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Od redakcji

Kiedy w 1981 r. wydaliśmy numer 8 
„Spotkań z Zabytkami” cały poświęcony 
zdewastowanym zabytkom — było to to
talne oskarżenie PRL, do dziś dokładnie 
nie wiadomo, dlaczego przepuszczone 
przez cenzurę. Minęło lat 14 i oto na ten 
sam temat odbywa się naukowa konfe
rencja (s. 46), na której padają oskarże
nia, może z perspektywy czasu bardziej 
wyważone niż wtedy w „Spotkaniach z 
Zabytkami”, ale przecież w sumie takie 
same. Sytuacja zabytków po 1989 r. nie
wiele, niestety, poprawiła się — dużo z 
nich jest dalej zaniedbanych, dewasto
wanych i źle remontowanych. Co praw
da wiele jest ratowanych, choć do stanu 
mniej więcej idealnego droga jest bardzo 
daleka. System organizacyjny ochrony 
zabytków nie potrafi chyba poza tym do
stosować się do zmian gospodarczych, za 
dużo jest przeszkód związanych przede 
wszystkim z tzw. wyższymi racjami 
(sic!), aby wszystkie tryby zaskoczyły, 
głównie te prawne, stanowiące o rela
cjach własnościowych, o prawidłowej 
reprywatyzacji. Jedna istotna sprawa 
zmieniła się po 1989 r. — otworzyły się 
szeroko możliwości korzystania z euro
pejskich sprawdzonych wzorców ochro
ny zabytków, co do tej pory bodajże tylko 
raz było brane pod uwagę przy zanie
chanej (dlaczego?!) próbie stworzenia 
silnej, niezależnej organizacji na wzór 

angielskiej „English Heritage”, której 
działalność niejednokrotnie prezentowa
liśmy na łamach „Spotkań z Zabytka
mi”.

W tym numerze rozpoczynamy pokazy
wanie obiektów, które we wrześniu 
ubiegłego roku zostały uznane za Po
mniki Historii (s. 23). Teksty — przysto
sowane do publikacji przez redakcję — 
przygotowane zostały przez poszczegól
ne ośrodki konserwatorskie według wzo
ru zalecanego przez UNESCO do wpisu 
na Listę Światowego Dziedzictwa. A po
za tym: możemy znaleźć się w latach 
1910—1911 na afrykańskim safari (s. 31) 
lub razem ze średniowiecznym mnichem 
Teofilem wyrabiać złote przedmioty (s. 
37), albo też uczestniczyć w badaniach 
historyków sztuki na Śląsku (s. 2) i w Ło
dzi (s. 10), a między tymi lekturami mo
żemy śmiało przyjąć gości, opierając się 
na zasadach prowadzenia domu przed 
laty (s. 39).

W numerze marcowym ogłosimy listę 
nagrodzonych osób, które nadesłały od
powiedzi na pytanie naszej grudniowej 
ankiety „Spotkanie z Czytelnikami”, 
prześledzimy dzieje krakowskich tram
wajów i warszawskich latarń gazowych, 
a także omówimy twórczość zupełnie nie 
znanej polskiej malarki i rozpoczniemy 
dyskusję o naszej tradycji.
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Rozrzucone
r

na Śląsku 
zabytki 

z przełomu 
stuleci 

pozostają 
w niepamięci

Poelzig 
i ekspresjonizm 

na Śląsku
ANDRZEJ PIEŃKOS

Mimo kilku 
dziesięcioleci niszczenia, 

świadomego lub nieświadomego, 
z niemieckiej spuścizny 

kulturowej na Dolnym Śląsku 
zachowały się nadal liczne, 

interesujące przykłady. Wiedza o nich jest 
w Polsce znikoma. Jeśli jeszcze kilka 

budynków Wrocławia trafiło do 
przewodników i powszechnej świadomości 
(np. dom towarowy Mendelsohna czy Hala 

Stulecia Maxa Berga), to dziesiątki 
tamtejszych willi i kamienic pozostają 

nie znane, w większości 
nawet his tory kom 

sztuki.

Z
 modernistyczną architekturą Opola jest je

szcze gorzej, podobnie z tym, co pozostało 
z nowoczesnej zabudowy Legnicy czy Je
leniej Góry. Rozrzucone na tzw. prowincji 

zabytki z przełomu stuleci pozostają w niepamięci, 
choć są wśród nich obiekty z różnych względów nie
zmiernie atrakcyjne, jak modernistyczny zameczek 
pisarza-noblisty G. Hauptmanna w Jagniątkowie czy 
zamki Czocha i Grodziec, zbudowane właściwie od 
nowa przez Bodo Ebhardta, imponujące rozmachem 
ekspresyjnej wizji średniowiecza. Jeśli o zabytkach 
tych pamiętano, to w pierwszym wypadku z powodu 
poglądów społecznych wysoce w PRL cenionego au
tora Tkaczy, a w drugim wypadku — z powodu rze
komej dawniejszej, piastowskiej świetności obu zam
ków. Sama fascynująca architektura tych trzech dzieł
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1. 2. Ratusz w Lwówku 
Śląskim: trakt 
dobudowany przez 
Poelziga (1) i podpora 
zewnętrzna klatki 
schodowej (2)
3. 4. Sala Ślubów ratusza 
w Lwówku: taboret 
projektowany przez 
Poelziga (3) i fragment 
szafy archiwalnej 
rzeźbionej przez Th. von 
Gosena (4)
5. Prospekt organowy 
w kościele w Trzebnicy
6. 7. Kościół
w Malczycach (6)
i jego wnętrze (7)
(zdjęcia: Andrzej Pieńkos)

może przecież stanowić znakomity przedmiot stu
diów nad modernistycznym przełomem, neoroman- 
tycznymi tendencjami w architekturze niemieckiej, 
przechodzeniem historyzmu w ekspresjonizm itd. 
Te i inne obiekty bardziej lub mniej znanych archi
tektów są również często interesującymi przykładami 
dla historii kultury, ukazującymi np. typowe dla 
niemieckiego neoromantyzmu i ekspresjonizmu po
szukiwania tradycji rodzimej, w tym i lokalnej, su
deckiej.

Spośród najwybitniejszych architektów nie
mieckiego ekspresjonizmu najwięcej dzieł na 
Śląsku pozostawił Hans Poelzig (1869—1936). Są to 

m.in. wille, bloki mieszkalne, pawilony wystawowe, 
dom towarowy, fabryka, kościół i ratusz. Znajdują się
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one głównie we Wrocławiu, lecz nie tylko. Właśnie te 
pozawroclawskie dzieła jednego z najoryginalniej
szych europejskich architektów początku naszego 
stulecia powinny zostać wydobyte z zapomnienia.
O ile rola Poelziga jako dyrektora (od 1903 do 1916 
r.) i reformatora wrocławskiej szkoły artystycznej, 
późniejszej Akademii Sztuk Pięknych, pod wieloma 
względami wyprzedzającej nowatorskie metody na
uczania sławnego Bauhausu w Weimarze, została 
już w pewnym stopniu doceniona, to jego wczesne 
realizacje architektoniczne z terenu Śląska nie docze
kały się bliższej analizy.

Atrakcyjność ukształtowanego przez Poelziga 
ratusza w Lwówku Śląskim daleko wykracza 
poza jedynie historyczną ważność. Jest to dzieło zna

komite z dwóch różnych, ale wzajemnie się dopełnia
jących punktów widzenia: jako ekspresyjna w bryle i 
detalu, świetnie proporcjonalnie wyważona architek
tura i jako przykład pełnej inwencji restauracji i roz
budowy dawnej budowli, wzbogaconej przy tym cie
kawym historycznym programem ideowym. Ratusz 
w Lwówku uzyskał swój zasadniczy kształt w pier
wszej połowie XVI w. dzięki działalności kilku 
warsztatów operujących zarówno wysokiej klasy 
formami późnogotyckimi (krzywolinijne żebra skle
pień warsztatu Wendela Rosskopfa), jak i detalem 
renesansowym w wydaniu italianizującym. Poelzig, 
od 1903 r. pracujący nad przywróceniem dawnej 
świetności znacznie podupadłej budowli, poszedł w 
kierunku wzmocnienia stylizacji „rodzimej”, tzn. w 
duchu germańskiego późnego średniowiecza, zgod
nie z właściwym dla niemieckiego ekspresjonizmu 
gustem. Dobudowany w miejsce niejednorodnych 
przybudówek trakt z głębokimi podcieniami i ma
sywnym ryzalitem klatki schodowej i pseudogotyc- 
kim szczytem może w pierwszej chwili wydać się 
tworem XV w. Historyzm Poelziga podszyty jest 
jednak konsekwentnie ekspresjonistycznym charak
terem, co zdradza np. wyciągnięty, wysoki dach 
(pomysł podyktowany zresztą koniecznością doświet- 
lenia istniejących wnętrz), kontrastowe zestawienia 
brył i ostro cięte kapitele oraz balustrady.

Dzieło to należy do najciekawszych w Europie przy
kładów wczesnych tendencji ekspresjonistycznych i 
pokazuje, że tendencje te były Poelzigowi bliskie już 
na początku kariery, a nie dopiero w okresie realizacji 
krystalicznej sali teatru w Berlinie (1919), uchodzącej 
za sztandarowe dzieło niemieckiego ekspresjonizmu 
w architekturze. Pokazuje też, że granica między 
„zacofanym” historyzmem a „postępową” awangar
dą nie była wcale taka oczywista, że wymogi funkcjo
nalne mogły zostać zaspokojone przez formy o go
tyckim rodowodzie.
Rzadki na terytorium PRL cud sprawił, że ukształ
towany przez Poelziga ratusz zachował projektowane 
przezeń wnętrza: klatkę schodową z kapitalnie wyp
rowadzoną balustradą (ekspresjonistyczna wariacja 
na temat późnogotyckich żeber Rosskopfa!), wielką 

sień z drewnianym stropem oraz Salę Ślubów — 
wzorcowe dzieło wrocławskiej szkoły i jej profesorów 
pod kierunkiem dyrektora, realizowane do 1907 r. 
To ostatnie pomieszczenie nadal służy Urzędowi 
Stanu Cywilnego i zachowało, choć trudno w to 
uwierzyć, nawet taborety projektu Poelziga, w swej 
zamierzonej toporności będące widomym symbolem 
godności i dawności tu reprezentowanej władzy. 
Meble te są przykładem historyzmu bez konkretnych 
odniesień historycznych i powinny znaleźć się w 
podręcznikach dziejów rzemiosła artystycznego w są
siedztwie arcydzieł wiedeńskiego czy brytyjskiego 
modernizmu. W Sali Ślubów przetrwały również 
ciekawe ikonograficznie (plecionki i baśniowe moty
wy starogermańskie) szafy rzeźbione przez Theodora 
von Gosena, a także tkaniny o nordyckiej stylizacji 
średniowiecznej i witraże.

Takie poszanowanie tworu „reakcyjnego prusactwa” 
jest ewenementem w naszym państwie. Mimo że 
olejne lamperie i sklejkowe szafy byłyby znacznie 
tańsze w utrzymaniu, do dziś możemy podziwiać ten 
jeden z najciekawszych przykładów modernistyczne
go Gesammtkunstwerk w sztuce Europy Środkowej, 
jakże podobny w ambicjach i jakże różny w stylistyce 
od niedalekich prób „wnętrzarskich” z Krakowa ok
resu Młodej Polskiej.

Całkowicie nie znanym dziełem Poelziga jest 
główny prospekt organowy (i zapewne pros
pekty boczne) kościoła cystersek w Trzebnicy. Jego 

rolą zresztą było maksymalnie upodobnić się do ro
kokowych empor i balustrad, od których tę znakomi
tą stylizację odróżnić może dopiero wnikliwa obser
wacja bardziej w istocie secesyjnych niż rokoko
wych motywów i form oraz modernistycznej kom
pozycji. To przykład nie tylko świetności wrocław
skiej snycerki z początku XX w., ale także wybitnej 
kultury architekta, subtelnie dozującego swą inwen
cję w pięknie barokizowanym wnętrzu gotyckim.
Poelzig wybudował także w 1905 r. kościół w Mal
czycach, odległych zaledwie kilka kilometrów od 
klasztoru w Lubiążu. Jeśli wierzyć starej monografii 
architekta, jest to kościół drewniany. W Malczycach 
natrafiłem jednak na niewielką, datowaną na 1905 r., 
budowlę z cegły, w pierwszej chwili wyglądającą na 
jedną z wielu pruskich prowincjonalnych realizacji 
późnego neogotyku. Dopiero po bliższym przyjrze
niu się elewacjom, bryle i wnętrzu dostrzec można i 
w tym kościele interesujące modernistyczne smaki, 
niekiedy zdradzające niezbyt jeszcze zdecydowaną 
orientację ekspresjonistyczną (blendy i ceglane grze
bienie w ścianach bocznych, podciągi w nawie, „ar
chaiczny” ganek wejściowy). Autorstwo tej przecięt
nej, ale bardzo charakterystycznej dla swojego czasu 
świątyni, nie jest stwierdzone.

Andrzej Pieńkos
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Także w Polsce 
możliwe jest 
nawiązanie 

w budownictwie 
mieszkaniowym 

do bogatej 
tradycji 

regionalnej

1. Chata o konstrukcji wieńcowej, ściany z okrąglaków, zwęgłowanie ścian „na obłap” 
(Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)

Domy 
wieńcowe

STANISŁAW BOCHEŃSKI 
JACEK SUCHODOLSKI

Pierwsze wzniesione z drewna domostwa 
na obszarach obfitujących w lasy miały 

postać prymitywnych szałasów 
składających się z pęku żerdzi wzajemnie 

ze sobą połączonych i utwierdzonych 
w ziemi. Stwarzały one prowizoryczną 

osłonę przed wpływami atmosferycznymi 
i chroniły przed nieproszonymi gośćmi. 

Niejednokrotnie przy budowie 
wykorzystywano również materiały 

pochodzenia zwierzęcego, np. skóry czy 
fragmenty szkieletu do wzmocnienia 

i lepszej izolacji poszczególnych 
elementów konstrukcji.

