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KOMENTARZ

Od redakcji
Bieżący numer jest przede wszystkim „ba
rokowy”. Zobowiązuje nas do tego trwający 
Rok Sztuki Barokowej, choć przecież obiek
ty z tej epoki przedstawiamy w prawie każ
dym numerze (zob. komentarz). Będzie więc 
o barokowych ogrodach (s. 6), niemieckich 
rzeźbiarzach działających w Polsce (s. 11), 
barokowym miasteczku Rydzynie (s. 30), pa
łacu biskupim w Wolborzu (s. 32) i wielu in
nych obiektach. Chcemy zwrócić uwagę 
Czytelników na stan zabytków Dolnego Ślą
ska (s. 27), z których wiele pochodzi również 
z XVIII w. Na ogół są to w dalszym ciągu 
ruiny, lecz pewne symptomy — chodzi tu 
przede wszystkim o zainteresowanie się tymi 
obiektami przez osoby prywatne — wskazu
ją na powiększające się światełko w śląskich 
ruinach.
Trwa obecnie akcja promocyjna polskich 
produktów pod hasłem TERAZ POLSKA, 
warto więc dowiedzieć się, jak to robiono w 
latach międzywojennych (s. 19). I niech ni
kogo nie zmyli reklama okien Briigmanna 
na ostatniej stronie okładki — jesteśmy 
pewni, że już niedługo będą to „okna Kowal
skiego”, jeszcze lepsze od briigmannow- 
skich, oparte na polskim wynalazku, produ
kowane w Polsce i z polskich surowców! Pa
triotyzm gospodarczy wynikał w okresie 
międzywojennym m.in. z faktu odzyskania 
Niepodległości w 1918 r., której 75-tą roczni
cę właśnie obchodzimy. Z tego też powodu w 
numerze znalazły się również artykuły o 
bitwie II Brygady Legionów pod Kostiuch- 
nówką (s. 15), dworze Piłsudskiego w Pikie- 
liszkach (s. 16) i budowie oficerskiego osied
la w Dęblinie (s. 22); z czasów „wielkiej woj
ny” pochodzą też żołnierskie groby różnych 
wyznań w Lublinie (s. 42).
Zapowiadamy bardzo ciekawy numer świą
teczny (12, 1993). Oprócz trzeciej zagadki za 
milion, przewidujemy w nim artykuły m.in. 
o sztuce i polityce, czyli potrzebie ochrony 
socrealistycznych pomników, utrwalone na 
pocztówkach zwyczaje i widoki z początku 
naszego wieku, artykuły o dziejach i zagad
kach obrazu Madonny z Kołomyi, o dwóch 
litewskich starożytnikach oraz wykład na 
temat domów przysłupowych.

1. Oto „osiem rzeczy każdemu pożądanych”: „1. Ła
ska u Boga y ludzi, 2. Godność wysoka, 3. Dom porząd
ny, 4. Wóz naprawny, 5. Kucharz wygodny, 6. Wina 
beczka, 7. Pieniądze gotowe, 8. Ogród włoski”. Spisał to 
w książcept. „Ziemiańskageneralna ekonomika” w 1675 r. 
(dziewięć wydań do końca XVIII w.!) Jakub Kazi
mierz Haur (1632—1709). Ceniono wówczas sielskość, 
wykwintność, wystawność, w naszym kraju także „ zwy
czaj polski”, tradycję i sarmatyzm. Oddziaływanie sztu
ki sprowadzało się do sfery uczuć: bujność i dynamizm, 
płynność i błyskotliwość, przepych i kontrasty — to pod
stawowe cechy baroku.

2. To właśnie barok jakby przeniknął z XVII i XVIII w. 
do czasów nam współczesnych, bowiem wielość zacho
wanych dzieł, np. architektury sakralnej, zmusza nas do 
stykania się z nim na co dzień. Dotyczy to także baroko
wej muzyki: utwory dwóch najgenialniejszych kompozy
torów —Jana Sebastiana Bacha (1685—1750) i Georga 
Friedricha Haendla (1685—1759) — towarzyszą nam 
bardzo często. Słuchamy także muzyki polskich kompo
zytorów, np. najdoskonalszych mszy „Missa brevis” czy 
„Missa pulcherrima” Bartłomieja Pękiela (zm. 1670) al
bo zbioru utworów kameralnych Adama Jarzębskiego (ok. 
1590—1648). Ten ostatni był nie tylko kompozytorem i 
architektem, ale także autorem przewodnika po baroko
wej Warszawie pt. „Gościniec abo krótkie opisanie War
szawy”, w którym wszystkie pałace, dwory i kościoły są 
„kształtne”, „przystojne”, „szumne” i „dumne”.

3. W języku włoskim „barocco” oznacza w przenośni: 
niezdarność, dziwaczność, napuszoność. W literaturze 
pojawił się wówczas styl przeładowany ozdobami, zbliżo
ny do „kwiecistego” stylu średniowiecza. W Polsce obok 
wykwintnych strof dworskich panował w poezji barok 
sarmacki. Jan Andrzej Morsztyn (1621—1693), mistrz 
barokowej liryki, pisał:
„ Oczy twe nie są oczy, ale słońca jaśnie

Świecące, w których blasku każdy rozum gaśnie.
Usta twe nie są usta, lecz koral rumiany,

Których farbą każdy zmysł zostaje związany.
Piersi twe nie są piersi, lecz nieba surowy

Kształt, który wolą naszę zabiera w okowy.
Tak oczy, usta, piersi, rozum, zmysł i wolą

Blaskiem, farbą i kształtem ćmią, wiążą, niewolą. ”
4. To tylko zarys dziedzictwa baroku. W opinii kryty

ków sztuki w XIX w. barok zdegenerował klasyczny styl 
renesansu, ale krytyka baroku trwała krótko, podobnie 
jak było to z secesją. Dziś adaptacją baroku do współczes
ności zajmują się kreatorzy mody. Takie są losy sztuki 
przez duże „es”!
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Dzięki międzynarodowej inicjatywie 
państw środkowoeuropejskich obchodzimy 

ROK SZTUKI BAROKOWEJ. Z tej okazji 
w naszym kraju zorganizowane zostały 

dwie wielkie wystawy: warszawska „Gdzie 
Wschód spotyka Zachód” (malarstwo 

portretowe) i poznańska „Teatr i 
mistyka. Rzeźba barokowa pomiędzy 

Zachodem a Wschodem”. Poniżej 
zamieszczamy fragment z książki „Sens 

sztuki” (PWN, Warszawa 1982) dotyczący 
baroku i rokoka. Autorem jest Herbert 

Read (1893—1968) — poeta, krytyk 
literacki i sztuk plastycznych, profesor 

historii sztuki. Tekst jest napisany bardzo 
przystępnie, ale musimy dodać jedną 

uwagę — autor jest typowym 
reprezentantem angielskiej myśli o sztuce.

Herbert Read

Barok 
i rokoko

S
łowo „barok” przywodzi na myśl to, co 
dziwaczne, kapryśne, niezwykłe. Dzieło 
sztuki może odejść od tego, co zwyczaj
ne, w dwóch kierunkach. Pierwszy, to 
droga sztuki klasycznej, czyli droga idealizacji — 

idealne proporcje, idealna harmonia — słowem, 
idealne piękno; drugi — to droga wyobraźni, która 
jest zaprzeczeniem rzeczywistości, negacją wszyst
kich praw i raison d’etre. Obie drogi sprawiają przy
jemność estetyczną, a sprawa preferencji zależy 
przypuszczalnie od naszego temperamentu. Sądzę, 
że uprzedzenie nie pozwala większości ludzi ocenić 
należycie baroku, jest to zaś uprzedzenie obce naszej 
naturze ludzi Północy. Bo między sztuką Północy, a 
sztuką baroku, istnieje naturalna więź, której nie ma 
między sztuką północną i sztuką klasyczną. W sztuce 
Północy nacisk jest położony na wyrażenie stanów 
duchowych; doskonałym tego przykładem jest nie 
tylko katedra gotycka, lecz także dzieła takich mala
rzy, jak Rubens czy nawet Turner. W sztuce klasy
cznej, a zwłaszcza w sztuce klasycznego włoskiego 
renesansu, cały nacisk jest położony na wykorzysta
nie materiału, na zewnętrzne potraktowanie obiektu 
przez artystę (dlatego reguły są tu takie ważne). Otóż 
w baroku sztuka włoska zbliża się do północnego ty
pu sztuki, to jest, zaczyna przedstawiać stany du
chowe lub owo „skłębienie psychiczne”. Ale wciąż 
lubuje się w wykorzystywaniu materiału i cała trud
ność zrozumienia baroku czy cała dziwaczność baro
ku wywodzi się z tej sprzeczności. Barok jest psycho
logiczny w intencji, ale materialistyczny w środkach.

Michała Anioła nazywamy ojcem baroku i rzeczy
wiście można wywieść ten styl od niego. Był przede 
wszystkim rzeźbiarzem i za takiego się uważał, ale ja
ko artysta baroku ujawnił się najwyraźniej w swej ar
chitekturze. Jeżeli spojrzymy na tak typowe jego 
dzieła, jak grobowiec Giuliana de Medici w kościele 
San Lorenzo we Florencji i przedsionek Laurenzia- 
ny, zobaczymy kompozycje architektoniczne, w któ
rych poszczególne elementy — kolumny, okna, bel
kowanie — nie spełniają już funkcji konstrukcyj
nych, tylko służą celom czysto estetycznym. Zwła
szcza niektóre wnęki zostały zaprojektowane w tym 
jedynie celu, żeby stworzyć cień lub ostro uwypuklić 
jakiś fragment. Słowem, mamy tu kompozycję archi
tektoniczną posłuszną prawom nie tyle architektury, 
ile malarstwa lub rzeźby — i cały barok w architektu
rze możemy nazwać niewłaściwie ukierunkowaną 
pomysłowością. Purysta, w którego przekonaniu 
wszelka sztuka powinna podporządkowywać się pra
wom materiału i funkcji, w żadnym wypadku nie po
godzi się z barokiem. Ale ktoś, dla kogo zadowolenie 
estetyczne jest jedynym kryterium, nie będzie zży
mał się na tę próbę stworzenia w kamieniu kompozy
cji malarskiej. W każdym razie ów hipotetyczny 
sceptyk będzie musiał uznać niewygodny history
czny fakt, że geniusz baroku — aczkolwiek źle naste- 
rowany — utożsamiał się z szerokim katolickim ru
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chem umysłowym. Stał się sztuką kontrreformacji i 
dokądkolwiek ruch ten sięgał — od Rzymu do Wied
nia, południowych Niemiec, Nadrenii, Hiszpanii, 
Meksyku, Portugalii, Paragwaju, Peru i nawet Peki
nu (gdzie jezuici zbudowali Pałac Letni) — wszędzie 
barok zwyciężał i pozwalał duchowi ludzkiemu, 
uwolnionemu z więzów klasycyzmu, pławić się w roz
koszy nieskończonych urzekających fantazji.

★ ★ ★

Rokoko narodziło się we Francji, ale szczyty swojego 
rozwoju osiągnęło w Niemczech. Gdybyśmy mieli 
wymienić rzeczywistego twórcę tego stylu, honor 
przypadłby dwóm paryskim architektom, Robertowi 
de Cotte i Gilles-Marie Oppenordowi, którzy byli 
uczniami Jules Hardouin-Mansarta, słynnego 
twórcy Wersalu. Cotte dokończył Grand Trianon i 
kaplicę w Wersalu, główne zaś jego dzieło — to Ho
tel de la Vrilliere w Paryżu; Oppenord był Holend
rem, a studiował we Włoszech; Max Osborn słusznie 
stwierdza, że ten drugi fakt nie jest bez znaczenia 
wobec bezspornego związku między późnym wło
skim barokiem, z jego dążeniem do swobody ruchu, 
a nowym stylem, który osiągnął tę pełną swobodę.
Rokoko narodziło się jako styl dekoracji wnętrz. Ba
rok doszedł w swym rozwoju do punktu, w którym 
wnętrze stało się sztuczną repliką zewnętrznych fa
sad — kolumnady, architrawy i cały rynsztunek fa
sady barokowej powtórzone wewnątrz budynku. 
Odkrycie de Cotte’a i Oppenorda ograniczało się w 
rzeczywistości do rozpoznania faktu, że warunki ok
reślające materiał zewnętrznej dekoracji budynku nie 
obowiązują w dekoracji wewnętrznej — słowem, w 
pomieszczeniu zamkniętym czterema ścianami moż
na używać gipsowego stiuku zamiast kamienia. 
Z chwilą gdy uzyskano ten plastyczny środek, wola 
swobody zerwała wszystkie pęta i wtedy to wyodręb
niła się owa charakterystyczna maniera stylowa.
Byłoby błędem, zarówno tu, jak i na każdym miejscu 
w dziejach sztuki, przypisywać zmianę stylu wynale
zieniu nowego materiału. Ogólnie rzecz biorąc, bę
dziemy bliżsi prawdy, jeżeli powiemy, że wyłaniająca 
się „wola” jakiejś duchowej manifestacji (w tym wy
padku dążenie do „swobody”, w odróżnieniu od kla
sycznych ograniczeń) jest pierwszym czynnikiem, 
który decyduje o przejściu do nowego materiału. Wo
la swobody ujawniła się już częściowo w architektu
rze południowego baroku, zanim odnalazła się w ro
koku de Cotte’a i Oppenorda. Może — podobnie jak 
gotyckie dążenie do transcendentalizmu w kamieniu 
— musiała przewędrować na Północ, żeby tu znaleźć 
swojego intelektualnego sprzymierzeńca, swoje prak
tyczne rozwiązanie. Otóż Worringer rzucił myśl — 
moim zdaniem, kapitalną — że rokoko jest w istocie 
ponownym pojawieniem się w sztuce — po zrzuce
niu obcych więzów renesansu — północnego ducha, 
który po raz pierwszy w pełni ucieleśnił się w gotyku. 
Rokoko jest artystycznym ucieleśnieniem niespokoj

nego ruchu, a ten właśnie niepokój był północnym 
wkładem w gotycki zespół zjawisk. Istnieje więcej niż 
przypadkowe podobieństwo między linearnymi mo
tywami na iluminowanej stronicy dziesięcio- czy 
dwunastowiecznego mszału, a okuciami z ormolu na 
komodach Charles Cressenta czy Franęois de Cuvi- 
lies. Jest to przypadek spotykających się prze
ciwieństw, ale możemy zaryzykować twierdzenie, że 
przeciwieństwa spotykają się zawsze na wspólnym 
gruncie.

Charakterystyczne linie rozwoju francuskiego rokoka 
ograniczały się do dekoracji wnętrz. Z jakichś wzglę
dów kraj ten nie zdecydował się na doprowadzenie 
tego stylu do logicznego zakończenia, to jest przysto
sowania materiałów używanych na zewnątrz zgodnie 
ze stylem panującym wewnątrz. Pełen życia projekt 
fasady kościoła St. Sulpice Juste — Aurele Meisso- 
niera został odrzucony — a zatwierdzono zimny, kla- 
sycystyczny projekt Jean Nicolas Servandoniego. We 
Francji rokoko, może nie bez powodu, pozostało do 
końca stylem intymnym. Bo chociaż w Niemczech 
stało się szaleństwem — i to świętym szaleństwem — 
do tego stopnia, że ze wszystkich stylów, które wy
cisnęły piętno na tym kraju, rokoko jest stylem naj
bardziej typowym i narodowym — to jednak nawet 
tam istotę rokoka i jego najczystsze przejawy odnaj
dujemy zwłaszcza w przedmiotach miniaturowych, 
zwłaszcza w porcelanie, tym zasadniczo rokokowym 
tworzywie. Cały duch rokoka, czysty i skrystalizowa
ny, zawiera jedna figurka porcelanowa, wykonana 
przez mistrza Kleinplastik, Franza Antona Bustel- 
liego, Włocha osiadłego w Niemczech, który w latach 
1754—1763 projektował modele dla fabryki w 
Nymphenburgu. Kandler działający w Miśni ode
grał niewiele mniejszą rolę, ale Bustelli był ulubień
cem epoki.

Może droga od porcelanowej figurki, która mieści się 
na dłoni, do pałaców w Nymphenburgu, czy w Briihl 
jest daleka, ale jeśli gubimy coś między tymi dwoma 
wzorami — olbrzymim i miniaturowym — jest to 
cząstka owego ducha właściwego rokoku. Mając 
przed oczyma przykład francuskiej ostrożności, po
stawmy sobie pytanie, czy Niemcy nie posunęli się 
za daleko w swoim zastosowaniu rokoka do wszelkich 
przejawów energii twórczej? Określiliśmy rokoko ja
ko „wolę” swobody w sztuce, ale czy jest to trafna de
finicja? Swobody czego? Możemy tylko odpowie
dzieć: swobody bawienia innych, co jest dość do
kładnym określeniem ducha tego stylu. Rokoko żąda 
prawa do osiągnięcia efektu estetycznego bez konie
czności oglądania się na względy utylitarne. Jest to 
sztuka abstrakcyjna, sztuka dla sztuki. Dopóki ogra
nicza się do dekoracji wnętrz, nie wyrządza żadnej 
krzywdy, daje natomiast dużo radości ludziom o czy
stych sercach. Ale, mówiąc najoględniej, odkurzanie 
pokoju rokokowego musi być piekielnie trudnym za
daniem, architektura zaś rokokowa na ogół nie broni 
się długo przed wrażeniem tandety i ruiny.
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1 —4. Polski barok i rokoko: zespół ra
tusza w Kluczborku (1), fragment pa
łacu w Wilanowie (2), wnętrze kościo
ła franciszkanów w Głubczycach (3) i 
fragment wnętrza kolegium pojezui- 
ckiego w Grudziądzu (4)
5—10. Polski barok i rokoko — nie
które detale: rzeźby (5, 6), ambony (7. 
8). zdobienie ścian (9) i fragment 
monstrancji (10)
(zdjęcia: 1,3,4 — Wiesław M. Zieliń

ski, 10 — Jerzy Wilde)
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Materialne uwarunkowania malarstwa sztalugowego 
nie narzucają duchowi rokoka żadnych ograniczeń, z 
chwilą zaś gdy zdobędziemy klucz do istoty tego sty
lu, odmienności Watteau i Morlanda, Chardina i 
Goyi, Greuza i Hogartha stapiają się w naszym od
czuciu w jedną całość i przekazują nam to samo wra
żenie swobody. Wszystkich malarzy tej epoki ożywia 
to samo pragnienie bawienia, ale chociaż początkowo 
trudno pogodzić się z myślą, że artysta ma prawo si
lić się na zabawność przy projektowaniu grobowców 
czy ołtarzy, nie zdoła pojąć sekretu rokoka ten, kto 
nie zrozumie, jak w gruncie rzeczy rozsądna jest to 
ambicja. Jest to afirmacja życia nawet w obliczu 
śmierci.

Herbert Read
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Wojciech Fijałkowski

Barokowe 
ogrody

Wybranie Warszawy na siedzibę sejmów 
i przeniesienie tu w 1596 r. z Krakowa 

królewskiej rezydencji sprawiło, że dawna 
stolica Mazowsza przyjęła odtąd rolę 

miasta rezydencjonalnego polskich 
monarchów. Zgodnie z programami 

obowiązującymi na dworach europejskich 
władców, sformułowanymi m.in. 

w traktacie Giorgia Vasariego o „mieście 
idealnym”, utworzony został na terenie 

Warszawy zespół królewskich rezydencji, 
uwzględniający elementarne potrzeby 

użytkowe, reprezentacyjne i estetyczne 
panującego.

O
prócz oficjalnej siedziby królewskiej w cen
trum miasta, będącej także „gmachem 
publicznym”, niezbędne było posiada
nie przez monarchę pałacu z ogrodem 

na przedmieściu, willi pod miastem i pałacu-willi w 
miejscu do urządzania polowań i łowienia ryb. Baro
kowy program rezydencji królewskich wychodził po
za sam budynek mieszkalny, obejmując również za
budowania pomocnicze oraz ogród, przy tworzeniu 
którego wykorzystywano umiejętnie wielorakie walo
ry naturalne otoczenia.

Oficjalną rezydencją królewską był — jak wiadomo 
— Zamek Warszawski, wzniesiony w latach 
1601 —1619 z inicjatywy Zygmunta III Wazy przez 
Matteo Castello. O ile barokowa bryła zamkowa uzy
skała okazałą monumentalną formę, o tyle związany z 
zamkiem ogród otrzymał bardzo skromną postać. 
Budowa pięciobocznego gmachu królewskiego znio
sła bowiem pierwotny, ozdobny ogród renesansowy 
rozciągnięty na stoku skarpy, wprowadzając na to 
miejsce tarasowe podmurowanie wzgórza od strony 
Wisły. Nowy ogród zajmował teraz niedużą już prze
strzeń przy skrzydle południowo-wschodnim zamku 
i składał się z sześciu parterów kwiatowych, zawar
tych w nieregularnym czworoboku. W połowie XVII w. 
ogród ten został przekomponowany oraz ozdobio
ny rzeźbami i fontannami. Jedną z nich wykonano ze 
sprowadzonego z Krakowa alabastru, drugą skom
ponował z odlanych przez siebie elementów Daniel 
Tym, współtwórca Kolumny Zygmunta III. Jak 
wskazuje miedziorytnicza panorama Warszawy Erika 
Dahlberga z 1656 r., cały taras pod oknami zamko
wymi pokryty został owalnymi klombami kwiato
wymi. Jak natomiast mówią źródła pisane, zdobiło go 
ponad siedemset gatunków różnych roślin.

Tak ukształtowany i ozdobiony ogród przetrwał do 
końca XVII w. Dopiero w następnym stuleciu, w 
czasach panowania Augusta II Mocnego powstawać 
zaczęły nowe projekty wiążące gruntowną przebu
dowę i rozbudowę zamku z urządzeniem okazałych 
ogrodów tarasowych — nad Wisłą, z licznymi parte
rami kwiatowymi, fontannami, rzeźbami i szpalerami 
drzew. Zrodził się również projekt włączający Wisłę 
do kompozycji ogrodu zamkowego przypisywany 
Johannowi Friedrichowi Karcherowi. Realizacja 
tych wspaniałych i ambitnych projektów królewskich 
nie doszła jednak do skutku.

