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Od redakcji
Trudno powiedzieć, że tragedia, która 
wydarzyła się trzy miesiące temu we wsi 
Rucewo (gm. Złotniki Kujawskie, woj. 
bydgoskie) — była tylko ostrzeżeniem. 
Takie wypadki bowiem zdarzały się już 
przedtem. Dwór z XIX w. w Rucewie w 
1945 r. został znacjonalizowany, za
mieszkany i skutecznie dewastowany 
przez miejscowe rodziny. Kiedy lokato
rów wyprowadzono, ogłoszony został 
przetarg — za 60 milionów zł (sic!), dwór 
(1,5 tys. m2) i park (około 2 ha) nabyło w 
1992 r. dwóch mieszkańców Warszawy. 
Wiesław i Paweł Bielewiczowie mieli tu 
utworzyć ośrodek rekreacyjny, ale przez 
dwa lata nikt ich w Rucewie nie widział. 
Dwór niszczał coraz bardziej, do czego 
przyczyniali się mieszkańcy wsi przy
chodzący tu po drewno, w ruinie bawiły 
się dzieci. Nowi właściciele dworu naru
szyli kilka artykułów „Ustawy o ochro
nie dóbr kultury”, a przede wszystkim 
nie zabezpieczyli obiektu zabytkowego 
(art. 25.1, p. 1), uprzednio nie zrobił tego 
wójt gminy (art. 11, p. 3). 16 marca br. 
zawaliła się na piętrze podłoga, pod gru
zami zginęła trójka chłopców...
Stan bardzo wielu prezentowanych w 
„Spotkaniach z Zabytkami” dworów i 
pałaców jest podobny, są one potencjal
nym zagrożeniem. Kiedyś — a było to w 
1982 r.! — rzuciliśmy hasło, aby wobec 
braku pieniędzy na generalne remonty 
zdobyć się na jednorazowy wysiłek za
bezpieczenia takich ruin przez ich gro
dzenie, zabicie drzwi, okien itp., a przede 
wszystkim przez zorganizowanie dozo
ru. Bo choć niewątpliwie dojrzewa 
nam system ochrony zabytków, to od 
wielu lat brakuje zdecydowanych dzia
łań doraźnych — dla zabytkowych obiek
tów i, jak się okazuje, także dla bezpie
czeństwa ludzi.
Z artykułu o dojrzewaniu systemu (s. 2) 
wywodzi się „bohater” tego numeru. Jest 
nim uwzględniony w znowelizowanej 
ustawie krajobraz kulturowy (szczegóły 

na s. III okładki), zdewastowany lub 
prawidłowo utrzymywany — w Kotaniu 
koło Krosna (okładka s. I), Sieciechowie 
(okładka s. IV), Woli Pękoszewskiej koło 
Skierniewic (s. 32), Konarach koło San
domierza (s. 35), Rudzienku koło Kołbie- 
li (s. 37); także w Warszawie toczą się bo
je o zachowanie krajobrazu kulturowego 
terenu filtrów (s. 22), szczególnie jest on 
zdewastowany na Kresach Wschodnich 
(s. 9).
W naszej tece redakcyjnej na druk czeka
ją bogato ilustrowane artykuły m.in. o 
polskich malarzach: Oldze Boznańskiej i 
Józefie Chełmońskim, o ostatnim sukce
sie konserwatorskim na zamku w Mal
borku i wykopaliskach przeprowadzo
nych w... XV w., o polsko-niemieckich 
pracach konserwatorskich w Świdnicy, 
wreszcie o rewelacyjnych odkryciach na 
terenie starego miasta w Elblągu. W cza
sie urlopowych miesięcy warto więc po
szukać w kioskach „Spotkań z Zabytka
mi”!
W kwietniowej ZAGADCE ZA MILION 
przedstawiliśmy niewielki fragment 
wielkiego dzieła m.in. Jana Styki i Woj
ciecha Kossaka „Panorama Racławic
ka”. Jak słusznie zauważył jeden z Czy
telników, wiązało się to z dwustuleciem 
Insurekcji Kościuszkowskiej i stuleciem 
prezentacji tego obrazu na Powszechnej 
Wystawie Krajowej we Lwowie w 1894 r. 
Wśród uczestników konkursu, którzy 
odgadli tytuł obrazu, rozlosowano:

I nagrodę — 1 milion zł — dla p.
Magdaleny SOBIECH z Warszawy,

II nagrodę — 500 tys. zł — dla p.
Agnieszki MUDYN z Miechowa, 

nagrodę pocieszenia — książki o Lwowie 
— dla p. Tadeusza SZEMELOWSKIE- 
GO z Krakowa.

Gratulujemy! Zagadka czerwcowa za
mieszczona jest na s. 47.
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Trwa wojna. W rządzie Rady Regencyjnej 
utworzono w 1918 r. Referat, następnie 

Departament Sztuki. Wydany został 
„Dekret o opiece nad zabytkami sztuki 

i kultury”, w grudniu 1918 r. utworzono 
Ministerstwo Sztuki i Kultury, a w nim 

Referat Zabytków Artystycznych 
i Muzeów; terenowych konserwatorów 

zabytków powoływano w 1919 r.
Trwa wojna. We wrześniu 1944 r. Krajowa 

Rada Narodowa utworzyła Resort Kultury 
i Sztuki, w tym roku rozpoczęto 

powoływanie odpowiednich referentów 
oraz pełnomocników ds. ochrony 

zabytków, przemianowanych w następnym 
roku na konserwatorów wojewódzkich; 
w lutym 1945 r. powołano generalnego 

konserwatora zabytków (arch. Jan 
Zachwatowicz). Są to więc dwie rocznice

— 75 i 50 lat organizowania w podobnych, 
bo wojennych warunkach — lecz jakże 
różnych politycznie — służby ochrony 

zabytków i resortów kultury. W 
szczególne, nieraz drastyczne wydarzenia 

obfitowało ostatnie pół wieku. Refleksje na 
ten temat przedstawia poniższy artykuł.

Mieczysław Kurzątkowski

Dojrzewanie 
systemu

M
ała nowelizacja Ustawy z dnia 
15 lutego 1962 r. o ochronie 
dóbr kultury i o muzeach, 
uchwalona przez Sejm w łipcu 
1990 r., powołała Państwową Służbę Ochrony 

Zabytków jako nie podporządkowaną wojewo
dom administrację specjalną, uczyniła jej 
zwierzchnikiem w imieniu ministra kultury ge
neralnego konserwatora zabytków oraz wyposa
żyła konserwatorów wojewódzkich w bezpoś
rednio im podlegający aparat wykonawczy. 
Zwierzchnictwo generalnego konserwatora za
bytków nad jego terenowymi odpowiednikami, 
dysponowanie przez wojewódzkich konserwato
rów odpowiednim personelem oraz warsztatem 
niezbędnym do podejmowania decyzji — wydaje 
się oczywiste. A jednak przez 70 lat, od początku 
państwowej służby konserwatorskiej w 1919 r. 
do 1990 r. polski system ochrony zabytków wy
kazywał trzy słabości dotkliwie utrudniające wy
pełnianie obowiązków.
Pierwszą słabością był brak jednoznacznego usy
tuowania konserwatora w strukturze administra
cji państwowej przy równoczesnej, niewspół
miernie niskiej do uprawnień i obowiązków ran
dze tego stanowiska w hierarchii służbowej. 
Druga słabość — to brak bezpośredniej zale
żności służbowej od fachowego zwierzchnictwa, 
to jest generalnego konserwatora zabytków lub 
— w czasie gdy urząd ten nie istniał — kierow
nika odpowiedniej ministerialnej jednostki orga
nizacyjnej. Trzecia słabość polegała na tym, że 
żadne regulacje prawne nie zobowiązywały do 
zapewnienia konserwatorom terenowym pewne
go minimum pracowników i środków techni
cznych niezbędnych do wykonywania obowiąz
ków.
W okresie Drugiej Rzeczypospolitej w zasa
dzie nie było wojewódzkich konserwatorów za
bytków, lecz okręgowi, działający na terenie 2—3 
województw. W 1921 r. było ich trzynastu, w 
1928 r. tylko siedmiu, w 1938 r. jedenastu. Ulo
kowani w wydziałach administracyjnych lub 
komunikacyjno-budowlanych jednego z urzę
dów wojewódzkich, byli zarazem kierownikami 
oddziałów sztuki. Podczas odtwarzania polskiej 
administracji na ziemiach wyzwalanych spod 
okupacji niemieckiej w latach 1944—1945 każde 
województwo otrzymało swego własnego kon
serwatora, umiejscowionego w wydziale kultury 
w randze kierownika jednego z oddziałów, w 
końcu — bardzo krótko — zastępcy dyrektora. 
Będąc w myśl prawa o ochronie zabytków orga
nem administracji, konserwator nigdy nie uzy
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skał należnej w takim wypadku rangi równo
rzędnej kierownikowi wydziału. To nie są sprawy 
ambicjonalne. Od tego zależy w dużej mierze 
skuteczność działań i egzekwowania. Taka sy
tuacja jak wyżej przedstawiona zmuszała do 
nieustannych zabiegów o uzyskanie i utrzymanie 
należytej pozycji w administracyjnym układzie 
oraz była źródłem tarć kompetencyjnych.
Nie każdy z kierowników wydziałów i wojewo
dów (w latach 1950—1972 — przewodniczących 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych) 
skłonny był do pogodzenia się z tym, że ma 
podwładnego, na którego decyzje nie może od
działywać. Mając faktycznie wpływ na powoła
nie i odwołanie konserwatora uważali, że powi
nien spełniać on ich życzenia, a nie powodować

się „jakimiś” zasadami ochrony zabytków. 
Prawdę mówiąc, który zwierzchnik chciałby 
mieć podwładnego, od którego nie może wyma
gać wykonania swych poleceń? Bezkonfliktowe 
znalezienie się w sytuacji jak opisana wymaga 
wiele taktu z obydwu stron. Kuriozalne, skazu
jące na konflikty usytuowanie w strukturze ad
ministracji było źródłem niekłamanych drama
tów wielu konserwatorów, przypłacanych nawet 
chorobą lub przedwczesną śmiercią.
Brak sprecyzowania elementarnych warunków, 
jakie powinny być zapewnione konserwatorowi, 
powodował, że mógł być on traktowany w urzę
dzie wojewódzkim jak szeregowy referent, któ

remu do pracy powinno wystarczyć biurko, 
krzesło i półka w szafie oraz przypadająca na 
jednego pracownika powierzchnia normatywna 
w pokoju.
Przez pierwszych kilkanaście lat Polski Ludowej 
konserwatorzy pracowali na ogół w pojedynkę na 
obszarze — nie zapominajmy — „dużych” wo
jewództw. Potem otrzymali etaty dla 1—3 
współpracowników, których wkrótce tracili w 
wyniku kolejnych „kompresji” zatrudnienia w 
administracji.
Dysproporcja między zadaniami a możliwością 
ich wykonania zaczęła gwałtownie narastać po
cząwszy od 1956 r. Rozpoczęła ten proces tzw. 
decentralizacja, w której ramach konserwatorom 
powierzono wykonywane dotychczas przez Cen
tralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków 
zamawianie dokumentacji dla prac przy zabyt
kach, zlecanie konserwacji zabytków ruchomych 
i nadzór nad muzeami. Po reaktywowaniu w 
1960 r. wojewódzkich komitetów obywatelskich 
ochrony pomników walki i męczeństwa, więk
szości konserwatorów powierzono prowadzenie 
biur tych gremiów. Liberalizacja w kontaktach 
z zagranicą spowodowała napływ podań o wyda
nie zezwoleń na wywóz dóbr kultury. Ochrona 
zabytkowych układów urbanistycznych, dotych
czas ograniczona do dzielnic staromiejskich, zos
tała rozciągnięta na coraz większą liczbę miejs
cowości, często w niewielkim stopniu nasyco
nych zabytkami architektury, ale o history
cznych wartościach przestrzennych. Konserwato
rom przyszło rozpatrywanie projektów nowych 
realizacji na obszarach chronionych, a w tej 
dziedzinie szczególnie drastycznie ujawniała się 
sprzeczność interesów inwestora i ochrony zabyt
ków. Dwie akcje ewidencji zabytków na terenie 
całego kraju w końcu lat pięćdziesiątych i w po
łowie sześćdziesiątych wydatnie powiększyły za
sób obiektów podlegających ochronie i wymaga
jących czynności konserwatorskich. Pod koniec 
lat sześćdziesiątych ochroną zaczęto obejmować 
zabytki architektury najnowszej. Nie należy 
przy tym zapominać, że cały czas konserwator 
spełniał funkcję inwestora bezpośredniego dla 
prac finansowanych ze środków przeznaczonych 
na ochronę zabytków, załatwiając wszystko: od 
zapewnienia dokumentacji po stacje trafo i kotły 
centralnego ogrzewania, co w warunkach gospo
darki rozdzielczej i niedoborów w każdej dzie
dzinie było niezmiernie absorbujące. Wszystko
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to działo się w obsadzie 2—3 osobowej, a zdarza
ło się, że okresowo także w pojedynkę.
Dysproporcja między obowiązkami a siłami i 
środkami do sprostania im dramatycznie na
rastała, bez jakichkolwiek perspektyw rozwiąza
nia tego w sposób systemowy. Konserwatorzy 
sami znaleźli wyjście z sytuacji, każdy z osobna. 
Początek dał konserwator rzeszowski, Jerzy Tur. 
Korzystając z możliwości tworzenia kulturalnych 
jednostek budżetowych, dających sposobność 
uzyskiwania etatów, doprowadził do powołania 
pierwszego biura dokumentacji zabytków; z tego 
przykładu skorzystano w innych województ
wach. Był to rzadki, a może jedyny w systemie 
gospodarki nakazowej wypadek tworzenia sieci 
jednostek organizacyjnych bez podstawy w ja
kimkolwiek państwowym akcie prawnym. Toteż 
powstawanie tych biur zależało od zapobiegli
wości konserwatora oraz dobrej woli i zrozumie
nia prezydiów wojewódzkich rad narodowych, a 
przede wszystkim ich wydziałów finansowych. 
Dopiero w 1974 r., gdy istniało już 16 biur, po 
raz pierwszy akt prawny rangi wyższej niż woje
wódzka uwzględnił w Polsce ich istnienie.
Kiedy w 1975 r. wprowadzono zmiany w podzia- (rys. Małgorzata Tabaka)

le administracyjnym kraju i liczba wojewódzkich 
konserwatorów wzrosła do 49, regułą stało się już 
tworzenie przy nich biur badań i dokumentacji 
zabytków. Jednak słabością i paradoksem tego 
rozwiązania cały czas było to, że ze względów 
formalnoprawnych nie mógł nimi kierować bez
pośrednio konserwator, choć faktycznie biura 
stanowiły jego jedyny aparat wykonawczy. 
Inicjatywy konserwatorów wojewódzkich, powo
łujących do życia biura badań i dokumentacji 
zabytków oraz archeologiczne ośrodki bada- 
wczo-konserwatorskie, doprowadziły do uzyska
nia kadr pracowniczych oraz zaplecza dokumen
tacyjnego i technicznego, pozwalających na ut
worzenie Państwowej Służby Ochrony Zabyt
ków — jednolitej struktury służącej ochronie 
dóbr kultury.
„Mała nowelizacja” wprowadziła takie warunki 
do sprawowania ochrony zabytków, o jakie do
pominało się kilka pokoleń konserwatorów. War
to o tym pamiętać, gdy dyskutowana jest celowość 
istnienia administracji specjalnych w kontekście 
uprawnień wojewodów i samorządów lokalnych.

Mieczysław Kurzątkowski
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Z warsztatu historyka sztuki

Agata Mamoń

Malowanie 
w cerkwiach

Polichromie ścienne w cerkwiach 
województwa przemyskiego są 

przykładem malarstwa wyrosłego z 
tradycji bizantyjsko-ruskiej. Niestety, nie 

istnieją żadne rejestry tego malarstwa, 
skromna jest literatura monograficzna 

poszczególnych obiektów, brak też 
opracowań całościowych.

N
ajczęściej występującym sposobem 
zdobienia wnętrz cerkiewnych jest 
polichromia iluzjonistyczna o mo
tywach architektonicznych. Wysoki po
ziom artystyczny i monumentalne założenie przed

stawia klasycystyczna dekoracja cerkwi w Cewkowie. 
Równocześnie proste motywy architektoniczne spo
tyka się często na malowidłach reprezentujących 
niewysoką klasę artystyczną, jak w Babicach, Opace i 
Żmijowiskach.
W babińcu polichromia zwykle jest skromna, naj
częściej na sklepieniu znajduje się wyobrażenie gołę
bicy Ducha Świętego (Cewków, Babice), czasem po
jawia się przedstawienie Matki Boskiej (Krowica, 
Stubienko), a niekiedy brak jest dekoracji malarskiej 
(Opaka, Żmijowiska, Wólka Żmijewska). Odosob
nionym przykładem dekoracji babińca jest polichro
mia w Kowalówce-Żuków, gdzie na połaciach sześ- 
ciobocznej kopuły namalowano Sąd Ostateczny, a na 
parapecie chóru — Dawida z harfą.
Nawa zdobiona jest bogato, najczęściej motywami 
architektonicznymi: kolumnami, girlandami, arka
dami itp. Pojawiają się także gęste sploty stylizowa
nego ornamentu roślinnego, tworzące rodzaj dywanu 
(Młyny). Najbogatsza ikonograficznie, a równocześ
nie jedna ze starszych polichromii znajduje się na ścia
nie nawy cerkwi w Chotyńcu. Wyobraża ona rozbu
dowaną scenę Sądu Ostatecznego, widzimy tu 
zmartwychwstanie z grobów, Chrystusa — sędziego 
w otoczeniu świętych, grupy zbawionych prowadzo
ne przez anioły i potępionych z diabłami, a centralną 
postacią jest Archanioł Michał z wagą i mieczem.
Ze szczególną troską dekorowano wnętrze kopuły w 
nawie. Pojawiają się tam sceny figuralne: Ukrzyżo
wanie (Młyny), apostołowie (Młyny) i aniołowie 
(Gorajec). Najczęściej na pendentywach kopuł wy
stępują wyobrażenia czterech ewangelistów (Choty- 
niec, Krowica, Miękisz Stary). Spotyka się także mo
tywy architektoniczne, zwykle bogatsze niż na ścia
nach nawy, np. kasetony z rozetami (Cewków). Wy
stępują też dekoracje nawiązujące do kopuły jako do 
symbolicznego wyobrażenia nieba: na szafirowym tle 
złote gwiazdki (Młyny, Prusie) czy obłoki z główka
mi aniołków (Miękisz Stary). W podniebiu latarni 
kopuły pojawia się niekiedy Oko Opatrzności (Cew
ków).
W prezbiterium najczęściej pojawiającymi się przed
stawieniami — na sklepieniu lub suficie — są wyo
brażenia związane z Trójcą Świętą. W cerkwi w 
Cewkowie namalowano Boga Ojca pod postacią 
starca z kulą ziemską, błogosławiącego Chrystusa 
niosącego krzyż z unoszącą się nad nimi gołębicą 
Ducha Świętego. W Wólce Żmijewskiej widzimy 
dwa klęczące na obłokach anioły adorujące Oko 
Opatrzności, wpisane w trójkąt — symbol Trójcy 
Świętej. Podobnie w Prusiach wyobrażano anioły
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1. Malowidło na ścianie ikono- 
stasowej cerkwi w Radruży — fi
gury apostołów, powyżej wić roś
linna i ledwo widoczne sceny 
męczeństwa świętych
2. Retabulum (malowana na
stawa ołtarzowa) z przedstawie
niem świętych i wypisaną prośbą 
o zdrowie w prezbiterium cerkwi 
w Radruży
3. Wizerunek Trójcy Św. w prez
biterium cerkwi w Cewkowie

trzymające banderole z napisami i główki aniołków 
otaczające Oko Opatrzności. Na ścianach prezbite
rium spotykamy wizerunki świętych, m.in. Metode
go, Cyryla, św. Jana Złotoustego (Prusie), Św. Bazy
lego (Radruż).

Interesujące są malarskie dekoracje ścian ikonosta- 
sowych, np. w Radrużu wśród malowanych arkad 
widnieje rząd dwunastu apostołów, a powyżej sceny 
obrazujące męczeństwo świętych, z których czytelne 
jest przedstawienie ścięcia św. Jana Chrzciciela. Tę 
kompozycję zwieńcza podtrzymywany przez aniołów 
wizerunek twarzy Jezusa na chuście w typie „Chry
stusa nie ręką ludzką uczynionego”. Zupełnie od
miennie przedstawia się polichromia na ścianie iko- 
nostasowej w Leżachowie. Za ikonostasem z XIX w. 
widoczne są fragmenty malowanej kotary, stanowią
cej przypuszczalnie obramienie wcześniejszego ikono
stasu. Podobne draperie występują w kościołach, 
stanowiąc tło dla ołtarza głównego. Bardzo skromne 
są ornamentalne dekoracje zakrystii, wykonywane za 
pomocą szablonów (Wólka Żmijowska, Żmijowiska, 
Cewków). Malarską dekorację o motywach secesyj
nych i tematyce związanej z chrztem Rusi prezentują 

polichromie wykonane z okazji jego 950 rocznicy (po
lichromia ścian cerkwi w Hawłowicach).

Na znaczne trudności napotkałam przy próbach da
towania malarstwa w poszczególnych cerkwiach. 
Spowodowane jest to ciągłością używania tradycyj
nych motywów i form, co wpływa na pewną bezcza- 
sowość tych dzieł. Stosowana ornamentyka pochodzi 
często z wcześniejszych okresów, a w wielu wypad
kach nie ma nawet jednoznacznego określenia czasu 
powstania cerkwi lub jest ono po prostu nieprawdzi
we. Najstarsza, datowana polichromia znajduje się w 
Radrużu — z połowy XVII w. Jej powstanie za
wdzięczamy kręgowi artystów związanych ze środo
wiskiem istniejącego w tej miejscowości monastyru. 
Data umieszczona na malowanym fryzie wokół por
talu wejściowego cerkwi w Chotyńcu określa pow
stanie polichromii na 1735 r. Podobnie w wypadku 
cerkwi w Kowalówce-Żuków — polichromia powsta
ła prawdopodobnie w XVIII w., ale została przema
lowana w XIX w. Wszystkie inne polichromie zali
czyć trzeba do malowideł z XIX i XX w. Najwcześ
niejszą spośród nich jest, jak się wydaje, dekoracja 
cerkwi w Cewkowie. Analiza motywów ornamental-
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no-architektonicznych wskazuje na pochodzenie ich 
z różnych epok, ale trwałość, zwłaszcza elementów 
barokowych (będących daleką reminiscencją iluzjo
nisty cznego malarstwa A. Pozzo) i klasycyzujących w 
sztuce cerkiewnej, pozwala określić czas powstania 
tej polichromii dopiero na połowę XIX w.

Największe zniszczenia cerkwi wiążą się z przesied
leniami Ukraińców i celowym niszczeniem ich wsi 
przede wszystkim w wyniku akcji „Wisła” w 1946 r. 
Cerkwie były pozostawiane w opuszczonych osadach 
i następowała ich powolna dewastacja. W wielu wy
padkach uszkodzenie cerkwi, np. w wyniku zawale
nia się starego drzewa, było wykorzystywane jako 
pretekst do jej rozebrania. Znane są też wypadki, 
kiedy cerkwie wraz z przyległą do nich ziemią prze
chodziły na własność Państwowych Gospodarstw 
Rolnych i były przez nie rozbierane, a drewno sprze
dawane. Wielu cerkwi używano jako magazynów 
gminnych spółdzielni, np. do składowania sztu
cznych nawozów (Krowica). Do tej listy należy do
dać cerkwie trawione pożarami (Łukawiec).
Cerkwie przejęte przez Kościół rzymskokatolicki 

najczęściej były adaptowane do potrzeb liturgii łaciń
skiej, co nie pociągało zwykle za sobą większych 
zmian w zewnętrznej architekturze. Budynki są za
dbane i bieżąco remontowane, jednak największym 
przeobrażeniom poddawany bywał wystrój wnętrza
— najczęściej rozbierano ikonostasy, zniszczeniom 
ulegały malowidła ścienne. Polichromie „odnawiali”
— z tragicznym skutkiem — domorośli „artyści” 
(Stubienko), często zasłaniano je lakierowaną boazerią 
(Bihale, Poździacz) lub zamalowywano farbą emul
syjną.

