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KOMENTARZ

Od redakcji
Jest wiosna. Wśród wielu trudnych 
spraw dnia powszedniego, nie zapomi
najmy o otaczającym nas pięknie. 
„Spotkania z Zabytkami” starają się w 
każdym numerze ukazywać polskie kra
jobrazy i tak z nimi związane zabytki. Na 
wiosnę zaś nawet te zrujnowane i ginące 
wydają się odżywać.
Do pory wiosennej nawiązuje nasza 
pierwsza w tym roku oferta turystyczna 
— zamek w Liwie, małej wiosce pod Wę
growem, z zamkiem (okł. s. I i s. 32), w 
którym mieści się muzeum. Oprócz por
tretów sarmackich (okł. s. IV) prezento
wane w nim jest także uzbrojenie z 
XVI—XIX w. Do tej tematyki nawiązuje 
otrzymany z Danii artykuł o polskiej 
broni w tamtejszych zbiorach (s. 39).
Epilog „chocholego tańca” — jak niejed
nokrotnie nazywaliśmy remont war
szawskiego hotelu „Bristol” — przed
stawiamy na s. 8, gdzie także zdjęcia z 
wnętrza tego hotelu. Natomiast na s. 5 
wspomnienie o warszawskich Nalew
kach, czyli o żydowskim świecie, który 
równe pół wieku temu przestał istnieć. 
Po raz drugi ukazuje się dział DOBRA 
UTRACONE (s. 22) z opisami dwóch 
kradzieży z kościołów. Na s. 36 zamie
szczamy pierwszą zagadkę za 1 milion zł, 
następna w numerze majowym.
REDAKCJA SKŁADA CZYTELNIKOM 

ŻYCZENIA SPOKOJNYCH 
I RADOSNYCH ŚWIĄT

WIELKIEJ NOCY!

Od kilku miesięcy (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
3, 1993, s. 40) trwa awantura wokół kolekcji obrazów 
stworzonej przez dra Zbigniewa K. Porczyńskiego. 
Wszystko zaczęło się 22grudnia 1992 r., kiedy „Gazeta 
Wyborcza ” ujawniła, że dr Porczyński poda do sądu In
stytut Sztuki PAN, jeśli w wydawanym przez Instytut 
„Biuletynie Historii Sztuki” („BHS”) zostanie wydru
kowany artykuł dra Mieczysława Morki krytycznie oce
niający obrazy z kołekcji im. Jana Pawła II. „ Gazeta ” 
podała, że przez wiele miesięcy dr Porczyński czynił 
wszystko, aby nie dopuścić do druku tego artykułu. Mimo 
różnych nacisków i oficjalnego ostrzeżenia nadesłanego 
przez adwokata p. Porczyńskiego, mecenasa Zdzisława 
Czeszejkę-Sochackiego, tekst ukazał się. Doktor M. 
Morka podał w nim w wątpliwość autentyczność części 
włoskich obrazów z kolekcji. I się zaczęło...

Myli się jednak ktoś, kto sądzi, że była to merytory
czna dyskusja nad wnioskami i hipotezami sformułowa
nymi przez naukowca. Przeciwnie! Rozpoczęła się na
gonka na dra Morkę, prowadzona z tzw. pozycji na
rodowych. Zabierano głos na forum parlamentu, prezy
denckiej Rady ds. Kultury, na łamach prasy oraz w radiu 
i telewizji. Mieczysław Morka został nazwany „Macie-

Jeden z obrazów kolekcji im. Jana Pawia II .Święta Mana Magdalena" Jana 
von Scorela (1495—1562)

(lot. Erezm Ciotek) 

rewiczem polskiej historii sztuki”, „rozrabiaczem”, itp.
W tym samym numerze „BHS” wydrukowano list hi

storyka sztuki prof. Marii Rzepińskiej, która wspomina, 
jak kilka lat wcześniej uniemożliwiano jej wypowiadanie 
krytycznych sądów o kolekcji i jak została publicznie spo
niewierana, gdy jednak ośmieliła się krytyczne oceny 
opublikować. W tym miejscu warto sprecyzować o co tak 
naprawdę w tej sprawie chodzi, bo przecież nie tylko o au
tentyczność obrazów. W istocie spór dotyczy kwestii dale
ko ważniejszej — prawa nauki do niczym nieograniczo
nego poszukiwania prawdy, bez względu na to, czy jest 
ona wygodna, czy też nie. .



Janusz Miliszkiewicz

U Żeromskiego
Dobrze pamiętam, jak w 1979 r. prof.

Władysław Tatarkiewicz umówił mnie ze 
swoim przyjacielem Adamem Nagórskim. 

Zamierzałem pisać o Nagórskim jako 
znawcy i kolekcjonerze sztuki.

K
iedy już wygodnie rozsiedliśmy się na 
kanapie, sędziwy gospodarz zaczął dość 
nieoczekiwanie: „Jestem kolekcjonerem 
jedynie wielu błędów, jakie w życiu popeł
niłem... ”. Zaraz jednak podjął wątek rozmowy. Wy
jaśniając swe zamiłowania, najwięcej mówił o domu 

rodzinnym, o czasach młodości. Wspominał, jak w 
1905 r. w Nałęczowie uczestniczył w wielu impre
zach artystycznych obok Stefana Żeromskiego, Adol
fa Nowaczyńskiego, Zofii Nałkowskiej, Bolesława 
Prusa. Wtedy nawet nie przypuszczałem, że po la
tach opowieść ta okaże się tak ważna. Bez niej nie 
zdawałbym sobie dziś sprawy, że pod koniec minio
nego stulecia i na początku naszego wieku Nałęczów 
był dla Królestwa tym, czym Zakopane dla Galicji — 
kulturalną stolicą. Owszem, wydano na ten temat 
książki! Ale co innego czytać, a zupełnie co innego 
rozmawiać z uczestnikiem wydarzeń.
Opowieść mec. Nagórskiego przypomniałem sobie, 
gdy w ubiegłym roku nadszedł list od pani Marii Mi- 
ronowicz-Panek, kustosza Muzeum Stefana Żerom
skiego w Nałęczowie. Zabytek wymaga generalnego 
remontu, a pieniędzy nie ma. Pani kustosz wyczerpa
ła dostępne możliwości. Szukając pomocy, dotarła do 
córki pisarza. Pani Monika Żeromska doradziła kon
takt z reporterem „Spotkań z Zabytkami”, swego 
ulubionego czasopisma, wierząc, że ogólnopolska 
prasowa akcja pomoże znaleźć fundusze.
Muzeum mieści się w drewnianej chacie, którą zbu
dowano w 1905_r., czego świadkiem był Adam Na
górski. Stefan Żeromski od lat marzył o własnym 
domu. Nic dziwnego, skoro od dzieciństwa tułał się 
po świecie, nie mogąc nigdzie dłużej zagrzać miejsca. 
Za honorarium z Popiołów kupił morgę i 14 prętów 
gruntu położonego na szczycie Armatniej Góry. Na 
projektanta wybrał młodego architekta Jana Ko- 
szczyca Witkiewicza, który później zasłynął jako bu
downiczy gmachu Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie. Pisarz postawił dwa warunki: dom służyć 
ma pracy i nawiązywać do „stylu zakopiańskiego”, 
stworzonego przez Stanisława Witkiewicza. Z czte- 
rocalowych bali „na zrąb” postawiono jednoizbową 
chatę krytą gontem. Trzy duże okna skierowano na 
wschód, skąd roztaczał się widok na okolicę; posiad
łość nazwano „Popiołówką”.
Wprawdzie obok stała należąca do teściowej Żerom
skiego willa „Oktawia”, lecz obecność pensjonariu
szy uniemożliwiała pisarzowi pracę. „Chata” stała się 
wymarzoną samotnią. Powstały w niej: Dzieje grze
chu, Słowo o Bandosie, Róża. Pisarz sam urządzał 
wnętrze, rozmieszczał sprzęty, własnoręcznie oprawiał 
fotografie i obrazy. „Chata” zapewniała tak po
trzebną każdemu twórcy izolację, ale bywała również 
salonem artystycznym oraz miejscem spotkań rewo
lucyjnie nastawionych społeczników. Ukrywali się w 
niej też poszukiwani przez carat uciekinierzy z wię
zień.
W 1928 r., trzy lata po śmierci pisarza, jego pierwsza 
żona Oktawia z Radziwiłlowiczów podarowała 
„Chatę” narodowi z przeznaczeniem na muzeum. Są 
tutaj liczne obrazy malowane przez Oktawię oraz 
przez Stefana Żeromskiego. Są portrety pisarza, na
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21 Trzy wielkie okna skierowano na 
wschód...
2 Obraz namalowany przez Żerom
skiego jako ilustracja do noweli Roz
dziobią nas kruki, wrony..
3. Przy tym biurku powstały Dzieje 
grzechu
4 Fragment wnętrza
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5- Wieczór literacki w Nałęczowie 
w 1905 r.; siedzą od lewej: Stanis
ław Bryliński, Zofia Nałkowska, 
Ignacy Matuszewski, Władysław 
Tatarkiewicz; stoją od lewej: 
Adam Nagórski, Wanda Osterwi- 
na, Stefan Żeromski, Adolf Nowa- 
czyński, p. Bobkowska, Kazimierz 
Wroczyński

(zdjęcia: 1 —4 — Janusz Miliszkiewicz)

przykład wczesny, skomponowany przez Witkacego 
oraz malowany przez Tadeusza Pruszkowskiego już 
w roku śmierci Żeromskiego (zakupiony dla Mu
zeum w 1959 r.). Jest tu również reprezentacyjny 
portret autorstwa Eligiusza Niewiadomskiego. Obra
zy Henryka Siemiradzkiego, Jana Stanisławskiego, 
Kazimierza Sichulskiego, Leona Wyczółkowskiego, 
ale także szable z Insurekcji Kościuszkowskiej i Pow
stania Listopadowego, zegar — własność ojca pisarza 
oraz książki, rękopisy, ulubione bibeloty, wielkiej 
urody zabytkowe meble, w tym biurko, przy którym 
powstały Dzieje grzechu.
Maria Kuncewiczowa wspominała, jak to w dzieciń
stwie zastanowiło ją, co oznacza słowo „Nałęczów”. 
Zapytany o to brat wytłumaczył: „Nałęczów znaczy 
Żeromski... ”. To prawda! W Nałęczowie i okolicy je
szcze dziś łatwo znajdziemy miejsca dobrze znane, 
np. z Ludzi bezdomnych. Nałęczów — to powieścio
we Cisy, Joasia — to żona pisarza, zaś dr Judym — 
to jej brat, wybitny psychiatra i społecznik dr Rafał 
Radziwiłłowicz, odnowiciel i szef polskiego wolno
mularstwa, do którego wprowadził również pisarza. 
Radziwiłłowicz osobiście pomagał w budowie „Cha
ty”, czego świadkiem był Nagórski. W okolicy pra
cowała Faustyna Morzycka, czyli tytułowa bohaterka 
Siłaczki. W Snobizmie i postępie opisał Żeromski 
miejscowy teatr amatorski, którego próby odbywały 
się w okolicznych wiejskich szopach — teatr zorgani
zowany przez Walentynę Nagórską, matkę Adama.
Wiele nałęczowskich budowli związanych jest z Że
romskim, na przykład ochronka dla dzieci, którą za
inicjował i zbudował za własne pieniądze, znów w 
„stylu zakopiańskim” i według projektu Jana Ko- 
szczyca Witkiewicza. Również Witkiewicz projekto
wał mauzoleum zmarłego w 1918 r. syna pisarza, stoją
ce w ogrodzie nie opodal „Chaty”. Michał Tarka na
pisał w monografii Dzieje Nałęczowa, że proboszcz 
ks. Maciej Wojtowicz nie zgodził się na pochowanie 
Adama Żeromskiego na cmentarzu (Dzieje grzechu 
były wówczas na indeksie). Zrozpaczony ojciec za

czął kopać mogiłę w ogrodzie i w tym właśnie miej
scu stanęło mauzoleum.
„Chata” przetrwała okupację w nienaruszonym sta
nie. Po wojnie Muzeum Żeromskiego wzbogaciło się. 
Wystarczy powiedzieć, że w 1954 r. były tu 543 eks
ponaty, a np. w 1978 r. było ich już 2527. W najlep
szym okresie odwiedzało je 50 tysięcy turystów ro
cznie, ostatnio zaś około 30 tysięcy. Niestety, szkod
niki drewna zaatakowały ściany. Trzeba je wytruć, w 
przeciwnym razie belki zamienią się w mączkę. Ko
nieczna jest wymiana już zniszczonych belek — wy
niki ekspertyz są jednoznaczne. Wykonany kosztorys 
opiewał na 300 milionów złotych, lecz z powodu in
flacji sumę tę należy pomnożyć zapewne co najmniej 
dwukrotnie.
Pani Maria Mironowicz-Panek przedstawiła doku
mentację. Uzasadniła, że wyczerpano już dostępne 
możliwości znalezienia pieniędzy. W czasach kapita
listycznego przełomu nie ma co liczyć na państwo. 
Zresztą w 1990 r. z państwowych funduszy pokryto 
gontem dach, zaś w 1992 r. odrestaurowano między 
innymi komplet simmlerowskich mebli. To bardzo 
dużo! Kierownictwo Muzeum wykorzystuje każdą 
okazję do zainicjowania kwesty — świętuje się 
wszystkie rocznice związane z Żeromskim. 17 czerw
ca 1993 r. minie 65. rocznica otwarcia Muzeum. Pani 
kustosz wymarzyła sobie, że właśnie w tym roku po
winien odbyć się konieczny remont.
Rozesłałem listy do rodzimych kapitalistów z prośbą 
o pomoc dla Muzeum Żeromskiego. Może starczy 
pieniędzy nawet na założenie sygnalizacji przeciwpo
żarowej? Każdy może wpłacić symboliczny datek na 
konto nr 324207-2310-131, Bank Przemysłowo- 
Handlowy w Krakowie, II Oddział w Lublinie, Mu
zeum Lubelskie, z zaznaczeniem „dla Muzeum Ste
fana Żeromskiego”. Na wszelki wypadek podajemy 
telefon Muzeum: (0-81) 11-47-80.

Janusz Miliszkiewicz
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Tomasz Lerski

Ślad 
po Nalewkach

„Na Franciszkańskiej róg Nalewek 
Tam gdzie z kwiatami rośnie klomb 

Tam był hurtowy skład cholewek 
Pod firmą »Rozenkranc end Kon«.”

Tak śpiewał o Nalewkach Lopek 
Krukowski w kabarecie „Qui pro quo” 

sześćdziesiąt lat temu.

N
alewki to nie tylko nazwa ulicy, tak na
zywano całą północną dzielnicę War
szawy zamieszkaną przez Żydów. Przez 
cały dzień trwał tam handel. Ubijano in
teresy, targowano się i wykłócano. Ulice wypełnione 

były tłumem żywo gestykulujących ludzi, głośno 
rozprawiających o aktualnych geszeftach. Wielkie 
hurtownie i luksusowe sklepy obok prymitywnych 
manufaktur, fortuny obok nędzy — oto obraz Nale
wek — egzotycznego „Dalekiego Wschodu” przed
wojennej Warszawy.
Nalewki rozpoczynały się przy ul. Długiej wielkim 
żelbetowym gmachem zwanym Pasażem Simonsa, 
mieszczącym sklepy Grunblatów, Klopfeldów, Pe- 
ferbergów, Werchowskich. Była też firma Kurcan — 
konfekcja i galanteria — reklamująca się szyldem, na 
którym zły pies szarpał eleganckiego jegomościa za 
połę marynarki, czemu towarzyszył wierszyk: „Nie 
trudź że się piesku miły /nadaremnie tracisz siły/ praca 
będzie zmarnowana /bo garnitur odKurcana”. W tym 
miejscu Nalewki były najbardziej ruchliwą ulicą w 
przedwojennej Warszawie. Handel rozpoczynał się o 
piątej rano a kończył po północy.
— Wieciorowe grojse bajgiełe!! Fynf a cwancych gro
szy! — wołał uliczny sprzedawca bułek.
— Handełe, handełe! Stare szmaty, stare garderobe 
kupuje, handel panowie, handeł! — zawodził handlarz 
starzyzną.
— Szoben, Szoben! — reklamował się obnośny 
szklarz.
W licznych sklepach z tanią konfekcją można było 
często usłyszeć takie rozmowy: — Wiele tyn garnitur 
kośtuje?
— Jak dla pana to on poczebuje kosztować sieśdziesiąt 
złotych!
— Co pan mnie mówi takie słowo! 60 zł za takie tan
detę?!
— A ile pan możesz dać?
— Dwadżeszcza piencz złotych.
— Co pan wariat?! Pan się źle czuje! 25 złotych?! 
Pan kupujesz całe ubranie czy jedne nogawkie?! A 
gdzie plecy, gdzie rękawy, gdzie kołnierz sie pytam?!
Przed wieloma takimi tanimi sklepami wystawali na
ganiacze próbujący nakłonić przechodniów do kup
na. W sezonie letnim biedni krawcy wystawiali swoje 
maszyny do szycia na ulicę, w pobliże sklepów. Tam 
za parę groszy wykonywali od ręki wszelkie poprawki 
krawieckie. Kapitał zakładowy takiej przenośnej fir
my wynosił raptem kilka, kilkanaście złotych.
W sobotę Nalewki pustoszały. Pracowali tylko „go
je”, jak np. Fraget — wyroby srebrne (Nalewki 16) 
czy Skarżyński — ogromny skład hurtowy mydła 
(Nalewki 21). Żydzi udawali się do synagog — 
„Wielkiej” na Tłomackiem, gdzie śpiewał legen
darny Gerszon Sirota, „Nożyka” na Twardej czy 
„Warija” na Dzielnej. Dzień powszedni Nalewek ka
pitalnie opisał Bernard Singer w książce Moje Na
lewki: „ Wszyscy dokądś się spieszyli, nie rozglądając się 
i popychając jeden drugiego. Cała ulica biegała. Ze
wsząd dobywał się nieopisany harmider. Biegano ze
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: —4. Nalewki, lata trzydzieste

5 Synagoga na Tlomackiem w 1930 r. 
(proj L. Marconi. 1874—1876). wy
sadzona w maju 1943 r na znak lik
widacji powstania w getcie warszaw
skim; dziś stoi tu nowoczesny wieżo
wiec przy pl. Bankowym

(zdjęcia: 1.2 — ze zb. Muzeum Hist, 
m.st. Warszawy. 5— Henryk Pod- 
dębski)

sklepu do sklepu po krótkoterminowy kredyt, po ostat
nią sumę potrzebną do spłacenia weksla. Zaciągano po
życzki z łaski, bezprocentowe, bez pokrycia. O pół do 
trzeciej zaczynała się nowa bieganina — w banku ot
wartym do trzeciej trzeba było spłacić weksel. Wszyst
kie dorożki były w ruchu. Modlitwy odmawiano w bie
gu, wypowiadając ostatnie sentencje między bożnicą a 
sklepem ”.

Ogromną sensację na Nalewkach wzbudzały występy 
w Cyrku Staniewskich na Ordynackiej światowej 
sławy siłacza żydowskiego — Brejtbardta. Cały cyrk 
wypełniała wówczas publiczność żydowska, głównie 
zaś kilkunastoletni chłopcy. Sławnym numerem 
Brejtbardta było przebijanie długim gwoździem go
łą ręką sześciocalowej deski z twardego drewna, którą 
każdy mógł sprawdzić.
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5

Na Nalewkach posługiwano się językiem żydowskim. 
W tym języku były też wypisywane wszystkie szyldy 
i napisy reklamowe. Filmy „jidisz” grano w polskich 
kinach — w „Famie” na Przejazd 9, w „Metro” — 
Smocza 30, „Unii” na Dzikiej 9, czy w „Scali” przy 
Dzielnej róg Zamenhoffa. Żydowskich gości obsłu
giwały koszerne restauracje: „Lunch” — Nalewki 16, 
„Nowy Metropol” — Tłomackie 13, „Kupiecka” — 
Meizelsa 18, „Gęsi Pipek” na Nalewkach 36 czy 
słynna „Picadilly” przy Bielańskiej 5, gdzie podawa
no „fisie! mit kluskies” i gęś z farfelkami. Były też 
duże hotele „Londyński” pod nr. 27 i „Wenecki” 
pod 11. Kursowały tramwaje nr „14” i „27”, a przy 
Gęsiej miała pętlę linia „0”. Wśród licznych banków 
na czoło wysuwały się banki największych ówczes
nych bankierów, przeważnie warszawsko-łódzkich 
— Goldfedera, Landaua, Szereszewskiego. Przy ul. 
Przejazd działał oddział „Towarzystwa Pożyczkowe
go Pod Zastaw Nieruchomości”. O każdej porze dnia 
była tu liczna klientela. Drugi oddział lombardu 
mieścił się przy Nalewkach 26.
Na rogu Franciszkańskiej koncentrowały się jatki 
mięsne (np. Aarona Fisztala, Abrama Jakubowskie
go) sprzedające koszerną wołowinę i drób. Nalewki 
37 zajmowała fabryka drożdży, a nr 39 na rogu ul. 
Kupieckiej — duża mleczarnia. Przy Bonifraterskiej 
31 egzystowała największa w stolicy wytwórnia „ mu
chołapek, zimnych ogni i kolorowych bibułek” pod pię
kną firmą „Skowronek”. Porcelaną i fajansem hand
lował Koper i Głuch, żelazem Neufeld i Prywes (o 
jakiejś błahostce mawiano wówczas: „tyle to znaczy 
co gwóźdź dla Prywesa ”). Były też większe fabryki — 
firanek Braci Frajkind, szkła Jakuba Pika, tytoniu 

Braci Szapiro, maszyn żelaznych Cukerwara, szlaf
roków Eisenberga. Na Bielańskiej przy Długiej dzia
łał największy magazyn i sklep tkanin i dodatków 
krawieckich „AGB”. Z II Oddziału Straży Ogniowej 
(nalewkowskiego) wyruszano do pożarów. Nalew
kami szły procesje Bożego Ciała i ortodoksyjne pog
rzeby na kirkut przy Gęsiej. Jesienią na podwórzach 
kamienic Żydzi obchodzili święto Trąbek (noworo
czne), a później Kuczki — szałasy stawiano na pod
wórkach, ale ponieważ te były niewielkie — kuczki 
budowano również na balkonach.
Nalewki kończyły się przy ul. Miłej, na pł. Mura- 
nowskim. Tu panował niepodzielnie handel straga
nowy. Nie opodal, między pl. Muranowskim a ul. 
Inflancką rozciągał się drugi co do wielkości po Ker- 
celaku bazar, zwany „Wołówką”.
Pierwszego września 1939 r. Żydzi z Nalewek stanęli 
do kopania rowów i budowy barykad. Tutaj, na Na
lewkach, pod nr. 9, hitlerowcy dokonali pierwszej 
masowej zbrodni w Warszawie mordując 13 listopa
da 1939 r. pięćdziesiąt trzy osoby.
W kwietniu 1943 r. — pięćdziesiąt lat temu — pra
wie cała ulica uległa zagładzie, a resztę rozebrano po 
wojnie. Do naszych czasów przetrwał jedynie frag
ment jezdni z torami tramwajowymi na odcinku po
między Arsenałem a bramą ogrodu Krasińskich. To 
ostatni ślad po ulicy Nalewki — dawnym centrum 
Muranowa, jednej z najniezwyklejszych osobliwości 
przedwojennej Warszawy. Szkoda, że nie jest on oto
czony należną uwagą i opieką. Myślę, że fragment 
bruku przy ul. Bohaterów Getta (tak się teraz nazywa 
ten zachowany kawałek ulicy) powinien zostać wpi
sany do rejestru zabytków. Tomasz Lerski
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„Bristol”
O warszawskim „Bristolu” pisaliśmy 

na łamach „Spotkań z Zabytkami” 
wielokrotnie. Pisaliśmy dobrze 

(nr 7, 1981), ale częściej pisaliśmy źle 
(nr 3—4, 1985, nr 2, 1987, nr 3, 1987, 

nr 2, 1990). Sprawie jego wieloletniego 
remontu nadaliśmy wymowny tytuł 

„Chochoły w Bristolu”, bo rzeczywiście 
przez wiele lat był to „gigantyczny bezwład, 

który przypominał letarg, w jaki wpadli 
uczestnicy chocholego tańca w » Weselu « 

(cytat z nr. 2, 1987). Na szczęście ten 
prawie dwunastoletni taniec skończył się, 

„Bristol” po remoncie przyjmuje 
zasobnych gości (niestety, tylko takich stać 

na wynajęcie pokoju hotelowego — za 
dobę w pokoju jednoosobowym trzeba 

zapłacić... 240 doi.). Czy po tych latach 
oczekiwania jesteśmy zadowoleni 

z rezultatu remontu hotelu? Rozmawiamy 
na ten temat z Ewą Pustołą-Kozłowską, 

autorką jedynej monografii o „Bristolu”, 
także autorką artykułów w „Spotkaniach 

z Zabytkami” (wśród nich również 
o „I3ristolu”), członkiem komisji 

konserwatorskiej, powołanej w 1991 r. 
przez Generalnego Konserwatora 

Zabytków do spraw remontu hotelu; w 
skład komisji wchodzili jeszcze: mgr inż. 
arch. Maria Brukalska oraz prof. Marek 
Kwiatkowski (przewodniczący komisji).

