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Od redakcji
Od kilku już lat działa Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych (z siedzibą w War
szawie), który zajmuje się sprawami za
bezpieczania dóbr kultury (w muzeach, 
obiektach sakralnych, archiwach, biblio
tekach — starodruki, i kolekcjach pry
watnych) przed przestępczością i poża
rami, gromadzi informacje do jedynego 
w kraju Katalogu Skradzionych i Zagi
nionych Dóbr Kultury. Od następnego, 
marcowego numeru „Spotkań z Zabyt
kami” Ośrodek będzie prowadził w na
szym piśmie nowy dział pt. „Dobra utra
cone”, w którym publikowane będą m.in. 
wykazy dzieł sztuki skradzionych oraz 
odzyskanych, ale nie mających ustalo
nych właścicieli, artykuły o najwięk
szych kradzieżach i zabytkach bezpow
rotnie utraconych, np. na skutek pożaru, 
a także porady dotyczące zabezpieczania 
różnych zbiorów. Informacje na te tema
ty pochodzić będą z materiałów włas
nych Ośrodka i Komendy Głównej Poli
cji. A więc — od przyszłego numeru spo
ro sensacji i przydatnych wskazówek dla 
wszystkich zbieraczy!

W bieżącym numerze polecamy artykuł 
o palladianizmie (s. 2), pierwszy wykład 
na temat wykonywania zdjęć obiektów 
zabytkowych (s. 7) i reportaż z katastro
fy w Wieliczce (s. 19). Kontynuujemy 
wspomnienia prof. Alfreda Majewskie
go, tym razem z Kresów Rzeczypospoli
tej (s. 15), prezentujemy także zabytki 
mennonickie na Żuławach Wiślanych (s. 
24) i Mazowszu (s. 25).

Przypominamy, że trwa konkurs dla 
prenumeratorów „Spotkań z Zabytka
mi” pod hasłem MILIONOWE PREMIE. 
Kto z Czytelników zaprenumeruje nasze 
pismo na pierwsze półrocze, weźmie w 
końcu lutego udział w losowaniu dwóch 
premii po 2 miliony zł i 100 nagród 
książkowych. Kto natomiast opłaci pre
numeratę na cały rok 1993, weźmie 
udział w losowaniu pod koniec marca 
trzech premii po 3 miliony zł oraz 200 
nagród książkowych. W losowaniu będą 
brali udział tak prenumeratorzy indy
widualni, jak i zbiorowi. WYSTARCZY 
OPŁACIĆ PRENUMERATĘ (warunki 
na s. 40, przekaz pocztowy na s. 37)!

KOMENTARZ

Nie jest to już przypadek, że coraz częściej do
chodzą do nas informacje o na pozór drobnych i lo
kalnych wydarzeniach dotyczących zabytków. Są 
to, niestety, wydarzenia smutne i negatywne, rodzą
ce się z bezmyślności, głupoty, zadufania we własną 
nieomylność i z wszystkiego, co najgorsze w ludzkim 
charakterze.

We wsi Drygały (gm . Biała Piska, woj. suwal
skie) znajdował się zabytkowy i zaniedbany, bo nie- 
użytkowany, przytykający do katolickiego cmentarz 
ewangelicki. Trzeba trafu, że w lecie ub. roku od
wiedził go niemiecki obywatel stąd pochodzący i za
stał kompletną dewastację: porozbijane nagrobki, 
zrównane groby, walające się szczątki ludzkie i ka
wałki trumien. Niemiec zaalarmował nasz konsulat 
w Kolonii i niemiecki Kościół ewangelicki. Na jesieni 
(!) o sprawie dowiedział się burmistrz Białej Piskiej 
wyjaśniając następnie, że teren cmentarza jest włas
nością gminy i że podejmuje się dochodzenie adminis
tracyjne. Postępowanie rozpoczęła prokuratura i już 
pierwsze ustalenia pozwoliły stwierdzić, że inicjato
rem „porządkowania ” cmentarza ewangełicktego za 
pomocą spychacza był proboszcz rzymskokatolickiej 
parafii w Drygałach, podobno na prośbę parafian. 
Wydając polecenie zrównania z ziemią zabytkowego 
cmentarza, proboszcz przekroczył kilka artykułów 
kilku ustaw: o ochronie dóbr kultury, grzebaniu 
zmarłych oraz kodeksu karnego (art. 179: „kto (...) 
znieważa groby, prochy ludzkie lub miejsce spo
czynku zmarłych, podlega karze pozbawienia wol
ności do lat trzech ”). Kuria biskupia w Ełku nie za
jęła żadnego stanowiska, Urząd Gminy w Białe] Pi
skiej — właścicieł terenu — nie porządkuje rumy 
cmentarza zgodnie z ustawą o grzebaniu zmarłych 
(„upamiętnienie i oznakowanie terenu”).

Możemy tylko przypomnieć nasze oburzenie, ja
kie ma miejsce po każdej wieści z Ukrainy czy Lit
wy, gdy dotyczy ona dewastacji polskich grobów. 
Możemy tylko przypomnieć o szacunku dla zmar
łych niezależnie od ich narodowości i wyznania. 
Możemy tylko próbować dociekać, co dla chrześci
jańskiego proboszcza może oznaczać tak nadużywa
ne ostatnio pojęcie „wartości chrześcijańskich”...



W ubiegłym roku otwarta była w Lublinie, 
a w bieżącym spodziewana jest 

w Warszawie wystawa poświęcona 
twórczości włoskiego architekta Andrea 

Palladia i palladianizmowi w Polsce. 
Warto więc poznać ten znaczący nurt dla 

dziejów architektury tak w ojczyźnie 
Palladia, jak i w naszym kraju (o czym 

przeczytamy w następnym artykule).

Tadeusz Stefan Jaroszewski

Vicenza 
- miasto 
Palladia

W
spółczesny turysta polski rzadko od
wiedza Vicenzę. Bardziej interesująca 
wydaje mu się Padwa i Verona, miasta 
położone po obu stronach Vicenzy na 
szlaku Wenecja—Mediolan. Jeśli jednak zaryzykuje i 

zajrzy do Vicenzy, przekona się, że wytrzymuje ona 
porównanie ze swymi sąsiadkami, a pod względem 
architektury nowożytnej na pewno je przewyższa. 
„Miasto to jest ojczyzną sławnego architekta włoskiego 
Palladiusza, który i sam tu wiele gmachów i domów na- 
budował, i następców swoich ukształcił, i gust do archi
tektury zaszczepił” — pisał Antoni Edward Odyniec, 
który wraz z Adamem Mickiewiczem odwiedził Vi- 
cenzę w pierwszych dniach października 1829 r. „Nie 
wiedziałem nic o tym pierwej, a jednak uderzyła mnie 
od razu piękność tutejszych budowli” — czytamy da
lej. „Do najpiękniejszych należą: dawny ratusz (Pa
lazzo del Consiglio'), restaurowany przez Palladia, i 
teatr tak nazwany Olimpijski (Teatro Olimpico), zbu
dowany przez niegoż na wzór starożytnych, gdzie też 
dają niekiedy sztuki dawnych tragików bez żadnej w 
tłumaczeniu przemiany. Prócz tego są tu jeszcze dwa 
czy trzy inne teatra i dość bogata podobno galeria obra
zów (Pinacoteca). Kościołów jest w ogóle ze 30, niektó
re i duże i piękne. Byłem wszystkiego w siedmiu, gdzie 
się sławniejsze pomniki lub obrazy znajdują. Pałaców 
co się zowie naliczyłem blisko dwadzieścia, a na najod
leglejszych nawet i nędznych na pozór ulicach dają się 
postrzegać domy, które by i największych miast mogły 
być ozdobą. W liczbie ich jest dom samego Palladia. 
(Szewc tu więc nie chodził bez butów). Plac także jeden 
nosi jego imię (...). A to wszystko w mieście nie więk
szym jak Grodno, liczącym, nie wiem, czy więcej 
mieszkańców, bo ma ich 30 tysięcy ” — pisał Odyniec.

A więc i jemu Vicenza kojarzyła się przede wszyst
kim z Palladiem. Pod relacją Odyńca można by się 
bez zastrzeżeń podpisać, z tym tylko zastrzeżeniem, 
że dziś imię Palladia nosi główna ulica miasta.
Zanim przedstawimy Czytelnikom wielkiego ar
chitekta z Vicenzy — kilka słów o historii miasta. 
Pierwszym dokumentem świadczącym o jego istnie
niu jest słup milowy na granicy pomiędzy Vicenzą a 
Este wystawiony w 135 r. przed Chrystusem. Za cza
sów rzymskich było to miasto drugorzędne, otoczone 
bagnami. W V w. ucierpiało od najazdu barbarzyń
ców, a w VII w. było stolicą jednego z księstw longo- 
bardzkich. Tu przerwiemy na moment wyliczanie 
dat i faktów składających się na niezwykle urozmai
coną historię miasta, bowiem znacznie istotniejsze 
dla naszych rozważań są późniejsze dzieje Vicenzy: w 
1311 r. wpadła w ręce Scaligerich, od 1387 r. należała

1. Basilica (Palazzo della Ragione lub Palazzo del Consiglio) na Piazza dei Sig
nori, przebudowana gruntownie w latach 1549—1617: Palladio otoczy! starszą 
budowlę dwiema kondygnacjami galerii otwartych arkadami
2. Palazzo Thiene przy Via S. Gaetano, rozpoczęty w latach 1545—1550, a zda
niem innych uczonych w latach 1552—1554 przez hr, Marcantonio Thiene i 
kontynuowany przez jego syna Ottavio; nigdy nie ukończony, obecnie siedziba 
Banca Popdare di Vicenza
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3. Palazzo Chiericati przy Piazza Mat- 
teotti. rozpoczęty w 1550 r. przez hr. 
Girolamo Chiericati; obecnie siedziba 
Museo Civico

4. Palazzo Barbaran da Porto przy Via 
Porti; pierwszy projekt, wykonany ok. 
1570 r. dla hr. Montano Barbarano, 
przewidywał fasadę rozczłonkowaną 
kolumnami w wielkim porządku, pó
źniej został zmieniony

5. Loggia Bernarda, zwana również 
Loggia del Capitanio — to przy Piazza 
dei Signori, ukształtowana w 1571 r.; 
pierwotnie siedziba zwierzchnika Vi- 
cenzy z ramienia Republiki Weneckiej 
(Capitano), obecnie miejsce posie
dzeń Rady Miejskiej

6. Palazzo do Porto-Breganze przy 
Piazza Castello, zaprojektowany ok. 
1570 r. zapewne dla hr. Alessandro 
Porto; projekt przewidujący rozczłon
kowanie fasady kolumnami w wielkim 
porządku częściowo został zrealizo
wany ok. 1600 r. przez Vincenza 
Scamozziego; obecnie siedziba cen
trali telefonicznej
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do Viscontich, a od 1404 r. do Wenecji. W 1796 r. 
została zajęta przez Napoleona, później, na mocy 
traktatu zawartego w Campofbrmio, dostała się Aus
triakom, w 1806 r. na krótko weszła w skład Królestwa 
Włoch, po upadku Napoleona zagarnęli ją Austriacy, 
na początku 1848 r. na chwilę odzyskała wolność, po
tem wrócili Austriacy i wreszcie w 1866 r. nastąpiło 
ostateczne wyzwolenie: miasto znalazło się w grani
cach Królestwa Włoch; dziś jest stolicą prowincji. 
Największy rozkwit kulturalny i artystyczny Vicenzy 
przypada na wiek XVI, a najwybitniejszym artystą 
działającym w tym stuleciu w mieście i jego okolicach 
był Andrea Palladio (1508—1580), właściwie Andrea 
di Pietro della Gondola. Mając lat 13 został wysłany 
na naukę do warsztatu kamieniarskiego w Padwie, ale 
już w 1524 r. uciekł do Vicenzy, gdzie przez 14 lat 
pracował jako czeladnik, a potem towarzysz kamienia
rzy Giovanniego da Pedemuro i Girolamo Pittoni. 
Jako trzydziestolatek wygrał wielki los na loterii życia 
— dostał się na dwór artystyczny Giangiorgia Trissi- 
no, najznakomitszego z intelektualistów Vicenzy, 
autora sztuk teatralnych, poety i filozofa, który 
zgromadził wokół siebie grupę uczniów — młodych 
arystokratów. Do tego kręgu wszedł Andrea di Pietro 
della Gondola. Ukoronowaniem tego awansu społe
cznego było nadanie młodemu kamieniarzowi klasy
cznie brzmiącego przydomka Palladio, wymyślonego 

przez Giangiorgia Trissino. Przydomek ten przywo
ływał na myśl mądrość Pallas Ateny i już raz był 
użyty przez Trissina w jego poemacie epickim L ’Ita
lia liberata dai Goti (dedykowanym cesarzowi Karo
lowi V) jako imię anioła — wysłannika. To Trissino 
skierował zainteresowania Palladia na architekturę 
antyczną i skłonił go do szczegółowych studiów ruin 
starożytnego Rzymu. W Rzymie Palladio był trzyk
rotnie, poza tym podróżował wiele po Włoszech, któ
re znał od Neapolu aż po Piemont, był również w 
Prowansji. Pomimo kontaktów z architektami i teore
tykami tej miary, co Alvise Cornaro, Sebastiano Ser- 
lio i Giulio Romano, mimo studiów nad budowlami 
Bramantego i Rafaela pozostał sobą i stał się ostate
cznie najwybitniejszym przedstawicielem nurtu kla- 
sycyzującego w architekturze późnego renesansu 
włoskiego. W sposób istotny przybliżył współczes
nym antyk i udowodnił, że formami antycznymi mo
żna się posługiwać komponując budowle współczesne. 
Skomponowane przez niego obiekty mają „zabar
wienie” antyczne, którego w takim stopniu nie udało 
się osiągnąć żadnemu z jego poprzedników, ani ża
dnemu ze współczesnych architektów, choć starało 
się o to bardzo wielu.
Traktat Palladia I quarto libri dell’architettura (Cztery 
księgi o architekturze), wydany w Wenecji w 1570 r., 
stał się najdoskonalszym na owe czasy podręcznikiem
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architektury antycznej. W traktacie tym znajdują się 
również rysunki jego własnych prac — jest to wska
zówka dla Czytelnika, jak należy posługiwać się for
mami antycznymi. Stąd też bierze się nieprawdopo
dobna wprost popularność tego traktatu, wielokrot
nie wznawianego i komentowanego, szczególnie w 
północnych Włoszech i w Anglii.
Palladio udowodnił tym traktatem, jak i własną prak
tyką budowlaną, że antyk jest wartością ponadczaso
wą. Nic zatem dziwnego, że jego budowle stały się 
przedmiotem kultu, studiowane pilnie przez przyby
szów z północy. W Anglii Palladio studiowany był 
tak długo, że zbiegło się to czy raczej dotrwało do 
czasów narodzenia się neoklasycyzmu.
Do najważniejszych dzieł Palladia w Vicenzy należą z 
pewnością następujące: Basilica (Palazzo della Ra- 
gione lub Palazzo del Consiglio), gruntownie przebu
dowana według jego projektu w latach 1549—1614, 
Palazzo Thiene, rozpoczęty podobno w 1545 r. i 
nigdy nie ukończony, pozostający pod wpływem 
Giulia Romano, Palazzo da Porto-Festa (zrealizowa
no tylko część frontową ukończoną w 1552 r.), Pa
lazzo Chiericati, jedno z najoryginalniejszych dzieł 
Palladia, rozpoczęty w 1550 r. (skomponowany na 
zasadzie „negatywu” — logicznie rzecz biorąc partie 
ażurowe jego fasady powinny być pełne i odwrotnie), 
Palazzo Valmarana-Braga rozpoczęty w latach

7. Villa Barbaro w Maser koło Asolo, powstała ok. 1557—1 558 r.
8. Villa Emo-Capodilista w Fanzolo de Vedelago koło Treviso, wzniesiona ok. 
1560 r.
9. Villa Almerico-Capra zwana „La Rotonda" pod Vicenzą, powstała ok. 1570 r.

1565—1566, Palazzo Barbaran da Porto projektowa
ny około 1570 r. (później projekt został zmieniony), 
Palazzo da Porto-Breganze z potężnie artykułowaną 
fasadą, projektowany zapewne około 1570 r. i reali
zowany około 1600 r. przez Vincenza Scamozziego, 
nigdy nie ukończony, wreszcie Loggia Bernarda, 
ukształtowana w 1571 r. Spośród willi wyróżniamy 
Villa Barbaro w Maser (ok. 1558), dekorowaną we 
wnętrzach przez Paola Veronese, Villa Badoer we 
Fratta Polesine (1554—1563), z ćwierćkolistymi 
galeriami łącznikowymi tak często potem naśladowa
nymi, Villa Emo-Capodolista w Fanzolo di Vedelago 
(ok. 1560) z galeriami prostymi, wreszcie Villa Alme
rico-Capra pod Vicenzą, zwana „La Rotonda” 
(ok. 1570) — centralna z okrągłą salą pośrodku nakry
tą kopułą, uznana za jeden z siedmiu cudów świata 
epoki nowożytnej, wielokrotnie naśladowana, m.in. 
w Anglii i w Polsce. Do najwybitniejszych dzieł archi
tekta w zakresie architektury sakralnej zaliczymy 
dwa weneckie kościoły: San Giorgio Maggiore 
(1565—1610) oraz II Redentore (1576—1577), któ
rych fasady naśladowali Chrystian Piotr Aigner i 
hr. Stanisław Kostka Potocki, komponując fasadę 
warszawskiego kościoła Św. Anny (1786—1788). 
Ostatnim wielkim dziełem Palladia był Teatro Olim- 
pico w Vicenzy, zaprojektowany przezeń w latach 
1579—1580 na wzór teatru starożytnego i wkompo
nowany umiejętnie w obręb murów miejskich. Robo
ty budowlane toczyły się w latach 1580—1585, zatem 
Palladio nie zobaczył już teatru ukończonego.
Wszystkie wymienione wyżej dzieła „mistrza z Vicen
zy” cieszyły się wielkim uznaniem u potomnych. Po
dziwiano je i naśladowano do końca XVIII w. Jak 
żywa była wówczas w Vicenzy tradycja palladiańska, 
niech świadczy twórczość architektów: Ottavia Bertot- 
ti-Scamozziego, Ottone Calderariego i Carla Barrery. 
Czy istnieją bezpośrednie związki Vicenzy z Polską? 
Oczywiście. Najbardziej znanym „polonicum” vi- 
centyńskim jest tablica wmurowana na pierwszym 
piętrze Palazzo Barbaran da Porto i upamiętniająca 
pobyt w tej budowli ks. Fryderyka Augusta Saskie
go, odbywającego w 1713 r. podróż po Włoszech. 
Książę ten został później królem polskim i przybrał 
imię Augusta III. Vicenzę odwiedzali liczni polscy 
architekci i koneserzy sztuki. W maju 1785 r. był w 
Vicenzy ks. Stanisław Poniatowski, bratanek Stanis
ława Augusta i z tutejszym rytownikiem Cristoforo 
dall’Acqua pertraktował w sprawie'rycin wyobraża
jących rezydencję „Ustronie” koło Zamku Ujazdow
skiego w Warszawie, projektowaną dla księcia przez 
Stanisława Zawadzkiego. W tym samym roku 1785 
odwiedził Vicenzę hr. Stanisław Kostka Potocki, ar- 
chitekt-amator, kolekcjoner i historyk sztuki, podró
żujący po Włoszech wraz z teściową, ks. marszałkową 
Izabelą z Czartoryskich Lubomirską. Miasto, a zwła
szcza architektura Palladia, podobały się im ogro-
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10 1112 Przykłady tradycji 
palladiańskiej: Palazzo Braghet- 
ta-Pagella-Beltrame przy Cor
so Andrea Palladio (1780), 
proj. Ottavio Bertotti-Scamozzi 
(1726—1790) (10). Palazzo
Loschi-Zileri dal Verme przy Cor
so Andrea Palladio (1782), proj 
Ottone Calderari (1730—1803) 
(11)i Fasada Palazzo Fioccardo 
przy Contra S.S. Apostoli (1800). 
proj. Carlo Barrera (zm. 1837) (12)

mnie. Zachowała się bardzo zabawna relacja z tego 
pobytu w liście pisanym przez Potockiego 30 wrześ
nia 1785 r. do żony Aleksandry: „Me voila, mon An
ge, dans la patrie de mon confrere Palladio, tu scais que 
c’est un des endroits de l’Italie ou je suis le plus che z 
moi” (I oto, mój Aniele, jestem w ojczyźnie mego kolegi 
Palladia, ty wiesz, że jest to jeden z zakątków Italii, 
gdzie czuję się bardziej, niż u siebie). Może nie naj
skromniej została tu wyrażona orientacja artystyczna 
autora listu. Potocki z Lubomirską wrócili do Vicen- 
zy w październiku tegoż roku. W liście pisanym do 
żony 21 października Stanisław Kostka napisał, że 
spędzili w Vicenzy „trois grands jours” (trzy wielkie 
dni), poświęcając dużo czasu na podziwianie Palla
dia.
Nazwiska polskich koneserów sztuki odwiedzających 
Vicenzę można oczywiście mnożyć, ale są jeszcze in
ne związki tego miasta z Polską. Patronuje im pow
stały przed czterdziestu laty instytut naukowy pod 
nazwą Centro Internazionale di Studi di Architettu- 
ra Andrea Palladio, skupiający uczonych z całego 
świata, interesujących się twórczością wielkiego ar
chitekta z Vicenzy i oddziaływaniem jej na architek

turę innych krajów. Centro Palladiano od wielu lat 
organizuje kursy wakacyjne i seminaria, przez które 
przewinęło się wielu młodych historyków sztuki i ar
chitektów z Polski. Wśród wykładowców było kilku 
Polaków, m.in. profesorowie: Stefan Kozakiewicz, 
Piotr Biegański, Jan Zachwatowicz, Stanisław Wiliń
ski i piszący te słowa. Duszą Centro był i jest nadal 
prof, dr Renato Cevese, wybitny znawca problema
tyki palladiańskiej; polscy stypendyści wspominają 
go z wielką sympatią. Cevese z kolei ma słabość do 
Polski i Polaków, których ujmuje wielką serdecznoś
cią. Wspomina często, jak 1 września 1939 r. poszedł 
do kościoła wraz z Mariano Rumorem (późniejszym 
przywódcą włoskiej chadecji), by pomodlić się za 
Polskę napadniętą zdradziecko przez Niemców.
Na zakończenie jeszcze jedno „polonicum”. W Vi
cenzy mieszka i pracuje jeden z najwybitniejszych 
architektów polskich doby obecnej, Andrzej Pere- 
swiet-Sołtan, absolwent Wydziału Architektury Poli
techniki Warszawskiej. Od 1965 r. przebywa we 
Włoszech. Początkowo współpracował z Centro Pal
ladiano i wykonywał wraz z żoną, Ewą Borkowską, 
pomiary budowli palladiańskich, a później, po nos
tryfikacji dyplomu i uzyskaniu obywatelstwa wło
skiego, założył własne biuro projektowe. W chwili 
obecnej ma ogromną praktykę i jest dobrze znany na 
terenie Veneto. Podejmuje się również skompliko
wanych prac konserwatorskich. To on doprowadził 
niedawno do stanu pierwotnego palladiańską Villa 
Pisani w Bagnolo i słynną Villa Rotonda pod Vicenzą. 
Sołtan — to znakomity ambasador polskiej kultury 
we Włoszech i zarazem chluba warszawskiej szkoły 
architektonicznej.
Jeśli niniejszy artykuł i zamieszczone w nim zdję
cia zachęcą Czytelników do odwiedzenia Vicenzy — 
miasta Palladia, autor uzna postawione sobie zadanie 
za spełnione.

Tadeusz S. Jaroszewski
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Autor artykułu jest artystą fotografikiem starszego 
pokolenia, członkiem ZPAF, autorem wielu wystaw 

(„Moje krajobrazy”, „Moje Tatry”, „Wizerunki dawnej 
Pragi” itd.). Specjalizuje się w fotografii czarno-białej, 

interesuje się sztuką i turystyką, ze szczególną pasją 
fotografuje Tatry. Tym razem dzieli się z naszymi 

Czytelnikami wiedzą z zakresu fotografowania 
zabytków architektury.

