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KOMENTARZ

Od redakcji
Od „English Heritage” — angielskiej 
organizacji ochrony zabytków, gospoda
rującej wieloma obiektami zabytkowymi 
i wydającej miesięcznik o tej samej na
zwie — otrzymaliśmy podpisane przez p. 
Jacka Lohmana miłe pismo z gratula
cjami dla „Spotkań z Zabytkami”. Ang
likom szczególnie podobają się ostatnie 
numery, uważają, że „jest to jedno z naj
lepszych pism o zabytkach na święcie” 
(sic!), chwalą w nim „wszechstronność i 
odzwierciedlanie polskiej rzeczywistoś
ci”, zainteresowani są naszymi akcjami, 
które chcą „wypróbować u siebie”. Dzię
kujemy i życzymy powodzenia!
W bieżącym numerze tej „wszechstron
ności” jest sporo — od rozważań na te
mat palladianizmu (s. 5) po samolot z 
pierwszej wojny światowej (s. 36), od od
słaniania tajemnic cmentarzy sprzed 
około 2500 lat (s. 10) i kamiennych gro
bowców (s. 40) po poszukiwanie śladów 
nieczynnych już szlaków kolejowych 
(s. 32). W numerze dużo jest materiałów o 
dworach: na okładkach, na Pomorzu Za
chodnim (s. 28) i w okolicy Warszawy 
(s. 30). Na s. 48 ostatni już odcinek o za
bytkowych meblach, tym razem kolbu- 
szowskich. Sierpniowy numer „Spotkań 
z Zabytkami” poświęcony będzie m.in. 
województwu białostockiemu. Będą to 
artykuły przygotowane przez Regional
ny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowi
ska Kulturowego w Białymstoku.
Czytelnikom życzymy udanych urlopów 
i wakacji spędzanych oczywiście ze... 
„Spotkaniami z Zabytkami”! Zachęcamy 
do nadsyłania do redakcji wszelkich 
swoich spostrzeżeń dotyczących zabyt
ków spotykanych w czasie wędrówek po 
kraju i różnych — tak pozytywnych, jak i 
negatywnych — zjawisk z nimi związa
nych. Czekamy na listy, informacje, 
zdjęcia i artykuły!
Prawidłowa odpowiedź na pytanie dru
giej ZAGADKI ZA MILION (nr 5, 1993) 
brzmi: obraz przedstawia elekcję Augu
sta II Mocnego na Woli z wieżą Zamku 
Królewskiego w Warszawie w tle. Na
grodę — 1 milion zł — wylosował Jaś 
Słoniewski (lat 10!) z Gdańska. Gratulu
jemy!

Konserwacja zabytków staje się dobrym interesem, nie
stety — ze szkodą dla narodowych dóbr kultury. Coraz 
częściej wykonują ją firmy nie mające o konserwacji ża
dnego pojęcia, robią to ludzie bez odpowiedniego przygo
towania, których celem jest szybki zarobek pieniędzy. Ale 
to nie wszystko — na rynku pojawiają się różne firmy, 
najczęściej zachodnie, i sprzedają specyfiki konserwator
skie o działaniu niszczącym zabytki (farba „Imlar” na 
krakowskim Barbakanie, preparat „Uniclear” m.in. na 
figurze Matki Boskiej przed wrocławską katedrą itp.). 
Kiedy zaś te cechy — brak praktyki plus nie przebadane 
preparaty — łączą się przy jednym zabytkowym obiekcie, 
następuje całkowita klęska!

Jeszcze kilka lat temu działała w kraju jedna instytu
cja konserwatorska — Pracownie Konserwacji Zabytków. 
Zarzucano jej, że była monopolistą prac konserwatorskich 
i podzielono na wiele spółek, które jakby zniknęły z kon
serwatorskiego krajobrazu Rzeczypospolitej. PKZ-ty — 
cokolwiek by o nich nie sądzić — miały wspaniałych fa
chowców. Razem z rozpadem przedsiębiorstwa pojawiło 
się wiele małych niesolidnych firm, jednocześnie zaczęła 
rosnąć liczba nowych właścicieli obiektów zabytkowych 
szukających jak najtańszych wykonawców do robót kon
serwatorskich. To są główne — choć nie jedyne — przy
czyny obecnego niszczenia zabytków. A więc już nie tylko 
czas, zaniedbania czy „podręcznikowi” dewastatorzy 
wpływają na stan dóbr kultury.

Pseudokonserwatorzy zaopatrzeni w konserwatorskie 
pseudospecyfiki krążą po kraju! Czy nie nadszedł czas na 
uregulowanie tego negatywnego zjawiska? Wojewódzcy 
konserwatorzy zabytków nie są w stanie codziennie kon
trolować każdego remontowanego w taki czy inny sposób 
obiektu. Ale mogą i powinni wprowadzić na swoim terenie 
ostrą selekcję firm i osób zabierających się do prac konser
watorskich. Bez odpowiednich referencji właśnie od woje
wódzkich konserwatorów łącznie z zatwierdzanym przez 
nich wykazem stosowanych preparatów — nie wolno by
łoby przystępować do konserwacji danego zabytku. Zaś o 
zamiarze prowadzenia takiej pracy zawsze zobowiązany 
jest powiadomić urząd konserwatorski każdy właściciel 
czy użytkownik dworu, pałacu, kościoła, kamienicy itd. 
Tylko w ten sposób możemy uchronić zabytki przed nieob
liczalnym, pseudokonserwatorskim żywiołem.
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W 1493 r. — pięćset lat temu — nastąpiło 
w sejmie walnym (wielkim) wyodrębnienie 
izby poselskiej. Od tego czasu sejm składał 

się z dwóch izb: senatu złożonego 
z ministrów, kasztelanów, 

wojewodów, arcybiskupów i biskupów 
rzymskokatolickich oraz izby poselskiej, 

w skład której weszli posłowie szlacheccy 
wybrani na sejmikach ziemskich. 

Oczywiście w ciągu pięciu wieków było 
wiele zmian tak w strukturze i prawach 

sejmu, jak i w składach obu izb. Niemniej 
jednak właśnie rok 1493 przyjmuje się za 

początek polskiego parlamentaryzmu, 
choć tradycja wiecowania (zebrań sądowo- 

administracyjnych) sięga na naszych 
ziemiach okresu przedpiastowskiego. 

Słynny pamiętnikarz polski Jan 
Chryzostom Pasek (1630—1701) pisał 

o znaczeniu dawnych sejmów jako szkoły 
życia publicznego: „Żeby każdy, ze szkół 
wyszedłszy, starał się o to pilno, aby się 

rzeczom przysłuchał i przypatrzał na 
sejmach (...) Nauczysz się polityki, 

nauczysz prawa i tego, o czem w szkołach 
jako żyw nie słyszałeś. ” 

Oby tak było i dzisiaj!

Bożena Wierzbicka

Najbardziej 
popularny

Z
espół stołecznych budynków polskiego 
parlamentu symbolizuje niewątpliwie 
rotunda Sali Posiedzeń. Pojawienie się 
w polskiej telewizji lub prasie znaku 
graficznego w formie jej uproszczonego zarysu 

oznacza: Uwaga! Teraz zostaną przekazane in
formacje dotyczące obrad sejmowych! Jest ona 
chyba zarazem najpopularniejszym z współczes
nych gmachów ze względu na częstotliwość po
jawiania się na ekranach.
Na obecnie użytkowany kompleks sejmowy 
składają się części zaprojektowane przed i po 
wojnie. Gmach Sali Posiedzeń zbudowany został 
w latach 1925—1928. Kazimierz Skórewicz 
(1866—1950) zaprojektował go i nadzorował je
go budowę, jak również pobliskiego Hotelu 
Sejmowego, określanego dziś jako stary. Archi
tekt ten był w ciągu poprzednich sześciu lat na
czelnikiem Państwowego Zarządu Gmachów 
Reprezentacyjnych RP, a także przez długi czas 
(w latach 1915—1928) kierował pracami bada
wczymi i remontowo-konserwatorskimi na 
Zamku Królewskim w Warszawie.
Sala obrad sejmu o planie przedłużonego półkola 
dostawiona została do budynku prostopadłoś- 
ciennego. Przed wojną był to budynek szkoły 
średniej. Został on zbudowany w latach 
1851 —1853 dla Instytutu Szlacheckiego — szko
ły męskiej. W 1862 r. przejęła go i użytkowała do 
pierwszej wojny światowej szkoła średnia żeńska 
— Instytut Aleksandryjsko-Maryjski Wycho
wania Panien. Jest on widoczny z lewej strony na 
przedwojennych fotografiach, podobnie jak (nie 
istniejące już) kute ogrodzenie terenu sejmowe
go, dobrze komponujące się ze stylowymi latar
niami ul. Wiejskiej.
W latach 1946—1947, w ciągu dziewięciu mie
sięcy odbudowano zniszczoną Salę Posiedzeń w 
dawnych formach; była ona wypalona już w 
trakcie działań wojennych w 1939 r. Po ostatniej 
wojnie przy północnej ścianie Sali miejsce daw
nego budynku poszkolnego zajął jeden z zespołu 
segmentów zaprojektowanych przez Bohdana 
Pniewskiego w latach 1949—1952. Architekt ten 
nadbudował też łącznik-palarnię, która prowadzi 
z Sali do starego hotelu.
Długość ściany prezydialnej w Sali Posiedzeń 
wynosi 32 m, a jej wysokość — mierzona od 
środka przed mównicą poselską do gzymsu — 
11 m; kubatura około 16 tysięcy m3. Przykrycie 
zewnątrz stanowi stożkowy dach. Przed wojną 
został on wykonany przez znaną krakowską fir
mę „L. Zieleniewski”, po wojnie (w celu uni
knięcia zbyt dużych obciążeń) skorzystano z 
osiągnięć techniki lotniczej.
Do betonowego stropu nad galerią od wewnątrz 
podwieszona była przed wojną kasetonowa ko
puła. Średnica świetlika w centralnej części da
chu wynosi ponad 16 m. Jego szklany plafon o 
łamanych płaszczyznach został wykonany dla
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1 Budowa Sali Posiedzeń w 1925 r.
2. Widok Sali Posiedzeń i Hotelu Sejmowego w 1929 r.. z lewej strony widoczny 
fragment gmachu poszkolnego
3. Sala Posiedzeń w 1972 r.

lepszego rozproszenia światła nad Salą oraz w ce
lu polepszenia akustyki; nie ma też już kaseto
nów. Prostokątne okna na parterze oświetlają ku
luary, które półkoliście obiegają amfiteatralną 
nieckę Sali Posiedzeń. Jej klasycystyczne wnę
trze ma oświetlenie naturalne tylko od góry, 
przez świetlik w dachu. Do kuluarów otwiera się 
dziewięć par drzwi, do których promieniście 
poprowadzono przejścia między fotelami posel

skimi. Ażurową ścianę galerii wyznacza monu
mentalny rytm osiemnastu kolumn z kieleckiego 
marmuru.
Płaskorzeźby zdobiące trybuny prezydium wy
konał przed i po wojnie Aleksander Żurakowski. 
Trybunę poselską wyróżnia „Dziejopisarstwo” 
— dzieło snycerki w stylu art deco. Na balustra
dzie oddzielającej prezydium od części poselskiej 
przedstawił dwanaście postaci z atrybutami, któ
re personifikują różne dziedziny życia społe
cznego.
Zewnętrzną ścianę Sali Posiedzeń dzielą półko- 
lumny. W jej górnej partii, między żłobkowa
nymi odcinkami kolumn umieszczono — decyz
ją Skórewicza — wykonane w piaskowcu płasko-
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4. Płaskorzeźba „Legiony" Jana 
Biernackiego, nie istniejąca
5.6. Kuluary w 1929 (5) i 1993 r. (6) 

(reprod.: Piotr Kosiński)

rzeźby, które tworzą fryz obiegający wstęgowo 
cały budynek. Twórcami tych reprezentacyj
nych dla art deco prac byli w latach 1927—1928 
dwaj rzeźbiarze: Jan Biernacki i Jan Szczepkow
ski. Wszystkie dzieła pierwszego z nich uległy w 
czasie wojny zniszczeniu.
Po wojnie Szczepkowski odtworzył cały fryz, na 
który składa się szesnaście płaskorzeźb: czter
naście symbolicznych i dwie ornamentalne. Sie
dem przedstawień jest widocznych od strony ul. 
Wiejskiej, a więc w najczęściej powielanym 
obrazie budynku: Myśl Twórcza, Sztuka, Sport, 
Orka, Żniwa, Przemysł, Wyzwolenie. Fryz na 
Sali Posiedzeń jest doskonałym wzorem dekora
cji rzeźbiarskiej gmachów monumentalnych.
Pozostałe segmenty zespołu budynków parla
mentu są prostopadłościenne, dlatego też cha
rakterystyczna forma nakrytej stożkiem rotundy 
awansowała Salę Posiedzeń Skórewicza do roli 
symbolu współczesnego Sejmu, mimo prostoty 
klasycystycznego wyrazu skromnego gmachu i 
mimo faktu, że był on przez swego twórcę wzno
szony jako tymczasowy, z myślą o późniejszym 
użytkowaniu przez uniwersytet.

Bożena Wierzbicka

Spotkanie z książką

Sejm kolorowy
W numerze 2,1993, na s. 34 
anonsowaliśmy książeczkę 
Bożeny Wierzbickiej Bu
dynki Sejmu i Senatu 
(PWN 1991). Ta sama au
torka napisała książkę Sejm 
i Senat — architektura i 
wnętrza, tym razem wyda
ną przez Wydawnictwo 
Sejmowe Kancelarii Sejmu 
w bieżącym roku. Jest to 
właściwie bogato ilustro
wany album (ponad 150 
zdjęć kolorowych) przed
stawiający wszystkie war
tościowe detale architektu
ry i wnętrz budynku nasze
go parlamentu od płasko
rzeźb Aleksandra Zura- 
kowskiego i fryzów Jana 
Szczepkowskiego po deko

rację balustrad i kandela
brów. W części opisowej 
autorka przypomina dzieje 
zabudowy przy ul. Wiej
skiej — od Instytutu Szla
checkiego i Aleksandryj
sko-Maryjskiego Instytutu 
Wychowania Panien do 
czasów współczesnych. W 
tej części znalazły się nie
zwykle cenne, nigdzie do
tąd nie publikowane zdjęcia 
z początku XX w., ukazu
jące wnętrza tego drugiego 
instytutu przed przebudo
wą na siedzibę Sejmu. 
Uzupełnieniem są plany 
zespołu sejmowego (także 
aksonometryczny) i plany 
Sali Posiedzeń w 1928 r. i 
obecnie.

(as)
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Tadeusz Stefan Jaroszewski

Palladio i Polska

Villa Rotonda 
w Polsce

Na problem oddźwięku koncepcji 
Villa-Almerico-Capra, zwanej „La 

Rotonda”, w architekturze polskiej drugiej 
połowy XVIII w. wskazywano już 

kilkakrotnie. To słynne dzieło Palladia 
zbudowane około 1570 r. stało się 

w XVIII w. dla niektórych środowisk 
artystycznych Europy nie tylko wzorcem, 

ale zarazem dowodem możliwości 
urzeczywistnienia ideału estetycznego. 

cisie centralny układ Villa Rotonda z S okrągłą salą pośrodku, niemal abstrak
cyjny w swej regularności, łączący w 
sobie elementy palladiańskiej wizji 
domu antycznego i świątyni antycznej, 

pobudzał admiratorów Palladia w XVIII w. do 
naśladownictw i kompozycji mniej lub bardziej 
samodzielnych. W praktyce jednak koncepcja 
Villa Rotonda nie znalazła szerszego zastosowa
nia; narzucony przez nią, utopijny w swej abs
trakcji, układ pomieszczeń kłócił się z elemen
tarnymi wymogami wygody i w XVIII w. bez 
pewnych modyfikacji był nie do przyjęcia. Jakże 
znamienne jest określenie Goethego, którym opa
trzył Villa Rotonda: „ Wohnbar, aber nicht wohn- 
lich” (przeznaczona do mieszkania, ale nie 
mieszkalna) przy całym uznaniu dla wartości 
estetycznych budowli. Modyfikacje XVIII w. 
dotyczyły zresztą nie tylko układu pomieszczeń, 
ale i strony zewnętrznej.
Do najsłynniejszych budowli pierwszej połowy 
XVIII w. opartych na pierwowzorze Villa Ro
tonda należą dwie angielskie siedziby: Mereworth 
Castle Colena Campbella i Chiswick House 
Lorda Burlingtona, obie rozpowszechnione na 
kontynencie przez wydawnictwa sztychowane. 
Colen Campbell, autor kompendium Vitruvius 
Britannicus, miał ambicje naśladowcze. Kompo
nując siedzibę w Mereworth nawiązał do rysun
ku w traktacie Palladia, a nie do stanu faktyczne
go Villa Rotonda, aby jak najwierniej oddać idee 
wielkiego mistrza z Vicenzy. Natomiast siedziba 
w Chiswick była raczej kompozycją na temat Vil
la Rotonda, opartą zresztą na doskonałym znaw
stwie architektury Palladia i Scamozziego. Obie 
budowle są niemal współczesne: Mereworth 
Castle pochodzi z 1723 r., natomiast budowę 
Chiswick House rozpoczęto w 1725 r. Obie sie
dziby nie przejęły podstawowej cechy dzieła Pal
ladia: analogicznie opracowanych elewacji. Co
len Campbell nie wszystkie portyki wyposażył w 
szerokie reprezentacyjne schody (motyw zapo
życzony przez Palladia z antycznej świątyni i 
podnoszący monumentalność całej budowli). 
Lord Burlington zredukował portyki do dwóch, 
a elewacje boczne opracował całkowicie odmien
nie. Obie siedziby różnią się znacznie układami 
pomieszczeń od pierwowzoru, stanowią jednak 
interesującą próbę podjęcia idei Palladia i prze
niesienia jej na grunt XVIII w. Należy dodać, że 
w tym samym czasie w Anglii były jeszcze inne 
próby odwoływania się do arcydzieła mistrza z 
Vicenzy.
Miarą nie słabnącej popularności tej idei nie tyl
ko w Europie jest fakt podjęcia schematu kom-
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5pozycyjnego Villa Rotonda przez prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Tomasza Jeffersona, zaj
mującego się z amatorstwa architekturą. W op
racowanym przez siebie w 1792 r. projekcie do
mu prezydenta nawiązał do palladiariskiego 
pierwowzoru, powtarzając zasadnicze jego ce
chy, jak tożsamość elewacji z kolumnowymi por
tykami oraz dominantą w postaci okrągłej sali w 
centrum nakrytej kopułą. Do koncepcji budowli 
centralnej Jefferson powrócił jeszcze w później
szych latach w projekcie willi rysowanym wed
ług jego idei przez Roberta Millsa w 1803 r., 
gdzie wszystkie pomieszczenia skupione są

1 2. Villa Rotonda pod Vicenzą (wg 
A Palladio. I Quattro Libri dellArchi- 
tettura i O. Bertotti — Scamozziego, 
Le Fabbriche e i Disegni di Andrea 
Palladio)

3. 4. Mereworth Castle (3) i Chiswick 
House (4)

5 J. Gibbs, projekt pałacyku central
nego
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6. 7. Królikarnia w War
szawie: widok od frontu
(6) i plan parteru (7)

8. Pałac w Raju pod 
Brzezanami

wprawdzie dookoła centralnej sali nakrytej ko
pułą, ale tylko elewacje frontowa i tylna wyposa
żone są w portyki, boczne natomiast mają trój- 
boczne ryzality.
W Polsce Villa Rotonda znalazła oddźwięk do
piero w ostatniej ćwierci XVIII w. Opierając się 
na jej schemacie kompozycyjnym wzniesiono w 
latach 1782—1786 pałacyk Królikarnia w War
szawie, projektowany przez Dominika Merlinie
go dla hr. Karola de Valery-Thomatisa. Drugim 
obiektem nawiązującym do palladiańskiego 
wzorca był pałac w Lubostroniu wybudowany w 
latach 1797—1800 dla hr. Fryderyka Skórzew- 

skiego. Należy jednak podkreślić, że na oba te pa
łace oddziałał również w znacznym stopniu kor
pus główny palladiańskiej Villa Trissino w Mele- 
do, z kopułą na tamburze, którego Villa Rotonda, 
jak wiemy, nie miała. Trzecim 7 kolei polskim pa
łacem centralnym był mało znany pałac w Raju 
pod Brzeżanami, dużo późniejszy od poprzed
nich, bo wzniesiony około 1830 r. dla hr. Ale
ksandra Potockiego podobno według projektu 
architekta Jana Rudzkiego Wężyka. Siedziba ta, 
poza centralnym planem, bardzo niewiele miała 
wspólnego z Palladiem. Znamy ponadto projekt
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10(nie zrealizowany) Carla Spampaniego pałacyku 
w Pawłowie, sporządzony w 1775 r. dla Pawła 
Ksawerego Brzostowskiego, również daleki od 
palladiańskiego arcydzieła. Na koniec wymieni
my niezwykle interesujący projekt Szymona Bo
gumiła Zuga willi w Głoskowie, pochodzący z lat 
osiemdziesiątych XVIII w. i zamówiony przez 
Piotra Teppera, znanego bankiera warszawskie
go. Projekt ten pozostał niestety na papierze, 
stanowi jednak nader interesującą propozycję in
terpretacji palladiańskiego wzorca. Ilościowo za
tem typ siedziby centralnej nie przedstawiał się 
w Polsce okazale.

Bez porównania bardziej popularny był u nas 
inny typ rezydencji wiejskiej, mianowicie pałac 
podłużny, wzniesiony na planie prostokąta, 
dwutraktowy, z portykiem kolumnowym od 
frontu i z wielobocznym lub półokrągłym ryzali
tem od ogrodu, kryjącym dwukondygnacyjny sa
lon. Ten typ siedziby wiejskiej w swej klasycy- 
stycznej wersji wywodzi się od pałacu Radoliń- 
skich w Siernikach w Wielkopolsce, wzniesione
go w latach 1786—1789 według projektu Jana 
Chrystiana Kamsetzera.

Wszystkie wymienione przed chwilą siedziby 
centralne, podobnie jak dwie rezydencje angiel-

9. 10. Pałac w Lubos- 
troniu. widok ogólny (9) 
i plan parteru (10)

skie, znacznie odbiegają od palladiańskiego 
pierwowzoru. Żaden z polskich obiektów tego 
typu nie podejmuje.zasadniczej idei Palladia — 
ukształtowania w sposób analogiczny wszystkich 
czterech elewacji budynku. Mamy też do czy
nienia z redukcją portyków — najważniejszego 
składnika elewacji pierwowzoru: w Królikarni i 
w projekcie willi w Głoskowie pozostał tylko je
den, w Lubostroniu natomiast, w elewacjach 
bocznych i tylnej kolumny zostały wtopione w 
ściany, wysunięty pozostawiono jedynie portyk 
frontowy. Twórca pałacu w Raju w ogóle nie
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11

12

11 12. Projekt w l Pio
tra Teppera w Głoskowie 
wykonany przez S. B. Zu- 
ga elewacja frontowa 
(11)i plan parteru (12)

(zdjęcia: 1—5 — Ewa 
Kozłowska-Tomczyk. 6 
- Jerzy Szandomirski. 
7.9— Jacek Borowik. 
8 Henryk Poddębski. 
11. 12 - Andrzej Sta
siak)

przewidywał wielkiego porządku, dzięki czemu 
siedziba ta zasadniczo odbija od pozostałych re
prezentantów grupy.

