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Od redakcji
Redakcja wita Czytelników „Spotkań z 
Zabytkami” w nowym roku! Przypomi
namy, że jeszcze nie jest za późno, aby 
zakupić wydany przez nas z okazji setne
go numeru pisma kalendarz na 1995 r. 
Nie jest także za późno, aby wysłać (do 20 
stycznia br.) odpowiedź na pytanie an
kiety SPOTKANIE Z CZYTELNIKAMI 
zamieszczone w poprzednim numerze na 
s. 1. Czekają na Was wysokie nagrody 
pieniężne!
Rok 1995 rozpoczynamy artykułem o 
Krzyżowej na Śląsku (s. 2) — jest to kon
tynuacja tematu polsko-niemieckiej 
współpracy przy ratowaniu zabytków; 
po raz pierwszy pisaliśmy o takim 
współdziałaniu w numerze lipcowym z 
okazji odbudowy Kościoła Pokoju w 
Świdnicy. W dzisiejszych czasach nie 
musimy szczegółowo tłumaczyć zasad 
gry giełdowej, w której biorą udział ak
cje, czyli papiery wartościowe stwierdza
jące udział w kapitale. Prezentujemy na
tomiast piękno dawnych papierów ak
cyjnych (s. 38 i okł. s. IV) z żalem, że już 
nie istnieją.
Na naszej okładce widnieje zdjęcie zni
szczonej przez robaki polichromowanej 
rzeźby. Nowe specyfiki konserwatorskie 
prezentowane były na targach DENK- 
MAL ’94, zorganizowanych pod koniec 
października ub. roku w Lipsku, na któ
rych wśród 490 wystawców z 14 krajów 
najwięcej było firm z Polski. Celem tych 
targów była m.in. oferta udziału w 
pracach konserwatorskich na terenie b. 
NRD,. gdzie około 300 tysięcy zabytków 
— w większości zniszczonych — oczekuje 
na ratunek. Przy okazji dowiedzieliśmy 
się, jak Niemcy zachęcają do inwestowa
nia w ochronę zabytków. Budżet prze
znacza na ich remonty około 1,7 miliarda 

marek, czyli około 25 bilionów zł rocznie, 
co przy naszych kilkuset miliardach jest 
sumą zawrotną, choć dla b. NRD jeszcze 
nie wystarczającą. Na przykład w Sa
ksonii osoba remontująca zabytkowy 
obiekt odpisuje sobie przez 10 lat do 10% 
od podatku dochodowego, ma także moż
liwość wystąpienia o dotację w wysokości 
do 60% planowanych kosztów. Oczywiś
cie są pewne warunki — m.in. nie otrzy
ma pieniędzy ten, kto chce przerobić np. 
dwór w komfortową willę; warunkiem 
jest także udostępnianie wyremontowa
nego obiektu turystom. Takie zdecydo
wane rozwiązania przydałyby się i w na
szym zdewastowanym kraju!

W tym numerze polecamy opowieść o ta
jemniczym plemieniu Galindów (s. 10), 
fotoreportaż z Krzemieńca (s. 15) i arty
kuł o forcie w Przemyślu (s. 29). O ro
cznicy Powstania Styczniowego 1863 r. 
przypomina artykuł o odznaczeniach, 
jakie otrzymywali jego uczestnicy (s. 43). 
Na s. 48 rozpoczynamy cykl artykułów 
pt. Ubiory w Polsce, ilustrowany rysun
kami (okł. s. III). Autorka Ubiorów w 
Polsce, dr Anna Sieradzka, w kilkunastu 
odcinkach pokaże nam stroje od czasów 
piastowskich do mody ostatnich elegan
tów z lat trzydziestych XX w.
Oprócz kontynuacji tego cyklu i wielu in
teresujących artykułów, w następnym 
numerze rozpoczniemy szczegółową 
prezentację zabytkowych obiektów, któ
re we wrześniu ub. roku otrzymały sta
tus POMNIKÓW HISTORII. Pokazywa
liśmy już je w numerze grudniowym 
przy artykule Polskie pytania, teraz pu
blikować będziemy nie tylko ich opis i 
ilustracje, ale także podstawowe infor
macje turystyczne.

1



To, co dawne, 
minęło, 

a oto wszystko 
stało się 

nowe.

Krzyżowa
JAROSŁAW KOMOROWSKI

„Na polskiej ziemi jest Oświęcim i 
Warszawa. Jest na niej również Krzyżowa” 

— stwierdził prezydent Lech Wałęsa w 
przemówieniu z okazji pięćdziesięciolecia 

Powstania Warszawskiego, w obecności 
prezydenta Niemiec Romana Herzoga. 

W ostatnich latach mała miejscowość na 
Dolnym Śląsku, osiem kilometrów od 

Świdnicy, zyskała rangę symbolu 
polsko-niemieckiego pojednania 

i ogólnoeuropejskiej współpracy. Stąd 
bowiem, z Krzyżowej — po niemiecku 

Kreisau — pochodził Helmuth James von 
Moltke, współzałożyciel 

antyhitlerowskiego „Kręgu z Krzyżowej” 
(Kreisauer Kreis), stracony w Berlinie pod 

koniec wojny. Co więcej, tu odbywały się 
niektóre ze spotkań przeciwników 

totalitaryzmu III Rzeszy. O wiosce u 
podnóża Gór Sowich jest i będzie głośno, 

warto więc poznać jej dzieje i pamiątki 
przeszłości. Tym bardziej że niezależnie 

od wagi najnowszych kart historii, 
Krzyżowa ma ponad siedemset lat.

P
ierwsza wzmianka o dobrach rycerskich 
Kreisau pochodzi z 1250 r. Około 1330 r. 
właścicielem był Kilian von Haugwitz, w 
1338 r. — Heinze von Liebetal. O istnie
jącym wówczas zamku nic bliższego nie wiadomo. W 
dokumencie z 1335 r. wymieniona jest kaplica, zwią

zana najpierw z parafią w Makowicach (Schweng- 
feld), potem w Grodziszczu (Graditz). W XV w. 
Krzyżowa należała do von Seidlitzów i von Nasch- 
witzów. Na początku XVI w. władał nią — do śmier
ci w 1534 r. — Hans von Seidlitz. Okazała figuralna 
płyta nagrobna Hansa i jego żony znajduje się w 
prezbiterium kościoła Św. Anny w Grodziszczu. Na
zwiska kolejnych właścicieli to: von Reibnitz, von 
Mesenau, von Peterswalde, od 1655 r. von Rotkirch. 
Niewiele jest świadectw z tego okresu. Jedno z epita
fiów z Kościoła Pokoju w Jaworze informuje, że w 
1684 r. zmarł nagle w Krzyżowej („zu Kreysau”) 
Georg Siegemund von Eicke und Grosspolwitz. 
Około 1690 r. majątek przeszedł w ręce możnego ro
du von Zedlitz. Wówczas, około 1720 r., zapewne na 
miejscu dawnego zamku, na wysokim brzegu rzeki 
Piławy stanął barokowy pałac. Wznieśli go najpraw
dopodobniej budowniczowie z kręgu cenionego ar
chitekta Felixa Antona Hammerschmida, może wed
ług jego planów. W latach 1712—1725 Hammer- 
schmid był mistrzem cechu w Świdnicy i m.in. roz
budowywał zamek Hochbergów w Książu. Współ
pracował z nim stale Johanes Schwiebs, biegły ka
mieniarz, sztukator i snycerz.

We wrześniu 1759 r., podczas wojny siedmio
letniej w Krzyżowej stacjonowały oddziały 

Fryderyka Wielkiego. W lipcu 1762 r. na oko
licznych wzgórzach rozegrał się jeden z epizodów 
zwycięskiej dla króla Prus bitwy pod Burkatowem. 
Około 1770 r. posiadłość nabył hrabia von Dresky, 
właściciel Grodziszcza. Jego wnuk, Hans Georg von 
Dresky zmarł 26 lutego 1863 r., nie pozostawiwszy 
następcy. Wdowa, Emma von Dresky w dniu 1 
sierpnia 1867 r. sprzedała Krzyżową marszałkowi 
polnemu Helmuthowi von Moltke — pozostając w 
niej do śmierci w 1893 r. Nagrobek małżonków von 
Dresky ocalał jako jedyny na dawnym cmentarzu 
przy kaplicy Św. Michała.
Urodzony w 1800 r. w meklemburskim Parchimiu, 
po krótkiej służbie w armii duńskiej i ukończeniu 
pruskiej Akademii Wojennej, Helmuth von Moltke 
rychło ujawnił niepospolity talent wojskowy. Przy
dzielony w 1833 r. do Sztabu Generalnego, w ćwierć 
wieku później został jego szefem. Wybitny dowódca, 
strateg i teoretyk był głównym autorem zwycięstw w 
wojnach z Danią (1864) i Austrią (1866), umacniając 
znaczenie Prus i ich dominującą pozycję w dziele 
zjednoczenia Niemiec. Krzyżową, wraz z Dolnym 
Grodziszczem i Wieruszowem kupił z dotacji cesar
skiej, otrzymanej za zasługi. Dopiero jednak po po
konaniu Francji w wojnie 1870—1871 r. zwycięzca 
spod Sedanu, nagrodzony przez Wilhelma I tytułem 
hrabiowskim, mógł osiąść w swej śląskiej posiadłości.
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1. Pałac w Krzyżowej 
na rysunku
z końca XIX w.; 
widoczne są działa 
znajdujące się obecnie 
w Muzeum
Wojska Polskiego 
w Warszawie

2. 3. Pałac w 1994 r. 
w trakcie remontu (2) 
i portal (3)

Wkrótce von Moltke rozpoczął przebudowę pałacu w 4 
duchu neobaroku, a wewnątrz także neorokoka, na
dając mu kształt, jaki przetrwał do 1945 r. Pracami 
kierował architekt Goedeking z Berlina, wiele projek
tów i planów sporządził jednak sam feldmarszałek. 
Ponieważ brak ikonografii sprzed 1867 r., zakres 
owej przebudowy trudno dokładnie określić.

Pałac w Krzyżowej, wzniesiony na planie pro
stokąta, wysoko podpiwniczony, ma dwie kon
dygnacje i użytkowe poddasze pod mansardowym 

dachem o pokryciu z czarnego łupku. Oskarpo- 
wane naroża dodatkowo zaakcentowano boniowa- 
niem. W dziesięcioosiowej fasadzie zaznacza się czte- 
roosiowy ryzalit, wyodrębniony boniowanymi lize- 
nami, a dawniej także ozdobniejszymi obramieniami 
okien (dziś nie istniejącymi). Nad ryzalitem nadbu
dowano w XIX w. mieszkalne pięterko, ozdobione 
na krawędzi kamiennymi wazonami i umieszczoną w 
centrum jako dominanta całości wielką tarczą her
bową. Do umieszczonego na osi fasady barokowego 
portalu prowadzą schody z kutymi żeliwnymi balus-

4. Wnętrze 
kaplicy- 
-mauzoleum
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tradami. W zwieńczeniu portalu widnieją herby ro
dziny von Moltke. Pośrodku elewacji ogrodowej 
znajduje się wsparty na kwadratowych słupach taras, 
z wyjściem przez porte-fenetre z reprezentacyjnej sali 
drugiego piętra.
O dawnym wyglądzie wnętrz wiadomo niewiele. 
Główną klatkę schodową ozdobił von Moltke dwoma 
batalistycznymi malowidłami pędzla Sigurda Lipiń
skiego oraz Waltera von Looz und Corswaren, two
rzącymi swoistą historyczną klamrę. Pierwsze przed
stawia wojska Napoleona w Lubece w 1806 r., drugie 
— armię pruską we Francji w 1871 r. Ponadto z 
dawnego wystroju przetrwały kamienne kominki i 
balustrady, resztki sztukaterii i stolarki. Pałac stoi w 
południowo-wschodnim narożu folwarku, który two
rzą zbudowane w czworokąt wokół obszernego dzie
dzińca budynki gospodarcze, w części osiemnasto
wieczne: stajnie, magazyn (z zegarem), wozownia, 
waga. Na filarach bramy wjazdowej stały niegdyś fi
gury szermierzy z dobytym orężem. Za pałacem był 

park, jeden z najpiękniejszych na Śląsku, zaprojek
towany przez feldmarszałka z uwzględnieniem walo
rów pagórkowatego krajobrazu i bliskości rzeki. Dziś 
jest w tym miejscu wiejskie pastwisko.
W 1871 r. przy pałacowych schodach stanęły na la
wetach dwa zabytkowe francuskie działa, zdobyte 
rok wcześniej w Soissons — dar cesarza Wilhelma. 
Bogato zdobione spiżowe lufy odlane zostały w 
1757 r. w Strasburgu; są niemal identyczne, różnią 
się głównie wypisanymi blisko wylotu „imionami”: 
L’Incorruptible (Nieprzekupny) oraz Le Brise Murs 
(Murołom). Dekorację stanowią uchwyty czopowe w 
kształcie delfinów, chmura najeżona błyskawicami, 
tarcza słoneczna ponad i panoplia wokół zapału (czyli 
otworu na lont), a na dnie lufy maszkaron z wysunię
tym językiem, tworzącym uchwyt denny. W maju 
1947 r. PGR w Makowicach przekazał działa do 
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie moż
na je oglądać w ekspozycji na dziedzińcu.
Z innego francuskiego działa von Moltke polecił od

Przydrożna płyta

W czasie niedawnej pod
róży na Śląsk doświad

czyłem następującej przygo
dy. Na odwrocie mapy tury
stycznej „Okolice Wrocławia" 
(PPWK 1990) przy opisie 
miejscowości Brzezina, poło
żonej 5 km na zachód od 
Brzegu, odnalazłem taką oto 
wzmiankę: Przy drodze
do Lipek kam. płyta z 1584 r. 
z orłem śląskim i napisem 
upam. wybrukowanie, na po
lecenie ks. Jerzego II legn.- 
-brzes., drogi z Brzegu do Wroc
ławia".
Jechaliśmy wówczas z ekipą 
Telewizji Wrocław na zdjęcia 
do Matejowie, aby sfilmować 
tamtejszy kościół Na temat 
płyty mieliśmy tylko te 
szczątkowe informacje, brak 
było wiedzy o dokładnej jej 
lokalizacji i wyglądzie. Jadąc 
tedy przez wieś, z okien sa
mochodu wypatrywaliśmy 
poszukiwanego zabytku — 
siłą rzeczy wzrok skupiając 
na poboczach. Ponieważ 
wspomnianą mapę opraco
wano przed laty, a pow
szechnie jest znany stosunek 
do szczególnie drobniejszych 
zabytków „poniemieckich”, 
liczyliśmy się z tym, że dziś, w 
końcu 1994 r. płyty może już 
nie być, a jeśli istnieje, to w 
kawałkach. Przejechaliśmy 
zatem przez wieś i nie znaleź
liśmy nić. Zasięgnąwszy ję

zyka — „A, ta płyta? Jest koło 
przystanku...” — dotarliśmy 
do wskazanego miejsca. 
Obejrzeliśmy dokładnie cha
szcze i łąki w promieniu 200 
m od owego przystanku — i... 
znowu nic. Ponowne pytanie 
do mieszkańca wioski przy
niosło wreszcie rozwiązanie. 
My szukaliśmy płyty milcząco 
zakładając, że będzie ona 
mierzyła około metra. Tym
czasem rzeczywiście koło 
przystanku (dawniej PKS, 
dziś także autobusów miej
skich z Brzegu) stoi płyta, ale 
mierzy... nieco ponad 5 m 
wysokości. Wyryty na jej gór
nej części napis w języku 
niemieckim głosi: „W roku 
1584 Książęca Mość Jaśnie 
Wielmożny Książę i Pan Je
rzy Drugi tego imienia Książę 
na Śląsku, Legnicy i Brzegu 
tę drogę rozpoczął brukować 
i ukończył w roku 15..". Niżej 
znajduje się sentencja łaciń
ska: „Inni budują dla nas, my 
dla potomności, wszystkim 
nam Chrystus drogę do nie
ba wymości".
Płyta przetrwała w nad po
dziw dobrym stanie. Napis 
jest dobrze czytelny, również 
rysunek orła śląskiego z cha
rakterystycznym półksięży
cem na skrzydłach i piersi 
jest wyraźny. Posadowiona 
na najwyraźniej niedawno 
wykonanym postumencie be-

(fot. Maciej Wojtyński)

tonowym opatrzona jest sto
sowną tablicą z tłumacze
niem inskrypcji.
Do brukowania drogi użyto 
głównie kamienia polnego 
pospolitego na Nizinie Ślą
skiej. Najbliższe kamienioło
my znajdują się bowiem o kil
kadziesiąt kilometrów na po
łudnie. Koszty transportu bu
dulca byłyby zawrotne. Poza 
tym owe kamieniołomy leżały 
poza granicami księstwa 
legnicko-brzeskiego. Drogę 
zaczęto brukować, co oczy
wiste, od strony Brzegu, bo 
właśnie Brzeg był stolicą 
fundatora przedsięwzięcia. 
Potwierdzają to zresztą nie 
tylko źródła pisane, ale też 
sama płyta — miejsce jej 
ustawienia, treść inskrypcji i 
brakujące dwie cyfry w dacie 
ukończenia przedsięwzięcia.

Dosyć niezwykłe są jednak 
rozmiary i kształt płyty. Czy 
od początku zamierzano ją 
ustawić? Może jednak miała 
być elementem bruku? Za 
tym poglądem przemawia jej

nieregularny obrys i głębokie 
wyrytowanie rysunku i napi
su. Ale materiał — miękki 
piaskowiec zdaje się temu 
przeczyć.
Droga na tym odcinku była 
fragmentem starego szlaku 
zwanego Wysoką lub Kró
lewską Drogą. Nie sposób 
przecenić jej znaczenia dla 
kwitnącego wtedy handlu 
śląskiego Znamienne, że 
połączyła ona (jej brukowa
ny odcinek) dwa wielkie 
ośrodki handlowe i polity
czne tej ziemi: stolicę i 
największe miasto prowin
cji — Wrocław oraz stolicę 
ostatniego księstwa piasto
wskiego — Brzeg, bogacą
cy się m.in. na handlu wołami 
pędzonymi z Wołoszczyzny. 
Wybrano Brzeg, a nie drugą 
stolicę księstwa — Legnicę z 
dwóch zapewne przyczyn. Po 
pierwsze — to tylko 40 km z 
Wrocławia, a nie ponad 60, a 
po drugie — to właśnie Brzeg 
w tym czasie był ważniejszą 
rezydencją, z niedawno 
ukończonym zamkiem.

Wielokrotnie poruszany na 
łamach „Spotkań z Zabytka
mi" temat zabytków drogow
nictwa zyskał w ten sposób 
pewne uzupełnienie. Rzecz 
charakterystyczna — poza 
Katalogiem Zabytków próżno 
szukać choćby wzmianki o 
tym obiekcie w naszej litera
turze.

Maciej Wojtyński

4



lać Dzwon Pokoju dla świątyni ewangelickiej w Gro
dziszczu (rozebranej w latach powojennych). Wy
wieziony przez hitlerowców w 1944 r. dzwon ocalał i 
trafił do kościoła Św. Marcina w Minden (Westfalia). 
Ślązacy z Niemiec ufundowali jego kopię, którą 
27 sierpnia 1994 r. zawieszono w kaplicy w Krzyżo
wej. Stojąca przy wjeździe do majątku filialna kaplica 
Św. Michała w obecnym kształcie pochodzi z drugiej 
połowy XIX w. Kamienne ściany z drewnianą wie
życzką na kalenicy dachu kryją skromne wnętrze z 
neogotyckim sklepieniem w prezbiterium.

Po śmierci żony Marii w 1868 r. von Moltke 
zbudował na pobliskim wzgórzu neoromańską 

kaplicę grobową. Ponad wspartym na dwóch ko
lumienkach portalem widnieje tarcza herbowa. 
Wewnątrz, w półkolistej wnęce pośrodku stała do 
1945 r. kopia rzeźby Thorvaldsena „Błogosławiący 
Chrystus”. Górą biegnie cytat z Listu św. Pawła do 
Rzymian, brzmiący w przekładzie: „Miłość jest do

skonałym wypełnieniem Prawa”. 29 kwietnia 1891 r. 
obok żony i siostry Augusty (zm. 1880) spoczął — w 
pięć dni po zgonie we Wrocławiu — sam Helmuth 
von Moltke. Jego mauzoleum oraz urządzony w pa
łacu pokój pamiątek były tłumnie odwiedzane. Po 
drugiej wojnie światowej trumny-sarkofagi zostały 
sprofanowane i bez śladu usunięte, a kaplica zdewa
stowana. Poniżej kaplicy, na polanie wokół wysokie
go granitowego krzyża znajduje się cmentarzyk ro
dziny von Moltke — szereg prostych kamiennych 
płyt z lat 1871—1939. W pobliżu stał też Pomnik 
Chwały, poświęcony żołnierzom pierwszej wojny 
światowej.
Feldmarszałek zmarł bezpotomnie, więc majątek 
odziedziczył jego bratanek Helmuth, generał 
armii niemieckiej, po nim zaś w 1916 r. syn, no
szący to samo imię, ożeniony z Dorothy Rose In
nes z Południowej Afryki. Ich dzieckiem był urodzo
ny w pałacu 7 marca 1907 r. Helmuth James von 
Moltke. Ukończywszy studia prawnicze, w 1929 r.

Bez żadnej nadziei

Wieś Dąbrowica leży 
w woj. jeleniogórskim 

(gm. Mysłakowice). Trafić do 
niej łatwo — od Jeleniej Góry 
oddalona jest zaledwie o 5 km. 
Do 1945 r. nazywała się 
Eichberg, następnie Dębowa 
Góra. Znajduje się tu pałac z 
dawnym parkiem krajobra
zowym, położone na pofał
dowanym terenie, u podnóża 
malowniczych Rudaw Jano
wickich.
Dzieje dóbr w Dąbrowicy 
znane są dopiero od lat dwu
dziestych XVIII w. Włości te 
należały wówczas do Johan
na Franza von Carwath, 
szlachcica węgierskiego osia
dłego na Śląsku po wojnie 
trzydziestoletniej (po 1648 r.), 
obdarzonego tytułem bara
nowskim w 1702 r. i hrabiow
skim w 171 5 r. Siedzibą tego 
rodu była Maciejowa pod Je
lenią Górą, a Dąbrowica 
wchodziła w skład ich dóbr. 
Syn Johanna sprzedał Dą
browicę Klarze hrabinie von 
Frankenberg, która z kolei 
odstąpiła ją jeleniogórskiemu 
patrycjuszowi i prezesowi 
gildii kupieckiej — Danielowi 
von Buchs. Od jego dziedzi
ców wieś kupił Karl von 
Rothkirch, w 1850 r. nabył ją 
Richard Decker, właściciel 
królewskiej drukarni w Berli
nie. Zbudował on w Dąbro
wicy fabrykę papieru; rodzina

ta była właścicielem Dąbro
wicy do 1917 r.
Do trzeciej ćwierci XIX w. w 
Dąbrowicy istniała jedynie 
kuria majątkowa, czyli dom z 
dworską kancelarią i miesz
kaniem zarządcy. Budynek 
ten postawiono w drugiej po
łowie XVII w., miał zwartą, 
wydłużoną bryłę z asymetry
cznie usytuowanym ryzalito
wym wykuszem. Został on 
przebudowany około 1750 r. 
Otrzymał wówczas nowe 
kamienne portale, sklepienia, 
a wykusz nakryty został heł
mem. Ostateczną moderni
zację dworu przeprowadzono 
w trzeciej ćwierci XIX w. z ini
cjatywy Richarda von Decke- 
ra. Budynek został podwyż
szony, ryzalitowy wykusz 
przekształcono w wieżę, na 
której dachu założono wido
kowy taras. Kompozycję bry
ły podporządkowano zasa
dom symetrii i asymetrii, zaś 
wystrój utrzymano w stylu 
neogotyku. Powstała w ten 
sposób letnia rezydencja pa
łacowa, której architektura 
związana jest z tzw. szkołą 
berlińską, czyli środowiskiem 
twórczym grupującym archi
tektów przetwarzających w 
latach 1840—1875 artysty
czną spuściznę wybitnego 
architekta Karla F. Schinkla 
(1781—1841). Inspirację do 
takiej przebudowy mogły też

stanowić letnie pałace króla 
pruskiego w Wojanowie, 
Karpnikach i Mysłakowicach. 
Razem z pałacem powstał 
otaczający go od południa 
niewielki park z podjazdem 
poprowadzonym wzdłuż fron
tu budowli i z otwierającymi 
się ku niemu parkowymi wnę
trzami. W ten sposób zespół 
pałacowy zyskał jednolitą ca
łość architektoniczno-krajo- 
brazową.
Po drugiej wojnie światowej 
pałac należał najpierw do 
PGR, następnie przedsię
biorstwa hodowlanego, które 
użytkowało tylko przyziemie. 
Obecnie obiekt przejęła 
Agencja Własności Rolnej.
Jest to budowla założona na 
planie prostokąta, trójkon- 
dygnacyjna, z czterospado
wym, dziś częściowo zawa
lonym dachem. Prostokątny 
plan korpusu wzbogacają 
dodatkowe detale architek
toniczne wysunięte przed lico

elewacji: portyk wejściowy, 
pięciokondygnacyjna wieża, 
przypora oraz ryzalit z klatką 
schodową. Najbogatsza ar
chitektonicznie jest elewacja 
frontowa składająca się z 
trzech wyraźnie wyodrębnio
nych elementów, z których 
zachowały się dwa: środko
wy pełniący funkcję fasady 
oraz niższy od niego połud
niowy.
Stan zachowania pałacu jest 
bardzo zły: zawilgocone fun
damenty, zewnętrzne ściany 
popękane, wewnętrzne zawa
lone lub w trakcie osuwania 
się, stropy zagrożone zawa
leniem lub już zawalone, za
chowany fragment dachu 
przegniły, a pokrycie uszko
dzone lub całkowicie zni
szczone. W jaki sposób i czy 
jeszcze w ogóle można ura
tować ten pałac?