Zygmunt Świątek

Architektura 
w obiektywie

O
 obok portretów i pejzaży fotograf-amator 

najczęściej fotografuje obiekty architektury, 
szczególnie te, które z racji swych walorów 
historycznych i estetycznych wzbudzają 

największe zainteresowanie. Zaczynamy wówczas docie
kać, co to jest za budynek, budowla lub zespół, jaki jest 
styl budowy, jaka była jej historia, jak toczyły się losy 
obiektu i ludzi z nim związanych. Poznajemy to, co chce- 
my fotografować, z przewodników, albumów i innych do
stępnych źródeł, np. z biura dokumentacji konserwatora 
zabytków. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że budynek czy 
mała forma architektoniczna jest częścią większej całości 
tworzącej zabytkowy zespół, z własnym stylem, kolorytem 
i ludźmi. Im więcej zdobędziemy wiadomości o interesu
jącym nas obiekcie, tym większej nabieramy pewności sie
bie, że zrobimy piękne zdjęcia. Lecz tu zaczyna się proza 
życia.
Fotografowanie architektury może mieć charakter doku
mentalny lub impresyjno-artystyczny. W tym pierwszym 
wypadku działają specyficzne prawa, którym bezwzględ
nie należy się podporządkować, potrzebny jest także 
sprzęt wysokiej klasy, często unikatowy. Fotografia impre
syjna natomiast oparta jest na utrwalaniu przelotnych 
wrażeń i odczuć. Fotografujemy przeważnie przypadkowo 
napotkane obiekty w zastanym oświetleniu, nie zawsze 
odpowiednim sprzętem. Wyniki często będą złe, ale nie 
traćmy nadziei.
Do fotografowania architektury potrzebny będzie nam 
aparat przynajmniej średniej klasy z możliwościami po
kłonów (zmiany położenia obiektywu lub kasety), z cen
tralną migawką, przystosowany do działań w różnych wa
runkach atmosferycznych (z mrozem włącznie). Obiekty
wy: szerokokątny, standardowy; marzeniem byłby obiek
tyw z możliwością decentrowania (wyrównywania zbie
żności linii) tzw. shift, długoogniskowy, umożliwiający 
swobodny wybór kadru. Konieczny będzie filtr pomarań
czowy, a w skrajnych wypadkach — czerwony. Dobry, 
mocny, lekki statyw dopełni nasze wyposażenie; przyda się 
także składana parasolka umożliwiająca fotografowanie 
podczas padającego deszczu, śniegu. Materiał filmowy — 
w zależności od tego, co chcemy uzyskać — powinien mieć 
dużą rozdzielczość lub ostre „ładne” ziarno.
Teraz wyruszamy w teren, lecz jeszcze nie z aparatem, 
ale... z otwartymi oczami, planem działania, planem mia
sta oraz notatnikiem. Zapoznajemy się z topografią obiek
tów i warunkami ich oświetlenia. Zapisujemy przypu
szczalną godzinę, o której dany obiekt będziemy fotogra
fowali, ustalamy ujęcia, rodzaj obiektywu, ewentualnie in
ny potrzebny nam sprzęt. Określamy liczbę zdjęć, które 
będziemy musieli wykonać, pamiętając o tym, że nie 
wszystkie ujęcia nam „wyjdą”. Planujemy także, ile czasu 
możemy poświęcić na fotografowanie danego obiektu. 
Dopiero teraz przystępujemy do fotografowania, zapisując 
w notatniku wszystko, co kolejno wykonaliśmy, z dokład
nym podaniem ulicy, numeru obiektu i innych szczegółów 
(notujemy też dzień i godzinę wykonania zdjęcia). Pamię
tajmy również o numerowaniu ujęć i filmów.
A teraz kilka uwag technicznych. Najlepsze oświetlenie — 
to tzw. pół słońca, dające wystarczającą plastykę obiektu 
— przy skośnym położeniu — i czytelne cienie, o ile na
szym zamiarem nie jest wykonanie zdjęć o dużym kontraś
cie. Obiekty z głębokimi podcieniami, wnękami, załama
niami fotografujemy bez słońca, w świetle rozproszonym.
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1. Przykład odbitki stykowej z jednej błony, ze 
wstępnym kadrowaniem i uwagami naniesionymi na 
poszczególnych klatkach: płachta z cyklu zdjęć se
cesji bytomskiej

2. Wieże Krakowa: panorama fragmentu miasta wykonana przy słońcu zamglo
nym. perspektywa spłaszczona, malejąca ostrość dalszych planów i ich tonal- 
‘ność (aparat małoobrazkowy Praktica, obiektyw długoogniskowy f/135, błona 
27 DIN)
3. Warszawskie Stare Miasto z Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego: przykład 
zdjęcia z „lotu ptaka", charakterystyczne „walenie się" obiektów na bokach 
zdjęcia, jednakowa ostrość obiektów na przednim i dalszym planie (Praktica. 
obiektyw szerokokątny f/20, błona 27 DIN)
4 Toruń: zdjęcie „z lotu ptaka", dzięki filtrowi usunięte zostały zamglenia drugie
go brzegu Wisły, zwiększony kontrast (Praktica, obiektyw f/135, filtr pomarań
czowy)
5. Fragment dekoracji secesyjnej: przykład fotografowania detalu architektoni
cznego przy słońcu bocznym (Flexaret-lustrzanka dwuobiektywowa 6x6, filtr 
pomarańczowy)
6. Fragment renesansowej macewy na cmentarzu Remuh w Krakowie; przykład 
zdjęcia płaskorzeźby w miękkim słońcu bocznym, oddającym w pełni rysunek i 
fakturę — jest to także zaleta mskoczułej błony (Flexaret. błona 15 DIN, filtr po
marańczowy)
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7. Rzymska droga w Ostii Antica; przykład zdjęcia pod 
słońce, w ostrym oświetleniu, z „żabiej perspektywy", duży 
kontrast (Flexaret, błona 1 5 DIN. filtr pomarańczowy)

8. Putta przy pałacu w Łańcucie; przykład zdjęcia wykona
nego w deszczu (spod parasolki), soczysty kamień rzeźby i 
ginąca we mgłę architektura (Praktica. obiektyw standar
dowy f/50, błona 27 DIN)

9. Fontanna na pl. Św. Piotra w Rzymie; przykład zdjęcia 
wody prześwietlonej słońcem na ciemnym tle (Praktica. 
obiektyw f/135, filtr pomarańczowy)

10. Fragment krakowskiego Barbakanu; przykład dynami
cznego ujęcia architektury, duży kontrast, przyciemnione 
niebo (Flexaret, filtr pomarańczowy, błona 15 DIN)
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11. Witraże w kościele Św. Franciszka w Krakowie; zdjęcie półtonowe wykonane 
pod światło (bez cieni na witrażach!) (Flexaret, błona 21 DIN)
12. Wieża ratuszowa w Toruniu; przykład zdjęcia półtonowego wykonanego 
przez szybę ręcznie gładzoną i łamiącą obraz (Flexaret, błona 27 DIN)

(zdjęcia: Zygmunt Świątek)

Uzyskujemy wtedy całkowitą czytelność fragmentów uk
rytych w cieniu. Sztuczne oświetlenie — często specjalnie 
dobrane — pozwala nam na uzyskanie bajkowych, teatral
nych efektów. Niecodzienne ujęcia można także uzyskać w 
deszczową pogodę. Interesująco utrwala się wtedy faktura 
materiałów, z których wykonany jest obiekt. Znane jest 
powiedzenie, że kamień zmoczony wodą żyje. Deszcz i 
mgła powodują zanikanie planów przy fotografowaniu. 
Podobne efekty uzyskujemy podczas padającego śniegu. 
Jeśli natomiast chcemy uzyskać większą czytelność dal
szych planów, zwiększony kontrast, przyciemnienie nieba 
(szczególnie, gdy fotografujemy białe budynki) — korzy
stamy z filtrów: pomarańczowego lub czerwonego. Musi- 
my się jednak liczyć ze zmianą tonalną fotografowanych 
obiektów i ich otoczenia. Wygaszanie „blików”, przycie
mnienie nieba można też uzyskać za pomocą filtra polary
zacyjnego. Z kolei wykonując zdjęcia rozsłonecznionych 
budynków „wychodzących” z cienia, uzyskujemy wraże
nie większej głębi. W sumie należy podkreślić, że pora ro
ku, dnia i warunki atmosferyczne zmieniają bez przerwy 
obraz architektury.
Efekty uzyskiwane za pomocą poszczególnych obiekty
wów są znane. Chciałbym więcej uwagi poświęcić obiek
tywowi szerokokątnemu, jego tendencji do przerysowań 
pierwszego planu i deformacji linii, znajdujących się na 
skrajach kadru. Czy to są jego wady, czy zalety? Sądzę, że 
zalety, trzeba tylko nauczyć się je wykorzystywać, świa
domie komponując nowe, nie znane widoki architektury. 

Należy wykorzystywać możliwości fotografowania z „lotu 
ptaka”, np. z wysokich budynków, wież czy wzniesień 
oraz z tzw. żabiej perspektywy, skąd widziana architektura 
staje się zupełnie inna.
Statyw daje nam możliwość użycia większej przysłony, 
przez co uzyskujemy większą głębię ostrości. Powoduje to 
przedłużenie czasu naświetlania i „wyłapywanie” wszel
kich drgań spowodowanych miejskim ruchem. Otrzymu
jemy wtedy zdjęcia poruszone. Statyw utrudnia nam wy
bór kadru lub czyni go wprost niemożliwym oraz wydłuża 
czas potrzebny do wykonania danego ujęcia. Jeśli chcemy 
uzyskać na zdjęciu rysunek witrażu, kraty, fontanny, syl
wetkę danego obiektu — fotografujemy pod słońce.
Kadrować należy tak, aby oddać jak najpełniej walory 
obiektu, co zależy od kultury osobistej i umiejętności foto
grafa. Nie należy bać się nowych, nie spotykanych dotąd 
ujęć. Zdjęcia w założeniu impresyjne pozwalają nam na 
dużą swobodę.
Tak postępując wykonaliśmy zaplanowaną pracę. Jakie 
osiągnęliśmy rezultaty? Ja ze swoich nie bywam w pełni 
zadowolony. Wydaje mi się, że mógłbym dane zdjęcia wy
konać lepiej, bo jestem bogatszy o jeszcze jedno doświad
czenie, o poznane błędy, których nie powinienem popeł
nić. Nie zawsze mogę wykonać zaplanowane tematy. 
Przyczyną może być niedoskonałość sprzętu, jakim dy
sponuję oraz warunki terenowe: złe oświetlenie, bardzo 
wąskie ulice, zniszczenie budynku, słupy, tablice wcho
dzące w kadr, przewody itp. Czy próbować dalej? Jeśli ma 
się ku temu możliwości — tak! Trudy poniesione przy fo
tografowaniu — a jest ich wiele — wynagradza obcowanie 
z pięknem ukrytym w kamieniu, murze i drewnie.

Zygmunt Świątek
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Jerzy Gąssowski

Sztuka 
pradziejowa (ii)
Polska nie jest krajem bogatym w pomniki 

sztuki pradziejowej. Nie występują tu 
znane na wszystkich kontynentach ryty 

czy malowidła skalne, a w żadnej z jaskiń 
nie stwierdzono obecności malarstwa 

ściennego z czasów pradziejowych. Nie 
znaczy wszelako, aby dawni mieszkańcy 

naszych ziem pozbawieni byli twórczych 
uzdolnień plastycznych. Znamy je jednak 

wyłącznie dzięki zabytkom sztuki 
ruchomej oraz dekoracjom na 

przedmiotach użytkowych 
czy ceremonialnych.

P
ierwociny tej sztuki sięgają u nas cza
sów praczłowieka. W jaskini Dziado
wa Skała koło Skarżysk znaleziono 
fragment żebra niedźwiedzia jaski
niowego, zdobiony intencjonalnie szesnastoma 

poprzecznymi nacięciami o profilu zbliżonym do 
litery V. Znalezisko to datowane jest na 
50 000—38 000 lat temu i wiąże się z działalnoś
cią człowieka gatunku Homo sapiens neandertha- 
lensis, zwanego powszechnie neandertalczykiem. 
Odkrycie to sięga pierwocin sztuki przedstawia
jącej w ogóle, nie tylko w odniesieniu do naszych 
ziem.
Najwcześniejsze przejawy sztuki Homo sapiens 
sapiens związane są ze znaleziskami z Jaskini 
Mamutowej w Wierzchowie koło Krakowa. Zna
leziono tu fragment płytki z kości mamuta, zdo
bionej licznymi dołkami, dość regularnie roz
mieszczonymi na jej powierzchni oraz dwoma 
większymi otworami. Płytka ta, o cechach orna
mentalnych, datowana jest na okres orynjacki 
młodszego paleolitu (ok. 30 000 p.n.e.). Z tej 
samej jaskini pochodzą młodsze zabytki paleoli
tyczne (ok. 22 000—21 000 lat p.n.e.) w postaci 
rodzaju „hetki” kościanej oraz wisiorki z kości i 
ciosów mamuta. Służyły one zapewne jako ozdo
by ciała, o czym mogą świadczyć otworki do na
nizania na sznurek.
Ze schyłku paleolitu, z okresu magdaleńskiego 
(ok. 15 000 lat p.n.e.) pochodzą znaleziska z Ja
skini Maszyckiej koło Olkusza. Szczególnie oka
załym zabytkiem jest tu tzw. berło — zagadkowy 
duży przedmiot z poroża renifera (zwany baton 
de commendameni), z przewierconym otworem, 
zdobiony rytym ornamentem pasmowym. Po
nadto odkryto tu 23 żebra zwierzęce, dekorowa
ne rytami w postaci poprzecznych i ukośnych 
nacięć. Najokazalsze z nich zdobione jest deli
katnym ornamentem rytym w postaci drobnych 
kresek, linii falistych i zygzakowatych, podzielo
nych strefowo. Owe zdobienie prezentuje za
pewne bogatą treść symboliczną w postaci zako
dowanej informacji. Można przypuszczać, że na 
zabytku tym zarejestrowano obserwacje kalen
darzowe cyklu księżycowego.
W sztuce owego czasu splata się w jedno rejes
tracja faktów, kronika wydarzeń, przekaz symbo
liczny, prawzór pisma, znak apotropeiczny oraz 
instrument magiczny i lub obrzędowy.
Nowy rozdział w dziejach sztuki pradziejowej 
otwiera epoka mezolitu (10 000—6000 p.n.e.). 
W rozwoju sztuki na naszych ziemiach pojawiły 
się nowe zjawiska, do których należy m.in. wy
stępowanie plastyki figuralnej (wcześniejszych 
dotychczas nie odkryto — co nie znaczy, że nie



1. Zdobione żebro mamuta z Dziado- 
wej Skały koło Skarżysk (paleolit, ok
res mustierski)

2. Płytka perforowana z Jaskini Ma
mutowej. woj. krakowskie (paleolit, 
okres orynjacki)

3. „Berło" rogowe z Jaskini Maszyc- 
kiej koło Olkusza (paleolit, okres 
magdaleński)

4. Zdobione żebro zwierzęce z Jaskini 
Maszyckiej koło Olkusza (paleolit, ok
res magdaleński)

5. „Motyczki” rogowe z okolic Szcze
cina (mezolit, kultura maglemoska)

6. Figurki bursztynowe: z Dobiegniewa 
(a), Gdańska (b) i ze Słupska (c) (me
zolit, kultura chojnowsko-pieńkow- 
ska)

(reprod.: Michał Dąbski)
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istniały). Takie motywy figuralne pojawiły się na 
tzw. motyczkach rogowych z okolic Szczecina. 
Na jednej z nich, z Podjuch, wśród dekoracji li
niowej i zygzakowej występuje schematyczna 
postać ludzka, wykonana taką samą techniką de
likatnego rytu. Inna, ze Szczecina-Grabowa, 
zdobiona jest linią ciągłą z kreskami i zakresko- 
wanymi trójkątami; występuje na niej wykonany 
rytem konturowym profilowy wizerunek łani al
bo klempy. Obydwa zabytki należą do kultury 
maglemoskiej i datowane są na 8000—7000 
p.n.e.
Na wielką sensację zapowiadają się odkrycia do
konane przez prof. dr. hab. Romualda Schilda w 
1992 r. w Tłokowie koło Olsztyna. W podmo

kłych warstwach (u brzegu dawnego jeziora) z 
okresu Allóred (ok. 7000 lat p.n.e.) znalazł on 
około stu przedmiotów drewnianych, uważa
nych za schematyczne przedstawienia postaci 
ludzkich lub przedmioty liturgiczne. Do tych 
ostatnich można zaliczyć największe ze znalezisk 
w postaci zagiętej laski, liczącej około 1 m dłu
gości. W chwili, gdy pisane są te słowa, nie za
kończono jeszcze prac analitycznych nad tymi 
zabytkami — pojawiły się także wątpliwości, czy 
autorami tych „zabytków” nie są bobry. Jeśli 
potwierdzą się pierwotne wnioski co do charak
teru zabytków i ich chronologii, będzie to odkry
cie o znaczeniu ogólnoeuropejskim. Nie są bo
wiem znane zabytki plastyki drewnianej dato
wane na tak odległe czasy, ani też nie odnalezio
no nigdzie tylu ich okazów w jednym miejscu. 
Uważane za wyobrażenia postaci ludzkich 
przedmioty drewniane noszą cechy intencjonal
nej obróbki i znacznie różnią się rozmiarami: od 
kilku centymetrów do blisko jednego metra.
Inne zabytki plastyki figuralnej pochodzą także z 
obszarów Polski północnej i zachodniej, stano
wią wytwory tzw. kultury chojnowsko-pieńkow- 
skiej z przełomu epok mezolitu i neolitu (ok. 
6000 p.n.e.). Są to małe figurki bursztynowe. 
Najlepiej zachowaną znaleziono w Dobiegniewie 
koło Strzelec Krajeńskich; przedstawia ona tar
pana z pochylonym łbem i nogami złączonymi u 
dołu. Zaznaczone są oczy i pysk, na którym — 
jak i na grzbiecie — widnieje wielokrotny orna
ment ciągły z drobnych kropek. Podobną kom
pozycję prezentuje figurka dzika odkryta w 
Gdańsku. Łeb i przednie nogi zwierzęcia zdobi 
chaotyczny motyw kropek. Ze Słupska pochodzi 
figurka niedźwiedzia, uszkodzona w partii nóg, z 
owalnym otworem w tułowiu zapewne do zawie
szenia.
Wszystkie te zabytki należą do nie budzących 
wątpliwości przedstawień figuralnych, odzna
czających się ponadto dużą ekspresją, wyrazi
stością, a zarazem oszczędnością środków wyra
zu plastycznego. Poważnym problemem jest 
brak znajomości warunków ich znalezienia i 
przez to możliwości ich precyzyjnego wydato- 
wania. Zaliczenie ich do zaproponowanej tu 
chronologii ma zarówno zwolenników, jak i 
przeciwników. Za przedstawionym tu datowa
niem wydaje się przemawiać występowanie po
dobnych okazów bursztynowej plastyki na 
Mierzei Kurońskiej, na terenie Jutlandii i Ze
landii, gdzie są właśnie tak datowane.

Jerzy Gąssowski
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Kapa
z Piotrawina

Piotrawin — miejscowość położona nad 
Wisłą (woj. lubelskie), historycznie 
związany jest z osobą św. Stanisława. Bi
skup — męczennik wskrzesił tu według 
legendy w 1074 r. zmarłego rycerza Pio
tra. Cud Stanisława uczczono wzniesie
niem kaplicy (1441 —1444), w której 
zgromadzono wiele pamiątek, wot i da
rów poświęconych kultowi św. Stanisła
wa. Niektóre z obiektów uległy z czasem 
zniszczeniu, jak np. tryptyk z przedsta
wieniem legendy Stanisława; podczas 
wojny tryptyk został ukryty i źle zabez
pieczony. Podobny los miał spotkać ka
pę liturgiczną. Do 1939 r. przechowy
wana była w metalowej, przeszklonej 
szafie i z tego okresu pochodzi ostatnie 
zdjęcie szaty przed zaginięciem. Podczas 
prac remontowych dachu kościoła w 
1990 r. kapa została niespodziewanie od
naleziona wraz z wotami pod grubą 
warstwą śmieci, gruzu i kurzu.
Przed ostatnią wojną kapa przechowy
wana była jako cenny obiekt kultowy i 
historyczny, bowiem według tradycji w 
tym ubiorze biskup Stanisław wskrzesił 
Piotrawina. Takie informacje podają 
niektóre inwentarze z wizytacji kościel
nych w XIX w., wspominając lakoni
cznie o starożytnej, wykonanej z bogatej 
materii tkanej kapie, ofiarowanej kościo
łowi przez biskupa Stanisława. Łączenie 
powstania szaty z osobą biskupa ma cha
rakter tradycjonalny. Tkaną niewątpli
wie na indywidualne zamówienie kapę 
należy łączyć z osobą Piotra Tylickiego 
(biskupa krakowskiego w latach 
1608—1616), którego herb Lubicz sta
nowi powtarzający się motyw w dekora
cji tkaniny. Biskup Tylicki był fundato
rem wielu darów dla kościołów krakow
skich, m.in. Bożego Ciała i Św. Marka. 
Kraków właśnie stanowił stolicę kapitu
ły, do której należał Piotrawin do 1865 
r., a kolejni biskupi krakowscy sprawo

wali zarząd nad parafią; stąd też zapewne 
fundacja biskupa krakowskiego dla koś
cioła w Piotrawinie.
Szata powstała na początku XVII w. 
i stanowi cenny przykład technik późno- 
renesansowych. Piotrawińskiej kapy nie 
można jednak w całości zaliczyć do 
obiektów rodzimej sztuki tkackiej. Sama 
tkanina reprezentuje jeden z bogatszych 
włoskich brytów brokatowych, którego 
powstanie należy przypisywać warszta
towi weneckiemu. Importy włoskich 
tkanin napływały do Polski, znajdując 
odbiorców wśród możnych osób świec
kich i duchownych. Czasami dla podkreś
lenia, że tkanina przeznaczona była dla 
indywidualnego odbiorcy, umieszczano 
w tle herby mówiące o nazwisku za
mawiającego.
Szata z Piotrawina należy do grupy tka
nin herbowych wykonanych na indywi
dualne zamówienie biskupa Tylickiego. 
Stanowi odmianę brokatu zwaną złoto
głowiem (altembas'), którego osnowa jest 
jedwabna, a wątek pętelkowy z nici zło
tej. Symetrycznie na czterech brytach 
rozmieszczone zostały koliste kartusze z 
herbem Lubicz pod infułą. Dopełnie
niem herbowej tkaniny jest gęsty wzór 
dekoracyjny z motywem kwiatu ostu 
wplecionym w grube, ulistnione łodygi 
roślinne, spięte klamrami-pierścieniami. 
Wykonane we włoskim warsztacie bryty 
dopełniono powstałymi w hafciarskim 
warsztacie polskim pasem-pretekstą i 
kapturem. Pretekstń nawiązuje do wło
skiej tkaniny, powtarzając motyw her
bowy. Dekorację obramiającą kartusze 
herbowe wypełnia ornament rollwerko- 
wy i wstęgowo-cęgowy, uzupełniony sty
lizowanymi elementami kwiatowo-liścia- 
stymi. Całość obwiedziona jest bordiurą 
z kwiatami. Zawieszony na zapinkach 
kaptur wypełnia scena przedstawiająca 
Chrystusa wręczającego klucze Piotrowi. 

Pole przedstawienia ob ramia motyw 
wstęgowo-cęgowy, uzupełniony stylizo
wanymi kwiatami. Bordiurą i galon z 
plecionką zakończone są frędzlami. Kap
tur i pas haftowane są barwnie ściegami 
płaskim i na podkładzie, nićmi jedwab
nymi, złotymi i srebrnymi. Polskie ele
menty kapy stanowią przykłady orna
mentalnych wzorów europejskich, wy
konanych w polskiej pracowni hafciar
skiej na dobrym poziomie.
Kapa powiększyła grupę zachowanych 
nielicznie tkanin włoskich, tkanych na 
indywidualne zamówienie. Świadczy o 
dobrym guście zamawiającego, korzysta
jącego z usług najlepszych włoskich oś
rodków tkackich i potwierdza ożywione 
kontakty polsko-włoskie w dziedzinie 
tkactwa.
Bogata tkanina używana podczas wiel
kich uroczystości kościelnych była obiek
tem zainteresowania konserwatorskiego 
w wiekach poprzednich. W 1859 r. pod
dana została reperacji w Warszawie kosz
tem Aleksandra Przeździeckiego z inicja
tywy ks. Mikołaja Bojarskiego, ówczes
nego proboszcza. Z okresu tego pocho
dzą: podszewka i galon oraz uzupełnienia 
tła. Reperacje te nie uchroniły tkaniny 
przed zniszczeniami. Kurz, wilgoć, 
zmiany temperatury — to czynniki, któ
re od blisko pół wieku miały wpływ na 
tkaninę i spowodowały osłabienie włó
kien, odbarwienia i zniszczenie podłoża; 
zniszczenia sięgały 70%. Skutecznej pró
by ratowania obiektu podjęło się Cen
tralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
gdzie zespół konserwatorów pod kierun
kiem Ewy Weigt przeprowadził konser
wację kapy. Obecnie będzie ona ekspo
nowana wraz z innymi pamiątkami w 
muzeum parafialnym tworzonym przez 
proboszcza parafii w Piotrawinie.

Barbara Stolarz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Profesor Majewski wspomina

Zamki podolskie 
Swirz i Olesko

Kiedy byłem na III roku 
Wydziału Architektury, w 
1930 r. Związek Studentów 
Architektury zorganizował 
wycieczkę do zamku w Swirzu, 
położonego około 60 km na 
wschód od Lwowa. Po Wawe
lu był to drugi w moim życiu 
zamek, z którym się zetkną
łem. Było nas około 12 osób, 
wycieczkę prowadził dr Ma
rian Osiński, późniejszy profe
sor Politechniki Lwowskiej, a 
po wojnie Gdańskiej.
Po przyjeździe do Swirza zo
baczyliśmy zamek, położony 
na malowniczym, zalesionym 
wzgórzu otoczonym łąkami, 
niegdyś zapewne moczarami. 
Budowla założona na nieregu
larnym czworoboku składała 
się z parterowych zabudowań 
grupujących się wokół dwóch 
dziedzińców: większego miesz
kalnego i mniejszego gospo
darczego, położonego niżej i 
oddzielonego murem.
Interesujący widok stanowiła 
część wjazdowa. Długi most 

'drewniany, niegdyś zapewne 
częściowo zwodzony, założony 
nad głęboką fosą prowadził do 
bramy w jednopiętrowej kwad
ratowej wieży, usytuowanej 
pośrodku elewacji frontowej. 
Po obu stronach bramy wjaz
dowej długie parterowe bu
dynki z dwoma trójkątnymi 
barokowymi szczytami oraz 
dwie jednopiętrowe, czworo
boczne wieże na obu końcach 
elewacji frontowej tworzyły od 
strony wjazdu malowniczą i 
zróżnicowaną fasadę zamku. 
Późnorenesansowe obramie
nia kamienne okien i drzwi 
świadczyły, że budowla pow
stała przynajmniej częściowo 
już w XVII w. Po przejściu 
przez most i sklepioną sień 
wchodziło się na prostokątny 
dziedziniec z wielkim okrągłym 
gazonem pośrodku, zamknięty 
z trzech stron parterowymi 
zabudowaniami mieszkalny
mi.
O zamku w Swirzu wspominają 
już dokumenty pochodzące z 
XV w., był on wtedy we wła
daniu rodu Swirskich. W po
łowie XVII w. zamek prze
szedł w ręce rodu Cetnerów 
herbu Przerowa. Aleksander 