■ Na wstępie naszej rozmowy przypomnijmy 
w wielkim skrócie historię „Bristolu”, a przede 
wszystkim historię jego wcześniejszych remon
tów.
— Hotel zbudowany został bardzo szybko: w 
kwietniu 1899 r. położono kamień węgielny, a w li
stopadzie 1901 r. odbyło się uroczyste otwarcie. Au
torem projektu był Władysław Marconi, on też pełnił 
nadzór nad całością prac budowlanych. Autorem 
wystroju hotelu był znany wiedeński secesjonista Ot
to Wagner (syn). Zaprojektował on główne sale 
recepcyjne na parterze oraz restauracje i narożny 
apartament; dzięki zachowanym zdjęciom znamy 
wygląd tych pomieszczeń. Najbardziej podziwiane 
były: hall główny z klatką schodową i największa sala 
restauracyjna zwana Kolumnową. Pomieszczenia te, 
pierwsze w stylu secesji w Warszawie, ozdobione 
marmurami, sztukateriami, mosiądzem, mahoniem i 
dużą liczbą elektrycznych (!) lamp — budziły zach
wyt swą elegancją i nowoczesnością.
W 1928 r., po przejściu hotelu na własność Banku 
Cukrownictwa z Poznania, nastąpił pierwszy większy 
remont obiektu. Secesja była już wówczas zupełnie 
niemodna, skuto więc skwapliwie wszystkie sztukate
rie o secesyjnych motywach, wymieniono meble, 
przebudowano część pokoi. W 1935 r. od strony ul. 
Karowej, w pomieszczeniach poczty, urządzono coc- 
tail-bar i dancing; autorem projektu wnętrz był ar
chitekt Antoni Jawornicki.
Kolejne zmiany wystroju wnętrz hotelowych do
konane zostały po przejęciu w 1952 r. hotelu przez 
„Orbis”. Dwie główne sale restauracyjne: Kolum
nowa i Malinowa otrzymały nowy wystrój według 
projektu architekta Stanisława Miedzy-Tomaszew- 
skiego. Sala Kolumnowa uzyskała bardzo bogatą de
korację sztukatorską i malarską: wokół sali — szeroki 
fryz, pokryty sztukateriami o motywach antycznych, 
na ścianie wejściowej — płaskorzeźba przedstawiają
ca Nereidę i Amora ciągnących sieci, na suficie — ko
lorowa polichromia o motywach kwiatowych z 
wkomponowanymi instrumentami muzycznymi. 
Głównym elementem dekoracyjnym Sali Malinowej 
był flamandzki gobelin z połowy XVIII w , przed
stawiający Achillesa wśród córek Likomedesa; do 
gobelinu dokomponowane zostały podziały i dekora
cje ścian tej sali. Ich pola pomiędzy lizenami wypeł
niała materia malinowa, od której sala wzięła nazwę. 
Nad drzwiami umieszczone zostały dwie, wykonane 
w płaskim reliefie płaskorzeźby, przedstawiające 
scenki z życia wiejskiej kobiety; dekorację drzwi sta
nowiły niewielkie rzeźbione personifikacje czterech 
pór roku. Wykonawcą płaskorzeźb, sztukaterii oraz 
ciekawych mosiężnych klamek w formie syrenek był 
znakomity rzeźbiarz Stanisław Sikora. Właśnie ten z 
okresu socrealizmu wystrój wnętrz hotelowych więk
szość z nas zapamiętała i z nim łączy swój sentyment 
do „Bristolu”.
W 1981 r., ze względu na zły stan techniczny, hotel 
został zamknięty.
■ Doszliśmy powoli do remontu ostatniego, 
stanowiącego w dziejach „Bristolu” swoistą 
drogę przez mękę. Dlaczego prace remontowe 
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trwały tak długo, a nawet ściślej — dlaczego 
były takie długie przerwy w pracach? W1981 r. 
hotel został zamknięty i dopiero w 1985 r. PKZ- 
ty podjęły remont, a w końcu 1989 wycofały się 
z prac... i znów nastąpiła przerwa trwająca po
nad rok, bo dopiero w 1991 r. przejęła remont 
firma Hofman-Maculan.
— Trudno mi precyzyjnie odpowiedzieć na to pyta
nie, ponieważ do czasu przejęcia remontu hotelu 
przez austriacką firmę budowlaną Hofman-Maculan 
nie byłam związana z tym przedsięwzięciem. Na po
czątku mówiło się o kłopotach ze znalezieniem od
powiedniego wykonawcy, potem, kiedy zadania re
montu podjęły się PKZ-ty, podobno inwestor, czyli 
„Orbis”, nie dostarczył dokumentacji technicznej, 
później pod fundamentami tzw. ogródka pojawiła się 
woda podskórna, po pracach rozbiórkowych zaczęły 
zarysowywać się stropy itd., itd...
Po obejrzeniu budynku hotelowego razem z innymi 
członkami komisji konserwatorskiej w 1991 r. uświa
domiłam sobie smutną prawdę: ze starego „Bristolu” 
pozostały mury zewnętrzne z dekoracją na elewa
cjach, a wewnątrz — pierwotna klatka schodowa z 
windą i... nic więcej. Na pytanie: gdzie są zdemon
towane przez PKZ-ty elementy wyposażenia wnętrz
— pokazano nam magazyn ze sztukateriami z apar
tamentu Ignacego Paderewskiego. Były to jedyne 
dekoracje, które przejęła firma Hofman-Maculan. 
Reszta — sztukaterie i płaskorzeźby z wystroju po
wojennego oraz elementy stolarki uległy podobno 
zniszczeniu w czasie pożaru w magazynach PKZ.
Na szczęście prace prowadzone przez firmę Hofman- 
Maculan trwały7 już krótko — niecałe dwa lata. W gru
dniu 1992 r. „Bristol” został przekazany do użytku. 
■ Wróćmy jednak jeszcze do okresu remontu, 
ale już jego ostatniego etapu, prowadzonego 
przez Austriaków. Jaki został ostatecznie przy
jęty program prac konserwatorskich, czy wy
magał wielu kompromisów? Częste są przecież 
naciski użytkowników, aby remontowany 
obiekt spełniał tzw. współczesne wymogi, na
wet jeżeli prowadzi to do deprecjacji jego war
tości zabytkowych.
— Projekt remontu hotelu realizowany przez PKZ- 
ty przewidywał wiele zmian w stosunku do pierwot
nego rozplanowania budowli, zwłaszcza w jej części 
parterowej. Rzekomo, aby właśnie sprostać obecnym 
wymogom hotelowym utworzone miało być ogromne 
pomieszczenie recepcyjne w miejscu dawnych skle
pików. Pociągało to za sobą zmiany otworów elewa
cji. Inne miały też być funkcje niektórych pomie
szczeń, np. na miejscu kawiarni przy ul. Karowej 
miały znajdować się sklepy Pewexu.
Według nowego projektu hall recepcyjny został zloka
lizowany tylko w północnej części skrzydła od strony 
Krakowskiego Przedmieścia, po drugiej stronie posta
nowiono usytuować sklepiki, a w skrzydle od ul. Ka
rowej miała zostać przywrócona kawiarnia, urządzo
na na wzór kawiarni wiedeńskich z początku XX w. 
Najtrudniejszym jednak zadaniem komisji konserwa
torskiej było podjęcie decyzji w sprawie wystroju 
wnętrz pomieszczeń należących do strefy zabytkowej 

objętej bezpośrednim nadzorem komisji — recepcji, 
hallu głównego, klatki schodowej, sal Kolumnowej i 
Malinowej, dawnej czytelni przy hallu, apartamentu 
Paderewskiego. Ogólnie postanowiliśmy wystrojem 
tych pomieszczeń nawiązać do wnętrz z 1901 r. Mi
mo oporów ze strony użytkownika uznaliśmy, że na
leży jak najwierniej zrekonstruować apartament Pa
derewskiego oraz musi zostać zachowana w jak naj
mniej zmienionej formie obudowa windy z piękną 
mosiężną dekoracją i metalową konstrukcją. Nato
miast w wypadku części recepcyjnej i restauracyjnej 
uważaliśmy, że trudno będzie zrekonstruować ich 
wygląd nadany przez Ottona Wagnera, ze względu 
na brak miarodajnych przekazów źródłowych. Zde
cydowaliśmy więc, że pomieszczenia te otrzymają 
nowo zaprojektowane wnętrza, ale ich kompozycja 
ścian i detal architektoniczny miały być inspirowane 
pierwotną dekoracją, znaną ze starych fotografii. Za
dania tego podjął się pracujący dla firmy Hofman- 
Maculan młody architekt z Wiednia — Iwan Zelen- 
ka. Wychowany na najlepszych przykładach archi
tektury wiedeńskiej secesji projektant miał 
przywrócić „Bristolowi” formy, kolorystykę oraz 
klimat jego pierwotnych, secesyjnych wnętrz.
■ Przejdźmy do rezultatów końcowych podję
tego zadania. Czy postulaty i zalecenia komisji 
konserwatorskiej zostały przez inwestora, pro
jektanta i wykonawcę uszanowane?
— Wszystkie nasze propozycje były respektowane. 
Projekty wnętrz były z nami konsultowane i wspólnie 
dopracowywane. Przez cały czas współpraca układała 
się bardzo harmonijnie. Wnętrza zaprojektowane 
przez Iwana Zelenkę są wnętrzami współczesnymi, ale 
zgodnie z zaleceniami komisji konserwatorskiej mają 
wiele z ducha pierwotnego wystroju sprzed 90 lat. 
Niewielu jest już wśród nas tych, którzy pamiętają 
„Bristol” z tamtych lat, natomiast prawie wszyscy 
pamiętamy antyczne płaskorzeźby, malowany sufit, rzeź
by Stanisława Sikory. Czy w związku z tym komisja 
konserwatorska powinna proponować rekonstrukcję 
wystroju wnętrz hotelowych z epoki socrealizmu?
■ A jakie jest Pani zdanie na temat dobudo
wanego dodatkowego piętra budynku hotelo
wego? Bardzo wielu architektów i historyków 
sztuki oburza nie tyle sam fakt dobudowy, co 
sposób w jaki została ona zaprojektowana.
— Problem nadbudowy hotelu nie należał do kom
petencji komisji konserwatorskiej. Jeszcze przed po
wołaniem komisji, a nawet przed ostatecznym podpi
saniem kontraktu z firmą Hofman-Maculan war
szawski Urząd Konserwatorski wyraził zgodę na do
budowanie jednego piętra, wówczas też ustalono 
formę nowego dachu.
Ja osobiście wołałabym, żeby nie było tego dodatko
wego piętra, ale jeżeli już — znowu ze względu na 
konieczność dostosowania obiektu do współczesnych 
wymogów działalności hotelarskiej — musiało zostać 
dobudowane, to dobrze, że w formie elementu 
współczesnego, nie ukrywającego czasu swego pow
stania. Może tylko należało wykazać więcej perfekcji 
w opracowaniu proporcji tego elementu.
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1. Widok ogólny hotelu z nadbudowanym piętrem

2. Hall główny, w głębi zabytkowa winda

3. Sala Kolumnowa

4. Sala Malinowa, na miejscu gobelinu — obraz

5. Fragment kawiarni w stylu wiedeńskim
(zdjęcia: Jacek Marczuk)
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■ Angielska firma „Forte” (współwłaściciel 
hotelu z naszym „Orbisem”) jest bardzo du
mna z obecnego „Bristolu”. Jej przedstawiciele 
twierdzą, że znajdzie się on wśród 18 najeks- 
kluzywniejszych hoteli sieci firmy, zarządzają
cej 800 obiektami. Czy Pani, jako warszawian
ka, historyk sztuki i podobno jedna z niewielu 
osób, które wiedzą nawet, jak zmieniało się 
menu w hotelowej restauracji w okresie od 1901 
do 1948 r., również tak wysoko ocenia rezultaty 
ostatniego remontu „Bristolu”?
— Bardzo wysoko oceniam poziom wykonawstwa 
tego remontu. Z kolei przyjęte rozwiązania architek
toniczne i konserwatorskie nadały budowli nieco in
ny wygląd, co było nieuniknione. Jest to czwarty ko
stium „Bristolu”, który musimy wpisać w historię 
tego zabytku.

Rozmawiała: Lidia Bruszewska



Starożytnicy

Tak nazywamy dziewiętnastowiecznych (także 
wcześniejszych) badaczy zajmujących się 

archeologią, historią, historią sztuki, również 
konserwatorstwem i ochroną zabytków, jednym 

słowem — STAROŻYTNOŚCIAMI. Były to czasy 
romantycznych badań i romantycznych podróży 

po kraju, kiedy dopiero zaczynano zwracać uwagę 
na malownicze ruiny zamków czy „garnki rosnące 

w ziemi”, jak jeszcze wcześniej opisywał 
wykopaliska (z... 1416 r.l) Jan Długosz.

Jak kształtowały się zainteresowania tych iudzi 
i jakie były ich motywacje do zajmowania się 
sprawami „starożytności krajowych”? Co ich 

skłaniało do niełatwych wówczas podróży 
i dokumentowania śladów przeszłości opisami, 

rysunkami czy zbieraniem pamiątek?

Antoni Strzembosz 

„Głupiątko 
ou total”

W
 wielu publikacjach na temat rozwoju ba
dań naukowych w XIX w., działalność 
księżnej Izabeli Czartoryskiej z Flemmin- 
gów (1746—1835) bywa zawężana do 

zbierania pamiątek. Zresztą także to zbieranie jest kryty
kowane — że bez żadnej myśli przewodniej, bo polskie za

bytki umieszczała obok przedmiotów z różnych krajów, że 
Puławy nie stały się ośrodkiem naukowo-badawczym itd. 
Chętnie jednak przytacza się słowa księżnej: „kiedy Polska 
istnieć przestała, przyszła mi pierwszy raz myśl, żeby zbie
rać pamiątki polskie, które potomności powierzam”. Zapisa
ła je w wydanej w 1828 r. książeczce pt. Poczet pamiątek 
zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach', był to katalog 
tych zbiorów. Przytoczony cytat — to chyba główny klucz 
do zrozumienia postępowania księżnej. Okazało się 
bowiem, że jej zainteresowania nie mijały bez echa — w 
1818 r. służba leśna Czartoryskich była już na tyle świado
ma, że po znalezieniu kamiennej siekiery sporządziła pro
tokół z jej odkrycia!
Izabela była córką generała wojsk koronnych, 
podskarbiego litewskiego, od 1766 r. wojewody 
pomorskiego, Jana Jerzego Flemminga (1699—1771) 
z Saksonii i córki kanclerza Michała Czartoryskiego — 
Antoniny, która zmarła przy porodzie Izabeli Elżbiety 
Doroty 3 marca 1746 r. Flemming był więc 
spowinowacony z Czartoryskimi i gorąco popierał tzw. 
Familię — wielkomagnackie stronnictwo Czartoryskich 
i Poniatowskich. W latach sześćdziesiątych Czartoryscy 
dążyli do uzyskania korony dla przedstawiciela swego 
rodu, później poparli — ze względu na naciski rosyjskiej 
cesarzowej Katarzyny — Stanisława Augusta 
Poniatowskiego (koronacja w 1764 r.). Izabela nie miała 
pojęcia o politycznych intrygach, mieszkała w należącym 
od 1730 r. do Czartoryskich warszawskim Pałacu 
Błękitnym, wychowywana przez babkę, kanclerzynę 
Eleonorę, która uczyła ją modnego wówczas francuskiego i 
historii. Nie wiemy, jak zareagowała na wiadomość, że 
mogła zostać... królową Polski. Kandydatem „Familii” na 
króla był bowiem cioteczny brat Stanisława Augusta, ks. 
Adam Kazimierz Czartoryski (1734—1823), wysuwany 
zresztą bez swojej woli. Znał Izabelę od dziecka, mawiał o 
niej: „głupiątko ou total” (całkowite), lecz kiedy miała 15 
lat, z woli obu rodzin została jego żoną (1761).
Generał Ziem Podolskich, Adam Kazimierz Czartoryski 
politykiem najlepszym nie był, choć piastował wiele 
funkcji publicznych (np. jako marszałek Sejmu 
konwokacyjnego w 1764 r.). Książę był przede wszystkim 
znawcą i miłośnikiem teatru, mecenasem i krzewicielem 
oświaty, propagował idee racjonalizmu i tolerancji religij
nej, patronował pracy Samuela B. Lindego nad Słowni
kiem języka polskiego. 'W 1763 r. wydał tzw. mały „Moni
tor”, współtworzył duży (1765) — czołowe czasopisma po- 
lityczno-moralne polskiego Oświecenia. I choć Izabela 
była dalej dla niego „głupiątkiem ou total” (a może właśnie 
dlatego) przyjął na siebie funkcję wychowawcy młodziut
kiej żony. Działo się tak przede wszystkim w czasie li
cznych podróży obojga po Europie. Między innymi zwie
dzali Petit Trianon w Wersalu — głośną wówczas posiad
łość Marii Antoniny, gdzie Izabela podziwiała ogród z 
egzotycznymi drzewami i pawilonami. Na wzór tego 
ogrodu urządziła swoje sentymentalne Powązki pod War
szawą przy współudziale malarza Jana Piotra Norblina 
(1745—1830), sprowadzonego do Polski przez Czartory
skiego.
Od rodziny otrzymała Izabela Wołczyn, gdzie wiele czasu 
spędzała jako dziecko. Tu, obserwując utrzymywany bez 
gustu przypałacowy ogród, postanowiła napisać na ten 
temat książkę, która pt. Myśli różne o sposobie zakładania
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1. Księżna Izabela Czartoryska na ry 
sunku Jana P. Norblina

2.3. Świątynia Pamięci — Sybilli: 
według Zygmunta Vogla (2) i obec
nie (3)

4.5. Domek Gotycki: na rysunku z XIX w. 
(4) i obecnie (5); pod arkadami wi
doczne wmurowane w ścianę „staro
żytne ułomki"

6. Karta tytułowa książki Czartoryskiej 
o puławskich zbiorach
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ogrodów ukazała się w 1805 r.; Czartoryska stała się wielką 
znawczynią sztuki ogrodowej.
Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) Izabela Czartoryska 
zanotowała w pamiętniku: „Panującym we mnie uczuciem 
jest miłość ojczyzny, z nią związałam całą przyszłość, jaką 
założyłam sobie”. Kiedy zaś matka Adama Kazimierza, 
księżna Augustowa Czartoryska przekazała Izabeli w te
stamencie pieczę nad posiadłościami w Puławach, pier
wszą jej myślą było, że właśnie „Puławy powinny być hoł
dem złożonym przeszłości”. Objęcie rezydencji — wówczas 
późnobarokowej, przebudowanej w tym stylu w latach 
1722—1736 — nastąpiło w 1782 r. Czartoryscy skupili tu 
grono wybitnych przedstawicieli Oświecenia. W Puławach 
przebywali literaci: Zabłocki, Karpiński, Kniaźnin, Niem
cewicz, malarze: Norblin i Wojniakowski, architekci: 
Aigner i Jaszczołd, ogrodnik Savage i wielu, wielu innych. 
W 1789 r. z synem Adamem Jerzym wyjechała do Londy
nu, gdzie była m.in. na koncercie w opactwie Westmin- 
sterskim. Zafascynowała ją wspaniała gotycka architektu
ra katedry oraz zgromadzone tam pamiątki po królach i 
narodowych bohaterach. Zaczęła skupować „graty staro
świeckie”, jak pisała w listach do kraju: pelerynę Cromwel
la, krzesło Szekspira ze Stratfordu, pamiątki po Napoleo
nie; wszystko dla Puław. Tymczasem wojska rosyjskie spa
liły Powązki (1794), potem zdewastowały pałac i park pu
ławski, które zostały również skonfiskowane. Adam Kazi
mierz słał z Wiednia prośby o ich zwrot. „ Wyrok konfiska
ty cofniętym być nie może (...) zwłaszcza, że książę do końca 
okazywał się opornym woli imperatorowej (...)” — odpisy
wał ambasador Razumowski. Chcąc ratować dziedzictwo, 
Czartoryscy przystali na warunki cesarzowej i wysłali sy
nów na dwór do Petersburga. Dopiero wtedy mogli wrócić 
do Puław w czerwcu 1796 r. Zastali gruzy.
W czasie odbudowy pałacu i parku Izabela wraca do swo
jej idei stworzenia tu muzeum z narodowymi pamiątkami. 
Wyjeżdża na poszukiwanie „osobliwości”, prosi przyjaciół 
o eksponaty z zagranicy. Chce nazwać muzeum Świątynią 
Pamięci, aby była to „świątynia polskości stawiana nie dro
gą rozumu a serca”. Oto następna motywacja działań Czar
toryskiej ! Tymczasem rezydencja puławska nabierała cech 
klasycyzmu. Do budowli sprzed 1794 r. (oranżeria zwana 
Domkiem Greckim, pałac Marynki — córki Izabeli) do
chodzi pałac główny, park zamieniony z francuskiego na 
angielski krajobrazowy (projektował go James Savage), w 
którym znalazły miejsce monumenty nawiązujące do wzo
rów antycznych, np. wykonany w Rzymie sarkofag ku czci 
Augusta i Zofii Czartoryskich. Główną postacią klasycy- 
stycznej przebudowy Puław był Christian Piotr Aigner, tu 
urodzony w 1756 r. (zm. 1841), architekt i teoretyk archi
tektury, współpracownik Stanisława Kostki Potockiego.
Z Włoch otrzymała plany świątyni w Tivoli i według nich, 
choć z wieloma modyfikacjami, Aigner zaprojektował pu
ławską budowlę. Wiosną 1798 r. położony został kamień 
węgielny. Księżna sama pomagała murarzom: „Teraz 
znowu po kilka godzin muruję. Bardzo mnie to bawi, gdy 
pracuję nad moją świątynią z mularzami” — donosiła sy
nowi. „Pracując z jakimś celem, dodajemy bodźca duszy” — 
pisała. To kolejny powód zaangażowania księżnej w reali
zację swoich planów!
W 1801 r., na skraju urwistego zbocza stanęła Świątynia 
Pamięci, czyli Sybilli z wymyślonym przez księżnę napi
sem nad wejściem: PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI, tak 
często przywoływanym w naszych działaniach na rzecz 
ochrony zabytków do dzisiaj. I znów Czartoryska wyruszy
ła w podróż po znajomych. Była m.in. u Mniszchów w 
Wiszniowcu, Chodkiewiczów w Dubnie, Sanguszków w 
Antoninie i przywoziła do Puław coraz więcej pamiątek. 
W Świątyni Sybilli znalazły się cenne dzieła sztuki obok 

pamiątek historycznych, często o charakterze sentymen
talnym: po królach polskich przywiezione z Wawelu, wiel
kich hetmanach, zwycięskich bitwach, np. sztandary i tro
fea, militaria, mundury, ordery, pamiątki po Tadeuszu 
Kościuszce, Józefie Poniatowskim, Henryku Dąbrowskim 
oraz liczne zabytki archeologiczne — urny z popiołami, 
hełmy, „ostrogi i dzidy wykopane pod Częstochową”, jak 
zanotowała Czartoryska. Często były to dary, ale także 
zamówienia księżnej realizowane m.in. przez Staszica, 
Niemcewicza i Czackiego. Ten ostatni — mając pełno
mocnictwa króla i prymasa z 1791 r. — wyciągał dla księ
żnej stare druki z bibliotek i archiwów oraz — ku oburze
niu współczesnych — szukał pamiątek otwierając królew
skie groby na Wawelu. W zbiorach była także czaszka Jana 
Kochanowskiego, którą — z wdzięczności za odbudowa
nie grobowca poety — ofiarował księżnej proboszcz ze 
Zwolenia.
W tym czasie Czartoryska myśli już o następnej inwesty
cji: „ Trzeba małego mieszkania dla dozorcy; ten domek sta
nie na ustroniu (...)” — pisze do syna — „Zbuduje się z 
rozmaitych szczątków, jakie pozbieram (...) gzemsy, orły, 
odrzwia itd. ”. W ten sposób wzniesiony został przez Aig- 
nera na miejscu zniszczonego pawilonu barokowego — 
Domek Gotycki (1809). Już zastosowany przez architekta i 
zaakceptowany przez Czartoryską styl neogotycki (choć 
nie brakowało tu elementów klasycystycznych) symboli
zować miał starożytność. Nie było to jednak „mieszkanie 
dla dozorcy”, lecz drugie w parku puławskim muzeum 
przeznaczone dla pamiątek zagranicznych. Domek Gotycki 
wydawał się wciąż księżnej „ czczy i mało znaczący póki nie 
umieściłam w nim jakiegoś wspomnienia mojej Ojczyzny”. 
Stąd wzięły się liczne akcenty narodowe, ozdabiające 
przede wszystkim wewnętrzne i zewnętrzne ściany budow
li. Każda z nich miała odpowiednią nazwę: Kazimierza 
Wielkiego, Długosza, Kościuszki itd., wmurowano w nie 
różne detale, m.in. tarcze herbowe, cegły i kamienie z 
zamków, fragmenty portali, kolumn i nagrobków, armat
nie kule z pól bitewnych. Zabytki te napływały do Puław 
w różnych okresach, a wmurowaniu każdego nieodmien
nie towarzyszyła uroczysta oprawa. Każdy ułamek opa
trzony został napisem, aby współcześni zrozumieli, że np. 
zamkiem, z którego detal znalazł się w Puławach — należy 
się opiekować. Nakłaniała ich zresztą do tego księżna w li
cznych listach, nazywając zabytki znajdujące się w pobliżu 
ich siedzib — pomnikami narodowymi. Ta fascynacja sta
rożytnościami i historią znalazła u księżnej także wyraz w 
wydanej w 1818 r. książce Pielgrzym w Dobromilw. była to 
udana próba popularnego wykładu o dziejach Polski.
Po Powstaniu Listopadowym Puławy definitywnie zajęli 
Rosjanie. Zbiory zostały ukryte, a następnie wywiezione 
do pałacu w Sieniawie i do nowej siedziby Czartoryskich 
w Paryżu — pałacu zwanym Hotel Lambert. Mimo pro
wadzonego śledztwa, władze carskie żadnej z osób poma
gających w ukryciu zbiorów nie zmusiły do mówienia... 
Kolejni właściciele kolekcji powiększali ją w kierunku ar
tystycznym. Robił to wnuk Izabeli, Władysław Czartory
ski, który przeniósł zbiory do Krakowa. Tu, w Arsenale 
Miejskim, części klasztoru pijarów i trzech kamienicach w 
1876 r. nastąpiło otwarcie pierwszych sal muzealnych.
Izabela Czartoryska umierała w 1835 r. ze świadomością, 
że jej zbiory nigdy nie będą oglądane w niepodległym kra
ju. Stało się inaczej. W poemacie Puławy Julian Ursyn 
Niemcewicz (1758—1841) napisał: „Niechaj Polacy, zno
sząc klęskę srogą, / Pomnąc czym byli — wiedzą, czym być 
mogą
Tak właśnie myślała i postępowała Izabela Czartoryska, 
która z „głupiątka ou total” stała się pierwszą damą pol
skiego Oświecenia.