Stanisław A. Sikorski
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5. Dom na Wzgórzu
6. Działa z Krzyżowej 

na terenie 
Muzeum Wojska 

Polskiego
7. Graficzny znak 

Fundacji „Krzyżowa"
(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

przejął on zarząd majątku, a w 1931 r. poślubił Freyę 
Deichmann. Po śmierci ojca w 1939 r. już jako ber
liński adwokat stał się właścicielem Krzyżowej.
Przeciwny od początku narodowemu socjalizmowi, 
latem 1940 r. von Moltke wraz z Peterem Yorckiem 
von Wartenburgiem zgromadził krąg opozycjoni
stów, ludzi różnych wyznań i orientacji politycznych. 
Połączeni przekonaniem o nieuchronnym upadku 
hitlerowskiego reżimu, dyskutowali nad przyszłością 
Niemiec, przygotowując program i odpowiednich 
ludzi na ów decydujący moment. Demokracja, re
konstrukcja prawa, chrześcijańskie podstawy życia 
społecznego, ukaranie zbrodniarzy — to fundamen
ty. Szczegóły znaleźć można w coraz bogatszej litera
turze przedmiotu. Działalność prowadzono głównie 
w Berlinie, w Krzyżowej natomiast odbyły się trzy 
duże zjazdy: w maju i październiku 1942 r. oraz w 
Zielone Świątki 1943 r. Miejscem spotkań nie był pa
łac, lecz oddalony o kilkaset metrów budynek na 
wzniesieniu za rzeką, zwany Domem na Wzgórzu 
(Berghaus).

Uczestnicy Kręgu z Krzyżowej odrzucali przemoc 
— nazizm miał sam się zniszczyć i skompromitować. 
Wielu z nich poparło jednak w lipcu 1944 r. spisek 
Stauffenberga. Von Moltke był wtedy od pół roku 
uwięziony za ostrzeżenie przyjaciela o grożącym mu 
aresztowaniu. Śledztwo po nieudanym zamachu na 
Hitlera ujawniło istnienie Kręgu. Oskarżony o zdra
dę stanu, Helmuth James von Moltke został 12 stycz
nia 1945 r. skazany na karę śmierci, a 23 stycznia 
stracony w Plótzensee i pochowany w nieznanym 
miejscu.

Po zajęciu Krzyżowej przez wojska sowieckie i 
wyjeździe jesienią 1945 r. Frei von Moltke pa
łac splądrowano, a majątek upaństwowiono. Pod za

rządem PGR gmach stopniowo popadał w ruinę. 
Tymczasem niemieccy i polscy intelektualiści już w 
latach siedemdziesiątych, a szczególnie po 1980 r. 
(Klub Inteligencji Katolickiej we Wrocławiu) doma
gali się pamięci o Kręgu z Krzyżowej i powstrzyma
nia dewastacji pałacu. Uznanie zasług niekomuni
stycznych opozycjonistów było jednak aż do końca 
blokowane przez peerelowskie władze. Jeszcze w 
kwietniu 1989 r. lokalny dziennik PZPR pisał: „Nie 
mamy nic przeciwko temu, by Bundestag stawiał po
mniki w RFN, ale nie w pobliżu Świdnicy
Przełom nastąpił 12 listopada 1989 r., w trzy dni po 
zburzeniu berlińskiego muru. Podczas Mszy Pojed
nania przed zrujnowanym pałacem spotkali się pre
mier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Helmuth Kohl. 
Obie strony wyraziły wolę utworzenia w Krzy
żowej Międzynarodowego Domu Spotkań 
Młodzieży. W czerwcu 1990 r. wrocławski KIK 
przejął zespół pałacowo-parkowy, a jesienią usta
nowiono Fundację „Krzyżowa” dla Porozu
mienia Europejskiego. Środki finansowe zobowią
zała się zapewnić Fundacja Współpracy Polsko- 
Niemieckiej. Na placyku przed bramą majątku stanął 
kamień, upamiętniający Krąg z Krzyżowej, a w kap
licy Św. Michała urządzono ekspozycję historyczną. 
Gospodarz kaplicy, ks. proboszcz Bolesław Kałuża z 
Grodziszcza od lat energicznie wspiera odrodzenie 
Krzyżowej.
Odbudowę pałacu rozpoczęto 1 lipca 1992 r., naj
pierw rekonstruując dach i poddasze; remont prowa
dzony jest nieprzerwanie. Trwa konserwacja — na 
miejscu i w pracowniach — malowideł, kamieniarki i 
elementów żeliwnych. Wstępnie zabezpieczono 
mauzoleum i cmentarz rodzinny oraz Dom na Wzgó
rzu. Wzorcowo odbudowana została dawna stajnia, 
przeznaczona na schronisko młodzieżowe, oddane do 
użytku w lipcu 1994 r. Na związaną z tym uroczy
stość przyjechała ze Stanów Zjednoczonych Freya 
von Moltke. Prace w Krzyżowej będą konty
nuowane przez wiele lat, ale ich cel — porozu
mienie dla wspólnej przyszłości — już jest rea
lizowany poprzez wakacyjne spotkania mło
dzieży z wielu krajów Europy i Ameryki. Pol
sko-niemiecki napis na Dzwonie Pokoju przypomi
na: „Jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 
stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko sta
ło się nowe”.

Jarosław Komorowski
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1. Prof. Kazimierz Michałowski

Gniazda rodzinne

„Krychów”
JANUSZ MILISZKIEWICZ

Na komodzie stoi fotografia: prof. 
Kazimierz Michałowski w otoczeniu 

senatu Cambridge University odbiera 
dyplom Doktora Honorowego tej uczelni. 

Obok wielkie okno wychodzące na wschód, 
z dalekim widokiem na starodrzew. 

Uczony chętnie pracował w tym pokoju na 
parterze, powstały tu książki wydawane 

i wielokrotnie wznawiane przez najlepsze 
światowe oficyny. Regały uginają się pod 

dokumentacją archeologicznych odkryć 
profesora, jakimi świat emocjonował się 

przez blisko pół wieku.

P
o domu oprowadza mnie pani Kry
styna z Baniewiczów Michałowska. 
To właśnie na cześć córki Tadeusz 
Baniewicz nowo zbudowaną willę na
zwał „Krychów”. Kopanie dołów pod funda

menty rozpoczęto jesienią 1930 r., zaś jesienią 
roku następnego architekt Jan Lucjusz Szper- 
ling ukończył budowę. Centralne ogrzewanie, 
winda towarowa łącząca kuchnię z pokojami, 
oranżeria. Dom stanął w Podkowie Leśnej na 
trzyhektarowej działce, zakupionej po parcelacji 
majątku Stanisława Lilpopa, teścia Jarosława 
Iwaszkiewicza.
W ścianę kościoła w Podkowie Leśnej wdzięczni 
mieszkańcy wmurowali tablicę: „Tadeusz Ba
niewicz (1879-1974) twórca i założyciel miasta 
ogrodu Podkowa Leśna, kościoła pod wezwaniem 
św. Krzysztofa, szkoły im. Bohaterów Warszawy, 
Elektrycznych Kolei Dojazdowych. Czcijmy Jego 
pamięć modlitwą”. Inżynier Tadeusz Baniewicz, 
absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki 
Warszawskiej elektryfikował tramwaje warszaw
skie. W rodzinnym albumie zachowała się foto
grafia przedstawiająca Tadeusza Baniewicza 
kierującego pierwszym elektrycznym tramwa-
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2. Na życzenie właścicieli 
architekt zaprojektował 

od południa 
ogromne okna

jem. Później projektował linie tramwajowe w 
Wilnie, skąd do Petersburga wyjechał już jako 
dyrektor Wydziału Kolei Żelaznych rosyjskiej fi
lii koncernu Siemens-Schuckert. Po wybuchu 
rewolucji październikowej opuścił Rosję i wrócił 
do Warszawy, gdzie z czasem, jako najwyższej 
klasy specjalista, stworzył Elektryczną Kolej Do
jazdową do Grodziska, której dyrektorem był do 
1949 r. Kiedy kilka lat temu powstał Klub Mi
łośników Elektrycznych Kolei Dojazdowych, 
pani Krystynie Michałowskiej wręczono legity
mację nr 1 wraz z zaszczytnym tytułem Członka 
Honorowego. Na legitymacji wydrukowano 
apel: „Proszę o udzielenie pomocy właścicielowi le
gitymacji w ratowaniu zabytków i dokumentów hi
storii kolei”.

Dom jest mały, ma zaledwie 200 m po
wierzchni, gdyby nie pożyczki, nigdy nie 
zostałby zbudowany. Rodzice pani Micha

łowskiej byli jednymi z pierwszych miesz
kańców Podkowy i od razu stali się patriotami 
miejscowości. Tadeusz Baniewicz, urodzony 
społecznik, jeszcze w Petersburgu założył Polską 
Macierz Szkolną. W Podkowie brał udział w 
projektowaniu kształtu urbanistycznego miejs
cowości. Jeszcze przed wojną współtworzył To
warzystwo Miłośników Miasta-Ogrodu Podko
wa Leśna, należał do Rady Gromadzkiej. Kie

rował też pracami Komisji Technicznej przy 
budowie kościoła. Działając w Komitecie Budo
wy Kościoła, Tadeusz Baniewicz wyszukał mło
dego architekta Brunona Zborowskiego i powie
rzył mu budowę. Kiedy zaś stała się głośna poli
chromia w Kaplicy Ormiańskiej we Lwowie, po
jechał do Lwowa i namówił autora, Jana Henry
ka Rosena, by przyozdobił podkowiański koś
ciół. Powstał fresk przedstawiający św. Krzysz
tofa; w czasie jego malowania artysta mieszkał w 
„Krychowie”.
Na historycznej fotografii widać przed willą 
budkę niemieckiego wartownika strzegącego ge
nerała, który wybrał „Krychów” na swą siedzi
bę. Po powstaniu, kiedy spalono Szpital Wolski, 
w „Krychowie” mieścił się oddział chirurgiczny, 
zlikwidowany dopiero w maju 1945 r. Rannym 
powstańcom i uciekinierom z Warszawy ratowali 
życie doktorzy: Radłowska, Rudowski, Power- 
towski i prof. Rutkowski. Pani Michałowska 
pracowała jako sanitariuszka. Zdarzało się, że w 
„Krychowie” przebywało równocześnie 150 
rannych i uciekinierów. Zaraz po wojnie Kry
styna Baniewiczówna poznała i poślubiła Kazi
mierza Michałowskiego.

Do 1950 r. parter domu zajmowały biura 
EKD, bowiem warszawski gmach dyrek
cji spłonął. Po wyprowadzce nastąpiła kata-
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3. Pani Krystyna Michałowska 
wraz z gościem, 
młodym miłośnikiem 
archeologii

strofa — dom objęto kwaterunkiem. Przypa
dek zrządził, że rodziny, które zamieszkały w 
„Krychowie”, z czasem wyprowadziły się. Wte
dy prof. Kazimierzowi Michałowskiemu udało 
się namówić do zamieszkania w willi bezdo
mnych Annę i Jerzego Kulczyckich, którzy do 
„Krychowa” sprowadzili się wraz z legendarną 
kolekcją wschodnich kobierców. Dziś jej część 
zdobi Wawel, część zaś okresowo wystawiana 
jest w Galerii im. Kulczyckich na Kozińcu w 
Zakopanem. I tak w pokojach na parterze zawis
ły zabytkowe tkaniny, Jerzy Kulczycki dnie spę
dzał na tarasie od wschodniej strony. Wymogi 
kwaterunku były spełnione, właściciele zaś zy
skali wyjątkowych sąsiadów, więcej nawet — 
przyjaciół.

Pani Janina z Mrajskich Baniewiczowa była ma
larką, uczennicą Witolda Pruszkowskiego. 
Obydwoje z mężem zawsze dbali o estetykę oto
czenia. Wokół willi założyli park, który pielęg
nowany był przez zatrudnionego ogrodnika, dziś 
już zdziczały. Otaczali się pięknymi przedmio
tami, cenili zwłaszcza meble. Kiedy po wybuchu 
rewolucji przymusowo opuszczali Petersburg 
wydawało się, że bezpowrotnie utracili ulubione 
przedmioty zakupione w 1913 r. jeszcze w Wil
nie, gdzie pobrali się rodzice pani Krystyny. 
Szczęśliwie udało się odzyskać dobytek w ra
mach rewindykacji w 1922 r. Pamiątki przetrwa

ły okupację, powojenną zawieruchę i zdobią dziś 
pokoje w „Krychowie”, tworząc tak rzadko spo
tykaną w Polsce ciągłość rodzinnej tradycjń

Czas w „Krychowie” jakby zatrzymał się.
Dom nigdy nie był remontowany. Ma to 

swoje dobre strony, zachowały się bowiem nie 
spotykane już gdzie indziej porcelanowe kontak
ty do zapalania światła, oryginalne okucia okien i 
drzwi, dawna armatura. Wszystko to tworzy 
niepowtarzalny klimat. W stolicy, w podob
nie nienaruszonym stanie odnalazłem tylko dwa 
mieszkania: malarki Teresy Roszkowskiej przy 
ul. Obrońców 15 oraz malarza Tadeusza Gro
nowskiego przy ul. Okólnik 9. Niestety, w ostat
nich latach i te wnętrza zatraciły swój pierwotny 
charakter, tak więc willa w Podkowie jest uni
katem.
W 1962 r., po wyprowadzeniu się państwa Kul
czyckich, prof. Kazimierz Michałowski parter 
domu nieodpłatnie udostępnił kierowanemu 
przez siebie Zakładowi Archeologii Śródzie
mnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 
który do dziś tu pracuje. Trwają starania o wpi
sanie domu do rejestru zabytków.

Janusz Miliszkiewicz
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Fenomen 
kulturowy: 

zachodniobałtyjska 
„grupa 

olsztyńska”

ieco odmienną sytuację notujemy 
na rdzennie bałtyjskich terenach 
północno-wschodniej Polski. Przemia
ny zachodziły tu w innym rytmie i 

nie odbywały się tak gwałtownie. Tylko jedna 
grupa ludzka (plemię?) odbiegała od tej 
przeciętnej. Nazywano ją dawniej „kulturą 
mazursko-germańską”, obecnie zaś zachodnio- 
bałtyjską „grupą olsztyńską” ze względu na 
terytorium, które zajmowała. Rejon ten w VI i 
VII w. stanowił swoisty fenomen kulturowy — 
znajdowało się tu centrum cywilizacyjne o 
rozległych powiązaniach biegnących w różnych 
kierunkach.

Galindowie
i groby koni

TADEUSZ BARANOWSKI

Kilka odcinków dawnych dziejów ziem 
Polski ze względu na ograniczony zasób 

źródeł bardzo opornie poddaje się 
badaniom. Należy do nich tzw. okres 

wędrówek ludów — jeszcze nie w pełni 
rozpoznany koniec starożytności, kiedy 

następowało burzenie starych 
i kształtowanie się nowych form w wielu 

dziedzinach życia. Od badaczy owych 
czasów oczekuje się m.in. odpowiedzi na 
wywołujące nadal żywe dyskusje pytanie 
o kolebkę Słowian. Okres ten wyobrazić 

sobie można jako chaos związany 
z migracjami różnych ludów, 

porzucających odwieczne tereny, 
powodowanych zdobywaniem łupów albo 

ucieczką przed wrogiem. 

W pięknym lesistym krajobrazie, wśród wzgórz i 
jezior, na stosunkowo niezbyt urodzajnych gle
bach, przez około sto pięćdziesiąt lat zamieszki
wało plemię, którego wyroby nosiły cechy wielu 
kultur. Dlatego też trudno znaleźć jego bezpoś
rednich poprzedników, choć w pewnych ele
mentach można dopatrywać się wpływu ludów 
stepowych. Wyłącznie rolnictwo, hodowla, ło
wiectwo czy rybołówstwo nie mogły jednak 
przysparzać tym ludziom bogactw, pozwalają
cych na składanie zmarłym darów grobowych o 
wielkiej wartości. Wykopaliska archeologiczne, 
szczególnie prowadzone na cmentarzyskach, np. 
w Tumianach, Kielarach, Starym Kosewie, 
Miętkiem czy Wyszemborku, przyniosły intry
gujące wyniki. Zmarłych palono i chowano w 
jamach lub popielnicach w płaskich grobach, a 
obok grzebano konie; cmentarze liczyły nawet 
kilkaset pochówków.
Istotnym elementem jest brak broni w grobach, 
co wskazywać raczej by mogło na tradycję bałtyj- 
ską niż na pokojowe usposobienie ludności. Cha
rakterystyczne jest także zaopatrywanie glinia
nych popielnic w otwory-okienka dla „wyjścia 
duszy”. Takie okienka z V—VI w. n.e. znane są 
także z terenów saskich nad dolną Łabą i z Jut- 
landii; stamtąd być może trafiły na Mazury.

Ze zmarłymi grzebano znaczną liczbę 
przedmiotów wykonanych z metali kolo
rowych, przede wszystkim z mosiądzu 

(który dzięki pięknej barwie naśladował złoto), 
ale także ze srebra, rzadziej złota, nigdy z żelaza. 
Szczególną różnorodność wykazują ozdoby. 
Modne były duże zapinki płytowe, kuszowate i 
tarczowe. Zdobiono je bogatym ornamentem 
zoomorficznym i geometrycznym, czasem ple
cionką — często zaopatrywano też w boczne wy
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rostki przypominające palce. Nawiązują one 
formą i ornamentem do wzorów franko-alamań- 
skich, ostrogockich i wizygockich znanych z 
Europy Zachodniej oraz do uznawanych za sło
wiańskie wzorów naddnieprzańskich. Podobne 
koneksje dotyczą sprzączek i okuć pasa, podczas 
gdy wisiorki, pierścionki, bransolety, ostrogi i 
noże w ozdobnych pochwach oraz inne odmiany 
zapinek znajdują pierwowzory w kręgu bałtyj- 
skim. Wielu z tych przedmiotów nie wykonano 
na miejscu. Bogactwo stroju uzupełniały różno
kolorowe, zdobione oczkami paciorki szklane. W 
grobach, poza popielnicami, umieszczano rów
nież inne naczynia gliniane. Ich formy czerpano 
z reguły od Bałtów (czasem zapewne także od 
Słowian), a ornamentykę z Europy Zachodniej.

Na cmentarzyskach obok spalonych szcząt
ków ludzkich odkrywane są groby koni. 
Koń był niezastąpiony w poruszaniu się po 

porośniętych lasami obszarach, stąd jego duża 
rola u ludów europejskiej strefy leśnej. Niewiele 
przy tym wiadomo o komunikacji wodnej, choć 
jej wykorzystywanie jest pewne — liczne 
połączone rzekami jeziora stwarzały możliwość 
dalekich wypraw łodziami. Koń jako zwierzę 
udomowione pojawił się w Europie już w końcu 
młodszej epoki kamienia, szerzej był 
użytkowany w epoce brązu. Zdobył też ważne 
miejsce w wierzeniach, obrzędach i rytuałach, 
również w zwyczajach pogrzebowych. W okresie 
wpływów rzymskich pochówki i ofiary z koni 
znane są z terenów m.in. Francji, Belgii, 
Niemiec, Litwy, Białorusi, Rosji (zwłaszcza na 
Półwyspie Sambijskim), w Polsce zaś głównie w 
części północno-wschodniej i na Śląsku.
Groby koni z czasów merowińskich (V—VII 
w.), karolińskich (VIII—IX w.) i ottońskich 
(X—XI w.) szczególnie licznie odkrywane są 
m.in. w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, 
Słowacji, Litwie, Rosji i w Polsce. W tych sa
mych czasach (okres Vendel — około 550—800 r. 
i wikiński około 800—1050 r.) występują one 
w Skandynawii, także na Islandii.

Wierzenia związane od najdawniejszych 
czasów z koniem obejmują skomplikowaną 
symbolikę śmierci należącą do sfery lu- 
narnej. Koń występował w królestwie śmierci 
jako przewodnik dusz, bywał również symbolem 
radości, zwycięstwa, młodości, siły i męskości; 
był dosiadany przez bogów. Z tych licznych po
wodów konie często chowano wraz ze zmarłymi 
lub jako zwierzęta ofiarne. Zwyczaj ten prakty

kowała także ludność zamieszkująca okolice dzi
siejszego Olsztyna w VI—VII w. n.e.

Odkrywane konie leżą jakby odpoczywały. 
Zdumienie wzbudza przepych paradnych 
rzędów końskich. W pyskach mają żelazne wę

dzidła, nierzadko o skomplikowanej konstrukcji i 
misternych zdobieniach. Starannie wykonane, 
skórzane ogłowia końskie okute są pięknie orna
mentowanymi blaszkami z brązu, często pokry
tymi srebrną folią. Z rzadka pojawiają się okucia 
siodeł, ale — jak się wydaje — brak było wó
wczas twardych siodeł, najczęściej stosowano 
podkładki np. derki. Nie używano jeszcze strze
mion, które zastępowały pętle rzemienne.

Podczas wykopalisk w Tumianach całkowite 
odsłonięcie, wypreparowanie i oczyszczenie 
szkieletu konia wraz z oporządzeniem jeździeckim 
oraz wykonanie dokumentacji naukowej zabiera
ły kilkuosobowej ekipie archeologów około 10 
godzin intensywnej pracy. Naturalne warunki 
glebowe sprawiały, że zarysy jam grobowych po
jawiały się zaledwie kilka centymetrów nad szkie
letem konia. Wobec tego podczas badań prze
rzucono olbrzymie ilości piasku, ponieważ szkie
lety koni leżały często 2 m poniżej dzisiejszego 
poziomu ziemi. W ten sposób odkryto 17 gro
bów koni z 33 szkieletami.

Wierzenia dotyczące ważnej funkcji konia 
w zaświatach skłaniały do składania do 
ziemi wraz ze zwierzęciem także przedmiotów 

służących do jego pielęgnacji — grzebieni lub 
zgrzebeł z rogu i kości oraz nożyc żelaznych. Te 
akcesoria mogły mieć też inne znaczenie (prze
cięcie nici życia?). Ze względu na brak źródeł pi
sanych dotyczących tego zjawiska opierać się 
musimy na hipotezach. Można sądzić, że ko
nie chowano wraz z jeźdźcem, choć nie wy
klucza się możliwości składania ich jako 
oddzielnych ofiar. Wyniki ekspertyz paleozo- 
ologicznych świadczą, że chowano wyłącznie 
ogiery, przeważnie nie nadające się już pod 
wierzch. Nasuwa się przy tym przypuszczenie, 
że konie składano do grobów jesienią, kiedy dla 
utrzymania stada większość ogierów nie była po
trzebna, a ze względu na konieczność gromadze
nia paszy na zimę stanowiły one zbyt duże ob
ciążenie. Mimo stosunkowo licznych pochów
ków końskich trzeba zdać sobie sprawę, że np. w 
Tumianach była to jedynie jedna dziesiąta liczby 
grobów ludzkich. Biorąc pod uwagę czas użyt
kowania cmentarzyska, dochodzimy do wniosku,

u



1. Gliniana urna 
okienkowa z ludzkimi 
kośćmi

2. 3. Brązowe zapinki: 
„palczasta” (2)
i „płytowa” (3)

4. Odkryty w jednym 
z grobów ciałopalnych 
srebrny komplet 
sprzączek, okuć 
i zakończeń pasa
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5. Szczątki konia 
pochowanego z uzdą, 
grzebieniem i nożycami

6. Wędzidło żelazne 
odkryte w pysku 
pochowanego konia

03 -gM

7. Grzebień z rogu i futerał 
odkryte przy boku 
pochowanego konia

8. Rekonstrukcja uzdy 
na podstawie znalezisk 
z końskich grobów



że ofiary z koni składano wyjątkowo. Nie wiemy, 
z jakiej odbywało się to okazji, najpewniej w or
szaku wybitnego członka społeczności (wodza?). 
Mięso konia, jak się zdaje, nie służyło za poży
wienie, a rolę tego zwierzęcia podkreśla tzw. 
ofiara zakładzinowa, jaką odkryto w dolnej partii 
pozostałości chaty na terenie osady zamieszkiwa
nej przez ludzi chowających zmarłych na cmen
tarzysku w Tumianach. Zadziwiająca różnorod
ność form wytworów tej ludności, wywodzących 
się z terenów merowińskich, skandynawskich, 
gockich, słowiańskich, bałtyjskich itd., wskazuje 
na jej dużą aktywność. Czy chodziło w tym wy
padku o kontrolę lub rabunek szlaków handlo
wych, które w tamtych burzliwych czasach nie 
biegły już tak samo, jak w okresie rozkwitu 
głównego szlaku bursztynowego, czy też właśnie 
handel bursztynem sprawił, że mieszkańcy Ma
zur bogacili się szybciej niż sąsiedzi? Może na to 
wskazywać list króla Ostrogotów Teodoryka do 
Hestów-Estów, czyli Prusów, z lat 514—517, 
zanotowany przez rzymskiego pisarza, historyka 
i męża stanu — Kasjodora. Jest to podziękowa
nie za dar bursztynowy i obietnica rewanżu w 
postaci innego daru.

9. Rysunek grobu końskiego
z różnymi przedmiotami:
1 — wędzidło,
2 — sprzączka uzdy,
3 — sprzączka popręgu,
4, 5 — okucia rzędu końskiego

(zdjęcia: 1 — Dariusz Członkowski,
2—4, 6,7 — Bartosz Tropiło,
5 — Tadeusz Baranowski)

Rozważając pochodzenie tego plemienia, 
które być może wytworzyło organizację w 
rodzaju protopaństewka, bierze się pod uwagę 

różne warianty. Atrakcyjna jest hipoteza, że 
część germańskiego plemienia Herulów — od
łamu Gotów, po dłuższej wędrówce po Europie, 
na początku VI w. udała się w drogę powrotną 
ku Skandynawii. Po przejściu krajów słowiań
skich (o czym pisze Prokop z Cezarei) usadowić 
się miała właśnie na Mazurach. W innej hipo
tezie wspomina się o naddnieprzańskich 
Słowianach lub części Galindów, którzy 
powracali znad Morza Czarnego. Za tą 
ostatnią możliwością przemawia fakt przewagi 
elementów bałtyjskich w kulturze omawianej 
grupy i to, że bałtyjscy Galindowie zamieszkiwa
li zachodnią część Mazur we wczesnym śred
niowieczu, a lokalizowani już byli mniej więcej 
na tych terenach w przekazie Ptolemeusza z II 
w. n.e.