Cetner, kasztelan halicki i cho
rąży podolski (zm. 1667), 
przebudował średniowieczny 
zameczek. Ponieważ architek
tura zamku przypomina daw
ny królewski arsenał we Lwo
wie, prawdopodobnie obie 
budowle wzniósł ten sam bu
downiczy.
W 1907 r. Swirz wraz z zam
kiem nabył hrabia Lamezan, 
generał austriacki, który nie 
szczędził kosztów dla odno
wienia budowli, urządził ją 
wykwintnie zdobiąc obrazami, 
meblami i rodzinnymi pa
miątkami. W dniu 2 września 
1914 r. zamek został przez po
suwające się na zachód wojska 
rosyjskie splądrowany, ogra
biony i spalony. Po wojnie 
hrabia Lamezan odbudował 
zamek i znów w nim zamiesz
kał.
W czasie zwiedzania zamku 
przez nas, studentów architek
tury, nie widać już było śla
dów zniszczeń wojennych. 
Nasza wycieczka została bar
dzo gościnnie przyjęta, zapro
szono nas na obiad, w czasie 
którego lokaj w białych ręka
wiczkach usługiwał przy stole 
podając nam potrawy. Przyj
mowali nas tu: kapitan wojsk 
polskich Tadeusz Komorowski 
i jego żona, córka generała 
Lamezana. Komorowski zaczął 
służbę wojskową jeszcze w 
armii austriackiej, cały okres 
międzywojenny był w armii 
polskiej i odegrał wybitną rolę 
w czasie drugiej wojny świa
towej jako dowódca Armii Kra
jowej o pseudonimie „Bór”.
Wczesną wiosną 1933 r. byłem 
już po dyplomie i otrzymałem 
pracę w biurze mojego profe
sora Witolda Minkiewicza we 
Lwowie. Profesor miał przy 
ul. Wagilewiczów własną 
kamienicę, w której całe dru
gie piętro przeznaczone było 
na mieszkanie i pracownię ar
chitektoniczną. Po kilkuty
godniowej pracy otrzymałem 
od prof. Minkiewicza propo
zycję wyjazdu do Oleska. Z 
okazji obchodzonej w 1933 r. 
rocznicy 250-lecia zwycięstwa 
króla Jana III Sobieskiego pod 
Wiedniem, oleski zamek miał 
być poddany renowacji; tu 

urodził się Jan III. Profesor, 
któremu powierzono opraco
wanie planów odbudowy i ar
chitektoniczne kierownictwo 
robót, zapytał mnie, czy 
chciałbym kierować pracami 
restauracyjnymi w Olesku. 
Wyraziłem zgodę — byłem 
bowiem sam i nic nie krępo
wało mnie w działaniach, zda
łem też sobie sprawę, że za
czyna się nowy ważny etap w 
moim życiu. Wyjechałem 
wkrótce do Oleska z prof. 
Minkiewiczem jego samocho
dem. Pamiętam, że był to 
czarny mercedes, a profesor 
kierując samochodem miał na 
rękach kremowożółte jelon
kowe rękawiczki, a na głowie 
filcowy popielato-beżowy ka
pelusz — taka była wówczas 
moda w tzw. eleganckim świę
cie, do którego profesor nale
żał.
Jadąc z profesorem, miałem 
możność poznawania zarówno 
krajobrazu na wschód od Lwo
wa, jak i ówczesnych polskich, 
bitych zazwyczaj dróg.
Po przybyciu do Oleska zaje
chaliśmy do klasztoru kapu
cynów usytuowanego naprze
ciw zamku. Tutaj miało odbyć 
się zebranie Komitetu Obcho
dów Dwustupięćdziesięciole- 
cia Rocznicy Zwycięstwa pod 
Wiedniem; organizatorem ob
chodów były władze woje
wództwa tarnopolskiego. Ko
mitet miał charakter społe
czny, czyli, jak wtedy mówio
no, obywatelski. W jego skład 
wchodziło wielu ziemian z wo
jewództwa tarnopolskiego, 
przewodniczącym był ziemia
nin Cieński, lecz duszą całego 
przedsięwzięcia — wicewoje
woda tarnopolski Kazimierz 
Gintowt-Dziewałtowski. Spot
kaliśmy się z członkami komi
tetu w klasztornym refektarzu, 
gdzie po rozmowach na temat 
uroczystości jubileuszowych i 
prac odnowieniowych zamku 
przeor oo. kapucynów przyjął 
nas obiadem.
Następnie udaliśmy się na 
zamek, aby obejrzeć jego stan i 
ustalić program prac. Zamek 
był częściowo zamieszkany — 
w skrzydle południowym 
znajdował się internat uczen
nic Szkoły Rolniczej.
Zamek założony został na elip
tycznym zarysie dostosowa
nym do kształtu wzgórza 
wznoszącego się około 50 m 
nad otaczającą równiną. Jako 
formacja geologiczna wzgórze 
zamkowe stanowi interesujące 
zjawisko, jest ono ostatnim 
oderwanym od wyżyny podol
skiej elementem wśród bagni

stej równiny, ciągnącej się od 
Oleska w kierunku północno- 
-wschodnim aż do odległych o 
kilkanaście kilometrów Bro
dów. Na zamek prowadziła od 
strony północnej droga: w 
dolnej części po stoku góry, w 
górnej na arkadach ceglanych, 
aż do wieży bramnej, usytuo
wanej od strony wschodniej 
zamku między jego traktami 
południowym i północnym. W 
wieży na poziomie parteru 
znajdował się otwór bramny, 
ujęty renesansowym portalem 
kamiennym z napisem, że 
zamek został zbudowany przez 
Jana Daniłowicza, wojewodę 
ruskiego.
Zamek oleski był w 1933 r. 
kryty dachówką felcówką, a na 
wieży bramnej miał hełm z da
chówki glazurowanej. Za bra
mą wjazdową znajdował się 
kwadratowy dziedziniec za
mykający trakt południowy, 
wschodni i północny; od za
chodu zamknięty był niewyso
kim murem, powyżej którego 
widać było miasteczko. Wnę
trza traktu północnego i 
wschodniego były puste i zde
wastowane. Mury konstrukcyjne 
nie wykazywały znaczniej
szych rys i pęknięć, natomiast 
stropy z belek modrzewio
wych w częściach opierających 
się na murach były zbutwiałe, 
również częściowo zbutwiała 
była więźba dachowa. Taki 
stan techniczny zamku spo
wodował, że prof. Minkiewicz 
w programie robót przewidy
wał założenie nad całą budow
lą nowego dachu oraz wymianę 
stropów nad komnatami pier
wszego i drugiego piętra w 
trakcie wschodnim i północ
nym. Ponadto w programie 
znalazły się prace konserwa
torskie, kamieniarskie, rzeź
biarskie, sztukatorskie i ma
larskie przy tych elementach 
dekoracji wnętrz, które znaj
dowały się w stanie większego 
lub mniejszego zniszczenia.
Szczegółowe poznanie stanu 
zamku musiało trwać znacznie 
dłużej aniżeli jeden dzień, za
mieszkaliśmy więc z profeso
rem w klasztorze oo. kapucy
nów, tu też mieliśmy zapew
nione wyżywienie. Całe dnie 
spędzaliśmy na badaniu i og
lądaniu zamku oraz jego oto
czenia. Po trzech dniach pro
fesor odjechał do Lwowa, a ja 
zostałem sam z zadaniem zor
ganizowania robót budowla
nych systemem gospodarczym. 
Przede wszystkim rozglądałem 
się za majstrem budowy i zna
lazłem takiego w Olesku, był 
nim podmajstrzy Jan Sumyk,

15



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

w wieku około 60 lat, z wielką 
praktyką budowlaną, świetny 
fachowiec. Sumyk ukończył 
niedawno odnawianie kościoła 
parafialnego w Olesku, wyraził 
więc zgodę na podjęcie prac 
przy zamku.
Od Komitetu Obchodów Jubi
leuszowych otrzymałem ins
trukcję, że środki finansowe na 
prace będę otrzymywał z Za
rządu Drogowego w Złoczo
wie do rozliczenia listami płac 
i rachunkami za zakupione 
materiały. Podmajstrzy Su
myk zwerbował murarzy, cieś
li i niewykwalifikowanych ro
botników; roboty ruszyły.
Był kwiecień 1933 r., do 
września tego roku prace miały 
być znacznie zaawansowane, 
gdyż komitet chciał mieć wi
zualny efekt podjętych dzia
łań. Do prac konserwatorskich 
profesor Minkiewicz przy
wiózł ze Lwowa rzeźbiarza z 
pomocnikiem, których na
zwisk już nie pamiętam; mieli 
oni zająć się uzupełnieniem 
kompozycji figuralnej „Sąd 
Parysa” na kominku. Do ro
bót sztukatorskich przyjechali 
również bracia Repichowscy 
— wspaniali fachowcy mający 
swój warsztat we Lwowie. Za
opatrzenie w materiały było 
wówczas proste — w Olesku 
znajdował się sklep żydowski z 
materiałami żelaznymi i za je
go pośrednictwem otrzymywa
łem wszystko, co było po
trzebne na budowie. Materiał 
drzewny kupowałem w dużym 
tartaku znajdującym się w są
siedniej wsi, którego dyrekto
rem był Żaboklicki, będący 
członkiem Komitetu Obcho
dów. W tartaku tym przygo
towano na moje zamówienie 
materiał na więźbę dachową 
oraz belki sosnowe na nowe 
stropy. Dachówka karpiówka 
została zamówiona w cegielni

1.2. Świrz: zamek (1) i główna brama 
wjazdowa (2)
3. Zamek w Olesku

(zdjęcia z 1992 r.: Siergiej Tarasów)

Sanguszków w Gumniskach 
pod Tarnowem. Do zaprawy 
murarskiej zgaszono w dołach 
wapno dostarczane przez 
miejscowego Żyda.
Okazało się wkrótce, że do za
łożenia stropu nad salą balową 
potrzebne będą belki metalo
we, gdyż belek drewnianych o 
dużych przekrojach i długości 
przeszło 12 m nie można było 
otrzymać z tartaku. Zwróciłem 
się więc do mojego oleskiego 
Żyda z pytaniem, czy nie 
mógłby nam dostarczyć czte
rech dźwigarów o wysokości 
40 cm i 12 m długości. Żyd 
powiedział, że pojedzie do 
Lwowa i zorientuje się, czy 
można je otrzymać. Za kilka 
dni wrócił oświadczając, że we 
Lwowie takich dźwigarów nie 
ma, ale powiedziano mu, że 
może będą w Przemyślu. Cze
kałem więc dalej. Za dwa ty
godnie przyjechały cztery 
dźwigary na czterech furman
kach aż z oddalonego o 180 km 
Przemyśla. Zamówienie w ma
łym sklepiku Żyda z Oleska 
dźwigarów żelaznych i ich 
transport na tak wielką odleg
łość bez samochodów ciężaro
wych, gdyż było ich w Polsce 
wówczas bardzo mało — może 
świadczyć, jak dobrze był wó
wczas zorganizowany handel, 
zarówno detaliczny, jak i hur
towy, pozostający prawie cał
kowicie w rękach żydowskich. 
Moja współpraca z podmaj
strzym Sumykiem była do
skonała, on rozdzielał robotę 
dla murarzy, cieśli, stolarzy i 
niewykwalifikowanych robotni
ków, sporządzał dniówkową li
stę robotników na budowie i 
czuwał nad ich pracą. O pracę

wtedy było bardzo trudno, więc 
ludzie szanowali każde za
trudnienie. Zresztą leniwych 
pracowników podmajstrzy po 
prostu zwalniał. Na budowie 
rozpoczęły się prace budowla
ne i konserwatorsko-restaura- 
cyjne. Wykonywano nową 
więźbę dachową, prowadzono 
roboty blacharskie, we wnę
trzach zakładano stropy z be
lek o dużych wymiarach, zaś 
nad salą balową strop osadzo
no na żelaznych dźwigarach, 
między które włożono drew
niane belki. Po założeniu stro
pów wykonano sufity wapien- 
no-gipsowe i uzupełniono 
tynki na ścianach.
W komnatach zamkowych 
sztukaterie odnawiali bracia 
Repichowscy, m.in. piękne 
dekoracje ze stiuku kolorowe
go na ościeżach niektórych 
okien. Był to wielki kunszt 
braci Repichowskich, którzy 
brakujące znaczne fragmenty 
dekoracji potrafili uzupełnić w 
kolorowym stiuku polerowa
nym. Podobną pracę wykony
wali ci sztukatorzy w kaplicy 
zamkowej, znajdującej się na 
parterze w skrzydle lewym od 
bramy wejściowej i rekons
trukcje brakujących części de

koracji gipsowej w innych ko
mnatach. Do prac związanych 
z odnowieniem i uzupełnieniem 
brakujących części malarstwa 
pejzażowego w sali balowej, 
gdzie całe cztery ściany wy
pełniało panneau przedsta
wiające romantyczne krajobra
zy, przyjechał ze Lwowa kon- 
serwator-malarz Marian Sło- 
necki z ekipą kilku pomocni
ków z Akademii Sztuk Pię
knych (po wojnie prof. Sło- 
necki kierował na Wawelu od
nowieniem ołtarza Wita 
Stwosza). Na całym zamku 
wrzało od ruchu i stuku. Na 
początku lipca poprosiłem 
prof. Minkiewicza, który raz 
na miesiąc przyjeżdżał na 
dzień lub dwa ze Lwowa, o 
trzydniowy urlop, gdyż 3 lipca 
w Gdowie pod Krakowem miał 
odbyć się mój ślub. Po uroczy
stościach już z żoną Marią z 
Bednarskich ze Stadnik przy
jechaliśmy do Oleska, gdzie 
wynająłem pokój, w którym 
zamieszkaliśmy. Obiady jed
liśmy u p. Mączałowskiej, 
gdzie żywili się wszyscy pra
cownicy, którzy przyjechali do 
pracy. Prawie codziennie jed
liśmy kurczęta panierowane, 
których doskonały smak dotąd 

16



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

pamiętam. Żona pomagała mi 
sporządzać listę płac dla pra
cowników według dziennych 
wykazów podmajstrzego i ob
liczała stawki dla ubezpieczal- 
ni. Co dwa tygodnie jeździłem 
wynajętą żydowską dorożką do 
Złoczowa odległego około 12 
km, gdzie zawoziłem do kierow
nika Zarządu Drogowego listy 
płac i rachunki od Żyda albo z 
tartaku za materiały i otrzy
mywałem pieniądze.
Takie było niebiurokratyczne 
prowadzenie budowy przed drugą 
wojną światową! W ciągu kilku 
miesięcy wykonano większość 
prac i główne uroczystości ju
bileuszowe mogły odbyć się w 
Olesku i Tarnopolu. Do Oleska 
przybył Komitet Obywatelski, 
zapoznał się ze stanem robót, 
nastąpiło też wmurowanie tab
licy upamiętniającej jubileusz. 
Z pracami w Olesku związany 
byłem do lata 1939 r. Zamek 
miał już wtedy nowy dach i 
stropy, wewnątrz był otynko
wany, zakonserwowane zosta
ło malarstwo i stiukowe deko
racje. W lwowskich warszta
tach stolarskich Prugara zamó
wiona została stolarka okien
na i drzwiowa, kiedy wybuchła 
wojna. Zamek spłonął po jej za
kończeniu, podobno od pioruna. 
Ponownie usłyszałem o zamku 
oleskim w latach sześćdziesią
tych. Odezwał się do mnie li
stownie dyrektor Lwowskiej 
Galerii Obrazów Borys Wo- 
źnicki, pisząc, że dowiedział 
się od mieszkańców Oleska i 
ludzi, którzy pracowali przed 
wojną przy odbudowie zamku, 
iż ja prowadziłem te prace i 
zapytywał, czy nie mam jakiś 
materiałów dotyczących Ole
ska, ponieważ zamierzają od
nowić zamek i urządzić go jako 
muzeum. Zaprosiłem go do 
Krakowa na Wawel. Znalaz
łem u siebie kilka fotografii 
wnętrz zamkowych i dałem je 
dyrektorowi Woźnickiemu.
W końcu lat siedemdziesią
tych otrzymałem od kogoś, kto 
był w Olesku, małą publikację 
o zamku, w której zaprezen
towano kilka zdjęć odbudowa
nego zamku i urządzone w 
nim wnętrza. Zainteresowanie 
zamkiem oleskim u Ukraiń
ców spowodowane było tym, 
że, jak podobno stwierdzili, oj
ciec Bohdana Chmielnickiego 
służył u Danilewiczów w Ole
sku, a Bohdan jako dziecko 
przebywał na zamku. Dzięki 
więc Bohdanowi Chmielnickie
mu, a nie królowi Sobieskiemu, 
zamek w Olesku został jeszcze 
raz uratowany od zagłady!

Alfred Majewski

wowska 
łaźnia

Jednym z najbardziej rep
rezentacyjnych gmachów 
przedwojennego Lwowa, o 
którym z dumą i zachwy
tem mówili jego mieszkań
cy, były Łazienki Św. An
ny. Ten piękny dwupię
trowy budynek z neorene- 
sansową fasadą wzniesiono 
w podwórzu za arkadą

na na zewnątrz i wewnątrz 
paskudnymi kafelkami, z 
pomalowanym na czarno 
sufitem w hallu, nasza ła
źnia otrzymała dumną na
zwę — Bania nr 1. Wszelka 
dekoracja została zniszczo
na lub wywieziona. Inne 
znamiona niegdysiejszego 
luksusu, jak wschodnie 

Górą — właściciel małego 
kawałka gruntu, niejaki 
Immer, dokopał się, jak 
donosiła prasa lwowska, 
„ źródła wody o szczególnym 
cierpkawym smaku”. Ta 
woda wkrótce stała się ulu
bionym napojem sąsiadów 
Immera, którzy zwrócili 
uwagę na jej lecznicze 
właściwości (szczególnie 
wzmocnienie krtani). Na
stępny właściciel źródła, Fi
lip Kowieński, postanowił 
przeprowadzić analizę war
tości leczniczych wody. 
Zawierająca sól, wapień i 

1. Widok ul. Akademickiej (obecnie 
Tarasa Szewczenki)

przejazdu cukierni Grossa 
przy ul. Akademickiej. Je
szcze pół wieku temu łaźnia 
ta zadziwiała zwiedzających 
swoim bogactwem — 
marmurowymi schodami, 
alegorycznymi posągami w 
niszach hallu, dekoracją 
ścian i sufitów. Niezwykła 
też była cena za zwiedzanie 
łaźni — aż dwa złote! Każ
de miasto w ówczesnej 
Polsce i Europie mogło tyl
ko zazdrościć lwowianom 
takiej łaźni i marzyć o ma
jącej tak wspaniałe działa
nie zdrowotne wodzie wa
piennej.
Dzisiaj próżno szukać tej 
pięknej budowli w podwó
rzu przy ul. Akademickiej 
(obecnie prospekt T. Sze
wczenki 10). W czasie re
nowacji obiektu w latach 
pięćdziesiątych zamieniono 
luksusowy zakład kąpielo
wy w zwykłą, standardową 
radziecką łaźnię. Ozdobio

dywany, zniknęły jeszcze 
przed remontem, zaś w 
miejscu trzech zdrowot
nych źródeł, którymi chlu
biły się łaźnie, zbudowano 
kotłownię. Dzisiaj tylko 
marne fragmenty świadczą 
o dawnym pięknie. Cudem 
zachowała się rzeźbiona w 
wapieniu mauretańska de
koracja ścian przedsionka w 
suterenie łaźni parowych. 
W gabinecie na pierwszym 
piętrze przetrwał marmu
rowy basen, a w westybulu 
kilka luster i drewniana ba
lustrada wieńcząca kiedyś 
marmurowe schody. W 
niektórych pomieszcze
niach zachowane są jeszcze 
stropy Kleina.
Historia zdrowotnych źró
deł wykorzystywanych w 
Łazienkach Św. Anny za
czyna się na początku XIX 
w. Wówczas na terenie 
Chorążczyzny (nazwa po
chodzi od siedziby chorą
żego Stefana hrabiego Po
tockiego) — dzielnicy mię
dzy Pełtwią a Wronowską 

żelazo woda została zaleco
na przez komisję jako sku
teczny środek „we wszel
kich słabościach z wycięcze- 
nia i upadku sił pochodzą
cych
Już 30 listopada 1810 r. 
rząd wydał ówczesnemu 
właścicielowi upoważnienie 
na założenie łazienki i uży
wanie wody w sposób zale
cany przez lekarzy. Wtedy 
powstały Łazienki Anny, 
nazwane tak przez Filipa 
Kowieńskiego dla uwie
cznienia imienia żony. Z 
tego początkowego okresu 
pochodził zwyczaj picia tej 
leczniczej wody „ bądź samą, 
bądź z winem” i kąpieli w 
niej. Popularność zakładu z 
każdym rokiem rosła, ale z 
końcem lat trzydziestych 
XIX w., kiedy majętność 
przechodziła z rąk do rąk, 
łaźnie zostały zaniedbane, a 
źródło zanieczyszczone. Do
piero w 1857 r. łazienki od
remontowano, a po przejęciu 
przez Ferdynanda Grossa 
całkowicie przebudowano.
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Autorami przebudowy byli 
bracia Schulz — znani już 
wtedy projektanci licznych 
budynków lwowskich. Wed
ług ich planów miała to być 
wydłużona piętrowa oficy
na z neorenesansowym por
talem i takimi obramienia
mi okien, nadającymi gma
chowi łaźni szlachetny wyg
ląd. Budowę rozpoczęto 
w 1887 r., wprowadzając 
jednocześnie nieznaczne 
zmiany do planu pierwot
nego. W przeciwieństwie 
do skromnej fasady, wnę
trze zadziwiało przepy
chem i elegancją. Prace 
rzeźbiarskie i dekoracyjne 
były wykonane przez Piotra 
Harasymowicza, później
szego profesora lwowskiej 
Szkoły Przemysłowej i kie
rownika prac rzeźbiarskich 
w teatrze miejskim. Minio
nej świetności możemy się 
tylko domyślać oglądając 
dekorację rzeźbiarską wspom
nianego już przedsionka.

2. Była cukiernia Grossa przy ul. Aka
demickiej 10
3.4. Fragment dekoracji jednego z 
przedsionków łaźni (3) i drewniana 
balustrada schodów (4)
5. Marmurowy basen w gabinecie na 
pierwszym piętrze

(zdjęcia: Jurij Reszetniak)

Nie zachowały się już fre
ski, lamperie, szkła i po
sadzki, które były dziełem 
znanych lwowskich firm: 
braci Wszelaków, Doliń
skiego, Sztanbera. Prace 
były prowadzone pod nad
zorem prof. Hoffa z Jaros
ławia. Nowo wzniesiony 
zakład kąpielowy miał 22 
pokoje, w których mieściło 
się 30 porfirowych wanien. 
W latach 1889-1891 dobu

dowano basen i łaźnię pa
rową.
14 października 1888 r. od
było się uroczyste otwarcie 
i poświęcenie zakładu. Jak 
donosił „Kurjer Lwowski”, 
goście podkreślali prakty
czne urządzenie łazienek, 
połączone z wielkim kom
fortem i estetycznym sma
kiem. Pierwszy toast na 
cześć właściciela zakładu, 
architekta i jego współpra
cowników wygłosił znako
mity lwowski architekt Ju
lian Lwigród Zacharye- 
wicz. Swój wiersz nadesłał 
też znany poeta Władysław 
Bełza:
„Lecz choć z Wami być nie 

mogę 
Wierszyk ślę Wam na przes

trogę
Co życzenia składa Wam: 

Oto chcecie mieć dochody 
Lejcie szampan w miejsce 

wody 
Taka kąpiel miła nam. 

Za nią każdy W as pochwali, 
Bo choć nawet z nóg się wali 
I nie ruszy w tył ni w przód: 
Powie, mrucząc gdzieś spod 

nosa — 
To ci kąpiel jest u Grossa. ” 
Od wzniesienia Łazienek 
Św. Anny rozpoczęła się 
nowa intensywna zabu
dowa ul. Akademickiej. 
W 1894 r. według projek
tu Jana Schulza wznie
siono cukiernię Grossa — 
okazały neobarokowy 
gmach do tej pory jest 
jednym z głównych ak
centów architektonicznych 
alei. Z innych budynków 
na tej ulicy zwracających 
uwagę swoimi fasadami 
wymienić należy: nr 16 pro
jektu Michała Kowalczuka 
(1896), nr 14 projektu 
Zygmunta Kędzierskiego 
(1897), nr 26 projektu Ju
liana Cybulskiego (1898) i 
nr 25, zaprojektowany 
przez Jana Schulza (1912) 
w stylu gotyckim. Dzisiaj, 
po wyrąbaniu starych 
drzew, ul. Akademicka 
straciła swój urok zielonego 
zakątka miasta, ale w za
mian odsłoniła piękno tych 
kamiennych fasad.

Igor W. Siomoczkin
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K atastrofa

W nocy z 12 na 13 kwietnia 1992 r. 
w poprzeczni „Mina” na IV po
ziomie zabytkowej kopalni soli w 
Wieliczce, na głębokości około 170 
m nastąpił gwałtowny wypływ 
„słodkiej” wody, która niosła za 

bezpośrednio najcenniejszych wy
robisk zabytkowych położonych 
na „trasie turystycznej”, ani też 
ękpozycji podziemnej Muzeum 
Żup Krakowskich, w konsekwencji 
narusza stateczność górotworu 

południowo-wschodnim narożni
ku ogrodu klasztornego, a tym 
samym w pobliżu zabytkowego 
zespołu kościoła i klasztoru oo. 
franciszkanów-reformatów z XVII 
w. W następstwie gwałtownego 
obniżenia terenu zawaliła się część 
kamiennego muru oddzielającego 
piękny niegdyś ogród klasztorny 
od torów kolejowych, w kościele 
Św. Franciszka z Asyżu pojawiły 
się rysy na łuku tęczowym, w 
klasztorze popękały sklepienia, 

nie intensywnie podejmowane są 
prace zabezpieczające zabytkowy 
zespól kościelno-klasztorny. Auto
rem koncepcji zabezpieczenia jest 
prof, dr hab. inż. Zbigniew Ja
nowski z Politechniki Krakow
skiej. Oddajmy mu więc glos: 
„ Wokół kościoła od strony zewnę
trznej należy wykonać tarczę żelbe
tową o grubości około 40 cm i wyso
kości od 1,0 do 2,0 m, w zależności 
od głębokości posadowienia murów 
fundamentowych. Górny poziom

1. W poprzeczni „Mina" na IV pozio
mie kopalni kolejny wielki wylew 
„słodkiej" wody, ekipy ratownicze opu
szczają zagrożone wyrobisko

sobą muł i piasek (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 7, 1992, s. 1). 
Zagrożenie wodne, ujawniające się 
od kilkudziesięciu lat ponad 270 
wyciekami o różnym nasileniu, 
jest jednym z najgroźniejszych w 
dziejach wielickiej kopalni. Wy
ciek w poprzeczni „Mina” o cha
rakterze pulsującym jest 
jednym z najbardziej niebezpie
cznych wypływów w okresie 
ostatnich stu lat. Jakkolwiek woda 
z poprzeczni „Mina” nie zalewa 

centralnej, najstarszej części ko
palni, w której eksploatacja soli 
była prowadzona od XIII w.
Od 31 maja do 4 sierpnia 1992 r. 
w poprzeczni „Mina” wybudowa
no czterosegmentową tamę. 30 
sierpnia wyciek pojawił się w od
ległości około 14 m od niej. Stało 
się jasne, że w rejonie „Miny” gó
rotwór jest silnie sperforowany i 
mała tama nie powstrzyma wdzie
rającej się ponownie do kopalni 
wody. 11 września woda ponownie 
zaczęła zalewać kopalnię i to w 
ilościach dotychczas nie spotyka
nych. Równocześnie wystąpiło 
bardzo groźne zjawisko szybkiego 
zapadania się powierzchni. Epi
centrum osiadania znalazło się w 

ściany i stropy niemal we wszyst
kich pomieszczeniach. W strefie 
największego osiadania, w ogro
dzie klasztornym i w ogrodach po
sesji przy ul. Brata Alojzego Kosi
by powstały pęknięcia i szczeliny 
głębokie na kilka metrów o szero
kości do 25 cm. Dla wszystkich 
stało się oczywiste, że katastrofa w 
kopalni może spowodować zagładę 
znacznej części miasta.
Środki masowego przekazu niemal 
na bieżąco relacjonowały tragiczne 
wydarzenia w Wieliczce i infor
mowały o podejmowanych pró
bach iniekcji górotworu. Jest to 
jednak działanie trudne w realiza
cji, tak jak trudne są wszelkie for
my walki z siłami przyrody. Rów- 

tarczy dojdzie do poziomu terenu. 
W każdym pilastrze od strony ze
wnętrznej kościoła zostaną wycięte 
wnęki o wymiarach 40 x 50 cm, któ
re będą wykorzystane do umie
szczenia w nich słupów żelbeto
wych, przebiegających przez całą 
wysokość kościoła. Od zewnątrz 
słupy będą obłożone cegłą i zatyn- 
kowane tak, że nie ulegnie zmianie 
wystrój siedemnastowiecznego, cen
nego architektonicznie budynku 
sakralnego. W poziomie pod oknami 
umieszczone zostaną rygle żelbeto
we poziome o wymiarach 40 x 50 
cm, które wytworzą w ścianach ra
my żelbetowe. Nad oknami, w 
pachwinach sklepień od strony wnę
trza kościoła zostanie wykonany
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2, Skąd przyjdą następne zagrożenia? Mapa osiadania ziemi w ogrodzie klasz
tornym według stanu z końca października 1992 r.: 1 — zespól klasztomo-koś- 
cielny, 2 — mur otaczający klasztorny ogród
3—6. ZNISZCZENIA: mur klasztorny w pobliżu epicentrum osiadania terenu (3). 
szczelina w ziemi ogrodu klasztornego (4), pękający klasztor (5), zakłócony spo
kój doczesnych szczątków dobrodziejów klasztoru (6)
7—9. RATOWANIE: zabudowania klasztornego (7). łuku tęczowego kościoła (8). 
klasztornej klatki schodowej (9) (zdj.: 1. 5. 7, 8 — A. Golec. 3. 4. 6 9 — Z. Duda)

wieniec żelbetowy 40 x 40 cm, któ
ry zostanie połączony kotwami sta
lowymi z ryglem zewnętrznym. Do 
słupów żelbetowych nad sklepienia
mi zostaną zakotwione nowe ściągi 
stalowe {dwie sztuki), wykonane z 
prętów o średnicy 30 mm. Żelbetowe 
słupy w ścianach zewnętrznych zos
taną złączone pod posadzką kościo
ła ryglami żelbetowymi o wymia
rach 50 x 80 cm. ” Wprowadzone 
wzmocnienie spowoduje, że ruch 

obiektu będzie następował w ca
łości jak dla bryły sztywnej i lokal
ne różnice osiadań będą przeno
szone poprzez wprowadzoną 
sztywną obudowę.
Równocześnie dr inż. Zenon Du
da z Akademii Górniczo-Hutni
czej w Krakowie przygotował pro
jekt wykonania wgłębnej bariery 
zaporowej, zabezpieczającej od 
strony południowej zespół klasz
torny przed skutkami deformacji 

skarpy wywołanymi wypływem 
wody z poprzeczni „Mina”. Osu
wisko skarpy, w której górnej 
części zlokalizowana jest zwarta 
zabudowa zabytkowego zespołu, 
bezpośrednio zagraża stateczności 
budowli. Inżynier Duda wykorzy
stuje w Wieliczce doświadczenia, 
które zdobył wraz ze szwedzką 
firmą „Svenska-Stabilator” przy 
ratowaniu zamku w Malborku.
Wszystkie omówione w wielkim 

skrócie prace zabezpieczające 
pochłoną ogromne nakłady finan
sowe, jest jednak sprawą oczywi
stą, że na ratowanie jedynego w 
świecie zabytkowego kompleksu, 
jaki stanowi podziemna i nadzie
mna Wieliczka, środków finanso
wych zabraknąć nie może...