Obecnie rodzi się nowe niebezpieczeństwo zagraża
jące drewnianym cerkwiom i ich polichromiom. W 
wielu miejscowościach powstają nowe murowane 
kościoły często w odległości kilku metrów od starej 
świątyni. Pomijając sprawę zeszpecenia otoczenia 
obiektu zabytkowego, najistotniejszy jest fakt popa
dania w ruinę nie użytkowanej i niepotrzebnej starej 
cerkwi. Mogą też zaistnieć wypadki celowych podpa
leń w celu pozbycia się zbędnego budynku, jakie 
znane są z innych rejonów Polski w wypadku drew
nianych kościołów.
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4. Malowidło anioła w prezbite
rium cerkwi w Wólce Żmijowskiej 

(zdjęcia: Agata Mamoń)

Celowe wydaje się dalsze prowadzenie prac rozpo
znawczych, które swoim zasięgiem mogłyby objąć 
całą dawną eparchię przemyską, w granicach której 
zachowało się jeszcze około stu pięćdziesięciu cerkwi 
drewnianych. Prace należy zintensyfikować ze 
względu na ogromne zagrożenie znacznej liczby świątyń 
i ich polichromii. Równocześnie konieczne jest opra
cowywanie monografii poszczególnych zabytkowych 
obiektów oraz wykonanie ich dokumentacji fotogra
ficznej i rysunkowej. Umożliwi to nie tylko dokładne 

określenie stanu posiadania, ale także pozwoli na 
precyzyjniejsze datowanie, a w niektórych wypadkach 
może poznamy autorów polichromii. Analiza ikonografii 
przedstawień oraz motywów nagromadzonych w de
koracjach malarskich cerkwi dałaby odpowiedź na 
pytanie, w jakiej mierze sztuka cerkiewna była sztuką 
graniczną dwóch kultur i sztuką wynikającą z ich 
wzajemnego przenikania.

Agata Mamoń
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esztki 
świetności

Międzyrzecz Korecki na
zywa się dziś Wielikije Me- 
żiriczi i jest osadą, położoną 
8 km na północ od szosy 
Równe—Żytomierz.
Pierwsze o nim wzmianki 
pochodzą z 1544 r., gdy 
władali tu książęta Korec
cy. Wybudowali oni kościół 
katolicki (spłonął w 1604 r.) 
oraz zamek, otoczony mu- 
rami i ziemnymi wałami. W 
1650 r. Międzyrzecz stał się 
własnością Lubomirskich, 
z których Jerzy Dominik, 
podkomorzy koronny, 
ufundował w 1702 r. kole
gium oo. pijarów. Ich szko
ły z czasem rywalizowały o 
miano „Aten wołyńskich” 
nawet ze szkołami krze
mienieckimi. Syn Jerzego 
Dominika, ks. Franciszek 
Ferdynand Lubomirski w 
1773 r. sprzedał dobra 
międzyrzeckie Janowi Ka
zimierzowi Steckiemu, cho
rążemu koronnemu i sta
roście owruckiemu (zm. 
1720 r.). Aż do 1939 r. sta
nowiły one własność Stec- 
kich.
Jan Kazimierz Stecki, syn 
wojewody kijowskiego Ka
zimierza, właściciel Kusty- 
nia na Wołyniu i wielkich 
obszarów nad Dnieprem, 
swą ogromną fortunę po
mnożył dzięki handlowi 
zbożem i drewnem spła
wianym do Gdańska. Z 
pasją oddawał się też ho
dowli koni polskich i arab
skich. Za jego czasów Mię
dzyrzecz stał się wielkopań- 
ską rezydencją. Wybudo
wał klasycystyczny pałac, 
„okazały choć sztywny” — 
jak pisze o nim Kajetan 
Koźmian, który gościł tu na 
początku XIX w.
W tym czasie miasteczko 
przeżywało okres wielkiego 
rozkwitu. Stecki kazał osu

szyć pobliskie trzęsawiska i 
zamienił je na uprawne 
pola i łąki. Założył szpital 
dla ubogich i uporządkował 
rynek. Po Janie Kazimierzu 
Międzyrzecz odziedziczył je
go syn, Józef (1767—1832), 
marszałek szlachty powiatu 
rówieńskiego i członek ho
norowy Uniwersytetu Wi
leńskiego. Zapisał on pija
rom pobliską wieś Harucze 
i troskliwie opiekował się 
ich szkołami. Dzięki jego 
poparciu kolegium pijar- 
skie podniesiono do rangi 
pełnego gimnazjum o sześ
ciu klasach. Dawał też na 
utrzymanie uboższych ucz
niów, założył pierwszy na 
Wołyniu ogród botaniczny. 
Synowi Józefa, Ludwikowi 
Steckiemu (1795—1859) za 
jego udział w Powstaniu 
Listopadowym władze car
skie skonfiskowały w 
1837 r. dobra międzyrzeckie 
i zmusiły go do emigracji do 
Galicji. W ogołoconym pa
łacu urządzono szkółkę dla 
leśników i pisarzy gmin
nych. W wyniku długo
trwałego procesu syn Lud
wika, Henryk, odzyskał w 
1859 r. Międzyrzecz, ale — 
będąc właścicielem ogro
mnego pałacu w Romano
wie koło Berdyczowa — 
odstąpił go swemu bratu 
Witoldowi. Od Witolda pa
łac przeszedł do jego syna 
Józefa, ostatniego dziedzica 
międzyrzeckiego, który za
ginął we wrześniu 1939 r.
Tak pałac, jak i kościół, 
który po usunięciu w 1853 r. 
z klasztoru pijarów, stał 
się kościołem parafialnym, 
przetrwały prawie nie 
zmienione do drugiej woj
ny światowej. Kościół Św. 
Antoniego, zbudowany 

według projektu architekta 
Wojciecha Lenartowicza 
był pięknym przykładem 
tzw. baroku jezuickiego. 
Budowano go latami, od 
1702 r. Poświęcenie nowej 
świątyni odbyło się dopiero 
w 1725 r. Trzynawowa ba
zylika — typ kościoła naj
częściej spotykany na Wo
łyniu — miała po bokach 
frontonu dwie wieże ozdo
bione hełmami. Ciekawa 
była kompozycja fasady, 
charakteryzująca się ścisłą 
symetrią i wyraźnie zary
sowanym rytmem wąskich i 
wysokich pilastrów oraz 
pasów poziomych. Domi
nacja części dolnej fasady 
nad górną nadaje jej cechy 
pewnej surowości i potęgu
je wrażenie dążenia wzwyż. 
Dokładnej daty budowy i 
nazwiska architekta pałacu 
nie znamy. Ksiądz J. 
Woyszwiłło podaje 1773 r., 
ale właśnie w tym roku 
Stecki dopiero kupił Mię
dzyrzecz od Lubomirskich, 
nie mógł więc wtedy wy
budować pałacu. Kajetan 
Koźmian sugeruje, że auto
rem był Dominik Merlini, 
Marek Kwiatkowski, że 
Szymon Bogumił Zug. 
Dziejopis Wołynia z XIX w., 
Tadeusz Jerzy Stecki 
pisze, że pałac wybudowano 
na gruzach dawnego zamku 
Koreckich dopiero w 1800 r. 
Wreszcie P.A. Ryczkow, 
autor przewodnika rosyj
skiego z 1989 r., znów 
wskazuje na Merliniego, a 
za datę budowy przyjmuje 
1789 r., wypisany kiedyś na 
fasadzie pałacu, co doku
mentuje jedna z zachowa
nych fotografii.
Jak pisze Roman Aftanazy, 
w swej pierwotnej postaci 
pałac międzyrzecki składał 
się z trzech członów: głów
nego korpusu mieszkalnego 
i dwóch oficyn połączo
nych ze sobą w harmonijną 
całość. Fasadę główną zdo
bił ryzalit utworzony przez 

kolumny o kapitelach joń- 
skich oraz portyk czteroko- 
lumnowy z frontonem oz
dobnym panopliami i her
bem Radwan. Fasada 
ogrodowa miała ryzalit pię- 
cioosiowy, poprzedzony 
sześciokolumnowym por
tykiem o kapitelach ko- 
rynckich. Jej fronton obok 
herbów wypełniały rogi ob
fitości z kwiatami i owoca
mi.
Dzięki pamiętnikom Hen
ryka Steckiego wiemy, jak 
wyglądały wnętrza pałacu 
przed 1831 r. Wielkie przy
jęcia odbywały się w sali ba
lowej na piętrze. Niektóre 
salony dekorowane były 
sztukateriami i malowidła
mi ściennymi wykonanymi 
przez Józefa Mańkowskie
go, przedstawiającymi pej
zaże romantyczne, drzewa i 
ruiny zamków oraz sceny 
rodzajowe, groteski i owal
ne medaliony z postaciami 
kobiecymi podtrzymywane 
przez putta.
W okresie poprzedzającym 
konfiskatę Henryk Stecki 
wywiózł cenniejsze meble i 
dzieła sztuki do Romano
wa. W czasie, gdy w pałacu 
mieściła się szkoła, wnętrza 
zostały zdewastowane, dal
sze zniszczenia przyniosła 
pierwsza wojna światowa. 
Wiatach 1921 — 1939 pałac 
odremontowano, ale poz
bawiony był już on bardziej 
wartościowych przedmio
tów.
W Międzyrzeczu działał za
łożony przez Steckich teatr, 
mogący pomieścić kilkuset 
widzów. Grano w nim 
m.in. Krakowiaków i Górali 
Bogusławskiego i tragedię 
Kreon, napisaną przez na
uczyciela szkół pijarskich, 
Emanuela Sztemberga. W 
tym amatorskim teatrze w 
scenach zbiorowych wystę
powali uczniowie gimnaz
jum i uczennice pensji 
żeńskiej.
Założony na stoku wzgórza 
park połączony był z mias
teczkiem aleją wysadzaną
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1. 2. Pałac według pomiaru do
konanego pod koniec XVIII w. (1) 
i na litografii Napoleona Ordy z 
drugiej połowy XIX w. (2)
3. Obecny widok pałacu
4. Zdewastowany kościół para
fialny
(zdjęcia: 3,4 — Zbigniew Hauser)

włoskimi topolami. Wokół 
pałacu urządzono trzy 
ogrody, z których jeden 
miał postać „murawy” z 
sadzawką i dalekim wido
kiem na miasteczko i jego 
otoczenie. Po drugiej stro
nie znajdował się ogród 
kwiatowy z sześcioma 
wspaniałymi oranżeriami. 
Wokół trzech wielkich 
dziedzińców stały stajnie na 
ponad 100 koni, wozownie, 
ujeżdżalnie oraz pomie
szczenie zwane „ogiernią”, 
czyli luksusowo urządzony 
gabinet, w którym Steccy, 
oglądając konie, popijali po
ranną kawę lub wieczorną 
herbatę. W przylegającym 
do parku lesie urządzono 
łaźnię z wannami i pokojami 
gościnnymi, dekorowanymi 
w „stylu pompejańskim”. 
Wszystkie te budowle zruj
nowane zostały jeszcze w 
XIX w. Do 1939 r. prze
trwały tylko niektóre oran
żerie i stajnie oraz park.
Autobus do Międzyrzecza 
nie kursuje, musiałem do
jechać tam autostopem z 
Korca. Już z dala, ponad 
łąkami, na tle wzgórz zoba
czyłem wyniosłą sylwetę 
kościoła popijarskiego z 
wyszczerbionymi wieżami. 
Wiedziałem już od ks. An
toniego Andruszczyszyna 
ze Sławuty, że zdewasto
wana po wojnie świątynia 
jest zupełnie opuszczona i 
rozsypuje się. Chcąc coś z 
niej uratować, z ciężkim
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sercem zebrał siedem 
drewnianych ołtarzy do 
remontowanych kościołów, 
m.in. w Ostrogu, Korcu i 
Sławucie. Jeszcze przed 
trzema laty fronton kościo
ła w Międzyrzeczu zdobiły 
dwie wieże z hełmami. Po 
ostatnim pożarze, wznieco
nym w 1990 r. przez „nie
znanych sprawców”, zawa
liła się górna część lewej 
wieży. Jeden z mieszkań
ców powiedział mi, ale bez 
przekonania, że ogień „być 
może” zaprószyły bawiące 
się przy kościele dzieci. 
Stojące otworem wnętrze 
świątyni użytkują teraz 
miejscowi narkomani i 
pijacy. Podobno w Między
rzeczu nie ma już ani jednej 
rodziny polskiej, która 
mogłaby się opiekować tym 
zabytkiem.
Po przylegającym kiedyś do 
kościoła budynku kolegium 
nie ma nawet śladu. Tylko 
przy zachodniej ścianie 
prezbiterium zachowała się 
piętrowa przybudówka 
szkolna. Na jej parterze mieś
ciła się sala egzaminacyjna, 
a na piętrze biblioteka. Od 
strony północnej można 
zejść do krypty ze sklepie
niem krzyżowym wspartym 
na niskich filarach. We 
wnętrzu kościoła zachowały 
się fragmenty sztukaterii na 
ścianach i sklepieniach. Na 
posadzce, pokrytej grubą 
warstwą pyłu, walają się od
łamki kamiennych i drew
nianych detali architekto
nicznych.
Poszedłem ku widocznemu 
z dala wzgórzu z kępą 

drzew, gdzie znajduje się 
pałac. Niewiele pozostało z 
jego dawnej formy. Mieści 
się tu szkoła-internat oraz 
„muziej narodoznawstwa”. 
Oprowadził mnie po nim 
dyrektor internatu, Boris 
Hrehorowicz Biłous. W 
wyniku pożaru w 1968 r. 
zawaliła się kopuła, którą 
zastąpiono sufitem, wtedy 
też nadbudowano skrzydła 
boczne. Dawną salę zwier
ciadlaną zdobią dziś socrea
listyczne malunki, przed
stawiające Lenina wśród 
dzieci, Tarasa Szewczenkę 
oraz uczniów pracujących 
przy tokarce. Częściowo 
zachowały się sztukaterie w 
sali balowej przedstawiają
ce maski, lutnie, berła ople
cione girlandami kwiatów, 
wazony i wieńce. W innej z 
sal widoczne są supraporty 
ze stiukowymi wazonami i 
fryz z liści akantu, meda
liony z głowami kobiet i 
gryfy w girlandach kwia
tów. W 1975 r. poddano 
konserwacji trzy malowidła 
Mańkowskiego na klatce 
schodowej, przedstawiające 
ruiny zamków na tle pejza
żu.
Wyszedłem na dziedziniec. 
Nie słyszy się tu już szmeru 
fontanny, zarosła prowa
dząca do miasta aleja i „wi
dokowa” murawa. Nie ma 
śladu po łaźni i teatrze. 
Resztki parku i staw są 
bardzo zapuszczone, tylko 
stojące nad nim wierzby 
smętnie dumają o dawnej 
świetności tego miejsca.

Zbigniew Hauser

Akcja cmentarze

Cmentarz
w Krzemieńcu

Cmentarz powstał w 1891 r. 
na górze Wołowicy jako 
piąta nekropolia w mieście. 
Do tego momentu katoli
ków — w większości Pola
ków — i prawosławnych 
chowano obok siebie na 
cmentarzach: Pobazyliań- 
skim, Tunickim i Kałantyr 
(nazwa obecna). Na naj
starszym Pobazyliańskim 
leżą m.in. profesorowie Li
ceum Krzemienieckiego, 
wśród nich słynny botanik 
Wilibald Besser. Grób 
matki Juliusza Słowackiego 
Salomei Becu oraz znanego 
malarza Józefa Pitschmana 
znajduje się na cmentarzu 
Tunickim. Dwa pozostałe 
cmentarze — to cmentarz ży
dowski i najstarszy w Krze
mieńcu cmentarz Piatnicki. 
Teren pod cmentarz kato
licki został w części przeka
zany przez władze Krze
mieńca oraz odkupiony od 
jego właścicieli, wśród któ
rych była m.in. rodzina 
Burlingasów. Przez pierwsze 
lata istnienia cmentarza po
chówków dokonywano w 
górnej, płaskiej części Wo
łowicy. Od lat dwudzie
stych z braku miejsca za
częto chować niżej, na zbo
czu tego wzniesienia, opa
dającym ku miastu. Spoś
ród trzech założycieli 
cmentarza znane jest dziś 
nazwisko Antoniego Pół- 
macka. Grób, w którym go 
pochowano razem z żoną, 
zachował się do dnia dzi
siejszego i znajduje się w 
części górnej. Natychmiast 
po założeniu tego cmenta
rza przeniesiono na jego te
ren część grobowców z 
cmentarza Pobazyliańskie- 
go. Jednym ze śladów owej 
„przeprowadzki” jest figu
ra Matki Boskiej na mogile 
żony jednego z organistów 
pobliskiego kościoła.
Do lat siedemdziesiątych 
tuż za główną bramą wejś
ciową stał domek stróża. 

Oprócz utrzymywania po
rządku na cmentarzu nale
żały do niego obowiązki 
grabarza.
W okresie międzywojen
nym staraniem i kosztem 
rodziny Moczulskich wy
budowano kaplicę cmen
tarną. W jej podziemiach 
znajduje się grobowiec tej 
rodziny. Powstała również 
Mogiła Nieznanego Żołnie
rza, w której pochowano 
szczątki żołnierzy polskich 
poległych w powiecie 
krzemienieckim w latach 
1915—1921. Szczątki te, 
zebrane w latach trzydzie
stych, umieszczono w dzie
sięciu trumnach, które po 
uroczystej mszy w kościele 
licealnym przeniesiono do 
Mogiły. Przetrwała ona do 
dnia dzisiejszego i jest 
prawdopodobnie jednym z 
niewielu tego rodzaju 
obiektów ocalałych na Kre
sach Wschodnich. Od cza
su jej powstania utarła się 
tradycja chowania w jej 
pobliżu osób zmarłych tra
gicznie. Uwagę zwraca 
również pomnik dr. Cyp
riana Jangrodzkiego, wy
bitnego chirurga, wykona
ny na początku lat trzydzie
stych w pracowni znanego 
lwowskiego rzeźbiarza Ta
deusza Iwanowicza. Nieda
leko znajdują się okazałe 
grobowce: Jerzego Pietroń- 
ca, legionisty i sierżanta 
WP, rodziny Majewskich 
oraz Eugenii Francyk, z 
jednym wyciśniętym w be
tonie słowem: „Żeni”.
Po wybuchu drugiej wojny 
światowej na cmentarzu 
spoczęły m.in. ofiary nie
mieckiego nalotu na Krze
mieniec we wrześniu 1939 r. 
Chowano tu również 
osoby zamordowane przez 
nacjonalistów ukraińskich, 
wśród nich członków ro
dziny Czepielowskich i 
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Żółkiewskich. Nie brakuje 
także zmarłych podczas 
epidemii tyfusu szalejącego 
w 1944 r. Od momentu 
rozpoczęcia przez nacjona
listów ukraińskich mordów 
ludności polskiej na Woły
niu, do Krzemieńca zaczęli 
uciekać ocaleli mieszkańcy 
okolicznych wiosek. Duża 
ich część jeszcze podczas 
okupacji niemieckiej wyje
chała w głąb kraju, na za
chód.
Po wkroczeniu do Krze
mieńca wojsk sowieckich w 
marcu 1944 r. Polacy po
nownie zaczęli masowo 
opuszczać miasto po za
kończeniu wojny, udając 
się do kraju. Często nakła
niano ich do tego groźbami. 
Pozostali tylko nieliczni, 
m.in. bardzo zasłużona dla 
polskiej kultury p. Irena 
Sandecka. Od tego czasu 
cmentarz zaczął podupa
dać. Nowi mieszkańcy 
Krzemieńca zaczęli go ok
reślać mianem „Polski 
Cmentarz”, stał się miejs
cem schadzek, wypasania 
bydła, wypraw poszukiwa
czy skarbów oraz niszczy
cielskich „nalotów” człon
ków Komsomołu. Zaczęły 
się kłopoty z pochówkami 
— na każdy pogrzeb trzeba 
było uzyskać specjalne ze
zwolenie władz, a te nie 
zawsze chciały je wydawać. 
Mówiono za to o stworze
niu na jego terenie parku 
oraz zainstalowaniu prze
kaźnika telewizyjnego. Do 
realizacji tych projektów 
jednak nie doszło i w miejs
cu, gdzie planowano usta
wienie przekaźnika, usypa
ny został kopiec ku czci 
bardzo zasłużonego dla 
wiernych Krzemieńca i 
okolic księdza Jakuba Ma- 
cyszyna, zmarłego w 1973 r. 
Utrudniono tym samym 
budowę przekaźnika. Ko
piec powstał w 1974 r., kie
dy parafianie na polecenie 
władz porządkowali cmen
tarz w związku z oczekiwa
ną oficjalną wizytą polskiej 
delegacji. Usuwaną roślin
ność oraz darń z grobów 
użyto do usypania kopca. 
Wcześniej jednak doszło do 
zniszczenia przez komso
molców około 40 nagrob
ków, z których zbijano

1. Grobowiec Eugenii Francykprzede wszystkim kamien
ne krzyże. W trakcie po
rządkowania na ich miejs
cach starano sią umieszczać 
krzyże metalowe, nie za
wsze już jednak pasujące do 
kompozycji danego grobu. 
W 1981 r., kiedy w prasie 

sowieckiej ukazały się in
formacje o niszczeniu w 
Polsce grobów żołnierzy 
sowieckich, doszło do usz
kodzenia Mogiły Niezna
nego Żołnierza. Sześć lat 
później włamano się do 
grobowca Moczulskich w

2. Mogiła Nieznanego Żołnierza

3. Kaplica cmentarna

4. Pomik pomordowanych pod 
Górą Krzyżową

(zdjęcia: Szczepan Rudka)
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kaplicy, porozbijano nisze i 
pootwierano trumny. Po 
tym fakcie wejście do gro
bowca zamurowano. Sama 
kaplica, nie remontowana 
przez kilkadziesiąt lat, zo
stała odnowiona w 1990 r. 
i zaczęto w niej wówczas 

ponownie odprawiać msze. 
W 1991 r. został poświęco
ny przez arcybiskupa 
lwowskiego Mariana Ja
worskiego pomnik wysta
wiony ku czci pomordowa
nych pod Górą Krzyżową 
w czasie okupacji niemiec

kiej. Na umieszczonej dwa 
lata później tablicy wyryto 
nazwiska przedstawicieli 
polskiej inteligencji zabi
tych w dniach 29—31 lipca 
1941 r. przez hitlerowców 
przy współudziale ukraiń
skich nacjonalistów. Mord 

ten był powtórzeniem po
dobnej zbrodni, dokonanej 
wcześniej we Lwowie. Na 
tablicy upamiętniono rów
nież 2500 innych ofiar roz
strzeliwań pod Górą Krzy
żową. Kości pomordowa
nych pod Górą Krzyżową, 
które zostały wypłukane 
przez wodę, zebrano i po
chowano w trzech tru
mnach przed pomnikiem. 
Na cmentarzu tym pocho
wano od 2 do 3 tysięcy 
osób. Do dziś udało się 
ustalić ponad 800 nazwisk 
pochowanych. Na wielu 
grobach nie zachowały się 
żadne napisy, sporo mogił 
przestało istnieć, po niektó
rych pozostały ledwie wi
doczne zarysy. Groby w 
większości porozrzucane są 
w różnych odległościach od 
siebie. Nie istnieje żaden 
system pól i kwater. Pewien 
ład da się zauważyć jedynie 
w górnej części cmentarza, 
gdzie chowani byli przede 
wszystkim Polacy, choć na 
kilku grobach znajdują się 
napisy wykonane cyrylicą. 
Zachował się również jeden 
nagrobek czeski. Przeważa
ją proste usypane z ziemi 
mogiły z drewnianymi lub 
metalowymi krzyżami. 
Obecnie cmentarz ten 
obejmuje ponad półtora 
hektara powierzchni i jest 
nekropolią typową dla kre
sowych miasteczek.
Historia tego cmentarza 
jest opracowywana w ra
mach działalności Straży 
Mogił Polskich na Wscho
dzie z Wrocławia, przy wy
datnej pomocy firmy 
„Euroimpex AG” — Wroc
ław. Obok listy nazwisk 
osób na nim pochowanych 
wykonany został także jego 
dokładny plan. W przy
szłości nastąpi wydanie 
krótkiej monografii o 
cmentarzu, w związku z 
czym autor będzie wdzię
czny — zwłaszcza osobom 
pochodzącym z Krzemień
ca — za dalsze informacje, 
uzupełnienia i sprostowa
nia. Szczególnie cenne bę
dą wiadomości o osobach 
pochowanych na tym 
cmentarzu.

