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Od redakcji
Polska Białostocka — taki tytuł można dać temu 
numerowi „Spotkań z Zabytkami”. Przed wojną 
był to obszar tak zwanej Polski B — słabo doin
westowanej i prawie bez przemysłu, ale za to z 
nieskażoną przyrodą, folklorem i wspaniałymi 
zabytkami. Mimo upływu ponad pół wieku te ce
chy Białostocczyzny i szerzej — Podlasia w 
mniejszym lub większym stopniu zachowały się 
do dziś. Tematy przygotowane przez Regionalny 
Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kultu
rowego w Białymstoku nie wyczerpują oczywiś
cie wszystkich spraw związanych z podlaskimi 
zabytkami. Niemniej już ten skrótowy przegląd 
daje pojęcie o ich wielkiej różnorodności: od zu
pełnie nieznanej, zabytkowej wsi Tokary (okład
ka s. I) do jednego z najpiękniejszych miasteczek 
tego obszaru — Tykocina (s. 31 i okładka s. IV).
Oprócz tematów białostockich polecamy w tym 
numerze artykuł o losach kresowych Madonn (s. 
17) i barokowej ceramice (s. 38). Zamieszczamy 
także spostrzeżenia dotyczące aukcji dzieł sztuki 
w pierwszym półroczu br. (s. 43) i kolejną listę 
nagrodzonych prenumeratorów naszego pisma 
(s. 47).
W następnym wrześniowym numerze zajmiemy 
się m.in. wykopaliskami z września 1939 r., dwo
rem Paderewskiego w Kąśnej, krakowskimi tele
fonami oraz po urlopowej przerwie wrócimy do 
„walki z korozją”. W dziale „Dobra utracone” 
rozpoczniemy druk artykułów instruktażowych 
dotyczących zabezpieczenia obiektów zabytko
wych przed włamaniami i pożarami.

Rozwiązanie ZAGADKI ZA MILION z numeru 
czerwcowego (6,1993) brzmi: rysunek Napoleona 
Ordy przedstawia pałac w Wilanowie. Nagrodę 
— 1 milion zł ufundowany przez Fundację PRO 
AUXILIO — wylosował p. Jacek Szczepański z 
Legionowa. Gratulujemy!

KOMENTARZ

Białostocczyzna — to chyba ostatni rejon naszego kra
ju z tak dobrze zachowanymi podstawowymi cechami 
dawnej Rzeczypospolitej — wielonarodowością (Polacy, 
Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy') i wiciowyznaniowością 
(katolicy, muzułmanie, prawosławni). Wielowiekowa 
synteza tych cech decyduje o kulturze całego Podlasia. Ale 
prowadzi także do konfliktów.

Oto klasztor w Supraślu ufundowany na początku 
XVI w. przez prawosławny i zasłużony dla Rzeczypo
spolitej ród Chodkiewiczów. Monastyr był prawosławny 
do 1614 r., unicki do 1838 r., potem znów prawosławny, 
a w 1923 r. przejęty przez Skarb Państwa i oddany koś
ciołowi rzymskokatolickiemu. Do 1950 r. przebywali tu 
salezjanie, wyrzuceni przez władzę ludową; zabudowa
nia zajęły instytucje świeckie (m.in. szkoła).

Problem narodził się, gdy o zwrot klasztoru wystąpił 
Kościół prawosławny, dla którego wyznawców do dziś 
stanowi on wartość symbolu i miejsce pielgrzymek do cu
downej ikony. Tuż przed papieską wizytą w Białymstoku 
prawosławni odzyskali jedną z cerkwi, starają się o pozo
stałe budynki. Tymczasem pretensje do nich zgłasza rów
nież greckokatolicki zakon bazylianów (od dawna w konf
likcie z Cerkwią) i białostocka kuria rzymskokatolicka 
popierana m.in. przez Towarzystwo Miłośników Supraś
la. W sprawie tej obraduje Sejmowa Komisja Mniejszości 
Narodowych, u naszego prezydenta interweniuje prezy
dent Białorusi — konflikt nabiera więc wymiaru między
narodowego.

1 nikt w naszym kraju nie potrafi (nie może? nie chce?) 
podjąć decyzji, choć do jej jednoznacznego wydania wy
starczy wzięcie pod uwagę jednego faktu historycznego: 
z założenia i woli fundatorów Supraska Ławra miała być 
wyłącznie prawosławna. Zaś wszelkie „ Salomonowe ” wy
roki, jakie tłuką się po głowach różnych urzędników, aby 
podzielić obiekt między starające się strony — prowadzą 
tylko do zaogniania sporu, nie wspominając już o możli
wości zniekształcenia zespołu zabytkowego przy adapta
cji jego elementów dla różnych kultów. Warto również 
mieć w świadomości, że właśnie w Supraślu jesteśmy pra
wosławnym winni rekompensatę (jeśli w ogóle można to 
tak nazwać) za ich cmentarz zamieniony na szkolne boi
sko.

Mamy nadzieję, że ten spór, który zupełnie niepo
trzebnie wykroczył poza granice kraju, zostanie roz
strzygnięty w duchu wielonarodowościowych tradycji 
1 Rzeczypospolitej. Wymaga tego również historyczna 
prawda i konieczność utrzymania dobrych stosunków 
z naszymi sąsiadami.
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Józef Maroszek

Podlasie 
- kraina 

renesansu
Obszary Polski północno-wschodniej 

u schyłku średniowiecza i u progu ery 
nowożytnej wchodziły w skład Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. Należały do 
ówczesnych województw: podlaskiego, 

trockiego, brzeskolitewskiego 
i nowogródzkiego. Dziś terytorium to 

obdarzane jest najczęściej nazwą 
„Podlasie”, która etymologicznie oznacza 

pogranicze z Lachami (Polakami).

P
odlasie zamieszkiwali Polacy posługujący się gwa
rami mazowieckimi, potomkowie Jaćwingów, Ru- 
sini mówiący gwarami o cechach białoruskich, 
ukraińskich i poleszuckich. Osiedlały się tu grupy 
Żydów, Niemców, Tatarów, Szkotów i Holend
rów. Różnorodności etnicznej towarzyszyły odmienności wyzna

niowe. Spodziewać by się należało, że w związku z wielością wąt
ków kulturowych, językowych, wyznaniowych — obszar ten od 
wieków stanowił miejsce konfliktów. Tak jednak nie było. W 
przeszłości można zaobserwować silne tendencje integracyjne i 
tworzenie się jednolitej kultury podlaskiej, łączącej różne języki, 
cywilizacje i religie. Fenomen polskiej tolerancji dał mieszkań
com Podlasia możliwość współistnienia i symbiozy — stworze
nia zespolonej kultury pogranicza. Odpowiadała ona zresztą idei 
jagiellońskiego państwa, a ostatni władcy z tej dynastii przedkła
dali renesansową zasadę harmonii nie tylko w gustach estetycz
nych i podejściu do dzieł sztuki, ale również w stymulowaniu 
procesów społecznych.
Pozostała przestrzeń Państwa Polskiego uformowana została w 
toku średniowiecznego procesu tzw. kolonizacji na prawie nie
mieckim. Choć proces ten przebiegał w różnym czasie na Śląsku, 
Pomorzu, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Mazowszu — do
prowadził do tego, że rozplanowanie przestrzenne osad jest tam 
podobne. Podlasie w niedużym stopniu skorzystało z dobro
dziejstw procesu kolonizacji na prawie niemieckim, bowiem olb
rzymia większość ziem tego rejonu została zorganizowana w toku 
tzw. pomiary włócznej — wielkiej reformy agrarnej przeprowa
dzonej na mocy ustawy z 1557 r. Pomiara włóczna obejmowała 
dość obszerną na Podlasiu własność królewską i niemal naty
chmiast wprowadzili ją w swych latyfundiach magnaci litewscy i 
koronni, a nawet dość nielicznie reprezentowani średniozamożni 
posiadacze ziemscy.
Przestrzeń miast i wsi podlaskich zorganizowano w ten sposób, 
że zintegrowano siedziby ludzkie z użytkami rolnymi i ogrodami, 
działki siedliskowe połączono z działkami ogrodowymi. Osiedla 
zyskały (w odróżnieniu od układów ukształtowanych w toku ko
lonizacji na prawie niemieckim) układ nieporównanie bardziej 
ekstensywny. Podlaskie działki siedliskowe mają większe niż 
gdzie indziej wymiary, co w miastach wiązało się z całkowitą re
zygnacją z funkcji obronnych. Większe są też rynki i poszerzone 
ulice. Połączenie miast i wsi z kompleksami ogrodowymi, zaję
tymi często przez nowe uprawy warzywnicze i w części przez sa
dy — to z kolei zwrot ku naturze, potrzeba przebywania wśród 
zieleni. Przyglądając się stworzonym przez mierników w XVI w. 
układom przestrzennym, odnajdujemy echa włoskiej myśli urba
nistycznej, gdzie przed planistą stawiano takie zadania, aby pla
nowana osada — głównie miasto zaspokajało wszystkie material
ne i duchowe potrzeby mieszkańców. Decydowały o tym wzglę
dy zdrowotne, sanitarne, komunikacyjne, estetyczne, ale i społe
czne. Dziś moglibyśmy powiedzieć, że rozmierzaniu osad w XVI w. 
przyświecały cele „ekologiczne”. Odnosi się to też do podla
skiej zabudowy wznoszonej w miastach, we wsiach i przysiół
kach; była ona bowiem niemal wyłącznie drewniana. Łączyło się 
to z dużym zalesieniem, ale także odpowiadało potrzebom zdro
wotnym. Nietrwałość surowca sprawiła, że dziś nasza wiedza o 
renesansowym budownictwie podlaskim jest bardzo słaba. Tylko 
pewne wyobrażenie o tradycyjnej ciesiołce mogą dać drewniane 
bożnice stawiane na Podlasiu i przyległych terenach, będące zja
wiskiem bez precedensu w historii polskiej architektury drew
nianej.
Doniosłe znaczenie dla „zapanowania” renesansowej estetyki na 
Podlasiu miało umieszczenie w tym regionie jednej z centralnych 
rezydencji króla Zygmunta Augusta. Władca ten, zyskując w 
1529 r. w darze od Radziwiłłów dobra knyszyńskie, zaczął sku
piać (przy udziale Bony, potem i bez niej) liczne dobra i darowi
zny oraz kaduki (bezdziedziczne spadki). Stworzył w ten sposób 
na pograniczu Mazowsza, Prus Królewskich i Wielkiego Księ
stwa Litewskiego kompleks własnych dóbr, nie podlegających
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1 —3. Rozplanowanie podlaskich 
miast — to zwrot ku naturze: Cho
roszcz — przed 1507 r. (1). Siemiaty
cze — 1542 r.(2), Supraśl — XVI w. (3)
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4. Knyszyn — siedziba i miejsce śmierci króla Zygmunta Augusta (prawa miej
skie w 1568 r.)
5. Ruina zamku królewskiego z połowy XVI w. w Tykocinie

(zdjęcia: 1,2,3, — Zbyszko Siemaszko, zb.ODZ,
4,5 — Wiesław Stępień)

kontroli takiej, jak królewszczyzny w Koronie Polskiej. Szcze
gólnie ukochał Knyszyn. Do tamtejszego dworca zjeżdżał aż 15 
razy i łącznie przemieszkał w nim 339 dni — tyle notują itinera- 
ria (rejestry, dzienniki) władcy. Przemieszkiwanie króla w Kny
szynie zwróciło uwagę nuncjusza papieskiego Ruggieriego, który 
donosił o tym do Rzymu tłumacząc, że król wybrał to miejsce na 
swoją rezydencję, ponieważ jest ono położone w środku rządzo
nych przez Zygmunta Augusta państw na granicy Litwy z Koro
ną, że król ma większą władzę na Litwie i z Knyszyna może łat
wiej rządzić swym dziedzictwem, a odsunięcie litewskiego oś
rodka władzy z Wilna na zachodnią rubież wynika z zagrożenia 
moskiewskiego. Wśród innych powodów podawanych przez 
nuncjusza było zamiłowanie do polowań, co zapewniały królowi 
obszerne zwierzyńce knyszyńskie i wielka stadnina koni raso
wych. Nie tylko więc względy polityczne, ale również praktyczne 
i chęć zbliżenia do natury sprawiły, że ostatni z Jagiellonów zlo
kalizował swoją rezydencję na Podlasiu.
Zdumiewa jednocześnie skromność, z jaką władca zamieszkiwał 
w knyszyńskiej rezydencji. Była ona pozbawiona umocnień i for
tyfikacji, kompleks dworski zbudowany został wyłącznie z drew
na, a wyposażenie obiektu było dość skromne. Król pamiętał 
jednak o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa własnej oso
bie. W Tykocinie, 15 km od Knyszyna, wśród nieprzebytych ba
gien wzniósł twierdzę, która na wypadek niepokojów wojennych 
i ewentualnych zamieszek wewnętrznych mogła mu udzielić 
bezpiecznego schronienia. Twierdza tykociriska stała się „Arse
nałem Rzeczpospolitej”, w niej bowiem zgromadzono armaty i 

wszelkiego typu uzbrojenie umożliwiające prowadzenie wojny. 
Do Tykocina zwiózł król całe swe ruchome mienie, skarbiec mo
narszy, kolekcje instrumentów muzycznych, tkanin (również ar
rasy), wspaniałą bibliotekę, archiwum koronne, słowem wszystko 
to, co dotąd zdobiło Wawel i zamek wileński. Szlachta po śmierci 
króla zgromadzone majętności ruchome nazywała „depozytem 
tykocińskim”, podważając prawa spadkowe do nich sióstr kró
lewskich.
Rezydencja monarsza stała się podstawą do naśladownictwa w 
urządzaniu rezydencji wielkopańskich w bliższym i dalszym są
siedztwie Knyszyna. Do dziś w układach podlaskich założeń 
dworsko-ogrodowych dostrzec można renesansowe zasady orga
nizowania przestrzeni — podział na kilka części dość swobodnie 
rozłożonych, powiązanych najczęściej jedynie widokowo; odręb
ne części z osadami kościelnymi, młyńskimi, karczemnymi. Naj
ważniejszą jednak spuścizną, do dziś widoczną, jest urządzenie 
ogrodów włoskich oraz moduły przyjęte przy pomiarach po
szczególnych obiektów.
W sąsiedztwie Knyszyna król osadził swych dworzan, jurgieltni- 
ków i najbliższych współpracowników. Z wielkiej plejady na
zwisk wymienić należy Łukasza Górnickiego, bibliotekarza kró
lewskiego i starostę tykocińskiego, dworzanina Piotra Wiesiołow
skiego, właściciela Białegostoku, znakomitego kartografa Macieja 
Strubicza, farmaceutę Franciszka Wolskiego itd. Pojawienie się 
tych osób miało doniosłe znaczenie dla kultury regionu. Ich 
obecność, a także obecność króla w tych stronach pozwala pa
trzeć na Podlasie jako krainę renesansu.
Nietrwałość budulca drewnianego sprawiła, że brak dziś przy
kładów architektury, z kolei wojny i zniszczenia spowodowały 
brak licznych zabytków ruchomych. Najcenniejszą jednak spuś
cizną po Złotym Wieku jest przestrzeń zorganizowana zgodnie z 
zasadami odrodzeniowej estetyki i gustów.

Józef Maroszek
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Tadeusz S. Jaroszewski

Palladio i Polska

Pałace 
z galeriami

Problem pałacu połączonego 
ćwierćkolistymi galeriami z pawilonami 
lub z oficynami bocznymi nie jest nowy 

w historii sztuki polskiej. Podobny układ 
przestrzenny nazywany jest w polskiej 

literaturze naukowej „założeniem 
palladiańskim” albo „założeniem 

pałacowym typu palladiańskiego”.

P
omysł takiego ukształtowania siedziby 
zwykło wywodzić się od kilku willi 
wzniesionych lub tylko zaprojektowa
nych przez wielkiego architekta z Vi- 
cenzy. Wzorcami tymi są Villa Badoer we Fratta Po- 
lesine koło Rovigo, Villa Thiene w Cicogna, Villa 

Trissino w Meledo, Villa Foscarini w Stra oraz pro
jekt willi dla Leonarda Mocenigo. We wszystkich 
tych obiektach charakterystycznym elementem uksz
tałtowania całego założenia są ćwierćkoliste galerie 
łącznikowe (w wypadku projektu willi dla L. Moce
nigo występujące nawet od frontu i od tyłu).
Szwedzki uczony, Erik Forssman, uznaje Villę Ba
doer (wzniesioną w latach 1554—1563) za jedno z 
najdoskonalszych dzieł Palladia, nawiązujących 
strukturą do wzoru domu antycznego. Rodowodu 
ćwierćkolistych galerii Villa Badoer szuka Forssman 
w traktatach Witruwiusza i Albertiego. Ten ostatni w 
opisie idealnej posiadłości wiejskiej istotnie wspomi
na o potrzebie m.in. „portyków, niektórych o kształcie 
półkolistym, gdzie zimą starcy mogliby w łagodnym 
słońcu spędzać czas na rozmowie, a latem domownicy 
korzystając z cienia urządzaliby zabawy”. Alberti, 
zdaniem Forssmana, wyobrażał sobie takie galerie 
jako zaczątek perystylowego dziedzińca, który wed
ług Witruwiusza położony był przed atrium, najważ
niejszym pomieszczeniem domu starożytnych. Za
tem Palladio, umieszczając galerie — proste czy 
ćwierćkoliste — przed domem wiejskim, był bezpoś
rednim kontynuatorem koncepcji Albertiego, nawią
zując jednocześnie do idei domu antycznego.
Sam Andrea Palladio nie przywiązywał szczególniej
szej wagi do motywu ćwierćkolistych galerii, choć 
przy omawianiu Villa Trissino w Meledo stwierdził 
w swym traktacie, że „ loggie biegnące niemal półkolem 
wyglądają bardzo wdzięcznie”. Powrócił jeszcze do 
tego tematu przy omawianiu projektu willi dla Leo
narda Mocenigo i napisał, że „ wyciągnięte jak ramio
na cztery loggie półkoliste zdają się zapraszać tych, 
którzy zbliżają się do domu”. Nie należy jednak wy
ciągać z powyższych wypowiedzi zbyt daleko idących 
wniosków, gdyż dla mistrza z Vicenzy loggie te miały 
przede wszystkim znaczenie utylitarne. W rozdziale 
O rozkładzie zabudowań willi mocno stoi na stanowi
sku, że zabudowania gospodarcze „powinny łączyć 
się z domem gospodarza w taki sposób, aby wszędzie 
można było dojść pod dachem i by deszcze lub żar słoń
ca w lecie nie dokuczały właścicielom przy doglądaniu 
gospodarstwa ”.
Obok galerii ćwierćkolistych Palladio równie często 
stosował galerie proste, biegnące wzdłuż skrzydeł 
gospodarczych dotykających z obu stron do domu 
właściciela. Przykładem są m.in. Villa Emo-Capodi- 
lista w Fanzolo di Vedelago i Villa Barbaro w Maser. 
Czasem Palladio załamywał galerie wraz ze skrzyd
łami pod kątem prostym, dzięki czemu powstawało 
założenie w formie podkowy ze swoistym dziedziń
cem honorowym (np. Villa Zeno w Cessalto i Villa 
Saraceno w Finale). Warianty te nie znalazły jednak 
szerszego oddźwięku w architekturze europejskiej 
XVII i XVIII w. Pod względem efektów plasty
cznych pozostawały one daleko w tyle za założeniami
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1. Villa Badoer we Fratta Polesine, wi
dok od frontu
2. Buckingham House w Londynie z 
lat 1703—1705 (proj William Winde), 
zburzony w 1825 r.
3. Pałac w Goodwood z 1724 r. (proj. 
Colen Campbell), widok od frontu i 
plan

2

pałacowymi z ćwierćkolistymi galeriami łączniko
wymi i dlatego też stosunkowo rzadko do nich sięga
no, interpretując je zresztą bardzo swobodnie.
Dzięki wielkim walorom plastycznym założenia pała
cowe z ćwierćkolistymi galeriami znalazły wielką po
pularność w kilku krajach europejskich. Pod wzglę
dem liczby tego rodzaju założeń obok Anglii na czoło 
wysuwa się Polska, a później Rosja i Czechy. Francja 
nie przyswoiła sobie tego typu założenia, a w Holan
dii i w Niemczech trafiają się one sporadycznie. W 
samych Włoszech, ojczyźnie Palladia, „założenia pal- 
ladiańskie” występują przede wszystkim na terenie 
Veneto, w niewielkiej zresztą liczbie.
„Założenie pałacowe typu palladiańskiego” pojawiło 
się w Polsce około połowy XVIII w. i pozostało ak
tualne i modne jeszcze po 1800 r. Początkowo reali
zacje ze sztuką Palladia nie miały nic wspólnego, np. 
Łabunie, Wolbórz i Narol są jeszcze pałacami póź- 
nobarokowymi. Zabarwienie zdecydowanie klasy- 
cystyczne pojawi się dopiero na przełomie lat sie
demdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII w.
Pałace z ćwierćkolistymi galeriami występowały na 
terenie całej ówczesnej Rzeczypospolitej, od Wielko
polski aż po Ukrainę, z wyraźnym jednak nasileniem 
tego motywu na terenach dawnych Kresów. W 
obecnym stanie badań możemy bez trudu naliczyć 
około czterdziestu „założeń pałacowych typu palla
diańskiego” na terytorium Polski przedrozbiorowej. 
Ćwierćkoliste galerie urastają tym samym do rangi 
pewnego rodzaju cechy charakterystycznej polskiej
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4 4. Projekt K. Saskiego rekonstrukcj 
pałacu Zamoyskich w Łabuniacł 
z 1913 r.
5. Pałac Urszuli z Morsztynów Dębić 
sklej w Szczekocinach (lata siedem 
dziesiąte XVIII w.)
6. Pałac Mielżyńskich w Pawłowicach 
z lat 1779—1782 (proj. K.G. Lang 
hans)
7. Pałac Anny z Sapiehów Jabłonow 
sklej w Kocku z lat 1779—1782 (pro. 
S.B. Zug), wg akwareli Z. Vogla
8. Pałac Szczęsnego Potockiego w 
Tulczynie z 1782 (proj. Lacroix), wg 
akwareli J. Richtera

architektury rezydencjonalnej drugiej połowy 
XVIII w. Należy podkreślić, że galerie sensu stricto w 
założeniach tych występowały nie zawsze. Czasem 
rolę łącznika odgrywały mieszkalne skrzydła na pla
nie ćwierci koła, np. w pałacu Prymasowskim w 
Warszawie czy w pałacu w Rogalinie, a czasem tylko 
ćwierćkoliste czy ćwierćeliptyczne mury arkadowe, 
np. w pałacu w Narolu. Galerie, kolumnowe lub ar
kadowe, bywały później często przeszklone (np. w 
pałacu w Pawłowicach), czasem lokowano w nich 
oranżerie. Popularność „założenia palladiańskiego” 
w Polsce była tak wielka, że czasem dla zaznaczenia 
spoistości korpusu głównego z pawilonami bocznymi 
zamiast galerii lub skrzydeł stosowano tylko niewy
sokie ćwierćkoliste murki, które pełniły funkcję kulis 

zamykających optycznie przestrzeń dziedzińca 
(Vauxhall w Krzeszowicach). Zdarzało się, że całego 
założenia nie zdołano zrealizować z powodu niedys
pozycji finansowych właściciela, mamy więc stosun
kowo często do czynienia z pałacami połączonymi 
tylko jedną galerią z pawilonem bocznym, podczas 
gdy druga galeria pozostawała w sferze projektów 
(Bużany na Wołyniu).
W świetle obecnego stanu badań za najwcześniejsze 
„założenie pałacowe typu palladiańskiego” w Polsce 
uznać należy pałac w Łabuniach koło Zamościa, ro
kokową rezydencję Jana Jakuba Zamoyskiego, 
wzniesioną około 1750 r. i wiązaną ostatnio ze śro
dowiskiem lwowskim. Ćwierćkoliste galerie, zburzo
ne przed 1912 r., później odbudowane i na nowo
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9. Patac Grocholskich w Pietnicza- 
nach, przekształcony na przełomie 
XVIII i XIX w. z wcześniejszego zame
czku (litografia M. Fajansa wg ry
sunku N. Ordy)
10.11. Pałac Gorzeńskich w Śmieło- 
wie z lat 1797—1800 (proj. S. Za
wadzki) (10) i plan parteru (11)
12. Pałac Małachowskich w Biała
czowie z lat 1797—1800 (proj. J. Ku
bicki)
13. Pałac Rdułtowskich w Snowiu z 
początku XIX w.
14. Pałac Walewskich w Walewicach 
z 1783 r. (proj. H. Szpilowski) 
(zdjęcia: 1, 2, 3 — Ewa Kozlowska- 
Tomczyk, 6 — Witalis Wolny, 8 — 
Henryk Romanowski, 12 — Monika