K
onieczność stworzenia trwalsze
go domostwa o większej kubaturze, 
mogącego zapewnić bezpieczeństwo 
ludziom i zwierzętom oraz zmiana 
trybu życia pierwotnych plemion koczowni

czych na osiadły, przyczyniły się do ewolucji w 
budowie siedzib ludzkich, doprowadzając do 
stosowania w chatach pionowych przegród, czyli 
ścian. Najstarsze przegrody pionowe były ustro
jami słupowymi — sumikowo-łątkowymi, sta
nowiącymi wypełnienie bierwionami przestrzeni 
między pionowymi filarami. Bierwiona te wpu
szczano końcami w wyżłobione w słupach po
dłużne gniazda. Czasem ustawione blisko siebie 
słupy tworzyły pionowe bruzdy do osadzania be
lek ścian. Zdarzały się również odmiany kons
trukcji z wypełnieniem w postaci chrustu lub 
wikliny. Technika ta zachowała się przez długi 
czas, szczególnie na wsi przy stawianiu ogrodzeń 
i budowie stropów. Deformacje ścian shipowo- 
-ramowych powstające pod wpływem np. naporu 
wiatru wymogły na budowniczych stosowanie 
różnych usztywnień. Wprowadzenie podwaliny 
umożliwiło wzmocnienie słupa mieczami i za
strzałami, a coraz doskonalsze połączenia ciesiel-
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2. Przykłady różnych
połączeń ścian 

(zwęgłowań) i sposoby 
zdobienia belek: 

1—5 — w Szwecji, 
6—10 — w Norwegii

3. Przekroje przez różnie 
uformowane ściany 

blokowe:
1—2 — we wszystkich 
krajach europejskich,
3, 5 — w Niemczech, 
4 — w Skandynawii,

6 — w Szwajcarii, 
7 — w Karkonoszach, 

8 — ściany 
wieńcowe 

charakterystyczne 
dla domów stawianych 

w połowie XX w.

skie powiększały stateczność przegród. 
Mimo kolejnych udoskonaleń długość ściany w 
systemie sumikowo-łątkowym nie przekraczała 
3,5—4 m do kolejnych usztywnień. Konstruk
cją, która umożliwiała osiąganie większych roz
piętości — do 6 m i tym samym wykorzystywała 
lepiej naturalną długość drewnianych belek, 
okazała się tzw. wieńcówka. System wieńcowy 
(połączenie na węgieł), zwany także zrębowym 
(połączenie na zamek) lub pełnym — blokowym 
(niem. Blockbau), charakteryzował się pozio
mym — warstwowym ułożeniem belek oraz łą
czeniem ich w narożach na złącza. Tak uformo
wany czworokąt ścian odznaczał się dużą sztyw
nością wzdłużną i poprzeczną. Zaletą ścian 

wieńcowych była także ich prostota wykonania, 
co pozwalało nawet osobom nie będącym cieś
lami wznosić zrębowe konstrukcje. Chodzi tu 
oczywiście o najprostsze odmiany przegród z 
bierwion nie poddawanych dokładniejszej 
obróbce. Z czasem drewniane bale były różno
rodnie formowane przez mistrzów ciesiołki. 
Mogły to być tzw. połowizny, czyli kłody drew
na przecinane na pół lub krawędziaki mające 
prostokątny przekrój. Oprócz jakości mate
riału konstrukcyjnego, tzn. gatunku i klasy 
drewna, czynnikiem decydującym o trwa
łości ścian były rodzaje zaciosów-zamków 
w węgłach, czyli narożach budynku.
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4. Stodoła o konstrukcji zrębowej, 
zwęgłowanie „na jaskółczy ogon” 
(Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach)
5. Na pierwszym planie fragment ściany wieńcowej 
z okapem w budynku karczmy
(Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku)
6. Kościół Św. Jerzego z połowy XIX w. w Kromnowie 
koło Jeleniej Góry o wieńcowej konstrukcji ścian
7. Schronisko „Andrzejówka” z 1933 r.
w Górach Kamiennych
o konstrukcji wieńcowej
8. Schronisko „Na Stogu Izerskim”
w Górach Izerskich
zaprojektowane w „stylu ślęsko-łużyckim” w 1924 r.; 
zwraca uwagę wysoka podmurówka, 
konstrukcja przysłupowo-wieńcowa parteru 
i okładzina desek na ścianach

W Polsce do najstarszych należały łączenia 
„na obłap”, następnie „na prostą na

kładkę”, „na jaskółczy ogon” i „na kryty zamek”. 
Wszystkie konstrukcje ścienne: wieńcowe, szkie
letowe, przysłupowe, były wykonywane przez 
stulecia (praktycznie do połowy XIX w. w kra
jach wysoko uprzemysłowionych) stosunkowo 
prostymi narzędziami ciesielskimi, jak: piły (ra
mowe, rozpłatnice, otwornice), młoty, pobijaki i 
ręczne wiertła; do sprawdzania pionów i pozio
mów służyły: kątowniki, pion, poziomica oraz 
szpagat. Wieńcowe konstrukcje ścian najdłużej 
utrzymały się w krajach Europy Srodkowo- 
-Wschodniej i w Skandynawii. Na obszarach 
przygranicznych między Niemcami, Polską i 

Czechami wytworzyły one różne odmiany kon
strukcyjne, nie spotykane w innych rejonach 
tych krajów. Na Łużycach wykształcił się system 
przysłupowy (zob. nr 12, 1993), który w połą
czeniu z „wieńcówką” i „fachwerkiem” był roz
powszechniony także na Dolnym Śląsku i w pół
nocnych Czechach.
Wieńcowe ściany parteru były odciążane przez 
przysłupy, które dźwigały z kolei kratownicę pię
tra i dach. W północnych Czechach występowa
ły także pełne wieńcowe konstrukcje parteru i 
piętra w połączeniu z przysłupem. Z punktu 
widzenia statyki było to rozwiązanie powodujące 
nadmierne obciążenie kondygnacji parteru, co 
zmuszało do stosowania belek ścian o dużych 
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przekrojach i większym ciężarze. Również słupy 
odciążające musiały odznaczać się znaczną gru
bością i wytrzymałością. Zastosowanie systemu 
szkieletowego (lżejszego i oszczędniejszego) w 
wyższych kondygnacjach budynków zmniejszyło 
ciężar całej konstrukcji, nadając całości inny cha
rakter i wyraz architektoniczny.
W terenie górzystym, gdzie warunki klimaty
czne są znacznie ostrzejsze niż na nizinach, uży
cie ścian wieńcowych w wyższych kondygna
cjach, z parterem wykonanym z potężnych cio
sów kamiennych, stało się powszechne. Jest to 
szczególnie mocno wyeksponowane w schroni
skach górskich, w których solidne ściany wień
cowe z bali o znacznych rozmiarach musiały 
stawić opór ssaniu i parciu wiatru oraz skokom 
temperatury. W schroniskach na terenie Sude
tów, zwłaszcza w ich najwyższym paśmie — 
Karkonoszach („Samotnia”, „Strzecha Akade

micka”, „Pod Śnieżką”, „Szrenica”) dochodzi w 
zimie do osiadania mgły, tzw. szadzi na ścianach 
zewnętrznych, a jej kolejne zmrożone warstwy 
mogą osiągnąć z czasem grubość 1 m, co wpływa 
na dodatkowe obciążenie całej konstrukcji noś
nej. W celu lepszej ochrony drewnianych ścian 
zrębowych obijano je dodatkowo deskami, kryto 
łupkiem lub nawet tynkowano. Zacierało to 
pierwotny charakter swoistej struktury budyn
ku. W latach dwudziestych i trzydziestych XX 
w. powstało kilka schronisk w Sudetach (m.in. 
„Andrzejówka” w Górach Kamiennych, schro
nisko „Na Stogu Izerskim” w Górach Izer
skich), gdzie eksponowano wieńcowe ściany bu
dynku, nadając tym samym całości rodzimy, re
gionalny charakter.
W krajach niemieckojęzycznych system zrębowy 
najczęściej spotykany był na terenie bogatego w 
lasy regionu alpejskiego (Tyrol, Karnten, Szwaj-

Iwaszkiewicz w Byszewach

O dworze w Byszewach, po 
łożonych w trójkącie dróg 

pomiędzy Brzezinami, Łodzią 
Strykowem, mówit Jarosław 
Iwaszkiewicz z uczuciem i głę
bokim przywiązaniem. Po raz 
pierwszy trafił tam jako korepety
tor swego gimnazjalnego kolegi. 
Józia Świerczyńskiego i jego 
pięciu braci. Pisał o Byszewach 
że były jego szkołą życia i jedno
cześnie uniwersytetem, zaś ze 
wszystkich domów i ludzi z okre
su swojej młodości, właśnie 
mieszkańcy domu w Byszewach 
byli najważniejsi i najdłużej z nimi 
utrzymywał kontakt.
Dwór położony był wśród łąk, w 
zagłębieniu doliny — za nim 
prześwitywały małe oczka wod
ne, zwane w okolicy źródłami. Za 
czasów Iwaszkiewicza niewiele 
już zostało z dawnej świetności 
dworu oprócz kilku portretów 
przodków, na których siostrzeń
cy właściciela, młodzi Świer- 
czyńscy ćwiczyli umiejętność 
posługiwania się... pejczem. 
Gospodarzem domu był pan 
Plichta, pochodzący z głęboko 
wrośniętej w okolicę, starej szla
checkiej rodziny. Pięćdziesięcio
letni podówczas kawaler ku za
skoczeniu domowników ożenił 
się i spłodził piątkę zdrowych 
dzieci, którym na pamiątkę 
uwielbianej Trylogii Sienkiewicza 
nadał imiona bohaterów powieś
ci. Wspomina o nim Iwaszkie
wicz. ze był to człowiek niezwy
kły, obdarzony prostym chłop
skim rozumem i olbrzymim do
świadczeniem życiowym, do

czego przyczyni) się zapewne 
sprawowany przez wiele lat 
urząd sędziego gminnego w po
bliskich Lipinach.
Młody korepetytor, dziwacznie 
ubrany, noszący sandały na bo
sych nogach i nie używający na
krycia głowy, a w dodatku 
śpiewnie zaciągający kresowym 
akcentem, rychło stał się przed
miotem żartów, pozbawionych 
jednak złośliwości. To, że nie 
rozstawał się z książkami, do któ
rych zaglądał przy każdej na
darzającej się sposobności, było 
dopełnieniem miary dziwactw — 
przezwano go więc dobrodusz
nie ojcem Laurentym. Za dwo
rem, nad stawem stał drewniany 
młyn, który trzeba byto mijać, 
przechodząc z Byszew do Sko- 
szew, gdzie przebywały na wa
kacjach dwie młode panny Kur- 
kiewiczówny. Z jedną z nich, 
Zosią ożenił się później wspo
mniany Józio Świerczyński, puł
kownik w 23. pułku ułanów i 
główny instruktor w Centrum

(fot. Bohdan Olszewski)

Wyszkolenia Kawalerii; i on, i je
go młodszy brat Wincenty zginęli 
w Ostaszkowie. Iwaszkiewicz 
wspomina, jak razem siadano na 
kolumnowym ganku dworu, wy
glądając na wysadzaną drze
wami drogę, którą nadchodziły z 
odwiedzinami skoszewskie pan
ny. Swoje uczucia do tamtej
szych stron ujął w słowa:,,... doli
na ciągnąca się od Byszew do 
Skoszew jest moim ulubionym 
zakątkiem, najmilszym mi bodaj 
obok Sandomierza na kuli ziem
skiej, i czymś rodzinnym, z czym 
czuję się związany, jak gdybym 
tam właśnie narodził się na 
świat...". I zaraz potem dodaje: 
„Dwór z kolumnami, źródła, 
rzeczka, młode panny z są
siedztwa, bliskość dwóch sta
rych dworów, rozsądny stary wu
jek, młodzieńcza miłość, mło
dzieńcza przyjaźń — znajduje się 
we wszystkim co napisałem." 
Takie Byszewy widział pisarz po 
raz ostatni. Tocząca się tu w 
1914 r. wielka bitwa nie oszczę

dziła majątku ani dworu i mimo 
ze został on wyremontowany, 
skończy) się dla Iwaszkiewicza 
korepetytorski okres w Bysze
wach. Po wojnie — do 1931 r. — 
pisarz odwiedzał Byszewy tylko 
jako gość.
Dziś dwór w Byszewach jest od
budowany i starannie pobielony. 
Z ogromnej sieni drewniane, ła
mane schody prowadzą na pię
terko, nakryte stromym, dwuspa
dowym dachem. Przed domem 
ganek z kolumnami, na ścianie 
obok wejścia tablica z napisem, 
że w dworku tym bywał w latach 
1911—1931 Jarosław Iwaszkie
wicz. Za domem, jak niegdyś, po
łyskuje lustro małego jeziorka.
W Książce moich wspomnień pi- 
sze Iwaszkiewicz, ze niewiele 
brakowało, aby stał się właścicie
lem dworu i majątku w Bysze
wach. Podobno równo dwa
dzieścia lat po swoim pierwszym 
pobycie został nieoczekiwanie 
wezwany do łoża umierającego 
gospodarza Byszew, Józefa 
Plichty, który zapragnął, aby nie 
zwlekając pisarz kupił od niego 
majątek. Słano już po notariusza, 
do transakcji jednak nie doszło, 
choć — jak powiada Iwaszkie
wicz — Byszewy stały się jego 
własnością po wieczne czasy w 
jego twórczości. Wydaje się jed
nak, że przy opisywaniu tego 
zdarzenia poniosła pisarza wyo
braźnia. Jedna z mieszkających 
w Łodzi córek Józefa Plichty po
wiedziała mi, że opisywane wy
darzenie nie mogło mieć miejsca 
i, co ważniejsze, rada familijna 
nigdy nie wyraziłaby zgody na 
taką transakcję.

Bohdan Olszewski
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9. Budynek
o konstrukcji wieńcowej 
w Sokołowsku
w Górach Kamiennych

(rys. i zdjęcia: 
Jacek Suchodolski)

10. Szklarska Poręba — 
budynek o konstrukcji 
przysłupowa-wieńcowej 
z wysoką kamienną 
podmurówką

caria — Emmental, berneński Oberland, Górna 
Bawaria). Oparte na mocnej podmurówce 
piwnicy masywne ściany drewnianego par
teru i piętra wraz z mocno wysuniętymi do 
przodu zrębami oraz płaskim dachem two
rzyły niepowtarzalny charakter górskich 
domów wiejskich. Wspornikowe wysunięte 
zręby w górnych wieńcach stanowiły podpory 
dla szerokich okapów dachu, chroniących ściany 
przed wpływami atmosferycznymi.

Na uwagę zasługuje również architektura 
regionalna w krajach skandynawskich, 
przede wszystkim w Norwegii i Szwecji. Bu

downictwo drewniane ze względu na duże zaso
by leśne ma tam stare tradycje, o czym świadczą 
licznie zachowane zabytki pochodzące nawet z 
XII w., np. kościół biskupi w Borgund (Norwe
gia). Drewniana ciesiołka odznaczała się w 
Skandynawii swoistą formą, stosowaniem często 
ogromnych bali sosny skandynawskiej do budo
wy zewnętrznych ścian wieńcowych. Belki te, o 
niejednokrotnie owalnym, prawie eliptycznym 
kształcie, osadzane jedna na drugiej, miały cha
rakterystyczne trójkątne gniazda. Profilowano 
ozdobnie również zakończenia belek w na
rożnych złączach, co uwidoczniło się szczególnie 
w domach szwedzkich. Norweska ciesiołka kon
centrowała się na udoskonalaniu samych połą- 
czeń-zamków, oszczędniej stosując samą snycer
kę. Konstrukcje zrębowe ścian osiągnęły tam 
rozpiętość maksymalną dochodzącą do 10 m, 
dzięki wprowadzeniu złącz na kołki lub pióro i 
wpust. Wysokość i szerokość poszczególnych 
bierwion przestała być wtedy czynnikiem decy
dującym, można zaobserwować nawet tendencję 
do zmniejszania wysokości belek. W okresie 

swego rozkwitu konstrukcje wieńcowe występo
wały nie tylko w wiejskich budynkach mieszkal
nych, gospodarczych, dworkach, kościołach, lecz 
także w dziełach inżynierskich (np. izbice mo
stowe).