Szczepan Rudka
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Płonące 
nauki

Kościoły w Niedźwie
dziu i Olszówce w woj. 
nowosądeckim stały w 
odległości kilku kilome
trów od siebie przez 
przeszło dwieście lat. 
Obydwa spłonęły w od
stępie niewiele więcej niż 
roku: pierwszy w nocy z 
5 na 6 czerwca 1992 r., 
drugi w nocy z 15 na 16 
września 1993 r.
Kościół parafialny Św. 
Sebastiana w Niedźwie
dziu wzniesiony został 

w 1695 r., a w ciągu 
XVIII i XIX w. był kil
kakrotnie rozbudowy
wany, między innymi 
przez dostawienie wieży 
(1850) i murowanej kap
licy (1865). Wzniesiony 
został w konstrukcji zrę
bowej, z izbicową wieżą i 
otoczony sobotami. Na
wa nakryta była stropem 
z zaskrzynieniami. Dzię
ki zachowanym na ple
banii zapiskom znamy 
nazwiska artystów, któ

rych dziełem była tem
perowa polichromia we 
wnętrzu kościoła: Szy
mona Chraczewicza z 
Myślenic, Jana Dyniew- 
skiego, Jana Ogińskiego, 
Saya z Myślenic, Szy
mona Skibskiego. Jej 
charakterystycznym ele
mentem było umie
szczone na stropie pre
zbiterium wyobrażenie 
męczeństwa patrona koś
cioła — św. Sebastiana. 
Ten sam temat pojawił 
się również na złoconym 
drewnianym antepedium 
ołtarza głównego, po
chodzącego z krakow
skiej kolegiaty Św. An
ny. Przeniesienie pocho
dzącego z pierwszej po

łowy XVII w. ołtarza na
stąpiło na początku 
XVIII w., zapewne w 
związku z wyposażeniem 
w nowsze ołtarze wznie
sionego w tym czasie w 
Krakowie nowego koś
cioła Św. Anny (przeno
szenie starych ołtarzy do 
mniejszych, prowincjo
nalnych ośrodków było 
w epoce nowożytnej sze
roko stosowane).
Kościół Św. Jana Chrzci
ciela w Olszówce powstał 
między 1732 a 1744 r. 
przez rozbudowę istnie
jącej wcześniej kaplicy, 
chodziło bowiem o 
wyodrębnienie parafii w 
Olszówce z pierwotnej 
parafii w Mszanie Dol-
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1. 2. Kościół w Niedźwiedziu (1) 
i jego wnętrze (2)

nej. Fundatorem kościo
ła był Roman Sierakow
ski, chorąży krakowski, 
brat biskupa przemy
skiego (późniejszego ar
cybiskupa lwowskiego), 
Wacława Sierakowskie
go. Warto zapamiętać to 
pokrewieństwo, bo naj
prawdopodobniej nie 
pozostało ono bez wpły
wu na kształt dekoracji 
malarskiej kościoła, sta
nowiącej jego największy 
tytuł do chwały.
Zespół pochodzących z 
połowy XVIII w. i wy
konanych przez niejakie
go Dwernickiego tempe
rowych malowideł w Ol
szówce odsłonięty został 
— spod nieudolnych 
przemalowań później
szych (XIX w.) — pod

czas prowadzonych w la
tach pięćdziesiątych prac 
konserwatorskich. Re
konstrukcję programu 
tych malowideł przed
stawiła w 1961 r. na ła
mach „Biuletynu Histo
rii Sztuki” Olga Solarz. 
Punkt wyjścia stanowiła 
umieszczona na ścianie 
kruchty, nad wejściem 
do nawy, „Nauka Umie
rania Chrześcijańskiego” 
o kompozycji opartej na 
miedziorytniczej ilustra
cji z dzieła Jana Janu
szewskiego Nauka do
brego i szczęśliwego 
umierania (pierwsze wy
danie w 1604 r.). Ob
szerna, podzielona na 
strefy kompozycja po
dejmowała temat walki o 
duszę umierającego, to
czącej się między siłami 
piekła i nieba. W dolnej 
części, na ziemi, znajdo
wało się wyobrażenie 
spoczywającego na śmier
telnym łożu chorego, 
wokół którego stali 

przedstawiciele Kościo
ła, anioł i śmierć. Spo
między kapłanów i spod 
łóżka wychylały się jed
nak diabły, usiłujące je
szcze w ostatniej chwili 
popchnąć duszę ludzką 
do zatraty w grzechu, 
dręcząc ją pokusami 
zwątpienia w sprawach 
wiary, rozpaczy, znie
cierpliwienia, pychy i ża
lu za utraconymi dobra
mi ziemskimi. Wałczą
cego z pokusami czło
wieka wspierali przed
stawiciele Kościoła wal
czącego na ziemi (kapła
ni w szatach liturgi
cznych z wiatykiem i 
gromnicami) i tryumfu
jącego w niebie (Trójca 
św., Madonna, aniołowie 
i święci). Między ziemią 
i niebem pośredniczyli 
anioł stróż i święty pa
tron umierającego.
Tradycja umieszczania 
nad wejściem do kościo
ła przedstawień przypo
minających wiernym o 

sprawach ostatecznych 
sięga portali gotyckich. 
W wypadku kościoła w 
Olszówce był to jednak 
tylko wstęp do szerszego 
pouczenia dotyczącego 
całości życia chrześcijań
skiego. Na pozostałych 
ścianach kruchty i nawy 
znajdowały się bowiem 
wyobrażenia świętych 
pustelników i pustelni- 
czek, stanowiące gloryfi
kację nabożnego, ascety
cznego trybu życia. Co 
ciekawe, obok najsłyn
niejszych eremitów, ta
kich jak św. Antoni 
Wielki, zwany „gwiazdą 
pustyni” i „ojcem pu
stelników”, czy św. Pa
weł z Tebaidy, na ścia
nach świątyni znajdowa
ły się również przedsta
wienia świętych bliż
szych mieszkańcom pa
rafii. Należeli do nich 
patron kościoła, św. Jan 
Chrzciciel, będący pro
toplastą chrześcijańskich 
pustelników oraz święci 
związani swoim pocho
dzeniem lub działalnoś
cią z południową Mało
polską: bł. Jan z Dukli i 
być może (identyfikację 
utrudniał bardzo zły stan 
zachowania malowideł) 
św. Swirad w otoczeniu 
na wpół legendarnych be
nedyktyńskich misjona
rzy Podkarpacia z czasów 
Bolesława Chrobrego.
Inne znajdujące się w 
kościele malowidła uzu
pełniały ten program, 
wzywający do doskona
lenia się i prowadzenia 
życia zwróconego ku spra
wom ostatecznym. Na 
stropie nawy umieszczo
ne było przedstawienie 
chrztu w Jordanie, przy
pominające wiernym o 
dobrowolnej pokucie Je
zusa, na stropie prezbite
rium Matka Boska 
„Ucieczka grzesznych”, 
w kaplicy wreszcie glory
fikacja św. Jana Nepo
mucena, gotowego za-
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3. 4. Kościół w Olszówce (3) i 
polichromia „Nauka Umierania 
Chrześcijańskiego” na ścianie 
kruchty (4)

(zdjęcia ze zb. IS PAN:
1,2 — Jan Dutkiewicz,

3 — Jan Świderski)

płacić własnym życiem 
za dochowanie tajemnicy 
spowiedzi.
Warto dodać, że ten sze
roki, starannie przemyś
lany program dydakty
czny, który powstał za
pewne przy współpracy 
jakiegoś teologa z oto
czenia bpa Sierakow
skiego, zrealizowany zos
tał w bardzo nowoczes
nej jak na czas swego 
powstania formie. O ile 
ściany nieco wcześniej
szych i współczesnych

kościołów drewnianych 
dzielone były zwykle za 
pomocą iluzjonistycznych 
elementów architektoni
cznych na stosunkowo 
niewielkie pola wypeł
niane przedstawieniami, 
to wokół wiernych 
zgromadzonych w koś
ciele w Olszówce rozcią
gał się malowniczy, pe
łen świętych pustelników 
i zwierząt las. Nie wiemy 
oczywiście, jaki wpływ 
miały na ich życie w tak 
subtelny sposób udzie
lone nauki, niewątpliwie 
jednak żałować należy 
bezpowrotnej straty tej 
malowanej nauki chrześ
cijańskiej.

Marcin Stopa
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Kradzież w dniach 30 
października — 1 li
stopada 1993 r. z sie
dziby WKZ w Gdań
sku

1. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, chłopiec, 2 poł. XIX w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 49 cm.
Kat. PC-138-109.

Kradzież w dniach 
11—18 stycznia 1994 
r. z kaplicy usytuo
wanej przy trasie 
Długie Stare — Dłu
gie Nowe (woj. le
szczyńskie)

2. WITKĘ Franz (?). Rzeź
ba, Św. Piotr, 1854 r. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 140 cm.
Kat. PC-133-104.

1

2 3. WITKĘ Franz (?). Rzeź
ba, Św. Paweł, 1854 r.
Drewno polichromowane. 
Wys. 140 cm.
Kat. PC-134-105.

Kradzież w dniach 30 
stycznia — 4 lutego 
1994 r. z Prawosław
nego Kościoła Auto
kefalicznego w Kra
kowie

4. AUTOR NIEZNANY. Iko
na, Zwiastowanie Naj
świętszej Marii Panny, 
1870 r.
Olej, złocenia na desce. 
37,4 x 28,5 cm.
Na odwrociu deski zazna
czona data „1870 goda”, 
tył ikony pomalowany na 
kolor ciemnoniebieski.
Kat. PA-452-386.
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6
7

5. FOSIENKO (?). Ikona, 
Św. Jan Teolog, 2 poł. XIX 
w. Chromolitografia na pa
pierze przyklejonym do de
ski. 36,6 x 35 cm.
Na odwrociu deski słabo 
czytelna pieczęć z napisem 
„IZDANIJE FOSENKO ”. 
Kat. PA-453-387.

6. AUTOR NIEZNANY. Iko
na, Boże Narodzenie, 1850 r. 
Tempera na desce, złoce
nia. 31,5 x 26,5 cm.
Na odwrociu deski piono
we pęknięcie drewna.
Kat. PA-454-388.

7. AUTOR NIEZNANY. Iko
na, Chrystus Pantokrator, 
1908-1917.
Olej na desce. Koszulka 
srebrna. 13,5 x 11,2 cm.
Odwrocie obite aksamitem; 
ikona umieszczona w czar
nym pudełku za szkłem. 
Kat. PA-455-389.

8. AUTOR NIEZNANY. Iko
na, Matka Boska Pocieszy- 
cielka Strapionych, XVIII 
w.
Tempera na desce, złoce
nia. 48,5 x 39 cm.
Na odwrociu widoczne 
ślady konserwacji (zestru- 
ganie połowy grubości de
ski i doklejenie nowej war
stwy).
Kat. PA-456-390.

9. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Święty Serafin 
z Sarowa.
Namalowana na desce nie
znaną techniką, koszulka 
mosiężna posrebrzana, bliż
szych danych brak.
Kat. PA-457-391.

10. AUTOR NIEZNANY. 
Ikona, Matka Boska Pocie- 
szycielka Strapionych, 
XVIII w.
Tempera na desce, koszul
ka mosiężna posrebrzana i 
pozłacana, 50 x 43 cm. 
Ikona oprawiona w ramę — 
pudełko oszklone ozdo
bione ornamentem pal- 
metkowym.
Kat. PA-458-392.

Dział prowadzony 
jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Zespół 
Działu Dokumenta
cji: Monikę Barwik i 
Agnieszkę Pawiak.
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100 lat
żnińskiej kolejki

Niewiele zachowało się do 
dnia dzisiejszego eksploa
towanych urządzeń techni
cznych mających wiekową 
przeszłość. Postęp, jaki do
konał się w ostatnich kilku
dziesięciu latach w kolej
nictwie, sprawił, że z wiel
kim sentymentem ogląda

my dziś jadący po torach 
parowóz. Wrażenie to po
tęguje się jeszcze bardziej, 
gdy pociąg porusza się po 
torach o szerokości zaled
wie 600 mm, a dymiący pa
rowozik ciągnie za sobą 
wagoniki z „zawrotną” 
prędkością 20 km na godzi

nę, „puszczając” na stacyj
kach kłęby pary. Taki obra
zek możemy zobaczyć je
szcze na Pałukach — histo- 
ryczno-etnograficznym re
gionie położonym w pół
nocno-wschodniej części 
Wielkopolski, pomiędzy 
Gnieznem i Bydgoszczą.

2

1. Rok 1910 — grupa pracowni
ków kolei wąskotorowej; w tle pa
rowóz i wagony kolejki
2. Budynek dyrekcji ŻKP z 1910 
r w Żninie
3. 4. Parowozy w weneckim mu
zeum: najstarszy, wyprodukowa
ny w 1900 r. w Berlinie (3) i firmy 
Hanomag z Hannoweru z 1923 r. 
(4)

Ziemie te były zasiedlone 
około 10 000 lat p.n.e. i ja
ko jedne z pierwszych we
szły w skład państwa gnieź
nieńskich Piastów. To właś
nie tutaj w 1933 r. miało 
miejsce jedno z najważniej
szych odkryć archeologi
cznych w Polsce — odsło-
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nięcie reliktów grodu 
obronnego ludności kultu
ry łużyckiej w Biskupinie, 
datowanego według os
tatnich badań na rok 
748 p.n.e. (sic!).
Leżące w odległości 10 km 
na północ od Biskupina 15- 
tysięczne miasto Żnin loka
cję na prawie magdebur
skim otrzymało już w 1263 r. 
Ciekawa historia tej 
miejscowości była przed
miotem licznych badań i 
opracowań naukowych. W 
1887 r. Żnin uzyskał status 
siedziby władz powiato
wych. Rozwój gospodarczy 
regionu, a przede wszyst
kim wysokotowarowe rol
nictwo zadecydowały o 
wybudowaniu tutaj dużej 
cukrowni. Fakt ten miał 
znaczący wpływ na inicja
tywę sejmiku powiatowego 
Żnina, który na mocy 
ustawy Parlamentu Pru
skiego wydanej 28 lipca
1892 r. „O drogach żela
znych znaczenia miejsco
wego” (Gesetz fiber Klein- 
bahnen und Privatan- 
schlussbahnen), podjął u- 
chwałę o budowie Żnińskiej 
Kolei Powiatowej (Zniner 
Kreisbahn). Warto pod
kreślić, że była to pierwsza 
tego typu inwestycja w 
Wielkopolsce całkowicie 
realizowana w oparciu o 
wspomnianą ustawę. W
1893 r. przystąpiono do 
budowy kolei wąskotorowej 
w Żninie. Kapitał założy
cielski wynosił 2 309 271 
marek, z czego pożyczka 
rządowa 989 914 marek, 
pozostałą część stanowił 
udział sejmiku samorządo
wego i związków komunal
nych. Prace przy budowie 
pierwszego odcinka kolei o 
szerokości torów 600 mm 
przebiegały bardzo spraw
nie — już 1 czerwca 1894 r. 
oddano go oficjalnie do u- 
żytku publicznego. Żelazna 
droga o długości 19,4 km 
połączyła Żnin z Rogowem 
przez Wenecję, Biskupin, 
Marcinkowo Dolne i Gro-
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5. 6. Wagon pocztowy (wysokość 175 cm, długość 255 cm) (5) i oso
bowy (6)
7. Fragment ekspozycji z różnymi parowozami
8. Przebieg wąskotorowej linii kolejowej w okolicy Żnina (oprać. A. 
Bogdański i A. Rosiak)

(zdjęcia: 2—5 — Andrzej Rosiak)

8

chowiska Księże. Miesiąc 
później oddany został do 
eksploatacji odcinek Bisku
pin — Gąsawa.— Szeleje
wo o długości 8,2 km. Na 
tych trasach od samego po
czątku odbywał się ruch 
towarowy i pasażerski. Ze 
źródeł archiwalnych wyni
ka, że w czasie pierwszej 
kampanii cukrowniczej 
1894—1895 Żnińska Kolej 
Powiatowa przewiozła 7,5 
tysiąca ton buraków, a w 
następnej — 8,2 tysiąca.
9 czerwca 1895 r. przedłu
żono odcinek trasy Żnin — 
Rogowo do Ośna przez 
miejscowości: Rzym, Nie
dźwiady, Ręcz i Sarbinowo 

o długości 12,3 km. W ten 
sposób w Ośnie uzyskano 
połączenie z drugą (po 
Żninie) linią normalnoto
rową Gniezno — Nakło 
nad Notecią. Znaczne do
chody płynące z przewozu 
płodów rolnych i innych 
towarów oraz z ruchu pasa
żerskiego sprawiły, że w 
1908 r. powiększono sieć 
torową o liczący 9 km odci
nek z Rydlewa do Ostro
wiec. Miało to o tyle istotne 
znaczenie, że w Ostrow
cach zbudowano port śród
lądowy, gdzie przeładowy
wano z wagoników cukier 
oraz płody rolne na barki, 
które szlakiem wodnym 

Noteci i Wisły transporto
wano do Bydgoszczy i 
Gdańska.
W 1911 r. z usług Żnińskiej 
Kolei Powiatowej skorzy
stało ponad 82 tysiące pasa
żerów i przewieziono po
nad 50 tysięcy ton różnego 
rodzaju ładunków. W tym 
czasie ŻKP zatrudniała 18 
urzędników i 50 robotni
ków. W okresie międzywo
jennym eksploatowano sieć 
torów o długości 79 km. W 
Żninie do dnia dzisiejsze
go zachowały się budynki 
stacyjne, wśród których 
wyróżnia się okazały gmach 
dyrekcji oraz parowozow
nia wachlarzowa — jedyny 
tego typu obiekt dla paro
wozów jeżdżących po to
rach o prześwicie 600 mm.
W czasie drugiej wojny 
światowej kolej funkcjono
wała pod nadzorem niemiec
kim. Nazwę Żnina zmie
niono na Dietfurt i od 1942 
r. do wyzwolenia miasta 
ŻKP działała pod szyldem 
„Dietfurter Kreisbahn”. 1 
lipca 1949 r. kolej żnińską 
podporządkowano Polskim 
Kolejom Państwowym — 
dyrekcji okręgu w Pozna
niu i nadano nazwę Żniń
ska Kolej Wąskotorowa. W 
latach 1946—1950 średnia 
roczna przewozów towaro
wych była rekordowa i wy
nosiła około 800 tysięcy ton 
rocznie, a w ruchu pasażer
skim około 40 tysięcy osób. 
Później — z uwagi na szyb
ki rozwój sieci drogowej i 
komunikacji samochodowej 

■— rola kolei wąskotorowej 
zaczęła stopniowo maleć. 
W 1962 r. PKP podjęła de
cyzję o całkowitej likwidacji 
ruchu pasażerskiego. Za
częła również maleć ilość 
przewożonych towarów, co 
przyczyniło się do zam
knięcia kilku bocznic i od
cinków. W latach siedem
dziesiątych zdemontowane 
zostały tory z Rydlewa do 
Ostrowiec — jednego z naj
bardziej malowniczych za
kątków Pałuk.

Dzięki staraniom grupy 
pasjonatów i miłośników 
kolei wąskotorowej oraz 
ówczesnych władz Żnina w 
1972 r. utworzono w We
necji koło Żnina skansen — 
Muzeum Kolei Wąskoto
rowej będący dzisiaj od
działem Muzeum Ziemi 
Pałuckiej. Zgromadzono 
wiele eksponatów będących 
świadectwem bogatej histo
rii kolejek na torach o sze
rokości 600 mm. Najcen
niejsze są niewątpliwie pa
rowozy, z których najstar
szy zbudowany został w 
1900 r. w berlińskiej firmie 
„Orenstein und Koppel”. 
W Wenecji podziwiać mo
żna 17 parowozów różnych 
producentów, wagony to
warowe, osobowe, drezyny 
ręczne i wózki leśne użyt
kowane długie lata przez 
Żnińską Kolej Powiatową. 
Corocznie skansen w We
necji, położony w bliskim 
sąsiedztwie ruin średnio
wiecznego zamku obronne
go, odwiedzają dziesiątki 
tysięcy turystów. Korzystają 
oni z dogodnego połączenia 
kolejką wąskotorową, która 
już od .16 kwietnia jeździ na 
trasie Żnin—Wenecja—Bi
skupin—Gąsawa. Trasa, 
którą pracowicie pokonuje 
dymiący parowozik (ostatni 
sprawny w Polsce na tej 
szerokości torów) z wago
nikami „retro”, wije się 
wśród pałuckich jezior 
i pasażerowie mogą podzi
wiać piękny krajobraz Szla
ku Piastowskiego.
Obchody jubileuszu 100. 
rocznicy powstania Żniń
skiej Kolei Powiatowej od
będą się 9 lipca br. Specjal
ne pociągi przewiozą 
uczestników obchodów ze 
Żnina przez Wenecję, Ro
gowo do Rzymu, gdzie 
przygotowany będzie pik
nik z wieloma atrakcjami. 
Dla miłośników wąskich 
torów i turystów wydane 
zostaną informatory i fol
dery, a dla filatelistów — 
okolicznościowy datownik 
Poczty Polskiej.