Zarówno Merlini, Zawadzki, jak i Zug zerwali z 
absolutną symetrią układu wnętrz Villa Rotonda 
i jedno z pomieszczeń otaczających salę środko
wą przeznaczyli na wygodną klatkę schodową 
prowadzącą na pierwsze piętro. Najlepiej przy
stosowany do wymogów życia jest pałac w Lu- 
bostroniu, najbardziej „idealny” pozostał pro
jekt willi w Głoskowie. Jej surowa i poważna ar

chitektura nie licowała z mieszkalnym przezna
czeniem budowli — i to prawdopodobnie zde
cydowało, że projekt pozostał na papierze. W 
sumie Królikarnia, Lubostroń, Raj i projekto
wana willa w Głoskowie stanowią interesującą i 
w miarę samodzielną interpretację architektury 
Palladia, typową dla klasycyzmu przełomu 
XVIII i XIX w. Twórcy tych siedzib z włoskie
go wzorca wzięli tylko wytyczne, które zostały 
następnie przetworzone przez ich indywidual
ności twórcze. Merlini i Zawadzki przy kompo
nowaniu Królikarni i Lubostronia posłużyli się 
zapewne projektem centralnego pałacu opubli
kowanym w książce Jamesa Gibbsa, podczas gdy 
projekt Zuga wydaje się bardziej indywidualny.

Rekapitulując: wzorzec Villa Rotonda w Polsce 
nie znalazł szerszego zastosowania. Jego nieza
przeczalne walory artystyczne nie zdołały 
przezwyciężyć tradycji miejscowej oraz wzglę
dów czysto utylitarnych. Centralne pałace z ok
rągłą salą pośrodku były po prostu niewygodne i 
bardzo trudne do ogrzania. Każdy z nich był 
„wohnbar, aber nicht wohnlich”, aby jeszcze raz 
posłużyć się słynnym określeniem Goethego.

Tadeusz S. Jaroszewski
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Z warsztatu archeologa

Często pokazujemy na łamach naszego 
pisma naukowe warsztaty badawcze 

historyków sztuki i konserwatorów zabytków; 
obecnie odsłaniamy kulisy warsztatu 

archeologa. Na przeprowadzoną poniżej 
analizę dawnych cmentarzysk złożyło się 

wiele lat badań terenowych prowadzonych 
przez liczne ekipy archeologów z różnych 

ośrodków, wiele publikacji i tysiące godzin 
żmudnej pracy. Obrządek grzebalny, 

związane z nim zwyczaje, wyjaśnianie tak 
przecież odległych, często ledwo 

uchwytnych kwestii — zawsze było, jest 
i będzie w archeologii najbardziej fascynujące. 

Archeolog staje się detektywem...

Zbigniew Bukowski

Tajemnice 
cmentarzysk

K
ultura łużycka — taką nazwą pochodzącą od 
pierwszych odkrytych na Łużycach wielkich 
nekropolii, określają archeolodzy ludność 
zamieszkującą od środkowej epoki brązu 
(około 1400 przed Chr.) do środkowego okre
su lateńskiego (około 300 przed Chr.) obszary 

środkowoeuropejskie, liczące ponad 300 000 km2, od Łaby 
i Odry na zachodzie, po Wisłę i Bug na wschodzie, do 
wschodnich Czech i zachodniej Słowacji na południu. Był to 
okres powszechnego wykorzystywania narzędzi, broni i 
ozdób z brązu (surowiec ten pojawił się już w końcu III 
tysiąclecia przed Chr.). Podstawę bytu tej ludności 
stanowiły przede wszystkim uprawa ziemi i chów zwie
rząt, ale duże znaczenie dla codziennego bytu miało też 
łowiectwo, rybołówstwo i zbieractwo. Ta właśnie ludność 
w VII w. przed Chr. wznosiła obok niewielkich osad także 
dziesiątki potężnych osiedli warownych, m.in. w Biskupi
nie (zob. nr 3, 1993). Dominował wówczas zwyczaj palenia 
zmarłych, a kości składano najczęściej do glinianych 
naczyń zwanych urnami lub popielnicami i zakopywano 
w ziemi.
Kremacja powodowała, że składane do grobów dary, jak 
przedmioty metalowe, a także wyroby z materiałów orga
nicznych, np. ubiory i pożywienie, którego pozostałością 
są m.in. kości zwierzęce — ulegały niemal całkowitemu 
zniszczeniu w ogniu płonącego stosu. Utrudnia to bliższe 
poznanie szczegółów ówczesnych wierzeń, a zwłaszcza 
zwyczajów pogrzebowych oraz odtworzenie pełnego in
wentarza pochówków. Znajdowane więc w grobach ciało
palnych zabytki — to zaledwie niewielka część faktyczne
go wyposażenia zmarłych. Przepalone kości ludzkie zezwa
lają co prawda na określenie płci i przypuszczalnego wieku 
zmarłych, ale np. wyróżnienie pochówków niemowląt i 
nieletnich dzieci jest już utrudnione. Nie można także 
podjąć badań anatomicznych ujawniających choroby, 
kostne deformacje czy ślady po zabiegach chirurgicznych. 
Z całego obszaru zajmowanego przez wspomnianą ludność 
znanych jest ponad 7000 nekropolii. Groby szkieletowe 
spotykane są jednak wyjątkowo, głównie w Polsce Środ
kowej, ale u schyłku epoki brązu i we wczesnej epoce żela
za, tj. w latach 800—500 przed Chr., niespodziewanie wy
stąpiły one masowo wyłącznie na Górnym Śląsku, w trój
kącie między Częstochową, Katowicami i Opolem oraz w 
zachodniej Małopolsce. Ich pojawienie się na tym tylko 
obszarze uznać należy nie tylko za zjawisko nowe, ale 
wręcz wyjątkowe w tej części Europy. Były to tzw. 
cmentarzyska birytualne — obok grobów ciałopalnych, 
wystąpiły, niekiedy w przewadze, pochówki szkieletowe 
— m.in. w Przeczycach (woj. katowickie), Opatowie (woj. 
częstochowskie) czy Strzelcach Opolskich-Adamowicach. 
Pochówki szkieletowe na tych cmentarzyskach znajdowały 
się z reguły w podłużnych jamach, dopasowanych wiel
kością do wzrostu zmarłego, usytuowanych najczęściej na 
osi północ-południe. Zmarłych chowano w pozycji wypro
stowanej, z głową skierowaną zawsze w tym samym kie
runku, tj. ku północy lub południowi. Groby przykrywano 
brukami kamiennymi i obudowywano płytami; nie natra
fiono natomiast na ślady drewnianych sarkofagów-tru- 
mien, rozpowszechnionych wówczas w Danii. Na kilku 
cmentarzyskach stwierdzono zaś pod szkieletami ślady 
drewna, zapewne po podkładkach lub narach. Na cmenta
rzysku w Łabędach-Przyszówce koło Katowic ujawniono 
m.in. pozostałości po drewnianych belkach wzdłuż dłuż
szych ścian grobów, będących rodzajem „oszalowania” 
lub obudowy jamy grobowej. W Przeczycach ślady takich 
belek należały do zjawiska masowego: stwierdzono je w 61 
pochówkach, tj. w obrębie 8% wszystkich grobów.
Zjawiskiem zasługującym na uwagę i trudnym do uchwy
cenia na cmentarzyskach ciałopalnych było ujawnienie zna
cznej liczby pochówków noworodków oraz dzieci. Cho
wano je w niewielkich jamach, często obudowanych ka
mieniami, przykrywanych płytami i brukiem kamien-
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dwóch kobiet. Często były to pochówki ciałopalne obok 
szkieletowych. Powody równoczesnego składania tych osób 
do jednego grobu mogły być różne — chowano w ten spo
sób ofiary epidemii lub wypadków, osoby zmarłe w tym 
samym czasie i najpewniej ze sobą spokrewnione.
Innym wyjątkowym zjawiskiem są tzw. groby cząstkowe. 
Na przykład w Dankowie koło Kłobucka znaleziono dwa 
groby w formie małych, owalnych jam zagłębionych w 
ziemię, w których znajdowały się tylko resztki czaszek i 
drobne ozdoby brązowe. Rozmiary tych jam wykluczały 
możliwość zmieszczenia całych szkieletów, których śladów 
zresztą brak.
Wśród tych wielu wyjątkowych zjawisk na szczególną 
uwagę zasługuje jeden z grobów w Przeczycach. Znajdo
wał się w nim szkielet sześćdziesięcioletniego mężczyzny 
obstawiony płaskimi kamieniami i przykryty brukiem ka
miennym. W grobie obok naczyń, ozdób brązowych, kilku

1 Rysunek grobu szkieletowego z Walenczowa. woj. częstochowskie, wido 
czne są kamienie i pozostałości drewniane] obudowy ścian grobu

2 Przedmioty (inwentarz) złożone do jednego z grobów w Będzmie-Łagiszy a - - 
diadem guzikowaty, b - pierścionek, c. d, e — naczynia gliniane, f - zacho
wany w diademie fragment taśmy wełniane]

3 4 Rekonstrukcja syryngi znalezionej w Przeczycach. woj. katowickie (3) i 
scena z fryzu na situli z północnej Italii przedstawiająca dwóch muzykantów (4j

5 6 Czaszki ludzkie z wyraźnymi śladami po trepanacji (5) i otwór trepanacyjny 
wykonany na czaszce kilkuletniego dziecka (6)

nym. Na pośmiertną wędrówkę do grobów tych składano 
m.in. miniaturowe naczynia gliniane.
Interesujące są także groby podwójne, np. pochówki 
dwóch kobiet lub mężczyzn z dziećmi. Pojawiły się też 
wspólne groby mężczyzny i kobiety, dwóch mężczyzn i 

amuletów z kości i kłów ssaków, odkryto syryngę — ins
trument muzyczny, popularny wówczas w świecie grec
kim i znany na Bałkanach, zwany fletnią Pana (bożek pa
sterzy). Składa się on z dziewięciu piszczałek różnej dłu
gości, zezwalających na uzyskiwanie tonów różnej wyso
kości. Najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z gro
bem szamana-kapłana sprzed 2600 lat. Jest to jedyne tego 
rodzaju znalezisko z całego obszaru Europy Środkowej na 
północ od Alp, Sudetów' i Karpat. Syryngi znane są nato
miast z wyobrażeń na brązowych situlach (wiadrach boga
to pokrytych ornamentami figuralnymi i motywami zdob
niczymi) z obszaru przylegającego do północnej części Ad
riatyku, datowanych na VII—IV w. przed Chr. Na situ
lach tych wspomniany instrument występuje wielokrotnie 
w scenach o uroczystym, być może nawet obrzędowym 
charakterze (np. przy rytualnym piciu wina), przy czym 
grały na nim osoby zajmujące zapewne wysoką pozycję 
społeczną. Należy podkreślić, że oprócz ich wyobrażeń na
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7. 8. Grób w Przeczycach, woj. kato
wickie, z wyraźnym wkopem rabun
kowym (przemieszczone kamienie 
bruku i kości szkieletu) (7) oraz ry
sunkowa rekonstrukcja rabowania 
grobów w starożytności (8)

situlach, nie znamy fletni ze znalezisk archeologicznych z 
tego regionu. A więc znalezisko z Górnego Śląska jest wy
jątkowe, a jego obecność wiązać należy z wpływami 
ówczesnej cywilizacji obszaru alpejskiego. Piszczałki wy
konane zostały z kości owcy, co wskazuje na ich miejscowe 
pochodzenie, przy konstrukcji opartej na wzorach połud
niowych.

Archeolodzy często odkrywają groby, w których nie za
chowały się ludzkie szkielety. Na ułożenie w grobach 
zmarłych, po których nie zachowały się całkowicie rozło
żone kości, wskazują ozdoby brązowe, np. diademy z za
wieszkami sugerują położenie głowy, naszyjniki — szyi, 
bransolety — rąk, pierścionki — palców, nagolenniki — 
nóg. Ujawnione w tych grobach ozdoby związane są rów
nież ze strojami. I tak obecność na wysokości piersi lub 
ramion brązowych szpil czy zapinek wskazuje, że zmarły 
ubrany był w luźną szatę spiętą od przodu lub na ramio
nach.

Tkaniny używane przez tę ludność znane były dotychczas 
jedynie z odcisków na glinianych naczyniach czy polepie, 
wyjątkowo natomiast na skorodowanych przedmiotach 
metalowych. W trzech grobach ze Świbia (woj. katowic
kie) fragmenty tkanin znaleziono na lub przy zabytkach 
brązowych, gdzie zachowały się dzięki konserwującym 
właściwościom korodujących metali. Pozwala to przypu
szczać, że zwłoki oprócz normalnego ubioru były nakrywane 
lub owijane w tkaniny-całuny. W Łabędach-Przyszówce 
na kilku czaszkach zachowały się resztki po filcowych na
kryciach głowy i pozostałości tkanin wełnianych po prze
paskach czołowych, stanowiących składową część diade
mów. W kilku grobach znaleziono także resztki odzieży z 

wełny owczej; stwierdzono wreszcie dodawanie do niej 
sierści z jeleni lub saren, zabezpieczającej tkaninę przed 
nadmiernym nawilgoceniem. Zachowane fragmenty tka
nin o splotach tzw. krzyżowych były farbowane i wykazy
wały rozmaitą grubość. Szaty te odznaczały się niekiedy 
estetycznym wykonaniem i zdobieniem powierzchni. 
Wspomniane odkrycia są więc wyjątkowe w skali całej 
ówczesnej Europy środkowej.
Antropolodzy w trakcie badań zachowanych ludzkich koś
ci zwrócili uwagę na fakt wyraźnych zmian patologi
cznych, odkrywając też różne choroby nękające ówczesną 
ludność. Na przykład w Częstochowie-Rakowie odkryto 
m.in. ślady choroby Recklinghausena, prowadzącej do od
wapnienia kości, która towarzyszy białaczce. U jednego ze 
zmarłych mężczyzn stwierdzono trzykrotny zabieg chirur
giczny, w tym wyraźne ślady trepanacji punktowej, zwią
zanej zapewne z ropnym zapaleniem ucha. Czaszka innego 
nosiła ślady po trepanacji dokonanej specjalnym narzę
dziem, zbliżonym formą do dzisiejszych. Brak zrostu otwo
ru trepanacyjnego wskazuje jednak, że ten chory zabiegu 
nie przeżył. Oba wypadki sugerują, że ówczesna medycy
na tzw. ludowa stała na pewnym poziomie, a zajmujący się 
nią znachorzy-szamani posiedli ogólną znajomość anato
mii ludzkiej.
Na czternastu czaszkach z tego cmentarzyska badania 
stomatologiczne wykazały próchnicę zębów, a w Przeczy
cach stwierdzono usunięcie chorego zęba. Na tym 
samym cmentarzysku odkryto na kościach jednego ze 
zmarłych zrośnięcia po złamaniu, zapewne po ich celo
wym złożeniu; na dalszych ujawniono liczne zmiany kości 
na tle krzywicy (niedobór niektórych witamin) oraz reu
matyzmu.
Wszystkie te spostrzeżenia wskazują na trudne warunki 
egzystencji w ówczesnym środowisku tej części Śląska i na 
niski poziom ówczesnej higieny. Powodowało to, że śred
nia wieku zmarłych z nekropolii w Przeczycach nie przek
raczała 21 lat, a wśród dzieci panowała wysoka śmiertel
ność.
Obok innych darów w grobach znajdowane są też kości 
zwierząt, zapewne ofiar składanych w charakterze poży
wienia dla zmarłych. Na ich podstawie można określić ga
tunki zwierząt i części szkieletu, z jakich kości te pochodzi
ły. Na przykład w Przeczycach koło nóg jednego ze zmar
łych leżały cztery stopy cielęce tego samego zwierzęcia.
W górnośląskich grobach szkieletowych stwierdzono 
wreszcie ślady rabunku. W Zbrojewsku koło Częstochowy 
ujawniono liczne wkopy w tych częściach grobów, gdzie 
znajdowała się głowa zmarłego, zdobiona zazwyczaj cen
nymi ozdobami z brązu. Ślady takiego rabunku widoczne 
są też w Opatowie, gdzie w jednym z grobów stwierdzono 
uszkodzenie pokrywającego go bruku, co spowodowało 
przemieszanie kości, a w miejscu głowy pozostały tylko 
drobne ozdoby z diademu. Na cmentarzysku w Przeczy
cach rabunek grobów był zjawiskiem masowym; procede
ru tego dokonywano zapewne w okresie, gdy na użytko
wanym cmentarzysku widoczne były jeszcze nasypy gro
bowe. Prawdopodobnie rabunkowi temu towarzyszyły 
również praktyki kultowe polegające na celowym rozbija
niu czaszek, gdyż inaczej trudno wyjaśnić fakt, że tylko te 
kości zachowały się we fragmentach, podczas gdy kości 
kończyn, zwłaszcza nóg, pozostały w stanie nienaruszo
nym.
Widzimy więc, jak ważnym źródłem dla poznania obycza
jów i wierzeń ówczesnej ludności są pochówki szkieletowe 
z tej części Polski. Kwestie te są zwykle nieuchwytne w 
wypadku grobów ciałopalnych, stanowiących wówczas na 
pozostałym obszarze kultury łużyckiej podstawową formę 
chowania zmarłych.

Zbigniew Bukowski
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Nigdy
nie ukończony

Dzieje tej świątyni są drama
tyczne, jak dramatyczne były 
losy jej twórcy, przedwcześnie 
zmarłego architekta i rzeźbia
rza Antoniego Wiwulskiego 
(jego sylwetkę „Spotkania z 
Zabytkami” przypomniały w 
numerze 6, 1988). Artysta 
znany jest przede wszystkim 
jako autor Pomnika Grun
waldzkiego w Krakowie (1910) 
i wileńskich Trzech Krzyży 
(1916), jednak dziełem jego 
życia miał być kościół jezuitów 
pod wezwaniem Serca Jezusa 
w Wilnie.
Początki dziejów tego kościoła 
sięgają 1905 r. i wiążą się z 
Krakowem. W tym bowiem 
roku krakowscy jezuici zorga
nizowali zamknięty konkurs 
na projekt swojej nowej świą
tyni. Do konkursu zaproszono 
obok takich sław, jak Teodor 
Talowski, Józef Pokutyński 
czy wiedeńczyk Juliusz Mey- 
reder, młodego, nikomu bliżej 
nie znanego artystę studiują
cego podówczas rzeźbę w pa
ryskiej Ecole des Beaux-Arts, 
Antoniego Wiwulskiego. Kra
kowscy jezuici pamiętali bo
wiem o uzdolnionym absol
wencie jezuickiego gimnazjum 
w Chyrowie, którego talent 
odkrył o. Jan Beyzym. Kon
kurs ten nie przyniósł roz
strzygnięcia, jednak najwyższe 
oceny zdobyła praca Wiwul
skiego. Jego projekt przewi
dywał budowę kościoła o up
roszczonych formach neoro- 
mańskich na planie krzyża, ze 
smukłą wieżą w fasadzie. 
Obiekt miał być wzniesiony z 
żelbetu.
Praca młodego twórcy nie 
przeszła jednak bez echa. Gdy 
krótko później decyzję o bu
dowie nowej świątyni powzięli 
również jezuici wileńscy, o 
wykonanie projektu zwróco
no się za pośrednictwem bi
skupa Edwarda Roppa właśnie 
do Wiwulskiego. Ten wykonał 
projekt w 1907 r., wykorzystu

jąc motywy zastosowane w 
pracy konkursowej z Krako
wa. Przewidywał budowę że
lbetowej trójwymiarowej bazy
liki z transeptem, z kopułą na 
skrzyżowaniu i dwiema wie
żami w fasadzie, usytuowa
nymi nietypowo, bo wysunię
tymi na narożach przed lico 
fasady i połączonymi z bryłą 
wąskimi łącznikami. Całość 
oparta została na zmodernizo
wanych formach romańskich, 
jedynie kopuła zwieńczona po
sągiem Chrystusa miała cha
rakter renesansowy. Rozpo
częcie budowy kościoła od
wlekało się jednak, a tymczasem 
artysta nadal pracował nad 
projektem, tworząc jego nowe 
wersje. W 1910 r., gdy nazwi
sko Wiwulskiego stało się 
głośne po odsłonięciu Pomni
ka Grunwaldzkiego, w prasie 
opublikowano zdjęcie modelu 
świątyni jezuitów w Wilnie da
leko odbiegającego od pier
wotnej wersji projektu. Za
miast dwuwieżowej fasady koś
ciół miał otrzymać jedną, lecz 
niezwykle smukłą wieżę, 
umiejscowioną niezwykle ory
ginalnie, bo za prezbiterium.

Budowa kościoła Serca Jezu
sowego w Wilnie ruszyła osta
tecznie w połowie 1913 r. Pra
ce budowlane prowadziło Biu
ro Techniczne inż. Mariana 
Lutosławskiego z Warszawy, 
specjalizujące się w technice 
żelbetowej, a kierował nimi inż. 
Teofil Szopa. Wileński kościół 
był pierwszą tak dużą budowlą 
wznoszoną z żelbetu na zie
miach polskich i tym samym 
Wiwulskiemu należy się mia
no pioniera techniki żelbeto
wej w naszym kraju. Budowa 
kościoła zarówno ze względu, 
że była to pierwsza świątynia 
katolicka wznoszona w mieście 
od ponad stu lat — obok 
rozpoczętego w 1911 r. kościo
ła na przedmieściu Sołtanisz- 
ki — jak i z powodu użytej kons
trukcji wzbudziła wielkie za-

1 Pierwotny projekt kościoła jezuitów 
w Wilnie

interesowanie. W wileńskiej 
prasie z dumą pisano, że „koś
ciół Serca Jezusowego będzie 
arcydziełem sztuki budownict
wa i rzeźby i ozdobą naszego 
miasta”, podkreślano też, że 
wieża o wysokości 80 m będzie 
drugą pod względem wyso
kości w kraju („Kurjer Litew
ski”, nr 178, 1913).
Budowa postępowała szybko, 
a doglądał jej sam Wiwulski, 
który przeniósł się na stałe do 
Wilna, likwidując swoją pary
ską pracownię. Prace przerwał 
wybuch pierwszej wojny świa
towej; przerwa ta trwała dłużej 
niż ktokolwiek mógł się spo
dziewać. Wiwulski w latach 
wojny oddał się głównie rzeź
bie (tworząc w tych latach 
pomnik Trzech Krzyży), ale 
nie zapomniał też o świątyni. 
W tym czasie zapewne powsta
ły szkice nowej, niezwykle 
śmiałej i oryginalnej wersji 
projektu kościoła. Niestety, 
nie było dane architektowi 
wcielić ją w życie — stając w 

szeregach Samoobrony Wileń
skiej umarł w styczniu 1919 r. 
Po wojnie wątpiono, czy uda 
się dokończyć budowę. Decy
dowały o tym zarówno trud
ności finansowe, jak i fakt, że 
Wiwulski nie pozostawił do
kładnych rysunków techni
cznych. Wątpliwościom tym 
dał wyraz Juliusz Kłos, pisząc 
w przewodniku po Wilnie w 
1923 r. o kościele Serca Jezu
sa: „Praca ta na wskroś indy
widualna, nie może być w tym 
samym duchu kontynuowana, 
chyba gdyby znalazł się artysta 
będący sobowtórem duchowym 
Wiwulskiego”.
Pod koniec lat dwudziestych 
rozpoczęto jednak przygoto
wania do wykończenia dzieła 
zmarłego artysty. Świadect
wem tego jest pochodzący za
pewne sprzed 1930 r. projekt 
kościoła, będący nową wersją, 
powstałą z pewnością według 
szkiców pozostawionych przez 
Wiwulskiego. W wersji tej ko
puła na skrzyżowaniu przeo
braziła się w monumentalną 
figurę Chrystusa o wysokości 
68 m, a wieża zyskała smuklej- 
sze zwieńczenie, osiągając wy-
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2. Model kościoła z 1910 r.
3. Wersja projektu według szkiców 
A. Wiwulskiego przed 1930 r.
4. Kościół w trakcie budowy przed 
1928 r.

sokość 108 m. W tej ekspre
syjnej, rzeźbiarskiej formie w 
szczególny sposób wyraził się 
oryginalny talent Wiwulskie- 
go, łączący pasje architekta i 
rzeźbiarza. Gdyby wileński 
kościół jezuitów został ukoń
czony zgodnie z tą wersją pro
jektu, stałby się bez wątpienia 
jedną z najbardziej niezwy
kłych budowli w architekturze 
XX w., dorównując śmiałością 
zamierzenia takim dziełom, 
jak Sagrada Familia Antonio 
Gaudiego.
Projekt ten spotkał się jednak z 
krytyką konserwatywnie na

stawionych kręgów kościel
nych, a jego realizacja byłaby 
kosztowna i trudna techni
cznie. Spowodowało to, że 
zrezygnowano z tej śmiałej 
propozycji i w 1934 r. opraco
wano nową wersję projektu, 
którą wykonał warszawski ar
chitekt Maksymilian Bysty- 
dzieński. Niezwykła forma 
kopuły-posągu Chrystusa ule
gła redukcji — zastąpiono ją 
kolistym tamburem opiętym 
skarpami, który stanowił cokół 
pod znacznych rozmiarów fi
gurę Chrystusa. Zmieniono 
także zwieńczenie wieży, które 

uzyskało bardziej modernisty
czny charakter. Również i w 
tej, kolejnej już wersji wileń
ska świątynia prezentowała 
się niezwykle ciekawie. W 
1937 r. z inicjatywy biskupa 
wileńskiego Romualda Jał- 
brzykowskiego wznowiono po 
blisko ćwierć wieku prace przy 
świątyni prawdopodobnie 
według wersji projektu opra
cowanej przez M. Bystydzień- 
skiego. Wkrótce jednak 
przerwała je po raz wtóry woj
na. Współczesna historia po
nownie w dramatyczny sposób 
uniemożliwiła urzeczywistnie

nie twórczej wizji Antoniego 
Wiwulskiego, tym razem już w 
sposób ostateczny.
W sowieckiej Litwie już nigdy 
nie pojawiły się możliwości 
ukończenia świątyni. W 1964 r. 
komunistyczne władze ro
zebrały kościół, wykorzystu
jąc jednocześnie fragmenty je
go żelbetowej konstrukcji do 
budowy na miejscu dawnej 
świątyni domu kultury Związ
ku Zawodowego Budowla
nych. W sali teatralnej tego 
gmachu, stojącego na rogu ulic 
Zamajtes i Statibininku (na
zwy według planu miasta z 
1989 r.), obejrzeć można potę
żne żelbetowe łuki wspierające 
strop. Kościół Serca Jezuso
wego w Wilnie nigdy nie zos
tał ukończony — mimo to za
sługuje na zajęcie poczesnego 
miejsca w dziejach polskiej ar
chitektury współczesnej.