Moraczewska)

zburzone w czasie ostatniej wojny, powstały według 
wszelkiego prawdopodobieństwa jednocześnie z kor
pusem głównym i pawilonami.
Następnym ważnym ogniwem ciągu rozwojowego 
tego problemu okazał się późnobarokowy pałac w 
Wolborzu koło Piotrkowa, letnia rezydencja bisku
pów kujawskich, wzniesiona według projektu Fran
cesca Placidiego dla biskupa Antoniego Ostrowskie
go i ukończona w 1773 r. W czasie niedawnych prac 
konserwatorskich odkryto tu ślady galerii łączniko
wych. W trzy lata później ukończony pałac w Na
rolu, również późnobarokowy, fundowany przez wo
jewodę pomorskiego Feliksa Antoniego Łosia, został 
wyposażony w ćwierćeliptyczne arkadowe ściany łą
cznikowe, zamykające optycznie przestrzeń dziedziń-
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ca w formę podkowy, herbu fundatora (Łosiowie pie
czętują się herbem Dąbrowa).
Słupem milowym w procesie upowszechniania „za
łożenia pałacowego typu palladiańskiego” była grun
towna klasycystyczna przebudowa pałacu Pryma
sowskiego w Warszawie, rozpoczęta przez Efraima 
Szregera w 1777 r. na polecenie prymasa An
toniego Ostrowskiego, tego samego, który wzniósł 
pałac w Wolborzu. Do późnobarokowego korpusu 
Szreger dobudował ćwierćkoliste piętrowe skrzydła 
i zakończył je dwupiętrowymi pawilonami z porty
kami. Pałac Prymasowski — to pierwsza klasycysty
czna redakcja omawianego założenia, która dzięki 
wielkiemu rozmachowi nowo ukształtowanego pała
cu walnie przyczyniła się do rozpowszechnienia 
pomysłu ćwierćkolistych łączników. Późno- 
barokowe pałace z galeriami budowano jednak nadal, 
czego przykładem pałac w Szczekocinach w d. po
wiecie włoszczowskim, ukształtowany w latach sie
demdziesiątych XVIII w. na polecenie starościny 
wolbromskiej, Urszuli z Morstinów Dębińskiej.
Obiektem bardzo ważnym jest na wskroś już klasycy- 
styczny pałac w Tulczynie, słynna rezydencja 
Szczęsnego Potockiego, wzniesiona być może wed
ług projektu mało znanego architekta Lacroix, nota
bene Polaka. Olbrzymi, siedemnastoosiowy korpus 
główny z wgłębnym portykiem, ukończony w 1782 r., 
łączył się tu z nieco późniejszymi ogromnymi ofi
cynami poprzez ćwierćkoliste galerie.
„Założenie pałacowe typu palladiańskiego” zostało 
podchwycone przez wszystkich wybitniejszych ar
chitektów czynnych w Polsce w ostatniej ćwierci 
XVIII w., bez względu na ich orientację artystyczną. 
I tak Szymon Bogumił Zug ukształtował w latach 
1779—1782 pałac w Kocku dla ks. Anny z Sapiehów 
Jabłonowskiej, a na przełomie lat osiemdziesiątych i 
dziewięćdziesiątych XVIII w. skomponował pałac w 
Międzyrzeczu Koreckim dla Jana Kazimierza Stec- 
kiego, chorążego koronnego; oba odznaczają się 
ćwierćkolistymi galeriami. Stanisław Zawadzki wy
posażył w podobne galerie pałac w Smiełowie, 
wzniesiony w latach 1797—1800 dla Andrzeja Go- 
rzeńskiego, a Hilary Szpilowski przed 1789 r. wybu
dował okazały pałac w Słubicach dla Józefa Andrzeja 
Mikorskiego, również z ćwierćkolistymi galeriami. 
Jakub Kubicki jest autorem założenia palladiańskie
go w Białaczowie koło Opoczna, wybudowanego w 
latach 1797—1800 dla marszałka Sejmu Wielkiego, 
Stanisława Nałęcz-Małachowskiego. Listę tę można 
oczywiście ciągnąć dalej. Miarą popularności „zało
żenia pałacowego typu palladiańskiego” w Polsce 
może być fakt, że często ćwierćkoliste galerie i oficy
ny dodawano do pałaców już istniejących, jak to mia
ło miejsce w Rogalinie Raczyńskich (1782) lub w 
Swiacku Wołłowiczów (ok. 1800).
Jak już wspomnieliśmy na początku, proste galerie 
łącznikowe lub załamane pod kątem prostym wystę
powały w Polsce rzadko. Bodaj najokazalszym przy
kładem siedziby z prostymi galeriami był pałac Rduł- 
towskich w Snowiu koło Nieświeża, wzniesiony za
pewne na początku XIX w. Korpus główny tego pa
łacu łączyły z pawilonami bocznymi długie proste 

skrzydła z szesnastokolumnowymi galeriami kolum
nowymi od frontu. Inny wariant „założenia palla
diańskiego” z galeriami załamanymi pod kątem pro
stym reprezentuje pałac Walewskich w Walewicach, 
wzniesiony w 1783 r. według projektu Hilarego Szpi- 
lowskiego.
Jakie były przyczyny popularności „założenia pała
cowego typu palladiańskiego” w Polsce? Koncepcja 
takiego właśnie ukształtowania siedziby znalazła u 
nas podatny grunt w postaci powszechnego u magna- 
terii i zamożnej szlachty zamiłowania do reprezenta
cji i wystawności, które to efekty można było tak łat
wo osiągnąć dzięki ćwierćkolistym łącznikom. Drugą 
przyczyną jest niezawodnie zakorzeniona w Polsce 
tradycja umieszczania kuchni w osobnym budynku, 
aby nie zatruwała powietrza w apartamentach repre
zentacyjnych i mieszkalnych. Ćwierćkoliste galerie 
znakomicie ułatwiały komunikację pomiędzy skrzyd
łami gospodarczymi a jadalnią w korpusie głównym. 
Celowo na ostatnim miejscu stawiam zagadnienie 
nowej popularności samego Palladia, bo to sprawa 
nader skomplikowana. Wiele wymienionych tutaj 
późnobarokowych pałaców z twórczością mistrza z 
Vicenzy nie ma przecież nic wspólnego. Jedynym 
motywem wiążącym były właśnie ćwierćkoliste łą
czniki, które niekoniecznie musiały być zapożyczone 
bezpośrednio z traktatu Palladia. Wydaje mi się, że 
dla Polski głównym źródłem tego motywu była Ang
lia, a funkcję pośrednika mogło początkowo spełniać 
wspominane wielokrotnie wydawnictwo Colena 
Campbella Vitruvius Britannicus, którego trzy tomy z 
rycinami i tekstem w języku angielskim i francuskim 
ukazały się w latach 1715, 1717 i 1725. W drugiej po
łowie XVIII w. dużą rolę mogły odegrać bezpośred
nie kontakty z Anglią, coraz popularniejszą wśród 
polskiej arystokracji.
Wydawnictwo Vitruvius Britannicus zawiera ryciny 
przedstawiające słynne rezydencje angielskie, wśród 
nich kilka z ćwierćkolistymi galeriami. Początkowo 
nie naśladowano w Polsce form architektonicznych 
tych rezydencji, ale motyw ćwierćkolistych łączników 
okazał się niezwykle wygodny dla „zwyczaju polskie
go”. Nie tylko motyw łączników — chodzi również o 
powiązanie rezydencji z zespołem zabudowań gos
podarczych. Już Łabunie, Wolbórz, a później Paw
łowice są rezydencjami założonymi na modłę angiel
ską, z czworobocznymi kompleksami zabudowań 
gospodarczych opartymi o oficyny boczne pałacu. W 
sumie kompozycja taka w połączeniu z późnobaro- 
kową szatą zewnętrzną całego zespołu jest czymś 
nadzwyczaj oryginalnym, nie do pomyślenia w Ang
lii, ale angielska w koncepcji. Bezpośrednia inspiracja 
architekturą angielską przyszła później, dopiero w 
ostatniej ćwierci XVIII w., kiedy Anglia stała się 
modnym celem podróży.
Reasumując: motyw ćwierćkolistych galerii łączni
kowych, wywodzący się istotnie od Palladia, otrzyma
liśmy jak gdyby z drugiej ręki. Swoją popularność 
zawdzięczał temu, że odpowiadał zarówno polskim 
tradycjom budowlanym, jak i upodobaniom fundato
rów do reprezentacji i rozmachu.

Tadeusz S. Jaroszewski
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Starożytnicy

Tak nazywamy dziewiętnastowiecznych (także 
wcześniejszych) badaczy zajmujących się 

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

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

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

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

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

skłaniało do niełatwych wówczas podróży 
i dokumentowania śladów przeszłości opisami, 

rysunkami czy zbieraniem pamiątek?

Antoni Strzembosz

Z zabytkami 
ożeniony

T
ym, który rzeczywiście i szczerze ukochał 
przeszłość, był Zygmunt Gloger 
(1845—1910). W 1871 r. Narcyza Żmi- 
chowska, związana przyjaźnią z domem 
Glogerów, pisała w jednym z listów, że syn Jana 

Glogera, Zygmunt „ na zagorzałego i znamienitego ar
cheologa się kieruje (...) Książka jego o weselach i ob
rządkach ludowych bardzo porządnie napisana, tylko 
bieda, że nasze młode dziewczęta go nie lubią. Powia
dają, że za poważny, i prawda, gotów się z jakim za
bytkiem starożytności ożenić (...)”. Wyjaśniamy: 
książka, o której wspomina pani Narcyza — to pier
wsza poważna praca Glogera pt. Obchody weselne, 
wydana w 1869 r., zaś Zygmunt ożenił się w 1883 r. 
bynajmniej nie z zabytkiem, lecz z Aleksandrą Jelską, 
córką Aleksandra, ziemianina, publicysty i kolekcjo
nera. Nie teść jednak zaważył na życiu Zygmunta 
Glogera. Zamiłowanie do nauki i zbierania zabytków 
nabył w rodzinnym domu w Jeżewie koło Tykocina. 
Po pierwsze — Jan Gloger, ojciec, sam był kolekcjo
nerem obrazów, sztychów i książek, po drugie — je
żewski dwór (nabyty w 1839 r. od Sosnowskich) był 
otwarty dla wszystkich i tu właśnie spotykali się przy
jaciele ojca, m.in. Józef Ignacy Kraszewski i cytowa
na Narcyza Zmichowska. Jan Gloger wykazywał nie 
tylko zainteresowania naukowe, był także doskona
łym hodowcą i rolnikiem — stworzył odmianę jabłek 
zwanych glogerówkami, a w 1859 r. — wyprzedzając 
wielu ziemian — zniósł pańszczyznę.
W tak światłym domu wyrastał Zygmunt, toteż w 
warszawskiej szkole Leszczyńskiego, potem w Szkole 
Głównej, najchętniej otaczał się ludźmi oświecony
mi. Byli to m.in.: pisarz Antoni Pietkiewicz — 
„Adam Pług”, architekt Bolesław P. Podczaszyński, 
publicysta i historyk Władysław Korotyński. W cza
sopiśmie „Biblioteka Warszawska” ukazały się w 
1867 r. pierwsze prace Glogera — o ludowych poda
niach i obrzędach zebranych przez niego w okolicach 
Tykocina. Historii i sztuki uczył się następnie na 
uniwersytecie krakowskim. Oczywiście znał już dzie
je swojego rodu od XV w. związanego z Polską i 
właśnie z Krakowem, gdzie w latach 1450—1479

W testamencie swoje przebogate zbiory 
zapisał m.in. krakowskiemu Muzeum 
Narodowemu, Polskiemu Towarzystwu 

Krajoznawczemu, Muzeum Mickiewicza 
w Paryżu. Zmarł 15 sierpnia 1910 r. 

na skutek zakażenia ręki. Pogrzeb odbył 
się trzy dni później na warszawskich 

Powązkach. Nagrobek z rzeźbą przędzącej 
kobiety i siedzącego obok chłopca wykonał 

w 1911 r. bardzo popularny rzeźbiarz 
sepulkralny Bartłomiej Mazurek, 

natomiast plakietkę z podobizną — 
Czesław Makowski (1873—1921).

Napis na nagrobku brzmi: 
„Kochał przeszłość dla przyszłości”.

1.2. Zygmunt Gloger (1) i jego nagro
bek na warszawskich Powązkach (2)
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3.4. Dwór (3) i lamus ze zbiorami (4) w 
Jeżewie na początku naszego wieku; 
przed dworem widoczna sylwetka 
Glogera

Mikołaj Gloger prowadził warsztat złotniczy rozbu
dowany przez jego syna, Jana (wyroby tej pracowni 
nie są jak dotąd znane).
W 1870 r. Zygmunt Gloger powrócił do Jeżewa. 
„Ani jednej godziny w życiu nie strwoniłem na rozrywkę 
w karty, nie spędziłem ani dnia w podróżach poza gra
nicami Słowiańszczyzny, nie byłem ani razu na wyści
gach, na balu publicznym, maskaradzie, majówce dla 
zabawy. ” Rzeczywiście — Gloger był niezwykle pra
cowity i rację miała Żmichowska, zarzucając mu 
zbytnią powagę.
Z Jeżewa Gloger rozpoczyna wędrówki po kraju. Do 
dworu zwozi różne zabytki: sztuki, archeologiczne, 
etnograficzne, numizmatyczne, także stare doku
menty i pamiątki narodowe. Przede wszystkim po
chodzą one z Podlasia i Mazowsza, ale Gloger węd
ruje też po Więlkopolsce, Małopolsce, Litwie, Żmu
dzi. Pociągiem, konno, pieszo, nawet czółnem, któ
rym spływał Niemnem, Wisłą, Bugiem i Biebrzą. W 
książce Dolinami rzek (1903) zapisał: „Na widok łodzi 
zaprzężonej w sześć gniadoszy i powożonej przez stan
greta z galonem na czapie, z walizkami i samowarem 
po środku, ludzie w domostwach cisną się do okien, 
dziatwa włazi na płoty i wrota, aby się lepiej wido
wisku przyjrzeć. ”
Poznawanie kraju w poszukiwaniu pamiątek i infor
macji o zabytkach było dla Glogera najważniejsze, w 
myśl własnego hasła: „Obce rzeczy wiedzieć dobrze 
jest — swoje obowiązek”. Uważał bowiem, że nie zna
jąc „domowych kątów i skarbów”, jest się za granicą 
„lekceważonym i wyśmiewanym”. Wrażenia z wędró
wek publikował w „Tygodniku Ilustrowanym”, 
„Wędrowcu”, „Zorzy”, „Kłosach” i innych pismach, 
także naukowych, jak np. „Wiadomości Archeologi
czne”. Tu opisywał swoje badania powierzchniowe 
stanowisk archeologicznych, m.in. o „stacjach krze

miennych, czyli siedliskach pierwotnych mieszkań
ców”. Przede wszystkim zbierał jednak materiały do 
książek o kulturze dawnej Polski (Zwyczaje doroczne 
— 1882, Księga rzeczy polskich — 1896, Geografia hi
storyczna ziem dawnej Polski — 1900). W sumie 
znanych jest około 800 mniejszych lub większych 
publikacji Glogera.
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego z 1882 r. 
pod hasłem „Jeżewo” podaje: „biblioteka jeżewska li
czyła druków przeszło 10 000, zbiór numizmatyczny 
przeszło 4000 monet i medali polskich, archiwum (...) 
zawierało papiery po Branickich, Potockich, Sapie
hach (...) oraz cenne materyały do history i Podlasia 
od XV w. Zbiór jeżewski zabytków kamiennych i krze
miennych jest dziś najliczniejszy ze zbiorów polskich 

a były jeszcze zabytki sztuki, etnograficzne, rę
kodzielnicze, itp.
W latach 1900—1903 ukazała się czterotomowa, li
cząca około 3000 haseł Encyklopedia staropolska. 
Gloger pracował nad nią 30 lat, na jej druk łożył z
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5.6. Z rysunków Glogera do Encyklo
pedii staropolskiej: spichlerz klasztoru 
norbertanek na Zwierzyńcu w Krako
wie (5) i ratusz w Goniądzu na Podla
siu (6)

(reprod.: 3, 4 — Jacek Marczuk)

5

własnych środków, dopiero od tomu drugiego 
wspomogła go Kasa im. Mianowskiego. Sam konsul
tował hasła z ówczesnymi luminarzami: Sobieszczań- 
skim, Kraszewskim, Stronczyńskim itd. Prowadził 
rozmowy z drukarzami i zabiegał o właściwy kolpor
taż. Dziś takim dziełem zajmuje się sztab ludzi! Na 
marginesie prac przy encyklopedii warto zacytować 
fragment listu Glogera do Hieronima Łopacińskiego, 
historyka kultury z Lublina, autora haseł „Pomniki” 
i „Słowniki polskie”. Zygmunt Gloger w czerwcu 
1903 r. zaprosił Łopacińskiego do Jeżewa:
„(...) W dzień św. Piotra i Pawła rano o 9-ej — wy
jazd z Warszawy do Białegostoku, gdzie przybywa się 
na 3-cią w południe. Godzina czasu wystarczy na poje
chanie do miasta, obejrzenie (z dziedzińca) pałacu po 
Branickich i budującego się ogromnego gotyckiego kościo
ła, poza którym w ulicy ku instytutowi panien w ogród
ku jest dobra restauracja. Dwie dorożki do Jeżewa 
kosztować będą po rubli 2 kopiejek 50 (...) Tylko pro
szę nie zabałamucić z szansonistkami w miasteczku, bo

będę czekał z podwieczorkiem w Jeżewie, do którego je- 
dzie się z Białegostoku godzin 2 1/2. Na połowie drogi 
w gospodzie złotoryjśkiej (...) jest zimne i dobre piwo 
jeżewskie u oberżysty, włościanina podlaskiego, Stanis
ława Sokoła. Wieczorem w Jeżewie oglądanie i naza
jutrz cały dzień oglądania lub wycieczka do Tykocina i 
grodziska, a wieczorem wspólny ze mną na wehikułach 
i koniach jeżewskich odjazd do Białegostoku (...)”. Jest 
w tym fragmencie smaczek obyczajowy z czasów 
Glogera i jest także przykład jego umiejętności w 
planowaniu wycieczek.
W 1906 r. wybrano Glogera prezesem właśnie utwo
rzonego (także przez niego) Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego i jednocześnie wiceprezesem innej 
nowej organizacji — Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami Przeszłości. Przeniósł się wtedy z rodziną do 
Warszawy, założył i prowadził tygodnik „Ziemia” i... 
dalej wędrował po Polsce.
Jak wielu ówczesnych „starożytników” największą 
wagę przykładał Gloger do pamiątek dawnej Polski. I 
— co trzeba podkreślić — Gloger był tych pamiątek 
wytrawnym popularyzatorem: w rozmowach, artyku
łach i książkach. Zwróćmy choćby uwagę na sposób 
opracowania haseł Encyklopedii staropolskiej — to 
wspaniała, żywa gawęda historyczna poparta głęboką 
wiedzą.
W glogerowskim Jeżewie pusto dziś i cicho. Jeszcze 
stoi ruina przydworskiego lamusa, gdzie gromadził 
zbiory, z niejednokrotnie przerabianego dworu nie
wiele zostało. W kompletnej ruinie znajduje się 
dworski browar, w którym jeszcze po ostatniej woj
nie produkowano doskonałe piwo. W tykocińskim 
muzeum jest sala poświęcona Z. Glogerowi, ale za 
związek z nim zgromadzonych tu eksponatów nikt 
nie może zaręczyć. Jedynie stare, pożółkłe fotografie 
z tamtych lat oddają atmosferę jeżewskiego dworu.

Antoni Strzembosz
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Józef Maroszek

Park Vocluse
„Szczerość dobroci daje ofiary, 

Niewinne kwiaty dla skromnej cnoty. 
Takie świat młody dawał jej dary, 

Gdy człek bez złota spędził wiek złoty.
Ten ołtarz wdzięczne serca stawiały, 

Te kwiaty czysta miłość zbierała, 
Ty mile patrzysz na ten dar mały, 

I dość nam na tym, żeś go widziała. 
Póki powietrzem tym tchnąć będziemy, 

Które brzmi teraz twemipochwały, 
My w Tobie Dobroć zawsze znajdujemy, 

Ty od nas przyimi życia bieg cały.
Wieczny ten układ czyniemy z Tobą, 

Przy tych dwóch światłach, 
co noc z dniem wiodą, 

I przy tej ziemi coś jej ozdobą, 
Iprzy tych niebach, co Twą nagrodą”.

