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NA OKŁADCE: M
Ostatnie wycieczki pod koniec lata zwiedzają we From- L 
borku obronny zespól katedralny z XIV-XV w. Widoczna jRS 
gtówna brama południowa, umieszczona między dwiema 1 
pólcylindrycznymi basztami pochodzi przypuszczalnie z [!'| 
końca XV w Oprócz malowniczego położenia i wielu za- 
bytkowych budowli, do Fromborka przyciąga nas związek H 
miasta z Mikołajem Kopernikiem, który tu zył, tworzył i zmarł ’r 
równe 450 lat temu w 1543 r, W tym roku mija także inna H 
rocznica — 750-lecie utworzenia diecezji warmińskiej 
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KOMENTARZ

Od redakcji
W dziale „Dobra utracone” (s. 25) za
czynamy druk artykułów na temat spo
sobów zabezpieczania obiektów zabyt
kowych, a ponieważ najwięcej kradzieży 
i pożarów zdarza się w kościołach — o 
ich ochronie będzie tu przede wszystkim 
mowa. Tradycyjnie już we wrześniowym 
numerze wracamy do śladów wojny 1939 r. 
Tym razem są to odnalezione po la
tach, wzruszające pamiątki po oficerze, 
który poległ w Łomiankach (s. 12). Ludzi 
poszukujących tego rodzaju śladów mo
żemy nazwać „archeologami Września 
’39”, natomiast „normalni” archeolodzy 
odkrywają wczesnośredniowieczny Ka
lisz (s. 15) i dzieje zamku w Brześciu Ku
jawskim (s. 30). Jak zwykle, w numerze 
sporo artykułów o dworach, m.in. o 
własności Paderewskiego w Kąśnej Dol
nej (s. 32) i o dworskich wnętrzach (s. 2); 
ten ostatni artykuł polecamy wszystkim, 
którzy poszukują wzorców do urządze
nia dworku lub willi w swojskim, pol
skim klimacie.

Przypominamy naszym Czytelnikom o 
zamieszczonym w lipcowym (7, 1993) 
numerze „Spotkań z Zabytkami” apelu o 
nadsyłanie swoich spostrzeżeń w formie 
listów, notatek, artykułów i zdjęć na te
mat zabytków spotkanych w czasie urlo
powych wędrówek.

W następnych numerach postaramy się 
pokazać różne dziedziny sztuki baroko
wej, przybliżymy postać mistrza Jana 
Matejki w związku z setną rocznicą jego 
śmierci, rozpoczniemy też następny 
konkurs pt. ZAGADKA ZA MILION. 
Jednocześnie przepraszamy Czytelników 
za konieczną minimalną podwyżkę ceny 
naszego pisma od października br. — z 
14 do 15 tysięcy zł za 1 egzemplarz.

Wiele już razy pisaliśmy w tym i innych miejscach 
„Spotkań z Zabytkami” o reprywatyzacji obiektów 
zabytkowych: dworów, pałaców, kamienic itp. W 
tym procesie widzieliśmy i widzimy nadal — oprócz 
zadośćuczynienia byłym właścicielom lub ich spad
kobiercom - jedną z dróg prowadzącą do ratowania 
zabytków. W tej chwili nie ma podstaw prawnych do 
przekazywania im byłej własności. Jednocześnie — 
ze względu na rodzącą się ustawę reprywatyzacyjną 
— prawie nikt nie interesuje się nabywaniem obiektów 
o niepewnym statusie prawnym. Nastąpiła więc sytua
cja patowa, jakiej nigdy dotąd nie było — coraz 
większym kosztem zabytków.

Niestety, w poprzednim, rozwiązanym przez 
prezydenta RP sejmie, reprywatyzacja była jednym z 
elementów rozgrywek międzypartyjnych i prawie 
każde posiedzenie komisji rozpatrujących projekt 
ustawy reprywatyzacyjnej zaczynało się i kończyło 
na sprawach proceduralnych. Tak było również na 
ostatnim przed rozwiązaniem parłamentu spotkaniu 
komisji — w pierwszym dniu zdążono przyjąć tylko 
jeden rozdział ustawy, poświęcając resztę czasu pro
cedurze, w drugim - na skutek nieobecności członków 
komisji — posiedzenie nie odbyło się. Wygląda po 
prostu na to, że skomplikowana sprawa reprywaty
zacji przekraczała możliwości parlamentu...

Reprywatyzacja powinna wyprzedzić lub przy
najmniej być realizowana jednocześnie z prywatyza
cją; obie te sprawy dotyczą bowiem tego samego 
prawa — prawa własności. Poza tym prywatyzacja 
przestoje być wiarygodna bez wcześniejszego uregu
lowania stosunków własnościowych z byłymi właści
cielami.

Jesteśmy tuż przed wyborami do parlamentu. Jako 
wyborcy mamy prawo i obowiązek pytać kandyda
tów o wszystko, także o ich stosunek do reprywaty
zacji. Mało tego — kandydat na posła winien przed
stawić rozwiązanie tej trudnej sprawy, jakie zamie
rza proponować w parlamencie. I jeszcze jedno — 
jeśli rzeczywiście chce angażować się w dyskusję nad 
ustawą, powinien solennie obiecać wyborcom, że bę
dzie uczęszczał na wszystkie obrady komisji. Mając 
w pamięci zachowania poprzednich posłów, tylko ścis
łe egzekwowanie przez wyborców odpowiedzialności 
wobec składanych obietnic — przyspieszy prace 
m.in. nad reprywatyzacją. Dopóki ta ustawa nie 
wejdzie w życie, trudno będzie określać Polskę mia
nem państwa prawa!
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Anna Sieradzka

Dworkowe 
wnętrza

Twórczość Józefa Czajkowskiego 
(1872—1947) jest doskonale znana 

badaczom i miłośnikom dworkowej 
architektury polskiej pierwszej ćwierci 
XX w. To właśnie jego projekty dworu 

w Opinogórze (1908), dworku 
na Międzynarodową Wystawę Sztuki 

w Rzymie (1910) czy realizacja pawilonu 
„Dworku” na krakowskiej Wystawie 
Architektury i Wnętrz w Otoczeniu 
Ogrodowym (1912) — były jednymi 

z najlepszych przykładów rodzącego się 
przed pierwszą wojną światową 

narodowego „stylu dworkowego”.

R
ównie wysoką ocenę uzyskała działalność 
Czajkowskiego na polu tworzenia swoj
skiej odmiany stylu Art Deco, której 
symbolem stał się jego autorstwa Pawilon 
Polski na paryskiej Międzynarodowej 

Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w 1925 r. W realiza
cjach tych reminiscencje przeszłości spotykały się ze 
współczesnością, a rodzime korzenie, do których się
gali twórcy polskiego Art Deco, stały się ideowym, 
formalnym i artystycznym punktem odniesienia dla 
działalności artysty.
Wyznając zasadę integracji sztuki, Czajkowski rea
lizował ją tworząc zarówno obrazy olejne i grafikę, 
jak też architekturę i witraże, meble i kilimy. Był ak
tywnym członkiem tych organizacji, które od począt
ku naszego stulecia głosiły postulaty tworzenia pol
skiego stylu narodowego na drodze odrodzenia rze
miosła, a więc kolejno: Towarzystwa „Polska Sztuka 
Stosowana”, „Warsztatów Krakowskich”, pracowni 
„Kilim Polski” i spółdzielni „Ład”. Pod egidą dwóch 
pierwszych stworzył Czajkowski swoje najważniejsze 
prace w zakresie „dworkowego” meblarstwa.
Z dwóch rodzimych tendencji kształtujących styl 
polskiego Art Deco — inspiracji sztuką ludową i kul
turą szlachecką — ta druga pojawiła się nieco później 
i wystąpiła stosunkowo słabiej. Uwidoczniła się w 
projektach wnętrz tworzonych w ostatnich latach 
przed pierwszą wojną światową, niewątpliwie w po
wiązaniu z narodzinami „stylu dworkowego” w ar
chitekturze, oraz w zgodzie z aprobowanym w Pols
ce hasłem „powrotu do tradycji” (klasycznej i lo
kalnej), głoszonym i realizowanym przez przodujące w 
ówczesnej Europie ośrodki odnowy rzemiosła arty
stycznego w Austrii, Niemczech i Francji. Apogeum 
wpływów historycznych na powstające polskie meble 
przypadło na okres bezpośrednio po zakończeniu 
wojny, zaś dyskretne echa nawiązania do tradycji 
kultury szlacheckiej pobrzmiewały jeszcze we wnę- 
trzarskich realizacjach „Ładu” w połowie lat trzy
dziestych. We wszystkich wymienionych okresach 
najlepszymi przykładami zmodernizowanych 
„dworkowych” wnętrz były najpierw realizacje Józe
fa Czajkowskiego, a później jego uczniów.
Józef Czajkowski uznał, że synonimem tradycyjnego, 
dworkowego wnętrza są polskie meble z epoki bie
dermeieru. Najnowsze badania nad wyposażeniem 
polskich dworków w XIX w. potwierdziły słuszność 
tych spostrzeżeń. Rodzimy biedermeier, preferujący 
sprzęty z krajowych gatunków drewna (jesionu, dę
bu, brzozy, czereśni), niekiedy fornirowane bądź 
oszczędnie intarsjowane, solidne i statyczne, o płyn
nych liniach blatów, oparć i podpór, stał się dla Czaj
kowskiego punktem odniesienia — bynajmniej nie 
kopiowania — przy komponowaniu uwspółcześnio
nych wnętrz „dworkowych”.
Pierwszą realizacją artysty, utrzymaną w tej konwen
cji, był „Pokój pana”, znajdujący się w zaprojekto
wanym wespół z Ludwikiem Wojtyczką pawilonie 
„Dworku” na krakowskiej Wystawie Architektury i 
Wnętrz w 1912 r. Czajkowski skoncentrował całą
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1 Jadalnia z jasnego dębu (1918 r.)
2. Jadalnia z ciemnego dębu (1918 r.)

energię twórczą na stworzeniu nowoczesnego wzorca 
budowli łączącej reminiscencje siedziby ziemiań
skiej z XIX w. z angielską ideą „cottage’u” i dającej 
się dostosować do howardowskiej koncepcji „miasta- 
-ogrodu”. Toteż ograniczył się do stworzenia tylko 
jednego wnętrza i to utrzymanego bardziej w duchu 
europejskiego modernizmu niż narodowej tradycji. 
W „Pokoju pana” większość mebli odznaczała się 
oschłą prostotą linii i surowością kształtu. Romanty
czny klimat siedziby szlacheckiej lepiej w tym wy
padku oddali artyści komponujący wyposażenie in
nych pomieszczeń „Dworku” — Karol Tichy w ba
wialni czy Edward Trojanowski w sypialni.

Jednak to właśnie Józef Czajkowski rozwinął i naj
pełniej zrealizował koncepcję „dworkowego” wnę
trza, odpowiedniego zarówno dla powstających w 
czasach II Rzeczypospolitej nowych dworów wiej
skich i podmiejskich, „dworkowych” willi czy nawet 
mieszkań w starych i nowych kamienicach, do któ
rych chciano by wnieść nieco szlacheckiego klimatu. 
Operując formami zmodernizowanego biedermeieru 
oraz wykorzystując charakterystyczne cechy polskich 
mebli gdańskich i kolbuszowskich z XVIII w., Czaj
kowski zaprojektował w latach 1915—1918 zespół 
wnętrz, które pokazał na wystawie w Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych w Krakowie w 1918 r. Był 
to największy i najpełniejszy przegląd dorobku arty
sty w zakresie „dworkowego” meblarstwa.
W dziewięciu salach zaprezentował Czajkowski 
sprzęty i akcesoria dostosowane do funkcji i charak
teru poszczególnych pomieszczeń. Najskromniejsze 
były meble z jasnego jesionu oraz z ciemnej czereśni 
w dwu pokojach sypialnych: zgeometryzowane, wy
dobywające dekoracyjne walory jedynie z naturalne
go układu słojów drewna. Ukłonem w stronę dwor
kowej tradycji były w jednej z sypialni: łóżko z balda
chimem i podpiętymi zasłonami oraz toaletka z ru
chomym, owalnym lustrem typu „psyche”, często 
pojawiającym się na biedermeierowskich gotowal- 
niach. Bardziej urozmaicone formy i zróżnicowane 
proweniencje wykazywało wyposażenie trzech jadal
ni. Uproszczone sprzęty z jasnego brzostu, których 
ozdobą była znów wyłącznie wzorzystość słojów
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3. Bawialnia z drewna orze
chowego (1918 r.)
4. Gabinet męski z drewna 
orzechowego (1918 r.)
5. Sypialnia z drewna jesio
nowego (1918 r.)
6. Gabinet z ciemnego dębu 
na wystawie paryskiej 
(1925 r.)

(reprod. Jacek Borowik)
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drewna, czyniły pierwszą z nich chłodną, skromną, 
maksymalnie funkcjonalną. Drugą jadalnię wypełnia
ły meble z jasnego dębu: krzesła i fotele z wyplata
nymi siedzeniami, których oparcia miały „falbania- 
sto” rzeźbione krawędzie, zastosowane też w wy
kończeniu kredensu-półki; drugi kredens zdobiły 
wgłębione płyciny, upodabniając go do późnobaroko- 
wych mebli gdańskich, tak chętnie naśladowanych w 
wyposażeniu jadalni XIX w. Jeszcze silniej owe re
miniscencje dawnego meblarstwa gdańskiego wystą
piły w trzecim pokoju jadalnym, gdzie okazałe meble 
z ciemnego dębu miały balaskowate nóżki, wyrasta
jące z kulistych podpór, krzesła kryte były „barokizu- 
jącą” kwiecistą materią, a w kredensach zaakcento
wano zwieńczenie architektonicznym gzymsem.
Dwie bawialnie Czajkowskiego miały charakter re
prezentacyjny dzięki meblom z orzecha, monumen
talnym w skali i wytwornym w’ proporcjach. Tu za
równo kompozycja całości, jak i kształty oraz kolory
styka poszczególnych sprzętów wyraźnie przywodzi
ły na myśl wygląd biedermeierowskiego salonu. Gar
nitury mebli (stół, krzesła, fotele, kanapa) o płyn
nych, zaokrąglonych liniach lekko wygiętych oparć i 
poręczy, uzupełniały przeszklone szafy i niskie ko- 
módki, na których projektant nie omieszkał umieścić 
zegarów w drewnianej obudowie, kształtowanych na 
wzór popularnych w Polsce w pierwszej połowie 
XIX w. biedermeierowskich wyrobów wiedeńskich. 
Najbogaciej wyposażonym wnętrzem był gabinet 
męski, również wykonany z ciemnego drewna orze
chowego. Wypełniały go tyleż eleganckie, co uwida
czniające zasady konstrukcji i budzące zaufanie 
wyważoną statyką meble, znów odwołujące się do ze
stawu spotykanego w XIX w. w kancelarii zamożne
go ziemianina. Były to: masywne biurko z nastawą, 
wygodny fotel i krzesła, stolik o okrągłym blacie 
wspartym na czwórdzielnej podporze oraz wnoszące 
element komfortu — rozłożysta kanapa i głęboki wyś
ciełany fotel o uszakowatych poręczach.
Pokazane w 1918 r. „dworkowe” wnętrza Czajkow
skiego spotkały się z bardzo pochlebną oceną. Zwra
cano uwagę na zasługi artysty w tworzeniu nowocze
snego wnętrza mieszkalnego, podnoszono aktual
ność jego projektów wobec wojennych strat w wypo
sażeniu dworów i dworków. Nawet Jerzy Warcha- 
łowski, czołowy animator polskiego Art Deco i zwo
lennik oparcia nowego stylu przede wszystkim na sztu
ce ludowej, zrewidował swoje stanowisko. W poświę
conej meblom Czajkowskiego publikacji, docenił 
zarówno ich aspekty tradycjonalistyczno-narodowe, 
jak i artystyczno-stylowe, stwierdzając, że „(...) 
nadają się zarówno do dworu wiejskiego, niosąc tam ze 
sobą pewien miejski komfort, jak i do miasta, obdarza
jąc je w zamian pewną nutą swojską, zaczerpniętą ze 
wsi”. 1

Nie mniej wysoką, krajową i międzynarodową reno
mę zdobyła ostatnia znana mi realizacja „dworkowe
go” wnętrza Józefa Czajkowskiego — zaprojektowa
ne wspólnie z Wojciechem Jastrzębowskim wyposa
żenie ostatniej sali ekspozycyjnej w Pawilonie Pol
skim (autorstwa Czajkowskiego) na paryskiej Wy
stawie Sztuki Dekoracyjnej w 1925 r. W „gabineto
wej” części sali umieścił artysta meble z ciemnego 
dębu, których swojski charakter uzyskał znów od
wołując się do biedermeieru, co uwidoczniło się w 
wielkim biurku z wbudowanym zegarem, potężnej, 
oszklonej szafie bibliotecznej zwieńczonej gzymsem i 
przysadzistym stole o okrągłym blacie. Stojący przy 
biurku fotel proporcjami, esowatym wygięciem po
ręczy oraz kwiecistą tkaniną obicia przypominał z ko
lei meblarstwo barokowe. Pod wpływem Czajkow
skiego nawet autor drugiej, „salonowej” części wnę
trza, Wojciech Jastrzębowski, zrezygnował ze zbyt 
ostentacyjnej, folklorystycznej geometryzacji swoich 
mebli, na rzecz linii bardziej płynnych i eleganckich. 
Całość miała reprezentacyjny, monumentalny, a za
razem wybitnie swojski, polski charakter, nie ustępu
jąc wyrazem stylowym wnętrzom czołowych twór
ców francuskich — w obu wypadkach wzorcem dla 
artystów był bowiem przetworzony w duchu moder
nistycznym lokalny biedermeier.
Wychowankami Józefa Czajkowskiego i jego kolegów 
— profesorów z Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięk
nych, byli działający w końcu lat dwudziestych i la
tach trzydziestych artyści młodszego pokolenia, któ
rzy w ramach warszawskiej spółdzielni „Ład” konty
nuowali pracę na rzecz stworzenia swojskich wnętrz. 
Szczególnie bliskie idei „dworkowych” mebli Czaj
kowskiego były prace Czesława Knothego. On to w 
1936 r. zaprojektował wyposażenie gabinetu ministra 
Becka w przebudowanym na siedzibę Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych warszawskim pałacu Bruhla, 
wybierając doń za zgodą użytkownika zmodernizo
wane formy biedermeierowskich mebli „dworko
wych”. Gdy zarzucano Knothemu ów staroświecki, 
dworkowy charakter sprzętów, artysta odpowiedział, 
że są one przecież przeznaczone do „wielkiego dwo
ru” — pałacu Bruhla... 2. Zarówno fakt powstawania 
„dworkowych” mebli w latach trzydziestych, jak i 
wywołana wokół nich dyskusja potwierdzają żywot
ność koncepcji „dworkowego” wnętrza, którego od
rodzenie w zmodernizowanych formach zawdzięczać 
należy przede wszystkim Józefowi Czajkowskiemu.

Anna Sieradzka

Artykuł jest skróconą wersją referatu, wygłoszonego na III se
minarium naukowym Dwór polski. Zjawisko historyczne i kultu
rowe, które odbyło się w Kielcach w dniach 20—22 maja 1993 r.

Przypisy
1. J. Warchałowski, Wnętrza i meble Józefa Czajkowskiego, Kra- . 
ków 1920, s. 2.
2. Cz. Knothe, Krytyka krytyków, „Plastyka”, nr 4, 1936, s 294.
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Tadeusz Stefan Jaroszewski

Palladio i Polska

Recepcja 
Palladia 

w XIX i XX w.
W XIX w. popularność Palladia w Polsce 
znacznie zmalała. Nurt neoklasyczny w 

architekturze polskiej stracił około 1830 r. 
swą dominującą pozycję na rzecz 

neogotyku i neorenesansu. Motywy 
zaczerpnięte z Palladia pojawiają się 

sporadycznie w twórczości architektów 
studiujących w tradycyjnych akademiach, 

gdzie traktat „I Quattro Libri 
dell’Architettura” był lekturą 

obowiązkową. W Polsce w XIX w. 
najłatwiej można doszukać się motywów 

palladiańskich w twórczości Henryka 
Marconiego, jednego z najwybitniejszych 

architektów tego czasu 
w Europie Środkowej.

H
enryk Marconi urodził się w Rzymie 7 
stycznia 1792 r. jako syn znanego archi
tekta Leandra (1763—1837), nauczają
cego od 1804 r. ornamentyki w Acca- 
demia Nazionale di Belle Arti w Bolonii.

Henryk studiował w latach 1806—1810 architekturę 
w tejże akademii i jednocześnie uczęszczał na uni
wersytet boloński. Do Polski przyjechał w 1820 r. na 
zaproszenie generała Ludwika Paca i pozostał tu do 
końca życia — zmarł 21 lutego 1863 r. w Warsza
wie. Spolonizował się zupełnie i uważał Polskę za swą 
drugą ojczyznę.
Henryk Marconi był typowym architektem XIX stu
lecia, świadomym doktryny wielkiego teoretyka Jea- 
na-Nicolsa-Louisa Duranda, zakładającej równość 
wszystkich stylów i rodzajów architektury. Tak jak 
każdy architekt działający w tym czasie, miał do dy
spozycji paletę z najrozmaitszymi barwami prze
szłości. Obdarzony dużym talentem rysunkowym był 
w stanie zaprojektować budowlę w każdym stylu. 
Studia w akademii bolońskiej dały mu znakomitą 
znajomość form antycznych. Form gotyckich musiał 
nauczyć się w Polsce, kiedy generał Ludwik Pac za
żądał od niego dokończenia neogotyckiego pałacu w 
Dowspudzie (później miał jeszcze wiele zamówień na 
siedziby w stylu gotyckim). W działalności swej na
wiązywał najchętniej do architektury włoskiego Od
rodzenia, przede wszystkim do architektury rzym
skiej XVI w., a po 1850 r. również do form architek
tury weneckiej dojrzałego renesansu. Neoklasycyzm, 
neogotyk i neorenesans nie wyczerpywały możliwoś
ci Henryka Marconiego. Projektował swobodnie w 
stylu mauretańskim i interesował się zastosowaniem 
żelaza do architektury.
Andrea Palladio był dla Marconiego autorytetem 
przede wszystkim jako znawca antycznych porząd
ków architektonicznych, poza tym twórczość wiel
kiego architekta z Vicenzy stanowiła dla niego jedną 
z licznych barw na palecie przeszłości. Marconi na
wiązywał do niektórych dzieł Palladia, ale czynił to 
powierzchownie, czasem powtarzając układ elewacji 
lub zapożyczając jakiś fragment lub motyw. I tak 
przebudowując w latach 1824—1828 barokowy pałac 
Radziwiłłów w Warszawie dla generała Ludwika Pa
ca, nadał ryzalitowi środkowemu korpusu głównego 
cechy fasady Palazzo da Porto-Festa w Vicenzy. Po 
1843 r. wykonał projekt domu dla Antoniego Sac- 
chettiego w Warszawie. Struktura projektowanego 
domu przypomina bardzo palladiańską Villa Pisani w 
Montagnana, palladiański jest również nastrój archi
tektoniczny tego domu dzięki oknom w formie ser- 
liany (jest to trójdzielny otwór drzwiowy lub okienny 
z polem środkowym zamkniętym łukiem półkolistym, 
stosowany chętnie przez Palladia i Sebastiana Serlia; 
ten ostatni architekt użyczył nazwy temu motywo
wi). Równie wyraźne nawiązanie do Palladia stanowi 
jeden z wariantów projektu kościoła ewangelicko- 
-reformowanego na Lesznie w Warszawie, opracowa-
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1. Korpus główny pałacu Paca w 
Warszawie z lat 1824—1828 (proj. H. 
Marconi)
2.3. Projekty H. Marconiego: fasady 
kościoła ewangelicko-reformowane
go na Lesznie w Warszawie z 1852 r. 
(2) i bramy do Ogrodu Saskiego w 
Warszawie z 1853 r. (3)
4. Gmach Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego w Warszawie z lat 
1856—1858 (proj. H. Marconi)