Antoni Strzembosz
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(fot. Anna Kle/zerowiczj

Bazylika katedralna w Oliwie, niegdyś 
kościół zakonu cystersów, pełna jest 
skarbów historii i sztuki. Początki kościo
ła sięgają XII w. Do dziś zachowały się 
tu wszystkie nawarstwienia stylowe — 
od stylu romańskiego po wiek XX. Obec
nie bazylika jest trójnawową budowlą z 
transeptem i prezbiterium z obejściem 
zakończonym wielobocznie. Zwiedzając 
kościół jesteśmy zafascynowani liczbą i 
bogactwem zabytków: ołtarzami, wspa
niałymi organami, kaplicami, renesan
sowymi stallami... Jednak często bywa 
tak, że nie te monumentalne dzieła naj
bardziej przykuwają naszą uwagę.
W nawie północnej znajduje się feretron 
z obrazem, przed którym zatrzymują się 
wszyscy zwiedzający, a mieszkańcy Oli
wy często przychodzą tu specjalnie dla 
niego. W kiosku przed katedrą można 
nabyć kolorowe zdjęcie obrazu. Jeśli 
jednak ktoś zainteresuje się feretronem 
jako dziełem sztuki, jeśli zechce wiado
mości o nim szukać w opracowaniach i 
przewodnikach — rozczaruje się. Nie 
znajdzie tam żadnych konkretnych in
formacji. Studiując przewodniki dowie
my się tylko, że jest to feretron Matki 
Bożej z 1788 r. To informacja niepraw
dziwa, bowiem z tego czasu pochodzi je-

Wokół jednego zabytku

Zagadkowy 
feretron

dynie srebrna sukienka i rama, zaś sam 
obraz jest starszy. Nie wiadomo, kiedy i 
przez kogo został namalowany. Otoczo
ny szczególnym kultem Kaszubów, od 
dawna uchodził za cudowny. Istnieje 
tradycja przenoszenia feretronu przez 
pomorską ziemię, aż do Wejherowa, w 
dorocznej pieszej pielgrzymce. Nie wie
my, jak stara jest to tradycja.
Misternie cyzelowana srebrna sukienka 
i bogato zdobiona rama z trybowanej 
srebrnej blachy zostały wykonane w 
1788 r. przez gdańskiego złotnika B. 
Jantzena. Już wtedy obraz otaczany był 
kultem. Wśród licznych wotów, które 
znajdowały się na nim, szczególnie inte
resująca jest plakietka z inicjałami „J.R.” 
oraz datą „1765”. Dlaczego i kiedy 
obraz uznano za cudowny, tego również 
nie wiadomo. Niektórzy wiążą inicjały 
„J.R.” z osobą opata Jacka Rybińskiego, 

który zarządzał klasztorem cystersów w 
latach 1740—1782. Opat Rybiński znany 
jest jako fundator lub inspirator wielu 
cennych dzieł, przede wszystkim sław
nych oliwskich organów.
Wizerunek na feretronie przedstawia 
Madonnę z Dzieciątkiem w naturalnej 
pozie matki przytulającej pogodne, uś
miechnięte dziecko. Piękna twarz Ma
donny jest spokojna i zamyślona, a pełne 
wyrazu oczy patrzą wprost na widza, 
ożywiając wizerunek i tworząc intymne 
relacje między obrazem a odbiorcą. W 
tych relacjach właśnie tkwi magnetyczna 
siła wizerunku, przyciągająca wzrok i 
zmuszająca do refleksji na podobnej za
sadzie, jak portret słynnej Mony Lisy 
Leonarda. Obraz jest dziełem malarza 
znającego sekrety swej sztuki i psychiki 
ludzkiej, dziełem prawdziwego artysty. 
Szkoda, że wśród tylu znanych wizerun
ków Madonny, tak popularnych w Pols
ce, obraz oliwski pozostaje zapomniany, 
często nawet pomijany w opracowaniach 
dotyczących katedry oliwskiej. Tak jakby 
poza funkcją kultową nie dostrzegano hi
storycznych i artystycznych wartości 
malowidła.

Anna Klejzerowicz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Lwowska
rzeźba barokowa

Student historii sztuki, zapy
tany na egzaminie z historii 
sztuki polskiej o główne obszary 
występowania rzeźby polskiej 
doby późnego baroku i rokoka, 
wymienia zazwyczaj dwa naj
ważniejsze: lwowski (nie tylko 
w sensie miasta, ale i Ziemi 
Lwowskiej) i warszawski. 
Odpowiedź zaczyna od rzeźby 
lwowskiej, jest ona bowiem 
swoistym fenomenem.
Do wybitnych rzeźbiarzy 
lwowskich należeli: Antoni 
Osiński i Pinsel, nieznanego 
imienia. Obaj artyści doczekali 
się nawet monografii pióra 
największego znawcy rzeźby 
lwowskiej — prof. Zbigniewa 

Hornunga. Pinsel tworzył w 
kamieniu i w drewnie. Z rzeźb 
kamiennych wymieńmy tylko 
główne posągi we Lwowie — 
to na unickiej katedrze Św. Ju
ra — Św. Jerzy walczący ze 
smokiem i ŚŚ. Atanazy i 
Leon oraz posągi na kościele 
dominikanów z piękną Św. 
Różą, nadto figury na ratu
szu w Buczaczu. Rzeźby 
drewniane Pinsla — to zna
komity wystrój rzeźbiarski koś
cioła w Horodence z wspania
łymi posągami ołtarza wielkie
go jako barokowej dominanty 
całego zespołu (ŚŚ. Józef, Joa
chim, Anna i Elżbieta).
Z kolei Antoni Osiński praco

wał tvlko w drewnie. Wystar
czy wymienić zespół posągów 
ołtarza wielkiego w kościele 
w Hodowicy z lat około 
1760—1765 na tle malowanej 
iluzjonistycznej architektury 
prezbiterium, co jest samo w 
sobie fenomenem. Osiński 
ustawił przy obu ścianach bo

cznych prezbiterium na wyso
kich piedestałach po dwie 
grupy rzeźbiarskie: Ofiara 
Abrahama i Samson rozdziera
jący lwa. Nad nimi, ale wyżej i 
głębiej, w węższym rozstępie 
zgodnie z krzywizną półkoli
stej absydy, stoją na małych 
konsolach naprzec-w siebie: 
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zbolała Matka Boska i Św. 
Jan. Najwyżej i w najwęższym 
odstępie dwaj aniołowie w kon- 
trapostowym półprzyklęku 
adorują krucyfiks zawieszony 
nad tabernakulum. Z jego 
skrzyżowanych ramion po
przez eliptyczny wieniec ob
łoczków wystrzelają wokół zło
te promienie. W ten sposób fi
gury umieszczone na piedesta
łach i kroksztynach przy ścia
nie na tle malowanej architek- 

wielkiego w sztuce barokowej 
Europy. Jeden z bocznych oł
tarzy kościoła minorytów w 
Brnie, choć świetny i zreali
zowany od razu zgodnie z 
zamierzeniem, stanowi zaled
wie daleką i nieśmiałą analo- 
gię-
Aby ocenić skalę możliwości 
tego geniusza, warto zatrzy
mać się na chwilę nad dwoma 
innymi jego arcydziełami: 
„Ecce Homo” z kościoła do
minikanów we Lwowie (obec

nie u tychże w Warszawie) i 
tzw. Św. Róża z kościoła w 
Zbarażu. Jak bardzo żywotna 
jest w posągu Chrystusa rów
nież klasyczna wizja człowie
ka, niech nam unaoczni naj
bardziej nieoczekiwane zdawa
łoby się zestawienie go z posą
giem greckim Apoxyomenos, 
dziełem Lizypa z IV w. przed 
Chr.; oba posągi w kontrapoście 
napiętym, balansującym, o 
podobnie smukłych pro
porcjach. Ciało Chrystusa

wbrew treści tematycznej jest 
równie piękne, bez najmniej
szych śladów biczowania, a 
tylko swoista ekspresja jego 
napięcia, rzeźbiąca mięśnie i 
ścięgna, wyraża inną niż ludz
ka, tajemniczą potęgę wew
nętrzną, napierającą na każdą 
tkankę ciała. Albo „Sw. Róża” 
piękna w swym baletowym 
przegięciu, spiralnym ruchu, z 
czarownym uśmiechem, udu
chowionym, a jeszcze więcej 
rozmarzonym i zmysłowym, z

1 Głowa drewnianej rzeźby „Św. Joa
chim z głównego ołtarza kościoła w 
Horodence; dzieło Pmsla z lat 
1752-1755
2. Polichromowana rzeźba drewnia
na Ukrzyżowanego z ołtarza główne
go kościoła w Hodowicy: prawdopo
dobnie dzieło Pinsla z połowy XVIII w., 
przypisywane także A. Osińskiemu
3 Drewniana rzeźba „Św Feliks z 
Dzieciątkiem" z kaplicy Św. Miłosier
dzia w Mananopolu; przypisywana 
Pmslowi (lata sześćdziesiąte XVIII w.)
4. Polichromowana rzeźba drewniana 
Św. Franciszek" ze zbiorów Muzeum

Archidiecezjalnego we Lwowie: dzieło 
Pinsla z lat sześćdziesiątych XVIII w.
5. Polichromowana rzeźba drewniana 
zwana Alegorią z kościoła famego w 
Buczaczu: dzieło Pinsla z lat sześć
dziesiątych XVIII w

tury wykreślają, jak gdyby były 
żywymi promieniami — a 
wszystkie posągi były złocone 
— dwie skośne osie diagonalne 
wzwyż i w głąb, których punkt 
zbiegu stanowi figura Ukrzy
żowanego. Oto „Gloria Cru- 
cis”. Jest to chyba najbardziej 
unikatowa kompozycja ołtarza
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6 Rzeźba Św Roza z kościoła w
Zbarażu: dzieło A. Osińskiego 

(reprod: 1—5 — Jacek Marczuk)

gestem ręki u piersi — jedno
cześnie sakralnym i tane
cznym. Wzburzone fałdy sutej 
sukni są wartością artystyczną 
samą w sobie dzięki ostrym, 
krystalicznym cięciom w kra
wędziach jakby „lamowa
nych” garbkiem, podobnym 
do zlutowanych krawędzi bla
chy; wszystko to sprawia wra
żenie jakby tworu zastygłej 
lawy, ale ta draperia żyje. Sza
ta zdawałoby się to ciało za
krywa, a przecież jednocześnie 
je uwydatnia, pozwalając wi
dzieć konstrukcję ciała i linie 
kierunkowe bioder, lewego 
uda, kolana, podudzia, w kon- 
trapoście prawidłowym, choć 
spiralnie zdynamizowanym do 
granic wykonalności przez 
żywego człowieka, a jedno
cześnie cudownie lekkim, ete
rycznym. A przy tym figura 
świętej uwydatnia powaby ko
biecej urody, zachwyca twarz 
przepojona słodyczą i wdzię
kiem. Ten geniusz potrafił po
łączyć wdzięk niefrasobliwego 
dziecka Izaaka ze straszliwą 
ekspresją postaci jego ojca w 
scenie „Ofiara Abrahama” z 
kościoła w Hodowicy. Równie 
potężną grozę budzi ta sama 
scena w kościele w Horodence, 
gdzie Pinsel podobnie skon- 
trastował złowrogiego Abra
hama z uroczym, nic nie 
przeczuwającym Izaakiem. 
Słusznie Zbigniew Homung 
wynosi Osińskiego i Pinsla na 
szczyty twórców sakralnej 
rzeźby baroku i rokoka w 
Europie.
Oto fragmenty dokonanej 
przez Hornunga analizy 
dwóch posągów dłuta Pinsla z 
ołtarza wielkiego kościoła w 
Horodence — „Św. Joachi
ma” i „Św. Józefa”: „Męża 
św. Anny ukazał nam artysta w 
momencie , gdy budzi się do ży
cia z kataleptycznego odrętwie
nia na skutek głębokich rozmyś
lań nad tajemnicą wcielenia i 
odkupienia Pańskiego. Zwolna 
odzyskuje on świadomość swoje
go istnienia i władzę nad udrę
czonym ciałem. Resztkami sił 
odwraca skołataną boleścią gło
wę, o niezwykle szlachetnej 
twarzy sędziwego starca, i 
zamyka oczy, aby straszliwa

wizja ukrzyżowanego Chrystu
sa nie mąciła jego duchowego 
spokoju (...). Przeżycia ducho
we św. Joachima podkreśla 
kompozycja draperii. Z niesa
mowitą furią przelewają się 
groźne fałdy przez wycieńczoną 
do ostatecznych granic postać 
(...). Pieniąc się w dzikim szale, 
wspinają się one stromo w górę 
lub opadają nagle w dół, jak 
gdyby chciały za wszelką cenę 
zdruzgotać wątły organizm, w 
którym tli się ledwie jakaś 

iskierka życia (...). Omdlałe 
ciało z nadmiaru uczucia, które 
rozpiera jego serce, zatacza się 
bezwładnie, szukając jakiegoś 
miejsca oparcia, a podniesiona 
głowa opada bezsilnie w tył. 
Twarz (...) o szeroko otwartych 
ustach, które z trudem chwytają 
powietrze, (...) zastygła w bez
granicznym olśnieniu (...). Jest 
to najpotężniejsze wcielenie mi
stycznej ekstazy w sztuce Pinsla 
(...). (Z Hornung, Majster 
Pinsel. Karta z dziejów polskiej 

rzeźby rokokowej, Wrocław 
1976).
Trudno rozróżnić dzieła obu 
mistrzów; toteż badacze przed
miotu oparli się głównie na źró
dłach pisanych. U obu błyska
wicowa dynamika szat, jakby 
ciętych toporem, szaty wzburzone, 
jakby porwane wichrem, jakby 
były z mokrej matern, łamiącej 
się w sztywne, geometryczne 
bryły, spiętrzone wulkaniczną 
siłą, monumentalne i uroczyste 
w wyrazie. W dramatyzmie 
znakomici są obydwaj artyści, 
zaś w liryzmie, wdz>ęku i uro
ku postaci kobiecych niedości
gły jest Osiński. Podobna u obu 
faktura, choć u Osińskiego wy
raźniejszy i bardziej miękki jest 
„garbek” na styku jak gdyby 
zlutowanych krawędzi. U Osiń
skiego zazwyczaj szaty są zło
cone, a części obnażone w kar
nacji naturalnej, materia rzeź
biarska szat ma coś z zastygłej 
lawy (najsilniej w scenie „Sam- 
sona rozdzierającego lwa”), u 
Pinsla wygląda ona bardziej jak
by była wyłupana z warstwi- 
cowej skały osadowej, a linie 
styku krawędzi draperii są 
bardziej ostre. U Osińskiego 
draperia i ciało stanowią jedną 
substancję („Ecce Homo”, 
„Samson”).
Drobne różnice można też za
uważyć w twarzach. Profil 
twarzy posągów Pinsla jest 
bliższy linii prostej, gdy u 
Osińskiego profile tworzą kąt 
rozwarty, którego wierzchołek 
stanowi koniec nosa: czoło jest 
skośnie ścięte i lekko cofnięte, 
podobnie lekko cofnięta broda 
z rozchylonymi lub nawet na 
wpół otwartymi ustami (naj
wyraźniej u Mojżesza w Na- 
warii i u Św. Augustyna pod 
kopułą kościoła dominikanów 
we Lwowie), choć Św. Anna, 
dzieło Pinsla z kościoła w Ho
rodence, ma również lekko 
rozwarte usta. Najważniejszą 
różnicę widzę jednak tak jak 
grafolog w pewnym konkret
nym szczególe: twarze postaci 
Osińskiego mają pionową 
zmarszczkę nad nosem, a u 
Pinsla na ich czołach przebie
gają zmarszczki poziome (choć 
głowa „Św. Joachima”, dzieło 
Pinsla — ocalały okruch wys
troju rzeźbiarskiego kościoła 
w Hodowicy — ma też nad 
nosem zmarszczkę pionową).

Antoni Maśliński
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Zamek
w Chocimiu

Zamek chocimski został 
zbudowany nad Dniestrem, 
kilkanaście kilometrów na po
łudnie od Kamieńca Podol
skiego, na mołdawskim brzegu 
tej rzeki. W tym miejscu 
Dniestr wykręca na południe, 
przeto „strona mołdawska” 
znajduje się na zachód, a „po
dolska” na wschód od jego 
nurtu. Zamek powstał naj
pewniej u schyłku XIV w., 
właśnie wtedy, gdy bieg 
Dniestru wyznaczył granicę 
międy państwem polskim a 
hospodarstwem Mołdawii na 

w potrzebie obrony twierdzy 
przez załogę polską w powią
zaniu z „obroną potoczną” 
Podola. Obecny stały most na 
Dniestrze przeprowadzono ze 
Zwańca nieco z boku starego 
„miasteczka” Chocim, jednak 
w dawnych wiekach przepra
wiano się na ogół pod zam
kiem w kierunku wsi Braha. 
Brzeg podolski jest tu dość 
płaski, otwarty, przystępny. 
Za to mołdawski tworzy w 
okolicy Chocimia urwistą 
skarpę.
Kto miał w ręku Chocim — 

okiennych, nawet strzelnic, 
tylko zębaty krenelaż w koro
nie. Po bokach opadają ku 
zamkowi zbocza wzgórz, za
rośniętych łąkami i gajami, 
niełatwe w sforsowaniu. Przed 
wynalezieniem burzącej arty
lerii zamek chocimski, bez 
użycia podstępu lub oblężenia 
„głodowego”, był praktycznie 
nie do zdobycia.
W swoich dziejach (XV- 
-XVII w.) zamek często prze
chodził z rąk mołdawskich w 
polskie, toczono o niego zacie
kle walki, lecz zasłynął przede 
wszystkim dwoma wydarze
niami. We wrześniu 1621 r. 
pod murami Chocimia wa
żyły się losy Polski. Olbrzymie 
wojsko tureckie (około 100 
tys.) pod komendą sułtana 
Osmana II tu rozpoczęło i... 

skiego położonego na przedpo
lu zamku, przyniósł Turkom 
pasmo klęsk. Daremne krwa
we szturmy wywoływały coraz 
silniejsze przeciwnatarcia pol
skie i kozackie, a straty na
pastnika wielokrotnie przekra
czały straty obrońców. Mimo 
śmierci sędziwego hetmana 
(24 września) strona polska 
wytrzymała pod wodzą regi- 
mentarza i starosty spiskiego 
Stanisława Lubomirskiego co
raz już słabsze ataki tureckie i 
zmusiła armię Osmana II do 
sromotnego odwrotu, masko
wanego układem pokojowym 
według „status quo”. Polska 
została ocalona, ale Polacy 
musieli opuścić Chocim.
Drugie wydarzenie miało 
miejsce w listopadzie 1673 r. 
Hetman Jan Sobieski odniósł

1. Mur czołowy chocimskiego zamku 
od południowego wschodu

czterysta lat. Miejsce na bu
dowę wybrano celnie. W tej 
okolicy rzeka, choć szeroka, 
była dość płytka, łatwo więc 
znajdowano bród i sporządza
no „przeprawy” wpław, na lo- 
dziach-pontonach albo po 
prowizorycznie budowanych 
mostach drewnianych. Od 
strony polskiej powstały tu 
dwie miejscowości — Zwaniec 
(bardziej na północny zachód, 
sławny z 1653 r.) i Braha, na
przeciw twierdzy chocimskiej. 
Stanowiły one „przedmoście” 

miał łatwiejszy dostęp w głąb 
Polski. Wiedzieli o tym dobrze 
nasi wrogowie. Zamek opiera 
się jedną ścianą murów o kra
wędź skarpy nad rzeką, na 
samym brzegu. Swym „czo
łem” przedziela głęboki jar z 
na pół wyschłym strumieniem, 
który spływa od zachodu. Wo
kół wysokich murów biegnie 
głęboki rów i tylko od połud
nia, z bocznej wieży bramnej, 
przerzucono nad nim most 
zwodzony. W murze czoło
wym nie ma żadnych otworów 

zakończyło kampanię, której 
celem był podbój lub przy
najmniej zhołdowanie Rze
czypospolitej. Tamę stawiło 
im wojsko polskie (z Korony i 
Litwy) liczące 25 tys. żołnie
rzy pod wodzą hetmana wiel
kiego litewskiego Jana Karola 
Chodkiewicza i sprzymierzone 
wojsko Kozaków Zaporoskich 
(ok. 30 tys.) pod wodzą het
mana Piotra Konaszewicza- 
Sahajdacznego. Miesiąc oblę
żenia warownego obozu pol- 

tu niebywałe zwycięstwo nad 
Turkami. Siły były wyrówna
ne: po około 30 tys. ludzi z 
każdej strony. Inaczej jednak 
wyglądała sytuacja Polski. Od 
1672 do 1699 r. Podole zaj
mowali Turcy, oba brzegi 
Dniestru były pod obcą prze
mocą. Sobieski przeprawił się 
na Pokuciu przez Dniestr, za
szedł od południa mołdaw
skim brzegiem wojsko tureckie 
Husseina Paszy obozujące pod 
zamkiem i w sławnym dwu
dniowym szturmie, wykorzy
stując klimat (zimno i deszcz), 
zaskoczenie i grozę swego 
imienia, rozniósł niemal cały 
korpus wroga na szablach, 
resztki topiąc w rzece. Nieli
czni Turcy ratował’ się prze
prawą na Podole. Dwa dni pó
źniej poddała się załoga turec
ka na zamku. Niestety, to 
świetne zwycięstwo nie zostało 
należycie wykorzystane. Tur
cy pozostali na polskim Po
dolu jeszcze 26 lat, a w Moł
dawii — jeszcze półtora stule
cia.

Pierwotny zamek chocimski (z 
końca XIV w.) miał zapewne 
plan czworoboczny z basztami 
narożnymi. Jego twórcami 
mogli być budowniczowie z 
Polski. Za Stefana Wielkiego u 
schyłku XV w. został rozbu
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dowany do postaci dzisiejszej, 
na planie wieloboku, z murami 
ogromnej wysokości, zwień
czonymi krenelażem. Murato
rami mogli być majstrzy 
miejscowi. Znali konstrukcję 
zamków gotyckich, ale znali 
też tradycje budownictwa bi
zantyjskiego. „Mur czołowy” 
(od strony jaru) tworzy lekko 
wybrzuszoną, olbrzymią ślepą 
ścianę z blankami, z dolną 
strefą zbudowaną z kamienia, 
a górną z cegieł, przy czym 
ułożono je w dekoracyjny wzór 
kwadratów w wątku krzyżo
wym. Pas najwyższy upiększa
ją ceglane dekoracje w postaci 
schodkowych „postumentów” 
zakończonych krzyżami. To 
zdobnictwo nawiązuje bez 
wątpienia do twierdz i pałaców 
Bizancjum. Wskazują na to 
również: format cegieł, typ 
wypalania i sposób kładzenia 
w wątku muru. Opisany mur 
flankują cylindryczne baszty. 
Od strony północnej na skar
pie nadrzecznej mur spina ma
sywna czworoboczna wieża, 
niewątpliwie pierwotnie głów
ny punkt obronny i rezyden- 
cjonalny zamku. Nad samą 
rzeką wznosi się smuklejsza 
baszta czworoboczna, a most 
zwodzony od południa prowa
dzi do niskiej wieży bramnej. 
Na dziedzińcu widnieją ruiny 
najstarszego (XV w.) ceglane
go budynku mieszkalnego o 
silnym piętnie bizantyjskim — 
dwunawowa, dwukondygna
cyjna hala przedzielona fila
rami, które podtrzymywały 
arkady. Niestety, nie ma już 
żadnych sklepień ani dachu. 
Elewacje zewnętrzne zdobi 
pasowy ornament w cegle (bia
ły i czerwony), tworzący układ 
szachownicowy, motyw znany 
z pałacowego budownictwa 
bizantyjskiego. Natomiast ka- 
mieniarka okien jest czysto go
tycka, z charakterystycznym 
laskowaniem (na piętrze). Nie 
opodal, do nowszej części 
mieszkalnej przylega dwukon
dygnacyjny budynek późnogo- 
tyckiej kaplicy zamkowej,

2. Ruina budynku mieszkalnegoz XV w 
na dziedzińcu zamku; w głębi wieża 
czworoboczna, być może pierwotny 
donżon

3. Fragment kaplicy zamkowej z koń
ca XV w.

(zdjęcia: Tadeusz M. Trajdos)

oskarpowanej, wzniesionej z 
ciosów kamiennych. Budynek 
ten powstał niewątpliwie u 
schyłku XV w. pod silnym 
wpływem ówczesnej architektury 
polskiej, ale w jakże osobli
wym pomieszaniu motywów 
lokalnych, polskich i bałkań
skich. Duże wykroje arkad ga
lerii przedsionkowej na piętrze 
— przed wejściem do właści

wej kaplicy — ujmują skośne 
gotyckie profilowane ościeża, a 
w zwieńczeniu maswerkowe 
medaliony. W kondygnacji 
przyziemia gotyckie okna mają 
charakter biforiów ujętych w 
ostrołuk. Lśniący bielą kamie
nia portal na piętrze, o skoś
nym rozglifieniu ościeży, jest 
niewątpliwie gotycki. A jed
nak... Grube, miękkie, nie

równo prowadzone wałki roz- 
członkowują ściany portalu, 
przechodząc wprost w pasma 
archiwolty dosłownie jak 
wiązka mokrych klusek, przy 
czym wykrój archiwolty jest 
zbliżony do półkola, a nie o- 
strołuku. Z kolei oścteża bliskie 
drzwi zachowują ostry profil 
laskowania z kanciastym zary
sem przypominającym nieco 
„Zig-Zag-Stil”, czyli zygza
kowaty ornament schyłkowego 
romanizmu (!). Widać tu 
adaptację motywów i kon
strukcji gotyckich na innym te
renie, z pewną fantazją doboru 
form. Wnętrze kaplicy stanowi 
trójprzęsłowa sala, sklepiona 
kolebką dzieloną gurtami. 
Przechodzą one u szczytu 
ścian w pęki służek, dzielą
cych wertykalnie mur i obra- 
mujących arkady przyścienne. 
Kaplicę zamyka półkolista ab
syda prezbiterialna, po bo
kach takież absydtole. Nie
wątpliwie jest to niezwykły 
konglomerat elementów go
tyckich i bizantyjskich w lo
kalnym przetworzeniu moł
dawskim.
Główny budynek mieszkalny, 
wzmacniający ścianę „nadrze
czną” murów obwodowych tej 
fortecy, dobudowano chyba 
później, w XVI w. Tworzą go 
trzy kondygnacje komnat 
średniej i nierównej wielkości, 
kryte stromym dachem, na ra
zie pustych i oczekujących na 
dalszy remont (zrobiono już 
nowe zadaszenie i stropy). W 
czasach nowożytnych otoczo
no też zamek w znacznej odeń 
odległości podwójnym pas
mem murów biegnących przez 
zbocza, urwiska i dna jarów. 
Natarcia piechoty nie mogły 
mu zagrozić w żaden sposób.
Jaka szkoda, że dotąd tak mało 
wiadomo o okolicznościach i 
fazach budowy zamku w Cho
cimiu. Obecni „zarządcy” wy
raźnie przygotowują izby 
zamkowe do funkcii muzeal
nych. Jaka to będzie ekspozy
cja i czy nawiąże do bogatej hi
storii pogranicza polsko-moł- 
dawskiego, pokaże bliska już 
przyszłość.