Rezydencją królewską pełniącą w myśl wskazań Va
sariego funkcję „pałacu królewskiego z ogrodem na
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1. Projekt ogrodu zamkowego z pierwszej połowy XVIII w.
2. Villa Regia — Pałac Kazimierzowski według sztychu E. Dahlberga z 1656 r.

przedmieściu” była villa-regia, zwana Pałacem Kazi
mierzowskim, zaś odpowiednikiem proponowanej 
przez włoskiego mistrza „willipod miastem” — rezy
dencja w Ujazdowie. Obie te rezydencje, wzniesione 
sumptem króla Zygmunta III w latach dwudziestych 
i trzydziestych XVII w. według projektów Matteo 
Castello, łączyła pewna wspólna cecha, wyróżniająca 

je spośród innych barokowych założeń pałacowo- 
-ogrodowych Warszawy. Każde z nich bowiem składa
ło się z usytuowanego na skarpie pałacu królewskie
go, stanowiącego ośrodek dwupoziomowego założe
nia ogrodowego, którego górna część przylegająca 
bezpośrednio do pałacu miała charakter ogrodu oz
dobnego i użytkowego, dolna natomiast obejmująca 
zbocze skarpy i podskarpie tworzyła rozległy zwie
rzyniec.
Z pochodzącego z połowy XVII w. Gościńca Adama
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Jarzębskiego zawierającego opis „pałacu królewskiego 
z ogrodem na przedmieściu ” wiadomo, że to wczesno- 
barokowe założenie ogrodowe było jednym z naj
wspanialszych w ówczesnej Warszawie. W ozdob
nym ogrodzie przypałacowym, projektowanym przez 
Augustyna Locciego (ojca) i prowadzonym przez 
ogrodnika królewskiego Andrzeja Frycowicza, głów
ny element dekoracyjny stanowiły partery kwiatowe, 
bukszpanowe szpalery i importowane w 1648 r. rzeź
by ze złoconego brązu oraz marmuru. Wykonane by
ły one częściowo, jak się przypuszcza, przez Giovan- 
niego da Bologna, częściowo zaś przez jego ucznia 
Adrieana de Vries, przypominając swym wyglądem 
istniejące do dziś rzeźby tego artysty z ogrodu przy 
pałacu Wallensteina w Pradze czeskiej. Odrodzony 
przez humanizm antyczny kult natury, witalności, 
półboskich sił przyrody, znajdujący swój wyraz w 
programie rzeźbiarskiego wyposażenia ogrodów ba
rokowych, objawił się także w królewskim ogrodzie w 
formie fontann, grot i tematyce dzieł rzeźbiarskich, 
ukazujących różnego rodzaju postacie mitologiczne, 
zwierzęta i stwory morskie. Dominującym obok pa
łacu elementem architektonicznym górnego ogrodu 
był usytuowany pośrodku pawilon królewskiej jadal
ni z kolumnowym gankiem widokowym, dekorowa
ny wewnątrz malowidłami pejzażowymi pędzla 
Chrystiana Melicha, znanego nadwornego scenogra-

3. Plan Ujazdowa z 1732 r.
4. 5. Wilanów: plan z 1682 r. (4) i wi
dok ogrodu z lotu ptaka (5)
6. Plan Ogrodu Saskiego z 1737 r.

K* - ■ z<*«**■”....

8



fa króla Władysława IV. Odpoczynek w tym zakątku 
umilał mieszkańcom i gościom królewskim śpiew 
ptaków, rozbrzmiewający z klatek ustawionych w zie
leni. W ogrodzie użytkowym, podobnie jak w szesna- 
stowiecznym jeszcze herbarium zamkowym, hodo
wano obok warzyw egzotyczne drzewa i rośliny le
cznicze, służące zaopatrzeniu królewskiej apteki w 
ziołowe leki. Wody niezbędnej do upraw ozdobnych 
i leczniczych, a także do celów irygacyjnych dostar
czał wiatrak, zbudowany specjalnie przez królew
skiego architekta, fizyka i wynalazcę Tytusa Liwiu- 
sza Burattiniego. Sporych rozmiarów zwierzyniec na 
stoku i u podnóża skarpy urządzony był wśród ni
skiej naturalnej zieleni z duktami widokowymi oraz 
sadzawkami, po których pływały łabędzie i dzikie gę
si, gdzie oprócz łownej zwierzyny krajowej, zwła
szcza jeleni i danieli, żyły także lwy i tygrysy.
Znacznie rozleglejsze od omówionego wyżej zespołu

w w

pałacowo-ogrodowego było wielkie założenie ujaz
dowskie. Dominantę jego stanowiła królewska bu
dowla pałacowa w formie czworobocznego zamku. 
Od północy położony był kwiatowy ogród użytkowy 
oparty na kompozycji zachowanej jeszcze z końca 
XVI w. Część dolną i zbocze skarpy zajmował ogro
mny zwierzyniec, utworzony wśród podmokłych la
sów i bagnistych zagajników, pełen dzikich zwierząt i 
różnorodnego ptactwa, gdzie jak pisał Adam Jarzęb- 
ski „perspektywy niepodobne oku widzieć tak ozdob
ne ”, tak że „ trudno znaleźć miejsca piękniejszego i w 
oczach milszego”. W drugiej połowie XVII w. teren 
zwierzyńca, stanowiący wówczas własność Stanisła
wa Herakliusza Lubomirskiego, ujęty został w sieć 
kanałów, nawiązujących do założeń holenderskich o 
obwodach zamkniętych w trapezoidalne figury. Pro
gram rezydencjonalny w tej części założenia wzboga
cono oddzielnymi pawilonami ogrodowymi. Najwa
żniejszym z nich była Łazienka, usytuowana pośrod
ku dużego, prostokątnego basenu, przebudowana w 
następnym stuleciu na znany Pałac na Wodzie ostat
niego króla Polski — Stanisława Augusta Poniatow
skiego. Swego rodzaju renesans Ujazdowa, jako ba
rokowej rezydencji królewskiej, nastąpił już w pier
wszej połowie XVIII w., po wstąpieniu na tron pol
ski Augusta II Sasa. Nowy monarcha w dążeniu do 
zmiany charakteru dotychczasowej rezydencji przez 
rozbudowanie osi ogrodowej w kierunku Wisły ut
worzył u podnóża skarpy prostopadły do niej kanał, 
planując także powstanie po obu jego stronach pro
mienistego wachlarza duktów. W ten sposób zapla
nowany został układ barokowy, nawiązujący do wiel- 
koprzestrzennych założeń francuskich z czasów 
Ludwika XIV.
W ostatniej ćwierci XVII w. powstało kolejne kró
lewskie założenie ogrodowe w Wilanowie Jana III 
Sobieskiego w innej jeszcze postaci „willi pod mia
stem”, gdzie w myśl wskazań Vasariego „można udać 
się dla s'wierzego powietrza i pozostać tam kilka dni”. 
Kompozycję otoczenia królewskiego pałacu-willi, 
wzniesionego przez Augusta Locciego (syna) w la
tach 1677—1696, potraktowano z dużym rozma
chem. Od frontu powstał obszerny dwudzielny dzie
dziniec z monumentalną kamienną bramą. Za pała
cem utworzono geometryczny ogród włoski, opada
jący poziomami ku jezioru. Górny taras ogrodowy 
przyozdobiły partery kwiatowe z bukszpanowymi 
obwódkami, pozłacane figury mitologiczne z gdań
skiej ludwisarni Gaspara Richtera oraz wykonane w 
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czerwonym marmurze wazy i baseny fontann. W 
dolnej części ogrodu, oddzielonej od górnego murem 
oporowym z kamiennymi dwubiegowymi schodami i 
grotą wewnątrz, urządzone zostały dwie prostokątne 
sadzawki, z pływającą na balach łazienką królewską. 
Po bokach dziedzińca założono symetrycznie kwate
rowe pasma ogrodu owocowo-warzywnego, któremu 
nadano charakter dekoracyjno-użytkowy, przypomi
nający niektóre tego typu ogrody w dolinie Loary, 
jak znany po dziś dzień ogród przy Chateau de Vil- 
landry. Całość założenia oparta została na barokowej 
osi symetrii, biegnącej od bramy przez dwa dziedziń
ce, korpus główny pałacu aż do mostu na jeziorze, a 
podkreślonej od strony miasta prostym, długim kana
łem. W swym ogólnym wyrazie ideowo-artysty
cznym ogród wilanowski dawać miał antyczną wizję 
raju, miejsca „heroicznego odpoczynku” i szczęśli
wości oraz gloryfikację królewskiego gospodarza i je
go małżonki. Realizacji tej idei służyło m.in. użycie w 
wystroju plastycznym ogrodu figur, bóstw i postaci 
ze świata antyku, mających uosabiać walory Jana III 
i Marii Kazimiery, a także zastosowanie w dekoracji 
parterów odpowiednio dobranych kwiatów i roślin, 
które zgodnie z symboliką propagowaną przez chiń
skich myślicieli wyrażać miały dążenia, pragnienia i 
przymioty pary królewskiej.
Najbardziej okazałym królewskim założeniem ogro
dowym czasów baroku w Warszawie był niewątpli
wie Ogród Saski, dla którego urządzenia wykupiono 
blisko trzydzieści posiadłości szlacheckich i magnac
kich. Ośrodkiem tego założenia i głównym elemen
tem kompozycji osi barokowej był dawny pałac Jana 
Andrzeja Morsztyna, gruntownie przez Sasów prze
budowany i rozbudowany. Przed pałacem uformo
wany został od wschodu dwudzielny dziedziniec pa
radny, z niezbędnymi w programie barokowej rezy
dencji budynkami pomocniczymi, bramami wjazdo
wymi oraz fosą z mostem zwodzonym. Za pałacem 
od strony zachodniej powstał utrzymany w duchu 
twórczości Andre Le Notre wielki siedemnastohek- 
tarowy ogród w kształcie pięcioboku o geometry
cznym układzie promienisto-wachlarzowym. Reali
zacji całości założenia ogrodowego dokonywał stop
niowo w latach 1713—1763 zespół architektów z Sa
skiego Urzędu Budowlanego. Do śmierci Augusta II 
zrealizowane były najważniejsze i najbardziej charak
terystyczne elementy układu ogrodu. Szczególne 
znaczenie dla jego charakteru i kompozycji miał par
ter środkowy, o wysokich lipowych szpalerach, z bo
gatymi, haftowymi kwietnikami i alegorycznymi 
rzeźbami z piaskowca dłuta Jana Jerzego Plerscha, 
ustawionymi w narożnikach klombów. Bogaty zespół 
tych kamiennych figur tworzył odpowiedni program 

treściowy Augusta II. W najbliższym sąsiedztwie pa
łacu głosił on gloryfikację cnót i przymiotów monar
chy. W dalszej części ogrodu, w statuach przedsta
wiających alegorie różnych dziedzin nauki i sztuki, 
wiedzy, intelektu, twórczości i pomysłowości, wyra
żał pochwałę ludzkiego rozumu, ludzkiego poznania i 
ludzkiej twórczości intelektualnej, tworząc swego ro
dzaju uwerturę do wielkiego, nowoczesnego progra
mu wieku Oświecenia w Polsce. Jednym z najwa
żniejszych i zarazem najbardziej eksponowanych 
elementów kompozycji Ogrodu Saskiego był tzw. 
Wielki Salon, służący zabawom i festynom królew
skim, który swą skalą, formą architektoniczną wiązał 
widokowo poszczególne akcenty kompozycyjne osi 
barokowej i stanowił punkt zbiegu pięciu promieni
stych alei. Ostateczny kształt ogrodu uformował się 
już za czasów Augusta III. Rozplanowanie ogrodu 
było tu jasne i wyraziste, oparte na schemacie krzyża, 
który zespalał w jedną całość kilka odrębnych pod 
względem przeznaczenia i kompozycji członów. Na 
skrzyżowaniu osi głównej z poprzeczną znajdowały 
się cztery baseny. Oba ramiona krzyża mieściły tzw. 
promenady wśród rzędów drzew, zakończone podłu
żnymi pawilonami oranżerii. Boczne części ogrodu 
zajmował boskietowy teatr na wolnym powietrzu i 
labirynty oraz różnego rodzaju wnętrza ogrodowe z 
pawilonami służącymi do zabaw i rozrywek. Na 
przedłużeniu osi barokowej ustawiona została monu
mentalna brama, stanowiąca główne wejście do 
ogrodu od strony zachodniej. Za nią, po obu stro
nach alei biegnącej w kierunku Woli, wzniesiono ko
szary Gwardii Królewskiej. Tak pomyślany królew
ski zespół pałacowo-ogrodowy stanowił część skła
dową większej barokowej kompozycji przestrzennej, 
znanej pod nazwą Osi Saskiej.
Oprócz tych dużych zespołów pałacowo-ogrodowych 
w rejonie Warszawy powstawały znacznie mniejsze 
założenia królewskich siedzib barokowych. Należał 
do nich m.in. Marymont Marii Kazimiery, będący 
odpowiednikiem proponowanego przez Vasariego 
„pałacu-willi w miejscu do urządzania polowań i do 
rybołóstwa” oraz Królicza Góra Augusta II, zwana 
później Królikarnią, gdzie gromadziła się elita dwor
ska, by podziwiać manewry wojskowe organizowane 
przez saskiego monarchę.
Liczne przeobrażenia Warszawy w latach rozbiorów 
i bolesne kataklizmy wojenne zniszczyły wszystkie 
królewskie założenia ogrodowe barokowej metropolii 
Polski. Jedynym zabytkiem z tej epoki pozostał Wi
lanów, nie bez słuszności uważany dziś za prawdziwą 
perłę polskiego baroku.

Wojciech Fijałkowski
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Jakub Sito

Rzeźbić 
w Polsce

„O rzemieślnika poczciwego artis 
sculptoriae staram się co by do statuów 

był perfekt, a wiedz to Waszmość Pan, że 
jak mi donoszą wszędzie o innego trudno 

jak o Niemca co by poczciwie i z 
dowcipem i z należytą proporcją robił” — 

tak w 1738 r. pisał do Jerzego Ignacego 
Lubomirskiego plenipotent obarczony 

misją znalezienia rzeźbiarza do 
wykonania figur do jednego 

z pozostających pod opieką księcia 
kościołów. Ta lakoniczna wypowiedź w 

charakterystyczny sposób oddaje sytuację 
na „rynku ofert” w zakresie rzeźby 

w Polsce XVIII w. Nawet jeśli jest nieco 
przesadzona, to w każdym razie 

przekazuje odczucia ludzi zajmujących się 
werbunkiem wykonawców do wielkich 

przedsięwzięć artystycznych. Skłania też 
do refleksji nad,,specyfiką 

narodowościową” dużej grupy rzeźbiarzy 
w osiemnastowiecznej Polsce.

O
pozycji rzeźbiarzy niemieckich w pano
ramie kultury artystycznej polskiego ba
roku, w odróżnieniu od artystów np. 
włoskich, pisano niewiele, choć autorzy 
musieli zdawać sobie sprawę z roli, jaką odgrywali ci 

przybysze, zwłaszcza z katolickich krajów niemiec
kich. Siedząc tylko indeks rozpoznanych dotąd arty
stów z najważniejszych ośrodków rzeźbiarskich 
XVIII w., jak Warszawa, Lwów, Wilno, Poznań i 
Kraków, uderza przecież wielka liczba niemiecko 
brzmiących nazwisk, nieporównanie większa niż w 
dwóch poprzednich stuleciach. Bardzo ważne jest tu 
rozróżnienie rzeźbiarzy wywodzących się z dawno 
przybyłych i osiadłych w Rzeczypospolitej rodzin 
spolonizowanych od elementu napływowego. Rozró
żnienie to daje bowiem możliwość identyfikacji arty
stycznej rzeźbiarza, pomaga w wyprowadzeniu gene
zy języka form, maniery czy techniki twórcy. Przy
bysz przynosił najczęściej ukształtowaną już formułę 
stylową, której identyfikacja pozwala, w granicy 
pewnego błędu, na określenie miejsca wykształcenia 
rzeźbiarza; ciekawe zwłaszcza rezultaty badawcze 
przynosi uzupełnienie danymi biograficznymi.

Żeby zrozumieć, jaką rolę w profilowaniu krajobrazu 
artystycznego polskiego baroku odegrali niemieccy 
rzeźbiarze, należy przede wszystkim zwrócić uwagę 
na datujący się już od połowy XVII w. wzrost zna
czenia rzeźby ołtarzowej. Jeżeli w XVII w. ołtarz 
traktowany był trochę jako mebel, a snycerz niewiele 
różnił się od stolarza, to pod koniec tego stulecia i w 
XVIII w. dokonuje się emancypacja figury, zdecy
dowany wzrost jej znaczenia; rzeźby ołtarzowe stają 
się indywidualnymi dziełami sztuki, są coraz bardziej 
niezależne od stolarki, coraz większe, coraz bardziej 
przy tym zindywidualizowane i dynamiczne. Wobec 
wzrostu znaczenia rzeźby ołtarzowej następuje też 
wyraźna nobilitacja snycerki, rzeźby w drewnie, 
techniki o tradycjach nie włoskich, ale zaalpejskich, 
szczególnie zaś niemieckich — zwłaszcza pod wzglę
dem doskonałości opanowania.

Wysoką lokatę wśród imigrujących w XVIII w. do 
Rzeczypospolitej rzeźbiarzy z terenu Rzeszy Nie
mieckiej zajmują artyści z południowych Niemiec — 
krajów położonych między dorzeczem Dunaju i Al
pami. Cała Europa Środkowa korzystała w XVIII w. 
z usług rzeźbiarzy z katolickiej Bawarii, Szwabii i 
Tyrolu, dla których brakowało zamówień na miejscu. 
Proces ten, zwłaszcza w pierwszej połowie stulecia, 
jest porównywalny w swojej intensywności z węd
rówkami sztukatorów północnowłoskich w 
XVI—XVIII w. Nie bez znaczenia jest tu silna tra
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dycja zawodowa, wysoki kunszt snycerstwa w połud
niowych Niemczech i związana z tym wielka liczba 
reprezentantów tej profesji. Tak wielka, że w pier
wszej połowie XVIII w. można mówić o swoistej 
„nadwyżce” rzeźbiarzy w stosunku do możliwości 
zatrudnienia. Jeśli zestawić to z niedoborem wysoko 
kwalifikowanych rzeźbiarzy w ówczesnej Rzeczy
pospolitej, na który wiecznie skarżyli się polscy fun
datorzy, kierunek migracji dużej części Alpejczyków 
ku Polsce staje się zrozumiały. Ciekawe, że marszru
ty wędrówek artystycznych tych rzeźbiarzy były 
przeważnie „równoleżnikowe” i miały zaledwie kilka 
wariantów. Dwa wielkie centra artystyczne — Wie
deń i Praga — obok mniejszych — Ołomuńca, Brna i 
Wrocławia — wyznaczały etapy podróży, tu rze
mieślnik często uzupełniał wykształcenie i, o ile nie 
pozostawał na stałe w którymś z krajów cesarstwa, 
kierował się ku Rzeczypospolitej.
Choć źródła polskie mówią o całej plejadzie rzeźbia
rzy z południowych Niemiec, krótki przegląd działa
jących w Rzeczypospolitej mistrzów dłuta ograni

czymy tylko do artystów dających się wyraźnie zi
dentyfikować.
Dzielnicą stanowiącą niejako przedmoście dla przy
byszów znad Dunaju była pograniczna Wielkopol
ska. Tu w latach trzydziestych notowany jest m.in. 
Simon Baytinger (Peutinger) urodzony w Wesso
brunn w Bawarii — miejscowości, z której wywodzi
ła się i wykształciła wielka liczba południowonie- 
mieckich sztukatorów. Sam Baytinger, którego zna
my z wykonawstwa ambony w kościele franciszka
nów w Poznaniu, nie był sztukatorem, ale snyce
rzem, a podstawy swego kunsztu zdobywał być może 
na Śląsku, gdzie odnotowany został na początku 
XVIII w. Innym rzeźbiarzem działającym w Pozna
niu był Franciszek Antoni Brombacher, przedstawi
ciel rodziny rzeźbiarskiej z Weingarten w Szwabii, 
ale wykształcony z pewnością na Śląsku w kręgu sny
cerki wrocławskiej na początku XVIII w. Do jego 
najlepszych dzieł należy m.in. ambona u dominika
nów poznańskich (1714—1715).
Drugi region stykający się z krajami cesarstwa sta-
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1. Franciszek Antoni Brombacher — 
ambona w kościele dominikanów w 
Poznaniu z lat 1714—1715
2. Dawid Heel — figura św. Ignacego 
na fasadzie kościoła jezuitów w Po
znaniu z 1723 r.
3. Tomasz Hutter — figura Samsona 
walczącego z lwem w ołtarzu Św. 
Krzyża w kościele bernardynów we 
Lwowie z 1740 r.

nowiła Małopolska, gdzie siłą rzeczy ośrodkiem sku
piającym rzeźbiarzy był Kraków. Tu około 1720 r. 
rozpoczynali działalność dwaj utalentowani rzeźbia
rze: Tomasz Hutter, urodzony w 1696 r. w Bawarii, i 
o pokolenie starszy Dawid Heel pochodzący ze 
Szwabii. Obaj wstąpili w Krakowie do zakonu jezui
tów, który pozwolił im na energiczne rozwinięcie ka
riery. Dotyczy to zwłaszcza Huttera, który opuściw
szy zakon prowadził w Jarosławiu, do śmierci w 1745 r., 
olbrzymią pracownię rzeźbiarską zaopatrującą w 
wyposażenia wiele zakonnych kościołów wschodniej 
Małopolski, m.in. bernardynów we Lwowie 
(1736—1740) i w Rzeszowie (ok. 1740). Z Wangen w 
Szwabii pochodzi i zapewne tam został wykształcony 
rzeźbiarz doby rokoka — Antoni Gegenpauer, dzia
łający w Krakowie od około połowy XVIII w., od
powiedzialny za ekspresyjne figury do kościołów 
bernardynów (1759) i Bożego Ciała na Kazimierzu.
Dwa najciekawsze środowiska rzeźbiarskie połowy 
XVIII w. — Warszawa i Lwów — pełne są niemiec
ko brzmiących nazwisk rzeźbiarzy, ale w ani jednym 

wypadku nie znamy miejsca ich pochodzenia. Niepo
równanie więcej danych mamy w odniesieniu do ar
tystów z północy Rzeczypospolitej. Na Warmii, w 
Tolkmicku działał Krzysztof Perwanger, urodzony 
prawdopodobnie w Stams w Tyrolu na początku 
XVIII w. Ten zdolny rzeźbiarz, wykształcony w ro
dzinnym Tyrolu, ale zapewne także w Pradze, dzięki 
takim pracom, jak cykl kamiennych figur w Świętej 
Lipce (1744), ukształtował oblicze rokokowej rzeźby 
warmińskiej. W Wilnie jedynym „południowcem” 
spośród rzeźbiarzy niemieckich był urodzony w 1714 r. 
Bawarczyk Michał Schick, jezuita, wykonawca 
wyposażeń kościołów jezuickich w Wilnie, m.in. oł
tarza głównego w kościele Św. Jana (od 1740 r.).
W Rzeczypospolitej w dobie późnego baroku już nie 
sztukatorska rzeźba przybyszów włoskich, ale wła
śnie snycerka podejmuje najważniejsze problemy ar
tystyczne epoki. Drewno urosło teraz do rangi tech
niki dominującej i wraz z tym zmieniło się środowi
sko narodowościowe w gronie najpoważniejszych 
twórców. Najważniejsi rzeźbiarze epoki noszą już nie
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4 4. Michał Schick, ołtarz główny w 
kościele Św. Jana w Wilnie z lat ok. 
1740—1745
5. Antoni Gegenpauer — figurka pro
roka w ołtarzyku Matki Boskiej Dobrej 
Rady w kościele bernardynów w Kra
kowie z 1759 r.
6. Krzysztof Perwanger — figura pro
roka z galerii przed kościołem jezui
tów w Świętej Lipce z 1744 r.