Andrzej Rosiak
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Fabryka 
wody

Zabudowania Stacji Filtrów 
w Warszawie w swym obecnym 
kształcie stanowią dorobek 
kilku pokoleń inżynierów i ar
chitektów, dbających nie tylko 
o techniczną stronę urządzeń, 
ich oprawę i formę architekto
niczną, ale także o układ urba
nistyczny założenia przemys
łowego, które dzięki temu 
dotrwało od lat osiemdziesią
tych XIX w. w stanie ideal
nym.
Plac pod Stację Filtrów nie 
uwzględniał rozmieszczenia 
krytych osadników, pod które 
władze miejskie wydzieliły 
dodatkowy teren położony 
poniżej ul. Nowowiejskiej. 
Tak powiększony i podzielony 
na strefy zabudowy obszar 
planowo zagospodarowano. Sy
stematyczny rozwój urządzeń 
stacyjnych został założony już 
w projekcie koncepcyjnym 
przez autorów wodociągu i 
kanalizacji miasta Warszawy 
Wiliama Lindleya (1808— 1900) 
i kontynuującego myśl ojca 
Wiliama H. Lindleya (zm. 
1917).
Dzieło to powstało wbrew za
chowawczemu, pozbawione
mu wyobraźni i myślącemu 
kategoriami doraźności śro
dowisku technicznemu War
szawy. W osobach angielskich 
inżynierów rodzime kręgi 
techniczne upatrywały konku
rentów odbierających sławę i 
pieniądze. Prezentowane wcze
śniej w prasie koncepcje 
zaopatrywania miasta w wodę 
i odprowadzania ścieków, mi
mo zadufania ich autorów, nie 
rozwiązywały problemów w 
skali całego miasta. Były ob
ciążone krótkowzrocznością i 
ponadto w stosunku do roz
wiązań stosowanych w Euro
pie Zachodniej już archaiczne. 
Przeciwna budowie sieci wo
dociągowo-kanalizacyjnej w 
takiej skali była również 
wpływowa finansjera warszaw
ska, której rzecznikiem był 
Jan Bloch. Ustosunkowane 

osobistości upatrywały w pro
jekcie zamach na swoją włas
ność. Obawy budziła nie tylko 
groźba sięgnięcia do ich kie
szeni, ale także przewidywany 
spadek cen parcel położonych 
w sąsiedztwie „zakładu prze
mysłowego”. Spodziewano 
się, że Stacja Filtrów, podob
nie jak inne zakłady przemys
łowe, otrzyma nieestetyczną 
formę, szpecącą ten rejon mia
sta. Obawy te nie znalazły uza
sadnienia. Dzięki prezyden
towi miasta Sokratesowi Sta- 
rynkiewiczowi i autorom pro
jektu zarówno cały zespół, jak i 
poszczególne obiekty mają do 
dziś estetyczny wygląd.
Przy budowie wykorzystano 
nowoczesne dla zabudowy 
przemysłowej rozwiązania 
przestrzenne. Duży nacisk 
położono przy tym na dopra
cowanie szczegółów konstruk
cyjnych, budowlanych, archi
tektonicznych i planisty
cznych. Zastosowane rozwią
zania konstrukcyjne budowli 
nadziemnych umożliwiały 
mnożenie ich segmentów oraz 
swobodne, dyktowane potrze
bami kształtowanie ich podzia
łów wewnętrznych. Przy 
wznoszeniu budynków stoso
wano najnowsze technologie, 
m.in. do fundamentowania. 
We wszystkich, nawet naj
mniejszych obiektach używa
no materiałów najwyższej ja
kości, które poddawano kilku
stopniowej kontroli. Podsta
wowy materiał budowlany 
stanowiła specjalnie wypalana 
cegła, odporna na wilgoć, pro
dukowana na potrzeby Stacji 
w kilku rodzajach. Obok ukry
tej w urządzeniach podzie
mnych cegły standardowej, 
wykorzystano także cegłę gla
zurowaną białą polewą oraz li
cową. Na wielką skalę stoso
wano bloki granitowe i pia
skowcowe dostarczane na 
wszystkich etapach rozbudo
wy z tych samych kamienio
łomów. Granit przeznaczono
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1. Wieża ciśnień w formie śred
niowiecznej wieży obronnej ma 
84 m wysokości
2. Budynek wartowni przy ul. Ko
szykowej
3. Jeden z budynków maszynowni
4. 5. Budynek Zakładu Filtrów 
Pospiesznych (4) i płaskorzeźby 
w stylu Art Decó na jego fasadzie 
(5)
6. Korytarz wewnątrz zbiornika 
retencyjnego

tarz łączący poszczególne grupy 
filtrów
8. Zwierciadło wody odbija skle
pienie korytarza filtru powolnego

(zdjęcia: Andrzej Stępień)
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przede wszystkim na filary 
dźwigające sklepienia urzą
dzeń podziemnych, piaskowca 
użyto głównie do dekoracji 
architektonicznej.
Dzięki wykorzystaniu powta
rzających się elementów for
malnych zespół stał się jedno
rodną całością architektoni
czną. Wartość tej zabudowy 
podnosił fakt zharmonizowa
nia jej z powstającymi w tym 
czasie i będącymi integralną 
częścią układu zabudowaniami 
Stacji Pomp Rzecznych przy 
ul. Czerniakowskiej i Kanało
wych przy ul. Dobrej na Po
wiślu. Nadanie wspólnych form 
zabudowaniom wszystkich 
tych obiektów stanowiło wy
jątkowe i nowatorskie na owe 
czasy rozwiązanie. Stawiane w 
oparciu o powtarzalność seg
mentów i układów zajezdnie 
tramwajowe powstawały do
piero dwadzieścia lat później.
Budynki swoją formą repre
zentowały wysokiej próby ar
chitekturę dojrzałego eklek
tyzmu, posługującego się mo
tywami zaczerpniętymi z po
pularnego w budownictwie 
przemysłowym Rundbogen- 
stillu. Obiekty pomocnicze 
stojące niżej w hierarchii za
budowy powstały zgodnie z 
dziewiętnastowieczną zasadą 
celowości kostiumu architek
tonicznego, w duchu utylitar
nego, w założeniu aestety- 
cznego stylu ceglanego. Sta
nowią one jeden z ostatnich 
zachowanych przykładów ceg
lanej architektury dojrzałego 
eklektyzmu w Warszawie. Ale 
nawet przed całkowitą zagła
dą zabudowy miasta z XIX w. 
wyróżniały się jakością swej 
architektury pośród współ
czesnych im budowli. Na szcze
gólną uwagę zasługuje nie
zwykle starannie opracowany, 
powtarzalny w poszczególnych 
obiektach ceglany detal. Za
znaczyć tu należy, że równie 
staranne opracowanie detalu, 
przy użyciu najwyższej jakości 
materiału, dość typowe dla ar
chitektury Niemiec, rzadziej 
Austro-Węgier — było zupeł
nie unikatowe na ziemiach 
zaboru rosyjskiego, nie wspo
minając już innych obszarów 
Imperium. Wyjątkową klasę 

zabudowań nadziemnych Sta
cji Filtrów zauważył w 1893 r. 
autor przewodnika po War
szawie, przedstawiając je jako 
„jedną z największych cieka
wości miasta”.
Nasypy poszczególnych grup 
filtrów, osadników i zbiorni
ków widziane od strony ulicy 
nie robią wrażenia. Dopiero 
po przekroczeniu bramy fil
trów i zejściu do jednego z po
dziemnych wnętrz ogarnia nas 
zachwyt. Wnętrza grup fil
trów, osadników i zbiorników 
czystej wody jawią się jak 
średniowieczne, ceglano-gra- 
nitowe podziemia jakiegoś gi
gantycznego zamku czy po
dziemne nawy największego w 
świecie kościoła. Rytmika 
równomiernie rozstawionych, 
granitowych filarów wspiera
jących ceglane sklepienia z 
miejsca przekonuje o wyjąt
kowości budowli. Jednocześ
nie zdumiewa stan zachowania 
ponad stuletnich murów, 
wciąż robiących wrażenie 
świeżo oddanych do użytku. 
W sposobie rozplanowania 
wnętrz i wykończeniu widać 
charakterystyczną dla całej 
Stacji niezwykłą dbałość twór
ców o najmniejszy nawet detal 
budowli, w której każdy ele
ment jest na swoim miejscu i 
znajduje swe utylitarne uzasad
nienie. Uroku dodaje wnę
trzom rozproszone światło, 
którego refleksy wydobywają z 
lustra wody odbity wizeru
nek sklepień.
Integralny element założenia, 
uwzględniony w projekcie 
Lindleya, stanowiła zieleń. 
Nadała ona Stacji charakter 
parkowy umiejętnie maskując 
jej funkcję przemysłową. 
Wbrew wcześniejszym oba
wom Stacja Filtrów nie tylko 
nie oszpeciła najbliższego oto
czenia, lecz stała się naturalną 
oazą zieleni z czasem harmo
nijnie powiązaną z zielenią Po
la Mokotowskiego, Parku 
Wielkopolskiego i Skweru Al
fonsa Grotowskiego.
Zieleńce Stacji Filtrów zostały 
rozplanowane regularnie, pod
kreślając osiowość założenia. 
W kompozycji posłużono się 
roślinami o różnej wysokości. 
Drzewa podkreślały bieg alei, 

sylwetę wieży ujęto kwaterami 
ozdobnych krzewów i kwia
tów, trawą obsadzono nasypy. 
Na potrzeby tego parku 
wzniesiono oranżerię i zatrud
niono ogrodników. Cały teren 
utrzymywano w nienagannym 
porządku i czystości. Możliwe 
jednak było zwiedzanie Stacji 
po uprzednim wykupieniu bi
letu u administratora — zwy
czaj ten został utrzymany do 
1939 r.
Opracowany przez Lindleya 
projekt był na tyle daleko
wzroczny, że pozwalał na wpro
wadzenie korekt w rozmiesz
czeniu urządzeń. Po raz 
pierwszy skorzystano z tej 
możliwości budując w miejsce 
planowanych osadników Za
kład Filtrów Pospiesznych.
Gmach Zakładu Filtrów Pos
piesznych, zachowany w do
skonałym stanie, jest najpię
kniejszym obiektem architek
tury przemysłowej w Warsza
wie. O wyjątkowej klasie 
budynku stanowi nie tylko jego 
architektura zewnętrzna, lecz 
także poruszające elegancją i 
kosztownością wyposażenia 
wnętrza utrzymane na pozio
mie najbardziej luksusowych 
ówczesnych budowli. Marmu
rowe stoły operacyjne, czarne 
kamienne i pozłacane metalo
we obramienia prześwitów 
czynią budowlę niepowtarzal
ną nie tylko w skali naszego 
kraju. Budynek ten był pier
wszym tego typu i przez wiele 
lat największym obiektem w 
Europie. Jego architektura 
zewnętrzna, w wersji ostate
cznej opracowana przez war
szawskiego architekta o pary
skim wykształceniu Antoniego 
Jawornickiego, odznacza się w 
równym stopniu monumen
talnością, co elegancją. Dopeł
niają ją rzadkie już w Warsza
wie dekoracje w formie naj
modniejszego na przełomie lat 
dwudziestych stylu Art Decó. 
Z kolei architektura wewnętrz
na, o niebywałej atmosferze 
stacji kosmicznej z hollywoo
dzkich filmów fantastycznych 
wydaje się bezpośrednim im
portem zza oceanu. Budowla 
do dziś pozostaje świadect
wem wysokiego poziomu myś
li technicznej połączonej z wy

rafinowanym artyzmem i dba
łością o szczegóły. Harmonijne 
włączenie tej budowli w istnie
jący zespół urbanistyczny do
wodzi wysokiej kultury pro
jektantów oraz ich szacunku 
dla dorobku poprzednich po
koleń.
W substancji zabytkowej Sta
cji Filtrów większe straty niż 
druga wojna światowa przy
niosły lata siedemdziesiąte i 
osiemdziesiąte. Skądinąd nie
zbędne obiekty drugiego ciągu 
technologicznego podnoszące
go znacznie wydajność Stacji, 
uzyskały formę nie liczącą się z 
charakterem istniejącej zabu
dowy i są obrazem arogancji 
projektantów z czasu budowy 
„drugiej Polski”. Opracowano 
je zgodnie z obowiązującymi 
wówczas tendencjami unifika
cyjnymi w architekturze 
przemysłowej i stanowią dy
sonans w drobiazgowo rozpla
nowanym układzie urbanisty
cznym Stacji. Z drugiej jednak 
strony są niezbędne dla jej 
prawidłowego funkcjonowa
nia, zatem tym większą odpo
wiedzialnością należy obar
czyć projektantów oraz decy
dentów zatwierdzających pro
jekt budowli o skandalicznej 
estetyce. Tymczasem już 
przed stu laty Lindley zakładał 
wzbogacenie stacji o nowe ele
menty składowe, przy przyję
ciu wszakże jasno określonych 
modułów. Rozbudowa lat 
trzydziestych w pełni wpisała 
się w jego założenia. W prze
ciwieństwie do tego realizacje 
lat siedemdziesiątych cechuje 
zupełne niezrozumienie idei 
urbanistycznej Stacji, wypły
wające z braku wiedzy i obo
jętności projektantów. Decy
zja władz miejskich o oddaniu 
pasa terenu Stacji Filtrów 
pod budowę drugiej nitki ul. 
Raszyńskiej przyczyniła się 
wprawdzie do doraźnego us
prawnienia komunikacji, stała 
się jednak niebezpiecznym 
precedensem sugerującym mo
żliwość dokonywania kolej
nych zaborów zabytkowego 
obszaru.

Beata Grzeszczuk 
Andrzej Stępień 

Jerzy S. Majewski

24



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Kłódki
w grobach

Choć żydowskie cmentarzyska 
badane były przez archeolo
gów pobieżnie i niejako przy 
okazji, wyniki tych prac do
starczyły pewnych informacji 
o zwyczajach pogrzebowych 
Żydów zamieszkujących nasze 
ziemie od XVI do XVIII w. 
Na trzech najlepiej rozpozna
nych obiektach tego rodzaju 
— w Lublinie, Lutomiersku i 
Wyszogrodzie — stwierdzono, 
że zmarłych grzebano — w 
przeciwieństwie do zwyczaju 
chrześcijańskiego — bez tru
mien. Niekiedy tylko, w Wy
szogrodzie np. w 10 na 50 
przebadanych grobów złożone 
w grobie ciało okładano de
skami, kładąc je również pod 
zwłoki.
Z przekazów pisanych wiado
mo, że zwyczaj grzebania 
zmarłych jedynie w lnianym 
całunie utrzymał się pośród 
ortodoksyjnych Żydów do po
czątku XX w. Jego krytykę 
prześledzić można na łamach 
wychodzącego w latach 
1866—1915 żydowskiego ty
godnika „Izraelita”, ukazują
cego się w języku polskim. 
Wydawcy tego pisma stawiali 
sobie m.in. za zadanie krze
wienie pośród polskich Żydów 
programu Haskali (dosłownie: 
„oświecenie ”, „wykształcenie ”), 
zwalczanie obyczajów i poglą
dów uznawanych za objawy 
fanatyzmu i ciemnoty. Za taki 
przesąd uznali właśnie zwyczaj 
grzebania zmarłych bez tru
mien, jako sprzeczny z zasa
dami sanitarnymi i sprzyjający 
szerzeniu się chorób zaka
źnych. Zwyczaj ten wyjaśnia 
lektura Talmudu, według któ
rego dusza zmarłego nie od ra
zu opuszcza jego ciało, ale 
przebywa wraz z nim w gro
bie, doznając bólu w trakcie 
rozkładu, zaś cierpienie to ła
godzi bezpośredni kontakt z 
matką—ziemią. Inne tłuma
czenie wynika z dosłownego 
rozumienia obietnicy zmart
wychwstania — w tym dniu 
kości zmarłych powstaną z 
grobów i toczyć się będą na 
Sąd Ostateczny w Dolinę Jo
zafata, zaś kości zamknięte w 
trumnie mogłyby mieć trud
ności z dotarciem tam na czas. 
Inny element obrządku pog
rzebowego zaobserwowany na 
żydowskich cmentarzach doby 
nowożytnej — to zwyczaj za

krywania oczu zmarłego frag
mentami rozbitych naczyń ce
ramicznych. W Wyszogrodzie 
ślady jego praktykowania za
obserwowano w 13 grobach, w 
Lublinie ceramiczne skorupy 
kładziono również na ustach 
zmarłego. W jednym wypadku 
w Wyszogrodzie stwierdzono, 
że obydwie skorupy ułożone 
na oczodołach zmarłego po
chodziły z tego samego naczy
nia, co pozwala się domyślać, 
iż naczynie to rozbite zostało 
w trakcie ceremonii pogrze
bowej, tuż przed zasypaniem 
grobu. Być może istnieją tu 
nawiązania do praktykowa
nych jeszcze w XIX w. zwy
czajów Żydów rosyjskich, któ
rzy nad grobem zmarłego roz
bijali naczynie pochodzące z 
jego weselnej zastawy. Zakry
wanie oczu zmarłego (m.in. 
monetami) nie jest wyłącznie 
zwyczajem Żydów środko
woeuropejskich, lecz ma cha
rakter uniwersalny. Znany był 
również w słowiańskim ob
rządku pogrzebowym i wiązał 
się z przekonaniem o złych 
mocach ukrytych w ludzkim 
trupie, które uchodzić mogą 
przez oczy będące otworami 
prowadzącymi w głąb jego cia
ła.
Największą zagadkę żydow
skiego obrządku pogrzebowe
go obserwowanego na wspom
nianych cmentarzach stanowią 
jednak wkładane do grobów 
żelazne kłódki, umieszczane 
zazwyczaj na wysokości głowy 
zmarłego. W Lutomiersku 
znaleziono ich około 400, w 
Wyszogrodzie — 29 (w 27 
grobach, w tym również dzie
cięcych), w Lublinie — 10, w 
Cedyni, Płońsku i Biłgoraju — 
liczba znalezionych kłódek jest 
bliżej nie znana. Jaką funkcję 
miały spełniać w grobach reli
gijnych Żydów? Źaznaczyć tu 
należy, że owe wyroby rze
miosła ślusarskiego noszą 
wszelkie znamiona wytworów 
produkowanych z myślą o za
spokajaniu konkretnych po
trzeb codziennego, świeckiego 
życia. Są to różnorodne w 
kształcie, świadczące o wyo
braźni i kunszcie dawnych ślu
sarzy, urządzenia do zamyka
nia. Taka była ich funkcja 
pierwotna. Ulegała ona jednak 
zmianie, gdy kłódka przenie
siona została do świata śmier-

1. Przerdzewiałe kłódki znajdywane w żydowskich grobach
2. 3. Różne rodzaje kłódek
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ci. Banalny ten przedmiot 
przekształcał się wówczas w 
pełen symbolicznej treści 
atrybut eschatologiczny i fu- 
nebralny. I choć na pierwszy 
rzut oka można było domyślać 
się, że owa wtórna, symbolicz
na treść poczciwej kłódki 
ukształtowała się nie bez 
związku z jej funkcją pierwot
ną, czyli z zamykaniem, to 
jednak prawidłowe odczytanie 
owych treści, powiązanie ich 
z obrządkiem pogrzebowym 
ludności żydowskiej, z rytua
łem, magią i demonologią oka
zało się sprawą bardzo trudną. 
Jako pierwszy zainteresował 
się tym zwyczajem Marek Pio
trowski, warszawski archeo
log, który w latach 1971 i 1973 
prowadził badania na żydow
skim cmentarzysku z XVI— 
XVII w. w Wyszogrodzie. Zwró
cił się on wówczas do Kongre
gacji Wyznania Mojżeszowe
go w Polsce z zapytaniem o 
znaczenie owych kłódek znaj
dowanych w grobach. Odpi
sano mu, że: „odnośnie znale
zionych kłódek, są to zwyczaje 
lokalne, a dotyczące zabezpie
czenia grobu na wieczne czasy, i 
nie zezwalające na otwieranie 
grobu. Kłódka jest symbolem 
własności”. Zasada nietykal
ności grobów w żydowskiej es
chatologii jest zasadą naczelną, 
uznają oni swe cmentarze za 
miejsca bardziej święte niż 
świątynie (co niedawno jeszcze 
raz potwierdziła Światowa 
Rada Rabinów w związku z 
konfliktem o teren byłego 
cmentarza żydowskiego w Su
lejowie), włożone więc do gro
bów kłódki mogły w sposób 
symboliczny zabezpieczać nie
tykalność pochówków. W ta
kim razie jednak jak wytłuma
czyć, że nie występowały one 
we wszystkich grobach? 
Czyżby tylko niektórzy Żydzi 
mieli prawo bezpiecznego do
chowania swych szczątków do 
dnia Sądu? Również teza o lo
kalnym charakterze tego zwy
czaju jest nie do utrzymania w 
świetle coraz liczniejszych zna
lezisk grobów wyposażonych 
w kłódki z terenu całej Polski 
(przypuszczalnie tego rodzaju 
odkrycia znane są również po
za granicami naszego kraju). 
W jednym opinia Kongregacji 
była zgodna z analizą przeka
zów historycznych i etnogra
ficznych, że nie był to element 
żydowskiego rytuału, nie łą
czył się z określonym przepi
sem religijnego prawa, któ
rego przestrzeganie wymagane 
jest od wszystkich wyznawców 
Jehowy, lecz że chodzi tu o 

ukształtowany w określonym 
czasie i na pewnym terenie 
zwyczaj, być może o charakte
rze ludowym, być może doty
czący gmin żydowskich za
mieszkujących miasteczka Euro
py Środkowej.

Do ludowej demonologii na
wiązuje też interpretacja 
przedstawiona przez M. Pio
trowskiego: „prawdopodobne 
wydaje się przypuszczenie, że 
pewne elementy wyposażenia 
grobów żydowskich na cmenta
rzu w Wyszogrodzie, a więc 
przede wszystkim kłódki kła
dzione przy głowie zmarłego, 
mogą być przejawem zabobon
nej wiary w świat duchów, i 
stanowić pewien symbol zam
knięcia czy zabezpieczenia 
przed powrotem duszy zmarłego 
w świat żywych ludzi”. Zwy
czaj ten, według badacza, zro
dził się w XVI w. wraz z roz
powszechnieniem się wśród 
Żydów polskich tzw. prakty
cznej kabały, nauk Talmudu i 
Zoharu oraz związanej z tym 
ludowej wiary w magię i de
mony — dybuki i gilgule, 
upiory i „żywe trupy”. „Prze
sądy kabały — pisze M. Pio
trowski — wprowadziły na 
cmentarze żydowskie element 
grozy i niepokoju. Na tym tle 
mógł zrodzić się wówczas zwy
czaj zapobiegania przed zgub
nym wpływem duszy zmarłego, 
który polegał na umieszczaniu 
w grobie przedmiotu symbolizu
jącego zamknięcie, zabezpie
czenie, tj. w tym wypadku 
kłódki”.
Kłódka byłaby więc narzę
dziem magii negatywnej, apo- 
tropeicznej, chroniącej ży
wych przed nieprzyjaznymi 
uczynkami zmarłych poma
wianych o wilkołactwo i po
śmiertną egzystencję w cha
rakterze „żywych trupów”. 
Jeśli tak było, to sądząc z pro
porcji grobów wyposażonych 
w kłódki w stosunku do gro
bów ich pozbawionych, liczba 
tych zjaw i upiorów w mało
miasteczkowych społecznoś
ciach żydowskich na ziemiach 
polskich w XV—XVIII w. 
musiała być ogromna. W ża
dnych innych społecznościach 
zamieszkujących wówczas na
sze ziemie tak wysoki „wskaź
nik” upiorów nie był obserwo
wany. Na podstawie materia
łów etnograficznych, jak rów
nież rzadkich znalezisk archeo
logicznych grobów osobników 
uznawanych za upiory (któ
rych czaszki np. przebite były 
żelaznymi gwoźdźmi), stwier
dzić można, że „kwalifikacji” 

tego rodzaju dokonywano za
zwyczaj na podstawie odbiega
jącego od powszechnie przyję
tego stylu życia i zachowania 
zmarłego (np. stary kawaler), 
jego wyglądu zewnętrznego 
(np. wystające zęby, garb) lub 
okoliczności jego śmierci (np. 
zapadanie w długi letarg). Ta 
właśnie racja — odstępstwo od 
normy — decydowała o tym, 
że za upiory i „żywe trupy” 
uznawano jedynie nieliczne 
jednostki, trudno zaś sobie 
wyobrazić, że np. w Wyszo
grodzie w pewnym okresie 1/3 
mieszkańców należała do świa
ta upiorów!
Inny kierunek interpretacji 
nasunął list od byłej miesz
kanki Wyszogrodu, który 
otrzymałem po opublikowaniu 
w 1980 r. popularnej książki o 
archeologii Mazowsza, w któ
rej opisałem również groby z 
kłódkami. Pani Irma Roz- 
działkowska z Wrocławia opi
sała w nim swe dziecięce wspom
nienia z okresu międzywojen
nego: „ znajomy Żyd — Henryk 
Dyner, obok swego domu na 
podwórku miał zbudowaną z 
desek specjalną budkę. W jej 
wnętrzu była tylko półka, a na 
niej trójramienny lichtarz ze 
świecznikami. Dyner okręcony 
w rodzaj długiego szala w czar
ne pasy (tales — Z. S.), ubrany 
w myckę, do której przymoco
wana była zwykła kłódka — 
modlił się odizolowany od świa
ta. Inni wyszogrodzcy Żydzi 
mieli w czasie modłów podobnie 
jak on kłódki umocowane do ma
leńkiego daszka mycki lub na 
taśmie z materiału opasującego 
głowę. (...) Zmarł wyszogrodz
ki Żyd imieniem Świder. Moja 
mama uczestniczyła w pogrzebie 
razem z rodziną Dynerów. 
Wspomniani opowiadali, że 
Świder ubrany jest tak samo, 
jak do modlitwy (a więc z kłód
ką włącznie)...
Potraktowanie kłódki jako ma
gicznego amuletu zapewniają
cego symboliczne oddzielenie 
od hałasu i zamętu świata 
ziemskiego doznawanego za 
życia przemawia do mnie naj
bardziej. Do grobu wkładano 
ją jako element rytualnego 
stroju pogrzebowego, a być 
może i z tego powodu, aby — 
jak świadczą informacje ze
brane przez innego archeologa 
Pawła Fijałkowskiego w So
chaczewie — „ zmarły na tam
tym świecie nie mówił co tutaj 
się dzieje”. Do intencji tej na
wiązuje również zawarte w 
Talmudzie ostrzeżenie naka
zujące umiar w słowach: „aby 
on pierwej na kłódkę usta zam

knął, niż to wymówił”. Taka 
interpretacja skierowana bar
dziej ku światom żywym, nad
ziemnym niż grobowym i pod
ziemnym, wydaje się jak na 
razie najbardziej uzasadniona. 
Obok wspomnianych przesła
nek podających w wątpliwość 
interpretacje kłódek wkłada
nych do grobów jako symbo
licznych urządzeń broniących 
nietykalności pochówków lub 
odwrotnie — uniemożliwiają
cych zmarłym ingerowanie w 
świat żywych, warto też wspom
nieć na zakończenie o pewnej 
dość powszechnej właściwości 
wszelkich zabiegów magicz
nych, w tym również tych 
związanych z obrządkiem pog
rzebowym. Otóż zabiegi te, w 
szczególności w społecznoś
ciach ludowych i archaicznych, 
choć skierowane w stronę sił 
niewidzialnych, niekiedy wręcz 
boskich, umocowane są jednak 
silnie w świecie realnym i 
związane z praktyką codzien
nego, materialnego życia. Taki 
też realny i materialny charak
ter mają wszelkie magiczne 
narzędzia i atrybuty. Dowo
dem są tu chociażby opisane 
przez Stanisława Ciszewskiego 
w rozprawie Czaszki z kłód
kami pochodzące z kręgu lu
dowej kultury Słowian przy
kłady używania kłódek w ma
gii negatywnej (np. zamykanie 
na kłódkę szczęk pierwszej 
padłej sztuki bydła w celu 
powstrzymania rozprzestrze
niania się zarazy lub siadanie 
na kłódce mające chronić przed 
zajściem w ciążę). W tym 
świetle nie bez znaczenia jest 
fakt, że kłódki z żydowskich 
cmentarzy znajdowały się w 
grobach, a więc w miejscach 
całkowicie niedostępnych dla 
żywych, obwarowanych rygo
rystycznymi nakazami niety
kalności. Nie mogły więc one 
pełnić wobec żywych jakich
kolwiek funkcji magicznych. 
Gdyby jednak umieszczano je 
na powierzchni, w miejscu wi
docznym i łatwo dostępnym 
dla odwiedzających cmentarz, 
należałoby je uznać za symbo
le zabezpieczające groby zmar
łych przed niszczycielską dzia
łalnością żywych. Zmarli są 
bowiem zdani na łaskę ży
wych, a cmentarz, wbrew po
tocznym mniemaniom, nie jest 
wcale królestwem i przybyt
kiem zmarłych — szczególnie 
jego poziom naziemny należy 
do żywych, jest wyrazem ich 
uczuć religijnych, wyobrażeń 
o losie pośmiertnym i sumą 
zbiorowej pamięci pokoleń.