Odrębność grupy ludzkiej odnalezionej w okoli
cach Olsztyna utrzymała się przez około sto 
pięćdziesiąt lat. Nie mamy żadnych wskazówek, 
że po tym czasie wy wędrowała ona gdzieś dalej. 
Był to więc tylko krótkotrwały rozkwit ośrodka o 
wybitnie rozwiniętych kontaktach dalekosię
żnych, zapewne kupieckich, który po okresie 
prosperity przestał istnieć.
Znamienny jest fakt, że w pobliżu, w okolicach 
Elbląga w VII w. zaczęło formować się inne 
ważne centrum kulturowe — ośrodek handlu, w 
którym w IX w. powstało Truso, znane dzięki 
podróżnikowi angielskiemu Wulfstanowi. W po
czątkowej fazie rozwoju tego ośrodka również w 
nim występują groby wspaniale wyposażonych 
koni.

Tadeusz Baranowski
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Krzemieniec

Miasto to najczęściej 
kojarzy się nam z 
Juliuszem Słowac
kim i Liceum Krzemieniec

kim, dzięki któremu obwołano 
je Atenami Wołyńskimi. Pier
wsza wzmianka o nim pocho
dzi z 1064 r. i dotyczy drew
nianego wówczas zamku, do
minującego nad miastem 
przez kilka stuleci. Zmieniał 
on wielokrotnie właścicieli — 
była nim m.in. Bona, żona 
Zygmunta I Starego, od imie
nia której wzgórze z zamkiem 
nazwano Górą Bony (dziś Gó
ra Zamkowa). Zamek został 
zdobyty i w dużej części zbu
rzony przez Kozaków w 1648 r. 
Jego ruiny, które po 1945 r. 
próbowano restaurować, ule
gają stopniowemu niszczeniu. 
Ze wspomnianą Boną wiąże 
się pierwsza wzmianka doty
cząca ówczesnego kościółka 
parafialnego, któremu w 1538 r. 
królowa nadała ziemię i 
przywileje. Osadzonym w nim 
na początku XVII w. francisz
kanom, około 1631 r. książęta 
Wiśniowieccy i Zbarascy sta
wiają zachowaną do dnia dzi
siejszego barokową murowaną 
świątynię, obok której powsta- 
je również klasztor i szpital. Po 
upadku Powstania Listopa
dowego carat w 1832 r. klasz
tor skasował, kościół zamienił 
w sobór Św. Mikołaja, który 
funkcję tę pełni do dzisiaj. Jest 
on obecnie najlepiej zachowa
ną obok sześciu innych świą
tynią prawosławną w mieście, 
której komuniści nigdy nie 
zamknęli i nie zamienili np. w 
magazyn lub sklep. Jego im
ponującą sylwetkę zniekształca 
umieszczona — już „po 
przejściu na prawosławie” — 
pośrodku dachu wieżyczka. 
Wystrój wnętrza stanowi mo
zaika kłócących się ze sobą 
elementów kościoła katolickie
go (np. ołtarz główny) oraz 
wystroju świątyni prawosław
nej z carskimi wrotami. 
Początek historii innego zespo
łu sakralnego — klasztoru i 
kościoła pobazyliańskiego (po- 
reformackiego) — sięga 1760 
r. Przyjęty w 1839 r. jako je
den z ostatnich obiektów koś

cioła unickiego na Wołyniu 
przez prawosławny kler, stał 
się z czasem filią klasztoru w 
Zahajcach, później w Derma- 
niu. W dwudziestoleciu mię
dzywojennym rezydował w 
nim zwierzchnik cerkwi prawo
sławnej na Wołyniu oraz funk
cjonowało seminarium du
chowne. Po 1944 r. w budyn

kach klasztornych umieszczo
no szpital, zaś w zamienionym 
na cerkiew kościele urządzono 
salę sportową. Obecnie część 
monastyru Św. Wasyla (poza 
budynkami wciąż należącymi 
do szpitala) znajduje się w re
moncie.

Najbardziej znany i im
ponujący spośród krze
mienieckich zabytków jest 

kompleks byłego Liceum 
Krzemienieckiego. Założone 
w 1805 r. przez ówczesnego 
wizytatora szkolnego Tadeu
sza Czackiego początkowo ist
niało jako Gimnazjum Wołyń
skie. Umieszczono je w byłym 
klasztorze jezuickim, wznie
sionym w latach 1731 —1743 
oraz w budynkach klasztoru 
bazylianów z XVII w. Szkoła 
z czasem miała stać się uczel
nią wyższą oraz ośrodkiem 
polskiego życia kulturalnego 
kresów południowo-wschod
nich. Miała bogatą bibliotekę, 
której trzon stanowił księgo
zbiór Stanisława Augusta. 
Czternaście lat pó założeniu 
gimnazjum to podniesiono do 
rangi liceum, co wiązało się 
m.in. z prawem nadawania 
niższych stopni naukowych. 
Wówczas Krzemieniec był 
jednym z najważniejszych 

ośrodków polskiej kultury. 
Niestety, liceum zaczęło pod
upadać po 1824 r., osiem lat 
później — w wyniku represji 
po Powstaniu Listopadowym 
— uległo likwidacji. Część 
wykładowców oraz wyposaże
nie przeniesiono do nowo 
utworzonego uniwersytetu ro
syjskiego Św. Włodzimierza w 
Kijowie. Przejęty przez du
chownych prawosławnych koś
ciół licealny zamieniono — po 
usunięciu dużej części wypo
sażenia i zamalowaniu fresków

— na cerkiew, w murach szkol
nych umieszczono semina
rium. Po odzyskaniu niepod
ległości ponownie w zespole 
tym powstał zespół szkół 
(m.in. gimnazjum i semina
rium nauczycielskie) nawiązu
jący nazwą i pewnymi elemen
tami tradycji do Liceum 
Krzemienieckiego. Po agresji 
wojsk sowieckich 17 września 
1939 r. i zajęciu przez nie kre
sów wschodnich, szkoły te 
nadal funkcjonowały, zmieniał 
się jednak — za sprawą przy
byłych ze Związku Sowieckie
go „nauczycieli” — program. 
Sypały się represje na sponta
nicznie sprzeciwiającą się so- 
wietyzacji młodzież oraz jej 
opiekunów. Po wojnie ponow
nie znalazły tu siedzibę szkoły, 
już sowieckie. W kościele li
cealnym, znowu zrujnowa
nym, urządzono m.in. kino- 
-teatr, w podziemiach zaś 
strzelnicę. Kościół ten — 
obecnie przekazany duchow
nym cerkwi autokefalicznej — 
znajduje się w remoncie.

o przekształceniu w 1832 
r. wszystkich świątyń ka

tolickich na prawosławne kato
licy przez ponad dwadzieścia 
lat na nabożeństwa zbierali się 
w prywatnych mieszkaniach. 

Na początku lat pięćdziesią
tych podjęto — prawdopo
dobnie w konspiracji — pier
wsze kroki zmierzające do po
stawienia nowego kościoła 
parafialnego. Zbudowano go 
w 1857 r. dzięki składkom 
wiernych oraz pieniądzom 
przekazanym przez cara — co 
może zaskoczyć, jeśli się weź
mie pod uwagę dotychczasową 
politykę — Aleksandra II. W 
kościele tym znajduje się wy
stawiony w 1910 r. pomnik 
Juliusza Słowackiego (oko-

1. Pozostałość 
po zamku 
— baszta z ostrołukową 
bramą
i fragmentem 
muru obronnego

liczności jego powstania 
przedstawił A. Srebrakowski 
w „Spotkaniach z Zabytka
mi”, nr 9, 1993). Istnienie 
pomnika przyczyniło się w du
żym stopniu do tego, że koś
cioła parafialnego — jako je
dynej spośród 169 świątyń 
diecezji łuckiej — komuniści 
nigdy nie zamknęli; monu
ment był często pokazywany 
oficjalnym delegacjom przy
bywającym z Polski. Na nim 
wzorowali się twórcy wrocław
skiego pomnika wieszcza — 
będącego w sumie kopią 
krzemienieckiego monumentu
— postawionego w latach 
osiemdziesiątych. Kościół po 
przeprowadzonym remoncie 
nadal służy krzemienieckim 
katolikom, wśród których 
przeważają Polacy. Z dziejami 
tego kościoła wiąże się również 
historia (zob. „Spotkania z 
Zabytkami”, nr 6, 1994) 
cmentarza katolickiego, który
— zdaniem mieszkańców 
Krzemieńca — nie ostałby się, 
gdyby świątynia przestała 
funkcjonować.
Obok wspomnianego wyżej 
pomnika w mieście, w którym 
urodził się i spędził swe pier
wsze lata Juliusz Słowacki, 
znajdują się również inne pa-
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2. 3. Zespół Liceum 
Krzemienieckiego (2) 

i kościół licealny (3)
4. 5. Sobór 

Św. Mikołaja, 
w głębi Góra Bony 

z ruinami zamku (4) 
i wnętrze soboru (5)

miątki i obiekty z nim związa
ne. Dużą ekspozycję poświę
coną Juliuszowi Słowackiemu 
prezentuje Muzeum Krajo
znawcze. Stworzono ją z eks
ponatów, jakie ściągnięto na 
kilkudniową sesję naukową o 
poecie, którą miano przepro
wadzić w związku ze sto trzy
dziestą rocznicą jego urodzin 
we wrześniu 1939 r. Sesja z 
wiadomych względów się nie 
odbyła, zaś pamiątki pozosta
ły. Obecnie znajdują się w 
jednym dużym pokoju po
święconym pamięci wieszcza. 
Opiekuje się nim p. Małgorza
ta Giecewicz, tłumacząca 
również utwory poety na język 
ukraiński. Przed domem z

XIX w., w którym wychowy
wał się młody Juliusz (obecnie 
miejska biblioteka), w sto 
sześćdziesiątą rocznicę uro
dzin poety odsłonięto jego po
piersie autorstwa W. Boroda- 
ja. Na uroczystości był obecny 
Jarosław Iwaszkiewicz. Na 
cmentarzu tunickim pocho
wano matkę poety Salomeę 
Becu.

W północnej części mia
sta na początku XX w. 

w związku ze stacjonowaniem 
w Krzemieńcu pułku drago
nów zbudowano cerkiew 
pułkową. Powstał również 
niewielki cmentarz kałantyr, 
na którym nie brakuje także 

nagrobków z polskimi i cze
skimi napisami. Do współ
czesnych czasów zachowało się 
jedynie kilkadziesiąt grobów. 
W 1991 r. na cmentarzu usy
pano kopiec ku czci pomor
dowanych przez NKWD w 
krzemienieckim więzieniu w 
czerwcu 1941 r. oraz w latach 
1944—1953; odnawiana jest 
stojąca na jego terenie niewiel
ka cerkiew oraz dzwonnica.
W centrum miasta uwagę zwra
ca bardzo charakterystyczna 
(pochodząca z 1886 r.) nie
bieska drewniana cerkiew. 
Niedaleko niej znajduje się 
przydrożna (również prawos
ławna) murowana kapliczka, 
zaś w południowo-zachodniej 

części Krzemieńca cerkiew 
unicka oraz drewniana dzwon
nica.
Do dziś niewiele zachowało się 
tak charakterystycznych dla 
Krzemieńca drewnianych do
mostw, które możemy oglądać 
przede wszystkim na fotogra
fiach. Centrum miasta, na któ
rego sporej części znajdowało 
się utworzone przez hitlerow
ców getto, spłonęło w 1942 r. 
podczas jego likwidacji. Na 
ocalałe z wojennej pożogi 
drewniane domki można na
tknąć się w bocznych ulicach 
miasta. Jednak wiele z nich 
dożywa swych ostatnich dni. 
W dobrym stanie zachował się 
położony u podnóża Góry Bony
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6. Drewniana cerkiew 
autokefaliczna
7. Kościół parafialny
Św. Stanisława
8. Budynek, w którym 
mieszkał Juliusz Słowacki
9. Dworek szlachecki 
z XVIII w.
10. Willa z lat 
dwudziestych XX w.

(zdjęcia: Szczepan Rudka)

szlachecki dworek z XVII w., 
w którym mieści się obec
nie przedszkole. Więcej 
szczęścia miały pochodzące 
przeważnie z XIX w. muro
wane kamieniczki, pobudo
wane wzdłuż głównej arterii 
miasta — ul. Szerokiej (dziś Ta- 
rasa Szewczenki). Najsłynniej
sze z nich to „krzemienieckie 
bliźnięta”, czyli dwa dwupię
trowe połączone ze sobą iden
tyczne budynki z XVII w. 
Obok nich uwagę zwracają 
zbudowane w dwudziestoleciu 
międzywojennym, oryginal
ne w kształcie wille.
Przed wybuchem drugiej woj
ny światowej Krzemieniec w 
ponad 40% zamieszkiwały 

osoby narodowości żydow
skiej, które w większości wy
mordowali naziści. Z holocau
stu ocalała synagoga, w której 
mieści się obecnie dworzec au
tobusowy oraz niszczejący, 
malowniczo położony kilkuset
letni cmentarz.

Obecnie Krzemieniec 
jest trzydziestotysięcz- 
nym miastem, w którym dzieje 

się raczej niewiele. Gdyby nie 
problemy życia codziennego, 
wiążące się z obecnym os
trym kryzysem gospodarczym, 
byłoby to wymarzone wręcz 
miejsce do zamieszkania. Po
łożony na dnie długiego jaru 
tonie w bujnej zieleni. W nie

wielkich dolinkach, których 
początek stanowi jar, ukryte są 
boczne, dziś najbardziej ma
lownicze ulice. Należy żało
wać, że na mocy decyzji bez
myślnego biurokraty doszło do 
wycięcia wspaniałych drzew, 
rosnących przy głównym trak
cie. Obecnie Krzemieniec jest 
miastem zaniedbanym, stano
wi jednak dużą atrakcję tury
styczną, choćby ze względu na 
klasę zabytków, ale najbardziej 
zachwyca wszędobylska, czę
sto dzika przyroda. Duże wra
żenie robi ukształtowanie te
renu poprzecinane kotlinami, 
dolinkami i skałami różnej 
wielkości, zwłaszcza oglądane 
z któregoś otaczającego miasto 

wzgórza. Dziewicze Skały zaś 
uchodzą za „ najbardziej pory
wający krajobraz w okolicy”.
W ramach działań Straży Mo
gił Polskich na Wschodzie z 
Wrocławia, przy wsparciu 
firmy „Euroimpex AG” — 
Wrocław, zbierane są materia
ły dotyczące dziejów Krze
mieńca, z myślą o przygoto
waniu w przyszłości większego 
opracowania. Autor będzie 
wdzięczny — zwłaszcza oso
bom pochodzącym z tego mia
sta — za dalsze informacje, 
uzupełnienia i sprostowa
nia, szczególnie dotyczące 
ostatniego półwiecza.

Szczepan Rudka
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Nad jarem Strypy

Na wąskim przesmyku 
wysokiego wzgórza, 
nad zakolami Strypy, 
16 km na południe od Bucza- 

cza, położony jest Jazłowiec, 
po ostatniej wojnie nazwany 
Jabłoniwką.
Założony w XIV w., od XV 
należał do rodziny Buczackich 
herbu Abdank, dziedziców są
siedniego Buczacza. Jeden z 
nich, Teodoryk, jako pierwszy 
zaczął się pisać Jazłowiecki. 
Jego potomkowie używali na
zwiska Buczacki-Jazłowiecki. 
W XVII w. dobra jazłowieckie 
kupił Stanisław Koniecpolski 
(1584 —1646), hetman wielki 
koronny. W rękach Koniec
polskich pozostawały do 1719 
r., następnie należały do Wa
lewskich, Lubomirskich (do 
1746 r.) i wreszcie Poniatow
skich. Stanisław Poniatowski 
(1676 —1762), kasztelan kra
kowski, zamieszkał tu w prze
budowanym przez siebie pała
cu u stóp zamku. Po nim 
odziedziczył dobra jego syn 
Kazimierz (1721 —1800), pod
komorzy królewski, brat króla 
Stanisława Augusta. Ostatnim 
właścicielem był Krzysztof 
Błażewski (1807—1888), czło
nek Stanów Galicyjskich, któ
ry jednak zamieszkał w pobli
skiej Nowosiółce, a w 1863 r., 
na prośbę niepokalanki, sios
try Marceliny Darowskiej, 
oddał zespół pałacowy na 
klasztor i szkołę; siostry pro
wadziły tu do 1939 r. szkołę 
dla dziewcząt.

Zamek jazłowiecki po
wstawał w kilku eta
pach. Początkowo, w XIV w. 

dziedziniec miał kształt wyd
łużonego pięcioboku i jedną 
narożną, czworoboczną basz
tę. Okres świetności zamku 
przypadł na czasy Jerzego Jaz- 
łowieckiego (1510—1575), któ
ry w połowie XVI w. rozbu
dował go wznosząc potężną, 
romboidalną basztę bramną o 
grubości murów 4 m (zacho
wały się sklepienia). Do zamku 
wjeżdżało się na wysokości jej 
trzeciej kondygnacji przez 
kamienną platformę, most 
zwodzony i długi, wąski kory
tarz, flankowany z obu stron 
kazamatami.
Kolejną rozbudowę podjęli w 
latach 1644—1659 Koniec- 
polscy, budując wówczas ka

zamatowe umocnienia zamku 
dolnego.
W 1648 r. zamek oparł się Ko
zakom, ale później popadł w 
zaniedbanie. Osłabiony zamek 
dostał się w 1676 r. w ręce 
Turków, którzy go silnie ufor
tyfikowali, a także założyli wo
kół niego sady i winnice. Na 
osiem lat warownia stała się 
najdalej na północny zachód 
wysuniętym bastionem impe
rium ottomańskiego. Wkrótce 
jednak w 1684 r. odzyskał ją 
król Jan III Sobieski, a ko
mendantem twierdzy wyzna
czył zasłużonego przy obronie 
Trembowli Jana Samuela 
Chrzanowskiego. W dobrym 
stanie warownię utrzymywano 
do czasu odzyskania Kamień
ca Podolskiego w 1699 r., póź
niej zamieniła się w ruinę.
W takim stanie przejął zamek 
Stanisław Poniatowski. Zach
wycony pięknem położenia 
rozsypującej się fortecy, nie 
mógł już w niej zamieszkać. W 
1747 r. przebudował więc ist
niejący poniżej, na cyplu 
wzgórza zwanego „przegród- 
kiem” zamek Koniecpolskich 
z XVII w. Do okazałego pała
cu kazał przenieść cenniejsze 
elementy wystroju zamku 
górnego, m.in. piękny portal 
wejściowy. Na obu elewacjach 
(głównej i ogrodowej), w kar
tuszach z panopliami i koro
nami umieścił herby Ciołek 
Poniatowskich i Pogoń Czar
toryskich oraz dewizę: „Hone- 
stus Rumor Allerum Patrimo- 
nium” („Dobra sława to jakby 
drugi spadek”).

Pałac został zbudowany 
na planie prostokąta i 
miał dwie kondygnacje. Ele

wacja frontowa jest skromna 
— główny akcent to portal z 
tympanonem, wypełniony pła
skorzeźbami. Naroża elewacji 
ogrodowej flankują bastiony z 
XVII w., a na osi znajduje się 
wspomniany renesansowo-ba- 
rokowy portal z górnego zam
ku. Na cokołach w kształcie 
lwich głów stoją stylizowane 
kolumny jońskie. Nadłucza 
arkad portalu wypełniają pła
skorzeźby aniołów z trąbami. 
W nadprożu widnieje cytowa
na już łacińska dewiza. Trój
kątny fronton wypełniają 
reliefy podobne do tych 

na elewacji frontowej. Paradny 
cour d’honneur zamykały do 
1863 r. dwa parterowe budyn
ki mieszczące oficynę (od 
strony urwistego zbocza 
wzmocnioną potężnymi skar
pami) i stajnię. Podwyższony 
parter mieścił salę balową. Po 
przejęciu zespołu pałacowego 
przez ss. niepokalanki, korpus 
główny pozostawiono bez 
zmian, ale skrzydła boczne 
nadbudowano o jedno piętro i 
połączono je z pałacem, przy
stosowanym do nowych celów; 
przebudowano też wnętrza. 
Pozostał we fragmentach zało
żony przez Stanisława Ponia
towskiego park na zboczach 
jaru Strypy. Do 1939 r. pałac i 
park były przez siostry staran
nie utrzymywane.
W 1946 r. niepokalanki musia- 
ły opuścić Jazłowiec. Przenios
ły się do Szymanowa koło

Jarosław T. Leszczyński w arty
kule Miejsce jedności (nr 8. 
1994) przypomniał dzieje znane
go niegdyś sanktuarium Maryj
nego unitów w Żyrowicach koło 
Stomma, obecnie na Białorusi. 
Kult Matki Bożej w jej zyrowickim 
wizerunku sięgał daleko poza 
przedrozbiorową Litwę, w głąb 
Korony, a nawet poza rubieże 

Sochaczewa, zabierając ze so
bą swój najdroższy skarb — 
figurę Matki Boskiej Jazło- 
wieckiej, wyrzeźbioną w bia
łym, karraryjskim marmurze 
przez Tomasza Oskara Sos
nowskiego (właściciela No- 
womalina na Wołyniu, miesz
kającego stale we Włoszech). 
Od czasu umieszczenia posągu 
w kaplicy jazłowieckiej w 1883 
r. i poświęcenia go przez arcy
biskupa Zygmunta Szczęsne
go Felińskiego, do Madonny 
ze skrzyżowanymi na piersi 
rękoma ciągnęły rzesze pielg
rzymów z całej Małopolski 
Wschodniej. Wśród nich wy
różniali się żołnierze stacjonu
jącego w Trembowli XIV Puł
ku Ułanów Jazłowieckich, któ
rzy swój chrzest bojowy prze
szli w 1919 r., w ciężkich wal
kach z Ukraińcami nad jarem 
Strypy. Dziękując za zwycię
stwo za patronkę obrali Ma
donnę. Uroczystej koronacji 
tej figury dokonał 9 lipca 1939 
r. kardynał August Hlond.

Rzeczypospolitej Obojga Naro
dów. Dzieje sanktuarium przez 
kilkaset lat związane były z naszą 
historią; nawiedzali je polscy kró
lowie. zaczynając od Władysła
wa IV, a kończąc na Stanisławie 
Auguście.
Warto przypomnieć niezwykłe 
związki wizerunku Matki Boskiej 
Żyrowickiej z gehenną jeńców

Wizerunek 
Matki Boskiej 
Żyrowickiej 
na polichromii 
cerkwi 
w Brześciu 
Litewskim

(rep rod.
Tadeusz Kukiz)

Żyrowice i Kozielsk

18



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

polskich w Sowietach podczas 
drugiej wojny światowej. W lipcu 
1940 r. na miejsce wymordowa
nych przed kilkoma miesiącami 
w Katyniu, enkawudziści przy
wieźli okoto 2500 polskich ofice
rów. policjantów i żandarmów 
uprzednio internowanych na Lit
wie i Łotwie, tworząc obóz określa
ny w historiografii jako Kozielsk 11 
W grupie jeńców skupionych 
wokół porucznika Tadeusza Bi- 
reckiego, sekretarza zawiązane
go jeszcze na Litwie Koła Religij- 
no-Rycerskiego. zrodziła się 
myśl namalowania obrazu, przed 
którym można by odprawiać na
bożeństwa (zakazane przez obo
zowe władze). Początkowo za
mierzano sporządzić obraz na 
podstawie wizerunku Matki Bo
skiej Ostrobramskiej Ale kiedy 
jeden z jeńców, kapitan Walerian 
Charkiewicz. notabene autor 
dwu publikacji o Żyrowickiej Ma
donnie (U grobu unii kościelne/. 
Z podróży do Żyrowic. Kraków 
1926 i Żyrowice — łask krym
ce'... Słonim 1930). zobaczył jej 
wizerunek na malowidle ścien
nym w jednej z kozielskich cer
kiewek. wyłoniła się nowa kon
cepcja obrazu ..Matka Boska 
Ostrobramska z Dzieciątkiem, 
które przytula się do Nie/ pie
szczotliwym ruchem, jak na 
obrazie Matki Boskie/ Zyrowic- 
kiej" (A. Podsiad. Matka Boska 
Kozielska. Warszawa 1990).
Na podstawie szkicu sporządzo
nego przez Mikołaja Arciszew
skiego powstały dwa wizerunki: 
Tadeusz Zieliński wykonał poli
chromowaną płaskorzeźbę (obec
nie w kościele polskim Św. And
rzeja Boboli w Londynie), a Mi

chał Siemiradzki, bratanek zna
nego malarza — obraz olejny (te
raz w Brighton, także w Anglii). 
Oba wizerunki znane są pod na
zwą Matki Boskiej Kozielskiej. Od 
tego czasu powstało wiele kopii, 
zwłaszcza wizerunku wykonane
go przez Zielińskiego. W Polsce 
najbardziej znana jest kopia 
pędzla Anny Grabskiej, ozdobio
na niebiesko-czarną wstęgą or
deru Virtuti Militan. ofiarowana 
jako wotum przez generałów 
Romana Abrahama i Mieczysła
wa Boruta-Spiechowicza, ppłk. 
Henryka Bezego oraz Antoniego 
Pajdaka i Wojciecha Ziembiń
skiego. umieszczona w kościele 
Św Karola Boromeusza na Po
wązkach w Warszawie (przy tej 
świątyni znajduje się Sanktua
rium Poległych na Wschodzie) 
I wątek osobisty W czerwcu 
1992 r. uczestniczyłem w wyjeź
dzić do Katynia. Ostaszkowa. 
Tweru (Kalinina) i Miednoje. zor
ganizowanym przez Kolo Dolno
śląskiej Rodziny Katyńskiej w 
Opolu Dziwnym zbiegiem okoli
czności właśnie w Ostaszkowie, 
w tamtejszej cerkwi, nabyłem 
obrazek na tekturze (15 x 13 cm) 
przedstawiający legendę znale
zienia obrazu Matki Boskiej Ży
rowickiej: prawdopodobnie jest 
to reprodukcja obrazu umie
szczonego w ikonostasie zyro- 
wickiej świątyni, o którym wspo
mniał w swym artykule T. Le
szczyński. Az tam, do Ostaszko
wa - - miejsca kaźni polskich po
licjantów. daleko poza rubieże 
Rzeczypospolitej Obojga Naro
dów. dotarł zyrowicki wizerunek!