W Polsce zrębowe lub sumikowo-łątkowe 
domy budowano jeszcze w latach mię

dzywojennych i tuż po wojnie. Tradycje drew
nianej ciesiołki były szczególnie silne na Podkar
paciu (Podhale, Nowosądeckie, Krośnieńskie, 
Rzeszowskie), Kurpiach i Podlasiu. Ze względu 
na duże zużycie drewna w ścianach zrębowych za
przestano stopniowo ich stosowania. Nastąpiło to 
najwcześniej w krajach zachodnich, bo już w XVI 
i XVII w. na rzecz tańszych i lżejszych kratow
nic ryglowych, zwłaszcza w domach piętrowych. 
Obecnie drewniane ściany zewnętrzne projektu
je się najczęściej w domach jednorodzinnych. 
Wykonywane one są jako warstwowe, gdzie gru
bość belek waha się od 9,5 do 15 cm. Pozostałe 
warstwy stanowi materiał ocieplający oraz suchy 
tynk lub wykładzina z desek. Domy te przeży
wają obecnie renesans zwłaszcza w boga
tych krajach europejskich, mimo iż cena 
ich jest wyższa od budynków wznoszonych 
tradycyjnie z cegły. Podkreślane są także 
dobitnie ich walory ekologiczne, natural
ność i piękno drewna oraz regionalny styl 
takiej architektury.
Przy racjonalnym wykorzystaniu drewnianego 
budulca, co ma już miejsce w krajach wysoko 
rozwiniętych, możliwe jest także w Polsce na
wiązanie w budownictwie mieszkaniowym do 
bogatej tradycji architektury regionalnej.

Stanisław Bocheński 
Jacek Suchodolski
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Poszukiwania 
w łódzkiej prasie 

z początku 
naszego wieku 

pozwoliły ustalić 
autorstwo 

dwóch pałaców

O
bydwa obiekty, określane popularnie 
mianem pałaców, należą do charaktery
stycznych dla architektury łódzkiej 
śródmiejskich rezydencji fabrykanckich 
łączących funkcje mieszkalne, reprezentacyjne i 

handlowe — na parterze mieścił się w nich kantor 
handlowy, na piętrze reprezentacyjne salony, na 
wyższej kondygnacji i w oficynie pokoje mieszkalne. 
Usytuowane one zostały w zwartej zabudowie ul. 
Piotrkowskiej, na typowych dla śródmieścia miasta 
wąskich, prostokątnych działkach. Ich plany mają 
kształt litery „L” — do budynku frontowego przyle
ga wydłużona w głąb posesji oficyna mieszkalna. Obydwa 
budynki wyróżniają się architekturą swoich fasad, 
nawiązującą do motywów florenckiego Quattrocenta, 
odznaczającą się powagą i dostojeństwem.
Kompozycja tych fasad jest zbliżona. Parter pełniący

Z warsztatu historyka sztuki

Wiedeński 
architekt 

w Łodzi
KRZYSZTOF STEFAŃSKI

Przy ul. Piotrkowskiej 
w Łodzi zwracają uwagę 

dwie rezydencje członków 
zasłużonej dla rozwoju 

łódzkiego przemysłu 
rodziny Kindermannów: 

dom pod numerem 137 
(pierwotnie 139), wzniesiony przez 

Juliusza Roberta Kindermanna w 1907 r. 
oraz dom pod numerem 151, wybudowany 

przez jego brata Adolfa Kindermanna 
wiatach 1908—1910. 

funkcję cokołu otrzymał mocno boniowane i rusty- 
kowane lico przeprute arkadowymi oknami oraz ot
worem drzwiowym do kantoru (w budynku pod nu
merem 137 w późniejszym czasie zamurowanym) i 
bramą przejazdową usytuowaną w skrajnej osi. Dwie 
górne kondygnacje pokryte zostały delikatnym, pła
skim boniowaniem, na którego tle mocno zarysowa
no arkadowe okna; całość wieńczy silnie zaakcento
wany gzyms.
Obok podobieństw w zasadniczej kompozycji, uksz
tałtowanie obydwu fasad wykazuje różnice. We 
wcześniejszym pałacu Juliusza Kindermanna do
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strzec możemy większe zróżnicowanie użytych form: 
w obramieniach okien pierwszego piętra zastosowano 
motyw zaczerpnięty z rzymskiego Palazzo della Can
celaria, a w zwieńczeniu znalazł miejsce barwny, de
koracyjny fryz mozaikowy z przedstawieniem ukazu
jącym w formie alegorycznej handel bawełną. Cha
rakter architektury pałacu J. Kindermanna jest ogól
nie lżejszy i bardziej ozdobny, budzi skojarzenia 
z architekturą wenecką. Późniejszy o kilka lat pałac 
Adolfa Kindermanna odznacza się architekturą cięż
szą i poważniejszą, bliższą florenckim wzorcom z 
czasów Quattrocenta. Powagi budynkowi dodaje 
przede wszystkim oblicowanie fasady ciosem z kie
leckiego piaskowca. Dominujący jej akcent stanowi 
trójboczny wykusz na osi piętra, zwieńczony tarasem 
na wysokości drugiego piętra. Interesującym elemen
tem architektury budynku jest loggia umieszczona od

Sprawą intrygującą badaczy łódzkiej architektu
ry była kwestia autorstwa obydwu rezydencji, 
które zalicza się do najciekawszych kreacji późnego 

historyzmu w mieście. Projekty wcześniejszego pała
cu Juliusza Kindermanna nie zachowały się, są na
tomiast w łódzkim archiwum materiały dotyczące pa
łacu Adolfa Kindermanna. Znajduje się tam kopia 
projektu budynku podpisana przez ówczesnego ar
chitekta miejskiego Łodzi Franciszka Chełmińskie
go. Nie przesądza ona problemu autorstwa, bowiem 
wiadomo, że budowniczowie miejscy z urzędu pod
pisywali wszelkie projekty przeznaczone do zatwier
dzania przez władze gubernialne. Na tej podstawie 
jednak za twórcę projektu tego obiektu uznała autor
ka pionierskiej pracy o zabudowie ul. Piotrkowskiej 
Anna Rynkowska (Ulica Piotrkowska, Łódź 1970)

1. Dawna rezydencja 
Juliusza Kindermanna 
przy ul. Piotrkowskiej 
137
2. 3. Dawna 
rezydencja Adolfa 
Kindermanna przy
ul. Piotrkowskiej 151 (2) 
i loggia od strony 
ogrodu (3)

strony dawnego ogrodu, na zachodnim zamknięciu 
oficyny, otwierająca się trzema arkadami, z tarasem 
na górze i schodami prowadzącymi w dół.

Obydwa obiekty odznaczają się również bogactwem 
wystroju wewnętrznego, a wyróżnia się pod tym 
względem pałac Adolfa Kindermanna. Wnętrze pałacu 
wypełnia olbrzymi dwukondygnacyjny hall z galerią, 
wokół którego koncentrują się poszczególne pomie
szczenia (podobny hall znajdował się też w pałacu Ju
liusza Kindermanna, ale został wtórnie podzielony 
na dwie kondygnacje). 

właśnie Franciszka Chełmińskiego. Z kolei na po
czątku lat siedemdziesiątych rozpowszechniona zos
tała przez Wandę Lipiec nie oparta na materiałach 
archiwalnych informacja, że autorem pałacu 
Juliusza Kindermanna był znany łódzki architekt 
Gustaw Landau-Gutenteger (por. Polski Słownik 
Biograficzny, t. XVI, Kraków 1971, s. 466; na W. 
Lipiec powołała się też podając informację o autor
stwie Landau-Gutentegera A. Rynkowska w pracy 
Ulica Piotrkowska}. Obie te atrybucje zaczęły przez 
następne lata funkcjonować w licznych opracowa
niach na temat łódzkiej architektury. Jednocześnie 
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podobieństwo obydwu budowli, a także fakt, że bu
dowano je w krótkim odstępie czasu dla dwóch braci 
sprawiły, że także pałac Adolfa Kindermanna poczę
to łączyć z nazwiskiem G. Landau-Gutentegera, 
podważając autorstwo Franciszka Chełmińskiego 
(I. Popławska, Architektura mieszkaniowa Łodzi w 
XIX wieku, Łódź 1982 i 1992).
Poszukiwania bibliograficzne w łódzkiej prasie nie
mieckojęzycznej z początku naszego wieku pozwoliły 
wszakże na odnalezienie wiarygodnej informacji o 
tym, że autorem pałacu Juliusza Kindermanna 
jest wiedeński architekt Karl Seidl. Twórcę tego 
wymienia leksykon Thieme-Beckera (t. XXX, s. 458). 
Urodził się on w 1858 r. w Schónbergu na Mora
wach, studiował w Wiedniu jako uczeń T. Hansena, 
a następnie działał tamże jako Baurath (radca bu
dowlany). Większość jego dzieł powstała jednak poza 
cesarską stolicą. Karl Seidl wyspecjalizował się w 
projektowaniu letnich rezydencji stawianych przez 
zamożnych wiedeńczyków i arystokrację na austriac
kim wybrzeżu Adriatyku (Istria), zwanym wówczas 
chętnie „austriacką Rivierą”. Wzniósł tam na 
początku naszego stulecia kilkanaście willi w takich 
miejscowościach, jak: Abbazia, Volosca, Lovrana, a 
także kościół ewangelicki w Abbazia.
Stawiane na malowniczym wybrzeżu Adriatyku wille 
komponowane były jako nieregularne budowle, opar
te głównie na motywach architektury florenckiej i to

skańskiej. Dostępne wizerunki tych dzieł („Der 
Architekt”, 1911) pozwalają bez trudu dostrzec wielkie 
podobieństwo ich architektury z formami zastoso
wanymi w łódzkich rezydencjach rodziny Kinder- 
mannów. W niektórych wypadkach można mówić o 
motywach niemal identycznych (loggia w willi baro
na Ransonnet w Abbazia oraz podobna loggia ogro
dowa w pałacu Adolfa Kindermanna). Podobieństwo 
to zdecydowanie potwierdza informację o wykonaniu 
projektu pałacu Juliusza Kindermanna przy ul. 
Piotrkowskiej 137 przez wiedeńskiego twórcę. Także 
rezydencję Adolfa Kindermanna przy ul. Piotrkow
skiej 151, należy uznać za dzieło tego samego archi
tekta.

Łódzkie budowle stanęły w całkowicie odmien
nym otoczeniu niż letnie wille nad Adriaty
kiem. A jednak wiedeński twórca umiejętnie zasto

sował w nich podobne motywy, wzbogacając łódzką 
architekturę niezwykle interesującymi dziełami. Na
zwisko Karla Seidla powinno tym samym zos
tać trwale zapisane w dziejach łódzkiej archi
tektury początku naszego wieku. Dzieła wiedeń
skiego architekta potwierdzają zależność łódzkiej ar
chitektury przełomu XIX i XX w. od takich ośrod
ków europejskiej architektury, jak Wiedeń czy 
Berlin.
Dodać trzeba, że w podanym w Thieme-Beckerze 
spisie dzieł Karla Seidla widnieje willa Biederman-

Wzór z Jerozolimy
Kopułowe kaplice na planie 

kwadratu, wznoszone na 
wzór mauzoleum ostatnich Ja
giellonów w katedrze na Wawelu, 
są w Polsce zjawiskiem pow
szechnym. Natomiast kaplica 
zbudowana na planie dwóch po
łączonych kwadratów — to za
mierzenie wyjątkowe.
Taką właśnie kaplicę miałem 
okazję zbadać. Zbudowano ją w 
1646 r. przy południowej elewacji 
nawy gotyckiej fary w Krośnie. 
Fundatorem był Robert Porcjusz, 
Szkot z pochodzenia, bogaty ku
piec i faktor królewski, zasłużony 
obywatel Krosna. Projektował ją 
zapewne włoski architekt Win
centy Petroni z Mediolanu.
Plan kaplicy zamyka się w wy
miarowym prostokącie, który po
dzielono na dwie części o planie 
kwadratów. Obie połączone są 
ze sobą — zachodnia pełni funk
cję kruchty bocznej kościoła, 
wschodnia, otwarta także do na
wy świątyni, jest kaplicą właści
wą. Obydwa pomieszczenia 
przykrywają ośmiopolowe kopuły 
wydzielone silnie rozczłonkowa
nymi gzymsami, opatrzone latar
niami z kopulkami. Kopuły i 
gzymsy pokrywa bogata dekora
cja stiukowa ujmująca pola z ma-

(fot. Jan Samek)

lowidłami. W elewacji zewnętrz
nej właśnie owe kopuły z latar
niami najsilniej dochodzą do gło
su. Elewację frontową kaplicy 
ożywia ozdobny portal — w partii 
będącej kruchtą oraz w części 
mieszczącej kaplicę. Wewnątrz 
kaplicy zwraca uwagę ołtarz z

posągami śś. Piotra i Pawia, któ
ry mieści także trzy obrazy zwią
zane z tymi świętymi.
Kluczem do rozwiązania nieco
dziennej koncepcji kaplicy jest 
jej wezwanie — budowlę po
święcono śś. Piotrowi i Pawłowi. 
W tym miejscu nasuwa się

stwierdzenie, ze kaplica ta jest 
nadzwyczaj trafną realizacją, 
odzwierciedla bowiem pozycję 
Książąt Kościoła w dziejach 
chrześcijaństwa, W Krośnie, zgod
nie z dziejami Kościoła ukazano 
specyficzne związki łączące śś. 
Piotra i Pawła przy odrębnych 
postawach i polach działania, 
ukazano szczególną jedność 
apostołów w dziele architektury. 
Z catą ostrożnością możemy 
wskazać pierwowzór dla tej bu
dowli. Historyk sztuki Jerzy Szab
łowski w monografii Kalwarii Ze
brzydowskiej zrekonstruował ry
sunkowo kościół Ukrzyżowania, 
zbudowany w latach 1600—1601 
według modelu przywiezionego z 
Jerozolimy w 1596 r. jako dwu- 
kopułowa kaplica. Był to kościół 
Zmartwychwstania Pańskiego w 
Jerozolimie mieszczący kaplice 
Ukrzyżowania i Podniesienia 
Krzyża. Ponieważ plany tego 
kościoła były rzekomo rozpow
szechnione w XVII w., zważywszy 
fakt, że św. Piotr, podobnie jak 
Chrystus, został ukrzyżowany, 
można dopuścić w Krośnie oddzia
ływanie, naturalnie nie bezpo
średnie, jerozolimskiej budowli.