Andrzej Gaczoł
(listopad 1992 r.)
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Fortyfikacja 
nowożytna (is>

W tym odcinku będziemy oma
wiać polską fortyfikację związaną z 
drugą wojną światową. Na ten te
mat istnieje wiele opracowań; z 
okresu międzywojennego należy 
wymienić książkę K. Klęczki i W. 
Wyszyńskiego pt. Fortyfikacja sta
ła, zaś współcześnie prace J. Mi- 
niewicza i R. Bochenka oraz opra
cowanie Fortyfikacja wczoraj i dziś' 
M. Rogalskiego, M. Zaborowskie
go. Literatura ta dotyczy również 
fortyfikacji obcej, o której bę
dziemy mówili w następnym od
cinku.
Na kształtowanie się teorii i prak
tyki walki związanej z fortyfikacją 
wielki wpływ miały doświadczenia 
z pierwszej wojny światowej, kie
dy gwałtownie wzrosła siła ognio
wa wojsk nacierających i fort nie 
wytrzymywał już działania poci
sków z najcięższych haubic, w 
związku z czym zbędne stało się 
systematyczne oblężenie według 
starych zasad. Samodzielne twier
dze pierścieniowe nie były zdolne 
do długotrwałej obrony, można je 
było izolować w oblężeniu czy po 
prostu obejść i tylko blokować; 
samotna twierdza stała się więc 
przeżytkiem. Mimo to fortyfikacja 
okazała się tańsza niż amunicja po
trzebna do jej zniszczenia, zdoby
wanie twierdz wymagało zaanga
żowania znacznych sił i czasu, zaś 
nawet niszczone chroniły życie 
wielu żołnierzy. Twierdza zatem 
zachowała wartość, lecz tylko we 
współdziałaniu z armią połową. 
Fortom można było stawiać zada
nia walki tylko przez pewien okres 
czasu dla wsparcia aktywnych 
działań polowych (Verdun, Kra
ków, Osowiec). Łatwość rozpo
znania lotniczego powodowała 
wzrost znaczenia maskowania i 
potrzebę nowych broni przeciw
lotniczych. Ataki gazowe spowo
dowały konieczność budowy wen
tylacji i uszczelniania schronów 
bojowych. Na początku nie do
strzeżono znaczenia silnika spali
nowego, który w czasie drugiej 
wojny światowej pozwolił na 
przyspieszenie działań i tworzenie 
przełamujących obronę wojsk 
pancernych, których pojazdy — 
wozy pancerne i czołgi — to jakby 
ruchome fortyfikacje.
Na skutek tych mankamentów w 
latach 1918—1928 wystąpiła gene
ralna reorientacja doktryny forty
fikacyjnej i do 1939 r. większość 
państw europejskich realizowała 
ciągłe strefy ufortyfikowane o dłu
gości do 100 km i głębokości do 40 

km, wsparte na przeszkodach na
turalnych (np. Linia Maginota we 
Francji, Międzyrzecki Rejon 
Umocniony i Linia Zygfryda w 
Niemczech, Linia Stalina w 
ZSRR czy Linia Mannerheima w 
Finlandii). Zmienił się zasadniczo 
charakter walk o fortyfikacje. Do
tychczasowe oblężenie twierdzy 
dla jej zdobycia przeradza się w 
atak na strefę ufortyfikowaną, któ
rego celem jest jej przełamanie. Po 
pierwszej fali zniechęcenia do sta
rych fortów (twierdz pierścienio
wych), po odpowiedniej ich adap
tacji i nasyceniu nowymi elemen
tami fortyfikacji stałej lub polo- 
wej, stawały się one integralnymi 
elementami nowych stref obron
nych. Ich wartość w nowym ukła
dzie potwierdziły działania w cza
sie drugiej wojny (np. obrona

1. Rok 1939: przebieg fortyfikacji pol
skich osłaniających kraj przed na
paścią hitlerowskich Niemiec: 1 — 
odcinki fortyfikacji stałych: 2 — zasadni
cza pozycja obrony: 3 — pozycja wy
sunięta; 4 — osłona garnizonów

Modlina w 1939 r., Brześcia w 
1939 i 1941, Grudziądza, Torunia, 
Poznania, Głogowa i Kostrzynia w 
1945 r.).

W Polsce, w związku z możliwym 
zagrożeniem z dwóch stron 
(ZSRR i Niemcy), już od 1923 r. 
rozważano wznoszenie umocnień 
najpierw osłaniających Śląsk, 
Gdynię i Wilno. Poważne fortyfi- 
kowanie kraju zaczęto dopiero w 
1936 r., gdy generalnym inspekto
rem sił zbrojnych został marszałek 
Edward Rydz-Śmigły. Rozpoczę
to wówczas realizację czteroletnie
go planu uprzemysłowienia (COP 
— zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 11, 1992) i podniesienia obron
ności kraju. Były różne projekty, 
jak np. memorandum gen. Tadeu
sza Kutrzeby z początku 1938 r., 
według którego Polska ze względu 
na słabe siły w stosunku do Nie
miec i znaczną długość frontu, 
prowadzić mogła jedynie obronę i 
to w oparciu o fortyfikacje stałe os
łaniające tylko „strategiczny tułów 
Polski” niezbędny do prowadzenia 
wojny. Fortyfikacje zostałyby 
wówczas rozproszone wzdłuż linii 
około 1500 km, co było nierealne 
ze względów finansowych (choć 
koszt 1 km miał być dziesięcio

krotnie niższy od kosztów Linii 
Maginota) i ze względów czaso
wych (5 lat na wykonanie). Po 
zmianie geopolitycznej na począt
ku 1939 r. trzeba było przekształ
cać założenia operacyjne i plany 
fortyfikacji. Punkt ciężkości za
grożenia niemieckiego przesunął 
się ze skrzydła północnego na po
łudniowe (przyjęto, że główna 
koncentracja sił niemieckich bę

dzie miała miejsce na Śląsku i w 
Słowacji). Jednak na należyte opra
cowanie obrony od tej strony nie 
starczyło już czasu i w okresie 
realnego zagrożenia dowódcy ar
mii rozpoczęli improwizowaną 
rozbudowę umocnień, głównie po
lowych. W tak niekorzystnych wa
runkach wojska saperskie przy ak
tywnej pomocy ludności zdołały 
mimo wszystko w znacznej mie
rze zrealizować napięty program 
rozbudowy fortyfikacji.
Największy ich kompleks wzno
szono na wschodzie kraju dla os
łony przed atakiem ze strony 
ZSRR. Podstawą miały być 
wsparte o bagna umocnienia pole
skie. Studia terenowe prowadzono 
od 1928 r., a od 1932 r. prace 
zmierzające do usprawnienia że
glugi na Pinie dla flotylli rzecznej 
w Pińsku. Projekt z 1936 r. prze
widywał zamknięcie Polesia schro
nami bojowymi. Do sierpnia 1939 
r. ukończono najważniejszy odci
nek Sarny (170 km długości) 
wznosząc 210 schronów bojo
wych oraz większość przeszkód 
przeciwpancernych i przeciwpie
chotnych. Umocnienia poleskie 
podchodziły zaawansowanym od
cinkiem Baranowicze pod Wilno, 
gdzie budowano Obszar Warowny 
Wilno, na południu zaś realizowa
no odcinek Wołyń, na którym roz
poczęto prace nad Obszarem Wa
rownym Tarnopol. Stawiano 
schrony dla ckm i dział przeciw
pancernych, tradytorowe dla dział 
75 mm, planowano wieże pancer
ne dla artylerii. Brak jest danych 
jak dalece zrealizowano tę prawie 
ciągłą strefę ufortyfikowaną o dłu
gości około 800 km od Wilna do 
Zaleszczyk.
W 1933 r. przystąpiono do budo
wy odosobnionych odcinków re
jonu umocnionego na Górnym 
Śląsku. W 1938 r. fortyfikacje li
czące wzdłuż frontu 21 km uznano 
za Obszar Warowny Śląsk. W 
1939 r. budowę intensyfikuje Ar
mia Kraków i długość linii wzrasta 
do ponad 60 km, ale jej skrzydła 
nie zostały ukończone. Fortyfika
cje fe ciągnęły się od Przeczyć, os
łaniały Chorzów i dochodziły do 
rzeki Gostynka, liczyły 160 schro
nów bojowych różnego typu, 
znajdowało się tam dziewięć sil
nych punktów oporu zdolnych do 
obrony okrężnej. Z tyłu budowano 
murowane koszary dla załogi, a 
najważniejszą część przemysłową 
Śląska chronił dodatkowy odcinek 
centralny złożony z sześciu samo
dzielnych schronów bojowych. W 
ramach Obszaru Warownego 
Śląsk miały powstać: schrony bo
jowe dla ckm, samodzielne schro
ny bojowe z kopułkami o grubości 
pancerza 150—200 mm dla ckm
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3

Przekrój a-b

2. Na górze połowy schron bojowy w rejonie Wmdyk na dwa ckm-y o ogniu 
dwubocznym skosem na przedpole, niżej przekrój i rzut tego typu obiektu: ścia
ny narażone na bezpośredni ostrzał mają grubość 1 20 cm (wytrzymałość na po
jedynczy pocisk 155 mm), osłona wejścia przelotnią

3. Rzut i przekrój schronu bojowego średniej wielkości fortyfikacji śląskich: gru
bość osłon od strony nieprzyjaciela 120 do 200 cm (odpowiednio wytrzymałość 
na pojedynczy pocisk 1 55 do 305 mm), w izbie bojowej dwie strzelnice dla ckm- 
ów. kopuła pancerna z 3—5 strzelnicami dla ckm-ów do ognia w szerokim sekto
rze i okrężnego, druga kopułka obserwacyjna i schron dla armaty ppanc 75 mm

4
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4. Dwukondygnacyjny schron dowodzenia Obszaru Warownego Śląsk od góry: 
trzy przekroje, rzut górnej kondygnacji i próba rekonstrukcji widoku od strony 
wejścia
5. Największy schron bojowy ..Sabala" dowódcy i odwodów ośrodka oporu na 
Helu; grubość ścian od zagrożenia od 175 do 250 cm (odpowiednio wytrzyma
łość na pojedynczy pocisk 220 do 305 mm), dwie izby bojowe na tradytorowe 
ckm-y i mata izba bojowa przy wyjściu awaryjnym: izby: dowódcy, centrali tele 
fonicznej i filtro wentylacyjna: komory: amunicyjna, czerpni powietrza i gazo 
szczelna, uzbrojenie: dwa ckm-y tradytorowe. ckm w kopule pancernej (grubość 
pancerza 180 mm), dwa rkm-y obrony wejścia lub do prowadzenia ognia do ty 
lu. cztery ręczne wyrzutnie granatów: poza tym reflektor

umożliwiającymi obronę okrężną, 
pojedyncze ciężkie schrony trady
torowe z armatami 75 mm dla 
obrony międzypól, schrony dla 
dział ppanc i ckm, silnie uzbrojone 
schrony dowódców i odwodowe 
oraz schrony magazynowe dla 
amunicji. Linię osłaniały zapory 
przeciwpancerne i przeciwpie
chotne składające się z 3—4 rzę
dów szyn stalowych wbitych w 
ziemię i zasieków z drutu kolcza
stego. Trzeba do tego dodać sze
rokie zalewy wodne i zabagnienia 
terenu. Nie zdołano niestety 
ukończyć wszystkich fortyfikacji, 
dla części schronów wykonano 
tylko fundamenty, brakowało ko
puł pancernych i wentylacji. We 
wrześniu 1939 r. obsadę stanowiły 
23. i 25. Dywizja Piechoty, pięć ba
talionów fortecznych, kompania 
czołgów i dwa pociągi pancerne.
W 1936 r. powstał Rejon Umoc
niony Hel, gdzie od 1931 r. budo
wano port wojenny i wznoszono 
betonowe działobitnie dla armat 
105 i 152 mm oraz armat przeciw
lotniczych 75 mm, a także schrony 
dla załóg i amunicji. W 1939 r. 
zamknięto dostęp na półwysep 
Hel Ośrodkiem Oporu Jastarnia 
złożonym z czterech ciężkich 
schronów bojowych z kopułami 
pancernymi dla ckm, reflektorami, 
ukryciami dla moździerzy 81 mm, 
strzelnicami bocznymi dla ckm i 
rkm oraz ręcznymi wyrzutniami 
granatów; wykonano schron dla za
łogi i wysunięto cztery linie 
umocnień polowych.
W Gdyni zrealizowano baterię ar
tylerii nadbrzeżnej składającą się z 
dwóch armat 100 mm i czterech 
baterii przeciwlotniczych, każda 
po dwa działa 75 mm. Na Wester
platte w tajemnicy wznoszono od 
1933 r. starannie maskowane 
umocnienia do obrony okrężnej w 
pięciu wartowniach. Tuż przed 
wojną wzniesiono także umocnie
nia połowę złożone z drewnianych 
schronów, okopów i zasieków.
W czasie ostatnich przygotowań w 
1939 r. realizowano zasadę, aby 
główną masę manewrową wojsk 
polskich ubezpieczyć od oskrzyd
lenia fortyfikacjami od strony 
flanków przez stworzenie Rygla 

Południowego (śląsko-karpackie- 
go) i Rygla Północnego (Narwi i 
Biebrzy). Obrona miała się opierać 
o dwie rubieże, pozycje wysunięte 
na ważniejszych kierunkach ope
racyjnych z zadaniem opóźniania i 
główną pozycję obrony.
Na Ryglu Południowym Armia 
Kraków rozbudowywała inten
sywnie Obszar Warowny Śląsk. 
Dla zamknięcia przełęczy karpac
kiej w Węgierskiej Górce wznie
siono pięć ciężkich schronów bo
jowych. W celu zamknięcia są
siedniej przełęczy zaczęto budowę 
czterech ciężkich schronów bojo
wych w Krzyżowej i Przyborowie. 
Rygiel uzupełniano w ostatnich 
miesiącach żelbetowymi schronami 
polowymi: na Pozycji Cieszyńskiej 
(6), pod Skoczowem (7), Biel
skiem (22), Pszczyną (14), w Ryb
niku (11) i Żorach, w Obszarze 
Warownym Śląsk (24), w Lubińcu 
(5) i pod Częstochową (14).
W ramach Rygla Północnego Sa
modzielna Grupa Operacyjna 
Narew miała linię obrony biegną
cą od lasów augustowskich wzdłuż 
Biebrzy i Narwi. W rejonie Augu
stowa zdołano zbudować cztery 
połowę schrony bojowe i 25 drew
nianych, w Osowcu wcześniej 
zmodernizowano starą twierdzę i 
zbudowano 6—8 schronów bojo
wych, zaś na bagnistym odcinku 
Wizna — po sześć ciężkich i lek
kich schronów bojowych. W 
Łomży wzmocniono starą twier
dzę 10 małymi schronami bojo
wymi. Na umocnionym odcinku 
Nowogród-Szablak postawiono 18 
ciężkich i lekkich schronów bojo
wych, schrony pozorne i zapory 
inżynieryjne; na odcinku Ostrołę
ka 8 lekkich schronów bojowych.
W pasie obrony Armii Modlin w 
Różanie, na starym przedmościu 
złożonym z czterech fortów 
wzniesiono dwa lekkie schrony bo
jowe, w Pułtusku przy dwóch sta
rych fortach — dwa lekkie schro
ny bojowe, dawne przedmoście w 
Zegrzu wzmocniono pięcioma 
schronami. W wewnętrznym pierś
cieniu Twierdzy Modlin zdążono 
wznieść pięć schronów na 1—2 
ckm-y, natomiast w latach 
1925—1936 zbudowano dwa duże 

ciężkie schrony bojowe w Forcie 
IVb, które znalazły się poza pasem 
obrony. Na odcinku Armii Mod
lin poza przedmościami Rygla 
Północnego wzniesiono na pozy
cjach Krzynowłoga Mała, Rzeg- 
nowskiej i Lidzbark Welski 13 
schronów bojowych. Wysuniętą 
Pozycję Mławską zagradzającą 
najkrótszą drogę do Warszawy za
opatrzono w 45 żelbetowych 
schronów bojowych na 1—2 ckm-y 
(planowano 93 obiekty); znaj
dowały się tam okopy i zapory 
przeciwpancerne.
Na odcinku frontu Armii Pomorze 
nie rozbudowywano umocnień, bo 
w tym miejscu przewidywano wy
cofanie się. Wykonano łącznie 49 
żelbetowych schronów bojowych 
dla 1—2 ckm-y, schrony drewnia
ne, okopy i inne zapory (pozycje 
jezior brodnickich, rzeki Osy i Je
ziora Koronowskiego). Przedmoś
cie Bydgoszcz umocniono 25 
schronami bojowymi na 2 ckm-y i 
20 drewnianymi.
Na odcinku Armii Poznań wznie
siono 13 schronów bojowych na 
pozycjach: jezior żnińskich, w re
jonie Mogilna i nad kanałem Gop- 
ło-Warta. Na najważniejszej pozy
cji Przedmoście-Koło zbudowano 
20 schronów rozmieszczonych 
grupami; stąd planowano prze- 
ciwuderzenie na wojska niemieckie 
atakujące linię Warty. Na pozycji 
Nakło i Kcynia wykonano 10 
schronów bojowych, a na odcinku 
osłony Wągrowiec-Gołańcz — 15. 
W pierścieniu starych fortów po
znańskich wzniesiono 49 schro
nów bojowych na 1 ckm, punkty 
obserwacyjne, okopy, rowy prze- 
ciwczołgowe i zasieki. Odcinek Ra- 
dzewice-Rogalin i miejscowość 
Komorę wzmocniono czterema 
schronami. Na Przedmościu Kali
skim zbudowano 21 schronów żel
betowych, schrony drewniane i 
inne przeszkody.
Armia Łódź miała zwartą główną 
pozycję leżącą na kierunku głów
nego uderzenia niemieckiego. 
Uporczywa obrona miała stworzyć 
tu warunki do przeciwuderzenia 
Armią Odwodową Prusy. Z pla
nowanych do wykonania 226 
schronów żelbetowych zrealizo
wano około 40%, najwięcej pod 
Sieradzem i na linii Warty oraz 
Widawki. Wykonano również 
schrony drewniane, okopy i za
pory.
Polskie fortyfikacje miały wysoką 
wartość techniczno-taktyczną, nie
jednokrotnie przewyższającą ana
logiczne umocnienia niemieckie. 
Stosunek masy betonu do siły 
środków ogniowych był dużo lep

szy niż w fortyfikacjach francu
skich. Ważne znaczenie dla obro
ny bliskiej miały ręczne wyrzutnie 
granatów i miotacze ognia, czego 
nie zastosowali Niemcy (wielkie 
okrężne wyrzutnie były jedynie w 
Międzyrzeckim Rejonie Umoc
nionym). Polski schron połowy na 
1 lub 2 ckm-y był maksymalnie 
funkcjonalny przy ograniczonej 
ilości użytego betonu. W ten spo
sób polscy projektanci doszli do 
czołówki światowej.
Braki w obronie miały charakter 
operacyjny. Idea dwóch głównych 
operacyjnych rygli była trafna, ale 
nie zdążono zrealizować silnych 
punktów oporu z grup schronów 
bojowych połączonych okrężnym 
systemem okopów i przeszkód. 
Zbudowaliśmy zaledwie linearne 
ugrupowania schronów, które za
grożone ze strony skrzydeł, łatwe 
były do wymanewrowania. Naj
więcej dobrze ukształtowanych 
punktów oporu znajdowało się w 
Obszarze Warownym Śląsk. Opera
cyjnie najgorzej przedstawiały się 
umocnienia na „głównej pozycji 
obrony”, w środkowym pasie Pol
ski. Przez większą koncentrację 
umocnień należało usztywnić ryg
le, tymczasem wystarczyć musiały 
umocnienia drewniano-ziemne 
(poza Modlinem), adaptowane 
piwnice na schrony i zniszczenia 
sieci komunikacyjnej. Ten sam 
błąd polegający na rozproszeniu 
wysiłku fortyfikacyjnego popełnili 
Niemcy na terenie Polski w 1944 
r. Zabrakło też studiów nad obro
ną środka kraju, np. odnośnie bit
wy o Warszawę. Odpowiednio 
zmodernizowane twierdze War
szawa, Modlin i Zegrze mogłyby 
stanowić dogodną bazę dla ściąg
nięcia wojska po bitwie o główną 
pozycję obrony, w rzeczywistości 
zdecydowano się w ostatniej chwi
li na obronę wewnętrznego pier
ścienia fortów Warszawy i Modli
na w niewielkim zakresie adaptu
jąc starsze umocnienia. Nie podję
to obrony Dęblina, Poznania czy 
Torunia, a przecież modernizację 
fortów wykonali tu m.in. Belgowie 
i Niemcy. Nasuwa się zatem 
wniosek generalny: zbyt wiele 
uwagi poświęciliśmy fortyfika
cjom wschodnim, nie wykorzystu
jąc wszystkich możliwości na 
froncie zachodnim; poza tym bu
dowa fortyfikacji trwała w Polsce 
zdecydowanie za krótko. Mimo to 
znakomity duch bojowy polskiego 
wojska pozwolił na spektakularne 
obrony Helu, Westerplatte, Mod
lina czy Warszawy.

Andrzej Gruszecki
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Żuławy Wiślane: 
szlakiem mennonitów

Pierwsza moja fascynacja 
mennonitami — jeszcze nie
świadoma — miała miejsce w 
dzieciństwie, kiedy latem 1946 
r. wprowadziliśmy się do 
mieszkania przy ul. 3 Maja 30 
(obecnie ul. Browarna) w Elb
lągu. W kuchni ujrzałem całą 
kolekcję naczyń kuchennych 
zdobionych niebieskimi obraz
kami rodzajowymi o tematyce 
holendersko-żuławskiej. Po 
raz drugi zafascynowała mnie 
tematyka mennonicka w okre
sie działalności w Klubie Tu
rystów Pieszych „Delta” w 
Elblągu. Wycieczki i penetra
cje terenowe objęły wówczas 
m.in. Żuławy Wiślane, na te
renie których poznawałem ho- 
lendersko-mennonickie zagad
nienia. I wreszcie trzecia fas
cynacja miała bezpośredni 
związek z powstaniem Mu
zeum Wisły w Tczewie. Wó
wczas to, prowadząc badania 
terenowe, szczególnie po kilku
dniowej wycieczce naukowej 
we wrześniu 1980 r. na trasie 
od Lisewa do Korzeniowa, 
gdzie zetknąłem się z cmenta
rzami pomennonickimi na wa
le wiślanym lub w jego są
siedztwie — zająłem się tym 
niezwykłym tematem i zosta
łem nim całkowicie pochłonię
ty. Opublikowałem wówczas 

serię artykułów pod ogólnym 
tytułem Brzegiem Wisły od elb
ląskiej strony, w których m.in. 
postulowałem utworzenie ek
spozycji muzealnej poświęconej 
mennonitom. W tym czasie te
mat mennonitów stał się też 
„własnością” Komisji Ochro
ny Przyrody przy Zarządzie 
Wojewódzkim PTTK w Elb
lągu, której przewodniczyłem. 
Miał on wówczas bezpośredni 
związek z cyklami rocznymi 
wycieczek specjalistycznych 
brzegiem Wisły. Wędrówki te 
z inicjatywy Muzeum Wisły 
odbywają się do dzisiaj. Sta
łym punktem każdej wędrówki 
jest m.in. wyszukiwanie śla
dów kultury mennonickiej. 
Oprócz badań terenowych 
prowadziliśmy usilną kampa
nię na rzecz upowszechnienia 
tematu mennonickiego (arty
kuły m.in. w „Spotkaniach z 
Zabytkami”, „Jantarowych 
Szlakach” i opracowania Żu
ławy Wiślane oraz Żuławy Wiś
lane — szlaki piesze i rowero
we). Mój wniosek o utworze
nie muzeum mennonitów zos
tał umieszczony w planie re
gionalnym rozwoju i moderni
zacji Żuław w latach 
1986—1995 (zatwierdzony 
przez ówczesne wojewódzkie 
rady narodowe w Elblągu i 

Gdańsku). Żądałem też pow
rotu na pochylnię w Buczyńcu 
obelisku poświęconego Steen- 
kemu, twórcy Kanału Elblą
skiego, z pochodzenia Holend
rowi i jednocześnie mennoni- 
cie.
Prowadząc połączone misje 
Ochrony Przyrody i Opieki 
nad Zabytkami przy ZW 
PTTK w Elblągu i w Tczewie, 
a także Muzeum Wisły, zapo
czątkowałem od 1986 r.cykle 
roczne wycieczek pn. „Ślada
mi Mennonitów”. Objęły one 
Żuławy Elbląskie, następnie 
Wielkie, Gdańskie i dolną 
Wisłę. Trwają one do dziś, a 
ich rezultatem jest nie tylko 
rozpowszechnienie tematu 
mennonickiego wśród uczest
ników tych imprez, ale także 
zebranie materiału naukowego 
o charakterze inwentaryzator- 
skim. Jednym z kierunków 
działalności tych komisji i 
Muzeum Wisły stało się pro
pagowanie kultury mennonic
kiej, opracowanie turysty
cznego Śzlaku Mennonitów i 
zorganizowanie muzeum. W 
1988 r. utworzony został w 
Tczewie Klub Przyjaciół Kul
tury Mennonickiej „Olęder”, 
któremu prezesuję. Klub ma 
zasięg ogólnopolski i jego ce
lem jest m.in. szerzenie i pog-

Mennonici (pisownia ze
zwala także na zapis me- 
nonici) — ruch religijno- 
-społeezny w Niderlandach, 
północno-zachodnich Niem
czech i Szwajcarii, zapo
czątkowany w XVI w. przez 
katolickiego kapłana Men
no (stąd nazwa ruchu) 
Simmonsa (1496-1559). Cha
rakteryzował ich pacyfizm 
i dogmatyczna ugodowość, 
odrzucali służbę wojskową 
i urzędniczą, ściśle prze
strzegali zasad Dekalogu i 
Nowego Testamentu. Na 
skutek prześladowań ze 
strony katolików rozpow
szechnili się w prawie całej 
Europie i świecie, także na 
terenie Polski, szczególnie 
na Żuławach Wiślanych. 
Obecnie ruch zrzesza około 
miliona osób.