Tadeusz Kukiz

Do Jazłowca dotarłem 
pieszo, wracając ze Zło
tego Potoku dnem jaru Strypy 

do Buczacza. Już z daleka zo
baczyłem ruiny jazłowieckiej 
warowni. W ich cieniu spędził 
dzieciństwo poeta Kornel 
Ujejski, urodzony w pobli
skich Beremianach i kształco
ny w szkole pobazyliańskiej w 
Buczaczu.
Jazłowiecka warownia była 
pięknym przykładem zam
ku podolskiego, łączącego 
w sobie cechy średniowie
cznych zamków obronnych 
i późniejszych twierdz ba
stionowych. Przez zwalistą 
basztę bramną wszedłem na 
dziedziniec. Nad oknem basz
ty zachował się portal z her
bem (Jazłowieckich?) i orna
mentem muszlowym, a nad 
jednym z obramień okiennych 
fragmenty napisu łacińskiego: 
„... ostius verus crus... ”. Basz
ta utraciła zwieńczenie atty- 
kowe.
W pałacu Poniatowskich 
mieści się dziś sanatorium. 
Elewacje dawno nie były od
nawiane, ale są w nie najgor
szym stanie. W parku znajdują 
się katakumby sióstr niepoka- 
lanek. Ku mojemu zaskocze
niu są one bardzo zadbane, 
chyba niedawno były odna
wiane. Pokryte są grubą war
stwą darni, ponad ziemię wy- 
staje tylko otynkowana brama 
(z pocz. XX w.?) i biały krzyż. 
Przez kratę widać długi kory
tarz. (po obu stronach którego 
są nisze grobowe sióstr), za
kończony ścianą z krucyfi
ksem. Tuż za katakumbami 
zbocze jaru opada ku Strypie.

Krętą szosą zszedłem ku 
widocznemu w dole 
miasteczku. Dawny Jazłowiec, 

podobnie jak Lwów, był mia
stem handlowym, obdarza
nym licznymi przywilejami. 
Zamieszkiwali tu głównie Or
mianie, rezydował biskup or
miański. Mieli oni swój kościół 
(obecnie cerkiew). W rynku i 
przy jednej z brukowanych 
ulic stały ich domy ozdobione 
kamiennymi portalami, w 
rynku była „studnia ormiań
ska” i kuta w kamieniu „mia
ra”. Nic z tego — poza kościo
łem — nie pozostało. Do 1939 
r. przetrwały też w pobliżu 
rynku ruiny renesansowej sy
nagogi z portalem z XVI w. i 
kamiennym ołtarzem.
Przede mną kolejne ruiny — 
kościoła parafialnego (podo- 
minikańskiego), który jeszcze 
po ostatniej wojnie był piękną 
budowlą renesansową, zbudo
waną w 1590 r. W jego pod- 

dziemiach pochowano kompo
zytora Mikołaja Gomółkę. Za
chowały się tylko (w bardzo 
złym stanie) trzy portale rene
sansowe: bogato rzeźbiony w 
elewacji bocznej, skromniejszy 
w fasadzie i trzeci do zakrystii. 
Kościół był jednonawowy, z 
pięciokątnym prezbiterium i 
dwiema niskim półokrągłymi 
kaplicami, dobudowanymi w 
XVII w. do obu stron nawy. 
Przy fasadzie wznosiła się oka
zała, czterokondygnacyjna wie
ża. Mury prezbiterium 
wzmocnione były schodkowymi 
skarpami, a wnętrze nakryte 
żebrowanym sklepieniem z 
rzeźbionymi wspornikami. 
Przez długie lata po wojnie 
kościół był magazynem kołcho
zowej wódki i wina. Gdy dach 
się zawalił, pozostawiono go 
własnemu losowi. Nie da się 
go już uratować. Wewnątrz 
wyrosły kilkumetrowe drzewa. 
Fragmentarycznie zachowały 
się freski, na częściowo ocala
łym sklepieniu prezbiterium 
— Chrystus i torsy świętych w 
tonacji niebieskiej, a nad lu
kiem tęczy — Najświętsze 
Serce Jezusa.

Proboszcz buczacki, ks.
Ludwik Rutyna (który 

po ponad półwiecznym wyg
naniu powrócił do swej para
fii) towarzyszył kiedyś pielg
rzymce dawnych mieszkańców 
Jazłowca do rodzinnych stron. 
„Gdy zobaczyli, w jakim stanie 
znajduje się ich ukochana świą
tynia, pokładli się na czymś, co 
kiedyś było posadzką a dziś jest 
wertepami i płakali” — powie
dział mi ks. Ludwik.
Na koniec poszedłem ku 
świątyni ormiańskiej z XVII 
w. Od kilku lat odremontowa
na, jest cerkwią parafialną Sw. 
Mikołaja. Spod świeżego 
wapna prześwituje dawna tab
lica erekcyjna, wypisana pis
mem ormiańskim ponad rene
sansowym portalem. Fasadę 
zdobią ślepe arkady i fronton z 
płaskorzeźbionym tympano
nem. Sprawiono nowe skle
pienia. Ze starych pozostały 
rzeźbione wsporniki. Na lewej 
ścianie prezbiterium zachował 
się ciekawy zabytek (sakramen- 
tarium?), ozdobiony rzeźbio
nym fryzem z aniołków i gołę
bi, opatrzony ormiańskim na
pisem. Na dziedzińcu leży 
posąg jakiegoś świętego.
Na cmentarzu parafialnym, 
przy drodze do Buczacza, za
chowała się kaplica grobowa 
dawnych właścicieli.

Zbigniew Hauser
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Znakowanie 
dzieł sztuki

W ubiegłorocznym, 
lipcowym nume
rze „Spotkań z

Zabytkami” omówiono pod
stawowe zasady dokumen
tacji zbiorów oraz jej za
kres. Z prowadzeniem do
kumentacji w sposób niero
zerwalny łączy się znako
wanie dzieł sztuki.
Wśród prywatnych zbiera
czy znakowanie własnych 
kolekcji jest rzadkością, 
powszechnie natomiast z 
technik znakowania korzy
stają muzea. W rozporzą
dzeniu Ministra Kultury i 
Sztuki z dnia 18 kwietnia 
1964 r. w sprawie prowa
dzenia inwentarza muzea
liów (Dz. U. nr 17, poz. 
101) wprowadzono obo
wiązek znakowania muzea
liów numerem odpowiada
jącym wpisowi do księgi 
inwentarzowej (§ 12, ust. 2: 
„Równocześnie z dokona
niem wpisu do księgi inwen
tarzowej muzealiów lub 
księgi depozytów muzealiów 
przedmiot powinien być za
opatrzony w sygnaturę ściśle 
odpowiadającą zapisowi w 
tych księgach. § 12, ust. 3: 
„ Sygnatura powinna być 
trwała, czytelna, trudna do 
usunięcia i nie powodująca 
uszkodzenia lub zeszpecenia 
przedmiotu ”).

Możliwość jednoznacznej 
identyfikacji przedmio
tu ma ogromne znacze
nie w wypadku jego 
utracenia. Jednym z prob
lemów organów ścigania 
jest odnalezienie właścicieli 
przedmiotów, które w wy
niku działań policji (czasa
mi również innych orga
nów, np. urzędów celnych) 
zostały zatrzymane i wia
domo, że najprawdopo
dobniej pochodzą z prze
stępstwa. Komendy policji 
różnych szczebli okresowo 
organizują wystawy za
trzymanych przedmiotów, 
na których osoby poszko

dowane usiłują rozpoznać 
swoje utracone dobra. W 
trakcie oględzin rodzą się 
wątpliwości: czy ta cukier
nica, dzbanek, lichtarz — 
jest mój, czy też tylko po
dobny? Nie byłoby takich 
wątpliwości, gdyby każdy 
oznakował swoje zbiory.
W wypadku muzeów syg
natury, które są nanoszone 
na dzieła sztuki, mają zna
czenie porządkowe, ale dają 
również pewne podstawy 
do przeprowadzenia jedno
znacznej identyfikacji przed
miotu. Znakowanie może 
być dwóch rodzajów: 
jawne i utajone. W mu
zeach stosuje się przede 
wszystkim znakowanie jaw
ne. Tylko w nielicznych 
wypadkach na szczególnie 
wartościowe przedmioty 
nanosi się dodatkowo ozna
czenia, które są niewido
czne lub trudno zauważal
ne gołym okiem.

Trudnym problemem jest 
dobór odpowiednich środ
ków do znakowania. Nie 
ma w zasadzie preparatów 
uniwersalnych, odpowied
nich dla każdego rodzaju 
materiału. Bardzo trudno 
jest też znaleźć środek nie
możliwy do usunięcia ogól
nie dostępnymi rozpu
szczalnikami. Znakowanie 
jawne ma tę jedną wadę, że 
sygnatury, znaki, mono
gramy itp. są widoczne 
również dla przestępcy, 
który za wszelką cenę bę
dzie starał się je zniszczyć, 
aby utrudnić ustalenie 
prawowitego właściciela. 
Oznakowanie powinno być 
na tyle trudne do usunięcia, 
by po jego ewentualnym 
zniszczeniu zawsze pozo
stawały widoczne ślady. W 
wypadku późniejszych eks
pertyz dadzą one szansę na 
ustalenie właściciela.
Znacznym utrudnieniem 
dla przestępcy jest wpro
wadzenie dodatkowego, 

utajonego znakowania. Uk
rytą sygnaturą może być 
dowolny znak graficzny, 
symbol, litera itp. wprowa
dzany na istniejący przed
miot. Na własny użytek na
leży przyjąć jednolitą me
todę znakowania. Obrazy 
można znakować zawsze w 
tym samym ukrytym 
miejscu na podobraziu, a 
przedmioty rzemiosła arty
stycznego — na stronie 
spodniej lub wewnątrz. Je
żeli zachowamy spójną me
todę i sobie tylko znany 
sposób znakowania — uzy
skamy ogromną przewagę 
nad przestępcą, zawsze bę
dziemy mogli rozpoznać 
utracone dobro i udowod
nić nasze prawo własności. 
Ostatnie lata przyniosły po
stęp w technikach znako
wania. Chociaż nowe roz
wiązania będą miały istotne 
znaczenie głównie dla mu
zeów, to sądzę, że wszyst
kich mogą zaintereso
wać najnowsze metody 
znakowania dóbr kultu
ry. Cechą wyróżniającą 
wszystkie te techniki jest 
wysoka odporność na 
ewentualne zniszczenie oraz 
trudność w ich podrobie
niu.

Hologram. Wynalezio
ny został w 1947 r., 
ale dopiero w 1979 r. roz

winęła się jego przemys
łowa produkcja. Przy wyt
warzaniu hologramów dla 
celów zabezpieczających 
stosuje się bardzo drogi, 
nietypowy, specjalnie do 
tego celu konstruowany 
sprzęt. Materiały, z których 
wykonywane są hologramy, 
nie są produktami typowo 
handlowymi (dostępnymi 
w sprzedaży detalicznej), 
lecz przygotowywanymi na 
specjalne zamówienia, tech
nologie są tajne i znane tyl
ko wąskiemu kręgowi eks
pertów.
Wymienione czynniki tłu
maczą, czemu hologramy 
do celów zabezpieczeń 
produkowane są zaledwie w 
kilku kompaniach na świę
cie i dlaczego tak trudne 
jest zreprodukowanie holo
gramu wytworzonego przez 
inną firmę. Hologramy 

mogą być produkowane w 
różnych kształtach geome
trycznych i rozmiarach (od 
5 do 25 mm). Szczególnie 
przydatne dla muzeów 
są hologramy zawiera
jące oprócz indywidual
nego znaku także ukryty 
kod, który może być od
czytany przez specjalne 
urządzenie (HOLOCODE) 
podłączone do komputera 
przez złącze RS 232. 
Szczególnie interesujące 
wydają się hologramy pro
dukowane w wersjach do 
wprasowywania na różnych 
rodzajach włókien (dosko
nałe do znakowania tkanin) 
oraz samoprzylepne (w 
formie specjalnych etykiet), 
trudne do usunięcia, za
bezpieczone przed powtór
nym użyciem (hologram 
usunięty nie może być po
wtórnie użyty, ponieważ w 
trakcie usuwania następuje 
jego zniszczenie).

Mikrokryształy. Tech
nika znakowania 
przedmiotów mikrokryształa- 

mi (potocznie zwana mik- 
rośladem — MICKRO 
TRACE) jest najnowszym 
osiągnięciem w tej dziedzi
nie. Jednym z twórców tej 
metody jest prof. Schvoe- 
rer z Uniwersytetu w Bor
deaux. Zauważył on, że w 
kryształach mających w 
stanie naturalnym ściśle 
określone właściwości mo
żna laboratoryjnie spowo
dować „błędy” w ich struk
turze i w ten sposób nadać 
im jednostkowe, niepowta
rzalne właściwości. Olb
rzymim atutem tej techno
logii jest wielkość mikro- 
kryształów — 0,5 mikrona. 
Wspólnie z konserwatora
mi dzieł sztuki opracowano 
technologię nanoszenia mi- 
krokryształów na różne ro
dzaje materiałów. 
Rozmieszczenie mikro- 
kryształów na konkretnym 
obiekcie zaznacza się na fo
tografii przedmiotu i do
kładnie opisuje. Ktoś, kto 
nie ma takiego opisu (i 
zdjęcia) nie jest w stanie 
znaleźć miejsca oznakowa
nia. Zasadą jest znakowanie 
jednego przedmiotu w kil
ku miejscach, co jest moż-
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1. Obraz „Schodki”; w prawym 
dolnym rogu sygnatura
2. Odwrocie obrazu
3. W świetle lampy ultrafioletowej 
widoczne dodatkowe 
oznakowanie na odwrociu obrazu

Zdjęcia zostały wykonane w 
świetle dziennym, na filmie 
Fujicolor, aparatem 
fotograficznym Minolta. 
Znakowanie wykonano pisakiem 
UV-marker w 1990 r.
(zdjęcia: Piotr Ogrodzki)

3

liwe, ponieważ pojemnik z 
mikrokryształami o tym 
samym kodzie zawiera ich 
setki.

Znakowanie dzieł sztuki 
mikrokryształami wydaje 
się wyjątkowo atrakcyjną 
technologią, bowiem zosta
ły tu przełamane bariery 
związane z rodzajem zna
kowanego podłoża. Mik- 
rokryształy mają zastoso
wanie do każdego rodzaju 
przedmiotu, bez względu 
na materiał, z jakiego został 
wykonany.
Pozostałe zalety tej techno
logii to:

Z/ SCHODKI *
"akryl 46x55" eh.

ZBIGNIEH 1?. smutek^
łlr.Sk/ft,

— pewność (metoda zosta
ła zaakceptowana przez 
Europejski Komitet Współ
pracy Naukowej PACKT 
przy Radzie Europy),
— odporność na bardzo 
niskie i wysokie temperatu
ry,
— niezmienność struktury 
mikrokryształu w czasie 
(gwarantowane 35 000 lat!),
— niemożliwe usunięcie 
mikrokryształu bez pozo
stawienia śladów.

Nowe technologie, z uwagi 
na znaczne koszty, na pew
no nie znajdą zastosowania 
w ochronie i zabezpiecza
niu prywatnych kolekcji, 
jednak także prostymi 
środkami można osiągnąć 
rezultaty podobne do tych, 
jakie dają wyrafinowane 
techniki — oznakować do
bro kultury w sposób roz
poznawalny jedynie przez 
właściciela.
Warto pamiętać, że dzięki 
oznakowaniu zawsze będzie 
można rozpoznać swoje 
zbiory i udowodnić w sto
sunku do nich tytuł włas
ności.

Piotr Ogrodzki
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I Katalog strat
Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony zdjęciem i numerem katalogu 
komputerowego, prowadzonego przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych 
(00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, tel./fax 621-04-45). Wszelkie 
informacje dotyczące losów skradzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać pod wy
mienionym adresem.

Kradzież w październiku 1992 r. z 
Muzeum Archidiecezjalnego w Ka
towicach

1. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, św. To
masz, ok. 1420 r.
Drewno polichromowane, z tyłu wydrążone. 
Wym. 51 x 20,5 cm.
Kat. PC-179-150.

Kradzież w nocy z 7 na 8 lipca 1994 
r. z kościoła Matki Boskiej w Szał- 
szy (woj. katowickie)

2. AUTOR NIEZNANY. Rzeźby, Matka Bo
ska i św. Jan z grupy Ukrzyżowania, 1 poł. 
XVIII w.
Drewno (polichromowane?). Wys. 60 cm. 
Kat. PC-182-153.
Kat. PC-183-154.
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Kradzież w dniu 28 
sierpnia 1994 r. z koś
cioła Św. Marcina w 
Tarnowicach Starych 
(woj. katowickie)

3. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, św. Wacław, XVII w. 
Drewno polichromowane. 
Wym. 78 x 27 cm.
Kat. PC-195-165.

4. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, św. Ludwik, XVII w. 
Drewno polichromowane. 
Wym. 75 x 30 cm.
Kat. PC-196-166.

5. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, aniołek z ołtarza, pocz. 
XVIII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. ok. 30-35 cm.
Kat. PC-197-167.

5

6. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, aniołek z ołtarza, pocz. 
XVIII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. ok. 30-35 cm.
Kat. PC-198-168. 6
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7. AUTOR NIEZNANY, św. Andrzej, św. Jan Ewangeli
sta, św. Jakub Starszy.
Kat. PC-185-156.
Kat. PC-186-157.
Kat. PC-187-158.

Kradzież w dniu 8 września 1994 r. z kościoła 
Św. Jana Chrzciciela w Tłokowie (gm. Jezio
rany, woj. olsztyńskie)

Skradziono osiem płaskorzeźb z ołtarza bo
cznego. Wszystkie rzeźby, wysokości ok. 60 
cm, były wydrążone od tyłu, datowane na 1 
ćw. XV w. Pokryte były wtórną polichromią, 
współczesną manierystycznemu ołtarzowi z 
końca XVI w.
Ołtarz był w trakcie konserwacji. Wszystkie 
rzeźby zostały poddane dezynfekcji, impreg
nacji i konsolidacji warstw malarskich. Kolo
rystyka: twarze i dłonie w naturalnej karnacji 
ciała, szaty złocone lub polichromowane ze 
złoconymi krawędziami, srebro laserowane 
— purpura, zieleń.

8. AUTOR NIEZNANY, św. Jakub Młodszy, św. Bartło
miej, św. Mateusz.
Kat. PC-188-159.
Kat. PC-189-160.
Kat. PC-190-161.
9. AUTOR NIEZNANY, św. Katarzyna.
Kat. PC-184-155.
10. AUTOR NIEZNANY, św. Barbara. Na ołtarzu usta
wiona symetrycznie w stosunku do św. Katarzyny. W 
prawej dłoni wieżyczka, na głowie korona. Z powodu 
braku zdjęcia postaci zamieszczono zdjęcie całego ołta
rza.
Kat. PC-191.
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11

Kradzież we wrześniu 
1994 r. z kościoła Św. 
Bartłomieja w Buczy
nie (woj. legnickie)

11. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, św. Jan Ewangeli
sta, 1 poł. XVIII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 125 cm.
Kat. PC-192-162.

12. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Papież, 1 poł. 
XVIII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 58 cm.
Kat. PC-193-163.

13. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Biskup, 1 poł. 
XVIII w.
Drewno polichromowane. 
Wys. — brak danych.
Kat. PC-194-164.

13
12 Sprostowanie. W październikowy Kata

log strat z ubiegłego roku wkradł się 
błąd. Ikonę (poz. 1) określono mylnie 
jako Matkę Boską Włodzimierską. 
Przedstawienie to zaliczane jest do ty
pu Blacherniotissa.

Mamy przyjemność poinformować 
Państwa, że skradziony w sierpniu 
1994 r. tryptyk z kościoła w Łubo- 
wie (woj. koszalińskie), publikowany 
w Katalogu strat w nr. 11, 1994 
„Spotkań z Zabytkami”, został od
naleziony.

Dział prowadzony jest przez Oś
rodek Ochrony Zbiorów Publi
cznych, Zespół Działu Doku
mentacji: Monikę Barwik i Ag
nieszkę Pawlak.

25



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja dwory

Dwór w agonii

Wciągu naszych węd
rówek po Mazow
szu trafiliśmy do 
Turowic pod Grójcem. 

Zdołaliśmy się już przyz
wyczaić do widoku zdewa
stowanych siedzib ziemiań
skich, ale to, co zobaczy
liśmy w Turowicach, mog
ło -wprawić w zdumienie 
najbardziej odpornego ob
serwatora życia w Polsce 
powojennej. Dwór za
mieniony po 1945 r. pa 
mieszkania prywatne 
pracowników miejsco
wej spółdzielni pro
dukcyjnej przypominał 
zaniedbany chlew. Po- 
obtłukiwane tynki, liszaje 
brudu i wilgoci, wnętrza 
podzielone na klitki, wszę
dzie nieopisany brud i 
smród — wszystko to robiło 
nadzwyczaj przygnębiające 
wrażenie. Tuż koło dworu 
zauważyliśmy dwa samo
chody osobowe należące 
najwyraźniej do jego 
mieszkańców. Nie byli to 
zatem ludzie źle sytuowani, 
tylko takie właśnie warunki 
życia odpowiadały im naj
bardziej. Proces zniszcze
nia postępował z roku na 
rok zastraszająco szybko. 
W czasie następnej wizyty 
skonstatowaliśmy z przera
żeniem, że jakiś dowcipniś 
wyłamał skrajną kolumnę 
portyku (notabene drew
nianą), która leżała obok. 
Podjęliśmy wówczas decyz
ję napisania tego artykułu, 
zanim dwór turowicki spali 
się na skutek zaprószenia 
ognia w czasie pijackiej li
bacji.

Miejscowość Turowi
ec w drugiej poło
wie XVII w. była własnoś
cią rodziny Turowskich, 

która wzięła od niej nazwi
sko. W dokumencie z 1676 
r. jako właściciel występuje 
Stanisław Turowski, syn 
Stanisława; należała do 
niego także Wólka Turow
ska. Następna wiadomość o

wsi pochodzi dopiero z 
1804 r. 21 lipca tego roku 
siostry Teresa Rożecka i 
Józefina z Rożeckich Pu- 
chałowa sprzedały Turowi
ec „z przyległościami i 
przynależnościami r urodzo
nemu Feliksowi Swieszew- 
skiemu” za sumę szacun
kową 27 045 talarów i 16 
srebrnych groszy. Po 
śmierci Feliksa (sędziego 
Trybunału Cywilnego War
szawskiego) pozostałe po 
nim dzieci dokonały 17 
września 1822 r. podziału 
ojcowskiego majątku. I tak 
syn Adam Swieszewski 
wziął Ossowiec, Zalesie, 
Musuły i Adamowiznę, a 
córka Ludwika ze Swie- 
szewskich Zielińska wsie 
Turowice i Purwalki. 
Ludwika zmarła 13 maja 
1860 r., po czym dobra 
uszczuplone przez uwła
szczenie chłopów przeszły 
w 1866 r. na jej czworo 
dzieci. Właścicielami Tu
rowic stali się zatem: Józef 
Stanisław, Feliks Kazi
mierz, Maria Anna Józefa 
i Julian Ignacy Wincenty 
Zielińscy. Józef Stanisław 
zmarł w 1868 r., Feliks Ka
zimierz w 1876 r. (rozstał 
się z tym światem w wyjąt
kowo pięknym miejscu, 
mianowicie w Torbole nad 
Lago di Garda, w zajeździć 
przy Via Tossato di Monte 
5), a dobra objął ostatecznie 
w 1880 r. najmłodszy z ro
dzeństwa — Julian Ignacy 
Wincenty, ożeniony z Józe
fą z Targowskich. Następ
nym właścicielem Turowic 
był ich syn Stanisław Wła
dysław Henryk Zieliński, z 
kolei po jego śmierci w 
1928 r. majątek odziedzi
czyli syn Stanisław junior 
oraz córki: Zofia z Zieliń
skich Zołędziowska za
mieszkała w dobrach Koźmi
ny w powiecie płońskim, 
Janina Zofia z Zielińskich 
Pszczółkowska, zamieszka
ła w pobliskiej Machnatce, 
Jadwiga Józefa Zielińska

26



ZABYTO w krajobrazie

5

1. 2. Dwór od frontu 
(1) i od ogrodu (2)

3. Rekonstrukcja 
dworu od ogrodu 

według rysunku 
A. Grzybowskiego
4. Dodany później 

piętrowy aneks
5. 6. Portyk dworu

od frontu

zamieszkała w Turo wicach, 
Maria Regina z Zielińskich 
Suska zamieszkała w Lewi- 
czynie w powiecie grójec
kim, wreszcie żona spadko
dawcy, Zofia. Nie wiemy, 
w jaki sposób spadkobiercy 
podzielili się majątkiem, to 
pewne tylko, że jego poło
żenie było katastrofalne. 
Zadłużenie w Towarzy
stwie Kredytowym Ziem
skim było powodem niemal 
corocznego wystawiania Tu- 
rowic na publiczną sprze
daż w latach 1930—1937. 
Jakimś cuderrF Zielińscy 
utrzymali się przy majątku 
do 1945 r.