Jan Samek
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4. Willa barona 
Ransonnet w Abbazia 
(według „Der 
Architekt”, 1911)
5. Dziedziniec willi 
Frappant w Lovrana 
(według „Der 
Architekt”, 1911)

(zdjęcia: 1 — Jerzy 
Augustyniak,
2—3 — Krzysztof 
Stefański)

nów w Abbazia. Brak o tym dziele bliższych infor
macji. Nazwisko Biedermann nosiła wszakże jedna ze 
znaczniejszych rodzin fabrykanckiej Łodzi. Niewy
kluczone więc, że wspomniana willa wzniesiona zos
tała właśnie dla łódzkich Biedermannów. W takim 
wypadku wykonanie projektów rezydencji dla Kin- 
dermannów byłoby wynikiem wcześniejszego nawią
zania kontaktów z Karlem Seidlem przez członków 
innej łódzkiej rodziny fabrykanckiej.

Do najciekawszych elementów rezydencji Ju
liusza Kindermanna należy biegnąca górą mo
zaika z alegorycznym przedstawieniem handlu ba

wełną, której „Spotkania z Zabytkami” poświęciły 
już przed laty uwagę (nr 3, 1984). Miała ona znaleźć 
swoje dopełnienie w postaci kompozycji ukazującej w 
podobny alegoryczny sposób produkcję wyrobów 
włókienniczych, na drugiej, symetrycznej połowie 
rezydencji, której wzniesienie prawdopodobnie pla
nowano. Za twórcę tej kompozycji uważało się we
necki warsztat A. Salviatiego. Warto dodać, że to 
samo źródło, które podaje informację o autorze rezy
dencji Juliusza Kindermanna, jako twórcę projektu 
tej mozaikowej kompozycji podaje malarza wiedeń
skiego A. H. Schramma, potwierdzając jednocześnie, 
że wykonawcą był warsztat Salviatiego.

Krzysztof Stefański
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Ormianie 
na Kresach

W 1340 r. Kazimierz
Wielki przejął pa
nowanie na Gro

dach Czerwińskich. Tereny 
Rusi Halickiej, na których 
biegły ważne szlaki handlowe, 
już wtedy były zamieszkiwane 
przez Ormian, głównie zajmu
jących się handlem. Od XVI w. 
zaczęła się w Polsce moda na 
wschodnie stroje, broń, wypo
sażenie wnętrz i przyprawy. 
Szczególnie intratny był han
del kobiercami, pasami, tkani
nami, jak jedwabie hatajowe, 
musulbasy, czamlety. Część 
Ormian zajmowała się także 
wyrobem przedmiotów zbyt
ku, zwłaszcza w dziedzinie 
złotnictwa.
Dzięki handlowi i rzemios
łu ta stosunkowo nieliczna 
grupa narodowościowa o- 
trzymała w Polsce olbrzy
mie przywileje, m.in. w 
1496 r. Jan Olbracht nadał 
Ormianom prawo do oddziel
nego sądownictwa, a w 1519 r. 
Zygmunt I Stary zatwierdził 
statut regulujący prawo or
miańskie, w tym także sprawy 
gospodarcze. W 1629 r. nastą
piła unia Ormian lwowskich z 
Rzymem, co zapoczątkowało 
powolną ich asymilację z 
miejscowym społeczeństwem.

Upadek handlu w wyniku wo
jen w XVII w. spowodował 
emigracje bogatych Ormian na 
Zachód. Kupcy ormiańscy, 
którzy wzbogacili się na hand
lu, zaczęli kupować ziemię i 
przeistaczać się z mieszczan w 
szlachciców. W rezultacie zna
czna część szlachty z powiatów 
Zaleszczyki, Borszczów, Czar- 
tków, Horodenka, Śniatyń, 
Husiatyń miała ormiańskie 
pochodzenie. W XVII w. pa
rafie ormiańskie znajdowały 
się m.in. we Lwowie, Jazłow- 
cu, Śniatyniu, Horodence, a 
oddzielne biskupstwo w Ka
mieńcu Podolskim.

Szczególnie liczna i bardzo 
bogata była kolonia Ormian w 
Kamieńcu Podolskim. Kup
cy z Kamieńca sprowadzali 
przez Krym towary z dalekiej 
Persji, Indii i Chin. Na miejs
cu Ormianie zajmowali się 
handlem trunkami, wyrabia
niem piwa lub syceniem mio
du. Już w XVI w. w Kamień
cu mieszkało 1200 rodzin or
miańskich; Ormianie mieli 
cztery świątynie, własny szpi
tal i około 900 domów. W 1495 r. 
wybudowano w Kamieńcu 
murowaną katedrę, zniszczoną 
przez Turków w 1672 r. Za
chowały się z niej jedynie fila
ry wejścia, fragment murów, 
wieża i liczne piwnice. W 1678 
r. prześladowani przez okupu
jących miasto Turków Ormia
nie opuścili Kamieniec. Po 
odzyskaniu miasta przez Pol
skę niewielu z nich powróciło.

Do dziś oprócz ruin ka
tedry zachował się w 
Kamieńcu budynek izby 

handlowej ormiańskich kup
ców i kilkanaście domów z 
XVII w. Domy te nawiązują 
do budownictwa znad Morza 
Czarnego — mają wysokie 
podmurówki z kamieni, okna 
zaś znajdują się na wysokości 
2—3 m.
Przez Ormian zamieszkany 
był także Stanisławów. Spro
wadził ich tu z Mołdawii Jęd
rzej Potocki w celu ożywienia 
gospodarczego nowo powsta
łego miasta. Ormianie mieli tu 
osobny magistrat, w którym 
urzędowało 12 dożywotnich 
radców oraz oddzielną jurys
dykcję. W końcu XVII w. 
mieszkało w Stanisławowie 
około 500 Ormian. W 1762 r. 
ukończono tu budowę muro
wanego kościoła z dwiema 
owalnymi wieżami od frontu i 
dużą kopułą w środku, którą 
zdobi obraz Bogarodzicy z 
Dzieciątkiem Jezus. Kościół

1. Pozostałości 
katedry 
ormiańskiej
z XV w.
w Kamieńcu 
Podolskim

2. Budynek 
izby handlowej 
kupców 
ormiańskich
z XVI w.
w Kamieńcu 
Podolskim

3. Kościół 
ormiański 
z 1762 r.
w Stanisławowie, 
obecnie 
cerkiew

3

4. Wieża 
kościoła 
ormiańskiego 
we Lwowie

5. Kościół 
ormiański 
z 1706 r.
w Horodence

(zdjęcia:
Jerzy 
Grabarczyk)
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ten, obecnie cerkiew, znajduje 
się w centrum Stanisławowa.

W 1925 r. w biskupstwie 
lwowskim znajdowało 

się 8 parafii i 9 kościołów ob
sługujących około 4 tysiące 
Ormian, w tym np. we Lwo
wie było 1200 parafian. Za
możne były parafie horoderi- 
ska i śniatyńska, gdyż należała 
do nich szlachta polska po
chodzenia ormiańskiego. Bied

niejsi Ormianie mieszkali w 
Kutach i Tyśmienicy.
Do Kut Ormianie przybyli z 
Mołdawii w XVII w. Zajmo
wali się tu uprawą roli, sadow
nictwem i wyrabianiem 
przedmiotów ludowego rze
miosła artystycznego, z czego 
słynęli w przedwojennej Pol
sce. Będąc w Kutach latem 
1993 r. spotkałem wielu po
tomków dawnych Ormian. 
Można ich rozpoznać po ciem
nej karnacji skóry, bardzo 
ciemnych włosach i brwiach.

Do tej pory mieszkańcy Kut 
zajmują się wyrobem różnych 
ozdobnych przedmiotów. Na 
dużą skalę produkują m.in. 
koraliki drewniane na siedze
nia do samochodów. Ormianie 

ci to przeważnie prości ludzie, 
którzy zapomnieli o swojej 
przeszłości i zasymilowali się 
z miejscową ludnością. W Ku
tach zachował się budynek 
przedwojennego kościoła rzym
skokatolickiego obrządku or
miańskiego.

Po drugiej wojnie światowej 
znaczna część Ormian z takich 
miast, jak Lwów, Stanisławów 
czy Brzeżany przeniosła się na 
teren zachodniej Polski. Do 
swoich nowych siedzib zabie
rali obrazy ze starych kościo
łów, zwłaszcza obrazy Matki 
Boskiej, która u Ormian jest 
szczególnie czczona jako opie
kunka całego narodu.

Jerzy Grabarczyk

Fabryka w kościele

Przemyślany nad rzeką Gniłą
Lipą do 1939 r. były mia

stem powiatowym w woj. tarno
polskim, okolice zaś słynęły z 
dobrze rozwiniętego pszczelar
stwa. Ozdobę miasteczka sta
nowił podominikański kościół pa
rafialny ufundowany w 1645 r 
przez Elżbietę Potocką. Zbudo
wany został w stylu wczesnego 
baroku, do fasady przylegała 
wieża, a do boków nawy głównej 
kaplice. Wnętrze zdobiła poli
chromia, zaś główny ołtarz — 
rzeźby barokowe. Obok, w daw
nym klasztorze dominikanów, 
mieściła się plebania. Przed koś
ciołem stała figura Matki Boskiej 
z XVIII w.
Od wielu już lat kościół jest fa
bryką obrabiarek. Strącono z 
niego wieżę, zerwano krzyże, 
zdewastowano zabytkowe wnę
trze i przedzielono je stropem, 
dach nakryty został ordynarną 
blachą. Zniszczono również oto
czenie — mur przykościelny z 
bramą i wspomnianą figurą. 
Ostała się jedynie dzwonnica, 
może dzięki swym masywnym, 
grubym murom. Przy kościele 
istniał stary cmentarz, po którego 
splantowaniu kości zmarłych 

przeniesiono na cmentarz grze
balny.
Pozostali w Przemyślanach Po
lacy domagają się zwrotu świąty
ni. Miejscowe władze sabotują 
dekret prezydenta Ukrainy, na
kazujący zwrot obiektów kultu reli

gijnego dawnym właścicielom. 
Im głośniej wierni upominają się 
o kościół, tym bardziej zdecydo
waną odmowę napotykają. Wła
dze twierdzą, że świątynię chcą 
przekazać cerkwi prawosławnej. 
Tymczasem miejscowi prawos-

Za tym 
pięknym 
barokowym 
portalem 
znajduje się 
wejście do... 
fabryki 
obrabiarek

(fot.
Zbigniew Hauser) 

ławni emocjonalnie przywiązani 
są do cerkwi, przejętej po 1945 r„ 
którą z kolei chcą odzyskać gre
kokatolicy. I jedni, i drudzy nie 
wykazują więc zainteresowania 
kościołem. Sprawa nabrała roz
głosu, mówi się o szczególnej 
zawziętości, złej woli, a nawet 
złośliwości miejscowych notabli. 
Jak na razie, rzymscy katolicy 
(oprócz Polaków przychodzą tu 
też Ukraińcy) modlą się w kapli
cy na cmentarzu, ale i tam wła
dze nie dają im spokoju.
Ksiądz Andrzej Baczyński służą
cy parafianom w Dunajowie, 
Bóbrce i Świrze, do kościoła- 
-fabryki nie został wpuszczony, 
podobnie zresztą jak kilku innych 
księży. Świątynia odgrodzona 
jest od ulicy portiernią, gdzie kon
troluje się dokumenty. O dawnej 
wspaniałości kościoła przypomi
na cudem zachowany piękny 
portal wczesnobarokowy, ozdo
biony kanelowanymi kolumnami, 
ornamentem muszlowym i rzeź
bami aniołów w zwieńczeniu, w 
którym widnieje kartusz z wydłu
banym herbem. W fasadzie oca
lały tylko kapitele pilastrów oraz 
gzymsy z belkowaniem.

Zbigniew Hauser
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Wędrując 
przez Polesie

Położony centralnie 
między Brześciem i 
Pińskiem fragment 
Polesia, którego ośrodkiem 

administracyjnym był i po
został Drohiczyn Poleski, 
należy z pewnością do naj
mniej znanych zakątków 
niegdysiejszej krainy puszcz 
i bagien. Działania wojenne 
oraz powojenne spustosze
nia — efekt „socjalistycz
nych przeobrażeń”, przy
niosły unicestwienie walo
rów krajobrazowych i znacz
ne uszczuplenie zabytkowej 
substancji rejonu. Zniszczo
ny został obiekt najokazal
szy i najcenniejszy — koś
ciół i klasztor bazylianów w 
Torokaniach, od 1730 r. 
siedziba zwierzchnika pro
wincji litewskiej tego zako
nu. Nie istnieją osiemna
stowieczne budowle Choiń
ska: klasycystyczna cer- 
kiew-rotunda i synagoga. 
Pozostało jednak kilka 
miejsc wartych odwiedze
nia, tak ze względu na oca
lałe zabytki, jak i na echa 
wielkiej historii.
Wędrówkę rozpoczynamy 
we wsi (dawnym miastecz
ku) Bezdzież, niespełna 
trzydzieści kilometrów na 
północ od Drohiczyna. 
Podczas konfederacji bar
skiej, 6 września 1771 r. 
hetman Michał Ogiński 
odniósł tu głośne zwycię
stwo, rozbijając rosyjski 
korpus generała Albiczewa. 
W centrum stoi niewielki, 
jednonawowy kościół Św. 
Trójcy, zbudowany około 
1820 r. Jedyną dominantą 
skromnej bryły jest mała 
okrągła wieżyczka z krzy
żem. Zamknięty w 1946 r. 
kościół zamieniono na ma
gazyn, toteż z wystroju 
wnętrza nic nie ocalało. 
Zwrócony wiernym w 1990 r., 
został przez nich pieczoło
wicie odnowiony i w miarę 
możności wyposażony. Pa
rafia nie ma dotąd własnego 
kapłana; opiekuje się nią 