J
esienią 1766 i wiosną 1767 r. architekt C.G. Knack- 
fus nadzorował prace przy budowie 
sentymentalnego zespołu powiązanych ze sobą 
obiektów ogrodowych w dolinie rzeki Białej koło 
Białegostoku. Był projektantem rozwiązania urba
nistycznego komunikującego ówczesną „Dolinę”, je
szcze dziś charakterystycznego dla Białegostoku wytycze

nia ul. Lipowej. Ulica zwana w XVIII w. Nowolipiem 
doprowadzona została do stóp wzgórza Św. Rocha, a wy
sadzono ją czterorzędową aleją lipową. U jego stóp, przy 
cmentarzu i kaplicy zbudowano rozwidlenie gościńców — 
knyszyńskiego i choroskiego. Ten drugi trakt miał być cią
giem spacerowym łączącym Małą i Wielką Kaskadę, Win
nicę Swiętoroską, Bażantarnię, Młyn Marczyka, Pałac 
Wysokostocki i Pstrągarnię. Architekt w liście z 18 marca 
1767 r. skarżył się właścicielowi Białegostoku Janowi K. 
Branickiemu, że jesienią sadził drzewa „koło Kaskady”, a 
wiosną kazał posadzić dalszych 16 drzew starych, które 
wykopane wraz z brytami ziemi obeschły i „ drzewa na nic 
nie zdadzą się”. Architekt pisze: „przytaczam projekcik, 
fermera la rue derniere la Cascade i ma być na murze malo
wany, prócz wody, która z cyrkułu spadek mieć będzie”.
Park nazwano „Vocluse”, co w tłumaczeniu brzmi: „Zam
knięta Dolina”, choć białostocczanie nazwali go „Kaska
dą”. Uroczysko o tej nazwie do niedawna egzystowało 
nad strumieniem przy ul. Prowiantowej. Tam właśnie 
znajdował się romantyczny ogród, sadzawka i altana zwa
na „Domem Gotskim”. W zbiorach dawnej Biblioteki 
Szczorsowskiej w Kijowie odnalazłem Wiersz na Wokluz 
wody i Dom Gotski pod Białymstokiem, przytoczony na 
wstępie. Wiersz (może autorstwa Konstancji z Poniatow
skich Tyszkiewiczowej) miał być hołdem złożonym właś
cicielce Białegostoku Izabeli (Elżbiecie) z Poniatowskich, 
żonie Jana Klemensa Branickiego. Wyjaśnia on ideę pow
stania ogrodu, gdzie znajdować się winien ołtarz wzniesio
ny ku czci właścicielki Białegostoku.
Zachowały się dwa widoki ogrodu i pawilonu. Jeden z 
nich, przechowywany w Muzeum Narodowym w Krako
wie, podpisany jest „Vocluse pres de Biallystok”. W oto
czeniu starych, rozrośniętych drzew, nad stawem stoi bu
dowla, z wąskiej arkady woda wylewa się do sadzawki, gó
rą poprowadzony jest sześciokolumnowy portyk z trzema 
oknami. Autorem przedstawienia był malarz Duviviers. 
Inny rysunek „Łazienki w Bażantarni pod Białymsto
kiem” (Gabinet Rycin UW) przedstawia budynek usta
wiony na wysokim brzegu nad sadzawką, w otoczeniu sta
rych i młodych drzew. Do sadzawki wpada strumyk pły
nący z ocembrowanej w kwadrat studzienki. Od niej do 
pawilonu prowadzą schody, dalej przy bocznej ścianie 
pnące się na skarpę. Sadzawka była na tyle rozległa, że 
można było po niej pływać łodzią, a widok człowieka odbi
jającego od brzegu uświadamia nam rzeczywiste rozmiary 
ogrodu i stojącego budynku.
Pawilon był budowlą właściwie jednokondygnacyjną, 
choć od strony sadzawki pod portykiem miał potężne

14



1. Rysunek „Vocluse pres de Bially- 
stok” z Muzeum Narodowego w Kra
kowie przedstawia neogotycki pawi
lon w otoczeniu drzew
2. Rysunek „Bain a la Faisandevie a 
Białystok” z Gabinetu Rycin UW uka
zuje skalę pawilonu

2

1

podmurowanie z wielkich głazów i kamieni polnych. Pół
koliście zamknięta arkada od strony sadzawki obwiedziona 
była opaską z ciosów kamiennych, przez którą otwierał się 
widok na ustawione we wnętrzu pod podmurowaniem ko
liste naczynie. Przed arkadą, pomiędzy dwiema wazami, z 
potężnej paszczy rzygacza woda wylewała się wprost do 
sadzawki. Portyk poprzedzający werandę umieszczony był 
ponad arkadowym prześwitem. Składała się na niego sześ- 
ciosłupowa kolumnada dźwigająca belkowanie. Wyżej nie 
było tympanonu, a budowlę nakrywał czterospadowy 
dach. Trzy przeszklone portfenetry otwierały się na we

randę. W górze otwory ich uformowane były w ostre łuki. 
Taki sam gotycki ostry łuk umieszczono w otworze 
drzwiowym ustawionym na wprost schodów. Pod okapem 
bocznej elewacji również widoczny jest arkadowy orna
ment z motywem łuków ostrych. Elewację zdobiły też pły- 
ciny z płaskorzeźbami lub freskami.
Szczególnie zaskakuje wystrój neogotycki, który składał 
się na romantyczny program altany. Dom Gotski w Parku 
Vocluse w Białymstoku był pierwszym w Polsce obiek
tem neogotyckim, wyprzedzającym w czasie inne znane 
„domki gotyckie” w Arkadii i Puławach. Za najwcześniej
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szy obiekt neogotycki w Rzeczypospolitej uważano pałac 
króla Stanisława Augusta w Korsuniu, datowany na 1787 r., 
tymczasem Dom Gotski w białostockiej Wielkiej Kas
kadzie był starszy od niego o całe 20 lat!
Zachowane rysunki w gabinetach rycin w Warszawie i 
Krakowie różnią się bardzo między sobą. Informacje o 
iluzjonistycznych polichromiach, które mają pokrywać 
„mur”, tłumaczą różnice uwidocznione na rysunkach.
Opis całej kompozycji rozciągającej się wzdłuż strumienia 
zwanego „Kaskadą” z 1772 r. zaczynał się od źródlisk, któ
re uformowane były w „Małą Kaskadę”, zwaną „Kaszka- 
dą za Świętym Rochem”, w sąsiedztwie gościńca „idąc od 
Białegostoku do Choroscy po lewej ręce. Kryniczka, na której 
jest wymurowane kształtem szulerauzu, z drzwiczkami z tar
cic zrobionemi i haczykiem do przymknięcia. We śrzodku 
której kamień wydrążony na kształt rynny szerokiej w rów. ” 
Zródliska strumienia znajdowały się przy kultowym wzgó
rzu, gdzie w odpusty na św. Rocha gromadziły się tłumy 
pątników i które służyło uczestnikom nabożeństw. Woda 
ze źródła płynęła na zachód, „na którym rowie ciągnącym 
się od sadzawki przy Kaskadzie będącej mostek dla przejeż
dżających z Nowo Lipia do Choroscy... dalej idąc tymże 
traktem sadzawka kilko prętowa, ubita w głowie szpontpa- 
lami dla wstrzymania wody i mostek dla przejścia porządnie 
zrobiony niewielki.” Sadzawka była rezerwuarem wody, 
którą spuszczano wówczas, gdy goście hetmańscy w czasie 
spaceru odwiedzili Vocluse. Dalej pisano: „od tej sa
dzawki rów ciągnie się do Kaskady, przed którą o staj dwoje 
zaczynają się wprawione drewniane rury dla impetyczniej- 
szego wytryskania wody. Z których rur jedna wytryska niżej 
w altance sporządzonej dla siedzenia podczas spacyeru pań
stwa (...) Sama altana z czterech słupów złożona, we śrzod
ku ławki do posiedzenia, szaro malowane. Wierzch gontami 
kryty, zielono malowany. Na wierzchu pelikan z drzewa 
wyrżnięty, wyzłacany (...) Przy tej (altanie — przyp. 
J.M.) o kroków kilka frontem do drogi wymalowana larwa, 
u której z pyska przez blachę miedzianą na to sporządzoną, 
z wyżej wspomnianych rur ciągnących się wytryska woda, w 
sadzaweczkę przy tejże tarczy bądącą. Ta sadzaweczka 
sztakiecikami stolarskiej roboty zielono malowanemi obstawio
na. Z tej sadzawki na bok jest rura dla odychodu wody do 
rowu przy tej kaskadzie”. Dalej znajdował się dom „stra
żnika kaskadzkiego”.
Żywot ogrodu i pawilonu nie był długi — kilkakrotnie re
montowany za życia wdowy po hetmanie (zm. 1808 r.) 
później uległ likwidacji i dziś znikł bez śladu, tak jak inne 
elementy sentymentalnego programu Doliny Rzeki Białej. 
Białostocki Vocluse — to jeden z najwcześniejszych w 
Polsce ogrodów romantycznych. Prócz neogotyckiego 
pawilonu — Domu Gotskiego, w jego skład wchodziły in
ne elementy ogrodu krajobrazowego: sadzawka, mostek, 
kaskada, swobodne nasadzenie roślinne, wreszcie sama 
nazwa. Był przykładem parku arkadyjskiego, w procesie 
ewolucji kompozycji ogrodowych usytuowany na granicy 
baroku i nowych naturalistycznych, romantycznych ten
dencji komponowania przestrzeni.

Józef Maroszek

Jan Zachwatowicz
W sierpniu br. przypada dziesiąta rocznica śmierci 
prof. Jana Zachwatowicza (1900-1983). Inicjatywom 
Profesora zawdzięczamy zakrojone na szeroką skalę akcje 
konserwacji i adaptacji ocalałych po drugiej wojnie świa
towej zabytków oraz odbudowę i przystosowanie do wy
mogów współczesnego życia całych zespołów staromiej
skich. Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem była 
odbudowa warszawskiej Starówki pod kierunkiem Profe
sora, a w jej ramach śmiały projekt odbudowy i regotyzacji 
katedry Św. Jana. Profesor konsultował także restaurację 
katedr w Gnieźnie i Poznaniu, przy czym katedra gnieź
nieńska była przedmiotem Jego badań i publikacji jeszcze 
w okresie przedwojennym.
Po okresie intensywnej powojennej odbudowy Profesor 
powrócił do idei „czystej” konserwacji, bez nadużywania 
rekonstrukcji i tworzenia „nowych” zabytków. Idee te 
odzwierciedlone zostały w Karcie Weneckiej z 1964 r., 
której był współautorem.

Koncepcja rekonstrukcji Barbakanu i Bramy Nowomiejskiej w Warszawie, ry
sunek prof. J. Zachwatowicza z 1942 r.

Profesor nie był niewolnikiem doktryn konserwator
skich, jako historyk miał świadomość ich zmian i przemi
jania, był natomiast konserwatorem bardzo wrażliwym na 
sygnały i potrzeby społeczne, toteż z wielkim entuzjaz
mem odniósł się do projektu restytucji Zamku Królew
skiego i poparł decyzję o jego odbudowie.
W wielu swych artykułach i publikacjach Profesor pow
racał do tematu konserwacji zabytków. Często odżegnywał 
się od etykietki „polskiej szkoły konserwacji zabytków”, 
gdyż uważał, że pojęcie szkoły łączy się z pewną doktryną 
filozoficzną, natomiast to, co działo się w Polsce w zakresie 
konserwacji, nie było według niego doktryną, ale właśnie 
wyjątkiem. Według Profesora „... ideą przewodnią dzia
łalności konserwatorskiej jest zachowanie i należyte utrzy
manie pomników kultury narodowej i zespolenie ich z życiem 
współczesnych i przyszłych pokołeń” („Spotkania z Zabyt
kami,” nr 7, 1981, s.9). Na pytanie o „polską szkołę kon
serwacji zabytków” ripostował: „ to nie szkoła, to po prostu 
dobra polska robota".

Agata Gruchalska
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Kresowe
Madonny

Kiedy po drugiej wojnie 
światowej polska ludność 
Kresów zmuszona została 
do opuszczenia rodzinnych 
stron, ruszając w daleką i 
niepewną drogę — obok 
skromnego dobytku za
bierała z sobą także te 
przedmioty, które były 
znakami jej związku z tą 
ziemią. Wśród nich szcze
gólne miejsce zajmowały 
obiekty kultu religijnego, 
głównie obrazy Matki Bo
skiej. W stosunku do stanu 
posiadania — przywiezio
no niewiele, ale są to nie
jednokrotnie dzieła o dużej 
wartości historycznej i ar
tystycznej. Dokonano tego 
z niemałym trudem, poś
więceniem, a nawet z nara
żeniem życia. Wielkie za
sługi ma w tym polskie du
chowieństwo, ale także wie
le osób świeckich. Jak do
niosłe były te działania, wi
dać dziś na podstawie lo
sów tych dóbr naszej kultu
ry narodowej, których 
uratować nie było można: 
zaginęły, uległy zniszczeniu 
lub przeszły w obce posia
danie i nie wiadomo, czy 
kiedykolwiek uda się je 
odzyskać.
Przywiezione obrazy, obok 
pełnienia funkcji kultowej, 
są dla wielu Polaków z Kre
sów jakby pomostem łączą
cym ich z miejscem uro
dzenia czy pochodzenia 
przodków. Jeszcze dziś, po 
blisko pięćdziesięciu latach, 
stanowią one czynnik inte
grujący wysiedloną stamtąd 
ludność, rozsianą po całym 
kraju. W określonych 
dniach roku, jak święta czy 
odpusty, byli mieszkańcy 
Kresów spotykają się w 
miejscowościach, w któ
rych znajduje się obraz z 
ich rodzimej parafii, czy po 
prostu z ich stron. Spotka
nia te — to swoisty feno
men, wart pióra socjologa i 
skłaniający do zadumy...
Moje zainteresowanie kre

sowymi — jak je nazywam 
— wizerunkami Matki Bo
skiej zrodziło się z pobu
dek, które najlepiej wyraża
ją słowa odezwy do byłych 
mieszkańców Kochawiny: 
„Liczba osób, które żyją 
dawną Kochawiną, które 
mają w pamięci dawny jej 
obraz (...) w sposób natural
ny, nieubłaganie maleje. 
Użyte tutaj określenie Ko- 
chawina, to nie kościół, nie 
parafia nawet, ale skrawek 
ziemi ojców naszych, który 
został po tamtej stronie gra
nicy. To część naszego ży
cia. To, co przeżyliśmy tam, 
jest cząstką Cudownego 
Obrazu (...), cząstką histo
rii narodu. Nie możemy do
puścić, żeby to wszystko za
padła w mrokach zapomnie
nia” (Cz. Michalunio i Br. 
Niemczyk, 1990 r.).
Według mego rozeznania, 
prawie wszystkie obrazy 
Maryjne przywiezione z 
Kresów Wschodnich po
chodzą z ich części połud
niowej — z archidiecezji 
lwowskiej oraz diecezji łuc
kiej i przemyskiej. Dzieje 
wielu z nich były publiko
wane. Jak dotąd jednak — 
o ile mi wiadomo — brak 
jest opracowania obejmują
cego wszystkie przywiezio
ne wizerunki. Toteż moim 
zamiarem jest ustalenie 
rozmieszczenia na terenie 
kraju możliwie wszystkich 
kresowych obrazów, zebra
nie informacji o ich losach, 
fotograficzna dokumenta
cja wizerunków (ewentual
nie także kościołów), a na
stępnie opracowanie zgro
madzonego materiału; pra
ca ta jest już bardzo za
awansowana.
Zestawienie otrzymane prze
ze mnie w 1986 r. w Kurii 
Arcybiskupiej w Lubaczo
wie obejmowało około 60 
kresowych obrazów Ma
ryjnych. Prowadząc różno
rodne poszukiwania udało 
mi się ustalić, że jest ich 

ponad 100 (przywieziono 
co najmniej 107, ale z tej 
liczby 2 zostały skradzione, 
1 strawił pożar, 1 został 
przekazany z powrotem — 
na teren dzisiejszej Ukrai
ny, a kilka przejęła Kuria 
w Lubaczowie, także z za
miarem przekazania na 
Wschód). Z ogólnej liczby 
przywiezionych obrazów 
91 pochodziło z archidie
cezji lwowskiej, 10 z diece
zji łuckiej, 6 z przemyskiej. 
Najwięcej z nich znajduje

do przejmowanych tam 
przez wiernych, zdewasto
wanych i ogołoconych z 
wyposażenia kościołów. 
Właściwsze jednak wydaje 
się przekazywanie tam ko
pii — iw kilku wypadkach 
tak właśnie zrobiono (Rud
ki, Łopatyn, Czortków, 
Potok Złoty), a dla kościoła 
w Kołomyi kopia obrazu 
Matki Boskiej jest obecnie 
wykonywana (informacja p. 
Ryszarda Brykowskiego). 
Los tamtejszych dóbr pol

1. Obraz Matki Boskiej Latyczowskiej 
(fot. ze zbiorów SS. Służek Maryi Nie
pokalanej w Lublinie)

się obecnie na terenie po
łudniowo-zachodniej Pol
ski w archidiecezji wroc
ławskiej — 27, w diecez
jach: legnickiej — 7, opol
skiej — 10, gliwickiej — 2 
oraz w Lubaczowie i okolicy 
— 10. Kilka trafiło do 
kościołów Warszawy, Kra
kowa i Gdańska, a reszta 
znajduje się w różnych re
jonach kraju.
Pojawiają się czasem głosy, 
aby pochodzące z Kresów 
obiekty kultu religijnego 
przekazywać z powrotem 

skiej kultury jest bowiem 
wystarczającą przestrogą.
Nie mając odpowiedniego 
w tym zakresie przygoto
wania, nie omawiam sze
rzej spraw związanych z 
kultem Maryjnym, nie do
konuję też artystycznej 
oceny obrazów. Interesują 
mnie natomiast ich dzieje, 
także legendarne, a szcze-
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Okruchy 
z Mira

2. Obraz Matki Boskiej z kościoła w 
Śmatynie (Madonna Huculszczyzny); 
obecnie w kościele MB Szkaplerznej 
w Brzegu Dolnym
3. Obraz Matki Boskiej z kościoła w 
Prusach koło Lwowa: obecnie w koś
ciele w Szydłowicach koło Brzegu
4. Obraz Matki Boskiej z kościoła w 
Siemianówce koło Lwowa; obecnie w 
kościele w Doboszowicach koło Ząb
kowic Śląskich
5. Obraz Matki Boskiej z kościoła w 
Witkowie Nowym koło Radziechowa: 
obecnie w kościele MB Pocieszenia 
w Oławie
6. Obraz Matki Boskiej z kościoła w 
Białym Kamieniu koło Złoczowa: 
obecnie w kościele Św. Jerzego w 
Wałbrzychu

(zdjęcia: 2—6 — Tadeusz Kukiz)

golnie okoliczności prze
niesienia obrazów po dru
giej wojnie światowej. 
Ustalenie tych okoliczności 
jest obecnie niezwykle 
trudne. W większości wy
padków brak bowiem pi
semnych źródeł, zwłaszcza 
w odniesieniu do obrazów 
cieszących się mniejszym 
kultem. Wielu spośród 
tych, którzy brali udział w 
ratowaniu wyposażenia na
szych kościołów na Kre
sach już nie żyje, wielu nie 
pamięta faktów z tym zwią
zanych, ale kiedy udawało 
się dotrzeć do osoby znają
cej te wydarzenia, można 
było usłyszeć opowieść fas
cynującą. Dzieje tych obra
zów związane są bowiem z 
losami kresowej ludności, 
by nie powiedzieć — z hi
storią narodu.
Znamiennym przykładem 
ilustrującym powyższe 
stwierdzenie są dzieje wize
runku Matki Boskiej Laty- 
czowskiej. Jako dar papieża 
Klemensa VIII obraz ten 
został w 1606 r. przez oo. 
dominikanów zawieziony 
na Podole, do Latyczowa. 
Tam zasłynął cudami. Już 
jednak w 1648 r., w czasie 
powstania Chmielnickiego, 
w obawie przed święto
kradztwem obraz przewie
ziono do Lwowa i tam 
przechowywano. Do Laty
czowa wrócił dopiero w 
1722 r. Pierwsza wojna 
światowa, rewolucja w Ro
sji i polsko-bolszewickie 
walki 1920 r. powodowały 

przewożenie obrazu do 
różnych miejscowości na 
Podolu. W końcu czerwca 
owego roku, z powodu 
postępującej ofensywy bol
szewików, przewieziono 
obraz do Płoskirowa, skąd
— specjalnym wagonem, z 
urządzonym w nim prowi
zorycznym ołtarzem — 
wysłano do Warszawy. Tu 
latyczowski wizerunek za
wieszono w kaplicy Zakła
du Wychowawczego i Gim
nazjum hr. Cecylii Plater- 
-Zyberkówny, a potem
— wobec utraty zazbru- 
czańskiego Podola — za
mierzano na stałe umieścić w 
kaplicy kościoła Św. Jakuba 
na Ochocie. Prośby i nale
gania dawnych mieszkań
ców Podola i Wołynia dop
rowadziły jednak w latach 
trzydziestych do przenie
sienia obrazu — początko
wo do Lubomia, później do 
łuckiej katedry — a w 
Warszawie, w przygotowa
nej dlań kaplicy, zawieszo
no kopię, która jest tam do 
dziś. W głównym ołtarzu 
łuckiej katedry wizerunek 
Matki Boskiej Latyczow- 
skiej pozostawał przez dzie
sięć lat. 6 sierpnia 1945 r. 
opuszczający Łuck duszpa
sterze i zakonnice zabrali 
także obraz; po czterech 
dniach byli w Lublinie. Tu 
kanclerz Kurii Łuckiej, ks. 
Jan Szych, przekazał wize
runek Matki Boskiej Laty- 
czowskiej pod tymczasową 
opiekę SS. Służkom Maryi 
Niepokalanej. Zgodnie z 
obiegową opinią najtrwal
sze są rozwiązania tymcza
sowe i obraz do dziś, w 
skromnej kaplicy, pod opieką 
sióstr pozostaje. Coraz rza
dziej nawiedzany, coraz 
bardziej zapomniany...
Myślę więc, że powinniśmy 
przypominać wszystko to, 
co udało się uratować z 
dóbr naszej kultury mate
rialnej na Kresach.

Tadeusz Kukiz

Artykuł jest krótką informacją o 
moim zbiorze dotyczącym ponad 
100 obrazów Maryjnych pocho
dzących z południowo-wschod
nich Kresów II Rzeczypospolitej.