Najwyższy czas, aby 
postawić pytanie, 
kiedy powstał dwór turo- 

wicki. Precyzyjnej daty 
wprawdzie nie znamy, ale 
zgodnie z tradycją rodzinną 
jego powstanie łączymy z 
Zielińskimi. Inicjatorką 
budowy była najprawdo
podobniej Anna ze Swie- 
szewskich Zielińska. Gdy
by ta hipoteza okazała 
się słuszna, to siedziba ta 
musiałaby powstać naj
później w drugiej ćwier
ci XIX w. Klasycystyczny 
dwór, opracowany staran
nie w każdym szczególe, 
jest parterowy, zbudowany 

z drewna i otynkowany. Ma 
plan wydłużonego prosto
kąta z wydatnym opilas- 
trowanym ryzalitem od 
frontu, poprzedzonym czte- 
rokolumnowym toskańskim 
portykiem dźwigającym 
trójkątny szczyt. Dwór ten 
po jakimś czasie okazał się 
za ciasny, zatem najpraw
dopodobniej za czasów Ju
liana Zielińskiego, a więc 
około 1880 r., dobudowano 
doń murowaną część pię
trową na planie zbliżonym 
do kwadratu. Każda z 
trzyosiowych elewacji tej 
części ma pośrodku jednoo
siowy ryzalit zwieńczony

trójkątnym szczytem, a de
tal architektoniczny nosi 
cechy neorenesansu. Grun
townej restauracji poddano 
dwór turowicki zapewne w 
pierwszej dekadzie dwu
dziestolecia międzywojen
nego, z tego czasu pochodzi 
bowiem półkolisty cemen
towy portyk toskański 
ustawiony na tarasie ogro
dowym przed parterową 
częścią dworu. Czy był to 
element zupełnie nowy, czy 
też rekonstrukcja dawnego 
portyku drewnianego, dziś 
ustalić niepodobna. Inte
resującym reliktem XIX w. 
jest w Turowicach piękny 

Pałac Kindlera

W połowie drogi między Łodzią i Pabianicami, o kilkaset 
kroków od przystanku tramwajowego, w miejscowości 

Widzew-Żdżary znajduje się jeden z ciekawszych pa
łaców województwa łódzkiego, znany pod nazwą pałacu 
Kindlera. Projektantem był Franciszek Chełmiński, ab
solwent Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu, 
urodzony w Łodzi w 1862 r. Wywarł on niemały wpływ na 
kształtowanie się architektury regionu, sprawując w la
tach 1892-1914 urząd głównego budowniczego miasta 
Łodzi. Chełmiński był twórcą obiektów różnego przezna
czenia. W twórczości swej pozostawał eklektykiem, budu
jąc we wszystkich stylach, sięgając do wzorów architek
tury obronnej, nadając swym dziełom charakter budowli 
gotyckich, renesansowych bądź barokowych, nie stronił 
też od secesji.
Pałac Kindlera nosi również cechy eklektyzmu, a dominującym 
akcentem jest neorenesans oparty na francuskich wzorach. 
Założyciel rodu Kindlerów, Karol (1819-1891) do wielkiego 
majątku doszedł o własnych siłach. Urodzony w Stawiszynie 
pod Kaliszem jako syn majstra tkackiego, wcześnie osieroco
ny, czternastoletni chłopiec przybył do Zgierza w poszukiwa
niu pracy, którą znalazł w warsztacie majstra tkackiego, 
Guenthera. Mistrz rychło dostrzegł przymioty charakteru i pra
cowitość czeladnika. Niebawem oddał mu za żonę jedną ze 
swych córek, Ernestynę Luizę, i nie poskąpił posagu. W kilka

lat później Karol Kindler załozył Pabianickie Zakłady Włókien
nicze i produkowane przez niego wyroby wkrótce uzyskały 
medal na światowej wystawie w Paryżu. Rozbudowę pabia
nickiego zagłębia przemysłowego poprowadził dalej syn Karo
la Kindlera, Juliusz, który zainicjował budowę pałacu w 1904 r. 
Po wojnie w pałacu znajdował się m.in. internat dla uczniów 
Zespołu Szkół Rolniczych. Przed dwoma laty budynek został 
gruntownie odrestaurowany, obecnie propozycję jego zakupu 
złożył jeden z banków.

Bohdan Olszewski
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7. Julia z Zielińskich 
Suska i Stanisław 

Zieliński pod 
portykiem dworu

(zdjęcia: 1, 2, 4, 5, 6
— Waldemar 
Baraniewski, 

reprod.: 3,7 — 
Jacek Borowik)

budynek gospodarczy, wznie
siony z kamienia polnego 
i z czerwonej cegły z datą 
„1871” na bocznej elewacji.

Nader interesujące in
formacje o Turowi- 
cach znajdziemy we wspo

mnieniach Juliana Suskie
go (syna Wiktora i Julii z 
Zielińskich, córki Juliana), 
noszących tytuł W służbie 
publicznej na dwóch konty
nentach, wydanych po raz 
pierwszy w Toronto w 1982 
r., a po raz drugi w War
szawie w 1988 r. Autor jako 
dziecko, a później jako do
rastający chłopak, spędzał 
zwykle wakacje w Turowi- 
cach. Było to przed pier
wszą wojną światową. „Ma
jątek rodzinny matki, Tu
rowiec w Grójeckiem, był oś
rodkiem kultury, posiadał 
dużą bibliotekę w kilku języ
kach, ulokowaną w specjal
nej willi «szwajcarskiej» 
zbudowanej w parku; miał 
ładne siedemnastowieczne 
meble, wiele starych obrazów 
i porcelany. Babka moja, 
Józefa z Targowskich, mia
ła szerokie zainteresowania 
artystyczne i towarzyskie. 
Warszawskie sfery teatralne 
i artystyczne z lat popow
staniowych często bywały w 
Turowicach. Stałymi gośćmi 
byli Kostrzewski i Fileborn. 
Karykatury i obrazy Ko- 
strzewskiego zapełniały ścia
ny domu i biblioteki” — pi
sał Julian Suski. „Dwór tu- 
rowicki był niezbyt duży, ale 
wygodny...” — czytamy dalej. 
„Pamiętam dobrze wielki

jadalny pokój z dwoma du
żymi kredensami jesionowy
mi, z portretem księcia Józe
fa Poniatowskiego wiszącym 
pomiędzy nimi, salon o fran
cuskich oknach wychodzą
cych na taras, buduarek pe
łen sewrskiej porcelany oraz 
gabinet z kominkiem i wielką 
sofą. Było w Turowicach 
wiele obrazów, sztychów i 
pamiątek z czasów napo
leońskich i z roku 1831”. 
Relacje pomiędzy wsią a 
dworem układały się w Tu
rowicach bardzo harmonij
nie. „ Stosunek wsi i dworu w 
Turowicach, za życia mego 
dziada i częściowo za życia 
mego wuja Stanisława, 
układał się na płaszczyźnie 
odmiennej niż «klasowa». 
Wiele rodzin służby folwar
cznej służyło w majątku od 
stu i więcej lat. Gospodarze- 
sąsiedzi, bez wyjątku, po
chodzili z dawnych rodzin 
pańszczyźnianych uwłasz
czonych w Turowicach lub w 
Wólce Turowskiej. Serwitu
ty były wypłacone i zlikwi
dowane już w końcu XIX w. 
Gospodarze byli skuzyno- 
wani ze służbą dworską, a 
dzieci ich często szły na 
służbę do dworu. Ttaktowa
nie służby było ludzkie, nie 
pozbawione grzeczności. To- 
też stosunki pozostawały ro
dzinne, tradycyjne. Dzie
dzic i dwór były to sprawy, 
które wynikały z porządku 
rzeczy i które przyjmowano 
jak rzecz normalną, tak jak 
las i pole. Do rodziny dzie
dzica odnoszono się z usza
nowaniem, ale bez pochleb

stwa, a często z dużą dozą 
zdrowego krytycyzmu. Pa
miętam, jak emerytowany 
stangret, na starość stróż w 
sadzie, opowiadał mi, jak to 
gonił z moim dziadem babkę, 
która obraziła się o coś i 
uciekła (z sąsiadem) cugo
wymi do Warszawy. «Kto 
by ich tam zgonił. Tylko, że 
się pani dla koni zatrzymała 
w Tarczynie i tam ich do- 
padliśmy. To pan na klęcz
kach przepraszał i po rękach 
całował — aż uprosił i ra
zem już wrócili w powozie a 
ja za nimi z bryczką»” — 
pisał Julian Suski. Swoją 
drogą historia opowiedzia
na przez stangreta nadaje 
się na scenariusz do noweli 
filmowej.
I jeszcze jedna relacja po
chodząca z pięknych 
wspomnień Zdzisława Mo
rawskiego pt. Gdzie ten 
dom, gdzie ten świat 
(1994). Autor, wychowany 
w Małej Wsi pod Grójcem, 
wspomina sąsiedztwo: „Pa
miętam. .. państwa Zieliń
skich z Turowic, dworu, w 
którym mieściło się najwięk
sze w Europie środkowej 
muzeum ptaków, głównie ba
talionów, przepięknie opie
rzonych, odznaczających się 
tym, że nie ma dwóch takich 
samych samczyków”.
Wszystko, o czym pi- 
szemy, wydaje się nie
rzeczywiste w zetknięciu 
z obecnym stanem Tu
rowic.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Rozległą pradolinę
Sanu ujmują z 

obu stron wzgórza — od 
północy wzgórza Boles- 
traszyc i Wyszatyc, od 
południa zielony garb, 
zaczynający się w Łu- 
czycach nad doliną Wia- 
ru, zaś kończący się lesi
stym grzbietem nad 
Siedliskami. Dla wjeż
dżających traktem lwow
skim są one widokowym 
sygnałem — kluczem do 
Przemyśla. Brama ta — 
odwieczny szlak komu
nikacyjny — miała pod
stawowe znaczenie dla 
obronności Twierdzy 
Przemyśl (zob. nr 11, 
1994, s. 2).
Od 1873 r. Przemyśl 
miał status twierdzy 
I klasy. Wiązało się to z 
przebudową polowych 
umocnień okalających 
miasto na fortyfikacje 
stałe. Całościowy pro
jekt tej właściwie no
wej twierdzy wykonał 
inż. Daniel Salis Sog- 
lio, specjalista w dzie
dzinie fortyfikacji gór
skich. Urodził się w 
1826 r. w Szwajcarii, 
jednak całe życie spędził 
w służbie austriackiej. Po 
ukończeniu akademii in
żynierii wojskowej był 
osobistym adiutantem 
arcyksięcia Leopolda, 
generalnego inspektora 
inżynierii. Od 1860 r. 
pełnił funkcję szefa dy
rekcji inżynierii fortecz- 
nej (Geniedirektion) w 
Weronie, dla której op
racowywał plany umoc
nień i nadzorował ich 
realizację. Jego projekty 
z tego okresu wyróżniają 
się nie tylko walorami 
technicznymi, ale rów
nież swoistym artyz
mem. Po przeniesieniu 
do Przemyśla na stano
wisko Geniedirektora 
współpracował m.in. z 
inż. Wernerem i Tunkle- 
rem przy projektowaniu 
twierdzy i fortów. W
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Forteczne dzieło
Salisa Soglio

1880 r. otrzymał najwyż
sze stanowisko general
nego inspektora inżynie
rii wojskowej, które zaj
mował do przejścia w 
stan spoczynku.
Pozycja pod Siedliskami 
należała do kluczowych 
w systemie obronnym 

Przemyśla. Trudne po
łożenie topograficzne w 
silnie pofałdowanym, 
niemal podgórskim tere
nie (wzgórze 300 m 
n.p.m.), wymagało szcze
gólnych umiejętności in
żynierskich i czerpania z 
doświadczeń fortyfikacji

1. Próba rekonstrukcji 
pierwotnego kształtu 
fortu I (w perspektywie 
od szyi fortu)
2. Widok na główny 
dziedziniec fortu
3. Dziedziniec prawego 
skrzydła fortu; powyżej wał 
z poprzecznicami
4. Główna brama w murze 
szyjowym fortu I,
w głębi fragment 
koszar szyjowych

(rys. Krzysztof Wielgus, 
zdjęcia: Jadwiga Sowa)
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górskiej. Umocnienia te
go miejsca podjął się 
właśnie Daniel Salis Sog- 
lio. Fort w nowej nume
racji oznaczono jako I i 
nazwano od nazwiska au
tora. Podobnego uznania 
doczekało się tu tylko 
dwóch innych fortyfika- 
torów: M. Brunner i 
J. Werner.
Dzieło to jest zupełnie 
odmienne od innych rea
lizacji przemyskich. Zdu
miewa swą formą i za
dziwia jej funkcjonalnoś
cią obronną. Zaskakująca 
jest również dbałość pro
jektanta o wystrój archi
tektoniczny. Szczególne 
położenie wpłynęło na 
narys fortu, rozmie
szczenie artylerii, układ 
kubatury, a przede 
wszystkim na dużą sa
modzielność obronną 
obiektu. Urok fortu „Sa
lis Soglio” polega na 
tym, że obok ciekawo
stek czysto technicznych 
pozostaje się pod wraże

niem malowniczości bu
dowli, a więc tych cech, 
na które — zdawać by się 
mogło — nie ma miejsca 
w ciężkim, groźnym 
obiekcie wojskowym. W 
część kubaturową pię
knie wkomponowano de
tal architektoniczny, po
czynając od obramień 
okien, na gzymsach i po
ręczach kończąc. Do dziś 
zachowały się efektowne, 
historyzujące, odlane w 
betonie portale bram, 
stylowe konsole latarń 
itp.
Do fortu dochodzi się 
drogą forteczną, mijając 
spiętrzone elementy ob
rony zapola: ziemne kle
szcze, przedbramie ufor
mowane na wzór dzieła 
rogowego z własną fosą i 
bramą, by wreszcie do
trzeć do podwójnie ba
rykadowanej bramy sieni 
głównej. Mijamy zredu
kowane koszary szyjowe, 
pełniące funkcję bloku 
wejściowego, drugi blok 

koszarowy, i wychodzimy 
na dziedziniec centralny. 
Na wprost znajduje się 
blok schronowy z głów
nym szybem dźwigu ar
tyleryjskiego. Na piętrze 
jest on doświetlony ma
lowniczym, okrągłym 
okienkiem w ścianie ele- 
wacyjnej. Na tej ścianie 
po obu stronach otworu 
umieszczono niegdyś 
napisy memorialne, m.in. 
z datą budowy fortu: 
1883. Na tę część schro
nu nasunięty jest ziemny 
wał artylerii; stanowi on 
najważniejszą część for
tu. Główną oś przedłuża 
podziemna poterna, do
chodząca do ruin kojca 
podwójnego w fosie. 
Przepustami z głównego 
dziedzińca można się do
stać na dwa boczne, 
niemal symetryczne dzie- 
dzińczyki skrzydłowe. 
Nad pomieszczeniami 
kazamatowymi znajdują 
się ziemne stanowiska ar
tyleryjskie i strzeleckie, 

podzielone poprzeczni- 
cami. Na obu skrzydłach 
z parteru można przejść 
poternami ku kojcom po
jedynczym, które broniły 
barków fortu.

Na forcie istniał ścis
ły podział na obro
nę daleką i bliską. Naj

cięższą artylerię dalekie
go zasięgu umieszczono 
w części centralnej — 
podwyższonej, natomiast 
działa średniej donośno- 
ści znalazły się wa- 
chlarzowato na wale od 
czół po barki, co 
stwarzało możliwość os
trzału przedpola i mię- 
dzypól. Obronę bliską na 
fortach artyleryjskich 
organizowano doraźnie 
przez przemieszanie sta
nowisk dział i piechoty 
na wale artylerii. Ślad 
takiego rozwiązania wi
dać na forcie I w postaci 
krótkich ławek strzelec
kich, wprowadzonych 
pomiędzy poprzecznice.

Ruina na uboczu

Na wschodnich rubieżach
Wielkopolski, niedaleko Ko

la powstał na kępie wśród natu
ralnych rozlewisk rzeki Rgilówk 
zamek w Borysławicach. Wznie
siono go na początku XV w. z ini
cjatywy arcybiskupa gnieźnień
skiego Wojciecha Jastrzębca 
Boryslawicki zamek wielokrotnie 
zmienia) właścicieli (kolejnymi po 
Jastrzębcach byli Rusoccy. 
Gembiccy i Szczawińscy), którzy 
dosyć konsekwentnie umacniali 
rozbudowywali swą siedzibę, 
dbając, aby najlepiej spełnia
ła funkcje obronno-militarne 
Szczegółowe badania wykazały, 
ze od XV do XVII w. borysławicki 
zamek przechodził cztery zasad
nicze etapy rozbudowy. W pier
wszym etapie warownia w Borys
ławicach miała dwa trzykondyg
nacyjne budynki mieszkalne usy
tuowane równolegle i zamknięte 
w czworobok murem obronnym. 
W połowie XV w. dodatkowo 
umocniono znajdujący się po

stronie południowo-wschodniej 
wjazd do zamku. W kolejnych 
etapach otoczono pierwotne 
dzieło obronne pierścieniem ni
skich murów z blankami, wybu
dowano nową wieżę bramną 
oraz dostawiono trzecie juz 
skrzydło mieszkalne.
Harmonijnym i konsekwentnie 
prowadzonym pracom nad roz
budową zamku w Borysławicach 
kres przyniosły wydarzenia wo
jenne XVII w. Wówczas tę wzo
rową siedzibę rycerską zajęły i 
spaliły wojska szwedzkie. Po
dejmowane później próby odbu
dowy zamku nie przyniosły rezul
tatów. Definitywnie odstąpiono 
od planów rekonstrukcji warown 
w XVIII w. i od tego czasu jest juz 
tylko ruiną, zaś o dawnej świet
ności zamku świadczyć mogą 
zachowane do dziś fragmenty 
murów przyziemia, murów obron
nych i wieży bramnej.

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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Wydaje się jednak, że 
projektant fortu wyszedł 
poza obowiązujący stan
dard, sytuując za wałem 
artylerii i za dziedzińca
mi, na skrzydłach koszar 
szyjowych, dodatkowe 
stanowiska z pełnoprofi- 
lowym wałem i poprze- 
cznicami. Wał ten nie 
góruje nad głównym wa
łem artylerii, jest nawet 
niższy, choć ukierunko
wany na przedpole. Bez 
wątpienia były tu stano
wiska moździerzowe, 
kładące w razie potrzeby 
ogień pośredni na 
przedpole i zakryte stoki 
bliskich wzgórz. Jest to 
jedna z osobliwości for
tu, niemniej jednak spo
tykana na znacznie póź
niej przebudowanych 
fortach artyleryjskich w 
Krakowie (np. 44 „To
nie”, a na innej zasadzie 
43 „Pasternik”). Moź
dzierze wykazywano w 
stanic uzbrojenia wielu 
innych fortów artyleryj
skich, jednak przezna
czanie dla nich osobnych 
stanowisk — to rzad
kość. Fort „Salis Soglio” 
jest więc poniekąd for
tem dwuwałowym, jed
nak nie w standardowej 
wersji „wysokowałowej” 
(Hochwallfort), gdzie 
występowało górowanie 
wału artylerii nad przed
nim wałem piechoty. 
Kolejna rzadkość — to 
system obrony zapola, 
składający się z dwóch 
poziomów obrony. Niż
szy stanowiły opisane już 
wcześniej kleszcze, przed- 
bramie i strzelnice w ko
szarach. Ponad nimi 
przebiegała linia obrony 
w postaci wału z ławką 
dla strzelców na skrzyd
łach szyi oraz mieszany
mi (artyleryjskimi i strze
leckimi) stanowiskami na 
włamanej, centralnej częś
ci koszar szyjowych. 
Obrona zapola w więk
szości fortów z tego ok

resu ogranicza się wyłą
cznie do stanowisk pie
choty. Miało to zabez
pieczyć rdzeń twierdzy 
przed ostrzałem artyle
ryjskim w razie zdobycia 
fortu. W wypadku fortu 
I niebezpieczeństwo ta
kie jest zredukowane 
znacznym wysunięciem 
przed wały rdzenia. 
Przyjęte tu rozwiąza
nie stanowi o dużej 
samodzielności obron
nej fortu. Zastosowanie 
niektórych rozwiązań 
charakterystycznych dla 
obiektów przeznaczonych 
do obrony okrężnej wy
nikało z wielkiego nara
żenia fortu na obejście i 
zaskoczenie przez prze
ciwnika, manewrującego 
w martwych polach za 
bliskimi wzgórzami.

Salis Soglio” jest 
ciekawym połą
czeniem cech różnych 

szkół fortyfikacyjnych 
tego okresu. Dziedzińce 
wewnętrzne, obrośnięte 
ze wszystkich stron ka
zamatami, przywodzą na 
myśl francuskie rozwią
zania, np. fort Troyon, 
obiekt łącznikowy w „za
słonie obronnej” Ver- 
dun-Toul. Nie brak tu 
klasycznych elementów 
szkoły austriackiej, jak 
choćby barkowe, po
większone poprzecznice 
przy stanowiskach do 
strzału bocznego. Jak już 
wspomniano, przewijają 
się także elementy forty
fikacji górskiej — zwła
szcza czynnik spiętrze
nia. Nie przejawia się to 
tylko w rozwiązaniach 
technicznych czy for
malnych, ale i czytelnym 
dla zwiedzającego wyła
mywaniem się z utartych 
kanonów czy przyjętych 
form. Albowiem obiekt 
powstający pod wpły
wem górskich warun
ków, usytuowany w klu
czowej, narażonej pozycji, 

jest dziełem bardziej in
dywidualnym, niepowta
rzalnym i wpasowanym 
w teren w porównaniu z 
każdym innym typowym 
projektem, choćby wpro
wadzono doń niezbędne 
indywidualne poprawki.

Ażeby w pełni zdać sobie 
sprawę z funkcji fortu I 
w systemie twierdzy, na
leży go oglądać wczesną 
wiosną lub późną jesie- 
nią, kiedy drzewa ogoło
cone są z liści. Fort po
rósł „dżunglą ciężkich 
przeszkód fortyfikacyj
nych”: poprzeplatanych 
pędów głogu i dzikiej 
róży, które utrudniają 
penetrację i zacierają 
formy wałów i nasypów. 
Bujna zieleń zamyka wi
dok z masywu dzieła na 
sąsiednie obiekty, sta
nowiące dla fortu I wspar
cie bojowe, jak i na dal
sze elementy zamknięte
go systemu fortów, dróg 
fortecznych, prochowni, 
szańców, koszar, baterii 
— po prostu twierdzy. 
Sytuację poprawić mog
łyby przecinki widoko
we, skierowane na inne 
dzieła twierdzy, dające 
nawet przypadkowemu, 
nie zainteresowanemu 
turyście pojęcie o skali 
założenia i przeprowa
dzonych pracach tere
nowych. Jak gdyby mało 
było „nietypowości” na 
forcie I, także skład ga
tunków roślin, którymi 
porósł, jest specyficzny. 
Występują tu bowiem 
gatunki typowe dla ste
pów — np. karłowata wi
sienka stepowa — nie 
spotykane na innych 
obiektach (wg J. Piórec- 
kiego). Również historia 
fortu nie skończyła się 
wraz z jego wysadzeniem 
i końcem pierwszej woj
ny światowej — przez 
dwa wrześniowe dni 
1939 r. był kwaterą szta
bu armii „Karpaty”.

Zwiedzając fort I 
„Salis Soglio” fas
cynujemy się niezwykłą 

formą piętrzących się be
tonowych brył, uporząd
kowanych według dziś 
już nie znanych zasad, 
tajemniczymi dziedziń
cami i amfiladami skle
pionych sal. Zapomina
my przeważnie o tym, że 
monumentalna struk
tura przeplatających 
się ziemnych wałów, 
akacjowego gąszczu i 
betonowych płaszczyzn 
— to dopiero część 
większej całości. Naj
bardziej oczywistą dla 
zwiedzającego skalę bu
dowli trzeba tu posze
rzyć do łańcucha wzgórz 
— swoistego mikrore
gionu fortecznej grupy 
siedliskiej. Fort I, nim 
obrósł legendą „przemy
skiego Douaumont”, wy
rastającego ponad piekło 
trzydniowego szturmu w 
październiku 1914 r., 
obrosnąć musiał wień
cem szesnastu dzieł wy
suniętych, tworzących tę 
słynną grupę.
Rok 1915. Twierdza 
Przemyśl została odbita. 
Cesarz Franciszek Józef I 
przyjął na specjalnej au
diencji barona Daniela 
Salis Soglio, aby podzię
kować mu za projekty, 
nadzór nad budową, za 
wieloletni wysiłek nad 
tworzeniem Twierdzy 
Przemyśl. Uczestniczący 
w audiencji gen. Kuk — 
ówczesny komendant 
twierdzy krakowskiej — 
ofiarował gen. Salis Sog
lio srebrną plakietę z na
pisem „Pamiątka z 
Przemyśla 1914—1915”. 
Obok dedykacji została 
wmontowana litera „S” 
— pochodząca z napisu 
na zniszczonej bramie 
fortu: „LAGERFORT 
SALIS-SOGLIO”

Magdalena Hodbod 
Jadwiga 

Srodulska-Wielgus
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

i

Panorarrta 
Chełmna

. KFPnrniatc : '4. ■

|Ł ■ '■ r'«iftiiv -a i-.h MS Kocha i Scb?4fl&»
l| ęrazz.«ns®m poshuv h<h \ ic.zueudczasvnafxJzieKf^Tuti'" 
H'PawIk'C’’MWIni i ■.:.■ ' .«•<••■•.■ ^ic cKovna-^

1. Panorama Chełmna 
od strony wschodniej, 
fragment obrazu 
przedstawiającego 
św. Rocha i Sebastiana 
z 1708 r.
z Bramy Grudziądzkiej; 
w plenerze widoku takiego 
nie można już obejrzeć, 
przesłaniają go bloki 
osiedla „Kopernik”
2. Widok Chełmna 
od strony północnej 
na chorągwi kościelnej
z XIX w.; sąsiedztwo Wisły 
determinuje w sposób 
zasadniczy rozwój miasta 
w tym kierunku
3. Panoramę od strony 
południowo-wschodniej 
przesłaniają współczesne 
osiedla z chaotyczną, 
brzydką zabudową
4. Widok Chełmna 
od strony 
północno-wschodniej 
znad brzegów Trynki; 
tu dokładnie widać,

Mówią o nim 
„Kraków Pół
nocny” lub „Polskie 

Carcassonne”, a to jest 
po prostu Chełmno. 
Dziwny zbieg okoli
czności naznaczył temu 
ośrodkowi palmę pier
wszeństwa w wielu dzie
dzinach i jednocześnie 
odsunął go na ubocze, 
dzięki czemu jednak po
został miastem średnio
wiecza. Nie ma w Polsce 
drugiego takiego miasta. 
Jak magnes działa cheł
mińska panorama: du
mna i wyniosła, jeżeli pa
trzeć z północy, od stro
ny Wisły i słonecznie 
radosna, wręcz zaprasza
jąca od strony południo
wej. Czyżby taki był 
zamiar fundatorów — 
rycerzy Zakonu Naj
świętszej Marii Panny, 
którzy w chwili lokacji w 
1233 r. przeznaczyli je na 
stolicę krajową państwa 
tworzonego na ziemi 
chełmińskiej i w kraju 
Prusów? Swoją sylwetą 
miasto głosiło chwałę i 
potęgę Zakonu tym, któ
rzy znajdowali się poza 
granicami państwa krzy-

jaką rolę
w kształtowaniu panoramy 
miasta odgrywa szata 
roślinna i systemy wodne
5. Fragment panoramy 
z kościołem Św. Jakuba 
od strony południowo- 
-zachodniej
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żackiego, poza Wisłą i 
jednocześnie okazywało 
pełną przychylność tym, 
którzy przybywali z głębi 
jego terytorium Bramami 
Toruńską lub Grudziądz
ką.