ny przez Marconiego w 1852 r. Fasada projektowa
nego kościoła nawiązuje do fasad weneckich kościo
łów Palladia, przypomina również fasadę kościoła 
San Rocco w Rzymie, projektowanego przez Giu
seppe Valadier. Dalekim echem willi palladiańskiej z 
prostymi galeriami może być projekt pałacu hr. Wik
tora Pusłowskiego w Leoszkach (1848). Motywem 
serliany posłużył się Marconi komponując elewacje 
gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w 
Warszawie, wzniesionego w latach 1856—1858 i 
wzorowanego na budynku Nowych Prokuracji na 
placu Św. Marka w Wenecji, projektowanego przez 
Vincenza Scamozziego. Henryk Marconi stosował 
poza tym motyw serliany do kompozycji o dużych 
rozmiarach, czego przykładem może być m.in. pro
jekt monumentalnej bramy do Ogrodu Saskiego 
(1853). Przyglądając się tym wszystkim przykładom, 
nie zapominajmy ani na chwilę, że Palladio był dla 
Marconiego tylko jednym z wielu źródeł inspiracji 
twórczej. W bardzo różnorodnej twórczości tego ar
chitekta motywy palladiańskie dają się jednakże ła
two wyodrębnić. Inni współcześni mu architekci ko
rzystali znacznie mniej z repertuaru form i motywów 
wielkiego mistrza z Vicenzy, dlatego też działalność 
Marconiego wydaje się szczególnie interesująca, gdy 
zastanawiamy się nad problematyką recepcji Palladia 
w Polsce XIX w.
Palladio dał znać o sobie raz jeszcze w dziejach archi
tektury polskiej, tuż po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej. Zaznaczył się wówczas wyraźny nurt neo- 
klasycyzmu akademickiego, oparty na motywach ar
chitektury antyku i renesansu włoskiego, reprezen
towany w Polsce przez architektów studiujących w 
Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Byli to 
Paweł Wędziagolski, Marian Lalewicz i Adolf Szy- 
szko-Bohusz, którzy wywarli duży wpływ na oblicze 
architektury polskiej w latach dwudziestych bieżące
go stulecia. Z akademii petersburskiej wynieśli kult 
tego, co odwieczne i monumentalne, a pogardę do 
tego, co czasowe i tylko utylitarne. Wartości nie
zmiennych dopatrywali się w formach antycznych i

w architekturze włoskiego renesansu.
Paweł Wędziagolski (1883—1929), najsilniejsza in
dywidualność spośród trzech wymienionych wyżej 
twórców, był jednocześnie teoretykiem architektury i 
zdolnym publicystą. W akademii petersburskiej stu
diował w latach 1912—1918. Wyraźne palladiańskie 
zabarwienie nadał pałacowi w rodzinnym Jaworowie 
pod Wilnem, który zaprojektował dla siebie w 1923 r. 
Pałac ten, nie dokończony z powodu przedwczesnej 
śmierci Wędziagolskiego, przypominał do złudzenia 
wille komponowane przez mistrza z Vicenzy. Zabar
wienie palladiańskie ma również projekt dworca kole
jowego w stolicy, opracowany w 1928 r.
Marian Lalewicz (1876—1944) studiował w akade
mii petersburskiej w latach 1895—1901, a w 1912 r. 
otrzymał zaszczytny tytuł akademika architektury. 
Przed pierwszą wojną światową odnosił w stolicy im
perium rosyjskiego wielkie sukcesy i miał rozległą 
praktykę budowlaną. Do Polski przyjechał w 1918 r. 
Z całego jego ogromnego dorobku w Polsce zapre
zentujemy tu gmach Państwowego Banku Rolnego 
przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, wzniesiony w 
latach 1926—1928. Komponując tę wielką budowlę 
Lalewicz swobodnie posługiwał się motywami za
czerpniętymi z antyku i z twórczości Palladia i Vig- 
noli, nie posuwając się jednak do naśladownictwa
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dosłownego. Zafascynowanie Lalewicza architekturą 
dojrzałego renesansu włoskiego widoczne jest zwła
szcza w kompozycji przeszklonego dziedzińca wew
nętrznego gmachu Państwowego Instytutu Geologi
cznego przy ul. Wiśniowej w Warszawie (projekt 
gmachu powstał w 1920 r., roboty budowlane toczy
ły się w latach 1924—1925). Nie jest to naśladow
nictwo żadnego konkretnego dzieła, ani odwołanie 
się do określonego mistrza, ale kiedy patrzymy na 
elewacje tego dziedzińca, nie mamy najmniejszej 
wątpliwości, że ich twórca znał doskonale historię i 
teorię architektury dojrzałego renesansu włoskiego.
Adolf Szyszko-Bohusz studiował w akademii peters
burskiej w latach 1902—1909. Neoklasycyzm aka
demicki był tylko epizodem w jego rozległej działal
ności, a mimo to jest on twórcą budowli najściślej 
związanej z Palladiem, mianowicie gmachu PKO w 
Krakowie, wzniesionego w latach 1925—1926 i na
wiązującego do Palazzo da Porto-Breganze i do Log
gia Bernarda w Vicenzy. Gmach ten uważany jest 
słusznie za najbardziej reprezentatywne dzieło neo- 
klasycyzmu akademickiego w Polsce.
Twórczość polskich wychowanków akademii peter
sburskiej porównywano z dziełami architektów ro
syjskich studiujących mniej więcej jednocześnie w tej 
samej akademii, takich jak Szczuko, Fomin, Żółtow
ski i Biełogród. Zbieżności są niekiedy zastanawiają
ce. Wystarczy spojrzeć na fasadę domu przy Ka- 
miennoostrowskim Prospekcie nr 65 w Petersburgu, 
wybudowanego w latach 1910—1911 według projek-
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5 5.6. Projekty P. Wędziagolskiego: pa
łacu w Jaworowie z 1923 r. (5) i dwor
ca kolejowego w stolicy z 1928 r. (6)
7.8. Realizacje M. Lalewicza: gmach 
Państwowego Banku Rolnego z lat 
1926—1928 (7) i dziedziniec w gma
chu Państwowego Instytutu Geologi
cznego w Warszawie z lat 
1924—1925 (8)

tu Władimira Szczuko, który odwołał się do wzoru 
Palazzo da Porto-Breganze, wystarczy spojrzeć na 
siedzibę „Inturistu” w Moskwie, wzniesioną w 1934 r. 
według projektu Iwana Żółtowskiego (notabene 
Polaka z pochodzenia) i nawiązującą również do Pa
lazzo da Porto-Breganze w Vicenzy. Palladio był po
dobno ulubionym mistrzem Żółtowskiego. Najza
bawniejsze jest to, że polska krytyka zarzuciła Szysz- 
ko-Bohuszowi wzorowanie się na domu w Petersbu
rgu, a krytyka radziecka Żółtowskiemu naśladow
nictwo gmachu PKO w Krakowie. Kółko się zam
knęło. Wszyscy trzej odwołali się po prostu do tego 
samego palladiańskiego wzorca.
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9. Gmach PKO w Krakowie z lat 
1925—1926 (proj A. Szyszko-Bo- 
husz)
10- Gmach „Inturistu" w Moskwie przy 
prospekcie Marksa z 1934 r. (proj. I. 
Żółtowski)

(zdjęcia: 1 — Witalis Wolny, 5, 6, 9 —
Jacek Borowik, 7 — Henryk Poddęb- 
ski)

Budowle wzniesione przez Polaków i Rosjan cechuje 
klasyczny patos, monumentalność i znakomity po
ziom wykonawstwa. W Polsce krytykowano niekiedy 
przyciężkie proporcje dzieł Wędziagolskiego, Lale- 
wicza i Szyszko-Bohusza, ale tłumaczono to oddzia
ływaniem neoklasycyzmu rosyjskiego.
Nurt neoklasycyzmu akademickiego nie wyszedł u 
nas poza lata dwudzieste. Później kończono, co naj
wyżej, dzieła rozpoczęte wcześniej. W stuleciu XX 
po wygaśnięciu tego nurtu do Palladia odwoływano 
się tylko sporadycznie.

☆ ☆ ☆
W świetle przedstawionego materiału we wszystkich 

pięciu odcinkach niniejszego studium trudno chyba 
mówić o nurcie palladiańskim architektury polskiej. 
Pojęcie palladianizmu w Polsce trzeba ograniczyć do 
kilku motywów i schematów kompozycyjnych zapo
życzonych z twórczości mistrza z Vicenzy, ewentual
nie do specyficznego zabarwienia architektury wy
wodzącego się z jego twórczości. Występują one w 
XVII, XVIII, XIX i XX w. Najbardziej żywe zain
teresowanie Palladiem i jego twórczością objawia się 
w drugiej połowie XVIII w., w następnym stuleciu 
maleje, by na chwilę odżyć w pierwszej dekadzie 
dwudziestolecia międzywojennego.

Tadeusz S. Jaroszewski
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Zbigniew Dunin-Wilczyński

Wrzesień ’39

Ślady 
po bitwie

Zbliżało się ku końcowi upalne lato 1939.
Sennie toczyło się życie 

w podwarszawskich Łomiankach, w dali 
słychać było skrzypienie łańcucha 

u studni, przerywane człapaniem konia 
z pobliskiego obejścia. Nic nie zapowiadało 

wojny, tutaj mało kto realnie w nią 
wierzył. Ale nadszedł wrzesień i wysoko 
nad chatami zaczęły przelatywać klucze 
wrogich bombowców, drogi zapełniły się 
przerażonymi uchodźcami, coraz bliższa 

stawała się perspektywa klęski. Nie 
opodal, w heroicznym zmaganiu zwarły 

się dwie armie — bitwa trwała tam od 
kilku dni, niekiedy wyraźnie było słychać 

głuchy pomruk dział. Coraz więcej 
żołnierzy przebijało się ku Warszawie.

G
enerał Tadeusz Kutrzeba 18 wrześ
nia zorganizował w Palmirach gru
pę „Palmiry” i powierzył jej do
wództwo płk. Julianowi Skokow- 

skiemu. W jej skład weszły: 17. dywizja piecho
ty, 146. rezerwowy pułk piechoty, oddział kawa
lerii mjr. Józefa Juniewicza, 4. kompania 12. 
baonu wartowniczego oraz 2. bateria 6. daku. 
Zadaniem tej grupy była obrona magazynów w 
Palmirach oraz opóźnianie uderzenia niemiec
kiej I dywizji lekkiej i 29. zmotoryzowanej dy
wizji piechoty. Ciężki bój toczyła grupa „Palmi
ry” w dniach 20 i 21 września, zmęczenie ogar
niało oficerów i żołnierzy, a niepewność jutra 
skłoniła ppor. Janusza Szmigielskiego do napi
sania swej ostatniej woli ołówkiem, na kawałku 
papieru. Treść jest następująca: „20.IX.1939. 
godz. 12.30 Puszcza Kampinowska. W razie mo
jej śmierci proszę o ile możności wszystkie moje 
rzeczy — o ile zaś nie będzie to możliwe — to tyl
ko legitymację wraz ze zdjęciami i listami — i fi
gurkę św. Antoniego, którą mam w portmonetce 
oddać Włada Scholz — Lwów — ul. Hauke-Bo- 
saka 22 i Jan i Stanisława Szmigielscy Lwów — 
ul. Dwernickiego 20”. Testament został podpisa
ny, zgięty do formatu kieszonkowego kalenda
rzyka i do niego schowany. Lecz walka jeszcze 
trwała, jeszcze nie zostali pobici, choć droga do 
Warszawy była już zamknięta. Wieczorem 21 
września przebił się do Palmir generał Mikołaj 
Bołtuć z grupą piechoty. Widząc bezcelowość 
obrony magazynów, powziął decyzję przebicia 
się nocą do stolicy.
Około północy zgrupowanie gen. Bołtucia ruszy
ło w kierunku Warszawy. Ludwik Głowacki, 
uczestnik boju pod Łomiankami, tak opisuje to 
natarcie: „22 września o świcie Polacy uderzyli na 
przegrodę niemieckiej 18 DP w Łomiankach Gór
nych: zgrupowanie gen. Bołtucia wzdłuż szosy, a 
69 pp z Dziekanowa Niemieckiego. Ubezpieczenia 
przeciwnika zostały rozniesione bagnetami, pier
wsza pozycja obrony wroga przełamana. Gen. 
Bołtuć ze swymi oddziałami wdarł się w głąb ugru
powania nieprzyjacielskiego, docierając aż do koś
cioła we wsi. Słaba polska artyleria złożona z 7 
dział, strzelając intensywnie na wprost, wspierała 
natarcie. Wywiązały się zacięte krwawe walki 
wręcz. Nacierał tutaj wytrwały, zdyscyplinowany 
żołnierz polski, zdający sobie sprawę z tego, że 
tylko po przebiciu się do Warszawy będzie miał 
możność kontynuowania dałszej walki z wrogiem. 
Jednakże ani duch bojowy, ani brawura nie mogły
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1 Kalendarzyk na 1939 r. ppor 
Janusza Szmigielskiego: na lewe] 
stronie adresy wpisane przez po
rucznika, na prawej — początek 
tekstu oficera niemieckiego
2. Testament ppor. Szmigielskie
go zaczyna się słowami: 
..20.IX.1939, godz. 12.30 Puszcza 
Kampinowska..."

przemóc przewagi liczebnej i materiałowej Nie
mców. Gęste zapory broni maszynowej, moździeży 
i artylerii przeciwnika zahamowały szturm pol
skich żołnierzy. ”

Poległ prowadzący natarcie gen. Mikołaj Bołtuć, 
poległo wielu żołnierzy i oficerów, wśród nich 
także ppor. Janusz Szmigielski. Pozostał po nim 
kalendarzyk na 1939 r. z testamentem i wpisem 

niemieckiego oficera. Ciekawy ten wpis oddaje 
wygląd miejsca natarcia Polaków już po bitwie: 
„Janusza Szmigielskiego znalazłem w godzinach 
rannych 22.IX.1939 r. w czasie przeprawy z 
Modlina do Warszawy, bohatersko zabitego przy 
wsi Łomianki. Znalazłem jego zwłoki między pol
skimi cierpiącymi. Leżał z prawej strony, około 
100 m na wschód od nowej szkoły, która do tego 
czasu pełniła funkcję szpitala. Szmigielski miał z 
prawej strony czoła dziurę, z pewnością od odłam
ku granatu. 100 m dalej w kierunku Warszawy, 
także z lewej strony drogi znalazł ostatnie miejsce 
spoczynku gen. Bołtuć. Gdy przybyłem byli t>rzy 
nim polscy jeńcy. Oddali broń i cenne rzeczy 
Szmigielskiego. Notes pozwoliłem sobie wziąć, 
znalazłem w nim testament i dokumenty. Jako 
niemiecki oficer uważam za swój obowiązek spełnić 
ostatnie życzenie zabitego przeciwnika i jego te
stament smutnym rodzicom wysłać.

Lejtnant Karl (nazwisko nieczytelne) 
poczta połowa nr 25119. ”

Generał wraz ze swoimi żołnierzami pochowany 
został na cmentarzu w Kiełpinie. Niebawem, bo 
już 1 października rodzina ekshumowała prochy 
Mikołaja Bołtucia do Warszawy, na wiejskim 
cmentarzu pozostali jego żołnierze. A kalenda
rzyk Szmigielskiego nigdy nie dotarł do rodziny
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3

porucznika. Jakież dziwne były jego losy! Nie 
wiem, w jaki sposób trafił do rąk porucznika 
Czesława Pawłowskiego, przebył z nim obronę 
Tobruku i przez Palestynę, Irak i Egipt przemie
rzył szlak polskiego 2. Korpusu. W bagażu Paw
łowskiego brał udział w kampanii włoskiej, aby 
po wojnie trafić do Wielkiej Brytanii. Minęło 
wiele lat, z emigracji do kraju powrócił jego no
wy właściciel. Zapewne zapomniał o istnieniu 
małego kalendarzyka, może nie znalazł rodziny 
poległego, może miał nadzieję wypełnić ostatnią 
wolę żołnierza września, ale sam odszedł na wie
czną wartę.
Od opisanych wydarzeń minęły lata. Drzewa 
zabliźniły swoje rany, nie ma już na budynkach 
śladów pocisków, zatarły się w ludzkiej pamięci 
chwile grozy z września 1939 r. Lecz nie tylko 
żołnierskie mogiły na cmentarzu w Kiełpinie 
przypominają o bitwie sprzed 54 lat...

Zbigniew Dunin-Wilczyński
Autor jest głęboko wdzięczny Pani Irenie Bołtuć za udostępnie
nie zdjęcia gen. M. Bołtucia oraz Pani Hannie Pawłowskiej za 
przekazanie kalendarzyka ppor. J. Szmigielskiego.

14



W
ykopaliska na najważniejszym wczes
nośredniowiecznym obiekcie Kalisza 
— grodzisku w dzielnicy Zawodzie, 
kryjącym pozostałości jednego z 
głównych grodów państwa wczesnopiastowskiego — 

prowadzono w latach 1958—1965 i 1983—1992. 
Dawne wspaniałe odkrycia ekipy Iwony i Krzysztofa 
Dąbrowskich, np. odsłonięcie reliktów romańskiego 
kościoła, pozostawiły wiele zagadek. Próbowano je 
wyjaśnić podczas ostatnich dziesięciu lat badań.
Ustalono zatem, że kamienne fundamenty kościoła 
utożsamianego z kolegiatą Św. Pawła, ufundowaną 
przez Mieszka III Starego w połowie XII w., spo
czywają gdzieniegdzie na fragmentach fundamentów 
starszych o co najmniej jedno stulecie, w pozostałych 
zaś partiach — na regularnych rzędach pali drewnia
nych umacniających grząskie podłoże. Potwierdza to 
przypuszczenie o podnoszeniu się poziomu wód, a co 
za tym idzie wielokrotnych przenosinach mieszkań
ców kaliskiego grodu na miejsca położone wyżej.
Mury budowli z XI w. wskazują, że nie bez powodu 
Bolesław Krzywousty oblegał Kalisz na początku 
XII w., notabene skutecznie, dzięki czemu pod ro
kiem 1106 w Kronice Galla Anonima znalazła się 
wzmianka o kaliskim grodzie. Rekonstrukcja jego 
wcześniejszych dziejów możliwa jest tylko na pod
stawie źródeł archeologicznych.
W czasach świetności kościół grodowy w Kaliszu od
znaczał się bogactwem wystroju architektonicznego. 
Prace wykopaliskowe odsłoniły fragmenty węgarów

Tadeusz Baranowski
Leszek Gajewski

Nowe odkrycia w Kaliszu

Smok 
i święty

Szanujące się zamczysko powinno gościć 
jakiegoś, choćby małego, smoka. Gród w 
Kaliszu spełnia ten warunek. W ostatnich 
latach archeolodzy z Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN osaczyli jedną taką bestię 

zaklętą w ołowianym medalionie!

Badania archeologiczne w okolicach Kalisza rozpoczęły 
się w XIX w. Ich powodem stała się m.in. mapa świata 
Klaudiusza Ptolemeusza (ok.100 — ok.168), greckiego as
tronoma i geografa, na której wśród około 8 tysięcy miejs
cowości zaznaczona została „Kalisia” czyli Kalisz; jest to 
więc miasto o najstarszej w Polsce metryce pisanej. Za 
czasów Ptolemeusza (II w.n.e.) znajdował się tu odkryty 
przez archeologów zespół osad (także cmentarzy), stano
wiących jeden z węzłowych punktów na tzw. szlaku 
bursztynowym łączącym Bałtyk z Imperium Rzymskim. 
Kalisz jest przykładem wielowiekowej ciągłości osadniczej 
— od epoki kamienia do współczesności.

Kalisz we wczesnym średniowieczu 1 gród na Zawodziu. 2 osa 
da na Zawodziu. 3 — stare miasto. 4 miasto lokacyjne
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4

1.2. Medaliony z XII w. ze skrzydlatymi 
postaciami: 1 — smoka i 2 — anioła- 
świętego (?)
3, Odkryty fundament kolegiaty Św. 
Pawia
4 Widoczne we wnętrzu kolegiaty 
nawarstwienia wielu faz rozbudowy 
grodu: najniżej — drewniane kon
strukcje grodu z IX w,, z prawej strony
— kamienna ława fundamentowa 
kościoła romańskiego, w głębi zdjęcia
— pozostałości fundamentu empory
5. Hipotetyczny wygląd kolegiaty Św. 
Pawła w drugiej połowie XII w. (wg T. 
Węclawowicza)
6. Pochówek kalekiego mężczyzny na 
cmentarzu przykościelnym
7. Prace wykopaliskowe na terenie 
grodziska

(rys.: 1,2 — Sława Nowińska, 5 — 
Tadeusz Węcławowicz: zdjęcia: Ta
deusz Baranowski i Leszek Gajewski)
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okiennych i portalowych, sklepień, kolumienek mię
dzyokiennych, fryzu arkadowego, a także kawałki 
szklanych witraży o pięknych, barwnych wzorach. Kie
runki odsłaniania tajemnic budowli sakralnych wska
zywali archeologom historycy architektury średnio
wiecznej z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Ta współpraca została uwieńczona 
rozstrzygnięciem wielu zagadnień dotyczących 
przemian w kamiennej zabudowie grodu na Zawo- 
dziu, co posłużyło do opracowania nowych rekon
strukcji bryły kościoła i jego wnętrza. Natrafiono np. 
na fundament empory zachodniej wzniesionej w ist
niejącym już kościele, której budowniczowie nie 
przejmowali się zbytnio pochowanymi tu uprzednio 
zmarłymi i wiele grobów przykościelnego cmentarza 
zostało przeciętych wkopami fundamentowymi. Je
den z dobrze zachowanych grobów z wczesnego 
średniowiecza zasługuje na szczególną uwagę — po
chowano w nim kalekiego od urodzenia, jednorękie
go mężczyznę, który dożył około 35 lat. Jest to pier
wszy wypadek stwierdzenia tego rodzaju inwalidztwa 
podczas antropologicznych analiz ludzkich szcząt
ków kostnych pochodzących z badań archeologi
cznych.
Odkrycia ostatnich lat — to nie tylko nabierający 

pełniejszych kształtów gród piastowski. Pod war
stwami związanymi z budową romańskiej świątyni 
kamiennej i najwcześniejszego kościoła, wzniesionego 
zapewne z drewna, kry ją się pozostałości umocnień 
grodu precyzyjnie datowane na drugą połowę wieku 
IX (!). Posuwając się jeszcze głębiej w przeszłość do
cieramy do początkowych faz wczesnego średnio
wiecza, gdy na miejscu dzisiejszego grodziska istnia
ło kilka wysp lekko wyniesionych ponad dolinę Pros
ny i wykorzystywanych do chowania zmarłych je
szcze w pogańskim obrządku ciałopalnym, w popiel
nicach lub pod kurhanami.
Rezultaty dawnych i nowych wykopalisk znajdą się w 
przygotowywanej interdyscyplinarnej monografii ka
liskiego grodu. Posłużyły też za główny materiał eks
pozycyjny rezerwatu archeologicznego powstającego 
obecnie na Zawodziu dzięki życzliwości obywateli i 
władz miasta, jako oddział Muzeum Okręgowego 
Ziemi Kaliskiej.
Aby zło nie triumfowało, zaraz po medalionie z bazy
liszkiem archeolodzy odkryli świętą postać na meda
lionie z brązu i ... wykopaliska toczą się spokojnie.

Tadeusz Baranowski 
Leszek Gajewski
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Marek Gzyło

Z warsztatu historyka sztuki

Toruńska 
inskrypcja

Podczas rewaloryzacji budynku przy 
ul. Podmurnej 81 w Toruniu odkryty 

został fragment gotyckiej 
ściany działowej z budynkiem 83.