(zdjęcia: 1 — Witalis Wolny, 
2,3,6 — Jakub Sito, 
5 — Jerzy Langda)

włoskie nazwiska, ale obok polskich, liczne nazwiska 
niemieckie.
Jak dotychczas, nie podjęto próby syntetycznego o- 
pracowania sygnalizowanego tu zjawiska. Winny jest 
temu z jednej strony brak opracowań dotyczących 
stosunków narodowościowych w obrębie stanu mie
szczańskiego w Rzeczypospolitej XVIII w„., z drugiej 
zaś brak dobrej syntezy sztuki Europy Środkowej, 
która dawałaby obraz powiązań artystycznych krajów 
Rzeszy Niemieckiej i obszarów z nią sąsiadujących, 
w tym także Polski. Z żalem należy niestety powie
dzieć o przyczynach pozanaukowych — obustron
nych resentymentach, silnych zwłaszcza w starszej 
generacji.
Środkowa Europa, do której Rzeczpospolita XVIII w. 
niewątpliwie należała, w dużej mierze pozostawała 
w kręgu kultury niemieckiej. W widzeniu sztuki tego 
czasu należy jednak całkowicie odrzucić optykę naro
dowościową o ujemnym zabarwieniu. W XVIII w. 
nacjonalizmy nie były jeszcze znane, o doborze arty
stów decydował „rynek ofert” i miejscowi fundatorzy.

Jakub Sito
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Pod
Kostiuchnówką

W końcu lata 1915 r. nastąpi
ło na Wołyniu połączenie 
wszystkich trzech brygad Le
gionów Polskich, które wzięły 
udział w walkach z wycofują
cymi się wojskami rosyjskimi. 
27 września 1915 r. oddziały 
1. pułku piechoty legionów za
jęły wieś Kostiuchnówką. Je
sienne boje, m.in. właśnie o 
Kostiuchnówkę, kończące kam
panię 1915 r. na Wołyniu, 
potwierdziły żołnierską sławę 
legionistów. W dowód uznania 
dla żołnierzy polskich nie
mieccy topografowie nadali 
wzgórzu koło Kostiuchnówki 
(wzg. 195,45) nazwę Polska 
Góra, pobliskiemu laskowi — 
Polski Lasek, a kładce na do
pływie rzeczki Garbach — Pol
ski Most. Zima i wiosna 1916 r. 
upłynęły na rozbudowie po
zycji obronnych i działalności 
patrolowej.
Na początku czerwca 1916 r. 
ruszyła na Wołyniu potężna 
ofensywa rosyjska gen. Brusi- 
łowa. 4 lipca na pozycje legio
nowe, w rejonie Kostiuch- 
nówka — Opatowa, wyszło sil
ne uderzenie rosyjskie. Po 
trzech dniach ciężkich walk, 
wobec przeważających sił 
przeciwnika i odwrotu sąsia
dów, oddziały polskie 6 lipca 
rozpoczęły wycofywanie się na 
linię Stochodu. W tej najwięk
szej bitwie Legionów, w której 
wzięło udział około 7300 pol
skich żołnierzy, straty wynios
ły około 2000 zabitych, ran
nych i zaginionych.
Z wojny wieś Kostiuchnówką 
wyszła prawie całkowicie zni
szczona. Ówcześni właściciele 
majątku, panowie Płachecki i 
Nowakowski mieszkający w 
Zamościu, nie zdołali już od
budować zburzonego dworu. 
Ludność wsi, prawie wyłą
cznie narodowości ukraińskiej, 
związana była przede wszyst
kim z majątkiem, tylko kilka 
rodzin miało własne gospodar
stwa. Na początku lat dwu
dziestych niedawny teren walk 
uległ częściowemu zapomnie
niu. Mieczysław Orłowicz w 
wydanym pod koniec tych lat 
Przewodniku po Wołyniu poda- 
je następującą informację: 
„ Od zachodniej strony tego 
wzgórza (tzn. Polskiej Góry), 
2 km od wsi Kostiuchnówką grób 

masowy kryje zwłoki 42 nie
znanych z nazwisk żołnierzy, 
poległych tu w 1916 r. Grób 
otoczony kolczastym drutem 
oznacza duży drewniany krzyż 
z napisem. W r. 1928 rozpoczę
to tu sypanie kopca-pomnika 
wiecznej chwały. Ponadto w le- 
sie 2 km na zachód od Kostiuch
nówki 300 m na lewo od drogi 
do Wołoczecka jest drugi cmen
tarz wojenny, kryjący zwłoki 
trzydziestu kilku poległych tu w 
1913 r. legionistów. Krzyże 
pierwotne z napisami poni
szczył czas lub miejscowa lud
ność, wobec czego obecnie mogi
ły są bezimienne”. Z biegiem 
lat, w miarę narastania legen
dy Legionów, wzrosło zainte
resowanie terenem dawnych 
walk i otoczono go większą 
opieką. Przede wszystkim 
ukończono sypanie kopca, na 
którego szczycie postawiono 
pomnik. Według relacji miejs
cowej ludności uroczystego 
poświęcenia kopca dokonano 
w lipcu 1933 r.; w kolejne ro
cznice bitwy odbywały się tu 
zjazdy legionistów i odpra
wiano uroczyste msze. Upo
rządkowano również okoliczne 
cmentarze wojenne, na tere
nach byłych walk wytyczono 
liczne szlaki piesze, ustawiając 
w ważniejszych punktach słu
py informacyjne. Rozpoczęto 
także odtwarzanie fragmentów 
zanikających już umocnień 
ziemnych na dawnych pol
skich pozycjach obronnych.
Prace te objęły m.in. tzw. Re
dutę Piłsudskiego oraz zie
miankę Komendanta w Nowe; 
Rarańczy. Na terenie pobojo
wisk Legionów, między Sty
rem a Stochodem zamierzano 
stworzyć rezerwat history
czny. Prace opiekuńcze nad 
pobojowiskami przeprowadzał 
Komitet Opieki nad Pobojo
wiskami Legionów Polskich, 
wyłoniony przez Koło Pułko
we b. Legionów i Towarzy-

1. Pozycje Legionów pod Kostiuch
nówką (z przewodnika wydanego w 
połowie lat trzydziestych)
2. Słup pamiątkowy w Lasku Polskim
3. Groby legionistów w Lasku Pol
skim
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

stwo Rozwoju Ziem Wschod
nich. Bazą wypadową do pie
szych wędrówek po okolicy 
stała się zbudowana w owym 
czasie w Kostiuchnówce szko
ła im. Fundacji Legionów, 
gdzie mieściło się schronisko 
turystyczne z 20 miejscami 
noclegowymi. Nauczycielem 
w tej szkole by! do 1939 r. p. 
Wojakowicz, zamordowany 
wraz z rodziną w 1942 lub 
1943 r. W latach drugiej wojny 
i następnych cmentarze oraz 
pozostałe obiekty uległy częś
ciowemu zniszczeniu i zapo
mnieniu. Od czasów wojny 
nikt z Polaków nie odwiedzał 
pobojowiska pod Kostiuch- 
nówką, polscy mieszkańcy ko
lonii w Opatowej bezpowrot
nie opuścili te tereny.
Obecnie pozostały jedynie 
resztki cmentarza w Polskim 
Lasku, część betonowych 
obramowań grobów została 
użyta jako budulec, na pozo
stałych kilkunastu pojedyn
czych mogiłach i jednej zbio
rowej nie zachował się żaden 
napis ani krzyż. Obok cmenta
rza widoczne są w lesie liczne 
ślady okopów, stanowisk og
niowych i ziemianek tworzą
cych w 1916 r. pozycje obro
ny. W pobliżu, w odległości 
kilkudziesięciu metrów, znajdu
je się betonowy słup informa
cyjny wysokości 2,5 m z osa
dzoną w nim bazaltową tabli
cą, na której umieszczony jest 
czytelny, choć nieco uszko
dzony napis: POLSKI LA
SEK/ /KOMENDANT/ JÓ
ZEF PIŁSUDSKI/ BYŁ 
PAROKROTNIE/ W LA
SKU POLSKIM /WŚRÓD 
ODDZIAŁÓW/ SWOJEJ I 
BRYGADY/ KWIECIEŃ/ 
CZERWIEC 1916 R.
Drugi taki słup informacyjny z 
zachowanym tekstem znajduje 
się w Lasku Saperskim: LA
SEK/ SAPERSKI/ W TYM

5

MIEJSCU/4i5 LIPCA 1916 
R./ PRZEBYWAŁ/ NA 
STANOWISKU BOJO
WYM/ KOMENDANT/ 
JÓZEF/ PIŁSUDSKI/ W 
CZASIE/ WALK/ I BRY
GADY/ LEGIONÓW/ POD 
KOSTIUCHNÓWKĄ/.

Nie pozostało natomiast śladu z 
cmentarza koło Polskiej Góry, 
przetrwała tylko nazwa Polska 
Hora, tak nazywa się również 
przystanek kolejowy na linii 
Kowel—Sarny. Znajdujący się 
na wzgórzu kopiec-pomnik, 
którego wierzchołek podobno 
ścięto, porośnięty jest obecnie 
rzadkim lasem sosnowym, u 
jego podnóża leżą dwa bloki 
betonowe, być może pozosta
łości pomnika lub słupa in
formacyjnego. Z drogi biegną
cej u podnóża Polskiej Góry, z 
Czartoryska do Kostiuchnów- 
ki, rozpościera się w kierunku 
wschodnim szeroki widok na 
pola, gdzie w 1916 r. znajdo
wały się pozycje wyjściowe 
wojsk rosyjskich. Dawniej był 
to teren silnie zabagniony, 
obecnie na skutek nieprzemy
ślanej melioracji często przypo
mina bardziej pustynię, choć 
miejscami widoczne są resztki 
roślinności bagiennej. Na ho
ryzoncie, w dolinie Styru, po
jawił się całkiem nowy element 
w krajobrazie — rówieńska 
elektrownia atomowa. Należy 
tu dodać, że Kostiuchnówka 
wraz z całym rejonem manie- 
wickim leży w tzw. III strefie 
skażenia w wyniku katastrofy 
czernobylskiej; z tego powodu 
pracownicy otrzymują tu stałe 
dodatki do płacy, zwane „cmen
tarnymi”. Wspomniany na wstę
pie Polski Most na dopływie 
Garbachu jest dziś zwykłym 
przepustem wodnym pod dro
gą, a strumień jeszcze niedaw
no pełen ryb i raków stał się 
jednym z kanałów odwadniają
cych.

Jesienią 1992 r. przy Towarzy
stwie „Pomost” w Łodzi pow
stał Komitet Opieki nad Cmen
tarzem w Kostiuchnówce. Ko
mitet ten po wielu stara
niach nawiązał poprzez Kon
sulat RP we Lwowie kontakt z 
kierownictwem szkoły w Ko
stiuchnówce, pragnąc zaintere
sować stronę ukraińską losem 
istniejącego tam cmentarza 
legionowego. Kierownictwo 
szkoły wraz z gronem nauczy
cielskim odniosło się niezwy
kle przychylnie i ze zrozumie
niem do tej sprawy. Wiosną

Dwadzieścia kilometrów na 
północ od Wilna, nad malow
niczym jeziorem stoi skromny 
dworek, w latach trzydzie
stych znany w całej Polsce, po
tem zaś przez pół wieku ska
zany na zapomnienie, choć 
szczęśliwie nie zburzony. Do
piero od niedawna, nie bacząc 
na złe drogi, coraz częściej do
cierają tu wycieczki. To Pikie- 
liszki — miejsce letniego od
poczynku Józefa Piłsudskiego 
i jego rodziny w ostatnich la
tach życia Marszałka.
Dwór w Pikieliszkach zbu
dowany został zapewne na po
czątku XIX w. Stanowił ośro
dek dóbr rodziny Pisanków her
bu Prus III, dość licznej, 
ale nie piastującej większych 
godności (groby tej rodziny z 
połowy XIX w. odnalazłem na 
cmentarzu bernardyńskim w

4. Fragment słupa pamiątkowego w 
Lasku Saperskim
5. Kopiec-pomnik na Polskiej Górze

(zdjęcia: Zbigniew Pruski)

1993 r. oczyszczono zachowa
ne groby, przy okazji odkrywa
jąc kilka mogił, które wcześ
niej były niewidoczne pod za
rastającymi je mchami i dar
nią. Wszystkie groby są obec
nie pobielone i obsypane żół
tym piaskiem. Udało się więc 
dokonać tego, że cmentarz nie 
ulegnie całkowitemu zapo
mnieniu i nie zniknie ostate
cznie z powierzchni Ziemi Wo
łyńskiej, co jeszcze niedawno 
było wielce prawdopodobne. 
Cmentarz w Kostiuchnówce 
może być więc przykładem, że 
nawet tam, gdzie jeszcze kil
kadziesiąt lat temu brak wza
jemnego zrozumienia i anta
gonizmy między narodami 
doprowadzały do krwawych 
konfliktów, możliwe było przy 
odrobinie dobrej woli z obu 
stron otoczenie opieką jednego 
z cmentarzy, na którym spo
czywają polscy żołnierze.

Zbigniew Pruski

Wilnie). Dziewiętnastowie
czne dzieje budynku nie są 
bliżej znane. W latach dwu
dziestych naszego stulecia był 
już zrujnowany, z przeciekają
cym dachem, częściowo zamie
niony na skład zboża; otacza
ła go niewielka resztówka roz
parcelowanego majątku.
Marszałek Piłsudski, który w 
1922 r. otrzymał w Świątni
kach kolo Wilna nadział ziemi 
przysługujący kawalerom Vir- 
tuti Militari, przekazał tamtej
szy dom na sanatorium prze
ciwgruźlicze dla dzieci, a sam 
szukał miejsca spokojniejsze
go, cichszego, dogodniejszego 
dla wypoczynku. Na Pikielisz- 
ki wskazał w 1930 r. minister 
reform rolnych Witold Sta
niewicz. Ponieważ powierzch
nia resztówki przekraczała li
mit nadziału, swoje prawo do

ikieliszki
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1.2. Dwór od frontu (1) i od ogrodu (2) 
(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

ziemi wykorzystała także Ale
ksandra Piłsudska. Dwór zos
tał wyremontowany i wkrótce 
poświęcony przez ks. biskupa 
Władysława Bandurskiego. 
Dyplomata Alfred Wysocki, 
goszczący tam 21 lipca 1933 r., 
wspominał: „ wjechaliśmy w 
piękną polską aleję i wnet stanę
liśmy przed drewnianym wiej
skim dworem. Na werandzie 
stały wypłatane krzesła, jakieś 
goździki kwitły na rabatach 
(...'). Weszliśmy do dużego, 
jasnego pokoju, którego okna 
wychodziły na zagony kwiato
wego ogrodu Umeblowanie 
tego pokoju byłrT więcej niż skro
mne. Cztery wyplatane krzes
ła, stolik nakryty dość lichym 
kilimkiem (...'), na ścianach ja
kaś przeciętna akwarela”.
Piłsudski bywał w Pikielisz- 
kach w latach 1930—1934, w 
lipcu i sierpniu. W 1933 r. zaj
rzał tam w styczniu, ale 
stwierdziwszy, że „Pikieliszki 
w zimie to paskudztwo”, szybko 
wyjechał. Mimo odpoczynku 
musiał w ważnych sprawach 
jeździć do Wilna lub przyj
mować polityków i wojsko
wych na miejscu. Po śmierci 
Marszałka dwór do 1939 r. po
zostawał własnością jego żony 

i córek, później władze so
wieckie przeznaczyły go na ce
le administracyjne.

Wzniesiony na niwelującej 
spadek terenu podmurówce 
dziewięcioosiowy budynek 
zdobi od frontu klasycysty- 
czny portyk z czterema kolu
mnami. Wspierają one gładki, 
trójkątny szczyt, tworząc nie
wielki ganek. W stosunku do 
stanu z lat trzydziestych wpro
wadzono po wojnie niefor
tunne modyfikacje. Dwa małe 
kominy, rozmieszczone syme
trycznie na kalenicy dachu, za
stąpione zostały jednym, 
przebitym „na wylot” i szpe
cącym sylwetkę. Schody — 
pierwotnie między środko
wymi kolumnami — przedłu
żono na całą szerokość ganku, 
zacierając jego werandowy 
charakter. Wychodząca na je
zioro tylna fasada dworu, nie 
znana ze zdjęć przedwojen
nych, nie była dotąd prezen
towana. Dominuje w niej nad
budowane centralnie, niskie, 
trzyosiowe pięterko, niedo
strzegalne od frontu. Na po
ziomie parteru, ponad wi
docznym z tej strony podpiw
niczeniem znajduje się prosty 
taras z podwójnymi schodami, 
zbiegającymi niegdyś do ogro
du i altanki nad wodą.

Dwór w Pikieliszkach jest 
obecnie w niezłym stanie i nic 
mu chyba nie zagraża. Trzeba 
by jednak koniecznie zazna
czyć w widoczny sposób za
bytkowy charakter prawie 
dwustuletniego budynku i 
upamiętnić znaczący rozdział 
w jego najnowszej historii.

Jarosław Komorowski 

Cerkwie
w Żółkwi

Żółkiew (ukr. Żowkwa) powstała 
na terenie istniejącej tu wcześniej 
wsi Winniki, nad rzeką Świnią, na 
północny zachód od Lwowa. Na 
początku XVI w. w Winnikach 
znajdowały się cerkiew, młyn 
wodny i dwie karczmy, a wieś na
leżała do wojskiego buskiego, 
Andrzeja Wysockiego, który pod 
koniec życia cały majątek zapisał 
wojewodzie bełskiemu, Stanisła
wowi Żółkiewskiemu. W 1588 r. 
dziedzicem Winnik został syn wo
jewody, późniejszy hetman wielki 
koronny, Stanisław Żółkiewski. 
Zgodnie z jego wolą, powstające 
od 1597 r. przy budowanym przez 
niego zamku miasto zaczęto nazy
wać Żółkwią. Nazwa ta jeszcze 
przez pięć lat funkcjonowała rów
nocześnie z tradycyjną nazwą 
Winniki. W 1603 r. hetman Sta
nisław Żółkiewski, za zwycięstwo 
odniesione nad Szwedami pod 
Rewlem otrzymał od króla Zyg
munta III Wazy przywilej nadają
cy Żółkwi prawa miejskie wraz z 
potwierdzeniem nowej nazwy.
Na początku XVII w. stara cer
kiew miejska była już dość zni
szczona. W 1612 r. Stanisław Żół
kiewski nakazał więc budowę no
wej świątyni p.w. Narodzenia 

Pańskiego. Ta drewniana cerkiew 
przetrwała do 1682 r., kiedy jeden 
z kolejnych właścicieli Żółkwi, król 
Jan III Sobieski, na prośbę bisku
pa lwowskiego obrządku grecko
katolickiego sprowadził do miasta 
oo. bazylianów, którym zezwolił 
na zbieranie składek na wybudo
wanie murowanej świątyni wraz z 
monastyrem. Wkrótce też rozpo
częli oni budowę, lecz z braku wy
starczających funduszy posuwała 
się ona powoli. Aby przyspieszyć 
prace, Sobieski w 1690 r. sprowa
dził do miasta ciało męczennika, 
św. Jana Suczawskiego, umie
szczając je w niedokończonej je
szcze świątyni, do której zaczęły 
pielgrzymować liczne rzesze 
wiernych, a ich hojne datki w nie
długim czasie umożliwiły dokoń
czenie budowy. Niestety, cer
kiew ta spłonęła podczas pożaru 
miasta w 1833 r., ale już cztery lata 
później odbudowano ją i powięk
szono w stylu bizantyjskim. W 
1901 r. część świątyni zburzono,

1. Cerkiew Narodzenia Pańskiego z 
XIX w.
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2.3. Cerkiew Narodzenia NMP z 1705 r. 
(2) i wspaniały ikonostas z 1708 r. (3) 
4. Cerkiew Św. Trójcy z 1720 r.