Zdzisław Skrok
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Opowieści z warsztatu złotniczego (2)

ajemnice 
warsztatu

Atmosfera tajemnicy, od 
wieków osnuwająca sprawy 
warsztatu złotniczego, zro
sła się z nim nierozłącznie. 
Wiele było po temu powo
dów. Jednym z nich, pow
szechnie uważanym za 
najważniejszy, jest fakt, że 
złotnictwo tradycyjnie ko
jarzy się z zamożnością 
osób je uprawiających, i 
jest rzeczą naturalną, że 

wysokiej rangi i uznania, 
jakim cieszyła się ta profes
ja w opinii ówczesnego spo
łeczeństwa. Wspomnijmy, 
że wielu złotników piasto
wało wysokie urzędy 
miejskie, a więc cieszyło się 
prestiżem w oczach współ
obywateli. Wielu aurifa- 
brów zwało swój zawód 
„boską sztuką złotniczą”, 
wielu przestrzegało skrupu

latnie receptur, technik i 
technologii nie tylko z 
obawy przed egzekucją lite
ry prawa cechowego czy 
przepisów probierczych, 
lecz właśnie z powodu owej 
swoistej dumy i poczucia 
godności zawodowej. Są
dzę, że to uczucie najbliż
sze byłoby dzisiejszemu 
pojęciu etyki zawodowej. 
Istnieją powody, by do
mniemywać, że złotnicy 
aktywni na naszych zie
miach w dobie renesansu i 
baroku mieli to poczucie 
rozwinięte w znacznie 
większym stopniu niż ich 
współkoledzy trudniący się 
uprawianiem innych gałęzi 
rzemiosła. Pamiętać należy, 
że kiedy w XVII w. rozpo

częto na większą skalę pro
dukcję tłoczonych z matry
cy, czyli sztancowanych, 
elementów srebrnych, z 
których łatwiej i szybciej 
można było zestawić srebrny 
wystrój ołtarza, protest wy
stosowany przez kręgi mi
strzów złotniczych nawią
zywał do obrony jakości ar
tystycznej przed zalewem 
sztancowanej tandety. Być 
może o wyjątkowości 
ówczesnej pozycji złotnict- 
wa najdobitniej świadczy 
fakt następujący, otóż złot
nicy byli wtedy jedynymi 
„nieurodzonymi” mający
mi prawo do noszenia szab
li — swoistego uznania spo
łecznego prestiżu stanu 
złotniczego. 

1

sposoby pomnażania bo
gactwa — bo tak traktowało 
swój zawód wielu złotni
ków — utrzymywano 
skrzętnie w tajemnicy. Je
den z pierwszych znanych 
w historii zapisów dotyczą
cych złotnictwa — mało 
znane papirusy tebańskie z 
przełomu III i IV w.n.e. — 
traktuje o tajemnych sposo
bach fałszowania kamie
ni i metali szlachetnych, tak 
aby wydawały się drogo
cennie jsze niż są w rzeczy
wistości.
Oczywiście istniały i inne 
powody, bodaj czy nie waż
niejsze. Dobry złotnik cie
szył się szacunkiem i uzna
niem społecznym nie tylko 
z powodu swej zamożności, 
lecz raczej dla swoistego 
poczucia godności i dumy, 
wynikającego ze świado
mości pewnej odrębności 
sztuki złotniczej od innych 
dziedzin rękodzieła, oraz

1. Bransoleta generałowej So
wińskiej — srebro z czarną ema
lią (własność prywatna)
2. Inskrypcja na odwrocie meda
lionu tejże bransolety

(zdjęcia: Jacek Marczuk)

Aby utrzymać przynale
żność do grupy zawodowej 
o tak wysoko rozwiniętym 
poczuciu własnej wartości, 
wielu złotników dystanso
wało się od tych, którzy 
pragnęli nauczyć się fachu 
„po łebkach”, aby jak naj
szybciej przystąpić do mi
łego procederu zarabiania 
pieniędzy, w nim upatrując 
główny cel i sens złotnict
wa. Tak więc kręgi mi
strzowskie rychło stały się 
jakby ekskluzywnymi klu
bami: wstęp do nich był 
bardzo trudny, obawiano
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się bowiem, że osoby nie 
znane mogą pod pozorem 
udawanej fascynacji „boską 
sztuką złotniczą” powięk
szyć grono niekompetent
nych i nieuczciwych wy
twórców, których działal
ność szkodziła reputacji 
sztuki złotniczej najwyż
szych lotów. Broniono się 
więc niedopuszczaniem 
osób o niejasnych inten
cjach do tajemnic warszta
towych. Byle kto nie mógł 
być przyjęty do terminu, 
zaś ci, którym się to udało, 
musieli przejść swoisty 
„test prawdy”: w czasie ok
resu próbnego, bacznie ob
serwowani przez mistrza i 
starszych czeladników, nie 
byli dopuszczani do war
sztatu, a wykonywali naj
prostsze posługi, owo tra
dycyjne „skakanie po pi
wo”, zamiatanie izby 
warsztatowej i pomoc w 
kuchni przy rąbaniu drew
na i obieraniu ziemniaków. 
Dzisiaj, gdy rękodzieło, a 
wraz z nim sztuka złotnicza 
straciły swe znaczenie spo
łeczno-ekonomiczne, spra
wy opowiedziane powyżej 
należą do dawno prze
brzmiałej historii. Ich echa 
można jednak odnaleźć na 
kartach starych podręczni
ków złotniczych, których 
większość, niezależnie od 
kraju pochodzenia autora i 
czasu powstania, ma jedną 
cechę wspólną: pomijają 
milczeniem sprawy techni
ki podstawowej, przez co są 
bezużyteczne dla osób nie 
zaawansowanych. Gdy 
przed laty pierwszy raz w 
życiu wziąłem do ręki tak 
napisany podręcznik, po
czułem się jak dziecko, nie 
mogące wejść do tajemniczej 
komnaty z bajki, bo klamka 
do drzwi umieszczona była 
za wysoko. Początkowo myś- 
lałem, że część tak napisa
nych podręczników świad
czy o niepełnej kompeten
cji lub czystej złośliwości au
torów, ale po pewnym cza
sie doszedłem do wniosku, 
że w większości wypadków 
takimi przemilczeniami 
broniono się przed inwazją 

profanów poszukujących w 
złotnictwie li tylko źródła 
łatwego zysku.
Utwierdził mnie w tym 
mniemaniu Traktat o sztu
ce złotniczej i rzeźbie — 
książka będąca podręcz
nikiem złotniczym napisa
nym w XVI w. przez Ben- 
venuta Celliniego, artystę 
włoskiego renesansu, pow
szechnie uznanego za naj
większego złotnika wszech
czasów. We wstępie, po 
inwokacji pod adresem do
brych mistrzów złotni
czych, którzy jednak „ będąc 
w przeważającej większości 
lepszymi w swej pracy niźli 
w słowie popadłi tym samym 
w błąd milczenia'” i tak 
tłumacząc się jakby z powo
dów, które skłoniły go do 
chwycenia za pióro, Cellini 
wyraźnie adresuje swe dzieło 
do artystów prawdziwie od
danych sprawie sztuki złot
niczej, dobitnie zastrzega
jąc, że „nie zamierza wspo
minać nawet o tych wszelkiej 
maści profanach i gmatwa- 
czach (...) zdających się być 
z tego rodzaju drobnych 
handlarzy, co to obracając 
się w ubogich dzielnicach czy 
przedmieściach biorą się po 
trosze a to do piekarstwa, 
potem mają kram spoży
wczy, potem trzymają apte
kę, to znów handelek detali
czny — w gruncie rzeczy 
wszystkiego po trosze, a nic 
naprawdę dobrze”. W in
nym miejscu tego samego 
traktatu autor kończy opis 
paleniska, w którym na po
lecenie papieża topił złote 
przedmioty podczas oblę
żenia Rzymu w 1527 r., 
tymi słowami: „być może 
myślisz, że powinienem pójść 
dalej, i podać tu, w mej 
książce rysunek powyższego 
(pieca), ale wy daje mi się, że 
każdy, kto wie cokolwiek o 
naszym rzemiośle, będzie do
skonale zorientowany przez 
ten opis. Tak więc wystarczy 
o paleniskach” (wszystkie 
cytaty w tłumaczeniu auto
ra). Tak wyraźne adreso
wanie książki do wprowa
dzonych już w fach adep
tów występuje stosunkowo 

rzadko, najczęściej spoty
kamy się z wspomnianym 
przemilczaniem problemów 
podstawowych.
Sądzę, że utrzymywana 
wokół warsztatu złotnicze
go atmosfera tajemniczości 
nie budziła wówczas spe
cjalnego zdziwienia, współ
grała bowiem ze świado
mością i oczekiwaniami lu
dzi żyjących w świecie peł
nym nie wyjaśnionych ta
jemnic. Mówimy przecież o 
czasach, gdy realia dnia 
powszedniego mieszały się 
z baśnią. Rycerze Okrągłe
go Stołu przeżywali niesły
chane przygody w poszu
kiwaniu świętego Graala, 
miejsce wielu nauk zajmo
wała alchemia i magia, 
smoki i bazyliszki zamiesz
kiwały zbiorową wy
obraźnię, zaludniając ją tak 
gęsto, jak w czasach nowo
czesnych idole prezento
wani przez środki masowe
go przekazu. Tajemniczość 
była więc niejako częścią 
codziennego życia. Być 
może nawet im bardziej coś 
było tajemnicze, tym bar
dziej sprawa i ludzie z nią 
związani byli ową tajemni
czością dowartościowani i 
łatwiej im było zająć wyso
kie miejsce w ówczesnej 
hierarchii społecznego od
bioru tamtej epoki.
Z biegiem lat złotnictwo, 
podobnie jak inne gałęzie 
rękodzieła, na skutek pro
cesu masowego uprzemysło
wienia, utraciło swe znacze
nie ekonomiczne. Sukcesy 
w innych zawodach i funk
cjach społecznych przy
noszą dzisiaj więcej presti
żu niż bycie mistrzem złot
niczym. Wokół spraw złot- 
nictwa wciąż jednak 
utrzymuje się otoczka ta
jemniczości. Utrzymuje się 
ona nadal po części ze 
względu na utrwalony ste
reotyp zamożności osób 
pracujących w kosztow
nych materiałach, po części 
ze względu na hermety
czny, niezrozumiały dla 
przeciętnego człowieka ję
zyk warsztatu złotniczego, 
po części ze względu na 

fakt, że mało kto dzisiaj zna 
się na klasycznym złotnic
twie, a to, co nie znane, za
wsze kojarzy się z tajemni
cą.
Pamiętam, jak zetknąłem 
się z jedną z ciekawszych 
tajemnic związanych z 
dawnym polskim złotnict- 
wem. Otóż dawno temu u 
jednego z mych przyjaciół 
oglądaliśmy ciekawy przed
miot: srebrną bransoletę 
z owalnym medalionem, 
zawierającym miniaturę 
przedstawiającą pana w 
polskim mundurze woj
skowym. Na prostokątnych 
ogniwach umieszczono in
skrypcję „Tak — się — Po 
— lak — pod — daje”. 
Aliści Polacy, jak wiadomo, 
uważali się za nację hono
rową, mężną, bitną i wale
czną, co to raczej ginęła, niż 
się poddawała. Jeśliby zaś 
któryś musiał się poddać, to 
na pewno nie byłoby to 
powodem do utrwalenia te
go faktu, choćby w postaci 
napisu na bransolecie. 
Spędziliśmy wiele czasu na 
oględzinach tej bransolety. 
Aż pewnego wieczora jeden 
z nas odnalazł tajną sprę
żynkę, po naciśnięciu której 
odchyliło się sekretne 
wieczko na odwrocie meda
lionu — pod tą pokrywką 
ukazał się wygrawerowany 
napis „Józef Sowiński poleg
ły w Woli 6 wrzesień 1831 r. ”. 
W ten sposób okazało 
się, jak to Polak się podda- 
je... Jak wyjaśniły później
sze dociekania, tradycja 
wiąże tę bransoletę z wdo
wą po generale. Po upadku 
powstań narodowych rząd 
carski surowo zabraniał ja
kiegokolwiek manifestowa
nia uczuć patriotycznych. 
Dotyczyło to nawet koloru i 
kroju damskich sukien, cóż 
dopiero mówić o jawnym 
gloryfikowaniu historii po
ległego bohatera. Sekret 
bransolety powierzono więc 
pamięci wtajemniczonych, 
a do sposobu jego prze
chowania zastosowano środ
ki starego warsztatu złotni
czego...

Jacek A. Rochacki
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Fundacja
Koniecpolskich

Jesienią 1902 r. zaprzęg 
właściciela Maluszyna 
nad Pilicą Józefa Ostrow
skiego przywiózł do 
Wielgomłyn koło Ra
domska znanego kra
kowskiego badacza hi
storii sztuki Stanisława 
Tomkowicza. Owocem 
tej „wycieczki do Króle
stwa Polskiego” był ar
tykuł zamieszczony w 
bezcennych dziś Spra
wozdaniach Komisji do 
Badania Historii Sztuki 
w Polsce.
Wielgomłyny pojawiają 
się w źródłach pisanych 
w 1393 r. jako „Welky 

Młyn”. Istniał tu już 
wtedy kościół, zapewne 
drewniany, miejscowa 
parafia ma rodowód z
XIV w. Na początku
XV w. Wielgomłyny 
weszły w skład dóbr Ko
niecpolskich — rodu, 
który w tym okresie roz
poczynał błyskotliwą ka
rierę. Gniazdem rodo
wym była wieś Koniec
pol nad Pilicą, zaś Wiel
gomłyny stały się ośrod
kiem drugiego klucza 
dóbr Koniecpolskich w 
ziemi sieradzkiej, w któ
rego skład wchodziły 
wsie: Zalesie, Kruszyna, 

Myśliwczów, Zagórne, 
Trzebce, Wólka, Łazów i 
Polichno w powiecie ra
domszczańskim. Praw
dopodobnie wkrótce po 
śmierci kanclerza koron
nego i starosty sieradz
kiego Jana Koniecpol
skiego, jego żona i syno
wie przedsięwzięli myśl 
o wzniesieniu w Wiel
gomłynach nowego koś
cioła. Około 1465 r. na 
miejscu poprzedniego 
stanął nowy, murowany 
kościół wraz z małym 
klasztorem dla siedmiu 
zakonników — sprowa
dzonych z Częstochowy 
paulinów. Obydwa obie
kty po przeróbkach, 
zwłaszcza barokowych, 
dotrwały do nąszych cza
sów. Kościół Św. Stanis
ława biskupa jest orien
towany, jednonawowy, 
długie prezbiterium jest 

zamknięte czworobo
kiem i oskarpowane. Po 
bokach nawy są dwie 
symetrycznie ustawione 
kaplice, zbudowane na 
początku XVIII w. Przy 
prezbiterium od połud
nia znajduje się zakry
stia, a przy nawie od po
łudnia kruchta połączona 
z klasztorem.
Portal prowadzący z 
kruchty bocznej do koś
cioła — to najważniejszy 
detal architektoniczny. 
Wykonany z piaskowca, 
o profilu złożonym z 
trzech żłobków, dwóch 
wałków i gruszki, nad 
otworem drzwiowym 
przyjmuje układ schod
kowy o odstępach niere
gularnych. W central
nym polu znajduje się 
monogram „Jezus” z 
minuskuł gotyckich, ma- 
swerk płaski zakończony

1. Portal schodkowy z kruchty 
do kościoła

u dołu liliami. Portale 
schodkowe (zwane daw
niej długoszowymi) — to 
odmiana późnogotyckich 
portali stosowanych prze
ważnie w Małopolsce, 
najczęściej w drugiej po
łowie XV i na początku 
XVI w. Za najstarszy 
uważa się portal z prze
łomu XIV i XV w. w 
klasztorze augustianów 
na Kazimierzu w Kra
kowie. Portale schodko
we mają kościoły m.in. w 
Beszowej, Wielogłowach, 
Niedźwiedziu, Nowym 
Sączu, Dębnie, Bieczu i 
Bobowej — wszystkie na 
terenie Małopolski. Dla 
portalu w Wielgomły
nach pierwowzoru do
szukuje się we wcześniej 
zbudowanym kościele 
paulinów w Beszowej. 
Mensa ołtarza głównego, 
nakryta płytą piaskowca, 
ma ciekawą ścianę fron-
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tową (antepedium). Wy
konana także z jednej 
płyty piaskowca o wy
miarach 0,8 x 1,88 m, 
zdobiona jest pięcioma 
prostokątnymi polami. 
Każde z nich wypełnione 
jest pionowym mas wer
kiem ostrohikowym, w 
części dolnej występują 
na przemian tarcze her
bowe (z herbami Pobóg, 
Starykoń, Dębno) i ro
zetowe koła. Z kolei wy
konana również z pia
skowca chrzcielnica w 
formie ośmiobocznego 
kielicha zdobiona jest 
skrzyżowanymi kluczami 
Piotrowymi, herbami 
Pobóg, Prus I, Dębno, 
Jesiona i Ogon oraz mo
nogramami wykonanymi 
minuskułami i majusku- 
łami gotyckimi.
Najbardziej ciekawym 
zabytkiem kościoła w 
Wielgomłynach jest pły
ta nagrobna Koniecpol
skich. Pierwotnie umie
szczona zapewne w po
sadzce prezbiterium, obec
nie na bocznej jego ścia
nie, wykonana z brązu, o 
wymiarach 2,8 x 1,7 m, 
składa się z 18 płyt 
kwadratowych pokry
tych grawerowanym or
namentem. Obiega ją li
stwa z napisem minusku- 
łą gotycką przedstawia
jącym trzech rycerzy: 
Jana, kanclerza wielkiego 
koronnego (zm. 1455) i 
jego dwóch synów — Ja
na (zm. 1470) i Przedbo- 
ra (zm. 1475). W górnej 
części płyty, nad głowa
mi rycerzy znajduje się 
bogato rozczłonkowany 
maswerk gotycki, z her
bami Pobóg na tarczy 
pod każdą z postaci w 
części dolnej, a nad tar
czą z hełmem z koroną, 
zaś w klejnocie — pół 
psa z obrożą. Większą 
część płyty wypełniają 
sylwetki rycerzy: w 
środku — ojciec, po bo
kach — zwróceni do nie-
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2. Piaskowcowa, ośmioboczna 
chrzcielnica
3. 4. Fragmenty płyty nagrobnej 
Koniecpolskich

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak)

go głowami synowie. 
Wszyscy trzej z rękami 
złożonymi do modlitwy, 
długie włosy wypu
szczone na kolczugę lub 
płaszcz, w zbroi, w pa
sach rycerskich z mie
czami, na nogach mają 
spiczaste trzewiki.
Płyta Koniecpolskich na
leży do najcenniejszych 
zabytków tego rodzaju w 
Polsce. W Europie (bez 
Anglii) zanotowano oko
ło 200 egzemplarzy płyt, 
najstarsze pochodzą z 
XIII w. (Verden, Hil
desheim). W XIV w. w 
wytwarzaniu takich płyt 
przodowała Flandria (Bru- 
gia), stamtąd pochodzą 
płyty m.in. króla Eryka i 
królowej Ingeborg w 
Ringstead w Danii, Jana 
Clingenberga (po 1356 r.) 
w Lubece. Właśnie na 
Flandrię, jako miejsce 
wykonania płyty wiel- 
gomłyńskiej, wskazał ks. 
Szczęsny Detloff. Ba
dacz ten podkreślał, że 
płyta Koniecpolskich 
stanowi łącznik ze sztuką 
Vischerow (wybitnych 
ludwisarzy norymber
skich), którzy w pier
wszych pracach wyko
nanych dla Polski opiera
li się na znajomości sztu
ki flandryjskiej. Z warsz
tatu Piotra Vischera star
szego pochodzą wspania
łe płyty Łukasza (zm. 
1475) i Uriela (zm. 1498) 
Górków. Przyjmuje się, 
że płyta wielgomłyńska 
powstała po 1475 r., bo
wiem wtedy zmarł ostat
ni z przedstawionych na 
niej — Przedbor. Ale — 
jak pisze Długosz w 
tymże 1475 r. — Dorota 
z Sienna, żona Jana Ko
niecpolskiego „wdową

będąc królewnę Jadwigę 
zaślubioną Jerzemu księ
ciu Bawarskiemu odpro
wadzała do Bawarii z 
wielkim splendorem” (zresz
tą jako jedyna kobieta 
wymieniona w grupie 
polskich oficjeli!). Słyn
ne „landshuckie wesele” 
odbyło się 14 listopada 
1475 r., z Landshutu do 
Norymbergi jest 150 km 
i może właśnie wtedy w 
czasie pobytu w Bawarii 
Dorota zamówiła u Vis
chera płytę-nagrobek dla 
męża i synów. Stanisław 
Tomkowicz pisał: „Do
dać należy, że ta płyta 
branżowa, ważna jako 
cenny zabytek sztuki w 
kraju naszym (...) dotąd 
nigdzie nie była opisana ”.