W
 odkrytej ścianie, przy elewacji fron
towej odsłonięta została wykuta w mu
rze wnęka z zachowanym fragmentem 
inskrypcji i malowidła. Na obrzeżu 

wnęki, po lewej stronie, przechodząc częściowo na li
co ściany zachowało się przedstawienie figuralne 
wyobrażające dwie — być może uskrzydlone — po
stacie ludzkie, odziane w długie, luźne szaty. Tło dla 
tych postaci stanowi szereg poziomych linii połączo
nych liniami pionowymi — tworzących „drabinę”. 
Obok i poniżej znajdują się jeszcze inne fragmenty, 
niestety ze względu na bardzo zły stan zachowania 
niemożliwe do odczytania. W tle wnęki, na fragmen
cie tynku o wymiarach około 40 x 70 cm zachowały 
się relikty inskrypcji, rozmieszczone w siedmiu rzę
dach.
W rzędzie pierwszym zachował się jedynie fragment 
ozdobnej litery inicjalnej — prawdopodobnie „Z”, w 
drugim — fragment litery „ m ” lub „ n ”, w trzecim — 
najprawdopodobniej słowo „hilffest”, fragment 
pierwszej litery drugiego wyrazu (może „m”) i dolny 
fragmencik (stopka) drugiej jego litery, być może 
„i”. Najlepiej zachowany i czytelny jest wiersz 
czwarty, który zawiera słowo „Psalm” i cyfrę „4”. W 
rzędzie piątym zachowały się słowa „Ich” — gdzie li
tera „Z”, tak jak w rzędzie pierwszym ma charakter 
ozdobny, następnie słowo „hate” oraz fragment trze
ciego wyrazu zaczynającego się najpewniej na 
„vi.Na wiersz szósty składają się słowa: „her/ 
tz/en” lub „her/st/en” oraz początkowe litery dru
giego wyrazu zaczynającego się literą „a”. W wierszu 
siódmym dwie lub trzy litery początkowe pierwszego 
wyrazu są nieczytelne, dalsza zaś jego część brzmi: 
„...e/tz/eten” lub „...e/st/eten”, z wyrazu drugiego 
zachowała się jedynie pierwsza litera „m”.
Inicjalny charakter litery „I” w początkowym słowie 
„Ich” w czwartym rzędzie oraz brak przed nim krop
ki rozdzielającej wyrazy, a także rozdzielenie insk
rypcji „przypisem” o treści „Psalm 4” pozwoliły na 
postawienie hipotezy, że mamy tu do czynienia z 
dwoma, niezależnymi tekstami. Przyjęto również, że 
„przypis” odnosi się do inskrypcji górnej. Z takimi 
założeniami wstępnymi przystąpiono do dalszej ana
lizy mającej dać odpowiedź na pytania — jak długa 
była inskrypcja i o czym mówiła oraz kiedy powstała i 
kiedy została zniszczona.
Stosunkowo najprostsza okazała się odpowiedź na 
pytanie o długość napisu i czas jego zniszczenia. Ana
liza materiałów kartograficznych pozwoliła ustalić, że 
linia zabudowy tego fragmentu ulicy przedstawiona 
na planie Staudiego i Gruetzmachera z 1816 r. biegła 
prosto, a linię załamaną uzyskała przed 1884 r., co
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1. Kamienica przy ul. Podmurnej
81 w Toruniu po pracach reno
wacyjnych
2. Fragment inskrypcji i (po le
wej stronie) malowidło postaci 
ludzkiej na „drabinie"

potwierdza plan Boehmera. Przeniesienie zauważo
nych zmian na współczesny podkład sytuacyjno-wy- 
sokościowy pozwoliło obliczyć, że ściana, w której 
znajduje się wnęka z inskrypcją, została skrócona o 
około 150 cm. To z kolei — po odjęciu 60 cm gruboś
ci fasady — pozwoliło na ustalenie długości wnęki, a 
zarazem napisu na około 90 cm. Analiza materiałów 
kartograficznych pozwoliła też na ustalenie — w 
bardzo szerokim co prawda zakresie — czasu zni
szczenia wnęki. Jednak kwerenda zachowanych akt 
budowlanych i gruntowych ujawniła zapis o zna
cznym zniszczeniu budynku pod datą 1817, a ponie-

(fot.2 — Mirosława Furmaniuk)
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waż zapisy późniejsze nie wspominają ani o zniszcze
niach, ani o przebudowach należy przyjąć, że zni
szczenie zostało dokonane około 1817 r.
Kwestią następną było pytanie o czas powstania 
inskrypcji i malowidła. Wobec braku bezpośrednich 
odniesień (np. daty), schematyczności przedstawie
nia figuralnego oraz popularności Psalmów w ciągu 
całej historii chrześcijaństwa, jedynym sposobem 
ustalenia przybliżonego choćby czasu powstania, po
została analiza graficzna pisma. Po pierwsze stwier
dzono, że obie części napisu pisane były tą samą ręką. 
Wskazują na to podobieństwa w kształtowaniu 
poszczególnych liter — zwłaszcza „m” w wierszach 
2,4 i 7 oraz „e” w wierszach 3,5,6 i 7, a także litery 
„t” w wierszach 3 i 5. Tekst napisany jest w języku 
niemieckim, w przeważającej części minuskułą łaciń
ską z pewnymi wtrętami wcześniejszymi, wywodzą
cymi się jeszcze z pisma gotyckiego, np.długie „s” w 
formie długiej, prostej laski zakrzywionej na górze w 
prawą stronę (forma taka ma swoją kontynuację rów
nież w piśmie neogotyckim). Obok tego występują 
neogotyckie litery: „h”, „1” i „w” oraz minuskułowe i 
majuskułowe „m” i „n”. Litera „h” występuje w 
formie dwojakiej — „humanistycznej”, łacińskiej 
„h” mającej bliższe analogie w piśmie wczesnogotyc- 
kim oraz — typowo neogotyckiej jako długa laska z 
oczkiem na górze zawiniętym w prawo. Neogotycką 
formę ma również litera „P”, natomiast litera „A ” w 
formie majuskułowej wzorowana jest na antykwie i w 
piśmie neogotyckim występuje rzadko.
Wprawdzie analizy przeprowadzane przez paleogra- 
fów zajmujących się neografią gotycką i paleografią 
łacińską w większości odnoszą się do dokumentów i 
ksiąg, epigrafię traktując marginalnie, jednak pewne 
spostrzeżenia i zasady ogólne można również odnieść 
do tekstów epigraficznych. Cytowane wyżej litery 
neogotyckie — minuskuły: „h”, „l”, „s”, „v” i maju- 
skuły: „m”, „n” — występują w dokumentach z XVI 
i pierwszej połowy XVII w. Litera „e” pisana jako 
„trzonek z beleczką lub oczkiem w prawo” jest typo
wa dla XVI w., tak jak pisanie liter osobno.
Litery majuskułowe w piśmie neogotyckim pojawiają 
się w Niemczech około 1550 r. Około 1570 r. pojawia 
się neogotycka litera „P” w postaci laski wygiętej w 
górze w lewo, z zamkniętym oczkiem z prawej i po
przeczką. Na koniec cyfra „4” w postaci zamkniętej 
jest również typowa dla XVI w. Wcześniej miała 
kształt otwartej na dole ósemki, później pisano ją 0- 
twartą u góry.
Wyniki przedstawionej tu skrótowo analizy paleogra- 
ficznej pozwalają na umieszczenie czasu powstania 
inskrypcji od końca XVI do połowy, a nawet do koń
ca XVII w.

Pytanie następne dotyczyło treści malowidła. Prze
prowadzona analiza ikonograficzna wskazuje, że za
chowany fragment przedstawia Drabinę Jakubową. 
Motyw aniołów wstępujących do nieba i zstępują
cych na ziemię oznaczał powiązanie spraw ziemskich 
ze sprawami niebieskimi (boskimi), doczesnych z 
duchowymi. Bywał też odnoszony do osoby Marii 
jako „drabiny niebieskiej”, ponieważ „przez Nią Bóg 
zstąpił na ziemię, aby przez Nią ludzie zasłużyli sobie 
na wejście do nieba”. Motyw ten, symbolizujący 
również sen, można odnieść do pełnego ufności wy
znania zawartego w Psalmie. Kierując się bowiem 
wskazówką zawartą w „przypisie” znaleziono częś
ciową odpowiedź na ostatnie pytanie o treść napi
sów. Przeprowadzono mianowicie analizę tekstów 
Psalmów o numeracji początkowej zawierającej cyfrę 
„4”. Ponieważ teksty inskrypcji zostały sporządzone 
w języku niemieckim, analizę prowadzono na tekście 
w tłumaczeniu Marcina Lutra (jako najbardziej re
prezentatywnym), posiłkując się również tłumacze
niami biblijnymi oraz poetyckimi z XIX i XX w. 
Lektura tych tekstów i porównanie ich z zachowa
nymi fragmentami inskrypcji skłania do postawienia 
hipotezy, że trzy pierwsze linie inskrypcji są cytatem 
wersu 9 z Psalmu 4. W niemieckim tłumaczeniu M. 
Lutra brzmi on: „Ich liege und schlafe mit Frieden, 
denn allein Du, Herr, hilfft mir, das ich sicher wohne ” 
(„W spokoju układam się do snu, w spokoju zasy
piam, bo tylko ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć 
bezpiecznie” — w tłumaczeniu Czesława Miłosza). 
Rozpisanie tego tekstu w trzech wierszach i odnie
sienie go do zachowanych fragmentów liter i wyra
zów daje wynik następujący:

„ Ich liege und schlafe ganz
mit Frieden, denn, allein Du, Herr, 
hilffest mir, das ich sicher wohne”.

Rozmierzenie liter i słów w porównaniu z zachowa
nymi fragmentami inskrypcji dowodzi, że zrekon
struowany tekst zająłby nie więcej niż 80—90 cm, a 
więc zmieściłby się w hipotetycznej długości wnęki. 
Poszukiwanie w Psalmach odniesień do drugiej częś
ci inskrypcji nie przyniosło, niestety, rezultatów. Nie 
można tu wykluczyć hipotezy, że jest to osobisty ko
mentarz autora inskrypcji do treści wyrażonych w 
motywie Drabiny Jakubowej oraz cytacie z Psalmu. 
Jeśli tak, to należy żałować, że fragment ten jest nie
możliwy do odczytania, gdyż stanowiłby kapitalny 
przyczynek do poznania siedemnastowiecznej oby
czajowości.

Marek Gzyło
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Zaułkami 
Wilna

W Wilnie zaułek — mała, 
wąska uliczka bez wylotu 
— nabiera szczególnego 
znaczenia. Pozornie niknąć 
w wielkim, dziś ponad 600- 
-tysięcznym mieście, sta
nowi jednak ów nerw urba
nistycznego organizmu, 
ogniskującego się na wileń
skim Starym Mieście (o po
wierzchni 265 ha), z za
chowaną gęstą siecią uli
czek, placyków, podwórek, 
przy których wznoszą się 
niekiedy kilkusetletnie bu
dowle. Tradycją grodu nad 

Wilią jest nadawanie wielu 
uliczkom nazwy „zaułek”. 
Plan miasta Wilna z 1936 r. 
wykazuje ich kilkadziesiąt. 
Rozsiane w różnych dziel
nicach, przyjmowały na
zewnictwo bądź od kościo
łów i klasztorów, obok któ
rych lub do których wiodły 
(np. Zaułek Bernardyński, 
Św. Ignacego, Św. Kazi
mierza), od kramów i skle
pów różnych rzemiosł (np. 
Zaułek Kucharski, Literac
ki — od licznych księgarń 
i antykwariatów, Murarski, 

Rymarski) czy od miast, w 
stronę których były skiero
wane (np. Zaułek Kicjdań- 
ski, Kowieński, Lidzki, 
Warszawski).
Najbardziej malownicze, 
najciekawsze zaułki spot
kamy na Starym Mieście. 
Nietrudno do niego trafić, 
drogowskazem naszej prze
chadzki jest optyczna do
minanta dzwonnicy kościo
ła Św. Jana o wysokości 50 m. 
Ulica Św. Jana doprowa
dza nas do głównej ulicy 
Starego Miasta — Zamko
wej (ob. Pilies Gatve) wraz 
z ciągiem ul. Wielkiej (ob. 
Didźioji Gatve), stanowią
cej jego oś urbanistyczną na 
linii: zamek (XIV—XV w.) 
— plac Ratuszowy. W gma
chu dawnego ratusza 

(XVIII—XIX w.) mieści 
się obecnie Galeria Malar
stwa (m.in. obrazy Ferdy
nanda Ruszczyca). Od ul. 
Zamkowej, pełnej uroczych 
kawiarenek, restauracji, 
sklepików z pamiątkami, 
odchodzą w kierunku Wi- 
lenki (Wilejki) trzy prze
piękne zaułki: Bernardyń
ski, Św. Michała i Literac
ki. Wejdźmy w najsławniej
szy z zaułków wileńskich — 
Bernardyński (druga ulicz
ka na prawo od absydy koś
cioła Św. Jana, przylegają
cej do ul. Zamkowej). 
„ Wązki i kręty, za każdym 
krokiem otwierający nowe 
niespodziewane obrazy i per
spektywy, zamknięty częś
ciowo gładkiemi, zupełnie 
ślepemi ścianami, stanowią-

1 Zaułek Bernardyński — najsłyn
niejszy z wileńskich zaułków
2. Dziedziniec im. J Słowackiego 
z tablicą pamiątkową i popiersiem 
poety (z 1927 r.) dłuta B Bałzukiewi- 
cza przy ul. Zamkowej 22
3. Chyląca się drewniana altana przy 
oficynie domu w dziedzińcu im J. 
Słowackiego

cemi czarujący kontrast do 
dalszych planów, obramiony 
staroświeckiemi domami o 
bogatych barokowych porta
lach, oddziela się od ul. 
Zamkowej w części swej naj
węższej lekkim łękiem, śmia
ło przez ulicę przerzuco
nym” — pisał Juliusz Kłos 
w swoim przewodniku po 
Wilnie z 1923 r. Trafny ten 
opis jest aktualny i dzisiaj, 
w Bernardyńskim bowiem
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(zdjęcia: Antoni J. Koseski)

zatrzymał się czas... Stoi 
też dom nr 11 z uroczym 
dziedzińczykiem, który obie
ga drewniana balustrada. 
W nim Adam Mickiewicz, 
po powrocie z Kowna, w 
1822 r. przygotowywał do 
druku Grażynę. Kilka po
koi domu mieści niewielkie 
muzeum Wieszcza. Zaułek 
spada w kierunku Wilenki, 

4.5. Z wielu punktów wileńskiego 
Starego Miasta widoczna jest dzwon
nica kościoła Św. Jana: z ul. Św. Jana 
(4) i z ul. Wolana (5)
6. Ul. Wolana koło kościoła Św. Mi
chała Archanioła w lewej pierzei łączy 
aż trzy zaułki: Bernardyński, Św. Mi
chała i Literacki

kończąc się przy ul. Wola
na, skąd rozciąga się widok 
na kościół Bernardynów 
(1525, obecnie w renowa
cji) i sąsiedni kościół Św. 
Anny (1502), majstersztyk 
późnego gotyku wileńskie
go. Ulica Wolana (ob. A. 
Volano) zachowała history
czny charakter (wygląd bez 
zmian w porównaniu ze 
stanem sprzed wojny). 
Kręta uliczka z ciekawymi 
perspektywami na dzwon
nicę Św. Jana i domy z 
XVIII w. niby klamrą spi
na aż trzy zaułki: Bernar
dyński, Św. Michała i Lite
racki. Przez bramę między 
dwoma ostatnimi zaułkami 
wchodzimy na dość ob
szerny dziedziniec o nieco 
wiejskim charakterze, z 
chylącą się drewnianą alta
ną, a z lewej w głębi z 
wmurowaną w ścianę ofi
cyny tablicą pamiątkową i 
popiersiem Juliusza Sło
wackiego. Wielki poeta 
mieszkał tu w 1824 r. w 
domu przy ul. Zamkowej 
22 (z końca XVIII w., na 
początku XIX w. mieścił 
uniwersyteckie kolegium 
medyczne). W 1927 r. na 
jego podwórcu ustawiono 
biust wieszcza, dziedziń
cowi nadając im. Juliusza 
Słowackiego. Przechadzka 
kilkoma z wielu zaułków 
starego Wilna doprowadza 
nas z powrotem do ul. 
Zamkowej. A chodzić, 
zwiedzać i błądzić można 
po wileńskich uliczkach 
nieskończenie...

Antoni J. Koseski

4
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Galicyjska
Wenecja

na, która po jego śmierci 
wyszła za mąż za arcyksię- 
cia Karola Olbrachta 
Habsburga Lotaryńskiego 
(1888—1951), pułkownika 
wojsk polskich. Busk powi
nien był odziedziczyć jej

W odległości około 45 ki
lometrów od Lwowa, nad 
górnym Bugiem, położone 
jest miasteczko Busk. Oko
lica ta, ze względu na obfi
tość wody i stawów, zwana 
była kiedyś „galicyjską 
Wenecją”. W X w. Busk 
należał do książąt ruskich, 
później był wielokrotnie ni
szczony w czasie napadów 
tatarskich. Po każdym z 
nich jednak był odbudo
wywany i obdarzany 
przywilejami królewskimi, 
zwłaszcza za Jana III So
bieskiego.
W drugiej połowie XVIII w. 
jako stolica ziemi i 
powiatu tytularnego kasz
telanii buskiej wchodził 
Busk w skład olbrzymich 
włości hr. Mierów. Syn 
Józefa Miera (założy
ciela dóbr) Wojciech 
(1767—1831), literat i tar- 
gowiczanin, założył w Bu
sku wspaniałą rezydencję, 
ale wkrótce ją sprzedał i 
przeniósł się do Leżajska. 
Wykupił ją cioteczny brat 
Wojciecha, Feliks, dyploma
ta austriacki (1778—1857), 
przekazując następnie sy
nowi Henrykowi (1829—1879), 
szambelanowi austriackiemu. 
Jego żona, znana aktorka 
lwowska, Anna z Wiere- 
rów, przekazała z kolei do
bra siostrzeńcom, Kazimie
rzowi i Stanisławowi Bade- 
nim. Kazimierz Badeni 
(1846—1909), przywódca 
galicyjskich konserwaty-

1.2. Busk: kościół katolicki (1) 
i synagoga (2)

(zdjęcia: Zbigniew Hauser) 

stów, namiestnik Galicji i 
premier austriacki, żonaty z 
Marią Apolonią Skrzyńską, 
około 1886 r. osiedlił się w 
Busku, oddając się z za
miłowaniem gospodarstwu. 
Pochłonięty jednak spra
wami politycznymi, pow
rócił tu na stałe dopiero po 
zakończeniu kariery urzęd
niczej w ostatnich latach 
XIX w.
Jego syn, Ludwik Józef 
(1873—1916), ożenił się ze 
Szwedką Alicją Ancarcro-

syn z pierwszego małżeń
stwa, Kazimierz Stanisław 
Badeni (ur. 1912 r.). Jako 
dominikanin nie mógł jed
nak administrować mająt
kiem, toteż do 1939 r. Busk 
znajdował się pod zarzą
dem jego ojczyma. Arcy- 
książę Karol był postacią 
nietuzinkową. Czuł się Po
lakiem i pomimo wielu 
przeciwności — pozostał 
nim do końca. W 1918 r. 
zgłosił się ochotniczo do 
armii polskiej, dochodząc 

do stopnia pułkownika. W 
okresie dwudziestolecia 
międzywojennego adminis
trował rozległymi dobrami 
buskimi swej żony oraz 
własnymi w Żywcu. Z tych 
ostatnich w 1924 r. poda
rował Polskiej Akademii 
Umiejętności 10 tys. ha, w 
tym wieś Zawoję. W kam
panii wrześniowej zgłosił 
się jako ochotnik, a po jej 
zakończeniu odmówił pod
pisania „volkslisty”, za co 
był więziony do końca woj
ny. Jego szwedzka żona za
chowała się podobnie i była 
internowana. Pomimo 
swoich zasług wobec 
Polski, zmuszony został do 
jej opuszczenia po 1945 r. 
Istniejący do dziś pałac 
w Busku wybudował Woj
ciech Mier w 1810 r. Pó
źniej był on przebudowy
wany i rozbudowywany. 
Zdewastowany w czasie 
pierwszej wojny światowej 
przez wojsko i miejscową 
ludność, został w 1932 r. 
odrestaurowany. Służył ja
ko letnia rezydencja właś
cicieli, przebywających 
głównie w Żywcu. Po woj
nie zajęła go armia radziec
ka. Obecnie pałac jest nie
dostępny, a podejrzliwe 
spojrzenie wartownika w 
bramie wejściowej zniechę
ciło mnie do robienia zdjęć. 
Wybudowany w 1780 r. 
klasycystyczny kościół, zos
tał po wojnie zamieniony 
na składnicę filmową. Jak 
powiedział mi jeden z 
mieszkańców, w zabudo
waniach przykościelnych 
przez pewien czas mieścił 
się komisariat milicji, a wy
posażenie przeniesiono do 
muzeum w Olesku. Gdy 
podszedłem do kościoła, 
okazało się, że jest zamknię
ty na głucho i nie ma na 
nim krzyży. Później dowie
działem się, że został już 
zwrócony katolikom.

Zbigniew Hauser
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Słowacki
w Krzemieńcu

W 1909 r. mijało 100 lat od mo
mentu urodzin i 60 lat od chwi
li śmierci Juliusza Słowackiego. W 
związku z tymi rocznicami grupa 
polskiej młodzieży akademickiej 
postanowiła postarać się o uczcze
nie wieszcza przez wystawienie 
stosownego pomnika w jego ro
dzinnym mieście — Krzemieńcu. 
Aby nadać swojej inicjatywie 
większą rangę i zapewnić odpo
wiednie środki na ten cel, studenci 
postanowili prosić o pomoc śro
dowisko ziemian kresowych. Wy
stępujący w imieniu młodych, inż. 
Antoni Minkiewicz (jego matka by
ła krewną Słowackiego) oraz dok
tor Stanisław Trzebiński z Kijo
wa, włączyli do sprawy Jana Jod- 
ko-Narkiewicza, który po przed
stawieniu mu całej idei z miejsca 
przystąpił do działania. W krót
kim czasie rozesłał wiele listów na 
Wołyń, Podole i Ukrainę, prosząc 
tamtejszych ziemian o wsparcie 
inicjatywy budowy pomnika. Na 
odzew nie trzeba było czekać zbyt 
długo, ziemianie odpowiedzieli 
gremialnie. Wszyscy, tak jak m.in. 
książę Roman Sanguszko ze Sła- 
wuty czy hr. Leon Ledóchowski z 
Frydrykowa, oprócz pieniędzy 
przysyłali też listy pełne patrioty
cznych uniesień, manifestujące 
ogromne umiłowanie ojczyzny.

Dysponując już odpowiednim 
funduszem, komitet budowy po
mnika, w którego składzie znaleźli 
się m.in. wspomniani już Jan Jod- 
ko-Narkiewicz, Antoni Minkie
wicz, a także hr. Czosnowski i wie
lu okolicznych ziemian, wydelego
wał Antoniego Minkiewicza z to
warzyszącym mu architektem 
Wyszyńskim do Krakowa, aby 
tam zaproponować twórcy war
szawskiego pomnika Chopina, 
Wacławowi Szymanowskiemu, 
wykonanie medalionu lub popier
sia poety, które można by było 
umieścić w kościele w Krzemień
cu. Inicjatorzy budowy pomnika 
nie przewidywali stawiania go w 
plenerze, gdyż na terenie zaboru 
rosyjskiego wznoszenie monu
mentów ku czci polskich bohate
rów czy innych osób zasłużonych 
dla sprawy polskiej, było zabro
nione.

W momencie, gdy starano się o 
uczczenie Słowackiego, sytuacja w 
tym względzie skomplikowała się 

jeszcze bardziej. Otóż rosyjscy 
urzędnicy działający na rzecz jak 
najszybszego odpolszczania za
grabionych terytoriów Rzeczy
pospolitej zauważyli, że kościoły 
na tym obszarze stają się powoli 
prawdziwymi panteonami pełny
mi narodowych pamiątek i symbo
li tak drogich sercom Polaków. W 
związku z tym, ówczesny minister 
spraw wewnętrznych, łączący też 
funkcję ministra policji, Piotr Ar- 
kadjewicz Stołypin, przygotował 
projekt ukazu carskiego, który 
zabraniał wznoszenia jakichkol
wiek pomników w kościołach bez 
specjalnego pozwolenia. Projekt 
ten czekał w tym czasie tylko na 
swoją kolej do zatwierdzenia przez 
cara. Spowodowało to, że komitet 
miał bardzo mało czasu na realiza
cję swojego projektu.

Wacław Szymanowski bardzo 
szybko przystał na propozycję 
Minkiewicza i Wyszyńskiego, 
mimo że nie była to propozycja 
atrakcyjna finansowo. Artysta po
stanowił wykorzystać jako projekt 
wcześniej przygotowaną rzeźbę. 
Pierwsza jej wersja była przygo
towana na prośbę władz szkolnych 
Galicji, które chciały, aby powie
lona w gipsie figurka rozesłana 
została do wszystkich szkół na 
podległym im terenie, co uczciło
by nadchodzącą rocznicę 100-lecia 
urodzin Słowackiego. Artysta 
osobiście udał się do kamienioło
mów w Chęcinach, aby tam za
mówić odpowiedni blok marmu
ru. Dyrektor kamieniołomów inż. 
Filipowski, po rozmowie z rzeź
biarzem, zobowiązał się dostar
czyć blok marmuru o wysokości 4 
m, biorąc za to jedynie 1000 rubli.

Według projektu Szymanowskie
go, Słowacki miał być przedsta
wiony w naturalnej wielkości, w 
pozycji siedzącej, z głową wspartą 
na prawej ręce, z ramion spływać 
miał luźno narzucony płaszcz, na
tomiast za poetą miał stać geniusz 
ubrany w zbroję i hełm ze spu
szczoną przyłbicą na głowie. Ca
łość miała być umieszczona w 
owalnej niszy ujętej w proste 
obramowanie z czerwonego mar
muru kieleckiego.
Po przygotowaniu modelu po
mnika, a następnie jego makiety, 
Szymanowski wysłał ją do Paryża, 
do zakładów odlewniczych Thie-

(fot. Szczepan Rudka)

baud, gdzie wykonano odlew z 
brązu. Gotową rzeźbę przewiózł 
przez granicę rosyjską jeden z 
członków komitetu budowy, inży
nier Minkiewicz. Oczywiście nie 
było mowy o transportowaniu jej 
jako pomnika, dlatego rozmonto
wane części wieziono w kilkunastu 
skrzyniach jako części maszyn. W 
umówionym dniu ksiądz Bielecki, 
proboszcz parafii w kościele, gdzie 
miał być umieszczony pomnik, 
doprowadził do usunięcia policji z 
najbliższej okolicy, aby można by
ło spokojnie dostarczyć i zmonto
wać przywiezione części. Wspo
minający o tym Jan Jodko-Nar- 
kiewicz nie podaje, w jaki sposób 
tego dokonano, czy była to np. 
odpowiednio wysoka łapówka, pi- 
sze jedynie, że ksiądz Bielecki od
znaczył się „niesłychaną zręcznoś
cią”.