Odnaleziono ją zupełnie nie
oczekiwanie. Informacja w op
racowaniach białoruskich po- 
daje, że w 1970 r. odkryto to 
dzieło w wyniku ekspedycji 
Muzeum Historyczno-Archeo
logicznego w Grodnie. W 
rzeczywistości wiemy, że w 
tym roku pracownica muzeum 
Kira Kowalska znalazła rzeźbę 
u mieszkającej w Mirze kobie
ty, której mąż pracował ongiś 
jako ekonom na zamku.
Jest to niezwykłej klasy 
rzeźba sepulkralna przedsta
wiająca „śpiące dziecko”, któ
ra już na pierwszy rzut oka 
zmusza do zastanowienia. 
Śmierć została tu pokazana w 
sposób niezwykle subtelny, 
zupełnie inny niż w piaskow
cowych czy stiukowych na
grobkach z końca XVI i po
czątku XVII w. Rzeźba wyko
nana jest w marmurze (36 x 59 
x 34) i stanowi część większej 
kompozycji. Nie była ona 
przedmiotem kultu religijne
go. Michał Światopełk-Mir- 
ski, właściciel zamku do 1939 r., 
znany fantasta, wywodzący 
swe nazwisko rzekomo od Mi
ra, założył muzeum osobli
wości, w którym zapewne 
znajdowała się ta rzeźba. Ot
warta pozostaje kwestia: czy 
rzeźba przechowywana była w 
muzeum, w starej kaplicy 
zamkowej czy w kościele para
fialnym? Wiemy, że została od
dzielona od grobowca, nie 
wiadomo jednak kiedy: w 
1655 r., w czasie „potopu” czy 
w 1905 r., w czasie starć o spo
sób realizacji edyktu toleran
cyjnego?
Od 1905 r. rzeźba znajdowała 
się w rękach prywatnych. 
Obecnie „Śpiące dziecko” 
eksponowane jest w grodzień
skim muzeum. Niestety, nie 
przeprowadzono żadnych ba
dań, ekspertyz, ani innych 
działań wyjaśniających pocho
dzenie, okoliczności powsta
nia, a przede wszystkim nie 
postawiono pytania o autora 
rzeźby.
W rzeźbie tej istotny jest rene
sansowy sposób widzenia 
śmierci: śmierć — to nie roz
pacz, nie ostateczność, lecz 
spokojny sen, oczekiwanie i 
realna alternatywa wobec ni
cości — program późnorene- 
sansowego ars moriendi. Na

pomknienie o ostatecznej kra
wędzi życia jest więc tu deli
katne: dziecko obejmuje swoje 
posłanie gestem zgody, a jed
nocześnie ów ruch jest pod
stawą kontaktu z ziemią, z 
rzeczywistością, z profanum. 
Druga ręka zaciśnięta jest na 
mieczyku, jakiejś mizerikordii. 
Dziecko jest chłopcem, który 
nie zdążył zakosztować walki i 
krwi prawdziwej bitwy. Cała 
figura prezentuje raczej tęs
knotę niż ból. Finezyjne wy
konanie świadczy o wadze 
przykładanej przez autora do 
realizowanego zamówienia. 
Potwierdza to marmurowy su
rowiec. Biorąc pod uwagę po
wyższe spostrzeżenia, funda
tora należy szukać wśród ścis
łej elity kraju. Powiązać też na
leży koncepcję ułożenia ciała z 
podkreśleniem wyjątkowości 
zgonu. Takie przedstawienie 
(bez rodzica) służy wyekspo
nowaniu odejścia jednostki; 
chłopiec był prawdopodobnie 
pierwszym synem, jedynym 
spadkobiercą lub z jakiegoś 
innego powodu ważna była 
właśnie jego śmierć. Zdumie
wa wielki kunszt autora, stąd 
pytaniem o rodowód objąć 
trzeba najlepszych twórców 
epoki, z którymi ojciec miał 
kontakt.
Określenie chronologii nastrę
cza spore trudności. Wydaw
nictwo Beylorussian plastic art 
XII—XVIII centuries (Mińsk 
1983) podaje, że dzieło pow
stało w końcu XVI lub na po
czątku XVII w. Jest to jedyna 
informacja, jaką na ten temat 
znaleźć można w opracowa
niach białoruskich. Przy czym 
we wspomnianym wydawnict
wie dostrzegalna jest świado
mość znaczenia dzieła.
Bardzo wysoki poziom arty
styczny nagrobka z Mira na
kazuje szukać jego fundatora 
wśród mecenasów sztuki o wy
rafinowanych gustach. Mir w 
latach 1569—1616 był włas
nością Mikołaja Krzysztofa 
Radziwiłła, zwanego „Sierot
ką”. Wszedł w jego posiadanie 
na mocy aktu adopcji z 25 
sierpnia 1568 r., jakiej dokonał 
jego brat stryjeczny — Jerzy 
Ilinicz, dotychczasowy dzie
dzic. Po szybkim zgonie Ili- 
nicza Zygmunt August 
1 grudnia 1569 r. zatwierdził 
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adopcję wraz z odziedzicze
niem olbrzymiej fortuny, w 
tym i Mira. Powstaje przypu
szczenie, że nagrobek mógł 
być przeznaczony dla któregoś 
z dzieci Radziwiłła „Sierotki”. 
Ożeniony był tylko raz z 15- 
letnią córką wojewody wołyń
skiego Andrzeja Wiśniowiec- 
kiego — Elżbietą Eufemią. 
Miał z nią dziewięcioro dzieci, 
w tym Mikołaja, który zmarl w 
niemowlęctwie.
Mikołaj Krzysztof Radziwiłł 
był twórcą ordynacji nieświe- 
skiej, którą powołali trzej bra
cia: Stanisław, Albrycht i Mi
kołaj 20 lipca 1586 r. Od tego 
czasu trwała aktywna budowa 
centrum ordynacji w Nieświe
żu, gdzie w latach 1586—1588 
„Sierotka” wzniósł kolegium 
jezuickie. W tym czasie trwała 
też budowa wspaniałego koś
cioła Bożego Ciała, według 
projektu jezuickiego architekta 
Jana Marii Bernardoniego. 
Świątynia miała podpiwnicze
nia, które przeznaczono na 
kryptę grobową Radziwiłłów. 
Z przytoczonych faktów mo
żna wnioskować, że gdyby 
dziecko Mikołaja Radziwiłła 
zmarlo po 1587 r., wówczas 
pochowano by je bez wątpie

nia w Nieświeżu, a nie w Mi
rze. Wobec powyższego mo
żemy z dużym prawdopodo
bieństwem przyjąć, że nagro
bek, dziś zachowany w swym 
istotnym fragmencie, przezna
czony był dla pierworodnego 
syna twórcy ordynacji — Mi
kołaja (urodzonego i wkrótce 
zmarłego, zapewne w 1586 r.), 
który w zamysłach ojca miał 
być spadkobiercą całej nie- 
świesko-mirskiej schedy i 
pierwszym ordynatem.
Autorstwo rzeźby przyznać 
zatem należy najwybitniej
szym działającym w Polsce w 
drugiej połowie XVI w. twór
com kręgu włoskiego. Mogą to 
być: Hieronim Canavesi, Jan 
Michałowicz z Urzędowa i 
Santi Gucci. Mowa oczywiście 
o tych, którzy sprostać mogli 
dużemu zadaniu i których pre
stiż potwierdzał rolę fundatora. 
Który jednak z nich był na tyle 
ważny, aby zainteresować Mi
kołaja Krzysztofa Radziwiłła 
„Sierotkę”, człowieka bywałe
go, znającego granice estety
cznego wysmakowania, o któ
rym pisał Szymon Starowol- 
ski, że „ w środku Sarmacji Ita
lię nam urządził”. Zbudować 

mógł ją tylko ten, który śmierć 
widział jak sen i umiał pokazać 
pyszny dramat, ale i lekkość 
odejścia. Do takiego zamówie
nia najlepiej nadawał się ar
chitekt i rzeźbiarz królewski 
Santi Gucci (ok. 1530—1600). 
W czasie, gdy powstała ta rzeź
ba artysta pracował dla Stefa
na Batorego. Data śmierci 
dziecka Radziwiłła zbiega się z 
datą zgonu monarchy.
Prace Santi Gucciego rozsiane 
są po całej Polsce. Badania do
tyczące rozprzestrzeniania 
sztuki renesansu dopiero nie
dawno dowiodły autorstwa 
kilku rzeźb Gucciego. Jedyną 
przypisywaną mu rzeźbą dzie
cięcą jest nagrobek Jana Du
nina Modliszewskiego, staroś
cica łomżyńskiego. Przedsta
wia on zmarłego w sposób nie 
odbiegający od dotychczaso
wych konwencji. Czy jednak 
żyjący z rozmachem, nie mie
szczący się w żadnych kano
nach Radziwiłł i starosta łom
żyński mogli mieć identyczne 
zapatrywania artystyczne (dzie
ła powstawały mniej więcej w 
tym samym czasie)? Zapewne 
nie. Tam półpełna, wykonana 

w wapieniu rzeźba, tu wielo
wątkowe, manierystyczne „szar
panie” figury, bunt wobec 
tradycjonalizmu, a jednocześ
nie doskonale mieszczący się w 
późnym renesansie przepych. 
A więc jeszcze raz zwrócić na
leży uwagę na wyjątkowość tak 
fundatora, jak i przypuszczal
nego wykonawcy. A. Fischin- 
ger pisał: „ inny rodzaj pomnika 
prezentują zbieżne z późnorene- 
sansową poezją nagrobki z po
staciami dzieci (...) Niemal 
świadomym nawiązaniem do 
» Trenów« Kochanowskiego wy- 
daje się grawitujący do stylu 
Gucciego grobowiec Jana Grota 
z synkiem (po r. 1580) w kruż
gankach krakowskiego klaszto
ru dominikanów (...) Zabytki 
takie rzucają światło na prze
miany w łonie trwającego je
szcze humanizmu i są świa
dectwem zwykłych ludzkich 
wzruszeń, w związku z czym 
ich czynniki manierystyczne 
ulegają pewnemu stłumieniu ”,

Z Mira pochodzą także inne 
zabytki, uratowane najczęściej 
w dramatycznych okolicznoś
ciach. W pojezuickim gmachu 
seminarium duchownego w
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1. Częściowo odbudowany zamek w 
Mirze na przedwojennym zdjęciu Ja
na Bułhaka
2. Rzeźba nagrobkowa „Śpiące 
dziecko"
3. Obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z 
mirskiego kościoła

Drohiczynie nad Bugiem 
znajduje się barokowe taber
nakulum z mirskiego kościoła. 
Z kolei obraz Matki Boskiej 
Szkaplerznej zabrał do Polski 
ostatni proboszcz mirski ks. 
M. Badowski. Obraz zawisł w 
kościele parafialnym w podla
skiej Czeremsze. Ozdobiony 
jest koszulką wykonaną ze 
srebrnych i złotych wot i ko
ronami wysadzanymi szla
chetnymi kamieniami. Może 
podczas nakładania koszulki 
(w drugiej połowie XVIII w.) 
dokonano przemalowania częś
ci elementów figuralnych. 
Przedstawienie lewej dłoni 
Marii, nóżek i rąk Dzieciątka 
odbiega od poziomu artysty
cznego reszty obrazu. Szla
chetny jest rysunek głów, stóp 
i prawej dłoni. Są one wysmu
kłe, subtelne i zdradzają 
wpływ nostalgii Wschodu. Póź

niejsze są korony, 12 gwiazd 
wokół głowy Marii i półksię
życ pod stopami, współczesne 
są natomiast szkaplerze i ra
my. Z 1704 r. pochodzi wotum 
w formie srebrnej tablicy z ry
tą inskrypcją i orłem radziwił- 
łowskim, wsuniętej dziś w 
prawy dolny róg obrazu. Po
zostałe ewakuowane „okruchy 
Mira” umieszczono w kościele 
parafialnym w Rudce koło 
Ciechanowca.
Mieszkańcy Mira dwukrotnie 
przeżyli okupację radziecką: w 
1920 i od 1939 r. Wiadomo, 
jaki był stosunek władz ZSRR 
do kultury polskiej, szczegól
nie zaś do zabytków sztuki 
sakralnej, toteż kościół w Mi
rze jest najbardziej zdewasto
wany. Urządzono w nim ma
gazyn, a nie wywiezione ele
menty wystroju niszczono z 
zaciętą brutalnością.
Kultura polskiego renesansu i 
baroku na wschodnich zie
miach Rzeczypospolitej wciąż 
jeszcze nie jest zbadana. Na 
rzetelne poznanie czeka m.in. 
dzieło dużej klasy, jakim jest 
rzeźba „Śpiące dziecko”.

Piotr Olędzki
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Stolica
Polesia

czywa trumna zmarłego w 
1932 r. w opinii świętości ks. 
biskupa Zygmunta Łozińskie
go. Do niedawna była ona 
zamurowana i chroniona 
przed „zainteresowaniem” 
sowieckich władz.
Do katedry przylega czworo
boczny kompleks dawnego 
klasztoru franciszkanów. Z 
1817 r. pochodzi widoczna z 
daleka dzwonnica, na począt
ku XX w. podwyższona o jed
ną kondygnację. Przed wejś
ciem do kościoła stoi kamienna 
figura Chrystusa, wedle napi
su na metalowej tabliczce „w 
roku 1833 na cześć BOGA spo
rządzona”.
Nad głównym placem miasta 
góruje gmach kolegium je
zuickiego, budowany w latach 
1631—1675. W narożniku 
zwraca uwagę sześcioboczna 
baszta — kontrfors, relikt 
obronnych funkcji budynku. 
Wewnątrz najokazalszym po
mieszczeniem jest wsparty na 
potężnym słupie dawny refek-

Łuk złoty z napiętą strzałą o 
stalowym ostrzu w kole czer
wonym — taki herb wraz z 
prawem magdeburskim otrzy
mał w 1581 r. od Stefana Bato
rego jeden z najstarszych gro
dów kresowych — Pińsk nad 
rzeką Piną. Rozwój położonej 
wśród lasów i bagien stolicy 
Polesia, przerwany zniszcze
niami wojennymi 1648 i 1706 r., 
ostatecznie zahamowały roz
biory. Najcięższy cios na
stąpił już w Polsce niepodleg
łej: po wielkim pożarze w 
1921 r. siedzibę nowego woje
wództwa poleskiego trzeba by
ło przenieść do Brześcia. W 
1939 r. Pińsk był powiatowym 
miasteczkiem, liczącym 32 tys. 
mieszkańców, w jednej czwar
tej Polaków, w większości Ży
dów. Lata wojny i powojenne 
przyniosły dalsze, dotkliwe 
straty — przetrwało jednak w 
Pińsku sporo zabytków archi
tektury i pamiątek przeszłości. 
Najcenniejsza jest bez wątpie
nia katedra Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny, 
niegdyś kościół franciszka
nów, w obecnym kształcie 2 
pochodzący z lat 1712—1730. 
Skromna fasada, której dwie 
niskie wieże przytłacza okazały 
szczyt, kryje trójnawowe 
wnętrze z zachowanym 
barokowym wyposażeniem, 
dziełem artysty franciszkanina 
Jana Szmytta. W ołtarzu 
głównym ponad obrazem 
Wniebowzięcia widzimy pła
skorzeźbioną scenę stygmaty- 
zacji św. Franciszka. Spośród 
sześciu ołtarzy bocznych na 
szczególną uwagę zasługuje oł
tarz Matki Bożej Różańcowej, 
a w nim niewielki, włoskiej 
proweniencji obraz „Święta 
Rodzina ze św. Franciszkiem” 
z XVI w. Ambonę, ozdobioną 
postaciami ewangelistów, wień
czy figura Archanioła Michała 
z mieczem i wagą.
Po wojnie pozostali w Pińsku 
Polacy nie pozwolili odebrać 
sobie świątyni. Jej obecny stan 
— to zasługa wieloletniego 
proboszcza, dziś arcybiskupa 
mińsko-mohylęwskiego, ks. 
Kazimierza Świątka, który 
wbrew wszystkiemu zdołał 
przeprowadzić gruntowną re
nowację. On też ufundował 
kaplicę Matki Bożej Ostro
bramskiej, przy której spo

1
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1. Katedra
2. Kolegium jezuitów
3. Kapliczka
4 Pomnik szosy brzeskiej

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

tarz. Obok kolegium wznosił 
się wspaniały barokowy koś
ciół z 1635 r. Celowo uszko
dzony w 1939 r. przez sowiec
ką artylerię, został na początku 
lat pięćdziesiątych w ramach 
„rekonstrukcji” placu wysa
dzony w powietrze. W latach 
1652—1657 w pińskiej rezy
dencji jezuitów przebywał 
apostoł Polesia św. Andrzej 
Bobola. Stąd wyruszył w dro
gę, która zakończyła się mę
czeńską śmiercią na rynku w 
pobliskim Janowie 16 maja 
1657 r. Tu, w kwietniu 1702 r. 
odszukano w podziemiach je
go trumnę i oddawano mu hołd 
przez sto lat, do czasu przenie
sienia relikwii do Potocka.
We wschodniej części miasta, 
na tzw. Karolinie, odnajdzie- 
my jeszcze dwa kościoły. Nie
wielką świątynię bernardynów 
z 1786 r. po Powstaniu Listo

padowym zamieniono na cer
kiew Sw. Barbary (czynną do 
dziś). Klasycystyczna brama- 
dzwonnica pochodzi z_począt- 
ku XIX w. Kościółek Sw. Ka
rola Boromeusza zbudowali w 
latach 1770—1782 księża z za
konnego zgromadzenia komu
nistów. Do 1945 r. parafialny, 
potem zamknięty i odarty z 
wyposażenia, został niedawno 
przeznaczony na salę koncer
tową.

Na skraju miasta przetrwała 
wysoka kapliczka z XVII w., 
przy której św. Andrzej Bobo
la modlił się zwykle przed wy
ruszeniem z duszpasterską 
misją. Obiekt to tym cenniej
szy, że tzw. mała architektura 
sakralna była przez ostatnie 
pół wieku niszczona najzacie
klej. Do uporządkowania zde
wastowanego cmentarza kato
lickiego wolno było przystąpić 
dopiero dwa lata temu. Teraz 
na oczyszczonych nagrobkach 
znowu można odczytać nazwi
ska najznakomitszych pole
skich rodów: Butrymowiczów, 
Ordów, Skirmunttów, Tu- 
kalskich-Nielubowiczów. W 
miejscu spalonej przez „nie

znanych sprawców” kaplicy 
stanął duży drewniany krzyż. 
W głębi zachowało się czytelne 
założenie niemieckiego cmen
tarzyka wojskowego z pier
wszej wojny światowej: mur z 
bramką, stela, trzy nagrobki 
— w tym zestrzelonej nad Po
lesiem załogi samolotu zwia
dowczego.
U schyłku XVIII w. sędzia 
grodzki Mateusz Butrymo
wicz wzniósł na brzegu Piny 
parterowy pałac w stylu 
przejściowym między baro
kiem a klasycyzmem. Zwano 
go „Murem”, gdyż wyróżniał 
się na tle drewnianej zabudo
wy. W XIX w. przeszedł w ręce 
Skirmunttów, a przed 1930 r. 
stał się rezydencją biskupów 
pińskich. Dziś w zeszpeconym 
przeróbkami pałacu mieści się 
dom pionierów. W pobliżu 
miało siedzibę otwarte w 
1858 r. pińskie gimnazjum. 
Na szczycie budynku widnieje 
wciąż polski napis: GIM
NAZJUM PAŃSTWOWE 
MĘSKIE.
W listopadzie 1938 r., po 
ukończeniu budowy pierwszej 
na Polesiu bitej szosy 

Pińsk—Brześć, u wylotu ul. 
Brzeskiej stanął okolicznoś
ciowy pomnik. Dwadzieścia 
elementów — dziewiętnaście 
betonowych słupów na czwo- 
rogrannym postumencie — 
symbolizować miało dwudzie
stolecie Niepodległej. Pomnik 
szczęśliwie przetrwał, jedynie 
płyta z napisem (może ktoś 
zna jego pierwotną treść?) zos
tała wymieniona. Świadectw 
historii najnowszej nie znaj- 
dziemy w Pińsku wiele. Z por
tu Flotylli Rzecznej Marynar
ki Wojennej ocalał dawny 
hangar dla hydroplanów i 
szczątki betonowych nabrze
ży. Agresję 1939 r. przypomi
nają filary mostu, wysadzone
go 18 września przez wycofu
jące się polskie oddziały; nowy 
most biegnie tuż obok. Wię
zienie, rozbite 18 stycznia 
1943 r. przez oddział AK „Po
nurego”, przebudowano na 
fabryczkę. Rozstrzelanych w 
Janowie w odwecie za tę bra
wurową akcję trzydziestu za
kładników upamiętnia tablica 
w katedrze.

Jarosław Komorowski
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Pościg
za ikonami

Krajobraz Białostocczyzny 
wzbogacają zabytki archi
tektury cerkiewnej. Szcze
gólnie na południe od sto
licy województwa, ale także 
i na wschód co kilkanaście 
kilometrów dostrzec można 
drewniane cerkwie, naj
częściej otoczone kamien
nymi ogrodzeniami. Olb
rzymia większość biało
stockich świątyń prawos
ławnych zbudowana została 
w drugiej połowie XIX w., 
po Powstaniu Stycznio
wym, gdy w miejscach po 
unickich cerkwiach budo
wano nowe, w odrębnej od 
swych poprzedników tra
dycji budowlanej i stylo
wej. Każda ze świątyń wy
posażona jest w ikonostas, 
ale i na ścianach, szczegól
nie w części ołtarzowej, za
wieszonych jest wiele cen
nych ikon. Moda na ozda
bianie mieszkań i kolekcjo
nowanie ikon nadal nie 
przemija. W Polsce zapo
czątkowało ją ograbianie 
opuszczonych cerkiewek 

bieszczadzkich. Z czasem 
łupem złodziei zaczęło 
również stawać się wyposa
żenie świątyń Białostocczy
zny.
W ostatnich latach doszło 
do kilkunastu grabieży „na 
szkodę parafii prawosław
nych”. Przestępstwa zosta
ły najczęściej nie wyjaśnio
ne, sprawcy pod osłoną no
cy i braku odpowiedniego 
zabezpieczenia tych obiek
tów czuli się pewni i cał
kowicie bezkarni. Kradzie
że w obiektach sakralnych 
nasiliły się na początku lat 
dziewięćdziesiątych. Łu
pem złodziei padały ikony 
zwłaszcza w rejonie Haj
nówki, gdzie rzadka zabu
dowa, wyludnione wsie i 
czasem odosobnione poło
żenie świątyni zapewniały 
złodziejom niemal stupro
centowe powodzenie takich 
czynów.
W nocy z 2 na 3 września 
1980 r. w Orzeszkowie 
(gm. Hajnówka) do cer
kwi cmentarnej nieznany 

sprawca rynną wszedł na 
dach ganku przy drzwiach 
wejściowych i przez nie 
zamknięte okno w kopule 
dostał się do wnętrza, skąd 
zabrał dwa kielichy mszal
ne, dwa krzyże (metalowy i 
drewniany) oraz trójra- 
mienny świecznik. Śledzt
wo wobec niewykrycia 
sprawcy umorzono. 28 sierp
nia 1984 r. we wsi Czyże 
zapaliła się cerkiew prawos
ławna — jedna z najstar
szych i najcenniejszych 
świątyń. Budynek i znajdu
jące się w nim przedmioty 
uległy zniszczeniu. Postę
powanie prokuratorskie 
umorzono wobec braku 
cech przestępstwa. 10 paź
dziernika 1984 r. dokonano 
włamania do cerkwi pra
wosławnej w Kleszcze
lach, skąd nieznani spraw
cy zabrali ikony i inne 
przedmioty. Postępowanie 
dochodzeniowe umorzono 
z powodu nieustalenia 
przestępcy. W nocy z 14 na 
15 sierpnia 1989 r. do kap
licy cmentarnej w Trześ- 
ciance dokonano wła
mania, zabrane zostały 
obrazy i świeczniki. Sprawę 
umorzono. 12 kwietnia 
1990 r. w Narwi pożar 
strawił cerkiew prawosław

ną. Brak danych o stratach, 
a śledztwo umorzono z po
wodu nieustalenia spraw
ców p>ożaru. 17 kwietnia 
1990 r. na terenie jednostki 
wojskowej stacjonującej w 
Puszczy Białowieskiej do
konano włamania do odpu
stowej cerkwi „Krynocz- 
ka”, zdemolowano ją i 
skradziono ikony. Śledztwo 
umorzono. 31 lipca 1990 r. 
we wsi Stawiszcze 
(gm. Czeremcha) nieznani 
sprawcy dokonali włamania 
do kapliczki prawosławnej. 
Skradziono 10 ikon (m.in. 
ikonę wykonaną techniką 
tempery jajkowej — kopia 
Rublowa — z przedstawie
niem Michała Archanioła, 
ikonę malowaną techniką 
olejną na desce sosnowej 
„Umilienie”). Dochodzenie 
umorzono. W trakcie pene
tracji terenowej odnalezio
no ikonę — kopię Rublowa. 
Sprawcy weszli do środka 
kapliczki po uprzednim 
wyłamaniu łomem zamków 
wnękowych w drzwiach 
wejściowych. W nocy z 24 
na 25 stycznia 1991 r. w 
Czeremsze zostali zatrzy
mani mężczyźni, którzy 
mieli przy sobie przedmioty 
liturgiczne (ewangelia, krzy-
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1.2.3. Cerkwie: cmentarna z 1940 r. w 
Orzeszkowie (1), z początku XIX w. w 
Tyniewiczach (2) i z lat 1882—1885 w 
Narwi (3)
4. Ikona „Św. Jan Chrzciciel” skra
dziona z cerkwi w Narewce