Krzysztof Stefański
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Zamek
w Brzeżanach

W głębokim jarze Złotej Lipy, 
lewego dopływu Dniestru, 
wśród krajobrazu usianego 
wzgórzami o wysokości do 
400 m, zwanego kiedyś „Kre
sową Szwajcarią”, położone są 
Brzeżany. Z dominujących 
nad nimi wzgórz ogląda się 
rozległe prespektywy i widoki 
na wieże tego typowego miasta 
galicyjskiego. W okresie mię
dzywojennym z około 12 ty
sięcy mieszkańców dwie trze
cie stanowili Polacy.
Słynne gniazdo rodu Sienia- 
wskich na początku XVI w. by-

później Lubomirskich i Po
tockich, rozpoczął się powolny 
upadek rezydencji.
Pięcioboczny zamek brzeżań- 
ski przypominał warownie 
średniowieczne, a jego walory 
obronne pozwoliły mu 
przetrwać najazdy Tatarów i 
Kozaków. Mikołaj Hieronim 
Sieniawski obwarował go for
tyfikacjami typu holender
skiego. Z trzech stron broniony 
wodą (bagien, Złotej Lipy i 
kanałów) uważany był za nie 
do zdobycia. Z zewnątrz wy
gląd zamku był surowy, ale już 

zycji nowe rezydencje w Sie
niawie i w Puławach, przeby
wali w Brzeżanach tylko okaz
jonalnie. Po pierwszym roz
biorze zamek zajęli Austriacy, 
zamieniając go na koszary. Na 
ich polecenie zniwelowano wa
ły i bastiony. Część ruchomości 
udało się Izabeli z Czartory
skich Lubomirskiej przewieźć 
do Wilanowa, Łańcuta i do 
pobliskiego pałacu w Raju. W 
połowie XIX w. część północ
ną zamku przebudowano na 
browar. Wielkie obrazy batali
styczne wyjęto z ram i pocię
to na kawałki.
Najwspanialszym elementem 
zespołu zamkowego był usy
tuowany na dziedzińcu koś
ciół, wybudowany w latach 
1624—1636. W obu bocznych 
kaplicach znajdowały się peł- 
nopostaciowe nagrobki rodzi

bizantyjskim zdołano prze
nieść z kościoła do miejscowej 
cerkwi Św. Trójcy, gdzie 
znajduje się do dziś. Ostatni 
właściciele Brzeżan, Potoccy, 
rezydujący stale w Wilanowie, 
zamkiem prawie się nie intere
sowali. Dopiero Stanisław Po
tocki (zm. 1887 r.) energicznie 
zabrał się do ratowania kościo
ła zamkowego, zlecając kon
serwację świątyni profesorowi 
Politechniki Lwowskiej, Leo
nardowi Marconiemu, który 
przywrócił nagrobkom ich 
pierwotny wygląd. Na skle
pieniu prezbiterium floren
tyński malarz Enrico Conti 
wykonał malowidła naśladują
ce sztukaterie. W nowym ołta
rzu z białego marmuru umie
szczono mozaikowy obraz 
Matki Boskiej, arcydzieło wło
skiej roboty. W październiku
1939 r. do obrazu tego strzelali 
krasnoarmiejcy, niszcząc go 
doszczętnie. Dalszej dewasta
cji w kościele dokonały spe
cjalne jednostki NKWD w
1940 i 1946 r.
Zimą 1916—1917 zamek zna
lazł się na linii frontu. Zni
szczono wówczas jego część 
północno-wschodnią, uszko
dzono stiuki i malowidła w 
kościele. Niemal całkowita 
ruina zamku i zniszczenie 
wszystkich jego majątków nie 
pozwoliły ostatniemu właści
cielowi, Jakubowi Potockie
mu, na ponowną restaurację. 
Podarował więc zamek wraz z 
kościołem Wojsku Polskiemu, 
które i tak już kwaterowało w 
ocalałych skrzydłach. Decyzją 
władz wojskowych zamek miał 
być odbudowany według sta
nu z 1775 r. i według projektu 
prof. J. Bagieńskiego. Brak 
funduszy sprawił jednak, że do 
1939 r. wykonano tylko część 

1. Ruiny zamku i kościoła zamkowego 
(na pierwszym planie)

ło wsią królewską. Na podsta
wie przywileju Zygmunta I w 
1530 r. dziedzic okolicznych 
dóbr, Mikołaj Sieniawski 
(1489—1569), wojewoda ru
ski, hetman wielki koronny, 
podniósł Brzeżany do rangi 
miasta i wybudował w 1554 r. 
zamek — jeden z najświetniej
szych w dawnej Rzeczypospo
litej. Po przejściu miasta w rę
ce najpierw Czartoryskich, a 

arkadowe krużganki dziedziń
ca łagodziły ten nastrój.
W „złotych” komnatach zam
ku wisiały portrety królów i 
hetmanów. Plafon w jednej z 
sal przedstawiał bitwę pod Zu- 
rawnem, w innej — odsiecz 
wiedeńską. W 1696 r. Sie- 
niawscy gościli u siebie króla 
Augusta II, w 1702 r. księcia 
Franciszka Rakoczego, przy
wódcę powstania w Siedmio
grodzie, a w 1707 r., z niesły
chaną pompą, podejmowali 
cara Piotra I.
W drugiej połowie XVIII w. 
Czartoryscy, mając do dyspo

ny Sieniawskich, bowiem w 
zamyśle fundatorów kościół 
miał być hołdem złożonym 
zmarłym antenatom. Najpię
kniejsze z nagrobków — 
Adama i Mikołaja Sieniaw
skich — wyrzeźbili rzeźbiarze 
działający w Małopolsce 
wschodniej — Jan Pfister i 
Henryk Horst.

W 1782 r. Austriacy zamknęli 
kościół, zaś zamek zamieniał 
się z wolna w ruinę. Przywie
ziony przez Aleksandra Sie- 
niawskiego z Rzymu piękny 
obraz Matki Boskiej w stylu 

prac.
Druga wojna światowa i czasy, 
które po niej nastały, obróciły 
ten wspaniały zespół zabytko
wy w całkowitą ruinę. Pozosta
ła część ściany renesansowej z 
bramą wjazdową, ozdobioną 
kiedyś herbami Sieniawskich. 
Wnętrze kościoła zniszczono z 
premedytacją (tak twierdzą 
mieszkańcy Brzeżan, z który
mi rozmawiałem). Kilka mar
murowych sarkofagów zdoła
no jednak uratować wywożąc 
je do muzeum we Lwowie, a 
później na zamek w Olesku. 
Dwa z nich widziałem wysta-
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2. Fragment dekoracp kopuły jednej z 
kaplic kościoła zamkowego

(zdjęcia: Siergiej Tarasów)

wionę w jednej z sal tego zam
ku. Pozbawione jednak prze
pysznego tła, jakie tworzyło 
wnętrze kaplicy, wyglądały 
smutnie. Sarkofagi cynowe z 
podziemi wywieziono jeszcze 
w latach pierwszej wojny świa
towej do Krakowa, gdzie w 
zbiorach wawelskich przetrwa
ły obie wojny.
Żałosne kikuty zamku widać 
już z drogi prowadzącej z 
dworca autobusowego do mo
stu na Złotej Lipie. Ruiny os
łonięte są gęstymi drzewami. 
Ta maniakalna tendencja 
obecnych władz do zadrze
wiania najbliższego otoczenia 
naszych zabytków kresowych 
utrudnia, a często uniemożli
wia ich fotografowanie, poza 
tym zaciera historyczne pers

pektywy. A może usiłuje się w 
ten sposób osłonić zielenią 
rozmiary dewastacji?

Gdy wszedłem na dziedziniec 
zamkowy, ku ruinom kościoła 
przemykali jacyś młodzi lu
dzie. Czego tam szukali? Tam 
już nie ma żadnych skarbów. 
Można jednak, w towarzy
stwie wron, uraczyć się wódką 
lub narkotykami...

Kościół zamkowy może uda
łoby się jeszcze uratować. Na
krywa go dach, wieże są pra
wie nienaruszone i tylko wnę
trze jest straszną, śmierdzącą 
ruiną, ze stertą gruzu, śmieci, 
odchodów ludzkich i ptasich. 
Kopuły obu kaplic i nadłucza 
arkad zdobią jeszcze, choć 
mocno zniszczone, stiuki 
przedstawiające aniołki wśród 
girland kwiatów. Kto jednak da 
na to pieniądze? Gdyby choć 
zabezpieczono ruiny przed wi
zytami mętów społecznych!

Zbigniew Hauser 

Jeszcze
o Warężu

Pan Zbigniew Hauser opubli
kował w „Spotkaniach z Za
bytkami” (nr 3, 1993) artykuł 
o kościele w Warężu, jednej z 
tych miejscowości dawnego 
województwa bełskiego, po
tem lwowskiego, które zostały 
Polsce zabrane w 1951 r. Były 
to: Uhnów, Bełz, Krystynopol i 
Zabuże, dzielnica Sokala ze 
słynnym klasztorem bernar
dynów. Informacje o tej części 
Kresów rzadko trafiają na ła
my czasopism, a przecież 
znajdujące się tam zabytki na
szej historii zasługują nie tylko 
na przypomnienie. W czerwcu 
1991 r. byłem krótko w tam
tych stronach i jestem pod 
wrażeniem oglądanych tam 
budowli, głównie sakralnych. 
Autor pisze o fasadzie głównej 
kościoła w Warężu, że „jest 
wciąż imponująca”. Podzielam 
tę opinię, ale niezwykły jest też 
wygląd fasady bocznej, uzy
skany stopniowym narasta
niem wielkości brył tworzą
cych świątynię. Podobnie 
ukształtowany i stylowo bar
dzo zbliżony jest kościół w 
Uhnowie (zob. nr 4, 1992). 
Architektem obu powstałych 
pod koniec XVII w. świątyń 
był lubelski mistrz cechowy 
Wojciech Lenartowicz, bu
downiczy m.in. kościoła Św. 
Michała w zespole klasztor
nym benedyktynek w Sando
mierzu.
Wspomniana przez p. Z. Hau
sera zwalona z postumentu 
„figura świętego (?)”, to — 
pozbawiona obecnie głowy i 
górnych kończyn — kamienna 
rzeźba Matki Boskiej (Br. So- 
kalski, Powiat sokolski, Lwów 
1899; St. Lenartowicz, Prze
wodnik po Polsce, Warszawa 
1937). Postument ma kształt 
wydłużonego prostopadłoś
cianu, stąd określany jest 
przez wymienionych autorów 
jako kolumna. Na jednym z 
jego boków widnieje inskryp
cja „WYSTAWIONA: R: 
1694”, a pod nią prostokątna, 
płaskorzeźbiona, obramowana 
powierzchnia z ozdobionym 
labrami i uwieńczonym klej
notem herbu Jastrzębiec, 
owalnym, czwórpolowym („w 
krzyż”) kartuszem z herbami: 
Jastrzębiec, Nowina, Nowina i 
Korczak. W cokole statuy tkwi 
metalowy, gruby trzpień, na 
którym osadzona była figura 

Matki Boskiej. Wyrzeźbiony na 
cokole klejnot herbu Jastrzę
biec i podany rok wskazują, 
że dzieło to powstało sumptem 
właściciela Waręża i fundatora 
kościoła, wojewody bełskiego, 
potem ruskiego, Marka Mar
czyńskiego h. Jastrzębiec 
(1631-1697).
Przy okazji warto odnotować, 
że ostatni proboszcz Waręża, 
ks. Edward Godlewicz, w 
1951 r. przywiózł z tamtejsze
go kościoła m.in. obraz Naj

Cokól pomnika i zwalona figura Matki
Boskiej przed waręskim kościołem

(fot. Tadeusz Kukiz)

świętszej Marii Panny, będący 
wolną kopią znanego wizerun
ku Matki Boskiej Śnieżnej z 
rzymskiej bazyliki Santa Ma
ria Maggiore. U podstawy wa- 
ręskiego obrazu widnieje napis 
„Santa Maria Maior Ano (!) 
1695”, zatem także on powstał 
zapewne z fundacji M. Mar
czyńskiego. Obraz ten znaj
dował się początkowo w koś
ciele w Czarnej Dolnej koło 
Ustrzyk (zamieszkała tam pol
ska ludność wysiedlona w 
1951 r. z Waręża i okolic). Na 
polecenie ordynariusza prze
myskiego, ks. biskupa Ignace
go Tokarczuka, obraz został 
przekazany ks. Tadeuszowi 
Stawiarskiemu do renowacji i 
od 1980 r. znajduje się w koś
ciele Matki Boskiej Królowej 
Polski w Stalowej Woli.

Tadeusz Kukiz
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Cudowna 
interwencja?

według legendy złoczyń
cami w więzieniach. 
Ostatecznie zresztą o lo
sie podejrzanych zade
cyduje sąd, przed któ

rym odpowiadać będą z 
wolnej stopy za przyjęcie 
i ukrywanie w celu 
osiągnięcia korzyści ma
terialnych przedmiotów

Historia kradzieży tryp
tyków — „Adoracji 
Dzieciątka” i „Św. Mi
kołaja”, wyniesionych 
przez złodziei z kościoła 
Św. Leonarda w Lipnicy 
Murowanej w lipcową 
noc 1992 r. skończyła się 
szczęśliwie, zapewne nie 
bez udziału zaintereso
wanych świętych, o 
czym świadczy zwłaszcza 
jej zakończenie. Obrazy 
wróciły do władz koś
cielnych, złodzieje zaś 
pozostają na wolności, 
zawdzięczając to zapew
ne miłosierdziu św. Leo
narda, opiekującego się

1.2.3 Tryptyk „Adoracji Dzieciąt' 
kaotwarty, scena adoracji w środ
ku (1). scena adoracji (2) i scena 
zwiastowania na rewersach bo
cznych skrzydeł (3)
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pochodzących z kradzie
ży.
Osada w Lipnicy Muro
wanej powstała przy 
wielkim szlaku handlo
wym prowadzącym z 
Królestwa Polskiego na 
Węgry, z Krakowa do 
Koszyc. Epitetu „muro
wana” nie należy zresztą 
brać dosłownie, jego 
źródłem była chęć rozró
żnienia kilku osad poło
żonych obok siebie i na
zywanych Lipnicami lub 
może wspomnienie mu
rów obronnych, które 
miały otaczać miasto w 
czasach jego prosperity. 
Jeszcze w drugiej poło
wie XIX w. był w nim 
tylko jeden dom muro
wany, pozostałe zaś 
drewniane, mające dziś 
wartość zabytkową. Przy
wilej lokacyjny otrzyma
ła Lipnica od Władysła

wa Łokietka w 1326 r. 
Kazimierz Wielki ufun
dował kościół parafialny, 
poddany później daleko 
idącym przebudowom. 
Najcenniejszym zabyt
kiem architektonicznym 
jest drewniany, zrębowy 
kościół cmentarny Św. 
Leonarda, z końca XV w. 
Jest to typowy przy
kład późnogotyckiej, ma
łopolskiej, drewnianej 
architektury sakralnej, o 
prostej bryle i skromnym 
wystroju. Jedynymi sta
ranniej opracowanymi 
elementami architekto
nicznymi są portale 
zamknięte łukiem trój- 
listnym w ośli grzbiet, 
ozdobne obramienia okien 
i marnie zachowane ma
lowidła stropu i ścian. Te 
ostatnie powstawały w 
ciągu około dwustu lat 
— najstarsze są wykona

ne za pomocą szablonów 
ornamentalne malowidła 
stropu z końca XV w.; 
datowanie pozostałych 
jest sporne, najprawdo
podobniej powstały w 
końcu XVII lub na po
czątku XVIII w. Praw
dziwą ozdobą kościoła 
były trzy ołtarze: „Ado
racji Dzieciątka” z trze
ciej ćwierci XV w., „Św. 
Leonarda” z około 1500 r. 
i „Św. Mikołaja” z 
końca pierwszej ćwierci 
XVI w.
Otoczona starymi dęba
mi kaplica cmentarna, ze 
swoim surowym, pro
stym wnętrzem, jeszcze 
do niedawna miała pier
wotny charakter. Przy
czyną takiego stanu rze
czy było zapewne sku
pienie uwagi i nakładów 
mieszkańców na znajdu
jącym się w centrum 

4.5.6. Tryptyk ..Św. Mikołaja": otwarty, 
w środku scena z życia świętego (4). 
zamknięty, z wizerunkami świętych na 
skrzydłach (5) i scena środkowa — 
święty uposaża trzy dziewice (6)

osady kościele parafial
nym. Odosobnienie oś
mieliło jednak złodziei. 
Rezultat jest smutny, 
choć bowiem odzyskano 
skradzione tryptyki, to 
kościół nigdy już nie 
wróci do swojej dawnej, 
malowniczej postaci. Za
równo obie skradzione 
nastawy, jak i ocalały oł
tarz „Św. Leonarda” zna
lazły się bowiem w mu
zeum diecezjalnym w 
Tarnowie.
Wszystkie trzy ołtarze 
należą do przeważające
go na terenie Małopolski 
typu tryptyków malowa-
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nych, wykonanych tem
perą na deskach lipo
wych. W polu środko
wym tryptyku „Adoracji 
Dzieciątka” znajduje się 
przedstawienie Marii 
klęczącej przed spoczy
wającym na ziemi, nowo 
narodzonym Jezusem. 
Takie ujęcie sceny Na
rodzenia przyjęto pod 
wpływem mistycznej wizji 
św. Brygidy. Wyparło 
ono wcześniejsze przed
stawienia o charakterze 
realistycznym, ukazujące 
Marię jako położnicę, i w 
drugiej połowie XV w. 
stało się formułą pow
szechnie przyjętą w ma
larstwie małopolskim. 
Dość prymitywne malo
widło lipnickie ma jed
nak ładne, szerokie tło 
pejzażowe z zarysem wa

rownych murów miasta 
w oddali. Na awersie 
skrzydeł znajdują się 
święci umieszczeni na 
złotocynobrowym tle, na 
rewersie scena Zwiasto
wania, popularna w ołta
rzach o wezwaniu ma
ryjnym. Ciekawym as
pektem przedstawienia 
jest to, że ukazuje Marię 
oderwaną przez niebiań
skiego gościa od lektury 
księgi — przedmiotu 
zdecydowanie luksuso
wego i zaskakującego w 
rękach żony cieśli.
Pomimo zastosowania 
identycznej formuły, ze 
świętymi umieszczonymi 
na kwaterach skrzydeł, 
tryptyk „Św. Mikołaja” na
leży już do innej epoki. 
Przedstawienia na awer- 
sach skrzydeł zamknięte 

są łagodnym łukiem z 
renesansowym ornamen
tem w narożach. Obraz 
w polu środkowym 
przedstawia św. Mikoła
ja w chwili, którą póź
niejsza tradycja uczyni
ła kluczową dla interpre
tacji jego postaci. Oto 
przez okno wyraźnie 
nowożytnego, choć poz
bawionego porządków 
architektonicznych bu
dynku wrzuca bryłę zło
ta, mającą uchronić trzy 
ubogie dziewice przed 
koniecznością oddania 
się nierządowi. Szla
chetny uczynek rozgry
wa się na tle przepełnio
nego światłem (choć 
rzecz dzieje się w nocy), 
pięknego, romantyczne
go pejzażu z urwistymi 
skałami i warownymi 

zamkami. Ta skłonność 
do ukazywania krajobra
zu z jednej strony bar
dziej dramatycznego, a z 
drugiej dużo bardziej na
syconego dziełami rąk 
ludzkich niż rzeczywisty 
krajobraz późnośrednio
wiecznej Polski, może 
być rezultatem naślado
wania określonych wzo
rów. Może też jednak 
świadczyć i o tym, że 
rozterka między za
miłowaniem do osiągnięć 
cywilizacji a przeżyciem 
fascynującej swą dzikoś
cią natury nie jest wyłą
cznym pomysłem nasze
go wieku.

Marcin Stopa
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® Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: opisem, zdjęciem i numerem 
katalogu komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych (00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel. fax 21-04-45). 
Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać 
pod wymieniony adres.

Kradzież z 5 na 6 
kwietnia 1992 r. z 
kościoła parafialnego 
Św. Michała Archa
nioła w Obozinie (gm. 
Skaryszewy, woj. gdań
skie)
1. AUTOR NIEZNANY. 
Komunia Św. Stanisława 
Kostki, k. XVIII w.
Olej na płótnie. 
55x38,5 cm.
Kat. PA-223-189.

Kradzież w dniach 
7—8 kwietnia 1992 r. 
z kościoła rzym.-kat. 
w Chłopicach (woj. 
przemyskie)
2. AUTOR NIEZNANY. 
Matka Boska Chłopicka, 
XVI/XVII w.
W sukience metalowej, ko
rony wykładane kamienia
mi w kolorach czerwonym, 
niebieskim, białym i fiole
towym. 84x66 cm.
Technika wykonania — 
brak danych.
Kat. PA-289-243.

Kradzież w dniach 
20—23 kwietnia 
1992 r. z kościoła 
rzym.-kat. w Ropicy 
Górnej (gm. Sękowa, 
woj. nowosądeckie)
3. AUTOR NIEZNANY. 
Tron Łaski, 2 poł. XVIII w. 
Tempera na płótnie. 
160x120 cm.
Kat. PA-290-244.