Tadeusz M. Trajdos
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Uhnów
- śladami Grottgera

„... IT niedzielę pojechali na mszę 
do Uhnowa.Artur usiadł z Wandą 
w kolatorskiej ławce po lewej stronie 
ołtarza, pod metalowymi medalio
nami. Na jednym z nich był wizeru
nek króla Jana III, na drugim herb 
Sobieskich-Janina, i spokrewnio
nych z nimi rodzin, wśród nich rów
nież Leszczyc Skolimowskich. Koś
ciół pełen był wiernych. Przeważały 
wieśniaczki w barwnych strojach. 
Mieszczanie uhnowscy mieli na sobie 
kapoty z frędzlami, a kobiety wyk- 
rochmalone staniki i spódnice. Wiele 
z nich miało na piersi złote dukaty 
na łańcuszkach. Ksiądz podszedł do 
ołtarza, zaczęła się msza. Artur 
ukląkł. Dziękował Bogu za spokój i 
radość, jaką obdarowała go ziemia 
rodzinna, za to cudowne lato z na
rzeczoną, w otoczeniu życzliwych 
ludzi... Spojrzał na Wandę. Była 
pogrążona w modlitwie... Słońce 
padało przez witraże trójkoloro
wymi snopami na białe kwiaty ołta
rza, na płonące świece i błyszczące 
cyborium. — Może tu... może w 
tym kościele wezmę ślub z Wandą! 
Przejęło go głębokie wzruszenie. 
Trwał najpiękniejszy okres miłości 
Artura i Wandy... ”
Tak opisuje kościół w Uhnowie 
Ludwik Świeżawski w trylogii o 
dziejach miłości Artura Grottgera 
i Wandy Monne {Rapsod powstań
czy, Wyd. Łódzkie 1974; ślub 
Grottgera nie odbył się, artysta 
zmarł na obczyźnie w następnym 
1867 r.). Tak wyglądała świątynia 
w czasach, gdy autor Polonii i Li- 
tuanii przyjeżdżał tu bryczką z 
pobliskich Dynisk, gdzie przeby
wał na wakacjach i gdzie tworzył u 
boku swej Wandy w dworze nale
żącym do jej krewnych, Juliana i 
Izydory Skolimowskich.
Wiem już, że w Dyniskach nic nie 
pozostało z tamtych czasów. Gdy 
je odwiedziłem pod koniec lat 
sześćdziesiątych, stała tam jeszcze 
stara, drewniana cerkiew. Po dwo
rze Skolimowskich i „sośnie 
Grottgera” nie było już śladu. Pó
źniej dowiedziałem się, że cerkiew 
została spalona.
Po osławionej „wymianie” przy
granicznej z 1951 r. Uhnów zna
lazł się za granicą. Oddzielony od 
Dynisk lasem, inaczej niż Waręż, 
niewidoczny jest z drogi „grani

cznej” Hrubieszów-Tomaszów 
Lubelski. Co więc zobaczę w Uh
nowie? Czy kościół stoi? Mam już 
informację, że tak, ale jest „bardzo 
zagrożony”. Wiem też, że część 
wyposażenia jego wnętrza prze-

Grottgerowi, gdy 16 czerwca 
1866 r. podążał ku niemu lwow
skim dyliżansem, przesiadając się 
na inny w Rawie Ruskiej. Taki 
ukaże się i mnie, ale pozbawiony 
otoczenia domków i ogrodów, wy

1. Kościół w Uhnowie — widoczny 
dziurawy dach nad prezbiterium

2. Wielokopulowa murowana cerkiew 
z 1857 r.

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

niesiono jeszcze w latach pięćdzie
siątych do kościoła w Tomaszo
wie. Oglądałem tam piękne rzeźby 
i fragmenty ołtarza.
Jadę do Uhnowa autobusem z 
Rawy Ruskiej. „Górzysta droga 
skręcała koło Zielonej i Poddębiec w 
gęsty las. Na niewielkim wzniesie
niu ukazało się miasteczko Uhnów 
nad wijącą się w oczeretach rzeką 
Sołokiją. Pośród domków i ogrodów 
wznosił się biały, okazały kościół”.
Taki właśnie ukazał się Uhnów

niosły, wznoszący się niby samot
na skała ponad szmaragdowymi 
lęgami. Kościół w Uhnowie — 
dzieło architekta Lenartowicza — 
wzniesiony został w 1647 r. i re
prezentuje styl renesansowo-baro- 
kowy. Warto dodać, że ołtarz 
główny zdobił niegdyś obraz 
Wniebowzięcia NMP — replika 
obrazu Tycjana.
Samo miasteczko, a raczej bardzo 
zaniedbana osada przylega dziś do 
kościoła od wschodu. „Miasteczko 
robiło trochę senne wrażenie. Po 
jednej stronie rynku, pod drewnia
nymi podcieniami, znajdowały się 
żydowskie sklepiki, a nieco dalej 
warsztaty rzemieślnicze. Dla Artura 
był to widok dobrze znany — tak 
wyglądały wszystkie miasteczka 

wschodniej Małopolski... Chłopi w 
słomianych, wysokich kapeluszach, 
w białych, zgrzebnych koszulach, 
wypuszczonych na spodnie, kobiety 
w barwnych spódnicach i bogato 
haftowanych stanikach, mieszcza
nie w czamarach i sukiennych kapo
tach, Żydzi w lisich czapach, w 
czarnych chałatach i białych poń
czochach... ładne domy, murowane 
i drewniane, tonęły w kwietnych sa
dach i ogródkach.W latach 
trzydziestych miasteczko liczyło 
około 5000 mieszkańców, głównie 
Polaków i Żydów.
Nie ma dziś w Uhnowie drewnia
nych podcieni i żydowskich skle
pików. Nie zobaczy się strojów lu
dowych. Nie spotka się ani jedne
go domu „ładnego” na tyle, by 
warto było wyciągnąć aparat foto
graficzny. Znikły gdzieś kwietne 
sady i ogrody. Z ubiegłowiecznej 
atmosfery pozostała tylko senność 
przygranicznej, pozbawionej per
spektyw osady, w której nic się 
nie dzieje i którą można by w ogó
le pominąć na trasie wędrówki, 
gdyby nie wspaniały ongiś kościół 
i równie okazała murowana cer
kiew wielokopulowa, która jednak, 
choć odnowiona i zapełniona nie
dzielnym tłumem wiernych, nie 
dorównuje klasą świątyni rzym
skokatolickiej.
Podchodzę do niej z bijącym ser
cem. Z daleka, podobnie jak ta w 
Warężu, prezentuje sie wcale nie
źle. Obie jej wieże wieńczą krzyże, 
ale ze ścian zewnętrznych sypie się 
tynk i — tu i ówdzie — widać 
dziury. Główne wejście obite jest 
deskami i zamknięte na kłódkę. 
Dobrze, że choć w ten sposób za
bezpieczono były kościół.
Zaglądam przez sztachety do wnę
trza. Jest zupełnie zniszczone: wy- 
łupane ołtarze, poszczerbione ka
pitele pilastrów, posadzka na pół 
metra zawalona gruzem. „Grott- 
gerowską” świątynię zamieszkują 
dziś stada kawek i gołębi. Ich kra
kanie i gruchanie — to jedyny ob
jaw życia, czyli ogólnie obraz zu
pełnego, ostatecznego opuszcze
nia, dobrze mi znany z wędrówek 
po zabytkach kresowych.
Sklepienia jeszcze się trzymają. 
Gdyby można je choć umocnić i 
zabezpieczyć. Wokół cisza i pust
ka. Nie ma nikogo, kto by mi coś 
powiedział o powojennych dzie
jach kościoła. Do pobliskich do
mów pukać nie chcę. Wiem już, że 
w Uhnowie nie ma już Polaków. 
Trzeba jechać dalej...

Zbigniew Hauser
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Kradzież
w Sulisławicach

W Sulisławicach w Ziemi 
Sandomierskiej, tuż przy dro
dze do Klimontowa, na łagod
nym wzniesieniu stoją dwa koś
cioły. Większy z nich, para
fialny (z XIX w.) ma cechy 
stylowe neogotyku. Za sprawą 
słynącego łaskami obrazu 
Matki Boskiej Bolesnej ściąga
ły do niego liczne pielgrzymki. 
Niewielkich rozmiarów obraz 
(22 x 21,5 cm), wykonany po 
1450 r. przez malarza szkoły 
krakowskiej (można również 
spotkać się z nazwą „szkoła 
sądecka”), przedstawiał dwa 
tematy religijne: Misericordia 
Domini — Matka Boska 0- 
płakująca Cierpiącego Chrystu
sa i na nie eksponowanym re
wersie cudownego obrazu — 
Veraikon, czyli oblicze Chry
stusa w ujęciu przeniesionym 
wiernie z tzw. chusty św. We
roniki.

Misericordia Domini ukazuje 
umęczonego, obnażonego do 
pasa Chrystusa, stojącego w 
skrzyni — tłoczni winogron 
lub według innej interpretacji 
— jakby wychodzącego z gro- 
bu-sarkofagu czy studni, 
trzymającego do wysokości 
ramion przebite dłonie obró
cone ku widzowi. Chrystus ma 
na głowie cierniową koronę, z 
jego ran sączy się krew, głowa 
pochylona jest w stronę plą
czącej Matki Bożej, która stara 
się złagodzić cierpienia syna. 
Twarze Jezusa i Matki, mimo 
wielkiego bólu, jaki się na nich 
maluje, emanują spokojem. 
Pewnie dlatego obraz ten pod
pisywano też „Jezus Miłosier
ny i Matka Boska Pociesze
nia”.

Obrazy typu Misericordia Do
mini były dosyć rozpowszech
nione w Polsce w XV w., a kil
ka z nich zachowało się do na- 1 

szych czasów. Podobne obrazy 
znajdują się w klasztorze u kla
rysek w Starym Sączu, Mu
zeum Diecezjalnym w Tarno
wie i w kościele parafialnym w 
Iwanowicach.
Burzliwe były dzieje tego nie

zwykłego obrazu. Prawdopo
dobnie stanowił on kiedyś 
wieczko bursy (drewnianej 
skrzynki podróżnej), której 
używał kapelan wojskowy. Nie 
można jednak wykluczyć, że 
po jakimś czasie zaczął funk
cjonować samodzielnie, jako 
tzw. obraz podróżny, zabiera
ny również na wyprawy wo
jenne. Utracony został być 
może na polu bitwy gdzieś na 
Kresach wschodnich. Około 
1610 r. powrócił z awanturni

czej wyprawy na Kresy Wes- 
pazjan Rusiecki z Ruszczy ko
ło Sulisławic. Oprócz boga
tych łupów przywiózł ze sobą 
brankę — córkę popa, Dorotę, 
zwaną Ogrufmą, która zabrała 
z domu cudowny obraz i od
dawała mu cześć na sposób 
wschodni (przez pocałunki i 
pokłony). Opowiadała też o 
wielkiej czci, jaką otaczano 
obraz w jej stronach, a także o 
tym, jak uratował ją od śmierci 
głodowej w drodze do Polski.
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Dorota poślubiła wdowca 
Macieja Pracla, kościelnego 
w Sulisławicach. W jakiś czas 
po ślubie małżeństwo oddało 
obraz do wybudowanego w 
XIII w. kościoła Narodzenia 
NMP. Coraz szerzej rozcho
dziły się wieści o cudach, 
opowiadano o tym, jak same 
zapalają się świece, dzwoni 
sygnaturka, a obraz przenosi 
się na ołtarz główny. Coraz 
częściej mówiono o cudow
nych uzdrowieniach. Podczas 
dorocznego odpustu 8 wrześ
nia 1655 r. wikariusz ks. Len
czewski bez wiedzy ordyna
riusza publicznie ogłosił o cu
dach i umieścił obraz w nasta
wie głównego ołtarza. Za nie
subordynację został pozba
wiony stanowiska. Próbował 
więc wywieźć obraz, podobno 
nawet przy pomocy Szwedów. 
Nie udało mu się; obraz 
przetrwał, chociaż w obawie 
przed dalszymi napadami 
Szwedów wywieziono go z Su- 
lisławic. Podczas swych węd
rówek trafił do Rzemienia i 
Chorzelowa koło Mielca,

1 Matka Boska Sulislawska — meta 
Iowa suknia, korony, blanka wysa
dzana kamieniami
2. Obraz po koronacji w 1991 r.
3. Sulislawski obraz z postaciami b' / 
koron, sukienki i zdobień
4 Veraikon na rewersie obrazu

gdzie, jak wierzono, ocalił 
miasto przed nieprzyjaciel
skimi oddziałami. Było to w 
1675 r. podczas najazdu Rako
czego i Kozaków. Sława o cu
dach zataczała coraz szersze 
kręgi. W 1658 r. powołano 
specjalną komisję do zbadania 
prawdziwości pogłosek o cu
downych właściwościach obra
zu. Przesłuchano wielu świad
ków i po zakończeniu prac or
dynariusz krakowski biskup 
Andrzej Trzebicki wydał dek

ret zezwalający na głoszenie z 
ambony, że obraz sulislawski 
jest cudowny. Ta wieść niesły
chanie pomnożyła liczbę gorą
cych czcicieli i pątników spie
szących do Sulisławic na od
pust z odległych nawet okolic. 
Bardzo wymownym świa
dectwem żywotności kultu 
Matki Bożej w Sulisławicach 
były liczne wota, które coraz 
szerszą aureolą otaczały sław
ny obraz. Od XVII w. obraz 
miał srebrne okładziny ram, a 

jego tło, łącznie z piękną su
knią Matki Boskiej, pokrywała 
srebrna pozłacana blacha wy
sadzana drogimi kamieniami. 
Trochę później zmieniono tło 
obrazu na szczerozłote i ozdo
biono 11 nitkami drobnych 
perełek, rozciągniętych po
ziomo u góry i u dołu. Złote 
tło zdobiło również 86 więk
szych perełek, a 77 brylantów 
łącznie z 76 rubinami wzboga
cało koronę i suknię Matki Bo
skiej.

W latach 1871 —1888 w pobli
żu dawnego kościoła wybudo
wano nowy, do którego pod
czas konsekracji (18 paździer
nika 1888 r.) przeniesiono cu
downy obraz. Umieszczono go 
w głównym neogotyckim ołta
rzu.
Bardzo ważnym momentem w 
dziejach kultu Maryjnego w 
Sulisławicach była rzymska 
aprobata, wyrażona brewem 
papieskim pozwalającym na 
koronację obrazu. Uroczystoś
ci odbywały się 8 września 
1913 r. w namiocie koronacyj
nym, rozbitym na polach le
żących przy drodze do Wią
zownicy, dokąd w uroczystej 
procesji przyniesiono obraz; 
koronacji dokonał biskup san
domierski Marian Ryx. Złote 
korony projektowane przez 
malarza Karola Frycza z Kra
kowa zdobiły obraz aż do nocy
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DOBRA UTRACONE

5. Okno zakrystii — tędy przyszli zło
dzieje
6. Na ołtarzu pozostało puste miejsce

z 14 na 15 kwietnia 1940 r., 
kiedy okradziono kościół w 
Sulisławicach. Złodziej wdarł 
się do świątyni przez okno, 
wyniósł cenny wizerunek, 
odarł go z koron i dawniej
szych klejnotów; sam obraz 
znaleziono porzucony na 
cmentarzu.
W latach 1990—1991 poddano 
obraz gruntownej konserwacji. 
Ojciec Święty Jan Paweł II w 
czasie IV pielgrzymki do oj
czyzny poświęcił nowe korony 
w Radomiu, a rekoronacji 
obrazu dokonał Nuncjusz 
Apostolski Arcybiskup Józef 
Kowalczyk 16 czerwca 1991 r. 
w Sulisławicach. Niestety, 
nowe korony niedługo miały 
cieszyć oczy wiernych licznie 
odwiedzających sanktuarium.
Nieszczęście zawitało do Sulis- 
ławic w nocy z 27 na 28 paź
dziernika 1992 r. Zawsze w ta
kich wypadkach rodzą się py
tania: czy można było go uni
knąć i czy dla bezpieczeństwa 
kościoła i zgromadzonych w 
nim dzieł sztuki wszystko zos
tało zrobione? Jakiej nie dali
byśmy odpowiedzi, jej ostate
czna weryfikacja należy do 
złodziei.
Na tle stanu zachowania wielu 
kościołów parafialnych, koś
ciół w Sulisławicach prezentu
je się naprawdę przyzwoicie. 
Działania proboszcza zmierza

jące do stałego polepszania 
ochrony były prowadzone sy
stematycznie i do całkowitego 
zabezpieczenia zabrakło kilku 
miesięcy, może roku. Złodzie
je dobrze znali teren i działali z 
całą bezwzględnością. Do 
przełamania pierwszej bariery 
wybrali okno od zakrystii, 
gdzie byli całkowicie osłonięci 
murami kościoła. Szanse na to, 
że ktoś ich zobaczy były nie
wielkie — za plecami mieli 
cmentarz. Pojedyncze okno z 
metalowymi szprosami nie 
mogło się długo opierać. Zna
cznie więcej czasu stracili po
konując drzwi pomiędzy za
krystią i prezbiterium. Stary 
zamek długo stawiał opór, w 
końcu udało im się odsunąć 
rygiel i znaleźli się w środku 
kościoła. Cudownego obrazu 
Matki Boskiej Bolesnej broniła 
już tylko jedna przeszkoda — 
ruchoma zasłona. Odsłonięcie 
jej zajęło przestępcom chyba 
najwięcej czasu. Kiedy opadła, 
pozostało do pokonania tylko 
6 m — na takiej bowiem wyso
kości wisiał obraz. Za drabinę 
posłużyła kościelna ławka.
Obejrzeliśmy dokładnie koś
ciół i jego otoczenie. Widzie
liśmy starania proboszcza 
zmierzające do poprawy bez
pieczeństwa i zrobiło się nam 
naprawdę żal. Tak niewiele 
brakowało, aby obraz się 
„obronił”, ale jeszcze raz zło
dzieje okazali się szybsi.

Piotr Ogrodzki 
Monika Barwik 

Bieszczadzka
Madonna

5 lipca 1992 r. w sanktua
rium Maryjnym w Jasieniu 
koło Ustrzyk Dolnych od
bywał się doroczny odpust. 
Nikt z parafian i licznie 
przybyłych pielgrzymów 
nie przypuszczał, że uro
czystości te przebiegają być 
może po raz ostatni w 
obecności cudownego obra
zu Matki Boskiej Rudec- 
kiej. Dwa dni później, w 
nocy z 7 na 8 lipca nie znani 
sprawcy włamali się do sła
bo zabezpieczonego kościo
ła: ich łupem padła ikona 
wraz ze srebrną sukienką i 
wotywnymi koronami.
Ikona Matki Boskiej Ru- 
deckiej należy do ikon typu 
Hodegetrii, datowana jest 
na pierwszą połowę 
XVI w., a pierwszy zapis o 
jej istnieniu znajduje się w 
dokumencie z 1649 r. Jest 
to tempera na desce o wy
miarach 137 x 106 cm. W 
górnych narożnikach umie
szczone są półpostacie anio
łów. Wizerunek Maryi z 
Dzieciątkiem otoczony jest 
podwójną bordiurą: wew
nętrzna przedstawia posta
cie szesnastu proroków, 
Joachima i Annę, a ze
wnętrzna wić akantu opla
tającą sękatą gałąź. W 
gruncie tłoczone jest złoco
ne tło o roślinnej ornamen
tyce.
Tradycyjny przekaz mówi, 
że ikonę znalazł w zgli
szczach spalonego przez 
Tatarów drewnianego koś
ciółka w Zelaźnicy na Podo
lu Jerzy Czuryłło z Goraja. 
Cudownie ocalały obraz 
wiózł Czuryłło w 1612 r. 
do rodzinnego Goraja w 
Ziemi Zamojskiej, ale kiedy 
dojechał do Rudek leżących 
przy trakcie Lwów-Sambor 
konie nie chciały iść dalej. 
Dopiero gdy obraz pozo
stawiono w rudeckim koś
ciele, kontynuowanie pod
róży było możliwe.

Mimo licznych przeciw
ności — najazdy Tatarów, 
zamiana kościoła na prote
stancki zbór — ikona stała 
się obiektem kultu i zasły
nęła z wielu łask. Modlili 
się przed nią polscy królo
wie: Jan Kazimierz, Michał 
Korybut Wiśniowiecki, Jan 
III Sobieski. Pierwszy z 
nich ofiarował jako wotum 
pozłacaną lampkę wieczną, a 
pogromca Turków spod 
Wiednia kapę utkaną ze 
zdobytych tureckich pro
porców. Wota przed obra
zem składali także polscy 
magnaci: Cecylia z Radzi
wiłłów Sieniąwska, hetma
nowa polna koronna, ofia
rowała komplet szat liturgi
cznych — ornat i dwie 
dalmatyki, a Elżbieta Po
tocka ufundowała dla ikony 
srebrną sukienkę i dwie ko
rony. W 1921 r. ordyna
riusz przemyski ks. biskup 
bł. Józef S. Pelczar ukoro
nował słynący z cudów 
obraz złotymi koronami.
Po zakończeniu drugiej 
wojny światowej w wyniku 
postanowień jałtańskich 
Rudki znalazły się w grani
cach b. ZSRR. Na mocy 
porozumień radziecko-pol- 
skich o repatriacji mniej
szości narodowych, licząca 
około 1500 osób polska spo
łeczność Rudek zmuszona 
została do opuszczenia mia
steczka i przesiedlenia do 
Polski. Kościół został za
mieniony na magazyn zie
miopłodów.
Przesiedlani Polacy posta
nowili zabrać ze sobą ikonę 
i wyposażenie liturgiczne 
rudeckiego kościoła. Ofi
cjalne starania o wywóz 
obrazu zawiodły, wszech
władne NKWD nie wyrażało 
na to zgody. W tej sytuacji 
ksiądz Andrzej Pasterczyk 
przy pomocy swoich para
fian ukrył w jednym z wa
gonów repatrianckiego trans-
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portu skrzynię z kościel
nymi precjozami, a szaty li
turgiczne rozdał między 
wiernych. Nie ryzykował, 
być może ze względu na 
wymiary, wywiezienia iko
ny. Transport szczęśliwie 
dotarł do Polski.
Ksiądz Pasterczyk powrócił 
do Rudek po ponad 80-let- 
niego proboszcza tamtej
szej parafii księdza Michała 
Wojtasia. Ten jednak ani 
myślał wyjeżdżać bez obra
zu, a zgody na wywóz nadal 
nie było. Spakowano więc 
ikonę, korony i inne wota i 
wyruszono w drogę. W 
Ustianowej, granicznej wów
czas stacji, bagaż poddano 
rewizji. Zrabowano dwie 

złote korony, sam obraz 
oraz srebrne wota jako 
„mniej cenne” przepu
szczono. Po przyjeździe do 
Polski ikonę zdeponowano 
w łańcuckim zamku, funk
cjonującym już wtedy jako 
muzeum państwowe. Na
stępnie obraz przeniesiono 
do seminarium duchowne
go w Przemyślu, gdzie w 
1950 r. został odnowiony 
przez księdza Władysława 
Luteckiego, proboszcza z 
Leska.
W 1968 r. ordynariusz 
przemyski ks. biskup Igna
cy Tokarczuk podjął decyz
ję o powrocie obrazu Naj
świętszej Panienki na oł
tarz. Wybór padł na Jasień, 

podustrzycką wieś, która w 
1951 r., w ramach wymiany 
terytoriów przygranicz
nych wróciła do Polski. Pa
rafia rzymskokatolicka po
wstała w 1664 r. W tym 
czasie kościół był drewnia
ny, zamieniony został na 
murowany w stylu baroko
wym w pierwszej połowie 
XVIII w.
Decyzja ks. biskupa Tokar
czuka o umieszczeniu ru- 
deckiej ikony w jasieńskim 
kościele miała spowodować 
religijną i kulturową inte
grację przybyłych z róż
nych stron Polski osadni
ków i repatriantów ze 
Wschodu. Trudno odmówić 
jej także aspektu polity-

1.2. Ikona Matki Boskiej Rudeckiej 
(1), skradziona sukienka i korony (od
nalezione) (2)

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)

cznego. Przewiezienie iko
ny z Przemyśla do Jasienia 
odbyło się w tajemnicy, 
gdyż ówczesne władze nie 
wyrażały na to zgody. 6 lip- 
ca 1968 r. obraz znalazł się 
w jasieńskim kościele. Tego 
dnia ks. kardynał Karol 
Wojtyła dokonał introniza
cji ikony Matki Boskiej 
Rudeckiej na ołtarz kościo
ła Wniebowzięcia NMP, 
powierzając jednocześnie w 
opiekę Maryi wszystkich 
wypędzonych i przesiedlo
nych z Ojczyzny. Wraz z 
obrazem trafiły do Jasienia 
cenne wota, naczynia litur
giczne, sukienki na ikonę, 
ornaty i dalmatyki.
Od tego czasu Jasień stał 
się bieszczadzką Często
chową. Oprócz lokalnych 
pielgrzymek sanktuarium 
Maryjne zaczęli odwiedzać 
liczni turyści z kraju i za
granicy. Tutaj modlą się 
bieszczadzcy rolnicy, tutaj 
8 września każdego roku 
podczas bieszczadzkich do
żynek dziękują za plony.
Wiernym i duchowieństwu 
z Jasienia trudno pogodzić 
się z utratą obrazu. Pew
nym sukcesem jest odnale
zienie przez policję z Kol
buszowej i Sokołowa Ma
łopolskiego wotywnych ko
ron.

Andrzej Szczerbicki
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Kradzież w nocy z 7 na 8 
marca 1991 r. z kościoła 
filialnego Matki Boskiej 
Bolesnej w Ligocie 
Wielkiej (gm. Otmu
chów, woj. opolskie)

1. SCHWABE, Fryderyk 
(?). Matka Boska z Dzie
ciątkiem, 1669.
Olej na płótnie. 160 x 102 cm. 
Kat. PA—235-197.

Kradzież w nocy z 11 na 
12 marca 1991 r. z cerk
wi prawosławnej w Elb
lągu

2. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Św. Mikołaj Cudo
twórca, XVIII w.
Olej na płótnie. U góry na
pis w języku staro-cerkiewno- 
-słowiańskim. 42 x 38 cm.
Kat. PA-236-198.
3. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona.
Olej na desce. Rama 
zewnętrzna ciemnobrązo
wa. W lewym dolnym rogu 
uszkodzenia. 29 x 23 cm. 
Kat. PA-237-199.

Kradzież w nocy z 16 na 
17 kwietnia 1991 r. z 
Polskiego Autokefali
cznego Kościoła Pra
wosławnego we Włoc
ławku
4. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Św. Barbara, 1. poł. 
XIX w.
Olej na desce, w koszulce 
metalowej. 30,5 x 26,5 cm. 
Kat. PA-238-200.

4
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5. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Matka Boska z 
Dzieciątkiem (Blachornio- 
tissa), XIX w.
Tempera na desce, w ko
szulce srebrnej. 11,2 x 9 cm. 
Kat. PA-239-201.

6. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Chrystus na chuście 
(Mandylion), XIX w.
Tempera na desce, w ko
szulce metalowej. 34 x 28 
cm. Rama dębowa (wym. 
46 x 40 cm).
Kat. PA—240-202.

7. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Matka Boska z 
Dzieciątkiem (Hodegetria). 
Poł. XIX w.
Tempera na desce, w ko
szulce metalowej. 17,7 x
14.5 cm.
Kat. PA-241-203.

8. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Welon Matki Boskiej 
(Pokrow).
Tempera na desce, ze zło
ceniami. 44,5 x 35,5 cm.
Kat. PA-242-204.

9. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona. Zbawiciel, XIX w. 
Olej na płótnie, w koszulce 
metalowej, złoconej. 31,2 x
26.5 cm.
Rama drewniana złocona. 
Kat. PA-243-205.