że, ikony). Okazało się, że 
zabrali je tej nocy z cerkwi 
prawosławnej w Orzeszko
wie, gdzie weszli do środka 
po uprzednim wystruganiu 
w drzwiach bocznych do 
zakrystii otworu, przez któ
ry odblokowali drzwi wejś
ciowe. Utracone przedmio
ty odzyskano. W nocy z 12 
na 13 sierpnia 1991 r. 
nieznani sprawcy po ukrę
ceniu kłódki zabezpieczają
cej drzwi wejściowe włama
li się do cerkwi prawosław
nej we wsi Siemianówka, 
gdzie po wejściu do środka 
i wyłamaniu skobla weszli 
do nawy głównej, skąd za
brali ikony: „Św. Aleksan
der” w drzewie koloru zło
cistego, „Św. Bazyli Wiel
ki” wykonany na płycie 
pilśniowej, „Jezus Chry
stus” wykonany na papie
rze obłożonym folią meta
lową, „Św. Mikołaj Błogos
ławiący” wykonany na pa
pierze zdobionym folią ze

srebra, tak samo, jak „Mat
ka Boska Kazańska” oraz 
srebrny kielich mszalny z 
XVIII w., krzyż pozłacany 
i grawerowany z XVII w., 
mały krzyż z puszką w 
środku, łyżeczkę i pozłaca
ny „kawczewec”, duży i 
dwa małe talerze, ikonę 
przedstawiającą Zbawiciela 
w złocistej koszulce z XIX w., 
ikonę przedstawiającą 12 
świąt, ikonę „Św. Jerzy” 
wykonaną farbą olejną na 
grubej płycie paździerzo
wej. Na początku lutego 
1992 r. dokonano włamania 
do cerkwi w Narewce. 
Skradziono osiem ikon na bla
sze i drewnie z przedsta
wieniami: Matki Boskiej, 
Chrystusa, św. Michała Ar
chanioła, św. Mikołaja, św. 
Jana Chrzciciela i inne. 26 
maja 1992 r. w Tyniewi
czach Dużych (gm. Narew) 

po wyłamaniu okna w zakry
stii złodzieje wynieśli dwie 
ewangelie, kielich mszalny, 
podstawkę, łyżeczkę z żół
tego metalu, kielich i lich
tarz. W nocy z 29 na 30 ma
ja złodzieje wdarli się do 
cerkwi w Klejnikach (gm. 
Czyże), przecinając kratę w 
oknie. Wynieśli dwustron
ną ikonę z XI,X w. z przed
stawieniem Św. Mikołaja 
Cudotwórcy i Matki Bo
skiej. Około 25 lipca 1992 r. 
włamano się do cerkwi 
cmentarnej w Koźlikach, 
skąd zabrano 12 cennych 
ikon, m.in. wiele z XVII i 
XVIII w., cztery mszały z 
XVII—XIX w.
Wszystkie przytoczone przy
kłady pochodzą z terenu 
dawnego powiatu hajnow- 
skiego, podległego obecnie 
Komendzie Rejonowej Po
licji w Hajnówce.
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5. ..Matka Boska Hodyszewska" — iko 
na skradziona z cerkwi w Kożlikach

(zdjęcia: 1,2,3 — Paweł Fabijański)

W 1990 r. w Hajnówce z 
inicjatywy grupy działaczy 
miejscowego Komitetu Oby
watelskiego powołany zos
tał Społeczny Komitet na 
Rzecz Wspierania Techni
cznego Rozwoju Policji. 
Postawił on sobie za cel 
m.in. zwiększenie skute
czności działania policji i 
poprawienie stanu bezpie
czeństwa publicznego. Ini
cjatywa ta wiązała się z ob
jęciem stanowiska komen
danta Komendy Rejonowej 
Policji przez energicznego 
komisarza Stanisława Paw
lika, pragnącego odzyskać 
dla swojej instytucji zaufa
nie społeczne. Społeczny 
Komitet zwrócił się do sa
morządów gminnych, za
kładów państwowych, pry
watnych przedsiębiorców, 
wreszcie indywidualnych 
osób z prośbą o finansowe 
wsparcie tego przedsię
wzięcia. Napływające na kon
to Komitetu środki pozwo
liły na dokonanie zakupu 
komputerów i nowoczesne
go systemu łączności dla 
Komendy Rejonowej Poli
cji.
Seria kradzieży w świąty
niach prawosławnych spo
wodowała, że komisarz 
Stanisław Pawlik postano- 5 
wił wykorzystać fundusze 
do ich zabezpieczenia przez 
instalację systemów alar
mowych. Odwiedzał okoli
czne parafie, namawiał 
księży proboszczów do 
wyasygnowania niewielkich 
kwot na zakup sprzętu. 
Montowaniem alarmów za
jęli się policjanci — specja
liści z zakresu elektroniki. 
Parafie ponoszą jedynie 
koszt zakupu niezbędnych 
materiałów, natomiast cała 
usługa świadczona jest nie
odpłatnie. Nadmienić tu 
warto, że specjalistyczne 
spółki za takie zabezpiecza
nie obiektów pobierają zna
czne kwoty.

W ten sposób zabezpieczo
no już kilkanaście cerkwi i 
kaplic. System elektroni
czny chroni przed wła
maniem i częściowo (w 
wypadku większego ognia) 
przed pożarami. Obiekty 
wyposażone w te systemy 
grupowane są w zespoły, a 
te z kolei podłączone do 
komputera nadzorującego 
ich pracę praktycznie przez 
całą dobę. Od tego czasu 
włamania do świątyń usta
ły. Zabezpieczenie średniej 
wielkości cerkwi czy kościo
ła kosztuje około 10 min zł, 
zaś straty spowodowane kra
dzieżami są niewymierne.

Od niedawna dla potrzeb 
zabezpieczenia zabytków 
policjanci z Hajnówki, na 
polecenie komendanta S. 
Pawlika, wykonują także 
inwentaryzację zabytków ru
chomych w poszczególnych 
cerkwiach, sporządzając 
dokładne opisy przedmio
tów i dokumentację foto
graficzną. W wypadku kra
dzieży można dzięki temu 
dokonać szybkiej identyfi
kacji skradzionych obiek
tów i przekazać informacje 
strażom granicznym oraz 
służbom celnym, co zabez
piecza przed wywozem dzieł 

sztuki poza teren kraju. 
Praca policji hajnowskiej 
nie pozostaje nie docenio
na. Do komendanta Ko
mendy Wojewódzkiej Poli
cji w Białymstoku wpłynął 
list prawosławnego dzieka
na z Narwi, ks. Aleksandra 
Wysockiego, który pisze o 
dużym zaangażowaniu Sta
nisława Pawlika w zabez
pieczanie dziedzictwa kul
turowego ludności prawos
ławnej. Ksiądz Wysocki 
stwierdził, że dzięki pracy 
komendanta wierni prawos
ławni odzyskali poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju.

Dariusz Łuczak
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I 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.

2

Kradzież ok. 25 lipca 
1992 r. z cerkwi Św. 
Mikołaja Cudotwórcy 
w Kożlikach (gm. 
Narew, woj. biało
stockie)
1. AUTOR NIEZNANY, 
Ukrzyżowanie, po poł. 
XVII w.
Olej na płótnie. 67x53 cm. 
Kat. PA-302-256.

2. AUTOR NIEZNANY, 
Głowa Św. Jana Chrzci
ciela, po poł. XVIII w.
Olej na płótnie. 93x70 cm. 
Kat. PA-306-260.

3. AUTOR NIEZNANY, 
Epitafion. Opłakiwanie, 2 
poł. XVIII w.
Olej na płótnie. 70x95 cm. 
Kat. PA-303-257.

4. WARSZTAT MICHNOWA, 
Trójca Święta, poł. XIX w. 
Olej na płótnie. 85x60 cm. 
Kat. PA-304-258.

5. WARSZTAT MICHNOWA, 
Matka Boska Hodyszew- 
ska, 1854 r.
Olej na płótnie. 75x65 cm. 
Kat. PA-305-259.

4

5
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8 9

6. AUTOR NIEZNANY, 
Zmartwychwstanie Chry
stusa, po pot. XVII w.
Olej na desce. 53x103 cm. 
Kat. PA-307-261.

7. AUTOR NIEZNANY, 
Wjazd do Jerozolimy, 2 pot. 
XVII w.
Olej na desce. 52x110 cm. 
Kat. PA-308-262.

10

Kradzież w nocy z 1 
na 2 lutego 1993 r. z 
kaplicy cerkiewnej w 
Płocku

8. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Matka Boska Ka
zańska, k. XIX w. Tempera 
na desce, koszulka; blacha 
srebrna, częściowo złoco
na, repusowana, grawero
wana, sztancowana. 11,2 x 
13,2 cm.
Kat. PA-309-263.

9. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Ukrzyżowanie, 2 
poł. XIX w.
Olej na blasze cynkowej.
71,5 x 51 cm.
Kat. PA-310-264.

10. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Tryptyk: Święci 
Piotr i Paweł, Maria Magda
lena i Zotia, 1 poł. XIX w. 
(?)•
Olej na blasze, na desce w 
oprawie drewnianej za 
szkłem.
Złożony: 18,3 x 14,6 cm. 
Otwarty: 18,3 x 29,8 cm.
Kat. PA-311-265.

11

11. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Narodzenie Chry
stusa, 1878 r. Tempera na 
desce. Sukienka srebrna, 
tłoczona pr. „84”. 31 x 26,5 
cm. Sukienka: 31,2 x 27 cm. 
Kat. PA-312-266.

12. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Matka Boska Jelec- 
ka Czernichowska, 2 poł. 
XIX w.
Olej, złoto i emalie na des
ce. 36 x 28,5 cm.
Kat. PA-313-267.

12
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13. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Wjazd Chrystusa do 
Jerozolimy, k. XIX w.
Olej na desce. 44,5 x 35,7 
cm.
Kat. PA-314-268.

14. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Trójca Święta, k. 
XIX w.
Olej na desce. 44,5 x 35,7 
cm.
Kat. PA-315-269.

15. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Welon Matki Bo
skiej, k. XIX w.
Olej na desce. 44,5 x 35,8 
cm.
Kat. PA-316-270.

16. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Ofiarowanie w świą
tyni, k. XIX w.
Olej na desce. 44,5 x 35,7 
cm.
Kat. PA-317-271.

17. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Zaśnięcie Matki Bo
skiej, k. XIX w.
Olej na płótnie. 44,5 x 35,8 
cm.
Kat. PA-318-272.

18. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Św. Aleksander 
Newski, 2 pot. XIX w.
Tempera na desce. 35,4 x 
30,3 cm.
Kat. PA-319-273.

16

17
18
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19. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Zmartwychwstanie 
Chrystusa, XVIII/XIX w. (?). 
Tempera na desce. 44,6 x 
37,6 cm.
Kat. PA-320-274.

20. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Matka Boska Pocie- 
szycielka Strapionych, 
XVIII w.
Tempera na desce, złoce
nia. 42,4 x 36,6 cm.
Kat. PA-321-275.

21. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Narodzenie Chry
stusa, k. XIX w.
Olej na desce. 44,5 x 35,7 
cm.
Kat. PA-322-276.

22. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Św. Pitirin, biskup 
Tambowski, 1914 r.
Tempera i emalie na desce. 
31,2 x 26,6 cm.
U dotu na ramce napis cy
rylicą: ŚW. PITIRIN JEPI- 
SKO TAMBOW. Na odwro- 
ciu stempel z tekstem ro
syjskim: Sia ikoną oswia- 
szczena u grobu (ŚW. PITI
RIN A Jepiskopa/Tambow/sk./ 
1914 g. ijulia 10 dnia.
Kat. PA-323-277.

23. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Przeniesienie Krzy
ża, k. XIX w.
Olej na desce. 44,6 x 35,7 
cm.
Kat. PA-324-278.

24. AUTOR NIEZNANY, 
Ikona. Chrzest Chrystusa, 
k. XIX w.
Olej na desce. 44,5 x 35,6 
cm.
Kat. PA-325-279.

Dział prowadzony jest 
przez Ośrodek Ochrony 
Zbiorów Publicznych, 
Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Bar
wik i Agnieszkę Pawlak.
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Przyszłość
Tykocina

Tykocin nad Narwią ze względu 
na swoje historyczne, architekto
niczne i kulturowe wartości nale
ży do najstarszych i zarazem peł
nych niezwykłego uroku osiedli 
północno-wschodniej Polski. Mia
sto lokowane na prawie chełmiń
skim w 1425 r. utraciło po drugiej 
wojnie światowej prawa miejskie, 
stając się osadą. Obecnie Tykocin 
jest miejscowością gminną znajdu
jącą się w klasie wsi o średniej 
wielkości zaludnieniu (około 2100 
mieszkańców) i pełni funkcję oś
rodka obsługi o ogólnogminnym, 
średnim zasięgu oddziaływania.
Zasadniczą wartością Tykocina 
predestynującą tę miejscowość do 
miana zabytku o znaczeniu ogól
nonarodowym jest pl. Czarniec
kiego. Ta część Tykocina ma ce
chy charakterystyczne dla repre
zentacyjnej urbanistyki barokowej 
i jest jednym z najlepiej zachowa
nych układów przestrzennych hi
storycznego Podlasia. Mimo że 
plac nie utracił istotnych dominant 
architektonicznych, dotychczaso
wy stan zagospodarowania depre
cjonował jego barokowe założenie 
urbanistyczne. Przyczyną tego by
ła, dość powszechna w latach 
dwudziestych, akcja wprowadza
nia zieleni na teren placów, co 
spowodowało przerwanie ciągłości 
funkcji rynku. W zamyśle projek
tantów miała to być przestrzeń 
otwarta, a zamieniono ją wówczas 
na skwerek miejski. W ten sposób 
powstał swoisty paradoks — buj
nie rozrastająca się na placu zieleń 
prowadziła do zaprzeczenia jego 
użyteczności. Historyczne cen
trum Tykocina zmieniło swój cha
rakter na skutek burzy, jaka miała 
miejsce 4 sierpnia 1992 r. Nieod
wracalne zniszczenie zieleni na pla
cu uczytelniło barokowe założenie 
centrum miasta, zaprojektowane 
w duchu europejskiej myśli urba
nistycznej z drugiej poł. XVIII w. 

Współczesny obraz urbanistyczny 
centrum Tykocina został ukształ
towany przez stopniowe narasta
nie i przebudowywanie układu 
przestrzennego z czasów lokacji 
miasta. W jego rozplanowaniu 
geometrycznym zwracają uwagę 
dwa zjawiska: sytuacja i forma 
wydłużonego rynku oraz system 
rozmierzania bloków zabudowy i 
działek. Kształt rynku w formie

wydłużonego trapezu jest po
chodną uwarunkowań geografi
cznych i komunikacyjnych. Uksz
tałtowanie niskiej skarpy nad- 
narwiańskiej umożliwiło rozwinię
cie zabudowy północnej pierzei 
placu, południowej zaś — główny 
ciąg komunikacyjny związany z 
przebiegiem traktu białostockiego. 
W uzależnieniu od tego nastąpiło 
rozmierzenie bloków zabudowy 
(potwierdzone źródłowo od dru
giej połowy XVI w.), z podziałem 
na parcele zróżnicowane z punktu 
widzenia wielkości, rozmieszczenia 
i sposobu zagospodarowania. In
wentarz z 1571 r. wymienia po 14 
parceli w pierzejach północnej i 
południowej, we wschodniej pie
rzei — 4, a w zachodniej — 2 parce
le. Można przyjąć, że wielkości 
działek kształtowały się od około 
500 do 1200 m2. Odpowiada to 
współczesnemu zapotrzebowaniu 
na tereny dla wolno stojącej zabu
dowy jednorodzinnej. Szczegóło
wa analiza przestrzennego roz
mieszczenia działek w poszczegól
nych blokach zabudowy pozwala 
na wyodrębnienie dwóch obsza
rów: pasma obejmującego głębo
kie działki o dużej powierzchni 
(1000—1200 m2) wyznaczone w 
południowej pierzei placu oraz 
pasma z krótkimi działkami o ma
łej i średniej powierzchni 
(500—700 m2) w trzech pozosta
łych pierzejach placu. Z punktu 

widzenia sposobu zagospodaro
wania działki wyróżnia się blok 
zabudowy północnej pierzei z jed
norodną strukturą, których całko
witą powierzchnię tworzy tzw. 
część siedzibna. W pozostałych 
trzech pierzejach strukturę parcel 
tworzą wyraźnie wyodrębnione 
dwie części o różnym sposobie za
gospodarowania: „siedzibna” — 
od strony placu i „ogrodowa” — 
zapewniająca mieszkańcom moż
liwości upraw przydomowych. 
Według inwentarza z 1571 r. plac 
rynkowy obudowany był z czte
rech stron zabudową mieszkanio
wą. Podstawą kompozycji były 
budynki drewniane o niewielkich 
wymiarach z tendencją szczyto
wego sytuowania względem pla
cu. W układzie podziałów włas
nościowych bardzo wyraźnie rysu
je się modularna szerokość działki 
— około 10 m.

Zasadnicze przeobrażenie struktu
ry przestrzennej pl. Czarnieckiego 
i jego najbliższego otoczenia na
stąpiło po pożarze w 1741 r. Roz
budową i przebudową zajął się 
wówczas wielki hetman koronny, 
kasztelan krakowski Jan Klemens 
Branicki. Na istniejącym już, upo
rządkowanym przez „pomiarę 
włóczną” (połowa XVI w.) ukła
dzie urbanistycznym zaprojekto
wano rozległy rynek w formie 
wydłużonego prostokąta o wymia
rach około 60x180 m. Wyraźnej 
modyfikacji w stosunku do układu 
poprzedniego uległy krótsze pie
rzeje rynku, dłuższe zaś stanowiły 
znaczną adaptację dawnego ukła
du, wyposażonego w nowe ele
menty. Centralne miejsce zajął 
kościół, jako czytelna ze wszyst

1. Zabudowa rynku w XVIII w : 1 — kościół parafialny Św. Trójcy, 2 — pomnik 
Czarnieckiego, 3 — szpital, 4 — alumnat, 5 — austerie wjezdne, 6 — oficyny 
dworskie. 7 — domy mieszczańskie, 8 — dom podcieniowy, 9 — dom kotlarza, 
10 — dom ekonoma, 11 — kordegarda, 12 — domy mieszczańskie, 13—17 — 
najstarsze domy (XVI—XVIII w.)

kich stron, główna dominanta ca
łego założenia. Zlokalizowany na 
czterech parcelach wschodniej 
pierzei, otrzymał reprezentacyjną 
elewację frontową, skomponowa
ną z osiowo usytuowaną bramą 
wjazdową i dwiema wieżami połą
czonymi z korpusem głównym 
świątyni przez półkoliste skrzydła 
arkadowe. Symetryczność prze
strzeni podkreślono budynkiem 
szpitala, wybudowanym w połud
niowo-wschodnim narożniku ryn
ku. Murowany, jednokondygna
cyjny, zwieńczony czterospado
wym dachem obiekt równoważy 
istniejący już po drugiej stronie 
kościoła jednokondygnacyjny, czwo
roboczny budynek alumnatu, któ
ry stanowi do dziś element silnie 
związany kompozycyjnie z baro
kowym założeniem.

Po drugiej stronie rynku, naprze
ciw szpitala i alumnatu wzniesiono 
dwie austerie „wjezdne” (obecnie 
nie istnieją), podobnie jak wybu
dowany na dwóch parcelach bu
dynek mieszkalny ekonoma tyko- 
cińskiego w zachodniej pierzei 
rynku. Zabudowa pozostałych 
pierzei o rozdrobnionej strukturze 
na ogół drewnianych, parterowych 
domów mieszczańskich stanowiła 
tło dla obiektów barokowego zało
żenia. Funkcję kompozycyjną, 
podkreślającą główną oś założenia 
pełnił ustawiony frontem do 
kościoła pomnik Stefana Czar
nieckiego z 1763 r. (Czarniecki 
otrzymał Tykocin za zasługi wo
jenne przed Branickimi). Pierwot
nie znajdował się bliżej świątyni, 
w odległości stanowiącej jedną 
trzecią długości rynku. Istniejąca 
do dziś kamienna statua, ustawio
na na dość wysokim cokole, wyra
ża niepowtarzalne walory rzeźby 
dającej wrażenie ruchu i dyna
mizmu. Pomnik ten jest jednym z 
pierwszych i nielicznych na Podla
siu pomników świeckich organizu
jących otwartą przestrzeń rynku. 
Pięciowiekowy okres przemian 
Tykocina, obejmujący czasy roz
kwitu, stagnacji i upadku, nie 
zniekształcił historycznego układu 
urbanistycznego i jego architekto
nicznego wyrazu. Zabytkową 
przestrzeń pl. Czarnieckiego nale
ży zaliczyć do obszarów o strategi
cznym znaczeniu z punktu widze
nia zachowania reliktów dzie
dzictwa kulturowego Podlasia. 
Dziś — po zlikwidowaniu drzew 
— jest znakomicie wykrystalizo
wanym wnętrzem urbanisty
cznym. Otwarta przestrzeń daje 
możliwość wyeksponowania po
szczególnych pierzei rynku, poka
zania ich walorów plastycznych,
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2.3. Plac Czarnieckiego (Rynek Kato
licki) przed wichurą 4 sierpnia 1992 r 
— widoczne gęste zadrzewienie (2) i 
po wichurze, która je zniszczyła (3) 
4. Pomnik Stefana Czarnieckiego 
(obecnie na środku placu) organizuje 
otwartą przestrzeń rynku 
(zdjęcia: 2 — Zbyszko Siemaszko, zb 
ODZ. 3 — Wiesław Stępień, 4 —

Jerzy Szandomirski/

ale także braków w postaci wol
nych przestrzeni będących następ
stwem zniszczeń. Dotyczy to 
zwłaszcza stanu zagospodarowania 
południowej pierzei rynku. W tej 
sytuacji konieczne było podjęcie 
prac studialno-projektowych przy
gotowujących rewaloryzację cen
trum Tykocina zgodnie z jego at
mosferą i historyczną tradycją, a 
także pod kątem likwidacji zaist
niałych nieprawidłowości.