W panoramie miasta 
dominantami są naj
bardziej okazałe świą
tynie: kościoły klasz
torne dominikanów, 
franciszkanów i cy- 
stersek oraz fara. Co 
za mnogość i jaka finezja 
tej gotyckiej architektu
ry! To chyba najlepsza 
wizytówka chrześcijańskie
go charakteru Zakonu.
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Po stronie południowej 
uwagę przyciągał nie
wielki, ale odpowiadają
cy działalności charyta
tywnej Krzyżaków koś
ciółek szpitalny Św. Du
cha. Wszystkie te bu
dowle nieskromnie wy
chylają się spoza pier
ścienia murów obron
nych. A jest to pierścień 
imponujący jak na śred
niowieczne warunki — 
2,5 km długości. Miasto 
nie uzyskało podwójnego 
opasania murami. Wa
runki topograficzne były 
dostateczną przeszkodą. 
W czasach nowożytnych 
panoramę uzupełniła 
wieża maleńkiego, pó- 
źnorenesansowego ratu
sza. Niczym perła bieleje 
ona na tle ceglanej, go
tyckiej zabudowy. Wiek 
XIX przyniósł jeszcze 
jeden akcent — wieżę 
ciśnień.

Obecny swój kształt 
panorama zawdzię
cza nie tylko ruchowi 

budowlanemu i usytuo
waniu na dziewięciu 
wzgórzach, lecz także 
procesom gospodarczym, 
społecznym i polity
cznym. Odsunięcie nur
tu Wisły spowodowało 
zmniejszenie znaczenia 
handlowego miasta. Rolę 
tę przejął prężnie rozwi
jający się Toruń. Olb
rzymi rynek i szerokie 
ulice Chełmna nie obros
ły w związku z tym wy
sokimi i okazałymi ka
mienicami kupców. Wiek 
XIX, wiek rewolucji 
przemysłowej nie zmie
nił losu miasta. Nie po
prowadzono znaczącej li
nii kolejowej, nie wybu
dowano olbrzymich za
kładów przemysłowych i 
ponurych kamienic czyn
szowych dla robotni
ków, nie powstała twier
dza. Tym samym nie 
zniszczono dotychcza
sowej, średniowiecznej

6. Plan 
historycznego 
ośrodka 
miejskiego:
1— ratusz,
2 — kościół
NMP,
3 — kościół 
franciszkanów,
4 — kościół 
dominikanów,
5 — zabytkowe 
kamienice,
6 — Brama 
Grudziądzka,
7 — kościół 
szpitalny 
Św. Ducha,
8 — kościół 
cystersek

(zdjęcia: 
Marek G.
Zieliński)

struktury szachowni
cowego układu ulic. Ła
godnie obeszły się z mia
stem obie wojny świato
we. Zagrożenie dla pano
ramy miasta przyszło 
dopiero w czasach nam 
współczesnych.
Jej ochrona wymaga wie
lokierunkowych działań, 
olbrzymiej rozwagi przy 
planowaniu rozwoju przes
trzennego. Chronić nale
ży okoliczny system 
wodny oraz szatę roślin
ną. Z całą pieczołowitoś
cią należy zająć się za
bytkami architektury 
miasta. Ochronie winna 
podlegać także „pano
rama wewnętrzna”, je
szcze do niedawna więk
szość ulic miasta w pers
pektywie zamykały up
rawne pola — efekt po
łożenia na wzgórzach.

Miasto walczy sa
motnie o zachowa
nie swoich walorów. Do tej 

pory nie zorganizowano 
akcji „cały naród ratuje 
zabytki Chełmna”, jak 
uczyniono to w wypad
ku Zamościa lub San
domierza. Nie wpisano 
go na listę pomników hi
storii, jak np. Torunia. 
Czyżby zabrakło właści

wej reklamy jego uro
ków? Czyż nadal ma po
zostawać „perłą zapo
mnianą”?
Miasto chce nadrobić 
zaległości, chce ocalić 
to, co niepowtarzalne 
w skali kraju — swoją 
panoramę. Umacniane 
są faszyną stoki wzgórz, 
naprawiane mury obron
ne. Przed osuwaniem 
mają je chronić dodat
kowe skarpy i ułożenie 
nawierzchni na depta
kach wzdłuż obwarowań. 
Do dawnej świetności 
przywrócona została naj
bardziej reprezentacyjna 
część chełmińskich plant. 
Rewaloryzacji, poddany 
został kościół Św. Ducha 
i Brama Grudziądzka. 
Obiekty te wymagały 
podjęcia prac na szeroką 
skalę: wzmocnienia fun
damentów, wymiany stro
pów i dachów, likwidacji 
pęknięć murów. Wy
mieniony został mecha
nizm i tarcze zegara na 
wieży ratuszowej. W 
związku ze Światowym 
Zjazdem Kadetów RP 
odnowiono fasadę gma
chu kadeckich koszarów 
z czasów Fryderyka II. 
Odnawia się wiele ka
mienic i gmachów użyte

czności publicznej, m.in. 
gmach poczty.
Potrzeby są jednak zna
cznie większe. Alarmują
cy jest stan chełmińskich 
kościołów. Cieknące da
chy zagrażają gotyckim 
sklepieniom, ich wypo
sażeniu i średniowie
cznym freskom. Szcze
gólnie groźnie wygląda 
sytuacja kościołów: po- 
dominikańskiego Św. 
Piotra i Pawła,i pofran- 
ciszkańskiego Św. Jaku
ba. Są to obiekty zam
knięte i praktycznie nie 
użytkowane. Zabiegów 
konserwatorskich wy
maga fara chełmińska. 
Renowacji winny być 
poddane cenne organy 
fary, kościoła garnizo
nowego i Św. Jana. 
Wszystkie obiekty sak
ralne wymagają solid
niejszego zabezpieczenia 
anty włamaniowego. Nie
stety, są one nazbyt czę
sto nawiedzane przez 
złodziei, wandali i pseu- 
doturystów. Ostatnia 
bardzo bolesna kradzież 
miała miejsce w paź
dzierniku 1991 r. 
Zaginęły wówczas por
trety trumienne Forbesa, 
Grylewicza i Schmacka 
— przedstawicieli patry- 
cjatu chełmińskiego. Nie
jasny jest przyszły los 
wieży ciśnień, wszak nie 
pełni już ona swojej 
pierwotnej funkcji. Hi
storyków i konserwato
rów powinna zaintere
sować miejscowa, nie
zwykle malowniczo po
łożona nekropolia, na 
której wieczny odpoczy
nek znaleźli luminarze 
życia ziemi chełmińskiej. 
Przerasta to siły 20-ty- 
sięcznego organizmu miej
skiego. Pomoc z zewnątrz 
jest nieodzownie po
trzebna.

Marek
Grzegorz Zieliński
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Ceramika z Łańcuta
1. Różne wyroby z Łańcuta

Fabrykę wyrobów ce
ramicznych w Łań
cucie założył w la
tach dwudziestych naszego 

stulecia przybyły z Niemiec 
do Polski Engelbert Flaig, 
urodzony w 1870 r. w 
Schrambergu (Badenia- 
- Wirtembergia); z wykształ
cenia był on technikiem-ce- 
ramikiem. Do Polski przy
jechał bogaty w doświad
czenia zawodowe zdobyte 
w kilku wytwórniach cera
micznych, w których kolej
no pracował: w Schrambe
rgu (w fabryce fajansów) i 
w pobliskim Hornburgu. 
Po przeniesieniu się z ro
dziną do Austrii był dyrek
torem znanej fabryki porce
lany w Wilhelmsburgu 
niedaleko Sankt Pólten. 
Właśnie stamtąd przyjechał 
do Polski za namową swej 
córki. W 1918 r. wyszła ona 
za mąż za pochodzącego z 
Łańcuta Teofila Pelca (pó
źniejszego prokurenta Za
kładów dla Przemysłu Spi

rytusowego hr. Alfreda Po
tockiego).
Engelbert Flaig, zanim za
mieszkał w Łańcucie, pra
cował w polskich znaczą
cych fabrykach fajansu: w 
Pruszkowie, Skawinie i 
Włocławku. Zatrudnianie 
fachowców zagranicznego 
pochodzenia, zwłaszcza w 
dziedzinie technologii pro
dukcji, było wówczas dość 
często spotykane. Niestety, 
scharakteryzowanie okresu 
włocławskiego, być może 
najbardziej znaczącego w 
życiu zawodowym E. Flaiga 
w Polsce, napotyka trudno
ści. Nie zachowały się bo
wiem materiały archiwalne 
z okresu międzywojennego 
dotyczące fabryk włocław
skich, nie wiadomo nawet, 
w której z nich pracował na 
stanowisku dyrektora (za
pewne technicznego). Inte
resującym potwierdzeniem 
zatrudnienia Engelberta 
Flaiga we Włocławku jest 
para dekoracyjnych talerzy 

ściennych z portretem jego 
i żony na tle zabudowań 
fabrycznych, z napisem: 
„ Włocławek 1926”.
Na przełomie lat 1924—1925 
E. Flaig zamieszkał w nowo 
wybudowanym domu w 
Łańcucie przy ul. Krętej 
(obecnie Jagiellońska), któ
ry obok mieszkania mieścił 
też niewielką fabryczkę, jak 
byśmy mogli to dzisiaj ok
reślić. Nosiła ona nazwę 
„Fabryki Wyrobów Cera
micznych”. Pracowało w 
niej kilka osób, w tym de
korator i modelarz. Robot
nicy pochodzili z pobliskiej 
okolicy (m.in. z Krzemie
nicy); okresowo zatrudnie
nie zwiększano. W dużym 
pomieszczeniu na planie 
prostokąta (ok. 9 x 5 m) 
znajdowały się dwa piece. 
Jeden do wypału biskwito
wego, drugi muflowy do 
wypalania na ostro i dekora
cji malarskiej. Do produk
cji sprowadzano surowiec, 
w tym wysokogatunkowe 

glinki, podobnie jak farby i 
kalkomanię. Farby cerami
czne pochodziły z renomo
wanych fabryk w Miśni, 
Czechosłowacji i Stoke-on- 
-Trent w Anglii. Warto 
dodać, że torebki z tymi 
farbami m.in. z lat 1924 i 
1927 zachowały się do dziś i 
są wykorzystywane w rze
mieślniczej produkcji ce
ramicznej przez mieszkań
ca Łańcuta, podobnie jak 
formy i modele gipsowe z 
fabryczki E. Flaiga.
Tylko część przedmiotów wy
rabiano na miejscu, z porce
lany i fajansu. Liczne były 
formowane na kole garncar
skim gliniane wazony różne
go kształtu i doniczki. Ich 
dekorację stanowiła charak
terystycznie modelowana po
wierzchnia w sposób dający 
wrażenie jej spękania i jed
nolicie barwiona. Istniał za
pewne katalog wyrobów.Swiad- 
czy o tym zachowana fotogra
fia opatrzona pieczątką fa
bryki, przedstawiająca ponu
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merowane wyroby. Ale prze
de wszystkim sprowadzano 
tu gotowe biskwity, zwłasz
cza z Włocławka, Ćmielowa 
i dekorowano je zaznacza
jąc to drukowanym owal
nym znakiem z napisem: „E. 
Flaig/Łańcut”. Przykładem 
może być porcelanowy ta
lerz dekoracyjny opatrzony 
znakiem fabrycznym Ćmie
lowa i Łańcuta, ozdobiony 
na lustrze malowanym rę
cznie widokiem łańcuckie
go kościoła w śnieżnej sza
cie.

Wyroby przeznaczone 
były na rynek lokal
ny. Sprzedawano je w skle

piku przy ulicy prowadzą
cej do kościoła, podobno 
też w Krakowie przy ul. 
Floriańskiej. Wysyłano rów
nież towar koleją pod wska
zany adres nabywcy. Nie 
była to wprawdzie produk
cja na skalę przemysłową, 
niemniej jednak asorty
ment wyrobów był bo
gaty: serwisy stołowe, 

pojedyncze przedmioty 
użytkowe i dekoracyjne, 
np. popielniczki, świe
czniki, bombonierki, fla
kony różnych kształtów 
i wielkości. Ich poziom ar
tystyczny był zróżnicowa
ny, w dekoracji przeważała 
kalkomania, zdobnictwo 
przez szablon, malowanie 
ręczne.
Jak dalece ambitnym 
przedsięwzięciem była „Fab
ryka Wyrobów Cerami
cznych” Engelberta Flaiga 
wskazują firmowe druki 
dotyczące istniejącego tu 
także, prowadzonego przez 
niego „Ceramiczno-Tech- 
nicznego Biura i Laborato
rium”. Reklamują one na
stępujące usługi: „porad
nictwo, udoskonalanie, prze
kształcanie przedsiębiorstwa 
według najnowszych do
świadczeń dla fajansów, sa
nitarnych fajansów, porce
lany, wyrobów kamionko
wych, ściennych i podłogo
wych płytek, majoliki, kafli 
piecowych, wyrabianie pu-

2. 3. Talerz 
z widokiem 
łańcuckiego 
kościoła (2)
1 fragment 
serwisu 
do kawy 
zdobionego 
kalkomanią (3)
4. Gipsowy 
model wazonu
5. Dekoracyjny 
wazon

(zdjęcia:
2 — Barbara 
Trojnar,
3, 4 — Marek 
Kosior,
5 — Jarosław 
Giemza)

meksu, towarów szamotowych 
w kraju i za granicą, wypra
cowywanie mas i glazur, 
farb według wieloletnio wyp
róbowanych recept. Budo
wanie i przebudowywanie 
pieców, mufli itd., przygo
towywanie planów przez do
świadczonych fachowców z 
przeszło 40-letnią praktyką. 
Asysta na miejscu lub pise

mnie w niemieckiej, francu
skiej lub polskiej korespon
dencji” (tłum, z języka nie
mieckiego).

Fabryczka działała za
ledwie kilka lat. Do 
upadku jej działalności 

przyczynił się niewątpliwie 
kryzys gospodarczy, a jej 
ostateczny kres nastąpił z

Budzik z XVII w.
Zegar tćn wykonany jest z pozłacanego mosiądzu i repre

zentuje typ zwany w Polsce „żabami” lub „kaflakami” (wy
sokość 10 cm, średnica 15 cm). Sześcioboczny czasomierz 
wsparty jest na nóżkach, górna i dolna płytka są profilowane, 
połączone w narożnikach hermami. Wnętrze zegara widoczne 
jest przez prostokątne obramione otwory w ściankach bo
cznych. Na górnej ptycie z jedną wskazówką wygrawerowano 
okrągłą tarczę z rzymskimi i arabskimi cyframi, pośrodku zaś 
dwie mniejsze przeznaczone na cykl księżycowy (w okrągłym 
otworze ukazują się fazy księżyca) i na budzik. Pomiędzy dużą 
i małymi tarczami umieszczono kwadratowy otwór oraz dwa 
małe, służące do regulacji wybijania godzin i wyłączania bu
dzika. Przez otwory w ściankach bocznych widoczny jest me
chanizm o grawerowanej dekoracji. Zegar poza głównym me
chanizmem ze sprężyną ma urządzenie uruchamiające cykl 
księżycowy i jego fazy, daty oraz budzik, wreszcie wybijanie 
pełnych godzin i kwadransów.
O autorstwie tego zegara dowiadujemy się z napisu wyrytego 
na okrągłym polu między tarczami na krawędzi tylnej płyty. 
Brzmi on: JOHAN CHRISTOPH JAENCHER DANZIG. Nato
miast na odwrotnej stronie płytki z cyklem księżycowym wyry
to datę „31 11714", która prawdopodobnie odnosi się do pier
wszej naprawy zegara. Na podstawie analizy stylistycznej mo
żna datować go na pierwszą połowę XVII w.
Dlaczego opisany zegar gdańskiej roboty ma dla badań nad 
sztuką polską niemałe znaczenie? Otóż mimo że zajmuję się 
rzemiosłem artystycznym od wielu lat, do czasu zapoznania 
się w bibliotece muzeum przemysłowego w Budapeszcie z ka
talogiem wystawy w Belgradzie, na której pokazano ten zegar 
— nie miałem żadnej informacji o gdańskim zegarmistrzu Jo
hanie Jaencherze. A był to zegarmistrz nie byle jaki! Świadczy 
o tym zarówno skomplikowany mechanizm czasomierza, jak i 
jego ozdobna obudowa.

(rys. Elżbieta Samek)

Potwierdza to opinię specjalistów od polskiego rzemiosła ar
tystycznego, że Gdańsk dzięki takim mistrzom, jak Szymon 
Ginter, Michał Schultz czy Jan Antoni Horn — był najsilniej
szym ośrodkiem zegarmistrzostwa w Polsce w XVII w. Zabytek 
w Lublanie wskazuje też na konieczne kierunki badań nad 
polskim rzemiosłem artystycznym. Baczną uwagę należy skie
rować na polonika w zbiorach obcych, choćby w muzeach w 
niedalekiej Pradze i Budapeszcie, gdzie znajdują się cenne 
dzieła złotnictwa, jubilerstwa, numizmaty i hafty wykonane w 
Polsce.

Jan Samek
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chwilą śmierci właściciela 
w 1933 r. (E. Flaig pocho
wany został w rodzinnym 
grobowcu na łańcuckim 
cmentarzu). Syn E. Flaiga, 
Alfons, mający podobne za
interesowania i wykształce
nie, mieszkał w Katowicach 
i pracował nieprzerwanie w 
Fabryce Porcelany dawniej 
„Giesche” (od około 1922 
r. aż do śmierci w 1966 r.) 
na stanowisku głównego 
technologa.
W łańcuckiej fabryczce 
nigdy już nie podjęto pro
dukcji na taką skalę jak za 
życia Engelberta Flaiga. Po 
wojnie, w latach pięćdzie
siątych wynajmowano ją 
przez jakiś czas rzemieślni- 
kom-kaflarzom. Po przero
bieniu pieców wyrabiano tu 
kafle, doniczki i wazoniki, 
próbując nawet naśladować 
flaigowskie wyroby, lecz 
bez większego sukcesu. W 
połowie lat sześćdziesiątych 
ówczesny dyrektor Biura 
Obsługi Ruchu Turysty
cznego w Łańcucie próbo
wał zainteresować podni
szczonym dobytkiem fa
brycznym miejscowego ce- 
ramika-rzemieślnika. W 
1970 r. część budynku z fa
bryczką została sprzedana, 
szamotowe piece rozebra
no, a z panoramy miastecz
ka zniknęła charakterysty
czna sylwetka wysokiego 
komina. Dziś ta część bu
dynku przebudowana w ca
łości na mieszkanie niczym 
już nie przypomina swego 
pierwotnego przeznacze
nia. Pamięć o ceramicznym 
warsztacie E. Flaiga jednak 
przetrwała dzięki rodzinie, 
w której wspomnienie o 
właścicielu przekazywane 
jest z pokolenia na pokole
nie. Przechowywane po 
nim pamiątki rodzinne: do
kumenty, fotografie, wyro
by ceramiczne (nie tylko z 
okresu łańcuckiego) pozwo
liły na ustalenie powyż
szych faktów dotąd nie od
notowanych. Nie wyczer
pują one jednak podjętego 
przeze mnie tematu. Nale
ży je uznać za początek za
interesowania wielką pasją 
wybitnego, cenionego i 
znanego niegdyś ceramika 
Engelberta Flaiga.

Barbara Trojnar
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Akcje

Po wprowadzeniu w
Polsce gospodarki ryn
kowej i przeszło trzech 

latach funkcjonowania war
szawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych termin „ak
cja” dla znacznej części społe
czeństwa nie jest już czymś 
zupełnie obcym. Szybko wzra
sta liczba osób inwestujących 
w akcje i grających na giełdzie. 
Nic otrzymują one jednak 
nabytych walorów do ręki, 
ponieważ w Polsce obrót 
giełdowy papierami war
tościowymi odbywa się w 
postaci zdematerializowa
nej. Oznacza to, że akcje, w 
jednym odcinku zbiorowym, 
przechowywane są w Krajo
wym Depozycie Papierów 
Wartościowych, a fakt ich na
bycia odnotowywany jest tylko 
w pamięci komputera i pot
wierdzany wydaniem przez 
dom maklerski imiennego 
świadectwa depozytowego, 
które jest zwykłym wydrukiem 
komputerowym. Zaniechano 
więc drukowania tradycyjnych 
papierów wartościowych, a 
współcześni akcjonariusze mo
gą zobaczyć akcje tylko w mu
zeach.

Tymczasem akcje mają bogatą 
historię, liczącą prawie cztery
sta lat. Po raz pierwszy po
jawiły się w 1602 r. na gieł
dzie pieniężnej w Amster
damie. Były to udziały Ho
lenderskiej Kompanii Wschod- 
nioindyjskiej, które przynosiły 
wysokie zyski z handlu „ko
rzeniami”, ale przy dużym 
stopniu ryzyka. Dzięki temu 
szybko stały się przedmiotem 
ożywionej gry giełdowej, co z 
kolei zachęciło także inne 
kompanie do emitowania ak
cji. W Polsce spółki akcyjne 
pojawiły się dopiero w drugiej 
połowie XVIII w. Zakładane 
były głównie z inicjatywy kró
la Stanisława Augusta Ponia
towskiego lub osób z jego naj
bliższego otoczenia. Jako 
pierwsza powstała Kompania 
Manufaktur Wełnianych, za
wiązana 11 kwietnia 1766 r., 
która miała stanowić pierwszy 

krok na drodze realizacji sze
rokiego programu rozwijania 
krajowego przemysłu włó
kienniczego. Na prezesa spółki 
król powołał kanclerza wiel
kiego koronnego Andrzeja 
Zamoyskiego, a akcjonariu
szami zostali liczni dygnitarze 
świeccy i duchowni oraz grupa 
zamożnych mieszczan. Kom
pania, która m.in. miała wy
konywać zamówienia dla woj
ska, nie mogła uporać się z 
trudnościami produkcyjnymi i 
finansowymi, i ostatecznie 
wobec przynoszonych przez 
nią strat została w 1771 r. 
zlikwidowana. W latach na
stępnych powstało w Polsce 
jeszcze kilka kompanii akcyj
nych, z których żadna, mimo 
uzyskania przywilejów kró
lewskich i opieki Komisji 
Skarbowej, nie przetrwała II 
rozbioru Polski (1793 r.). 
Większość z nich z pewnością 
emitowała akcje, ale jak dotąd 
w zbiorach muzealnych i pry
watnych występują tylko akcje 
Kompanii Manufaktur Weł
nianych.

Po rozbiorach Polski i 
burzliwym okresie wo
jen napoleońskich, w powsta

łym w 1815 r. Królestwie Pol
skim ponownie pojawiły się 
spółki akcyjne. Jednak aż do 
lat siedemdziesiątych XIX w. 
były one stosunkowo nieli
czne, zwykle działały krótko i 
niewiele emitowanych przez 
nie akcji zachowało się do na
szych czasów. Obecnie znamy 
akcje zaledwie pięciu spółek 
działających w tym okresie w 
Królestwie. Najstarszą z nich 
było założone w 1825 r. w 
Warszawie Towarzystwo Wy
robów Zbożowych, które mi
mo otrzymania znacznych 
kredytów rządowych działało 
słabo i zostało rozwiązane w 
1831 r. Następne z zachowa
nych akcji emitowało w 1839 r. 
Towarzystwo Drogi Żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej. Mia
ły one wartość nominalną 100 
funtów szterlingów, co odpo
wiadało ówczesnym 4200 złp, i 
miały gwarancję cara Rosji.

PoUefor tey Akcyi w Xitgach Kompaniy 

Uprzywilejowanej Manufaktur Wełnianych 

Zapifany , gdy zapłaci!, picrwśtą drugą 

y Trzecią Rate, Dale Mu fię ten dokument, 

to jeft Akcyą. Valoris Trzech fet feefcdzicfiąt 

Czerwonych Złotych 360. które jn Paratis 

podług (Jitaw do Kaffy Kompaniy Komponował 

Przeto ftaie Cę Uczeflnikicm tey Kompaniy Kr co 

Cę My Prxies, Affeflorowic, Pilarz y KafTyer 

Imieniem caley Kompaniy, przy przyciiniemu 

teyzc Kompaniy Pieczęci, podpińurin. Działo fię 

w Warszawie Dnia Mie!l;ca

Roku 1768.

Wobec trudności ze zbytem 
akcji Towarzystwo ogłosiło 
upadłość i zostało przejęte 
przez rząd, który dokończył 
budowę linii kolejowej. W 
1857 r. Kolej Warszawsko- 
-Wiedeńską ponownie spry
watyzowano, wypuszczając w 
ciągu jedenastu lat sześć emisji 
akcji na łączną sumę 10 milio
nów rubli. Ponadto z lat pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych 
XIX w. zachowały się akcje 
Spółki Jedwabniczej (1855 r.), 
Spółki Domu Zleceń Ziemian 
we Włocławku — Dąmbski, 

hr. Skarbek, Słubnicki i Spół
ka (1860 r.) oraz Współki Że
glugi Parowej na Rzekach 
Spławnych w Królestwie Pol
skim pod firmą Andrzej hr. 
Zamoyski i Współka (1861 r.).