Kradzież prawdopo
dobnie w czerwcu 
1992 r. z kaplicy Naj
świętszego Serca Pa
na Jezusa w Goszy- 
cach-Lesie (gm. Bie
rawa, woj. opolskie)
4. AUTOR NIEZNANY. 
Św. Maria Magdalena, nie 
wcześniej niż XVIII w. 
Olej na płótnie. 220x123 cm. 
Kat. PA-291-245.
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z dawnej cerkwi Na
rodzenia Matki Boskiej 
w m. Kowalówka 
(woj. przemyskie)
5. RUDKIEWICZ Michał(?). 
Ikona. Zesłanie Ducha 
Świętego, ok. poł. XVIII w. 
Tempera na desce. 40x30 
cm (w świetle ramy).
Kat. PA-292-246.
6. RUDKIEWICZ Michał(?). 
Ikona. Przemienienie, 
ok. poł. XVIII w.
Tempera na desce. 40x32 
cm (w świetle ramy).
Kat. PA-293-247.
7. RUDKIEWICZ Michał (?). 
Ikona. Prezentacja, ok. 
poł. XVIII w.
Tempera na desce. 38x32 
cm.
Kat. PA-294-248.
8. RUDKIEWICZ Michał (?). 
Ikona. Zaśnięcie Matki 
Boskiej, ok. poł. XVIII w. 
Tempera na desce. 40x32 
cm.
Kat. PA-295-249.
9. RUDKIEWICZ Michał (?). 
Ikona. Ścięcie Św. Ja
na Chrzciciela, ok. poł. 
XVIII w.
Tempera na desce. 40x32 
cm.
Kat. PA-296-250.
10. RUDKIEWICZ Michał (?). 
Ikona. Chrzest w Jor
danie, ok. poł. XVIII w. 
Tempera na desce. 38x32 
cm.
Kat. PA-297-251.
11. RUDKIEWICZ Michał (?). 
Ikona. Po drodze do 
Emaus, ok. poł. XVIII w. 
Tempera na desce. 42x32 
cm.
Kat. PA-298-252.
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12

13

15
12. BUDKIEWICZ Michał (?). 
Ikona. Drzewo rodowe 
Marii, ok. poł. XVIII w.
Tempera na desce. 28,5x34 
cm.
Kat. PA-299-253.
13. BUDKIEWICZ Michał (?). 
Ikona. Wniebowstąpie
nie, ok. poł. XVIII w.
Tempera na desce. 37x32 
cm.
Kat. PA-300-254.
Kradzież w dniu 16 
marca 1992 r. z koś
cioła Św. Floriana w 
Krakowie
14. AUTOB NIEZNANY. 
Portret epitafijny ks. 
Markiewicza.
Olej na blasze miedzianej. 
Owal 40x30 cm.
Kat. PA-301-255.
15. AUTOB NIEZNANY. 
Bzeżba. Figura Matki Bo
skiej Bolesnej, 2 poł. XVIII w. 
Drewno polichromowane- 
złocone. Wys. z podstawą 
ok. 80 cm.
Kat. PC-74-50.
Kradzież w dniu 17 
grudnia 1991 r. z koś
cioła Św. Andrzeja w 
Krakowie rzeźb anioł
ków, stanowiących 
wystrój barokowej
ambony
AUTOB NIEZNANY.
Trzy rzeźby aniołków, 
XVII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 70—80 cm.
16. Kat. PC-75-51.
17. Kat. PC-76-52.
18. Kat. PC-77-53.
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Kradzież w dniu 12 lu
tego 1992 r. z Bazyliki 
Mariackiej w Krako
wie

19. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba Św. Jana Chrzci
ciela (fragment dekoracji 
rzeźbiarskiej chrzcielnicy), 
XVII—XIX w.
Polichromowana. Wys. 50 cm. 
Kat. PC-78-54.

Kradzież w dniu 10 
marca 1992 r. z Ka
tedry Wawelskiej w 
Krakowie
20. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba Św. Piotra (ozdoba 
tronu metropolitalnego), 
XVII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. ok. 45 cm.
Kat. PC-79-55.

Kradzież w dniach 
22—27 marca 1992 r. 
z kościoła Św. Kata
rzyny w Gdańsku
21. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, figura kobieca, ok. 
1730 r.
Drewno polichromowane. 
Wys. 87 cm.
Kat. PC-83-59.
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22. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, figura Św. Kata
rzyny, 2 pot. XVIII w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 79 cm.
Kat. PC-82-58.
23. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Alegoria miłosier
dzia, ok. 1637 r.
Drewno. Wys. 75 cm. 
Kat. PC-84-60.

Kradzież w dniu 
2 kwietnia 1992 r. z 
kościoła Św. Marka w 
Krakowie figurek anioł
ków, stanowiących 
wystrój ołtarza głów
nego
AUTOR NIEZNANY. 
Dwie figurki aniołków. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 60 cm.
24. Kat. PC-80-56.
25. Kat. PC-81-57.
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KOMUNIKAT

CZY KTOŚ PAMIĘTA TEN 
OBRAZ?

Jeśli ktoś z Państwa mógł
by pomóc w ustaleniu, w 
której z polskich kolekcji 
znajdował się reproduko
wany obok obraz P. Ruben- 
sa pt. „Susanne”, prosimy 
o niezwłoczne skontakto
wanie się z Ośrodkiem 
Ochrony Zbiorów Publi
cznych w Warszawie.

Dział prowadzony jest przez Ośro
dek Ochrony Zbiorów Publicznych, 
Zespół Działu Dokumentacji: Moni
kę Barwik i Agnieszkę Pawlak.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zabytek 
kontro wersy j ny

Istniejący do dziś pałac w 
Woli Rasztowskiej koło 
Radzymina dostarczał i do
starcza nadal wiele proble
mów natury merytorycznej 
historykom sztuki i kon
serwatorom. Jest zabyt
kiem czy też nim nie jest? 
Odbudowano go całkowicie 
w latach 1951 —1953, ale 
postawiono na fundamen
tach dawnego, ma zatem w 
swojej strukturze coś z za
bytku istniejącego tu 
wcześniej. Projektant od
budowy puścił jednak wo
dze bujnej fantazji i wpro
wadził do nowego pałacu 

pałacu w Woli Rasztow
skiej, wymagającego po 
dwudziestu kilku latach 
istnienia generalnego re
montu. Postaramy się i my 
ustosunkować do posta
wionego pytania.
Na początek trochę historii. 
Dzięki solidnym badaniom 
Ewy Pustoły-Kozłowskiej 
wiemy, że Wola Rasztow- 
ska w końcu XVI w. należa
ła do Stanisława Woliń
skiego i Mateusza Chojec- 
kiego. Wiemy również, że 
dobra te przeszły następnie 
w ręce rodziny Łuszczew
skich herbu Korczak.

Z tego związku pozostało 
dwóch synów: Stanisław z 
Dybowa i Tomasz, w 1612 r. 
dziedzic ojcowskich dóbr, 
m.in. i Woli Rasz
towskiej. Ewa Pustoła-Koz- 
łowska ustaliła dalej, że 
Tomasz poślubił Jadwigę 
Głuchowską, a dwaj jego 
synowie, Bogusław — pod- 
stoli bielski i Hieronim — 
wojski nurski, widnieją jako 
mieszkańcy Woli Rasztow
skiej w spisie pogłównego z 
lat 1673 i 1674. Hieronim 
rezydował tu do 1688 r., 
kiedy to dopuścił Stanisła
wa Czosnowskiego, łow
czego i kasztelana war
szawskiego, do objęcia Wo
li Rasztowskiej. Ten ostatni 
żonaty był dwukrotnie: po 
raz pierwszy z Anną 
Szczawińską, a po raz drugi 
z Petronelą Łuszczewską, 

właścicieli Woli Rasztow
skiej w pierwszej połowie 
XVIII w., w drugiej poło
wie tego stulecia pojawiają 
się jako właściciele dóbr 
Młoccy herbu Prawdzie i 
dzierżą je jeszcze w dwu
dziestoleciu międzywojen
nym. Spis ziemian Rzeczy
pospolitej Polskiej w roku 
1930 wymienia jako właści
cielkę Woli Rasztowskiej 
Marię Młocką, a obszar 
majątku wynosił wówczas 
317 ha. Dobra przeszły na
stępnie na własność Mau
rycego Szmyta, ostatniego 
właściciela przed reformą 
rolną. W czasie wojny, w 
latach 1941 —1943 pałac 
uległ zniszczeniu, a jego 
ruiny po wojnie przeszły w 
posiadanie Centralnego Za
rządu Radiostacji i Tele
wizji. W latach 1951 —1953

elementy, których stary pa
łac nie miał. Ten właśnie 
fakt stawia przed nami za
sadnicze pytanie, czy twór 
współczesnego architekta 
skomponowany swobodnie 
na podobieństwo budowli 
zabytkowej zasługuje na 
opiekę konserwatorską, czy 
też nie? Wobec tego właś
nie pytania stanęła histo
ryczka sztuki, Ewa Pustoła- 
-Kozłowska w 1978 r., kiedy 
przyszło jej opracować do
kumentację historyczno- 
-architektoniczną nowego 

Erazm Łuszczewski, naj
starszy syn Stanisława, sek
retarza królów Zygmunta 
Starego i Zygmunta Augu
sta, dziedzic na Umiasto- 
wie i Kroczewie, zaślubił 
Helenę Wolińską, która 
wniosła mu prawdopodob
nie w wianie Wolę Rasz- 
towską. Łuszczewscy mieli 
pięciu synów, z których Ja
kuba wymienia Seweryn 
Uruski jako dziedzica Woli 
Rasztowskiej, Łuszczewa i 
Zawad. Zoną Jakuba była 
Małgorzata Goryszewska. 

prawdopodobnie córką 
Hieronima, która wniosła 
mężowi w posagu Wolę 
Rasztowską. Do Czosnow- 
skich dobra należały tylko 
cztery lata, bo już w 1692 r. 
zostały sprzedane nieja
kiemu Płochockiemu, za
pewne powinowatemu 
Czosnowskich (wiemy skąd
inąd, że Teresa Czosnow- 
ska była żoną Mateusza 
Płochockiego, łowczego 
warszawskiego i dziedzica 
dóbr Dziedziczki i Lipiny). 
Nie udało się dotąd ustalić 

1 Ruiny pałacu w Woli Rasztowskiej 
w 1947 r

odbudowano pałac według 
projektu architekta Jana 
Wolińskiego z Miastopro- 
jektu-Wschód z przezna
czeniem na szkołę i 
przedszkole, a wokół pałacu 
powstało osiedle mieszka
niowe dla pracowników 
obsługujących nową radio
stację. Chodziły słuchy, że 
była to „zagłuszaczka” ma
jąca na celu zakłócanie od
bioru audycji nadawanych 
po polsku przez radiostacje 
zza „żelaznej kurtyny”. Se 
non e vero ma ben trovato — 
powiedzieliby Włosi.
Uporaliśmy się z historią 
miejscowości, przystępu
jemy zatem do charaktery
styki samego pałacu. Kiedy 
powstał? Najprawdo
podobniej około 1680 r., 
fundatorem tej siedziby 
mógł zatem być Hieronim 
Łuszczewski. Mamy 
wprawdzie wiadomość z 
1673 r., ale wymienia ona 
tylko dwór, a nie pałac 
w Woli Rasztowskiej.
W obecnym stanie badań 
nie dysponujemy wieloma 
przekazami odnoszącymi 
się do siedemnastowiecznej
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siedziby. Może najważniej
szym z nich jest fotografia 
ruin pałacu zrobiona w 
1947 r. Wynika z niej, że 
była to budowla na planie 
prostokąta, parterowa z 
piętrową częścią środkową i 
z dwiema narożnymi wie
żami alkierzowymi, rów
nież piętrowymi, ujmują
cymi elewację ogrodową. 
Kształt tego obiektu narzu
cił niejako nazwisko archi-

2.3. Pałac od frontu według rysunku 
inwentaryzacyjnego sprzed pierwszej 
wojny światowej (2) i w 1967 r. (3j
4. Pałac od ogrodu w 1967 r.
5. Fragment elewacji frontowej — 
portal i dwa okna po bokach 
(zdjęcia: 1 — Ewa Kozłowska-Tom- 
czyk, 2 — Stanislaw Stępniewski, 3, 4 
— Stefan Deptuszewski, 5 — Walde

mar Baraniewski)

tekta projektującego, mia
nowicie Tylmana z Game- 
ren, bardzo „modnego” 
wśród konserwatorów w la
tach pięćdziesiątych. Star
szy z autorów niniejszego 
artykułu pamięta dobrze, 
że jeśli „odkryto” wówczas 
jakąś budowlę barokową 
flankowaną wieżami alkie
rzowymi i odznaczającą się 
klasycyzującymi formami 
dojrzałego baroku, wysu
wano natychmiast hipotezę 
o autorstwie Tylmana. W 
wypadku Woli Rasztow- 
skiej hipoteza ta jak dotąd 

nie została potwierdzona.
Drugim ważnym przeka
zem rzucającym światło na 
pałac jest opis tej budowli 
dokonany przez komornika 
w 1835 r., odnaleziony 
przez E. Pustołę-Kozłow- 
ską. Komornik napisał, co 
następuje: „pałac murowa
ny o parterze i jednym pię
trze, składający się z 12 po
koi, którego dach nakryty 
jest dachówką hołenderką 
zwaną, o dwóch kominach 
murowanych nad dach wy
chodzących I tu zaczął się 
poważny kłopot. Ewa Pu- 

stoła-Kozłowska chciała 
zmieścić 12 pokoi w struk
turze pałacu zrekonstruo
wanego in abstracto na 
podstawie fotografii jego 
ruin dokonanej w 1947 r., 
ale w żaden sposób nie uda
ło się ich poukładać, po 
prostu brakowało na nie 
miejsca. Wysunęła zatem 
hipotezę, że między 1835 a 
1943 r. miała miejsce grun
towna przebudowa pałacu, 
w wyniku której obniżono 
boczne partie korpusu, 
zmieniono układ pomie
szczeń, wreszcie całkowicie 

podpiwniczono budowlę. 
Hipoteza ta jest słuszna, o 
czym świadczy rysunek ze 
zbiorów Muzeum Naro
dowego w Warszawie nie 
znany E. Pustole-Kozłow
skiej w czasie przygotowy
wania dokumentacji, pow
stały w okresie poprzedza
jącym wybuch pierwszej 
wojny światowej. Jest to 
trzeci ważny przekaz doty
czący pałacu w Woli Rasz- 
towskiej.
Pałac na tym rysunku uka
zany jest od frontu i ma ni
skie piętro po bokach ryza
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litu środkowego. Teraz 
miejsca jest dosyć na po
mieszczenie 12 pokoi! Wi
doczne w momencie spo
rządzania rysunku pierwsze 
piętro jeszcze istniało, co 
przesuwa czas przebudowy 
na dwudziestolecie mię
dzywojenne.
Odbudowa powojenna pa
łacu, a raczej budowa no
wego, była wydarzeniem w 
środowisku konserwa

torów. Starszy z autorów 
niniejszego artykułu pamię
ta dobrze pogłoski o trzy
krotnym, bezskutecznym 
wstrzymywaniu rozbiórki 
ruin pałacu wpisywanym 
przez wojewódzkiego kon
serwatora zabytków do 
dziennika budowy. Roboty 
szły szparko naprzód i po 
trzech latach nowy pałac 
był gotów. Jest to budowla 
piętrowa, z częścią środko

wą nieco wyższą, obu
stronnie wysuniętą ryzali
towe i zwieńczoną od fron
tu i od tyłu trójkątnymi 
szczytami. Na alkierzowe 
wieże nałożył architekt 
późnobarokowe blaszane 
hełmy i wyposażył siedzibę 
w nowy detal. Miał z nim 
sporo kłopotu, nie nawykł 
widać do projektowania te
go rodzaju szczegółów. Do 
dziś gubimy się w domys-

jest zabytkiem? Nasza od
powiedź: jest z pewnością, 
ale dość szczególnego ro
dzaju. Jest to świadectwo 
pewnej określonej mental
ności architektonicznej, 
uwarunkowanej narzuconą 
odgórnie ideologią. Nowy 
obiekt dowiązano do bu
dowli istniejącej tu wcześ
niej, świadomie poprawio
no ją i wzbogacono, a prze
de wszystkim wypełniono

łach, kogo przedstawiają 
głowy w owalnych meda
lionach nad oknami po bo
kach wejścia głównego, 
śmieszy nas również niepo
radność rysunku zwieńcze
nia tego wejścia. W sumie 
nowy pałac odbiega zasad
niczo od stanu uwido
cznionego przez rysunek ze 
zbiorów Muzeum Naro
dowego w Warszawie (za 
niska część środkowa!), a 
tym bardziej od stanu 
przed zniszczeniem.
A teraz pora na odpowiedzi 
na dwa postawione pytania. 
Czy dziś istniejący pałac

nową treścią. Powstał w 
efekcie idealny przykład tak 
pożądanej wówczas „archi
tektury narodowej w for
mie i socjalistycznej w treś
ci”. Czy należy go otoczyć 
opieką konserwatorską? 
Tak, po trzykroć tak! Niech 
przyszłe pokolenia archi
tektów, historyków sztuki i 
konserwatorów mają pod 
ręką „podręcznikowy” po
mnik realizmu socjalisty
cznego w architekturze pol
skiej .
Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Akcja dwory

Dwory Pomorza 
Zachodniego

Obszar obecnego wojewódz
twa szczecińskiego, bogatego w 
dobrej klasy ziemie, lasy i wo
dy, do 1945 r. zdominowany 
był przez duże majątki zie
miańskie, które obejmowały 
obok włości rodowych także 
folwarki. Widać to wyraźnie w 
procentowym zestawieniu li
czby gospodarstw dużych, 
średnich i niewielkich włas
ności, gdzie majątki o po
wierzchni przekraczającej 100 
ha stanowiły 39,2 %, mająt
ki średnie do 100 ha — 56,6 %, 
a drobna własność tylko 
4,2 % ogólnej liczby gos
podarstw.
Konsekwencją występowania 
tak dużej liczby wielkoob

szarowych posiadłości ziem
skich jest obecnie wielka liczba 
zabytkowych zespołów rezy- 
dencjonalno-parkowych, w 
przeważającej części w fatal
nym stanie. Artystyczna i za
bytkowa wartość poszczegól
nych obiektów jest bardzo 
zróżnicowana, ale tworzą one 
krajobraz architektoniczny 
związany tylko z regionem 
Pomorza i charakteryzujący 
się cechami nie występującymi 
poza jego obszarem. Niestety, 
trudno nie oprzeć się wraże
niu, że są one w skali całego 
kraju traktowane drugorzęd
nie. Nie chodzi przy tym o 
stanowisko środowisk konser
watorskich, które dostrzegają 

ich wartość, ale o stosunek do 
tych obiektów szerszych, spo
łecznych kręgów. Znamienne 
jest, na przykład, że ludzie up
rawiający turystykę i znający 
dobrze uroki wiejskich krajo
brazów spod Krakowa, Lubli
na czy Warszawy, opowiadają
cy często o swych wrażeniach 
z wizyt w dworach lub pała
cach tych okolic, ze zdziwie
niem przyjmują do wiadomoś
ci fakt, że tuż pod Szczecinem 
stoi dwór, pałac czy zamek, nie 
ustępujący wcale wartością 
tamtym obiektom. Większości 
osób dwór kojarzy się przede 
wszystkim z czterema kolum
nami i aby go obejrzeć, wy
bierają się przynajmniej pod 
Poznań, nie wiedząc, że blisko 
ich miejsca zamieszkania stoi 
wspaniały barokowy dwór ze 
stodołami z kamienia i cegły, 
otoczony czerwonymi bukami. 

Na tym stanie rzeczy zaważył 
fakt odrębności kulturowej 
obiektów tego regionu, ale 
także lekceważenie ich przez 
lokalne władze, pomijanie w 
przewodnikach turystycznych 
i określanie przez całe lata jako 

„poniemieckie”. Zaowocowało 
to obecnie ogromną dewasta
cją zarówno dworów, jak i 
parków oraz zabudowy gospo
darczej, które na tych terenach 
stanowią prawie zawsze je
dność kompozycyjną i zni
szczenie któregoś z tych ele
mentów narusza zabytkową 
wartość całego zespołu.
Wspólna cecha wielkich pała
ców i małych, folwarcznych 
dworków — to ich ścisłe po
wiązanie z zabudową gospo
darczą. Rezydencja usytuowa
na jest najczęściej w obrębie 
jednego dziedzińca z budyn
kami inwentarskimi i gospo
darczymi. Wjazd na dziedzi
niec bywa umieszczany na 
wprost pałacu, pomiędzy bu
dynkami gospodarczymi (jak 
w Batowie, gm. Lipiany czy 
Kąkolewicach, gm. Węgorzy
no) lub przy jednej z bocznych 
elewacji pałacu, gdy folwark 
jest usytuowany równolegle do 
osi drogi (Babinek, gm. Banie, 
Gądno, gm. Moryń). W takim 
wypadku przy drugiej bocznej 
elewacji pałacu jest najczęściej 
wyjazd na pola (jak w Babin-
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1 Elewacja ogrodowa pałacu w Kar - 
kowie
2 Elewacia ogrodowa dworu w Ba
binko
3. Dwór w Kąkolewicach z dziedziń
cem
4 Dwór w Chomętowie

ku) lub brama do parku (jak w 
Gądnie). Przed pałacem zwy
kle znajduje się gazon i czasem 
kilka dekoracyjnych drzew 
parkowych, często magnolii 
lub kasztanów. Park znajduje

się zazwyczaj za dworem i cza
sem po bokach dziedzińca. 
Przykładem takiego założenia 
jest zespół pałacowo-parkowy 
w Batowie. To również dosko
nały przykład rezydencji entre 
court en jar din, gdzie całość za
łożenia naniesiona jest na jed
ną wspólną oś kompozycyjną. 
W Batowie są dwa dziedzińce 
poprzedzone krótką aleją 
wjazdową: pierwszy, mniejszy 
i drugi znacznie szerszy, mają
cy charakter dziedzińca hono-
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rowego. Punkt kulminacyjny 
kompozycji stanowi wspaniały 
neoklasycystyczny pałac z 
1870 r., z frontonem ozdobio
nym gankiem z balkonem nad 
nim. Za pałacem znajduje się 
duża polana z pojedynczymi 
drzewami, za którą na osi 
biegnie aleja ozdobiona czer
wonymi bukami.

W niektórych zespołach aleja 
biegnie przez dziedziniec do 
pałacu i kończy się gazonem 
przed fasadą. Takie aleje naj
częściej tworzą dęby lub kasz
tany, czasem lipy. Za przykład 
może posłużyć tutaj pałac w 
Karwowie, który obecnie 
praktycznie nie istnieje; został 
zburzony w celu odzyskania 
cegły.

Czasem dwór położony jest w 
głębi parku, ale i wtedy naj
częściej dojazd biegnie przez 
dziedziniec gospodarczy. Oczy
wiście są także obiekty usy
tuowane w otoczeniu parku, 
całkowicie niezależnie od za
budowy gospodarczej. Bardzo 
ciekawym przykładem takiego 
rozwiązania są pałace w Kar- 
kowie pod Chociwlem i Byto- 
wie (gm. Dobrzany). Pałac w 
Karkowie reprezentuje dość 
licznie spotykany na tych te
renach styl neogotyku angiel
skiego. Usytuowany jest w 
głębi dużego parku, przeksz
tałconego na sposób krajobra
zowy z dawnej dębiny. Pozo
stałością po niej są wspaniałe 
okazy dębów, z których naj
piękniejszy stoi samotnie na 
polanie za pałacem oraz wspa
niała, długa aleja ze starych, 
wysoko sklepionych okazów. 
Do pałacu poprzedzonego ga
zonem wjeżdża się prosto z 
wiejskiej drogi, natomiast do 
folwarku prowadzi osobna 
droga, oddzielona dawniej od 
parku murem. Od zespołu pa- 
łacowo-parkowego dziedziniec 
gospodarczy jest dodatkowo 
oddzielony dużym stawem. 
Założony w stylu neorenesan- 
su włoskiego pałac w Bytowie 
oddziela od folwarku rzeczka, 
przez którą przerzucony jest 
most. Gęste drzewa porastają
ce brzegi wywołują wrażenie 
zupełnego wyizolowania pała
cu od zabudowy gospodarczej, 
a także wiejskiej. Niestety, po 
obydwu tych pięknych pała
cach pozostały jedynie ze

wnętrzne mury z wieżami i 
resztkami więźb dachowych.
Charakterystyczne dla pomor
skich zespołów rezydencjonal- 
nych są także budynki gospo
darcze oraz krajobrazowe za
łożenia parkowe, których licz
ba oraz piękno czyni okolice 
Szczecina rejonem szczególnie 
atrakcyjnym turystycznie. Bu
dynki gospodarcze były naj
częściej budowane z cegły li
cowej lub kamienia polnego. 
Korespondowały tym samym 
z podobnymi murami okalają
cymi posiadłości. W wielu 
tych budynkach zachowały się 
piękne, kute w żelazie elemen
ty — podpórki roślinnych 
pnączy, napisy lub daty. Czę
sto też spotyka się napisy i 
kompozycje ornamentowe ukła
dane z cegły o różnych odcie
niach. Szczególnie piękne bu
dynki zachowały się w Przele
wicach i w Babinku, wspaniała 
kamienna powozownia stoi 
również w Kąkolewicach.