Istnienie w Tykocinie historycznie 
uformowanego układu central
nego z góry przesądza o 
rozwiązaniu funkcjonalnym oto
czenia pl. Czarnieckiego jako cen
trum usługowo-mieszkaniowego 
miejscowości gminnej. Z punktu 
widzenia jego funkcjonalnego war
tościowania ustalono następują
cy zakres i hierarchię ważności 
miejsc: kościół, szpital i alumnat, 
rynek, pierzeja zachodnia oraz 
pierzeja północna. Wśród tych 
elementów kościół jest najbardziej 
sformalizowany i zdefiniowany, 
usytuowany na głównej osi kom
pozycyjnej, co podnosi jego rangę 
jako symbolu przestrzennego; za
spokaja on potrzeby integracji spo
łeczności lokalnej oraz kulturowo- 
społecznej. Szpital i alumnat wy
magają przystosowania do współ
czesnych potrzeb turystyki i wy
poczynku. Ich dostosowanie jest 
uwarunkowane rozwiązaniem urzą
dzeń infrastruktury technicznej, a 
sposób przyszłego użytkowania 
wymaga świadomości i kultury 
inwestora, aby nie zaszkodzić hi
storycznym wartościom zabytko
wego zespołu. Z kolei rynek sta
nowi istotną, otwartą przestrzeń 
dla kontaktów społecznych i pożą
dane jest przywrócenie mu swoi
stego, tradycyjnego charakteru 
centrum życia społecznego. Jed
nym z warunków jest korekta 
układu komunikacyjnego, z ogra
niczeniem uciążliwego ruchu ko
łowego, odpowiednia ekspozycja 
pomnika Czarnieckiego i miejsca 
jego dawnej lokalizacji. Zachodnia 
pierzeja rynku powiązana jest 
kompozycyjnie w czytelny sposób
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z dominującą pierzeją wschodnią. 
Powinna ona pełnić funkcje cen
tralne, polegające na lokalizacji us
ług administracyjnych — wtedy 
konieczne byłoby wprowadzenie 
nowej zabudowy, a przy lokalizacji 
usług kulturalnych — moderniza
cja zabudowy istniejącej. Pierzeja 
północna zabudowana jest doma
mi z XIX w.; są one drewniane, o 
indywidualnym charakterze pla
stycznym, nadającym całej pierzei 
swoisty „mikroklimat”. Wymaga 
konserwacji i niewielkich uzupeł
nień, także uporządkowania dzia
łek, zwłaszcza w częściach gospo
darczych.
Są to najbardziej istotne okoli
czności wymagające uwzględnie
nia przy pracach projektowych, 
które sprowadzają się więc do 
umiejętnej adaptacji i uporządko
wania układu, sporadycznie uzu
pełnianego nowymi elementami. 
Zupełnie innego potraktowania 
wymaga najbardziej zdewastowa
na pierzeja południowa. W jej 
kształtowaniu powinno brać się pod 
uwagę przekształcenie w jeden ze
spół architektoniczny; chodzi tu o 
nową zabudowę o zróżnicowanej 
wysokości (półtora do dwóch i pół 
kondygnacji) i modernizację czte
rech budynków istniejących. Pro

gram funkcjonalny powinien 
wiązać się z obsługą ludności i 
mieszkalnictwem oraz adaptacją 
parterów budynków dla usług, w 
nawiązaniu do „tradycji miejsca” 
(drobny handel, gastronomia, 
punkty rzemiosła nieuciążliwego). 
Nowa zabudowa winna nawiązy
wać do zabudowy szczytowej i być 
zgodna z tradycją historycznych 
podziałów. Próbę zastosowania 
tych zasad podjęto w semestral
nych pracach studentów V roku 
Wydziału Architektury Politech
niki Białostockiej (pod kierunkiem 
prof. arch. Hanki Zaniewskiej). 
Chociaż prace studenckie mają 
charakter wyłącznie teoretyczny, 
mogą być przydatne w dalszych 
studiach lub projektach rewalory
zacyjnych centrum Tykocina.

Danuta Korolczuk

Analiza przekształceń przestrzennej 
struktury centralnej części Tykocina 
stanowi wyodrębniony problem badań 
prowadzonych obecnie w Regionalnym 
Ośrodku Studiów i Ochrony Środowi
ska Kulturowego w Białymstoku. Oś
rodek udostępnił materiały źródłowe i 
archiwalne w zakresie planistycznym i 
architektonicznym stanowiących pod
stawę opracowań projektów studial
nych rewitalizacji pl. Czarnieckiego.

Akcja dwory

Blaski
i cienie

Dwory i pałace województwa 
siedleckiego nie doczekały się 
dotąd szczegółowej monogra
fii, takiej choćby jak znakomi
te opracowanie pt. Pałace i 
dwory w okolicach Warszawy 
T.S. Jaroszewskiego i W. Ba- 
raniewskiego, w którym opi
sanych zostało również kilka 
obiektów z okolic Siedlec. Za
bytki, które przedstawiamy, 
znajdują się w zasięgu jednod
niowej wycieczki rowerowej 
z Węgrowa.
Najstarsze budowle powstały 
od połowy XVIII do początku 
XIX w., np. w Baczkach, Su

chej Starej, Paplinie, Sinołęce; 
mają one konstrukcję drew
nianą, z gankami na słupach 
lub kolumnach. W dworach z
XVIII w. Glinków w Paplinie 
nad Liwcem i Cieszkowskich, 
herbu Dołęga, w Suchej Starej 
dodano murowane portyki z 
herbami właścicieli w kar
tuszach.
Dwory z pierwszej połowy
XIX w. powtarzają klasycy- 
styczny typ budowli o parte
rowym korpusie z wysunięty
mi ryzalitowo bocznymi 
skrzydłami, kolumnowym por
tykiem od frontu i tarasem lub

werandą w elewacji ogrodo
wej. Plan taki powielają m.in. 
dwory: Dernałowiczów w Ba- 
chorzy, Trębickich w Kurowi
cach i Godlewskich w Ka
miennej.
Dwory eklektyczne z końca 
XIX w. charakteryzują się du
żą rozmaitością w kompono
waniu wystroju zewnętrznego, 
połączonego często z mierny
mi efektami artystycznymi ca

łości. Taki jest duży, o cięż
kich proporcjach, dwór rodzi
ny Bujno w Kotuniu, zbudo
wany około 1876 r. według nie
zbyt udanego projektu dobre
go skądinąd architekta Boles
ława Podczaszyńskiego, dwór 
Krzywińskich w Gałkach czy 
dwór Heleny Paderewskiej w 
Julinie o wyjątkowo niecieka
wym zwieńczeniu wieżyczki. 
Korzystniej przedstawia się
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1.2. Dwory z XVIII w.: Niwiski (1) 
i Sucha Stara (2)
3-6. Dwory z XIX w.: Karskie z po
czątku wieku (3), Bachorza z pierwszej 
potowy wieku (4), Matomtotki (5) i Ko
rytnica z 1894 r. (6)
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7. Pałac w Janowie z lat 1910—1914 
8 Dramat dworu w Matomtotkach — 
symbol wieloletniego niszczenia

(zdjęcia: Leszek Kulik)

dwór znakomitego agronoma 
Tymoteusza Łunie wskiego 
zbudowany w 1894 r. w Ko
rytnicy. Do wzorów dawnych 
dworków polskich nawiązują 
dwa obiekty: w Grodzisku 
zbudowany dla Żółkowskich w 
okresie międzywojennym i w 
Gręzowie, zbudowany dla 
Łuniewskich w 1925 r. Z oko
ło 20 dworów pozostały tylko 
wznoszone bardzo solidnie z 
cegły i kamieni polnych bu
dynki gospodarcze lub resztki 
parków, nie wyrąbanych przez 
nowych użytkowników po 
1945 r.

Województwo siedleckie nie 
obfituje w bogate rezydencje 
pałacowo-parkowe, jednak 
kilka z odwiedzonych przez 
nas szesnastu obiektów zasłu
guje na szczególną uwagę. Styl 
klasycystyczny nadano baro
kowym pałacom w Sterdyni 
(architekt Jakub Kubicki, 
1797—1806), Korczewie, obej
mującym obszar 50 ha z oficy
nami, licznymi pawilonami i 
parkiem angielskim urządzo
nym przez Franciszka Ja- 
szczołda, należącym do Os
trowskich herbu Rawicz. Na 
początku XIX w. przebudo
wany został przez Jezierskich 
pałac w Mińsku Mazowiec
kim, zaś w czysto klasycysty- 
cznym stylu utrzymany jest 
pałac Ogińskich, herbu Ogi- 
niec, w Siedlcach, dzieło Sta
nisława Zawadzkiego zreali
zowane w latach 1776—1782.
Najbardziej oryginalnymi re
zydencjami są pałace: Golicy- 
nów i Radziwiłłów w Starej 
Wsi i Teodora Szydłowskiego, 
herbu Lubicz, w Patrykozach, 
zbudowany przez F. Jaszczoł- 
da w latach 1832—1843. Pier
wszy z nich, położony w wiel
kim parku angielskim nawią
zuje do wzorów gotyku szkoc
kiego rozpowszechnionych 
przez Johna Nasha w dziele 

The Mansion of England in the 
Olden Time, według których 
B. Podczaszyński ukształtował 
również wnętrza pałacowe w 
latach 1859—1862. Patrykozy 
natomiast — to popis roman
tycznej fantazji F. Jaszczołda, 
który wzniósł się tutaj na 
szczyty swoich możliwości, 
projektując budowlę o zaska
kującej wielości i zmienności 
elewacji, ozdobionych neogo
tyckimi pinaklami, szczytami i 
płycinami. Malowniczości nie 
można także odmówić pałacy
kowi w Cisiach-Zagrudziach, 
zbudowanemu dla Twardow
skich w drugiej poł. XIX w. 
w stylu łączącym elementy 
gotyku i romanizmu.
Z przełomu XIX i XX w. za
chował się pałac w Ceranowie, 
zbudowany przez nie znanego 
architekta dla ówczesnego 
prezesa Towarzystwa Kredy
towego Ziemskiego — Ludwi
ka Górskiego, herbu Bożawo- 
la. W Turnie znajduje się pa
łac Popielów, herbu Sulima, z 
1886 r. nawiązujący do rene
sansu francuskiego. W stylu 
włoskiej willi postawiono pałac 
Oborskich w Proszewie. Ma
lowniczy jest pałacyk znanego 
przedwojennego chirurga W. 
Filewicza z 1911 r. w Sinołęce. 
Stan zachowania dworów i pa
łaców jest bardzo różny. Naj
bardziej ucierpiały te obiekty, 
które przejęte zostały po woj
nie przez PGR-y na biura i 
mieszkania pracowników. Są 
one w tej chwili albo opu
szczone (Turna, Łochów), al
bo w stanie wołającym o pom
stę do nieba, jak na przykład 
resztki pięknego niegdyś dwo
ru w Małomłotkach z jednym 
skrzydłem o zapadniętej więź- 
bie dachowej, porośniętym 
pnączami i salonie przypomi
nającym chlew. Równie tragi
cznie przedstawia się wygląd 
dworku w Łazowie, z którego

8

pozostał jeden rozsypujący się 
ryzalit wśród splątanej dżungli 
krzewów, porastających reszt
ki kolumienek portyku. Nawet 
tam, gdzie na zewnątrz dwór 
prezentuje się dość przyzwoi
cie, wewnątrz straszą lamperie 
malowane olejno na jasny 
orzech i odpadająca płatami 
farba z zagrzybionych ścian i 
sufitów. Najlepiej zagospoda
rowane są obecnie duże i rep
rezentacyjne obiekty pałacowe 
przejęte na ośrodki badawcze, 
wypoczynkowe, szkoleniowe i 
urzędy państwowe (Stara 
Wieś, Mińsk Maz., Siedlce, 

Sinołęka, Janów), ale i w tej 
grupie co najmniej pięć obiek
tów pozostaje w zawieszeniu z 
powodu przerwanych remon
tów (Sterdyń, Turna, Żeli- 
szew, Mordy i Patrykozy; zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 
5, 1993). Nie można też pomi
nąć działalności prof. Marka 
Kwiatkowskiego, który nie 
tylko odremontował piękny 
dwór w Suchej Starej, ale 
stworzył również mini-skan- 
sen budownictwa drewniane
go-

Roman Postek
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Akcja dwory

I-fukowiec

większe zaufanie zasługują 
niezwykle szczegółowe bada
nia źródłowe p. Władysława 
Rudzińskiego. Florian Ciesz
kowski, ożeniony z Katarzyną 
Bobrownicką, miał czterech 
synów. Józef i Ignacy Bene
dykt nie wyróżnili się niczym 
szczególnym, Paweł (zm. 
1862) był ojcem Augusta 

zan, odziedziczył po ojcu Łu- 
kowiec, który przeszedł pó
źniej na jego syna Wacława. 
Córka Krzysztofa, Helena, 
poślubiła swego stryjecznego 
brata, wspomnianego wyżej 
Augusta, od 1850 r. hrabiego 
papieskiego. Jak wynika ze 
Spisu ziemian Rzeczypospolitej 
Polskiej w roku 1930, Łuko-

Do Łukowca (zwanego przez 
miejscowych Łukówcem) koło 
Mińska Mazowieckiego wy
braliśmy się, aby obejrzeć ma
lowniczy dwór Cieszkow
skich o dwóch gankach oraz 1 
wielki „romantyczny” spich
lerz, bodaj najpiękniejszy na 
Mazowszu przykład zastoso
wania stylu gotyckiego w bu
dowli gospodarczej. Oba 
obiekty z łatwością odnaleź
liśmy, ale... No właśnie, zde
rzenie marzeń z rzeczywistoś
cią zwykle kończy się rozcza
rowaniem. Dwór wprawdzie 
stoi, niedawno go wyremon
towano, ale w taki sposób, że 
siedziba ta nie może już wywo
łać jakichkolwiek wzruszeń na
tury estetycznej. Ktoś pokrył 
go paskudnym dachem z fali
stego eternitu, który całkowi
cie przekreśla wartości arty
styczne budowli. Jeszcze go
rzej jest ze spichlerzem — do 
dziś przetrwała tylko malow
nicza jego ruina. Mimo 
wszystko postanowiliśmy ze
brać podstawowe wiadomości 
o Łukowcu, aby pamięć o 
znajdujących się tu zabytkach 
nie uległa zatarciu. 2
I tym razem przyszło nam z 
pomocą źródłowe dzieło p. 
Władysława Rudzińskiego pt. 
Rudzińscy herbu Prus III z 
ziemi czerskiej (1988). Znaleź
liśmy w nim wiadomość, że 
Antoni Rudziński, wojewodzie 
mazowiecki i starosta śmidyń- 
ski, w 1795 r. sprzedał odzie
dziczone po ojcu miasteczko 
Jeruzal oraz wsie Łukowiec, 
Płomieniec, Budziska wraz z 
folwarkiem Długa Szlachecka, 
ponadto młyn Szui i karczmę 
zwaną „Zielona” Florianowi 
Cieszkowskiemu, herbu Dołę
ga, staroście kleszczelskiemu i 
szambelanowi Stanisława Au
gusta. Wartość tego majątku 
była duża, wynosiła bowiem 
457 537 złp. Z obowiązku 
kronikarskiego należy tu zaz
naczyć, że Adam Boniecki, au
tor Herbarza polskiego (t. III,

1900), podaje nieco wcześniej
szą datę nabycia przez Ciesz
kowskiego Jeruzala i Łukow
ca, tj. rok 1786, jednak na

Cieszkowskiego, znanego filo
zofa i ekonomisty, wreszcie 
Krzysztof (zm. 1856), ożenio
ny z baronówną Joanną Malt-

wiec pozostawał wówczas w 
posiadaniu rodziny Cieszkow
skich, a obszar majątku wyno
sił 1359 ha.

1 Dwór w Łukowcu od frontu
2 Spichlerz neogotycki w Łukowcu w 
1966 r.
(zdjęcia: 1 — Waldemar Baraniewski,

2 — Stefan Deptuszewski)

Klasycystyczny dwór w Łu
kowcu pochodzi z początku 
XIX w., później wielokrotnie 
go przekształcano. Składa się 
ze starszej części wschodniej, 
drewnianej o konstrukcji zrę
bowej, i nieco od niej póź
niejszej zachodniej, murowa
nej. Wzniesiony jest na planie 
wydłużonego prostokąta z 
dwoma symetrycznie rozmie
szczonymi gankami od frontu 
o dwóch parach kolumienek 
toskańskich podtrzymujących 
trójkątne szczyty. Właśnie te 
dwa ganki nadają dworowi ce
chę oryginalności. Siedziba w
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Łukowcu jest parterowa, częś
ciowo podpiwniczona (piwni
ce sklepione kolebkowo) i na
kryta dwuspadowym dachem 
z nieszczęsnego eternitu.
Układ wnętrz jest dwutrakto- 
wy, wielokrotnie przekształca
ny. W środkowym pomie
szczeniu znajduje się najwięk
sza osobliwość tego dworu: 
wczesnoklasycystyczny drew
niany portal z ostatniej ćwierci
XVIII w., wykonany z drewna 
jesionowego intarsjowanego 
orzechem, pochodzący za
pewne z wcześniejszego, dziś 
nie istniejącego, dworu Ru
dzińskich.
Dwór w Łukowcu należy 
obecnie do gminy. Użytkowa
ny jest częściowo przez Koło 
Gospodyń Wiejskich, a resztę 
jego powierzchni zajmują 
mieszkania prywatne. Miesz
kańcy tego dworu, przemili 
starsi państwo będący żywą 
kroniką Łukowca, ofiarowali 
nam słoik świeżo odwirowa
nego miodu, aby osłodzić nam 
wszystkie rozczarowania zwią
zane z tą miejscowością.
Neogotycki spichlerz, jak już 
napisaliśmy, jest daleko posu
niętą ruiną. Powstał przypusz
czalnie w drugiej ćwierci
XIX w. i świadczy o rozma
chu, z jakim gospodarowali tu 
Cieszkowscy. Budynek po
większono w XX w., nie nisz
cząc jego architektury. Elewa
cja frontowa spichrza roz
członkowana jest (a raczej by
ła) czterema ośmiobocznymi 
wieżyczkami i zwieńczona 
trójkątnym szczytem. Brama i 
okna po bokach są ostrołuko- 
we. Wnętrze w przyziemiu 
niegdyś podzielone było trze
ma parami kolumn toskań
skich podtrzymujących strop. 
Ruina rozpoczęła się od za
niedbania naprawy dwuspa
dowego dachu, następnie 
deszcz i śnieg oraz „ogólna 
niemożność” dokonały reszty. 
Wielka szkoda, bowiem neo
gotyckich budowli gospodar
czych zachowało się w Polsce 
niewiele.
Wyjeżdżamy z Łukowca 
wśród niewesołych rozmyślań 
na temat przemijania.
Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Barokowa 
ceramika

Jednym z licznych rodza
jów wyrobów garncarskich 
znajdowanych przez ar
cheologów na terenie miast, 
dworów i zamków jest 
pseudomajolika. Towarzy
szy ona różnym obiektom i 
występuje w warsztatach z 
czasów nowożytnych, szcze
gólnie od końca XVI do po
łowy XVIII w. Zrekon
struowane naczynia są mi

zamożnych domów mie
szczańskich, szlacheckich, 
wyposażenie kuchni zam
kowych z czasów panowa
nia Stefana Batorego i Wa
zów, aż do początku epoki 
Sasów.
Ceramika ta mimo na
zwy nie imituje majoliki ani 
techniką wykonania, ani 
sposobem zdobienia. Włos
cy archeolodzy przyjęli dla 

pseudomajolika w polskiej 
literaturze archeologicznej 
znajdziemy także określe
nia: ceramika półmajoliko- 
wa, majolika ludowa, ce
ramika zdobiona. Naczynia 
pseudomajolikowe — to: 
talerze i półmiski, dzbany, 
kufle i czarki, zdobione or
namentem roślinnym, ge
ometrycznym, zoo- i an- 
tropomorficznym, sposo
bem graficznym lub mar- 
moryzowaniem i plamami 
jednobarwnymi.

Ornament najczęściej zwią
zany jest z kształtem na
czynia, podkreśla jego bu

1

łym dla oka, barwnym ak
centem wielu wystaw ar
cheologicznych.
Dla archeologów cera
mika pseudomajolikowa 
jest źródłem do badań nad 
kulturą życia codziennego, 
chronologią i zdobnictwem 
pozwalającym wnioskować 
o upodobaniach estety
cznych jej użytkowników. 
Naczynia pseudomajolikowe 
tworzyły zastawę stołową 
codziennego użytku mniej 

niej termin ceramiche in- 
gubbiate, co w wolnym tłu
maczeniu brzmi „ceramika 
z dekoracją na pobiałce” i 
odpowiada tylko jednej z 
grup pseudomajoliki. Traf
niejszy jest termin angiel
ski, określający technikę 
wytwarzania tej ceramiki: 
lead glazed painted pottery, 
czyli „ceramika malowana 
pod szkliwem ołowiowym”. 
W tym miejscu należy od
notować, że oprócz terminu 

dowę, ale występuje rów
nież bez takiego związku — 
jest wtedy atektoniczny. 
Wykonany na pobiałce, 
którą pokryto naczynie lub 
bez niej, na surowym, ale 
wypalonym czerepie przy 
użyciu glinek zmieszanych 
z tlenkami metali, na ko
niec powleczony przezro
czystą bezbarwną ołowiową 
polewą.
Grupa naczyń zdobionych 
ornamentem geometrycz-
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w Bizancjum, polegająca na 
rozprowadzaniu mokrych 
glinek barwiących przez 
potrząsanie naczyniem. Od 
połowy XVII i w XVIII w. 
pseudomajolika używana 
jest raczej jako naczynie 
kuchenne, ale także jako 
stołowe. Są to wyroby zdo
bione plamami, najczęściej 
koloru zielonego na białym 
tle pobiałki.
Pseudomajolika znajdowa
na była w trakcie badań ar-

1. Uzupełniony gipsem talerz pseu- 
domajolikowy z przełomu XVI i XVII w., 
znaleziony w fosie pod mostem na pl. 
Zamkowym w Warszawie
2. Dzban z początku XVII w. także z 
fosy na pl. Zamkowym
3. Czarka z XVII w. znaleziona na 
Zamku Królewskim w Warszawie

(zdjęcia: Grażyna Kułakowska)

3

nym, roślinnym i zoomor- 
ficznym wykonanym na 
brązowo zabarwionej po
białce jest najwcześniejsza, 
datowana na koniec XVI w. 
Do następnej grupy 
współtrwającej, ale wystę
pującej dłużej, należą na
czynia o zbliżonym orna
mencie roślinnym, wzbo
gacone przedstawieniami 
figuralnymi okonturowa- 
nymi ciemnobrązową kre
ską. Całość na białym tle 

pobiałki, która na skutek 
domieszek w polewie może 
w końcowym efekcie dawać 
wrażenie kremowej lub zie
lonkawej. Obydwie te gru
py nie występują dłużej niż 
do połowy XVII w. Przez 
XVII w. trwa moda na na
czynia zdobione ornamen
tem marmurkowym, wy
konanym na pobiałce lub 
bez niej na surowym czere
pie. Jest to ciekawa techni
ka zdobienia znana jeszcze 

cheologicznych w Rzeszo
wie, Łańcucie, Leżajsku, 
Przeworsku, Jarosławiu i 
Bieczu. Stwierdzono, że oś
rodkami produkcji były 
Rzeszów i Łańcut. W tym 
samym czasie prowadzono 
badania archeologiczne w 
Krakowie i jego okolicy, 
które dały podstawy do 
przypuszczeń, że takim oś
rodkiem był również Sław
ków. Za najważniejsze na
leży jednak uznać przeba

danie osady w Miechocinie 
koło Tarnobrzega, gdzie 
odkryto 12 warsztatów 
garncarskich, tzn. ich pozo
stałości w formie pieców i 
dużej liczby nieudanych, 
odrzuconych naczyń pseu- 
domajolikowych. Należy są
dzić, że prowadzona była 
tam wyspecjalizowana pro
dukcja ceramiki, nastawio
na na zbyt. Osadę w Mie
chocinie założył w 1593 r. 
kasztelan sandomierski Sta
nisław Tarnowski; produk
cji zaniechano w połowie 
XVII w.
Pseudomajolika jest w 
Polsce często znajdowana w 
dość dużej ilości. Wystawa 
w piwnicach Zamku Kró
lewskiego w Warszawie za
tytułowana „Rzeczy co
dzienne z wykopalisk zam
kowych i staromiejskich” 
prezentuje około 50 zre
konstruowanych naczyń 
pseudomajolikowych. W 
zbiorach Działu Archeolo
gicznego Muzeum Histo
rycznego m.st. Warszawy 
znajduje się około 1000 
fragmentów, pozwalają
cych na przeprowadzenie 
szczegółowego opisu i re- 
konstrukc j i rysunkowej. 
Ceramiki pseudomajoliko- 
wej nie można jednak na
zwać polską. Takie naczy
nia znajdowane są bowiem 
w trakcie badań zespołów 
miejskich w Europie po
łudniowej i południowo- 
wschodniej. Na talerzach 
zdobionych ornamentem 
marmurkowym jadano w 
XVII w. i w Pistoi, i w 
Warszawie. W Budapeszcie 
znajdziemy pseudomajoli- 
kowe naczynia zdobione 
ciemnobrązowym kontu
rem, podobne do produ
kowanych w osadzie garn
carskiej w Miechocinie. 
Dla każdej z grup orna- 
mentacyjnych pseudomajo- 
liki istnieją więc odpowied
niki poza Polską.