Szersze upowszechnienie for
my prawno-własnościowej, ja
ką jest spółka akcyjna, nastąpi
ło na ziemiach polskich dopie
ro w ostatnim trzydziestoleciu 
XIX w. — najwcześniej w 
bankowości, następnie w 
przemyśle górniczo-hutni
czym, metalowym, włókienni-
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1. Akcja Kompanii Manufaktur 
Wełnianych z 1768 r.
2. Akcja Spółki Jedwabniczej z 1855 r.
3. Akcja Współki Żeglugi Parowej
na Rzekach Spławnych w Królestwie 
Polskim z 1861 r.
4. Akcja Towarzystwa Fabryki Tkackiej 
M. Salzmann i ska w Warszawie z 1883 r.

czym i cukrownictwie. W la
tach 1880—1912 liczba spółek 
akcyjnych działających tylko w 
Królestwie Polskim wzrosła z 
19 do 209. W większości wy
padków powstawały one na 
drodze przekształcenia istnie
jących wcześniej zakładów, 
będących własnością rodzinną 
czy spółką firmową, w spółkę 
akcyjną.

Zwykle zachowywano nazwę 
firmy, a akcje rozdzielano 
wśród członków rodziny lub 
wspólników, nie dopuszczając 

ich do obrotu giełdowego. Po
czątkowo emitowano głównie 
akcje imienne, co ułatwiało 
utrzymanie ich w rękach zało
życieli spółki. Gdy jednak w 
Królestwie wykształcił się ry
nek papierów wartościowych, 
większość spółek zaczęła wy
puszczać emisje, w których 
część akcji była imienna, a 
część „na okaziciela”. Akcje 
imienne, najczęściej uprzywi
lejowane, rozdzielano wśród 
faktycznych właścicieli firmy, 
a „na okaziciela”, jako nie pod
legające żadnym ogranicze

niom w zbywaniu, kierowano 
na giełdę w Warszawie lub Pe
tersburgu.

W końcu XIX w. wyksz
tałciła się ostateczna 

forma akcji, która z niewielki
mi zmianami przetrwała do 
dnia dzisiejszego. Typowa 
akcja składała się z zapisu 
udziałowego, czyli akcji 
właściwej, arkusza kupo
nowego, talonu i grzbietu. 
Zapis udziałowy, zawierający 
najważniejsze informacje o 
spółce i emisji, zdobiono zwy

kle zawiłymi ornamentami, 
umieszczano na nich znaki 
firmowe i panoramy zakładów, 
co miało stanowić rodzaj za
bezpieczenia przed fałszer
stwami. Akcje spółek z Króle
stwa Polskiego drukowano w 
wersjach językowych rosyjsko- 
-polskiej lub rosyjsko-polsko- 
-niemieckiej, co wpływało na 
ich kompozycję graficzną — 
zwykle dwu- lub trójdzielną. 
Druk zlecano najczęściej kra
jowym zakładom poligrafi
cznym. W końcu XIX w. naj
większą popularnością cieszyła
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Krzyż w Radomiu

(fot. Ewelina 
Jelska)

5. Akcja 
Towarzystwa 
Akcyjnego 
„Len Polski” 
w Toruniu
z 1921 r.
6. Akcja 
Częstochowskich 
Zakładów 
Wyrobów 
Włókienniczych 
„Stradom”
z 1926 r.
(zdjęcia: Teresa 
Szymonowicz;
zb. Centralnego 
Muzeum 
Włókiennictwa 
w Łodzi)

Przy ruchliwej ul. Malczew
skiego w Radomiu, w cieniu 

rozłożystej wierzby, na niewiel
kim kopcu, umieszczony jest na 
schodkowym podwyższeniu me
talowy, ażurowy krzyz, na które
go ramionach utrwalono dwie 
daty: 1863 i 1933. Krzyż ten 
upamiętnia miejsce stracenia 
min. pułkownika Zygmunta 
Chmieleńskiego (1833-1863).
W kwietniu 1863 r. Z. Chmieleń- 
ski przybył do Krakowa i otrzymał 
nominację na kapitana, nadaną 
mu przez Rząd Narodowy. Od 
maja 1863 r. stał na czele nie
wielkiego oddziału kawaleryj
skiego i wyszedł zwycięsko z li
cznych utarczek z oddziałami ro
syjskimi. Umiejętności organiza- 
cyjno-dowódcze oraz powodze
nie w walce z nieprzyjacielem 
spowodowały, że Rząd Narodo
wy nadał mu stopień pułkownika 
oraz powierzył funkcję naczelni
ka sił zbrojnych w województwie 
krakowskim. Będąc na tym sta
nowisku stoczył kilka krwawych i 
zwycięskich bitew z wojskami 
generała K. Czengierego, który 
przygotował przeciwko Chmie- 
leńskiemu specjalną operację mi
litarną. Kiedy naczelnikiem połą
czonych województw krakow
skiego i sandomierskiego został 
mianowany generał Jan Hauke- 
Bosak, na szefa jego sztabu po
wołano płk. Z. Chmieleńskiego. 
Po wygranych starciach pod 
Opatowem i Ociesękami doszło 
do tragicznej dla niego bitwy pod 
Bodzechowem, która została 

stoczona z wojskiem rosyjskim 
16 grudnia 1863 r. Osłaniając 
oddział generała Hauke-Bosaka, 
pułkownik Chmieleński, ranny w 
głowę i zwalony z konia, dostał 
się do niewoli. Generał Czengie- 
ry polecił przewieźć go do Ra
domia. 17 grudnia 1863 r. sąd 
wojenny przesłuchał rannego, 
następnego zaś dnia wydał wy
rok śmierci przez rozstrzelanie. 
Przed egzekucją, która została 
wykonana w Radomiu 23 grud
nia 1863 r. w pobliżu koszar mo- 
hylewskiego pułku piechoty przy 
dawnej szosie warszawskiej, nie 
omieszkano oprócz wyroku 
śmierci odczytać mu wyroku z 
1862 r„ skazującego go za de
zercję na degradację i katorgę.
6 lutego 1916 r. dla uczczenia 
53. rocznicy rozstrzelania puł
kownika Chmieleńskiego oraz 
innych osób straconych w tym 
samym miejscu radomska mło
dzież umieściła drewniany krzyż. 
W siedemdziesiątą rocznicę 
Powstania Styczniowego w 
1933 r. w tym samym miejscu 
postawiono krzyż metalowy z da
tami: 1863 i 1933.
Pułkownik Z. Chmieleński co 
prawda stosunkowo krótko dzia
łał na terenie dawnego woj. san
domierskiego, jednak jako żarli
wemu patriocie i bohaterowi, 
straconemu za wolność i ojczy
znę, należy się tablica pamiąt
kowa, którą winno się umieścić 
na wspomnianym krzyżu

Andrzej Jelski 

się litografiernia Maksymilia
na Fajansa z Warszawy, której 
druki wyróżniają się staran
nym opracowaniem grafi
cznym i wysokim poziomem 
technicznym.

Po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej i powstaniu 
II Rzeczypospolitej, przemysł 
znajdujący się w nowej sytua
cji ekonomicznej zaczął w 
szybkim tempie zmieniać swo
ją strukturę własnościową. 
Jednym z objawów tego 
zjawiska był gwałtowny 
wzrost liczby spółek akcyj
nych. O ile tuż przed wojną 
działało w Królestwie Polskim 
209 spółek akcyjnych (196 w 
przemyśle, 8 w bankowości, 3 
w handlu i 2 w ubezpiecze
niach) oraz trudna do uchwy
cenia, ale niewielka ich liczba 
w pozostałych zaborach, to w 
1921 r. było ich w Polsce już 
ponad tysiąc, zaś w ciągu na
stępnych trzech lat liczba ta 
uległa niemal podwojeniu. 
Aby przegonić inflację i zdo
być kapitały na rozwinięcie 
produkcji, wypuszczały one 
coraz to nowe emisje akcji. 
Obok normalnych, płatnych, 
pojawiły się emisje tzw. dar
mowe — mające wyrównać 
wielkość kapitału zakładowego 

do aktualnej wartości majątku 
spółki. Często, po obliczeniu 
zysku, dywidendę wypłacano 
nie w pieniądzach, lecz w ak
cjach nowej emisji, tzw. dywi
dendowych. Aby dogonić spa
dek wartości marki polskiej 
emitowano akcje o coraz to 
wyższych nominałach, począt
kowo najczęściej 500 marek 
polskich, później 1000, 5000, 
10 000, a nawet 100 000 i wię
cej. Ponadto wystawiano akcje 
w odcinkach zbiorowych po 5, 
10, 25, 50, czasem i 100 akcji w 
jednym papierze wartościo
wym.

Tak masowe drukowanie akcji, 
często w małych zakładach 
graficznych nie mających od
powiednich możliwości tech
nicznych, wpłynęło na zmianę 
ich wyglądu zewnętrznego. 
Przede wszystkim powszech
nie zmniejszono ich format i 
znacznie uproszczono kompo
zycję. Zrezygnowano z podzia
łów wymuszanych poprzednio 
przez stosowanie napisów w 
dwu lub trzech językach. Ty- 
pografia wielu akcji zaczęła 
bardziej nawiązywać do ten
dencji aktualnie obowiązują
cych w sztuce, obniżeniu uległ 
jednak poziom techniczny 
druku, a tym samym i zabez
pieczenie ich przed podrabia-
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niem. Akcje markowe wy
cofano w latach 1924—1928, 
w ich miejsce emitowano no
we, o nominałach określonych 
w złotych polskich.

Na początku lat trzydzie
stych pojawiły się pier
wsze akcje wykonane w Pol

skiej Wytwórni Papierów 
Wartościowych w Warszawie, 
reprezentujące wysoki poziom 
techniczny i spełniające wszel
kie obowiązujące wówczas 
standardy światowe. Kryzysy 
ekonomiczne, jakie miały 
miejsce w latach 1924—1926 i 
1929—1935, spowodowały za
hamowanie procesu powsta
nia nowych spółek akcyjnych 
i ograniczyły liczbę nowych 
emisji akcji. Wiele spółek 
przeżywało poważne trud
ności finansowe, zawieszano 
wypłaty dywidend, mnożyły 
się upadłości bądź zawieszenia 
działalności. Na giełdzie kursy 
akcji spadły do poziomu nie
wiele przekraczającego 50% 
ich wartości nominalnej. Ta 
zła sytuacja uległa pewnej wi
docznej poprawie w okresie 
ożywienia gospodarczego lat 
1936—1939, przerwanego jed
nak przez wybuch drugiej 
wojny światowej.
W czasach PRL w zasadzie nie 

wykorzystywano formy praw
nej spółki akcyjnej. Wyjątkami 
były przedsiębiorstwa pań
stwowe prowadzące działal
ność związaną z obrotem za
granicznym, jak Bank Hand
lowy S.A., Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Spedycyjne „HART
WIG” S.A. czy Bank Rozwoju 
Eksportu S.A., lecz akcje ich 
mogły nabywać tylko tzw. 
jednostki gospodarki uspołe
cznionej. Dopiero zmiany po
lityczne i gospodarcze zapo
czątkowane w 1990 r. umożli
wiły Polakom lokowanie 
swoich kapitałów w akcjach 
prywatyzowanych przedsię
biorstw.

Powrót akcjonariatu spo
wodował większe zaintere
sowanie starymi papiera
mi wartościowymi wśród 
kolekcjonerów-numizma- 
tyków. Pojawiły się one w an
tykwariatach i na aukcjach, w 
Warszawie otwarto nawet Ga
lerię Akcji. Także muzea zo
rganizowały kilka wystaw o tej 
tematyce. Pojawiły się na ryn
ku pierwsze obszerniejsze 
publikacje, jak choćby album 
opracowany przez L. Kałkow- 
skiego i L. Pagę pt. Polskie Pa
piery Wartościowe.

Piotr Jaworski

Promieniowanie 
dla zabytków

Elektromagnetyczne pro
mieniowanie gamma, 
podobnie jak promienio
wanie rentgenowskie oraz 

ultrafioletowe ma właści
wości bakterio- i owado
bójcze. Niewielka energia 
fotonu promieniowania ul
trafioletowego może wywo
łać taki efekt jedynie w at
mosferze powietrza. Po
dobnie pozytywny efekt 
dezynsekcyjny promienio
wania rentgenowskiego o- 
granicza się wyłącznie do 
powierzchni obiektu, nie 
stwarzając żadnego zagro
żenia dla życia owadów 
bądź bakterii znajdujących 
się w głębszych warstwach 
napromienianego materia
łu, np. drewna. Natomiast 
duża energia kwantów 
gamma zapewnia, że pro
mieniowanie emitowane 
przez izotopy 60Co lub 
137Cs jest zdolne penetro
wać grube warstwy mate
riału, niszcząc żywe orga
nizmy na całej głębokości.

Wymienione właściwości 
promieniowania gamma 
czynią je prostym, skute
cznym i niezawodnym na
rzędziem w pracy konserwa
tora starającego się urato
wać przed zniszczeniem 
często bezcenne obiekty 
zabytkowe. Działanie pro
mieniowania gamma okaza
ło się szczególnie przydatne 
w pracach konserwator
skich, w których chodziło o 
zniszczenie szkodników 
atakujących materiał, z któ
rego wykonany był obiekt 
zabytkowy lub wzmocnie
nie materiałów porowa
tych, np. spróchniałych lub 
wydobytych z wody obiek
tów drewnianych, przed
miotów z gipsu itp.
Owadobójcze działanie pro

mieniowania gamma sta
nowi podstawę metody 
konserwacji nazywanej de
zynfekcją radiacyjną. 
Zabieg konserwatorski po
lega na umieszczeniu 
przedmiotu zaatakowanego 
przez szkodniki w polu 
promieniowania gamma na 
określony czas. Podczas 
ekspozycji ulegają zni
szczeniu wszystkie formy 
żywych organizmów (jaja, 
larwy, owady) znajdujące 
się w masie napromienio
wanego obiektu. Zabieg 
prowadzi się w temperatu
rze pokojowej w atmosferze 
powietrza.

Obecnie stosowane są dwa 
sposoby prowadzenia kon
serwacji tą metodą: dostar
czania konserwowanych 
obiektów do miejsca, gdzie 
znajduje się stacjonarne 
urządzenie do napromie
niowania, lub za pomocą 
urządzeń przenośnych, 
poddając obiekty działaniu 
promieniowania jonizują
cego na miejscu ich stałej 
ekspozycji.

Na podkreślenie zasługuje 
uniwersalność i czystość 
ekologiczna metody dezyn
fekcji radiacyjnej. Zabiegi 
mogą być stosowane do 
różnych materiałów orga
nicznych i nieorgani
cznych, a obiekty mogą 
znajdować się w opakowa
niach transportowych. Me
toda radiacyjna nie wymaga 
stosowania żadnych środ
ków chemicznych powodu
jących skażenie środowiska 
naturalnego.
W wypadku, kiedy mamy 
do czynienia z obiektem, 
którego struktura uległa da
leko zaawansowanemu pro
cesowi zniszczenia (np.
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próchnica drewna) samo 
działanie promieniowania 
gamma nie może wzmocnić 
kruchego materiału. Doty
czy to szczególnie materia
łów porowatych, narażo
nych na długotrwałe dzia
łanie czynników atmosfery
cznych.

Stosowanie w takich 
wypadkach promie
niowania gamma nazywane 

jest radiacyjną konsoli
dacją materiału. Zabieg 
składa się z dwóch etapów: 
konserwowany obiekt pod- 
daje się impregnacji, a na
stępnie napromieniowuje. 

Używane do impregnacji 
substancje chemiczne, zwa
ne monomerami, wypełnia
ją dokładnie wszystkie pory 
w strukturze materiału. 
Ponadto monomery odzna
czają się tym, że w wyniku 
reakcji polimeryzacji ze 
stanu cieczy ulegają prze
mianie w ciało stałe, niepo
datne na działanie mikro
organizmów.
Reakcja polimeryzacji zos- 
taje zainicjowana działa
niem promieniowania gam
ma w drugim etapie zabie
gu konserwacyjnego i za
chodzi w całej objętości na

promieniowanego obiektu. 
W wyniku procesu konso
lidacji radiacyjnej rozlu
źniona, krucha struktura 
konserwowanego przedmio
tu staje się monolitem o do
skonałych parametrach wy
trzymałościowych, nie tra
cąc przy tym nic ze swojego 
wyglądu (zachowanie kolo
ru, struktury słojów itp.). 
Przykładowo — wzmocnie
nie spróchniałych przed
miotów z drewna sosnowe
go spowodowało podwyż
szenie ich wytrzymałości na 
ściskanie o ponad 900%.
W Polsce, jak dotych

czas, brak jest zaintere
sowania radiacyjną me
todą konserwacji zabyt
ków w przeciwieństwie do 
innych krajów europej
skich, jak Francja, Niemcy 
i Czechy, gdzie rocznie 
poddaje się takim zabiegom 
kilka tysięcy obiektów. W 
Instytucie Techniki Radia
cyjnej Politechniki Łódz
kiej znajduje się jedyne w 
kraju stacjonarne urządze
nie mogące być wykorzy
stywane do tego celu.

Jan Perkowski 
Władysław Pękala
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Odznaki weteranów
Dramat narodowy, ja

kim była klęska Pow
stania Styczniowego, 
nie zmienił faktu, że czyn 

powstańczy 1863—1864 r. 
miał w Niepodległej Polsce 
szczególnie wysoką notę, 
stanowiąc jeden z najważniej
szych wzorców patriotycznego 
wychowania. Zyjący jeszcze 
wówczas weterani powstania 
cieszyli się wielką estymą w 
społeczeństwie, a także uzna
niem władz. Awansowano ich 
wszystkich do stopni oficer
skich i zapewniono pewne 
przywileje, które ułatwiały im 
ostatnie lata życia. Nie zapo
mniano o nich nadając pań
stwowe ordery i odznaczenia. 
Dziś w zbiorach muzealnych i 
kolekcjach prywatnych obok 
oryginalnych pamiątek pow- 

muzeum w Polsce. Chronolo
gicznie najwcześniejszym z 
prezentowanych wyróżnień 
jest piękny medal „Towarzysz 
Broni 1863/64”. Wykonany w 
srebrze, czasami w białym me
talu, ma średnicę 36 mm i za
kończony jest kółkiem do za
wieszania. Na jego awersie 
znajduje się orzeł polski na 
trójkątnej tarczy, umieszczo
nej na tle dość skomplikowa
nej armatury: skrzyżowanych 
ze sobą sztandarów, luf ar
matnich, karabinów, kos pow
stańczych, a także szabli i mie
cza. Tarczę wieńczy u góry 
wizerunek hełmu rycerskie
go z pióropuszem, poniżej 
znajduje się stos kul armat
nich. Na awersie, przy krawę
dzi, wytłoczony jest także 
podpis grawera: „A SCHIND- 

wstańcze. Po 1918 r. medale te 
trafiły też do Kongresówki.

Druga odznaka — to 
niewielki krzyżyk 29 x 
29 mm, wycięty ze srebrnej 

blachy. Między ramionami 
umieszczone są skrzyżowane 
ze sobą szable i karabin. W 
środku znajduje się przynito- 
wana okrągła tarcza z Orłem 
na tle czerwonym i Pogonią na 
tle szafirowym. Na górnym 
ramieniu krzyża — królewska 
korona, na dolnym — Archa
nioł — herb Rusi, natomiast 
na ramionach poziomych data: 
„18 — 63/64”. Na odwrotnej 
stronie krzyżyka widoczny jest 
ręcznie grawerowany napis: 
„H. J. Gasparskiemu/Poru- 
cznikowi 2 półk/sicl /Ułanów/- 
Jazdy Kaliskiej”. Właściciel 

odznaki Heliodor Józef Gas- 
parski, obywatel ziemski mia
sta Warszawy, student filozo
fii, był uczestnikiem Powsta
nia 1863 r. jako oficer jazdy ka
liskiej, w partii gen. Edmunda 
Taczanowskiego. Po klęsce w 
bitwie pod Nieznanicami (29 
VIII 1863 r.) dostał się do 
niewoli i został zesłany do gu
berni jakuckiej, gdzie prze
bywał do 1881 r. Zmarł w 
1913 r., w wieku 72 lat. Pozo- 
staje zagadką, kto i kiedy wy
konał ten krzyżyk i czy jest 
to egzemplarz jednostkowy. 
Być może obdarowano nim na
szego bohatera na początku 
1913 r., z okazji 50. rocznicy 
Powstania, a może dwa lata 
wcześniej, kiedy obchodził 
swe siedemdziesiąte urodziny.

1. Odznaki weteranów 
Powstania Styczniowego, 
od strony lewej: 
medal „Towarzysz Broni” 
z 1888 r., 
krzyż weterański 
z ok. 1913 r.
po Heliodorze Gasparskim, 
krzyż weterański 
z 1916 r.
po Karolu Ejbiszu, 
odznaka Stowarzyszenia 
Weteranów 1863—1864 r. 
z 1917 r.
oraz Krzyż Pamiątkowy 
70-lecia
Powstania Styczniowego 
z 1933 r.

stańczych z 1863 r., spotyka
my także pamiątki po wetera
nach Powstania Styczniowego. 
Zachowała się spora liczba fo
tografii dawnych bohaterów, 
bardzo rzadkie są natomiast 
tak charakterystyczne mundu
ry weterańskie — granatowe 
kurtki z amarantowymi wyło
gami i granatowe rogatywki ze 
srebrnym orłem. Rzadkie, a 
w wielu wypadkach nawet 
unikatowe są także niektó
re odznaki kombatanckie o 
rodowodzie sięgającym je
szcze zeszłego stulecia lub 
lat pierwszej wojny świa
towej.

Przedstawiamy tu kilka 
takich odznak, stanowią
cych obecnie ozdobę każdego 

LER LWÓW”. Na stronie od
wrotnej, w centrum medalu u- 
mieszczony jest napis: „TOWA- 
RZYSZ/BRONI/1863/64”, o- 
kolony wieńcem z liści lauro- 
wo-dębowych. Medal wybity 
został w roku 1888, w 25. rocz
nicę wybuchu Powstania Sty
czniowego w zakładzie Alek
sandra Schindlera we Lwowie, 
znanego rytownika pochodzą
cego i działającego wcześniej w 
Krakowie. Noszony był na 
amarantowej lub biało-amaran- 
towej wstążce. Posiadała go 
znaczna liczba weteranów 
1863 r., początkowo tylko z te
renów Galicji, gdzie ze wzglę
du na liberalizm władz aus
triackich można było swobod
nie kontynuować tradycje po-

2. Podporucznik weteran 
Karol Ejbisz (1843—1934); 
na mundurze
od lewej strony:
Krzyż Niepodległości 
z Mieczami, 
krzyż weterański 
z 1916 r.
oraz medal
„Towarzysz Broni" 
z 1888 r.
(fot. i reprod.:
Dariusz Borowicz)
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Kolejna odznaka weterań- 
ska powstała na bazie po
pularnego austriackiego odzna

czenia wojskowego „Erinne- 
rungskreuz 1912—1913” (tzw. 
Krzyż Pamiątkowy 1912—1913). 
Z oryginału usunięto bowiem 
tarczkę z owymi datami, wsta
wiając w to miejsce srebrzoną 
plakietkę z Orłem polskim w ko
ronie. Na stronie odwrotnej, 
pierwotnie gładkiej, wygrawe
rowano ręcznie napisy i daty: 
„Za naszą / wolność / i waszą ” 
oraz datę: „ 1863 — 22 — I — 
1916". Krzyż wykonano więc 
z okazji 53. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego, za
stępując tu również austriacką, 
trójkątną wstążkę (żółtą z 
czarnymi paskami) — wstą
żeczką jedwabną biało-ama- 
rantową.
Powyższa odznaka należała 
do weterana Karola Ejbisza 
(1843—1934), który pochodzi! 
ze Śląska, a z zawodu był sto
larzem. W czasie Powstania 
Styczniowego walczył w partii 
Karola Krysińskiego i uczest
niczył w zwycięskiej bitwie 
pod Żyrzynem w maju 1863 r. 
Ranny pod Sobolewem, dostał 
się do niewoli, z której udało 
mu się szczęśliwie zbiec. Uk
rywał się początkowo na tere
nie Galicji, później pod War
szawą. Tak jak w wypadku 
poprzedniej odznaki, trudno 
stwierdzić, czy krzyż ten sta
nowił jednostkowy wyrób, czy 
też istnieją lub istniały analo
giczne egzemplarze wręczane 
innym weteranom 1863 r.

Wyjątkowo efektownie 
prezentuje się odznaka 
mająca kształt medalionu o wy

miarach 31 x 30 mm, wykonana 
ze srebra. Na tle panoplium, 
utworzonego przez skrzyżowane 
ze sobą lufy armatnie, sztan
dary, kosy i szable umieszczona 
jest czerwono emaliowana tar
cza, zwieńczona złoconą koroną 
królewską. Na tarczy znajduje 
się srebrny Orzeł i Pogoń, a pod 
nią wstęga z napisem: „ST. 
1863/64. IT”. Jest to inicjał 
organizacji kombatanckiej — 
Stowarzyszenia Weteranów Po
wstania Styczniowego. Odzna
ka, która przysługiwała wszyst
kim członkom organizacji, emi
towana była od 1917 r. przez 
warszawską firmę grawerską B. 
Szulca, zaś autorem projektu 
plastycznego był prawdopodob
nie zdolny i płodny w latach 
pierwszej wojny światowej arty
sta Wincenty Wiśniewski. Obok 
prezentowanego egzemplarza, 

spotyka się głównie odznaki 
mniejsze — 26 x 25 mm, z 
brązu, srebrzone. Weterani 
nosili je na jedwabnej, biało- 
-amarantowej podkładce, w 
formie kokardy, a więc tak, jak 
zazwyczaj eksponowane były 
orzełki polskie na czapkach 
powstańczych.