Najpiękniejsze na Pomorzu są 
jednak parki dworskie, te 
wielkie, łączące się z lasami, i 
te mniejsze, okolone murem 
jak bukiety kwiatów. Najczęś
ciej spotyka się w nich dekora
cyjne drzewa: czerwone buki, 
dęby szypułkowe, platany, 
żywotniki zachodnie, klony, 
jodły, modrzewie, czasem jed
lice Douglasa i robinie. Je
szcze w latach sześćdziesiątych 
były tu powszechne tulipa
nowce, różne odmiany magno
lii, dęby czerwone i stożkowe, 
zwisające wiązy i wiele innych 
egzotycznych drzew, z których 
zachowały się do dziś może po
jedyncze egzemplarze. Do 
dworu w Łożnicy pod Przy
biernowem do dziś wiedzie 
aleja z robinii białej, w Kąko
lewicach stoi dąb o obwodzie 
8 m, w Babinku jest platan o 
obwodzie co najmniej 5 m. W 
kilku dworach są jeszcze kasz
tany jadalne i magnolie, w Ba- 
towie stare czerwone buki, dę
by stożkowe i jesiony pstrolist- 
ne, a gdzieniegdzie stare cisy i 
jodły. Jeżeli jednak w dalszym 
ciągu dwory województwa 
szczecińskiego będą traktowa
ne tak, jak były do tej pory, 
zniknąć może cały, wspaniały, 
odrębny kulturowo zespół ar
chitektury i krajobrazu.

Leszek Herman

Akcja dwory

jZrarybie

W Podkowie Leśnej pod Warsza
wą stoi do dziś okazały dwór o na
zwie Zarybię, otoczony ogrodem i 
zabudowaniami gospodarczymi. 
Położony przy drodze łączącej 
Brwinów z Żółwinem, niegdyś są
siadował z Podkową Leśną, ujęty 
wraz z nią półkolistym pasmem 
lasów, a w 1934 r. został do niej 
włączony.
Równinne pola leżące na skraju 
Lasów Miechowskich nabył w 
1923 r. Janusz Regulski, dyrektor 
finansowy spółki „Siła i Światło”, 
której zawdzięcza swe powstanie 
zarówno kolej dojazdowa EKD, 
jak i sama Podkowa Leśna. Znaj
dował się tam wówczas jedynie 
ogród, a w nim dwa małe domki, 
poprzednio własność niejakiego 
Schweitzera, producenta musz
tardy. W latach dwudziestych 
nowi właściciele, państwo Halina i 
Janusz Regulscy, dokupili więcej 
ziemi i urządzili farmę rolno- 
-ogrodniczą, traktując Zarybię jako 
siedzibę letnią. Na stałe mieszkali 
w Warszawie — od 1937 r. w pię
knym domu przy al. Przyjaciół 8. 
Pani Halina Regulska opisała 
podwarszawski majątek w swych 
wojennych wspomnieniach (Tam
te lata, tamte czasy, Wrocław 
1988): „Położenie Zarybia było 
wyjątkowo piękne. Od północy i za
chodu otaczał je stary, wysoki las 
sosnowy, a od południa i wschodu 
przestrzeń była otwarta i wolna i 
tonęła w słońcu i świetle. Na tle 
prawie czarnej ściany lasu, jakby 
specjalnie w tym celu stworzonym 
kontraście, stal nasz rozłożysty, z 
wysokim czerwonym dachem, biały 
dom. Biały i jasny, z daleka już był 
widoczny i lśnił tak mocno i inten
sywnie, że nieraz zadawałam sobie 
pytanie, czy to jego ściany tak bły
szczą, czy też szczęście, które w 
nim gościło.”
Ożywiona tym wspomnieniem 
siedziba — to efekt rozbudowy 
pierwotnego domu, dokonanej 
przez właścicieli w latach trzy
dziestych. Janusz Regulski za
mówił projekt u swego znajomego 
— architekta Juliusza Dzierża
nowskiego. Zapisał w swym pa

miętniku: „Zamiarem moim było 
urządzenie sobie na wsi letniego 
mieszkania. Później planowałem 
przebudowę domu, jednak z namo
wy arch. Dzierżanowskiego zdecy
dowałem się przystąpić niezwło
cznie do gromadzenia materiałów 
budowlanych, których ceny rosły 
zawrotnie. Równocześnie powstał 
projekt przebudowy starego domku 
na dość obszerną willę z czerwonym 
wysokim dachem. Bardzo się nam to 
podobało (...). Arch. Dzierżanow
ski uznał za konieczne wybudować 
od strony pola taras podparty kolum
nadą jako konieczny według niego 
akcent architektoniczny. ” (Blaski 
i cienie długiego życia, Warsza
wa 1980).
Dwór stanął w pobliżu ul. Żółwiń- 
skiej, zwrócony fasadą na wschód, 
ku ogrodowi, przez który na osi 
wejścia biegnie alejka dojazdowa. 
Fasada dworu jest więc zarazem 
jego elewacją ogrodową, a elewację 
tylną jedynie niewielka połać 
trawnika oddziela od granicy po
sesji i ulicy.
Nową siedzibę wzniesiono jako 
murowany budynek dwukondyg
nacyjny, na planie prostokąta, o 
dwutraktowym układzie wnętrz, z 
czego część stanowią mury daw
nego domu. Ich pozostawienie za
decydowało o nieregularnej formie 
dworu: pseudoryzalit z pięciobo- 
cznym wykuszem pośrodku, kry- 
jący największe pomieszczenie 
(pokój jadalny), umieszczony jest 
w tylnej elewacji asymetrycznie. 
Elewacja frontowa jest również 
asymetryczna: środkowe pomie
szczenia obydwu kondygnacji 
skomponowano w formie pięcio- 
osiowego korpusu głównego, na
krytego wysokim, łamanym, pol
skim dachem — powstała w ten 
sposób wysoka, regularna, niemal 
kubiczna bryła, do której dodano 
niejednakowej długości, różnie 
opracowane partie boczne: lewą 
parterową, krótszą, z łamanym da
chem francuskim, prawą zaś pię
trową, dłuższą, zakończoną tara
sem. Reprezentacyjny korpus 
główny, wyodrębniony wysokim 
dachem, również nie znajduje się 
pośrodku budynku, lecz ten fakt 
zręcznie zaretuszowano, sadząc 
przed niejednakowymi partiami 
fasady gęste i wysokie drzewa. W 
sumie więc dwór sprawia wraże
nie, jak gdyby chwycił go prze
chodzący golem i przesunął jego 
elewacje wraz z traktami po osi 
podłużnej, jak po suwaku loga
rytmicznym.
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1 2, Fasada (1) i tylna elewacja dwc 
ru (2)
3 Kartusz herbowy w elewacji fron
towej

(zdjęcia: Grzegorz Grątkowski)

Elewacje tak skomponowanego 
budynku architekt opracował bar
dzo dekoracyjnie, posługując się 
stosowanymi wówczas już od 
ćwierćwiecza , formami stylu 
dworkowego. Ściany zewnętrzne, 
gładko otynkowane i pobielone, 
kontrastują z czerwienią dachó
wek. Kondygnacja parteru, od-

3

dzielona od piętra płaskim gzym
sem, jest na przemian gładka i deli
katnie, linearnie boniowana, a 
kondygnacja piętra gładka i 
zwieńczona u góry profilowanym 
gzymsem. W fasadzie dworu 
zwraca uwagę pseudoryzalit z atty- 
kowym szczytem o płynnym zary
sie i dostawiony doń, półkolisty w 
części środkowej balkon, wsparty 
na ośmiu kolumnach jońskich i 
ogrodzony balustradą. W tympa
nonie szczytu umieszczono 
kartusz z herbem Ciołek w wieńcu 
laurowym trzymanym przez put- 
ta. Dekoracji dopełnia fantasty
czna struktura ornamentu małżo- 
winowo-chrząstkowego, nawiązu
jąca do form rozpowszechnionych 
w Polsce w połowie XVII w. Na 
piętrze zastosowano charakte
rystyczne dla stylu dworkowego 
okna przedzielone niskimi, pęka
tymi filarkami.
W odróżnieniu od zwartej, doś
rodkowej kompozycji fasady, tylna 
elewacja budynku rozwiązana jest 
horyzontalnie: tworzy ją płaski 
pseudoryzalit z pięciobocznym 
wykuszem i dwa pawilony, lekko 
cofnięte i nakryte osobnymi da
chami. Spośród motywów składa
jących się na dworkową szatę bu
dynku wymienić można jeszcze: w 
elewacji tylnej krzywolinijny 
szczyt o uskokach z kamiennymi 
kulami, neobarokowy, półkolisty 
fronton nadokienny, balustrady 
tralkowe tarasu i balkoniku na wy
kuszu, powieki w połaciach da
chów i wysokie kominy. Nastroju 
wytworności przydają elewacjom 
duże, niekiedy dwu- i trójdziel
ne okna, podzielone białymi 
szprosami na wiele małych szybek, 
miejscami romboidalnych, w 
układzie wachlarzowym.
Wnętrza parteru tradycyjnie peł
niły funkcje pomieszczeń do pra
cy, odpoczynku i przyjmowania 
gości; na piętrze mieściły się pry
watne pokoje członków rodziny. 
Główne wejście wiodło z podcie
nia pod kolumnami balkonu do 
obszernego hallu-szatni. Idąc w 
lewo dochodziło się do mniejszego 
hallu z drewnianą klatką schodo
wą, dalej w amfiladzie znajdował 
się salon, z którego można było 
wyjść na dolny taras. Ruszając w 
drugą stronę od hallu wejściowego 
przechodziło się przez przedpokój 
z drewnianymi schodami i docie
rało do poprzedzonej przedsion
kiem kancelarii. Dalej mieściły się 
jeszcze pokój służbowy i spiżarnia. 
Na wprost od hallu wejściowego 
znajdował się największy pokój 
parteru, urozmaicony wnęką wy
kusza: jadalny, nakryty drewnia
nym stropem kasetonowym. Na 
lewo od mego był gabinet, na pra
wo — kredens i dwuizbowa kuch
nia. Na piętrze umieszczono m.in. 
pokoje dziecinne, izby gościnne
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oraz prywatne pokoje pani i pana 
ze wspólną alkową i pokojem ką
pielowym. Z pomieszczeń tych 
wiodły wyjścia na balkony i tarasy. 
O niektórych szczegółach urzą
dzenia wnętrz wspomina właści
cielka, pani Halina Regulska, w 
swej cytowanej już książce. Do
wiadujemy się, w jakim guście lu
dzie mieszkający na stałe w dużym 
mieście urządzali w latach trzy
dziestych letnią siedzibę na wsi: 
„ Wnętrze domu, na początku puste 
i skromne, z biegiem czasu nabierało 
barwy i treści. Na ścianach pojawiły 
się męża zdobycze myśliwskie, za
wisły skóry wilków, dzików i rysi, 
wieńce jeleni i poroża kozic gór
skich, a na półkach stanęły w szere
gu wdzięczne bataliony. Doszły też 
i nasze nagrody sportowe: Janka 
(Janusza Regulskiego) strzeleckie i 
moje puchary z rajdów i wyścigów 
samochodowych, sportu, którym 
wówczas pasjonowałam się. Nie 
brakło też i pamiątek przywożo
nych z naszych podróży zagrani
cznych. W salonie w szafce założy
łam osobiste muzeum, w którym op
rócz kolonialnego hełmu leżała i 
»róża Sahary«, i kora z drzewa 
korkowego z południa Hiszpanii, i 
zasuszona szarańcza z Maroka. 
Na ścianie wisiał też wyglądający 
jak wielki grzebień żelazny przód 
od gondoli, który przywieźliśmy z 
Wenecji”.
Zbudowany w 1933 r. dwór w Za- 
rybiu został w 1942 r. rozbudowa
ny — kosztem znacznego pogor
szenia wyglądu dworu zwiększono 
liczbę pomieszczeń. Nie sugeruję 
bynajmniej, że właściciele byli 
nieczuli na stronę estetyczną swej 
siedziby. Wręcz przeciwnie, lecz 
zmiany te były konieczne, gdyż 
dwór w Zarybiu zamienił się w la
tach okupacji w pensjonat i schro
nienie dla znajomych, uciekinie
rów i ludzi zbrojnego podziemia.
Opodal dworu znajduje się dwu
skrzydłowe założenie folwarczne. 
Wyróżnia się tam zwłaszcza zapro
jektowany przez Dzierżanowskie
go spichrz, którego wyszukana 
forma kojarzyć się może z małymi, 
późnobarokowymi pawilonami 
parkowymi. Niewykluczone, że 
właściciel, akceptując blisko do
mu, niemal w ogrodzie, budynek 
gospodarczy, postanowił nadać 
mu cechy estetyczne. Nie jest to 
nic dziwnego w czasach znajomoś
ci repertuaru architektury dawnej, 
np. kilka kilometrów od Zarybia, 
przy willi Teodora Toeplitza w 
Otrębusach, stoi murowana stodo
ła, wyraźnie stylizowana na 
wczesnochrześcijańską bazylikę 
raweńską.
W architekturze dworu zauważa 
się przede wszystkim sprzeczność: 
jest to budynek w typie pała
cu, na próżno usiłujący po

zorami uniformu zakryć swą nie- 
regularność. Pomimo to silne roz
członkowanie bryły: wyższe i niż
sze dachy, przysłonięte szczytami, 
wykusz, dwa tarasy i trzy balkony, 
różnorodność i bogactwo dekora
cji, wreszcie akcentowane we 
wspomnieniach właścicielki ze
stawienie białych ścian z czerwo
nymi dachami na tle drzew — za
decydowały o wrażeniu elegancji i 
wdzięku, jakim dwór w Zarybiu 
cechuje się do dziś. Przypomina 
on także, że stylu dworkowego nie 
należy zamykać zbyt wczesną ce
zurą końcową i kojarzyć jedynie z 
pierwszym dwudziestoleciem XX w. 
Widać bowiem, że także w la
tach trzydziestych mógł on odpo
wiadać gustom i ambicjom ludzi o 
wysokim poziomie kulturalnym, 
dobrze zaznajomionych z nowymi 
prądami w architekturze i z no
winkami towarzyskiej mody na 
„sposób mieszkania”.

Grzegorz Grątkowski
Za uprzejme wypożyczenie mi komple
tu rysunków J. Dzierżanowskiego, bar
dzo dziękuję panu Osmołowskicmu z 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódme
go; kościół ten jest obecnym użytkow
nikiem obiektu.

Zakład 
Chirurgii Drzew

M. Kubacki, K. Zbroński
90-369 Łódź

ul. Piotrkowska 204/210 m 175
zrzeszony w 

Polskim Towarzystwie 
Chirurgii Drzew 

wykonuje:

► wszelkie prace przy drzewach— 
pomnikach przyrody

► prace przy drzewostanach w 
ramach zabytkowych założeń 
ogrodowych

► prace przy zieleni parkowej, 
osiedlowej, przydrożnej, cmen
tarnej

► ścinanie drzew w trudnych wa
runkach

► doradztwo techniczne w zakre
sie pielęgnacji i leczenia drzew 
ozdobnych (opinie, ekspertyzy, 
projekty, nadzory prac)

Zamarły 
szlak

Nie używane linie kolejowe 
przez pewien czas są tylko 
elementem krajobrazu, potem 
pozostają po nich zarastające 
trawą oraz krzewami podkła
dy, opuszczone budynki sta
cyjne i wyszczerbione obiekty 
inżynierskie: wiadukty, mosty, 
nasypy, wykopy. Tworzą one 
nostalgiczno-niepokojący ele
ment architektury krajobrazu. 
Niewątpliwie najbardziej fas
cynująca pod względem zło
żoności procesu konstrukcyj
nego, wykorzystania zaawan
sowanych technik wznoszenia 
obiektów inżynierskich, a tak
że, co ważne, przepięknego 
wkomponowania w teren — 
linia kolejowa Gołdap-Żyt- 
kiejmy, która już nie istnieje, 
oddana została do eksploatacji 
1 października 1927 r., za
mykając tym samym rozpoczętą 

nie rozbudowywanej przez 
Niemców do samego wybuchu 
drugiej wojny. Na tak rozwi
niętą sieć kolejową wpływ mia
ły doświadczenia Niemców z 
okresu Wielkiej Wojny. Dziw
ny wydaje się bowiem fakt, że 
w przygranicznym rejonie 
skoncentrowano tak silną in
frastrukturę kolejową, ale już 
podczas pierwszej wojny świa
towej znamy przykłady wyko
rzystywania rozbudowanej 
sieci kolejowej w celu szybkie
go i sprawnego przerzucania 
wojsk. Poza tym zastanawia 
sposób, w jaki lokowano tu 
obiekty kolejowe. W ważniej
szych ze strategicznego 
punktu widzenia miejscach 
podwajano liczbę wiaduktów 
bądź mostów. Dobudowywa- 
ny obiekt leżał w odległości 
5—10 m od poprzedniego, co 

1

jeszcze przed pierwszą wojną 
światową budowę sieci w tym 
rejonie. Linia ta położona była 
na obszarze Mazur Garba
tych, w północno-wschodniej 
części Pojezierza Mazurskie
go. Przetrwała szczęśliwie ok
res drugiej wojny światowej, 
ale nie oparła się chciwości 
wojsk radzieckich i po 1945 r. 
została — jak zresztą wiele in
nych — całkowicie zdemon
towana i wywieziona w głąb 
ówczesnego ZSRR.
70 lat temu obecne tereny pół
nocno-wschodniej Polski zaj
mowały Prusy Wschodnie. 
Był to rejon gęstej sieci połą
czeń kolejowych, konsekwent

można częściowo wytłumaczyć 
chęcią udrożnienia i przyspie
szenia ruchu kolejowego na 
tych odcinkach. Najprawdo
podobniej jednak podwajanie 
liczby niektórych ważniej
szych obiektów inżynierskich 
na szlaku Zytkiejmy-Gołdap 
było tylko wstępem do 
przekształcenia całej linii z 
jednotorowej w daleko bar
dziej przydatną, chociażby do 
celów strategicznych linię 
dwutorową.
Wiadukt drogowy znajdujący 
się w odległości 2,9 km od 
Żytkiejm, harmonijnie wkom
ponowany w otaczający go te
ren, wykonany został techniką
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1. Wiadukt w Kiepojciach
2, Wiadukt drogowy w Skajzgirach; 
widoczna konstrukcja nośna przęsła
3.4. Arkady (3) i filary (4) obu mostów 
w Stańczykach

zbrojonego żelbetu. Jest wia
duktem o świetle łukowym i 
szerokości sklepienia 3,8 m, 
długości 30 m i szerokości 
6,2 m. Jezdnia pokryta została 
kostką brukową, zaś koronę 
zabezpieczały wykonane rów
nież z betonu zbrojonego że
berkowe balustrady. Dziś 
wiadukt służy nadal lokalne
mu ruchowi, a przy okazji 
spełnia także dodatkową funk
cję: stanowi dogodny punkt 
zrzutu śmieci.
Z kolei wiadukt znajdujący się 
2 km za wsią Skajzgiry prowa
dzi lokalną drogę gruntową. 
Budowla wsparta jest na 
trzech betonowych filarach, 
charakterystycznie rozszerza
jących się na wysokości około 
1 m nad ziemią. Konstrukto
rzy stworzyli obiekt cztero-
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przęsłowy o wszystkich prze
świtach prostokątnych i roz
piętości w pojedynczym prze
świcie 11,3 m. Całkowita dłu
gość wiaduktu wynosi 46 m, 
co lokuje go w grupie więk
szych obiektów na tej linii. Za
stanawiające jest, że jak na 
drugorzędną konstrukcję jest 
on przystosowany do przyję
cia dużego obciążenia. Rzut 
oka na dolną część konstrukcji 
nośnej przęsła ujawnia rów
nomierne rozłożenie występu
jących naprężeń na 6 dźwiga
rów podłużnych i 20 poprze
cznych, co doskonale widać na 
zdjęciu. Szerokość torowiska 
w tym miejscu jest znacznie 
większa, z. łatwością też można 
rozpoznać ślady po kilku ram
pach. Z pewnością to właśnie 
tu było miejsce przeładunków 
i manewrowania składami z 
kruszywem służącym do bu
dowy zespołów hitlerowskich 
kwater dowódczych nad 
Mantrami. Kruszywo dowo
żono prowizorycznie wykona
nym odgałęzieniem z miejs
cowości Błaskowizna nad je
ziorem Hańcza. Uderzający 
jest fakt, że linię budowano ja
ko bezkolizyjną. Tor unika! 
wszelkich skrzyżowań z dro
gami, choćby były to nawet 
drogi lokalne, na których ruch 
występował sporadycznie.
Najwspanialszymi obiektami 
trasy są słynne mosty nad Blę- 
dzianką w Stańczykach. Im
ponujące swą oryginalną for
mą i strzelistością słusznie zos
tały ochrzczone mianem „pol
skich akweduktów”. Są to po
tężne pięcioprzęsłowe kons
trukcje o rozpiętości ponad 
190 m, prześwicie między posz
czególnymi filarami ok. 18 m, 
wysokości od korony mostu 
do poziomu Błędzianki 38 m i 
specyficznej, nie spotykanej 
nigdzie technologii. Most od 
strony południowej nigdy nie 
był eksploatowany, stąd brak 
na jego koronie jakichkolwiek 
śladów po podkładach. Na obu 
przyczółkach nie ukończono 
prac ziemnych. Oba obiekty 
cechuje duży stopień zni
szczenia, spowodowany bra
kiem konserwacji od blisko 50 
lat, a także niską jakością uży
tego betonu. Korony mostów 
zabezpieczone są betonowymi 
barierkami, w których co kil
kadziesiąt metrów występują 
prostokątne balkoniki usytuo
wane nad filarami przęseł, 
podparte potężnymi wsporni
kami w formie tryglifów. Od 
wsporników w dół biegną lize- 
ny przechodzące nieco niżej w 
szerokość czoła filaru. Czoło

każdego balkonika dekorowa
ne jest płyciną. Dolna część 
balustrady podkreślona została 
przez twórców ornamentem 
ząbkowym, nadającym jej cha
rakterystyczny wygląd. W 
wypadku obu obiektów fak
tura lica muru została mocno 
skorodowana. Pod jednym z 
kroksztynów mostu połud
niowego wyraźnie widoczne 
jest odsłonięcie fragmentu 
drewnianej belki, jednej z wie
lu tworzących zbrojenie kons
trukcji. Stosowanie drewnia
nego usztywnienia konstrukcji 
wydaje się nieco dziwne w cza
sach, gdy powszechnie królo
wał żelbet, jako material trwal
szy i zdolny przenosić większe 
obciążenia. Mosty te obudo
wano szalunkami i zalano 
betonem. Jakość zastosowane
go betonu w Stańczykach jest 
z pewnością najgorsza w sto
sunku do innych obiektów. 
Pomimo ochrony prawnej (ze