łębianie w społeczeństwie 
wiedzy o dziedzictwie history
cznym, kulturalnym i gospo
darczym mennonitów oraz 
prowadzenie pełnej inwenta
ryzacji spuścizny mennonic
kiej, a szczególnie roztoczenie 
opieki nad jej najcenniejszymi 
obiektami.
Muzeum mennonitów mogło
by stać się niezwykłą atrakcją 
historyczną i krajoznawczą, 
prawdziwą Mekką dla menno
nitów z całego świata. Tym
czasem zabytkowe pozostałoś
ci po mennonitach ulegają sta
łej dewastacji, np. mennonicka 
wieś Tropy, która idealnie 
nadawała się na utworzenie tu
taj mennonickiego kompleksu 
muzealnego: skansenu w situ, 
muzeum i lapidarium. Nieste
ty, degradacja tej wioski i zni
szczenia w połączeniu z bez
silnością i niemocą w ich za
pobieganiu ostatecznie przek
reśliły te możliwości.
Jest kilka innych propozycji 
zorganizowania takiej placów
ki. W wiosce Jezioro znajduje 
się neogotycka kaplica po- 
mennonicka, kościół (obecnie 
katolicki) i cmentarz, tworzące 
zespół sakralny leżący w środ
ku gminy Markusy, która na 
obszarze kraju ma najwięcej 
cech krajobrazu holenderskie
go. Twórcami tej wioski byli 
właśnie mennonici. Otoczyli 
oni pobliskie jezioro Druzno 
groblami o łącznej długości 
271 km, stanowiącymi nie
zwykły obiekt hydrotechni
czny. Z kolei największy na
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1. Holenderski krajobraz na terenie 
gminy Markusy
2. Dolna część wiatraka holender 
skiego w Wikrowie
3. Budynek o cechach holenderskie 
w Niedźwiedzicy
4.5. Stele na cmentarzu w Szaleńcu: 
Frantza i Anny Cornelsenów z 1811 r. 
(4) i Hermana Pennera z 1806 r (5) 
6. Grobowiec rodzinny Janzenów na 
cmentarzu w Kępniewie

(zdjęcia: Roman Klim)

Żuławach Wiślanych cmen
tarz pomennonicki znajduje 
się w Stogach Malborskich, w 
pobliżu ruchliwego centrum 
turystycznego, jakim jest 
Malbork. Także ta miejsco
wość powinna być brana pod 
uwagę.
W propagowaniu wiedzy o 
mennonitach ważne będzie 
ustalenie i wytyczenie szlaku 
krajoznawczego na podstawie 
materiałów zgromadzonych 
przez Muzeum Wisły i Klub 
„Olęder”. Koncepcja takiego 
szlaku już jest; łączy miejsco
wości, w których znajdują się 
mennonickie zabytki. Między 
innymi są to cmentarze, np. w 
Stogach Malborskich, rewalo
ryzowany każdego roku przez 
mennonitów z całego świata. 
Szlak uwzględnia także po- 
mennonickie kościoły i kapli
ce, których przetrwało niewie
le i zwykle związane są z 
cmentarzami. Interesujące 
będzie zwiedzanie zachowa
nych domów i zagród menno- 
nickich typu holenderskiego. 
Do najciekawszych wiosek na
leży m.in. wieś Tropy z zagro

dami po obu stronach kanału 
wodnego i z dawnymi ukła
dami melioracyjnymi budo
wanymi przez mennonitów od 
XVI w., wieś Raczki Elbląskie 
położona 1,8 m poniżej po
ziomu morza ze sztuczną, 
stworzoną przez mennonitów 
rzeką Tejną, otoczoną wałami, 
wreszcie holenderskie zagrody 
wzdłuż szosy Nowy Dwór 
Gdański — Marzęcino.
Szlak przebiega także przez 
mennonickie mosty, m.in. 
zwodzone, np. w Jeziorze oraz 
obok wiatraków typu holen
derskiego, np. w Palczewie i 
Wikrowie. Inne zabytki tech
niki — to pompownie, zastaw
ki, jazy, przepusty, śluzy oraz 
mennonickie drogi, tzw. trifty 
budowane niegdyś na bagien
nych obszarach zmienianych 
przez mennonitów w żyzne łą
ki (np. między Elblągiem i 
rzeką Nogat).
Problem mennonitów dotyczy 
nie tylko Żuław Wiślanych czy 
szerzej — doliny Wisły. Na 
obszarze kraju znajdujemy ich 
ślady wszędzie tam, gdzie ist
niała potrzeba walki z wodą. 
Ogromny wysiłek mennoni
tów, włożony w zagospodaro
wanie naszego kraju przez po
nad 400 lat, nie znalazł dotąd 
odpowiedniego miejsca w 
świadomości społecznej.

Roman Klim 

Mennonici
na Mazowszu

Pierwsi mennonici pojawili się 
nad środkową Wisłą między 
Płockiem i Warszawą około 
połowy XVIII w. Stanowili 
oni część fali osadników zwa
nych holendrami (holędrami) 
lub olendrami (olędrami). Ok
reślenie to odnosiło się przede 
wszystkim do sposobu gospo
darowania przybyszów, ich 
organizacji, a także pozycji 
społecznej: byli wolnymi chło
pami czynszownikami. W więk
szości wypadków nie oznacza
ło natomiast narodowości. Je
dynie niewielka część holend
rów była potomkami Fryzów i 
Flamandów, napływających 
na ziemie polskie od połowy 
XVI w.

Pod względem administracyj
nym mennonici w Królestwie 
Polskim należeli od 1849 r. do 
parafii ewangelicko-augsbur
skich, na których terytoriach 
mieszkali. Trwające od mo
mentu osiedlenia związki 
mennonitów z mieszkającymi 
w dolinie Wisły luteranami 
narodowości niemieckiej oraz 
izolacja od autochtonicznej 
ludności wiejskiej zaowocowa
ły niemal zupełną ich germa
nizacją.

W 1764 r. Jan August Hylzen, 
dzierżawca dóbr królewskich 
Kazuń, sprowadził grupę 
mennonitów, którzy założyli 
wieś Kazuń Nowy, zwany tak
że Kazuniem Niemieckim 
(Deutsch-Kasan). Przybysze 
pochodzili zapewne z Pomorza 
Wschodniego lub Kujaw, 
osiedlono ich w dolinie Wisły, 
wśród lasów łęgowych, które 
musieli wykarczować, i mok
radeł, które należało osuszyć 
budując system rowów od
wadniających. Na uzyskanej w 
ten sposób ziemi założono pola 
uprawne, sady i łąki. Były one 
otoczone płotami z wierzbo
wych gałęzi, które miały za za
danie zahamowanie szybkości 
przepływu wody podczas wio
sennych i jesiennych wylewów 
Wisły (wałów wówczas jeszcze 

nie było). Dzięki temu wylewy 
nie powodowały większych 
szkód, stały się natomiast 
źródłem korzyści w postaci 
warstwy żyznego mułu rze
cznego.

W 1795 r. w Nowym Kazuniu 
mieszkało 15 kolonistów, gos
podarujących na 14 włókach, 
12 morgach i 145 prętach zie
mi. Każdy z gospodarzy był 
żonaty, większość miała dość 
liczne potomstwo (3—5 dzie
ci). W sumie osada liczyła 
wraz ze służbą 101 
mieszkańców. W 1897 r. w 
powiecie warszawskim (na te
renie którego znajdował się 
Kazuń) mieszkało 485 men
nonitów.

Kazuriski dom modlitwy 
wzniesiono z drewna, na pla
nie prostokąta, na podmuro
waniu. Budynek zwrócony jest 
fasadą ku północnemu wscho
dowi. Po drugiej wojnie świa
towej obiekt przebudowano, 
likwidując m.in. salę nabo
żeństw. Do połowy lat pięć
dziesiątych znajdował się w 
nim urząd gminy, posterunek 
milicji i szkoła. Obecnie daw
ny dom modlitwy (pozostający 
nadal własnością gminy) pełni 
funkcje mieszkalne.
Po przeciwnej stronie szosy 
wiodącej do Nowego Dworu 
zachował się cmentarz. Porasta
jąca go gęstwina starych drzew 
i krzewów kryje kilka całych 
nagrobków i fragmenty kilku
nastu innych, wykonanych z 
szarego piaskowca, betonu i 
lastryka. Na szczególną uwagę 
zasługują trzy płyty z szarego 
piaskowca — niegdyś stojące, 
przed wielu laty przewrócone 
— ukryte pod warstwą próch
nicy i zeschłych liści. Na pły
tach tych, zwieńczonych pół
kolem lub formą zbliżoną do 
półkola, znajdują się napisy 
wykonane gotykiem w języku 
niemieckim oraz ornamenty 
roślinne. W górnej, półkolistej 
części, niekiedy okolonej bor- 
diurą z ornamentem wici roś-
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1. Dom modlitwy w Kazuniu
2.3. Płyta nagrobna Henryka Nikła 
(2) i fragment zdobienia jej górnej 
części(3)
4.5 Dom modlitwy w Wymysłu (4) i 
fragment cmentarza z betonowym 
pomnikiem nagrobnym (5)

(zdjęcia: Paweł Fijałkowski)

linnej (winorośl?) lub flanko
wanej naszczytnikami, znajdu
je się monogram zmarłego (np. 
AN — Andrzej Nikel, SG — 
Salomon Gertz), umieszczony 
w wieńcu z szarfami lub profi
lowanej tarczy w otoczeniu 
bogato ulistnionej wici. W 
wypadku nagrobka Henryka 
Nikła końcówki wici mają 
kształt głów orła. Poniżej 
znajduje się inskrypcyjna 
część płyty, z umieszczonymi 
w narożach rozetkami. Na 
płycie nagrobnej Andrzeja Ni
kła napis flankują pilastry z 
akantowymi głowicami. Tylko 
jedną płytę udało się odwrócić, 
co pozwoliło stwierdzić, że 
także tylna jej strona pokryta 
jest napisami i skromnymi mo
tywami dekoracyjnymi w po
staci wici roślinnej.

Język inskrypcji jest równie 
wyjątkowy, jak forma nagrob
ków: archaiczny, barwny, zu
pełne zaprzeczenie zwięzłości. 
Na przedniej stronie nagrobka 
Henryka Nikła czytamy (tłu

maczenie z języka niemieckie
go): „Tu spoczywa w Bogu wzię
ty do wieczności młodzian Hen
ryk Nikel, Andrzeja Nikła syn, 
w Niemieckim Kazuniu urodzo
ny w roku 1841, dnia 15 czerw
ca i zmarły w roku 1869, dnia 7 
września. Tedy miał on 28 lat, 
2 miesiące i 22 dni. Ciężką wal
kę podjąłem tu, w waszym świę
cie, a ta była z łaski Bożej i 
zwyciężyłem szczęśliwie we 
wszystkim”. A oto fragmenty 
tekstu zamieszczonego na tyl
nej stronie płyty: „(...) Me 
wyniszczone ciało spoczywa tu 
wołne od trosk, a dusza mocą 
krwi Chrystusa, na łono Zbaw
cy łaskawie i szczęśliwie prze
niesiona, znalazła oto swoje od- 
pocznienie w Kanaan (...), 
Bóg pocieszy was wszystkich 
pospołu swym winem radości — 
Ojcze! W ręce twoje polecam 
ducha mojego. ” Płyty te po
chodzą z lat sześćdziesiątych i 
siedemdziesiątych XIX w. i 
pod względem formy oraz mo
tywów dekoracyjnych nawią

zują do tradycyjnej żydowskiej 
sztuki nagrobnej w środkowej 
Polsce w tym samym okresie. 
Oczywiście sztuka żydowska 
jest nieporównywalnie bogat
sza w motywy zoomorficzne. 
Mennonicka wieś Wymyśle 
Nowe (Niemieckie) pod Gą
binem została założona w la
tach osiemdziesiątych XVIII 
w. przez dzierżawcę dóbr 
Czermno, Kajetana Dembo
wskiego. Osadnicy pochodzili 
z Kujaw i z pogranicza 
wielkopolsko-brandenburskie- 
go (okolice Drezdenka nad 
Notecią). Około 1890 r. Wy
myśle liczyło 359 mieszkań
ców. Głównym źródłem ich 
utrzymania była hodowla byd
ła, sady owocowe i plantacje 
wierzbiny. Z wierzbowych ga
łęzi, czyli wikliny, budowano 
płoty otaczające użytki rolne 
oraz wykonywano różnego ro
dzaju kosze i koszyki. We wsi 
produkowano sery holender
skie (edamski i gouda). Mu
rowany dom modlitwy zbu
dowano na planie prostokąta, 
przypuszczalnie około połowy 
XIX w. Jest to budynek zwró
cony częścią prezbiterialną ku 
południowemu wschodowi, 
wzniesiony z cegły i otynko
wany. Jego elewacje pokrywa 
boniowanie, a prostokątne ot
wory okienne otaczają profi
lowane obramienia. Fasadę 
wieńczy trójkątny szczyt z os- 
trołukowym oknem, nawiązu
jącym do neogotyku. Po woj
nie dom modlitwy został nie
znacznie przebudowany: za
murowano wejście główne w 
fasadzie, wykuto nowe od 

strony południowej; budynek 
jest zaniedbany, odpadają tyn
ki, część okien zabito deskami. 
Cmentarz w Wymyślu poło
żony jest, podobnie jak dom 
modlitwy, przy wiodącej przez 
wieś drodze. Od strony drogi 
nekropolię otaczał mur z beto
nowych elementów, z którego 
pozostały jedynie resztki. 
Wejście prowadziło między 
dwoma czworobocznymi słu
pami, wzniesionymi również z 
betonowych segmentów. Znaj
dujemy tu wyłącznie nagrobki 
typowe dla wiejskich cmenta
rzy luterańskich. Brak men- 
nonickich płyt nagrobnych 
znanych z Kazunia jest jed
nym z przejawów kulturalnej 
asymilacji tutejszych menno- 
nitów. Zachowało się kilkanaś
cie nagrobków: obelisk wykuty 
z głazów narzutowych, dwa że
liwne krzyże oraz pomniki z 
betonu, wyjątkowo o po
wierzchni z lastryka. Najstar
sze są żeliwne krzyże z prosto
kątnymi tablicami epitafijny- 
mi umocowanymi na skrzyżo
waniu ramion, wykonane oko
ło 1900 r.
W okolicach Gąbina menno- 
nici zamieszkiwali także wieś 
Troszyn Niemiecki (powstałą 
w 1759 r.) oraz kilka innych 
luterańskich kolonii: Czermno, 
Sady i Wionczemin.
Wspomniana germanizacja 
mazowieckich mennonitów w 
tragiczny sposób zaważyła na 
ich losach. W 1945 r. zostali 
jako Niemcy wysiedleni. Po
zostały domy modlitwy i 
cmentarze, odwiedzane ostat
nio dość często przez menno- 
nickich turystów z Niemiec, 
USA i Kanady.

Paweł Fijałkowski
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Akcja dwory

Nie znana
Stara Wieś

Stara Wieś — to bardzo popularna 
w Polsce nazwa sugerująca dawne 
istnienie i długą historię miejsco
wości. Historykom sztuki i krajo
znawcom kojarzy się przede 
wszystkim z pięknym późnobaro- 
kowym kościołem popaulińskim w

Marii Sulimierskiej-Laube po
święcamy nasze rozważania.
Pierwsza wzmianka o Starej Wsi 
pochodzi z 1620 r. Bartłomiej 
Grabianka herbu Leszczyc naby
wa wówczas od braci swych Mar- 
cjana i Jana przypadające im części

Starej Wsi koło Brzozowa, inna 
Stara Wieś, pod Węgrowem, sły
nie z okazałego neogotyckiego pa
łacu Golicynów, a jeszcze inna po
łożona niedaleko Rawy Mazo
wieckiej, szczyciła się do niedawna 
wdzięcznym dworkiem wzniesio
nym podobno przez Stanisława 
Augusta dla pięknej malarki Anny 
Rajeckiej. Stara Wieś, o której bę
dzie mowa w niniejszym artykule, 
znajduje się kolo Kolbieli, przy 
skrzyżowaniu dróg Mińsk Mazo
wiecki — Grójec i Warszawa — Lub
lin. Pomimo zachowanego do dziś 
pięknego neorenesansowego pała
cu otoczonego malowniczym par
kiem, miejscowość ta pozostała do 
dziś właściwie nie znana. Dzieje 
jej nakreśliła po raz pierwszy hi
storyczka sztuki Maria Sulimier- 
ska-Laube, nieżyjąca już, opra
cowując dokumentację history
czną wspomnianego pałacu, jed
nakże nie opublikowała wyników 
swych poszukiwań. Zachował się 
szczęśliwie rękopis tej dokumen
tacji, który stał się dla autorów 
poniższego artykułu źródłem wie
lu cennych informacji. Pamięci

1.2.3. Widok pałacu od frontu (1). od 
ogrodu (2) i od południowego zacho
du (3)
4. Kominek w sieni pałacu

(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

na Starej Wsi, Kołbieli i Gózdzie, 
skupiając w swym ręku całość ma
jątku. Stara Wieś, jak się zdaje, na
leżała zawsze do sąsiedniej Kołbie
li stanowiącej ośrodek dóbr. W
XV w. Kołbiel należała do rodu 
Kołbielskich herbu Jasieńczyk, 
którzy w 1407 r. ufundowali tu 
kościół, w 1476 r. otrzymali przy
wileje od ks. Janusza Mazowiec
kiego, a w 1532 r. założyli miasto 
Kołbiel. W pierwszej połowie
XVI w. potomstwo Erazma Koł- 
bielskiego doprowadziło do zna
cznego rozdrobnienia dóbr, któ
rych poszczególne partie — przy 
nieustannych sporach — dzielono 
i przekazywano z rąk do rąk. W 
1598 r. część Kołbieli nabył od 
jednego ze współwłaścicieli Bart
łomiej Grabianka Starszy. Jego 
syn, wspomniany już Bartłomiej 
Grabianka Młodszy, sekretarz 
królewski (1623) i stolnik czerski

(1630), był właścicielem Starej 
Wsi i Gózdu stanowiącego jej 
przyległość. Zamożność Grabian- 
ków stale wzrastała. Wiadomo, że 
około 1660 r. syn Bartłomieja 
Młodszego, Franciszek Wojciech 
był już właścicielem całej Kołbieli. 
Testamentem z 1714 r. zapisał on 
jednemu ze swych synów, Anto
niemu, Starą Wieś, Kołbiel, Gózd 
i Borów. Nie sposób w tym miejs
cu opisać szczegółowo kolejnych 
podziałów dóbr i ich scalania. 
Ostatnim z Grabianków, który 
skupił w swym ręku całość mająt
ku obejmującego Starą Wieś, 
Kołbiel, Gózd, Glinę i Borów był 
Jacenty Grabianka, syn Antonie

go, starosta mszański. W 1791 r. 
sprzedał to wszystko Bogusławowi 
de Glave.
Niebawem Stara Wieś znowu 
zmieniła właścicieli. W ostatnich 
latach XVIII w. przeszła wraz z 
Kołbielą na własność rodziny 
Chrzanowskich herbu Korab i po
została w jej posiadaniu do 1822 r., 
kiedy przejął ją (wraz z Kołbielą, 
Gózdem, Gliną, Ostrowem i Dą
brówką) Walenty Markowski 
herbu Bończa, sędzia pokoju 
(1818) i poseł powiatu łukowskie
go (1820), żonaty kolejno z dwie
ma córkami Józefa Chrzanowskie
go: Kunegundą i Zuzanną. Dzięki 
badaniom Marii Sulimierskiej- 
Laube wiemy, że Markowski wy
dzierżawił Kołbiel i Starą Wieś 
Józefowi Dąbrowskiemu, który w 
1832 r. figuruje w aktach jako 
dziedzic Kołbieli. Nie odnalazła 
się dotąd wzmianka, która by 
stwierdziła, że był także posiada
czem Starej Wsi, ale wydaje się to 
nader prawdopodobne. Wiemy 
następnie, że w 1861 r. właścicie
lem miasta Kołbieli był Jan Wi- 
land, a w latach 1866—1878 Stara 
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Siadem
starego kanału

Wieś i reszta klucza należała do hr. 
Józefa Zamoyskiego (1835—1878), 
znakomitego agronoma i hodowcy 
koni, brata Tomasza, XIV ordyna
ta na Zamościu. Na ten okres 
przypada wzniesienie istniejącego 
do dziś pałacu. Po śmierci Józefa, 
nie żonatego i bezdzietnego, stwo
rzone przezeń wzorowe gospo
darstwo rolne, hodowlane i prze
mysłowe przeszło na brata Toma
sza, a następnie na bratanka Mau
rycego, XV ordynata. W posiada
niu rodziny Zamoyskich Stara 
Wieś pozostawała do czasów dru
giej wojny światowej. Po 1945 r. 
pałac wraz z otoczeniem stały się 
własnością Gminnej Rady Naro
dowej w Kołbieli.
W telegraficznym skrócie upora
liśmy się z bardzo urozmaiconą hi
storią Starej Wsi, tak często zmie
niającej właścicieli. Wiemy z prze
kazów archiwalnych, że rezydowa
li tu kolejni dziedzice klucza, ale 
nie umiemy wskazać miejsca, 
gdzie stała siedziba Grabianków, 
Chrzanowskich i Markowskich. Z 
inwentarza dóbr Stara Wieś spo
rządzonego w 1824 r. wynika, że 
istniał tu wówczas dwór murowa
ny z cegły, kryty dachówką i wznie
siony na planie prostokąta. Był w 
dobrym stanie, otaczał go ogród 
włoski założony na planie kwadra
tu i mający szesnaście regularnych 
kwater. Co się z tym dworem stało 
— nie wiemy.
Całkowicie nową siedzibę stwo
rzył, jak już powiedziano, hr. Józef 
Zamoyski. Wokół nowego pałacu 
założono malowniczy park krajo
brazowy. Pałac wraz z parkiem, 
sady i zabudowania gospodarcze 
oddziela od Kołbieli rzeka Świder, 
a od północy, wchodu i południo
wego wschodu opływa siedzibę 
strumień bez nazwy, stanowiący 
rozlewisko Świdra. Pałac wznie
siono na osi alei prostopadłej do 
drogi Mińsk Mazowiecki—Gró
jec. Jest to budowla piętrowa, na 
planie prostokąta, z obustronnymi 
ryzalitami skrajnymi, skompono
wana w duchu renesansu. Elewa
cję frontową wyposażono w dwu
kolumnowy joński portyk pod
trzymujący balkon pierwszego 
piętra, a ogrodową w obszerny ot
warty taras ze schodami prowa
dzącymi do ogrodu. Znakomite 
proporcje i powściągliwa szlachet
na dekoracja wskazują na dobrego 
architekta.
Mimo że nie mamy na to dowodów' 
archiwalnych, jesteśmy przekona
ni, że twórcą tej siedziby był 
Leandro Marconi (1834—1919), 
syn Henryka, projektanta hotelu 
„Europejskiego” i brat Władysła
wa, autora hotelu „Bristol” w 