Jerzy Augustyniak

UWAGA!
500 tysięcy najtrudniejszych lat to 
tytuł książki Michała Kobusiewicza 
wydanej przez nas w ramach „Bib
lioteki Popularnonaukowej „Spot
kań z Zabytkami«”. Jest ona je
szcze do nabycia w kioskach mu
zeów archeologicznych, księgar
niach, Wydawnictwie ODZ, 00-052 
Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., 
pok. 18, tel. 27-00-38, oraz w 
Zakładzie Kolportażu AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, tel. 34-65-21; 
te dwa ostatnie punkty prowadzą 
sprzedaż wysyłkową.
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Akcja dwory

Siedziba
Górskich

Wawrzyńca Krasińskiego, 
niestety nieudolnie skróco
nych i w tej formie wyda
nych w 1877 r. „Franciszek 
Górski — czytamy — pod
pułkownik tegoż pułku kwa
terując w Korytowie wsi 
Krasińskiego Józefa, bywał 
w Radziejowicach, uważany 

za domowego gościa, grywa
jąc zaś w karty pomału do
szedł do okrągłej sumy 
80 000 złp. na kredkę. Gdy 
przyszło do obrachunku na 
gotówkę, której gospodarzo
wi zawsze brakło, pan Kra
siński skwitował pułkownika 
Pękoszewską Wołą, wsią,

Do Woli Pękoszewskiej ko
ło Skierniewic wybraliśmy 
się 22 listopada 1992 r. By
liśmy ciekawi, jak wygląda 
dwór, siedziba rodziny 
Górskich herbu Boża Wo
la, skąd pochodzili Kon
stanty Górski, poeta i hi
storyk literatury oraz jego 
siostra, malarka Maria Pia 
Górska, gdzie częstymi 
gośćmi bywali Henryk 
Sienkiewicz, Józef Weys
senhoff, Józef Chełmoński i 
Leon Wyczółkowski. Wola 
Pękoszewską obok niedale
kich Radziejowic była u 
schyłku XIX w. jedną z 
najkulturalniejszych sie
dzib ziemiańskich na Ma
zowszu.

Dzień naszej wizyty był 
ponury, jak na listopad 
przystało, nic zatem dziw
nego, że widok zdewasto
wanego ośrodka dworskie
go nie usposobił nas przy
chylnie wobec obecnych 
jego użytkowników. We 
dworze mieści się szkoła 
podstawowa, która nie dba 
przesadnie o budynek; naj
bliższe otoczenie dworu 
pozostawia również wiele 
do życzenia. A oto garść in
formacji historycznych o 
samej miejscowości.

Wola Pękoszewską wraz z 
przyległościami należała w 
pierwszej ćwierci XIX w. 
do hr. Józefa Wawrzyńca 
Krasińskiego, senatora kasz
telana Królestwa Polskiego, 
właściciela Radziejowic i 
Sterdyni na Podlasiu. W 
1825 r., w niecodziennych 
okolicznościach przeszła w 
ręce Franciszka Górskiego, 
żołnierza napoleońskiego, 
któremu musimy poświęcić

1.2. Dwór od frontu (1) i ryzalit 
środkowy z widocznymi kartu
szami (2)
3. Skomplikowana bryła dworu 
widoczna z boku
4. Dwór od tyłu'— widoczna 
część środkowa z portykiem, ta
rasem i barokowym szczytem 
(zdjęcia: Waldemar Baraniewski)

trochę miejsca. Urodzony 
w 1782 r. w Karniewie, jak 
podaje Adam Boniecki, 
wstąpił w 1806 r. jako po
rucznik do 5. pułku strzel
ców pieszych i odbył z tym 
pułkiem kampanię napo
leońską. W 1807 r. walczył 
przeciw Prusom, w 1809 r. 
przeciw Austrii, a w 1812 r. 
przeciw Rosji. W 1819 r. 
mianowano go dowódcą 
5. pułku piechoty wojsk Kró
lestwa Polskiego. Okoli
czności nabycia przez niego 
Woli Pękoszewskiej znamy 
z niezwykle interesujących 
pamiętników hr. Józefa
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mającą ze 180 włók, za któ
rą Górski dopłacił 100 000 
złp. Nowy dziedzic na rok 
przed rewolucją w randze 
jenerała do dymisji wyszedł
szy, uregulował gospodarkę 
po żołniersku: wystawił za
raz gorzelnię i browar, na 
których miewał niepoliczone 

zyski. Syna swego Ludwika 
potrafił ożenić z panną Pau- 
liną Krasińską, córką autora 
niniejszych pamiętników, po 
której w posagu na Podlasiu 
Sterdyń otrzymał”.
Dwór w Woli Pękoszew- 
skiej, drewniany i partero
wy, częściowo zachowany 

do dziś, powstał najpewniej 
pod koniec lat dwudzie
stych XIX w., wystawiony 
przez nowego właściciela 
majątku. Z małżeństwa z 
Teodozją Krempską (za
ślubioną w 1816 r.) Franci
szek Górski pozostawił sy
nów Józefa (ur. w 1816 r.),

wspomnianego wyżej Lud
wika (ur. w 1818 r.), Stanis
ława (ur. w 1820 r.), bli
źniaków Konstantego i Ja
na (ur. w 1827 r.) oraz cór
kę Zofię Marcellę zamężną 
za hr. Michałem Myciel- 
skim. Po Powstaniu Listo
padowym Wola Pękoszew- 
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ska została zasekwestrowa- 
na z rozkazu namiestnika 
feldmarszałka hr. Iwana 
Paskiewicza-Erywańskiego, 
księcia warszawskiego, jed
nakże po niedługim czasie 
sekwestr uchylono i dobra 
wróciły do Górskich (po
wodem tego sekwestru był 
udział Franciszka Górskie
go w organizacji pospolite
go ruszenia na samym po
czątku powstania).
Generał Franciszek Górski 
zmarł w 1838 r., a Wola do
stała się ostatecznie jego 
synowi Janowi, ożenione
mu w 1859 r. z hr. Marią 
Łubieńską. Siostrzeńcem 
tej ostatniej był pisarz Józef 
Weyssenhoff i stąd jego póź
niejsze bliskie związki z 
Wolą Pękoszewską. Jan i 
Maria Górscy pozostawili 
synów: Konstantego (ur. w 
1862 r.), przyszłego poetę i 
historyka literatury, Lud
wika (ur. w 1865 r.), Anto
niego (ur. w 1867 r.), Jana 
(ur. w 1871 r.) oraz córkę, 
znaną malarkę Marię Pię. 
To właśnie Janowi i Marii 
Górskim udało się stworzyć 
w rodzinnym gnieździć at
mosferę, w której doskona
le czuli się artyści.
Kolejnym dziedzicem Woli 
Pękoszewskiej był Antoni 
Górski, ożeniony w 1906 r. 
z Anną Szembekówną. Ta 
ostatnia wniosła mężowi w 
posagu dobra Próchnik w 
Małopolsce, odziedziczone 
po matce, Dzieduszyckiej z 
domu. Antoni gospodaro
wał świetnie i uczynił z Wo
li wysoce rentowny mają
tek. To z jego inicjatywy 
gruntownie przebudowano 
i rozbudowano dwór.

Zachowana do dziś siedziba 
Górskich w Woli Pęko
szewskiej jest budowlą 
nader skomplikowaną. Skła
da się z części starszej, 
drewnianej i otynkowanej, 
pochodzącej — jak już po
wiedzieliśmy — z końca lat 
dwudziestych XIX w. oraz 
z nowszej, murowanej, 

powstałej sto lat później. 
Dwór założony jest na pla
nie litery L. W parterowy 
drewniany korpus wbudo
wano od frontu murowany 
piętrowy pawilon, mie
szczący hall, rozczłonko
wany kolumnami jońskimi 
w wielkim porządku i 
zwieńczony szczytem o 
formach barokowych z kar
tuszami herbowymi sku
tymi po drugiej wojnie 
światowej. W lewym z nich 
był z pewnością herb Gór
skich Boża Wola, w pra
wym natomiast herb włas
ny Szembeków. Pod kartu
szami widnieje zachowana 
dobrze inskrypcja: „JA 
PANIE NIECHAJ MIESZ
KAM W TEM GNIEŹ- 
DZIE OJCZYSTEM / A 
TY MNIE ZDROWIEM 
OPA TRZ I SUMIENIEM 
CZYSTEM”. Pod spodem 
„JAN KOCHANOWSKI" 
i rok 1923 lub 1928. Jedna z 
tych dat oznacza czas prze
budowy dworu. Wybór 
inskrypcji nie był przypad
kowy, Kochanowski był 
bowiem ulubionym poetą 
Antoniego Górskiego („ stryj 
Anton miał specjalną pasję 
do Kochanowskiego, którego 
wiersze chętnie recytował i 
stąd napis na frontonie” na
pisał w obszernym liście 
p. Krzysztof Górski z Gene
wy, który niedawno zmarł). 
Od tyłu dodano do korpusu 
głównego wysuniętą do 
przodu murowaną część 
środkową z czterokolum- 
nowym toskańskim por
tykiem podtrzymującym 
taras przed wystawką 
zwieńczoną barokowym 
szczytem, dodano również 
prostopadłe murowane skrzy
dło, piętrowe i nakryte ła
manym dachem kryjącym 
mieszkalne poddasze. No
wa architektura dworu w 
Woli Pękoszewskiej, skom
ponowana z motywów ba
rokowych i klasycystycz- 
nych, mieściła się dosko
nale w konwencji stylu 
dworkowego.

O wnętrzach dworu mamy 
bardzo skąpe wiadomości. 
Pan Krzysztof Górski z 
Genewy tak je wspomina: 
„Ja spędziłem jakiś czas w 
Woli zimą 1937 r. Mieszka
łem w jednym z pokoi goś
cinnych, bodaj mansardo
wym na drugim piętrze w 
skrzydle dobudowanym. Do
chodziłem do niego koryta
rzem wiodącym przez strych 
z centralnego hallu. Pamię
tam, że na parterze, na lewo 
idąc z hallu, były dwa salo
ny. W pierwszym, zwanym 
bawialnym, panowie grywali 
w brydża, drugi rogowy, 
miał oszklone drzwi wycho
dzące na sympatyczny ta
ras, gdzie się siadywało przy 
ciepłej pogodzie. Sala jadal
na była po drugiej stronie, to 
znaczy od ogrodu, a nie od 
zajazdu. Czy się do niej 
wchodziło bezpośrednio z 
hałlu, tego nie jestem pewien, 
ale prawdopodobnie tak ”. 
Pan Krzysztof Górski w 
liście do autorów niniejsze
go artykułu sugeruje, że 
przebudowa dworu w Woli 
Pękoszewskiej nie była 
ukończona: dach cztero
spadowy na starym dworze 
miał być zamieniony na 
łamany, tak samo jak w 
niedalekim Nieborowie. I 
jeszcze jedna ważna wia
domość przekazana nam 
przez p. Krzysztofa Gór
skiego: „Dodam jeszcze, że 
prawdopodobnie z okazji 
przebudowy domu powięk
szono park, przy czym zos
tał zburzony dworek, który 
do śmierci w 1870 r. za
mieszkiwała generałowa Gór
ska ze swoją demoiselle de 
compagnie i panną służącą ”. 
Nazwisko architekta pro
jektującego przebudowę 
dworu niestety zatarło się w 
pamięci żyjących jeszcze 
członków rodziny Gór
skich.
„Losy Woli po wojnie poto
czyły się szlakiem większych 
majątków — pisze dalej p. 
Krzysztof Górski — po 
1920 r. trzeba było jeśli nie 

odbudowywać ze zniszcze
nia, to rekonstruować inwen
tarze. Z nastaniem wyśmie
nitej koniunktury dla rol
nictwa łatwo było o kredyt, 
który Wola zaciągała, 
zwłaszcza jeśli poza wydat
kami w folwarkach rozbu
dowywano dom. Gdy nastał 
straszny kryzys, Wola nie 
podołała płaceniu wszystkich 
odsetków i w 1931 r. była 
bliska bankructwa. Gospo
darkę przejęli synowie Anto
niego pod hasłem oszczęd
ności. Umierając w 1938 r. 
stryj zapisał Wolę Andrze
jowi, małopolski Próchnik — 
Zygmuntowi, a dom na Fo- 
ksalu Jerzemu (...) Andrzej 
ożenił się z Brzozowską z 
ulicy Brackiej, córką Kra
sińskiej, siostry ordynata 
Edwarda”. W czasie dru
giej wojny światowej dwór 
w Woli Pękoszewskiej był 
„ostoją licznych krewnych z 
Pomorza a potem z War
szawy”, mimo że zajęty był 
częściowo przez Niemców.

W 1945 r. ziemię rozparce
lowano (warto przypo
mnieć, że w 1930 r. Wola 
miała 1580 ha powierzchni, 
do Antoniego Górskiego 
należała ponadto Zawada o 
powierzchni 511 ha i Księ- 
żowola o powierzchni 218 ha, 
ta ostatnia zapisana na 
imię jego syna Jerzego, w 
sumie był to jeden z naj
większych majątków ziem
skich na Mazowszu). We 
dworze ulokowano szkołę, 
która go zdewastowała, o 
Konstantym i Marii Pii 
Górskich, o Henryku Sien
kiewiczu, Józefie Weyssen
hoffie, Józefie Chełmoń
skim i Leonie Wyczółkow
skim nikt z miejscowych 
nie pamięta. Sic transit glo
ria mundi. A swoją drogą 
szkoda.

Waldemar Baraniewski
Tadeusz S. Jaroszewski
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Zburzony 
zamek

Konary — to niewielka dziś 
wioska, położona przy drodze 
łączącej Klimontów z Iwani
skami. Są to tereny Wyżyny 
Sandomierskiej, regionu nie
zmiernie malowniczego, po
krytego grubą na kilkanaście 
metrów pokrywą lessową zło
żoną głównie z materiału pyla- 
stego, podatnego na działanie 
erozji, która stworzyła krajo
braz porozcinany dolinami i 
głębokimi wąwozami. Nie
zwykłe walory okolicy docenił 
już Aleksander Janowski, pio
nier krajoznawstwa polskiego, 
który na początku stulecia w 
swych Wycieczkach po kraju 
pisał: „ trzeba kazać furmanowi 
koniecznie jechać przez wieś 
Konary, leżącą w głębokim ja
rze i po bokach jego. Jedyny to 
może w kraju widok tych prze
paścistych rozpadlin, porosłych 
krzakami, pokrytych powikła
ną tarniną, przez którą prze
świecają żółte płaty gliniastych 
ścian". Lessowa pokrywa po
wodowała, że czynnikiem de
cydującym o możliwościach 
osadniczych było zaopatrzenie 
w wodę. Nic też dziwnego, że 
dawne osadnictwo skupiało się 
głównie w pobliżu rzek. 
Wzgórze, a właściwie odcięty 
głębokim rowem od płasko- 
wzgórza cypel, górujący nad 
doliną niewielkiej Koprzy- 
wianki, dopływu Wisły, sta
nowiło więc idealne miejsce do 
budowy założenia obronnego. 
Obecnie widoczne są ślady wa
łów i resztki murów na szczy
cie tego wyniesienia tarasowa
to zwężającego się ku górze. 
Właściwie pełniej zachowały 
się jedynie relikty pomie
szczenia na planie wydłużone
go prostokąta, nakrytego skle
pieniem kolebkowym, zapew
ne o charakterze piwnicznym, 
wtórnie przedzielonego. W 
jednej z dłuższych ścian wido
czna jest odcinkowo przeskle- 

piona wnęka, w drugiej prze- 
sklepiony otwór, prowadzący 
prawdopodobnie na schody 
(obecnie zasypane). Mury wy
konane są z kamienia łamane
go na zaprawie wapiennej, nie 
tynkowane. Obok tych frag
mentów czytelne są resztki 
trudnych do powiązania mu
rów, po części ceglanych oraz 
relikty wałów (fundamentów?), 
tworzących najprawdopodob
niej zarys prostokątnego zało
żenia. Skąpe te pozostałości 
nie wydają się śladem śred
niowiecznego grodziska. Nie
stety, wzgórze nie zostało do
tychczas objęte jakimikolwiek 
badaniami archeologicznymi. 
O intensywnym zaludnieniu 
sugerować mogą jedynie 
wspomniane już korzystne wa
runki osadnicze w dolinie nie
wielkiej Koprzywianki.
Na najwcześniejsze dzieje Ko
nar nieco światła rzucają źród
ła pisane. Wieś Konary poja
wiła się w dokumentach w 
1355 r. W maju tego roku w 
Krakowie biskup Bodzanta 
nadał kościołowi parafialnemu 
w Bodzentynie część wsi Zda- 
nów oraz dziesięciny z wy
szczególnionych wsi, m.in. 
Konar. W kilka lat później, 17 
października 1364 r. w San
domierzu sędzia Pełka i pod- 
sędek ziemi sandomierskiej 
Wilczko rozsądzili spór mię
dzy dziedzicami z Płaczkowie i 
Garbowic a (Mikołajem) ku
stoszem krakowskim o dąbro
wę między Płaczkowicami a 
Konarami. W 1376 r. 
wzmiankowany jest po raz 
pierwszy dziedzic Konar: 
1 sierpnia w Opatowie sędzia 
Pełka i podsędek Prandota za
świadczają, że Wrocław z sy
nem Andrzejem, Dobiesław 
i Nieczuja z synami, dzie
dzice z Wysok, sprzedali 
swoją część tej wsi Sięgnie- 
wowi z Konar za 300 grzy

wien. Zapewne ten sam Sięg- 
niew występuje w aktach z ko- 
piarza koprzywnickiego z 
14 czerwca 1378 r. jako Sang- 
newo de Conari. Kolejne do
kumenty świadczą o gospo
darczej ekspansji Sięgniewa.
6 czerwca 1379 r. w Sando
mierzu Pełka i Prandota za
świadczają, że Jaśko, Henryk, 
Miczko i Dobko, dziedzice 
Nastawie sprzedali swoje częś
ci w tej wsi Sięgniewowi z 
Konar za 200 grzywien, a w 
następnym roku ci sami 
świadkują, że Stogniew z Be- 
radza sprzedał swą część w Pę- 
chowie Sięgniewowi za 200 
grzywien.
W 1390 r. pojawia się w źród
łach Grot, syn Sięgniewa z 
Konar, jako fundator kaplicy 
Św. Katarzyny w krakowskim 
kościele Św. Floriana. Zarów
no te fundacje, jak i poprzed
nie nabytki okolicznych dóbr 
świadczą o znaczeniu rodu z 
Konar oraz pozycji gospodar
czej ciągle rozrastających się 
dóbr. Wkrótce ojciec zapew
ne umiera, skoro w 1401 r. 
wymieniana jest Anna, wdowa 
po Sięgniewie. Niezwykle wa
żny jest przekaz z 1403 r., 
gdzie występuje „castrum Co
nari in terra Sandomiriensi” ja
ko należący do Grota ze Słup- 
czy, zapewne spadkobiercy po 
śmierci Sięgniewa. Tym sa
mym jest to pierwsza wska
zówka funkcjonowania tu za
łożenia obronnego (castrum), 
będącego zapewne potwier
dzeniem wysokiej pozycji ry
cerskiego rodu. Castrum pow
stało najprawdopodobniej je
szcze z inicjatywy Sięgniewa 
(zm. przed 1401 r.), zapewne 
w końcu XIV w. i było samo
dzielną warownią, siedzibą 
właściciela Konar i rozrastają
cych się dóbr. Potwierdzeniem 
jest kolejny dokument, spisany
7 stycznia 1416 r. w Sando
mierzu, w którym sędzia Piotr 
z Fałkowa i podsędek ziemi 
sandomierskiej Zawisza z 
Oleśnicy zaświadczają, że za 
urzędowania ich poprzednika 
Janusz z Żurawicy częściowo 
sprzedał za 100 grzywien, 

częściowo darował Grotowi ze 
Słupczy teren rybnika mię
dzy zamkiem Konary a lasami. 
I znowu na określenie zamku 
użyto terminu „castrum Co
nari”.
Rozwój i wzrost znaczenia 
dóbr nie zawsze szły w parze z 
roztropnością czy przysłowio
wymi rycerskimi cnotami. Na
stąpiły wydarzenia tragiczne, 
brzemienne w skutkach dla 
rodu i zamku. Jeszcze raz od
dajmy głos Janowskiemu, 
który informuje, że „o zamku 
Konarskich takie jest miejscowe 
podanie, w niektórych szczegó
łach słowami Kromera: Jeszcze 
za Piastów było dwóch braci 
Słupeckich, bardzo zamożnych, 
do których należały Konary, 
Płaczkowice, Czorsztyn, inne 
wsie i miasteczka pobliskie; je
den z nich w czasach panowania 
niedbałego o nas Ludwika, na 
sejmiku w Sandomierzu zabił 
Ossolińskiego; już to była mo
żna rodzina, zabójca zatem 
na śmierć skazanym został. Nie 
wiele myśląc zamknął się wraz z 
bratem i z licznym pocztem lu
dzi zbrojnych w zamku swoim w 
Konarach, a chcąc już korzy
stać z swojej niesławy, wyciecz
ki z niego czynił w okolicę; 
napadał, rozbijał sąsiadów w 
ich domach i po drodze. Oni łą
czyli się po kilka razy, oblegali 
go w tym zamku, ale dobyć nie 
mogli i przyszło do tego, że sam 
król Jagiełło w pierwszych le- 
ciech panowania, na czele woj
ska podstąpił pod ten gród szla
checki, szturmem wziąć go ka
zał, a całą osadę w pień wyciąć. 
Słupeccy jednak uszli tej śmier
ci. Zabójca Ossolińskiego rzucił 
się z wieży i kark skręcił, drugi 
jak mówią, zapisawszy duszę 
czartowi, podziemną drogą (dla 
niego w tej chwili mocą dyabel- 
ską sporządzoną), uciekł do 
Węgier z niezmiernemi skarba
mi. Nie wiadomo jak się tam 
obrócił, ale dotąd (zdaniem 
wszystkich włościan z okolic), 
istnieje ta podziemna droga, 
gdyż idąc ku Węgierskiej strome 
dudni pod nogami. Dawnemi 
zaś laty (ale już nie żyją ci, co 
to widzieli), przeszkadzała w
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1. Wzgórze zamkowe od strony 
południowo-wschodniej
2.3. Fragment południowych 
murów z zachowaną piwnicą (2) i 
fragment jej wnętrza (3)

(zdjęcia: Jerzy Zub)

rozwałinach tego zamku, w bo
gatym pasie i w żółtych butach, 
dusza niejakiego Rogalińskiego; 
był on niecnym przyjacielem 
Słupeckich, a dla dogodzenia 
własnej chciwości podżegał ich 
do łupiestw i napaści. Kiedy 
wszystkich w pień wycięli z 
rozkazu Jagiełły, jego dobić nie 
mogli i dlatego przeszkadza”.

Nikomu nie udało się ostatnio 
natrafić na ślady podziemnych 
przejść w kierunku Węgier, a i 
dusza Rogalińskiego już chyba 
przestała straszyć, ale wiele 
jest w tej tragicznej historii 
prawdy. Jak relacjonuje Dłu
gosz, już w 1422 r. Jan Ossoliń
ski, kasztelan radomski, z 
bratem Mikołajem oskarżyli 
Grota ze Słupczy o podpale
nie. I chociaż oskarżony z za
rzutu się oczyścił dając rycer
skie słowo, niemniej jednak 
konflikt między zwaśnionymi 
stronami wisiał w powietrzu, 
skoro na wszelki wypadek król 
nałożył kaucję 1000 grzywien
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płaconą przez zrywającego 
ugodę. Nie powstrzymało to 
jednak Grota od dalszych za
targów i awantur, których 
momentem kulminacyjnym 
okazało się zabójstwo kaszte
lana Jana Ossolińskiego na 
gruntach wsi Dwikozy, którą 
Grot zbrojnie najechał w celu 
przywłaszczenia. Tym razem 
reakcja króla Władysława Ja
giełły była bardziej zdecydo
wana: skazał Grota na wygna
nie, zamek konarski zdobył i 
rozkazał zburzyć.
Jeśli wierzyć przekazom kro
nikarza, te ostatnie wypadki 
zakończone zburzeniem zam
ku miały miejsce za panowania 
Władysława Jagiełły, a więc 
najpóźniej w 1434 r., lecz po 
1425 r., albowiem wówczas w 
aktach występował Grot, za
pewne jeszcze mieszkający w 
Konarach. Niestety, stan za
chowania obiektu przy braku 
badań archeologicznych i ar
chitektonicznych wyklucza 
możliwość określenia stopnia 
zniszczenia zamku. Niewątpli
wie dobra przejęli synowie 
Grota, kanonik sandomierski 
Jan i Łukasz, też zresztą znany 
rozbójnik. Jednak centrum 
dóbr powoli przesuwało się ku 
wschodowi. W XVI w. zwani 
coraz częściej Słupeckimi po
siadali oprócz Konar i okolic 
także tereny nadwiślańskie w 
okolicy Shipczy.
Dość niejasne są dalsze losy 
zamku i okolicznych dóbr. W 
XVII w. miały być w rękach 
Krasińskich, od 1731 r. Sołty- 
ków, aby wkrótce znaleźć się 
w dobrach kapituły gnieźnień
skiej. W 1749 r. o ich dzierża
wę starał się skutecznie Kaje
tan Sołtyk, przyszły biskup 
krakowski. Kolejni Sołtykowie 
posiadali te dobra do 1843 r., 
kiedy odkupił je Stanisław 
Goniewski, herbu Glaubicz. 
Od tej pory drogą kupna do
bra konarskie zmieniały kil
kakrotnie właścicieli.
Niestety, źródła ostatnich stu
leci milczą o zamku, brak też 
śladów zabudowań dworskich, 
a wzgórze cierpliwie czeka na 
systematyczne badania tere
nowe.