społy wiaduktów w Stańczy
kach i w Kiepoj ciach wpisano 
do rejestru zabytków w 1979 r.) 
niewiele można zrobić dla 
ich uratowania. W 1992 r. wo
jewódzki konserwator w Su
wałkach przeznaczył 200 min 
zł na prace zabezpieczające, 
tymczasem rzeczywiste po
trzeby finansowe w tym zakre
sie są wręcz niemożliwe do 
oszacowania.
Kolejny zespół wiaduktów 
znajduje się w miejscowości 
Kiepojcie. Pierwszy z nich jest 
dość dużym wiaduktem kole
jowym, trójprzęsłowym o 
prześwicie łukowym. Wydaje 
się, że i ten obiekt podobnie 
jak mosty w Stańczykach, był 
„zbrojony” drewnianymi pa
lami. Tutaj, inaczej niż w 
Stańczykach, archiwolty arkad 
wiaduktu zostały wzmocnione 
warstwą cegieł. W sklepie
niach łuków widoczne są wylo
ty rur odwadniających, two

rzących niedyś sprawny sy
stem odprowadzający wodę. 
Długość tego wiaduktu wynosi 
45 m, szerokość 4 m, zaś wy
sokość od poziomu drogi 18 m. 
Górne części filarów zdo
bione są nadwieszonymi bal
konikami, podpartymi wydłu
żonymi wspornikami uskoko
wymi. Balkoniki w górnych 
częściach dekorowane są po
trójnymi płycinami. Nie za
chowały się metalowe barierki, 
pozostały jedynie podtrzymu
jące je stalowe wsporniki. 
Obok wiaduktu przygotowane 
zostały przyczółki na posado
wienie drugiego, bliźniaczego 
obiektu, co miało związek z 
rozbudową linii.
W odległości 500 m na zachód 
od tego wiaduktu znajdują się 
dwa analogiczne i niezwykle 
interesujące mosty przerzuco
ne nad rzeczką Bludzią, z któ
rych jeden nie został ukończo
ny. Są to duże, pięcioprzęslo-
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we obiekty (długość 85 m, sze
rokość około 4,5 m, wysokość 
od poziomu rzeczki do korony 
każdego z mostów około 26 m). 
Różnice między oboma 
mostami sprowadzały się do 
sposobu ich wykonania. Nie 
dysponuję dokładnymi datami 
ich budowy, jednak most po
łudniowy jest wyraźnie obiek
tem późniejszym, czyli zbu
dowanym po 1927 r. Most 
północny natomiast reprezen
tuje nieco wcześniejszą tech
nologię wykonania, polegającą 
na tym, że podpory i łuki noś
ne wykonane były z cegieł, je
dynie konstrukcja wypełniają
ca przestrzeń między hikami i 
tworząca w górnej części to
rowisko wykonana została z 
żelbetu. Most południowy był 
już w całości skonstruowany z 
zastosowaniem tego tworzywa. 
Widok mostu z nie ukończo
nymi przyczółkami jest impo
nujący, stanowi wspaniały ak

cent zamykający malowniczą 
dolinkę Bludzi.
Na szlaku kolejowym Gołdap- 
-Zytkiejmy znajdowało się 
siedem stacji, do dziś zachowa
ło się sześć, jedynie po budyn
ku stacyjnym w Golubiu nie 
ma śladu. Miejsce to wyznacza 
w otaczającym go lesie grupa 
monumentalnych kasztanow
ców, a także ślady niwelacji te
renu. Budynek prawdopodob
nie przetrwał drugą wojnę, 
lecz później został rozebrany. 
Z zachowanych budynków 
stacji, trzy z nich: w Gołdapi, 
Botkunach i Zytkiejmach re
prezentują jednolity typ bu
dynku o planie prostokątnym, 
murowanego z czerwonej ceg
ły, jednopiętrowego, z dachem 
naczółkowym, krytym da
chówką i oknach sklepionych 
lukiem odcinkowym. Jedyną 
ozdobą stacji w Zytkiejmach 
jest drewniany luk na ścianie 
szczytowej budynku, podkreś-

5. Nasyp torowiska na szlaku
6. Stacja w Błąkałach, widok od pod
jazdu
7. Wieża ciśnień i znak kilometrowy w 
Żytkiejmach
8. Schemat przebiegu linii kolejowej 
Goldap-Żytkiejmy (podane długości 
odcinków i daty ich uruchomienia); 
obiekty inżynierskie: 1 — wiadukt 
drogowy w Zytkiejmach, 2 — wiadukt 
drogowy w Skajzgirach, 3 — mosty w 
Stańczykach, 4 — wiadukt kolejowy w 
Kiepojciach, 5 — mosty w Kiepoj- 
ciach

(zdjęcia: Wojciech Zejdowski)

lający rozpiętość połaci da
chowych, zwieńczony ozdob
nym, zwisającym kluczem. 
Uwagę zwraca także zatarta, 
lecz czytelna niemiecka nazwa 
stacji. Osobliwością żytkiejm- 
skiej stacji jest zachowany ka
mienny znak kilometrowy oraz 
stojąca do dziś wieża ciśnień, 
zdewastowana, pełniąca funk
cję stodoły.
Odrębną stylowo grupą bu
dynków są dworce w Błąka- 
łach i Pobłędziu. Pierwszy z 
nich, zbudowany na planie 
kwadratu, murowany i otyn
kowany, piętrowy, z brogo- 
wym dachem łamanym, kry
tym dachówką, z jednym 
skrzydłem bocznym, od strony 
stacyjnej ma wydatny ryzalit- 
przybudówkę, zdobioną ory
ginalnym boniowaniem w 
formie wypukłych pasków. Je
go ozdobą z pewnością jest 
wykusz na frontowej ścianie 
od strony podjazdu.
Najwartościowszym architek
tonicznie budynkiem na trasie 
jest stacja w Pobłędziu, zbu
dowana w stylu określanym 
jako „dworkowy”. Parterowy 
budynek na planie prostokąta, 
murowany i otynkowany, z 
wydatnym ryzalitem na osi. 
Ryzalit zdobiony jest, podob
nie jak przybudówka dworca 
w Błąkałach, boniowaniem w 
formie wypukłych pasków. 
Nad oknem tego ryzalitu znaj

duje się płycina mieszcząca 
dawniej nazwę stacji. Całość 
wieńczy czterospadowy dach, 
kryty dachówką. Od strony 
południowej osłaniają budy
nek wyniosłe kasztanowce. 
Wszystkie te nieczynne stacje 
są zamieszkane. Gospodarujący 
w nich ludzie przekształcili naj
bliższe otoczenie, tworząc w nim 
ogródki, warzywniki lub też 
pobudowali komórki i inne in
wentarskie pomieszczenia.
Nie zachowały się na tym szla
ku żadne urządzenia służące 
utrzymaniu ruchu kolejowego, 
np. semafory. Nigdzie też 
oczywiście nie ma torów, na
tomiast w wielu miejscach 
można wyraźnie odczytać od
ciśnięte w gruncie ślady po 
podkładach. W Zytkiejmach 
teren stacji jest czytelny: wi
doczne są perony i rampy to
warowe, zaś na stacji w Pobłę
dziu odnajdujemy zniszczone 
urządzenia odwadniające w 
postaci studzienek z zacho
wanymi szczeblami. Samo to
rowisko jest zachowane dość 
dobrze. Nie są też zniszczone 
nasypy i wykopy. W rejonie 
stacji Poblędzie część szlaku 
została wykorzystana do pop
rowadzenia lokalnej drogi 
gruntowej, z kolei jej dalszy 
odcinek do stacji Golubie zos
tał całkowicie pochłonięty 
przez las i rozległe połacie roś
linności. Trudno tu odszukać 
drogę w morzu wybujałych 
pokrzyw i malinisk. Wypada 
tylko żałować, że linia Gołdap- 
-Zytkiejmy nie dotrwała do 
naszych czasów, gdyż możli
wość przejechania pociągiem 
szlaku, na którym występuje 
tak wyjątkowe nasycenie 
obiektami inżynierskimi i 
przepięknymi plenerami, sta
nowiłaby pokusę nie do od
parcia dla wielu turystów.

Wojciech Zejdowski
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Pieśń
o „Rolandzie”

Kwiecień 1918 r. Wolno roz
suwają się wrota hangaru, na 
którym bieleją trzy wielkie li
tery LFG. Z ciemnego wnę
trza kilku mechaników wyta
cza samolot, który w jaskra
wych promieniach słońca jawi 
się jak niezwykły, barwny 
owad. Skrzydła pokryte są 
płótnem o mieniącym się, nie
spokojnym deseniu z różno
barwnych wielokątów. Kadłub 
ma złocisty, ciepły odcień 
szlachetnego drewna. Na jego 
burtach obok równoramien
nego tzw. greckiego krzyża, 
znaku lotnictwa cesarskich 
Niemiec — numer 2225/ 18 i 
wizerunek rycerza Rolanda.
Podobnie jak sławny obrońca 
wąwozu Roncevaux, barwny 
płatowiec jest symbolem ry
cerskich czasów, które odeszły 
bezpowrotnie. Zostały tylko 

legendy o rycerzach, których 
nazwiska: Guynemer, Man- 
nock, Richthofen czy Bru- 
mowski — przed z górą sie
demdziesięciu laty wymawia
no z takim samym uwielbie
niem, jak niegdyś imiona Ro
landa, Godfryda czy Ryszarda 
Lwie Serce. Dziś są prawie 
zapomniani — podobnie jak 
ich barwne wierzchowce: 
Fokkery, SPAD-y, Nieu- 
porty...
W kwietniowy ranek „Ro
land” D.VIb nr 2225/18 roz
poczynał swój długi lot. Trwał 
on siedemdziesiąt trzy lata...

★ ★ ★

Znów otwierają się wielkie 
drzwi. „Roland” znowu wy
jeżdża na światło dzienne, ale 
to już inne czasy i nie jest to 

hangar LFG, lecz budynek 
magazynu na dawnym lotni
sku w Rakowicach-Czyżynach 
w Krakowie. I trudno byłoby 
rozpoznać elegancki lśniący 
płatowiec w rozpaczliwie oka
leczonym kadłubie, odartym z 
barwnych skrzydeł i usterze- 
nia, w połowie zmiażdżonym. 
Ktoś starł kurz — spod czar
nego nalotu ukazał się Roland 
dzierżący wielki miecz.
Działo się to w czerwcu 1991 r. 
Po wielu latach cierpliwego 
oczekiwania w magazynie 
szczątki starego myśliwca 
wędrują do warsztatu konser
watorskiego. W krakowskim 
Muzeum Lotnictwa rozpoczę
ła się restauracja tego niezwy
kłego samolotu, jedynego na 
świecie zachowanego egzemp
larza tego typu. Co sprawiło, 
że ten niemiecki myśliwiec jest 
restaurowany rękoma polskich 
konserwatorów?
W 1918 r. samolot jako środek 
komunikacji kończy dopiero 
piętnaście lat, od siedmiu lat 
wykorzystywany jest jako co

raz doskonalsza broń. Od cza
sów swego bojowego debiutu 
w 1911 r. używany jest głów
nie do zwiadu i korygowania 
ognia artylerii. Mariaż lekkie
go samolotu wywiadowczego i 
karabinu maszynowego two
rzy na początku 1915 r. sa
molot myśliwski. W 1918 r. 
kajzerowskie Niemcy, Aus- 
tro-Węgry i Turcja zaczynają 
chwiać się pod presją militarną 
i ekonomiczną sprzymierzo
nych, wspartych potęgą USA. 
Wojna powietrzna przybiera 
na sile. Niemiecki Inspektorat 
Wojsk Lotniczych (Idflieg) 
poszukuje gorączkowo no
wych rozwiązań technicznych. 
Trwa wyścig o prędkość, pu
łap lotu, wytrzymałość, nieza
wodność silników. Na konkurs 
myśliwców w Adlershof pod 
Berlinem zjeżdżają z frontu 
najlepsi piloci, aby testować 
nowe maszyny. Mają do dy
spozycji dwupłatowego, kan
ciastego Fokkera D.VII z sil
nikiem BMW Ula, który przy 
świetnych właściwościach lot-
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1. „Roland" w jednostce lotniczej w 
1918 r.; ten egzemplarz uważany jest 
w publikacjach zachodnich za samo
lot krakowski, lecz badania nie pot
wierdzają tej tezy (zdjęcie uzyskane 
dzięki uprzejmości p U. Jórgesa)
2. Część kadłuba „Rolanda" przed 
przystąpieniem do prac restaurator- 
skich (czerwiec 1991 r.)
3. Wręga wbudowana w strukturę 
kadłuba; strzałka wskazuje miejsce 
łączenia starej i nowej substancji
4. Kadłub samolotu w końcowej fazie 
uzupełniania pokrycia (luty 1993 r.)
5. Znak firmowy LFG „Roland" na 
burcie samolotu

(zdjęcia: 2,3 — Krzysztof Wielgus,
4,5 — J. Hoffmann)

nych i olbrzymiej kampanii 
propagandowej niebawem zde
klasuje konkurentów. Mają też 
eleganckiego Rolanda D.VIb, 
który niesłusznie zostanie za
pomniany przez historię. Na
rodził się w wytwórni LFG 
(Luft Fahrzeug Gesellschaft), 
która już przed wybuchem 
Wielkiej Wojny znana była z 
produkcji balonów i sterow- 
ców. W celu uniknięcia spo
rów patentowych i pomyłek z 
inną firmą lotniczą LVG (Luft 
Verkehr Gesellschaft) wyt
wórnia przyjęła dla swych wy
robów nazwę handlową „Ro
land”.
Zaczęły powstawać samoloty o 
opływowych kadłubach. Wy
magały one pracochłonnego i 
trudnego procesu formowania 
sklejki. W 1918 r. nie było na 
to czasu. Do pokrycia kadłuba 
myśliwca D.VI wykorzystano 
więc patent inżyniera Richtera 
— pasy brzozowej sklejki o 
grubości 1,5—2 mm. Nie na-
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wijano ich jednak na gorąco 
pod kątem, a po prostu nakle
jano wzdłuż na zakładkę na 
lekką konstrukcję ze świerko
wych podłużnie i owoidalnych 
wręg. Każda wręga sklejana 
była z 15 cieniutkich listewek z 
drewna odpadkowego z pro
dukcji skrzydeł.
Kadłub przypominał poszycie 
łodzi rybackiej, był jednak 
bardzo lekki, sztywny i wy
trzymały. Jakość rozwiązań 
sprzed 73 lat i mistrzostwo w 
wykorzystaniu możliwości drew
na — to niezaprzeczalny 
wkład naczelnego konstrukto
ra firmy inż. Tantzena i jego 
współpracowników w rozwój 
światowej myśli lotniczej.
Krakowski egzemplarz- 
2225/18 brał udział w drugim 
konkursie myśliwców (w 
kwietniu 1918 r.), co dodat
kowo podnosi jego wartość hi
storyczną. Mimo że konstruk
cja Tantzena wówczas prze
grała (głównie z uwagi na nie 
najlepszy silnik i... niezbyt 
czystą walkę konkurencyjną), 
została przyjęta do produkcji, 
trafiła w niewielkiej liczbie na 
front i do jednostek myśliw
skich marynarki wojennej. Po 
zakończeniu wojny samolot 
był ze zrozumiałym zaintere
sowaniem testowany przez 
Francuzów, Amerykanów, 
Kanadyjczyków i Japończy
ków. Egzemplarz 2225/18 tra
fił w okresie międzywojennym 
do Berlińskiej Kolekcji Lotni
czej (Deutsche Luftfahrt Sam- 
mlung), wraz z wieloma innymi 
samolotami niemieckimi i 
zdobycznymi. Część tej kolek
cji, po zbombardowaniu mu
zeum przez aliantów w 1943 r., 
została wywieziona i porzu
cona na terenie Wielkopolski. 
Eksponaty te — ze śladami 
pożaru i licznymi uszkodze
niami — zabezpieczono po 
wojnie i przewieziono do Kra
kowa. W grupie tej są samolo
ty z różnych okresów (np. 
przedwojenne PZL — Pile i 
PWS-26, zdobyte przez hitle
rowców i prezentowane jako 
trofeum), ale najważniejszy 
zespół zabytków stanowią sa
moloty z okresu pierwszej 
wojny światowej. Dzięki kon
sekwentnej postawie Mini

sterstwa Kultury i Sztuki za
bytki te są opracowywane i re
staurowane w Polsce i mają 
szansę stać się chlubą naszego 
muzealnictwa technicznego.
Z perspektywy dwóch lat pra
cy widać, że restauracja „Ro
landa” jest chyba zadaniem 
najtrudniejszym. Najpierw na
leżało poznać zniszczoną i nie
typową konstrukcję do ostat
niej deski i gwoździa. W zbie
raniu dokumentacji pomoc 
okazali Bernard Chenel z 
Musee de 1’Air w Paryżu i 
Udo Jórges z Niemiec, lecz 
nigdzie nie znaleziono komp
letnej dokumentacji fabry
cznej. Instytut Technologii 
Drewna z Bydgoszczy wyko
nał badania sklejek i drewna, 
Akademia Sztuk Pięknych w 
Krakowie przeprowadziła ana
lizę farb i spoiw. Równocześ
nie sporządzono dokumenta
cję przedremontową. Dopiero 
zestawiwszy te wszystkie dane 
wyjściowe można było rozpo
cząć identyfikację i lokaliza
cję wszystkich luźnych, drob
nych części kadłuba, który w 
czasie swej wojennej tułaczki 
został zmiażdżony. Część ogo
nowa składała się z kilkunastu 
elementów. Co gorsza, obyd
wie części kadłuba — przednia 
i tylna — nie pasowały do sie
bie na skutek wtórnych de
formacji. Poszycie klepkowe 
było w wielu miejscach poz
rywane i nadpalone. Silnik ty
pu Benz III Aiiv był zde
kompletowany, a śmigło typu 
Germania — zdeformowane i 
rozwarstwione, pozbawione 
jednej końcówki. Brakowało 
uzbrojenia, aluminiowej osło
ny silnika, kołpaka śmigła oraz 
przyrządów pokładowych.
Światowe muzealnictwo lotni
cze dopiero od niedawna zaj
muje się restauracją samolo
tów z okresu pierwszej wojny 
światowej z uszanowaniem za
sad konserwacji zabytków. 
Pionierem był tutaj kurator 
National and Space Museum 
w Smithsonian Institution — 
Robert C. Mikesh, dokonując 
pod koniec lat siedemdziesią
tych restauracji niemieckiego 
myśliwca Albatros D.Va. 
Przyjęto wówczas kierunek za
chowania technologii i mate
riałów przy rekonstrukcji. Na
tomiast większość zniszczo
nych elementów, zwłaszcza 

pokrycia — po zinwentary
zowaniu — pieczołowicie za
bezpieczono i zmagazynowa
no.
W wypadku krakowskiego 
„Rolanda” przyjęto inną zasa
dę: ściśle zachowawczą o cha
rakterze konserwatorskiej in
tegracji. Zatem uzupełnienia 
zastosowano wyłącznie w 
miejscach ubytków, starając 
się wkomponować wszystkie 
odnalezione drobne części w 
odtworzoną strukturę. Metoda 
ta, oczywista np. w wypadku 
rozbitej greckiej amfory, nie 
jest jednak tak prosta w odnie
sieniu do samolotu. Nie wy
starcza tu klejenie „na styk”, 
występują bowiem tzw. ele
menty siłowe, które muszą 
przenieść znaczne obciążenia, 
choćby tylko z uwagi na ko
nieczność zamontowania silni
ka o wadze około 200 kg, nie 
mówiąc o ewentualności jego 
uruchomienia. Eksponat nig
dy nie będzie latał, ale konie
czne jest jego przetaczanie, w 
kabinie musi czasami zająć 
miejsce człowiek, np. grający 
rolę pilota w kręconym filmie. 
Eksploatacja i obsługa nazie
mna odrestaurowanej maszy
ny nie będzie więc wiele różnić 
się od tej, której podlegał sa
molot w czasie służby liniowej. 
Naczelna zasada uzupełnień 
(integracji) musiała być w kil
ku wypadkach wsparta rekons
trukcją elementów siłowych, 
odpowiedzialnych za wytrzy
małość łączonego kadłuba. 
Proporcja pomiędzy stosowa
niem rekonstrukcji i integracji 
została w stosunku do metod 
amerykańskich odwrócona na 
korzyść tej ostatniej.
Pierwszym krokiem było ze
stawienie głównych, pooddzie- 
lanych zespołów kadłuba w 
geometryczną całość. Nie
zbędne okazało się tu zapro
jektowanie i wykonanie syste
mu klamer i zewnętrznych ste
laży, na których umocowano 
części. Poprzedzone to zostało 
precyzyjnymi pomiarami. Pierw
szymi elementami, które zwią
zały luźne części kadłuba, były 
wspomniane już odtworzone 
podłużnice — listwy z gęsto- 
słojowego drewna świerkowe
go. Inaczej postąpiono ze zni
szczonymi wręgami. Wykona
no nowe, z których wycinano 
fragmenty konieczne do uzu

pełnień. Tak odrestaurowane 
wręgi zostały wklejone pomię
dzy podłużnice i od tej chwili 
kadłub mógł stać bez zewnęt
rznych „protez”.
Następnie rozpoczął się 
żmudny proces odtwarzania 
klepkowej „skorupy” zewnęt
rznego pokrycia kadłuba. Nowe 
klepki sklejkowe łączono ze 
starymi. Łączenia takie od
tworzono ze względów history
cznych, mimo że nie miały one 
znaczenia z punktu widzenia 
współczesnej technologii re
montu. Z tych samych wzglę
dów w oryginalnych miejscach 
intarsjowano na nowych klep
kach wypalone znaki Central
nej Komisji Odbiorczej za
chowane na strzępkach pokry
cia. Szczególną uwagę poświę
cono uzupełnieniu pylonu — 
jakby kilu lub stępki w dnie 
kadłuba, służącego do moco
wania dolnych płatów (jedna z 
wielu osobliwości „Rolanda”). 
Aby odtworzyć skomplikowa
ny kształt tego elementu zasto
sowano zgodnie z technologią 
historyczną formowanie cien
kiej sklejki z warstwą wklejo
nego płótna.
W czasie prac przy kadłubie 
„Rolanda” należało wcześniej 
wykonać wiele czynności w je
go wnętrzu, m.in. spleść poz
rywane linki napędu sterów i 
odtworzyć ich prowadzenie. 
Najważniejszym problemem 
stały się barwy i impregnaty. 
Kadłub miał naturalny kolor 
drewna pokrytego wysokogatun
kowym lakierem żywicznym o 
zaskakująco silnej spoistości i 
dużym połysku. Zagadkę jego 
składu wyjaśnił mgr Paweł 
Karaszkiewicz z krakowskiej 
ASP: w skład lakieru wchodzi
ły żywice kopalowe zbliżone 
właściwościami do bursztynu. 
Nowe części drewniane do- 
barwiono do koloru oczy
szczonego oryginału, całość 
trzykrotnie pokryto lakierem 
kopalowym, wykonanym wed
ług starej receptury. Opraco
wano też technikę usuwania 
zwęglonego w pożarze lakieru 
bez drastycznego skrobania do 
gołej sklejki. Tak zabezpieczo
ny kadłub wyposażono w 
większość metalowych okuć, 
ustawiono na oryginalnym, 
odrestaurowanym podwoziu, 
do którego wykonano makiety 
opon. Tym samym zakończo

38



TO TiŻ SĄ ZABYTKI

no pierwszy etap konserwacji. 
Etap drugi już trwa. Obejmuje 
on: konserwację silnika i os
przętu, integrację rozwar
stwionego śmigła, wykonanie 
replik masek silnika. Trzeci 
etap — to odtworzenie skrzy
deł, usterzenia i brakujących 
detali wyposażenia.
Po raz trzeci otworzą się wrota 
hangaru i na światło dzienne 
wytoczony będzie kompletny 
„Roland” D.VIb — maksy
malnie autentyczny, z czytel
nymi śladami trudnego, ponad 
siedemdziesięcioletniego lotu. 
Ważne, aby każdy znalazł w 
nim coś frapującego i odczul 
przez moment atmosferę zie
lonych lotnisk i płóciennych 
hangarów, zapach benzyny i 
szelaku... Będzie to możliwe, 
gdy nie zagubi się szlachetne
go autentyzmu zabytku, co 
jest podstawową zasadą dzia
łań krakowskiego muzeum.