ksiądz z Kobrynia. Drew
niana cerkiew Troicka po
chodzi z 1784 r. i jest jedną 
z ciekawszych w okolicy. 
Dwie wieże zwieńczone są 
barokowymi hełmami, a na 
wprost wejścia wznosi się 
piętrowa brama-dzwonni- 
ca. Przy drodze na skraju 
wsi, na pagórku, z którego 
ruszył atak konfederatów, 
postawiono pod koniec 
XVIII w. czworościenną 
ceglaną kapliczkę. Upa
miętniać miała Konstytucję 
3 Maja, a zapewne i- słynną 
wówczas bitwę. Niestety, 
pozostawiona bez opieki 
zniszczała w stopniu zagra
żającym jej dalszemu ist
nieniu.
W samym Drohiczynie 
Poleskim, miejscowości o 
rodowodzie z XV w., nie 
ma dziś niczego do ogląda
nia. Cerkiew z drugiej po
łowy ubiegłego wieku — to 
typowa, nieciekawa „mu- 
rawiowka” z czasów rusyfi- 
katorskiej ekspansji prawo
sławia. Na budynku władz 
miejskich zwraca jedynie 
uwagę wyzierający wciąż 
spod tynku napis: Staro
stwo Powiatowe.
Nie opodal drohiczyńskiej 
stacji kolejowej znajdują się 
Pirkowicze, od 1756 r. 
posiadłość rodziny Wys
łouchów. W 1805 r. Zenon 
Wysłouch wybudował mu
rowany, piętrowy dwór, a 
na jego osi, po drugiej stro
nie drogi cerkiew unicką. 
Ostatni właściciel, Antoni 
Wysłouch, został w 1939 r. 
aresztowany i wywieziony, 
mimo oporu szanujących 
starego profesora chłopów. 
Ograbiony dwór przebu
dowano po wojnie na szko- 
łę-sanatorium. Wydzielona 
płytkim ryzalitem z pilas- 
trami część środkowa mieś
ciła niegdyś pomieszczenia 
reprezentacyjne. Pseudo- 
renesansowy, schodkowy 
szczyt kryjący facjatkę 
powstał podczas renowacji 

w 1906 r. Wciśnięty między 
dobudowane po obu stro
nach sanatoryjne bloki, 
przesłonięty drzewami za
niedbanego parku, dwór 
pirkowicki sprawia dziś 
przygnębiające wrażenie. 
Cerkiew, pełniącą począt
kowo funkcję dworskiej 
kaplicy z rodową kryptą, po 
kasacie unii przekazano 
prawosławnym. Wejście 
akcentuje klasycystyczny 
portyk z dwiema parami 
kolumn. W świątyni po
chowano biskupa łuckiego 
Cyryla Terleckiego, jedne
go z twórców Unii Brze
skiej, wcześniej spoczywa
jącego w drewnianym koś
ciółku koło dworu. Ka
mienną płytę nagrobną z 
łacińską inskrypcją wywie
ziono po wojnie do jednego 
z muzeów w Mińsku.
Urodzony w Pirkowiczach 
Franciszek Wysłouch w 
Opowiadaniach poleskich 
pisał: „Między dworem a 
kościołem przebiegał szeroki, 
piaszczysty gościniec. W 
letni, cichy wieczór, gdy już 
słońce zniżało się by ukryć 
się za kępą sosen na mogił
kach, woły wracały z orki. 
Szły para za parą, oracze 
kroczyli koło nich. Sochy 
zarzucone wysoko na jarzma 
w złotym i różowym pyle ro
biły wrażenie jakichś potęż
nych rogów — koron. Po
chód odbywał się majestaty
cznie, wolno i w milczeniu ”. 
Na asfaltowej drodze wio
dącej do sanatorium trudno 
choćby o cień owego zagi
nionego świata...
Jedynie wspomnienia z 
przeszłości możemy dziś 
odnaleźć w Ludwinowie 
— odwiecznej siedzibie 
Orzeszków, a przecież 
miejsca tego pominąć nie 
sposób. Po częściowo ro
zebranym już w latach 
międzywojennych dworze 
nie pozostał żaden ślad, jeś
li nie liczyć pojedynczych 
drzew z parku; mimo to 
mieszkańcy potrafią wska
zać, gdzie się znajdował. W 
lutym 1858 r. przyjechała 
tu ze świeżo poślubionym 
w Grodnie mężem, Pio
trem Orzeszko, siedemna
stoletnia Eliza z Pawłow
skich, sławna później pisar

ka. Wkrótce podjęła pier
wsze poważniejsze próby li
terackie, zyskując lokalny 
rozgłos jako poetka. Założy
ła także szkółkę dla wiej
skich dzieci, co wywołało 
konflikt z mężem, nie po
dzielającym ludomańskich 
przekonań. Po wybuchu 
Powstania Styczniowego 
wspierała partyzantów za
opatrzeniem i informacjami 
o dyslokacji wrogich od
działów. Wtedy też Eliza 
Orzeszkowa zetknęła się w 
Ludwinowie z Romualdem 
Trauguttem. Do powstania 
przystąpił Traugutt w 
kwietniu 1863 r., obejmu
jąc dowództwo oddziału 
kobryńskiego. W maju wal
czył z Rosjanami w rejonie 
Horek, a następnie pod 
Stolinem. Tam musiał roz
puścić osaczony, wyczer
pany forsownymi marszami 
oddział. Sam Traugutt, 
wedle wspomnień Ignacego 
Aramowicza, „zupełnie os
łabiony głodem i chodzeniem 
nie mógł wydołać, więc go 
wzięto pod ręce i prowadzo
no”. Na czele dwudziestu 
ludzi z trudem przedarł się 
w okolice Drohiczyna, po
ważnie zachorował (wedle 
innej wersji był ranny) i na 
dwa tygodnie znalazł 
schronienie w ludwinow- 
skim dworze. Jego poleskie 
boje opisała Orzeszkowa w 
tomie Gloria victis.
Wedle miejscowych prze
kazów Traugutt przebywał 
też krótko w Zakozielu, 
majątku krewnego Piotra 
Orzeszki, Nikodema. Mu
rowany, parterowy dwór z 
początku XIX w. został w 
czasie drugiej wojny zni
szczony, ale niedoszczętnie. 
Ocalały mury lewego 
skrzydła z fasadą, asyme
trycznie podzieloną przy
ściennymi kolumnami oraz 
fragment lewej części kor
pusu głównego. Całość, 
przerobioną na budynek 
kołchozowy, nakryto da
chem z eternitu, przesłania
jącym gzyms nad kolu
mnami i „uzupełniono” 
szpetnymi przybudówka
mi. Na skraju parku prze
trwała również, choć w sta
nie zupełnej dewastacji, 
neogotycka kaplica grobo-
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W okienkach trójkątnego 
zwieńczenia frontonu wid
nieją ozdobne kraty. Tam 
właśnie, pod dachem, w 
zamaskowanym pomieszcze
niu miał się ukrywać Trau
gutt podczas najścia Ros
jan. Bogaty wystrój wnę
trza odwzorowywał w stiu- 
ku elementy architektury 
gotyckiej, przede wszyst
kim wspaniałe „sklepienie 
kryształowe”, z którego 
niewiele pozostało. Z wy
posażenia zaś nie ocalało 
nic. W dwóch kryptach, 
wśród śmieci poniewierają

1. 2. Bezdzież: kościół 
Św. Trójcy (1) i kapliczka (2) 
3. 4. Pirkowicze: dwór 
Wysłouchów (3) i cerkiew (4) 
5. 6. Zakoziel: pozostałości 
dworu (5) i kaplica 
Orzeszków (6)
(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

wa Orzeszków, wzniesiona 
około 1838 r. według pro
jektu Franciszka Jaszczoł- 
da; należała ona do nie ist
niejącej dziś parafii w Bra- 
szewiczach. Zbudowaną na 

planie kwadratu kaplicę 
nakrywa krzyżowy dach ze 
strzelistą sygnaturką. Pary 
kontrforsów w narożach 
zwieńczone są podwójnymi 
pinaklami. Między nimi, w 

kunsztownie odlanych z że
liwa obramieniach stały fi
gury ewangelistów. W 
przyłuczach portalu umie
szczono żeliwne herby 
Orzeszków: Pobóg i Korab. 

się szczątki alabastrowych 
sarkofagów. Białoruscy kon
serwatorzy opracowali pro
jekt restauracji kaplicy, na 
jego realizację brak jednak 
pieniędzy. Obok musiał 
istnieć cmentarzyk, o czym 
świadczy rozbity nagrobek 
Jana Szlachetko, zmarłego 
w 1933 r. Nieco dalej znaj
duje się dawna gorzelnia, 
potem browar, obecnie 
rozbudowywany z zachowa
niem klasycystycznej fasa
dy. Stojący niegdyś w Za- 
kozielu obelisk powstańców 
1863 r. z prośbą o modlitwę 
„za duszę Nikodema i 
wszystkich poległych w la
sach”, zachowany już tylko 
na starej fotografii, należy 
do bezpowrotnie minionej 
przeszłości poleskiej ziemi.

Jarosław Komorowski
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Tintoretto z Tarnogrodu

We wrześniu 1994 r. 
z kościoła para
fialnego Przemie

nienia Pańskiego w Tarno
grodzie skradziono dwa 
obrazy z XVII w. (zob. nr 
12, 1994, s. 27). Zapewne 
niewielu wiernych miało 
świadomość, że zdobiące 
ołtarz główny w ich koście
le wizerunki św. Jana 
Ewangelisty i św. Jana 
Chrzciciela powstały w 
pracowni Domenica Tinto- 
retta. Do kościoła w Tar
nogrodzie obrazy przenie
sione zostały w 1783 r. z 
zamojskiej kolegiaty.
5 grudnia 1594 r. wydana 
została bulla papieska — 
dokumentem tym Klemens 
VIII akceptował fundację 
wznoszonego przez Jana 
Zamoyskiego w Nowym 
Zamościu kościoła Pana Je
zusa i Św. Tomasza, świad
ka Jego Zmartwychwsta
nia. Bulla Klemensa VIII 
postawiła budującą się ko
legiatę w rzędzie świątyń 
uprzywilejowanych. Miała 
być ona siedzibą dziekana, 
a więc ośrodkiem władzy 
kościelnej nad wydzieloną 
częścią diecezji chełmskiej. 
Dzięki temu ordynacja 
zamojska otrzymała niejako 
autonomiczną władzę koś
cielną.
Kończąc budowę kolegiaty, 
kanclerz i hetman wielki 
koronny, wybitny mąż sta
nu, Jan Zamoyski pra
gnął, aby wyposażenie i 
wystrój świątyni repre
zentowały wysoki poziom 
artystyczny. Planował 
sprowadzić do Zamościa ja
kiegoś wybitnego artystę, 
który na miejscu uświetnił
by budowlę wspaniałymi 
freskami i obrazami do ołta
rza. W 1599 r. wyjeżdżał do 
Włoch biskup kujawski Hie
ronim Rozrażewski i on 
właśnie podjął się misji za

angażowania odpowiedniego 
artysty. Niestety bez powo
dzenia, gdyż jak pisał z Rzy
mu: „z strony malarza ja
kom się w Wenecji starał, 
tak i tu macam..., lecz na 
ostatek i król hiszpański tu 
stąd ich wywabić nie może od 
żniwa które w Rzymie ma
ją...” '. Doradził Zamoy
skiemu, aby zlecił wykona- 1 
nie obrazów w Italii, a na
stępnie sprowadził je do 
Polski. Tak też się stało. Za 
pośrednictwem włoskich 
kupców Capponich za
mówienia obrazów w We
necji dokonał, na zlecenie 
fundatora, włoski bankier 
osiadły w Krakowie, Seba
stiano Montelupi. W tym 
czasie w Wenecji działały 
konkurencyjne pracownie 
spadkobierców Veronesa i 
Tintoretta. Montelupi wy
brał pracownię, której kie
rownictwo po swym zmar
łym w 1594 r. sławnym oj
cu Jacopo Tintoretto 
odziedziczył syn Domeni
co. W pracowni działali 
również Marco — młodszy 
brat Domenica oraz jego 
szwagier, Sebastian Casser. 
Kontrakt został zawarty 
zapewne pod koniec 1599 r. 
Mimo wyraźnych dyspozy
cji i ustawicznych ponag
leń, wzięty już wówczas 
wenecki artysta zwlekał z 
wywiązaniem się z zamó
wienia, tak że dopiero w 
lipcu 1604 r. obrazy przyje
chały do Zamościa. Być 
może do zahamowania prac 
przyczynił się również sam 
Zamoyski. To na polecenie 
kanclerza jego stypendysta 
na uniwersytecie padew
skim Jan Niedźwiedzki zw. 
Ursinusem wstrzymał pra
ce nad obrazami, aż do cza
su nadejścia szczegółowych 
dyspozycji fundatora. Za
strzeżenia Zamoyskiego do
tyczyły kolorystyki, wymia

rów, materiału — zależało 
mu na tym, by obrazy wy
konane były na deskach z 
cedru lub cyprysu, „ponie
waż te drewna nie są podleg
łe zepsuciu i robactwu”. 2 
Miał też swoją wizję kom
pozycji obrazu centralnego. 
Czytamy w liście do Mon

telupiego: „było moją inten
cją, aby dwie tylko postacie 
były wyobrażone wyraziście 
i ozdobnie, a to postać stoją
cego Zbawiciela i figura św. 
Tomasza klęczącego z ręką 
wyciągniętą do boku Chry
stusa; chciałem tak nie dla
tego, iżbym nie wiedział, że 

przy wydarzeniu tym byli 
obecni także inni apostoło
wie, ale ze względu na 
szczupłość miejsca na ołta
rzu. Jeśli bowiem umieści się 
tam wielką ilość osób, jak to 
z listu wyczytałem, że uczy
niono — całość utraci jas
ność, postacie główne nie bę
dą mogły być widziane przez 
lud wyraźnie — ze względu 
na wielkość kościoła i chó
ru”. 3 Uzasadnione za
strzeżenia fundatora mogły 

opóźnić pracę nad obraza
mi, nie usprawiedliwiają 
jednak opieszałości mistrza.

Obrazy dotarły do 
Zamościa w ostatnim 
roku życia kanclerza. Po

czątkowo umieszczono je w 
prowizorycznym ołtarzu z 
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ruchomymi skrzydłami. Na 
stałe zostały wprawione w 
ołtarz snycerski wykonany 
w 1635 r.; ich rozmieszcze
nie było zgodne z koncep
cją nieżyjącego już założy
ciela Zamościa. Centralnie 
zamontowano największy z 
obrazów, korespondujący 
treścią z wezwaniem świą
tyni, a przedstawiający 
Chrystusa Zmartwychwsta
łego z klęczącym św. To
maszem, po bokach znalaz- 

1783 r. sprowadzono tu sta
ry ołtarz z kolegiaty zamoj
skiej. Aby ołtarz mógł 
zmieścić się w węższym niż 
w Zamościu prezbiterium, 
obcięto po bokach połowę 
skrajnych kolumn. Obrazy 
boczne i górny pozostawiono 
bez zmian. Miejsce obrazu 
centralnego zajęły wize
runki zgodne z wezwaniem 
tarnogrodzkiego kościoła: 
Przemienienie Pańskie (ko
pia z XVII w. znanej z pi- 

nazwiskiem Tintoretta. Za
interesował się nimi prof. 
Władysław Tomkiewicz. 
Dzięki jego staraniom w 
1962 r. trzy obrazy ołta
rzowe (bez kopii Rafaela) 
poddano pełnej konserwa
cji w Pracowni Konserwa
cji Zabytków w Warszawie 
pod kierunkiem prof. Boh
dana Marconiego. Okazało 
się, że obraz przedstawiają
cy Boga Ojca jest dziełem z 
XVIII w., umieszczonym 

czątku XVII w., a w 
szczególności cechy pra
cowni Tintorettów. Zda
niem prof. Tomkiewicza 
„oba obrazy są dziełem nie 
zespołu pracownianego, lecz 
jednego człowieka, gdyż wy
raźnie występuje jednolita 
technika malarska we 
wszystkich szczegółach 4 
Deska topolowa, na której 
namalowane były wizerun
ki świętych Janów, została 
silnie stoczona przez owa-

1. Ołtarz główny 
kolegiaty zamojskiej 
przeniesiony w 1783 r. 
do kościoła parafialnego 
w Tarnogrodzie
2. Domenico Tintoretto, 
„Św. Jan Chrzciciel”
3. Domenico Tintoretto, 
„Św. Jan Ewangelista”

ły się wizerunki św. Jana 
Chrzciciela i Jana Ewange
listy, w górnej kondygnacji 
ołtarza umieszczono obraz 
przedstawiający Boga Ojca. 
W latach 1772—1776 Du- 
lewski ukończył budowę 
nowego kościoła parafial
nego w Tarnogrodzie. W 

nakoteki watykańskiej kom
pozycji Rafaela) i Zwiasto
wanie NMP (na zasuwie).