Jerzy Zub

Akcja dwory

W kl„h
1. Całkowicie zdewastowany 
krajobraz kulturowy — dwór od 
frontu, tuż za nim budynek szkol
ny

2. Jedynym zabezpieczeniem 
dworu od tzw. strony ogrodowej 
jest krawężnik i kilka drzewek

Oto klasyczny przykład 
zdewastowanego w skan
daliczny, brutalny i 
bezmyślny sposób krajo
brazu kulturowego. Dwór 
w Rudzienku koło Koł- 
bieli w województwie 
siedleckim — jedna z 
najpiękniejszych, klasy- 
cystycznych, drewnia
nych siedzib ziemiańskich 
na Mazowszu z drugiej 
ćwierci XIX w. Po 
ostatniej wojnie w dwo
rze znajdowała się szko
ła, przeniesiona obecnie 
do nowo postawionego 
budynku; zbudowany on 
został kilka metrów od 
tylnej elewacji dworu. 
Gdzie był siedlecki kon
serwator zabytków, kie
dy decydowały się losy 
parku i dworu w Ru
dzienku, gdzie działacze 
ochrony zabytków, gdzie 
kultura architekta pro
jektującego ten koszmar

na terenie wybitnie za
bytkowym?
Obecna sytuacja wygląda 
następująco: w zdewa
stowanym parku znaj
duje się szkoła, przed nią 
opustoszały dwór, a przed 
dworem — boisko 
szkolne. Kleszcze zacis
nęły się na zabytku - i 
o to władzom gminy

Kołbiel chodziło! Je
szcze w latach sześćdzie
siątych w pobliżu dworu 
stał również klasycysty- 
czny lamus z pierwszej 
połowy XIX w. — dziś 
pozostała z niego ruina. 
Nie trzeba być jasnowi
dzem, aby przewidzieć, 
co czeka dwór w najbliż
szym czasie... (k)
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Dzieła
Godebskiego

Jest sprawą zadziwiającą, 
że jeden z najciekaw
szych przedstawicieli 
akademizmu w polskiej 
sztuce XIX w. — Cyp
rian Godebski, wnuk 
poety także Cypriana 
(1765—1809) — nie do
czekał się dotychczas ani 
monografii, ani wystawy. 
Wydaje się, że poza za
domowioną u nas nadal 
pogardą dla rzeźby ze
szłego wieku, wpływ na 
ten stan rzeczy może 
mieć rozrzucenie geogra
ficzne jego dzieł, od Ro
sji po Limę, gdzie wyko
nał kolosalny monument 
gen. San Martina.

Dla przyszłych badaczy 
tej twórczości szczegól
nie bogata w jego dzieła 
jest Francja. Godebski 
— znany dziś w Polsce 
głównie z warszawskiego 
pomnika Mickiewicza 
(1898) i krakowskiego 
Kopernika — był swego 
czasu znaną postacią i 
cenionym artystą w Pa
ryżu. Tu urodzony 
(1835) i wykształcony, 
pracował wprawdzie na
stępnie we Lwowie, 
Wiedniu, Belgii, w Pe
tersburgu i we Wło
szech, od 1876 r. jednak 
aż do śmierci w 1909 r. 
związał się na stałe ze 
stolicą Francji. Dekoro
wał paryskie kościoły i 
gmachy ministerialne, 
rzeźbił także dla projek
towanych przez Ch. 
Garniera reprezentacyj
nych budowli w Monte 
Carlo, wykonywał por
trety i grupy alegorycz

ne. Wiele rzeźb Godeb
skiego znajduje się dziś 
w muzeach francuskich. 
Nagrobek wybitnego 
poety i krytyka T. Gau-

tiera dłuta Godebskiego 
był szeroko komentowa
ny po jego odsłonięciu w 
1875 r. na paryskim 
cmentarzu Montmartre, 
przede wszystkim ze 
względu na osobę zmar
łego, niegdyś przywódcy 
obozu romantyków. Uzna
no jednak przy tym rów
nież klasę samego rzeź

biarza. Także w prasie 
krajowej pojawiły się 
głosy na jego temat. Bo
lesław Prus pisał: „Na 
wysokiej, ozdobnie wyko
nanej podstawie marmu
rowej spoczywa postać 
Poezji, trzymając w lewej 
ręce lutnię, a opierając się 
prawą na medalionie 
obejmującym w płasko

rzeźbie popiersie zmarłe
go. (...) Całość, obok po
wagi, odznacza się sma
kiem i wykończeniem ”. 
Jak się zdaje, to właśnie 
sukces tego dzieła przy
czynił się do decyzji 
rzeźbiarza o pozostaniu 
na stałe w Paryżu. Pro
wadził tu wraz z żoną, 
skupiający licznych arty

stów salon towarzyski, 
podobnie jak czynił to 
wcześniej w Warszawie. 
W 1889 r. otrzymał Le
gię Honorową, nagra
dzany był także medala
mi i wyróżnieniami na 
wystawach. Rozwijał rów
nież działalność poza Pa
ryżem, w wielu miastach 
Francji. Do Polski nad
syłał projekty pomników 
oraz korespondencje o 
francuskim życiu arty
stycznym, zaliczane do 
najciekawszych tekstów 
w naszej krytyce końca 
XIX w. Przyjeżdżał do 
kraju kilkakrotnie, ale 
europejska stolica sztuk 
pozostała głównym miej
scem jego działalności.

Dziełem Godebskiego 
jest kilka okazałych na
grobków Polaków i 
Francuzów na paryskich 
nekropoliach. Idealizacja 
rysów nie zawsze prowa
dziła do szczęśliwych re
zultatów artystycznych: 
na brązowym popiersiu 
gen. L. Mierosławskiego 
na cmentarzu Montpar
nasse „sławny jenerał jest 
uderzająco podobnym do 
Michała Anioła” — jak 
pisał F. Hoesick. Wśród 
nagrobków francuskich 
wyróżniały się stawiane 
ludziom sztuki, m.in. 
pomnik wielkiego kom
pozytora H. Berlioza 
(1884, cmentarz Mont
martre) z brązowym me
dalionem portretowym 
oraz pomnik głośnego 
rysownika belgijskiego 
C. Guysa (1909, cmen
tarz Pantin). Godeb
skiemu przypisywany 
jest również pomnik na
grobny słynnego okulisty 
Ksawerego Gałęzowskie- 
go na cmentarzu Pere- 
-Lachaise, wykonany z
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1. Pomnik S. Gałęzowskiego na 
dziedzińcu szkoły polskiej
2. Nagrobek T. Gautiera na 
cmentarzu Montmartre
3. Nagrobek H. Berlioza na 
cmentarzu Montmartre

(zdjęcia: Andrzej Pieńkos)

białego marmuru „ze śli
cznym skrzydlatym anio
łem sypiącym kwiaty na 
grób zmarłego” (Hoe- 
sick).

Polakom najbardziej zna
ny jest pomnik lekarza 
Seweryna Gałęzowskie
go, tzw. pomnik „Wdzięcz
ności dla Francji” (1879) 

na dziedzińcu polskiej 
szkoły w dzielnicy Ba- 
tignolles, przy rue La- 
mande, której zresztą 
Godebski był wycho
wankiem, a Gałęzowski 
współtwórcą i dobro
czyńcą. Pomnik ten 
otrzymał wyróżnienie 
na paryskim Salonie w 
1880 r.

Podobnie jak w nagrob
ku Gautiera, posłużył się 
tu Godebski zgrabnie 
obmyślaną alegorią, mniej 
jednak niż tam konwen
cjonalną i bardziej orygi
nalnie zakomponowaną. 
Przedstawia na wynios

łym cokole popiersie Ga
łęzowskiego, a u jego 
stóp — rodzajową nie
mal scenkę: dwóch chłop
ców, z których jeden, 
wspiąwszy się po kaje
tach i książkach, wypisu
je słowa podziękowania 
od młodzieży polskiej dla 
jej dobroczyńców. Figu
ra drugiego chłopca, sie
dzącego z książką na ko
lanach, została niestety 
skradziona przed laty i 
do dziś pomnik pozostaje 
w tak zdekompletowa
nym stanie. Szkoda to 
tym większa, że dobrze 
poza tym utrzymany 

monument wdzięcznie 
się prezentuje na świeżo 
odnowionym dziedzińcu 
szkoły.

Wśród licznych polskich 
grobowców na cmenta
rzach Paryża znajduje się 
kilka jeszcze, w wykona
niu których można po
dejrzewać rękę Godeb
skiego. Czas najwyższy, 
aby nareszcie zająć się 
nimi bliżej.

Jolanta Chrzanowska-
-Pieńkos

Andrzej Pieńkos
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Dla kolekcjonerów amatorów

Wnika
z korozją (24)

Octan celulozy może być 
naszym wrogiem
Octan celulozy, zwany rów
nież acetylocelulozą to two
rzywo sztuczne otrzymywane 
przez działanie kwasu octowe
go na celulozę. Dzięki dużej 
wytrzymałości mechanicznej, 
łatwemu przetwórstwu i bar
wieniu tworzywo to już od lat 
pięćdziesiątych stało się bar
dzo popularne i wyparło z 
rynku swego starszego krew
niaka — bardzo łatwo palny 
celuloid.
Błony filmowe i rentgenow
skie, folie, linijki, ekierki, o- 
prawy okularów, długopisy czy 
wieczne pióra, zabawki i 
drobna galanteria — to najpo
pularniejsze zastosowanie ta
niego i niepalnego octanu celu
lozy. A więc pozornie jest to 
tworzywo mające same zalety. 
Niestety, jego zdecydowanie 
ujemną cechą jest powolny 
rozkład, następujący niekiedy 
samoistnie. Na skutek wad 
przetwórstwa, np. przegrza
nia, albo z powodu wpro
wadzenia nieodpowiednich 
zmiękczaczy, wyroby z octanu 
celulozy ulegają samorozkłado- 
wi, przy czym wydziela się 
kwas octowy wywołujący silną 
korozję metali, jeżeli takie są w 
pobliżu.
Z powodu samorozkładu ar
kuszy folii z octanu celulozy 
mogą ulec silnej korozji prze
chowywane np. w tej samej 
szafie precyzyjne przyrządy 
pomiarowe. Również groma
dzenie od lat w jednym pudeł
ku okularów w oprawkach z 
tworzyw sztucznych i w op
rawkach metalowych okaże się 
zabójcze dla tych ostatnich. A 
więc, kolekcjonerzy, nie prze
chowujmy przedmiotów z oc
tanu celulozy razem, a nawet i 
w pobliżu wyrobów metalo
wych.

Teraz rady praktyczne. Jak w 
gąszczu dziś znanych tworzyw 
sztucznych rozpoznać niebez
pieczny octan celulozy? Ma
leńka próbka tego tworzywa 
wprowadzona do płomyka za
pałki czy zapalniczki topi się i 
spływa płonącymi kropelkami, 
a procesowi temu towarzyszy 
ostry zapach kwasu octowego. 
Jednocześnie octan celulozy 
rozpuszcza się w mieszaninie 
octanu etylu i kwasu octowe
go. Jeżeli nie możemy jednak 
dokonać identyfikacji tworzy
wa, to na wszelki wypadek po
dejrzany eksponat przecho
wujmy w szczelnie zaspawa- 
nym woreczku z folii polietyle
nowej.

Unikajmy buczyny
Dlaczego kolekcjoner ma uni
kać przedmiotów z drewna 
bukowego? Dlatego, że przy 
większej wilgotności drewno 
bukowe, tak jak opisany przed 
chwilą octan celulozy, może 
powodować silną korozję me
talowych eksponatów.
Doświadczyłem tego osobiś
cie w pracy zawodowej. Do 
mojej placówki naukowej woj
sko zwróciło się o wykonanie 
ekspertyzy, która miała wyjaś
nić przyczynę korozji stalo
wych cynkowanych części u- 
zbrojenia. Pamiętam, że po 
otwarciu solidnych drewnia
nych skrzynek poczuliśmy wy
raźny zapach kwasu octowego. 
Przechowywane w tych 
skrzynkach stalowe części mia
ły całkowicie zniszczoną pow
łokę cynku, a oznaki korozji 
metalu podłoża były już wyra
źne. Przeprowadzone badania 
produktów korozji cynku i sta
li podłoża dały wynik począt
kowo niezrozumiały. Oto z ca
łą pewnością produkty te 
miały charakter kwaśny. Wy
nik taki wydał się nielogiczny, 

bo przecież powłoka cynkowa 
była nakładana z kąpieli o od
czynie silnie alkalicznym. 
Rzecz całą wyjaśnił nasz szef, 
który przed wojną był dyrek
torem Fabryki Karabinów. Po 
wysłuchaniu relacji zapytał 
krótko: „Z jakiego gatunku 
drewna i o jakiej wilgotności są 
wykonane skrzynki? Odpo
wiedź brzmiała: „Drewno bu
kowe o wilgotności 30—40%. ” 
„Jasne — stwierdził szef — na 
drewnie bukowym, zwłaszcza 
wilgotnym, rozwijają się bakte
rie fermentacji octowej. Dzięki 
nim powstaje kwas octowy, któ
ry powoduje silną korozję meta
li".
Dowiedzieliśmy się wtedy o 
„wpadce” polskiej Fabryki 
Karabinów, która w latach 
międzywojennych wysłała do 
Turcji części karabinów ma
szynowych właśnie w skrzyn
kach z bukowego drewna. W 
czasie transportu morskiego 
wilgotność drewna znacznie 
wzrosła i bakterie wzmogły 
swoją działalność.
Z tej przydługiej relacji au
tentycznych wydarzeń wyni
ka, że metalowych eksponatów 
nie wolno przechowywać w 
pojemnikach z drewna bu
kowego ani w jego pobliżu.

Ostrożnie z płytami paź
dzierzowymi
Niektórzy kolekcjonerzy swoje 
zbiory- metalowe eksponują na 
wiszących na ścianach płytach. 
Jedni obciągają je suknem, in
ni oklejają tapetą. Tak ekspo
nowana kolekcja szabli, kłódek 
czy kluczy może się dobrze 
prezentować, ale...
Często już po kilku miesiącach 
pięknie wyczyszczone meta
lowe przedmioty zaczynają 
niebezpiecznie ciemnieć i ko
rodować. Przeważnie jako pły
ty używane są arkusze sklejki, 
miękkiej lub twardej płyty 
pilśniowej albo paździerzowej. 
Trzy materiały wymienione 
jako pierwsze są dla metalo
wych zbiorów całkowicie obo
jętne. Niestety, nie da się tego 
powiedzieć o płytach paździe
rzowych, ponieważ do ich 
produkcji stosowane są kleje 
mocznikowe. Z płyt paździe
rzowych wydziela się formal

dehyd, czyli aldehyd mrów
kowy oraz kwaśne składniki 
utwardzaczy. Oba te gazowe 
produkty nie tylko przykro 
pachną, ale i wywołują silną 
korozję metali. Dlatego w 
trosce o nasze zdrowie i stan 
naszych metalowych zbiorów, 
nigdy nie wprowadzajmy do 
pomieszczeń niczego wykona
nego z płyt paździerzowych.

Jeszcze o przechowywaniu 
Pewien niedoświadczony hob
bista zaspawał wyczyszczone 
do połysku monety srebrne 
(aby uchronić je przed ze
tknięciem się z zawartym w 
powietrzu siarkowodorem) w 
przezroczyste woreczki ze 
sztucznego tworzywa. Jakaż 
była rozpacz zbieracza, gdy po 
kilku miesiącach stwierdził, że 
monety pokrywa gruba war
stwa szarobrunatnego nalotu. 
Winowajcą okazała się użyta 
folia z polichlorku winylu. 
Oprócz chlorku zawiera ona 
różne plastyfikatory i napełnia- 
cze, które reagują ze srebrem. 
Dlatego srebrne przedmioty 
zaspawać można tylko w wo
reczki z chemicznie obojętne
go polietylenu.
Z kolei guma i ebonit zawiera
ją siarkę, która w temperaturze 
pokojowej już po kilku dniach 
powoduje wyraźne ciemnienie 
srebra, czyli korozję siarkową. 
Przedmiotów srebrnych nie 
wolno z tego powodu stawiać, 
kłaść czy nawet opierać na gu
mie, ebonicie oraz twardym i 
miękkim polichlorku winylu. 
Jednocześnie pamiętajmy, że 
półki szafki wykonane z omó
wionych już płyt paździerzo
wych i wiórowych nie mogą 
stykać się f metalowymi eks
ponatami. Również i rodzaj 
lakieru, którym jest pomalo
wana drewniana półka, na któ
rej znalazły swoje miejsce me
talowe eksponaty, też może 
mieć szkodliwy wpływ. Z pow
łok chemoutwardzalnych la
kierów do drewna, np. Che- 
mosilu czy Chematosilu, po
dobnie jak i z płyt wiórowych, 
długo wydzielają się lotne 
produkty o odczynie silnie 
kwaśnym.
Zadaniem kolekcjonera jest 
nie tylko odpowiednie oczy- 
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szczenię i zakonserwowanie 
metalowych eksponatów, ale i 
jak najdokładniejsze odizolo
wanie ich od szkodliwych 
czynników. W wypadku 
przedmiotów ze srebra pod
stawowym warunkiem zacho
wania ich w dobrym stanie jest 
suchość pomieszczenia, w któ
rym się znajdują. Nawet naj
lepsze środki nie pomogą, je
żeli nasze zbiory umieścimy w 
kuchni, nie ogrzewanej szopie 
czy pralni. Stała wysoka wil
gotność powietrza na pewno 
pobudzi do aktywności raz już 
pokonaną korozję.
Przypominamy, że przedmiot 
przeznaczony do konserwacji 
musi być bardzo starannie 
wypłukany po zabiegach od- 
rdzewiających i później dosko
nale wysuszony. W czasie 
przechowywania już zakon
serwowanych przedmiotów 
pamiętajmy o szkodliwym 
działaniu na metale wcześniej 
wymienionych tworzyw sztu
cznych, niektórych materiałów 
drewnopochodnych i pewnych 
lakierów.

Ponieważ zawsze możemy coś 
przeoczyć, nie docenić które
goś z wrogów naszych zbio
rów, a przy tym powietrze w 
naszych mieszkaniach, szcze
gólnie miejskich, też ma wiele 
zanieczyszczeń, jako zasadę 
trzeba przyjąć, że wszelkie 
eksponaty metalowe, nawet te 
najstaranniej zakonserwowa
ne, trzeba okresowo przeglą
dać i w razie potrzeby pona
wiać zabiegi zabezpieczające. 
Na zakończenie jeszcze jedna 
praktyczna rada. Stanowczo 
odradzamy zawieszanie przed
miotów zabytkowych na ścia
nach blisko pieców lub grzej
ników, a szczególnie nad nimi. 
Znane są przecież wszystkie 
ciemne smugi powstałe na 
ścianych np. nad grzejnikami. 
Wskutek naturalnego ruchu 
powietrza wokół źródeł ciepła 
w tych właśnie okolicach gro
madzą się największe ilości ku
rzu.

Stefan Sękowski

Łódź 
faraona

Kiedy spojrzymy na mapę 
Egiptu, najpierw zauważymy 
Nil, który łącząc miasta i wio
ski przepływa przez całą dłu
gość kraju. Jest to niebagatelna 
odległość — w czasach staro
żytnych południową granicę z 
Nubią i wybrzeże Morza Śró
dziemnego dzielił dystans 106 
iteru (dawna jednostka odpo
wiadająca ok. 10,5 km). Już w 
czasach predynastycznych z

kryto w grobach predynasty- 
cznej kultury Nagada.
Egipskie wyobrażenie zaświa
tów było repliką kraju leżącego 
nad rzeką, po której również 
poruszano się łodziami. Ob
serwacje codziennej wędrówki 
Słońca także kojarzone były z 
przepływem tarczy słonecznej 
umieszczonej na barce. Jeden 
z najwcześniejszych przeka
zów opisuje Boga-Słońce (Re) 

który przewiezie go przez nie
bo, aby odnaleźć miejsce, 
gdzie przebywał jego ojciec 
Bóg-Słorice. Z tego powodu w 
pobliżu piramid pełniących 
funkcję grobowców królew
skich odkryto duże, wycięte w 
skale jamy na łodzie, zaś 
drewniane statki w okolicy 
Wielkiej Piramidy w Giza, na
leżącej do władcy czwartej dy
nastii Chufu, nazwanego przez 
Greków Cheopsem.
Pod południową ścianą tej pi
ramidy odnaleziono dwie du
że łodzie pochowane we wnę
kach skalnych i jedną z nich 
wydobyto. Nie została ona 
umieszczona we wnęce w ca
łości, lecz była uprzednio ro-

Nilem związane były prawie 
wszystkie dziedziny życia 
ówczesnych Egipcjan. Coro
czne plony uwarunkowane by
ły wylewami rzeki, a obserwa
cja tego zjawiska powodowa
nego topnieniem śniegów w 
Etiopii doprowadziła m.in. do 
ustalenia kalendarza. Po rze
ce odbywały się podróże oraz 
przewóz wszelkiego rodzaju 
towarów. Najdawniejsi miesz
kańcy doliny Nilu używali do 
tego połączonych ze sobą wią
zek trzcin, później nauczyli się 
budować z tego samego mate
riału pokaźnych rozmiarów 
łodzie. Ich gliniane modele i 
przedstawienia rysunkowe od

używającego statku dla odby
cia dziennej podróży po „nie
biańskich wodach”. Łódź, w 
której żeglował, za dnia nazy
wała się Mandżet, w nocy Me- 
sektet. W wierzeniach egip
skich zachód Słońca utożsa
miany był z rozpoczęciem 
przemieszczania się Boga po 
krainie zmarłych.
Król jako przedstawiciel Re na 
Ziemi mógł za życia, jak i po 
śmierci używać solarnej barki, 
o czym wiadomo z tzw. Tek
stów Piramid: „... Niebiańskie 
łodzie zostały zbudowane dla 
króla Pepi i dzięki nim podróżu
je on do Re... Oznacza to, że 
faraon potrzebował statku, 

1.2. Pawilon muzealny u podnó
ża Wielkiej Piramidy (1) i zre
konstruowana łódź faraona (2)

(zdjęcia: Marcin Bachorski)

zebrana, po czym przykryta 
wielkimi blokami wapienia. Jej 
części ułożone jednak były w 
odległościach najbliższych rze
czywistości. Po rekonstrukcji z 
użyciem części oryginalnych, 
licząca 43 m łódź Cheopsa 
sprzed 2500 roku p.n.e. jest 
obecnie eksponowana w pawi- 
lonie-muzeum, zbudowanym 
na miejscu jej znalezienia.