Wojciech Klimek
Jarosław Gosek

Prace przy restauracji samolotu 
LFG Roland 2225/18 prowadzo
ne są w Dziale Techniczno-Kon- 
serwatorskim Muzeum Lotnictwa 
w Krakowie, którego szefem jest 
Zbigniew Gawłowski. W skład ze
społu konserwatorskiego wchodzą: 
Karol Sroczyński oraz autorzy ni
niejszego artykułu, którzy w tym 
miejscu pragną wyrazić swą 
wdzięczność za pomoc i radę za
równo kierownikowi Działu, jak i 
konsultantom prac: prof. dr. hab. 
Tomaszowi Goworkowi, mgr. 
Pawłowi Karaszkiewiczowi, mgr. 
Markowi Wawrzkiewiczowi i mgr. 
inż. arch. Krzysztofowi Wielgu
sowi.
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Osiedla COP

Rzeszów
— osiedla Cegielskiego

Zgodnie z zaleceniami rządu 
Zakłady im. Cegielskiego w 
Poznaniu przystąpiły w kwiet
niu 1937 r. do budowy Fabry
ki Obrabiarek i Sprzętu Arty
leryjskiego w Rzeszowie. W 
fabryce produkowano oprócz 
obrabiarek działka 40 i 37 mm. 
Dla pracowników fabryki zos
tały wybudowane dwa osiedla: 
jedno przy ul. Hetmańskiej dla 
robotników, drugie dla majs
trów przy ul. Poznańskiej. 
Osiedla te zgodnie z wyty
cznymi zostały zlokalizowane 
w odległości około 2 km od za
kładu macierzystego, na wol
nych terenach położonych w 
kierunku południowym od 
centrum Rzeszowa.
Osiedle dla robotników zostało 
usytuowane po wschodniej 
stronie ul. Hetmańskiej, łączą
cej centrum z południową 
częścią miasta. Wybudowano 
tam dwa duże bloki, usytuo
wane równolegle do ulicy, 
pomiędzy nimi powstał teren 
rekreacyjny. Ten sposób usy
tuowania bloków zapewniał 
właściwe naświetlenie miesz
kań. Po stronie wschodniej od 
osiedla rozciągały się tereny 
zielone, ograniczone w odleg
łości około 300 m przepływa
jącym Wisłokiem. Do wybu
chu wojny w osiedlu tym wy
budowano 144 mieszkania, w 
tym 72 mieszkania większe 
(około 36 m2) i 72 mieszkania 
mniejsze (około 31 m2). Bloki 
miały wysokość trzech kon
dygnacji i były podpiwniczo
ne. Na poddaszu znajdowały 
się pralnie z suszarniami oraz 
łazienki dostępne z każdej 
klatki schodowej do wspólne
go użytku mieszkańców. Bloki 
zostały zrealizowane metodą 
tradycyjną o podłużnym ukła
dzie murów konstrukcyjnych. 
Budynki wznoszono z cegły 
ceramicznej, grubość ścian 
zewnętrznych wynosiła 55 cm. 
Stosowano stropy Ackermana, 
a jako przekrycie-wentylowane 
stropodachy. Bloki miały in
stalację wodno-kanalizacyjną i 
elektryczną, ogrzewanie pie
cowe.
Drugie osiedle usytuowano 
przy ul. Poznańskiej (nazwa 
ulicy związana z miastem, 
gdzie była fabryka H. Cegiel
skiego) i przewidziano

1.2. Osiedla fabryki H. Cegielskiego: 
dla robotników przy ul. Hetmańskiej
(1) i dla majstrów przy ul. Poznańskiej
(2)

dla majstrów rzeszowskiej fa
bryki. Osiedle zrealizowano w 
odległości 1 km od osiedla ro
botników. Na jego zabudowę 
składały się bliźniacze, parte
rowe domki z niewielkimi 
ogródkami. Plan osiedla został 
ukształtowany w formie półko
la weneckiego, co zapewne 
zostało spowodowane wyzna
czonymi granicami lokaliza
cyjnymi. W osiedlu powstało 
dwadzieścia domków, w okre
sie powojennym zabudowa 
została uzupełniona dalszymi 
domkami o takim samym ga
barycie, ale innym rozplano
waniu wnętrz. Budowano dwa 
typy domów: z dwoma poko
jami (jeden na poddaszu) i z 
trzema pokojami (dwa na 
poddaszu). Domy miały mury 

wykonane z cegły ceramicznej, 
stropy typu Kleina nad piwni
cą, a nad parterem i podda
szem — stropy drewniane. 
Domki przekryto dachami 
dwuspadowymi o konstrukcji 
drewnianej, połacie dachowe 
pokryto dachówką cerami
czną. W pokojach, kuchniach i 
przedpokojach znajdowały się 
białe podłogi ze struganych 
desek, natomiast w ubikacjach 
i łazienkach posadzki z płytek 
terakotowych. Domki miały 
instalację wodno-kanalizacyj
ną i elektryczną, ogrzewanie 
piecowe.

Ostatnio bloki przy ul. Het
mańskiej poddano remontowi 
kapitalnemu, zwiększono po
wierzchnię mieszkalną przez 
dobudowę dwóch pięter, rów
nież domy przy ul. Poznań
skiej poddawane są renowa
cjom.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai
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Kamienne 
grobowce

Jedna z najstarszych cywilizacji 
świata rozwijała się na zachodnich 
obrzeżach Europy, na Półwyspie 
Pirenejskim, w Bretanii i w pół
nocno-zachodniej Afryce. Już oko
ło początku V tysiąclecia p.n.e. 
(najstarsza piramida około 2850 r. 
p.n.e.) w Bretanii, na terenie 
obecnego departamentu Morbihan, 
wznoszono gigantyczne budowle 
grobowe z kamieni ważących nie
jednokrotnie 100 i ponad 100 ton. 
Do dziś nie wiadomo, jak dawano 
sobie radę z dźwiganiem tak 

ogromnych ciężarów. Bretania we 
wrześniu pustoszeje, pozostają 
Anglicy z małymi dziećmi, nieco 
zakochanych Francuzów, urlopo
wicze wolą w tym czasie Lazurowe 
Wybrzeże, gdzie upały wcale je
szcze nie znikają. Ale są dwie 
miejscowości w Bretanii, gdzie ani 
we wrześniu, ani jeszcze do poło
wy października nie warto szukać 
miejsca w hotelu: pierwsza to 
słynne Carnac, gdzie wzniesiono 
(kiedy? w III, IV, V a może jesz
cze wcześniejszym tysiącleciu?) 

ciągnące się kilometrami aligne- 
ments — rzędy podłużnych ka
mieni ustawionych pionowo. Tra
dycja głosi, że wznieśli je Gallowie 
— oczywiście nie jest to prawda, 
stały już bowiem setki lat wcześ
niej. Ale telewizja nie przejmuje 
się ustaleniami nauki i ulubionym 
miejscem umieszczania akcji pra
historycznych filmów z udziałem 
Gallów są alignements w Carnac. 
Drugą bretańską miejscowością, 
gdzie większą atrakcją niż ostrygi i 
plaże są kamienne grobowce — 
jest Locmariaquer. Wyjątkowo 
pięknie położone nad zatoką 
Morbihan, grupuje największe i 
najstarsze grobowce megalityczne 
świata. Tu także stał największy 
menhir (podłużny pojedynczy 
słup kamienny) świata, wznosił się 
bowiem 21 m ponad ziemię, a jego 
waga w całości wynosiła 353 tony! 

Teraz leży powalony, potrzaskany 
na cztery części. Nie wiadomo, 
dlaczego upadł; uderzony pioru
nem, poruszony trzęsieniem zie
mi...
W bezpośrednim jego sąsiedztwie 
znajduje się ogromny grobowiec 
zwany „table des marchands” — 
stół kupców. Grobowiec i menhir 
dominują na kulminacji wzniesie
nia ponad zatoką. Istnieje pogląd, 
że ogromny kamienny obelisk 
wskazywał drogę megalitycznym 
żeglarzom. Bowiem trzeba wie
dzieć, że z twórcami tych kamien
nych budowli związana jest właś
nie nawigacja. Przemierzali oni 
Morze Irlandzkie, żeglowali 
wzdłuż wybrzeży Europy i pół
nocno-zachodniej Afryki, lecz nie 
wiadomo skąd i dokąd płynęli. Jest 
to jedna z największych nie wyjaś
nionych dotychczas zagadek ar-
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cheologii. Zagadkę stanowi rów
nież fakt nieznalezienia tzw. form 
początkowych megalitycznych 
budowli. Te najstarsze, z początku 
V tysiąclecia, są już w pełni rozwi
nięte. Gdzie się to dokonało? 
Gdzie i kto zdobywał tak wielkie 
inżynieryjne doświadczenie? Jaka 
była ideologia z nimi związana?
Badacze są już niemal pewni, że 
owe grobowce były czymś w ro
dzaju symbolicznego łona Mat- 
ki-Ziemi, w którym zmarli składa
ni byli na podobieństwo embrio
nów, aby oczekiwać na ponowne 
narodziny. Nie jest to nieprawdo
podobne. W miejscowości New 
Grange w Irlandii, około 50 km od 
Dublina odkopano ogromny kur
han o wysokości 13 m, który za
wiera! komorę grobową zbudowa
ną z ogromnych kamieni, wiódł 
zaś do niej korytarz o długości 19 m.

1. Plouharnel: tuż przy drodze stoi 
grobowiec starszy od najstarszych pi
ramid...
2. Grobowiec zwany „dolmenem 
Magdaleny” w Carnac
3. To tylko jeden z czterech fragmen
tów obalonego kolosa w Locmaria- 
quer
4. Z tego grobowca korytarz wiedzie 
wprost na plażę

(zdjęcia: Krzysztof Kowalski)

Korytarzem tym każdego 21 
grudnia na dwie minuty przed go
dziną dziewiątą rano wpadał pro
mień słońca i przebywszy cały ko
rytarz dotykał ściany komory z 
wyrytą spiralą... Idea zapładniania 
ziemi przez słońce jest tu czytelna, 
ale oczywiście tak na pewno nicze
go nie wiadomo.
Megality w Locmariaquer i Car
nac, a także inne należą do jednego 
wielkiego kręgu religijnego, star
szego niż najstarsze cywilizacje 
Mezopotamii i doliny Nilu. Car
nac bretańskie nie jest mniej słyn
ne niż Karnak egipskie, choć może 
w naszym kraju to, co egipskie — 
w dziedzinie zabytków — uważa
ne jest za naj-naj-naj-naj... naj- 
nieshtszniej w świecie.

Krzysztof Kowalski
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„Dwóch dzikich” 
w Krakowie

Tłumy turystów wędrujących 
Szlakiem Królewskim w Kra
kowie, który biegnie przez 
najpiękniejsze ulice miasta 
— Floriańską i Grodzką ku 
Wawelowi, niewiele uwagi 
zwracają na kamienice mie
szczańskie, chętniej zatrzy
mując się przed witrynami 
ekskluzywnych sklepów. Zda
rza się jednak, że ktoś za- 

wzmiankowana w 1524 r„ no
siła wówczas miano domu 
„Pod Ethyopy”, źródło tej nazwy 
jest znane, pochodzi od na
zwy apteki, która istniała tam 
w czasach króla Zygmunta 
Starego. Inwentarz z 1604 r. 
wymienia godło apteki „dwa 
Murzyny stojące i możdzie- 
rzyk przy nich." Kamienica 
ulegała często przeróbkom. 

wysunięte zostały godła her
bowe dekoracyjne i architek
toniczne.
Dziś grupa „dwóch dzikich" 
— powstała może po 1821 r. 
(datowanie na drugą połowę 
XVII w. jest trudne do przyję
cia), odnowiona po drugiej woj
nie światowej, ale stale nara
żona na zniszczenia zatrutym 
powietrzem — doczekała się 
nowej interpretacji. Jest to 
„sekret naukowy”, który, jak 
wiele innych odkryć history
ków sztuki, często zbyt długo, 
może przez skrupulatność, 
czeka na ujawnienie. Otóż w 

sztuki wykonano w 1767 r. 
Kompozycja tak ważnego w 
kościele sprzętu nie byłaby 
kompletna, gdyby nie dwie 
usytuowane po bokach po
stacie muskularnych Murzy
nów w bogatych strojach. 
Podziwiać można u nich pió
ropusze, przepaski na biod
rach i płaszcze. Nie brak też 
starannie wyrzeźbionych oz
dób strojów — są to pasy, 
łańcuchy podtrzymujące prze
paski, naszyjniki i bransolety. 
Obecność Murzynów przy 
chrzcielnicy jest zrozumiała 
— symbolizuje apostolsko-

trzyma wzrok — jak pisał 
przed osiemdziesięciu laty 
zasłużony archiwista Adam 
Chmiel — na „dwóch dzikich, 
na których ubiór składają się 
przepaski z piór na gtowach, 
biodrach i kolanach". Taka 
dekoracja figuralna, wykona
na ze stiuku i polichromowa
na, znajduje się na wysokoś
ci pierwszego piętra narożnej 
kamienicy przy ul. Floriań
skiej 1, graniczącej z ul. Miko
łajską.
Kamienica przy ul. Floriań
skiej 1 powstała w epoce go
tyku, jak ogromna większość 
domów w obrębie miasta za
łożonego w 1257 r. Była 

m.in. w 1696 r. staraniem 
ówczesnego współwłaścicie
la, aptekarza Jacka Kwapiń- 
skiego. W 1713 r. restaurował 
ją drukarz Ignacy Hebanow
ski, a w latach 1914—1919 
wnętrza przerobił znany, wy
bitny krakowski architekt Jó
zef Pokutyński.
Według pierwszego monogra- 
fisty godeł domów krakow
skich A. Sternschussa (1899 r.), 
którego badania starałem 
się kontynuować w odniesie
niu do międzywojennego 
dwudziestolecia, Murzyni na 
kamienicy przy ul. Floriań
skiej należą do godeł kupiec
kich. Jako odrębne zespoły

1. Godło kamienicy „Pod Murzynami” 
przy ul. Floriańskiej 1 w Krakowie
2. Figury Murzynów na chrzcielnicy 
kościoła Św. Marcina w Międzyrzeczu

drewnianym kościele para
fialnym Św. Marcina w Mię
dzyrzeczu koło Bielska, w pó- 
źnobarokowym wyposażeniu 
wnętrza poczesne miejsce 
zajmowała chrzcielnica. Na
dano jej kształt finezyjnej w 
formie wazy na „elastycznej" 
łodydze i pokryto rokokową 
dekoracją; to piękne dzieło 

-misyjną działalność Kościoła. 
Dlaczego jednak „dzicy" w 
Krakowie i Murzyni w Między
rzeczu są tak bliscy sobie w 
kompozycji i szczegółach? 
Może wzorem była grafika 
albo istniały bezpośrednie re
lacje? A może inne rozwią
zanie znajdą czytelnicy 
„Spotkań z Zabytkami"? W 
każdym razie pora zaintere
sować się obecnością tema
tyki afrykańskiej w polskiej 
sztuce, skoro mamy w kraju 
liczne etnograficzne i misyjne 
zbiory „afrykanów”.

Jan Samek
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Uszanujmy 
zabytek

Wśród kamienic sąsiadują
cych z zespołem budynków 
Politechniki Warszawskiej 
wyróżnia się kamienica przy 
ul. Śniadeckich 23, dzieło ar
chitekta Mariana Kontkiewi- 
cza (1884—1926) powstałe 
— jak dowiadujemy się z kar
tusza umieszczonego na fa
sadzie — w 1913 r. Kamieni
ca została zlokalizowana na 
działce wciśniętej między 
dwie ulice i dwa domy 
(obecnie już nie istniejące) o 
skomplikowanym kształcie. 
Powierzenie tego zadania 
ledwie 28-letniemu architek
towi było dowodem zaufania 
ze strony inwestorów. I Kont- 
kiewicz tego zaufania nie za
wiódł. Kłopotliwy kształt 
działki stał się dla niego inspi
racją przejrzystej kompozycji, 
umożliwiającej wzorowe roz
wiązanie wielkomiejskiej ka
mienicy czynszowej, wypo
sażonej we wszelkie udo
godnienia techniczne XX w.

Dom uzyskał dwie reprezen
tacyjne fasady: jedną od 
strony ul. Śniadeckich, drugą 
od ul. Nowowiejskiej. Na każ
dej kondygnacji znajdowały 
się dwa pięciopokojowe 
mieszkania, w przyziemiu — 
lokale użytkowe z wejściami 
od ulicy, a na najwyższej 
kondygnacji nowocześnie 
wyposażona pralnia, suszar
nia i taras. Do piątego piętra 
wiodły marmurowe schody 
kryte dywanem, we wspania
łym hallu wejściowym znaj
dowały się trzy olbrzymie lus
tra kryształowe, a umundu
rowany portier strzegł spoko
ju mieszkańców przez całą 
dobę.
W rozplanowaniu domu ude
rza doskonała realizacja 
funkcji mieszkalnej, przysto
sowana do potrzeb lokatorów 
wymagających mieszkania 
prestiżowego, ale jedno
cześnie wygodnego i izolują
cego od uciążliwej codzien
ności. Stąd trzy- lub czteropo- 
kojowe amfilady starannie 
oddzielone od części sypial
nej i kuchennej, stąd też win
da towarowa i kuchenne 
schody dla dostawców i 

transportu, np. mebli. Niektó
re z mieszkań miały dodat
kowe trzecie wejście z fron
towej klatki schodowej, pro
wadzące przez niewielki 
przedpokój do jednego z po
kojów, najwyraźniej przezna
czonego na działalność za
wodową np. lekarza czy ad
wokata.
W części mieszkań do dziś 
zachował się pierwotny układ 
przestrzenny i prawie komp
letny dawny wystrój wnętrz 
(stolarka, posadzki, sztukate
rie). Przy jednakowych walo
rach użytkowych nie ma w 
kamienicy dwu mieszkań 
identycznych, w każdym jest 
coś indywidualnego, co daje 
mieszkańcom miłe prze
świadczenie o ich osobistej 
odrębności.
Dekoracja fasad kamienicy 
odpowiadała panującej 
ówcześnie eklektycznej styli
styce: tynk przyziemia imitu
jący naturalny kamień, wyżej 
boniowanie pasowe, oszczę
dnie zdobione festonami, gir
landami. Motywy dekoracyj
ne ograniczone zostały właś
ciwie tylko do zaakcentowa
nia wejścia, kroksztynów 
podpierających balkony i 
gzymsów fasady. Funkcjona- 
listyczne podejście do dzieła 
i modernizm w rozwiązaniach 
konstrukcyjnych ubrał więc 
Kontkiewicz w kostium speł
niający oczekiwania estety
czne zarówno inwestorów, 
jak i ewentualnych miesz
kańców. Uczynił to jednak w 
sposób finezyjny, nadając 
dekoracji fasad lekkość i 
precyzję rysunku wczesnego 
rokoka.
Powstało dzieło architektoni
cznie doskonałe, które mu- 
siało dać dużo radości swe
mu twórcy. Zamieszkał on z 
rodziną na trzecim piętrze od 
strony ul. Nowowiejskiej i 
mieszkał tu do swej przed
wczesnej śmierci w 1926 r.; 
na ostatniej kondygnacji do
mu miał pracownię.

Dziś dzieło Kontkiewicza 
przedstawia się opłakanie. 
Wojna i lekkomyślne powo
jenne rozbiórki zmiotły są
siednie kamienice, eksponu
jąc zamiast dwu eleganckich 
fasad ponure gołe ściany 
szczytowe. Zniknął ogródek 
egzotyczny w podwórku, sku
to mosiężne trzymacze 
chodników, największe lustro

1 Narożnik ul. Śniadeckich w czasie 
Powstania Warszawskiego; kamieni
ca nr 23 oznaczona strzałką (dom 
narożny obecnie nie istnieje)
2. Fragment elewacji kamienicy z wi
docznymi śladami po pociskach

(reprod.: Jacek Marczuk)

hallu ustąpiło miejsca szaf
kom z bezpiecznikami, ma- 
honiowo-kryształową windę 
zastąpiono „nowoczesną”, 
wreszcie skuto balkony. Je
szcze kilka lat temu usunięto 

mosiężne oprawy lamp z 
klatki schodowej i stare 
dzwonki. Ale nawet to, co 
zostało, wystarczyło, aby dom 
został wpisany do rejestru 
zabytków. Lokatorzy przy 
pomocy stołecznego kon
serwatora zabytków podjęli 
długą — i chyba coraz bar
dziej beznadziejną — walkę z 
biurokracją gminy Śródmieś
cie o szacunek dla dobra kul
tury i siebie samych. Jaki bę
dzie finał tej walki pokaże 
przyszłość.

Maciej Figurski
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Akcja cmentarze

Małe sanktuarium

Historia Nałęczowa, znanej miejsco
wości uzdrowiskowej, wiąże się ściśle 
z miejscowym cmentarzem. Jest to 
obecnie pomnik narodowej kultury, 
bowiem miejsce wiecznego spoczyn
ku znalazły tu osoby zasłużone nie 
tylko dla Nałęczowa. Nie bez powodu 
Ewa Szelburg-Zarembina (również 
pochowana na nałęczowskim cmen
tarzu w 1986 r.) w Miasteczku Anio
łów określiła zabytkową nekropolię

został aresztowany i zesłany na 15 lat 
ciężkich robót. W 1902 r. powrócił z 
Syberii do Nałęczowa, gdzie zamiesz
kał u syna; zmarł w 1916 r.
Wśród grobów sybiraków znajdują się 
również mogiły dwóch nieodłącznych 
towarzyszek wygnańców: Teodozji 
Oskierczyny i Marii z Mianowskich 
Lasockiej. Teodozja była małżonką 
Aleksandra Oskierki, ziemianina z 
Litwy. Towarzyszyła mężowi skaza-

jako „małe narodowe sanktuarium". 
W 1877 r. uzdrowisko w Nałęczowie 
(zniszczone w Powstaniu Stycznio
wym) wskrzesili trzej sybiracy: dr For
tunat Nowicki (zm. 1885), dr Konrad 
Chmielewski (zm. 1899) i dr Wacław 
Lasocki (zm. 1921). Wszyscy znaleźli 
miejsce spoczynku na nałęczowskim 
cmentarzu. Sybirakami byli także: 
administrator Zakładu Leczniczego 
Henryk Rodkiewicz (zm. 1893), pier
wszy mąż Oktawii z Radziwiłowiczów 
Żeromskiej i Julian Morzycki (zm. 
1898), ojciec dwóch znanych literatek 
polskich: Faustyny Morzyckiej i Mie
czysławy Brzezińskiej — zamożny 
niegdyś ziemianin, który po skonfi
skowaniu majątku z powodu udziału 
w powstaniu 1863 r. skazany został 
na zesłanie. Spoczął tu też miłośnik 
Nałęczowa, weteran powstania, zna
ny malarz i ilustrator Michał Elwiro 
Andriolli, pochodzący z Wilna. Prze
bywał on kilka lat na Syberii, skąd 
czerpał natchnienie do cyklu obrazów 
sybirskich. U schyłku życia, już ciężko 
chorego, przywieziono go do Nałę
czowa, gdzie zmarł 23 sierpnia 1893 r. 
Po kilkudziesięciu latach tułaczki na 
zesłaniu powrócił do Nałęczowa i 
spoczął wśród swoich Mateusz Wój
cicki. Brał on udział w Powstaniu Sty
czniowym, zajmując się formowaniem 
i zbrojeniem oddziałów powstańczych 
na terenie województwa warszaw
skiego, później należał do żandarmerii 
narodowej. Po upadku powstania uk
rywał się przez pewien czas pod róż
nymi nazwiskami, jednak w końcu

nemu na ciężkie roboty w Usolu. Z 
nadwątlonym zdrowiem powróciła do 
kraju, zamieszkała w Nałęczowie i po 
kilku latach zmarła. Maria z Mianow
skich, żona dra Wacława Lasockiego, 
również dzieliła dolę męża, odbywa
jąc z nim uciążliwą podróż etapami od 
Żytomierza do Usolu na Syberii; zmar
ła w Nałęczowie w 1898 r. W skro
mnych mogiłach spoczywają także 
inni bojownicy: Bagieński, Konopacki, 
Przyłuski, Rowiński, Malicki, Nowak i 
wielu innych.
W pobliżu głównego wejścia na 
cmentarz znajduje się zbiorowa mogi
ła powstańców z 1863 r. poległych w 
okolicach Nałęczowa w potyczkach z 
wojskami rosyjskimi, obok — już za
pomniana — również zbiorowa mogi
ła bojowników poległych w czasie 
pierwszej wojny światowej. Te wspól
ne mogiły oznaczone były ongiś 
drewnianymi krzyżami i opatrzone 
tabliczkami z nazwiskami — obecnie 
nie istniejącymi.
Swe losy z Nałęczowem związała 
również Oktawia Żeromską (zm. 
1928), pierwsza żona Stefana Żerom
skiego. Nałęczów stał się także przy
stanią ostatniego właściciela majątku 
w tej miejscowości inż. Michała Gór
skiego (zm. 1907). W skromnej mogile 
spoczął poeta wierzący nieustannie w 
odrodzenie Polski — Kazimierz Gliń
ski (zm. 1920) — twórca Królewskiej 
pieśni. Obok znajduje się grób jego 
syna Mieczysława Glińskiego, długo
letniego pracownika Zakładu Leczni
czego (zm. 1925).