(zdjęcia: Jacek A. Wiśniewski)

pieniem kolebkowym. Z wyposa
żenia na uwagę zasługuje ikono
stas wykonany w 1708 r. przez 
budowniczego cerkwi, mistrza 
Kunasza, z ikonami malowanymi 
w kręgu Iwana Rutkowicza.
Po przeciwnej stronie miasta, na 
terytorium dawnego Lwowskiego 
przedmieścia, zachowała się po
chodząca z 1720 r. cerkiew Św. 
Trójcy. Do 1800 r. była ona sie

dzibą parafii, lecz gdy ostatni pro
boszcz, ks. Szymon Śklepkiewicz, 
przeniósł się do Turynki, cerkiew 
przyłączono do parafii żółkiew
skiej. To również budowla trzy
częściowa, złożona z prostokątne
go babińca (4,40 x 5,40 m), zbli
żonej w planie do kwadratu nawy 
(6,40 x 6,80 m) oraz zamkniętego 
trójbocznie prezbiterium (4,40 x 
5,20 m). Od wschodu do prezbite
rium dobudowano w XIX w. mu
rowaną zakrystię, w której zwraca 
uwagę wmurowane w południową 
ścianę renesansowe okno, przenie
sione tu z wieży zamkowej. Każda 
z trzech części przekryta jest od
dzielną ośmioboczną kopułą, osa
dzoną na bębnie za pomocą ża- 
gielków. Najwyższa i najszersza z 
nich znajduje się nad nawą. Kopu
ły zwieńczone są ośmiobocznymi 
latarniami, krytymi daszkami ce- 
bulastymi. W połowie dolnej kon
dygnacji cerkiew obiegają dookoła 
daszki okapowe bite gontem, spo
czywające na wysuniętych belkach 
zrębów. Poniżej zadaszenia znaj
dują się grube bale sosnowe, po
wyżej ściany, bębny i kopuły bite 
są gontem. Wewnątrz wszystkie 
części przykryte są kopułami. W 
bogato rzeźbionym, barokowym 
ikonostasie (1720) znajdują się 
ikony będące najlepszymi wytwo
rami miejscowych mistrzów XVII 
i XVIII w.

Jacek A. Wiśniewski

Jeszcze o Mirze

zaś w latach 1901 —1905 dobudo
wano ją od strony wschodniej 
według projektu Edgara Kovatsa. 
Wzniesiona obecnie na planie 
krzyża cerkiew składa się z wydłu
żonej nawy z transeptem i dobu
dówkami oraz z półokrągłej absy
dy ołtarzowej. Z pierwotnej, trzy
częściowej świątyni zachowały się 
tylko nawa i przedsionek. Cen
tralna część przekryta jest wysoką, 
eliptyczną w przekroju kopułą, 
wspartą na przeprutym oknami 
bębnie; w latach 1903—1905 ko
pułę i prezbiterium ozdobiła poli
chromia wykonana przez prof. Ju
liusza Bucmaniuka. Wejścia od 
południa i zachodu obmurowane 
są kamiennymi portalami, fasadę 
wieńczy półokrągły, barokowy 
fronton, którego tympanon zdobi 
dekoracyjna mozaika z początku 
XX w. Od zachodu przylega do 
cerkwi dwuskrzydłowy, dwupię
trowy murowany budynek klasz
torny, wzniesiony w latach 
1780—1782 na miejscu kilkakrot
nie palonych budynków drew
nianych.
Na tych terenach dawnej wsi 
Winniki, które nie weszły w wy
znaczone murami obronnymi gra
nice miasta, uformowały się dwa 
przedmieścia: Glińskie od zacho
du i Lwowskie od wschodu. Do 
dziś zachowały się tutaj dwie 

cerkwie drewniane z XVIII w., 
różniące się między sobą ukształ
towaniem bryły, a przez to także 
przestrzennym rozwiązaniem 
wnętrza. Na przedmieściu Gliń
skim, w otoczeniu cmentarza stoi 
cerkiew Narodzenia NMP, zbu
dowana w 1705 r. przez miejsco
wego cieślę Kunasza. Jest to bu
dowla trzyczęściowa, złożona ze 
zbliżonych w planach do kwadra
tów babińca (4,40 x 4,20 m) i nawy 
(5,60 x 6,00 m) oraz z zamkniętego 
trójbocznie prezbiterium (4,00 x 
6,00 m). W jej sylwetce dominuje 
dwukondygnacyjna nawa, której 
górną kondygnację stanowi oś- 
mioboczny bęben osadzony za 
pomocą żagielków, pokryty oś- 
miopołaciową kopułą. Nad babiń- 
cem znajduje się dach dwuspado
wy z przyczółkiem, nad prezbite
rium dwuspadowy, przechodzący 
w wielospadowy. Wszystkie da
chy, kopuła oraz wieńcząca ją oś- 
mioboczna wieżyczka z hełmem 
cebulastym pokryte są blachą. Z 
zewnątrz, pod koniec pierwszej 
kondygnacji, obiega cerkiew, 
wsparty na wysuniętych belkach 
zrębu, gontowy daszek okapowy. 
Poniżej zadaszenia widoczne są 
ściany z nagich bali, powyżej ścia
ny i bęben bite gontem. Wewnątrz 
nawa przekryta jest kopułą, babi
niec stropem, a prezbiterium skle-

Artykuł Piotra Olędzkiego w 
sierpniowym numerze „Spotkań z 
Zabytkami” zajmująco poinfor
mował o okruchach, ocalałych z 
mirskiego kościoła Św. Mikołaja. 
Natomiast zaproponowaną w nim 
próbę identyfikacji rzeźby śpiące
go dziecka jako fragmentu na
grobka Mikołaja, syna księcia Ra
dziwiłła „Sierotki”, uznać trzeba 
za całkowicie bezzasadną. Pisze 
sam autor: „gdyby dziecko... zwar
ło po 1587 r., wówczas pochowano 
by je bez wątpienia w Nieświeżu, a 
nie w Mirze". Rzecz w tym, że tak 
właśnie było! Pierworodny syn 
Mikołaja Krzysztofa zmarł 4 paź
dziernika 1588 r., o czym informu
je poświęcone mu epitafium w le
wej nawie nieświeskiej fary, i z 
pewnością spoczął w jej podzie
miach. Podany w artykule rok 
1586 pochodzić musi z jakiegoś 
nieprecyzyjnego, mylącego źródła. 
Nieświeskie epitafium „syneczka 
najmilszego" — to kamienna płyta 
z długą, pełną rodzicielskiego bólu 
łacińską inskrypcją oraz płasko

rzeźbą dziecka śpiącego na sarko
fagu. W złożonych rękach chłop
czyk trzyma kwiaty, którymi ob
sypane jest także wieko. U nóg 
widnieje klepsydra — symbol 
przemijania. Mikołaj nie był nie
mowlęciem. Wzruszająco dokład
ne wyliczenie: „żył rok 1, miesięcy 
8, dni 17, godzin 8" wskazuje, że 
urodził się około 18 stycznia 1587 r. 
Jego trumienka może do dziś stoi 
pośród niezidentyfikowanych dzie
cięcych trumien w Radziwiłłow- 
skiej krypcie.
Przy okazji: wewnątrz odbudo
wywanego obecnie kościoła w Mi
rze ocalała jedynie konstrukcja oł
tarza głównego, szczątki bocznego 
oraz ambona. W przedsionku 
przetrwała też wmurowana na 
350-lecie parafii tablica, którą „ku 
wiecznej pamiątce rzeczy poświęcił 
J.E. Ks. Dr Biskup K. Niemira 
Suf. Piński" w październiku 
1937 r.

Jarosław Komorowski
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Patriotyzm 
gospodarczy

ne Towarzystwo Popierania 
Wytwórczości Krajowej, a 
także strukturalne organizacje 
gospodarcze i branżowe. W 
grupie wypracowanych przez 
nie metod oddziaływania na 
konsumenta (wystawy gospo
darcze, w tym objazdowe, pra
ca w środowisku konsumen

W naszych gospodarstwach 
domowych i kolekcjach za
chowały się do dzisiaj towary i 
opakowania z okresu II Rze
czypospolitej, które poprzez 
umieszczone na nich napisy 
„wyrób polski” lub „wyrób 
krajowy” żywo kojarzą się ze 
zjawiskiem patriotyzmu gos
podarczego. Jeżeli przestudiu
jemy przedwojenną prasę 
codzienną i czasopisma gos
podarcze, ujrzymy zarówno 
apogeum tego zjawiska, przy
padające na kryzysowe lata 
trzydzieste, jak i skalę zaanga
żowania poszczególnych śro
dowisk — czynników rządo
wych, producentów, a nawet 
pań domu.
Patriotyzm gospodarczy — to 
zjawisko psychospołeczne, wspól- 
występujące z ideologią nacjo
nalizmu gospodarczego (pro
tekcjonizm, etatyzm, uprze
mysłowienie), nasilające się 
przede wszystkim w okresach 
kryzysów gospodarczych, formo
wane przez entuzjastów i pro
ducentów ideami i hasłami 
popierania krajowej produkcji, 
głównie poprzez kształtowanie 
postaw konsumenckich.
Patriotyzm gospodarczy II 
Rzeczypospolitej wyrastał z lat 
niewoli, kiedy dla części pa
triotów polskich budowanie 
podstaw oraz rozwijanie ro
dzimego przemysłu i handlu 
było szansą podtrzymania 
tożsamości narodowej. To 
właśnie na przełomie XIX i 
XX w. sformułowano hasło 
„swój po swoje do swego”, 
wówczas i potem podstawowe 
dla idei patriotyzmu gospo
darczego. Po odzyskaniu nie
podległości czynniki rządowe i 
patrioci gospodarczy wzywali 
przede wszystkim do wzaje
mnego poznania wytwórczości 
ziem byłych trzech zaborów, a 
okres ten próbowała podsu
mować Powszechna Wystawa 
Krajowa w Poznaniu w 1929 r. 
Wraz z nastaniem światowego 
kryzysu idea patriotyzmu gos
podarczego stała się propa

gandowym instrumentem 
walki ze spadkiem produkcji i 
rosnącym bezrobociem, a apel 
o kupowanie wyrobów krajo
wych miał być nawoły-

tów, akcja propagandowa w 
radiu, „dni” i „tygodnie” 
wytwórczości krajowej, akcje 
plakatowe, itp.) w praktyce 
najważniejszym środkiem mia-

>

Popierajcie przemysł krajowy
kupując jedynie

POLSKIE FARBY BRUKARSKIE, 
które są

conajmniej tak dobre jak zagraniczne 
a przytem 

znacznie tańsze!
Uznane jako wyborne, wyroby „FARBY POLSKIEJ" w Poznaniu poleca

Hurtownia Drukarska w Poznaniu

2

CAUSYTH
PRODUKT

KRAJOWY

DAJE SZYBKIE I PEWNE WYNIKI
TAKŻE WTEDY. GDY WSZELKIE

ZAGRANICZNE LEK! ZAWODZĄ!
WYTWÓRCA :

> METAN* Sp. z ogr. odp., KRAKÓW

waniem o pracę i chleb dla 
polskiego robotnika. W ostat
nich latach przed wojną za
częły przeważać wezwania za
inspirowane m.in. hasłem 
marszałka Rydza-Śmigłego 
„podźwignąć Polskę wzwyż”, 
nawołujące do narodowej mo
bilizacji sił dla jakościowych 
zmian w cywilizacyjnym roz
woju Polski.
Idee patriotyzmu gospodarcze
go propagowały organizacje 
społeczne, wśród których 
główną rolę odegrało Central

1.2. Propagandowe ogłoszenie pra
sowe z 1931 r. (1) i druk reklamowy z 
lat trzydziestych (2)
3. Opakowania po wódkach gatun
kowych z zaznaczoną „krajowością" z 
lat 1936-1937
4. Butelka szklana na atrament „Antra
cen Tetmajera”

ło być specjalne znakowanie 
towarów. Uważano bowiem, 
że w niewątpliwie patrioty
cznie nastawionym społeczeń

stwie istotną przyczyną niedo
statecznej konsumpcji towa
rów krajowych była niewiedza 
o towarach produkowanych w 
Polsce oraz brak możliwości 
identyfikacji ich pochodzenia 
przez konsumenta. Kulmina
cyjnym momentem w historii 
zjawiska patriotyzmu gospo
darczego w Polsce było uchwa
lenie przez sejm 9 marca 1934 r. 
ustawy o oznaczaniu wyrobów 
wytwórczości krajowej, jednak 
wykonanie tej ustawy nie
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5. Fragment składanki wydanej w 
1936 r. przez Grupę Przemysłu Rowe
rowego Polskiego Związku Przemy
słowców Metalowych
6. Różne opakowania, w środku wy
rób polecany i cechowany przez In
stytut Gospodarstwa Domowego — 
„płyn do czyszczenia wszelkich meta
li" z fabryki „Dobrolin”
7. Torebka papierowa firmy „Fuchs”
8. Reklama na blasze fabryki ogniw i 
baterii „Daimon" ze Starogardu

(zdjęcia: 3—8 — Henryk Guz, Krzysz
tof Wasilczyk; zb. Muzeum Wsi Lubel

skiej)

molive”, „Mez”, wytwarza
nych w Polsce.
Inną tendencję określania 
„krajowości” towaru pokazują 
stosowane przez ówczesnych 
producentów zabiegi o charak-

przyniosło ogólnopolskiego 
znaku dla „krajowości” towaru. 
Osobny nurt tworzyli praktycy 
i właśnie po nich pozostały 
towary, opakowania i druki 
reklamowe z hasłami akcentu
jącymi „krajowość” wyrobu. 
Spotykamy je na zabytkach z 
całego dwudziestolecia mię
dzywojennego, a także, wsku
tek stosowania tych samych 
znaków towarowych, na wy
robach z okresu okupacji i 
pierwszych lat Polski Ludo
wej. Są to przede wszystkim 
hasła: „wyrób polski”, „wyrób 
krajowy", rzadziej „wyrób ro
dzimy", „produkt krajowy”,

„wyrób całkowicie polski”, 
m.in. na przedmiotach co
dziennego użytku i kon
sumpcji: żyletkach, zeszytach 
szkolnych, na etykietach nici, 
napojów alkoholowych, płyt 
gramofonowych, opakowaniach 
mydeł, pasty do obuwia. Hasła 
„wyrób krajowy", „produkt 
krajowy”, „wyrób polski” sto
sowano w katalogach, cenni
kach i ulotkach reklamowych, 
w ogłoszeniach prasowych, w 
witrynach i wnętrzach skle
powych. Sygnatury takie znaj
dujemy również na opakowa
niach licencjonowanych wy
robów, m.in. „Nivea”, „Pal-

Nasze miody, czy starka mogą mieć dla zachodnio-europejskich 
pijaków pewien urok egzotyki.
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terze lingwistycznym. Wyra
zy: krajowy, polski, Polska, 
Polonia występują w nazwach 
wyrobów, m.in. „Woda Pol
ska”, „Polski Metal Kolejo
wy”, „Mydło Polskie”, „Pol
skie Pióro”, „Lakmus Polski”, 
„Polska Opona” i przedsię
biorstw, np. Pierwsza Krajowa 
Przetwórnia i Pakownia Smal
cu „Standard” S.A. w Toru
niu. Na wyrazach tych doko
nywano też różnych operacji 
słowotwórczych, tworząc m.in. 
zestawienia: Polonóż — żylet
ki, Polar — pieczywo, mydło, 
Pola — przyprawy, Polo 
— knotki oliwne, Maltopol 

— wyroby słodowe, Polmet — 
lampy. Sięgano także do zasobu 
słów i pojęć jednoznacznie ko
jarzących się z polskością - na
szą historią, patriotyzmem, 
folklorem, literaturą piękną, 
geografią: Krakus — zeszyt, 
Rejtan — likier, Henryk 
Sienkiewicz — atrament, 
„Antracen Tetmajera”, Koś
ciuszko, Sobieski — maszyna 
do szycia, itp.
Patriotyczny wabik wobec 
polskiego konsumenta stoso
wali również zagraniczni wy
twórcy. Na przykład styryjscy 
(Austria) producenci kos za
opatrywali swoje wyroby do
starczane na nasz rynek w pię

( Chcesz dobrobytu Polski - żądaj wszędzie produktów polskich.

kne nalepki z wizerunkiem 
m.in. Naczelnika, a nazywali 
towar: „Kościuszko”, „Kosa 
Odrodzenia”, „Kosynier”.

Spotykane na wyrobach z dru
giej połowy lat trzydziestych 
znaki branżowe są innym prze
jawem zjawiska patriotyzmu 
gospodarczego. Na przykład 
Grupa Przemysłu Narzędzio
wego zrzeszona w Polskim 
Związku Przemysłowców Me
talowych cechowała swoje wy
roby ochronnym znakiem to
warowym „GPN”. Prawo do 
używania sygnatury związku 
zarejestrowanej w Urzędzie 
Patentowym mieli tylko 
członkowie Grupy dla narzę
dzi wykonanych wyłącznie w 
kraju z surowca krajowego i 

tom na towary importowane. 
W tamtych latach analogiczne 
przedsięwzięcia na rzecz po
pierania krajowej wytwórczoś
ci podejmowało wiele państw, 
m.in. Anglia, Austria, Japo
nia.

Ówcześni specjaliści od re
klamy podkreślali, „iż mimo 
popularności haseł w rodzaju 
»swój do swego«, »kupujcie wy
roby krajowe", itp. tego rodzaju 
hasła i apele skierowane do pa
triotyzmu gospodarczego — mi
mo ich potrzeby i niewątpliwych 
korzyści dla gospodarstwa naro
dowego — nie mogą być skute
czne, gdy idzie o posługiwanie 
się nimi jako jedynymi argu
mentami w reklamie pojedyn
czych firm”. Jeżeli uwzględnić 

Każdy grosz zatrzymany w kraju to Chleb naszego robotnika

wyłącznie dla wyrobów wyso
kiej jakości, co określały wew
nętrzne regulaminy.
Ze zjawiskiem patriotyzmu 
gospodarczego wiąże się poś
rednio występujący na niektó
rych przedwojennych wyro
bach codziennego użytku cha
rakterystyczny znak ze stylizo
wanym płomieniem i napisami 
„POLECONE I CECH. 
PRZEZ INSTYTUT. IN
STYTUT GOSPODARSTWA 
DOMOWEGO”.
Cecha założonego w 1930 r. 
Instytutu umieszczona na to
warze miała gwarantować 
praktyczność i jakość wyrobu. 
Dziś odszukać ją można m.in. 
na opakowaniach herbaty 
marki „Szumilin”, produktach 
firmy „Dobrolin”, piecykach 
gazowych „Smakosz”, opako
waniach po mydle „Eryk”. 
Zdecydowanie preferowano tu 
wytwórczość krajową, a wyro
by importowane uzyskiwały 
cechę sporadycznie.
W dwudziestoleciu między
wojennym na wyrobach poja
wiły się obok znaków fir
mowych napisy „Made in Po
land”, „Importe de Pologne”. 
Stanowiły one element pro
mocji eksportu, ale też nie
rzadko wynikały z wymogów 
stawianych przez importera, 
który chronił własną wytwór
czość, wskazując konsumen

całokształt polskiej produkcji 
dwudziestolecia międzywo
jennego, to wyroby z zazna
czoną „krajowością” stanowią 
odsetek marginesowy, przy 
czym duże renomowane firmy 
na ogół nie miały zwyczaju 
odwoływania się do patrio
tyzmu gospodarczego, uzna
jąc, że są one powszechnie 
traktowane jako polskie lub 
stojąc na dostatecznie dobrej 
pozycji w walce z konkuren
cją krajową i zagraniczną, co 
nierzadko potwierdzała ich 
zdolność eksportowa.

Dostępne źródła: pisemne — z 
zakresu historii gospodarczej i 
materialne — przetrwałe za
bytki, towary i opakowania 
dowodzą, że w gospodar
stwach domowych II Rzeczy
pospolitej większość naby
wanych towarów stanowiły 
wyroby polskie.