Warszawie, najzdolniejszy z arty
stycznego klanu Marconich. Jeśli 
porównamy pałac starowiejski z 
innymi dziełami Leandra, a prze
de wszystkim z pałacem hr. Kon
stantego Zamoyskiego przy ul. 
Foksal w Warszawie, uderzy nas 
podobieństwo detalu. Niemal 
identyczne są boniowane obra
mienia otworów, frontony nad- 
okienne i pękate rokokowe balko
niki zapożyczone z pałacu Na 
Wyspie w Łazienkach. Takie same 
balkoniki Leandro Marconi zapro
jektował jeszcze do pałaców w 
Wace i w Brzeźnie. Gdyby elewa
cje w Starej Wsi wyłożono czerwoną 
cegiełką klinkierową, a samą bu
dowlę nakryto wysokim mansar
dowym dachem, byłby to znako
mity przykład neorenesansu o za
barwieniu francuskim, przypomi
nający do złudzenia pałac w Kroś
niewicach, projektowany również 
przez Leandra.
Pierwotny układ wnętrz w Starej 
Wsi był bardzo typowy. W wyso
kich sklepionych odcinkowo piw
nicach mieściła się kuchnia i po
mieszczenia gospodarcze. Parter 
miał charakter reprezentacyjny, a 
piętro mieszkalny. Na parterze i 
piętrze pomieszczenia ułożone były 
w dwa trakty. Schodami pod por
tykiem wchodziło się do wielkiej 
prostokątnej sieni, za którą znaj
dował się salon. Z sieni klatka 
schodowa wiedzie na pierwsze pię
tro, druga klatka schodowa, łączą
ca wszystkie kondygnacje, znajdu
je się od strony południowo-za
chodniej. Z pierwotnej dekoracji 
wnętrz zachowało się do dziś bar
dzo niewiele. Na uwagę zasługuje 
przede wszystkim skromny klasy- 
cystyczny kominek z białego 
marmuru w sieni.
W pałacu mieści się obecnie in
ternat Zespołu Szkół Zawodo
wych w Kołbieli. Stan zachowania 
budynku jest nie najgorszy, choć 
elewacje wymagają gruntownego 
odnowienia. Po drugiej wojnie 
światowej wnętrza pałacu przysto
sowano do nowych funkcji, a opo
dal wzniesiono nowy budynek 
szkolny i domki dla pracowników. 
Dawne zabudowania gospodarcze 
od zachodu i północnego zachodu 
częściowo rozebrano.
Jadąc samochodem ruchliwą szosą 
lubelską odwiedźmy na chwilę 
Starą Wieś koło Kołbieli, obej
rzyjmy pałac, przejdźmy się po 
parku i odnajdźmy obelisk z napi
sem: „JÓZEF HR. ZAMOYSKI 
ZAŁOŻYCIEL POSTĘPOWEGO 
GOSPODARSTWA W STAREJ 
WSI 1866—1878”. Chwilą zadu
my uczcijmy bezpowrotnie mi
nioną przeszłość tej miejscowoś
ci.
Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Mimo oczywistego wkładu w roz
wój cywilizacji wiele zabytków 
techniki niespodziewanie szybko 
ulega zapomnieniu i odchodzi do 
lamusa historii. Często nie mają 
one opiekuna lub gospodarza i sy
stematycznie znikają z krajobrazu. 
Taki los spotkał właśnie , Kanał 
Kłodnicki na Górnym Śląsku: 
urządzenia i ślady po tej olbrzy
miej niegdyś inwestycji zachowały 
się w skromnej wręcz ilości.
Historia kanału zbiega się z re
wolucją naukowo-techniczną ostat
niego dziesięciolecia XVIII w. 
Otóż 10 listopada 1796 r. zapłonął 
w Gliwicach pierwszy na konty
nencie europejskim wielki piec 
koksowy. Na Górnym Śląsku na
stąpił wówczas burzliwy rozwój 
hutnictwa oraz górnictwa. Na ba
zie miejscowych złóż, zwłaszcza 
węgla kamiennego, powstawały' ko
lejne huty żelaza, produkujące ten 
surowiec według nowej technolo
gii. Zakładano je zarówno w sta
rych ośrodkach regionu, jak i w 
osadach tworzących z czasem dzi
siejsze miasta: w Gliwicach i By
tomiu, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, 
Świętochłowicach i Chorzowie. 
Kontynuowano również tradycje 
hutnictwa metali nieżelaznych, 
którego głównym ośrodkiem po
zostawały nadal Tarnowskie Góry. 
W dwa lata po uruchomieniu 
wielkiego pieca powstała w Gliwi
cach odlewnia żeliwa o zróżnico
wanym asortymencie wyrobów 
(armaty i amunicja dla armii pru
skiej, przęsła mostów, naczynia 
kuchenne, płyty i piece do użytku 
domowego, a nawet okolicznościo
we plakiety i biżuteria). Wzrastała 
też produkcja nowych zakładów 
przemysłowych oraz wydobycie 
węgla.
Budowę kanału wraz z przewidy
waną regulacją Odry i jej dopływu 
Kłodnicy podjęto w przeddzień 
tych wydarzeń. Kanał miał ułatwić 
transport wszelkich wyrobów, 
zwłaszcza hutniczych oraz węgla 
poza granice Śląska. Kolej dotarła 
tutaj dopiero przed połową XIX 
w., łącząc miasta i osady 
przemysłowe regionu z Opolem i 
Wrocławiem.
Prace budowlane według projektu 
W. Geschkego rozpoczęły się w 
1792 r. W 1803 r. kanał doprowa
dzono do okolic Rzeczyc koło 
Gliwic. Trzy lata później przedłu
żono go do Łabęd, obecnej dziel
nicy Gliwic. Stamtąd wyruszyła 
wtedy (20 lipca 1806 r.) do Wroc
ławia pierwsza barka z ładunkiem 

wyrobów żelaznych. Wkrótce ka
nał osiągnął centrum Gliwic. Przy 
głównej ulicy miasta powstał port 
surowcowy na Kłodnicy oraz port 
przeładunkowy dla węgla i wyro
bów hutniczych, pochodzących z 
zakładów Górnego Śląska.
W 1801 r. rozpoczęto budowę ko
lejnego odcinka kanału do Zabrza. 
Poprowadzono go do centrum 
miasta i kopalni węgla kamiennego 
„Królowa Luiza” (obecnie ”Za- 
brze-Bielszowice”) w Zaborzu 
(wschodnia dzielnica Zabrza). 
Projekt wykonał F. W. Reden, dy
rektor Urzędu Górniczego we 
Wrocławiu i główny inicjator bu
dowy wielkiego pieca koksowego 
w Gliwicach.
W 1822 r. Kanał Kłodnicki odda
no do użytku na całym przebiegu. 
Realizację tej drogi wodnej oparto 
wyłącznie na pracy pańszczyźnia
nej ludności śląskiej. Po urucho
mieniu kanału przystąpiono do 
długotrwałych prac związanych z 
pogłębianiem koryta, które było 
stale zamulane przez Klodnicę. 
Prowadzono także poszerzenie ka
nału celem dostosowania go do 
wciąż rozwijającego się przemysłu. 
Kanał Kłodnicki wykorzystywano 
gospodarczo do 1936 r. W 1834 r. 
wyłączono jednak z ruchu odcinek 
między kopalnią w Zabrzu a hutą 
(obecnie 1-go Maja) przed portem 
gliwickim. Do 1916 r. odprowa
dzano nim wody kopalniane i 
wreszcie ostatecznie zasypano.
W latach 1820—1933 kanał wraz z 
rzeką Kłodnicą spełniał także 
funkcje rekreacyjne i turystyczne. 
W Kłodnicy bez przeszkód rozwi
jało się w tym czasie bogate życie 
organiczne, dokonywano tu poło
wów ryb, zakładano liczne kąpieli
ska, a zimą lodowiska oraz organi
zowano zawody żeglarskie. Duże 
zanieczyszczenie rzeki nastąpiło 
dopiero w okresie powojennym w 
wyniku wprowadzenia znacznej 
ilości ścieków.
Kanał Kłodnicki łączył dwa mia
sta Górnego Śląska: Koźle z Gli
wicami oraz wioską Zabrze (prawa 
miejskie w 1922 r.). Do zasilania 
wykorzystywał wody rzeki Kłod
nicy (75 km), która płynęła w nie
dużej od niego odległości i towa
rzyszyła mu na całym przebiegu aż 
do ujścia w Koźlu. Kanał miał 
długość 45,7 km, szerokość wyno
siła średnio 11 m, a głębokość do
chodziła do 2 m. Składał się z od
cinka podziemnego i powierzch
niowego. Pierwszy rozpoczynał się 
w rejonie kopalni węgla kamien-
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1 Wrota powodziowe pierwszej śluzy 
i ujście kanału
2.3. Śluzy w Kłodnicy (2) i w Kędzie- 
rzynie-Kożlu Blachowni (3)
4 Uszkodzona śluza w Kędzierzynie- 
Koźlu Lenartowicach
5.6 Zarastanie śluzy (5) i kanału (6) 
w Kędzierzynie

(zdjęcia: Krzysztof Domański)

nego „Zabrze-Bielszowice” i od
powiednio przystosowanymi pod
ziemnymi sztolniami oraz wyro
biskami górniczymi zdążał do cen
trum miasta. Tu wychodził na 
powierzchnię i prowadził do jego 
wschodniej dzielnicy Maciejowa, 
skąd akweduktami kierował się ku 
Sośnicy, południowo-wschodniej 
dzielnicy Gliwic. Następnie płynął 
już własnym korytem koło Gli
wickich Zakładów Urządzeń 
Technicznych (GZUT), tj. Starej 
Huty, gdzie zapłonął pierwszy 
„europejski” piec koksowy, oraz 
nie opodal obecnej Huty 1-go Ma
ja. Dalej podążał przez centrum 
miasta do północno-wschodniej 
dzielnicy Łabędy. Stąd przez li
czne wioski kierował się do Odry 
w Koźlu, nie opodal stacji kolejo
wej Kędzierzyn-Koźle Port.
Ruch na kanale zapewniało 18 
śluz, które pokonywały różnicę 
poziomu wody 48,8 m. W Gliwi
cach i w Sośnicy znajdowały się 
dwa mosty suwane (suche śluzy). 
Miały one znaczne rozmiary (11,5 
i 5 m) i pokonywały sumaryczną 
różnicę poziomów 16,6 m. Pozo
stałe śluzy również wyróżniały się 
znacznym formatem; przed ujś
ciem kanału ustawiono wrota po
wodziowe. Po kanale pływały ło
dzie i barki o wyporności odpo
wiednio od 3 do 60 ton. Najpierw 
ciągnęli je ludzie, od 1852 r. wyko
rzystywano coraz szerzej siłę koni, 
a w 1917 r. pojawił się napęd me- 
chaniczno-parowy. Wielkości prze
wożonych towarów wahały się od 
10 000 do 130 000 ton rocznie.
Dzisiaj kanał obejmuje duże frag
menty w Kędzierzynie-Koźlu, 
Ujeździe i Taciszowie oraz pozosta
łości w postaci zagłębień i watów 
w Gliwicach i Zabrzu. Odcinki 
różnej długości wraz ze śluzami 
najlepiej zachowały się w dzielni
cach Kędzierzyna-Koźla. Prawie 
nienaruszona linia kanału prowa
dzi z Koźla przez Kłodnicę do 
centrum Kędzierzyna. Przed linią 
kolejową przecina on Kłodnicę, 
która tworzy tu niewielkie, ale 
dość skomplikowane zakole koń
czące się wodospadem. Odcinek 
ten otacza niemal nienaruszony 
szpaler drzew na obu brzegach, 
wytyczający przejrzystą prome
nadę spacerową. Podobna, lecz 
obecnie mocno zniekształcona i 
przebudowana promenada jest je
szcze w Gliwicach.

W centrum Kędzierzyna przebieg 
kanału naruszyła linia kolejowa z 
budynkiem dworca oraz zabudo
wa śródmieścia, która zbliżyła się 
już do watów koryta. Kanał wy
pełnia woda i na znacznej długości 
porasta wysoka i bogata roślinność 
bagienna. Roślinność taka występu
je także pod Lenartowicami oraz 
między Blachownią Śląską a Sła- 
więcicami. Odcinki te są niewielkie 
i miejscami załamują się pod dość 
dużym kątem ostrym. Niektóre 
ich fragmenty są suche, bez strugi 
wody, i tworzą tylko wyprofilowa
ne zagłębienia różnej wielkości. 
Pewne odcinki już zasypano lub 
grozi im zasypanie (Lęnartowice). 
Między Blachownią Śląską a Sla- 
więcicami oraz pod Ujazdem za
chowane fragmenty Kanału 
Kłodnickiego łączą się z Kanałem 
Gliwickim. Pod Sławięcicami po
łączenie kanałów następuje przez 
dawną śluzę. W centrum Taci- 
szowa pozostał krótki odcinek ka
nału wypełniony wodą i dłuższy 
fragment „suchego” koryta.
W Gliwicach pozostałością kanału 
jest wyraźne i duże zagłębienie o 
znacznej długości (ok. 6 km). 
Biegnie ono przez centrum miasta 
między GZUT-em i fabryką dru
tu. Kilkanaście lat temu poprowa
dzono tędy rurociąg ciepłowniczy, 
a niedawno przeniesiono też miej
ski plac targowy po odpowiednim 
zagospodarowaniu terenu (ul. 
Zwycięstwa). Linia wąskotorówki, 
która dowoziła tą drogą do portu 
węgiel, została skrócona do wyso
kości Huty 1-go Maja i wykorzy
stywana jest już tylko w celach gos
podarczych. Natomiast w Zabrzu, 
przy północnej krawędzi Parku im. 
Bohaterów, znajduje się dobrze 
zachowany wał, będący zapewne 
pozostałością starego kanału. Ob
sadzony jest obustronnie szpale
rem drzew. Podobny wał, lecz nie
co niższy i porośnięty trawą, za
chował się również pod Sośnicą. 
Fragmentarycznie pojawia się w 
Maciejowie, a przerwały go od- 
stojniki dla rzeczki Bytomki. Od
cinki te przed wojną były zacho
wane wcale dobrze, skoro ozna
czono je ciągłą pogrubioną linią na 
ówczesnych mapach.
Kanał Kłodnicki był dalekowzro
cznym i śmiałym przedsięwzię
ciem dużego formatu. Czas jednak 
szybko zaciera ostatnie ślady tego 
olbrzymiego dzieła, zresztą przy 
wydatnej pomocy człowieka. Od 
chwili unieruchomienia kanału 
upłynęło przecież 56 lat, a fun
kcjonował przez 130! Zachodzi 
więc obawa o los istniejących je
szcze fragmentarycznie odcinków 
i zachowanie ich dla historii.

Krzysztof Domański
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Najstarsze 
krosno

Po kilkunastu latach prac kon
serwatorskich dobiegły końca 
zabiegi związane z tworzeniem 
nowego oddziału Muzeum 
Okręgowego w Bielsku-Białej 
— Muzeum „Dom Tkacza”. 
Pomysł, bezsprzecznie uza
sadniony z racji wielowieko
wych tradycji tkackich na te
renie miasta (tak Bielska, jak i 
Białej), od początku związany 
był z konkretnym budynkiem. 
Chodzi o dom rzemieślnika- 
-sukiennika bielskiego, pocho
dzący z połowy XVIII w., a 
będący ostatnim przykładem 
architektury drewnianej na te
renie historycznego Górnego 
Przedmieścia w Bielsku, nie
gdyś zamieszkanego wyłącznie 
przez tkaczy.
Zgodnie z nazwą i w myśl za
łożeń, najważniejszym ekspo
natem w pomieszczeniu 
warsztatowym będzie ogrom
ne, drewniane krosno niciel
nicowe, o wymiarach: 3,80 x 
1,85 x 2,40 cm. Niestety, brak 
bliższych danych co do pro
weniencji krosna. Z zapisu w 
księdze inwentarzowej wynika 
bardzo niewiele: pochodzi z 
XVIII w. i trafiło do Muzeum 
Okręgowego ze zbiorów 
przedwojennego Muzeum Miej
skiego w Bielsku. Żadne in
wentarze czy szczegółowe do
kumenty dotyczące zbiorów 
tego muzeum nie zachowały 
się. Do naszych czasów dotr
wał jedynie maszynopis, będą
cy przewodnikiem po Mu
zeum Miejskim w Bielsku, na
pisany najprawdopodobniej w 
1934 r., w którym czytamy: 
„... na trzecim piętrze tego bu
dynku zajmuje Muzeum małą 
ubikację, urządzoną na wzór 
dawniejszego WARSZTATU 
SUKIENNICZEGO, w której 
drewniane krosna i inne po
trzebne narzędzia oraz przy
rządy ilustrują poprzedzający 
mechanizację rękodzielniczy 
wyrób sukien bielskich. Takie 
mozolne wyrabianie sukna mia
ło miejsce przed więcej niż stu 
laty, a zachowane krosna drew
niane zaliczyć można niewąt
pliwie do ostatnich w tutejszej 
okolicy. Muzeum zawdzięcza 
ten zabytek, dający nam mo
żność poznania ówczesnych 

warsztatów pracy ofierze firmy 
Edward Zipser i Syn w Miku- 
szowicach SI., której dwaj pra
cownicy dokonali także bezinte
resownie montażu krosien”. Nie 
ma wątpliwości, że jest to to sa
mo krosno, gdyż zachowała się 
także fotografia archiwalna z 
około 1930 r. przedstawiająca 
założyciela i kierownika Mu
zeum Miejskiego w Bielsku — 
mistrza kominiarskiego Ed
warda Schnacka — stojącego 
za ladą tegoż warsztatu.
W okresie powojennym kros
no przez pewien czas można 
było oglądać na ekspozycji sta
łej Muzeum Okręgowego w 
Zamku Sułkowskich, a około 
1970 r. z powodu zmiany 
koncepcji ekspozycji i planów 
utworzenia Muzeum Techniki 
Włókienniczej trafiło do ma
gazynu.
Przed kolejnym wyekspono
waniem zabytkowego krosna 
niezbędne okazało się prze
prowadzenie prac konserwator
skich, których podjęli się: mgr 
Jacek Królewski i mgr Jan Po
lański z Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. Z 
dokumentacji konserwator
skiej i konsultacji przeprowa
dzonych w trakcie tych prac 
wynika, że krosno wykonane 
zostało z drewna iglastego, 
prawdopodobnie nie wysezo- 
nowanego przed użyciem, o 
czym świadczą liczne ślady 
wypaczenia i pęknięcia z du
żymi rozstępami. Części gwin
towane, ujęcie wałka nicielni
cowego i pałki regulacyjne 
wykonano z twardego drewna 
bukowego.
Poza śladami „planowego” 
niejako wyrobienia się drewna 
w częściach roboczych krosna, 
jak np. wyżłobień powstałych 
w górnej części ujęcia płochy, 
gdzie w trakcie pracy spoczy
wały ręce tkacza przybijające 
płochą nitki wątku do tka
niny, wiele elementów krosna 
nosi wyraźne ślady działalnoś
ci użytkownika, których po
chodzenie jest bliżej nieokreś
lone, np. ślady po ogromnej 
liczbie wbijanych gwoździ 
(pochodzących, podobnie jak 
części metalowe krosna, z koń-

1.2. Widok krosna z XVIII w. (1) i ta
jemniczy znak (2)

(zdięcia: Elżbieta T. Filip)

ca XIX w.) na przednich słup
kach krosna. Na wale odbiera
jącym, do którego przybijano 
gwoździami zarobiony koniec 
tkaniny, zachowały się resztki 
przędzy lnianej. Nigdzie na 
oryginalnych elementach kros
na nie znaleziono śladów za
mocowania podnóżków, wyko
nano więc zamocowanie nic 
związane z samym krosnem. 
Obecność „gońców” połączo
nych ze sprężynami pozwala 
przypuszczać, że czółenko 
przesuwane było półmechani- 
cznie. W trakcie prac konser
watorskich odsłonięto też za
rysowany rylcem znak z literą 
„Ł” bądź „F” — jest to jedyny 
znak na całym krośnie wyko
nany przy użyciu cyrkla, mo
żna więc sądzić, że został tam 
umieszczony celowo (przez 
tkacza lub cieślę?).
Na podstawie literatury i przy
toczonych powyżej informacji 
można pokusić się o sformu
łowanie kilku tez, wymagają
cych jednak dalszych prac ba
dawczych. Niewątpliwie mo
żemy przyjąć, że krosno to 
pracowało w fabryce Zipsera, 
gdyż w chwili założenia była to 
tkalnia z sześcioma krosnami 
ręcznymi. Stało się to jednak 
dopiero w 1826 r., a więc po
nad pół wieku później niż 
powstało krosno. Wcześniej 
więc warsztat ten musiał za
pewne służyć jakiemuś rze
mieślnikowi. Z jedynego tech
nicznego opisu krosien, po
chodzącego z końca XVIII w., 
podawanego w 1797 r. przez

W. Sierakowskiego wynika, 
że ówczesne krosna sukienni
cze obsługiwane były przez 
dwóch czeladników, którzy 
naciskali podnóżki i przerzuca
li czółenko z wątkiem, gdyż 
nie znano jeszcze wynalazku 
ruchomego czółenka. Podob
nych krosien używano w Pols
ce w przemyśle sukienniczym 
aż do lat sześćdziesiątych XIX 
w. Należałoby więc przyjąć, że 
i nasze krosno nie stanowiło 
wyjątku, a półmechaniczna 
praca czółenka była zapewne 
unowocześnieniem wykona
nym na potrzeby fabryki, 
zwłaszcza że wykorzystane do 
tego części metalowe pocho
dzą z końca XIX w., a śladów 
stałego zamocowania podnóż
ków nie ma. Równie dobrze 
więc mogły to być dwa pod
nóżki na środku krosna, wyko
rzystywane przy obsłudze jed
noosobowej, jak i po dwa pod
nóżki z każdego boku po
trzebne do ręcznego przerzutu 
czółenka i obsługi przez dwie 
osoby.
Z całą pewnością było to kros
no sukiennicze, bo fabryka 
Zipsera od początku produ
kowała tylko tkaniny wełniane,
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zresztą krosna płóciennicze 
używane przez rzemieślników 
były z reguły znacznie węższe 
niż sukiennicze. Ślady przędzy 
lnianej mogą być pozostałością 
po ostatniej osnowie, założonej 
już do celów ekspozycyjnych 
w okresie powojennym.
Niewykluczone, że badania 
archiwalne pozwoliłyby rzucić 
więcej światła na sprawę sa
mego pochodzenia, zwłaszcza 
wykonawcy tego krosna ni

cielnicowego. Z pewnością 
możemy natomiast przyjąć, że 
jest to jedno z najstarszych 
krosien zachowanych w pol
skich zbiorach muzealnych (o 
ile nie jedyne tego typu). Jego 
wartość jest tym większa, że 
umożliwia zwiedzającym po
znawanie zasad działania i obs
ługi takiego krosna, co wynika 
z założeń organizatorów Mu
zeum „Dom Tkacza”.

Elżbieta Teresa Filip

Zaciski
segregatorów

Wśród wielu przedmiotów codzienne
go użytku na naszą uwagę powinny za
sługiwać także różne pomoce do pracy 
biurowej. Należą do nich m.in. segre
gatory do pism oraz ich integralne 
części — urządzenia służące do moco
wania w nich akt na kabłąku. Są one 
wykonane z niklowanych blaszek oraz 
drutu sprężynującego. Każdy składa się 
z podstawy oraz części zaciskowej (tj. 
zatrzasku). Zasada ich działania polega 
na naciśnięciu górnej części w dół, co 
powoduje rozszerzenie drutów, na
stępnie zablokowanie ich na kabłąku 
segregatora i tym samym unierucho
mienie dokumentów. Ułatwia to nie
wątpliwie ustawianie później segrega
torów pionowo w szafach. Pierwsze 
cztery pokazane na zdjęciu urządzenia 
(patrząc od strony lewej), mimo że wy
konane zostały przed 1945 r. w tej sa
mej firmie SOENNECKEN różnią się 
istotnie wykonaniem mechanizmu zaci
skowego.
Pierwszy eksponat ma zatrzask okrągły, 
wgłębiony prostokątnie do dołu. Po 
bokach, równolegle do osi podłużnej 
urządzenie ma wytłoczenia utrudniające 
przypadkowe ześlizgnięcie się palca, a 
tym samym przypuszczalnie zapobiega 
złamaniu zbyt długiego paznokcia. 
Centralną część zajmuje emblemat fir
my w postaci koła, w które wpisany jest 
ptak z rozwartymi skrzydłami, trzyma
jący w łapach rozłożony zwój papieru, 
do którego z przodu jest przyczepiona 
stalówka. Nad nim widnieje półkolisty 
napis SOENNECKEN, a pod spodem 
również półkoliście umieszczone inicja
ły „D.R.P. ”, Działanie zatrzasku pole
ga na naciśnięciu go w dół w celu unie
ruchomienia akt.
Drugi eksponat jest podobny w działa
niu do pierwszego, gdyż również działa 
na zasadzie automatycznego zwalniania 
zacisku. Otóż ma zatrzask w postaci 
podłużnej blaszki z okrągłym wgłębie
niem pośrodku i dwoma półkolistymi 
wgłębieniami na końcach. Aby zadzia
łał zacisk, należy nacisnąć okrągłe 
wgłębienie w dół, ale żeby zwolnić za
trzask, wystarczy jednym palcem ręki 
nacisnąć lekko którekolwiek półokrągłe 
wgłębienie na końcach. Również na 
tym eksponacie znajdują się w dwóch 

(Fot. Andrzej Pasternak)

miejscach podstawy półokrągłe napisy 
SOENNECKEN, a pod nimi inicjały 
„D.R.P. ang. ”

Trzeci eksponat ma zatrzask działający 
na zasadzie dźwigni w postaci płaskie
go, pionowego uchwytu, zbudowanego 
z profilowanych blaszek osadzonych w 
podstawie uchwytu. W celu unieru
chomienia przekręcamy go o 90° w 
prawo lub lewo (tj. w poprzek) w sto
sunku do osi podłużnej podstawy. Aby 
zwolnić, należy ustawić go równolegle 
do osi podłużnej. Na podstawie tego 
eksponatu znajdują się dwa podłużne 
napisy SOENNECKEN.

Czwartym eksponatem jest profilowana 
blaszka poniklowana, stanowiąca pod
stawę, w której zamocowane są dwa 
druty wyprofilowane w kształcie sprę
żynek zaciskowych, stanowiące za
trzask. Choć nie ma na niej napisu fir
my, starannie wykonane wyprofilowa
nie blaszki oraz niklowanie pozwalają 
na przypuszczenie, że jest ona wykona
na przez tę samą firmę, co poprzednio 
opisane eksponaty. Działanie tego eks
ponatu polega na włożeniu go do kab- 
łąka segregatora i przesunięciu np. w 
górę lub w dół (w zależności od tego, 
jak ustawimy blaszkę), wówczas nastę
puje unieruchomienie dwóch spręży
nek zaciskowych na kabłąku segregato
ra.
Obok opisanych eksponatów widzimy 
na zdjęciu trzy podobnie działające 
przedmioty wykonane z blachy i czar
nego drutu, ale już nie takie misterne i 
ciekawe, jak cztery pierwsze.

Andrzej Pasternak

Dla kolekcjonerów amatorów

Walva ■
z korozją (13)

Kłopoty ze srebrem
Mówiąc o wyrobach srebr
nych mamy na myśli oczywiś
cie nie czyste 99,99 % srebro, 
ale stopy srebra z miedzią. To 
z nich od wieków wytwarzane 
były i są nadal monety, meda
le, bibeloty, sztućce, lichtarze, 
biżuteria czy naczynia, które 
stanowią większą część na
szych kolekcji. Tak zwane 
srebro jest więc w rzeczywi
stości stopem zawierającym od 
60 do 90 % „czystego” srebra, 
reszta — to miedź, czasem z 
małym dodatkiem np. niklu.
Specyficzne upodobanie sre
bra do łączenia się z tlenem, 
siarką i chlorem sprawia wiele 
kłopotów nie tylko kolekcjone
rom amatorom, ale i zawodo
wym kolekcjonerom. Dlate
go ten i dwa następne odcinki 
poświęcimy bliższemu pozna
niu właściwości srebra, typów 
korozji tego metalu i metodom 
konserwacji.

Właśnie w tej dziedzinie, zda
wałoby się tak już dobrze od 
wieków znanej, jaką jest czy
szczenie przedmiotów srebr
nych, pojawiły się ostatnio 
nowe kierunki i możliwości. 
Oczywiście nie każda z me
tod konserwacji srebra, którą 
tu omówimy, może być przez 
każdego i w każdych warun
kach stosowana. Jednocześnie 
trzeba pamiętać, że nie ma me
tod uniwersalnych, a każdy z 
konserwowanych przedmio
tów musi być traktowany in
dywidualnie. Z praktyki na
tomiast wiemy, że srebro, na
wet to dokładnie oczyszczone, 
dosyć szybko pokrywa się 
plamami, ciemnieje i w końcu 
czernieje.

Wrogowie srebra
Metaliczne srebro i jego stopy 
oraz powłoki z tego metalu 
mają trzech wrogów — tlen, 
siarkę i jej związki oraz chlor i 
jego związki. Dwa pierwsze 

działają z zasady w powietrzu, 
trzeci w wodzie i ziemi. Pod 
wpływem zawartego w powie
trzu tlenu na powierzchni sre
bra powstaje początkowo szara 
lub niebieskawa warstewka 
tlenku srebra, przechodząca z 
czasem w czarną. Z kolei ciąg
ły rozkład substancji biał
kowych dostarcza do atmosfery 
zawierającej tlen gaz siarko
wodór H2S. Również działal
ność człowieka — spalanie ga
zu, jazda samochodami, spala
nie węgla i czynne zakłady 
chemiczne, wzbogacają atmos
ferę w siarkowodór H2S i tlen
ki siarki.