Minęło wiele czasu, 
wielokrotnie prze- 

malowywanych obrazów 
znajdujących się w Tarno
grodzie nie łączono już z 

zapewne w ołtarzu w cha
rakterze kopii zniszczonego 
oryginału. Dwa pozostałe 
obrazy okazały się przema
lowane. Po usunięciu 
warstwy malarskiej z 
XVIII w. ukazały się 
oryginały mające wszel
kie cechy malarstwa po- 

dy. Obawy Jana Zamoy
skiego dotyczące materiału 
okazały się słuszne. Konie
czna była zmiana podłoża. 
Każdy z obrazów przenie
siony został na płytę wió
rową, oklejoną z obu stron 
dwukrotnie okleiną topo
lową.
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Po konserwacji obrazy 
powróciły do Tarno

grodu i zdobiły ołtarz koś
cioła Przemienienia Pań
skiego do 9 września 1994 r. 
Kradzież odkryto w so
botę 10 września o godz. 6 
rano. Nie wiadomo, ilu by
ło sprawców, jaką drogą 
dostali się do kościoła i jak 
wynieśli obrazy. Kościół 
był na noc zamykany, przy 
zamkach nie znaleziono ża

dnych śladów wskazują
cych na włamanie. Sprawca 
mógł się ukryć i pozostać 
na noc w kościele, po czym 
otworzył wspólnikom jedy
ne nie zabezpieczone drzwi 
balkonu znajdujące się za 
chórem. Duże, o wymia
rach 195 x 76 cm, obrazy 
wymontowano z ram ołta
rzowych. Policjanci znaleźli 
linę zakończoną kotwicą, za 
pomocą której złodzieje 

mogli spuścić obrazy z bal
konu na zewnątrz kościoła. 
Być może działali na zamó
wienie. Kradzież musiała 
być dobrze zaplanowa
na, a jednak sprawcy nie 
ustrzegli się błędów — 
jeden z obrazów uległ usz
kodzeniu, w kościele znale
ziono odpryski płyty. 
Śledztwo trwa...

Monika Barwik

Przypisy
1. J. Białostocki, Jan Zamoy
ski klientem Domenica Tintoret- 
ta,„ Biuletyn Historii Sztuki”, 
R. XVI, nr 1, 1954, s. 59.
2. J. Kowalczyk, W kręgu kul
tury dworu Jana Zamoyskiego, 
Lublin 1980, s. 234.
3. J. Kowalczyk, op. cit., 
s. 233.
4. W. Tomkiewicz, Pędzlem 
rozmaitym., Warszawa 1970, 
s. 177.

Pożar na Obidowej

Na ten kościół spogląda
liśmy wielokrotnie w 

drodze z Krakowa do Zako
panego. Położony przy tak 
uczęszczanym szlaku komu
nikacyjnym drewniany koś
ciół w Chabówce na Obido
wej był zabytkiem znanym i 
bardzo nam bliskim. Wiado
mość o pożarze w nocy 2 
października 1994 r. była, jak 
zwykle w takich wypadkach, 
nagła i zaskakująca; naj
prawdopodobniej kościół zo
stał w dwóch miejscach 
podpalony.

Budowę kościoła Św. Krzyża 
rozpoczęto w 1757 r„ jego 
fundatorem był Jan Wielo
polski, wojewoda sandomier
ski. Od tego czasu wygląd 
zewnętrzny kościoła nie uległ 
zmianie, natomiast kilkakrot
nie byt on remontowany, 
ostatnio w 1967 i 1975 r. 
Kościół był charakterysty
cznym przykładem polskiej 
świątyni drewnianej zbudo
wanej w konstrukcji zrębowej 
w stylu późnego baroku — 
jednonawowej, o prostym 
planie i jednorodnej bryle, 
dobrze wpisanej w otaczają
cy ją górski pejzaż. To powią
zanie z krajobrazem i odizo
lowanie od zabudowy nasu
wa skojarzenia z podalpej- 
skimi kościołami pielgrzym
kowymi w Bawarii.

Nawa kościoła miała kształt 
zbliżony do kwadratu, prawie 
kwadratowe było zamknięte 
trójbocznie prezbiterium. Ca
łość nakrywał strzelisty dach, 

na którym osadzono baroko
wą wieżyczkę z sygnaturką. 
Prezbiterium i nawa od strony 
północnej otoczone były ot
wartymi sobotami przerwa
nymi w miejscu oprawy kap
liczkowej na Pasję na osi ab
sydy oraz w miejscu zakrystii. 
Brak sobót od strony połud
niowej nawy, dwie kruchty

dowały się malowidła figural
ne w plafonach, a na ścia
nach iluzjonistyczne pilastry 
uzupełnione w 1975 r. kom
pozycjami figuralnymi. Wy
posażenie kościoła składało 
się z ołtarza głównego, 
dwóch ołtarzy bocznych z ok
resu późnego baroku, ołtarza 
bocznego na ścianie połud

inicjatywę ratowania ocala
łych ścian i elementów wnę
trza kościoła. Na podstawie 
wstępnej ekspertyzy stwier
dzono, że całkowita odbudo
wa kościoła jest możliwa i ce
lowa. Takie stanowisko spot
kało się z poparciem władz 
kościelnych i lokalnych. 
Znamiennym wyrazem tego

Tak wspaniale 
wkomponowany 
w krajobraz 
był kościół 
na Obidowej
(fot. Stanisław 
Grzelachowski)

wejściowe i lokalizacja za
krystii naruszyły symetrię 
planu, ale jednocześnie 
przyczyniło się to do ciekaw
szego rozwiązania bryły koś
cioła.
Wnętrze kościoła przekryte 
było płaskim stropem, pokry
tym, podobnie jak ściany, 
pseudobarokową polichro
mią z 1901 r. Na stropie znaj

niowej nawy o tradycjach pó- 
źnorenesansowych oraz ła
wek z połowy XVIII w. Znaj
dowały się tu także ambona i 
drewniany chór muzyczny, 
wsparty na dwóch słupach, z 
balustradą dekorowaną ba
rokowym kartuszem (z datą 
1775).
Natychmiast po pożarze wła
dze konserwatorskie podjęły 

poparcia była wizyta kardy
nała Franciszka Macharskiego 
na miejscu pożaru oraz jego 
apel o pomoc w realizacji 
odbudowy. Powołany został 
Komitet Odbudowy Kościoła 
na Obidowej dysponujący 
kontem: PKO BP o/Rabka nr 
49663-6624-136.

Stanisław Grzelachowski
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1 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 nocy z 24 na 25 
października 1991 r. z koś
cioła Wniebowzięcia NMP 
w Chełmnie (woj. toruń
skie)

1. AUTOR NIEZNANY. Obraz. Por
tret trumienny Andrzeja Grylewicza, 
ok. 1692 r. Olej na blasze ołowianej. 
46,5x54 cm.
Kat. PA-513-443.

2. AUTOR NIEZNANY. Obraz. Por
tret trumienny Andrzeja Schmacka, 
ok. 1692 r. Olej na blasze cynowo- 
-ołowianej. 44,5x44,5 cm.
Kat. PA-512-442.

3. AUTOR NIEZNANY. Obraz. Por
tret trumienny Jerzego Forbesa, ok. 
1757 r. Olej na blasze cynowej. 
53,5x60 cm.
Kat. PA-511-441.

4. AUTOR NIEZNANY. Figurka klę
czącego aniołka. Drewno. Wys. ok. 
40 cm.
Kat. PC-200-169.

Kradzież w dniu 17 marca 
1994 r. z kościoła prawos
ławnego Wniebowzięcia 
NMP w Gryficach (woj. 
szczecińskie)
5. AUTOR NIEZNANY. Ikona. Św. 
Pitirim. XIX w. (?). Deska. Ok. 27x24 
cm.
Kat. PA-508-438.

6. AUTOR NIEZNANY. Ikona. Matka 
Boska z Dzieciątkiem, XIX w. (?). 
Deska. Ok. 23x19 cm.
Kat. PA-507-437.

6

21



DOBRA UTRACONE

Kradzież w nocy z 4 na 5 
października 1994 r. z pała
cu w Łącku (woj. płockie)

7. AUTOR NIEZNANY. Obraz. 
.Popiersie kobiety z tacą", XIX 
w. Olej na płótnie. Ok. 63,5x84 
cm (owal). Obraz miał pierwot
nie kształt prostokąta, później 
płótno naklejono na owalną 
deskę przystosowaną do 
kształtu kasetonu w suficie. 
Kat. PA-510-440.

8. AUTOR NIEZNANY. Obraz. 
„Kobieta z wieńcem”, XIX w. 
Olej na płótnie. Ok. 63,5x84 cm 
(owal). Obraz miał pierwotnie 
kształt prostokąta, później 
płótno naklejono na owalną 
deskę.
Kat. PA-509-439.

Kradzież w nocy z 19 na 20 
sierpnia 1994 r. z kościoła 
Św. Anny w Oleśnie (woj. 
częstochowskie)

9. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba. 
Św. Dorota, pocz. XVI w. 
Drewno polichromowane.
Kat. PC-175-146.

10. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba. Św. Barbara, pocz. XVI w. 
Drewno polichromowane.
Kat. PC-176-147.

Kradzież w nocy z 25 na 26 
października 1994 r. z koś
cioła Bożego Ciała w Pelp
linie (woj. gdańskie)

11. MISTRZ GDAŃSKI. Su
kienka obrazowa, okrywająca 
postać anioła prowadzącego 
dziecko, 1730 r. Blacha srebr
na, częściowo złocona, repu- 
sowana, grawerowana, cyze
lowana, kameryzowana. U dołu 
sukienki znaki: 1) miejski 
Gdańska, 2) „ICS" — mistrzow
ski niezidentyfikowany, 3) 
„LD” — Lorenza Dietricha 
starszego cechu. Poniżej insk
rypcja: „Sardecos Bartholo
meus Nurowski" i u dołu sukni: 
„Bartholomey Neyman Jędrzej 
Rokicki, Kazimierz Szczepiński 
Jan Mierzwicki Ao 1730 Die 30 
Septhem”. Część elementów 
pozostała na obrazie: świeca, 
sandały anioła, przepaska na 
biodrach dziecka. Wymiary: 
wys. 125 cm, szer. 65 cm.
Kat. RH-137-85.

12. HOLL, Hieronim III 
(1709—1795). Sukienka obra
zowa, okrywająca postacie 
Matki Boskiej i Dzieciątka, 2 
poł. XVIII w. Blacha srebrna 
częściowo złocona, repusowa- 
na, grawerowana, cyzelowana. 
U dołu sukienki M. Boskiej 
znaki: 1) miejski Gdańska, 2) 
„H. Hol” — mistrzowski, 3) 
starszego cechu nieczytelny — 
może B. Berenta. Część ele
mentów pozostała na obrazie: 
korona i aureola wokół główki 
Dzieciątka. Wymiary: wys. 60 
cm, szer.46 cm.
Kat. RH-138-86.

KOMUNIKAT. Zostały odnalezione rzeźby:
1) figura przedstawiająca postać świętego 
skradziona w czerwcu 1993 r. z kościoła Św. 
Mikołaja w Lesznie, pozycja 17 w Katalogu 
strat w nr. 1, 1994 „Spotkań z Zabytkami”,
2) figura św. Mateusza Ewangelisty skradzio
na w maju 1994 r. z kościoła Wniebowzię
cia NMP w Toruniu, pozycja 14 w Katalogu 
strat w nr. 10,1994 „Spotkań z Zabytkami”.

Dział prowadzony jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych, Zespół 
Działu Dokumentacji: Monikę Barwik i 
Agnieszkę Pawlak.
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Pomniki Historii

Toruń
Miasto położone jest na Pomorzu Nadwiślańskim, 

na wysokim brzegu Wisły, powyżej obszaru za
lewowego, na granicy nizin Wielkopolski, Kujaw 

i Mazowsza na południu oraz Pojezierza Chełmińsko- 
-Dobrzyńskiego na północy.
Zespół staromiejski Torunia składa się ze Starego i Nowe
go Miasta rozdzielonych klinem Zamku Krzyżackiego. 
Stare Miasto lokowane w 1233 r. przywilejem chełmiń
skim było jednym z pierwszych miast na Pomorzu. Plan 
Starego Miasta, w zasadzie regularny, zawiera w sobie re
likty założenia wcześniejszego. Nowe Miasto założone w 
1264 r. tuż za murami Starego rozplanowane zostało na 
„surowym korzeniu” i ma układ bardziej regularny. Za
mek krzyżacki — obecnie odrestaurowane ruiny — zlokali
zowany był na miejscu wcześniejszego grodu. Regularne, 
szachownicowe rozplanowanie Starego i Nowego Miasta 
jest doskonałym przykładem urbanistyki średniowiecznej. 
Zarówno oba miasta, jak i zamek otoczone były podwój
nym pierścieniem murów obronnych z basztami i brama
mi, początkowo odrębnym dla każdej z części, a następnie 
wspólnym. Średniowieczne urządzenia obrońne były roz
budowywane i modernizowane od początków istnienia 
miasta aż po XIX w., kiedy umocnienia obronne nowo
żytne i mury średniowieczne zostały zaadaptowane i włą
czone do obwarowań pruskiej twierdzy; wiele z tych ele
mentów znalazło się w obrębie zespołu staromiejskiego. 
Regularna siatka ulic — z niewielkimi odchyleniami spo
wodowanymi warunkami terenowymi — w południowej 
części Starego Miasta zwrócona jest ku Wiśle. Pierwotny 
podział na kwartały i bloki zabudowy utrzymany został 
bez zmian. Również średniowieczna parcelacja działek jest 
doskonale zachowana i umożliwia prześledzenie historii 
rozwoju miasta przez ich wtórne podziały i łączenia.
Zamek krzyżacki, zburzony w 1454 r. — pierwszy zamek 
Zakonu na ziemi chełmińskiej — reprezentuje typ zamku 
wyżynnego przeniesiony przez Krzyżaków z Syrii, zanim 
wykształcili oni typ zamku konwentualnego, nizinnego, 
tak charakterystycznego dla ziemi chełmińskiej i Pomorza.