Łucja Kondratowicz 
Grzegorz Miliszkiewicz

Zabytki patriotyzmu gospodar
czego byty tematem wystawy 
„Wyrób krajowy", zorganizowa
nej w Muzeum Wsi Lubelskiej
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Oficerowie 
w Dęblinie

Po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej, gdy Pol
ska odzyskała niepodleg
łość, władze polskie oprócz 
wojsk lądowych i morskich 
przystąpiły do organizowa
nia lotnictwa wojskowego. 
W 1925 r. powołano do ży
cia Oficerską Szkołę Lotni
czą w Grudziądzu. Dwa la
ta później szkoła ta została 
przeniesiona do Dęblina, 
gdzie powstała również 
Wytwórnia Samolotów i 
Główna Składnica Lotni
cza.
Początki Dęblina sięgają 
XIV w. W drugiej połowie 
XVIII w. Stanisław Au
gust zbudował empiryczny 
pałac dla swojej siostrzeni
cy, przebudowany wkrótce 
przez znanego architekta 
królewskiego Dominika 
Merliniego. Jak wynika z 
kronik, w 1783 r. na pałacu 
założono pierwszy w Polsce 
piorunochron, zwany wów
czas konduktorem, a w 
1790 r. wokół pałacu urzą
dzono park krajobrazowy z 
dużym stawem. Następny 
właściciel pałacu książę 
Jabłonowski jako dekabry
sta został w 1825 r. wywie
ziony na katorgę, zaś skon
fiskowane dobra rząd carski 
darował namiestnikowi Iwa
nowi Paskiewiczowi, który 
dla umocnienia Rosji na 
tym terenie przystąpił oko
ło 1842 r. do budowy 
twierdzy. Budowniczy twier
dzy generał architekt Iwan 
Dehn nadał jej kształt pię- 
cioboku osłoniętego bastio
nami i fortami. Twierdza 
nazywała się Iwanogrod od 

imienia jej twórcy Iwana 
Paskiewicza, natomiast osa
da przy twierdzy otrzymała 
w 1866 r. nazwę Irena, od 
imienia jego żony. W końcu 
XIX w. w czasie panującej 
w Petersburgu epidemii 
cholery w twierdzy dębliń
skiej mieszkał car Mikołaj 
II wraz z rodziną. 12 i 13 
sierpnia 1920 r. w przede
dniu zwycięskiego natarcia 
na bolszewików przebywał 
w Dęblinie marszałek Józef 
Piłsudski. W okresie oku
pacji w latach 1939—1944 
w twierdzy znajdował się 
stalag dla jeńców.
Na przeniesioną Oficerską 
Szkołę Lotniczą z Gru
dziądza do Dęblina został 
przeznaczony pałac. W la
tach 1924—1927 przebu
dowano go na potrzeby 
szkoły według projektu A. 
Dygata. Równocześnie przy
stąpiono do budowy osied
la, zwanego oficerskim. W 
okresie międzywojennym w 
Polsce zostało wyszkolo
nych około 800 wojsko
wych pilotów i nawigato
rów, z tego około 700 w 
Dęblińskiej Oficerskiej 
Szkole Orląt.
Osiedle oficerskie usytuo
wano na terenie parku nie 
opodal pałacu i stawu, two
rząc dobrze skomponowaną 
całość. Znajduje się tu sześć 
dwurodzinnych, jednopię
trowych willi dla kadry ofi
cerskiej szkoły i jedna willa 
jednorodzinna dla komen
danta szkoły. Autora pro
jektu willi nie udało się 
jednoznacznie ustalić, ale 
sądząc po ich architekturze,

1. Patac — główna siedziba Szko
ły Oficerskiej w Dęblinie
2. Budynek dla kadry oficerskiej

nawiązującej do wystroju 
pałacu po przebudowie, 
projektantem był wspo
mniany już autor adaptacji 
pałacu na szkołę lotniczą, 
architekt A.Dygat.
Dwurodzinne wille mają 
dwa takie same mieszkania 
w lustrzanym odbiciu. 
Przez wiatrołap wchodziło 
się do korytarza, w którym 
były schody do piwnicy i na 
piętro oraz wejścia do 
dwóch pokojów połączo
nych dużymi, rozsuwany
mi, przeszklonymi drzwia
mi, kuchni z umywalką i 
ubikacją, jak i gospodar
czym wyjściem na zewnątrz 
oraz małej ubikacji dla goś
ci. Na piętrze są dwie sy
pialnie, łazienka i gardero
ba. Cały budynek jest pod

piwniczony i ma strych gos
podarczy.
Mieszkańcami willi byli 
wojskowi pracownicy Ofi
cerskiej Szkoły Lotniczej, 
m.in. Stefan Pawlikowski, 
późniejszy polski komen
dant brytyjskiego lotnictwa 
myśliwskiego w Northolt, z 
żoną poetką Marią Jasno- 
rzewską-Pawlikowską, Jerzy 
Bajan, który po śmierci w 
maju 1943 r. płk. Pawli
kowskiego przejął funkcję 
komendanta, kpt. Franci
szek Żwirko, ppłk Witold 
Urbanowicz, płk Stanisław 
Skalski, ppłk Medard Ko
nieczny, Orliński, Skarżyń
ski, Łokuciewski, Król, póź
niejsi piloci eskadr i dy
wizjonów broniących w cza
sie ostatniej wojny Fran
cji i Anglii, walczących na 
Pacyfiku i w Afryce.
Okres wojny obiekty prze
trwały bez większych zni
szczeń. W 1945 r. szkoła pi
lotów wznowiła działalność 
i nastąpił proces dewastacji 
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willi, kiedy w latach pięć
dziesiątych ze względu na 
brak mieszkań dla pracow
ników lotniska przystąpio
no do ich przebudowy z 
domów dwurodzinnych na 
czterorodzinne. Pociągnęło 
to za sobą wiele zmian w 
istniejącym układzie miesz
kań, wybudowanie w każ
dym mieszkaniu kuchni, 
łazienki itd.
W 1990 r. osiedle wraz z 
pałacem i parkiem zostało 
wpisane do rejestru zabyt
ków i objęte ochroną kon
serwatorską. W ślad za tym 
przystąpiono do przywra
cania pierwotnego dwu- 
mieszkaniowego układu w 
każdej willi.
W niewielkiej odległości od 
tego osiedla, również na te
renie Szkoły Oficerskiej 
znajduje się drugie podob
ne osiedle mieszkaniowe, wi
doczne na zdjęciach lotni
czych z 1933 r. Składa się z 
sześciu bliźniaczych willi i 
willi komendanta. Wille ma
ją podobne rozplanowanie, 
funkcję i architekturę do 
osiedla przypałacowego. W 
latach pięćdziesiątych zos
tały one podobnie zdewa
stowane i przerobione na 
czteromieszkaniowe lub 
wprowadzono do nich fun
kcje administracyjne. Re
mont kapitalny willi ko
mendanta został już ukoń
czony i znajduje się w niej 
siedziba kapelana. Pozosta
łe budynki nie zostały obję
te ochroną konserwatorską, 
choć na pewno na to zasłu
gują.

Jan Chałupski 
Lech Lichołai

Gramofonowe 
varsaviana

Dźwiękową atmosferę dawnych 
warszawskich podwórek-studni 
tworzyły różne odgłosy: stukot 
rytmicznie tłuczonego przez 
„kuchtę” mięsa na „schabowe kot
leta” mieszał się często z rzewny
mi dźwiękami gramofonu.
Warszawska fonografia rozpoczęła 
się w czasach zaborów, w 1909 r. 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
4, 1988). Wtedy właśnie pojawiła 
się nowa firma: „Syrena Compa
ny”, a w jej skład weszła „Pierwsza 
Krajowa Fabryka Parowa Gramo

fonów”. Wyrabiane przez nią pły
ty gramofonowe przyjęły nazwę: 
SYRENA REKORD. Jej twórcą 
był Juliusz Feigenbaum.
O tych pierwszych warszawskich 
czarnych krążkach pisze „Tygod
nik Ilustrowany” z 1909 r. Autor 
notatki jest uradowany, że dzięki 
płytom SYRENA REKORD: 
„stosunki pod względem jakos'ci 
płyt, oraz repertuaru zmieniły się 
do niepoznania”, albowiem „nie
dawne to czasy gdy płyty do gramo
fonów trzeba było sprowadzać z za

granicy, a przeważnie z Niemiec”. 
W grający interes z syreną w mar
ce zainwestowano olbrzymią na 
owe czasy sumę — ćwierć miliona 
rubli! Firma dysponowała najbar
dziej znanymi wykonawcami za
równo w dziedzinie rozrywki, jak i 
muzyki poważnej. Zresztą w tym 
czasie nie było tak ostrej granicy 
pomiędzy repertuarami. SYRE
NA REKORD utrzymywała 
własną orkiestrę, zarówno do 
„wykonań”, jak i „akompaniamen
tów”. Orkiestra składała się z naj
lepszych „artystów muzyków Tea
tru Wielkiego i Filharmonii”.
W możliwie najlepiej odseparo
wanym od zewnętrznego hałasu 
studio grali, śpiewali lub mówili 
artyści. Ich głos zmieniał się w 
impulsy mechaniczne (jeśli śpie
wali do tuby akustycznej) lub w 
elektryczne (kiedy do nagrań sto

t

1. Skład gramofonów i płyt SYRENA 
REKORD przy ul. Marszałkowskiej 
153 w 1909 r.
2. Prasowanie płyt w firmie SYRENA 
REKORD

sowano mikrofon). Impulsy 
przechodziły w drgania igły, która 
zapisywała je na wirującej okrągłej 
płycie woskowej. Tę płytę z zasto
sowaniem niezwykłej wprost pie
czołowitości i czystości, pokrywało 
się warstwą miedzi różnymi spo
sobami galwanotechnicznymi. Zdję
ta z wosku cienka płyta miedziana 
stawała się negatywem uprzedniej 
płyty woskowej. Z takiego „prane- 
gatywu” sporządzało się w poś-

2
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Złamane życie, walc 
wyk. orkiestra własna

T-wa „Sfinks" 
2300.

grand

Nowe zdjęcia elektryczne
według ostatniego 

udoskonalonego systemu

N A G R Y W A

PIERWSZA POLSKA FABRYKA 

płyt gramofonowych

Tow. „Syrena-Rekord“
War jz a wa Chmielna 66.

Telefony: 274-65. 503-91. 194-24.

redni, ale równie skomplikowany 
sposób matryce służące do maso
wej produkcji fabrycznej. Po do
kładnej kontroli technicznej ma
tryc używało się ich do masowego 
tłoczenia płyt w przygotowanej 
uprzednio na „gorących stołach” 
masie szelakowej za pomocą prasy 
hydraulicznej. Po ostatecznej kon
troli czarne krążki wkładano do 
firmowych kopert i wysyłano do 
sklepów. Tak w olbrzymim skró
cie przedstawiała się produkcja 
płyt gramofonowych przy stoso

waniu zapisu poziomego Emila 
Berlinera.
Własny „kantor główny” „Syre
ny” mieścił się przy ul. Marszał
kowskiej 153. Na początku istnie
nia firmy liczba własnych pozycji 
w repertuarze wynosiła około 500. 
Repertuar ten był stale aktualizo
wany i uzupełniany nowymi na
graniami dźwiękowymi. Płyty 
SYRENA REKORD musiały być 
technicznie na najwyższym pozio
mie i rzeczywiście — stawiano je za 
przykład produktom zagranicznym.

3. Najstarsza etykieta firmy SYRENA REKORD; na płycie nagrano dialog komi
czny pt. Nowy kodeks karny
4. Płyta SFINKS GRAND REKORD — walc Złamane życie wykonany przez or
kiestrę własną Towarzystwa Sfinks; etykietka efemerycznej firmy warszawskiej z 
okresu pierwszej wojny światowej
5. Reklama-zawiadomienie firmy SYRENA z końca lat dwudziestych o zmianie 
techniki nagrań dźwiękowych przez zastosowanie mikrofonu; zmieniono wtedy 
nazwę na SYRENA ELECTRO
6. Reklama prasowa płyt SYRENA ELECTRO z lat trzydziestych
7.8. Okładki dawnych płyt gramofonowych z nazwami producentów i nazwiska
mi kupców
9. Ulotka reklamowa znanej do dzisiaj firmy CENTRA dotycząca produkowa
nych tam igieł gramofonowych
10. Zbiór pudełek, w których sprzedawano igły gramofonowe

(zdjęcia: Andrzej Zborski)
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Po zakończeniu pierwszej wojny 
światowej i odzyskaniu niepodleg
łości znacznie zwiększyło się zapo
trzebowanie na muzykę z płyt, 
czemu sprzyjała powojenna at
mosfera. Powstało wtedy kilkanaś
cie wytwórni płytowych polskich 
filii firm światowych (Odeon, Co
lumbia, Parlophon itp.) oraz kilka 
warszawskich wytwórni tzw. ta
nich. Po przejściu na zapis „elek
tryczny” za pomocą mikrofonu 
warszawska SYRENA REKORD 
zmieniła nazwę na SYRENA 

ELECTRO. Z nie znanych teraz 
powodów ta ostatnia wykreowała 
swoje odgałęzienia pod nazwami: 
MELODIA i OLIMPIA. OLIM
PIA miała nawet mikroskopijny 
znak Syreny na swoich etykietach. 
W MELODII i OLIMPII nagry
wali płyty ci sami artyści, którzy 
robili to w firmie macierzystej 
(jednak pod pseudonimami).
Wytwórnie płytowe tzw. tanie 
skutecznie zdominowały rynek 
płytowy, szczególnie bazarowy i 
prowincjonalny. Pamiętam aleję 

gramofonowo-płytową na słyn
nym warszawskim bazarze „Ker- 
celak”. Była ona długa i przebiega
ła środkiem bazaru, a po jej obyd
wu stronach stały drewniane bu
dy. Na kontuarach takich sklepów 
stały zwykle gramofony, najczęś
ciej z tubą, które służyły do prze
słuchiwania płyt. Dowcipnie eks
ponowane płyty w kopertach, czę
sto ułożone z fantazją w wysokie 
walce (już bez kopert) przyciągały 
wielu klientów. Moje najdawniej
sze wspomnienia dotyczą przewa

żnie płyt marki CRISTAL-ELE- 
CTRO z charakterystycznymi ko
pertami, których motywem było 
niebieskie koło ze stosownym na
pisem firmowym. Kupić tu można 
było także płyty SYRENA 
ELECTRO, jednak z bardziej po
pularnym repertuarem. Marka 
SYRENA ELECTRO przetrwała 
do 1939 r. Wraz ze zmieniającą się 
techniką zmieniały się tylko ety
kiety na czarnych krążkach.

Andrzej Zborski
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Barok 
lokalny

Na szlaku prowadzącym z ty
siącletniego Sandomierza do 
słynącego jako architektoni
czna „perła polskiego renesan
su” Baranowa Sandomierskie
go, w północnej części Kotliny 
Sandomierskiej leży miasto 
Tarnobrzeg — stolica Zagłę
bia Siarkowego. To właśnie 
tutaj na wzgórzu, z którego 
rozciąga się widok na fantasty
cznie zarysowane brzegi Wis
ły, wznosi się kościół-sanktua- 
rium Matki Boskiej Dzikow
skiej i klasztor dominikanów. 
Wzniesiony z fundacji Tar
nowskich, przekazuje zaiste 
królewską wspaniałomyślność 
wielkich bohaterów z rodu Le- 
liwitów.
W 1522 r. Jan Spytek z Tar
nowa (zm. 1533), wojewoda 
sieradzki i podskarbi wielki 
koronny, zakupił od Andrzeja 
Ossolińskiego, dziedzica na 
Ossolinie, wieś Dzików z for- 
talicjum, dokąd po 1543 r. 
przeniósł swą siedzibę z Wie- 
lowsi. Pod koniec XVI w. Jan 
Stanisław Tarnowski (zm. 
1618), wojewoda sandomierski 
i podskarbi wielki koronny, 
wnuk Jana Spytka, podjął sta
rania u króla Zygmunta III 
Wazy o przywilej elekcyjny 
dla miasta wznoszonego na 
gruntach wsi Miechocin. Ak
tem fundacyjnym z dnia 28 
maja 1593 r. zostało założone 
miasto Tarnobrzeg na prawie 
magdeburskim, z przywilejem 
składu wina i dwóch jarmar
ków zbożowych w ciągu roku.
11 listopada 1675 r. biskup 
krakowski Andrzej Trzebicki 
uznał za cudowny obraz Matki 
Boskiej przechowywany w ka
plicy zamkowej Tarnowskich 
w Dzikowie. Ze względu na 
rosnący kult obrazu Matki Bo
skiej zw. Dzikowską Tarnow
scy postanawiają wznieść koś
ciół i klasztor dla dominika
nów. Pierwszy akt fundacyjny 
sporządzono w Wiślicy 26 
czerwca 1676 r., drugi w San
domierzu 17 lutego 1677 r. 

Fundatorami drewnianego koś
cioła i klasztoru byli rot
mistrz królewski Jan Stanisław 
Tarnowski (1642—1676) i jego 
żona Zofia Barbara z Firlejów 
(zm. 1695).
20 maja 1678 r. odbyło się 
uroczyste przeniesienie obra
zu Matki Boskiej z kaplicy 
zamkowej do drewnianego koś
cioła. W 1693 r., założywszy 
uprzednio cegielnię w ogro
dzie klasztornym, dominikanie 
przystąpili do wznoszenia mu
rowanej świątyni i klasztoru. 
22 czerwca 1703 r. w wyniku 
pożaru zniszczeniu uległ drew
niany kościół i klasztor, a w 
1706 r. odbyła się konsekra
cja kościoła murowanego. W 
nocy z 5 na 6 czerwca 1862 r. 
wybuchł w Tarnobrzegu ko
lejny pożar, który objął rów
nież kościół i klasztor. Pożar 
uszkodził polichromię oraz oł
tarz główny z obrazem Matki 
Boskiej Dzikowskiej, restaura
cja kościoła trwała do 1872 r.
W latach 1904—1909 kościół 
został rozbudowany o dwie 
nawy boczne: północną, prze
robioną z krużganku klasztor
nego i południową, postawio
ną od fundamentów. Nadbu
dowano o jedną kondygnację 
kruchtę oraz wzniesiono jedną 
z dwu projektowanych wież. 
Projektantem i wykonawcą 
rozbudowy kościoła w du
chu neobaroku był Jan Sas 
Zubrzycki, a inicjatorem — 
ówczesny przeor klasztoru Ste
fan Płaszczyca. W 1915 r. 
kościół został ostrzelany przez 
artylerię austriacką i doznał 
znacznych uszkodzeń, odbu
dowano go po zakończeniu 
działań wojennych.
Wiatach 1930-1931 domini
kanie zlecili wykonanie mono- 
chromii artyście malarzowi 
Mieczysławowi Iwanickiemu 
ze Lwowa. Kolejną polichro
mię zawierającą Tajemnice 
Różańca Św. wykonał w la
tach 1958—1959 artysta ma
larz Roman Smuczak. W la

tach 1979—1983 dominikanie 
przeprowadzili prace remon
towo-konserwatorskie kościo
ła, obejmujące m.in. remont 
więźby dachowej, wymianę 
pokrycia z ceramicznego na 
blachę miedzianą, malowanie 
monochromatyczne kościoła 
oraz czyszczenie wyposażenia 
kościoła (ołtarzy i ambony).
Kościół tarnobrzeski należy 
do bardziej tradycyjnego, lo-

1.2. Widok kościoła od południa
(1) i od północnego wschodu (2)
3. Cudowny obraz Matki Boskiej Dzi
kowskiej z pierwszej połowy XVI w.

kalnego nurtu budownictwa 
barokowego drugiej połowy 
XVII w., odznaczającego się 
m.in. piętrzącymi się sylweto
wymi szczytami o rzeźbiarskich
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walorach oraz surową, schema
tyczną artykulacją ścian, wywo
łującą grę światła i cienia. Jest 
to budowla trójnawowa, bazy
likowa, o obszernej, prosto
kątnej, znacznie wyższej od 
naw bocznych nawie głównej, 
zakończonej od zachodu węż
szym prostokątnym prezbite
rium zamkniętym prostą ścia
ną. Nawy boczne zamknięte są 
od wewnątrz półkolistą, a od 
zewnątrz wieloboczną absydą. 
Do nawy głównej dostawiona 
jest kruchta na planie prosto
kąta, a do naw bocznych dwie 
kwadratowe w rzucie wieże, 
połączone z kruchtą pomie-

wym. Wyposażenie kościoła 
stanowi wiele cennych dzieł 
sztuki, z których na czoło wy
suwa się obraz Matki Boskiej 
Dzikowskiej z pierwszej po
łowy XVI w., będący impor
tem flandryjskim. Obraz zdo
bi srebrna, rokokowa sukienka 
z drugiej połowy XVIII w., o 
niezmiernie delikatnie rytych 
ornamentach roślinnych, dzieło 
złotnika Jana Gottfrieda Schlau- 
bitza. Spod jego ręki wyszło 
też srebrne, rokokowe taber
nakulum, ustawione na ołtarzu 
głównym.
Mimo rozbudowy miasta koś-

szczeniami na schody; od pół
nocy przylega do kościoła kla
sztor.
Wnętrze kościoła podzielone 
zostało na trzy nawy czterema 
parami opilastrowanych fila
rów. Prezbiterium i nawa 
główna nakryte zostały skle
pieniem kolebkowym z lune
tami, natomiast nawy boczne i 
kruchta sklepieniem krzyżo-

ciół klasztorny dominikanów
— tak jak przed trzystu laty
— stanowi obecnie dominantę 
plastyczną w jego sylwecie.

Dominik Komada

Dolny
Śląsk ’93

Wędrówka po terenie województw: wrocławskiego, 
wałbrzyskiego, jeleniogórskiego, legnickiego i opol
skiego dostarcza wielu wrażeń, które w ogromnym 
skrócie prezentujemy w odpowiedziach na dwa za
sadnicze pytania: czy Dolny Śląsk zmienił się w ciągu 
kilku ostatnich lat i czy poprawił się stan dolnoślą
skich obiektów zabytkowych? Odpowiadając na 
pierwsze pytanie, donosimy, że miasta i miasteczka 
zmieniły się radykalnie, wszędzie widoczna jest tro
ska o ład i porządek, a śródmieścia takich miast, jak 
Legnica, Świdnica, Brzeg i Nysa, przybrały wielko
miejski charakter. Przybysza z centralnej Polski tro
chę peszą pojawiające się gdzieniegdzie niemieckie 
napisy, ale czego się nie robi dla rzeszy turystów z 
Niemiec, których spotyka się na każdym kroku. 
Dziwi także uporczywe trwanie nazw ulic z imionami 
bohaterów minionej epoki — Hanka Sawicka, Janek 
Krasicki czy Marian Buczek przetrwali wszystkie 
fluktuacje polityczne i dalej straszą na rogach ulic.
Na drugie pytanie trudno jest odpowiedzieć jedno
znacznie. Kościołom katolickim i ewangelickim za
mienionym na katolickie krzywda na pewno się nie 
dzieje. Gorzej z budowlami świeckimi, ale i w tym 
wypadku idzie ku lepszemu. Bardzo wiele pałaców i 
zamków przeszło w ręce prywatne, nowi właściciele z 
ogromną energią i nakładem kosztów zabierają się do 
ich odbudowy. Przykładem mogą być pp. Mirosława 
i Andrzej Krysiowie z Katowic, którzy kupili od 
gminy wielki zamek w Rostoce (woj. wałbrzyskie), 
pokryli go dachem, wymienili stolarkę, oczyścili fosę 
i uporządkowali należącą do nich część parku. Teraz 
rozpoczynają prace konserwatorskie we wnętrzach. 
Odremontowany zamek ma stać się siedzibą licznej 
rodziny. Inny przykład, to p. Marek Malinowski, 
nabywca zamku w Czernicy (woj. jeleniogórskie) 
ukształtowanego ostatecznie w 1900 r. na modłę 
francuskich „chateaux”. Budowla ta okazała się zna
cznie starsza, w czasie prac konserwatorskich odkryto 
piwnicę z freskami o motywach heraldycznych z 
drugiej połowy XVI w. Przykładów nabywania za
bytkowych obiektów przez osoby prywatne jest zna
cznie więcej, ale nowi posiadacze prosili, aby ich na
zwisk, ani nazw miejscowości nie ujawniać (sic!).
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Przedstawiamy zdjęcia z wędrówki po Dolnym Śląsku od
bytej w czerwcu br. przez grupę pracowników naukowych 
i studentów z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego.

1. Pałac w Piotrkowicach 
(woj. wrocławskie) jest ruiną. 
Powstał ok. 1693 r. dla rodzi
ny Maltzanów. Wśród rezy
dencji śląskich z końca XVII w. 
zajmuje pozycję wyjątko
wą; niezwykle bogata deko
racja sztukatorska — wiąza
na z Giovannim Simonettim i 
jego warsztatem — likwiduje 
podziały architektoniczne ele
wacji, zamieniając je na ele
menty będące tylko ramą dla 
motywów roślinnych.

2. Pałac w Chocianowie 
(woj. legnickie) wali się mimo 
zabezpieczeń. Powstał w wy
niku modernizacji w duchu 
późnego baroku znacznie 
starszego zamku, dokonanej 
w latach 1 728—1732 według 
projektu architekta Marcina 
Frantza dla Melchiora Gott- 
lieba Rederna.