Marcin Bachorski
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Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach (8 km 
od Opola) powstało w 
1961 r„ a udostępniono 
je zwiedzającym w 
1970 r. Obecnie ekspo
zycja ma około 50 
obiektów charaktery
stycznych dla wiejskie
go budownictwa drew
nianego, wśród których 
przeważają zabytki z 
XVIII i XIX w. Budynki 
zlokalizowane są w 
układzie przestrzennym 
nawiązującym do czte
rech subregionów Opol
szczyzny, z których naj
pełniej reprezentowany 
jest subregion centralny 
— „opolski” i północno- 
wschodni — „oleski”.
Dla dziedzictwa kultu
rowego wsi szczególnie 
cenne jest zachowanie 
charakterystycznych roz
wiązań przestrzennych 
zagród chłopskich. Naj
liczniej prezentowane 
są historyczne układy 
działek zagrodowych. 
Spotykamy więc obok 
chałupy biedniackiej 
bogatą „gburską” za
grodę z pełnym wypo
sażeniem wnętrz. W 
skład ekspozycji wcho
dzą również zabytki 
techniki wiejskiej: dwa 
wiatraki koźlaki z pier
wszej połowy XIX w., 
kuźnia z XVIII w. i po
chodzący z Siołkowic 
Starych młyn wodny 
zadziwiający precyzją 
wykonania działających 
jeszcze ponad stulet
nich mechanizmów drew
nianych.

Na terenie skansenu 
znajdują się też wiejskie 
obiekty użyteczności 
publicznej. We wznie
sionym w 1613 r. koś
ciele Św. Katarzyny 
znajduje się zbiór epita
fiów chłopskich z lat 
1786—1882, charakte

Opolska wieś rystycznych dla kręgów 
ewangelickich. Te wy
jątkowo cenne ekspo
naty przeniesiono tu z 
kaplicy cmentarnej w 
Ligocie koło Kluczbor
ka. Z kolei szkółka wiej
ska z XIX w. prezentuje 
typowe dla regionu 
rozwiązanie budynku 
składającego się z kla
sy i mieszkania na
uczyciela; wnętrza urzą
dzone są pochodzący-

1. Kościół z 1613 r. z Gręboszowa
2. Zagroda z XIX w. z Dąbrówki 
Dolnej; chałupa pochodzi z 1827 r.

3. Zrębowa chałupa z ok. 1830 r. 
z Wichrowa

4. Folwarczny spichlerz zrębowy 
z przełomu XVIII i XIX w. ze Sła- 
więcic
5. Kuźnia z 1726 r. z Ziemiełowic

6. Zagrodowy spichlerz z po
czątku XIX w.

(zdjęcia: Małgorzata 
Drożdż-Szczybura)
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mi z epoki pomocami 
naukowymi i sprzętami. 
Różnorodnością form 
charakteryzują się ule 
umieszczone w zlokali
zowanej między zagro
dami pasiece; pocho
dzą one z XIX i początku 
XX w. Są to m.in. poje
dyncze, podwójne lub 
potrójne kłody, ule rzeź
bione figuralne, a także 
ul pleciony.
Zabytki ruchome obej
mują przedmioty cha
rakterystyczne dla gos

podarki rolnej, hodowli, 
rzemiosła i życia co
dziennego mieszkań
ców wsi opolskiej. Te 
eksponaty (około 5000) 
umożliwiły odtworzenie 
dawnych wnętrz w pre
zentowanych obiektach. 
W muzeum organizo
wane są festyny, wy
stawy tematyczne i 
konkursy służące popu
laryzacji folkloru i kultu
ry materialnej regionu.

Małgorzata 
Drożdż-Szczybura
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Młyn w Borowej
Na początku lat dwu
dziestych obecnego 
stulecia hr. Eustachy 
Romer, ówczesny właś
ciciel majątku w Boro
wej koło Mielca, wzniósł 
we wsi młyn. Okazały 
piętrowy budynek sta
nął na skraju wsi, przy 
drodze do Ujścia. Zbu
dowany został z pusta
ków, na planie prosto
kąta, z przybudówkami i 
dwuspadowym dachem. 
Urządzenia przemiało
we napędzała nowo
czesna na owe czasy 
parowa maszyna, umiesz
czona w przybudówce 
od strony północnej. Z 
uroczystości otwarcia i 
poświęcenia młyna za- 

być dobrym gospoda
rzem. Próby odzyskania 
obiektu podejmowane 
przez Bronisława Ro
mera spełzły na niczym. 
Nowy zarządca młyn 
eksploatował, trochę w 
niego inwestował, miej
scowi rolnicy tradycyj
nie narzekali na młyna
rzy, czas płynął.
Maszyna parowa po bli
sko czterdziestu latach 
pracy stanęła pod ko
niec lat pięćdziesiątych. 
We wsi zapłonęły ża
rówki i maszynę zastąpił 
potężny silnik elektry
czny. W młynie w miarę 
upływu lat działo się co
raz gorzej, został w 
końcu sprzedany pry- 

czym oskarżycielska 
dłoń wzniesiona ku gó
rze, pozostałości daw
nej maszyny parowej — 
cylinder, wał korbowy i 
wielkie koło zamacho
we. Widoczne są je
szcze resztki przewo
dów wodnych i paro
wych umieszczone w 
betonowych kanałach 
lub zatopionych w be
tonie.
Gdy bywam w rodzinnej 
wsi i przechodzę obok 
tego miejsca, przypomi
na mi się charaktery
styczne „pykanie” ma
szyny parowej, zapa
miętane jeszcze z lat 
dziecięcych, plac pełen 
furmanek, gwar i prze
pychanki miejscowych 
chłopów. Stawiam so

bie wtedy pytanie: czy 
te resztki maszyny — to 
bezużyteczny złom, przy
kład bezrozumnego zni
szczenia, pozostawiony 
samemu sobie relikt 
dawnej myśli techni
cznej? A może jest to 
naturalna kolej rzeczy i 
nie ma się czym przej
mować? Historię młyna 
parowego w Borowej 
opracowuje szczegóło
wo p. Szczepan Ko
meński, miejscowy hi- 
storyk-regionalista, za
tem nie zniknie on cał
kowicie ze świadomoś
ci mieszkańców wsi, 
choć zadane wyżej py
tania zawsze będą ak
tualne...

Wiesław Wiącek

chowało się nawet pa
miątkowe zdjęcie.
Młyn przetrwał dobre i 
złe czasy lat międzywo
jennych i okres drugiej 
wojny światowej. Po 
wojnie podzielił los hra
biowskiego majątku, za
rządzanego do 1945 r. 
przez hr. Bronisława 
Romera, syna Eusta
chego. Przejęty przez 
państwo młyn oddany 
został w zarząd miejs
cowej gminnej spół
dzielni, która starała się

Cylinder i koło zamachowe — 
pozostałości maszyny parowej 
do napędu młyna

(fot. Wiesław Wiącek)

watnym nabywcom, któ
rzy zdemontowali urzą
dzenia, rozebrali do 
fundamentów cały bu
dynek i wywieźli, co się 
dało. Na miejscu pozo
stały tylko fundamenty, 
zarastający krzewami i 
chwastami plac i ster
czące pośrodku, ni-

Spotkanie z książką

Wszystko o sztuce
Czy rzeczywiście wszystko o sztuce zawiera trzy
częściowy leksykon, którego pierwszy tom pod ta
kim tytułem ukazał się nakładem wydawnictwa 
„Editions Spotkania”? Oczywiście, że nie wszystko, 
ale to, co zdaniem autora — Stanisława K. Stop- 
czyka — najważniejsze w tej dziedzinie: „wszystko 
o sztuce za pośrednictwem jej największych rep
rezentantów i dzieł", od czasów najdawniejszych 
do współczesności.
Tom pierwszy obejmuje hasła z zakresu malar
stwa, rzeźby i grafiki. Tomy następne mają uwzg
lędniać: tom drugi — problematykę architektury i 
rzemiosła artystycznego, tom trzeci ma stanowić 
chronologiczny przegląd sztuki od jej początków 
do czasów współczesnych.
Zamiarem wydawcy i autora leksykonu jest pomoc 
wszystkim interesującym się sztuką, kolekcjone
rom, artystom amatorom, a przede wszystkim mło
dzieży; książka otrzymała atest ministra edukacji 
narodowej jako pozycja zalecana do użytku szkol
nego. Polecamy ją także naszym Czytelnikom, mi
mo zastrzeżeń niektórych krytyków, że wybór haseł 
nie zawsze jest prawidłowy, że za mało jest bio
gramów artystów, a za dużo haseł terminologi
cznych. Jest akurat odwrotnie — w całym materia
le zdecydowanie dominują hasła dotyczące twór
ców i ich dzieł. Niewątpliwą zaletą książki jest bo
gactwo materiału ilustracyjnego — dobrej jakości 
rysunki i zdjęcia, czarno-białe lub kolorowe. (R)
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Medale i znaczki Odrębny dział w kolekcji 
stanowią monety o róż
nych nominałach, srebrne

Muzeum Archidiecezji Łódz
kiej utworzył w 1937 r. bis
kup Włodzimierz Jasiński. 
Kolekcja uległa częścio
wemu rozproszeniu pod
czas drugiej wojny świa
towej. Siedzibą muzeum 
jest pałac biskupi przy ul. 
Ks. I. Skorupki 1 (90-458 
Łódź). Zbiory o charakte
rze sakralnym zgrupowa
ne są w działach: malar
stwa, rzeźby, rzemiosła ar
tystycznego — złotnictwa, 
tkactwa artystycznego, 
rękopisów i druków.
Muzeum wzbogaciło się 
ostatnio o dwa nowe dzia
ły: numizmatyczny i filate
listyczny. Przyczynił się do 
tego ksiądz infułat Lucjan 
Jaroszka przekazując w 
1993 r. cenny zbiór medali 
i srebrnych monet (260 
sztuk) oraz 12 albumów wy
pełnionych znaczkami Pocz
ty Państwa Watykańskiego. 
W kolekcji numizmaty
cznej wiele medali pocho
dzi z oficjalnej emisji Stoli
cy Apostolskiej. Są to tzw. 
medale rocznicowe, od
lewane i bite dla upamięt
nienia kolejnych lat ponty
fikatu papieży, a równo
cześnie z okazji najwa
żniejszych wydarzeń Koś
cioła w danym roku; wy
konane zostały z brązu, 
srebra, miedzi, mosiądzu i 
tombaku. Najstarszym eks
ponatem kolekcji jest me
dal papieża Marcina V z 
1417 r. Inny o ciekawej kom
pozycji medal z 1661 r. 
przedstawia popiersie pa
pieża Aleksandra VII, a 
na jego rewersie jest za
mieszczony plan fundamen
tów bazyliki Św. Piotra i 
ukazana jedna strona pla
cu z kolumnadą Berni- 
niego; wokoło napis: 
„FUNDAMENTA EIVS IN 

1

Faktem bez precedensu 
był wybór Polaka papie
żem, toteż spowodował 
ukazanie się nowych 
emisji, które prezentowa
ne są najliczniej w archi
diecezjalnej kolekcji. Są tu 
nie tylko medale bite w 
Polsce, ale i wielu krajach 
świata, które Jan Paweł II 
odwiedził podczas podró
ży apostolskich.

i miedzioniklowe wydawa
ne zgodnie z tradycją każ
dego roku przez Stolicę 
Apostolską. Widnieją na 
nich popiersia lub herby 
papieży, bezpośrednio za 
imieniem i tytułem papieża 
podany jest rok pontyfika
tu. Najstarsza w zbiorze 
jest srebrna moneta o 
nominale 10 solidów z 
1869 r„ która na awersie ma 
popiersie Piusa IX, wybita

1. Awers meda
lu papieża Mar
cina Vz 1417 r.
2.3. Srebrna mo
neta z 1869 r.: 
awers (2) i re
wers (3)
4. Znaczek z 
emisji „Świato
we podróże Je
go Świątobliwoś
ci Jana Pawła II 
w 1979 r." 

4

MONTIBVS SANCTIS”. W
kolekcji zgromadzono też 
liczne emisje medali o 
charakterze „pamiątkar
skim". Bogato udokumen
towany jest pontyfikat Piu
sa XII i Pawła VI włącznie 
z jego apostolskimi podró
żami.

w XXIV roku jego pontyfi
katu. W zbiorze znajduje 
się też wiele innych okoli
cznościowych monet po 
współczesne, wśród nich 
srebrne emitowane przez 
Bank Narodowy PRL w la
tach 1949—1988, łącznie 
z serią wybitą w związku z 
pielgrzymkami papieża do 
Polski. Obejrzeć też 
można srebrne mone
ty wydane w latach 
1923—1939, m.in. z profi
lem głowy Jana III Sobie
skiego, Romualda Trau
gutta, Józefa Piłsudskiego, 
i inne.
Z kolei kolekcję filatelisty
czną zawiera 12 oryginal
nych albumów wydanych 
przez Pocztę Watykańską 
— na 780 stronach umie
szczonych jest kilka tysię
cy znaczków i różnych wa
lorów pocztowych. W 
trzech najstarszych albu
mach znajdują się walory 
z lat 1922—1963. Są to 
emisje dotyczące pontyfi
katów papieży: Piusa XI, 
Piusa XII i Jana XXIII. 
Obok znaczków są tam 
również bloki i arkusiki li
czące po kilka sztuk, z oz
dobnymi marginesami i 
okolicznościowymi napi
sami, a także całostki czyli 
koperty, aerogramy i pocz
tówki z wydrukowanym 
znakiem opłaty oraz 
stemple pocztowe, czyli 
pieczęcie odbijane rę
cznie. Pozostałe albumy 
obejmują znaczki z ponty
fikatów papieży: Pawła VI, 
Jana Pawła I i Jana Pawła 
II. Warto przypomnieć, że 
od początku jego pontyfi
katu do końca 1990 r. 
ukazało się już 150 edycji 
walorów pocztowych ma
jących związek z polskim 
papieżem, łącznie 415 
znaczków z 74 krajów i 
czterech samodzielnych 
zarządów pocztowych. 
Jakże wymowne jest zwie
rzenie ks. Lucjana Jarosz- 
ki, który w rozmowie ze 
mną wyznał, że kolekcjo
nowanie walorów poświę
conych Janowi Pawłowi II 
traktował nie tylko jako 
przyjemność, lecz także 
jako obowiązek.

ks. Jerzy Spychała
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Zabytki na znaczkach
W grudniu 1990 r. Poczta 
Polska wprowadziła do obie
gu interesującą serię czte
rech znaczków pocztowych 
pt. „Zabytki miast polskich": 
700 zt — Tum pod Łęczy
cą, kolegiata z XII w.

500 zł — portret Zygmunta 
Augusta, XVI—XVII w,
700 zł — Kodeks Pułtuski — 
Pokłon Trzech Króli, XI w, 
1000 zł — Kodeks Pułtuski 
— św. Mateusz Ewangelista 
1500 zł — Mikołaj Habers-

800 zł — Reszel, zamek z 
XIV w.
1500 zł — Chełmno, ratusz z 
XVI w.
1700 zł — Warszawa, koś
ciół wizytek z XVIII w.
Znaczki wydrukowano z 
przywieszką, propagującą 
Światową Wystawę Filateli
styczną „Polska '93", techni
ką offsetową, na papierze 
kredowym, w formacie 31,25 
x 39,5 mm. Wydano ozdobne 
koperty FDC (pierwszy dzień 
obiegu) i stosowano okolicz
nościowy datownik. Emisję 
projektował artysta plastyk 
J. Wysocki.
11 stycznia 1991 r. wprowa
dzono do obiegu sześć znacz
ków przedstawiających ar
cydzieła ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Krakowie:

chrack, Wypędzenie Prze
kupniów ze Świątyni, 1468 r. 
1700 zł — Zwiastowanie, po 
1470 r.
2000 zł — Mikołaj Habers- 
chrack, Trzy Marie, ok, 1470 r. 
Znaczki wydrukowano na 
podstawie barwnych diapo
zytywów, wykonanych przez 
artystów fotografików A. Wierz
bę i Ł. Schustera, wielobarw
ną techniką rotograwiurową, 
na papierze kredowanym, w 
formacie 40,5 x 54 mm. Da
townik pierwszego dnia obie
gu stosowany był w Urzędzie 
Pocztowym Kraków 1. Auto
rem projektów znaczków, ko
pert FDC i datownika okolicz
nościowego, jest artysta pla
styk A. Szczepaniak.

Eligiusz Ristau

Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — 17 tys. zł. Wpłaty na minimum trzy nu
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Warszawa, ul. Zuga 12, 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 bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100 proc, droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem te
lefonu: 34-65-21.

UWAGA: bieżące i archiwalne egzemplarze „Spotkań z 
Zabytkami” można nabywać w Firmie AMOS, Wydaw
nictwach ODZ (00-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, 
II p., pok. 18) w poniedziałki, środy, piątki w godz. 
9.00—14.00 (tel. 27-00-38) oraz w księgarniach war
szawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11A, 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 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. 
Kopernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiecko- 
-Zamek)
ROGOŹNO WLKP: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1-go Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Dłu
ga 52
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
Sztuki Medalierskiej, ul. Kiełbaśnicza 5
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3-go Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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Zagadka 
za 
milion!

Ten modernistyczny obraz namalował pol
ski malarz żyjący w latach 1872—1945. Nale
ży podać imię i nazwisko twórcy oraz tytuł 
obrazu.

Odpowiedzi na kartkach pocztowych prosimy 
nadsyłać do 5 lipca br. pod adresem redakcji (00- 
052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, I p., pok. 7). 
Prosimy o wyraźne wpisanie na kartce swojego 
imienia, nazwiska i adresu. Wśród uczestników 

konkursu, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi, 
rozlosowane zostaną dwie nagrody ufundowane 
przez Fundację PRO AUXILIO:
NAGRODA I — 1 milion zł
NAGRODA II — 500 tysięcy zł
oraz nagroda pocieszenia w postaci sześciu tomów 
reprintów o dziejach i zabytkach Lwowa — dar 
Fundacji Kultury Polskiej.
UWAGA: listę nagrodzonych z konkursu kwiet
niowego publikujemy na s. 1!

słownie słownie słownie 
 

stempel

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł 

WPŁACAJĄCY
imię
nazwisko
kod poczt.

adres

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

adres na rachunek
AMOS

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136 

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł  

na rachunek 
AMOS 

Warszawa, ul. Zuga 12 
PKO VIII O/W-wa 

1586-77578-136

Pokwitowanie dla poczty
zł 

WPŁACAJĄCY
imię
nazwisko
kod poczt.  
adres

podpis przyjmującego

pobrano opłatę stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

zt ...................... zt .......................
podpis przyjmującego

Zł ...........................
podpis przyjmującego
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Listy
Pan doc. Henryk Pan
kiewicz z Łodzi przypu
szcza, że Łuniewscy (o 
Tymoteuszu Łuniewskim 
pisaliśmy w numerze 3, 
1994 w cyklu Starożytni- 
cy) związani są z mia
stem Wartą, gdzie na 
cmentarzu znajduje się 
ich grobowiec. „Na warc- 
kim cmentarzu — pisze 
Czytelnik — jest wiele za
bytkowych grobów, które 
są restaurowane stara
niem Towarzystwa Przy
jaciół Miasta i Pzeki War
ty". Z kolei pan arch. 
Roman Jankowski z 
Brwinowa na marginesie 
rozmowy z projektantem 
p. A. Grzybowskim (nr 2, 
1994) zwraca uwagę na 
„karygodną niefrasobli
wość w ferowaniu ocen". 
Chodzi tu m.in. o stwier
dzenie odnośnie do Zam
ku Królewskiego w War
szawie, że „architektom 
po prostu nie chce się pro-

Grobowiec Łuniewskich na 
cmentarzu w Warcie

jektować w dawnych sty
lach". Autor listu bierze w 
obronę generalnego pro
jektanta odtworzenia za
mku, nieżyjącego prof. 
Jana Bogusławskiego i 
grono jego współpracow
ników, uważając, że p. 
Grzybowski „nie zna za
sad, jakie przyjęto przy 
odbudowie zamku” oraz 
zarzuca brak „konkretów, 
faktów i osób” w wypo
wiedziach, zaś cały wy
wiad jest — według p. 
Jankowskiego — reklamą.

Sztukaterie, rekonstrukcje, 
modelowanie, produkcja, montaż 

Katowice, tel. 585-404

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00—052 Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. 
Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warsza- 
wa, 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 mieszczącej się
w profilu pisma — 25 000 000 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyż
ka ceny o 50%
II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo — 4000 zł
— 1 słowo w ramce — 7000 zł
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i 
społecznych opiekunów zabytków — 3000 zł za 
jedno słowo i 4000 zł za jedno słowo w ramce.
III. Teksty reklamowe w formie artykułów infor- 
macyjno-publicystycznych, wywiadów, reportaży
— ceny od 3 do 15 milionów zł (według uzgod
nienia).
W ceny reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace 
redakcyjne, techniczne i graficzne oraz podatek 
VAT.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH 

USŁUG!

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000

Poznaj 
Swój Kraj 20 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000

Poznaj 
Swój Kraj 20 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 17 000

Płomyczek 10 000

Poznaj 
Swój Kraj 20 000

Echa Leśne 13 000

Nauka
i Przyszłość 8000

Razem zł:
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Jeden z etapów DOJRZEWANIA SYSTEMU ochrony zabytków w Polsce 
(zob. s. 2). Do znowelizowanej w 1990 r. Ustawy o ochronie dóbr kultury i o 
muzeach wprowadzony został jako „rzeczowy przedmiot ochrony” m.in. kraj
obraz kulturowy (art. 5, p. 12). W tym krajobrazie przeważają elementy bę
dące wynikiem działań człowieka: naturalne, np. teren rolniczy i techniczne, 
np. zabudowa. Pozytywnie ukształtowany krajobraz — a taki właśnie należy 
chronić — cechuje harmonijna relacja między tymi elementami oraz przemiany 
respektujące przestrzeń historyczną — materialny zapis historii decydujący o 
indywidualnym, niepowtarzalnym charakterze danego miejsca, regionu lub 
kraju. Oto krajobraz kulturowy Starego Sącza z nasyconą zabytkami prze
strzenią historyczną. W panoramie widoczne są dwie dominanty: wieże zespo
łu klasztornego klarysek (XIII—XIV w.) i parafialnego kościoła Św. Elżbiety 
(XIV w., wieża 1686 r.). Na pierwszym planie uprawne pola schodzą ku mia
stu, w głębi dolina Popradu zamknięta łagodnym pogórzem. Przykład har
monijnie zespolonych składników krajobrazu otoczenia i miasta z XIV w., 
wpisanego do rejestru zabytków. Zafałszować można statystyki i informacje, 
lecz nie krajobraz, który „zawsze powie prawdę o nas, naszej historii i o tym, 
jak dziś gospodarujemy” — pisał geograf Jerzy Kostrowicki.



Na początku marca obrabowany został kościół Wniebowzięcia Matki Bo
skiej w benedyktyńskim zespole klasztornym w Sieciechowie w woj. ra
domskim, 17 km od Kozienic. Przy okazji tego rabunku okazało się, że 
decyzją proboszcza tuż przed włamaniem rozebrano klasztorny mur z 
XVIII w. i wycięto rosnące na dziedzińcu piękne, stare kasztanowce. Od
było się to oczywiście bez wiedzy i zgody konserwatorów: zabytków i 
przyrody. Jakże często odnotowujemy taką samowolę! Tak więc zdjęcie 
opactwa (il. 1) ma dziś już charakter dokumentu z... 1993 r.
Opactwo to założone zostało w połowie XII w. z fundacji wojewody Sie
ciecha. Obecny kościół pochodzi z 1780 r., klasztor z 1733 r., ale w bu
dynkach barokowych zachowane są fragmenty romańskie. Około 1,5 km 
od opactwa położona jest wieś Sieciechów, gdzie w XI w. znajdował się 
gród rodu Sieciecha — Toporczyków. Rozległy czworoboczny rynek 
świadczy, że niegdyś Sieciechów był miastem (lokacja w XIV w.). Wśród 
dzisiejszej luźnej zabudowy znajdujemy obiekty z XIX w., coraz szybciej 
wypierane przez nowe budownictwo (il. 2). Są też budynki stawiane w 
stylu dworkowym (il. 3) i wiele chałup drewnianych z malowniczymi 
podwórkami, jak przy ulicy o nazwie Paryż (sic!) (il. 4 i 5).