Kradzież z 5 na 6 kwiet
nia 1992 r. z kościoła 
parafialnego Św. Micha
ła Archanioła w Obozi- 
nie (gm. Skaryszewy, 
woj. gdańskie)

10. AUTOR NIEZNANY. 
Św. Roch, XVIII/XIX w.
Olej na płótnie. 106 x 80 cm. 
Kat. PA-224-190.

9

10
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Kradzież w dniach 24 
maja — 4 czerwca 1992 r. 
z cerkwi w Świątkowej 
Małej (gm. Krempna, 
woj. krośnieńskie)
11. WARSZTAT karpacki 
(?). Ikona. Św. Eliasz. Kon. 
XVIII w.
Olej na desce. Ok. 85 x 55 
cm.
Kat. PA-221-187.

Kradzież w nocy z 7 na 
8 lipca 1992 r. z kościoła 
parafialnego Wniebowzię
cia NP Marii w Jasieniu 
(gm. Ustrzyki Dolne, 
woj. krośnieńskie)
12. AUTOR NIEZNANY 
(artysta tworzący w manie
rze malarstwa późnobizan- 
tyńskiego). Ikona. Matka 
Boża Rudecka, 1. poł. XVI w. 
Tempera na desce, tło z 
tłoczonymi w gruncie orna
mentami, złocone. 137 x 106 
cm.
Kat. PA-222-188.

Kradzież w nocy z 27 na 
28 października 1992 r. z 
kościoła parafialnego 
NMPanny w Sulisławi- 
cach (gm. Łoniów, woj. 
tarnobrzeskie)
13. 13a, 13b. MALARZ z 
kręgu szkoły krakowskiej 
(inna nazwa — szkoła są
decka). Matka Boska Bo
lesna (inna nazwa — Matka 
Boska Sulisławska), 3. ćw. 
XV w. (po roku 1450). 
Tempera obustronna (dwa 
tematy religijne) na pod
kładzie kredowym, koszul
ka metalowa i złote korony. 
22 x 21,5 cm (bez ram), 32 x 
36 cm (w ramach).
Na zdjęciach: obraz z ko
szulką metalową i korona
mi (13), bez koszulki i ko
ron (13a), rewers obrazu 
(13b).
Kat. PA-244-206.

Kradzież w dniu 1 lub 
2 maja 1992 r. z Muzeum 
Zamkowego w Malborku
14. Pas kontuszowy, lity, 
czterostronny. Tkany, splot 
prosty. Przędza jedwabna, 
nić metalowa złota i srebr
na. 480 x 44,5 cm. Sygno
wany PASCHALIS.
Wykonany w manufakturze 
Paschalisa Jakubowicza w 
Warszawie lub Lipkowie w 
latach 1788-1791.
Kat. RK-17-5.

Dział prowadzony jest przez 
Ośrodek Ochrony Zbiorów Pub
licznych, Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Barwik i 
Agnieszkę Pawlak.
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Akcja dwory

Many, Many
Many...

Many — to nazwa nie
wielkiego folwarczku 
przy drodze Tarczyn- 
-Mszczonów, należącego 
w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego wraz z 
Manami Małymi do pro
fesora Tadeusza Tołwiń
skiego, wybitnego urba
nisty i architekta. Nie- 

poniższych rozważań.
Postać Tadeusza Toł
wińskiego (1887—1951) 
związana jest nierozer
walnie z urbanistyką. To 
on opracował w 1916 r. 
plan odbudowy Kalisza, 
zniszczonego przez Niem
ców na początku pier
wszej wojny światowej, 

fundamentalnego dzieła 
pt. Urbanistyka (pier
wszy tom Budowa mia
sta w przeszłości ukazał 
się w 1934 r., tom drugi 
Budowa miasta współ
czesnego w 1937 r., a 
trzeci zatytułowany Zie
leń w urbanistyce wydano 
12 lat po śmierci autora, 
w 1963 r.). Tadeusz 
Tołwiński był również 
wybitnym architektem, 
twórcą m.in. gmachów 
gimnazjum im. Stefana 
Batorego (wzniesionego 
w latach 1922—1924) i 

starych drzew, urozmai
conym ponadto stawem 
obrosłym olszyną. Pow
stał w 1928 r., ta właśnie 
data widnieje na zacho
wanych rysunkach. Kie
dy przyglądamy się mu z 
bliska, dochodzimy do 
wniosku, że musi to być 
budowla starsza, a tylko 
przekształcona gruntow
nie w 1928 r. Świadczy o 
tym grubość murów oraz 
fakt, że elewacja północ
na jest nieco dłuższa od 
południowej, co sprawia, 
że dom nie ma kształtu

którym nazwa ta kojarzy 
się (oczywiście tylko fo
netycznie!) z pieniędzmi 
i refrenem pięknego 
przeboju śpiewanego 
niegdyś przez szwedzki 
zespół „Abba”. W Ma- 
nach do dziś znajduje się 
interesujący dwór, za
projektowany i wznie
siony przez Tadeusza 
Tołwińskiego dla siebie, 
będący przedmiotem 

pod jego kierunkiem Ko
ło Architektów (SARP-u 
jeszcze nie było!) opra
cowało w tym samym 
roku wstępny plan regu
lacji Warszawy. To on 
stworzył w 1918 r. Ka
tedrę Budowy Miast na 
Wydziale Architektury 
Politechniki Warszaw
skiej i kierował nią do 
ostatnich chwil życia, to 
on wreszcie był autorem 

Muzeum Narodowego w 
Warszawie (powstałego 
w latach 1926—1938). 
Dom własny Tołwiń
skiego w Manach przy
pomniała dopiero Teresa 
Kotaszewicz w artykule 
poświęconym jego twór
czości („Kwartalnik Ar
chitektury i Urbanisty
ki”, nr 3—4, 1990).
Dom ten położony jest w 
pięknym parku, pełnym

1 Obecny widok dworu w Manach od 
północy

prostokąta, tylko niere
gularnego czworoboku. 
Architektura zewnętrzna 
dworu została skompo
nowana nadzwyczaj po
wściągliwie. Brak jakie
gokolwiek detalu, a ele
wacje przeprute są jedy
nie w sposób niesyme
tryczny różnych rozmia-
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rów prostokątnymi ot^ 
worami. Funkcję elewa
cji frontowej pełni 
elewacja wschodnia (sta
nowiąca bok czworobo
ku), zaprojektowana w 
miarę regularnie, z pro
stokątną sionką pośrod
ku, silnie wysuniętą do 
przodu i zwieńczoną trój
kątnym szczytem. W 
elewacji południowej 
pierwotnie znajdował się 
rodzaj drewnianego gan
ku o trzech słupach (nie 
pośrodku elewacji), a od 
północy niepokój budzi 
podwyższona partia bu
dynku, nakryta spła
szczonym daszkiem i 
poprzedzona tarasem. 
Najozdobniejszym ele
mentem architektury 
dworu w Manach są fa
cjatki w wysokim czte
rospadowym dachu ce
ramicznym, zwieńczone 
niegdyś kulami. Dwór 
sprawia wrażenie nie 
wykończonego, być mo
że Tadeusz Tołwiński ce
lowo odłożył na później 
całkowite urzeczywist
nienie wizji własnego 
domu.
Układ wnętrz jest dwu- 
traktowy (w części dwo
ru trakty zostały wydzie
lone korytarzem). W 
niektórych pomieszcze
niach przetrwały belko
wane stropy. Ukończono 
tylko parter, oświetlone 
facjatkami poddasze nie 
zostało doprowadzone 
do stanu mieszkalnego.
W styczniu 1945 r. w 
Manach wydarzyła się 
tragedia. Tadeusz Toł
wiński został ciężko po
strzelony przez żołnierza 
radzieckiego. Po ośmiu 
kolejnych operacjach 
uratowano mu życie, ale 
do zdrowia nie wrócił już 
nigdy.

Many zostały w porę 
rozparcelowane przez 
Tadeusza Tołwińskiego, 
ośrodek wraz z dworem 
mógł zatem pozostać 
przy właścicielu. Jak się 
dowiadujemy, córka pro
fesora, pani Izabela z 
Tołwińskich Zglinicka, 
sprzedała w 1947 r. dwór 
wraz z parkiem i domem 
dozorcy panu Stanisła
wowi Wójcikowi. Od je
go córek posiadłość na
był w 1989 r. pan Artur 
Borzewski. Nowy właś
ciciel gruntownie wyre
montował wnętrze dwo
ru, przystąpił do upo
rządkowania jego oto
czenia, ma również za
miar doprowadzić jego 
budowę do końca. Z za
mówieniem na projekt do
kończenia dworu zwrócił 
się do Andrzeja Grzy
bowskiego, znanego ar
chitekta wnętrz, który po 
dokładnym przestudio
waniu architektury już 
istniejącej przedstawił 
w 1992 r. własną wizję 
dworu w Manach.
Grzybowski proponuje 
nową szatę zewnętrzną 
siedziby dziedzica, skom
ponowaną w ulubionym 
przez siebie stylu dwor
kowym i propozycję tę 
realizuje konsekwentnie, 
nie naruszając istniejącej 
struktury budynku. Wy
suniętą sionkę w elewacji 
wschodniej wyposażył w 
dwukolumnowy portyk 
toskański, zwieńczony 
trójkątnym szczytem. Na 
miejscu drewnianego 
ganku od południa pro
ponuje czterokolumno- 
wy portyk toskański, od 
północy zaś dice dodać 
aż dwa portyki — jeden 
czterokolumnowy na ta
rasie, skrywający partię 
podwyższoną, drugi ni-
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j -5. Pomiary dworu w Mar.ac’ 
elewacja wschodnia (2), południowa 
(3), północna (4) i zachodnia (5)

6—9 Projekty wykończenia dwoi.. 
wykonane w 1992 r przez A. Grzy 
bowskiego: elewacja wschodnia (6 
południowa (7). północna (8) i za 
chodnia (9)

(zdjęcia: 1 — Waldemar Baraniewsk
2—9 — Jacek Borowik

ski, dwukolumnowy, za 
którym znajduje się 
wejście do części gospo
darczej (notabene nie
znacznie przesunął ot
wór wejściowy ku środ
kowi elewacji, na jego 
pierwotne miejsce). W 
elewacji zachodniej, u- 
kształtowanej całkowicie 
na nowo, wprowadza 
pośrodku trójosiową prze
szkloną werandę.

Projekt Grzybowskiego 
nie zmienia sylwety

dworu już istniejącego, 
zakłada jednak umie
szczenie pokoi gościn
nych na poddaszu. Aże
by zapewnić im odpo
wiednie oświetlenie, po
większa od północy licz
bę malowniczych facja
tek zwieńczonych kula
mi.

W sumie powstanie dom o 
całkowicie nowym wyra
zie plastycznym, nie 
zrywający jednak ze sta
nem istniejącym. Grzy
bowski, powtórzmy to 
raz jeszcze, projektując 
nowy wystrój, usilnie 
wczuwa się w intencje 
Tadeusza Tołwińskiego, 
wychodząc jednocześnie 
naprzeciw upodobaniom 
własnym i życzeniom 
nowego właściciela.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Zapomniany 
zamek

Istnieją zabytki, które mimo 
wszelkich cech predestynują
cych je do popularności nigdy 
nie stały się szerzej znane. Na
leży do nich zamek w Liwie, 
odległy zaledwie o 75 km od 
Warszawy, zbudowany z woli 
księcia Janusza I, zwanego 
Starszym, panującego na Ma
zowszu w latach 1379—1429.

Pierwsze wiadomości o Liwie 
zawiera legenda herbu Doliwa, 
zapisana przez K. Niesieckie- 
go, opowiadająca o napadzie 
Jadźwingów na zamek w 1279 r. 
Jan Długosz w 1385 r. zali
czył Liw do „najprzedniej
szych grodów Mazowsza”. In
formacje te odnoszą się, jak 
wykazały badania archeologi
czne, do grodu z XI w., zbu
dowanego na granicznej rzece 
Liwiec, istniejącego prawdo
podobnie do końca XIV w., 
którego pozostałości oglądać 
można w miejscowości Gro
dzisk, 5 km w górę Liwca.
Gotycki zamek zbudowano na 
początku XV w. Z 1429 r. po
chodzą rachunki, w których 
występuje budowniczy Nikłoś 
(Mikołaj), prawdopodobnie 
działający wcześniej na tere
nach Zakonu Krzyżackiego; w 
tym samym czasie wzniósł on 
dla Janusza I zamek w Cie
chanowie. Zamek liwski zbu
dowany został na sztucznej 
wyspie, położonej na dębo
wych palach wśród nadrze
cznych bagien przy strategi
cznej przeprawie na brzeg 
litewski, na planie zbliżonym 
do kwadratu (32 x 33 m), z 
murami z czerwonej cegły pal
cówki na kamiennym funda
mencie. Wewnątrz znajdowały 
się dwa równoległe budynki 
mieszkalne, rozdzielone wą
skim dziedzińcem. Pomiędzy 
nimi umieszczono wysunięte 
przedbramie, równe wysokoś
ci murom, z bramą i mostem 
zwodzonym. Droga do zamku 
prowadziła przez bagna po 
wąskiej grobli z dwiema do
datkowymi ufortyfikowanymi 

bramami ze zwodzonymi mo
stami.

Architektonicznie zamek na
wiązuje do warowni rycerskich 
powstających w pierwszym 
trzydziestoleciu XV w. w 
Wielkopolsce i na Kujawach, 
w których mieszają się wpływy 
budownictwa krzyżackiego i 
Europy Zachodniej; np. za
mek biskupi w Borysławicach 
Zamkowych z 1423 r., arcybi
skupi w Łowiczu, rycerski w 
Gosławicach (1418—1426). 
Wszystkie one mają plan zbli
żony do kwadratu, średnio o 
boku 30 m, układ wewnętrzny 
złożony z dwóch budynków: 
jeden dla celów reprezentacyj
nych, drugi — gospodarczych. 
Typowa jest też przejęta z for
tyfikacji miejskich wysunięta 
czołowo wieża bramna lub 
przedbramie i zewnętrzny 
pierścień obwarowań muro
wanych lub ziemnych (w Li
wie nie występuje ze względu 
na warunki terenowe) oraz 
wprowadzane coraz szerzej 
stanowiska broni palnej. Naj
dalej na wschód wysuniętym 
przykładem takiego założenia 
jest zamek Wielkiego Księcia 
Litewskiego Witolda na wys
pie jeziora w Trokach, zbudo
wany około 1413 r.

Po wygaśnięciu męskiej linii 
Piastów mazowieckich zam
kiem władała księżna Anna, 
wdowa po Konradzie III Ru
dym, której Zygmunt Stary, 
jako sukcesor Mazowsza, 
przydzielił ziemię liwską w 
formie zaopatrzenia do czasu 
ponownego zamążpójścia. Pod
czas jej dziesięcioletniego pa
nowania (1526—1536) zamek 
znacznie zyskał na obronności: 
mury podwyższono do wyso
kości około 12 m, przedbramie 
przekształcono w wieżę bra- 
mną, zamykając ścianą od 
wschodu i nadbudowując jedną 
kondygnację. O jedno piętro 
podwyższono także dom duży, 
jako czasową rezydencję księ
żnej Anny.

1 „Strona gotycka" zamku w Liwie: wieża bramna i mury z XV—XVI w.
2. Fragment zamkowego wnętrza — wejście do zbrojowni

(zdjęcia: Pawe' Terlikowski)
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Kres piastowskiemu władaniu 
zamkiem kładzie ślub Anny ze 
Stanisławem Odrowążem w 
1536 r. i przejęcie warowni 
przez królową Bonę, na rozkaz 
której podwyższono wieżę o 
dwie kondygnacje, przystoso
wując ją do broni palnej. Bona 
liczyła się z całkiem realną 
groźbą konfliktu z potężnymi 
Radziwiłłami, których majątki 
rozciągały się za Liwcem, poza 
tym wieże były symbolem 
władzy głęboko zakorzenio
nym w świadomości pospól
stwa. Zamek dzielił tragiczne 
losy Rzeczypospolitej. Nie 
miał szczęścia do Szwedów, 
którzy dwukrotnie (1657 i 
1703 r.) oblegali go i ostrzeli
wali z armat. Drugi najazd 
spowodował tak duże zni
szczenia, że zrezygnowano z 
odbudowy warowni. W rui
nach starosta liwski Tadeusz 
Grabianka wybudował włas
nym sumptem w 1782 r. baro
kowy dworek, mieszczący 
kancelarię starostwa i sąd 
ziemski. W połowie XIX w. 
dworek doszczętnie spłonął, a 
pozostałości ludność wiejska 
traktowała jako źródło taniego 
budulca. Dopiero w 1918 r. 
ruiny upaństwowiono i zabez
pieczono przed zniszczeniem. 
W czasie drugiej wojny świa
towej rozegrały się tu praw
dziwie sensacyjne wydarzenia. 
Starosta powiatu sokołowsko- 
węgrowskiego E. Gramms no
sił się z zamiarem rozebrania 
resztek zamku dla potrzeb bu
dowanego właśnie obozu za
głady w Treblince. Zapobiegł 
temu młody opiekun zabyt
ków powiatu — Otto Warpe- 
chowski, który przekonał hit
lerowca o krzyżackim pocho
dzeniu zamku. W ten sposób 
dokonał nie lada wyczynu — 
skłonił bowiem Niemców do 
odbudowy piastowskiego za
bytku! Prace trwały dwa lata, 
aż do chwili, gdy naukowcy 
wyprowadzili starostę z błędu. 
Na początku 1944 r. prace 
przerwano, a Warpechowski 
musiał się ukrywać, poszuki
wany przez gestapo. Po wkro
czeniu Rosjan Warpechowski 
wstąpił do II Armii WP i zgi
nął podczas strzelaniny wywo

łanej sprzeczką z radzieckim 
oficerem. Dzieło jego konty
nuowali w 10 lat po wojnie 
trzej działacze kulturalni z 
pobliskiego Węgrowa: Marian 
Jakubik, Jan Klemm i Euge
niusz Leszczyński, którym 
udało się przełamać opór 
władz, zacierających ślady tra
dycji polskiej.
W efekcie PP PKZ zrekons
truowały dworek, dokończyły 
remont wieży, a pozostałości 
gotyckich murów zabezpieczy
ły jako trwałą ruinę. W 1963 r. 
otworzyło podwoje dla zwie
dzających Muzeum-Zbrojow- 
nia na Zamku w Liwie.
Obecnie do zamku dojeżdża 
się brukowaną drogą prowa
dzącą w dół ku rzece od szosy 
Warszawa-Węgrów. Po mi
nięciu wiejskich zabudowań 
turysta ma wrażenie, że czas 
stanął w miejscu: żadnych za
budowań, betonu, dymiących 
kominów, tylko brunatno-bia- 
la bryła zamku wtopiona w zie
leń łąk, usianych jałowcami i 
wysokimi olchami nad meand
rującym Liwcem, zamknięta 
w tle ciemną smugą sosnowe
go lasu. Sam zespół architek
toniczny robi dość surrealisty
czne wrażenie przez połącze
nie potężnego bloku ceglanej 
wieży bramnej na masywnych 
przyporach i gotyckich murów 
obronnych z wytwornym i 
harmonijnym w swych pro
porcjach późnobarokowym 
dworkiem.
Zamek owiany jest legendami; 
oprócz nich przyciągają zwie
dzających zbiory muzeum, 
głównie militaria, obejmujące 
broń białą, palną i drzewcową, 
jak również artylerię, mundu
ry, odznaczenia i dokumenty 
wojskowe. Unikatowa jest ko
lekcja całopostaciowych por
tretów sarmackich (zob. 
okładka s. IV) rodziny Osso
lińskich i Załuskich, z dwoma 
dziełami Szymona Czechowi
cza i znakomitym wizerun
kiem Zbigniewa Ossolińskiego 
z trzema synami, znanego także 
pod błędnym mianem kaszte
lana krakowskiego Nawoja.

Roman Postek

Stolica
Kujaw

W tytule tego tekstu zawarta 
jest pewna zamierzona wielo
znaczność. Bo jakie to miasto 
traktować możemy jako stolicę 
tego regionu Polski? Czy 
przemysłowo-uzdrowiskowy, 
ale nie będący stolicą woje
wódzką Inowrocław? A może 
nie tylko wojewódzki, ale i 
biskupi Włocławek? Myślę, że 
najmniej osób obstawiałoby w 
tym losowaniu mały Brześć 
Kujawski, obecnie miasteczko, 
położone około 12 km na po
łudniowy zachód od Włocław
ka. A przecież dawniej była to 
nie tylko stolica województwa 
brzesko-kujawskiego, ale i ro
dzinne gniazdo Władysława 
Łokietka. W blasku tego zjed- 
noczyciela Państwa Polskiego 
Brześć żyje zresztą do dziś; 
jest tu szkoła imienia W. Ło
kietka, ulica, a nawet... leżący 
pod kościołem oo. dominika
nów kamień, na którym, jak 
głosi napis, „król siadywał 
podczas wycieczek” (sic!). 
Bądźmy jednak poważniejsi. 
Mała mieścina, będąca sypial
nią Włocławka, żyje wyraźnie 
w blasku minionej chwały, 
choć trudno potwierdzić, że 
obcina od niej kupony. Mia
sto, stanowiące już w XIII w. 
ważne centrum lokalne, prze
żywało w swych dziejach czasy 
wzlotów i upadków, przy 
czym te ostatnie były bez wąt
pienia liczniejsze. To właśnie 
spowodowało, że do dziś nie
wiele wyrosło z gorsetu śred
niowiecznych murów miej
skich i przynajmniej stary 
układ urbanistyczny jest je
szcze wyraźny i czytelny. A 
może właśnie na tym, że roz
mach współczesności nie zdą
żył zburzyć jeszcze starej wąt
łej tkanki — polega jego za
sadniczy urok? Jest bowiem 
Brześć miastem ciekawym tak 
dla urbanisty i historyka, jak 
i dla archeologa czy historyka 
sztuki, a przede wszystkim dla 
normalnego turysty. W morzu 
małomiasteczkowej zabudo
wy, okraszonej wątpliwej war
tości rodzynkami bliższych 
nam epok, znaleźć można jed
nak spokojny urok życia mie
szczanina, który równie mart
wił się o swój rzemieślniczy 
warsztat, jak i o zbiory trawy z 
podmiejskiej łąki.
Są jednak w Brześciu liczące 

się dzieła, świadczące o cza
sach jego świetności. Od stro
ny Włocławka miasto ma inte
resującą panoramę, nad którą 
wisi wielka płaszczyzna połaci 
dachowych kościoła farnego. 
Znacznie jednak ciekawsza by
ła panorama Brześcia w poło
wie wieku XVII, kiedy to stan 
jego utrwalony został w znanej 
rycinie E. Dahlberga z dzieła 
Pufendorfa. W mieście obser
wowanym od północnego za
chodu widoczny jest mur 
miejski i liczne elementy wy
sokościowe. Od północy do
strzegamy Bramę Toruńską i 
dalej wysoką sylwetkę kościoła 
Św. Michała Archanioła, w 
którym w tym czas’e siedzieli 
dominikanie. Nad centralną 
partią miasta góruje zwień
czona baniastym hełmem ze 
sterczyną wieża ratuszowa, a 
za nią wspomniana już pła
szczyzna dachów, kościoła pa
rafialnego (fary Św. Stanisła
wa ze Szczepanowa) z boga
tymi szczytami. Skrajnie na 
południu pomieszczono bu
dynki zamkowe, które zasłoni
ły bryłę ulokowanej w połud
niowej partii miasta Bramy 
Krakowskiej.
Choć obecnie bramy już nie 
istnieją, a mury zamykające 
powierzchnię 8,5 ha zostały 
prawie całkowicie rozebrane, 
w obrębie ich obwodu pozo
stały jeszcze cztery liczące się 
zabytki architektury: dwa koś
cioły, zamek i ratusz. Ten 
ostatni nie jest jednak tym z 
ryciny Dahlberga. Powstał 
dopiero w 1824 r., według pro
jektu Henryka Marconiego, w 
zachodniej pierzei rynku, a nie 
na jego środku, gdzie stał ra
tusz gotycko-renesansowy, 
spalony i rozebrany około 
1820 r. Badacze zaliczają go do 
grupy tzw. klasycystycznych 
ratuszy mazowieckich. Mo
numentalna bryła zakończona 
czworoboczną wieżą, zwień
czoną balustradką, wzbogaco
na jest potężnym czterokolu- 
mnowym jońskim portykiem z 
trójkątnym szczytem. Jest to 
nieodrodne dziecko państwa 
małego i niesamodzielnego, ale 
zarazem rządnego i sprawnie 
kierowanego, bo takim było 
bez wątpienia Królestwo Pol
skie.
Pozostałe brzeskie zabytki się
gają czasów znacznie starszych 
i pochodzą z okresu późno
średniowiecznej potęgi Brześ
cia, miasta wojewódzkiego i li-
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1. Panorama Brześcia Kujawskiego
2. Widok Brześcia Kujawskiego z ra
tuszem. farą i zamkiem z potowy XVII w., 
narysowany przez Eryka Dahlbe- 
rga
3. Kościół podominikański

czącego się nie tylko w skali 
regionu. Kres temu Brześcio
wi przyniósł szwedzki „po
top”, a szczególnie rok 1657. 
Po spaleniu przez Szwedów 
miasto nigdy bowiem nie 
odzyskało swej pozycji, a je
szcze w drugiej połowie 
XVIII w., czyli w czasach 
ogólnego ożywienia, nadal we
getowało. Wtedy to, w latach 
osiemdziesiątych odnotowano 
w Brześciu obecność zaledwie 
trzech kamienic murowanych, 
z których jedna tylko ozdabia
ła rynek wojewódzkiego mia
sta.
Lepszy był już stan miasta, 
gdy w 1820 r. Komisja Rzą
dowa Spraw Wewnętrznych 
zażądała od rady miejskiej i 
burmistrza jego opisu history
cznego oraz topograficzno-sta- 
tystycznego. Znajdowało się 

wtedy w Brześciu aż 45 do
mów murowanych, a zalud
nienie dochodziło do 1200 
obywateli. Stan „gmachów 
publicznych” był jednak nadal 
zły. Zamek określono: „obro
tami wojennymi spustoszony, za 
rządu pruskiego rozebrany zos
tał’’-, choć rozbiórka ta nie do 
końca zatarła czytelność stare
go założenia. Smutno musiała 
wyglądać też fara, o której za
notowano, że „z przyczyny 
zaniedbanej reperacji stoi’’, a 
najlepiej utrzymany był koś
ciół dominikański, poddany 
remontowi w końcu XVIII w. 
Choć początki kultu św. Sta
nisława wiążą się z jego kano
nizacją w 1254 r., czyli z okre
sem panowania w Brześciu 
księcia Kazimierza Konrado- 
wica (zm. 1267), fara nosząca 
to wezwanie, a także kościół 
Braci Kaznodziejów, wznie
siony według Jana Długosza 
przez tegoż księcia, w swej 
obecnej kreacji architektoni
cznej pochodzą z XIV w. Do
piero bowiem w tym stuleciu 
Brześć ostatecznie uformował 

swój układ urbanistyczny, 
przenosząc się z funkcjonują
cego w XII—XIII w. Starego 
Brześcia, położonego na pół
nocny wschód od teraźniejsze
go, na obecnie zajmowany te
ren. Jest więc Brześć Kujawski 
dobrym przykładem miasta, 
które wraz z postępami śred
niowiecznej rewolucji urbani
stycznej zmieniło swe miejsce. 
Potężna ceglana bryła brze
skiej fary, z prosto zamknię
tym prezbiterium i z trójna- 
wowym korpusem, z dwiema 
mocno wysadzonymi kaplica
mi do dziś góruje nad Ryn
kiem. Wzniesiona w XIV w. 
świątynia przechodziła bardzo 
różne koleje losu. W roku 1556 
i 1657 została gruntownie spa
lona, a w 1806 r. zamknięta ze 
względu na możliwość kata
strofy budowlanej. Rząd pruski 
wystawił ją wtedy na licytację, 
budynek kupili Żydzi i niewie
le brakowało, aby rozebrany 
został na cegłę. Mieszczanie 
odkupili go jednak (za 4 tys. zł) 
i wyremontowali, lecz przez 
cały XIX w. stan jego był daleki 

od doskonałości. Gotycką, 
może zbyt uczoną świetność 
przywrócił farze brzeskiej do
piero Tomasz Pajzderski, któ
ry z inicjatywy rmejscowego 
proboszcza ks. S. Kulińskiego 
rozpoczął w 1908 r. generalny 
remont. Prace trwały wiele lat, 
dopiero w latach 1925—1927 
powstała polichromia, autor
stwa profesora ASP w Krako
wie Juliusza Makarewicza. 
Bryłę świątyni ozdobiono bo
gatymi neogotyckimi szczyta
mi i pokryto czerwoną da
chówką, która dopiero nie
dawno wymieniona została na 
ulubiony przez „polską szkołę 
konserwatorską” materiał bu
dowlany, czyli pokrycie z mie
dzianej blachy. Zmiana ta, 
chyba konieczna ze względów 
konserwacyjnych, odebrała 
jednak farze sporo uroku, gdyż 
ostrość neogotyku T. Pajzder- 
skiego zdążyła już nieco zsza
rzeć.
Drugim cennym zabytkiem 
architektury sakralnej jest koś
ciół podominikański, pozosta
jący obecnie w opiece ss. elż-
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4. Klasycystyczny ratusz
5. Kościół farny