3. Pałac w Chróstniku (woj. 
legnickie) obrasta dżungla 
zdziczałego parku. Pałac 
powstał w wyniku gruntownej 
modernizacji renesansowe
go dworu, dokonanej w la
tach 1723—1728 na polece
nie generała Jerzego Karola 
von Haugwitza. Była to jedna 
z najpiękniejszych siedzib 
późnobarokowych na Śląsku, 
dziś w stanie ruiny.

4. Zamek w Kamieńcu Ząb
kowickim (woj. wałbrzy
skie) powstał w latach 
1838—1872 na polecenie ks. 
Marianny Niderlandzkiej. Osta
tnie dzieło Karla Friedricha 
Schinkla — uważany jest za 
jedną z najwspanialszych re
zydencji romantycznych w 
Europie. Doprowadzony do 
ruiny po drugiej wojnie świa
towej, doczekał się troskli
wego opiekuna w osobie dra 
Włodzimierza Sobiecha, który 
przed kilku laty podjął jego 
odbudowę z przeznaczeniem 
na hotel.

5. Pałac w Rząśniku (woj 
legnickie) — to dziś ruina gę
sto poprzerastana drzewami. 
Późnobarokowy pałac zapro-
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jektował w 1734 r. Marcin 
Frantz, a do budowy przystą
piono później według upro
szczonego projektu,

6. Zamek w Grodżcu (woj. 
legnickie), niegdyś gród ple
mienia Bobrzan, potem gród 
kasztelański, od 1320 r. sta
nowił własność rodu Bożywo- 
jów. W 1473 r. przeszedł na 
własność Piastów legnickich. 
Rozbudowany w końcu XV i 
w XVI w. m.in. z udziałem ar
chitekta Wendela Roskopfa, 
był ulubioną siedzibą książąt: 
Fryderyka II, Fryderyka III, 
Henryka XI i Fryderyka IV. 
Zniszczony w czasie wojny 
trzydziestoletniej popadł w 
ruinę, z której podniósł go 
dopiero w latach 1906—1909 
Willy von Dircksen, wzboga
cony przemysłowiec me- 
klemburski, odbudowując za
mek według projektu Bodo 
Ebhardta. Ponownemu zni
szczeniu uległ w czasie dru
giej wojny światowej. Częś
ciowo zabezpieczone ruiny 
przeszły niedawno w ręce 
prywatne. Nowy właściciel 
zorganizował tu bufet i pobie
ra opłaty za zwiedzanie zam
ku.

7. Zamek w Rysiewicach 
koło Nysy przeszedł niedaw
no w ręce prywatne. Siedziba 
ta została ostatecznie u- 
kształtowana w duchu rene
sansu w latach 1881—1888 
dla rodziny von Jugenheim; 
obecnie w odbudowie.

8. Zamek w Mosznej (woj. 
opolskie) po pożarze w 1896 r. 
przebudowany z późnoba- 
rokowego pałacu przez hr. 
Franza-Huberta von Tiele- 
-Winklera, wielkiego przemys
łowca śląskiego; dzięki 
skomponowaniu przez nie 
znanego dotąd architekta 
niezwykłej wprost bryły i za
stosowaniu form gotyku i re
nesansu powstał zamek jak z 
bajki.

W 1913 r. dodano część za
wierającą apartamenty goś
cinne, noszącą cechy rene
sansu niemieckiego. Jest to 
niezwykle urozmaicona bu
dowla odznaczająca się wy
jątkowo malowniczą sylwetą. 9

Obecnie mieści się tu sana
torium.
9. Pałac w Samotworze koło 
Wrocławia powstał w latach 
1776—1781. Projektantem był 
Karl Gotthard Langhans, póź
niejszy twórca Bramy Bran
denburskiej w Berlinie. Pałac 
zachował się do dziś w do
brym stanie dzięki kultural
nemu użytkownikowi — Wyż
szej Szkole Rolniczej we 
Wrocławiu. Jest to jedna z 
nielicznych klasycystycz- 
nych siedzib na Śląsku.

Tekst:
Tadeusz S. Jaroszewski 

Zdjęcia: Andrzej Pieńkos

29



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Barokowe 
miasteczko

Rydzyna — to miasteczko 
na styku dwóch dzielnic: 
Śląska i Wielkopolski, przy 
drodze z Wrocławia do Po
znania. Prawa miejskie 
otrzymało prawdopodobnie 
przed 1422 r. (data w her
bie miasta), ale osada, a być 
może także gród strzegący 
bezpieczeństwa na szlaku 
poznańskim, istniały zna
cznie wcześniej. Na po
czątku XV w. rycerz Jan z 
pobliskiej Czerniny zbu
dował tu obronny zamek. 
Potomkowie Jana przybrali 
nazwisko Rydzyńskich i 
władali zamkiem oraz przy- 
zamkową osadą do połowy 
XVII w., kiedy wykupił go 
Rafał Leszczyński, woje

woda poznański. W latach 
1685—1695 zamek został 
przebudowany przez Le
szczyńskich na cztero- 
skrzydłowy barokowy pałac 
według projektu Józefa 
Szymona Bellottiego (zm. 
1708), architekta królew
skiego pochodzenia wło
skiego. Około 1700 r. syn 
Rafała, późniejszy król 
Stanisław Leszczyński, do
konał przebudowy zachod
niego skrzydła pałacu; pro
jekt wykonał Pompeo Fer
rari (1660—1736), który 
jednocześnie na wzór wło
ski powiązał osiowo zało
żenie pałacowo-parkowe z 
miasteczkiem. Architekt 
ten zamieszkał w Rydzynie,
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1.2. Główna brama (1) i elewacja za
chodnia zamku (2)
3. Strop zamkowej Sali Balowej
4. Rokokowy kościół parafialny z lat 
1745-1751
5. Rynek w Rydzynie — na pierwszym 
planie figura św. Trójcy, w głębi ratusz
6. Dawny zajazd, obecnie piwiarnia

tu założył rodzinę i tu 
zmarł.
Kilka lat później pałac zo
stał zniszczony przez wal
czące po stronie Augusta II 
wojska rosyjskie. Kiedy 
król Stanisław Leszczyński 
rnusiał ostatecznie opuścić 
kraj, sprzedał dobra ry- 
dzyńskie Aleksandrowi Suł
kowskiemu, który rozpo
czął, a jego syn August do
kończył ich odbudowę. 
Koncepcja architektonicz

na pałacu nie została zasad
niczo zmieniona. Architekt 
Ignacy Graff dodał pawilo
ny ogrodowe z rzeźbami i 
oficyny, a w latach 1766— 
1796 przebudował salę ba
lową w stylu neoklasycy- 
stycznym; inne wnętrza 
otrzymały klasycystyczną 
dekorację.
W drugiej połowie XVIII w. 
Rydzyna stanowiła wa
żny ośrodek kultury na 
ziemiach polskich. Działał 
tu wówczas doskonały teatr 
dworski zorganizowany 
przez Augusta Sułkowskie
go, istniała galeria rzeźb i 
obrazów wybitnych mi
strzów światowej sławy i 
duża biblioteka, mieszcząca 
się w przebudowanej przez

Graffa pomarańczami. Au
gust Sułkowski założył w 
Rydzynie dwie szkoły: śre
dnią, którą oddał pod opie
kę ojców pijarów, i rycerską 
na wzór warszawskiej Szko
ły Kadetów. Szkoła rycer
ska kształciła młodych, 
ubogich szlachciców, dając 
im prócz wiedzy wojskowej 
także wiedzę ogólną z za
kresu nauk ścisłych i hu
manistycznych. W 1783 r. 
August Sułkowski zmienił 
dobra rydzyńskie na ordy
nację, którą zapisał Komisji 
Edukacji Narodowej. Tra
giczna sytuacja narodu po 
rozbiorach Polski zniwe
czyła te szlachetne zamie
rzenia i po śmierci ostat
niego ordynata dóbr ry- 
dzyńskich Antoniego Suł
kowskiego w 1909 r. cały 
majątek został zagrabiony 

przez władze pruskie. Do
piero po odzyskaniu nie
podległości majętności fun
dacji Sułkowskich zostały 
w 1920 r. odzyskane i prze
kazane Ministerstwu Wy
znań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego jako 
spadkobiercy Komisji Edu
kacji Narodowej. W 1928 r. 
otwarto w zamku gimna
zjum im. Sułkowskich, po
myślane jako zakład ekspe
rymentalny w stosowaniu 
nowoczesnych metod dy
daktyczno-wychowawczych. 
Po pożarze w 1945 r. zamek 
zaczął popadać w ruinę, zaś 
wspaniały park był dewa
stowany. W 1950 r. dzięki 
staraniom wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w 
Poznaniu rozpoczęto odbu
dowywać zniszczony obiekt. 

6
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W 1970 r. Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich prze
jęło zamek w wieczyste 
użytkowanie i zorganizowa
ło w nim Ośrodek Szkole
niowy oraz Dom Pracy 
Twórczej; w 1984 r. powo
łano tu agendę SIMP — 
Centrum Postępu Techni
cznego im. prof. inż. H. 
Mierzejewskiego. Obecnie 
w zamku działa hotel, z 
którego mogą korzystać 
zwiedzający Rydzynę tu
ryści.
Miasto ma niewielki rynek 
z barokowym ratuszem 
(1752) i dużym rokokowym 
pomnikiem Trójcy Świętej 
(1760). Przy uliczce, wio
dącej od rynku do zamku, 
znajduje się budynek z 
drugiej połowy XVIII w. 
zwany „Malaga”, w którym 
mieścił się konwent księży 
pijarów; u wylotu równo
ległej, drugiej uliczki usy
tuowany jest kościół i ple
bania z XVIII w. W zabu
dowanym kamieniczkami w 
stylu barokowym i neoba- 
rokowym rynku zwraca 
uwagę kamieniczka z za
chowanym detalem dawne
go zajazdu w postaci urzą
dzeń do przywiązywania 
koni; w kamieniczce tej 
mieści się obecnie piwiar
nia. Na przedmieściu Ry
dzyny, zwanym Kłoda, 
znajdują się zabudowania 
dawnego folwarku z drugiej 
połowy XVIII w. — dwór 
projektował i tu podobno 
mieszkał Pompeo Ferrari. 
W stojącej w pobliżu fol
warku kuźni z XVIII w. 
znajduje się obecnie orygi
nalna kawiarnia „U Ko- 
wolki” z piecem kowalskim 
i ogromnym kowadłem 
wewnątrz.

Stanisław Jędrzejek

Placidi
w Wolborzu

Pochodząca z XVIII w. ba
rokowa rezydencja arcybi
skupia znajduje się 15 km 
na północny wschód od 
Piotrkowa Trybunalskiego. 
Jadąc trasą szybkiego ru
chu Katowice—Warszawa 
już z daleka dostrzec można 
malowniczo położony o- 
biekt, którego białe ściany i 
czerwone dachówki o każ
dej porze roku zachęcają do 
zboczenia z szosy i przyj
rzenia się z bliska temu za
bytkowi.
Wolbórz w średniowiecz
nych zapiskach występuje 
pod nazwą Wojborz już w

bulli papieża Inocentego II 
wśród grodów płacących 
dziesięcinę na rzecz kościo
ła gnieźnieńskiego. Z woli 
Leszka, księcia sieradzkie
go, w 1273 r. Castellania de 
Voybor dostała się w ręce bi
skupów kujawskich. Taki stan 
prawny istniał do 1818 r., 
kiedy decyzją władz Króle
stwa Kongresowego pałac 
znalazł się w posiadaniu 
Komisyj Rządowej Woyny. 
Ważną datą w życiu Wol
borza jest 1373 r. — ulo
kowanie miasta na prawie 
magdeburskim. Stąd w 
1410 r. Władysław Jagiełło 

Andrzej Frycz Modrzew
ski, syn dziedzicznego wój
ta wolborskiego, wybitny 
pisarz polityczny, autor 
dzieła O naprawie Rzeczy
pospolitej. Mieszkał tu rów
nież Jędrzej Kitowicz, au
tor pamiętników oraz Opisu 
obyczajów i zwyczajów za 
panowania Augusta III.

Do 1768 r. główną rezy
dencją biskupów kujaw
skich był zamek, wielo
krotnie trawiony pożarami. 
Późnobarokowy zespół pa
łacowy powstał na zlecenie 
arcybiskupa Antoniego Os
trowskiego w latach 
1768—1773 jako dzieło 
Franciszka Placidiego (ok. 
1710—1782), wówczas już 
architekta królewskiego.
Do biskupiego pałacu 

1056 r., jako posiadłość zo
bowiązana do płacenia 4 
grzywien srebra klasztoro
wi w Mogile, z racji prowa
dzonych na terenie grodu 
transakcji handlowych. Ko
lejna wzmianka pojawia się 
w 1136 r., gdy miasto Wol- 
bor wymienione zostało w 

wyruszył pod Grunwald, w 
Wolborzu bywali także 
Zygmunt August, Zyg
munt III Waza, Władysław 
IV, Jan Kazimierz, Michał 
Korybut Wiśniowiecki, 
Stanisław August Ponia
towski. Tu urodził się, 
przebywał okresami i zmarł 

wchodzi się piękną aleją li
pową, mając po prawej i 
lewej stronie zabudowania 
gospodarcze. Następnie mi
ja się dwie oficyny i staje 
przed pałacem. Jest to bu
dynek dwukondygnacyjny, 
przykryty czterospadowym 
dachem. Wnętrza, rozpla-
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1.2. Pałac — widok od strony bramy 
wjazdowej (1) i od strony parku (2) 
3. Lewa oficyna pałacowa

nowanc według obowiązu
jącej, barokowej zasady 
symetrii, wyposażone były 
bogato w marmurowe ko
minki, rzeźby, plafony, 
boazerie itp.
Rezydencję użytkowano 
dosyć krótko. Po przenie
sieniu biskupa Ostrowskie

go na stanowisko prymasa 
Polski w pałacu zamieszkał 
biskup Rybiński. Po zmia
nie zasięgu terytorialnego 
diecezji kujawskiej pałac 
wolborski opustoszał, a je
go dobra znalazły się w ge
stii skarbu państwa.
W 1818 r. w budynkach 

zamienionych na koszary 
stacjonowało wojsko. W 
1910 r. obiekt przestał być 
użytkowany, a podczas 
pierwszej wojny światowej 
zniszczone zostały dach i 
elewacje. W okresie mię
dzywojennym prowadzone 
były tu prace renowacyjne. 

W trakcie drugiej wojny 
budynek uległ ponownemu 
zniszczeniu. Po wojnie w 
rezydencji znalazły schro
nienie: szkoła, dom dziec
ka, liceum pedagogiczne, a 
od 1967 r. w budynkach 
ulokowano szkoły rolnicze. 
Obecnie jest tu siedziba 
Zespołu Szkół Mechaniza
cji Rolnictwa. Dla jego po
trzeb zbudowano brzydką 
kotłownię oraz równie mało 
ciekawe architektonicznie' 
warsztaty szkolne, zupełnie 
nie pasujące do stylu 
XVIII w. W latach 
1982—1986 przeprowadzo
no generalny remont zespo
łu pałacowego, niedawno 
odnawiano elewacje. Na 
gospodarską rękę czeka je
szcze barokowy park, będą
cy jednym z cenniejszych 
ogrodów w Polsce, który w 
latach swojej świetności 
budził zazdrość wielu mo- 
żnowładców.
Do naszych czasów nie
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4. 5, Plan parku z 1775 r. (4) i jego 
fragment (5)

(zdjęcia: Mariusz Baryła)

dotrwał niestety ogród wło
ski, o którego istnieniu mo
żemy dowiedzieć się jedy
nie ze źródeł history
cznych. Zachował się tylko 
park pałacowy, zaprojek
towany, podobnie jak pałac 
przez Franciszka Placidie- 
go w XVIII w. Na skutek 
krótkowzroczności dotych
czasowych użytkowników 
pałacu, którzy nie wykazy
wali zainteresowania kon
serwacją i rekonstrukcją 
parku, przetrwała tylko je
go część ozdobna. Do dziś 
nie doczekał się realizacji 
projekt uzdrowienia po
mników przyrody, opraco
wany w połowie lat sześć
dziesiątych, którego kon
sultantem był wybitny spe
cjalista w tej dziedzinie 
arch. Gerard Ciołek.

Spotkanie z książką

Trzy razy o Bochni
Czasami zaskakują nas wydawnictwa nadesłane z tzw. terenu. Po pierwsze 
tym, że przy ogólnym braku pieniędzy w ogóle takie się ukazują, po dru
gie, że forma ich wydania potrafi wzbudzić szacunek. Są to książki zazwy
czaj niskonakładowe i dotyczą spraw interesujących niewielką grupę osób 
wśród lokalnej społeczności.
Z Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni otrzymaliśmy trzy takie 
książeczki z serii „Biblioteka Czwartkowych Spotkań Muzealnych”. Pier
wsza przedstawia szkice kustosza tego muzeum Jana Flasza o dziejach i 
zabytkach rynku w Bochni (1989), druga — Jana Flasza i Janiny Kęsek o 
bocheńskich cmentarzach (1992), trzecia — Iwony Zawidzkiej o cmenta
rzu żydowskim także w Bochni (1992). Wszystkie odznaczają się interesu
jącymi tekstami, bogatym materiałem ilustracyjnym i starannością wyda
nia. Książeczki te powinny znaleźć się w bibliotece każdego zainteresowa
nego rozwojem kultury w małych miastach. W ten właśnie sposób rodzą 
się i rozwijają lokalne tradycje, które decydują o tożsamości całego narodu.

Mariusz Baryła (as)
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Szatan
w Międzyrzeczu

Po pożarach w Łękawicy 
(zob. nr 6, 1993. s. 20) i 
Międzyrzeczu można by
ło spotkać w prasie lo
kalnej głosy przypisujące 
odpowiedzialność za obie 
katastrofy satanistom. Pod
stawą tych domniemań 
był fakt, że pożary te 
wybuchały 26 dnia mie
siąca, ulubionego z 
nie wyjaśnionych bliżej 

względów przez czcicieli 
szatana. Ktokolwiek po
grzebie w źródłach, 
znajdzie więcej dowo
dów na złośliwą działal
ność Księcia Ciemności 
na tym terenie. W 1894 r.
— równo 99 lat temu!
— spalił stodołę, stajnię i 
chlewy przy plebanii w 
Międzyrzeczu. Do koś
cioła jeszcze nie sięgnął. 

Prześladował w wyrafi
nowany sposób lokalne 
bractwo wstrzemięźli
wości. To nie żarty — 
między przyczynami sto
jącymi na przeszkodzie 
wyrzeczeniu się wódki 
mieszkańcy wsi podawali 
„złe, niemożliwe do picia 
piwo”. A kto mógł je tak 
zepsuć w tej okolicy, 
gdzie woda czysta, jęcz
mień wyborny, a uczci
wość piwowarów nieska
zitelna?
Gorsza sprawa, że bies 
mieszał się w sprawy sto
sunków wyznaniowych i 

narodowościowych. Ma
ło tego, że znaczną więk
szość dusz w parafii sta
nowili uparcie błądzący 
protestanci, to co gorsza, 
wbrew naszemu wyobra
żeniu o prastarej pol
skości Śląska, znaczna 
część mieszkańców była 
niemieckojęzyczna. W 
aktach wizytacji z XVII i 
XVIII w. powtarzają się 
narzekania na nieznajo
mość tego języka u pro- 
boszczy i wikariuszy.

1. Widok kościoła w Międzyrzeczu 
przed pożarem 
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Kościół Św. Marcina w 
Międzyrzeczu był ostat
nim zabytkiem architek
tury drewnianej na 
Ziemi Cieszyńskiej. Spoś
ród 73 świątyń wzniesio
nych w konstrukcji zrę
bowej, zostało zaledwie 
dziesięć — cztery po pol
skiej stronie Olzy i sześć 
po stronie czeskiej. Koś
ciół w Międzyrzeczu na
leżał do najstarszych, 
pochodził bowiem z 
1522 r. Od najbardziej 
archaicznych rozwiązań 
śląskich, z prostokątnie 
zamkniętym prezbite
rium, różniło go trójbo- 
czne — wzorowane na 
murowanym budownic
twie gotyckim — zam
knięcie absydy, do której 
dostawiona była muro
wana, piętrowa zakry
stia. Nawę na planie pro
stokąta zbliżonego do 
kwadratu poprzedzała 
wieża o tej samej co nawa 
szerokości, z przyzie
miem zamienionym na 
kruchtę. Najprawdopo
dobniej, podobnie jak w 
innych kościołach, które 
w czasach reformacji 
znalazły się przejściowo 
w rękach ewangelików, z 
kalenicy usunięto wie
życzkę na sygnaturkę, a 
przy zachodniej ścianie 
nawy wystawiono pię
trową emporę. Jak wiele 
innych kościołów, rów
nież świątynia w Mię
dzyrzeczu zaprzeczała 
teoriom poszukującym 
ścisłej i prostej zależnoś
ci między warunkami 
klimatycznymi a rozwią
zaniami konstrukcyjny
mi. Dach miała, co 
prawda, stromy — jak

przystało na okolicę o 
znacznej ilości opadów, 
ale za to pozbawiona by
ła sobót, stanowiących 
tradycyjną ochronę przy- 
ciesi i dolnych pokładów 
wieńcowych.
Najstarszą część wystro
ju kościoła stanowiły po
zostałości renesansowej 
polichromii o motywach 
roślinnych i grotesko
wych, zapożyczone z są
siedniej Małopolski oraz 
późnogotyckie stalle z 

początku XVI w. Z Ma
łopolski pochodził rów
nież późnogotycki tryp
tyk z typową dla sztuki 
małopolskiej tego okresu 
sceną Sacra Conversa
zione w polu głównym. 
Bohaterami świętej roz
mowy w ołtarzu między
rzeckiej świątyni byli 
oprócz Madonny Michał 
Archanioł i św. Marcin 
— patron kościoła. Bo
czne skrzydła ołtarza — 
również przechowane w 

kościele — wypełniały 
sceny z życia św. Kata
rzyny Aleksandryjskiej. W 
pierwszej bohaterka wy
kazywała marność świec
kiej mądrości reprezen
towanej przez pogań
skich filozofów. W cha
rakterystycznym dla śred
niowiecza geście wylicza
ła na palcach argumenty 
nie do odparcia. Dalsze 
sceny ukazywały poża
łowania godną mściwość 
pogan — łamanie świętej
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2. Ołtarz główny 
kościoła
3. Scena z późnogo- 
tyckiego tryptyku 
Sacra Conversazio
ne: Madonna z Mi
chałem Aniołem i 
św. Marcinem
4. Sceny z życia św. 
Katarzyny Aleksan
dryjskiej umieszczone 
na bocznych skrzyd
łach ołtarza 
(zdjęcia: 1 -4 —

M. Peterek)

dziewicy kołem i jej ścię
cie. Statecznej kompozy
cji trzech scen teologi
cznych i martyrologi- 
cznych artysta przeciw
stawił dynamiczną kom
pozycję ostatniej kwate
ry, na której widzimy 
anioły unoszące ciało 
świętej do nieba po prze
kątnej kwatery.
Wszystkie te gotyckie 
malowidła zostały umie
szczone w ołtarzach z

XVIII w. W kościele by
ły jeszcze dwa ołtarze 
reprezentujące typ póź- 
nobarokowy, zupełnie 
pozbawiony elementów 
architektonicznych — w 
fantastycznie grubej ra
mie roślinnej, na której 
siedziały tłuste aniołki, 
umieszczono dwa owalne 
obrazy z XVIII w. Z te
go okresu pochodziła 
ambona i chrzcielnica z 
postaciami dwóch Mu
rzynów ustrojonych w 
spódniczki i korony z 
piór oraz narzucone na 
ramiona płaszcze. Obaj 
mieli na rękach grube 
bransolety. Te egzoty
czne postacie przypomi
nały wiernym z Między
rzecza o uniwersalnej, 
apostolskiej misji Koś
cioła (zob. nr 7, s. 42).
W trakcie śledztwa usta
lono, że przyczyną poża
ru kościoła w Między
rzeczu była jednak nie 
tyle działalność zaprzy
sięgłego wroga ludzko
ści, co ułomność techni
ki. Pożar, który spowo
dował trudne do ocenie
nia straty w skali stuleci 
naszej historii, wywołany 
został najprawdopodob
niej przez pękniętą ża
rówkę nad bożonarodze
niową szopką. Odłamki 
rozgrzanego do tempera
tury 400°C szkła spadły 
na siano i wznieciły 
ogień. W ciągu dwóch 
godzin straciliśmy doro
bek blisko 500 lat! Sza
tan czyha na nasze błędy 
od stworzenia świata — 
najwyższa pora przestać 
mu pomagać.