O wrażliwości srebra na 
działanie siarki możemy się 
łatwo przekonać kładąc kawa
łek gumy na świeżo oczy
szczoną powierzchnię srebra. 
Już po kilku godzinach na 
srebrze pojawią się ciemne 
plamy. Czernieją też srebrne 
czy srebrzone łyżeczki od razu 
po zjedzeniu nimi jajka na 
miękko (przede wszystkim 
żółtka). Zarówno guma, jak i 
żółtko zawierają siarkę, która 
reagując ze srebrem tworzy 
czarny siarczek srebra (Ag2S). 
Dlatego już po kilku miesią
cach przedmioty srebrne pok
rywają się ciemnymi nalotami 
siarczku srebra. Tworzeniu się 
na powierzchni srebra tych 
siarczków towarzyszy poja
wienie się barw od ciemnobrą
zowej do czarnej. Reakcja 
powstawania siarczku srebra 
przebiega szczególnie aktyw
nie przy dobrym dostępie tle
nu i dużej wilgotności.

Przedmioty srebrne, które leżą 
długo w ziemi, stykają się z 
zawartymi w wodach grunto
wych roztworami chlorków. 
Pod ich wpływem na srebrze 
tworzy się gruba, rogowata 
warstwa chlorku srebra 
(AgCl). O ile sczerniały pu
char, taca czy lichtarz dadzą 
się łatwo oczyścić, a przy tym 
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produkty korozji nie zmieniają 
ich kształtu czy rysunku, o tyle 
korozja chlorkowa zaciera kon
tury wyrobu, rysunek czyni 
nieczytelnym, zniekształca 
szczegóły faktur. Barwa pro
duktów korozji chlorkowej jest 
szarobrunatna. Usunięcie pro
duktów korozji chlorkowej bez 
naruszenia podłoża jest bardzo 
trudne i żmudne.

Przed przystąpieniem do usu
nięcia korozji ze srebrnych 
przedmiotów musimy zbadać, 
czy mamy do czynienia rze
czywiście ze srebrem. Wiele 
artykułów gospodarstwa do
mowego i galanterii wykony
wanych jest ze stopów dobrze 
imitujących ten metal, np. z 
nowego srebra. Na szczęście 
istnieją bardzo proste chemi
czne metody pozwalające na 
szybką identyfikację srebra. 
Polegają one na roztwarzaniu 
małego kawałeczka badanego 
metalu w kwasie azotowym, a 
następnie na strącaniu charak
terystycznego osadu chlorku 
srebra.

Tego dość brutalnego sposo
bu, dobrego w wypadku zło
mu, nie można stosować do 
badania jakichkolwiek ekspo
natów zabytkowych czy war
tościowych. W takich wypad
kach zalecamy inną, prakty
cznie nie niszczącą metodę, 
która pozwoli stwierdzić, czy 
nasz wyrób jest rzeczywiście 
wykonany ze stopu zawierają
cego srebro. Do tego celu sto
suje się ciecz chromową. Oto 
przepis na jej wykonanie: w 10 
cm3 wody destylowanej rozpu
szcza się 1,5 g dwuchromianu 
potasu (K2Cr2O7), a po rozpu
szczeniu dodaje 2 cm3 stężo
nego kwasu siarkowego 
(H2so4).
Przystępując do badań, oczy
szczamy i odtłuszczamy ace
tonem mały fragment po
wierzchni wyrobu i umie
szczamy na niej 1-2 krople cie
czy chromowej. Jeżeli po oko
ło 30 sekundach pojawi się 
krwisty osad, to mamy gwaran
cję, że na powierzchni badane
go wyrobu jest srebro. 
Podkreślamy — na po
wierzchni, bo żeby dać odpo
wiedź, czy nie mamy do czy

nienia z przedmiotem tylko 
posrebrzanym, czy platerowa
nym, trzeba niestety w miejs
cu możliwie mało widocznym 
nadpiłować wyrób na głębo
kość co najmniej 0,1 mm i do
piero tu wykonać próbę z cie
czą chromową. Wyroby okreś
lane potocznie jako srebrne 
mogą być w rzeczywistości: li
te, czyli wykonane ze stopu 
srebra (głównie z miedzią), 
wykonane z miedzi czy mosią
dzu i następnie galwanicznie 
posrebrzone (produkowane 
masowo od lat trzydziestych 
XX w.), wykonane z tzw. pla
teru, czyli blachy miedzianej 
lub mosiężnej, pokrytej obus
tronnie foliami srebra przez 
nawalcowanie (masowa pro
dukcja występuje w XIX i XX 
w. do pierwszej wojny świato
wej). Grubość powłok srebra 
nakładanych galwanicznie nie 
przekracza 30 gm (0,03 mm), 
a grubość stosowanych do pla
terowania folii srebrnych z ko
lei nie przekracza lOOpim (0,1 
mm). Dlatego właśnie nadpi- 
łowanie na głębokość 0,1 mm 
jest wystarczające do dokona
nia próby z cieczą chromową.

Elementy probierstwa
Za pomocą cieczy chromowej 
możemy tylko stwierdzić 
obecność srebra, ale nie je
steśmy w stanie określić jego 
próby. Przez wiele wieków 
zawartość czystego srebra w 
stopach w całej Europie po
dawano w łutach. Przyjmując 
tę umowną jednostkę, czyste 
srebro określano jako 16-łuto- 
we. Srebro 12-łutowe zawiera
ło 75 % tego metalu, 8-łutowe 
— 50 % itd.
Tabelka podaj e przeliczenia 
łutów na części tysiączne.

zastąpiły stosowane do dziś 
próby srebra, które podają za
wartość srebra w danym stopie 
w częściach tysiącznych.
Zgodnie z przepisami obowią
zującymi w Polsce od 1 sty
cznia 1990 r. mamy w naszym 
kraju następujące próby 
srebra: nr 1 — zawartość sre
bra w 1 g stopu 0,925 g; nr 2 
— zawartość srebra w 1 g sto
pu 0,875 g; nr 3 — zawartość 
srebra w 1 g stopu 0,830 g; nr

2

a

c

4 — zawartość srebra w 1 g 
stopu 0,800 g. Zgodnie z pol
skim ustawodawstwem pro
bierczym wyroby z metali 
szlachetnych — platyny, pal
ladu, złota i srebra — powinny 
być oznakowane odpowiedni
mi cechami probierczymi. Dla 
każdego metalu szlachetnego 
(ściślej — jego stopów) ustalo
ne są dwie cechy probiercze: 
podstawowa, która określa ro
dzaj i próbę metalu szlachet
nego (jego zawartość w stopie) 
wyrażoną w częściach tysią
cznych oraz dodatkowa, okreś
lająca tylko rodzaj metalu szla- 

Łut 16 14 12 10 8 6 4 2 1

części
tysią- 1000 875 750 625 500 375 250 125 62,5
czne

Zawartość srebra w łutach po
dawano do początków XX w., 
a więc na wielu starych wyro
bach z tego metalu możemy 
spotkać probiercze cechy 14; 
13 lub 12 (łutów). Później łuty 

chętnego, z którego wykonany 
jest dany przedmiot. Tą cechą 
dodatkową dla wyrobów ze 
srebra jest wizerunek głowy 
kobiety w obramowaniu koli
stym. Cechą podstawową dla

1. Cecha dodatkowa dla srebra
2. Cechy podstawowe dla próby: 
0,925 (a): 0,875 (b); 0,830 (c) i 0,800 
(d)

wyrobów ze srebra jest ten 
sam wizerunek głowy kobiety 
w chustce z twarzą zwróconą 
w prawo w obramowaniu pro
stokątnym z narożami zaok
rąglonymi z prawej strony. Z 
lewej strony rysunku głowy 
widoczne jest literowe ozna
czenie danego Urzędu Pro
bierczego, a pod oznaczeniem 
Cyfry określające próby srebra. 
Literowe symbole cechy pod
stawowej informują nas, w 
którym Urzędzie Probierczym 
dokonano badania i oznako
wania wyrobu. I tak od 1 sty
cznia 1990 r. mamy w Polsce 
Urzędy Probiercze: G — 
Gdańsk, K — Kraków, Ł — 
Łódź, P — Poznań, V — 
Wrocław, W — Warszawa, Z 
— Częstochowa. Liczby 925, 
875, 830, 800 oznaczają oczy
wiście próby srebra. Potocznie 
określa się je jako próby 1, 2, 
3, 4.

Stefan Sękowski
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Lista Światowego Dziedzictwa

■t* inlandia

Finlandia — kraj wielkich obsza
rów leśnych i tysięcy jezior leżący 
nad Bałtykiem, rozciągający się od 
Zatoki Fińskiej na południu, nie
mal po Morze Arktyczne na pół
nocy, stanowi naturalny pomost 
między Półwyspem Skandynaw
skim a masywem kontynentalnym 
Rosji. To położenie sprawiło, że 
kraina zamieszkana przez Finów i 
Lapończyków była celem podbo
jów, najpierw Królestwa Szwecji, 
w skład którego weszła na przeszło 
500 lat w XIII w., a po zwycięskiej 
dla Rosji wojnie w 1808 r. zagarnię

ta została przez imperium carów. 
W 1917 r. Finlandia ogłosiła nie
podległość, stała się republiką i w 
stosunkowo krótkim czasie zbu
dowała nowoczesne państwo. 
Związana położeniem, kulturą, 
tradycją historyczną, religią i języ
kiem (szwedzki jest równorzęd
nym językiem państwowym) z kra
jami skandynawskimi, po drugiej 
wojnie światowej kieruje się poli
tyką neutralności i odgrywa ważną 
rolę w międzynarodowym ruchu 
na rzecz pokoju i obrony praw 
człowieka. „Konwencję w sprawie 

ochrony dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego” podpisała w 1987 r. 
i dotychczas dwa zespoły zabyt
kowe z jej terytorium znalazły się 
na Liście Światowego Dziedzic
twa.

Rauma — małe portowe miasto 
nad Zatoką Botnicką założone zos
tało w 1442 r. jako jedno z sześciu 
średniowiecznych miast Finlandii, 
głęboko związane z handlem bał
tyckim i przybrzeżnym do 1527 r. 
było miastem Hanzy, w XIX w. 
posiadało największą flotę żeglar
ską, a i obecnie jest portem zajmu
jącym czwarte miejsce w komuni
kacji morskiej kraju. Rauma po
siada największy i najlepiej za-, 
chowany do dziś ośrodek staro
miejski z drewnianą zabudową 
charakterystyczną dla krajów nor
dyckich. Wprawdzie w 1682 r. 
wielki pożar strawił miasto, ale 
domy szybko odbudowano na tej 

samej nieregularnej siatce ulic, za
chowując ich średniowieczny plan 
i konstrukcję. Domy posadowione 
na kamiennych fundamentach 
(niektóre w postaci naturalnej ska
ły często spotykanej w krajobrazie 
fińskim), wzniesione są z wą
skich, giętkich, obrobionych belek 
drewnianych i desek; ściany są ma
lowane, barwne. W najstarszej 
części miasta uliczki są wąskie, w 
nowszej szersze i regularniejsze. 
Wiele domów uzyskało nowe ele
wacje z bogatą dekoracją neorene- 
sansową w ostatniej dekadzie XIX

1. Rozmieszczenie obiektów wpisa
nych na Listę Światowego Dziedzict
wa na terenie Finlandii
2.3. Rauma, widok ogólny drewniane, 
zabudowy Starego Miasta (2). frag
menty zabudowy (3)
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których umieszczono tablice upa
miętniające założenie fortecy. Jest 
też grobowiec admirała Ehrens- 
varda, zaprojektowany przez sa
mego Gustawa III, a wykonany 
przez T. Sergela oraz kościół gar
nizonowy. Kilka muzeów (m.in. 
morskie, wojny, artyleryjskie), 
Nordyckie Centrum Sztuki, re
stauracja, kawiarnie, znalazły po
mieszczenia w dawnych magazy
nach, halach, bastionach i innych 
ocalałych budynkach. Twierdzę 
Suomenlinna można zwiedzać 
przez cały rok, nawet gdy część 
portu helsińskiego jest zamarznię
ta. Jest ona świetnym przykładem 
osiemnastowiecznej nowożytnej 
architektury militarnej.

Barbara Lenard
W tekście wykorzystano m.in.: J.M. Richards, 
800 fears of Finnish Architecture, London- 
Vancouver 1978; H. Lilius, The Finnish lF<w- 
den Town, 1985 Dania; R. Lounema, The Le
gacy of History. Wooden Charm of the old 
towns, „Look of Finland”, 1989.

4. Suomenlinna, widok części twier
dzy z bramą Królewską w głębi

w. (większość projektu miejsco
wego architekta Augustusa Hele- 
niusa), kiedy to morskie rzemiosło 
przyniosło Raumie okres prosperi
ty. Stara Rauma nie jest miastem 
muzeum. Drewniane budynki 
wyposażone są w usługi, małe 
sklepy, banki, restauracje, warsz
taty rzemieślnicze, pracownie ar
chitektoniczne. We współczesnym 
organizmie miejskim, dziś także o 
dużym znaczeniu przemysłowym, 
ośrodek staromiejski tętni pełnią 
życia, stanowiąc integralną część 
dobrze prosperującego centrum; 
jest jednocześnie spokojną dziel
nicą mieszkaniową dla 700 obywa
teli miasta. Murowany ratusz z 
1776 r. stojący przy Rynku jest 
dziś siedzibą Muzeum Miejskiego, 
prezentując zbiory poświęcone hi
storii miasta i jego żeglarskiej tra
dycji, a także dużą kolekcję ręcznie 
do dziś wyrabianych koronek, z 
których słynie Rauma.
Rauma uniknęła szczęśliwie lo
su wielu innych fińskich miast, 
których dawny układ i drewniana 
zabudowa zostały zniszczone w 
zapale modernizacji, przeprowa
dzanej częściowo już w XIX w., a 
przede wszystkim w sześćdziesią
tych latach naszego stulecia (chro
niący ją plan zagospodarowania 
przestrzennego opracował na 
pocz. XX w. znany architekt Lars 
Sonck). Jako reakcja przeciwko 
tak radykalnym rozwiązaniom ur

banistycznym powstał ruch na 
rzecz ochrony drewnianych fiń
skich miast, który spowodował za
sadniczą zmianę postaw. Od dru
giej połowy lat siedemdziesiątych 
w przygotowywanych planach 
rozwojowych miast jako główny 
cel przyjmuje się zachowanie ist
niejącej starej zabudowy, jako fiń
skiej spuścizny kulturowej. Rau
ma jest na pierwszym miejscu 
wśród miast objętych opieką rzą
dową, korzysta z dotacji na kon
serwację (poddano jej ponad 600 
budynków), starając się zachować 
atmosferę i strukturę starego mia
sta oraz urok jego drewnianej za
budowy.

Suomenlinna — wyspowa 
twierdza obronna zwana „Gibral
tarem Północy” zbudowana zosta
ła przez Szwedów dla zabezpie
czenia Królestwa — w skład któ
rego wchodziła wówczas również 
Finlandia — przed ekspansją Ros
ji. Wielka Wojna Północna wywo
łana przez Piotra I w 1700 r. i bu
dowa St. Petersburga jako nowej 
stolicy imperium carów w końcu 
Zatoki Fińskiej zagroziły potędze 
Szwecji w Północnej Europie. Dla 
ochrony swoich pozycji Szwedzi 
rozpoczęli w 1748 r. wznoszenie 
na kilku wyspach położonych u 
wejścia do portu Helsinki silnego 
zespołu fortyfikacji, pomyślanych 
jako baza morska i wojskowa. Na
czelnym inżynierem został admi
rał Augustin Ehrensvard, który, 
kierując pracami aż do swojej 
śmierci w 1772 r., zaadaptował 

Vaubanowski system bastionowy 
do miejscowych warunków tere
nowych. Twierdza składała się z 
czterech zamkniętych oddziel
nych fortyfikacji, każda na osobnej 
wyspie, i dodatkowych fortyfikacji 
uzupełniających na dalszych dwóch 
wyspach. Wewnątrz wałów usy
tuowano miasteczko garnizonowe 
oraz bazę okrętową z suchymi do
kami. Przez 60 lat twierdza służyła 
Szwedom, jednak podczas działań 
wojennych w 1808 r. została zajęta 
przez Rosjan. Jej siła obronna 
sprawdziła się w czasie Wojny 
Krymskiej, kiedy to wytrzymała 
atak połączonych sił morskich bry- 
tyjsko-francuskich. Bombardowa
nie w 1855 r. zniszczyło jednak 
wiele budowli: rezydencję guber
natora, kwatery oficerskie, dom 
straży i inne, zaprojektowane w 
klasyczny sposób wokół dziedziń
ca. Od 1917 r., w którym Finlan
dia ogłosiła niepodległość, Suo
menlinna służyła jako baza morska 
i garnizon fińskiej armii. W 1973 
r., przeszła pod zarząd cywilny i 
stała się wspaniałym terenem rek
reacyjnym dla mieszkańców Hel
sinek oraz atrakcją turystyczną do
stępną promem z centrum stolicy. 
Twierdza stanowi dziś roman
tyczny krajobraz porośniętych 
trawą pagórków i bastionów, lico
wanych kamieniem stanowisk ar
tyleryjskich oraz budynków roz
rzuconych na wyspach połączo
nych z sobą pomostami. Główne 
wejście prowadzi przez elipsoidal
ny łuk Bramy Królewskiej, flan
kowanej przez boczne ściany, na

Spotkanie z książką

Dla posłów 
i studentów
W serii Miniatur warszawskich Pań
stwowego Wydawnictwa Naukowego 
otrzymaliśmy dwa tomiki poświęcone 
budynkom użyteczności publicznej 
stolicy. W pierwszym z nich Bożena 
Wierzbicka prezentuje Budynki Sejmu 
i Senatu, przypominając, że w dobie I 
Rzeczypospolitej polscy parlamenta
rzyści nie posiadali odrębnych i sta
łych pomieszczeń przeznaczonych 
na obrady i aż do 1831 r. Sejm i Senat 
zbierał się na Zamku Królewskim w 
Warszawie. W 1918 r. na pomiesz
czenie dla Sejmu wybrano gmach 
Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego 
Wychowania Panien przy ul. Wiej
skiej, wzniesiony w połowie XIX w. 
Obecna forma budynku jest wynikiem 
licznych przebudów. Wiele w tej ksią
żeczce nie znanych faktów i cieka
wostek. To samo można powiedzieć o 
drugim tomiku tej serii pt. Architektura 
Uniwersytetu Warszawskiego. Napi
sał go wybitny historyk architektury, 
nasz konsultant i autor — prof, dr Ta
deusz S. Jaroszewski. Najwięcej 
miejsca autor poświęca najstarszemu 
budynkowi — Pałacowi Kazimierzow
skiemu, dociekając jego niejasnych 
początków, przebudów, zniszczeń i 
odbudowy. Zresztą — jak twierdzi 
prof. Jaroszewski — każdy budynek 
uniwersytecki ma historię starszą niż 
dzieje uniwersytetu, pełne jeszcze 
zagadek.
I jeśli pierwszą książkę polecamy 
przede wszystkim posłom i senato
rom, to drugą wszystkim studentom i 
pracownikom UW, Obie powinny być 
w ciągłej sprzedaży w tych instytu
cjach. (Z.S.)
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„Serce za serce” byłby to bowiem głęboki 
nietakt. Bo przecież są w

Zabrze, zimowy wieczór 5 
grudnia 1992 r. Pod Dom 
Muzyki i Tańca podjeżdża 
biały Lincoln-Continental. 
Przybył nim oczekiwany 
od miesięcy, uwielbiany 
przez publiczność, genial
ny tenor Placido Domingo, 
aby wziąć udział w kon
cercie „Serce za serce” i 
bezinteresownie pomóc 
Fundacji Rozwoju Kardio
chirurgii.
W czasie trzydziestominu- 
towej przerwy w koncercie 
odbyła się w foyer aukcja 
malarstwa polskiego, z 
której dochód przezna
czono na cele Fundacji. 
Organizatorzy — Salon 
Antyków CONNAISSEUR i 
Galeria STARMACH z 
Krakowa — zadbali, aby 
przedstawione dzieła były 
godne celu i chwili, w ja
kiej odbywała się aukcja. 
Wystawione obrazy mo
żna podzielić na dwie gru
py: malarstwo z końca XIX 
w. i okresu międzywojen
nego oraz malarstwo 
współczesne — dar arty
stów.
Zaprezentowane zostały 
24 obrazy, wśród nich 
znane płótno autorstwa 
Józefa Brandta „Strzelanie 
z łuku”. Trudno tez nie 
wymienić takich autorów, 
jak: Henryk Siemiradzki, 
Alfred Wierusz-Kowalski, 
Leon Wyczółkowski, Olga 
Boznańska czy Jacek 
Malczewski. Na uwagę 
zasługuje obraz Henryka 

reprezentowały obrazy nie
dawno zmarłego Tadeu
sza Kantora. W tym miejs
cu wypada wymienić ofia
rodawców, jednak nie dla
tego, aby dodać im splen
doru i sławy — te już po

życiu momenty, gdy środki 
materialne odgrywają dru
goplanową rolę. Najważ-

1. „Na Tassos" Henryka Siemiradz
kiego (1843—1902): cena wywoła
wcza 60 milionów zł
2. „Elenai w drodze na Sybir" Jacka 
Malczewskiego (1854—1929): cena 
wywoławcza 80 milionów zł
3. „Młodość i starość" Vlastimila 
Hoffmana (1881—1970): cena wywo
ławcza 30 milionów zł

(zdjęcia: Jacek Marczuk)

Siemiradzkiego „Na Tas
sos”, reprodukowany w 
wydanej w 1904 r. biografii 
artysty, autoportret Woj
ciecha Kossaka w mun
durze i na koniu oraz „Por
tret Janiny Turowskiej” 
nadal modnego Stanisła
wa Ignacego Witkiewicza, 
obraz będący wycofanym 
depozytem z Muzeum 
Narodowego w Krakowie. 
Malarstwo współczesne

siadają, lecz aby zaakcen
tować ich zrozumienie dla 
celu aukcji. Byli więc 
wśród nich: Jan Tarasin, 
Zbysław Marek Macie
jewski, Jerzy Nowosielski, 
Kazimierz Mikulski oraz 
Jerzy Duda-Gracz.
Dopisali również nabywcy, 
zaś wylicytowane ceny? 
W tym towarzystwie nie 
mówiło się o pieniądzach,

niejszy był cel aukcji, a 
ten — moim zdaniem — 
został osiągnięty.
Kiedy opadły emocje licy
tacji i opustoszało foyer, 
jakby znużenie ogarnęło 
świat sztuki, lecz nie ma 
się czemu dziwić, skoro 
na scenie królował Placi
do Domingo!

Zbigniew 
Dunin-Wilczyński

Duch 
Konstancji
Historia solistki Teatru Narodo
wego w Warszawie w latach 
1830—1831, uczennicy dyrekto
ra konserwatorium Carla Solivy, 
adorowanej przez Fryderyka 
Chopina Konstancji Gładkow- 
skiej, ma swój romantyczny ciąg 
dalszy, wpisany nieomal we 
współczesność. Tak się bowiem 
złożyło, że do przebywającego w 
1985 r. w Domu Pracy Twórczei 
w Radziejowicach red. Jerzego 
Waldorffa dotarła koresponden
cja z pobliskich Skierniewic z 
prośbą o udzielenie informacji na 
temat „młodzieńczej muzy Cho
pina". List wysłało Towarzystwo 
Przyjaciół Skierniewic, które od
kryło, że w budynku, w którym 
mieści się siedziba Towarzystwa, 
przez dziesięć lat w końcu XIX w. 
mieszkała ociemniała staruszka, 
niejaka Konstancja Grabowska. 
Bardzo pięknie i przejmująco 
opisał spotkanie z nią Wacław 
Rogowicz, autor książki Warsza
wa wydarta niepamięci (Kraków 
1956), który jako dorastający 
młodzieniec spędzał tu wraz z 
rodziną wakacje: „Kim była pani 
Grabowska i to, że od wielu lat 
niewidoma, wiedziałem od mojej 
matki, która ją odwiedzała na 
długo przed owym dniem, kiedy 
ulegając moim prośbom zgodziła 
się wreszcie wziąć mnie ze sobą, 
W to letnie, słoneczne południe, 
w obszernym, niskim pokoju (...) 
światło było słabe. Tamowały je 
gęste zasłony w oknach. Pach
niało apteką. Ujrzałem tu dużo 
staroświeckich mebli, a na ścia
nach prócz obrazków i palącej 
się przed jednym z nich, nad łóż
kiem, lampki, mnóstwo fotografii i 
jakichś rycin: niektóre miały za
tknięte pod ramką wyschłe kwia
ty. Spełniając instrukcję matki 
przed wizytą, żebym się po tym 
pokoju nie kręcił, siedział spo
kojnie i słuchał, ale nie zadawał 
pytań, trochę z tego powodu 
markotny, przycupnąłem na 
brzegu wskazanego mi krzesła i 
wpatrywałem się w drobną po
stać ginącą wśród poduszek w 
głębokim, miękkim fotelu. Stopy 
miała oparte na niziutkim sto
łeczku. Cała ta osoba miała w 
sobie też coś dla mnie niewyra
źnego i przez to niepokojącego. 
Bardzo było w niej wyraźne tylko 
to, co przykuło całą moją uwagę, 
wprost mnie zafascynowało: nie
ruchome, czarne, wypukłe okula
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ry pod białym, rurkowanym cze- 
peczkiem i malutkie ręce, barwy 
pożółkłych klawiszy matczynego 
»Krala i Seidlera«, nieruchomo 
spoczywające na poręczach fo
tela. Ale to, co w tej postaci było 
najwyraźniejsze, przerażało mnie 
tak dalece, że gdy na gest matki 
podszedłem do fotela i pocało
wałem rękę tej staruszki — jako 
rękę Konstancji Gładkowskiej — 
a ta kościana rączka powoli się 
podniosła i błądząc w powietrzu 
pogłaskała mnie po głowie, skuli
łem się ze strachu, zerknąłem na 
drzwi, którymi weszliśmy tutaj i 
zapragnąłem tylko jednego: dać 
stąd co prędzej drapaka".

ska, żona Jana Zamoyskiego, 
malarza i scenografa. W jej war
szawskim mieszkaniu przecho
wywana jest do dziś komoda-se- 
pet pochodząca z Raducza. Ro
mantyczna legenda muzy Cho
pina stała się także moją roman
tyczną przygodą. O wszystkich 
odkryciach (także biografi
cznych) informowałem prasę 
skierniewicką, łódzką i warszaw
ską (m.in. „Życie Warszawy”) 
oraz periodyki specjalistyczne 
(m.in. „Ruch Muzyczny"). Ciągle 
jeszcze jednak babski cmentarz 
był tylko hipotetycznym miej
scem wiecznego spoczynku także