(zdjęcia: 1.3 — Mariusz Kociński)

bietanek. Wcześniejsza świą
tynia dominikanów stała na te
renie Starego Brześcia i wznie
siona została po 1264 r, przez 
Kazimierza Konradowica. 
Obecny kościół powstał dopie
ro w drugiej połowie XIV w. i 
na skutek ubóstwa dominika
nów zbudowany został przez 
biskupa diecezjalnego Zbyluta 
z Gołańczy. Była to ceglana 
świątynia z typowym dla za
konów żebraczych wydłużo

nym, prosto zamkniętym, 
oskarpowanym prezbiterium i 
trójnawowym, trójprzęsłowym 
korpusem nawowym. Noszący 
wezwanie św. Michała Archa
nioła kościół swym bogactwem 
wyposażenia zawsze ustępował 
farze. Zachował się w nim je
den z najcenniejszych zabyt
ków późnośredniowiecznego 
ludwisarstwa: brązowy meda
lion herbowy, pochodzący być 
może z płyty nagrobnej kaszte
lana poznańskiego, marszałka 
nadwornego koronnego i sta
rosty radziejowskiego Rafała 
z Leszna (zm.1501).
Opisane wyżej kłopoty miasta 

musiały się odbijać na podsta
wach egzystencji brzeskiego 
konwentu dominikanów. Był 
to dom biedny, niezdolny do 
większych wysiłków finanso
wych i szerzej zakrojonych 
działań inwestycyjnych. Dla
tego też nigdy nie powstał tu 
pełny murowany czworobok 
budynków klasztornych i dla
tego w kościele prowadzono 
raczej bieżące remonty niż sta
rania o gruntowną przebudo
wę bryły. Większa przebudo
wa miała miejsce tylko w la
tach osiemdziesiątych XVIII w., 
zaś najważniejszym wyda
rzeniem w dziejach kościoła 

był jego pożar w 1922 r. Nie 
było już wtedy w Brześciu 
dominikanów, zlikwidowa
nych popowstaniowym uka
zem carskim. Remont rozpo
częto dopiero w 1928 r., a na 
skutek trudności finansowych 
zdecydowano się na skrócenie 
bryły o zachodnie przęsło kor
pusu nawowego. Wtedy też A. 
Burczewski z Politechniki 
Warszawskiej uformował no
wą bryłę kościoła, stosując w 
niej formy zimnego neobaro- 
ku.

Leszek Kajzer

Zagadka za milion!
Jaki obiekt przedstawia ten 
rysunek, kto jest autorem 
rysunku i kiedy został wy
konany?

Wśród prawidłowych odpowie
dzi nadesłanych do 5 maja br. 
na kartkach pocztowych (redak
cja „Spotkań z Zabytkami”, 00- 
-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 
11, pok. 7, I p.) rozlosowana 
zostanie nagroda 1 000 000 zł 
ufundowana przez Fundację 
PRO AUXILIO Popularyzacji 
Ochrony i Inicjatyw Ratowania 
Zabytków.
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Dla kolekcjonerów amatorów

WalJa
z korozją (15)

Bielenie srebra
W mowie potocznej często mówi 
się o bieleniu ścian, tkanin, piór 
czy kości. Są to czynności zrozu
miale i naturalne. Ale czy można 
bielić srebro? Okazuje się, że mo
żna i taki zabieg powszechnie sto
suje się w praktyce. Bieleniu pod
dawane jest nie czyste srebro, ale 
jego stopy.
Jak wiemy, do produkcji wyrobów 
jubilerskich i galanterii używa się 
srebra z domieszką miedzi w ilości 
do 20% (najniższa próba — nr 4). 
Taki stop jest znacznie twardszy 
od czystego srebra, ale niestety i 
wyraźnie mniej odporny na koroz
ję, zwłaszcza w podwyższonej 
temperaturze.
Ściemniałe wyroby ze stopów Ag- 
Cu można łatwo rozjaśnić, czyli 
jak to określają metaloplastycy — 
właśnie wybielić. Trzeba dodać, że 
w trakcie produkcji i reperacji wy
robów ze srebra, w wyniku obrób
ki cieplnej (wyżarzanie, lutowanie) 
ich powierzchnie pokrywają się 
ciemnobrązową, nawet przecho
dzącą w czerń warstewką tlenku 
miedzi.
Bielenie przedmiotów srebrnych 
polega na ich 10-minutowym go
towaniu w 5% wodnym roztworze 
kwasu siarkowego (H2SO4) albo w 
6% wodnym roztworze azotanu 
potasu (KNOj). Obie wymienione 
kąpiele nie tylko usuwają naloty 
tlenków i siarczków, ale i powodu
ją selektywne powierzchniowe 
roztwarzanie miedzi bez narusze
nia srebra. Tak wytrawione 
przedmioty ze stopów Ag-Cu stają 
się jaśniejsze, a dzięki powierzch
niowemu strawieniu miedzi — 
bardziej odporne na korozję.
Przedmioty wybielone w opisa
nych właśnie roztworach płucze 
się dokładnie w wodzie, a później 
w rozcieńczonym roztworze 
kwaśnego winianu potasu 
(KHC4H4O6), nazywanego potocz
nie kamieniem winnym lub w roztwo
rze kwasu winowego, przepłukuje 
dokładnie wodą i suszy. Dalej do
konuje się już tylko obróbki me
chanicznej, polegającej na szczot
kowaniu i polerowaniu, a następ
nie stosuje się chromianowanie al
bo zabezpieczanie organiczne.

Gdy mówimy o stopach Ag-Cu, 
warto zapamiętać, że przedmioty 
wykonane z takich stopów po wie
lu latach przebywania w ziemi są 
kruche. Dlatego np. odradzamy 
prostowanie świeżo wykopanego 
pogiętego srebrnego świecznika 
albo takiej srebrnej łyżeczki, bo 
bardzo łatwo pękną. Przedmioty 
takie powinno się oczyścić z pro
duktów korozji, wygrzać w tempe
raturze 450°C przez 20 minut, 
ostudzić w temperaturze otoczenia 
i dopiero przystąpić do prostowa
nia. Wstępne oczyszczenie z pro
duktów korozji jest konieczne, po
nieważ podczas ogrzewania może 
dojść do stopienia się produktów 
korozji, np. AgCl albo CuCl, i ich 
nieodwracalnego wtopienia w sre
bro. Wygrzanie w temperaturze 
450°C usuwa naprężenia w stopie i 
czyni go bardziej plastycznym i 
miękkim.

Zabezpieczanie srebra
O ile — jak wiemy — same meto
dy czyszczenia eksponatów srebr
nych wywołują wśród fachowców 
wiele kontrowersji, a nawet spo
rów, o tyle wszyscy są zgodni, że 
oczyszczone jakimkolwiek sposo
bem powierzchnie przedmiotów 
srebrnych nie tylko wolno, ale i 
należy zabezpieczać. Zgodność 
panuje też co do warunków, jakie 
musi spełniać warstewka czy pre
parat stosowany do zabezpiecza
nia. Nie może on zmieniać natu
ralnej barwy srebra, powodować 
występowania barw interferencyj
nych, musi być łatwo usuwalny i 
powinien możliwie jak najdłużej 
chronić powierzchnię srebra przed 
korozją. Warunki te całkowicie 
spełniają wytwarzane na srebrze 
warstewki tlenkowe, konkretnie 
tlenki chromu lub berylu, a tylko 
częściowo spełniają nakładane 
warstewki organiczne — lakiery i 
woski.
Pod pojęciem bezbarwnych war
stewek ochronnych rozumiemy 
takie warstewki powierzchniowe, 
które hamują procesy korozyjne i 
umożliwiają zachowanie natural
nej barwy srebra. Największe 
możliwości praktycznego zastoso
wania znajdują, zwłaszcza w 

ostatnich latach, metody polegają
ce na wytwarzaniu nieorgani
cznych warstewek ochronnych na 
drodze chemicznej albo elektro
chemicznej. W praktyce jako war
stewki chroniące srebro przed 
powstawaniem nalotów mają zna
czenie jedynie warstewki całkowi
cie przezroczyste i bezbarwne. Nie 
udało się jednak dotychczas uzy
skać odpowiednio grubych war
stewek przezroczystych nie wyka
zujących barw interferencyjnych. 
Dlatego stosowane są dziś war
stewki cienkie, których grubość 
jest zbliżona do grubości warstew
ki tlenku srebra powstałej w natu
ralnych warunkach atmosfery
cznych, w „czystym” powietrzu. 
Ponieważ tlenek srebra nie chroni 
skutecznie przed działaniem 
związków siarki, dlatego w charak
terze warstewek ochronnych sto
suje się tlenki metali amfotery- 
cznych, czyli przejściowych. W 
praktyce przydatne do tego celu 
okazały się tlenki chromu i berylu. 
Jeżeli srebro poddaje się obróbce 
w czystym, wolnym od innych 
związków, roztworze kwasu 
chromowego (H2CrO4), to na jego 
powierzchni tworzy się cienka 
warstewka ochronna składająca się 
z trójtlenku chromu lub z uwod
nionego tlenku chromu. Zabieg 
tego rodzaju nazywany jest chro- 
mianowaniem.
Oprócz roztworów zawierających 
w swym składzie kwas chromowy 
stosowane są też roztwory alkali
czne zawierające dwuchromiany. 
Zanurzając przedmiot srebrny na 
kilka minut w 5% roztworze dwu
chromianu potasu (K2Cr2O7), mo
żna w temperaturze otoczenia 
uzyskać dobrej jakości warstewki 
ochronne. Właściwie wytworzone 
warstewki chromianowe na sreb
rze są zupełnie przejrzyste i bez
barwne, a przez to nie zmieniają 
naturalnego wyglądu wyrobów z 
tego metalu.
Jeżeli eksponat był na przykład 
wypolerowany do połysku, to 
chromianowanie tego połysku nie 
zgasi. Tak samo subtelny mat po 
chromianowaniu pozostanie takim 
samym matem. Teoretycznie 
chromianowanie srebra — to same 
zalety. Pamiętajmy jednak, że 
związki chromu są toksyczne, 
przez co nie mogą stykać się z 
produktami spożywczymi. Dlate
go nie wolno chromianować uży
wanych na co dzień łyżek, łyże
czek, widelców, noży czy cukier- 
niczek. Możemy natomiast, a na
wet powinniśmy chromianować 
takie eksponaty, jak świeczniki, ta
ce, pucharki, lichtarze, biżuterię i 

wszelkiego rodzaju inne srebrne 
bibeloty. Praktycznie do chromia- 
nowania stosuje się roztwór wod
ny zawierający w 1 dm' wody 3,5 g 
bezwodnika chromowego (CrO3). 
Temperatura roztworu podczas 
chromianowania powinna wynosić 
95°C, a czas obróbki około 3 mi
nut.
Częściej proces chromianowania 
srebra przeprowadza się w lekko 
zalkalizowanym roztworze chro
mianu sodu z dodatk’em tiosiar
czanu sodu jako aktywatora proce
su. Oto skład kąpieli do chemi
cznego chromianowania: chro
mian sodu 20 g, tiosiarczan sodu 
(Na2S2O5) 20 g, woda do objętości 
1 dm5. Proces chromianowania 
chemicznego można prowadzić w 
szerokim przedziale temperatur — 
od 20 do 95°C. Czas obróbki — to 
około 3 minut. Skuteczność dzia
łania każdego roztworu do chro
mianowania można wielokrotnie 
zwiększyć przez zastosowanie 
prądu w taki sposób, żeby podda
ny obróbce przedmiot podłączony 
był jako katoda. Podczas obróbki 
elektrochemicznej tworzy się na 
ogół grubsza warstewka składająca 
się głównie z trójtlenku chromu, 
która wykazuje większą odporność 
na tworzenie się nalotów. Odzna
cza się również lepszymi właści
wościami mechanicznymi niż war
stewki otrzymywane tylko przez 
zanurzenie w roztworze kwasu 
chromowego albo dwuchromianu. 
Wiele roztworów można stosować 
do elektrochemicznego chromia
nowania srebra. Najczęściej pole
cany jest jednak roztwór o nastę
pującym składzie: chromian pota
su 30 g, tiosiarczan sodu 25 g, wo
da do objętości 1 dm’. W roztwo
rze podgrzanym do temperatury 
95°C, przy katodowej gęstości 
prądu 1A na 1 dm2 powierzchni i 
napięciu 3 V można uzyskać bez
barwną warstewkę chromianową 
długo chroniącą srebro przed cie
mnieniem. Chromianowanie elek
trolityczne na gorąco, w tempera
turze około 95°C, daje najlepsze 
wyniki, bo warstewka chromiano
wa jest wtedy jeszcze trwalsza.
Czynnością szczególnie ważną po 
chromianowaniu srebra jest bar
dzo dokładne, kilkakrotne wypłu
kanie przedmiotów w wodzie de
stylowanej. Pamiętajmy jednak, że 
ani podczas płukania, ani następu
jącego po nim suszenia, nie wolno 
przekroczyć temperatury 60°C. 
Mokra chromianowa warstewka 
jest miękka i łatwo się ściera, od
porność i wytrzymałość uzyskuje 
dopiero po wysuszeniu.
Na zakończenie ciekawostka, która
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1. Widelec i łańcuszek srebrny, nie 
chromianowane; stan po roku prze
chowywania

2. Sztućce do ryb i srebrne łańcuszki, 
chromianowane; stan po dwóch la
tach przechowywania

(zdjęcia: Władysław Jabłoński)

może zainteresować bardziej za
awansowanych kolekcjonerów ama
torów. Jak doświadczalnie spraw
dzić, czy dany eksponat srebrny 
został pochromianowany w sposób 
prawidłowy? Taka kontrola wed
ług doświadczeń autora polega na 
zanurzeniu srebrnych przedmio
tów chromianowanych na 10 mi
nut w wodnym roztworze siarczku 
amonu (NH4)2S o stężeniu 0,5% w

temperaturze otoczenia, a więc 
17—21 °C. Po upływie tego czasu 
prawidłowo pochromianowana 
powierzchnia srebra nie powinna 
wykazywać zmian barwy. Po
wierzchnie nie chromianowane al
bo pochromianowane niewłaści
wie ciemnieją i przybierają barwę 
szarą. Badania najlepiej jest prze
prowadzić porównawczo również z 
przedmiotami nie pokrytymi war
stewkami chromianowymi.

Stefan Sękowski

Zamieszczone w 11. odcinku Wal
ki z korozją („Spotkania z Zabyt
kami”, nr 12, 1992) zdjęcia po
chodzą ze zbiorów prywatnych 
mgra inż. Wojciecha Zunia.

Latem 1990 r., po zakończeniu zajęć w szkole, gdzie uczyłem 
gościnnie, wybrałem się jak co roku na spacer wąskimi uliczkami 
starej Kopenhagi. Koło znanego ciągu pieszego Stroget bieg
nie uliczka Mikkel Bryggers Gade, a przy niej, koło domu gdzie 
mieszka mój najstarszy duński przyjaciel, rzeźbiarz Peter Wan- 
demose Larsen, znajduje się mały antykwariat. Wielokrotnie 
przechodząc tamtędy gapiłem się zawsze przez zakurzone okien
ko na ciemne wnętrze zagracone wieloma bardzo starymi i bar
dzo różnymi przedmiotami. Szable i fajki, srebra i porcelana, or
dery i biżuteria, lalki i miniatury, zegary i rzeźby z kości słonio
wej — zupełnie jak w antykwariatach z opowieści mojego dziadka. 
Antykwariat był zawsze zamknięty, w oknie wisiał kartonik z rę
cznie napisanym numerem telefonu. Ale tego popołudnia anty
kwariat był otwarty, z radosną ciekawością wszedłem więc do 
środka. Para młodych ludzi kończyła właśnie rozmowę z bardzo 
starym, szczupłym i wysokim panem, ubranym jak dziewiętna
stowieczny gentleman. Młodzi wyszli, starszy pan przyglądał się 
z sympatią i zainteresowaniem mojemu myszkowaniu w cie
mnym pomieszczeniu sklepu. Wywiązała się rozmowa, i widać 
przypadłem gospodarzowi do gustu, gdyż zostałem zaproszony 
na pięterko. Tam dopiero rozpoczęła się prawdziwa duchowa 
uczta. To był rzeczywiście antykwariat jakby żywcem przenie
siony z ubiegłego stulecia! Po dobrej godzinie, przy pożegnaniu 
wymieniliśmy wizytówki. Pan Tage Hansen, gdyż tak brzmi na
zwisko właściciela antykwariatu, wspomniał jakby z wahaniem: 
„skoro jesteś Polakiem i interesujesz się zabytkami związanymi z 
twym krajem, to może zainteresuje cię kontakt z moim starym zna
jomym, kolekcjonującym broń polską i wschodnioeuropejską". Po
myślałem, że spotkam kolejnego Polonusa, ale napisane na od
wrocie wizytówki nazwisko Helge Brons Hansen brzmiało rdzen
nie po duńsku. Po powrocie do domu zatelefonowałem pod po
dany mi w antykwariacie numer. Telefon odebrała bardzo wie
kowa, sądząc po głosie, pani i wiktoriańską angielszczyzną 
oznajmiła, że męża nie ma w domu, ale bardzo cieszy się z telefo
nu osoby interesującej się starą polską bronią. Zadzwoniłem pó
źniej i zostałem zaproszony do odwiedzenia państwa Hansen. 
Następnego dnia pukałem do drzwi domu w Hillerod. Zdjąłem 
płaszcz, wszedłem do salonu i osłupiałem. Ściany wielkiego po
koju były zawieszone od sufitu do podłogi wspaniałymi okazami 
polskiej i wschodnioeuropejskiej broni białej, w tym okazami 
najstarszych typów węgierskich i polskich szabel! Nie mogłem 
ukryć podziwu i zaskoczenia: taka kolekcja w przyjaznej, lecz od
ległej kulturowo Danii.
Po dobrej godzinie moich nieustannych zachwytów pani Hansen 
poprosiła na kawę do przyległego saloniku. Usiedliśmy pod kil
koma najstarszymi szablami węgierskimi i polskimi wiszącymi 
nad małym stoliczkiem i zacząłem dopytywać się, jak to się stało, 
że w Hillerod pan Helge Brons Hansen zebrał taką kolekcję. Od 
słowa do słowa i ja opowiedziałem co nieco o znanym mi stanie 
zbiorów w kraju, wspomniałem o zbiorach poloników za granicą. 
Wtedy pan Helge Brons Hansen podszedł do sekretarzyka, wy
ciągnął plik starych listów i wręczył mi je mówiąc: „znałem świet
nie ś.p. Stanisława Mayera, a w ogóle to szable z Fawley Court po
chodzą ode mnie". Nie miałem już sił dziwić się, wysłuchałem 
jednym uchem historii znajomości obu panów, przeglądając ko
respondencję między nimi sprzed prawie pół wieku. Na zakoń
czenie wizyty państwo Hansen wspomnieli, że ich młody przyja
ciel, doktor Ole Skott też jest kolekcjonerem zbierającym broń 
polską i wschodnią. Po dwóch dniach odwiedziłem doktora Skot- 
ta. Miły pan w średnim wieku, właściciel zbioru bardzo interesu
jących szabel polskich, węgierskich i bliskowschodnich, członek 
zarządu duńskiego Stowarzyszenia Miłośników Broni i Barw, z 
sympatią i cierpliwością wysłuchał moich wrażeń z wizyty w Hil
lerod i niewątpliwie zrozumiał przyczynę mego podniecenia.

Widać było, że jest on świadom, co znaczy spotkanie z panem 
Helge Brons Hansenem i jego kolekcją oraz, co może nawet waż
niejsze, ustalenie pochodzenia starych szabel znajdujących się 
w Fawley Court.

Jacek Rochacki
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Broń w zbiorach 
duńskich

Burzliwe dzieje Polski, tak jak 
całej Europy Wschodniej i 
Centralnej spowodowały prze
padek sporej części kulturalnej 
spuścizny tego regionu. Część 
obiektów została zniszczona 
podczas działań wojennych, 
część zrabowana. Szczególnie 
polskie dzieła sztuki i obiekty 
rzemiosła artystycznego odna
lezione na obczyźnie są wyso
ko cenione przez miłośników 
sztuki i historyków. Ostatnie 
wizyty w Danii p. Jacka Ro-

chackiego uświadomiły nam, 
że zachowana w duńskich 
zbiorach prywatnych znaczna 
liczba polskich i wschodnioeu
ropejskich militariów i zwią
zanych z nimi zapisków ar
chiwalnych jest w dużej mie
rze nie znana polskim history
kom uzbrojenia.
Jak to się stało, że militaria 
polskie znalazły się w Danii? 
Zawdzięczamy to w znacznej 
mierze zainteresowaniom i 
energii jednego człowieka —

l Szable węgiersko-polskie z końca
XVI lub początku XVII w. a — głownia 
europejska (długość 82,4 cm, szero
kość 3.5 cm), oprawa stalowa, b — 
głownia ze znakiem sierpa i napisem 
FRINIIA (długość 85 cm, szerokość 
3,1 cm), oprawa stalowa, c — głownia 
europejska (długość 83 cm. szero
kość 3.2 cm), jelec stalowy, okucia 
pochwy z brązu
2. Polska szabla husarska z końca
XVII w.: głownia europejska (długość 

80 cm, szerokość 3.1 cm) z grawero 
wanym znakiem słońca i księżyca, 
zamknięty jelec stalowy z paluchem, 
całkowicie pokryty srebrną blachą 
dekorowaną techniką niello, okucia 
pochwy srebrne, niellowane
3. Paradna szabla polska z końca 
XVII (?) w.: głownia ciężka (długość 
79,5 cm. szerokość 5,3 cm), jelec z 
brązu złocony, inkrustowany masą 
perłową i wysadzany kamieniami, 
głowica rękojeści w kształcie głowy

bestii, okucia pochwy ze złoconego 
brązu, współgrające z jelcem, poch
wa obciągnięta błękitnym aksamitem 
haftowanym srebrem
(zbiory Ole Skotta w Hellerup) 