Katarzyna Meyza
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Zapomniana 
fabryka

Początki białostockiego prze
mysłu włókienniczego się
gają 1832 r. Fabrykanci 
przybywający z okolic Ło
dzi, późniejsi właściciele 
białostockich manufaktur 
(głównie Niemcy i Żydzi), 
chętnie lokalizowali swoje 1 
zakłady poza miastem. Ta
ka lokalizacja z jednej stro
ny obniżała koszty naby
wania terenów budowla
nych, z drugiej zaś 
umożliwiała większą swo
bodę wyboru miejsca o ko
rzystnych warunkach natu
ralnych. W ten sposób wo
kół Białegostoku rozwinął 
się żywiołowo przemysł 
włókienniczy, a miasto zy
skało przydomek „Man
chesteru Północy”. Sposób 
rozmieszczenia elementów 
drugorzędnych w stosunku 
do części głównej miasta 
sprzyjał wytworzeniu się 
układu pierścieniowo-pro- 
mienistego (koncentrycz
nego). Do dziś znajduje to 
wyraz w fizjonomii Białe
gostoku.
Wybudowanie w 1862 r. 
kolei żelaznej z Warszawy 
do Petersburga, następnie 
innych połączeń kolejo
wych przebiegających w 
pobliżu Białegostoku miało 
decydujący wpływ na kon
centrację zakładów prze
mysłowych w samym mieś
cie. Okres koniunktury 
przypadł na schyłek wieku: 
według danych statystycz
nych w 1897 r. Białystok 
liczył około 60 tys. miesz
kańców i pracowało tu oko
ło 300 zakładów włókienni
czych zatrudniających po
nad 5 tys. robotników. 
Przemysł włókienniczy od
grywał zatem dominującą 
rolę w życiu miasta, miasto 

zaś — dominującą rolę w 
życiu gospodarczym całego 
okręgu. Białystok jako cen
tralny, przemysłowy ośro
dek regionu należał do naj
większych ówcześnie oś

rodków przemysłu włó
kienniczego na polskich 
ziemiach rosyjskiego zabo
ru. Jego produkcja zyskała 
uznanie i zbyt także w ce
sarstwie, na Ukrainie i na 
rynku dalekowschodnim.
Jednym z białostockich ze
społów fabrycznych tego 
okresu jest zakład przy ul. 
Włókienniczej. Jako ak
tywnie czynny trwał w kra
jobrazie miasta niespełna 
90 lat. Po wojnie mieściło 
się tu Białostockie Przed

siębiorstwo Przemysłu Weł
nianego im. Sierżana. W 
1986 r. przerwano produk
cję, a wyposażenie zakładu 
postawiono w stan likwida
cji. Do chwili obecnej nie 
rozwiązano problemu ak
tywizacji tego zabytkowego 
zespołu pofabrycznego, 
zlokalizowanego w centrum 
miasta, wśród zabudowy 
mieszkaniowej.
Założenie fabryczne pow

stało w latach 1892—1920 
na obszarze nieregularnego 
prostokąta. Na posesji 
znajdują się dwa byłe ze
społy fabryczne: Ghany 
Marejm i Wolfa Zilberblat- 
ta, później połączone w je
den zakład. Zakład ten, 
stopniowo rozbudowywa
ny, prezentował popularny 
i charakterystyczny typ bia
łostockiej fabryki niepeł- 
nowydziałowej, nastawio
nej głównie na tkalnie i 
przędzalnie. Obecnie jest to 

doskonale zachowany układ 
przestrzenny z przełomu 
XIX i XX w. Zabudowa 
odznacza się dość dużymi 
wartościami historyczno- 
naukowymi i artystyczno- 
estetycznymi tego okresu, a 
także swoistym klimatem i 
malowniczością. Prezentuje 
ona cechy architektury 
przemysłowej (fabrycznej), 
w dużej mierze nawiązują
cej do wzorów łódzkich 
oraz oficjalnej architektury 

mieszczańskiej. W jednym i 
drugim typie zabudowy 
znajduje wyraz utylitaryzm 
formalny (stosowanie roz
wiązań architektonicznych 
w określonym celu prakty
cznym). Elewacjom bu
dynków mieszkalno-admi- 
nistracyjnych (1892—1897) 
nadano reprezentacyjne fa
sady tylko od strony ulicy, 
od strony podwórza pozo
stały nie otynkowane. 
Elewacje tkalni (1897—1900) 
od strony kamienic wyraża-
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1 Aksonometryczny rysunek zespołu 
fabrycznego: 1 — budynek mieszkal- 
no-admmistracyjny fabryki Wolfa Zil- 
berblatta (1897), 2 — tkalnia (1900), 3 
- kotłownia (1908), 4 — tkalnia 

(1908), 5 — przędzalnia (1908). 6 — 
budynek mieszkalno-administracyjny 
fabryki Chany Marejm (1897), 7 — 
warsztat (ok. 1905), 8 — tkalnia 
(1900), 9 — przędzalnia (1913). 10 — 
kotłownia (1913) i zgrzebalnia 
(1919)
2 Tkalnia fabryki Zilberblatta — ele
wacja północno-wschodnia

ją dbałość estetyczną w sto
sowanych elementach zdob
niczych (dwukolorowa ceg
ła licówka, obramienie 
okien, pilastry, gzymsy). 
Pozostałe elewacje obydwu 
tkalni mają cechy utylitar
nej architektury fabrycznej. 
Dotyczy to również 
wszystkich elewacji dwóch 
przędzalni (1905—1913) i 
tkalni (1905—1908). Sto
sowane tu rozwiązania ar
chitektoniczne mają okreś
lony cel użytkowy. Układ 
wielokwaterowych okien — 
ze względu na dobre do- 
świetlenie, ściany zew
nętrzne nie otynkowane z 
widocznymi lizenami — 
dla wsparcia konstrukcji 
zewnętrznej, itd.
Od kilku lat zabytkowy ze
spół pofabryczny pozosta
wiony został na łasce losu. 
Przypadkowe adaptacje 
wybranych obiektów (na 
hurtownie, magazyny, war
sztaty, pomieszczenia biu
rowe), stosunkowo duża ro
tacja użytkowników, brak 
remontów lub niewłaściwie 

przeprowadzane — przy
czyniają się do postępują
cego niszczenia zespołu. 
Wartości formalne i histo
ryczne, atrakcyjne położe
nie w centrum miasta, a 
także duża podatność 
obiektów przemysłowych 
na adaptacje — wskazują 
na potrzebę zabezpieczenia 
tego zespołu historycznego 
przed degradacją. Wiąże się 
to z właściwie podjętą de
cyzją o przystosowaniu ca
łego zespołu do innych ce
lów. Pierwotne funkcje nie 
mogą być spełniane w 
obecnych warunkach ze 
względu na wymogi m.in. 
ochrony środowiska i tech
nologii. Przykłady przezna
czenia zespołów pofabry- 
cznych do innych celów 
znamy m.in. z Finlandii i 
Niemiec; najczęściej dawne 
fabryki adaptowane są na 
obiekty usługowo-miesz- 
kaniowe. Tego typu roz
wiązania wskazują na moż
liwość „aktywnej ochrony” 
zespołu białostockiego. Kon
cepcja wprowadzenia pro
gramu związanego bezpoś
rednio z obsługą ludności i 
mieszkalnictwem może za
pewnić włączenie tego ze
społu do współczesnego 
organizmu miejskiego, ak
tywizację pobliskiego ob
szaru mieszkalnego i wzbo
gacenie funkcji miernie 
wyposażonych zespołów 
mieszkaniowych.

Danuta Korolczuk 

Drogami
Podlasia

Pierwszą wzmiankę history
czną o drogach kołowych 
(handlowych) w regionie bia
łostockim znajdujemy w do
kumencie fundacyjnym klasz
toru benedyktynów w Mogil
nie, nadanym w 1065 r. przez 
króla Bolesława II Śmiałego. 
Wymienione tam jest przejście 
przez rzekę Narew w Wiźnie i 
Makowie, droga biegnąca z 
Mazowsza na Ruś, z przyzna
niem prawa klasztorowi do 
pobierania opłat za przeprawę 
łodziami przez Narew.
Niewątpliwie jednak najstar
sza droga kołowa została usy
tuowana wzdłuż Bugu, na jego 
prawym wysokim brzegu. 
Wraz z upływem lat i wzro
stem zaludnienia rozwijała się 
sieć drogowa oraz tworzono 
coraz więcej przepraw przez 
rzeki, brodami, a następnie za 
pomocą łodzi, promów i mo
stów. Początkowo drogi prze
biegały naturalnymi traktami 
gruntowymi, były nie urzą
dzone. Później zaczęto je ulep
szać, poprawiać przejezdność 
w najtrudniejszych odcinkach 
za pomocą dostarczonego 
gruntu, kamieni, kłód drew
nianych itp. Mosty budowano 
z miejscowego, najłatwiejszego 
w obróbce drewna. Właściwie 
dopiero w XVI w. zaczęto bu
dować i utrzymywać trakty 
państwowe, tzw. gościńce, 
przy czym władze terenowe 
zobowiązane były do ich na
praw; na terenach podmo
kłych wzmacniać miano je fa- 
szyną lub podkładami z mło
dych drzew oraz wykonywać 
rowy.
W XVII—XVIII w. urucho
miono trakty pocztowe — pie
sze i konne. Zwiększyło się za
potrzebowanie na lepsze dro
gi, tzw. twarde (bite). Najstar
szą taką drogą tłuczniową był 
tzw. Trakt Kowieński, prze
biegający od Jabłonny pod 
Warszawą przez Zgierz-Se- 
rock-Ostrołękę-Łomżę-Graje- 
wo-Augustów-Suwałki-Szypli- 
szki-Kowno. Droga ta wybu
dowana została w latach 

1820—1828-dla ruchu konne
go.
W latach trzydziestych XIX w. 
wykonano warszawską dro
gę bitą (tłuczniową): Serock- 
-Wyszków-Ostrów Maz.-Zam- 
brów-Mężenin-Jeżewo-Złoto- 
ria (tu była granica Królestwa 
Polskiego). Dopiero w 1854 r. 
podjęta została dalsza budowa 
tej drogi z przedłużeniem do 
Białegostoku i Wasilkowa. 
Odcinek od Wasilkowa do 
Kuźnicy budowany był częś
ciami o nawierzchni brukowa
nej; ukończono go w 1894 r. 
Trzecią starą drogą twardą by
ła tłuczniówka Jeżewo-Tyko- 
cin o długości 8 km, wybudo
wana staraniem miasta i gminy 
Tykocin, z inicjatywy ówczes
nego burmistrza Franciszka 
Otto, oddana do użytku w 
1843 r. Na jej początku, pod 
Jeżewem, do dziś znajduje się 
kamień pamiątkowy z wyku
tym napisem. Do końca XIX w. 
wybudowano jeszcze inne 
odcinki, m.in. z Zambrowa do 
Łomży i z Łomży do Ostrowi 
Maz. przez Śniadowo (do 
1870 r.).
Na początku XX w. wybudo
wane zostały staraniem miast i 
przyległych gmin oraz właści
cieli fabryk włókienniczych w 
Supraślu i garbarni w Zabłu
dowie i Krynkach oraz przy 
pomocy kredytowej samorzą
du ziemskiego, odcinki pod
miejskie: Białystok-Supraśl, 
Białystok-Zabłudów i Sokół- 
ka-Krynki. Po zakończeniu 
drugiej wojny światowej, w 
czasie której uległa zniszcze
niu większość mostów i dróg, 
przystąpiono do odbudowy 
tych zniszczeń i rozbudowy 
sieci drogowej. Przebudowie 
uległy obiekty zabytkowe, lecz 
najczęściej drewniane. Ogro
mna ich większość została roze
brana, a na to miejsce zbu
dowano mosty trwałe: beto
nowe, żelbetowe i stalowe. 
Obecnie nie ma ani jednego 
mostu drewnianego o wartości 
zabytku techniki drogowej.
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1. Głaz upamiętniający budowę drogi 
w Tykocinie
2. Budynek drogowy tzw. koszarka w 
Białowieży z lat 1910—1915
3. Przepust na drodze Wysokie Maz.- 
Białowieża z lat 1912—1914
4. Most na Narwi z lat pięćdziesiątych 
(droga Białystok—Lublin)
5. Walec parowy do utwardzania na
wierzchni z 1923 r.

Interesujące są natomiast mo
sty stalowe na Narwi w Tyko
cinie oraz koło Ryboł i przez 
Bug w miejscowości Turna 

Mała, oba na drodze Białystok- 
-Lublin. Zostały one zbudo
wane w latach pięćdziesią
tych na miejscu zniszczonych 
w drugiej wojnie światowej. I 
chociaż nie są one formalnie 
zaliczone do obiektów zabyt
kowych, jednak zasadnicze 
elementy pierwotnej kons
trukcji zostały przy moderni
zacji zachowane.
Do zabytków drogowych zali
czone zostały niektóre obiekty 
stałe, pobudowane w pasach 
drogowych, i ruchome — ma

szyny, urządzenia, narzędzia. 
Obecnie na terenie Dyrekcji 
Okręgowej Dróg Publicznych 
w Białymstoku (województwa: 
białostockie, łomżyńskie i su
walskie) zarejestrowanych jest 
45 zabytków, z tego 28 znajdu
je się pod bezpośrednią opieką 
DODP, a pozostałe są włas
nością jednostek spoza dro
gownictwa. Obiekty te objęte 
są ochroną prawną. W 1985 r. 
utworzona została Izba Pa
mięci (Tradycji) Drogownict
wa w budynku Okręgowego 

Laboratorium Drogowego w 
Kleosinie koło Białegostoku, w 
której zgromadzono eksponaty 
ruchome: narzędzia pracy 
drogowców, monografie dro
gownictwa, sztandary, pro
porce, dyplomy, odznaki, stare 
fotografie, książki, umundu
rowanie służby drogowej, itp. 
Natomiast na terenie otwar
tym zrekonstruowano dawne 
nawierzchnie i zgromadzono 
stare maszyny drogowe, np. 
walec z 1923 r.

Alfons Sidz
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Fundacja Tykocin
Rozmawiamy z prezesem Zarządu „Fundacji Tykocin Prze- 
szłość-Teraźniejszość-Przyszłość" p. Ewą Wroczyńską, kie
rowniczką Muzeum w Tykocinie.
■ Tykocin znany jest z aktywności swoich mieszkańców i 
osób z nim związanych. Ostatnio powstała „Fundacja Ty
kocin Przeszłość-Terażniejszość-Przyszłość”. Jak doszło 
do jej utworzenia?

— Inicjatorem powstania Fundacji byt wójt gminy Tykocin 
Dominik Wtoskowski. Na początku stycznia 1993 r. zebrała się 
grupa zainteresowanych osób z Tykocina, Białegostoku i War
szawy. Zebranie założycielskie odbyło się 22 stycznia 1993 r. 
Powstał projekt statutu, nakreślono cele Fundacji. 22 lutego 
akt notarialny rejestrujący Fundację podpisało 10 osób: Ry
szard Barczewski (działacz społeczny z Tykocina), Włodzi
mierz Jarmolik (Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Śro
dowiska Kulturowego, Białystok), Ninel Kameras Kos (Ży
dowski Instytut Historyczny, Warszawa), Andrzej Łupiński (Sa
morząd Tykocina), Jan Stanisław Maciejewski (Muzeum w Ty
kocinie), Maria Jolanta Najecka (działacz społeczny z Tykoci
na), Ewa Rogalewska (Muzeum w Tykocinie), Dominik Włos- 
kowski (Samorząd Tykocina), Dorota Wysocka („Gazeta 
Współczesna”, Białystok) i ja.
■ Jakie zadania stoją przed Fundacją?

— Celem jest promocja Tykocina. Zwracamy uwagę na 
dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne miasta. Chcemy 
krzewić idee samorządności obywatelskiej, inspirować miesz
kańców do działań na rzecz ochrony zabytków i środowiska. 
Pragniemy szerzyć wiedzę o rolnictwie ekologicznym, zdrowej 
żywności. W tym duchu chcemy wpływać na młodych 
mieszkańców Tykocina. Mamy nadzieję stworzyć warunki, w 
których podstawą rozwoju miasta stanie się jego przeszłość. 
Chcemy nawiązać do bogatej przeszłości Tykocina — jest to 
w dalszym ciągu nie wykorzystany atut tego kwitnącego nie
gdyś miasta. Należy przerwać postępującą degradację specy
ficznej małomiasteczkowej kultury. Fundacja chce udowod
nić, że można pokierować rozwojem tak, aby Tykocin utrzymał 
się ze swojej przeszłości. Nadziei dodają dobrze zachowane 
zabytki: kościół, synagoga, układ urbanistyczny.
■ Mamy nadzieję, że Fundacja szybko zgromadzi pot
rzebne środki finansowe. Na co je przeznaczycie?

— Fundusze potrzebne będą na stworzenie programów 
rozwoju urbanistycznego i ekologicznego. Pragniemy wspie
rać mieszkańców w ich działaniach zgodnych z tymi planami 
(budownictwo, remonty, itp.). Pewną część pieniędzy przez
naczymy na wydawnictwa, wystawy, konferencje. Najpilniej
sze zadania — to zagospodarowanie zabytkowego rynku i po
rządkowanie dzielnicy żydowskiej, tzw. Kaczorowa. Wszystkie 
te działania mają na celu podniesienie atrakcyjności miasta. 
Mamy nadzieją, że przy prowadzeniu tych prac będziemy w 
dalszym ciągu współpracować z Regionalnym Ośrodkiem Stu
diów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Białymstoku.
■ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Waldemar Wilczewski

Aukcje: 
pastele i akwarele

Pierwsze półrocze 1993 r. 
niewiele zmieniło na rynku 
sztuki w stosunku do roku 
ubiegłego. Nadal trwa bessa, 
sprzedaż aukcyjna przecięt
nie nie przekracza połowy 
oferowanych przedmiotów. 
Trudna sytuacja ekonomi
czna, brak pieniędzy na ryn
ku nie sprzyja inwestowaniu 
w dzieła sztuki. Powoli wra
camy do Europy, bowiem 
obecnie podaż znacznie 
przewyższa popyt. Znajduje 
to swoje odbicie w obniżaniu 
marży i obsłudze potencjal
nego klienta. To dobry symp
tom, że nareszcie nabywca 
ma w czym wybierać, że w 
galeriach i antykwariatach 
zaczęto dbać o kulturę obs
ługi. W dalszym ciągu obser
wujemy przypływ dóbr kultury 
z Europy Zachodniej — 
głównie Niemiec i Francji. 
Dotyczy to przede wszystkim 
przywozu zegarów kominko
wych, broni palnej i grafiki, 
gdyż tu występują znaczne 
różnice w cenach. Ale i w tym 
zakresie powoli następuje 
nasycenie rynku. Obserwo
wany od dwóch lat ogromny 
napływ rosyjskiego malar
stwa sakralnego doprowadził 
do przesycenia rynku — 
gwałtownie spadła cena ikon, 
szczególnie niskiej wartości 
artystycznej z końca XIX w. 
Wiele antykwariatów ich nie 
kupuje, gdyż cena w Rosji 
jest wyższa niż w Polsce.
Znane warszawskie domy 
aukcyjne UNICUM i REMPEX 
dążą do przyciągania klien
tów przez poszukiwanie cie
kawych obiektów przy jedno
czesnym niezawyżaniu cen. 
Do tradycji już należą comie
sięczne spotkania na aukcji 
dzieł sztuki w hotelu „Jan III 
Sobieski", organizowane przez 
Dom Aukcyjny UNICUM. Je
go działalność datuje się od 
1988 r„ a ugruntowaną re
nomę zawdzięcza Andrzejowi 
Ochalskiemu — rzetelnemu, 
lecz często pozbawionemu 
żyłki handlowej właścicielowi 
domu aukcyjnego. Z perspe
ktywy 37 przeprowadzonych 
aukcji należy podkreślić, że 
wyceny przedmiotów prezen
towanych na aukcjach są 
bardzo sumiennie wykony
wane przez specjalistów 

z Muzeum Narodowego. Do
radztwem w doborze ekspo
natów, jak również układem 
katalogu służy prof, dr And
rzej Ryszkiewicz. Trudno się 
temu dziwić, bowiem to 
właśnie profesor Ryszkiewicz 
przecierał szlaki, pisząc o 
początkach handlu obrazami 
w Warszawie. Nikt zatem nie 
zna lepiej tego problemu, 
stąd sugestie profesora są 
niezwykle cenne.
Same zaś eksponaty świad
czą o właściwym wyborze. 
Obok obrazów Józefa Cheł
mońskiego, Jacka Malczew
skiego, Franciszka Żmurki, 
Teodora Axentowicza, Ta
deusza Makowskiego widzi
my płótno Jeana Baptiste 
Camille Corota ze zbiorów 
hr. Zygmunta Czarneckiego 
z Ruska. Wśród grafik przy
ciąga wzrok litografia barwna 
Marca Chagalla. To tylko 
przykłady tych twórców, któ
rych dzieła przewijają się 
na aukcjach organizowanych 
przez UNICUM. Zarówno 
obrazy, jak i rzemiosło arty
styczne przyjmowane są na 
zasadzie sprzedaży komiso
wej, praktycznie nie zdarzają 
się eksponaty własne. Należy 
nadmienić, że w willi Struve- 
go przy ul. Pięknej w War
szawie prowadzona jest gale
ria oferująca przedmioty w 
sprzedaży poaukcyjnej. Tu 
również organizowane są 
aukcje książek i grafik. Klimat 
i atmosfera siedziby Towa
rzystwa Opieki nad Zabyt
kami sprzyja spotkaniom ko
lekcjonerów.
Drugim Domem Aukcyjnym, 
który ma pewien wpływ na 
obrót dziełami sztuki w War
szawie, jest REMPEX. Wśród 
prezentowanych obrazów na 
uwagę zasługują płótna nie
dawno zmarłego Józefa 
Czapskiego. Niewątpliwie 
ciekawa to postać — więzień 
sowieckich łagrów, żołnierz 
Polskiego 2. Korpusu, po 
wojnie osiadły we Włoszech, 
nadawał ton malarstwu pol
skiemu na obczyźnie. Je
szcze do niedawna nie znany 
w Polsce, zakazany przez os
ławioną cenzurę, znalazł dziś 
obywatelstwo i wielkie uzna
nie w ojczyźnie.
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1.2. Obrazy z aukcji UNICUM: „Kleopatra" K 
Stabrowskiego z ok. 1900 r. (1) i „Teatr 
dziecięcy" T. Makowskiego z 1931 r. (2)
3.4. Z aukcji REMPEX-u: portret pani Lisic- 
kiej-Ponińskiej St. I. Witkiewicza (3) i fran
cuski zegar kominkowy z XIX w. (4)

Trudno wymienić wszystkie 
prezentowane przez REM- 
PEX dzieta, z kronikarskiego 
obowiązku należy choćby 
wymienić znamienitsze.
Obok wystawionych płócien 
Józefa Brandta, Teodora 
Axentowicza, Stanisława 
Chlebowskiego i Wojciecha 
Kossaka, wzrok przyciągał 

pastel nadal modnego Sta
nisława Ignacego Witkiewi
cza przedstawiający panią 
Lisicką-Ponińską. Pastele 
i akwarele dominowały na 
marcowej aukcji, gdyż obok 
trzech wystawionych dzieł 
Witkacego znaleźli się tacy 
malarze, jak: Stanisław Wys
piański, Leon Wyczółkowski, 

Franciszek Żmurko czy Wła
dysław Ślewiński. W dalszym 
ciągu sporadycznie występu
ją wyroby rzemiosła artysty
cznego klasy europejskiej. 
Niewielka liczba wyrobów 
z brązu zupełnie nie zaspo
kaja popytu, lecz czy te naj
wyżej cenione wyroby znalaz
łyby w Polsce nabywcę — 

trudno powiedzieć.
Należy sądzić, że bezpowrot
nie minął okres pogoni za 
dziełami sztuki. Nowe realia 
gospodarcze mają swoje 
prawa, zubożałe społeczeń
stwo raczej skłania się do 
sprzedaży niż do kupna luk
susowych przedmiotów.