Tak oto dzięki inicjatywie grupy 
studentów podchwyconej przez 
kresowych ziemian w 1910 r. sta
nął pomnik Słowackiego w jego 
rodzinnym mieście. Pod figurą 
poety umieszczony został następu

jący napis: „JULIUSZ SŁO
WACKI ur. w Krzemieńcu 1809 r., 
zm. w Paryżu 1849 r. »Lecz za
klinam niech żywi nie tracą na
dziei... «”.

Te słowa, wypowiedziane kie
dyś przez poetę, napawały otuchą 
przez następne lata wszystkich 
mieszkających i przybywających 
do Krzemieńca Polaków. O dziwo, 
już po umieszczeniu pomnika w 
kościele, żaden z carskich urzęd
ników nie zażądał usunięcia ani 
pomnika, ani tak „wywrotowego” 
napisu.

W przeciwieństwie do więk
szości polskich pomników na Kre
sach, ten miał wiele szczęścia. 
Mimo dwóch wojen światowych 
oraz licznych działań zbrojnych na 
tych terenach, przetrwał nienaru
szony do naszych czasów, świad
cząc teraz o wielkim umiłowaniu 
ojczyzny naszych dziadów, miesz
kających w kraju podbitym przez 
carską Rosję.

Aleksander 
Srebrakowski
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O bezpieczeństwo 
zabytków (i)

Obiekty sakralne — to w więk
szości wypadków budowle zabyt
kowe, nierzadko drewniane z wie
loma cennymi przedmiotami we 
wnętrzach. Największymi zagro
żeniami są dla nich: pożary, kra
dzieże i wandalizm. Kradzież lub 
wandalizm pozostawiają nadzieję 
na odzyskanie bądź odrestauro
wanie uszkodzonego obiektu, 
skutki pożaru są nieodwracalne.
Oceniając skalę tych zagrożeń na
leży stwierdzić, że kradzieże z 
obiektów sakralnych stały się w 
ostatnich latach prawdziwą plagą. 
W połowie lat osiemdziesiątych 
liczba kradzieży i kradzieży z 
włamaniem do obiektów sakral
nych wynosiła około 300 rocznie. 
W 1989 r. wzrosła do około 700, a 
rok 1992 zamknął się ponurą licz
bą 1141.
Zainteresowanie świata przestęp
czego kościołami związane jest nie 
tylko z łatwością ich penetracji, ale 
także z panującą modą na sztukę 
sakralną. Odzyskiwanie utraco
nych zabytków jest utrudnione z 
powodu braku inwentaryzacji, 
opisów i fotografii. Według rapor
tów NIK blisko 50 % dzieł sztu
ki w Polsce jest pozbawionych 
naukowej dokumentacji lub choć

by opisu. Dlatego w ramach sku
tecznego zabezpieczenia przed 
kradzieżą należy przede wszyst
kim sporządzić bardzo dokładną 
dokumentację wszystkiego, co 
mogłoby zostać skradzione: od oł
tarzy, obrazów i rzeźb, przez dary 
wotywne, naczynia i szaty litur
giczne po umeblowanie (dywany, 
ławy, krzesła, itd.), aby w razie 
kradzieży, uszkodzeń czy innych 
strat dysponować wystarczającymi 
materiałami dokumentacyjnymi. 
Poszczególne przedmioty należy 
sfotografować z kilku stron (z 
przodu, z tyłu, z boku), wystarczy 
wykonać zdjęcia czarno-białe o 
formacie 13x18 cm; na odwrocie 
należy wpisać datę wykonania 
zdjęcia i dane sfotografowanego 
przedmiotu. Wskazane jest umie
szczenie skali przy fotografowa
nym obiekcie — w wypadku ma
łych przedmiotów może to być 
miarka centymetrowa lub pudełko 
zapałek.

Obecnie najczęściej jedynym opi
sem pozostałym po skradzionych 
przedmiotach są akta dochodze
niowe policji. Lecz zarówno poli
cja, jak i urzędy celne, aby móc 
działać skutecznie, powinny dy
sponować pełną informacją o po

szukiwanych dziełach. Nie wiemy 
tak naprawdę, jakie są straty spo
wodowane włamaniami do kościo
łów i nie będziemy tego wiedzieli, 
dopóki wielka, na skalę ogólnokra
jową, inwentaryzacja dzieł sztuki 
nie stanie się faktem i tematem 
wiodącym zarówno dla konserwa
torów, jak i dla administratorów 
obiektów sakralnych.

Jak już wspomniano, kradzieże 
dzieł sztuki ze świątyń stały się 
plagą przede wszystkim dlatego, 
że włamania do kościołów nie na
stręczają większych trudności. Dla 
potencjalnego złodzieja problem 
sprowadza się jedynie do tego, co 
ukraść, a nie w jaki sposób. Po
prawienie lub wzmocnienie zabez
pieczenia mechanicznego utrudni 
i skomplikuje pracę złodzieja, 
wydłuży czas jego działania. Przy 
dobieraniu odpowiedniego syste
mu zabezpieczenia należy wziąć 
pod uwagę położenie świątyni. Ina
czej należy potraktować kościół, 
znajdujący się przy głównej, 
ruchliwej ulicy miasta, a inaczej 
położony np. na końcu wsi w za
gajniku i przy cmentarzu. W 
miejscu odludnym złodziej czuje 
się pewnie, wzrasta wtedy zagro
żenie włamaniem. W takim wy
padku skutecznym sposobem od
straszania będzie zainstalowanie 
oświetlenia zewnętrznego. Należy 
dobrze oświetlić drzwi, okna oraz 
teren wokół obiektu.
Szczególną uwagą należy otoczyć 

kościół w czasie prac elewacyj- 
nych. Rusztowanie jest idealną 
„drabiną” dla sprawcy, który do- 
staje się po nim do wysoko poło
żonych, z reguły nie okratowanych 
okien. Aby dostać się na dach, 
włamywacze korzystają także z rur 
spustowych, boniowania elewacji, 
instalacji odgromowej itp. Utrud- 
nimy im pracę zakładając krążki z 
drutu kolczastego lub kolczaste 
kołnierze na rynny lub pioruno
chrony. Jednak podstawową 
sprawą jest odpowiednie mechani
czne zabezpieczenie obiektu. Z 
kilkudziesięciu ankiet Ośrodka 
Ochrony Zbiorów Publicznych 
dotyczących stanu bezpieczeństwa 
obiektów sakralnych wynika, że 
najczęściej spotykane niedopa
trzenia polegają na: złym stanie 
stolarki drzwiowej i okiennej (zna
czne ubytki i wypaczenia); wypo
sażeniu drzwi w stare, zużyte 
zamki o mało skomplikowanych 
mechanizmach przy braku blokad 
przeciwwyważeniowych; braku 
zabezpieczeń okien (np. kraty czy 
rolety); w wypadku drzwi dwu
skrzydłowych — braku zasuw 
pionowych, usztywniających kon
strukcję drzwi po ich zamknięciu; 
niewłaściwej organizacji zamyka-

1. 2. Rusztowania umożliwiające do
stęp do okien i na dach kościołów
3. Sprzyjający włamywaczom układ 
dachów
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nia obiektu i nieodpowiednim sy
stemie przechowywania kluczy.

Do zabezpieczenia drzwi należy 
stosować tylko zamki i zawiasy po
siadające atesty Instytutu Mecha
niki Precyzyjnej oraz Centralnego 

Laboratorium Kryminalistyki 
Komendy Głównej Policji. Do 
drzwi zewnętrznych należy sto
sować:

— zamki wierzchnie:
Optimus—2

Optimus—3
(producent TASKO s.c. Warsza
wa, ul. Lustrzana 36, tel. 36-83- 
13);
Tytan Z—X
Tytan Z—2

Tytan ZK
(producent P.I.W. „Gerda” War
szawa, ul. Surowieckiego 1, tel. 
648-80-08);
ROM-3
ROM-4
ROM-5
(producent P.P.H.U. „Romus”, 
Warszawa, ul. Płużańska 19, tel. 
23-80-22);
— zawiasy: najlepsze na naszym 
rynku są zawiasy dwuskrzydełko- 
we o wielkości 140 mm, odlewane, 
mosiężne z łożyskiem i czopem 
wewnętrznym, produkowane 
przez P.P.H.U. „Anmark”, Suchy 
Las 1 koło Janek, woj. war
szawskie.

Do drzwi wewnętrznych powinno 
się stosować głównie zamki wpu
szczane, np.: zamek ZWBT-1 lub 
ZWBT-2 z wkładką bębenkową, 
profilowaną WP10 — jako zamek 
podstawowy oraz zamek zasuw- 
kowo-bębenkowy ZW-2 jako uzu
pełniający.

Do zabezpieczenia okien można sto
sować różne rozwiązania, np. okien
nice, rolety, foliowanie szyb, folię 
antywłamaniową. Jednak najczęściej 
spotykanymi i polecanymi, głównie 
ze względów architektonicznych, są 
kraty. Montując kraty, szczególną
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9, Wtykowy system zabezpieczenia rzeźby — aby zdjąć figurę należy dwa znaj
dujące się na niej haki przesunąć według określonego schematu na metalo
wych szynach umieszczonych w skrzynce wpuszczonej w ścianę
10- Zabezpieczenie figury wolno stojącej za pomocą kątownika ciesielskiego, 
którego część pozioma przykręcona jest śrubami do podłogi, śrubę pierścienio
wą z tyłu figury i pierścień przykuty do kątownika spina się kłódką
11. Zabezpieczenie wadliwe — figurę można łatwo oderwać przez podważenie 
(rys. wg D. Dietrich, Der Kirchenbau und seine Ausstattung, Munchen 1983)

uwagę należy zwrócić na rodzaj 
zastosowanej stali (najlepsze są 
wykonane ze stali żebrowanej). 
Przekrój kraty nie powinien być 
mniejszy niż 250 mm2; rozstaw 
prętów poziomych — max. 400 
mm; rozstaw prętów pionowych 
— max. 120 mm. Głębokość osa
dzenia kraty w murze powinna 
wynosić co najmniej 150 mm.
Przy zabezpieczaniu drzwi i okien 
należy do minimum ograniczyć 
wszelkie zamknięcia na kłódki. 
Kłódki o wysokim standardzie, 
odporne na rozerwanie, przecię
cie, przełamanie, nie są w Polsce 
produkowane.
Oprócz mechanicznego zabezpie
czenia budynku, konieczne jest 
zadbanie o bezpieczeństwo prze
chowywanych wewnątrz mniej
szych i łatwych do zabrania 
przedmiotów. Ciągle jeszcze wiele 
świątyń jest tradycyjnie otwartych 

dla wiernych przez cały dzień i 
często są w tym czasie pozosta
wiane bez nadzoru. Łatwo więc w 
ciągu dnia ukryć się w zakamar
kach świątyni, aby w nocy, bez 
przeszkód, dokonać przestępstwa. 
Bardzo istotną czynnością jest 
więc dokładne sprawdzanie wnę
trza obiektu przed zamknięciem. 
Podobnie w miejscach kultu ma
sowo uczęszczanych przez wier
nych lub turystów (np. Jasna Góra 
w Częstochowie) potencjalny zło
dziej ma ogromnie ułatwione za
danie. Bez trudu, nie zauważony 
w tłumie, może zdjąć ze ściany ja
kiś niewielki przedmiot, obraz, fi
gurkę itp.
Mechaniczne zabezpieczenie obra
zów jest trudne, ponieważ ramy i 
podobrazie najczęściej nie są wy
starczająco solidne. Jednak czasa
mi jedna śruba mocująca obraz do 
ściany wystarczy, aby udaremnić 

kradzież. Mniejsze obrazki można 
mocować na drewnianych płytach, 
które przykręca się na stałe śru
bami do ściany. Mechaniczne za
bezpieczenie wolno stojących fi
gur wymaga fachowego wykona
nia i powinno przebiegać pod nad
zorem konserwatora zabytków, 
aby nie ryzykować uszkodzenia 
oryginału. Przy wykonywaniu 
tych prac należy zwrócić uwagę, 
aby rzeźba nie została przymoco
wana tylko w jednym miejscu — 
można nią wtedy manipulować i w 
końcu zerwać zamocowanie. Każ
dy przedmiot powinien być 
przytwierdzony przynajmniej w 
dwóch miejscach, np. z tyłu na 
wysokości ramion i przy podsta
wie. Rzeźbę można przykręcić 
śrubami do ściany, zawsze od tyłu 
i to w miejscu, w którym nie ryzy
kuje się poważniejszego uszkodze
nia. Figury wydrążone od tyłu są 
często zamknięte deską, mocowa
nie zabezpieczeń na tej desce jest 
bezcelowe, podobnie zresztą jak 
na innych fragmentach dających 
się łatwo odłamać. Kradzież 
utrudnia maksymalnie takie 
umiejscowienie rzeźby, aby dostęp 
do umocowania był bardzo trud

ny, wręcz niemożliwy dla wszel
kich narzędzi (piły, szczypce).
Kolejnym zjawiskiem, o którym 
należałoby wspomnieć, jest wan
dalizm. Na podstawie obserwacji 
prowadzonych w ostatnich latach 
można stwierdzić, że najbardziej 
zagrożone wandalizmem są cmen
tarze oraz niewielkie, wolno stoją
ce obiekty, np. kapliczki, figury 
świętych, krzyże. Motywy działa
nia sprawców tego rodzaju zni
szczeń najczęściej nie mają racjo
nalnego uzasadnienia, dlatego akty 
wandalizmu są nieprzewidywalne 
i trudno o skuteczne metody za
pobiegania. Podobnie jak w wy
padku zabezpieczenia przed wła
maniem — obiekty powinny być 
dobrze oświetlone. Najcenniejsze 
zabytki wewnątrz należałoby 
umieszczać poza zasięgiem wier
nych i zwiedzających, np. w gablo
tach lub utrudniać dostęp do nich 
za pomocą różnego rodzaju prze
gród, np. szklanych. Wobec aktów 
wandalizmu skierowanych prze
ciwko nagrobkom cmentarnym i 
przydrożnym kapliczkom pozo- 
stajemy jednak bezradni.

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

Kradzież w dniu 30 czerwca 1993 r. z Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich (woj. 
bielskie, Oddz. Muzeum Okręgowego w Cieszynie)

1. KOSSAK Wojciech. Wach
larz. Wesele krakowskie, 
XIX/XX w.
Gwasz. 32x66 cm. Sygn. 
„Wojciech Kos”.
Kat. PA-330-282.

2. KOSSAK Wojciech. Wach
larz. Pokłon rycerza, k. XIX 
w.
Olej. 25x46 cm. Sygn. 
„Wojciech Kossak".
Kat. PA-331-283.

3. KOSSAK Wojciech. Wach
larz. Koncert Jankiela, 
1883 r.
Olej. 24x46 cm. Sygn. 
„Wojciech Kossak, listopad 
1883 r.”
Kat. PA-332-284.

4. KOSSAK Wojciech. Por
tret Anny Kossakowej — 
żony Tadeusza Kossaka, 
1903 r.
Obraz olejny. 45x37 cm. 
Sygn. „W. Kossak 1903.” 
Kat. PA-333-285.

5. KOSSAK Juliusz. Drew
niany kościółek w Gro
chówie w Kaliskiem, 2 poł. 
XIX w.
Akwarela. 14x18 cm. U do
łu na passe-partou napis 
odręczny: „Kościółek w 
Grochówie w Kaliskiem, w 
którym Juliusz Kossak z 
panną Zofią Gałczyńską 
brali ślub w 1855 roku.” Na 
odwrociu napis: „Własność 
Zosi Kossakówny, Kośmin 
30.111.1895 r.”
Kat. PA-334-286.

6. KOSSAK Juliusz. Ułani 
Rodakowskiego konno, 2 
poł. XIX w.
Akwarela. 35x44 cm. Sygn. 
p. d. „Juliusz Kossak.”
Kat. PA-335-287.

7. KOSSAK Juliusz. Portret 
konny Tadeusza Kossaka. 
1886 r.
Akwarela. 45x37 cm. Sygn. 
I. d. „Juliusz Kossak 1886.” 
Kat. PA-336-288.
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8. KOSSAK Wojciech. Au
toportret, 1924 r.
Olej na drewnie lipowym, 
50x39 cm. Sygn. I. d. „Ta
deuszowi Wojtek 1924.” 
Kat. PA-337-289.

9. KOSSAK Juliusz. Koń 
przy żłobie, 2 poł. XIX w.
Obraz olejny 37x28 cm. Na 
odwrociu napis: „Obrazek 
olejny przedstawiający ko
nia osiodłanego, lecz nie 
okiełznanego stojącego 
przy żłobie — otrzymany 
przed laty od Babki mej, 
Zofii z Gałczyńskich Kos- 
sakowej, jako pracę jej mę
ża, Juliusza Kossaka. Na 
tej podstawie stwierdzam 
jego autentyczność pomi
mo braku podpisu. Zofia 
Kossak-Szatkowska War
szawa 31.IV.1957.”
Kat. PA-338-290.

10. KOSSAK Juliusz. Pokój 
myśliwski Wojciecha Gał
czyńskiego, 1855 r.
Akwarela. 24x33 cm. Sygn. 
u dołu: „Juliusz Zosi w 
roku 1855.”
Kat. PA-340-292.

11. KURYATTO Czesław. 
Portret Tadeusza Kossaka, 
1934 r.
Obraz olejny. 54x42 cm. 
Sygn. p. d. „Kuryatto 
1934.”
Kat. PA-339-291.
12. KOSSAK Juliusz. Por
tret Wojciecha Gałczyń
skiego na bułanym ogierze, 
1855 r.
Akwarela. 49x32 cm. 
Sygn. u dołu: „Juliusz Kos
sak 1855.”
Kat. PA-341-293.

13. KOSSAK Juliusz. Ułani 
dziewczyna, 1885 r.
Akwarela. 11x18 cm. Sygn. 
p. d. „Juliusz Kossak 1885.” 
Kat. PA-342-294.

11

W czerwcu br. dzięki działaniom Komendy Rejonowej Policji w Płocku parafia pra
wosławna odzyskała 13 ikon spośród 19 skradzionych w nocy z 1 na 2 lutego 1993 r. 
z kaplicy prawosławnej w Płocku. Są to ikony opatrzone następującymi numera
mi Katalogu strat publikowanego w „Spotkaniach z Zabytkami” (nr 8,1993): 8. Mat
ka Boska Kazańska, 10. Tryptyk śś. Piotr i Paweł; Maria Magdalena i Zofia, 14. 
Trójca Święta, 15. Welon Matki Boskiej, 16. Ofiarowanie w Świątyni, 17. Zaśnięcie 
Matki Boskiej, 18, Święty Aleksander Newski, 19. Zmartwychwstanie Chrystusa, 
21. Narodzenie Chrystusa, 23, Podniesienie Krzyża, 24. Chrzest Chrystusa.

Dział prowadzony jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych

Zespół Działu Dokumentacji: Monikę 
Barwik i Agnieszkę Pawlak.
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Zamek
i... więzienie

Problem zamku w Brześciu 
Kujawskim można skwitować 
jednym zdaniem, pochodzą
cym z ankiety Komisji Rzą
dowej Spraw Wewnętrznych 
Królestwa Polskiego, spisanej 
w 1820 r. Odnotowano tam 
bowiem, że zamek „obrotami 
wojennymi spustoszony, za rzą
du pruskiego rozebrany został”. 
I tak się rzeczywiście stało, 
stare budynki zamkowe zosta
ły naprawdę rozebrane, a pro
wadzone tu w latach siedem
dziesiątych badania architek
toniczne doprowadziły do 
stwierdzenia, że cała dostępna 
badaniom substancja muro
wana pochodzi z przełomu 
XVIII i XIX w.
Tak jednak jak każdy filozof 
musi mieć w sobie szczyptę 
herezji, tak i archeolog zapa
trzony być winien w potężny 
oręż badawczy, jakim jest nie
wiara. Tylko bowiem niewiara 
w starsze poglądy może wyo
braźnię badacza napędzać, 
budząc jego ciekawość, w wy

niku której nie wszystkie usta
lone tezy mają szansę przeży
cia. Tak było i z zamkiem w 
Brześciu, w którym od 1989 r. 
spędzam letnie sezony bada
wcze. Ponieważ prace archeo-

1.2. Zamek w Brześciu Kujawskim w 
1657 r. na sztychu Eryka Dahlberga 
(1) i widok obecny od południa (2)
3. Budynek pruskiego więzienia sto
jący na miejscu głównego domu 
zamkowego

logiczno-architektoniczne zbli
żają się już do końca wraz z 
remontem brzeskiego zamku, 
może warto kilka słów poświę
cić i temu obiektowi.
Zamek brzeski określony 
został w 1820 r. jako miejsce 
„w którym książęta rezydencję 
mieli” i jest to bez wątpienia 
prawda. Aż 23 razy (w latach 
1399—1430) odnotowano tu 
pobyty króla Władysława Ja
giełły. Władca ten najczęściej

odwiedzał Brześć w kwietniu i 
maju (tylko 5 poświadczonych 
pobytów przypada na inne 
miesiące), a zamek był — jak 
widać — stałą stacją królewską 
związaną z pełnym mobilnoś
ci, a zarazem i regularności 
sposobem sprawowania wła
dzy przez tego króla. Częste 
wizyty na zamku wynikały tak 
ze stałości tras królewskich 
podróży, jak i roli tego miejsca 

w trakcie absorbujących króla 
konfliktów z Krzyżakami. Po 
latach świetności przyszedł 
jednak czas upadku, a wspo
mniany już skryba w 1820 r. 
zanotował, że „za rządu pru
skiego wystawiono kosztem 
skarbu publicznego na miejscu 
starożytnego zamku dom wię
zienia, który się dotąd w do
brym stanie znajduje”.
Motywem rozpoczętych w
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1989 r. badań terenowych 
zamku brzeskiego była nie tyl
ko chęć ogólnego poznania 
obiektu i wymogi wynikające z 
potrzeb konserwatorskich (w 
warunkach prowadzonego re
montu), ale także chęć odpo
wiedzenia na pytanie, czy Pru
sacy rzeczywiście totalnie zni
szczyli stare mury zamkowe. 
Choć pozytywnej odpowiedzi 
dostarczyły już wcześniejsze 
badania architektoniczne, nie
wiara pozostała. I jak się po
tem okazało całkiem słusznie! 
Przed wgłębieniem się w 
szczegóły zarysować trzeba 
dzieje przemian zamku w 
Brześciu. Początki jego nie są 
jasne i wiążą się z translokacją 
organizmu miejskiego ze Sta
rego Brześcia na zajmowany 
obecnie wyniosły garb more
nowej wysoczyzny (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 
1993, s. 33). Już jednak w 
XIII w. obok osiedla miej
skiego, z kilkoma dowodnie 
poświadczonymi kościołami, 
istnieć musiała obronna sie
dziba książęca — drewniano- 
-ziemny zamek Władysława 

Łokietka. Do niego to spieszy
ła zapewne w 1310 r. brze
mienna księżna Jadwiga, aby 
porodzić księciu potomka. Sta
ło się jednak inaczej, a według 
dość ugruntowanej wersji syn, 
późniejszy Kazimierz Wielki, 
przyszedł na świata w Kowalu, 
czyli w odległości tylko jedne
go dnia drogi od rodzinnego 
Brześcia. Cóż, widać, że omył
ki w obliczeniach nie są spe
cjalnością współczesnych „kli
nicystów”! Powróćmy jednak 
do sprawy pierwszego zamku 
brzeskiego. Nie jest on dosta
tecznie oświetlony źródłami 
pisanymi, nie prowadzono tu 
badań archeologicznych i 
przyznać trzeba, że oprócz 
faktu jego istnienia nic kon
kretnego o nim nie wiemy. 
Szczególnie nas interesujący, a 
więc drugi zamek powstał do
piero w połowie XIV w. Wątp
liwe, aby wznieśli go Krzyża
cy, jak notowały niektóre 
przekazy; sądzę, że budowę 
nowego, już murowanego 
zamku brzeskiego, położonego 
na południowym skraju mia
sta, zrealizował Kazimierz 