Regularne bloki obu połączonych w 1454 r. miast zos
tały już w średniowieczu wypełnione zabudową mu
rowaną. Składały się na nią przede wszystkim kamienice 

mieszczańskie i spichrze, obok monumentalnych kościo
łów i ratuszy. W efekcie kontaktów handlowych Hanzy i 
inspiracji założeniami północnymi powstała w Toruniu 
specyficzna odmiana kamienicy mieszczańskiej, tzw. ka- 
mienica-skład, odmienna od kamienic gdańskich, a także 
od wzorujących się na toruńskich kamienic warszawskich. 
Kamienice toruńskie charakteryzowały się wysoką, wielką 
sienią w przyziemiu i równie wysoką świetlicą na piętrze 
traktu tylnego. Elewacje były bogato zdobione profilowa
nymi wnękami i rozbudowanymi szczytami. Również 
wielokondygnacyjne, murowane spichrze ukształtowa
niem swych elewacji nawiązywały do kamienic.
Kościoły toruńskie — Najświętszej Marii Panny i oba Św. 
Jana oraz nowomiejskie Św. Jakuba i nie istniejący Św. 
Mikołaja — były pierwszymi (obok Chełmna) świątyniami 
ziemi chełmińskiej i stanowiły inspirację do budowy in
nych kościołów w regionie i poza nim.

1. Plan Starego i Nowego Miasta: 1 — ratusz, 2 — pomnik Koper
nika, 3 — zabytkowe kamienice, 4 — dawny kościół ewangelicki, 
5 — klasztor pofranciszkański i kościół Wniebowzięcia NMP, 6 — 
kamienica „Pod Gwiazdą", 7 — kościół Św. Jana, 8 — kolegium 
jezuitów, 9 — Pałac Biskupów Kujawskich, 10 — spichlerze, 11 — 
Dom Kopernika, 12 — fragmenty zespołu obronnego Bramy Sta- 
rotoruńskiej, 13 — Krzywa Wieża, 14 — Brama Klasztorna, 15 — 
Brama Żeglarska, 16 — Brama Mostowa, 17 — pałac Fengerów, 
18 — Baszta Monstrancja, 19 — zamek krzyżacki, 20 — Baszta 
Koci Łeb, 21 — Arsenał, 22 — kościół Św. Jakuba, 23 — gospoda 
„Pod Modrym Fartuszkiem”

Najwspanialszy zabytek architektury świeckiej — ratusz 
staromiejski, budowany i rozbudowywany przez najlep
szych artystów, m.in. Antoniego van Obbergena, nie ma 
sobie równych okazałością i stanem zachowania w całej 
Europie.
Walory miasta widoczne są w jednej z piękniejszych pano
ram — spiętrzone wysokie dachy i wieże ponad linią mu
rów obronnych.

Toruń — położony na skrzyżowaniu szlaków handlo
wych oraz na „skrzyżowaniu” interesów Zakonu i 

Korony, był miejscem, gdzie zbiegały się i przenikały róż
norodne prądy gospodarcze, polityczne, etniczne, religijne 
i kulturalne. Pozwoliły one ukształtować miasto o szcze
gólnych walorach kultury materialnej i duchowej. Zwraca 
uwagę zachowanie ciągłości rozwoju miasta od średnio
wiecza po XX w. Zachował się tu największy w Europie 
Północnej zespół budowli średniowiecznych świeckich — 
kamienic gotyckich użytkowanych do dzisiaj.
Autentyczność i integralność zespołu staromiejskiego To
runia jako założenia urbanistycznego potwierdzona została 
badaniami i studiami historycznymi, archeologicznymi, 
architektonicznymi i urbanistycznymi. Badania te trwają 
nadal — zwłaszcza w dziedzinie kultury materialnej, i 
przynoszą coraz to nowe, często zaskakujące wyniki pod 
względem artystycznej wartości odkrywanych detali.
Toruński zespół staromiejski ze względu na swoją metrykę 
oraz skalę i jakość założenia, a także liczbę i poziom arty
styczny zachowanych zabytków — jest jedynym miastem w 
swoim rodzaju, nie tylko na obszarze Pomorza, ale i całej 
Polski. Porównywany może być z Krakowem — jest jego 
odpowiednikiem dla Polski Północnej.

23



24



W Toruniu znajduje się 
sześć hoteli, dom wyciecz
kowy PTTK, dwa schroni
ska młodzieżowe, kemping 
i pole biwakowe.

INFORMACJA: Wojewódz
ki Ośrodek Informacji Tu
rystycznej, Rynek Staro
miejski 1 (Ratusz) tel. 
(0-56) 237-46, fax 109 30.

GŁÓWNE MUZEA: Okrę
gowe w Ratuszu, Etnogra
ficzne (Wały Gen. Sikor
skiego 19), Archeologiczne 
(ul. Ciasna 4/6), Mikołaja 
Kopernika (ul. Kopernika 
15/17).
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Poszanowanie zabytku
W XIII w., kiedy po

wstawał kościół w 
Wierzbnej koło Świ

dnicy, fasada z dwiema potę
żnymi wieżami oznaczała 
zwykle świątynię katedralną, 
kolegiacką lub klasztorną, w 
architekturze romańskiej zaś 
dwie wieże sugerowały istnie
nie wewnątrz układu bazyli
kowego. Tymczasem fasada 
parafialnego kościoła w 
Wierzbnej jest iluzją. Wieże 
mierzą bowiem nie kilkadzie
siąt, jak by się zdawać mogło, 
ale zaledwie kilkanaście me
trów wysokości, a wewnątrz 
znajdują się tylko: jedna nawa, 
małe prezbiterium i absyda.

Sztuka romańska operowała w 
architekturze prostymi bryła
mi zestawiając je w harmonij
ną całość. To „dodawanie” 
brył obserwować można także 
w Wierzbnej. Niemal sześ
cienne klocki nawy i mniejsze
go od niej prezbiterium ogra
niczone są z jednej strony 
dwoma identycznymi prosto
padłościanami wieżyc, a z 
drugiej — połówką walca, czy
li absydą mieszczącą ołtarz. W 
czasach, gdy ludzie mieszkali 
w nędznych domostwach, taka 
kamienna budowla robiła nie
bywałe wrażenie. A przecież 
jej rozmiary do imponujących 
nie należą.

Dokładność obróbki kamien
nych, granitowych ciosów je
szcze dziś budzi podziw. Ich 
długość wynosi od 65 do 124 
cm. Układane w wyrówna
nych warstwach o wysokości 
około 55 cm, tylko w licu mu- 
ru wież mają przy tej samej co 
w nawie i prezbiterium dłu
gości wysokość 24 cm.

Pierwotny wykrój romańskich 
okien przetrwał tylko w absy
dzie. W prezbiterium w miejs
cu starych okien przepruto o 
dwa i pół stulecia późniejsze 
okna, o ostrym, gotyckim łu- 
ku. Okna w nawie mają jeszcze 
późniejsze, barokowe zam
knięcie lukiem odcinkowym. 
Przetrwały za to na obu wie
żach biforia. Kościół pełnił

1. Kościół 
romański 
od strony

absydy
2. Kościół 

barokowy,
w głębi 

romańskie 
wieże

(zdjęcia: 
Maciej 

Wojtyński) 2

także funkcję obronną — małe 
okna nad biforiami mogły być 
strzelnicami.
W XV w. kościelną nawę 
przesklepiono — w miejscu 
pierwotnego drewnianego 
stropu położono późnogotyc- 
kie sklepienie gwiaździste. 
Starsze sklepienie — krzyżo
we, jeszcze romańskie, 
przetrwało nadal w prezbite
rium. Właśnie tam spod tynku 
odsłonięto na wysklepkach

cegłę. To jedyne miejsce w 
trzynastowiecznej części koś
cioła, gdzie jej użyto.

Kościół posadowiony na 
wzniesieniu w centrum 
wsi stanowi dobry punkt 

orientacyjny — widać go z od
ległości kilku kilometrów. Ta 
nadzwyczaj foremna bu
dowla urzekła budowni
czych, którzy pięć wieków 
później przebudowywali 

kościół. Wierzbna od XIV w. 
należała do uposażenia klasz
toru cystersów w Krzeszowie. 
Nie było tu osobnego konwen
tu, ale mnisi czerpali dochody 
z tutejszej parafii. Kiedy więc 
w XVIII w. kościółek był zbyt 
mały dla rosnącej liczby wier
nych — postanowiono dobu
dować do niego nową świąty
nię.

Odmienny wątek w południo
wej ścianie nawy dowodzi ist
nienia w tym miejscu pierwot
nego portalu romańskiego. 
Nowy, już barokowy portal 
umieszczono 3 m dalej na za
chód. Stało się tak dlatego, że 
nowy kościół stanął pod kątem 
prostym do starego i nowy 
portal winien znaleźć się na osi 
nowej budowli. W ten sposób 
stary kościół stał się tylko kap
licą przy wejściu do nowego.
Wnętrze nowej świątyni odwo
łuje się do modnych na Śląsku 
wzorów architektury praskich 
Dientzenhoferów. Poszcze
gólne przęsła przekryto skle
pieniami żaglastymi. Skromne 
polichromie, które przetrwały 
w wersji mocno zmienionej 
konserwacjami i przemalowa- 
niami, zajmują tylko niewielką 
część powierzchni sklepień. 
Skromne, choć dobrej klasy 
ołtarze dopełniają wystroju.

Zwraca natomiast uwagę co 
innego. Wygląd całego ze
społu wskazuje jednozna
cznie na część romańską 
jako dominującą. Tu są wie
że, ten fragment wygląda jak 
kościół. Właściwa barokowa 
świątynia na zewnątrz nie nosi 
nawet śladu barokowego prze
pychu i nie stanowi konkuren
cji dla wspaniałości i ascety
cznej harmonii romańskiej 
bryły. To rzecz nadzwyczaj 
rzadka w baroku — posza
nowanie dla surowej archi
tektury w guście prapra- 
dziadów.

Tak więc w Wierzbnej w XIII 
w. chciano w skromnej formie 
nawiązać do wspaniałości 
wielkich katedr, a zrobiono to 
tak celnie, że w czasach baroku 
zostało to dostrzeżone i usza
nowane.

Maciej Wojtyński
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Akcja dwory

Dwór w dżungli
Tym razem zapra

szamy Czytelników 
do odwiedzenia opusz

czonego dworu tak do
kładnie zarośniętego zdzi
czałym parkiem, że sprawia 
wrażenie, jak gdyby pogrą
żył się w egzotycznej 
dżungli. Miejscowość na
zywa się Jeżewice i położo
na jest na zachód od Tar
czyna. Najlepiej do niej do
jechać z Warszawy szosą 
krakowską; mijamy Tar
czyn i za Rembertowem 
skręcamy na południowy 
zachód do Michrowa, gdzie 
raz jeszcze skręcamy, tym 
razem na północny zachód. 
Mijamy piękne niegdyś za
budowania gospodarcze i 
wjeżdżamy w gęstwinę 
parku pełnego starych 
drzew.
Historię Jeżewie w 
ubiegłym stuleciu zna
my dość dobrze dzięki 
dokumentom należącym 
do księgi hipotecznej 
majątku, która niestety 
nie zachowała się. Otóż 
dobra Jeżewice z przylega
jącą do nich wsią Werduń 
(dziś Werdoń) należały na 
początku XIX w. do Ksa
werego Zychlińskiego. Po 
jego śmierci dziedziczący 
po nim sukcesorowie (ro
dzina Sadowskich oraz bra
cia Teodor i Konstanty 
Zychlińscy) zostali przez 
sąd przymusowo wywła
szczeni, a dobra wystawio
no 8 marca 1819 r. na licy
tację. Kupił je wówczas 
Dominik Krysiński, jeden z 
najwybitniejszych ekono
mistów polskich tego czasu, 
„za sumę najwyżej postą- 
pioną 141 500 złotych pol
skich”. Jest to na pewno 

postać nietuzinkowa i war
to jej poświęcić kilka słów. 
Dominik Krysiński, uro
dzony 5 sierpnia 1785 r., 
pochodził z rodziny franki- 
stów. Po ukończeniu szkoły 
średniej w Warszawie, wy
jechał na studia do Niemiec 
i zapewne do Francji. Do 
kraju wrócił w 1805 r. i zos
tał nauczycielem matema
tyki i fizyki w Liceum War
szawskim. Od 1808 r. prze
bywał za granicą jako wy
chowawca młodych Łu
bieńskich, a w 1812 r. dzię
ki poparciu Feliksa Łu
bieńskiego został miano
wany profesorem ekonomii 
politycznej w Szkole Prawa 
i Administracji w Warsza
wie, gdzie wykładał eko
nomię, prawo administra
cyjne, naukę handlu i fi
nansów oraz statystykę, 
reprezentując najnowsze 
prądy w tych dziedzinach. 
Był następnie współorgani
zatorem Wydziału Prawa i 
Administracji na utworzo
nym w 1816 r. Królewskim 
Warszawskim Uniwersyte
cie, gdzie wykładał te same 
przedmioty do 1818 r., kie
dy ustąpił z katedry na sku
tek nieporozumień z Radą 
Uniwersytecką i z minis
trem Stanisławem Kostką 
Potockim. Potem przez ja
kiś czas prowadził wykłady 
z administracji leśnej w 
Szkole Szczególnej Leśnic
twa, na koniec poświęcił się 
działalności politycznej i 
pracy naukowej. Jako de
putowany miasta Warsza
wy, w sejmie Królestwa 
Polskiego znalazł się w sze
regach opozycji liberalnej. 
Swoje poglądy na treść i ro
lę dyscypliny naukowej, 

którą uprawiał, przedstawił 
Krysiński w pracy O ekono
mii politycznej, wydanej w 
1812 r. Późniejsze swoje 
prace ogłaszał w rocznikach 
Towarzystwa Królewskie
go Warszawskiego Przyja
ciół Nauk: O arytmetyce po
litycznej (1814) i Niektóre 
myśli o nauce gospodarstwa 
narodowego (1829). Jak pi- 
sze Zuzanna Kosiek „w 
pracach swych Krysiński 
występował jako zwolennik 
liberalizmu gospodarczego, 
zwalczał protekcjonizm sto
sowany przez Franciszka 
Ksawerego Lubeckiego, a in
gerencje państwa w życie 
gospodarcze zalecał ograni
czać do minimum”. Bez 
wątpienia można go uznać 
za jednego z najwybitniej
szych przedstawicieli myśli 
ekonomicznej w Polsce w 
pierwszej połowie XIX w. 
Jak to często bywa z teore
tykami, Krysiński nie 
umiał się domyśleć pod
stawowego, wręcz kardy
nalnego prawa ekonomii 
mówiącego, że dochody z 
posiadanego majątku po
winny być większe niż wy
datki. Gospodarowanie w 
Jeżewicach stało się dla 
Krysińskiego w okresie po
powstaniowym pasmem 
udręk. Jak się zdaje, w 
obawie przed represjami ze 
strony Rosjan za jego po
stawę w czasie Powstania 
Listopadowego, podarował 
14 maja 1832 r. wieś Wer
duń dwom synom, Zyg
muntowi i Michałowi. Nie 
było to najszczęśliwsze po
sunięcie, bowiem wartość 
samych Jeżewie znacznie 
się przez to zmniejszyła. 
Darowizna ta z nie znanych 

nam powodów nie doszła 
do skutku, w późniejszych 
protokołach zajęcia dóbr 
jeżewickich za długi wieś 
Werduń figuruje zawsze 
jako ich część.