Ostatnia z przedstawia
nych tutaj odznak — 
Krzyż Pamiątkowy 70-lecia 

Powstania Styczniowego sta
nowił jakby ukoronowanie do
tychczasowych zabiegów, któ
re miały na celu uhonorowanie 
ostatnich, żyjących bojowni
ków o niepodległość z 1863 r. 
Inicjatywę powołania stosow
nego wyróżnienia wykazał tu 
w 1932 r. komitet obchodów 
zbliżającej się okrągłej roczni
cy wybuchu powstania, na cze
le którego stała Aleksandra 
Piłsudska, żona Marszałka. Na 
zamówienie komitetu art. ma
larz Józef Świrycz-Ryszkie- 
wicz przygotował plastyczny 
projekt odznaki w formie 
krzyża, którego wykonawcą 
była Mennica Państwowa. 
Krzyż tzw. grecki miał wymia
ry 44 x 44 mm i zrobiony zos
tał ze srebrzonego tombaku. 
Na ramionach pokrytych 
czarną emalią umieszczone 
zostały okolicznościowe daty 
— „1863/1933/ 22—1”. W 
jego centrum, na okrągłym 
medalionie rozdzielono trzy 
herby ziem Rzeczypospolitej: 
polskiego Orła, litewską Pogoń 
i ruskiego Archanioła. Spinała 
te symbole amarantowa 
wstążka, na której zawieszony 
był krzyż.
Odznaka przysługiwała wszyst
kim żyjącym weteranom 1863 
r. Okazało się, że na początku 
1933 r., kiedy świętowano 70. 
rocznicę, żyło ich jeszcze 258. 
Zgodnie z regulaminem od
znaki, postanowiono nadać ją 
„honorowo” także osobom, 
które szczególnie zasłużyły się 
w opiece nad sędziwymi pow
stańcami. Wytypowano więc 
dodatkowo jeszcze 42 osoby, 
wśród których znaleźli się 
m.in. prezydent RP Ignacy 
Mościcki, Aleksandra i Józef 
Pisłudscy, generałowie Wojska 
Polskiego — Edward Rydz- 
Śmigły, Jan Kołłątaj-Śrzed- 
nicki, Roman Górecki, a także 
córka Romualda Traugutta — 
Anna Juszkiewicz; w sumie 
nadano więc 300 krzyży.
Wszystkie przedstawione od
znaki pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Wojska Polskiego w 
Warszawie.

Zbigniew Puchalski

Odkrycia w Arsenale

Niewiele mamy w Polsce za
bytków romańskich Nie 

odpowiadające gustom później
szych epok były najczęściej ni
szczone. Czasami jednak uży
wano ich wtórnie jako materiału 
budowlanego, rzadziej wmuro
wywano w elewacje zewnętrzne 
w celach dekoracyjnych. Stąd 
tez co pewien czas w fundamen
tach czy też pod posadzkami go
tyckich i renesansowych, nawet 
barokowych budowli znajduje się 
fragmenty romańskich rzeźb i de
tali architektonicznych.
We Wrocławiu większa część 
ocalałych romańskich reliktów 
pochodzi z ogromnego opactwa 
benedyktynów Św. Wincentego 
na Olbinie. Jego fundatorem był 
potężny palatyn, jeden z najbo
gatszych feudałów w ówczesnej 
Polsce — Piotr Włostowic. Reali
zację swojego zamierzenia roz
począł w latach dwudziestych 
XII w., za czasów rządów bisku
pa Hajmona w diecezji wrocław
skiej. Główną świątynią komple
ksu klasztornego był kościół Naj
świętszej Marii Panny i Św. Win
centego, będący największą 
świątynią romańską w Polsce. W 
jego prezbiterium znalazł miejsce 
wiecznego spoczynku palatyn 
Piotr i jego żona Mana (pocho
dząca z ruskiego rodu książęce
go). Ich wspaniały nagrobek 
wsparty na rzeźbach lwów mo
żemy podziwiać jedynie na 
osiemnastowiecznych rycinach, 
przechowywanych obecnie w 
Bibliotece Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu. Od 1139 r do opac
twa należał tez inny kościół — 
Św. Michała. Leżący poza mia
stem zespół romańskich budowli 
opactwa, otoczony systemem 
własnych murów obronnych sta
nowił również odrębny i — dzięki 
licznym uposażeniom — samo
wystarczalny organizm gospo
darczy. W 1529 r. sprzyjająca 
protestantyzmowi rada miejska 
podjęła decyzję o zburzeniu 
opactwa. Pretekstem było zagro
żenie tureckie, znajdujący się za 
murami miejskimi klasztor mógł
by ponoć ułatwiać atak na Wroc
ław. Prawdziwym powodem zbu
rzenia opactwa był fakt, że sta
nowiło ono silny ośrodek katoli
cyzmu w mieście o dużej juz wte
dy liczbie protestantów. Materiał 
budowlany pochodzący z roz
biórki i detale architektoniczne 
zakupiła Rada Miejska, zużywa
jąc je m.in. do ozdobienia budyn

ków publicznych. Najpiękniej
szym fragmentem ocalałym w 
ten sposób z pogromu jest słyn
ny tzw. portal ołbiński, wmuro
wany w 1546 r. w ścianę nawy 
południowej kościoła Św. Marii 
Magdaleny we Wrocławiu.
Kilka detali pochodzących z 
Otbina zachowało się także w 
Arsenale Miejskim we Wroc
ławiu. Ta ciekawa budowla była 
systematycznie rozbudowywana 
od XV do XVIII w. W jej skrzydło 
wschodnie wstawiono dwa ro
mańskie Iwy kamienne (jeden z 
nich zniszczono w 1945 r„ drugi 
został przed kilkoma laty zde
montowany i przekazany jako 
depozyt do Muzeum Architektury 
we Wrocławiu). Natomiast w 
bramę wzniesioną w latach 
1769—1789 wmurowano tym
panon fundacyjny Jaksy (zięcia 
wojewody Piotra Włostowica) z 
kaplicy Św. Michała na Ołbime. 
Przejściowo tympanon znajdo
wał się w ścianie wrocławskiego 
kościoła Wszystkich Świętych. W 
bramie Arsenału jego odwrocie 
opracowano jako kartusz napi
sowy i tę funkcję spełniał aż do 
odkrycia niedawno właściwej, li
cowej strony (obecnie przecho
wywany jest w Muzeum Architek
tury we Wrocławiu). W Arsenale 
znajduje się także pochodząca z 
Ołbina późnogotycka tablica z ta
jemniczą postacią, wmurowana 
obecnie w ścianę sieni.
W sierpniu 1993 r. kolejny ro
mański detal został odnaleziony 
przez nas podczas prac konser
watorskich przy pochodzącej z 
1620 r. obudowie studni znajdu
jącej się na dziedzińcu Arsenału. 
Elementy studni umieszczone 
nad ziemią, w tym pięknie profi
lowany łuk segmentowy, zbudo
wane są z piaskowca, podobnie 
jak część cembrowiny do głębo
kości około 2 m od poziomu 
gruntu. Głębiej ocembrowanie 
studni wykonane jest z ciosów 
granitowych. W rzędzie ciosów 
położonych najwyżej umieszczo
ny był blok szarego granitu z 
prymitywnym wizerunkiem obli
cza (być może Iwa) na powierz
chni czołowej. Kamień ów w for
mie wydłużonego prostopadłoś
cianu był prawdopodobnie ele
mentem konstrukcyjnym z bu
dowli romańskiej, a w cembrowi
nie został użyty wtórnie. O jego 
istnieniu wiedzieli na pewno 
gospodarze Arsenału przed 
pierwszą wojną światową (Arse
nał znajdował się wówczas pod 
zarządem niemieckiej adminis-
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i

tracji wojskowej), gdyż obok 
omawianego kamienia popro
wadzona była żelazna rura za
montowana prawdopodobnie w 
XIX w. i obmurowana cegłami. 
Poza tym jeszcze w 1920 r. (jak 
na to wskazuje zachowana foto
grafia) studnia pozbawiona była 
wystającej ponad powierzchnię 
gruntu części cembrowiny i za
opatrzona w ręczną pompę (za
chowana do dzisiaj). Wpraw
dzie jakaś pokrywa, niezbędna 
po zainstalowaniu pompy, na 
pewno zakrywała cembrowinę, 
ale instalacja i konserwacja 
pompy wymagała niewątpliwie 
wielokrotnego wchodzenia w 

głąb studni. Płaskorzeźba nikogo 
jednak nie zainteresowała, być 
może dlatego, ze do 1945 r. do 
Arsenału, jako do obiektu militar
nego, nie wpuszczano nawet hi
storyków sztuki.
Za zgodą Urzędu Konserwatora 
Miejskiego we Wrocławiu oma
wiany detal został wymontowany 
i wydobyty na powierzchnię (na 
jego miejsce wstawiono kamień 
granitowy) Po wykonaniu nie
zbędnych prac konserwator
skich (oczyszczenie lica z na
warstwień i wzmocnienie niektó
rych jego fragmentów) ekspo
nowany będzie wewnątrz pomie
szczeń Arsenału.

1. Studzienka 
we wrocławskim 
Arsenale
2. Odnaleziony 
romański detal 
z twarzą
Iwa (?) po 
wymontowaniu 
i wydobyciu 
na zewnątrz
(zdjęcia: 
Wojciech Polak)

Pokwitowanie dla poczty
zł  

I --------------------------
| słownie z

I -■
| WPŁACAJĄCY
i imię______________________ __________

nazwisko  
kod poczt.

 

adres 

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

zł  

słownie z

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł 

słownie ----------- 

WPŁACAJĄCY
imię_______________________________

nazwisko  
kod poczt.
adres 

WPŁACAJĄCY
imię________________________________
nazwisko  
kod poczt.
adres

na rachunek na rachunek
AMOS AMOS

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

1586-77578-136 1586-77578-136

podpis przyjmującego

stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

zł ........................
podpis przyjmującego

zl .........................
podpis przyjmującego

zł .........................

45



ROZMAITOŚCI

Skąd pochodzi ów „studzienny 
lewek '9 Trudno jest udzielić jed
noznacznej odpowiedzi na to py
tanie. Możliwe, że także i ten 
obiekt przeniesiono z Otbina. 
Fakt, ze kamienna obudowa 
studni pochodzi z 1620 r., a więc 
zbudowana została blisko sto lat 
po zburzeniu opactwa, wcale nie 
zaprzecza tej tezie. Ruiny olbiń- 
skie (które w szczątkowej formie 
przetrwały do XIX w.) mogły bo
wiem jeszcze długo służyć 
mieszkańcom Wrocławia jako 
kamieniołom Poza tym jest 
wręcz pewne, że w 1620 r. za
montowano jedynie barokową 
obudowę studni, zaś sama stud
nia jest starsza. Jej bardzo po
bieżny wizerunek znajduje się na 
panoramie Wrocławia z lotu pta
ka wykonanej przez Brauna i 
Hogenberga w 1587 r. Już wtedy 
nad cembrowiną wzniesiony był 
luk wykonany z bliżej nie znane
go materiału. Jest bardzo 
prawdopodobne, że część 
cembrowiny zbudowana z cio
sów granitowych jest znacznie 
starsza od części piaskowco
wej (barokowej) i pochodzi 
być może z około połowy XVI 
w. Warto dodać, że staranne 
wygładzenie wielu innych ka
mieni w ocembrowaniu studni 
wskazuje wyraźnie na ich wtórne 
użycie. Trudno bowiem wyobra
zić sobie, że gładzono je tak, aby 
następnie umieścić w cembro
winie! Kamienie te pochodzą ra

czej z jakiejś elewacji. Na jednym 
z nich (widocznym także dla ob
serwatora z zewnątrz) wyraźnie 
widać krawędź wskazującą, że 
był z pewnością częścią jakiegoś 
narożnika lub gzymsu.
W dociekaniach dotyczących 
pochodzenia owej średniowiecz
nej płaskorzeźby figuralnej nie 
można pominąć wrażenia, że 
dość płytki, reliefowy niemal mo- 
delunek bryły oraz schematyzm 
rysunku sugerują autorstwo nie
zbyt wprawnego artysty. Mogła
by to być przesłanka na rzecz 
twierdzenia, że przedstawienie to 
nie pochodzi z Ołbina, bowiem 
tamtejsze — zachowane do dzi
siaj lub znane z przekazów iko
nograficznych — mają w więk
szości znacznie wyższą rangę ar
tystyczną. Z drugiej strony jednak 
trzeba pamiętać, że kompleks 
ołbiński rozpoczęto budować je
szcze przed 1128 r. i niektóre 
pochodzące z niego detale mogą 
być bardzo archaiczne.
Na zakończenie należy dodać, 
że w 1994 r. podczas prac bu
dowlanych na dziedzińcu Arse
nału odnaleziono (w dawnym do
le z wapnem) kolejne, romańskie 
detale kamienne. Są to bogato 
zdobione w motywy roślinne ka
pitele kolumn z różowego pia
skowca.

Katarzyna Polak 
Wojciech Polak

Reklama rzetelna i tania
— tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod adresem 
redakcji (00—052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11) wraz z pisem
nym zamówieniem. Po przyjęciu zamówienia należy wpłacić 
odpowiednią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 Warszawa, 
ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy
— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

10 000 000 
1000 zł

5 000 000
500 zł

2 500 000
250 zł

1 250 000
125 zł

12 000 000
1200 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) 

reklamy mieszczącej się
w profilu pisma 25 000 000

2 500 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej — zwyżka ceny o 
50%
II. Ogłoszenia drobne
— 1 słowo

— 1 słowo w ramce

4 000 zł
40 gr

7 000 zł
70 gr

UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków — ** za jedno słowo
i 4 000 zł za jedno słowo w ramce.

40 gr
III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyjno-pub- 
licystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od 5 °500°00°0 do 

15 99P P00 (według uzgodnienia).
I 3UU Zf

W cen reklam i ogłoszeń wkalkulowane są prace redakcyjne, 
techniczne i graficzne.
Do ceny reklam doliczany jest podatek VAT w wysokości 7% 
dla osób fizycznych i 22% dla osób prawnych.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł

Płomyczek 12 000

1 zł 20 gr

Poznaj
Swój Kraj

27 000

2 zł 70 gr

Echa Leśne 15 000

1 zł 50 gr

Nauka
i Przyszłość

10 000

1 zł

kwartalniki
Ochrona
Zabytków

35 000

3 zł 50 gr

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

30 000
3 zł

Razem zł:
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Dworzec 
pod ochroną
Rozważania na temat za

bytków coraz częściej 
obfitują w przygnębiające 
wieści o kolejnym podpale
niu, dewastacji lub rozbiórce. 
Tym razem miłośnicy pa
miątek będą mieli powód 
do lepszego samopoczu
cia. W szkicu pt. Dworzec 
warszawskich letników 
(„Spotkania z Zabytkami", nr 
2, 1994 r.) przedstawiłem hi
storię drewnianego domu, 
wzniesionego okoto 1900 r. 
jako pierwszy budynek dwor
ca kolejowego w Falenicy. 
Jeszcze wiosną 1993 r. 
mieszkańcy domu z niepoko
jem mówili o zrujnowanym 
dachu i pokazywali mi częś
ciowo spróchniałe deski zwi-

telski „Solidarność" Radość- 
Miedzeszyn-Falenica. Z ana
logicznymi wnioskami wy
stąpiło Towarzystwo Miłośni
ków Falenicy oraz Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami. 
Gdy pisma wymienionych 
organizacji dotarły do Od
działu Budynków PKP, reak
cja administracji kolejowej 
była zaskakująco szybka. W 
październiku 1993 r. przegni
łe deski zastąpiono nowymi, 
ekipa remontowa wymieniła 
też rynny wraz z rurami spu
stowymi. Prace wykonano 
dzięki energicznym działa
niom naczelnika Oddziału 
Budynków PKP Warszawa 
Wschodnia mgr. inż. Jana Pa- 
tuszyńskiego. który wykazał

Dom przy ul. 
Patriotów 40 b 
znalazł się 
w rejestrze 
zabytków
(fot. Janusz 
Sujecki)

sające z okapu. Doszczętnie 
skorodowane rynny zablo
kowane byty liśćmi i pokła
dami lepiku. W czasie de
szczu woda lała się wprost 
na oszalowanie budynku. 
Obiektowi groziła techni
czna śmierć i rozbiórka, 
gdyż nie był wpisany do re
jestru zabytków.
Starania o wymianę rynien i 
remont dachu rozpoczął Spo
łeczny Zespół Opiekunów 
Zabytków działający przy 
Towarzystwie Przyjaciół 
Warszawy i Komitet Obywa-

wiele życzliwości i zaintere
sowania losem dawnego fa- 
lenickiego dworca.
1 lutego 1994 r. wojewódzki 
konserwator zabytków w 
Warszawie zrealizował kolej
ny wniosek społeczników: 
dworcowy budynek przy ul. 
Patriotów 40 b wpisany został 
do rejestru zabytków. Tuż 
przed obchodami stulecia Fa
lenicy ocalono jedną z cie
kawszych pamiątek tej pod- 
stotecznej miejscowości.

Janusz Sujecki

Sztukaterie, rekonstrukcje, modelowanie, 
produkcja, montaż 

Katowice, tel. 585-404

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 2°2^° Wpłaty na minimum trzy nu

mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 01—806 
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% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS, Wydawnictwach ODZ (00- 
052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w 
godz. 9.00—14.00 (tel. 27-00-38) oraz w księgarniach 
warszawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11A, 
I p.), „Naukowej im. Bolesława Prusa" (ul. Krakows
kie 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. Ko
pernika 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, Dubiec
ko—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, ul. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1 
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5
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I. Od pierwszych do ostatnich Piastów

Jan Matejko, pisząc w 1879 r. objaśnienia do wydanego w 
1860 r., a wznowionego piętnaście lat później swego albu
mu Ubiory w Polsce, podkreślał, że miał wielkie trudności 
w zdobyciu źródeł, dotyczących epoki piastowskiej, bo
wiem „w pamiątki z tamtych czasów nie obfitujemy bar
dzo”. Wprawdzie od czasów Matejki nie przybyło, poza 
odkryciami archeologicznymi, zbyt wielu nowych źródeł 
kostiumologicznych, ale znacznie poszerzyła się i pogłębiła 
interpretacja tych wszystkich materiałów, z których mo
żemy poznać wygląd ubiorów noszonych w Polsce od XI 
do około połowy XIV w., w czasie panowania dynastii pia
stowskiej.
Długowiekową, sięgającą starożytności tradycję miał naj
prostszy i najpowszechniejszy typ ubioru używany w 
Polsce piastowskiej przez kobiety, mężczyzn i dzieci ze 
wszystkich warstw społecznych. Była to tunika — szata z 
niewielkim wycięciem przy szyi, z długimi, wszytymi rę
kawami. Mogła być wąska lub luźna, krótka do kolan bądź 
sięgająca kostek. W XI-XIII w. tunik różnej długości, o 
wąskich albo szerokich rękawach, najczęściej podwójnych, 
jako ubioru wierzchniego używali już tylko mężczyźni. 
Kobiety zaczęły bowiem traktować tę część garderoby jako 
bieliznę czy też ubiór wyłącznie domowy. Tak narodziła 
się koszula, czyli giezło (gzło) — szyte z białego, lniane
go płótna, dość wąskie, krótkie lub długie, często bez rę
kawów. Służyło za dzienną lub nocną koszulę, było też 
popularnym codziennym odzieniem dzieci i uboższej lud
ności.
Pierwsi władcy piastowscy paradowali zatem w tunikach, 
przeważnie wełnianych, co najwyżej zdobionych wąskimi 
lamówkami z jedwabnej tkaniny sprowadzanej z Bizan
cjum; ich dworzanie ubierali się w tuniki z haftowanymi 
szlakami. Za ostatnich Piastów — Władysława Łokietka i 
Kazimierza Wielkiego, ta prosta forma ubioru przestała 
już Polakom wystarczać. Na wzór mody zachodniej męż
czyźni zaczęli nosić jakę — kaftan, w górnej części dopa
sowany, wcięty w talii, od pasa poszerzony, sięgający do 
połowy uda lub tylko do bioder, z długimi, zwężającymi 
się rękawami. Z przodu jaka była zapinana na gęsto roz
mieszczone metalowe guzy. Jej największą ozdobę stano
wił rycerski pas — szeroki, z metalowych ogniw, z ozdob
ną klamrą, noszony nisko na biodrach.
Spod krótkiej, obcisłej jaki elegancki mężczyzna z czasów 
Kazimierza Wielkiego ukazywał nogi, przyodziane w no
gawkę. Szyto je, każdą osobno, z mięsistego sukna lub 
miękko wyprawionej skóry. Sięgające do bioder obcisłe 
nogawice przymocowywano do płóciennego pasa — gac- 
nika licznymi sznurowanymi taśmami; od połowy XIV w. 
łączono je ze spodnim, również obcisłym kaftanem — jo- 
pulą. Dopiero w końcu XIV w. te pończochy-nogawice 
połączono w jedną całość, tworząc wąskie męskie spodnie. 
Noszone przez mężczyzn obuwie nie ulegało w czasach 
piastowskich zbyt wielkim zmianom. Podstawowym faso
nem były skórzane, płytkie trzewiki z nieco wydłużonym 
noskiem, zaopatrzone we wzmacniającą podeszwę. Do zi
mowych butów dodawano zazwyczaj krótkie cholewki. 
Bardzo często zdobiono obuwie nacinaniem, haftem, na- 
szyciami.
Najbardziej popularnym nakryciem głowy był dla śred
niowiecznych mężczyzn kaptur, często przechodzący w 
okrywający ramiona kołnierz. Noszono też, zwłaszcza w 
XIV w., różnego rodzaju filcowe czapki i kapelusze z sze

rokim rondem czy naśladujące hełmy, skórzane czepki, 
ściśle przylegające do głowy.
Jako okrycie wierzchnie służył ówczesnym mężczyznom, 
znany od późnego antyku, płaszcz w formie peleryny — 
szeroki, obszerny, fałdzisty. Szyto go z grubej tkaniny, 
podbijano odmiennego koloru podszewką, ocieplano fu
trem. Płaszcz taki spinano z przodu, a częściej na prawym 
ramieniu, ozdobną broszą-zaponą.
Żony i córki polskich władców i rycerzy nosiły w XI-XIII 
w. suknie podwójne. Spodnia, wywodząca się z tuniki, 
była węższa i miała obcisłe, długie rękawy. Suknia 
wierzchnia, obszerniejsza, układała się w pionowe fałdy; 
była często przepasana w talii i zaopatrzona w szerokie rę
kawy. W XIV w. polskie modne panie zaczęły używać su
kni o bardziej wysmuklającym kroju. Górę tworzył dopa
sowany stanik z płytkim, owalnym dekoltem, zapinany z 
przodu, z bardzo obcisłymi rękawami, zachodzącymi nie
kiedy aż na dłonie. Poniżej bioder suknia przechodziła w 
mocno poszerzoną spódnicę sięgającą ziemi, wydłużoną z 
tyłu w tren. Podobnie jak u mężczyzn, ozdobą damskiej 
sukni był pas z wypukłych, metalowych ogniw, opinający 
biodra.
Powszechnym okryciem wierzchnim był dla średniowie
cznych kobiet płaszcz-peleryna, kloszowy lub półkloszo- 
wy, analogiczny do męskiego. Panie nosiły jednak ów 
płaszcz nieco inaczej niż sięgający po broń mężczyźni. Był 
on zarzucony na oba ramiona i przytrzymany u góry oz
dobną taśmą z zaponą na przodzie.
Charakterystycznym nakryciem głowy polskich kobiet by
ły w średniowieczu chustki i czepce. Już w XII w. state
czne niewiasty zaczęły nosić podwiki — białe, płócienne 
chustki, osłaniające szyję i boki twarzy, spinane na czubku 
głowy i na karku. Na podwikę kładły czepeczki, początko
wo niewielkie, a zwieńczeniem całości była duża chusta, 
drapowana i upinana na wiele różnych sposobów. W po
łowie XIV w. dotarła do Polski moda na czepiec typu kru- 
seler, zawdzięczający swą oryginalną formę obszyciu 
przodu półkolistej chusty kilkoma rzędami gęsto mar
szczonych, sztywnych falbanek, tworzących wypukły wa
łek wokół twarzy.
Obuwie damskie nie różniło się w tych czasach od męskie
go. Niewiele natomiast wiemy o tym, co ówczesne kobiety 
nosiły pod sukniami. Na pewno były to długie koszule bez 
rękawów, podobne do męskich, nogawice czy pończochy, 
przytrzymywane podwiązkami z klamerką. Nic natomiast 
nie wiadomo o innych częściach damskiej bielizny — sta
nikach czy majteczkach.
W piastowskich ubiorach stosowano zazwyczaj tkaniny 
gładkie, o mocnych, nasyconych barwach: czerwonej, zie
lonej, szafirowej. W szatach kobiecych zestawiano kolory 
kontrastowo; w męskich ubiorach dworskich i rycerskich 
noszono barwy rodowe, odpowiadające kolorom tarczy 
herbowej. Za pierwszych Piastów powszechnie używano 
rodzimych materiałów — lnianego płótna i wełnianego su
kna. Za ostatnich władców z dynastii piastowskiej ele
ganckie, reprezentacyjne stroje szyte były już z adamasz
ków, brokatów, aksamitów, sprowadzanych z zagranicy. 
W drugiej połowie XIV w. noszone w Polsce ubiory coraz 
szybciej i powszechniej zaćzęły ulegać wpływom mody za
chodnioeuropejskiej. Rozpoczął się okres gotyckich splen
dorów, o których opowiemy w następnym odcinku.

Anna Sieradzka
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(rys. Sława Nowińska)

1 — skórzany czepek męski
2 — płaszcz męski
3 — kaftan męski-jaka
4 — pas metalowy

5 — nogawice
6 — trzewiki męskie
7 — czepiec-kruseler
8 — suknia
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9 — pas metalowy
10 — płaszcz kobiecy
11 — trzewiki kobiece
12 — zdobione obuwie skórzane
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INA OKAZICIELA

Dzieła sztuki
Na przykładzie dawnych papierów akcyjnych 
(zob. też s. 38) możemy łatwo przekonać się, 
jak bardzo zubożało nasze życie estetyczne. 
Dziś — w dobie powszechnej komputeryzacji 
— takich dokumentów już nie ma. Kiedyś były 
one nie tylko świadectwem zamożności, ale 
także gustów epoki. Przyjrzyjmy się, jak pię
knie są zakomponowane, z jaką precyzją wy
konane, jak bogate i różnorodne jest wzornic
two liter i ornamentów. Prawdziwe majstersz
tyki wydawniczej i drukarskiej sztuki!

1. Akcja Towarzystwa Akcyj
nego Fabryk Bawełny K. Schei- 
blera w Łodzi z 1881 r.

2. Akcja Towarzystwa Akcyj
nego Zakładów Żyrardow
skich Hiellego i Dittricha z 
1908 r.

3. Sto akcji w odcinku zbioro
wym Fabryki Sukna SA w Opa
tówku z 1923 r.

4. Akcja Firmy „Bracia Zaj- 
bert” w Łodzi z 1935 r.

(zdjęcia: Lech Andrzejewski; 
zb. Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi)