Marcin Stopa
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1 Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony: 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 nocy z 6 
na 7 lutego 1992 r. z 
kościoła rzym.-kat. 
Św. Jana Chrzciciela 
w Kurowie Wielkim 
(gm. Żukowice, woj. 
legnickie)

1. WARSZTAT ŚLĄSKI. 
Madonna z Dzieciątkiem, 
k. XVIII w.
Olej na płótnie. 95 x 68 cm. 
Na odwrociu napis: „FRANZ 
TEMPLER MALER...STAF- 
FIRENS... OST SCHLE- 
SIEN”.
Kat. PA-236-280.

Kradzież we wrześniu 
1992 r. z cerkwi 
cmentarnej Św. Je
rzego w Łosince (gm. 
Narew, woj. biało
stockie)

2. AUTOR NIEZNANY. Św. 
Jan Ewangelista, XVIII w. 
Olej na płótnie. 102 x 63 
cm.
Kat. PA-344-296.

3. SZKOŁA WŁOSKA (?). 
Matka Boska z Dzieciąt
kiem, 2 poł. XVII w.
Olej na płótnie. 67 x 59 cm. 
Kat. PA-345-297.

4. AUTOR NIEZNANY. 
Ostatnia wieczerza, XVII/ 
XVIII w.
Olej na płótnie. 51 x 130 
cm.
Kat. PA-343-295.

5. AUTOR NIEZNANY. Chry
stus Pantokrator, 2 poł. 
XVIII w.
Olej na płótnie. 82 x 53 cm. 
Kat. PA-346-298.
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Kradzież w dniu 26 
grudnia 1992 r. z 
mieszkania prywat
nego w Warszawie

6. AUTOR NIEZNANY. Por
tret kobiety w różowej su
kni, 1850 (?).
Olej na płótnie. 48 x 43 cm. 
Na odwrociu napis: „Pe- 
tronela Haciewiczowa lat 
17,1850”.
Kat. PA-349-299.

Kradzież w styczniu 
1993 r. z mieszkania 
prywatnego w War
szawie

7. AUTOR NIEZNANY. Ba
szta krakowska od strony 
Plant.
Akwarela. 62 x 45 cm. 
Kat. PA-356-301.

8. MALICKI Adam. Wawel 
na skarpie, 1922.
Olej na dykcie. 48 x 69 cm. 
Sygnowany I. d. Adam Ma
licki, 1922.
Kat. PA-357-302.

9. AUTOR NIEZNANY. Koś
ciół przy ulicy Solskiego w 
Krakowie.
Olej na kartonie.
Kat. PA-358-303.

10. UZIĘBŁO Henryk. Koś
ciół Mariacki w Krakowie, 
1940.
Akwarela. 49 x 34 cm. Syg
nowany l.d.
Kat. PA-359-304.

11. GIBIŃSKI S (?). Drew
niany kościół wiejski zimą. 
Akwarela na kartonie. 40 x 
66 cm. Sygnowany l.d. 
Kat. PA-360-305.

9

11
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12. GIBIŃSKI S (?). Pejzaż 
zimowy z myśliwym.
Akwarela. 69 x 49 cm. 
Sygnowany l.d. W lewym 
górnym rogu smuga, ślad 
po przypaleniu.
Kat. PA-361-306.

13. GIBIŃSKI S (?). Pejzaż 
zimowy.
Akwarela na kartonie. 40 x 
66 cm. Sygnowany I. d. 
Kat. PA-362-307.

15

14. MALIK (?). Dworek w 
ogrodzie.
Olej na dykcie. 34 x 49 cm. 
Sygnowany I. d.
Kat. PA-365-309.

15. MALIK (?). Zbiór jabłek 
w sadzie.
Olej na dykcie. 34 x 49 cm. 
Sygnowany.
Kat. PA-366-310.

16. PIOTROWSKI A. Bosa 
wieśniaczka, 1918.
Obraz olejny. 90 x 63 cm. 
Sygnowany p. d.
Kat. PA-368-311.

17. PEŁKA. Pejzaż wiejski 
z chatami, 1942.
Olej na dykcie. 42 x 60 cm. 
Sygnowany I. d.
Kat. PA-369-312.

16

Dział prowadzony jest przez Ośrodek Ochrony Zbio
rów Publicznych, Zespół Działu Dokumentacji: Mo
nikę Barwik i Agnieszkę Pawlak.
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Dla kolekcjonerów amatorów

Wf
z korozją (20)

Barwienie brązu i in
nych metali

Stop brązu, oprócz skład
ników miedzi i cyny, zawie
ra często dodatek ołowiu, 
fosforu czy manganu. Dla
tego niektóre roztwory do 
barwienia brązu muszą 
różnić się od stosowanych 
do barwienia miedzi i mo
siądzu.

Barwa zielona — paty
na. Sporządzamy roztwór 
o składzie: woda amonia
kalna (NH3aq) stęż. 100 
cm3, węglan miedzi (Cu 
CO3) 20 g. Temperatura 
kąpieli: 25—30°C, a czas 
barwienia : 1—3 minuty. 
Po uzyskaniu żądanego 
efektu przedmiot płucze 
się, suszy, szczotkuje mięk
ką szczotką i zabezpiecza 
lakierem caponowym.
Druga metoda patynowa
nia brązu jest znacznie bar
dziej pracochłonna, ale za 
to da je powłoki nieźle 
chroniące brąz przed koroz
ją. Barwienie tą metodą po
lega na zwilżaniu przed
miotu roztworem A, susze
niu, szczotkowaniu, zwil
żaniu roztworem B, susze
niu i szczotkowaniu. Cykl 
powtarza się 3—5 razy, aż 
powstanie zwarta warstew
ka patyny nie ulegająca 
ścieraniu szczotką.
Skład roztworów:
(A) azotan miedzi [Cu 
(NO3)2 • 3H20] 6 g, chlorek 
sodu (NaCl) 2 g, woda 100 
cm3;
(B) trójchlorek antymonu 
(SbCl3) 5 g, kwaśny szcza
wian potasu (KHC2O4) 1,5 
g, kwas octowy 80% 25 cm3, 
woda 75 cm3.

Barwa czerwona. Spo
rządzamy kąpiel o składzie: 
siarczan miedzi (CuSO4 
• 5H2O) 1,5 g, nadmanga
nian potasu (KMnO4) 2 g, 
woda 100 cm3. W kąpieli 
ogrzanej do 40°C zanurza 
się barwiony eksponat. Po
czątkowo pojawia się za
barwienie jasnoczerwone, 
które następnie ciemnieje. 
Po zabarwieniu na żądany 
kolor przedmiot płucze się, 
suszy i lekko natłuszcza.

Barwa kasztanowa. Spo
rządzamy kąpiel o składzie: 
octan miedzi [Ca(CH3 
COO) 2] 2,5 g, chlorek 
amonu (NH4C1) 1,5 g, kwas 
octowy 80% 4 cm3, woda 
96 cm3. Roztworem tym 
zwilża się barwiony przed
miot, suszy, szczotkuje i 
znów zwilża, aż do uzyska
nia żądanej barwy. Na za
kończenie przedmiot płu
cze się, suszy i naciera za 
pomocą szczotki woskiem.
Do barwienia brązu na ko
lor brązowy można też z 
powodzeniem stosować roz
twór zawierający wodoro
tlenek sodu i nadsiarczan 
potasu, opisany przy bar
wieniu miedzi („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 10, 1993). 
Do barwienia brązu na 
czarno może być stosowana 
również elektrolityczna me
toda barwienia miedzi.

Metody barwienia cynku 
są następujące:
Barwa brunatna. Uzy
skuje się ją przez nacieranie 
przedmiotów cynkowych 
albo cynkowanych szmatą 
lub pędzlem zwilżonym 
roztworem o składzie: siar
czan miedzi (CuSO4 

• 5H2O) 6 g, woda amonia
kalna (NH3aq) stęż. 5 cm3, 
chlorek amonu (NH4C1) 
3 g, woda 100 cm3. Przed
mioty zwilża się i suszy. 
Gdy zabarwienie okaże się 
zbyt mało intensywne, eks
ponaty zwilża się jeszcze 
2—3 razy.

Barwy przejściowe. Na 
przedmiotach cynkowych i 
cynkowanych możemy uzy
skać barwy przejściowe za 
pomocą kąpieli w roztwo
rze o składzie: siarczan ni
kło woamono wy [NiSO4 
(NH4)2 • SO4 • 6H2O] 6 g, 
chlorek amonu (NH4C1) 
6 g, woda 100 cm3. Tempe
ratura kąpieli: 25—30 °C. 
Czas barwienia zależy od 
koloru, jaki chcemy uzy
skać; już po kilkunastu se
kundach pojawi się barwa 
ciemnożółta, która stop
niowo przechodzi poprzez 
brązową i czerwonofiole- 
tową w ciemnoniebieską. 
Po uzyskaniu żądanego ko
loru przedmiot płucze się 
dokładnie w wodzie i suszy. 
Zabarwienia te są tak trwa
łe, że do wykończenia mo
żna stosować szczotkowa
nie miękką szczotką natartą 
woskiem.

Barwa czarna. Głęboką 
czerń uzyskuje się na cyn
ku, zanurzając przedmioty 
w roztworze o poniższym 
składzie: siarczan miedzi 
(CuSO4-5H2O) 15 g, chlo
ran potasu (KC1O3) 8 g, 
woda 100 cm3. Temperatu
ra kąpieli: 18—25 °C, a 
czas barwienia: 1—2 minu
ty. Zabarwione przedmioty 
płucze się dokładnie wodą, 
suszy w trocinach lub su
szarce, lekko przeciera 
miękką flanelką i natłu
szcza.

Barwienie cyny:
Barwa sztucznego brą
zu. Przedmiotom wykona
nym z cyny, stopów wyso- 
kocynowych, stali lub mie
dzi cynowanej można na

dać barwę antycznego brązu 
przez kolejne zanurzenie w 
dwu kąpielach o składzie:
(1) siarczan miedzi (Cu 
SO4 • 5H2O) 5 g, siarczan 
żelaza (FeSO4 • 7H2O) 5 g, 
woda 100 cm3;
(2) kwas octowy 80% 100 
cm3, octan miedzi [Cu 
(CH3COO)2[ 25 g. Tempe
ratura kąpieli (1) wynosi 
18—25°C, czas barwienia' 
— 1—2 minuty. Po zabar
wieniu przedmioty suszy 
się, szczotkuje miękką 
szczotką w celu usunięcia z 
powierzchni nietrwałego 
ciemnego nalotu, wreszcie 
zanurza na kilkanaście se
kund do ogrzanej do tem
peratury 50—60°C kąpieli 
(2). Po wyjęciu z kąpieli (2)
i dokładnym opłukaniu 
przedmiot suszy się i lekko 
szczotkuje miękką szczotką 
natartą woskiem.

Barwa jaskrawożółta. 
Ta barwa powstaje na cy
nie, gdy poddamy ją dzia
łaniu kąpieli o składzie: 
bezwodnik kwasu chromo
wego (CrO3) 15 g, kwas 
siarkowy (H2SO4) 1 cm3, 
woda 1 dm3. Temperatura 
kąpieli: 18—20°C, czas: 
2—3 minuty.
Warto wiedzieć, że w mo
mencie gdy będziemy 
chromianowali lutowane 
cyną naczynia miedziane 
(np. stare garnki ze wsta
wionym dnem), musimy się 
liczyć z pojawieniem się 
jaskrawożółtych wy barwień 
w miejscach lutowania. 
Przyczyną tego jest fakt, że 
zarówno bezwodnik kwasu 
chromowego, jak i kwas 
chromowy barwią cynę i 
stopy cyny na żółto.

Stefan Sękowski
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Akcja cmentarze

Wojenny w Lublinie

jeszcze szczątki poległych z 
lat 1918—1920, a następnie 
zaczął pełnić funkcję cmen
tarza garnizonowego. Po
chówki z lat międzywojen
nych (nierzadko cywilne) 
stopniowo zmieniały pierwot- 

Cmentarz położony jest w 
północno-zachodniej części 
kompleksu cmentarzy przy 
ul. Lipowej. Jego powierzch
nia wynosi około 11 tys. m2, 
kształtem przypomina dwa 
złożone prostokąty: większy 
(120x70 m) i mniejszy (62x 
28 m) oraz połówkę koła o pro
mieniu 12 m.
Założony został w 1916 r. 
przez władze austro-węgier- 
skie i przylegał bokiem 
wschodnim do prawosławne
go cmentarza wojskowego 
(dziś prawie nie istnieje), a po
łudniowym do cmentarza rzym
skokatolickiego. Brama głów
na zainstalowana została w 
boku północnym, przy pod
stawie. Miała odchodzić od 
niej specjalnie zaprojekto
wana ulica, prowadząca do 
ówczesnej ul. Warszawskiej 
(dziś Al. Racławickiej); tego 
projektu władze austro-wę- 
gierskie nie zdążyły zrealizo
wać. Centralnym punktem 
obiektu była i jest kaplica, 
znajdująca się częściowo 
w półkolistym wybrzuszeniu 
cmentarza od strony zachod
niej, do której prowadzi 
łowna aleja. Pozostałe aleje 
ułożone są prostopadle do sie
bie i rozdzielają poszczegól
ne kwatery. W narożniku zbu
dowano domek dla dozorcy. 
Do pierwszych pochówków 
należały prawdopodobnie 
szczątki żołnierzy przenoszo
ne z mogił na cmentarzu 
rzymskokatolickim. W lutym 
1917 r. przeniesiono już 15 
masowych grobów. Cmen
tarz zaczęły zapełniać po
chówki żołnierzy austro-wę- 
gierskich zmarłych w lubel
skich szpitalach, głównie w 
szpitalu wojskowym w kosza
rach Św. Krzyża (dziś budy
nek KUL), gdzie wcześniej 
mieścił się szpital armii rosyj
skiej. Można powiedzieć, że 
większość żołnierzy pocho
wanych na tym cmentarzu w 
latach 1914—1918 — to 
zmarli w tym właśnie szpitalu. 
Liczba żołnierzy rosyjskich i 
austro-węgierskich oraz (ra

czej niewielka) niemieckich ny, wojenny charakter obiek- 
może znacznie przekraczać tu, tym bardziej że były doko-

1.2. Główna brama cmentarza wojen
nego od ul. Białej (1) i kaplica cmen
tarna (2)
3. Pomnik z 1934 r. z napisem: „Le-i 
gionistom pierwszej, drugiej i trzeciej} 
brygady..."
4.5. Jedyne na cmentarzu: kamienny 
nagrobek huzara Ludwika Prokopeca 
(zm. 15 IX 1916 r.) (4) i oryginalny 
krzyż żeliwny (5)

(zdjęcia: Marcin Dąbrowski)

tysiąc osób. Na cmentarzu 
znalazło w tamtych latach 
spoczynek także 36 polskich 
legionistów oraz 16 lub 17 
żołnierzy włoskich; ci ostatni 
przetrzymywani byli na Lu- 
belszczyźnie w obozach je
nieckich.
Po 1918 r. cmentarz przyjął 

nywane kosztem grobów z 
pierwszej wojny światowej. 
Pomimo tego obiekt starano 
się utrzymywać w należytym 
stanie. W 1928 r. przeprowa
dzono prace remontowo-bu
dowlane przy mogiłach, kap
licy, domku dozorcy, ogro
dzeniu i bramkach wjazdo
wych. W październiku 1928 r. 
cmentarz wizytował radca 
węgierskiego ministra spraw 
wojskowych płk R. Posch, a 
w listopadzie 1929 r. — radca 
polskiego ministra robót pub
licznych (któremu podlegało 
grobownictwo wojenne) inż. 
A. Ponikowski. W sierpniu 
1929 r. ekshumowano zwłoki 
żołnierzy włoskich i przewie

ziono do Warszawy, na 
wspólny cmentarz pod Biela
nami.
W latach trzydziestych zaczął 
się dawać we znaki brak 
miejsca pod bieżące po
chówki. Projektowano zało
żenie nowego cmentarza 
wojskowego, bądź w obrębie 

nowo zakładanego cmenta
rza katolickiego na tzw. grun
tach pobazyliańskich, bądź 
na terenach wojskowych na 
Czechowie. Ostatecznie za
częto komasację mogił nie
znanych żołnierzy z pierwszej 
wojny światowej. Zimą 
1931—1932 r. urządzono 
dwie specjalne kwatery dla 
żołnierzy polskich z lat 
1918—1920 w ten sposób, 
że pochowani w mogiłach 
ziemnych grupowani byli na 
tych właśnie kwaterach, na
tomiast spoczywający w wy
konanych już grobach mu
rowanych pozostawieni byli 
na pierwotnych miejscach. W 
1934 r. Związek Legionistów 
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Polskich w Lublinie ufundo
wał na kwaterze legionistów 
betonowy pomnik dla ucz
czenia spoczywających tam 
kolegów z I, II i III brygady; 
pomnik zaprojektował archi
tekt Tadeusz Witkowski.
Nowa wojna spowodowała 
pojawienie się nowych gro
bów, które pochłonęły dalsze 
pochówki z pierwszej wojny. 
Niszczenie tych ostatnich 
przybrało patologiczne roz
miary po 1944 r., kiedy na za
sadzie ideologicznego uprzy
wilejowania zakładano całe 
kwatery żołnierzy KBW, funk
cjonariuszy milicji i SB oraz 
aparatczyków związanych z 
władzą komunistyczną. Cmen
tarz faktycznie zmienił swój 
wygląd (plaga lastrikowych 
bunkrów!) i charakter, tracąc 
wiele ze swych pierwotnych 
walorów historycznych.
W 1985 r„ decyzją woje
wódzkiego konserwatora za
bytków cały kompleks cmen
tarzy przy ul. Lipowej (w tym i 
omawiany cmentarz wojen
ny) został wpisany do rejes
tru zabytków. W latach 
1989—1990 wymieniono sta
re betonowe krzyże na 
wszystkich ziemnych mogi
łach wojskowych na jednolite 
stylowo betonowe znaki na
grobne w formie stylizowa
nych, nieco masywniejszych 
krzyży. Niestety, niemiłosier
nie przy tym poprzekręcano 
wiele nazwisk i nazw forma
cji...
W 1989 r. na teren cmentarza 
przywieziono dwa zabytki 
nagrobnej sztuki wojennej z 
okresu pierwszej wojny świa
towej: stelę nagrobną siostry 
miłosierdzia Heleny Priebf i 
tablicę kamienną z motywem 
lancy z szarfą i napisem w ję
zyku niemieckim. Obie płyty 
znaleziono wówczas na wy
sypisku osiedla Węglin przy 
ul. Hamleta 6. Zabytki te po
chodzą z niemieckiego 
cmentarza wojennego przy 
ul. Nowy Świat w Lublinie 
(zob. nr 8, 1992, s. 37).