Wielki. W swym średniowie
cznym założeniu przestrzen
nym zamek brzeski jest bo
wiem porównywalny z innymi 
warowniami tego właśnie 
władcy.
Jak już wspomniano, na po
czątku XV w. zamek był liczą
cą się w skali państwowej wa
rownią, często odwiedzaną 
przez Władysława Jagiełłę. 
Lata końca wojny trzydziesto
letniej z Zakonem Krzyżackim 
i następująca po tej wojnie 
zmiana kierunków zaintereso
wania państwa odbiła się na 
zamku. W opisie z 1494 r. za
notowano, że „ omnia sunt rui- 
nosa ”, co tłumaczyć należy nie 
tyle jako świadectwo zniszcze
nia, ile raczej opuszczenia i 
skrajnego zaniedbania zamku. 
Nadal przechowywano na nim 
sporo uzbrojenia, w większości 
już starego, pozostałego być 
może z czasów utrzymywa
nia w stanie mobilizacji obiek
tu położonego blisko granicy 
pruskiej. A przecież walory 
obronne tego obiektu były 
bardzo znaczne. W średnio
wieczu zamek od miasta od
dzielony był szerokim przeko
pem, z przeprowadzoną po 
nim groblą wiodącą do bram 
przedzamcza. Właściwy za
mek stał dopiero za nim i z 
trzech stron otoczony był na
turalnymi stromiznami more
nowego garbu, którego prze
wyższenia sięgają 10 m. Po je
go skraju, u góry, poprowadzo
ne były mury obwodowe. Na
tomiast u podnóża warowni 
rozciągały się bagniska i roz
lewiska wód rzeki Zgłowiącz
ki, skutecznie zagradzające 
dostęp. Taki jeszcze obraz 
urządzeń obronnych zamku 
zobaczyć można na rycinie po
chodzącej z połowy XVII w.
Kolejny okres świetności zam
ku przypada na XVI w. i cza
sy pozostawania starostwa 
brzeskiego w ręku Mieleckich 
herbu Gryf. Przeprowadzili 
oni przed 1564 r. przebudowę 
i rozbudowę starej średnio
wiecznej warowni, która zmie
rzała w stronę uczynienia z 
zamku wygodnej (choć nadal 

bezpiecznej) renesansowej re
zydencji. Powstały wtedy li
czne nowe budynki, szczegól
nie we wschodniej partii dzie
dzińca zamkowego.
Zagładę zamku brzeskiego 
przyniosły lata „potopu”, a 
szczególnie pożar w 1657 r. Po 
nim siedziba ta nigdy już nie 
powróciła do świetności, a spa
lone budynki stały w ruinie aż 
do końca Rzeczypospolitej 
Szlacheckiej. Po zniszczeniach 
szwedzkich miasto też długo 
dźwigało się z ruiny, choć 
między połową XVII a koń
cem XVIII w. nastąpiło suk
cesywne zasypanie, głównie 
nowożytnym materiałem śmiet- 
niskowym, przekopu oddziela
jącego miasto od zamku. Od
kryta ruina, stercząca nad mia
stem od blisko półtora wieku, 
zainteresowała prędko Prusa
ków, którzy zajęli Brześć po 
drugim rozbiorze Polski. Wi
dać relikty te nie nadawały się 
już do remontu i stare zamko
we mury zostały rozebrane. 
Rozebrano je jednak tylko do 
poziomu gruntu (w niektórych 
miejscach nieco głębiej), za
wsze jednak tak, że w ziemi 
pozostawały dolne partie zam
kowych fundamentów. Widać 
były one, zdaniem Prusaków, 
na tyle solidne, że zapewniały 
bezpieczeństwo budowlane 
nowym gmachom. Po rozbiór
ce, około 1800 r., na miejscu 
starego zamku powstał „Dom 
Kary i Poprawy”, czyli pru
skie więzienie, okolone murem 
i budynkami pomocniczymi.
Pruskie, potem rosyjskie wię
zienie funkcjonowało w Brześ
ciu do 1916 r., mając sławę 
więzienia ciężkiego w skali ca
łej Kongresówki. Po więzien
nej przeszłości budynku za
chowały się do dziś (i szczęś
liwie przeżyły obecny remont, 
w efekcie którego zostały za
konserwowane i powtórnie o- 
prawione w stare miejsca) wię
zienne okute żelazem drzwi. 
Jest to autentyczne świadect
wo cierpienia narodu polskie
go (choć może jego nie najlep
szej części, bo w Brześciu sie
dzieli kryminaliści) w czasach 
zaborów.
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Początek Polski wiązał się w 
Brześciu ze zmianą funkcji 
starego więzienia. W 1918 r. 
przekazano gmachy na cele 
szkolne, w 1919 r. przeprowa
dzono jego remont, a następ
nie pomieszczono w nim Szko
łę Podstawową im. Władysła
wa Łokietka. Dość melancho
lijnie ocenić można przekaz z 
okresu międzywojennego, z 
którego wynika, że jedynym 
mankamentem nowej szkoły 
były... zbyt wąskie korytarze! 
Szkoła użytkowała stary bu
dynek do końca lat osiemdzie
siątych, kiedy poza murami 
miasta wzniesiono nowy 
gmach. Obiekt poddany został 
kolejnemu remontowi, tym ra
zem na Urząd Pocztowy, a 
prace budowlane stworzyły 
okazję do przeprowadzenia tu 
Ijadari archeologiczno-archi- 
tektonicznych; są już one pra
wie zakończone. W ich efekcie 
okazało się, że mimo zniszcze
nia zamku przez Prusaków, nie 
zniweczyło to całkowicie moż
liwości rekonstrukcji bryły i 
przemian zamku dokonanych 
w późnym średniowieczu i 
czasach nowożytnych. Czter
nastowieczny zamek brzeski 
składał się z czworobocznego, 
niezbyt regularnego narysu 
murów obwodowych, stoją
cych na krawędzi naturalnej 
skarpy. Mury te tworzyły 
wewnętrzny dziedziniec, w 
którego partii północnej stał 
główny dom zamkowy, całko
wicie powielający narys bu
dynku stojącego obecnie. W 
narożniku północno-zachod
nim stała główna wieża zam
kowa, wisząca nad południową 
częścią miasta, a obok domu 
głównego, w kurtynie północ
nej — niewielki budynek bra- 
mny. Późniejsze, datowane na 
początek XV i drugą ćwierć 
XVI w. rozbudowy nie zatarły 
pierwotnego założenia, ale 
wzbogaciły go o wiele nowych 
elementów.

Leszek Kajzer

Akcja dwory

Dom
Paderewskiego

Kierując się z rynku w Ciężko
wicach koło Tarnowa w stronę 
rzeki Białej, po przekroczeniu 
przerzuconego nad nią drewnia
nego mostku i pokonaniu około 
jednego kilometra, można znaleźć 
się w Kąśnej Dolnej. Istniejący
1

tutaj murowany, dwutraktowy 
parterowy dworek z czterokolu- 
mnowym portykiem zwieńczo
nym attyką od frontu, wzniesiony 
został w pierwszej połowie XIX w. 
Dobra ziemskie Kąśna Dolna z 
przyległościami (Przybyłów, Sie
kierczyna, Jamna i Bukowiec) za
kupił Ignacy Jan Paderewski w 
1897 r. od Barbary z Gostkow
skich Jordan Stojowskiej. Liczyły 
one 1 146 ha, z czego lasy zajmo
wały ponad 780 ha. Kompozytor 
zarządził gruntowny remont 
dworku: dokonano wymiany da
chu i posadzek, piece zastąpiono 
kominkami, a do oficyny połud
niowej dobudowano obszerną 
oranżerię.

Lokując swoje kapitały w Kąś
nej, Paderewski kierował się prze
de wszystkim motywami patrioty
cznymi. Przez całe życie nie 
szczędził funduszy na cele publi
czne i narodowe, zaś cały swój ma
jątek przeznaczył w testamencie

1. Dwór w Kąśnej Dolnej po częś
ciowej renowacji
2. Ignacy Paderewski w ostatnich 
latach XIX w.

Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i 
Muzeum Narodowemu w War
szawie.
Kąśna Dolna stała się miejscem 
znaczących inwestycji przeprowa
dzonych z niespotykanym rozma
chem. W latach 1898-1899 wy
budowano: budynki mieszkalne 
dla fornali i służby dworskiej, 
rządcówkę, dom ogrodnika, dwa 
nowoczesne budynki inwentar
skie, stajnię cugową, duże kurniki, 
kuźnię, stelmacharnię, tartak,

2
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młyn, turbinę wodną, mleczarnię, 
nowoczesną stodołę, a także 
ochronkę w stylu tyrolskim. Zało
żono ogród warzywny z winnicą, 
sad i stawy rybne. Wzniesione za
budowania zostały zelektryfiko
wane i wyposażone w kanalizację. 
Przylegający do dworu park o 
starym drzewostanie powiększony 
został do 16 ha i przekształcony w 
park angielski. W drzewostanie 
przeważały dęby i lipy — istnieją
ca do dzisiaj wspaniała aleja lipo
wa o dhigos'ci 300 m stanowiła po
łudniową granicę parku. Park ten, 
który przylegał bezpośrednio do 
rosnącego na stoku lasu, był ulu
bionym miejscem spacerów mi
strza.
Dworek w Kąśnej Dolnej był 
dla Paderewskiego domem w oj
czyźnie w latach 1897—1903. 
Przebywał tutaj co roku, najczęś
ciej w miesiącach letnich. Wtedy 
to, na życzenie mistrza, wynoszono 
fortepian na skraj parku, a zaim
prowizowanym koncertom przy
słuchiwali się zaproszeni goście i 
okoliczni mieszkańcy. Z Kąśnej 
kompozytor dojeżdżał na przed
stawienia opery Manru do Kra
kowa i Lwowa. Przeprowadzone 
przez Paderewskiego inwestycje i 
modernizacje pochłonęły olbrzy
mie środki finansowe. W tym sa
mym czasie zaangażował swoje 
kapitały w budowę sanatorium 
przeciwgruźliczego w Zakopanem 
i hotelu „Bristol” w Warszawie 
oraz zakupił (1898 r.) willę w 
Szwajcarii. W swoich Pamiętni
kach pisze: „(...) stałem się właści
cielem lasu i bardzo się nim cieszy
łem, ale po paru latach przekonałem 
się, że nawet moje długie i lukra
tywne objazdy po Ameryce nie wy
starczą na utrzymanie lasu i mająt
ku mojego”.
Dobra w Kąśnej nabył od Pade
rewskiego w styczniu 1903 r. rot
mistrz Włodzimierz Kodrębski z 
żoną Heleną, a w 1912 r. właścicie
lem został Stanisław Nowak. Ro
dzina Nowaków zamieszkiwała tu 
do 17 stycznia 1945 r., kiedy zosta
ła eksmitowana. W sierpniu tegoż 
roku prawo własności dworu i 
ziemi przepisano na skarb pań
stwa.
Od tej chwili nieruchomość ulega
ła stałej dewastacji. W dworku przez 
pewien czas mieściła się szko
ła, pełnił też funkcję magazynu. 
W 1952 r. użytkownikiem dworu i 
budynków gospodarczych została 
spółdzielnia produkcyjna, która 
zlikwidowała ogród warzywny i 
zamieniła część parku w pastwi

sko. Wycięta została aleja akacjo
wa prowadząca do dworu od drogi 
Ciężkowice-Jastrzębia, rozebrano 
oficynę północną, stajnię cugową, 
stelmacharnię i kuźnię.
Do dewastacji walnie przyczyni
ło się Nowohuckie Przedsiębior
stwo Instalacji Przemysłowych 
„Montin”, które w 1963 r. zbu
dowało w parku koszmarne domki 
kampingowe, a w bezpośrednim 
sąsiedztwie dworku stołówkę dla 
ośrodka wczasowo-kolonijnego, 
nie biorąc w ogóle pod uwagę ist
niejących założeń kompozycyjno- 
-przestrzennych całej rezydencji. 
Postępujący proces barbarzyń
skiego niszczenia parku częściowo 
zahamowało wpisanie go w 1980 r. 
do rejestru zabytków jako Parku 
Krajobrazowego im. I.J. Paderew
skiego.
Starania wielu polskich patrio
tów w kraju i za granicą, głównie 
Polonii amerykańskiej, meloma
nów oraz członków założonego w 
1976 r. Tarnowskiego Towarzy
stwa Muzycznego, pozwoliły w 
1984 r. na częściowe przejęcie 
dworku. W 1987 r. rozpoczął się 
jego gruntowny remont; w daw
nej jadalni urządzono salę kon
certową i zgromadzono pamiątki 
po Paderewskim, np. stoi już 
zakupiony przez niego w 1898 r. 
fortepian. Odbywają się tutaj kon
certy muzyczne z udziałem wie
lu sławnych pianistów. W 1990 r. 
powołane zostało z inicjatywy 
Tarnowskiego Towarzystwa Muzycz
nego „Centrum Paderewskiego 
Tarnów-Kąśna Dolna”. I zno
wu, po wielu latach ciszy, brzmią 
tony fortepianu w dawnych włoś
ciach tego, który „uwielbiał mu
zykę, ale jeszcze bardziej kochał 
swoją Ojczyznę”.
Dworek poddano częściowej re
stauracji, ale niedopuszczalna jest 
dalsza dewastacja jego otoczenia. 
Park ze wspaniałymi pomnikami 
przyrody (np. dęby o obwodach 
ponad pół metra) jest dalej zdzi
czały i niszczony. Już najwyższy 
czas przywrócić mu historyczną 
kompozycję, a przede wszystkim 
pozbyć się „dzikich lokatorów”: 
ośrodka wypoczynkowego „Mon- 
tinu” i spółdzielni produkcyjnej. 
Dworek z parkiem powinny stano
wić jednolitą, organicznie spójną 
całość i — wobec zburzenia szwaj
carskiej willi Paderewskiego w 
Riond Bosson — stać się świato
wym centrum pamięci mistrza.

Małgorzata 
Drożdż-Szczybura

armaceuci 
w Drwalewie

Piękny pałac w Drwalewie po
łożony jest przy ruchliwej tra
sie Grójec — Góra Kalwaria, 
lecz wciąż pozostaje obiektem 
mało znanym i właściwie nie
dostępnym. Leży bowiem na 
terenie Zakładów Przemysłu 
Bioweteraryjnego BIOWET i 
odwiedzenie pałacu wymaga 
każdorazowej zgody dyrekcji 
zakładów.
Pierwsze informacje o samej 
miejscowości pochodzą z 
XIV w. W latach 1384 — 1395 
została tu erygowana parafia 
przez Dobrogosta Nowodwor
skiego, biskupa poznańskiego, 
staraniem właścicieli Drwale- 
wa herbu Przerowa. Według 
Słownika Geograficznego Kró
lestwa Polskiego wzniesiono tu 
kościół „ założony przez Zawi
szów w 1446 r. Istniejący do 
dziś kościół parafialny SŚ. 
Piotra i Pawła wybudowano w 
latach 1769 — 1774 z fundacji 
ówczesnego dziedzica Drwa- 
lewa, Józefa Komierowskiego, 
cześnika inowrocławskiego, 
zapewne według projektu Ja
kuba Fontany.
Nie znamy kształtu pierwotnej 
siedziby właścicieli Drwalewa. 
Istniejący tu późnoklasycy- 
styczny pałac wzniesiony zos
tał najpewniej w drugiej 
ćwierci XIX w. dla rodziny 
Komierowskich lub Krzywo- 
szewskich. Jego autorstwo 
wiązano niegdyś z osobą Józe
fa Lessla, syna znanego archi
tekta Fryderyka Alberta. Brak 
jednak — jak dotąd — źród
łowego potwierdzenia tych 
przypuszczeń.
W dwudziestoleciu między
wojennym Drwalew często 
zmieniał właścicieli. Należał 
do Pruszkowskich, potem do 
rodziny Longchamps, od któ
rych w końcu lat dwudzie
stych odkupił majątek znany 
warszawski farmaceuta dr 
Stanisław Klawe. Pochodził 
on z rodziny, w której tradycje 
zawodowe przechodziły z po
kolenia na pokolenie. Jego oj
ciec, mgr Henryk Klawe, był 
współzałożycielem Warszaw
skiego Towarzystwa Farma
ceutycznego i właścicielem ap
teki powstałej w 1860 r. przy 
pl. Trzech Krzyży w Warsza

wie. W 1868 r. uruchomiono 
przy aptece własne laborato
rium zajmujące się produkcją 
lekarstw, stało się ono z cza
sem dużą firmą farmaceuty
czną. Tu rozpoczęto w 1910 r. 
pierwszą w Polsce produkcję 
organopreparatów. Rozwijają
ca się firma wymagała nowych 
inwestycji. Zarządzający nią 
od 1906 r. Stanisław Klawe 
zakupił przy ul. Karolkowej 
22/24 nieruchomość o po
wierzchni 4647m2 i w 1920 r. 
przystąpił do budowy zakła
dów przemysłu farmaceuty
cznego. W tym samym roku 
sprzedana została stara apteka 
spółce Czerwiński i Nasierow- 
ski (potem należała do spółki 
Piotrowski i Laube), a labora
torium przekształcono w spół
kę akcyjną. Tak powsta
ło „Towarzystwo Przemysłu 
Chemiczno - Farmaceutycznego 
d. Magister Klawe S.A.”.
Zakupiony przez Stanisława 
Klawe majątek Drwalew połą
czył w sobie funkcje reprezen
tacyjne z potrzebami nowo
cześnie prosperującej firmy. 
W pobliskim Lasopolu zało
żono plantację roślin leczni
czych, a w Drwalewie zlokali
zowano laboratoria produku
jące surowice. Początkowo 
mieściły się one w jednej z pa
łacowych oficyn, dopiero z 
czasem przekształciły się w 
duży zakład produkcyjny, 
wzniesiony w pobliżu. Stanis
ław Klawe właśnie na bazie 
Drwalewa założył Instytut 
Serologiczno-Bakteriologiczny 
związany z warszawską fir
mą. Produkowane tu suro
wice i szczepionki należały do 
najlepszych w kraju, a ich 
wytwarzanie wymagało wznie
sienia w Drwalewie stajni dla 
ponad 300 koni.
Sam pałac — jak powiedział 
nam syn ostatnich właścicieli 
p. Henryk Klawe — został 
gruntownie przebudowany na 
początku lat trzydziestych 
według projektu architekta 
Aleksandra Więckowskiego. 
Zmieniono wówczas, przysto
sowując do nowych potrzeb, 
wnętrza pałacu i oficyn. 
Kształt zewnętrzny budowli 
nie uległ zmianie: architekt z
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1. Pałac od frontu
2.3. Wycieczka lekarzy z Uniwersy
tetu Warszawskiego przed elewacją 
ogrodową pałacu 13 października 
1931 r. (2) (ze zb. p. H. Klawe) i ta sa
ma elewacja obecnie (3)
4. Drzeworyt reklamowy Towarzy
stwa Przemysłu Chemiczno-Farma- 
ceutycznego (ze zb. p. H. Klawe)

(zdjęcia: 1,3 — Waldemar Baraniew- 
ski, reprod.: 2.4 — Jacek Borowik)

szacunkiem odniósł się do jego 
późnoklasycystycznej archi
tektury.
Nowi właściciele Drwalewa 
zajmowali się nie tylko pro
dukcją farmaceutyków, z ich 
inicjatywy powstał nowoczes
ny wiejski ośrodek zdrowia. 
Tak pisał o jego powstaniu dr 
Stanisław Kroszczyński w 
broszurze wydanej w 1938 r. 
przez Wiejski Ośrodek Zdro
wia w Drwalewie im. Towa
rzystwa Przemysłu Chemiczno- 
- Farmaceutycznego d. Ma
gister Klawe S.A., Warszawa: 
„Z chwilą objęcia w posiadanie 
przezpp. Klawe majątkuDrwa- 
lew znaczna część ludności 
miejscowej zaczęła korzystać z

różnorodnej opieki, najczęściej 
w wypadku choroby. Choć opie
ka ta miała przeważnie charak
ter doraźny w wyniku swym by
ła bardzo wydatna. (...) W tym 
stanie rzeczy powstała myśl, by 
dotychczasowej opiece zapobie- 
gawczo-leczniczej i wycho
wawczej nadać charakter racjo
nalnej i planowo zorganizowanej 
pracy. Na jesieni 1936 r. prezes 
T-waPrzem. Chem.-Farm. d. Ma
gister Klawe, S.A. dr Sta
nisław Klawe powierzył człon
kowi Dyrekcji p. Janinie 
Klawe i dr Stanisławowi Kro- 
szczyńskiemu opracowanie pro
jektu wiejskiego Ośrodka Zdro
wia”.
Ta unikatowa w międzywo
jennej Polsce placówka pow
stała w całości ze środków To
warzystwa. Projekt architek
toniczny wykonał inż. Franci

szek Piaścik i w 1937 r. przy
stąpiono do budowy. „Zapał z 
jakim podjęto prace realizacyj
ne udzielił się współpracowni
kom — pisał Kroszczyński. — 
Prace, przy nieoczekiwanym 
współdziałaniu p. inż. Adamo
wicza oraz pod bacznym okiem 
p. H. Mękarskiego, postępowa
ły w rekordowym tempie i mi
mo że zostały rozpoczęte w lip- 
cu, a więc stosunkowo późno, z 
niezależnych zresztą od nikogo 
powodów, to już w październi
ku nastąpiło uroczyste poświęce
nie Ośrodka Zdrowia”. Wieś 
otrzymała nowoczesny i do
skonale wyposażony ośrodek, 
który prowadził szeroką dzia
łalność profilaktyczną i eduka
cyjną, obsługując także są
siednie gminy. Dodajmy, że w 
planach było wzniesienie je
szcze jednego budynku, tym 
razem dla przychodni wetery
naryjnej.
W 1939 r. majątek został zaję
ty przez Niemców, którzy 
przejęli także zakłady. Jak nam 
powiedział p. Henryk Klawe, 
we wrześniu 1939 r. w pałacu 
umieszczono sztab wojsk lot
niczych bombardujących War

szawę. Przypuszczamy, że 
właśnie w okresie okupacji do
konano przebudowy pałacu, 
dodając w elewacji ogrodowej 
półkolisty taras wsparty na ko
lumnach. Zastąpił on niewielki 
portyk z kolumienkami, osła
niający wejście od ogrodu i 
wykonany prowdopodobnie z 
drewna. Była to najistotniejsza 
ingerencja w bryłę budowli.
W 1945 r. właściciele wrócili 
do Drwalewa na kilka miesię
cy. Zdołali uruchomić zakłady 
i rozpocząć produkcję, po 
czym cały majątek został im 
zabrany przez ówczesne wła
dze i przekazany Ministerstwu 
Rolnictwa. Od lat siedemdzie
siątych rodzina Klawe stara się 
o zwrot pałacu i zakładów — 
jak dotąd bezskutecznie.
Piękny, niszczejący i niedo
stępny pałac zagrał ostatnio w 
filmie Agnieszki Holland Euro
pa, Europa, zamieniony w so
wiecki dom dziecka. Mamy 
nadzieję, że niebawem stanie 
się na powrót rodzinnym do
mem zasłużonej familii farma
ceutów.
Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Powozowe 
latarnie

Latarnie powozowe pojawiły 
się przy konnych ekwipażach 
w trzeciej ćwierci XVIII w. i 
jako taka forma oświetlenia ka
ret i powozów przetrwały do 
końca funkcjonowania konne
go wyjazdowego zaprzęgu. 
Można mówić o dwóch rodza
jach latarni, co podyktowane 
jest różną ich funkcją: ze
wnętrznych, oświetlających 
drogę i pojazd, oraz wewnę
trznych, oświetlających jego 
wnętrze. Latarnie zewnętrzne 
przymocowywane były na wy
sięgnikach i umieszczane bez
pośrednio przy pudle karety, 
po bokach przedniej szyby, a 
czasami przy górnej, przedniej 
krawędzi dachu. W powozach 
ze składanymi budami, powo
żonych z kozła, latarnie moco
wano najczęściej do boków 
stangreckiego kozła. Wpu
szczano je także w okrągłe, 
wycięte otwory bocznych 
wachlarzy (błotników). W wy
padku powozów powożonych 
z siedzenia głównego lub z ko
ni, latarnie wpuszczano w for- 
dekle — błotniki przednie. Z 
kolei latarnie oświetlające 
wnętrza karet, zwane także 
„lampami do czytania”, przy
legały bezpośrednio do pudła 
karety, przy tylnej ściance 
nadwozia.

Zasada budowy powozowych 
latarni była typowa i konsek
wentna przez całe dwa wieki 
ich obecności przy zaprzę
gach. Nawet jeżeli kształt la
tarni ulegał pewnym zmianom, 
zachowywała się ich podsta
wowa konstrukcja i zasada 
funkcjonowania. Najważniej
szą częścią latarni jest jej gło
wica: czworoboczna, zwień
czona okapami kominka, od 
dołu zaś z przylegającą do niej 
pionowo ustawioną metalową 
tuleją, kryjącą wewnątrz świe
cę. Z czterech ścianek głowicy 
dwie sąsiadujące ze sobą były 
metalowe, wewnątrz niklowa
ne, mosiądzowane lub sreb
rzone i pełniły funkcję reflek

tora. Dwie następne (przednia 
i zewnętrzna boczna) były 
kryształowe. Najczęściej ścian
ka tylna stanowiła jednocześ
nie drzwiczki na zawiasach, 
które umożliwiały dostęp do 
wnętrza latarni.