Działacze skierniewickiego To
warzystwa chcieli odnaleźć grób 
primadonny na miejscowym 
cmentarzu. Ale tu właśnie trop 
się urywał. Tymczasem w Julia
nowie Radeckim, maleńkiej 
wiosce nie opodal Babska koło 
Rawy Mazowieckiej, kolejne swo
je wakacje spędzali pp. Maria i 
Janusz Galewiczowie z Łodzi, 
mający tam swoją letnią pra
cownię. Oboje są ludźmi związa
nymi ze środowiskiem teatral
nym i filmowym, autorami scena
riuszy, bajek dla dzieci i słucho
wisk radiowych. Zafascynować 
pięknem okolic (w pobliżu Julia 2 
nowa Radeckiego jest rezerwat 
leśny) i zabytkami Babska (dwór 
Okęckich, kościół, plebania 
karczma), dotarli również na tu
tejszy cmentarz. Wśród kilku za
bytkowych nagrobków okoli
cznego ziemiaństwa, wtopiony w 
banalne tło lastrykowych gro
bów, zwrócił ich uwagę omszały, 
zapuszczony i zaniedbany po
mnik w kształcie skały z krzyżem, 
z napisem:„Józef Aleksander 
Grabowski ur. 1804 zm. 1879 — 
obywatel ziemski". Napis umie
szczony został w górnej części 
tablicy, jakby zostawiając miejs
ce na jeszcze jedną inskrypcję 
zaś parcela była dość nietypowa i * 3 
o podwójnej długości. Spod liści i 
resztek piasku wystawały zmur
szałe cegły, sugerując istnienie 
podwójnej (a może nawet po
czwórnej) krypty. Odpowiednie 
lektury pp. Galewiczów, szcze
gólnie zaś ich zainteresowanie 
życiem Chopina sprawiły, że ów 
grób skojarzono (i trafnie!) z 
miejscem pochówku męża 
Gładkowskiej, owego J.A. Gra
bowskiego, dziedzica majątku 
Raducz. Do klucza dóbr raduc- 
kich należał właśnie Julianów — 
dlatego zapewne zwany Radec
kim. Stąd blisko już było do hipo
tezy, ze być może tu właśnie po
chowano Konstancję. I tak się to 
zaczęło... Zainteresowałem się tą 
historią.

i „mojej muzy”. Wtedy właśnie 
wraz z Marią i Januszem Galewi- 
czami postanowiliśmy sięgnąć
po metody niekonwencjonalne 
organizując... seans spirytysty
czny. Duch Gładkowskiej nie dał 
na siebie długo czekać i wypo
wiedział tylko dwa słowa: „... tu 
jestem...”. Zważywszy, że miej
scem eksperymentu był Julianów

Nie sposób w krótkiej relacji opi
sać wizji lokalnych, kwerend i ko
respondencji w tej sprawie. W 
1988 r. na półkach księgarskich 
pojawił się pamiętnik Agnieszki 
Feillowej pt. Rodem z Kościa- 
nek, gdzie autorka, córka Witolda 
Hulewicza, wnuczka Stanisława 
Karpińskiego (urodzonego w 
Raduczu ukochanego wnuka 
Konstancji), wspominając rodzi
nę swej matki, przytacza infor
mację, ze jej prababka — Kon
stancja Grabowska — pocho
wana została na cmentarzu w 
Babsku. Potwierdziła to także 
druga z żyjących prawnuczek 
Konstancji — Stefania Zamoy

1.2.3. Wizerunki Konstancji Gładkow
skiej: na miniaturze z jej autografem 
(1). na portrecie Wojciecha Gersona 
z ok. 1831 r. (2) oraz na dagerotypie z 
ok. 1870 r. (3)
4. Nagrobek Grabowskich w Babsku 
ze świeżym napisem dotyczącym 
Konstancji
5. W tym domu w Skierniewicach w 
latach 1879—1889 mieszkała Kon
stancja Gładkowska-Grabowska; obe
cnie siedziba Towarzystwa Przyjaciół 
Skierniewic

(zdjęcia: 4.5 — Zbigniew Lipowski)

Radecki, wydało nam się to mało 
zrozumiałe. Jakież było nasze 
zdumienie, kiedy następnego 
dnia odwiedzając mogiłę (je
szcze hipotetyczną) Konstancji 
stwierdziliśmy na tablicy, na wol
nym do tej pory polu wyryty na
pis: „Konstancja Grabowska z d. 
Gładkowska, ur. 1810 zm. 1889 
— młodzieńcze natchnienie Fry
deryka Chopina"! Jak się nieba
wem okazało, napis ten wykona
no na zlecenie Towarzystwa 
Przyjaciół Skierniewic kilka dni 
wcześniej. Cóż więc innego mógł 
odpowiedzieć duch Gładkow
skiej? Szkoda tylko, że napis ów 
wykonano bez uprzedniej eks
pertyzy. nie całkiem fachowo, 
bez zgody rodziny i zezwolenia 
władz konserwatorskich. W tak 
nieoczekiwany sposób także i 
Babsk znalazł się — obok Żela
zowej Woli i Warszawy — na ma
zowieckim szlaku chopinowskim. 
W grudniu 1989 r„ w 100. roczni
cę śmierci Konstancji można już 
było złożyć kwiaty i zapalić świe
czkę. W niecały rok później, w 
rocznicę jej urodzin w kościele 
Św. Jakuba w Skierniewicach 
recital wokalny dała Stefania 
Woytowicz, udzielająca głosu 
Konstancji w filmie Aleksandra 
Forda Młodość Chopina. Babski 
Julianów Raducki odwiedziła też 
Barbara Hesse-Bukowska. Re
daktor Anna Kolasa z łódzkiej 
rozgłośni Polskiego Radia nagra
ła audycję z udziałem p. Stefanii 
Zamoyskiej (prawnuczki Kons
tancji) pt. Szlachcianka z Radu
cza, a słuchacze łódzkiego radia 
usłyszeli słuchowisko Janusza 
Galewicza o Gładkowskiej. 
Dwukrotnie też red. Jan Grzy
bowski w Muzycznym Serwisie 
Prasowym w I programie PR re
lacjonował przebieg pamiętnego 
spotkania przy grobie w Babsku i 
koncertu skierniewickiego.
Niestety, mogiła Konstancji i jej 
męża nadal pozostaje poza za
sięgiem zainteresowań woje
wódzkiego konserwatora zabyt
ków w Skierniewicach. Zapo
mniała o grobie swojej prababki 
żyjąca i mieszkająca w Warsza
wie praprawnuczka, p. Barbara 
Kaliszewska, architekt. Grobem 
opiekują się dzieci ze szkoły 
podstawowej w Babsku i pp. Ga
lewiczowie w czasie corocznych 
wakacji.

Zbigniew Lipowski

Autor dysponuje obszerną biografią 
Konstancji Gładkowskiej. zweryfi
kowaną przez Towarzystwo im. 
F. Chopina w Warszawie i poszuku
je pomocy finansowej w jej wydaniu.
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Śluza Kurzyniec
Zapewne nie wszyscy spo
strzegli, że wraz ze zmianami 
politycznymi w ostatnich la
tach, w szczególności zaś w 
związku z liberalizacją ruchu 
w strefach przygranicznych i 
otwarciem dla ruchu turysty
cznego wielu obiektów 
znajdujących się w strefach 
wojskowych, nagle w sposób 
znaczący, zwiększyła się na 
terenie naszego kraju liczba 
zabytków dostępnych do 
zwiedzania. Jedną z tego ro
dzaju „odzyskanych” pamią
tek przeszłości jest śluza Ku
rzyniec na Kanale Augu
stowskim, położona bezpoś
rednio na linii granicznej od
dzielającej niegdyś PRL i 
ZSRR, a dziś Polskę od Biało
rusi. Uprzednio każdy, kto 
próbował zbliżyć się do tego 
zabytku ryzykował kilkumie
sięczny pobyt w pobliskim 
Grodnie, gdzie w siedzibie 
tamtejszego KGB tłumaczyć 
się musiał ze swych do
mniemanych szpiegowskich 
zamiarów (spotkało to kilka
krotnie miejscowych grzybia
rzy, których skusiły szczegól
nie dorodne w strefie nad
granicznej borowiki). Dziś 
pozostałości śluzy Kurzyniec 
oglądać możemy bez przesz
kód. W istocie jest to ruina, 
ale ruina interesująca, gdyż 
właśnie w niej przetrwało kil
ka elementów pierwotnej 
konstrukcji. Są to elementy, 
które nie zachowały się ani 

na odcinku kanału uznanym 
decyzją MKiS z 1968 r. za za
bytek techniki (od śluzy 
Przewięź do śluzy Kudrynki), 
ani tym bardziej na odcinku 
wyłączonym spod ochrony 
na południe od Augustowa. 
Chodzi tu przede wszystkim o 
słupy wspierające most zwo
dzony, który — podobnie jak 
w innych miejscach — za
pewniał komunikację drogo
wą ponad kanałem. Przed
stawienia takich mostów do
strzec można jeszcze na lito
grafiach z końca XIX w. 7 
czasem okazały się nieprak
tyczne ze względu na konie
czność częstych konserwa
cji, a także niepotrzebne z 
chwilą, gdy po„ kanale prze
stały pływać jednostki żaglo
we. Rozebrano je więc, za
stępując mostami klasy
cznymi, a konserwatorzy re
konstruujący po 1968 r. za
bytkowy odcinek kanału nie 
pokusili się o odbudowę ani 
jednego z nich. Natomiast na 
śluzie Swoboda powstał most 
w kształcie łuku przypomina
jący chińskie mostki parkowe 
(sic!). Tym upustem fantazji 
zafałszowano oryginalne dzie
ło Prądzyńskiego!
W ruinach śluzy Kurzyniec. 
można również oglądać do
skonale zachowane ściany 
zbudowane z kamiennych 
bloków i resztki wrót z dębo
wych desek oraz belek mo
cowanych do ścian śluzy za

1. Slupy wspierające most zwodzony 
śluzy Kurzyniec (widoczny również 
słup graniczny)
2. Resztki zdewastowanych drew
nianych wrót śluzy Kurzyniec

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

pomocą żelaznych obejm, w 
sposób odmienny niż oglą
dać to możemy na śluzach 
już zrekonstruowanych.
Polska otrzymała od Banku 
Światowego 4,5 miliona dola
rów na ochronę środowiska 
w północno-wschodniej czę
ści kraju. Suma ta ma być 
przeznaczona m.in. na reak
tywowanie Kanału Augu
stowskiego, czym zaintere
sowana jest także Białoruś. 
Uruchomienie kanału — to 
przecież wymierne zyski z tu
rystyki. Według planów naj
pierw ma zostać zrekons
truowana śluza Kurzyniec. 
Oby wiernie z oryginałem i z 
lepszym skutkiem niż działo 
się to dotychczas!

Zdzisław Skrok
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XIII Biennale w Zamościu Brakteat „pokutny”
Po raz trzynasty odbyło się w 
1992 r. w Zamościu Biennale 
Fotografii Krajoznawczej „Za
bytki”. Hasłem przewodnim 
dla fotografików byty zabytki 
architektury drewnianej. Choć

1.2. Zdjęcia Jerzego Wiklendta: z cy
klu „Dachy" (1) i z cyklu „Drzwi" (2)

gą, a dwie trzecie: Jarosław 
Rosowski i Waldemar Szmidt; 
były także trzy wyróżnienia 
(Zbigniew Kot, Czesław Odo 
Mostowski i Zdzisław Świe
ca).

Animatorem tego konkursu 
jest od początku Stanisław 
Orłowski, zamojszczanin, czło
wiek mający dwie pasje: za
bytki i fotografię. Władze wo
jewództwa doceniły to, na
gradzając go przy okazji ot
warcia obecnej wystawy w 
Galerii Fotografii ZTF „Ra
tusz” w Zamościu.

nie przyznano Grand Prix, 
prace według oceny jury wy
różniały się walorami artysty
cznymi i dokumentacyjno- 
poznawczymi. Jerzy Wiklendt 
otrzymał nagrodę pierwszą 
za całość pokazanych prac, 
Małgorzata Mikołajczyk dru Zygmunt Świątek 

Niewiele jest w Polsce za
bytków sztuki, których 
proweniencja wiąże się ze 
zbrodnią. Wśród tych nie
licznych przykładów przez 
długi czas znajdowała się 
moneta z XII w. — brak
teat tzw. pokutny Bolesła
wa Krzywoustego.
W chwili śmierci Władys
ława Hermana (1102 r.) 
dwaj jego synowie Zbig
niew i Bolesław władali 
swoimi dzielnicami jako 
książęta niezależni. W 
1106 r. doszło między 
braćmi do zbrojnego konf
liktu, w wyniku którego 
wojska Zbigniewa ponios
ły klęskę. Aby uspokoić 
sprzyjających starszemu z 
braci możnych, Bolesław 
pozostawił mu Mazowsze 
na prawach lenna. Jednak 
wkrótce potem, obawiając 
się odwetu ze strony przy
rodniego brata, wypędził 
go i z tej dzielnicy. Wyg
naniec znalazł sojusznika 
w osobie cesarza nie
mieckiego Henryka V i w 
1109 r. uderzył na Polskę. 
Wyprawa zakończyła się 

dla najeźdźcy fatalnie, co 
ostatecznie ostudziło am
bicje Zbigniewa i wraz z 
pobitymi wojskami cesa
rza opuścił Polskę.
Bolesław spokojnie zajął 
się odbudową państwa.
W kilka lat później książę 
pozwolił bratu powrócić do 
kraju, obiecując wyzna
czenie dzielnicy lennej. 
Jednak świadomość prze
szłości, budząca wciąż 
nieufność do Zbigniewa, 
skłoniła Krzywoustego do 
zadania ciosu ostate
cznego: Zbigniew został w 
1112 (lub 1113) r. ośle
piony, a wkrótce zmarł.
Aby uniknąć losu swojego 
stryja, Bolesława Śmiałe
go, który winien śmierci 
biskupa Stanisława skazał 
się na wygnanie, tułaczkę 
i śmierć na obczyźnie, 
Krzywousty rychło przy
stąpił do surowej pokuty. 
Wyruszył w pielgrzymkę 
na Węgry do kościoła Św. 
Idziego, wędrówkę zaś za
kończył klękając przed 
grobem św. Wojciecha w 
Gnieźnie w 1113 r. Na 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania 

za okres  19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  

za okres  19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania 

za okres  19 
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pamiątkę tego ostatniego 
aktu upokorzenia po za
bójstwie brata, miat Boles
ław polecić mennicy gnie
źnieńskiej wybicie pa
miątkowego brakteatu, 
czyli srebrnej monety z 
cienkiej blaszki, bitej jed
nostronnie (stempel odbi
jał się negatywem na od- 
wrociu); była używana w 
średniowieczu w Europie 
Środkowej.
Na naszym brakteacie 
widoczny jest książę Bo
lesław klęczący przed sto
jącym św. Wojciechem. 
Biskup prawą rękę opiera 
na głowie księcia, błogos
ławiąc go, w lewej trzyma 
pastorał. Całą scenę 
obiega obwódka z pereł.

r. w Niemczech. W takim 
wypadku wyciągnięta dłoń 
św. Wojciecha byłaby nie 
gestem rozgrzeszenia, 
lecz opieki świętego nad 
księciem, który w ten 
szczególny sposób chciał 
zamknąć usta wszystkim 
niezadowolonym z faktu, 
że w 1135 r. złożył lenny 
hołd niemieckiemu cesa
rzowi Lotarowi.
Zanim została sformu
łowana teza o pokutnym 
charakterze Bolesławo- 
wego brakteatu i znacznie 
wcześniej niż przypisano 
mu cechy protekcyjności, 
pierwsi numizmatycy z 
drugiej połowy XIX w. od
czytywali motyw na mo
necie jako akt chrztu Pol

(fol. Marek Tokarczyk)

Nad głową świętego 
umieszczony jest krzyż, od 
którego w prawą stronę 
biegnie napis: SLALE- 
BAIDI (tzn. Adalbert, czyli 
z tac. Wojciech) LBEZLAV 
(Bolesław). Całość za
myka druga obwódka 
perełkowa.
Ostatnio kwestionuje się 
pokutne pochodzenie te
go brakteatu, nazywając 
go raczej protekcyjnym. 
Nowe badania wykazują, 
że taka forma monet po
jawiła się dopiero po 1130 

ski z przedstawieniem 
Mieszka I i biskupa krusz
wickiego Luciudusa, któ
remu chrzest przypisywali. 
Jednak bez względu na 
spory badaczy i fakt, że w 
przyszłości mogą zostać 
sformułowane jeszcze in
ne wnioski, bezsporny jest 
fakt, że brakteat ten sta
nowi wspaniały i bardzo 
cenny pomnik polskiej 
plastyki średniowiecznej.

Marek Tokarczyk

Od pp. Haliny i Mirosława Bogu
szów z Poznania otrzymaliśmy list, 
który przytaczamy w całości i pozo
stawiamy bez komentarza:

„Piszemy ten list w imieniu Karoliny, 
która została zwycięzcą konkursu o 
milion złotych ogłoszonego w lipco
wym numerze »S po tkań z Zabytka
mi". Nasza radość po otrzymaniu te/ 
wiadomości była równa naszemu 
zdumieniu. Karolina ma bowiem 
osiem miesięcy i jest to pierwszy kon
kurs, w jakim startowała i pierwsza 
wygrana! Czy znaczy to. że będzie 
dzieckiem szczęścia, czy może zos
tanie miłośnikiem zabytków? Co do 
tego drugiego — to zapewniamy, że 
będziemy się o to starać. Oboje bar
dzo lubimy zwiedzać zabytkowe 
miejsca, w których łatwiej się odczu
wa i rozumie historię. W pewien spo
sób jest to tradycja rodzinna, gdyż 
babcia Karoliny jest historykiem sztu
ki i umiłowania zabytków oraz historii 
uczyła nas od na/młodszych lat. To 
ona także kupowała Wasze czaso
pismo, jeszcze w moich czasach li
cealnych. kiedy zaczęło się ukazy
wać. Także ten lipcowy numer pisma i 
wysłanie kuponu Karolinki — to był je/ 
pomysł.

W ten sposób odnowiliśmy starą 
znajomość z pismem, które od tego 
czasu zmieniło się bardzo na korzyść 
(papier, szata graficzna!). To co wyda- 
je nam się ciekawe i napawające 
otuchą — to wiadomości o tym. co 
robi się w Polsce dla zachowania za
bytków i ratowania ich przed zni
szczeniem i dewastacją. Myślę, że — 
wbrew pozorom — jest wielu ludzi, 
którzy starają się z podziwu godną de
terminacją ocalić od zapomnienia 
piękno zabytków i mądrość dziejów w 
nich zapisaną. Cieszy każdy odre
montowany pałac, zadbany park czy 
zagospodarowany dworek. Oby było 
ich coraz więcej w zmieniającym się 
polskim krajobrazie.

Życzymy Państwu wielu radości 
płynących z opisywania nieznanego 
piękna wokół nas. Oby 'Spotkania z 
Zabytkami miały coraz więcej coraz 
wierniejszych czytelników. Mamy 
nadzieję, że w przyszłości będzie je 
także czytała Karolinka. Na razie swo
je zainteresowanie zabytkami wyraża 
ona wspinając się na pewną starą 
komódkę w naszym mieszkaniu!"

Od dyrektora Departamentu Pra
sy i Informacji MSZ p. Władysława 
Klaczyńskiego otrzymaliśmy pismo, 
które nadeszło z Agencji Konsularnej 
RP we Lwowie:
„Szanowny Panie Redaktorze!

W związku z dwoma artykułami 
zamieszczonymi w Pana czasopiśmie 
a dotyczącymi spraw lwowskich 
chciałbym wyjaśnić, że w sprawie 
pomnika Dwernickiego (T. M. Trajdos, 
„Gdzie /est pomnik?", nr 3, 1992) 
stwierdziliśmy, iż znajduje się on w 
podziemiach dawnego kościoła kar
melitów (dziś kościół i klasztor study- 
tów). Przy zdejmowaniu został uszko
dzony. ale wydaje się. że rekonstruk
cja jest możliwa. Ihumen monasteru 
nie mógł poinformować autora artyku
łu o losie pomnika, gdyż w czerwcu 
1991 r. podziemia kościoła były — jak 
wyjaśnia — niedostępne. Na skutek 
naszych interwencji 27 lipca 1992 r. 
przedstawiciel Rejonowego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych wraz z ihume- 
nem klasztoru dokonali formalne/ lus
tracji podziemia i stwierdzili, że znajdu
je się tam zaginiony pomnik, co 
stwierdza datowany jak wyżej proto
kół. Agencja Konsularna została o 
tych faktach powiadomiona pismem.

które otrzymaliśmy 25 września 1992 
r. 16 listopada oglądałem pomnik i 
wykonałem zdjęcia. Podjęliśmy kroki 
mające na celu wyjaśnienie, kto zde
montował pomnik i dlaczego uległ on 
przy tym uszkodzeniom. Dyrektor 
Iwan Mohytycz z Regionalnego Na
ukowo-Konserwatorskiego Instytutu 
(instytucja odpowiedzialna za stan za
chowania zabytków kultury na całej 
Ukrainie zachodniej) powiadomił 
mnie, że po wykonaniu prac konser
wacyjnych pomnik wróci na miejsce. 
Może polscy konserwatorzy mogliby 
pod/ąć się tego zadania.

W sprawie kościoła Św. Elżbiety (T. 
M. Trajdos. ..Dalsze losy kościoła Św 
Elżbiety", nr 7. 1992) spowodowaliś
my dokonanie mspekc/i przez obwo
dowe służby ochrony zabytków. Pis
mem z 8 września 1992 r. powiado
miono nas, że świątynia ta jako obiekt 
zabytkowy znajduje się pod ochroną 
państwa. Rada parafialna została po
wiadomiona o konieczności uzyskania 
zgody służb konserwatorskich na 
prace o charakterze budowlanym. 
Jednocześnie uzyskaliśmy zapewnie
nie. że demontaż głównego ołtarza 
nie jest planowany. Pozostałe zmiany, 
o których wspomina autor artykułu 
ma/ą charakter tymczasowy i nie sta
nowią zagrożenia dla zabytkowe/ 
struktury kościoła.

Z poważaniem
Kierownik agencji konsularnej RP 

Henryk Litwin

PS. Trudno mi powstrzymać się od 
uwagi, że nasze interwencje byłyby 
szybsze i skutecznie/sze. gdyby skar
gi trafiały najpierw do konsulatu, a 
dopiero potem do gazet. W okręgu 
konsularnym lwowskiej placówki 
znajduje się ponad 1000 kościołów, z 
czego koło 200 — to obiekty o szcze
gólnej wartości artystycznej. Nie 
jesteśmy w stanie kontrolować sy
tuacji własnymi siłami, ale w naszych 
interwencjach kierujemy się zwykle 
sygnałami miejscowych przyjaciół."

Od autora artykułu
„Pragnę wyjaśnić, że w lutym 1992 r. 
zwróciłem się na zebraniu Towarzy
stwa Kultury Polskiej Ziemi L wowskiej 
o interwencję u władz śledczych obw. 
lwowskiego na skutek domniemania 
dokonania przestępstwa — świado
mego usunięcia, a może i zniszczenia 
tego dzieła. Prosiłem też o pomoc 
konsulatu w tej sprawie. Studyci pa
rokrotnie tłumaczyli się niewiedzą, 
tymczasem podziemia były dostępne 
cały zeszły rok — sam to stwierdzi
łem. Cieszę się, że konsulat podjął 
sprawę, będącą probierzem skute
czności ochrony naszej spuścizny we 
Lwowie. Pozostaje jednak konie
czność ustalenia odpowiedzialności 
karnej za demontaż i uszkodzenie 
pomnika".

Tadeusz M. Trajdos
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PRACOWNIA 
KONSERWACJI 

DZIEŁ 
SZTUKI

TOMAÓZA BURACZYŃ6KIEGO

wykonuje prace z zakresu konserwacji: 
drewna, w tym mebli, ram 

poztotnictwa 
malarstwa sztalugowego 

rysunku, grafiki pasteli i akwareli 
stylowe passe-partout

Warszawa ♦ Foksal 21 / przy Nowym Świecie 
tel. 26 51 05

Tanie, rzetelne reklamy 
w „Spotkaniach z Zabytkami”!!!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad
resem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu za
mówienia przez redakcję należy wpłacić odpowiednią 
sumę na konto: Firma AMOS, 01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586-77578- 
136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy:
— cała kolumna wewnętrzna — 5 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 625 000 zł
— 1/16 kolumny wewnętrznej — 312 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s. IV) —

7 500 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka — s. I) — 
reklamy mieszczącej się w profilu pisma — 15 000 000
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej (w 
wypadku reklamy kolorowej — zwyżka o 50%)
II. Ogłoszenia drobne:
— 1 słowo — 2000 zł
— 1 słowo w ramce — 3000 zł
— dla konserwatorów zabytków, społecznych opieku
nów, muzeów — 1500 zł za 1 słowo,

2500 zł za 1 słowo w ramce
III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od 
3 do 10 min zł (według indywidualnego uzgodnienia). 
W ceny ogłoszeń wkalkulowane są prace redakcyjne, 
techniczne i opracowania graficzne.

ZAPRASZAMY
DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 14 000 zł. Wpłata na minimum trzy numery do
konana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia rozpoczęcie 
dostawy pisma w następnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na 
konto Firmy AMOS, 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO 
VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136 (na załączonym na s. 37 
przekazie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 
10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenume
rata zagraniczna jest o 100% droższa. Firma AMOS nie pobie
ra dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z Za
bytkami” można nabywać w Wydawnictwach ODZ (00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w poniedziałki, 
środy, piątki w godz. 9.00—14.00 (tel. 26-93-57), w Firmie 
AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz 
w „Księgarni Artystycznej” (Warszawa, ul. Mazowiecka 11a, 
I p.) w godz. 11.00—19.00.
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANOWIEC: Rolnictwa im. ks. J. K. Kluka, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHEŁM: Okręgowe, ul. Lubelska 57 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZęSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Kopernika 4 
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w

Szczawnicy i Szymbarku) 
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
Staszewskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Jana Pawła II 
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1 
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

Narodowe, Al. Jerozolimskie 3 
Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
(Arsenał)
Techniki NOT, Pałac Kultury, Al. Jerozolimskie 

WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 

Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZUBRZYCA GÓRNA: Orawski Park Etnograficzny 
ŻARNOWIEC: Marii Konopnickiej, Jedlicze 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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Zima fascynowała nie tylko wielkich mi
strzów pędzla (zob. okładka IV). „Zima,- 
mocna zima jak u nas — to jednak piękna 
rzecz — pisał Henryk Sienkiewicz w Bez 
dogmatu. Jest w niej jakaś siła i powaga, 
a przede wszystkim szczerość. Równie 
jak szczery przyjaciel tnie prawdę w oczy 
bez ogródek, tak jak i ona bierze za uszy, 
ani pyta. Ale za to jej rześkość udziela się 
ludziom.’’Interpretowali ją także fotogra
ficy, jak na zamieszczonym zdjęciu cha
łupy (1805 r.) z Rudawy w woj. katowic
kim zrobił to nieżyjący już Jan Świderski. 
Jakby o tym właśnie widoku pisał w XIX 
w. Kornel Ujejski:
„Chato polskiego chłopa zasypana śnie
giem!
Kiedy nad tobą cichą nocne wiatry wyją, 
Podobnaś do mogiły; kto zgadnie, że ży- 
ją
W tobie ludzie, dla bezsnu wstający do 
pracy?”



Zimowe 
sceny 
mistrzów
1.2. Peter Bruegel 
(1525—1569), „Zima”
(1) i „Ślizgawka” (2) 
(zb. Muzeum 
Królewskiego w 
Brukseli)
3. Francesco Goya 
(1746—1828), 
„Zamieć śnieżna”
(zb. Muzeum Prado 
w Madrycie)
4.5. Jan van Goyen 
(1596—1656), „Pejzaż 
zimowy” (4) (zb. 
Muzeum w Lejdzie) i 
„Obrazek zimowy” 
(5) (zb. Muzeum w 
Kopenhadze)