4 Wschodnioeuropejska karabela z 
XVIII w. głownia typu kilidż (długość 
82,5 cm. szerokość 3,6 cm) z łacińską 
inskrypcją kładzioną zlo'em okładzi
ny rękojeści z jadeitu, jelec i okucia 
pochwy ze złoconego srebra
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p. Helge Brons Hansena. Ten 
wybitny kolekcjoner gromadzi 
broń wschodnioeuropejską od 
prawie pięćdziesięciu lat. Wie
le okazów nabył w Niemczech 
i Austrii, a nawet w Anglii, w 
czasach, kiedy ten rodzaj uz
brojenia nie budził szerszego 
zainteresowania zbieraczy, a 
ceny były niewygórowane. 
Niedostatek informacji na te
mat tych specyficznych milita
riów uzupełniał, korespondu
jąc z wybitnymi specjalistami 
w tej dziedzinie — prof. W. 
Bocheńskim z Polski, prof. J. 
Kalmarem z Węgier czy dr. B. 
Thomasem z Austrii.
Jak każdy kolekcjoner, tak i on 
prowadził nieustanną selekcję 
wymieniając jedne egzempla
rze na inne ze znajomymi 
zbieraczami i antykwariatami. 
Jeden z kontaktów p. Hansena 
wart jest szerszego zaintere
sowania, jako że ma on bliski 
związek z polskim wy- 
chodźctwem w Wielkiej Bry
tanii. Polscy wychodźcy za
kładali tam muzea poświęcone 
różnym aspektom kultury pol
skiej. Tak powstała między in
nymi kolekcja broni w Fawley 
Court ok. 40 mil na południe 
od Londynu, w klasztorze i 
polskiej szkole prowadzonej 
przez księży marianów. Ko
lekcja ta została zebrana przez 
wybitnego antykwariusza i 
znawcę, Stanisława Mayera, 
na zlecenie pułkownika Witol
da Buchowskiego. Gdy w la
tach sześćdziesiątych Michał 
Gradowski dokonywał na
ukowego opracowania tego 
zbioru, publikowanego w Po
lonica na Wyspach Brytyjskich, 
wiadomo było tylko, że wiele 
starych szabel pochodzi z ano
nimowych „źródeł skandy
nawskich”. Dziś — dzięki 
odkrytym przez Jacka Ro- 
chackiego archiwaliom Brons 
Hansena — można ustalić ich 
proweniencję.
Rozwój technik wojennych i 
uzbrojenia w Europie 
Wschodniej wywierał znaczny 
wpływ na podobne procesy w 
pozostałej części kontynentu. 
W kilkunastu krajach regi
menty lekkiej kawalerii były 
zorganizowane na wzór wale
cznych wojsk wschodnioeuro
pejskich. Również w Danii w 
końcu XVIII w. utworzono 
oddziały „huzarskie” i „boś
niackie”, uzbrojone m.in. w 
typowe szable o szerokiej 
głowni i rękojeści do złudzenia 
przypominającej węgierską 

czy austriacką szablę huzarską 
z końca XVIII w. Oczywiste, 
że służyli w nich Duńczycy, 
zaś nazwa tych oddziałów do
wodzi fascynacji legendą lekkiej 
jazdy wschodnioeuropejskiej. 
Eskorta honorowa konnych 
huzarów w ich barwnych uni
formach do dziś towarzyszy 
duńskim karetom królewskim 
podczas uroczystości pań
stwowych.
Jednym z przykładów wpływu 
Europy Wschodniej na uzbro
jenie zachodnie jest wprowa
dzenie krzywych szabel jako 
najpopularniejszej broni sie
cznej. W czasach, gdy znaczną 
większość sił zbrojnych Euro
py Zachodniej stanowili cięż
kozbrojni rycerze, wojska Pol
ski i Węgier musiały stawiać 
czoła lekkim i nadzwyczaj 
ruchliwym jeźdźcom oriental
nym. Aby dotrzymać im pola, 
trzeba było utworzyć formacje 
podobnie uzbrojone i tak 
orientalna szabla weszła w 
skład uzbrojenia wschod
nioeuropejskiego, stając się 
typową bronią sieczną XVI i 
XVII w. Wśród wczesnych 
okazów z XVII w. trudno nie
kiedy odróżnić orientalne pro
totypy od wykonanych w 
Europie. Przykładem tego 
może być szabla ze srebrzo
nymi okuciami datowana na 
XVI w. Z czasem rozwinęły 
się odmiany typowe dla Euro
py Wschodniej — na przykład 
szlachecka szabla datowana na 
około 1600 r. Jej złocone ele
menty srebrne zdobione są re
nesansowymi kartuszami o or
namentyce typowo europej
skiej. Szable prostych żołnie
rzy prezentują typ węgiersko- 
polski, używane przez piecho
tę i jazdę obu krajów w XVII w. 
W duńskich kolekcjach 
można odnaleźć kilkanaście 
egzemplarzy takich szabel. 
Dwie z nich noszą na głow
niach daty „1692” i „1694”, 
inne mogą pochodzić z pier
wszej połowy XVII w.
Duński miłośnik starej broni 
jest zafascynowany rozstrzyga
jącymi bitwami z udziałem Po
laków w historii Europy. Naj
wspanialszym przykładem mo
że być bitwa pod Wiedniem, 
gdzie król polski Jan III do
wodził zjednoczonymi siłami 
wojsk polskich, austriackich i 
niemieckich. W kulminacyj
nym momencie walki polska 
jazda przeprowadziła jedną z 
n<>;w:ększych szarż kawalerii, 

jakie kiedykolwiek odnotowa
no w historii i pobiła na głowę 
olbrzymią armię otomańską, 
będącą już o krok od zdobycia 
oblężonego Wiednia. Taki wy
czyn musiał spowodować zain
teresowanie polską kawalerią. 
Nic więc dziwnego, że ciężka 
polska jazda szlachecka — 
skrzydlata husaria — wywiera
ła wielkie wrażenie w Europie 
swoich czasów. Połączenie 
skuteczności i wspaniałej pre
zencji, tak charakterystyczne 
dla polskich husarzy obrazuje 
szabla datowana na schyłek
XVII w. Stalowy jelec pokryty 
jest srebrnymi elementami 
zdobionymi techniką niello. W 
ten sposób szabla husarska łą
czyła wytrzymałość z dekora
cją, która nie umniejszała z 
pewnością walorów bojowych 
tej broni. Szable husarskie są 
wyjątkowym świadectwem 
twórczej działalności polskich 
szabelników i mistrzów innych 
rzemiosł.
Umiłowanie przez Polaków 
przepychu bywało czasami po
sunięte aż do przesady. Do
skonałą ilustracją tego zjawi
ska może być szabla paradna. 
Jest ona dość ciężka, o mier
nych walorach użytkowych, 
ale dzięki oprawie z masy per
łowej i kamieni półszlachet
nych oraz pochwie obciągnię
tej srebrem haftowanym 
aksamitem może być dos
konałym przykładem egzem
plarza ozdobnego, noszo
nego podczas tak ulubio
nych parad.
W duńskich kolekcjach można 
też zobaczyć kilkanaście kara
bel. Niektóre z nich to proste 
egzemplarze bojowe z XVII w. 
oprawne w stal lub brąz; 
inne, już bardziej ozdobne, 
przeważnie datowane są na
XVIII w. — przykładem mo
że tu być egzemplarz oprawny 
w jadeit. Najlepsze okazy ka
rabeli łączą w sobie estetyczne 
piękno i wysokie walory użyt
kowe.
Mam nadzieję, że ta krótka no
tatka wyrazi nasze entuzjasty
czne zainteresowanie i szacu
nek dla zabytków kultury pol
skiej. Ufam, że niedługo bę
dzie możliwe opublikowanie 
obszernego opracowania pol
skiej i wschodnioeuropejskiej 
broni w kolekcjach duńskich.

Ole Skott

Kapliczki 
w Australii
W australijskiej miejsco
wości Berrima w pobliżu 
Canberry, na terenie miejs
cowego kompleksu leśnego 
zwanego Penrose Park 
powstaje skansen typowo 
polskich kapliczek przyd
rożnych. Jego budowni
czymi są tamtejsi Polacy i 
Australijczycy polskiego 
pochodzenia, wywodzący 
się z różnych regionów Pol
ski. Pierwsza stanęła kap
liczka rzeszowska — w 
końcu grudnia 1991 r.; pod 
jej dachem schronienie zna
lazł św. Józef z Dzieciąt
kiem Jezus na ręku. Fron
ton kapliczki zdobi rozeta z 
twarzą Chrystusa, wyrzeź
biona przez jednego z aus
tralijskich rzeszowiaków. 
Od tego czasu ten polski 
skansen wzbogacił się o kil
kanaście kapliczek. I tak 
np. poznaniak, Michał 
Szymański, zbudował kap
liczkę biskupińską z bali, 
bez jednego gwoździa. Stali 
bywalcy Berrima-Penrose 
Park wywodzący się z 
Kraśnika koło Lublina 
wznieśli wierną replikę kap
liczki św. Otylii. W jej pob
liżu zgromadzono bloki 
piaskowca, z których zapa
leńcy zaczęli budować kap
liczkę krakowsko-często
chowską. Całkiem niedaw
no wzniesiono kapliczkę 
Matki Boskiej Różano- 
stockiej, a kilkudziesięciu 
polskich mieszkańców Can
berry przystąpiło do budo
wy kapliczki kaliskiej. Po
dejmowane są decyzje o 
budowie kolejnych kapli
czek przydrożnych. Myśli 
się także, aby na użytek in
nych grup etnicznych od
wiedzających powstający 
skansen, postawić tablicę 
informacyjną z objaśnie
niami w różnych językach 
dotyczących rodowodu każ
dej z kapliczek w skansenie.

(SG)
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Górnośląska 
arteria wodna

Spośród około 40 kanałów w 
Polsce tylko Gliwicki odgrywa 
szczególną rolę w transporcie 
przemysłowym. Ten ważny 
dla kraju szlak wodny łączy 
bowiem Górny Śląsk z Odrą 
i Bałtykiem. Pozostałe kanały 
mają inny charakter i często 

piero 12 grudnia 1939 r. 
Wszystkie prace budowlane 
wykonano siłami bezrobot
nych.
W latach pięćdziesiątych pow
stały dwa kolejne zbiorniki 
wodne dla potrzeb kanału. 
Wszystkie znajdują się na

wykorzystywane bywają w ce
lach turystycznych i rekrea
cyjnych. Kanał Gliwicki prze
biega przez rolniczo-leśną 
równinę Niecki Kozielskiej na 
pograniczu województw kato
wickiego i opolskiego. Ma
sywne wały ziemne ujmują 
szeroką wstęgę kanału i wy
znaczają jego przebieg niemal 
na całej długości. Łączy się on 
z Odrą na 201 km jej biegu (98 
km od granicy Polski). Stąd 
zaledwie kilometr do ujścia 
dawnego Kanału Kłodnickie- 
go i jego pierwszej śluzy (zob. 
„Spotkania z Zab.”, nr 2,1993). 
Budowę Kanału Gliwickiego 
według projektu inżyniera 
Ludwika Franziusa rozpoczę
to 14 maja 1934 r. Prace zwią
zane z przygotowaniem trasy 
w terenie wykonano rok 
wcześniej. Włączono do niej 
niewielkie odcinki koryta sta
rego Kanału Kłodnickiego, a 
także skanalizowane łożysko 
Kłodnicy w województwie ka
towickim. W 1938 r. gotowe 
były wszystkie śluzy oraz od
dano do użytku dwa zbiorniki 
wodne przy ujściu rzeki Dra
wy. W okresach niskiego po
ziomu wody służą one do zasi
lania kanału. W tym czasie na 
nowej drodze wodnej rozpo
czął się ruch żeglugowy, ale 
otwarcie kanału nastąpiło do- 

Ziemi Gliwickiej (Jeziora 
Dzierżno I i II, Rzeczyckie i 
Plawniowickie). Latem są one 
również wykorzystywane do 
celów rekreacyjnych, bowiem 
wchodzą do zewnętrznej strefy 
Leśnego Pasa Ochronnego 
GOP-u. 25 czerwca 1970 r. 
uruchomiono Kanał Kędzie- 
rzyński: liczy on 6,4 km dłu
gości i wiąże Zakłady Azotowe 
(produkują nawozy azotowe i 
różnorodne związki organi
czne) z Kanałem Gliwickim 
pod Blachownią Śląską (dziel
nica Kędzierzyna-Kożla).

Kanał Gliwicki łączy duże 
porty śródlądowe w Łabędach 
(210 m n.p.m.) i Koźlu (166,4 
m n.p.m.). Są to zachodnie 
dzielnice Gliwic oraz Kędzie- 
rzyna-Koźla. Port kozielski, 
uważany za początek kanału, 
zbudowano w latach 
1891 —1908. Zajmuje on po
wierzchnię 16,7 ha i ma trzy 
baseny z nabrzeżami o długoś
ci 1600 m. Port w Gliwicach, 
oddany do użytku w 1938 r., 
ma 12,3 ha powierzchni oraz 
dwa baseny o długości nabrze
ży 3490 m.

Długość Kanału Gliwickiego 
wynosi 40,6 km (16 km w wo-

1. Śluza w Kędzierzynie-Kożlu
2. Jaz stały na Jeziorze Rzeczyckim 
pod Taciszowem
3. Spad do odprowadzania wody z 
Kanału Gliwickiego do Kłodnicy w 
Kędzierzynie-Koźlu
4. Śluzowanie w Gliwicach-Łabę- 
dach
5. Transport ładunków masowych 
odbywa się barkami

(zdjęcia: Krzysztof Domański)

jewództwie katowickim, 
24,6 km — w opolskim), sze
rokość 37 m i głębokość 3,5 m. 
Wały zabezpieczające umożli
wiają podniesienie lustra wody
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o 3,5 m. Szerokość kanału 
zwiększa się wówczas do 41 m. 
Szerokość na dnie wynosi 
20 m. Parametry takie zapew
niają bezkolizyjne mijanie się 
taboru pływającego. Różnicę 
poziomu wody 43,6 m między 
portami pokonuje sześć śluz. 
Składają się one z dwu równo
legle ustawionych komór o 
długości 72 m i szerokości 
12 m, połączonych poprze
cznymi kanalikami do uwal
niania i wypełniania wodą 
przyległych śluz. Istnieją moż
liwości wydłużenia komór do 
85 m i jednoczesnego zwięk
szenia wyporności taboru. 
Śluzy są zelektryfikowane i 
centralnie sterowane z pomie
szczenia nad środkową ścianą 
komór bliźniaczych. Trzy 
znajdują się w Kędzierzynie- 
-Koźlu („Kłodnica” na północ 
od Koźla i Kędzierzyna, 
„Nowa Wieś” w Kędzierzy
nie, „Sławięcice” w Śławięci- 
cach) oraz w Rudzińcu („Ru
dziniec”), Taciszowie („Dzier- 
żno”) i Gliwicach („Łabędy”). 
Zbiorniki zasilające łączą z ka
nałem odnogi, na których 
wzniesiono jazy stałe z upu
stem dennym w postaci dwóch 
otworów o średnicy 2 m. Ka
nał zasilają również wody rzeki 
Kłodnicy, na jej uregulowa
nym i skanalizowanym odcin
ku między Łabędami a Pław- 
niowicami. W Kędzierzynie- 
Koźlu Lenartowicach Kłodni
ca krzyżuje kanał za pomocą 
syfonu i po około 7 km ucho
dzi do Odry na 94 km jej biegu 
(od granicy państwowej)., W 
Sławięcicach i Blachowni Ślą
skiej znajdują się spady stop
niowe odprowadzające wody 
kanału do Kłodnicy.
Obecnie po kanale pływają 
statki i barki o nośności do 750 
ton. Powiększenie śluz zapew
niłoby wzrost wyporności ta
boru do 1000 ton. Barki pro
wadzą niewielkie holowniki- 
-pchacze, które tworzą tzw. po
ciągi holownicze lub zestawy 
pchane. Pociągi holownicze 
poruszają się z prędkością 
5 km na godzinę, statki ładow
ne — 7 km na godzinę, statki 
nie załadowane — 9 km na go
dzinę. Przewozy obejmują 
przede wszystkim węgiel, rudy 
i kruszywo, w mniejszym 
stopniu nawozy, surowce fosfo
rowe i drobnicę oraz inne to
wary masowe.
Kanał Gliwicki jest zatem wa
żnym szlakiem komunikacyj
nym, lecz nie wykorzystanym 
w pełni. Ruch ńa kanale jest 
bowiem niewielki i wykazuje 
tendencje spadkowe. W ciągu 
ostatnich lat znacznie zmniej
szyła się ilość przewożonej 
masy towarowej. A możliwości 
są tu o wiele większe...

Krzysztof Domański

Usługi
w Stalowej Woli

Osiedla COP

Dla zapewnienia należytego 
funkcjonowania Zakładów Po
łudniowych oraz osiedla 
mieszkaniowego (zob. „Spot
kania z Zabytkami”, nr 1, 
1993, s. 28), niezbędne było 
wzniesienie obiektów usługo
wych: sklepów, szkół, budyn
ków dla służby zdrowia. Bu
dowane w szybkim tempie 
osiedle wymagało z założenia 
wielu obiektów handlowych, 
które zaspokoiłyby potrzeby 
ludności. Pierwsi mieszkańcy 
osiedla musieli udawać się po 

zakupy do Rozwadowa i Ni
ska. Artykuły żywnościowe 
pochodzenia wiejskiego przy
wozili mieszkańcy z okolic i 
sprzedawali prosto z furmanek 
w miejscach zupełnie przy
padkowych. Handel ten został 
uregulowany przez stworzenie 
placu targowego, zabrukowa
nego i zaopatrzonego w drew
niane budki, dzierżawione 
przez drobnych kupców.
Wraz z zasiedlaniem coraz 
nowych bloków mieszkalnych 
pojawił się problem budowy 

szkół. Dzieciom należało za
pewnić możność kształcenia 
się na miejscu, ponieważ szko
ły w Pławie, Nisku lub Roz
wadowie były zbyt oddalone 
od Stalowej Woli i nie przy
stosowane do przyjęcia dużej 
liczby nowych uczniów. Dlate
go wiosną 1938 r. zdecydowa
no o budowie szkoły pow
szechnej i gimnazjum. W tym 
samym roku ukończono pier
wszą fazę budowy, umożliwia
jąc rozpoczęcie jesienią nor
malnego roku szkolnego. Od
dano do użytku budynki szko
ły powszechnej i ogólnokształ
cącej. Oprócz tego na terenie 
fabrycznym powstała szkoła 
mechaniczna.
Zwiększająca się liczba pra
cowników Zakładów oraz 
przedsiębiorstwa prowadzące 

1 Na placu targowym w Stalowej Woli
- rok 1939
2 3. Budynki szkolne: szkoła pow
szechna (2) i gimnazjum (3)
4 Uroczystość otwarcia gimnazjum 
w 1938 r.
5. Drewniany kościół przeniesiony ze 
wsi Stany
6 Tak zwane Ambulatorum — drew
niany dom ZUS w 1938 i.
7 Rozmieszczenie obiektów usługo
wych w osiedlu mieszkaniowym

budowę wymagały opieki le
karskiej. Wspólnie z Ubezpie- 
czalnią Społeczną w Tarno
brzegu zdecydowano o budowie 
prowizorycznego drewnianego 
domu, który pomieściłby po-
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mieszczenia lecznicze, biura 
administracyjne oraz mieszka
nia personelu. Budynek ten 
miał być następnie zamieniony 
na odpowiednio urządzony oś
rodek zdrowia. W lecie 1939 r. 
rozpoczęto budowę szpitala na 
400 łóżek, który miał obsługi
wać Centralny Okręg Prze
mysłowy, jednak budowa 
wkrótce została przerwana.
Z inicjatywy pracowników 
Zakładu oraz księdza prefekta 
tutejszych szkół w 1938 r. 
powstał komitet budowy koś
cioła. Kościół miał być usy
tuowany w centralnej części 
osiedla, na piaszczystym 
wzniesieniu skraju wsi Pławo. 
Wiosną 1939 r. rozpisano kon
kurs na projekt kościoła, do 
bliższego opracowania skiero
wano jedną z prac, lecz wojna 
przerwała dalsze działania. W 
1943 r. przeniesiono drewnia
ny kościół ze wsi Stany do Sta
lowej Woli. Wieś Stany leżała 
wówczas na terenie ćwiczeń 
wojskowych, skąd ludność 
została wysiedlona.
Pierwszym ośrodkiem kultu
ralnym była wypożyczalnia 
książek w jednym z hoteli. W 
czerwcu 1939 r. gotowy był 
projekt budowy domu ludo
wego. Budynek ten, o kubatu
rze 24 500 m’, miał stanąć w 
pobliżu gmachu szkoły pow
szechnej. Zawierać miał dużą 
salę teatralno-kinową, odczy- 

towo-balową, pomieszczenia 
na spotkania, zebrania, czytel
nię, bibliotekę oraz bufet z salą 
jadalną. Z powodu braku kre
dytów budowa w 1939 r. nie 
została rozpoczęta, jak to było 
planowane. Obok domu ludo
wego i szkoły powszechnej za
projektowany był ogródek jor
danowski i przedszkole, jed
nak te obiekty również nie do
czekały się realizacji.
Wraz z budową osiedla, poza 
jego terenem, przy drodze 
prowadzącej do fabryki wzno
szono stadion sportowy. Z 
powodu piaszczystego gruntu 
boisko piłki nożnej wykonano 
z darniny ułożonej na war
stwie próchnicy. Nawierzch
nia ta wystarczałaby na po
trzeby sportu, ale wskutek 
ćwiczeń wojskowych i ruchu 
różnego rodzaju pojazdów 
uległa znacznemu zniszczeniu. 
Do budowy bieżni nie przy
stąpiono. Drugim obiektem 
sportowym, częściowo wyko
nanym, były korty tenisowe, 
zbudowane w 1939 r. wraz z 
ogrodzeniem i szatnią, cieszą
ce się sporą popularnością. 
Przy rzece San zbudowano 
przystań Ligi Morskiej i Ko
lonialnej w postaci drewnia
nej, prowizorycznej szopy na 
lewym brzegu. Znalazły się 

tam szatnie i liczne kajaki. 
W 1938 r. brak było jakiego
kolwiek lokalu, gdzie mogłyby 
odbywać się imprezy artysty
czne czy też rozrywkowe. Te 
na niewielką skalę były organi
zowane w salach hotelowych. 
W lesie, poza boiskiem sporto
wym, zorganizowano park za
baw ludowych, w którym zain
stalowano także kino leśne. 
Różnego rodzaju zabawy od
bywały się tam w lecie 1939 r. 
W będącym w budowie banku 
Pocztowej Kasy Oszczędności 
miała być pierwsza na dużą 
skalę kawiarnia.
Obiekty usługowe, których 
realizację prowadzono równo
cześnie z budową Zakładów 
Południowych oraz osiedla 
mieszkaniowego, stanowiły waż
ny element ułatwiający nor
malne funkcjonowanie życia 
mieszkańców. Lokalizacja 
tych obiektów była przemyś
lana, budowy prowadzone by
ły w szybkim tempie i bardzo 
sprawnie. Technologia wzno
szenia oraz wyposażenie bu
dynków pozwalały na ich nale
żyte wykorzystanie w pier
wszych latach istnienia, jak i w 
okresie późniejszym, często do 
chwili obecnej.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai

Akcja cmentarze

Kaplica 
Sanguszków
Stary cmentarz w Tarnowie, 
zwany niekiedy cmentarzem na 
Zabtociu, należy do najstarszych 
cmentarzy pozamiejskich w 
Polsce. Pomimo ze data jego 
powstania nie jest ściśle ustalo
na, przyjmuje się, że mogło to 
nastąpić w 1786 lub 1787 r.
Najokazalszą budowlą tarnow
skiej nekropolii jest kaplica gro
bowa książąt Sanguszków — ro
du związanego z dziejami miasta 
od 1742 r. Usytuowana w cen
tralnej części cmentarza, po za
chodniej stronie alei głównej jest 
budowlą orientowaną na zachód. 
Założona na planie p'ostokąta, z 
absydą i przyległym od północy 
aneksem, jest kaplicą o dwóch 
kondygnacjach, z murowaną 
kryptą, której część naziemna 
stanowi rodzaj cokołu dla pozio
mu górnego. Wejście do krypty 
prowadzi z zewnątrz od strony 
północnej i ukryte jest w niskim 
aneksie, którego front wieńczy 
trójkątny przyczółek. Pełnołuko- 
wy portal ujęty parą kolumienek 
wiedzie do podziemia
Fasada tej pierwszej na terenie 
Tarnowa budowli w stylu neoro- 
mańskim jest jednoosiowa. Do 
wnętrza prowadzą wysokie 
schody oraz półkolisty, obu
stronnie rozglifiony portal. Powy
żej, na jego osi tkwi głębokie o-

1 Fronton kaplicy grobowej Sangusz
ków
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krągłe okienko. Zwieńczeniem fa
sady jest zamknięta trójkątnym 
szczytem dzwonnica. Przepruwa 
ją biforialny (dwudzielny) prze
świt z parą dzwonów. Skromną 
dekorację architektoniczną po
zostałych elewacji stanowią ryt
micznie rozmieszczone lizeny, 
wsparte na boniowanym cokole 
budowli, opasanej w całości fry
zem arkadkowym. Krata metalo
wa oddziela budowlę od sąsied
nich kwater. Wnętrze jest trój- 
przęsłową nawą krytą sklepie
niem krzyżowo-żebrowym na 
zdwojonych pilastrach.
Powstanie kaplicy związane jest 
z osobą księcia Władysława Hie
ronima Sanguszki (1803—1870), 
właściciela T arnowszczyzny, nieg
dyś adiutanta generałów Michała 
Radziwiłła i Jana Skrzyneckiego 
w Powstaniu Listopadowym, w 
późniejszych latach znanego ze 
swych konserwatywnych poglą
dów posła na Sejm Krajowy. Bu
dowę kaplicy zlecił książę Wła
dysław Michałowi Zajączkow
skiemu (1842—1900), który od 
1865 r. pełnił funkcję budowni
czego Sanguszków w Gumni- 
skach, gdzie przeniósł się po 
ukończeniu prac dla Sapiehów 
na zamku krasiczyńskim.
Dokładna data powstania bu
dowli jest trudna do ustalenia. 
Najczęściej podaje się lata 
1869—1870 z uwagi na często 
powtarzaną wiadomość, że pier
wszą osobą, która spoczęła w 
rodzinnej krypcie był sam funda
tor, Władysław Sanguszko. Wy- 
daje się jednak, że prace nad 
świątynką musiały być rozpoczę
te wcześniej, na co wskazuje po
chówek zmarłej w 1868 r. Marii z 
Borchów, synowej Władysława, 
żony Pawła Romana Sanguszki. 
Kryjąca jej zwłoki tumba różni się 
zarówno ogólną formą, jak i ka- 
mieniarką od pozostałych sarko
fagów w krypcie. Wiele cech 

wskazuje także, że jest ona nie
wątpliwie najstarszym grobow
cem.
Nie wiemy nic na temat pierwot
nego wystroju wnętrza mauzo
leum. Przeszło 40 lat po powsta
niu, w 1911 r. kaplicę poddano 
renowacji, zmierzając do prze
kształcenia jej w reprezentacyjną 
nekropolię. Zamysł ten, realizo
wany przez Konstancję z Za
moyskich Sanguszkową (1864— 
—1946), wdowę po Eustachym 
S. Sanguszce, kolejnym właści
cielu klucza tarnowskiego, zro
dził się niewątpliwie już wcześ
niej, gdy w latach 1902—1903 
szwagier Konstancji, Roman 
Damian Sanguszko, postanowił 
wznieść dla swych rodziców — 
Władysława Hieronima i Izabeli z 
Lubomirskich monumentalne 
pomniki nagrobne. Życzeniem 
fundatora było, aby nagrobkom 
nadać znamię historyzmu. Naj
starszy z nich, ukończony w 
1904 r. nagrobek Izabeli z Lubo
mirskich Sanguszkowej (1808— 
—1890), jest dziełem rzeźbiarza 
austriackiego, z pochodzenia 
Węgra — Rathausky'ego. Twór
cą dwóch pozostałych pomni
ków jest znany rzeźbiarz polski 
Antoni Madeyski (1862—1939), 
który od 1903 r. — kiedy San
guszko poszukiwał twórcy dla 
nagrobka swego ojca Władysła
wa — pozostawał w stałych i 
serdecznych kontaktach z księ
ciem i jego bratową, Konstancją. 
Prace nad nagrobkiem Władys
ława Sanguszki trwały trzy lata. 
Nagrobek ten zarówno tumbową 
formą, jak i typem figury nagrob
nej oraz zestawieniem użytych 
materiałów nawiązuje do wawel
skiego sarkofagu Władysława 
Warneńczyka (obie prace pow
stawały równocześnie) W cztery 
lata po jego ukończeniu Antoni 
Madeyski został zaangażowany 
przez Konstancję Sanguszkową 

do prac remontowych kaplicy. W 
związku z ich przebiegiem rzeź
biarz kilkakrotnie poruszał w ko
respondencji sprawę sprowa
dzenia z Hiszpanii majolikowych 
kafelków z motywami heraldy
cznymi, które stanowić miały wie
lobarwną posadzkę; kafelki te do 
dziś zdobią posadzkę kaplicy. 
Pomysłem rzeźbiarza zapewne 
było też przyozdobienie wnętrza 
malowidłami. Na polichromię 
złożyło się osiem medalionów 
przedstawiających patronów ro
du. Nie znane jest niestety ich 
rozmieszczenie, gdyż w 1971 r. 
pokryła je polichromia Józefa 
Szuszkiewicza Twórcą dawnych 
malowideł był lwowski malarz Ju
lian Krupski, autor licznych poli
chromii kościelnych z terenu Ma
łopolski. Malowidła w kaplicy 
ukończono w grudniu 1911 r. 
Uzupełnieniem wystroju była 
lampa zakupiona przez Madey- 
skiego w jednym z antykwaria
tów rzymskich.
Trzecim pomnikiem we wnętrzu 
sanguszkowskiego mauzoleum 
jest sarkofag Romana Damiana 
Sanguszki, zamordowanego przez 
bolszewików 1 listopada 1917 r. 
w Sławucie i pochowanego w 
tamtejszym kościele Św. Doroty. 
Jest to ukończona w 1924 r. 
ostatnia, monumentalna praca 
Madeyskiego dla Sanguszków. 
Krypta grobowa kaplicy jest ni
skim, trójprzęsłowym pomie
szczeniem sklepionym kolebką. 
Mieści ona dziewięć murowa
nych i otynkowanych sarkofa
gów. Proste i jednolite tumby 
wznoszą się na profilowanych 
cokołach, równie skromne 
gzymsy koronują całość.
Po 1945 r. status kaplicy San
guszków pozostał nie zmieniony. 
Nadal stanowiła prywatną włas-

2. Pomniki nagrobne: Izabeli San
guszkowej (z lewej) — kuty w białym 
marmurze przyścienny monument ni
szowy oraz Romana D. Sanguszki (po 
prawej) — skromne, wykute w marmu
rze dzieło A. Madeyskiego: widoczny 
także prosty ołtarz wykonany w 1912 r. 
przez A. Madeyskiego w czerwo
nym marmurze
3. Pomnik nagrobny Władysława H. 
Sanguszki (A. Madeyski) — to prze
tworzenie płyty rycerskiej: zmarły 
ubrany jest w kontusz i delię, nogi 
spoczywają na snopie zboża

(zdjęcia: 1,2 — Dariusz Kobylański,
3 — Robert Moździerz)

ność, jednak z uwagi na fakt, że 
rodzina Sanguszków mieszkała 
w Brazylii, budowla cmentarna 
popadała stopniowo w zanied
banie. Sytuacja uległa pogorsze
niu w momencie, gdy w związku 
z remontem przedpogrzebowej 
kaplicy Św. Józefa funkcję jej 
powierzono tymczasowo kaplicy 
Sanguszków. Konieczność adap
tacji budynku do nowej roli spra
wiła, że we wnętrzu dokonano 
pewnych przekształceń, m.in. 
zamalowując polichromię. Nie
wiele zmienił fakt, że w 1977 r. 
Stary Cmentarz i kaplica XX 
Sanguszków zostały wpisane do 
rejestru zabytków województwa 
tarnowskiego.
Na początku lat dziewięćdziesią
tych rodzina Sanguszków po
nownie zainteresowała się pozo
stawionymi w Polsce nierucho
mościami, ustanawiając ich 
prawnego kuratora. Na przeło
mie 1991 i 1992 r. dokonano z 
zewnątrz gruntownego remontu 
budowli, znacznie już zdewasto
wanej wskutek poprzednich za
niedbań. Jednocześnie przywró
cono kaplicy jej pierwotną funk
cję.