Zbigniew Dunin-Wilczyński

44



ROZMAITOŚCI

Branicki i jego dwór

Pamiątek związanych z dworem 
kasztelana krakowskiego i het
mana wielkiego koronnego po
zostało niewiele — nie zachowa
ły się one np w jego pałacach w 
Białymstoku, Warszawie i Cho- 
roszczy. Aby je zgromadzić, na
leżało przeszukać m.in. archiwa, 
biblioteki, muzea i kościoły. W 
1992 r. w Muzeum Historycznym 
w Białymstoku zorganizowana 

towskich Branickiej (zm. 1808), 
wykonanego przez malarkę i 
przyjaciółkę zmarłej — Weronikę 
Paszkowską, fundatorkę tego 
oryginalnego pomnika. Pochodzi 
z niego także alabastrowy wazon 
z zawartością, na którą złożyły 
się urocze drobiazgi, m.in. pier
ścień króla Stanisława Augusta, 
brata Branickiej, zawieszone na 
tasiemce serduszko z jego mo- 

stwo. Niezwykle cenne są obrazy 
Antoniego Herliczki, malarza 
znanego dotąd jedynie z zapi
sków archiwalnych. Artysta ten 
uprawiał głównie malarstwo 
ścienne, zaś identyfikację obra
zów sztalugowych utrudnia brak 
sygnatur. Jego dzieła, np. krajo
brazowe supraporty, przenika 
wspólny, jakby romantyczny na
strój. Herliczka — to bardzo do
bry artysta, mogący konkurować 
z wieloma twórcami pracującymi 
na dworach udzielnych książąt 
niemieckich, a jego monochro
matyczne krajobrazowe supra- 

wał i — co ciekawe — zawsze w 
tym samym upozowaniu. Auto
portrety Mirysa były wysoko ce
nione przez współczesnych — 
jeden z nich wisiał w garderobie 
Apartamentu Paradnego Izabeli 
Branickiej w pałacu białostoc
kim. inny znajdował się w zbio
rach króla Stanisława Augusta. 
Swoim autoportretem Mirys ob
darował m.in. Johanna Bernoulli, 
gdy ten odwiedził go podczas po
bytu w Białymstoku w 1778 r. 
Podróżnik ów w dziele Podróż po 
Polsce (1778) scharakteryzował 
obraz w sposób następujący:

1. Pałac Branickich w Białymstoku 
na sztychu z potowy XVIII w.
2. Haftowana tkanina z epitafium Iza
beli Branickiej
3. Fragment supraporty krajobrazo
wej Antoniego Herliczki
4. Autoportret Augustyna Mirysa 
(zdjęcia: 2 — Dariusz Gromski, 3, 4 —

Zbigniew Sadowski)

została wystawa „Jan Klemens 
Branicki i jego dwór". W ten spo
sób, jedynie na przykładzie nieli
cznych dokumentów, książek i 
dzieł sztuki można zbudować w 
naszej wyobraźni obraz dawno 
minionej świetności kasztelań
skiego dworu.
Do tych zachowanych okruchów 
należą np. fragmenty haftowa
nego epitafium Izabeli z Ponia- 

nogramem, miniatura z portreci
kiem Stanisława Poniatowskie
go, ojca zmarłej i Andrzeja Mok- 
ronowskiego, jej drugiego (tajne
go) męża. Te drogie zmarłej pa
miątki włożyła do wazonu W. 
Paszkowska, opatrując je infor
macjami o pochodzeniu i prze
znaczeniu.
O dworze J. K. Branickiego opo
wiada przede wszystkim malar- 

porty są nawet lepsze od najbliż
szych im chyba stylowo supra- 
port Josepha Christa w augsbur
skiej Deutsche Barockgalerie.
Innym nadwornym malarzem 
Branickich był Augustyn Mirys, 
portrecista. Szczególnie ciekawe 
są jego autoportrety — artystę 
musiał fascynować zmieniający 
się wraz z latami wygląd własnej 
twarzy, skoro wiele razy ją malo- 

„(...) autoportret, popiersie natu
ralne/ wielkości, choć pośpie
sznie malowane, jednakże każdy 
znawca w Berlinie dostrzeże 
swobodną i mistrzowską rękę ar
tysty". Słowa te brzmią przekonu
jąco, ale można powiedzieć wię
cej — przejmująca twarz starego 
malarza na późniejszym portre
cie swą niezwykłą ekspresją 
przywodzi na myśl dzieła wiel
kiego Francisco de Goya.
Inną dziedziną są książki ze zbio
rów Branickich, często z różnymi 
adnotacjami i podpisami, znajdu
jące się przede wszystkim w Bib
liotece Archidiecezjalnego Wyż
szego Seminarium Duchownego 
w Białymstoku. Część książek 
dedykowana została przez auto
rów kolejnym przedstawicielom 
rodu Branickich.
Interesujący jest niepozorny do
kument odnaleziony niegdyś 
przez Teresę Zielińską, dotyczą
cy transakcji kupna fortepianu 
zawartej w 1749 r. między Janem 
Klemensem Branickim a Janem 
Sebastianem Bachem, świad
czący dobitnie o wielkich euro
pejskich koneksjach białostoc
kiego dworu.

ks. Jan Nieciecki
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Tajemnica armat
Z ruinami zamku w Liwie wiąże 
się wiele legend i podań. Wspo
mniał o nich Roman Postek w 
artykule Zapomniany zamek (nr 
4, 1993). Wśród nich najbardziej 
intrygujący jest przekaz o zato
pionych w bagnie dwunastu dzia
łach złupionych przez Szwedów z 
zamku w 1703 r. Załadowane na 
wozy armaty powieźli w kierunku 
Węgrowa, jednak nie wytrzymała 
drewniana konstrukcja mostu 
przerzuconego nad bagnami i 
mokradłami Liwca i wszystkie 
działa przepadły w grzęzawisku. 
Zachowany w miejscowej trady
cji przekaz o zatopionych dzia
łach odżył w 1982.r. Radiestetka 
z Warszawy, Bożena Kędzie- 
rzawska-Rybka zaintrygowana 
opowiadaniami ówczesnego ku
stosza Muzeum-Zbrojowni w Li
wie Mariana Jakubika, zlokalizo
wała położenie kilku zatopionych 
dział. Jedno z nich próbowano 
wykopać, początkowo łopatą, 
później za pomocą koparki. Nie
stety, bezskutecznie, gdyż na
pływająca woda podskórna, tzw. 
kurzawka, powodowała osuwa
nie się brzegów wykopu. Wykry
wacze metali wskazywały na 
skośnie zalegający metalowy 
przedmiot. Z dalszych prób wy
dobycia znaleziska zrezygnowa
no — obowiązywał wówczas 
stan wojenny, władze i wojsko 
miały na głowie sprawy dużo 
ważniejsze niż jakieś starocie 
sprzed 300 lat. Dół zasypano i 
nad zatopionymi działami znowu 
zaczęły paść się krowy...
Wydaje się, że nadszedł czas na 
rozwiązanie tej zagadki, zarówno 
w interesie nauki, jak i dla wy-

i Etnologii PAN badania potwier
dziły zaleganie metalowych 
przedmiotów pod łąką, gdzie ko
pano przed 11 laty.
Nie wiemy nic o owych działach, 
możemy się jednak domyślać, że 
w 1703 r. zamek w Liwie nie był 
żadnym przodującym arsena
łem czy pierwszorzędną fortecą, 
a raczej rupieciarnią militariów. 
Można więc domniemywać, że 
wywiezione działa nie były wów
czas pierwszej młodości 
może pochodziły z pierwszej po
towy XVII w., może nawet z XVI w. 
W każdym razie im starsze, po
chodzące z różnych odlewni — 
tym rzadsze i bardziej wartościo
we. Wreszcie pytanie zasadnicze 
— czy Szwedzi wywieźli same lu
fy, czy też działa z drewnianymi 
łożami? Mamy bowiem tylko jed
no polskie działo z oryginalnym 
łożem i to niekompletnym (bez 
koła), wydobyte z dna Wisły przy 
budowie mostu Poniatowskiego 
w Warszawie.
Kto zatem sfinansuje to przed
sięwzięcie? Wydaje się, że trze
ba szukać oparcia nie tylko w 
Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
władzach wojewódzkich, ale 
również w wojsku, które może 
wiele pomóc w zakresie specja
listycznego sprzętu i fachowców 
Prowadzone przez niżej podpi
sanego rozmowy z dyrektorem 
Muzeum Wojska Polskiego płk. 
Zbigniewem Święcickim nie były 
bezowocne. Pomoc w miarę 
swoich możliwości zadeklarował 
burmistrz Węgrowa Zygmunt Si
korski, również przekonany do 
słuszności sprawy. Mamy na
dzieję, ze uda się zebrać odpo-

Rysunek armaty (z pomiarami noś
ności) z hiszpańskiego dzieła Diego 
Uffana z 1643 r.

miernych korzyści w postaci 
cennych dla narodowej kultury 
militariów oraz zwiększenia dzię
ki nim atrakcyjności muzeum w 
liwskim zamku. Czy jednak warto 
w ogóle podejmować ryzyko 
kosztownych przecież poszuki
wań? Bez wątpienia tak. Prowa
dzone w ubiegłym roku przez fa
chowców z Instytutu Archeologii

wiedme środki finansowe i spo
łeczeństwo Ziemi Węgrowskiej 
poprze wysiłki zmierzające do 
przywrócenia zamkowi w Liwie 
części jego dawnego wyposaże
nia. Być może przy okazji natrafi 
się na inne cenne znaleziska, 
choćby z bitwy pod Liwem, sto
czonej w 1831 r. przez korpus 
gen. Jana Nepomucena Umiń
skiego z wojskami rosyjskimi, czy 
też z okresu Powstania Sty
czniowego.

Arkadiusz Kołodziejczyk

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 14 000 zł. Wpłata na minimum trzy nu
mery dokonana 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 dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100 % droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 39-17-52.
Prenumeratę „Spotkań z Zabytkami" prowadzić będzie 
również Poczta Polska. Przedpłaty na IV kwartał br. 
przyjmują do 25 sierpnia br. wszystkie urzędy poczto
we oraz doręczyciele we wsiach i w miejscowościach, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. 
Koszt trzech numerów — 45 000 zł (od października br. 
cena 1 egz. — 15 000 zł).
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań 
z Zabytkami" można nabywać w Wydawnictwach ODZ 
(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18, tel. 
27-00-38), w firmie AMOS (01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz w księgarniach war
szawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 a, I p.), 
„Naukowej im. Bolesława 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, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHÓWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko

pernika 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. Czac

kiego 3 oraz filia — Ignacego Krasickie
go, Dubiecko-Zamek

PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie

go 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 GORY: 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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Odkrycie w Turośni Kolejne premie 
dla prenumeratorów

W trakcie prac remontowych kościoła 
parafialnego Św. Trójcy w Turośni 
Kościelnej koto Białegostoku, prowa
dzonych przez proboszcza ks. Euge
niusza Bidę, dokonano niezwykłego 
odkrycia. Pod ołtarzem w nawie bo
cznej znajdowała się marmurowa tab
lica o wymiarach 2,18 m x 1,34 m x 
0,15 m. Nawę przystawiono w XIX w. 
do korpusu świątyni z XVIII w. Pier
wotne umiejscowienie tablicy nie jest 
znane. Jest to fragment wieloczęś- 
ciowego nagrobka usytuowanego 
niegdyś — jak można przypuszczać 
— w kaplicy grobowej dostawionej do 
kościoła parafialnego.
Dolną część tablicy pokrywa łaciński 
napis: SZLACHETNEMU I URO
DZONEMU PANU PRZECŁAWOWI 
MONWIDOWIIRZYKOWICZOWI DZIE
DZICOWI NA DZIĘCIOŁOWIE 
KTÓRY W TUROŚNI 5 GRUDNIA 
1616 ROKU ODDAŁ POBOŻNIE 
DUCHA NAJLEPSZEMU BOGU. 
SWEMU NAJDROŻSZEMU MAŁ
ŻONKOWI ŚLUBNEMU SZLACHET
NA KATARZYNA BODEKERÓWNA 
PRZEZ POSTAWIENIE PO UPŁYWIE 
ROKU TEGO POMNIKA POTWIER
DZA I ZAŚWIADCZA TESTAMENT 
SWOJEJ SZCZEGÓLNEJ MIŁOŚCI I 
CZCI. ZATRZYMAJ KROK KTO
KOLWIEK ODWIEDZASZ POGRZE
BOWE KAMIENIE I NAD TYM RÓW
NIEŻ ZASTANÓW SIE MYŚLĄ ZBO
ŻNĄ: TU SPOCZYWA IRZYKOWICZ 
PRZECŁAW ZNAKOMITY WY
ZNAWCA DZIEDZICZNEJ WIARY 
RZYMSKIEJ ŚWIATŁO RODU. WY
NIOSŁA KOLUMNA OJCZYZNY 
PRZEŻYŁ LAT PIĘĆDZIESIĄT I 
DZIĘKI ŻYCZLIWOŚCI LUDZKIEJ 
ZWYCIĘŻYŁ. NA NOWO Z BOŻEJ 
MIŁOŚCI PRZEŻYWA NIEZLICZONE 
WIEKI ODRZUCIŁ WSZYSTKO CO 
ZIEMSKIE I OBEJMUJE NIEPOKA
LANE SZCZYTY. OCZEKUJĄC WY

ROKU STRASZLIWEGO MŚCICIELA. 
IDŹ PRZECHODNIU DAJ TYLKO TO 
POŻĄDA ŻE NIE ODMÓWIŁEŚ PO
MOCY SWOIM PRZODKOM. Nad 
napisem znajduje się płaskorzeźba 
przedstawiająca anioła trzymającego 
dwa kartusze herbowe. Zarówno 
anioł, jak i tarcze noszą cechy manie- 
rystyczne. Kartusze reprezentują typ 
polskiej tarczy herbowej. Są tu herby 
Przecława Monwida Irzykowicza i Ka
tarzyny z Bodekerów Irzykowiczowej. 
Obie tarcze są czterodzielne; po pra
wej stronie widnieje herb fundatorki 
tej tablicy — Katarzyny. Kartusz 
przedstawia herb Bodek i Bończa. 
Przedstawień w następnych polach 
nie udało się dotychczas określić. 
Można przypuszczać, że są to herby 
spokrewnionych rodów z Prus Kró
lewskich. W kartuszu Przecława wid
nieje herb własny Irzykowiczów — Le- 
liwa. Rozmieszczone obok herby: Ja
strzębiec. Junosza, Gozdawa, ukazu
ją koligacje tej ważnej dla dziejów 
Podlasia rodziny.
Ród Irzykowiczów należał do średnio
zamożnej szlachty. Jego przedstawi
ciele w XVI i XVII w. nosili tytuły pod
komorzych, mieczników, cześników; 
Przecława odnajdujemy w źródłach 
jako dworzanina królewskiego.
Opisywana tablica zaginęła w drugiej 
połowie XIX w. Informacja o jej istnie
niu była znana znakomitemu bada
czowi dziejów Podlasia prof. Jerzemu 
Wiśniewskiemu, ze znajdującej się w 
Wilnie Kroniki Kościoła parafialnego 
w Turośni Kościelnej z 1852 r 
Epitafium Przecława Irzykowicza na
leży do nielicznych zabytków tego ty
pu na północnym Podlasiu. Obecnie 
zdobi ono wspaniale odrestaurowane 
wnętrze turośniańskiego kościoła.

Józef Maroszek 
Waldemar Wilczewski

Rozpoczynamy publikację listy 
laureatów nagród rozlosowa
nych wśród Czytelników, którzy 
zaprenumerowali nasze pismo 
na caty 1993 r.
• Pierwszą premię w wyso

kości 3 000 000 zl otrzymuje 
Muzeum Regionalne w Kozie
nicach.
• Nagrody książkowe wylo

sowali Szymon Nowak z Boles
ławca; Czesław Zabiegło z By
tomia; Olgierd Sobkowiak z 
Grupy Halina Byczek z Lublina; 
Maria Maksimowska z Lublińca; 
Władysław Wierzbowski z 
Kraśnika; Agnieszka Sawicka 
Maciej Jackowski Jan Szy
mański z Krakowa; Michał 
Neyman z Poznania; Krzysztof 
Nowak Magda Dymek Aure
lia Pietrasińska z Warszawy; 
Marian Grobelski z Wojciecho
wic; Stanisław Opolski ze 
Szczecina; Wojciech Kotarski z 
Zabrza;
Technikum Gospodarcze 
Sióstr Urszulanek w Pniewach, 
Instytut Ochrony Środowiska 
Centralny Ośrodek Informacji 
Turystycznej Biblioteka Na
rodowa Polskie Przedsiębior
stwo Wydawnictw Kartografi
cznych oraz Centrum Animacji 
Kulturalnej w Warszawie; 

biblioteki Wydziałów Architek
tury Politechniki Warszawskiej 
i Politechniki Gdańskiej Ka
tedry Historii Sztuki Uniwersy
tetu Wrocławskiego Uniwer
sytetu Śląskiego w Katowi
cach; placówki Państwowej 
Służby Ochrony Zabytków w 
Tarnowie, Radomiu, Wrocławiu, 
Płocku, Bydgoszczy, Pile, Siera
dzu, Lesznie, Zielonej Górze, 
Szczecinie, Krośnie, Siedlcach, 
Skierniewicach, Zamościu, Słup
sku, Łodzi, Łomży, Bielsku-Białej, 
Gdańsku, Suwałkach, Ostrołęce, 
Gorzowie Wielkopolskim, Czę
stochowie, Nowym Sączu, Za
kopanem, Tarnobrzegu;
muzea Ceramiki w Bolesławcu, 
Śląska Opolskiego w Opolu, 
Narodowe Rolnictwa i Prze
mysłu Rolno-Spożywczego w 
Szreniawie, Okręgowe w Bia
łymstoku. Historyczne m.st. 
Warszawy Łowiectwa i Jeź
dziectwa w Warszawie; Miejska 
Biblioteka Publiczna w Lubliń
cu.
Dalszy ciąg listy laureatów na
gród pieniężnych i książkowych 
opublikujemy w następnym nu
merze „Spotkań z Zabytkami". 
Nagrody fundowane przez na
szego wydawcę — Firmę AMOS, 
rozesłane zostały pocztą.

Pokwitowanie dla poczty

słownie ~

] WPŁACAJĄCY

' imię-----------------------------------------------------
nazwisko  
kod poczt.

I adres 

I -------------------------------------------------------------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 ------z
 

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

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
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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)

WYKRYWACZE METALI POCZTĄ:
„Armand”, Ryszarda 44 

05-800 Pruszków

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

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

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

zł 
zł 
zł 
zł 
zł

— cała kolumna zewnętrzna (okładka — s.lV) — 
10 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka — s. I) — 
reklamy 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 
opiekunów, muzeów — 2000 zł za jedno słowo, 
3000 zł za jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów 
informacyjno-publicystycznych, wywiadów, repor
taży — 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!

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI
Rodzaj zobowiązania 

za okres 19 

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  

za okres  19

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

Rodzaj zobowiązania  

.........................................................................I
za okres  19 i
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(fot. Zbyszko Siemaszko, zb. ODZ)

Drohiczyn nad Bugiem został dosłownie przekopany przez archeologów, którzy od XIX w. szli tropem zna
lezionych tu ołowianych plomb pokrytych różnymi dziwnymi znakami. Naukowcy wiążą je z istniejącą we 
wczesnym średniowieczu komorą celną, mogły to też być znaki jakości sprzedawanych w granicznym 
mieście towarów. W każdym razie zbudowany tu w IX w. gród był do XIII w. dużym ośrodkiem handlo
wym, leżącym na szlaku z Kijowa do Polski i Niemiec oraz na pograniczy polsko-ruskim.
Nadgraniczne położenie Drohiczyna wpłynęło na jego zmienne dzieje. Na początku XIII w. należał do Ma
zowsza, potem do księstwa halicko-wołyńskiego, następnie ponownie do Mazowsza, a od 1443 r. do Litwy; w 
tym czasie Drohiczyn uzyskał prawa miejskie (1498). W 1569 r. w wyniku unii polsko-litewskiej przyłączony 
został razem z Podlasiem do Korony Polskiej. Okres świetności zakończyły zniszczenia wojenne w XVII i 
XVIII w., a następnie podział między zaborców; w XIX w. Drohiczyn był stolicą powiatu w Królestwie Pol
skim. Następne zniszczenia miasta nastąpiły w czasie obu wojen światowych.
Dziś jest to niewielkie (około 2000 mieszkańców) miasteczko gminne w województwie białostockim, ma
lowniczo rozłożone na wysokim brzegu Bugu. Zachowały się w nim liczne zabytki. Najstarszy jest zespół 
klasztorny franciszkanów przy rynku. Kościół Wniebowzięcia NMPanny zbudowany został w latach 
1640—1660, a skrzydła klasztoru w połowie XVIII w. Widoczny na zdjęciu zespół jezuicki (później pijarski) 
składa się z kościoła Św. Trójcy z lat 1696—1709, dwóch skrzydeł klasztoru z 1747 r. oraz kolegiów: jezuic
kiego (1710) i pijarskiego (1747). Trzeci klasztor — benedyktynek, pochodzi z lat 1658—1659, a kościół 
Wszystkich Świętych z 1738 r. Dawna cerkiew greckokatolicka, obecnie prawosławna, zbudowana została 
w 1792 r. W miasteczku napotkać można także wiele drewnianych i murowanych domów z ubiegłego stule
cia. Na pierwszym planie zdjęcia, w jego prawym dolnym narożniku widoczna jest Góra Zamkowa — 
w wiekach IX—XIII w tym miejscu stało drohiczyńskie grodzisko, potem zamek, który został zniszczony 
w XVII w. Pod tą wysoką, podmywaną przez rzekę skarpą odkryto po raz pierwszy w 1864 r. tajemnicze 
ołowiane krążki z wyrytymi na nich znakami...(as)



Tykocin

1

1. Narew, żelazny most z po
czątku XX w. i kościół parafial
ny Św. Trójcy z 1750 r.
2. Jedna z urokliwych uliczek 
miasteczka z zachowaną ka
mienną nawierzchnią
3.4. Ze zniszczonej żydowskiej 
dzielnicy pozostała tylko sy
nagoga z 1642 r. (3); we wnę
trzu dziewięciopolowe skle
pienie (XVIII w.), cztery słupy 
i szafa ołtarzowa (4)
5. Klasztor bernardynów 
z 1791 r.

(zdjęcia: Agnieszka 
i Włodek Bilińscy)