„Lampy do czytania” miały 
dwoje drzwiczek: jak w latar
niach zewnętrznych była nimi 
tylna, znajdująca się na zew
nątrz pojazdu ścianka, a tak
że owa jedyna przylegająca do 
pudła karety szyba, którą jak 
drzwiczki otwierało się do 
wnętrza pojazdu. Podyktowa
ne to było zapewne konie
cznością częstszego niż przy 
latarniach zewnętrznych czy
szczenia tej szybki z sadzy, co 
łączyło się przecież z inten
sywnością oświetlenia i mogło 
być przy tym wykonywane 
podczas jazdy.

Podstawowym elementem gło
wicy był znajdujący się w 
środku jej podstawy metalowy 
kapturek, pęknięty pośrodku, 
ponad którym migotał pło
mień. W dolnej części latarni 
znajdowała się pionowa, o- 
krągła tuleja, dokręcana do 
spodniej części głowicy. 
Wewnątrz tulei, w jej dolnym 
końcu umieszczano sprężynę, 
która ściskana była przez wło
żoną w tuleję świecę. Po do
kręceniu tulei do głowicy świe
ca ograniczona była od góry 
przez wspomniany kapturek. 
Świeca — wypalając się — 
podnoszona była przez rozcią
gającą się sprężynę do góry, 
tak że płomień zawsze znaj
dował się ponad pęknięciem 
(przez które wystawał knot) 
kapturka. Latarnie olejowe, 
także z tulejami, przy dolnych 
końcach miały dokręcany me
talowy zbiorniczek stanowiący 
ich zakończenie.

Głowicę latarni wieńczył komi
nek z okrągłym lub prostokąt
nym, podwójnym lub poje
dynczym, grzybkowato wypu
kłym lub półkoliście wygiętym

okapem. Ta właśnie różno
rodna forma okapów, z mosię
żnymi czy niklowanymi brze
gami oraz wieńczącymi je 
grzybkami, stanowiła zdobiący 
całą latarnię element.

Także głowice latarń miewały 
często różne formy. Po tych 
pierwszych — prostych, pro- 
stopadłościennych, jakie wy
stępowały przy pojazdach w 
końcu XVIII i na początku 
XIX w., zaczęły pojawiać się 
razem z nowymi typami po
jazdów w drugiej poł. XIX w. 
latarnie bardzo zróżnico
wane wielkością i przede 
wszystkim kształtem głowic.

1. Latarnia przy landolecie z po
czątku XX w. przymocowana do stan
greckiego kozia
2. Latarnia przy powozie vis-a-vis z 
przełomu XIX i XX w. wpuszczona w 
przedni wachlarz
3. Latarnia przytwierdzona do koz
ła sportowego breku z końca XIX w.
4. Latarnia przymocowana do gór
nej krawędzi dachu cabu francuskie
go z początku XX w.
5. Latarnia przy paradnej karecie 
Potockich z pierwszej połowy XIX w. 
przymocowana bezpośrednio do 
pudla
6. Latarnia z początku XIX w. z wy
grawerowaną mitrą księżnej Lubo- 
mirskiej (Izabeli z Czartoryskich)
7 Lampa „do czytania” w tylnej 
ściance karety podróżnej Potockich z 
połowy XIX w. widziana od wnętrza 
pojazdu
(zdjęcia: ze zb. Powozowa Zamkowej 

w Łańcucie — Marek Kosior)
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Budowano więc latarnie z 
głowicami mającymi formę po
łożonego walca z okrągłą szybą 
przednią i boczną prostokątną 
płaską lub cylindrycznie wy
pukłą. Drzwiczki latarni były 
wtedy okrągłe i półkoliście 
wypukłe. Przednie szyby z 
kryształowego, sfazowanego 
szkła bywały nie tylko okrągłe, 
ale i owalne czy też w kształcie 
czteroliścia. Wykonywano też 
latarnie, których głowice skła
dały się z czterech kryształo
wych, łukowato wypukłych 
ścianek, tworzących razem 
wysmukły, postawiony walec 
lub też o głowicach w kształcie 

stojącej półkuli — te były naj
bardziej oszczędne i nowo
czesne w formie. Ta różno
rodność podyktowana była ro
dzajami pojazdów. Były więc 
latarnie brekowe, największe, 
z przednimi okrągłymi szybami 
otoczonymi szerokimi meta
lowymi kołnierzami, latarnie 
kareciane — prostopadłoś- 
cienne i w formie walca, tak z 
prostokątnymi, jak i okrągłymi 
szybami przednimi, w końcu 
najmniejsze i najskromniejsze 
— latarnie przymocowywane 
do bryczek. Najpiękniejszymi, 
o najbardziej wyszukanych 
kształtach były latarnie przy 

karetach galowych, ceremo
nialnych i wyjazdowych po
wozach. Przy karetach używa
nych przez głowy koronowane 
podczas najwyższej rangi uro
czystości umieszczano aż cztery 
latarnie — przy czterech na
rożach karecianego pudła. Sam 
kształt tych latarni i ich ozdo
by — koronki wieńczące oka
py, grawerowane czy nakła
dane na ścianki głowicy — 
świadczyły o charakterze po
jazdu i uroczystości.

Latarnie stanowiły zatem te 
elementy pojazdów, którym 
przydawano należne całemu 
pojazdowi oznakowanie, np. 

na szybach szlifowano herby, 
inicjały lub koronki herbowe 
właścicieli. W wypadku bar
dzo bogatej, łańcuckiej kolek
cji latarni mamy do czynienia 
z zupełnie innym, kuriozalnym 
zarazem sposobem ich znako
wania przez przydanie latar
niom dwukolorowych, niebie- 
sko-białych, w pionowe pa
ski szyb przednich, a także 
umieszczenie w tylnych drzwi
czkach głowic małych, o- 
krągłych, szafirowych szybek ze 
szlifowanym białym herbem 
Pilawa. Znaczone w ten spo
sób herbowymi kolorami la
tarnie znajdują się przy tzw. 
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żółtych pojazdach jeżdżących 
po drogach lokalnych, gdzie 
oznakowanie to było znane i 
czytelne.

Podobny pojazd wyposażony 
w dwukolorowe szyby latarni 
spotykamy na przełomie XIX 
i XX w. (z tego czasu co „żół
te” pojazdy z Łańcuta) w Pa
ryżu. Jest to kabriolet mający 
przednie szyby w latarniach w 
czerwono-żółte paski, co 
czyniło go, zwłaszcza przy za
palonych lampach podczas 
zmroku, bardziej widocznym. 
W wypadku pojazdu paryskie
go, miejskiego, użyto kolorów 
heraldycznie „obojętnych”, co 
z kolei nie było bez znaczenia 
przy pojazdach łańcuckich, 
gdzie kolorowe szyby czyniły 
pojazd bardziej widocznym, a 
barwy herbowe, powszechnie 
znane, wywoływały odpo
wiedni rezonans na terenie te
go majątku.

Wiek XX przyniósł pewną, nie 
stosowaną jednak powszechnie, 
modyfikację powozowych la
tarni — zasilanie za pomocą 
baterii. Zamiast kapturka 
s'wiecy w głowicy znalazła się 
żarówka. W dwóch łańcuckich 
pojazdach pochodzących z wo
łyńskich Antonin Józefa Po
tockiego, występuje taki właś
nie sposób ich oświetlania. I 
tak przy karecie coupe przero
biono świecowe, z tulejami la
tarnie, zamontowując w głowi
cach żarówki i baterie, w cabie 
natomiast latarnia dachowa 
jest latarnią elektryczną, przy 
czym bateria do niej znajduje 
się w stangreckim koźle, przy 
którym jest kontakt do jej za
palania i gaszenia.

Na latarniach znajdujemy też 
firmowe znaki umieszczone na 
kapturkach świecowych lub na 
tulejach. Latarnie wytwarzano 
przede wszystkim w tych sa
mych, co pojazdy warsztatach 
oraz w kooprodukujących z 
nimi, bowiem stanowić musia- 
ły integralną, dopasowaną tak 
wielkością, jak i kształtem, 
ściśle związaną z pojazdem je
go część.

Aldona Cholewianka

Fonary
Kulibina

Wielu miłośników zabyt
ków odwiedzających pa
łac w Nieborowie lub za
mek w Łańcucie intrygują 
wystawione w sieniach tych 
budowli duże mahoniowe 
latarnie z paraboidalnymi 
zwierciadłami. Różnego 
rodzaju wątpliwości na te
mat ich właściwej formy 
oraz przeznaczenia i po
chodzenia udało się wyjaś
nić autorowi artykułu dzię
ki wyjazdowi do b. ZSRR 
w poszukiwaniu poloni
ków. Otóż w Muzeum Hi
storycznym w Moskwie, w 
sali poświęconej nauce ro
syjskiej XVIII w., znajdują 
się — nie zauważone dotąd 
przez polskich badaczy — 
projekty latarń zwanych 

„fonarami Kulibina”, które 
są identyczne z latarniami 
w Nieborowie i Łańcucie.
Autorem ich był rosyjski 
amator-mechanik i wynalaz
ca Iwan Piotrowicz Kuli- 
bin, działający w Petersbur
gu za panowania carycy 
Katarzyny II. W 1779 r. 
zaprezentował on Katarzy
nie skonstruowany przez 
siebie prototyp latarń z 
tzw. rewerberem jako ref
lektorem i jedną świecą 
pośrodku jako źródłem 
światła, oświetlając nim ku 
uciesze carycy i zgroma
dzonych gości wielką gale
rię pałacową w Ermitażu 
długości blisko 100 m. Za 
ten rewelacyjny na owe 
czasy wynalazek otrzymał 

Kulibin od rosyjskiej mo- 
narchini wysoką nagrodę 
pieniężną, a jego projekt 
zyskał pełne uznanie Pe
tersburskiej Akademii Na
uk.
Istota wynalazku peters
burskiego mistrza polegała 
na zastosowaniu w latarni 
wklęsłego zwierciadła, skła
dającego się z wielu ma
łych, romboidalnych lusterek, 
które odbijając płomienie 
świecy lub lampki oliwnej, 
umieszczonej w środku la
tarni, zwiększały prawie 
pięćsetkrotnie siłę i zasięg 
emitowanego światła. Po 
udanym pokazie na dworze 
carycy, Kulibin opracował 
rysunki techniczne swej la
tarni wraz z obudową i spe
cjalnym stojakiem, w celu

1. Rysunek latarni Kulibina z oznacze
niem jej elementów
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2

2. Portret Kulibina w petersburskim Ermitażu
3.4 Latarnia Kulibina w pałacach: nieborowskim (3) i łańcuckim (4)

uruchomienia ich seryjnej 
produkcji. Autor poprowa
dził ją jednak osobiście, 
sam także zajmował się re
klamą i sprzedażą swych 
wyrobów, które wytwarzał 
w różnych wariantach w za
leżności od potrzeb użyt
kowych i przeznaczenia.
Najbardziej powszechne w 
rezydencjach carskich i 
arystokratycznych były la
tarnie „typu nieborowskie- 
go” w ośmiobocznej obudo
wie mahoniowej z kryszta
łowymi ściankami i maho
niowym stojakiem oraz 
„typu łańcuckiego”, ogra
niczonego wyłącznie do 
samej latarni. Dzięki do
datkowemu wyposażeniu w 
szklane rurki barwy zielo
nej, fioletowej i niebieskiej 
nakładane na świece lub 
lampki oliwne oraz w pa
pierowe transparentowe 
przesłony z wyciętymi, 
zmiennymi figurami, gwia
zdami, herbami czy mono

gramami, dawały się one 
wykorzystywać — jak po
dawały ogłoszenia rekla
mowe w „Wiadomościach 
Petersburskich” — do uzy
skiwania odpowiednich e- 
fektów plastycznych i ilu- 
minacyjnych.
Nic więc dziwnego, że w 
inwentarzu zamku łańcuc
kiego z 1862 r. określono la
tarnię Kulibina jako „lam
pę transparentową z rewer- 
berem zwierciadlanym”. 
Tymi dużymi oktagonal- 
nymi latarniami o średnicy 
blisko 90 cm można było 
oświetlić, jak podawał Ku- 
libin, duże sale pałacowe i 
galerie. Nieco inne typy la
tarń w obudowie blaszanej 
pozwalały iluminować ogro
dy, rzeźby i fontanny oraz 
oświetlać ulice i wielkie 
warsztaty. Jeszcze inne ich 
odmiany miały zastosowanie 
na statkach i w latarniach 
morskich. Małe, blaszane 
latarenki, będące zminia-
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turyzowaną wersją latarń 
pałacowych, stosowane by
ły natomiast przy karocach 
i powozach.
Zgodnie z inseratami 
Kulibina, zamieszczanymi 
w prasie petersburskiej, je
go latarnie można było na
bywać w domu akademic
kim, zwanym Wołkowym, 
na Wyspie Wasilewskiej 
przy nabrzeżu Newy w ce
nie od 20 do 150 rubli. Z 
tych ofert mogła skorzystać 
ówczesna właścicielka Nie
borowa i Arkadii księżna 
Helena Radziwiłłowa, spro
wadzająca z Petersburga 
do swej podłowickiej rezy
dencji różnego rodzaju wy
roby artystyczne i obiekty 
sztuki antycznej. Nie mo
żna także wykluczyć moż
liwości, że latarnia peters
burskiego wynalazcy była 
darem Katarzyny II dla 
polskiej księżnej, podobnie 
jak ofiarowana jej przez ca
rycę głowa Niobe, na którą 
w ekspozycji nieborowskiej 
kierowano przez wiele lat 
światło właśnie z latarni 
Kulibina.
Nieco trudniej jest dzi
siaj wyjaśnić obecność w 
zamku łańcuckim drugiego 
z polskich egzemplarzy la
tarń petersburskich, zwła
szcza że księżna Izabela 
Lubomirska władająca Łań
cutem w latach 1785—1816 
nie utrzymywała żadnych 
stosunków z carskim dwo
rem, a wszelkich zakupów 
dzieł sztuki i wyrobów ar
tystycznych dokonywała 
wyłącznie w krajach Euro
py Zachodniej.
Iwan Piotrowicz Kulibin 
był człowiekiem niemal na 
miarę renesansu. Urodzony 
21 kwietnia 1735 r. w Ni- 
żnym Nowgorodzie w ro
dzinie drobnego kupca ro
syjskiego, już we wczesnej 
młodości zabłysnął niezwy
kłym talentem na polu me
chaniki precyzyjnej. Jako 
samouk skonstruował w la
tach 1764—1767 osobliwy 
zegarek w formie jajka, z 
najbardziej skomplikowa

Stulecie
krakowskich telefonów

nym wówczas mechaniz
mem automatycznym. Ze
garek ten ofiarował Kata
rzynie II, za co caryca zre
wanżowała się powierze
niem mu stanowiska kie
rownika pracowni mecha
nicznej w Petersburskiej 
Akademii Nauk. Kulibin 
zbudował tu m.in. zegarek 
kieszonkowy wskazujący 
sekundy, minuty, godziny, 
dni tygodnia, miesiące, po
ry roku i fazy księżyca. O- 
pracował także nowy sposób 
szlifowania szkieł do mik
roskopów, teleskopów i wy
robów optycznych. Zapro
jektował również kilka mo
stów drewnianych i żeliw
nych, wysoko ocenionych 
m.in. przez Daniela Ber- 
noulliego, szwajcarskiego 
profesora matematyki i fi
zyki, kierującego w tym 
czasie katedrą mechaniki 
Akademii Petersburskiej. 
Kulibin zbudował także 
samojezdny wehikuł, windę 
osobową z mechanizmem 
śrubowym i telegraf opty
czny. Po zwolnieniu go z 
Akademii Nauk w 1801 r. 
sporządził jeszcze projekty 
statków napędzanych siłą 
wody lub pary, maszyn 
rolniczych i fortepianów. 
Jak wiele utalentowanych 
osób, ostatnie lata swego 
życia spędził w ciężkich 
warunkach materialnych. 
Umarł w rodzinnym Now
gorodzie 11 sierpnia 1818 r. 
Poza latarniami znajdu
jącymi się w Polsce, pozo
stało po nim wiele cennych 
obiektów w zbiorach pe
tersburskiego Ermitażu 
oraz znajdujący się w tam
tejszej kolekcji portret Ku
libina namalowany w roku 
jego śmierci przez P.P. 
Wiedenieckiego. Przypada
jąca w lecie bieżącego roku 
175. rocznica śmierci pe
tersburskiego wynalazcy 
jest stosowną okazją do 
przypomnienia tej niezwy
kłej postaci i jego dzieł, oca
lałych do dziś w polskich 
muzeach-rezydencjach.

Wojciech Fijałkowski

W 1881 r. rozdzwoniły się 
pierwsze telefony w Warsza
wie, rok później we Lwowie, a 
w 1883 r. Międzynarodowe 
Towarzystwo Telefonów Bella 
zainstalowało sieć telefoniczną 
w Łodzi. Po Łodzi w 1885 r. 
przyszła kolej na telefonizację 
Poznania. Tymczasem w Kra
kowie, położonym na peryfe
riach monarchii austro-wę- 
gierskiej, nikomu nie zależało 
na budowie sieci telefonicznej. 
Telefony pojawiły się tu wpra
wdzie już w 1885 r., lecz by
ło to zaledwie kilkanaście apa
ratów, łączących na zasadzie 
linii wewnętrznej wojsko, po
licję, rzeźnię miejską i strażni
cę na Wieży Mariackiej z bu
dynkiem straży pożarnej.
Sytuacja zmieniła się dopiero 
wiosną 1887 r., kiedy przystą
piono do budowy siedziby 
poczty przy ul. Wielopole. 
Nad realizacją projektu wie
deńskiego architekta Frydery
ka Setza czuwali znakomici 
krakowscy architekci Tadeusz 
Stryjeński i Karol Knaus. Tuż 
po rozpoczęciu budowy zade
cydowano w Wiedniu o urzą
dzeniu w Krakowie sieci tele
fonów do użytku publicznego. 
W piśmie do krakowskiego 
magistratu z 5 czerwca 1887 r. 
czytamy: „Wysokie c.k. Mini- 
sterium Handlu reskryptem z 
31. 01. r.b. postanowiło urzą
dzić w mieście Krakowie i okoli
cy sieć telefoniczną dla użytku 
publicznego pod zarządem 
miejscowego urzędu telegrafi
cznego (...) życzący sobie po
dobnego urządzenia zechcą zgło
sić się do magistratu na piśmie 
do 30 dni (...)”■ Niestety, dość 
niespodziewanie okazało się, że 
w Krakowie brakuje chętnych 
na instalację telefonu. Być 
może zaważyły tu względy fi
nansowe, być może niechęć 
krakowian do wszelkich tech
nicznych nowinek i projekt 
został odłożony ad acta.
Do sprawy wrócono kilka lat 
później dzięki staraniom Ale
ksandra Dawidowskiego, peł
niącego przez wiele lat funkcję 
naczelnika krakowskiego ck 
Urzędu Poczto wo-Telegra- 
ficznego i 11 sierpnia 1891 r. 
rozpoczęto realizację inwesty
cji.
Nadzór nad pracami powie
rzono przewodniczącemu sek

cji ekonomicznej magistratu 
Józefowi Friedleinowi (póź
niejszemu prezydentowi mia
sta), naczelnikowi Urzędu 
Budownictwa Januszowi Nie
działkowskiemu oraz delego
wanemu z lwowskiej DPiT 
inż. Wincentemu Sierakow
skiemu — autorowi planów. 
Wykonawcą wszystkich robót 
był znany przedsiębiorca bu
dowlany — Władysław Gra
bowski. Latem 1892 r. inwe
stycja była już praktycznie za
kończona, łącznie z montażem 
centrali, którą ulokowano na 
najwyższym piętrze, gmachu 
przy ul. Wielopole. Ówczesne 
centrale wyposażono w spe
cjalne szafy z wielką liczbą 
ciasno rozmieszczonych gnia
zdek, tzw. łącznic. Łącznice 
obsługiwane były przez panie 
telefonistki, bowiem od razu 
uznano, że delikatne niewieś
cie dłonie najlepiej nadają się 
do precyzyjnych manipulacji. 
Krakowską centralę obsługi
wało w tym pionierskim okre
sie osiem telefonistek. Tak 
zwane nieme telefonistki łą
czyły na stanowiskach roz
dzielczych (na sygnał zgłosze
nia się abonenta) z wolnymi w 
danej chwili telefonistkami łą
czeniowymi, które dokonywa
ły właściwego połączenia.
Tymczasem zgłaszali się pier
wsi abonenci — we wrześniu
1892 r. było ich zaledwie trzy
dziestu, ale w końcu tego roku 
już- ponad stu. Pierwszy spis 
abonentów zawierający 95 
numerów zamieścił Kalendarz 
Krakowski Józefa Czecha na 
rok 1893. Honorowy numer 1 
otrzymał prezes ck Sądu Wyż
szego Ignacy Zborowski, za
mieszkały przy ul. Karmelic
kiej 31.
Oficjalne otwarcie ck krakow
skiej sieci telefonicznej nastą
piło 1 stycznia 1893 r., czyli 
sto lat temu. W następnych la
tach liczba telefonów sukce
sywnie wzrastała, choć tempo 
to nie było oszałamiające: w
1893 r. zarejestrowano 214 
abonentów, w 1895 r. — 252, 
w 1896 r. — 272. W pier
wszych miesiącach 1906 r. 
abonentów było już 700, co 
spowodowało konieczność bu
dowy nowej centrali. Zaku
piono centralę automatyczną i 
była to wówczas najnowocześ-
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1 Gmach krakowskiego ck Urzędu 
Pocztowego przy ul. Wielopole
2. W 1927 r. budowano w Krakowie 
nowoczesną sieć kablową

niej sza konstrukcja, oparta na 
licencji amerykańskiej firmy 
Strowger, ulepszona na mocy 
odpowiedniego patentu przez 
radcę Ministerstwa Budow
nictwa w Wiedniu — inż. Hu
berta Dietla. Kraków został tu 
niewątpliwie wyróżniony, bo
wiem była to pierwsza, niejako 

eksperymentalna centrala au
tomatyczna w ck monarchii 
(montaż podobnej rozpoczęto 
niemal równocześnie w Gra
zu).
Prace przy jej uruchomieniu 
rozpoczęły się 15 października 
1906 r. pod kierunkiem inż. 
Romana Czyżowskiego. Pod
wójne kable nowego systemu 
prowadzono nie jak dotych
czas linią napowietrzną, lecz 
specjalnymi przewodami pod 
powierzchnią ulicy, od gma
chu poczty przy ul. Wielopole. 
Jako pierwszy ukończono od
cinek od ul. Starowiślnej do 

ul. Dietla. Kraków podzielony 
został na 23 obwody skupiają
ce grupy domów połączone 
odpowiednim kablem. Począt
kowo chciano nawet całkowi
cie zrezygnować z linii napo
wietrznych, co jednak na 
ówczesnym poziomie techni
cznym okazało się niemożliwe 
do realizacji. Podtrzymujące 
przewody stojaki na dachach 
kamienic (tzw. tragarze) zlik
widowano jedynie w Rynku 
Głównym. W ramach akcji 
upiększania miasta „oddruto- 
wano” również oszpeconą li
nami przesyłowymi wieżę ra
tuszową.
Ogólny koszt inwestycji, któ
rej pierwszy etap ukończono 
jesienią 1908 r. oszacowano na 
ponad 2 miliony koron, sumę 
na owe czasy ogromną. Tele
fony były jednak inwestycją 
dochodową. Według nowych 
taryf (1908 r.) przedsiębior
stwa duże płaciły rocznie 260 
koron (przy limicie 40 rozmów 
dziennie), mniejsze 175 koron 
(10 rozmów), zaś abonenci 
prywatni 145 koron (8 roz
mów). Zważywszy, że roczny 
wydatek na jeden telefon się
gał 81 koron, zyski były zupeł
nie przyzwoite. Jak podała 
„Nowa Reforma” z 1 sierpnia 
1908 r. „Abonenci 800 telefo
nów w Krakowie przeprowadzi
li w ubiegłym miesiącu 99.390 
rozmów uiszczając za nie na 
poczcie 2.922 korony”.
Jesienią 1910 r. ukończono 
drugi etap modernizacji sieci 
telefonicznej, polegający na 
całkowitej eliminacji ręcznych 
połączeń w granicach miasta i 
związanej z tym wymianie 
aparatów. Odtąd używano wy
łącznie przenośnych aparatów 
stołowych w formie czarnych 
metalowych skrzynek ze słu
chawką połączoną już z mikro
fonem w jedną całość, spo
czywającą na widełkach. Nie
stety, aparaty te wyposażone 
były w wielce niedoskonały sy
stem wybierania numerów. W 
górnej części skrzynki znajdo
wały się mianowicie cztery 
przesuwane ku dołowi dźwig
nie, zaś u dołu okienko cyfro
we. Numer „ustawiało się” od 
0 do 9, po czym dopiero wó
wczas należało zdjąć słuchaw
kę z widełek, a następnie za
kręcić korbką umieszczoną 
z prawej strony aparatu. Po 
upływie 8—10 sekund numer 
był wybrany i następowało po
łączenie; kilkakrotne przyci
szone brzęczenie sygnalizowa
ło, że numer jest zajęty.
Uszkodzenie aparatu można 
było zgłosić bezpośrednio w 

centrali przez wciśnięcie gu
ziczka umieszczonego z boku. 
Uszkodzenia zdarzały się dość 
często, głównie za sprawą py
łu, który dostawał się do me
chanizmu aparatu otworami 
do przesuwania dźwigni.
Nadspodziewanie szybko oka
zało się, że modernizacja kra
kowskiej sieci telefonicznej, 
choć przeprowadzona na tak 
szeroką skalę, była inwestycją 
— delikatnie mówiąc — krót
kowzroczną. Już w połowie 
1911 r. pojawiły się pierwsze 
kłopoty z instalacją nowych 
numerów. Nikt nie przewi
dział, że liczba abonentów w 
ciągu niespełna trzech lat 
podwoi się i osiągnie liczbę 
1600, a więc dokładnie tyle, ile 
przewidziano w centrali nu
merów.
Pomimo ograniczonych możli
wości technicznych centralę cią
gle rozbudowywano i z chwilą 
wybuchu pierwszej wojny 
światowej liczyła już około 
2500 numerów, ale rosła także 
liczba nie załatwionych podań. 
Aby choć częściowo załago
dzić sytuację, w listopadzie 
1911 r. ck dyrekcja telefonów 
rozpoczęła instalację publi
cznych mównic na wzór wie
deński. Dziesięciominutowa 
rozmowa kosztowała 20 hale
rzy. Pierwsze trzy mównice 
umieszczono na poczcie przy 
ul. Wielopole, przy dworcu 
kolejowym oraz w prowizory
cznym budynku poczekalni 
tramwajowej w Rynku Głów
nym u wylotu ul. Siennej. Do 
końca 1914 r. zamontowano 13 
kolejnych mównic, m.in. w 
większości urzędów poczto
wych nowo przyłączonych 
dzielnic.