Marcin Dąbrowski

Kalwiński w Orzeszkowie

Akcja cmentarze

W pobliżu Kwilcza, przy 
trasie Poznań—Szczecin, 
w niewielkiej wsi Orzesz
kowo w woj. poznańskim 
znajduje się ciekawy zaby
tek kultury kalwińskiej — za
łożony na początku XIX w. 
cmentarz. Historia kal- 
winizmu na tym terenie 
sięga 1627 r., kiedy 
mieszkający w Wielko- 
polsce od XVI w. bracia 
czescy połączyli się na 
zjeździe w Ostrorogu z 
kościołem kalwińskim. W 
1644 r. wybudowali oni w 
Orzeszkowie swój pier-

Obelisk na grobie Jana W. Kassyu- 
sza na cmentarzu w Orzeszkowie

(fot. Aleksander Stukowski)

wszy zbór; następny, po
stawiony w 1788 r., po 
przebudowie w 1861 r. 
przetrwał do dnia dzisiej
szego. Założony w XIX w. 
cmentarz z biegiem lat 
ulegał stopniowej dewa
stacji, ale stosunkowo 
niedawno, bo w latach 
1983—1986 został upo
rządkowany staraniem 
wojewódzkiego konserwa
tora zabytków w Poznaniu 
i naczelnika gminy w 
Kwilczu. Odrestaurowano 
również część pomników 
nagrobnych, przeniesiono 
tam też kilka nagrobków 
ze starego cmentarza w 
Czempiniu.
Na orzeszkowskim cmen
tarzu zasługują na uwagę 
okazałe grobowce Kurna
towskich, Bronikowskich i 
Bukowieckich z XIX w., ale 
najbardziej charakterysty
cznym obiektem jest około 
czterometrowej wysokości 
metalowy obelisk na gro
bie Jana Wilhelma Kassyu- 
sza. Napisy na tablicach 
głoszą: „Janowi Wilhel
mowi Kassyuszowi Profe
sorowi Gimnazjum Po
znańskiego. Kaznodziei 
Kalwińskiemu w Orzesz
kowie. Za Zasługi około 
Ojczyzny i Ludzkości Ro
dacy. Ur. w Poznaniu 7 
marca 1787, urn. w Cho- 

bienicach 8 listopada 
1848."
Wyjaśnijmy tu, że pocho
dzący z osiadłej w XVII w. 
w Wielkopolsce szlachty 
czeskiej duchowny kal
wiński Jan Wilhelm Kas- 
syusz był początkowo na
uczycielem w poznańskim 
gimnazjum Św. Marii Mag
daleny, ale władze pruskie 
usunęły go ze stanowiska 
ze względu na patrioty
czną postawę i duży, nie
wygodny dla władz wpływ 
na młodzież. Objął wów
czas (1824 r.) parafię w 
Orzeszkowie. Obok dzia
łalności duszpasterskiej 
rozwinął działalność rolni
czą — jego nowoczesne 
gospodarstwo stało się 
wzorem dla okolicznej 
ludności. Kassyusz był 
więc jednym z tak charak
terystycznych dla dziewięt
nastowiecznej Wielkopol
ski działaczy pracy orga
nicznej. Nasuwa się tu po
równanie do życiorysu Hi
polita Cegielskiego, z tą 
różnicą, że Cegielski po 
usunięciu przez władze 
pruskie z posady nauczy
ciela w tym samym gi
mnazjum zajął się prze
mysłem, a Kassyusz — 
rolnictwem. Cegielski jest 
zaliczany do powszechnie 
znanych Wielkopolan, po
stać Kassyusza uległa 
niestety zapomnieniu. Przy
pomina nam o nim jedynie 
niewielka ulica jego imie
nia na poznańskich Je
życach i obelisk na cmen
tarzu w Orzeszkowie.

Aleksander Stukowski

Barokowe epitafium

W staromiejskiej dzielnicy 
Warszawy, przy ul. Freta 
10 znajduje się kościół 
Św. Jacka i klasztor domi
nikanów. Świątynia zbu
dowana została w latach 
1614—1639 na skraju 
skarpy opadającej ku Wiś
le. Projektantem był włoski 
architekt Jan Włoch. Po 
wzniesieniu świątyni do jej 
wschodniej strony dobu

dowano pomieszczenia 
klasztorne. Budowla ma 
jeszcze elementy gotyc
kie, natomiast fasada ce
chy wczesnego baroku.

Od zewnątrz, na bocznej 
ścianie kościoła umie
szczona jest marmurowa 
tablica kommemoracyjna 
w języku łacińskim, 
wspominająca małżonków 

Kotowskich. Tekst wyryty 
na tej tablicy, obecnie 
bardzo zniszczony wpły
wami atmosferycznymi, 
trudny jest do odczytania. 
Głosi on na początku:„S/- 
ste viator..." — „zatrzymaj 
się przechodniu” — za
trzymajmy się więc i zapo
znajmy z treścią tego ba
rokowego napisu, który w 
przekładzie na język polski 
brzmi:
„Bogu Najlepszemu

Najwyższemu. 
Zatrzymaj się, przechodniu, 
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szlachetnych małżonków 
pana, panią 

Adama i Małgorzatę 
Kotowskich 
stolnikowstwo Ziemi

Wyszogrodzkiej 
z cienia ludzkiego 
zapomnienia na pamięć 

przywołaj.
Ci, 

z woli Najwyższego [Boga] 

życiem, obyczajami

lipcowymi
[tzn. 14 czerwca] 
mąż zaś, wcześniej 

zbudowawszy 
tę kaplicę
i sobie i swojej małżonce 
zapewnił wieczyste

za zmarłych modły 
po dokonaniu swego życia 

w wieku 67 lat 
zmarł Roku Pańskiego 
1693 w miesiącu 

kwadratu kaplica została 
zwieńczona kopułą z la
tarnią i składa się z dwóch 
części: wyższej z wiodą
cymi do niej schodami 
oraz niższej, gdzie w głębi 
znajdują się sarkofagi z 
trumnami fundatorów. 
W wyłożonym marmurem, 
bogato zdobionym wnę
trzu znajdują się malowa
ne na blasze portrety 

Ta prócz płci nic nie miała 
niewieściego w sobie 

ley Żywot, Vmysł, Sprawy 
opiszą wyraźni 

Dom, Kościoły, 
Pobożność, Goście

y przyjaźni 
Mógł pogrześć ley Popioły 

Mąż osierociały, 
Ale zawrzeć w Kamieniu 

nie mógł ley pochwały. 
Vmarfa R.P. 1690 dnia 14

i pobożnością
dla ojczyzny, 
miłością, wiernością

i oddaniem
dla kościoła,
świątyń, kaplic, ołtarzy 
wznoszeniem

i wyposażeniem 
dobrze zasłużeni, 
zmarli.
Żona mianowicie
po dokonaniu swego życia 
w wieku lat 52

miesięcy 10 dni 2 
zmarła w roku 1690 w 18 
[dniu przed] Kalendami

listopadzie, dnia 21. 
Dla tych

tu spoczywających 
proś

o wieczny odpoczynek”.

Małżonkowie Kotowscy 
spoczywają w ufundowa
nej przez siebie barokowej 
kaplicy w tymże kościele, 
której projektantem był 
architekt Tylman z Game- 
ren (ok. 1632—1706), 
przedstawiciel klasycyzu- 
jącej odmiany baroku. 
Zbudowana na planie 

Adama Kotowskiego i je
go małżonki Małgorzaty. 
Poniżej każdego z portre
tów wmurowane są duże, 
czarne, granitowe tablice 
z łacińskimi napisami. Ten 
sam tekst w języku pol
skim wykuty jest na mniej
szych tablicach, umie
szczonych na odrzwiach 
niższej części kaplicy, w 
której znajdują się sarko
fagi. A oto treść tych in
skrypcji:
„Małgorzata Kotowska 

spoczywa w tym Grobie,

Miesiąca Czerwca
Żyła lat 52, Miesięcy 10,

dni 2." 
Taką oto opinię wystawił 
Adam Kotowski swej 
zmarłej małżonce Małgo
rzacie. A przecież tak wie
le jej zawdzięczał — to 
dzięki jej ambicji i nieprze
ciętnej inteligencji stał się 
znaną postacią w ówczes
nej Warszawie.
Natomiast tablica Adama 
Kotowskiego głosi:
„7V w tym Adam Kotowski 

odpoczywa Grobie,
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Inszych robi fortvna
on ią zrobił sobie 

Własną pracą y cnotą
a mając na pieczy 

Mało, siłę navczyt zyskać 
z małey rzeczy.

Żył y Królom potrzebny,
Ivdziom pożyteczny 

Na koniec też y sobie
dom wystawił wieczny. 

Lat 67 mający 
y Stolnikiem

Wyszogrodzkim będąc 
Vmarł Roku 1693

dnia 21 Listopada."

Adam Kotowski był cie
kawą postacią. Urodził się 
na Śląsku jako syn pań
szczyźnianego chłopa o 
nazwisku Kot. Gdy dorósł, 
zbiegł do Korony i tu dzięki 
poparciu starosty bieckie- 
go, Jana Wielopolskiego, 
wkrótce osiągnął spory 
majątek i uzyskał szla
chectwo. Było to powo
dem zmiany nazwiska z 
Kota na Kotowski. Za tym 
poszły urzędy: został sek
retarzem królewskim, a 
następnie otrzymał urząd 
ziemski stolnika wyszo
grodzkiego. Będąc sekre
tarzem królewskim, pojął 
za małżonkę Małgorzatę z 
Durantów, kobietę piękną, 
o głębokim umyśle i du
żych zaletach charakteru. 
Dzięki jej walorom towa
rzyskim Kotowscy utrzy
mywali bliskie stosunki z 
przedstawicielami dworu i 
innymi wybitnymi osobi
stościami. Nuncjusz pa
pieski w Wenecji w liście 
skierowanym do Małgo
rzaty Kotowskiej nazywa 
ją „illustrissima dama pol- 
lacca".
Była ona też kobietą ma
jętną. Po ojcu odziedziczy
ła posiadłość w Nowej 
Warszawie przy ul. Zakro
czymskiej. W1683 r. naby
ła od Jana Dobrogosta 
Krasińskiego place poło
żone na skarpie opadają

cej ku Wiśle na wschod
niej pierzei rynku Nowego 
Miasta. Wybudowała tu 
pałac według projektu 
Tylmana z Gameren. 
Ściany wspaniale wypo
sażonych apartamentów 
Kotowskich zdobiły mię
dzy innymi cztery portrety 
Małgorzaty — dwa z nich 
przedstawiały ją jako Pal
las Atenę, boginię mąd
rości i opiekunkę sztuki. 
Istotnie, Kotowscy zapisali 
się w dziejach Warszawy 
XVII w. jako hojni mece
nasi w dziedzinie architek
tury i sztuki. Nie szczędzili 
pieniędzy na wyposażanie 
kościołów i działalność 
charytatywną. Przodowała 
w tym Małgorzata, która 
rozporządzając znacznym 
majątkiem osobistym do
konaną intercyzą strzegła 
swej niezależności mająt
kowej, co powodowało li
czne konflikty z małżon
kiem. Warszawskim pija
rom ofiarowała stolnikowa 
90 tys. zł na dokończenie 
budowy kościoła, w któ
rym ufundowała kaplicę 
Św. Małgorzaty.

Kiedy w 1688 r. królowa 
Maria Kazimiera sprowa
dziła z Francji siostry be
nedyktynki, zwane w 
Polsce sakramentkami, 
kupiła od stolnikowej re
zydencję na Rynku No
wego Miasta. Po dokona
niu odpowiedniej przebu
dowy i dobudowaniu koś
cioła przeznaczyła obiekt 
na klasztor dla sióstr. Ko
towska natomiast ostatnie 
lata swego życia spędziła 
w skromnym dworku, wy
budowanym przez jej mę
ża u zbiegu ulic Długiej i 
Miodowej (dziś nie istnie
je).

Krystyna Kreyser

Ostatni rysunek
Pan Jan Kałembesiak, 74-letni 
mieszkaniec Olsztyna, jest właś
cicielem rysunku sygnowanego 
nazwiskiem Eligiusza Niewia
domskiego — zabójcy prezyden
ta Gabriela Narutowicza. Data fi
gurująca przy podpisie — 11 
stycznia 1923 r. — pozwala 
przypuszczać, że powstał on nie
spełna trzy tygodnie przed stra
ceniem Niewiadomskiego (31 
stycznia 1923 r ).

Koszelewach koło Działdowa; 
wtedy też pozostawił rysunek. Po 
wojnie szkic przechowywany był 
przez Zdzisława Kałembesiaka w 
Cieplicach, a po jego śmierci tra
fił do Olsztyna.
O autentyczności rysunku prze
sądzić mogą eksperci zajmujący 
się sztuką Eligiusza Niewiadom
skiego. Potwierdzenie faktów 
przytaczanych przez obecnego 
właściciela rysunku jest dość 

Ten dotychczas nie znany rysu
nek jest portretem Michała Ka
łembesiaka, będącego wówczas 
zastępcą naczelnika warsza
wskiego więzienia, w którym prze
bywał Niewiadomski. Rysunek 
powstał — jak utrzymuje jego 
właściciel — w chwili, kiedy Mi
chał Kałembesiak poszedł zapy
tać Niewiadomskiego o ostatnie 
życzenie i malarz poprosił go o 
pozowanie do rysunku. „Wuj 
przyniósł z biura kawałek papieru 
i po dziesięciu minutach szkic był 
gotowy" — mówi pan Jan Ka
łembesiak, powtarzając relację 
wuja zasłyszaną w 1932 r., kiedy 
ten odwiedził ich rodzinny dom w

trudne. Nie żyje już bowiem spor- 
tretowany Michał Kałembesiak, 
legionista, który z Piłsudskim 
walczył pod Kijowem, a po de
mobilizacji objął funkcję naczel
nika wspomnianego więzienia. 
Pozostało po nim kilka odzna
czeń oraz pożółkła, posklejana 
przylepcem podobizna wykona
na ołówkiem na kancelaryjnym 
papierze przez Niewiadomskie
go. Wszystko wskazuje na to, że 
jest to ostatnia praca tego arty
sty. Może zainteresuje ona rodzi
nę Niewiadomskiego?

Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak
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Zbrojownia w Brzegu

Ukończenie rekonstrukcji 
zamku piastowskiego w 
Brzegu, piękno galerii 
krużgankowych oraz bra
my wjazdowej skłania wie
lu miłośników dawnej 
sztuki do pytania o losy 
zbiorów zamkowych, któ
rych nie ma na wystawie 
stałej otwartego obiektu. 
Tymczasem w zamko
wych wnętrzach znajdo
wały się m.in. gobeliny he
raldyczne, o tematyce bib
lijnej, portrety książąt pia
stowskich i wizerunki 
sławnych władców. Przy
legająca do zamku zbro
jownia wypełniona była 
sztandarami gwardii i mili
tariami książąt piastow
skich.
Po śmierci księcia Jerze
go IV Wilhelma w 1675 r. i 
wygaśnięciu dynastii ko
misarze cesarscy opie
czętowali archiwum, kan
celarię i skarbiec. Pomie
szczenia te zostały otwar
te w następnym roku i od 
tego czasu aż do XIX w. 
trwało rozgrabianie zbio
rów. W czasie oblężenia 
pruskiego w maju 1741 r. 
spłonęły częściowo nie
które pomieszczenia zam
kowe. Przebudowa zamku 
w latach 1744—1746, na
stępnie pożar skrzydła po
łudniowego w 1801 r. 
przyczyniły się do rozpro
szenia pozostałych eks
ponatów. Do królewskiej 
zbrojowni w Berlinie trafiły 
sztandary straży przybo
cznej ks. Jerzego III (zm. 
1664), zbroja paradna 
konna ks. Fryderyka II le
gnickiego (zm. 1547) oraz 
miecze okazjonalne. Zbroja 
Fryderyka II do dziś pre
zentowana jest w berliń
skiej zbrojowni, natomiast 
losy sztandarów i mieczy po

ostatniej wojnie są nam 
nie znane. Miecz uroczy
sty Fryderyka II, wykonany 
w 1540 r. w Norymberdze, 
prezentowany był na wy
stawie we wrocławskim 
Kunstgewerbemuseum w 
1935 r. Nie znany jest tak
że los strzelby tego księ
cia przywiezionej z Ziemi 
Świętej. Na lufie jej był na-

Miecz Fryderyka II legnickiego

pis: INLADIFICVLTA LA — 
GLORIA SIEDE, pod po
krytą bursztynem kolbą wy
ryto herb Księstwa Legnic
kiego i napis w otoce: FRI- 
DERICUS HERZOG. ZVO. 
LIEGNITZ. Nic nie wia
domo o działach wykona
nych przez puszkarza 
książęcego Schreibera, 
znajdujących się również 
w zbrojowni berlińskiej. 
Wydaje się, że nastał 
czas, aby zabytki te zosta
ły znalezione i wóciły do 
Brzegu.

Wiesław Skibiński

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 15 000 zł. Wpłata na minimum trzy nu
mery dokonana do dnia 10 każdego miesiąca zapewnia 
rozpoczęcie dostawy pisma w następnym miesiącu. 
Wpłat dokonujemy na konto Firmy AMOS, 01-506 
Warszawa, ul. Szenwalda 1, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136 (na załączonym na s. 47 przekazie 
pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bez
płatny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 39-17-52.
UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami” można nabywać w Wydawnictwach ODZ 
(00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18, tel. 
27-00-38), w Firmie AMOS (01-506 Warszawa, ul. 
Szenwalda 1, tel. 39-17-52) oraz w księgarniach war
szawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 a, I p.), 
„Naukowej im. Bolesława Prusa" (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANOWIEC: Rolnictwa, ul. Pałacowa 5 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna",

ul. Kopernika 4
GORZÓW WLKP.: Okręgowe, ul. Warszawska 35 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja" 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 

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

3 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 Staszowskiej
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

46



ROZMAITOŚCI

Krzyż pokutny 
w Trzebiatowie
Na przedmieściu Trzebia
towa, w ogrodzie przy ul. 
Kilińskiego 83, stoi jeden z 
rzadkich na Pomorzu po
mników średniowieczne
go prawa — krzyż pokutny 
z drugiej połowy XVI w. 
Otaczające go domki po
stawione zostały na tere
nie założonej tu wcześniej 
kolonii tkaczy.
Krzyż wykuto z jednego 
bloku skandynawskiego 
wapienia; ma 2 m wyso
kości, 60 cm szerokości i 
30 cm grubości. W górnej 
części zakończony jest 
siedmiobocznym zwień
czeniem. W poprzek na
sady krzyża, w dwóch li
nijkach wyryty jest słabo 
już widoczny napis w pó- 
źnogotyckich minuśku- 
łach: „Jacub Wacholt 
guade dy Got", co w tłu
maczeniu brzmi: „Jakub 
Wacholt oczekuje łaski od 

Boga". Poniżej napisu, w 
jednej z pięciokątnych 
tarczy znajduje się zarys 
głowy barana, który praw
dopodobnie był herbem 
zmarłego. Według legendy 
młody Jakub von Wacholt 
został w tym miejscu 
zamordowany przez włas
nego służącego. Nie wia
domo jednak nic pewnego 
na temat okoliczności 
powstania i ustawienia 
krzyża.
Rodzina Wacholtzów była 
przez wieki ściśle związa
na z historią Trzebiatowa, 
o czym może świadczyć 
fakt, że w pobliżu dworca 
znajdowała się Kaplica 
Jerozolimska, która je
szcze w 1914 r. była w po
siadaniu tej rodziny; kapli
ca do naszych czasów nie 
dotrwała.

Filip Karoński
(fot. Filip Karoński)

Pokwitowanie dla poczty

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 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

zł 

słownie "

WPŁACAJĄCY 
imię____________________________
nazwisko
kod poczt.

adres na rachunek

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

stempel

podpis przyjmującego
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Zakład 
Chirurgii Drzew

M. Kubacki, K. Zbroński
90-369 Łódź

ul. Piotrkowska 204/210 m 175
zrzeszony w

Polskim Towarzystwie 
Chirurgii Drzew 

wykonuje:
► wszelkie prace przy drze

wach — pomnikach przyro
dy

► prace przy drzewostanach w 
ramach zabytkowych zało
żeń ogrodowych

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

► ścinanie drzew w trudnych 
warunkach

► doradztwo techniczne w za
kresie pielęgnacji i leczenia 
drzew ozdobnych (opinie, 
ekspertyzy, projekty, nadzo
ry prac)

ZAKŁAD 
TECHNICZNEJ 

OCHRONY MIENIA 
PROMIRO

- electronics 
05-410 Józefów, 

ul. Sikorskiego 15 
tel. Warszawa 10-40-104-18, 
wew. 374
fax Warszawa 33-90-03 

PROJEKTY I MONTAŻ 
ELEKTRONICZNYCH 
SYSTEMÓW WŁAMANIA 
I NAPADU
MODERNIZACJE
I KONSERWACJA 
BEZPŁATNE WERYFIKACJE 
I OCENA STANU 
TECHNICZNEGO 
ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW 
ALARMOWYCH
W RÓŻNYCH OBIEKTACH 
UPRAWNIENIA BRANŻOWE 
I KONCESJA MSW

WYKRYWACZE METALI POCZTĄ:
„Armand”, Ryszarda 44 

05-800 Pruszków

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad
resem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) 
wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó
wienia 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 — 10 000 000 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 5 000 000 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 2 500 000 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 1 250 000 zł
— cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) — 12 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy mie

szczącej się w profilu pisma — 25 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyżka ce
ny o 50%
II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo — 4000 zł
— 1 słowo w ramce — 7000 zł
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i spo
łecznych opiekunów zabytków — 3000 zł, za jedno 
słowo i 4000 zł za jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyj- 
no-publicystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od 
3 do 10 milionów zł (według uzgodnienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace re
dakcyjne, techniczne i graficzne oraz podatek VAT.

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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Zagadka za milion!
Oto wspaniałe barokowe wnętrze jednego z warszawskich kościołów, prawie nie zniszczonego w czasie wojny. 
Zbudowany został w latach 1687—1689 z fundacji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego według projektu 
Tylmana z Gameren, holenderskiego architekta działającego w Polsce w latach około 1662—1706. Pytania są 
następujące:
1) Jakie wezwanie nosi ten kościół i z jakim związany jest klasztorem?
2) Jakie (ewentualnie także czyje) dzieła dekoratorskie widoczne są na prezentowanym fragmen
cie wnętrza?
Wśród Czytelników, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi na kartkach pocztowych (00-052 Warszawa, ul 
Mazowiecka 11,1 p., pok. 7) do dnia 5 grudnia br., rozlosowana zostanie nagroda w wysokości 1 miliona zł, 
ufundowana przez Fundację PRO AUXILIO Popularyzacji Inicjatyw Ratowania i Ochrony Zabytków.



izolacja przeciwdżwiękowa

do budynków 
zabytkowych i nowoczesnych!

Rodzaje: zwarte okna obrotowe, okna „open-out” ze skrzydłami otwieranymi na zewnątrz lub do wewnątrz, prze
suwne, odwracalne, itd. Drzwi o różnej liczbie skrzydeł z wysoko gatunkowymi okuciami i zamkami, drzwi 
harmonijkowe. Okiennice, dostarczamy żaluzje. Nasze wyroby są łatwe w pielęgnacji, trwałe, estetyczne i 
mają różne kolory — istnieje możliwość zmiany koloru okna przy zmianie funkcji i przeznaczenia pomie
szczenia.

Pomoc przy uzyskaniu kredytów na preferencyjnych warunkach!

Producent: Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, 
tel. 55-45-51, fax 55-12-18.

Okna i drzwi z PCV 
systemu BRUGMANNA

izolacja cieplna

doskonała szczelność