Angeła Sołtys
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Niecodzienne muzea

Zabytkowa chemia

Gmach Wydziału Chemii Uni
wersytetu Warszawskiego liczy 
już ponad pięćdziesiąt lat. W 
czerwcu 1939 r. prezydent Rze
czypospolitej prof. Ignacy Moś
cicki dokonał otwarcia gmachu 
przy ul. L. Pasteura na Ochocie. 
W1990 r. w hallu gmachu odsło
nięto tablicę pamiątkową ku czci 
inicjatorów budowy prof. prof. 
Centnerszwera, Jabłczyńskiego i 
Lampego. Nieco wcześniej, 
dzięki inicjatywie pani Zofii Bog- 
lewskiej i prof. Marka Trojanowi- 
cza, przy poparciu kierownika 
Pracowni Teoretycznych Pod
staw Chemii Analitycznej prof. 
Adama Hulanickiego, zorgani
zowano niewielką ekspozycję 
aparatury naukowej używanej na 
Wydziale Chemii w latach trzy
dziestych, czterdziestych i pięć
dziesiątych. Aparatura uratowa

na przed złomowaniem stanęła w 
gablocie, ukazując postęp, jaki 
dokonał się w tej dziedzinie przez 
półwiecze. Zestaw urządzeń po
chodzi z wyposażenia byłej Ka
tedry Chemii Nieorganicznej, kie
rowanej po wojnie przez świato
wej sławy chemika prof. Wiktora 
Kemulę (1902—1985). W skład 
ekspozycji wchodzą m in. pola
rografy, spektrometry i koloryme- 
try, a także mniejsze aparaty, ta
kie jak przenośny zestaw do po
miaru kwasowości roztworów 
metodą Wolffa, spektroskop kie
szonkowy, galwanometr i waga 
Mohra — aparaty, których uży-

1. Niemiecki zestaw do pomiarów pH 
(kwasowości roztworów) z ok. 1930 r.
2 Polarograf produkcji czechosło
wackiej z 1951 r.

wat profesor dla demonstracji w 
czasie wykładów.
W Pracowni Chemii Teorety
cznej i Krystalografii znajduje się 
druga gablota zawierająca nie 
mniej cenne eksponaty. Te po
chodzą z byłej Katedry Krystalo
grafii, kierowanej po wojnie przez 
prof. Ludwika Chrobaka (1896— 
—1982). Są to: goniometr refle
ksyjny jednokołowy, produkcji 
niemieckiej firmy R. Fuess, Steg- 
litz bei Berlin, oraz komparator

także niemieckiej produkcji z fir
my Leitz wraz z optyką znanej 
firmy Carl Zeiss Jena W kolekcji 
znajdują się również drewniane 
modele kryształów, nazywane w 
gwarze studenckiej „michałami”. 
Eksponaty zostały zachowane 
przez dr Romanę Anulewicz i 
prof. Tadeusza Krychowskiego.
Gabloty stanowią stałą ekspozy
cję i są ciekawym źródłem po
znawczym dla studiującej mło
dzieży.

Adam Myśliński

Spotkanie z książką

W księgarni „Prusa”
Ta niewielka książeczka rozpro
wadzana jest w Głównej Księ
garni Naukowej im. Bolesława 
Prusa w Warszawie przy ul. Kra
kowskie Przedmieście 7. Tytuł: 
Kamienica przy Krakowskim 
Przedmieściu 7, autor: Tadeusz 
S. Jaroszewski, projekt okładki i 
grafika: Andrzej Grzybowski. 
„Dom przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 7 towarzyszy) pi- 
szącemu te słowa od dzieciń
stwa" — rozpoczyna autor. I jest 
to pierwsza motywacja napisania 
książki. Druga dotyczy „wielkiej 
przyjaźni z żeńskim kierownict
wem księgarni", trzeciej możemy 
się domyślać — to była i jest 
niewątpliwie najlepiej zaopatrzo
na w wydawnictwa naukowe i 

popularnonaukowe warszawska 
księgarnia!
Ale oprócz nic ne przesa
dzonej reklamy tej placówki, 
dziś sprywatyzowanej, autor 
opisuje niezwykle barwne 
dzieje posesji (od XVI w.) i 
kamienicy (XIX v/„ zwana 
wówczas domem Grodzic
kiego) oraz jej neorenesan- 
sowy wystrój. Książeczkę po
lecamy każdemu bywalcowi 
„u Prusa” i przypominamy, że 
tu właśnie można nabywać 
również „Spotkania z Zabyt
kami". Księgarnia jest czynna 
w godz. 10.00—19.00, w so
boty 10.00—14.00. Pamiętaj
cie: Krakowskie Przedmieście 
nr 7, vis-a-vis bramy Uniwer
sytetu Warszawskiego! (m)

Pokwitowanie dla poczty

słownie - —
 

WPŁACAJĄCY
imię_______________________________

nazwisko  
kod poczt.
adres

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku

zł  
 

słownie -
 

WPŁACAJĄCY
imię________________________________

nazwisko
kod poczt.--------------------------------------------

adres ----------------------------------------------------

Pokwitowanie dla wpłacającego

słownie —

WPŁACAJĄCY
imię________________________________

nazwisko  
kod poczt.
adres

na rachunek na rachunek na rachunek

AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1 
PKO VIII O/W-wa
1586-77578-136

AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1
PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

AMOS Warszawa 
ul. Szenwalda 1 
PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

| stempel stempel stempel

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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O ulicę Józefa Dziekońskiego Listy
Zmiany nazw ulic nie wpły
wają na poprawę rzeczywi
stości, lecz do pewnego 
stopnia są usprawiedliwione, 
a nawet konieczne. Warto 
więc przypomnieć o uchwale 
stołecznych radnych, którzy 
w 1927 r. postanowili „plac, 
czy ulicę w pobliżu kościoła 
św. Floriana nazwać imie
niem Dziekońskiego" („Kurier 
Warszawski”, 1927, nr 49, s. 
10).

Zbliża się okrągła rocznica, 
może jest to właściwa okazja 
do złożenia należytego hołdu 
Józefowi Piusowi Dziekoń- 
skiemu (1844—1927). Na
zwisko jednego z najwięk
szych polskich architektów 
pozostaje w zapomnieniu. 
Nadmieńmy zatem, że chodzi 
o twórcę prawie stu kościo
łów budowanych w okresie 
pomiędzy powstaniem sty
czniowym a wojną światową. 
W Warszawie stoi aż pięć 
projektowanych przez niego 
świątyń, i to nie byle jakich, 
bo: Św. Floriana na Pradze, 
Św. Stanisława bpa przy ul. 
Wolskiej, Św. Karola Boro- 
meusza na cmentarzu po
wązkowskim, Najświętszego 
Zbawiciela przy placu o tej

Kościół Św. Stanisława bpa przy ul. 
Wolskiej w Warszawie

samej nazwie i Dzieciątka 
Jezus przy ul. Lindleya. Był 
jeszcze szósty kościół — Św. 
Aleksandra, zrekonstruowa
ny po ostatniej wojnie w 
swych pierwotnych kształ
tach.
Miasto zawdzięcza Dziekoń- 
skiemu znacznie więcej i nie 
sposób tutaj wszystkiego 
wymienić. Trzeba wszakże 
koniecznie wspomnieć, że 
mówimy nie tylko o człowie
ku, który posiadał imponują

cy dorobek zawodowy, lecz 
także był niekwestionowa
nym autorytetem moralnym. 
Od początku stulecia należał 
do archidiecezjalnego kon- 
systorza, co stanowiło bodaj 
precedensowe wyróżnienie 
dla osoby świeckiej. W 
przeddzień odzyskania nie
podległości został wybrany 
pierwszym dziekanem Wy
działu Architektury w Poli
technice Warszawskiej. Przy
znano mu Komandorię Orde
ru Polonia Restituta i papieski 
order Św. Grzegorza, wrę
czono doktorat honorowy Po
litechniki Lwowskiej, a żaden 
z owych zaszczytów nie był 
przejawem okazjonalnej de
cyzji.

Gdy żegnano go na zawsze, 
padły patetyczne, choć ak
tualne do dzisiaj słowa: „Imię 
'jego — to symbol i najcen
niejsze relikwie nasze”. Jeżeli 
założyć, że minęła już epoka 
sztucznego kreowania boha
terów narodowych, to — 
zanim doczekamy się no
wych — przywróćmy pamięć 
tych, których niezasłużenie 
wykreślono ze świadomości 
społecznej,

Andrzej Majdowski

Pani Zofia Wieczorek z Ka
towic. zachęcona informacją 
zamieszczoną w numerze 12. 
1992, pt. Inicjatywa, ooisała swo
ją pracę w administracji budyn
ków mieszkalnych, gdzie poza 
obowiązkami, w miarę możliwoś
ci pomaga ratować zabytki. „To 
lektura -Spotkań z Zabytkami 
wzbudziła drzemiące we mnie za
interesowania" — pisze p. Wie
czorek. Okazuje się, ze wspólnie 
z p. Jackiem Kuczyńskim dopro
wadzili do oznakowania z fundu
szy administracji 300 zabytko
wych kamienic, z ich inicjatywy 
przeprowadzono w k-lku kamie
nicach konserwację witraży i 
wystroju sztukatorskiego oraz 
odnowiono elewacje trzech bu
dynków. Prowadzą także akcję 
uświadamiania mieszkańcom 
wartości zabytkowej domów, w 
których mieszkają. Jednocześnie 
p. Wieczorek często wyjeżdża w 
teren, gdzie nie tylko fotografuje 
zabytki. „W Raciborzu uporząd
kowałam dwa nagrobki — jeden 
polski i jeden niemiecki (...) W 
miejscowości Grzawa koło 
Pszczyny kościółek był w re
moncie. Po rozmowie z ks. pro
boszczem dowiedziałam się, że 
parafia liczy tylko 180 wiernych i 
trzeba szukać pieniędzy. Zwróci
łam się do kilku przedsiębiorców 
o wsparcie finansowe, co spotka
ło się z ich życzliwością i pienią
dze zostały przekazane. Tak przy 
okazji fotografowania kościołów 
występują różne sprawy, które 
nadają głębszy sens moim za
mierzeniom". — pisze p. Wieczo
rek.

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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Stowarzyszenie 
Konserwatorów Zabytków 

poleca następujące 
wydawnictwa:

M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Serce 
Polski — zabytki i świadomość narodowa, 
Kraków 1992, cena 40 000 zł
Architektura i urbanistyka w krajobrazie hi
storycznym Królestwa Polskiego 1815—1914 
(materiały z sesji naukowej SKZ), Warsza
wa 1 992. cena 30 000 zł
Ars sacra et restauratio (materiały z konfe
rencji naukowej SKZ, Komisji Episkopatu 
ds. Sztuki Sakralnej, klasztoru oo. paulinów 
na Jasnej Górze), Warszawa 1992, cena 
40 000 zł
Do nabycia w lokalu SKZ: 00-464 War
szawa, ul. Szwoleżerów 9, tel. 21-54-77.

Tanie, rzetelne reklamy 
w „Spotkaniach z Zabytkami”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia 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 
1/2 kolumny wewnętrznej 
1/4 kolumny wewnętrznej 
1/8 kolumny wewnętrznej 
1/16 kolumny wewnętrznej

— 5 000 000 zł
— 2 500 000 zł
— 1 250 000 zł
— 625 000 zł
— 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 zł
— 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 
opiekunów, muzeów — 1500 zł za jedno słowo, 
2500 zł za 1 słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów infor- 
macyjno-publicystycznych, wywiadów, reporta
ży — ceny od 3 do 10 min zł (według indywidual
nego uzgodnienia). W ceny ogłoszeń wkalkulo
wane są prace redakcyjne, techniczne i opraco
wania graficzne.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — 14 000 zl. 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. 45 
przekazie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Pre
numerata zagraniczna jest o 100% droższa. Firma AMOS nie 
pobiera 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 i piątki w godz. 9.00-14.00 (tel. 26-93-57), w Firmie 
AMÓS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52), w 
„Księgarni Artystycznej” (Warszawa, ul. Mazowiecka Ila, I 
p.) w godz. 11.00— 19.00, oraz w Księgarni Naukowej im. Bo
lesława Prusa (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7) w 
godz. 10.00—19.00) i Księgarni Zamkowej (Warszawa, ul. 
Świętojańska 2).
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. Pa

łacowa 5
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antvkwarnia „Niezależna", ul. Kopernika 4 
GORZÓW WI.KP.: 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 
NAGŁOWICE: Gminna Biblioteka Publiczna „Dworek Mi

kołaja Reja”
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 
SOBÓTKA: Ślężańskie, ul. Św. Jakuba 18
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, ul. Jana Pawła II 
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GORY: Rynek 1
WAŁBRZYCJLOkręgowe, 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. Jero
zolimskie

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 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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MEBLE ZABYTKOWE
IX. Meble biedermeierowskie

N
owy styl w meblarstwie, przypadający na lata 
1815—1850 — to biedermeier, charakteryzujący 
urządzenie mieszczańskich wnętrz mieszkalnych. 
„Biedermeier” znaczy „zacny pan Meier” — tak niemiecki 

poeta Eichrodt określał ówczesnego przedstawiciela stanu 
mieszczańskiego; nazwa ta stała się wkrótce reprezenta
tywna dla nowego stylu.
Biedermeier występował w całej Europie. Najpełniej roz
winął się w Niemczech, Austrii i na Węgrzech, wysoki po
ziom osiągnął też w Anglii, Danii i Rosji. Moda angielska, 
funkcjonalna i tania, szczególnie inspirowała nowy styl. 
Od 1808 r. ukazywał się w Anglii magazyn „Repository of 
Arts”, w którym drukowano wzory mebli, nawiązujące do 
późnych projektów Sheratona, Hope’a i Smitha. Londyn, 
Berlin i Wiedeń były głównymi ośrodkami sztuki meblar
skiej w dobie biedermeieru. Wśród wiedeńskich projek
tantów mebli wyróżniał się malarz Dannhauser, twórca 
wzorów dla meblarskiej wytwórni swego ojca.
Biedermeier czerpał motywy z klasycyzmu, racjonalizmu i 
romantyzmu. Był przeciwieństwem rozmachu, przepychu 
i dostojeństwa poprzednich epok. Odznaczał się przede 
wszystkim prostotą i elegancją. Meble projektowano nie 
tyle z myślą o ich funkcji dekoracyjnej, ile użytkowej. 
Charakteryzowały się doskonałym rzemieślniczym wyko
naniem. Jako surowca używano ciemnego, polerowanego 
mahoniu i orzecha oraz jasnego drewna brzozy i czereśni. 
Dążenie do oszczędnego dekorowania spowodowało brak 
w meblach detali z brązu, zastąpiły je tańsze aplikacje ze 
sztancowanej blachy miedzianej. Nawet fornirowanie 
traktowane było w okresie biedermeieru jako luksus.
Wnętrze mieszkalne urządzone w nowym stylu sprawiało 
jednolite wrażenie. Ściany pokojów pokryte były papiero
wymi malowanymi tapetami, wschodnimi wzorzystymi 
dywanami, obwieszone pamiątkową bronią, ryngrafami. 
Najczęściej używane w okresie biedermeieru meble — to 
skrzynie, szafy i komody o prostych, gładkich formach, 
z niewidoma profilami, gzymsami i występami. Ulubio
nym meblem była sekretera (sekretarz) z szufladkowym 
wnętrzem, prostszą konstrukcję miały małe sekretarzyki 
umieszczane w damskich pokojach. Dużym upodobaniem 
cieszyła się też witryna. Była to szafa o niewielkich wymia
rach, oszklona z przodu i po bokach, służąca do przecho
wywania porcelany i sreber. Wnętrza mieszczańskie w 
owym czasie nie były już tak przestronne, do meblowania 
pokojów wykorzystywano więc narożniki pomieszczeń; 
ustawiano w nich kątowe szafki i serwantki.
Wygląd stołu biedermeierowskiego zmieniał się w zale
żności od tego, do jakiego wnętrza był on przeznaczony i 
jakie funkcje miał w tym wnętrzu pełnić. Stoły w salonie, 
rozmieszczone przed rozłożystą kanapą, otoczone krzes
łami, były owalne, okrągłe lub prostokątne. Stoły prosto
kątne wspierały się na szerokim oskrzynieniu. Stoły okrąg
łe miały zwykle jedną podporę profilowaną, rozwidlającą 
się ku dołowi w trzy woluty lub wazonowatą, umieszczoną 
na kolistej podstawie. Rozpowszechniły się oryginalne sto
ły „ekranowe”, z okrągłą ruchomą płytą wierzchnią, połą
czoną z podstawą za pomocą mechanizmu zwanego zam
kiem. Zamek pozwalał ustawić płytę wierzchnią pionowo 
w czasie, gdy mebel nie był używany. Inne stoły salonowe 
wspierały się na nogach kolumienkowych, profilowych lub 

w kształcie dwóch lir połączonych poprzeczką w formie 
rynny lub litery „x”. Niektóre stoły wspierające się na 
szerokim oskrzynieniu mieściły w tej podstawie szufladę 
— pełniły wówczas funkcję biurek. W okresie biedermeie
ru popularne były też salonowe „klapiki” — prostokątne 
stoły zaopatrzone w dodatkowe skrzydła-klapy przycze
pione do węższych boków na zawiasach. Wyposażenie sa
lonów stanowiły również „karciaki” — stoliki do gry w 
karty, z płytą wierzchnią złożoną z dwóch blatów nałożo
nych na siebie i spiętych zawiasami. W damskich pokojach 
stały stoliczki do robót kobiecych — „niciaki”, mieszczące 
w korpusie pojemnik na szpulki nici i kłębki wełny. Nie
kiedy łączono „niciaki” w całość z toaletką; partia środko
wa mebla miała wówczas ruchome lusterko i przegródki na 
przybory toaletowe, po bokach zaś znajdowały się głębokie 
pojemniki na przybory do szycia.
Krzesła i fotele okresu biedermeieru cechowało dążenie 
do funkcjonalności i wygody. Konstrukcja ich była silna i 
masywna. Oparcia, często ażurowe, wypełniała dekoracyj
na krata ozdobiona oszczędną intarsją lub motywem sny
cerskim. Przednie nogi od około 1830 r. były toczone. 
Około 1825 r. krzesło z oskrzynieniem zostało wyparte 
przez krzesło o bocznej konstrukcji ramowej, w którym 
oparcie i podpory tworzyły płynną linię. Od 1820 r. ru
chomą ramę siedzeniową można było wyjmować z cargi 
(oskrzynienie ramy mebli szkieletowych). Do pokrycia 
używano jasnych kretonów, tkanin rypsowych, a w bogat
szych domach — jedwabnego adamaszku.
W 1822 r. po raz pierwszy użyto w Niemczech sprężyn 
stalowych pod wyścielenia krzeseł. Nieliczni tapicerzy 
otrzymywali koncesję na posługiwanie się tym wynalaz
kiem; przyniosło im to olbrzymi zysk. Styl biedermeieru 
rozpowszechnił krzesło zaprojektowane komfortowo i 
według wymogów zdrowotnych. Zapiecki siedzisk kształ
towano według zaleceń lekarskich tego okresu. L'zależnio- 
no wzajemną wysokość stołu i krzeseł. Poręcze foteli stoją
cych w jadalni mocowano nisko, aby nie przeszkadzały 
przy podawaniu potraw i posługiwaniu się sztućcami. Po
ręcze przy fotelach stanowiących wyposażenie salonu bu
dowano wysoko, dla lepszego obiegu krwi w rękach.
W czasach lubujących się w wygodzie i dosycie życia 
chętnie używano dużych sof i kanap o ciężkiej, masywnej 
formie i oparciach w kształtach wyciągniętych łabędzich 
szyj, rogów obfitości, gryfów, wici roślinnych. Wynalaz
kiem biedermeieru była oryginalna sofa (Magazinsofa) ze 
skrzyniowatymi bocznymi oparciami wykorzystywanymi 
na schowki w formie szuflad. Łoża były gładkie, o pro
stych powierzchniach, jednakowych wezgłowiach i no
gach; zniknęły podniebia, baldachimy i kotary.
Okres biedermeieru wykształcił kilka nowych mebli: rega
ły, półki na książki, wysokie lustra (tremo), ekrany osłania
jące palenisko pieca, parawany. Wszystkie charakteryzo
wały się prostą, praktyczną, celową formą.
Funkcjonalność i użytkowość mebli biedermeierowskich 
przyczyniły się do dużej popularności tego stylu w XIX w. 
Jego elementy inspirowały meblarstwo kolejnych epok, 
a i dziś można spotkać wnętrza urządzone w stylu bieder
meieru. (a)

W tekście wykorzystano: J. Setkowicz, Zarys historii mebla (Warszawa- 
-Kraków 1969); J. Gostwicka, Dawne stoły (Warszawa 1981), Dawne 
krzesła (Warszawa 1986), Dawne łóżka (Warszawa 1987).
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1. Stół, ok. 1840, Węgry
2. Krzesło z mahoniu, 1810, 
Wiedeń
3. Sekretarzyk, mebel kom
binowany z komody i biurka, 
1830, Wiedeń
4. Szafa biblioteczna z drew
na orzechowego

5. Stół i krzesło z mahoniu, 
wyrób austriacki, ok. 1800
6. Fotel z okrągłym opar
ciem, 1824, Wiedeń
7. Pojedyncze łóżko mie
szczańskie, ok.1820
8. Typowa szafa jedno
drzwiowa, ok.1840

9. Stolik, wyrób węgierski
10. Sofa, wyrób węgierski
11. Krzesło, I poł. XIX w.
12. Komplet z węgierskiego 
jesionu, 1830, Wiedeń
(rys. Bogdan Michalak wg G. 
Kaesz, „Meble stylowe”, Ossoli
neum, Wrocław 1990)



1. Portret Józefa Andrzeja 
Załuskiego, biskupa, histo
ryka i edytora, współtwór
cy pierwszej polskiej bib
lioteki narodowej zwanej 
Biblioteką Załuskich
2.3. Portrety Ossolińskich: 
Franciszka Maksymiliana 
(2) i Józefa (3); oba przypi
sywane są Szymonowi 
Czechowiczowi (1689— 
1775), twórcy wielu portre
tów sarmackich
4. Portret Marcina na Ku- 
czynie Kuczyńskiego, cho
rążego bielskiego
5. Oto Żółta Dama czyli 
Ludwika z Szujskich Ku
czyńska, chorążyna brze
sko-litewska
(zdjęcia: Zygmunt Świątek)

Liwska kolekcja
Na zamku w Liwie (zob. okł. s. I i s. 32) można 
obejrzeć kolekcję sarmackich portretów, prze
de wszystkim z rodu Ossolińskich i Załuskich. 
Do 1944 r. znajdowały się w pałacu w Sterdyni, 
który został wtedy zdewastowany i obrabowa
ny, a obrazy wyrzucono na strych. Odnaleźli je 
pracownicy Muzeum-Zbrojowni w Liwie i prze
nieśli do zamku. Galeria ta powstała prawdo
podobnie w połowie XVIII w. Uwagę zwraca 
postać Ludwiki Kuczyńskiej, z którą wiąże się 
legenda liwskiego zamku (il. 5). Była żoną nie
zwykle zazdrosnego kasztelana liwskiego. 
Pewnego dnia zaginął złoty pierścień z brylan
tem — dar małżonka. Ofiarował jej wtedy iden

tyczny, ale ten także zniknął. Mąż zaczął podej
rzewać Ludwikę o romans z którymś z dworzan 
przekupywanym takimi podarkami. Postanowił 
zrobić próbę, ofiarował jej następny pierścień, 
ale zapowiedział, że jeśli ten zniknie — odda 
żonę pod sąd z zarzutem zdrady. Trzeci pier
ścień także zaginął i sąd orzekł karę śmierci 
przez ścięcie mieczem; Ludwika została ścięta 
na kamieniu, który do dziś leży na dziedzińcu 
zamkowym. Niedługo potem trzy pierścienie 
zostały znalezione w... gnieździe sroki. Kaszte
lan popełnił samobójstwo, a widmo Ludwiki 
krąży od tego czasu po komnatach; od koloru 
sukni zwane jest Żółtą Damą.