★ ★ ★
17 października 1987 r. zain
stalowano stutysięczny kra
kowski aparat telefoniczny. 
Faktu tego nie fetowano jed
nak w jakiś szczególny sposób 
wobec świadomości, że miastu 
potrzeba co najmniej dwu
krotnie więcej telefonów. 
Wbrew zapowiedziom do dnia 
dzisiejszego nie zlikwidowa
no w obrębie miasta uciążliwej 
i narażonej na częste usterki 
sieci napowietrznej. Dopiero 
umowa z hiszpańskim koncer
nem „Alcatel” podpisana w
1992 r. stwarza nadzieję na 
rychłą poprawę sytuacji. 
Bądźmy zatem dobrej myśli i 
przypomnij my: 1 stycznia
1993 r. krakowska sieć telefo
niczna obchodziła stulecie ist
nienia.

Krzysztof Jakubowski

41



Z WARSZTATU KONSERWATORA

Dla kolekcjonerów amatorów

WalJa ■z korozją (i8)

Brunirowanie i barwienie 
miedzi
Brunirowanie jest spe
cjalną odmianą czernienia stali 
stosowaną przede wszystkim 
do wykończania powierzchni 
broni myśliwskiej i różnych 
cennych wyrobów galanteryj
nych. Proces ten ma również 
za zadanie wytworzenie cien
kiej warstewki tlenków i do
datkowo taninowych związ
ków metaloorganicznych, któ
re nadają przedmiotowi este
tyczny, intensywny granatowy 
kolor i chronią go przed koroz
ją. Na skutek dodatku taniny i 
związków żelaza powstaje nie- 
bieskofioletowy związek meta
loorganiczny.
Proces brunirowania jest 
bardzo żmudny, wymaga du
żej staranności i czystości wy
konania. Bardzo dokładnie 
wypolerowany, oczyszczony, 
odtłuszczony i wytrawiony 
przedmiot płucze się spirytu
sem denaturowanym, a po 
wyschnięciu zwilża tamponem 
umoczonym w następującym 
składzie: kwas solny (HC1) stęż. 
— 1,5 cm3, chlorek żelaza 
(III) (FeClj) — 70 g, chlorek 
żelaza (II) (FeCl2) — 10 g, chlo
rek rtęci (II) (MgCl2) — 2 g, 
woda — 950 cm3 (uwaga: 
chlorek rtęci (II) jest silną tru
cizną, a więc stosując go trze
ba zachować specjalną ostroż
ność!). Przestrzegamy przed 
nabieraniem nadmiaru roz
tworu; trzeba też zwrócić 
uwagę na to, aby równomier
nie zwilżać przedmiot tampo
nem. Eksponat ciemnieje już 
po pierwszym zwilżeniu. Po 
dokładnym zwilżeniu całej 
powierzchni suszy się go 5—6 
godzin w temp. 30—35°C, a 
następnie przez pół godziny w 
suszarce albo w piekarniku w 
temp. 100—110°C. Kolejnym 
zabiegiem jest kąpiel przed
miotu przez 30 minut we 
wrzącym roztworze taniny, 
której 10 g rozpuszcza się w 1 
dm3 wody. Jeżeli po wyjęciu z 
kąpieli taninowej i osuszeniu 
na powierzchni przedmiotu 
powstanie nalot, oczyszcza się 
go przez szczotkowanie mosię
żną szczotką drucianą.
Zabieg zwilżania roztwo

rem, suszenie i kąpanie w ta
ninie powtarza się 3—5 razy aż 
do uzyskania równomiernego, 
ciemnogranatowego koloru. 
Cały czas przedmiot należy 
bezwzględnie chwytać czy
stymi szczypcami, a nie pal
cami, tak, aby go nie zatłuścić. 
Ostatecznie poczerniony przed
miot, w celu uszczelnienia 
porów, gotuje się 10—15 mi
nut w oleju lnianym. Jest to 
końcowy zabieg w procesie 
brunirowania.
Wyrobom stalowym i żeliw
nym możemy nadać również 
barwę ciemnoniebieską. W 
tym celu sporządzamy roztwór 
o składzie: tiosiarczan sodu 
(Na2S2O3-5H2O) — 125 g, 
octan ołowiu (II) (Pb 
(CH3COO)2) — 40 g, woda
— 1 dm3. Kąpiel ma temp. 
80—85°C; czas barwienia za
leży od pożądanego odcienia. 
Barwę ciemnoniebieską mo
żemy też nadać wyrobom sta
lowym i żeliwnym zanurzając 
je na kilka minut w stopionej 
na gorąco mieszaninie o skła
dzie: tlenek magnezu (MgO)
— 50 g, azotan sodu (Na2NO3)
— 500 g.
Po wykonaniu barwienia za 
pomocą jednej z powyższych 
dwóch metod przedmiot do
kładnie fiłuczemy, suszymy i 
natłuszczamy.
Proces barwienia miedzi, tzn. 
uzyskanie powtarzalnych, tego 
samego odcienia barwnych 
powłok konwersyjnych na 
miedzi jest w zasadzie proste, 
jeśli są rygorystycznie prze
strzegane poszczególne para
metry czynności i receptura. 
Natomiast o wiele trudniej jest 
uzyskać powtarzalne wyniki 
przy barwieniu stopów mie
dzi, a więc mosiądzu i brązu. 
Powodem tego jest zróżnico
wanie składu chemicznego 
stopów (np. zawartość Cu w 
mosiądzu waha się od 40 do 
90%) oraz niejednorodność 
struktury stopów. Ta ostatnia 
zależy od zastosowanej obrób
ki termicznej i mechanicznej, 
której uprzednio zostały pod
dane wyroby (walcowanie, 
wytłaczanie, odlewanie, wyob- 
lanie).

Powierzchniom przedmiotów 
miedzianych można nadać ko
lor rdzawy, zielononiebieski, 
ciemnoczerwony, fioletowy 
lub pstry, taki jakby mieniący 
się barwami tęczy oraz cie
mnobrązowy lub czarny. Nie
stety większość tych barw jest 
nietrwała. Związki wytworzo
ne na powierzchni miedzi o 
takich zabarwieniach mają 
charakter przejściowy i ulegają 
różnym przemianom pod wpły
wem przede wszystkim tlenu i 
wilgoci. Sprawia to, że kolor 
pierwotny z biegiem czasu 
ciemnieje. Aby temu zapobiec, 
a więc aby utrwalić daną bar
wę wytworzoną na miedzi, 
przedmiot trzeba pokryć 
przezroczystym lakierem, np. 
caponowym lub akrylowym. 
Wyjątek stanowią barwy czar
ne, ciemnobrązowe oraz zielo- 
noniebieskie. Tak zabarwiona 
miedź nie ulega zmianom i nie 
wymaga zabezpieczenia lakie
rem. Jest przy tym odporna na 
korozję.
Zielononiebieski nalot dosko
nale związany z metalem pod
łoża samoczynnie wytwarza się 
na miedzi pod wpływem dzia
łania czynników atmosfery
cznych. Stare przedmioty 
miedziane lub mosiężne, a 
więc dachy kościołów, posągi 
czy różne ozdoby np. w mu
zeach pokryte są miłym dla 
oka zielonkawoniebieskim na
lotem, zwanym patyną. W 
powietrzu zawsze znajduje się 
trochę dwutlenku węgla oraz 
nieco siarkowodoru. W obec
ności wilgoci atmosferycznej z 
gazów tych na powierzchni 
miedzi i brązu tworzy się nie
słychanie cienka powłoka za
sadowego węglanu oraz 
siarczku miedzi. Na skutek 
działania tlenu atmosfery
cznego siarczek miedzi po wie
lu latach przechodzi w zasa
dowy siarczan. Zasadowy siar
czan oraz zasadowy węglan 
miedzi powstają bardzo powo
li i dzięki temu pokrywają 
szczelną warstewką po
wierzchnię miedzianego wy
robu. Jednocześnie powolne 
powstawanie tych związków 
zapewnia tworzenie się specy
ficznej drobnokrystalicznej ich 
struktury. Żeby jednak w 
zwykłych warunkach na mie
dzi czy brązie wytworzyły się 
naturalne warstewki patyny, 
trzeba czekać kilka, a czasem 
nawet kilkanaście lat. Spośród 
najróżniejszych metod sztucz
nego i szybkiego wytwarza
nia patyny stosunkowo najlep
sze wyniki daje następujące 
postępowanie.

Przedmioty miedziane odpo
wiednio przygotowane, to 
znaczy wytrawione i odtłu
szczone, zwilża się 30—40% 
roztworem kwasu octowego. 
Następnie zwilżony przedmiot 
umieszcza się w przestrzeni 
bogatej w dwutlenek węgla w 
szczelnie zamykanym poje
mniku np. z PCW albo w du
żym słoju szklanym, na które
go dnie ustawia się wcześniej 
naczynie z kredą polaną obfi
cie 5% kwasem octowym. Pod 
wpływem działania kwasu na 
kredę wydzielają się stosun
kowo duże ilości dwutlenku 
węgla. Kwas octowy i dwutle
nek węgla powodują wytwa
rzanie się na powierzchni mie
dzi zasadowego węglanu mie
dzi i octanu miedzi. Mieszani
na tych związków wyglądem 
swym bardzo przypomina na
turalną patynę. Przedmioty 
powinny pozostawać w poje
mniku albo słoju przez 3—4 
dni. Po tym czasie wyjmuje się 
je, zwilża i znów umieszcza w 
pojemniku, odnawiając porcję 
kredy z kwasem octowym. Po 
trzykrotnym powtórzeniu ta
kiego zabiegu na przedmio
tach miedzianych powinna 
powstać już ładna i trwała 
powłoka sztucznej patyny.
Jeszcze szybciej, ale za to z 
gorszym skutkiem (mniejsza 
trwałość) można wytwarzać 
sztuczną patynę na miedzi 
zwilżając przedmiot kilka razy 
następującymi roztworami — 
do wyboru:
1) octan miedzi (II) (Cu 
(CH3COO)2) — 3 g, chlorek 
amonu (NH4C1) — 3 g, kwas 
octowy (CH3COOH) 80% — 3 
cm, woda — 100 cm3;
2) chlorek amonu (NH4C1)
— 1,5 g, azotan miedzi (II) 
(Cu(NO3)2) — 3 g, woda — 
100 cm3.
Tymi roztworami za pomocą 
szczotki albo tamponu z waty 
zwilża się równomiernie 
przedmioty unikając jednak 
nadmiaru płynu. Po każdora
zowym zwilżeniu i następnie 
wyschnięciu przedmiotu mo
żna przystąpić ponownie do 
zwilżania. Żabieg trzeba po
wtórzyć 5—6 razy.
Jeżeli chcemy, aby patyna 
miała zabarwienie bardziej 
turkusowe (bardziej niebie
skie), wtedy stosujemy roz
twór o składzie: węglan amonu 
(KH4(2CO3) — 12 g, chlorek 
amonu (NH4C1) — 4 g, skro
bia (rozpuszczona w wodzie)
— 0,5 g, woda — 100 cm3.
W wypadku wytworzenia sztu
cznej patyny polerowanie prze
dmiotu jest oczywiście zbędne.

Stefan Sękowski
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ROZMAITOŚCI

Zapomniany?

Jan Antoni Biernacki (1879- 
1930) cale swe twórcze życie 
związał z Warszawą. Rzeźby 
uczył się u Antoniego Olesiń- 
skiego (1894-1900), zaś ry
sunku i kompozycji w War
szawskiej Klasie Rysunkowej 
(W. Gerson, A. Badowski, J. 
Kauzik). W 1895 r. młody ar
tysta po raz pierwszy prezen
tuje swe prace w warszaw
skiej „Zachęcie". W 1903 i 
1908 r. zdobywa stypendia 
artystyczne (H. Korwin-Szy- 
manowskiej i J. Ciszewskie
go), a w 1909 r. kontynuuje 
edukację w Paryżu. Najlep
sze prace rzeźbiarza pocho
dzą z lat 1900-1914, cechuje 
je nienaganna, klarowna, do
skonała w rysunku kompozy
cja i stylistyka, w której spla
tają się wpływy neoroman- 
tyzmu, symbolizmu, impres
jonizmu i secesji. W latach 
1907-1908 powstają rzeźby: 
Archanioł, Burza, Staruszka, 
Los oraz reliefy: Anioł Smutku 
i Orka.

Artysta był także świetnym 
animalistą. Sprzed 1909 r 
pochodzą niewielkie, staran
nie modelowane: Karawana. 
Koziołek, Kameleon. Bier
nacki wykonywał też rzeźby 
sakralne, w których posługi
wał się umiarkowanie sece
syjną stylizacją. Na uwagę 
zasługują: Czterej Ewangeliś
ci, Veraicon, Chrystus ze Św. 
Piotrem w kościele w Gorz
kowicach (woj. piotrkowskie). 
Artysta zajmował się spora
dycznie medalierstwem, mo
delował drobne statuetki (hr. 
Józefa Potockiego na koniu), 
konserwował wiele rzeźb 
warszawskich, nadto — jako 
świetny rysownik — projek
tował winiety i przerywniki dla 
czasopisma „Sfinks” (1908— 
1910), wreszcie zajmował się 
pracą pedagogiczną. Głów
nym nurtem twórczości arty
sty była jednak rzeźba portre
towa. W powstałych przed 
1907 r. Dzieciach > podwójne 
portrety dziecięce realizowali 
także K. Laszczka i W. Weiss) 
obserwujemy niezwykle cel
ną charakterystykę modeli 
przy oszczędnej kompozycji 
o secesyjnym, szkicowym 
rysunku. Największą sławę 
przyniosły wszakże artyście 
portrety męskie, w których ob
serwujemy z kolei wpływy im
presjonizmu, zaś po 1914 r. 
rzeźbiarz posługuje się gład

kimi, płynnie modelowa
nymi,, syntetycznymi forma
mi. Świetne są zwłaszcza 
portrety: artysty malarza 
Bogdańskiego (relief) preze
sa „Zachęty”, dra Karola 
Benniego i hr. Józefa Potoc
kiego (z około 1911 r„ Mu
zeum Narodowe, dawniej w 
pałacu Staszica), pełne wyra-

1 Karawana
2. Dzieci
3. Popiersie hr. Józefa Potockiego
4. 5. Cmentarz Powązkowski w War
szawie: popiersie Medytacja na gro
bie rodziny Rybarskich (4) i pomnik 
nagrobny dla rodziny Fruzińskich (5) 
6. Pochód — procesja na nagrobku 
dra K. Jonschera na cmentarzu przy 
ul. Ogrodowej w Łodzi

(zdjęcia: 6 — Jan Dominikowski)

zu, żywo modelowane o rodi- 
nowsko kształtowanych po
wierzchniach. Nieco później

sze są popiersia Samuela 
Bogumiła Lindego, hr. Alek
sandra Wielopolskiego i Ja
na Dekerta (wykonane do sa
li Rady Miejskiej warszaw
skiego ratusza) — syntety
cznie kształtowane, z gładki
mi, ostro konturowanymi po
wierzchniami.
Wielkim uznaniem współ
czesnych cieszyły się rzeźby 
nagrobne (większość na Po
wązkach) wykonane w latach 
1910-1914, gdy artysta 
współpracował z warszaw

pochodzi secesyjno-moder- 
nistyczny pomnik nad grobem 
rodziny Ungerów, wykonany 
z czarnego, lśniącego gabro 
z portretową plakietą wy
dawcy i księgarza Józefa Un- 
gera. Bardzo udane są tez 
nagrobne reliefowe popiersia 
Mikołaja Glinki i Aleksandra 
Makowieckiego oraz portre
towe tondo na pomniku litera
ta i publicysty Juliana Wie- 
niawskiego-Jordana (1913).
Zupełnie nie znane pozosta
wało dotąd jedno z najlep

skimi przedsiębiorstwami, 
realizującymi wszystkie jego 
sepulkralne dzieła — z firmą 
B-ci Łopieńskich, wykonują
cą odlewy z brązu i z budow- 
lano-kamieniarską firmą Ja
na Rudnickiego. Wynikiem tej 
współpracy są symboliczno- 
secesyjne pomniki nad gro
bami rodzin: Rybarskich 
(1913, z popiersiem Medyta
cja) i Fruzińskich (1909), w 
których czworoboczne, her
mowe słupy z łamanego gra
nitu lub polerowanego, czar
nego gabro wieńczą odlane 
w brązie, pochylone głowy- 
-czaszki żałobnic. Z 1911 r. 

szych dzieł artysty: wielka, 
odlana z brązu (B-cia Ło- 
pieńscy) płaskorzeźbiona 
kompozycja na wykonanym 
w 1913 r. pomniku nagrob
nym łódzkiego lekarza i spo
łecznika dra Karola Jonsche
ra, znajdującym się na Sta
rym Cmentarzu przy ul. 
Ogrodowej w Łodzi. Zach
wyca przede wszystkim 
wspaniała kompozycja tej 
wielopostaciowej sceny, w 
której przenikają się wątki 
symboliczne z secesyjną 
stylistyką całości. Wysoki, 
stopniowo wtapiający się w 
tło relief o doskonałym ry-
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sunku i wybitnych wartoś
ciach dekoratywnych przed
stawia przygarniającego 
chore dziecko doktora, sie
dzącego w obszernym kitlu 
na tle szkicowo zarysowane
go pejzażu fabrycznej Łodzi; 
na dalszym planie grupa ko
biet z jeszcze jednym matym 
pacjentem i starzec o kuli. 
Kompozycja rozwiązana jako 
pochód-procesja może tu 
być odczytana dwojako: re
trospektywnie (pacjenci uda
jący się po poradę do leka
rza) i symbolicznie (chorzy 
podążający wraz ze swym 
doktorem ku wieczności). 
Głębiej ukryte przesłanie 
mówi o bezsilności medycy
ny wobec potęgi śmierci. To 
swego rodzaju memento mo
re ten, który ratował życie in
nym — sam musiał odejść.

Pomnika dra Jonschera nie 
wymienia wśród prac J.A. 
Biernackiego Tadeusz Do
browolski {Sztuka Młodej 
Polski, Warszawa 1963), o 
absolutnym zapomnieniu te
go wybitnego dzieła świad
czy brak jakiejkolwiek o nim 
wzmianki w Słowniku Arty
stów Polskich (Warszawa 
1971), zaś autor ostatnio wy
danego opracowania ewan
gelicko-augsburskiej części 
Starego Cmentarza w Łodzi 
(Krzysztof Stefański, Stary 
Cmentarz E wangelicko-A ugs- 
burski w Lodzi, Łódź 1992) za 
twórcę pomnika dra Jonsche
ra uważa... J. Biczackiego (!). 
Jedną z ostatnich prac rzeź
biarza jest mauzoleum Ber- 
sohnów w Boglewicach koło 
Grójca wzniesione w latach 
dwudziestych z piaskowca o 
monumentalnej, modernisty- 
czno-archaizującej formie 
przez firmę J. Rudnickiego 
(zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 7,1992, s. 12-15).

Jan Antoni Biernacki był za 
życia artystą znanym i cenio
nym, jego prace wielokrotnie 
wystawiano i reprodukowano 
(m.in. w „Tygodniku Ilustro
wanym", 1907-1908). Poś
miertną wystawę dorobku ar
tysty zorganizowała war
szawska „Zachęta” w sierp
niu 1932 r. Niestety, postać i 
dzieło rzeźbiarza nie zaistnia
ły jeszcze w świadomości 
badaczy naszej sztuki prze
łomu stuleci, a przecież twór
czość tego artysty zasługuje 
na przypomnienie i właściwą, 
rzetelną ocenę.