1. Grób Oktawii Żeromskiej (zm. 
1928)
2. Grobowiec rodziny Wernickich
3. Grobowiec Michała Elwiro Andriol- 
lego

Spoczywają tu również kolejni probo
szczowie tutejszej parafii, m.in.: ks. ks. 
Józef Czubaszek, Stanisław Struś (za
łożyciel pierwszej w Bochotnicy 
szkółki dla młodzieży, inicjator remon
tu kościoła), Zdzisław Łuczycki, Ale
ksander Miszczuk, kapelan, kapitan 
Wojska Polskiego.
Wiele jest grobów nauczycieli zwią
zanych z nałęczowskim szkolnic
twem, m.in.: Stefana Paczosa, zasłu
żonego działacza ruchu spółdzielcze
go, nauczyciela i dyrektora Szkół 
Spółdzielczych w Nałęczowie w la
tach 1929—1975, Jana Chodorow
skiego, geografa, wieloletniego kie
rownika szkoły podstawowej, a w la
tach 1954—1970 wicedyrektora 
Szkoły Podstawowej i Liceum Ogól
nokształcącego im. Stefana Żerom
skiego w Nałęczowie.

Nałęczowski cmentarz jest miejscem 
wiecznego spoczynku artysty rzeźbia
rza Jana Żylskiego (zm. 1952), zało
życiela nałęczowskiej Szkoły Rzeź
biarskiej i wielkiego lirnika, wielbiciela 
Ziemi Kieleckiej, Waldemara Babini- 
cza (zm. 1969).
Powszechny podziw budzi grobowiec 
rodziny Wernickich, byłych właścicieli 
majątku w pobliskich Czesławicach. 
Biała marmurowa rzeźba, przedsta
wiająca Archanioła Michała oczeku
jącego w zadumie na Sąd Ostateczny 
wykonana została na początku XX w. 
przez Włocha Emilio Żocchi. Zacho
wał się zabytkowy, zbudowany z żela
znych płyt pomnik wykonany w stylu 
empire w 1858 r. dla miejscowego 
dziedzica Tytusa Rakowskiego.
To tylko część pomników nagrob
nych. Na nałęczowskim cmentarzu 
jest jeszcze wiele innych zabytko
wych grobowców, które warto zoba
czyć. Zapraszamy więc wszystkich 
zainteresowanych przeszłością na
szego kraju i sztuką sakralną do 
zwiedzenia tego „małego narodowe
go sanktuarium”.

Stanisław Tarka

Niecodzienne muzea

Łemkowie
Niewiele materialnych pamiątek 
pozostało po tradycyjnej kulturze 
Łemków. Przyczyny tego są 
powszechnie znane i można 
mówić o nich otwarcie. Do nie
dawna jeszcze obowiązywał w 
tej sprawie swoisty zapis cenzu
ry, sugerujący, aby sprawy łem
kowskiej specjalnie nie nagłaś
niać i aby Łemków raczej asymi- 
lować niż uznawać za odrębną 
grupę etniczną. Po wysiedleniu 
na Ziemie Zachodnie, co nastą
piło w wyniku akcji „Wisła", ich 
często zabytkowe chaty, cer
kiewki i cmentarze niszczały, o 

czym zresztą wielokrotnie pisały 
„Spotkania z Zabytkami”. Je
szcze szybciej niż budowle za
głada pochłonęła cały świat ru
chomych zabytków kultury łem
kowskiej. To, co było jeszcze 
możliwe do ocalenia, zaczął od 
lat sześćdziesiątych gromadzić i 
chronić Teodor Gocz, z urodze
nia Łemko, mieszkaniec wsi 
Zyndranowa w Beskidzie Niskim, 
w pobliżu Przełęczy Dukielskiej. 
W 1968 r. ze zgromadzonych za
bytkowych przedmiotów, których 
liczba przekracza dziś dwa tysią
ce, stworzył prywatne i jedyne do 
dziś muzeum tradycyjnej kultury 
łemkowskiej. Umieścił je w za
bytkowej, jednej z niewielu do 
dziś ocalałych łemkowskiej chy
ży. Chata ta wybudowana około 
1860 r., pierwotnie jako kurna, 
w 1901 r. wyposażona została w
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piec z kominem i w okresie mię
dzywojennym należata do pisa
rza gminnego Teodora Kukieły. 
W jej wnętrzu Gocz umieści) swe 
zbiory, rekonstruując wygląd 

mieszkania zamożnego łemkow
skiego gazdy sprzed kilku dzie
sięcioleci. W trakcie zwiedzania 
obejrzeć możemy sprzęt i narzę
dzia kuchenne, będące w więk-

1. Łemkowska chyża sprzed 100 lat, 
gdzie znajdują się zbiory T. Gocza
2. Pomnik ofiar obozu Talerhof i 
„wierzba braterstwa"

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

szóści wytworem wiejskich rze
mieślników, meble, odzież, a tak
że wiszące na ścianach obrazy i 
oleodruki o treściach religijnych. 
Jeden z nich podziurawiony jest 
w kilku miejscach kulami, co w 
sposób symboliczny obrazuje 
tragiczne losy Łemków w czasie 
ostatniej wojny i tuż po jej zakoń
czeniu.

W przylegających do chaty za
budowaniach gospodarskich T. 
Gocz zgromadził kolekcję narzę
dzi służących do hodowli, upra
wy roli i różnorodnych rzemiosł. 
Tu też znajduje się zbiór przed
miotów kultowych, uratowanych 
w ostatniej chwili przed zagładą. 
Uwagę zwraca kilkanaście kutych 
z żelaza przez ludowego artystę 
krzyży, przyniesionych z opu
szczonych cmentarzy lub wydo
bytych z ruin spalonych cerkwi.
W stodole Gocz umieścił zebra
ne z okolicznych wzgórz i pobo
jowisk eksponaty związane z 
krwawymi walkami o Przełęcz Du
kielską w 1944 r. Szczególnie 
przejmującym zabytkiem jest list 
napisany przez umierającego 
żołnierza armii radzieckiej do ro
dziny i umieszczony w butelce. 

Tę niezwykłą przesyłkę wojen
nego „rozbitka" odnaleziono 
przypadkowo w 1969 r. i przynie
siono do muzeum Gocza, który 
dopiero po 25 latach mógł za
wiadomić żonę zmarłego o tym, 
gdzie i w jakich okolicznościach 
zginął jej mąż.

Wchodząc z wiejskiej drogi do 
muzealnej zagrody natrafiamy 
jeszcze na wykuty w kamieniu 
niewielki obelisk ustawiony pier
wotnie w 1936 r. we wsi Banica 
koło Bartnego, upamiętniający 
śmierć Łemków w austriackim 
obozie internowania w Talerhofie 
podczas pierwszej wojny świa
towej (Austriacy więzili wówczas 
Łemków, podejrzewając ich o 
sympatie prorosyjskie). Pomnik 
umieszczony jest na tle trzech 
wierzb wyrastających z jednego 
korzenia i nazwanych przez Gocza: 
Lech, Czech i Rus, co symboli
zować ma jedność i braterstwo 
Słowian i zachęcać do zgodnego 
współżycia.

Wizyta w jedynym w naszym kra
ju łemkowskim muzeum pozo
stawia niezatarte wrażenia. Wy
wierają je: piękna odludna okoli
ca łagodnych wzgórz i dzikich la
sów, sam charakter muzeum, 
jakże odmienny od innych, upo
rządkowanych i wiejących pań
stwową nudą instytucji muzeal
nych, wreszcie unikatowość i 
urok kultury łemkowskiej.

Zdzisław Skrok

Pokwitowanie dla poczty
zł  

słownie ..

WPŁACAJĄCY
imię______________________________
nazwisko
kod poczt.
adres 

na rachunek

I AMOS Warszawa
| ul. Szenwalda 1 

PKO VIII O/W-wa 
1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

 
słownie ~

 

WPŁACAJĄCY
imię-------------------------------------------------
nazwisko  
kod poczt.-----------------------------------------
adres  

 

na rachunek

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

stempel

podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla wpłacającego

słownie ~ "

WPŁACAJĄCY
imię--------------------------------------------------
nazwisko  
kod poczt.
adres

na rachunek

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

stempel

podpis przyjmującego
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Od p Klemensa Komarnic- 
kiego z Białej Prudnickiej w 
woj. opolskim otrzymaliśmy 
alarmujący list w sprawie cmen
tarza ewangelickiego we wsi La- 
skowice, gdzie na ziemi „leżą pły
ty nagrobne z inskrypcjami w ję
zyku niemieckim''. Cmentarz 
obejmuje obecnie tylko około 20 
grobów, z innych pozostały same 
obramienia, są zarośnięte krze
wami i zielskiem. Nasz Czytelnik 
powiadomi) o tym wojewódzkie
go konserwatora zabytków w 
Opolu.

Listy od pp. Waldemara Ba- 
raniewskiego z Warszawy, Je
rzego Wrotka z Brwinowa An
toniego Huebnera ze Szczeci
na dotyczą notatki w numerze 4, 
1993, s. 46, na temat działalności 
architekta Józefa Piusa Dziekoń- 
skiego i propozycji nazwania 
jednej z warszawskich ulic jego 

Kolejne premie 
dla prenumeratorów

imieniem. Zarzuty — kierowane 
tak do autora, jak i redakcji — 
sprowadzają się do uzasadnienia 
tej propozycji tylko projektami 
kościołów, podczas gdy większe 
zasługi położył ten architekt — 
zdaniem Czytelników — w reali
zacji obiektów świeckich, oraz do 
nieprecyzyjnego przypisywania 
Dziekońskiemu wyłącznego au
torstwa niektórych z wymienio
nych warszawskich kościołów, 
m. in. Karola Boromeusza na 
Powązkach (1783 r. — prawdo
podobny projekt D. Merliniego, 
1850 r. — rozbudowa przez A. 
Kropiwnickiego, 1898 r. — po
większenie przez J. Dziekońskie- 
go, 1945 r. — odbudowa przez A. 
Marzyńskiego). Na obecną for
mę tych obiektów ztożyła się 
więc praca wielu architektów, nie 
tylko Dziekońskiego, i według 
Czytelników nie można tego uk
rywać. Oto odpowiedź autora no
tatki Andrzeja Majdowskie- 
go „W moim apelu nie chodziło 
o przedstawianie działalności 
Dziekońskiego, lecz o przypo
mnienie (i ewentualne zrealizo
wanie) uchwały warszawskich 
radnych z 1928 r. Postanowili oni 
uczcić pamięć architekta, nazy
wając jego nazwiskiem plac lub 
ulicę w pobliżu kościoła św, Flo
riana. Wybór lokalizacji nie był 
przypadkowy. Dziekoński byl 
bowiem w pierwszym rzędzie 
budowniczym kościołów — w 
tym także powązkowskiego, wy
stawionego w miejsce poprzed
niej świątyni, z której ocalały 
wówczas szczątki murów."

Oto dalszy ciąg listy 
osób, które wylosowały 
nagrody książkowe z 
racji prenumeraty na
szego miesięcznika w I 
półroczu br.:
Urszula Kobiela z Biel
ska-Białej, Zofia La
skowska z Jasła, Ta
deusz Magdziarz z 
Tczewa, Ryszard 
Schramm z Dąbrówki 
k. Palędzi, Stanisław 
Prószyński z Warszawy, 
Wojciech Kacperski z 
Radomia Zofia Podol
ska z Nowej Dęby, Sta
nisław Nowak ze Świl
czy, Feliks Kozłowski z 
Maciejowic k. Grodko
wa Barbara Lisowska z 
Leszna, Krzysztof Zie
liński z Rzeszowa Mi
rosław Lubiński z Bia
łośliwia, Anatol Gór
nicki z Przemyśla, And
rzej Winnicki z Zabrza, 
Jacek Puda z Jeleśni, 
ks. Władysław Kur
dziel z Bruśnika, Jaros
ław Schabiewski z 

Suwałk, Bogdan Sze- 
petowski z Gryfic. Le
szek Szwedzik z Jele
niej Góry, Maria And
rzejewska z Żychlewa 
k. Krobii, Zygmunt 
Gardziński z Chełma, 
Jacek Szczepański z 
Legionowa, Romuald 
Zaręba z Kalisza, Sta
nisław Bochenek z 
Rybnika, Lesław Ma
recki z Legnicy, Mu
zeum w Międzyrzeczu, 
Zespół Szkół Archi
tektoniczno-Budowla
nych w Warszawie, 
Miejsko-Gminny Oś
rodek Kultury w Białej
Wszystkie nagrody zos
tały wysłane pocztą. 
W następnym numerze 
rozpoczniemy publikację 
listy prenumeratorów, 
którym przypadły trzy 
premie po 3 min zł każ
da oraz 200 nagród 
książkowych, rozloso
wanych z racji całoro
cznej prenumeraty pis
ma.

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
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Informujemy, że ukazał się dodruk poszukiwanej książki Anny 
M. Sikorskiej WIEJSKIE SIEDZIBY SZLACHTY POLSKIEJ Z 
CZASÓW SASKICH. Sprzedaż (również wysyłkową) prowa
dzi Dział Wydawnictw Ośrodka Dokumentacji Zabytków, 
00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18, nowy tele
fon 27-00-38.

Firma: Dr inż. R. Jurkiewicz
Badania — Technologie — Materiały
Warszawa, ul. Śliska 3/95 
tel/fax 20-11-50
oferuje od ekspertyzy do realizacji:
★ ochronę strefy fundamentowej, izolacje, od

wodnienia, wzmacnianie
★ konserwację murów z cegły
★ osuszanie murów —- wszystkie technologie
★ tynki specjalne
★ nowość 93 — odsalanie obiektów murowa

nych

Realizacje w ubiegłym sezonie: 
zamki: Malbork, Spytkowice 
obiekty pałacowe: Wilanów, Kórnik 
ratusze: Środa Wlkp., Malbork i inne.

WYKRYWACZE METALI POCZTĄ:
„Armand”, Ryszarda 44 

05-800 Pruszków

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

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

— 8 000 000 zł
— 4 000 000 zł
— 2 000 000 zł
— 1 000 000 zł
— 500 000 zł

— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s. IV) —
10 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka — s. I) — rekla
my mieszczącej się w profilu pisma — 20 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej (w 
wypadku reklamy kolorowej — zwyżka o 50%)
II. Ogłoszenia drobne:
— 1 słowo — 3000 zł 
— 1 słowo w ramce - 5000 zł
— dla konserwatorów zabytków, społecznych opieku
nów, muzeów — 2000 zł za jedno słowo, 3000 zł za 
jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od 
3 do 10 min zł (według indywidualnego uzgodnienia).
W ceny ogłoszeń wkalkulowane są prace redakcyjne, 
techniczne i opracowania graficzne.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 14 000 zł. Wpłata na minimum trzy numery do
konana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia rozpoczęcie 
dostawy pisma w następnym miesiącu. Wpłat dokonujemy na 
konto Firmy AMOS 01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO 
VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136 (na załączonym na s. 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, piątki w godz. 9.00—14.00 (tel. 27-00-38), w Firmie 
AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz 
w księgarniach warszawskich: „Artystycznej" (ul. Mazowiec
ka 11 A, I p.), „Naukowej im. B. Prusa” (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i „Zamkowej" (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, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna", ul. Kopernika 4 
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka „Dworek Mikołaja 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
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej 
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25 

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

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
XII. Meble kolbuszowskie

N
a osobne wyróżnienie w dziejach polskiego 
meblarstwa artystycznego zasługuje ośro
dek kolbuszowski.

Meblarski ośrodek w Kolbuszowej ukształtował się w 
XVII — XVIII w. i przypadł na okres baroku, roko
ka i klasycyzmu na Zachodzie; wpływ tych epok sty
lowych odzwierciedlił się w meblach kolbuszow- 
skich. Kolbuszowa, położona na południu Polski 
(dziś w województwie rzeszowskim), należała w 
XVIII w. do wpływowych rodów magnackich. 
Wytwory rzemieślnicze trafiały na chłonny rynek, to
też rzemiosło bujnie się tu rozwijało. W Kolbuszowej 
warsztaty mieli nie tylko stolarze, ale i tokarze, koło
dzieje, garbarze. Meblarski ośrodek kolbuszowski nie 
miał charakteru manufaktury (tak jak to bywało z oś
rodkami na zachodzie Europy), tworzyły go zgrupo
wania luźnych warsztatów chałupniczych w Kolbu
szowej i okolicy. Pracujący w nich stolarze wykony
wali meble na zamówienie dworów lub sprzedawali 
je na jarmarkach i targach, byli wynajmowani rów
nież do realizacji konkretnych zamówień. Usytuo
wanie Kolbuszowej w pobliżu spławnej rzeki ułat
wiało transport mebli w odległe okolice. Aby zapo
biec uszkodzeniu cennego towaru, stolarze wykony
wali czasem śrubowane nóżki do mebli — ten szczegół 
konstrukcyjny był rzadko spotykany w meblach za
chodnioeuropejskich.
W Kolbuszowej rzadko wyrabiano meble o kons
trukcji szkieletowej; ze względu na trudny transport 
kanapy i krzesła nie cieszyły się dużym popytem. Po
czątkowo często wykonywane skrzynie zostały w 
XVIII w. wyparte przez praski — szafy do prze
chowywania prasowanej bielizny w szufladach (pro
stych lub wygiętych). Praski łączone były nierzadko 
ze stolikiem lub biurkiem, a przeznaczone dla mo
żnych klientów — miały mosiężne okucia. Najbar
dziej popularnym meblem kolbuszowskim było 
biurko i jego odmiana — pultyna (mniejsza od 
biurka, z mniejszą liczbą szuflad), często wykorzysty
wana do robót kobiecych. Nóżki biurka były wyra
źnie oddzielone od korpusu. Scalone w jeden mebel 
biurka-praski łączyły użytkowość obu tych sprzętów. 
Stoły (najczęściej rozkładane) o czterech — sześciu 
wyginanych, toczonych lub prostych nogach łączo
nych prętami, miały prostokątne, owalne lub okrągłe 
płyty. Bardzo popularne stoliczki-warcabnice i gero- 
dyniki — stoliki na jednej nodze, były ozdobą salonu. 
Kolbuszowskie biblioteczki miały przesuwane 

drzwi, kredensy konstruowano z płyt mocowanych 
na kołki, szafy i szafki kątowe miały półki łączone na 
wpust. Szuflady w meblach kolbuszowskich miały 
boki łączone na rzadko rozmieszczone wczepy; dna 
do skrzyń szuflad zawsze mocowano na kołki. We
wnątrz szuflady były strugane i gładzone, z zewnątrz 
tylko strugane. Meble gładzono tzw. tryplą (drobny 
piasek zmieszany z gliną), następnie nakładano wosk, 
którego nadmiar zdejmowano szpachlami; pozostały 
wosk wcierano rozgrzanymi kawałkami drewna. 
Charakterystyczną cechą mebli kolbuszowskich były 
powierzchnie intarsjowane w różne wzory dekora
cyjne: koła, owale, półkola, wstęgi, esy-floresy, kwia
ty, herby, gwiazdy, szachownice ukośne i romboidal
ne. Płaszczyznę przeznaczoną do intarsjowania dzie
lono na pola dekoracyjne, najczęściej prostokątne, za 
pomocą ornamentów z ramek i pasków. Okładzinę o 
grubości 2—3 mm cięto z orzecha, śliwy, dębu, jawo
ru, cisa, gruszy, topoli, brzozy, jesionu.
Twórczość kolbuszowska dzieliła się na trzy okresy 
rozwojowe. Pierwsza połowa XVIII w. — to okres, w 
którym stolarze kolbuszowscy pracowali na zamówie
nie ówczesnych magnatów, wykonując głównie duże 
i bogato intarsjowane biurka i kredensy. Około poło
wy stulecia sporządzano meble mniejszych rozmia
rów (np. biurka-praski) dla pałacyków i dworów 
średniozamożnych. Meble tego okresu pokrywała in- 
tarsja, co miało zastąpić dotychczas panujący w śro
dowisku szlacheckim zwyczaj zaścielania mebli wzo
rzystymi kobiercami. Pod koniec wieku ośrodek kol
buszowski wytwarzał sekretarzyki, stoliczki i pulty- 
ny, w które zaopatrywano większe składy meblowe w 
Krakowie i Warszawie. Meble te były tańsze i pro
dukowane na użytek szerokich warstw ludności. 
Krakowscy i warszawscy stolarze cechowi bronili się 
przed zalewem ich rynków towarem kolbuszowskim; 
był to okres najsilniejszej ekspansji tych mebli. Po
wolny upadek produkcji kolbuszowskiej zaczął się 
od czasu pierwszego rozbioru, gdy Kolbuszowa zna
lazła się w obrębie Galicji i granica utrudniała eks
port mebli do innych zaborów. Po 1840 r. produkcja 
ośrodka kolbuszowskiego zanikła. (a)

W tekście wykorzystano: S. Sienicki, Meble kolbuszowskie, War
szawa 1936; J. Setkowicz, Zarys historii mebla, Warszawa — 
Kraków 1969.

Na tym kończymy przegląd mebli zabytko
wych. Przypominamy, że objął on 12 odcinków, 
pierwszy ukazał się w numerze 7, 1992.
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1. Biurko-praska
2. Kredens bogato intarsjo- 
wany
3. Biurko
4. 6. 9. 12. 13. Przykłady in- 
tarsji o różnych wzorach 
dekoracyjnych

5. Biblioteczka
7. Skrzynia
8. Praska-biurko z szafką

10. Szafka kredensowa
11. Praska
14. Szafka kątowa

15. Kredens
16. Szafka kredensowa na 
podstawie ażurowej
17. Szafka-gablotka
18. Szafa

(rys. Bogdan Michalak)



Dwory polskie
1. Tarnawa, woj. kra
kowskie, 1784 r.
2. Dąbrówka, woj. sie
radzkie, k. XVIII w.
3. Nagłowice, woj. kie
leckie, z ok. 1800 r.
4. Potok Złoty, woj. czę
stochowskie, 1829 r.
5. Chlewiska, woj. sied
leckie, z ok. 1921 r.

(zdjęcia: 
Wiesław M. Zieliński)