Jan Dominikowski

Spotkanie z książką

Arystokracja
Pod takim tytułem ukazała się nakładem Wydawnictwa TENTEN książka 
autorstwa Marka Millera. Na jej zawartość składają się relacje kilkorga 
przedstawicieli polskiej arystokracji, ze znamienitych rodzin Radziwiłłów, 
Zamoyskich, Branickich, Krasickich, Sobańskich. Opowiadają oni o 
swoich losach w okresie międzywojennym, w czasie okupacji hitlerow
skiej, po zakończeniu wojny na zesłaniu w podmoskiewskim Krasnogor- 
sku i w latach Polski Ludowej. Poznajemy ich w sytuacjach tragicznych, w 
których przyszło im uczestniczyć w czasie wojny i po jej zakończeniu, oraz 
w życiu codziennym, wśród zwykłych zajęć. Na przykładzie losów tych kil
ku rodzin rysuje się szerszy obraz polskiej arystokracji, jej roli w na
szych dziejach.
Przy okazji dowiadujemy się też wiele o rodowych posiadłościach, rezydencjach i pałacach, które na mocy 
dekretu z 1944 r. zostały polskim arystokratom odebrane. Pani Izabela z Radziwiłłów Edmundowa Radziwił
łowa z żalem mówi: „Jedyna rzecz — która pozostała ze wszystkiego, co należało do mnie — to dom na ro
gu Pięknej i Alei Ujazdowskich. Teraz jest tam Ambasada Szwajcarska. Co z tego, kiedy Albrecht — pier
wszy sekretarz Komitetu Warszawskiego Partii — sprzedał ten dom do 2006 roku Szwajcarom. A Szwajcarzy 
mają te dokumenty i głowę na karku. To już nie dla mnie. Nie na moje życie. Rok 2006...". Na ogół nie czują 
się jednak ludźmi pokrzywdzonymi — Xsawery Krasicki chciałby wrócić do zamku w Lesku, ale uważa, że 
jest to już niemożliwe. I jeżeli fakt ten napawa go pewną żałością, to nie dlatego, że szkoda mu tego zamku 
„dla Krasickich, ale dla Polski, bo przecież w tych murach siedzi cała nasza historia.”
Książka o polskiej arystokracji zwraca uwagę nie tylko pasjonującą wręcz treścią — wzbogaconą unikato
wymi fotografiami ze zbiorów rodzinnych i tablicami genealogicznymi — ale także kunsztem edytorskim. 
Gratulacje dla autora i wydawcy. (R)

Olsztyńska synagoga
Kilka dni przed obchodami 
50. rocznicy powstania w 
warszawskim getcie, w Olsz
tynie rozebrana została za
bytkowa synagoga, jeden z 
dwóch zabytków kultury ży
dowskiej w tym mieście i je
den z nielicznych zabytków 
tego rodzaju na terenie wo
jewództwa olsztyńskiego. U- 
kazał się krytyczny artykuł w 
prasie regionalnej, wydarze
nie skomentowane zostało 
18 kwietnia br. w programie II 
TVP. Pomijając aspekt kon
serwatorski tej sprawy (w 
Olsztynie mamy konserwato
rów: miejskiego i wojewódz
kiego, a budynek stał w odle
głości 70 m od siedziby Pań
stwowej Służby Ochrony Za
bytków!), żywa reakcja róż
nych osób — to skutek pa
mięci o roli Żydów na tym te
renie i ich żywym zaangażo
waniu w rozwój kultury 
Warmii i Mazur.
Żydzi pojawili się w Olsztynie 
po raz pierwszy po wojnach 
napoleońskich, gdyż wcześ
niejsze przepisy zabraniały 
im osiedlania się na Warmii

Oto rozebrana w kwietniu br. synago
ga przy ul. Kołłątaja w Olsztynie

należącej do biskupów kato
lickich. W 1820 r. w Olsztynie 
mieszkało zaledwie 56 Ży

dów, ale liczba ta stale się 
powiększała i w 1835 r. zbu
dowana została pierwsza 
kaplica żydowska. Na mapie 
hipotecznej miasta z około 
połowy XIX w., u zbiegu 
Krummstrasse i Schanzen-
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Spotkanie z książką

Łacina jakby bliższa
Książka nosi tytuł: Gaudium 
in litteris czyli radość z 
odczytywania napisów (nie
fortunnie łaciński człon tytułu 
został na okładce wybity 
wersalikami — łacina odstra
szy wielu czytelników od 
kupna książki!). Autorkami 
są: Halina Cieszkowska i Kry
styna Kreyser, wydawcą: 
Wydawnictwa Radia i Tele
wizji.
Wędrując ulicami naszych 
miast bardzo często natra
fiamy na łacińskie inskrypcje 
— na i w kościołach, ka
mienicach, pomnikach itd., 
z których zwykle rozumiemy 
niewiele. W wypadku War
szawy autorki postanowiły 
przybliżyć nam te napisy, nie 
tylko przez ich przetłumacze
nie, ale także dzięki podaniu

strasse (dzisiejsze ulice Kołłą
taja i Okopowa) pojawił się 
budynek określony jako sy
nagoga i właśnie o nią cho
dzi. W końcu XIX w. w mieś
cie było juz 588 Żydów. W 
1877 r. przy ówczesnej szo
sie Lubawskiej (dzisiejsza ul. 
Grunwaldzka) stanął nowy 
dom modlitwy, w sąsiednim 
budynku znalazł się żydowski 
dom starców, a na ich zaple
czu — cmentarz żydowski i 
kaplica cmentarna; tylko ta 
ostatnia przetrwała do dziś. 
Żydzi odgrywali w mieście 
dużą rolę, przede wszystkim 
w handlu, mimo że — co na
leży podkreślić — działo się 
to na terenie Prus Wschod
nich. Prowadzili także dzia
łalność charytatywną: „W 
kościele św. Józefa w Olsz
tynie dziś jeszcze znajdują 
się świeczniki, a u Bernardy
nów jest dywan — pamiątki 
ich fundacji (...) Ta ich do
broczynność sprawiła, że sta
li się tak popularni i łubiani, że 
Warmiacy mawiali — to na
sze polskie i katolickie łydy" 
— pisał Alojzy Śliwa w książ
ce Spacerkiem po Olsztynie 
(1967 r.).

dziejów obiektów z inskryp
cjami. Jest tu również roz
dział uczący zasad czytania 
po łacinie oraz — co bardzo 
ważne — wyjaśniający sposób 
odczytywania cyfr rzymskich 
(daty!) i stosowanych w mi
nionych wiekach skrótów. 
„Łacińskie napisy zdobiące 
warszawskie budowle I po
mniki to nie tylko przekaz kul
tury, ale także dokument two
rzący historię miasta" — pi- 
szą autorki. Takie opracowa
nie powinno mieć każde na
sze miasto, szczególnie zaś 
zabytkowe kościoły! W książ
ce znajduje się część ilustra
cyjna, a w tekście zostały roz
mieszczone rysunki z XIX w., 
szkoda, że zniekształcone 
przez stosowane z uporem 
spady. (as)

W Olsztynie Hirszfeld miał 
duży sklep z konfekcją, 
Mondry — sktad z wyrobami 
żelaznymi, Holland — sklep 
kuśnierski przy obecnej ul. 22 
lipca, Mendelsohn sklep przy 
ul. Staromiejskiej, Raphael- 
sohnowie byli właścicielami 
tartaku i cegielni przy ul. 
Smętka, Sibelstrein produ
kował ocet w fabryczce przy 
ul. Pieniężnego 2, itd. Wszys
cy oni uważali się za Pola
ków, jedynie mojżeszowego 
wyznania. Wśród olsztyń
skich Polaków czuli się swoj
sko, bardziej swojsko niż 
wśród Niemców. Stąd też ogło
szenia o swojej działalności 
dawali w prasie polskiej 
(„Gazeta Olsztyńska”), a 
wpływy z tych ogłoszeń były 
dla niej znaczną pomocą fi
nansową. To właśnie olsztyń
scy Żydzi wzywali innych do 
głosowania w czasie plebis
cytu 1920 r. na polskiego kan
dydata — księdza Antoniego 
Wolszelgiera, „ponieważ jest 
on przyzwoitym chłopem" — 
jak pisali w odezwie.

Joanna Wańkowska-Sobiesiak 

Akcja cmentarze

Wojenny na Jastrzębce
Na Pogórzu Wiśnickim, na 
górze Jastrząbce (484 m 
n.p.m.) położonej na skraju 
wsi Kamionka Mała (gm. La
skowa, woj. nowosądeckie) 
znajduje się cmentarz wo
jenny z 1914 r. Spędzając ur
lop w pobliskim Rozdzielu, 
dowiedziałem się od miesz
kańców, że do 1989 r. cmen
tarz był bardzo zdewastowa
ny i zaniedbany. Obecny 
swój stan zawdzięcza pew
nemu dziennikarzowi (nazwi
ska nie potrafili podać), który 
zainteresował tą sprawą 
służby konserwatorskie i 
konsulat austriacki. Przy
stąpiono do renowacji, którą 
ukończono w 1991 r. Miesz
kańcy twierdzą, że koszty w 
znacznej części poniosła 
Austria. Powiedzieli też, że w 
uroczystości poświęcenia od
nowionego cmentarza wzięło 
udział wielu Austriaków.
Przy wejściu na cmentarz 
znajduje się tablica informa

cyjna z następującym tek
stem: „Cmentarz wojskowy z 
okresu I wojny światowej Ja- 
strząbka — Kamionka Mała. 
Wykonany według projektu 
Gustawa Ludwiga. Po
wierzchnia około 1200 m2. 
Głównym elementem cmen
tarza jest stojąca na podwyż
szeniu drewniana kaplica 
zwieńczona krzyżem, całość 
około 13 m wysokości. Przed 
kaplicą kamienny pomnik- 
kopiec z krzyżem wyciosa
nym z jednego kawałka ka
mienia. Z czterech stron kop
ca, a także na symetrycznie 
rozmieszczonych grobach 
betonowe nagrobki i żeliwne 
krzyże o różnym kształcie, za
leżnym od przynależności 
państwowej pochowanych. 
Pochowani — żołnierze jed
nostek walczących o panu
jącą nad okolicą Kobyłę. 
Austriacy — 81, Niemcy — 
11, Rosjanie — 154, razem 
246. Większość bezimien

1 Fragment odnowionego cmenta
rza. w głębi kamienny pomnik-kopiec 
2. Drewniana kaplica na cmentarzu 

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)

nych. Wśród poległych wielu 
Polaków. Większość zginęła 
między 8 a 13.XII.1914 r. 
Cmentarz odremontowano w 
latach 1990-91 ze środków 
Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków, Wydziału Infra
struktury Komunalnej i Tech
nicznej Urzędu Wojewódz
kiego, Urzędu Gminy w La
skowej i społeczeństwa Ka
mionki Małej".

Aleksander Stukowski

2
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Żydowski w Gorzowie

„Cmentarz wyznania moj- 
żeszowego z początków
XVIII w. o dawnych war
tościach historycznych i 
architektonicznych" — tak 
napisano w uzasadnieniu 
zezwolenia na prowadze
nie robót konserwator
skich na żydowskim 
cmentarzu w Gorzowie 
Wielkopolskim. Na cmen
tarzu znajduje się około 
350 elementów kamien
nych i około 50 macew z 
piaskowca, głównie z
XIX w. Niestety nagrobki, 
a także otoczenie cmenta
rza zostały w dużej mierze 
zdewastowane, co jest ra
czej skutkiem braku nad
zoru, gdyż prace porząd
kowe (uprzątnięcie głów
nej alei, wykoszenie i wy
grabienie traw itp.) nieod
płatnie zostały wykonane w 
latach 1991—1992 przez 
przedsiębiorstwo „Poraj” 
p. Wawrzyńca Zielińskie
go
Ostatnio sytuacja została 
już opanowana dzięki dy
rektorowi Muzeum Okrę
gowego w Gorzowie p. 
Linkowskiemu. Odbyło się 
zorganizowane przez nie
go spotkanie z wojewodą 
i wojewódzkim konserwa
torem zabytków, na któ
rym został przyjęty har
monogram prac renowa
cyjnych opracowany przez 
p. Linkowskiego. Polegają 
one na zabezpieczeniu

1 Dom pogrzebowy z ok. 1860 r
2. Macewy na cmentarzu

(zdjęcia: Andrzej Koszyk)

nagrobków architektoni
cznych, zorganizowaniu 
lapidarium z porozrzuca
nych macew, budowie 
ogrodzenia i udostępnie
niu uporządkowanego cmen
tarza pobliczności. Do 
sukcesów p. Linkowskie
go należy także zaliczyć 
zgodę na nadzorowanie 
cmentarza przez zamiesz
kałych na miejscu pra
cowników naukowych mu
zeum. Ze względu na brak 
mieszkańców pochodze
nia żydowskiego ustalono 
także zorganizowanie ga
lerii sztuki na parterze 
domu pogrzebowego z 
około 1860 r. oraz galerii 
artystów gorzowskich, z 
uwzględnieniem żydow
skich twórców sprzed 
wojny.

Jarosław Wieczorek

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 14 000 zł (od października br. — 15 000 zł). 
Wpłata na minimum trzy numery dokonana do dnia 10 każde
go miesiąca zapewnia rozpoczęcie dostawy pisma w następ
nym 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. 47 przekazie poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy wpłata). Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum 10 egz. — dodat
kowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna 
jest o 100% droższa. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej o- 
płaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z Za
bytkami” można nabywać w Wydawnictwach ODZ (00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18, tel 27-00-38), w 
Firmie AMOS (01-506 Warszawa, ul. Szenwalda 1, tel. 39-17- 
52) oraz w księgarniach warszawskich: „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
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Kopernika 4 
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w Szczaw

nicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 

oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiecko 
— Zamek

PUŁAWY: Regionalne Oświaty, ul. Włostowicka 27 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
SOBÓTKA: Ślężańskie, ul. Św. Jakuba 18 
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Gazowni Warszawskiej, ul. Kasprzaka 25

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

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

Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZUBRZYCA GÓRNA: Orawski Park Etnograficzny 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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Listy
Szanowny Panie Redaktorze,

W kwietniowym zeszycie „Spotkań z 
Zabytkami" ukazał się wywiad zatytu
łowany „Bristol", zawierający komen
tarze wywołane przekazaniem do 
użytkowania części słynnego war
szawskiego hotelu. Tak w treści py
tań, jak i w odpowiedziach znajdują 
się pewne nieścisłości. Wynikły one 
między innymi z przeprowadzenia roz
mowy z osobą znaną z kompetencji w 
tej materii (autorką dokumentacji hi
storycznej PKZ i współautorką książ
ki), lecz nie związaną z remontem. 
Korzystając z przysługujących u- 
prawnień uprzejmie proszę o opubli
kowanie mojego listu.
1. Remont hotelu podjęło PP Pra
cownie Konserwacji Zabytków na 
podstawie umowy zawartej z inwesto
rem 25 września 1987 r., nie zaś „do
piero w 1985", jak sugeruje pytanie 
zawarte w wywiadzie.
2. PP PKZ powołało w 1985 r. spe
cjalny Oddział PKZ Konserwacji Ar
chitektury Monumentalnej dla reali
zacji tego i następnych zadań w stoli
cy. Przygotowania organizacyjne, 
wstępne zabezpieczenia we wnę
trzach zabytkowego hotelu, projekto
wanie zlecone przez ORBIS jednost
ce wyspecjalizowanej w architekturze 
nowych hoteli, pertraktacje przed- 
umowne, wypełniły czas do zawarcia 
umowy. Jesienią 1987 r. można było, 
zgodnie z obowiązującym prawem 
budowlanym, podjąć prace podsta
wowe.
3. Umowę z inwestorem zerwano 22 
listopada 1989 r. wobec braku pro
jektu wnętrz (stan surowy był w zasa
dzie zakończony) i długotrwałego za
legania z płatnościami. Do tego czasu 
PP PKZ zrealizowało najtrudniejszy 
etap prac: demontaż i zabezpieczenie 
oraz przekazanie inwestorowi wszyst
kich zabytkowych elementów wnę
trza, utrudnione, a częściowo wręcz 
niebezpieczne prace rozbiórkowe, 
wymurowanie nowych stropów i 
ścian działowych wg otrzymanego 
projektu. Natępny wykonawca nie 
stanął wobec tego rodzaju utrudnień i 
mógł podjąć remont. Zastanawia wy
rażone w wywiadzie uznanie za tem
po tych prac, nadal nie ukończonych.
4. Wspomniana w jednej z odpowie
dzi woda podskórna, zarysowania 
stropów itp. nie stanowiły trudności 
spowalniających postęp prac, a usu

nięto je zgodnie z dokumentacją i 
harmonogramem.
5. Wszystkie zabytkowe elementy, 
także drewniane, starannie zdemon
towano (zgodnie z zasadami pracy 
PKZ dokumentacja opisowa bogato 
ilustrowana jest także u nas do 
wglądu), następnie zwrócono inwesto
rowi dokonując protokolarnego prze
kazania. Nie było pożaru w jakimkol
wiek z magazynów PP PKZ Oddział 
Konserwacji Architektury Monumen
talnej, głównego realizatora remontu 
hotelu Bristol.

Te i inne szczegóły dziejów remon
tu zawiera książka Ewy Krakowskiej- 
-Pilch „Hotel Bristol, znany i nieznany", 
Warszawa 1990, wydana przez PP 
PKZ KAM.
Przesyłam wyrazy szacunku

Naczelny Dyrektor 
mgr Jacek Chętnik

Pragnę nawiązać do artykułu p. Zbig
niewa Hausera o Brodach, zamiesz
czonego w numerze 6,1993. Autor 
wspomina m. in. o kościele parafial
nym (rzymskokatolickim), który so
wiecki okupant zamienił na halę spor
tową. Pamiętam ten okres dobrze: 
bryłę świątyni odartą z ozdób i detali 
architektury, wnętrze brutalnie zbez
czeszczone. Warto dodać, że nasza 
parafia w Brodach była erygowana w 
1641 r. i działała do 1946 r. Pan Hau
ser wspomina, że kościół nareszcie 
oddano wiernym. Jestem zmuszony 
uściślić tę informację. Otóż od 1 
września 1991 r. w tej „hali sportowej" 
odprawiano msze dla Polaków wy
znania katolickiego z całej okolicy. W 
Wielki Piątek 1992 r. arcybiskup 
lwowski (łaciński) Marian Jaworski 
poświęcił tu dziękczynny i pokutny 
krzyż przykościelny. Dnia 14 września 
1992 r. odbył się uroczysty odpust dla 
wiernych obrządku łacińskiego.

Tymczasem w lutym 1993 r. nasza 
wspólnota parafialna została w barba
rzyński sposób usunięta z własnego 
kościoła, który zawłaszczyli sobie uk
raińscy unici z błogosławieństwem 
władz miasta. Kolejny gwałt na pra
wach Polaków! Należy dodać, że uni
ci mają w Brodach trzy cerkwie, a bu
dują czwartą. Polacy nie mają nic. 
Opisane fakty publikował dodatek do 
dziennika „Słowo" pt. „Kresy" nr 4. 
Jestem ciekaw, co na to ukraiński 
znajomy p. Hausera, który mu ściskał 
dłoń nad zgliszczami sowieckiego re
żimu? Tadeusz M. Trajdos

Warszawa

Kolejne premie 
dla prenumeratorów
Publikujemy dalszy ciąg listy lau
reatów nagród rozlosowanych 
wśród Czytelników, którzy zapre
numerowali nasze pismo na caty 
1993 r.
• Drugą premię w wysokości 
3 000 000 zł otrzymuje Pan Ber
nard Kopiec z Mysłowic.
• Nagrody książkowe wylo
sowali' Jan Wiechowski, Jerzy 
Sztajerwald, Dorota Budyta, 
Pa wet Ambrożewicz, Juliusz 
Marszałek, Jadwiga Ronikier, 
Wojciech Jankowski i Andrzej 
Berent — wszyscy z Warszawy, 
Krzysztof Kostkowski z Bydgo
szczy, Mariusz Pękala z Dąbro
wy Górniczej, Edward Wieczo
rek z Katowic, Jolanta Makow
ska z Rawy Mazowieckiej, Bar
bara Gębczyńska z Bielska-Bia
łej, Mieczysław Mulka z Gło
gówka, Robert Prorok z Zabrza, 
Małgorzata Koska z Pruszkowa, 
Maria Wędrowska z Brwinowa, 
Zbigniew Brzeziński z Legnicy, 
Tadeusz Piłat z Rzucewa, Ta
deusz Kukiz z Niemodlina, Le
szek Orlik z Będzina, Tadeusz 
Jurek z Brzegu, Agnieszka 
Chmielewska z Nieborowa, 
Andrzej Pasternak z Nysy, Ka
rol Kramarz z Koszalina. Woj
ciech Pestka z Kościerzyny, 
Marek Łobarzewski z Wałbrzy
cha, Tadeusz Materna z Rze
szowa Zdzisław Matyja z Bie
runia Nowego, Włodzimierz 
Marszałek z Błaszek, Kazimierz 

Majchrzak ze Zduńskiej Woli, 
Barbara Paczkowska z Prze
myśla, Andrzej Chmielewski z 
Kwidzynia, Dorota Krementow- 
ska ze Starogardu Gdańskiego. 
Paweł Janicki i Aleksander 
Jeckel z Poznania, Anna Wyr
wał z Ełku. Lesław Lis z Kielc, 
Stanisław Warczak, Ewa Wró
bel i Jolanta Dębek z Krakowa, 
Małgorzata Zalewska, Krzysz
tof Berenthal, Zbigniew Bog
danowicz Maria Zembrzuska 
— wszyscy z Gdańska; placów
ki Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków we Włocławku, Białej 
Podlaskiej, Kielcach, Piotrkowie 
Trybunalskim, Krakowie, Kato
wicach, Kaliszu, Koninie;
Muzeum Okręgowe w Toruniu, 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu
zyki Kaszubsko-Morskiej w 
Wejherowie, Muzeum im. Wł. 
Orkana w Rabce, Muzeum 
Pierwszych Piastów na Ledni- 
cy Muzeum im. M. Kopernika 
we Fromborku;
Biblioteka Państwowego Li
ceum Sztuk Plastycznych w 
Warszawie, PKZ „Zamek” w 
Warszawie, Wydział Operacyj
ny Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Włocławku.
Dalszy ciąg listy nagrodzonych 
zamieścimy w kolejnym numerze 
„Spotkań z Zabytkami”. Wszyst
kie nagrody fundowane przez 
naszego wydawcę — Firmę 
AMIOS, przesłane zostały pocztą.

Pokwitowanie dla poczty

zł  

I słownie ~

WPŁACAJĄCY
I imię_______________________________

I nazwisko
| kod poczt.

adres

I --------------------------------
na rachunek

| AMOS Warszawa
i ul. Szenwalda 1

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

| stempel
  

podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

zł  
 

słownie -------- "
 

WPŁACAJĄCY
imię_______________________________

nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek

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

stempel

podpis przyjmującego

Pokwitowanie dla wpłacającego

słownie ~

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek

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

stempel

podpis przyjmującego
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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 zł
— 4 000 000 zł
— 2 000 000 zł
— 1 000 000 zł
— 500 000 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 

za okres  19 
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SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI

blBUOTEKA Q

Popularnonaukowa 2L

Ruszyła „Biblioteka Popularnonaukowa „Spotkań z Zabytkami"”! Jak dotąd ukazał się w jej ra
mach jeden tom: Mały słownik ochrony zabytków Mieczysława Kurzątkowskiego (w 1989 r.). 
Obecnie redakcja przygotowuje do druku tom drugi — książkę o śladach, jakie zostawili po sobie 
nasi przodkowie, o najciekawszych odkryciach w różnych częściach świata, przede wszystkim na 
naszych ziemiach, o zmieniających się warunkach bytowania w ciągu 500 tysięcy lat; wszystko to 
można będzie także zobaczyć na licznych ilustracjach. Autor książki 500 tysięcy najtrudniejszych 
lat — Michał Kobusiewicz — podjął też próbę rekonstrukcji ówczesnego niezwykle trudnego ży
cia.
Oto fragment książki: „Duża liczba fragmentów szkieletów, jaką w tej chwili dysponują antropo
lodzy, pozwala z powodzeniem zrekonstruować wygląd zewnętrzny formy »Homo erectus«, którą 
w dalszym ciągu będziemy tu tradycyjnie nazywać pitekantropem. Była to istota z całą pewnością 
ludzka. Wzrost jej wynosił 168—175 cm. Pitekantrop poruszał się całkowicie wyprostowany za
równo chodząc, jak i biegając. Rys charakterystyczny słabo wysklepionej czaszki stanowią ma
sywne wały nadoczodołowe, pochylone do tyłu czoło i utrzymujący się w dalszym ciągu silny progna- 
tyzm. Bardzo masywne szczęki uzbrojone były potężnymi zębami — największymi w całej rodzi
nie człowiekowatych. Ten typ uzębienia jest prawie taki sam, jak u człowieka. Ciekawe, że u nie
których okazów występuje diastema — czterocentymetrowa krawędź bezzębna między sieka
czem i kłem. Diastema, typowa dla małp, nigdy nie jest spotykana u australopiteków. O posługi
waniu się mową artykułowaną świadczą ślady tzw. ośrodka mowy Brocca, rozwijającego się w 
mózgu i znajdowane w czaszkach pitekantropów oraz zmiany w budowie żuchwy.
Powyższy opis został zgeneralizowany na podstawie badań wszystkich znanych szczątków kost

nych »Homo erectus«. Wypada jednak zaznaczyć, że ostatnio wśród pitekantropów rozróżnia się 
dwie formy rozwojowe: pierwszą — bardziej prymitywną, której przedstawiciele żyli już przed 
około 1,5 milionem lat i drugą — bardziej zaawansowaną w rozwoju, która pojawia się w okresie 
mniej więcej między 700 a 500 tysiącami lat temu. Obu tym formom przypadło żyć i rozwijać się w 
środkowym odcinku plejstocenu”.

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” już zbiera zamówienia 
na książkę 500 tysięcy najtrudniejszych lat!!!



Na cysterskim szlaku
Tędy ma przebiegać ustanowiony przez Radę Europy w 1990 r. polski odcinek europejskiego szlaku cyster
skiego. Jak na razie w Jędrzejowie nic się z tego powodu nie zmienia. W dalszym ciągu jest to senne mało
polskie miasteczko (prawa miejskie w 1271 r.), któremu daleko do Europy. No, może oprócz Muzeum im. 
Przypkowskich (1), w którym Feliks Przypkowski (1872—1951) utworzył jedną z największych na świecie 
kolekcji zegarów słonecznych i przyrządów astronomicznych. W rynku (2) i dochodzących do niego ulicz
kach (3) stoi wiele domów z XVIII w., ale najważniejsze jest opactwo cysterskie — pierwsze w Polsce, 
założone w latach 1140—1149 dla cystersów z Morimond (Burgundia), dziś z przeciekającymi dachami, 
atakującym grzybem i — co najgorsze — z pękającymi ścianami skutkiem obniżania poziomu wód grunto
wych. W tej ostatniej sprawie konieczne są dodatkowe badania i wybranie najlepszej metody zabezpiecze
nia murów, ale ... brakuje pieniędzy. Z cysterskiego klasztoru, w którym w 1223 r. zmarł kronikarz Biskup 
Wincenty zwany Kadłubkiem, zachowały się dwa skrzydła z XV w. Główną budowlą zespołu jest późnoromań
ska filarowa bazylika Św. Wojciecha z transeptem (4), później przebudowywana, m.in. w latach 1751—1754 
dobudowana została reprezentacyjna fasada z wieżami (5). W zachodnich murach kościoła kryją się resztki 
świątyni romańskiej z początku XII w. (zdjęcia: Jan Łoziński)