Wielki kryzys Jeżewice 
przechodziły w la
tach czterdziestych XIX w. 

Między rokiem 1845 i 1847 
kilkakrotnie zajmowano je 
za długi zaciągnięte przez 
Dominika i Eleonorę z Jó
zefowiczów Krysińskich. 
Były to m.in. zobowiązania 
wobec skarbu państwa, 
Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego, Konstantego 
Moldenhawera, dzierżawcy 
Jeżewie, i wobec Jerzego 
Rywackiego „ doktora me
dycyny w Warszawie”. Pod 
względem prawnym dobra 
stanowiły własność wierzy
cieli. Z kilku opisów spo
rządzonych przez komor
ników wiemy, że liczyły 
wówczas około 60 włók 
„miary nowopolskiej” po
wierzchni i że składały się z 
wsi folwarcznej Jeżewice, 
przyległej wsi Werduń oraz 
z założonych niedawno 
osad Huta Szklana i Budy 
Popielarskie.
Na podstawie tych sa
mych opisów komorników 
możemy odtworzyć wygląd 
jeżewickiego dworu. W 
1847 r. prezentował się on 
następująco: był to budy
nek „z drzewa rzniętego z 
zewnątrz wapnem wyrzuco
ny, a w połowie murowany, 
o parterze i facjatce, nad 
dach którego gontami pokry
ty są wyprowadzone cztery 
kominy murowane, ma z 
frontu drzwi, przed którymi 
wystawa o czterech słupach 
drewnianych i okien oszklo
nych z okiennicami dziesię
cioma, od tyłu drzwi i osiem 
okien, z jednego boku trzy 
okna i drzwi, a z drugiego 
okno i drzwi... ” Z innych 
opisów wynika, że dwór 
miał pięć pokoi, sień, 
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kuchnię i spiżarnię, za nim 
znajdował się „ogród fnik
lowy”. Kolejne opisy ko
morników wspominają po
nadto o stojącym obok 
dworu drewnianym domu 
folwarcznym i wyliczają 
poszczególne zabudowania 
gospodarcze, drewniane i 
murowane (wśród tych 
ostatnich znajdowała się 
m.in. gorzelnia z „aparatem 
parowym ”).

Dominik Krysiński zmarł 
17 kwietnia 1853 r., nie 
rozwikławszy zagmatwane
go do ostateczności stanu 
prawnego Jeżewie. Pozosta

łe po nim dzieci: Michał, 
Ksawery i Felicja z Krysiń
skich Janowa Szymanow
ska zrzekły się spadku po 
ojcu i tym samym roszczeń 
do Jeżewie, natomiast syn 
Zygmunt, znany adwokat, 
przyjął spadek w styczniu 
1854 r. „z dobrodziejstwem 
inwentarza”.

W obecnym stanie badań 
nie znamy jeszcze dalszych 
losów dóbr (wiemy tylko, 
że następnym właścicielem 
Jeżewie był Ksawery Kry
siński) aż do momentu licy
tacji w 1891 r., która nastą
piła w wyniku roszczeń 

Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego w Warszawie. 
Do licytacji tej stanęli Ka
zimierz Sobański z Guzowa 
i adwokat przysięgły Jakub 
Kirszrot reprezentujący in
teresy kupca Szlomy Moń
ka. W jej wyniku właścicie
lem Jeżewie stał się ten 
ostatni za sumę 36 900 rub
li, nie na długo zresztą, bo 
już w roku następnym od
stąpił je Stanisławowi Miń
skiemu. W rękach rodziny 
Mińskich majątek pozo
stawał do 1945 r. W 1930 r. 
należał do Zygmunta Miń
skiego, a jego obszar wyno
sił tylko 351 ha.

Za czasów Mińskich w
Jeżewicach nastąpiły 

zasadnicze zmiany. Jak 
przypuszczamy, nowy dwór 
wybudował Stanisław Miń
ski w ostatnich latach 
XIX w. z dala od starych 
zabudowań gospodarczych. 
Była to siedziba murowana 
z cegły, wzniesiona na ka
miennej podmurówce, ma
jąca kształt wydłużonego 
prostokąta, parterowa, z 
mieszkalnym poddaszem. 
Dwór ten został następnie 
przekształcony, zapewne w 
pierwszej dekadzie okresu 
międzywojennego. Prze
dłużono go, wyposażono w

Akcja dwory

Dwór ocalony?

Jagodne położone jest ma
lowniczo — wśród stawów 
rybnych i lasów, na południowym 

skraju województwa siedleckie
go. Znajdujący się tu drewniany 
dwór został zbudowany w drugiej 
połowie XVIII w. dla Cieciszow- 
skich, zapewne dla Antoniego, 
kasztelana połanieckiego, a do 
1781 r. właściciela miasta Okrzei 
i pobliskich dóbr w Woli Okrzej- 
skiej. W okresie późniejszym 
dwór w Jagodnem należał do ro
dziny Szydłowskich i chociaż w 
XIX w. był rozbudowany i zmie
niony (m.in. dobudowano ryzalit 
ogrodowy, od frontu drewniany 
ganek i dostawiono oficyny bo
czne) — zachował typowe cechy 
podlaskiej ■ siedziby szlachec
kiej z XVIII w.
Wspomnienia obecnych miesz
kańców majątku sięgają za
ledwie okresu międzywojennego. 
Do wybuchu wojny właścicielem 
Jagodnego był dziedzic Janas. W 
czasie okupacji majątkiem za
rządzali Niemcy. Wycofując się 
przed zbliżającym się frontem 
wywieźli część cenniejszych 
przedmiotów z wyposażenia 
dworu. Zaczął się okres dewa
stacji i pospolitych kradzieży.
Po wojnie gospodarstwo przejął 
PGR, w dawnym dworze umie
szczono szkołę podstawową, w 
dobudówkach zamieszkali loka
torzy. Typowy dla większości 
dworów centralnej Polski sposób 
użytkowania! Jagodne rozbudo
wywało się: istniejące tu pań

stwowe gospodarstwo rybackie 
wznosiło nowe i remontowało 
stare budynki gospodarcze, zbu
dowano również dla pracowni
ków PGR kilka bezstylowych, 
klockowych bloków mieszkal

nych. W latach siedemdziesią
tych zniknął ze wsi ostatni drew
niany czworak — świadectwo 
warunków życia chłopów pracu
jących w majątku przed wojną. 
Szczęśliwie przetrwało w lep

1. Front dworu 
z XVIII w. 

w Jagodnem
2. Dobrze 

zachowana 
kuźnia 

dworska 
(zdjęcia: 

Maria 
Barbasiewicz) 2

szym lub gorszym stanie wiele 
elementów dawnego zespołu. 
Ocalał — chociaż zaniedbany — 
dwór z bocznymi oficynami, do- 
mek rządcy, stara kuźnia i przyd
rożna kapliczka. Nadal czytelne 
jest założenie parkowe — oś wi
dokowa z okien dawnego salonu 
i spacerowa aleja grabowa sta
nowiąca granicę dworskiego 
parku.
Park jest jednak bardzo zanied
bany. Samosiejki zdążyły wyros
nąć na całkiem spore drzewa. 
Na dawnym gazonie od frontu — 
gdzie jeszcze w końcu lat sześć
dziesiątych stały resztki zegara 
słonecznego z datą „1793" i cyf
rą Stanisława Augusta — świerki 
i drzewa liściaste zasadzone 
przez uczniów tutejszej szkoły 
utworzyły bezładny kłąb zieleni. 
Nie ocalał rosnący niegdyś w 
parku i niezmiernie rzadki na Ma
zowszu tulipanowiec. Pozostało 
jednak kilka pięknych i okaza
łych drzew, np. wielka lipa na za
pleczu dworu, kwalifikująca się 
do objęcia ochroną przez kon
serwatora przyrody.
Od niedawna podworski zespół 
w Jagodnem ma nowego właś
ciciela: dwór wraz z otaczającym 
go parkiem kupił p. Wojciech 
Nosowski z Warszawy. Rozpo
częły się już prace remontowe, 
osuszanie i wymiana instalacji. 
Jest nadzieja, że dwór i park bę
dą ocalone.

Maria Barbasiewicz
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1. 2. Dwór od frontu (1) 
i narożnik kolumnady (2)
3. Główne wejście 
pod portykiem 
z widocznym 
wizerunkiem Matki 
Boskiej 
Częstochowskiej 
i napisem

4. Pawilon w parku 
sfotografowany 
w grudniu 1991 r., 
dziś do tego stopnia 
zarośnięty, że nie 
sposób doń się zbliżyć
(zdjęcia:
Waldemar Baraniewski)
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czterokolumnowy portyk 
toskański dźwigający trój
kątny szczyt, otoczono 
również toskańską kolum
nadą część nowszą od fron
tu i z boku. W wyniku tych 
zabiegów powstał niezwy
kle oryginalny twór, niere
gularny i malowniczy, na
wiązujący jednocześnie twór
czo do klasycystycznej ar
chitektury polskiego dworu 
z przełomu XVIII i XIX w. 
Układ wnętrz był tradycyj
ny, dwutraktowy, z sienią i 
z salonem na osi. Warstwę 
ideową tej architektury 
określa precyzyjnie wize
runek Matki Boskiej Czę
stochowskiej wymalowany 
al secco we wnęce nad 
drzwiami pod portykiem 

oraz znajdujący się obok 
napis: „Jeżeli domu Bóg sam 
nie zbuduje/ daremnie nad 
nim rzemieślnik pracuje”, bę
dący trawestacją pier
wszych wersów psalmu 
127. Wielka szkoda, że nie 
udało nam się dotąd do
wiedzieć, kto był twórcą tej 
przebudowy, nie umiemy 
także niczego powiedzieć o 
jej inicjatorze, Zygmuncie 
Mińskim.
U schyłku XIX w. ukształ
towano wokół nowego 
dworu park krajobrazowy 
wykorzystując stare drze
wa. Dziś park ten przy
pomina dżunglę. Opodal 
dworu wybudowano w 
dwudziestoleciu międzywo
jennym murowany pawilon 

z malowniczym szczytem o 
charakterze barokowym, 
obecnie będący w ruinie.

Po drugiej wojnie świato
wej dwór użytkowany był 
przez Instytut Genetyki i 
Hodowli Zwierząt PAN i 
zapewne wówczas został 
niefortunnie nadbudowany 
od ogrodu. Potem mieścił 
się tu sklep gromadzki, 
obecnie dwór stoi pusty 
i szybko popada w ruinę. 
Odwiedza go tylko okolicz
na młodzież, po której zos- 
tają puste butelki oraz 
„inskrypcje” na ścianach 
pisane kredą. Szczególnie 
upodobali sobie to miejsce 
Andrzej Zórawski i Gośka 
Gutowska, ich imiona i na

zwiska, wypisane niemal 
kaligraficznie, występują 
bowiem wielokrotnie. Pię
kny dwór, może najpię
kniejszy w okolicach Tar
czyna, czeka wciąż na swe
go odkrywcę z pieniędzmi, 
który wyzwoli go z otacza
jącej roślinności i podźwig- 
nie z ruiny. Jeszcze nie 
jest na to za późno.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

Wiadomości o życiu i działal
ności Dominika Krysińskiego 
zaczerpnęliśmy z artykułu Zu
zanny Kosiek w Polskim Słow
niku Biograficznym (t. 15, 
Wrocław — Warszawa — 
Kraków 1970, s. 476—477).

Zamek w Bytowie

Ciekawa historia Bytowa 
na Pojezierzu Kaszub

skim wiąże się przede 
wszystkim z Zakonem Krzy
żackim. Niegdyś Bytów byt 
słowiańską osadą, do końca 
XIII w. wraz z całą ziemią by- 
towską należał do Polski. W 
okresie rozbicia dzielnicowe
go znalazł się pod panowa
niem książąt pomorskich i 
wchodził w skład kasztelanii 
słupskiej. Na przełomie XIII 
XIV w. był pod panowaniem 
margrabiów brandenburs
kich, a w 1316 r. przeszedł w 
ręce księcia Warcisława IV. 
Ten podarował gród w Byto
wie swemu marszałkowi 
dworu; jego synowie sprzeda
li gród w 1329 r. Zakonowi 
Krzyżackiemu. Po bitwie 
grunwaldzkiej Jagiełło zajął 
Bytów, jednak na mocy poko
ju z 1411 r. oddał miasto Za
konowi. Krzyżacy postanowili 
wybudować tu potężną wa
rownię chroniącą ich granice 
i ważny szlak komunikacyjny, 
łączący ziemie Zakonu z te
renami niemieckimi. Zamek 
zbudowano w latach 1390- 
1405 i osadzono w nim pro
kuratora, podległego bezpoś

rednio wielkiemu mistrzowi w 
Malborku.
Twierdza ta, jako jedna z 
ostatnich budowli mnichów- 
-rycerzy, wznoszona pod kie
runkiem budowniczego Mal
borka Mikołaja Fellensteina, 
uwzględniała nowszą techni
kę wojenną. Zbudowana na 
planie prostokąta, na sztu
cznie utworzonym wzniesie
niu, otoczona została wyso
kim murem. W narożnikach 
umieszczono trzy okrągłe 
baszty wielokondygnacjowe 
(Polna, Różana, Młyń
ska) oraz wieżę na planie 
czworoboku. W zachowa
nych, niższych partiach wie
ży dostrzec można liczne ot
wory strzelnicze przystoso
wane już do broni palnej. 
Wzgórze zamkowe otoczone 
zostało sztucznie wykopa
nymi fosami. Obecnie śred
niowieczne mury wyraźnie 
odcinają się od dobudowa
nych później budowli rene
sansowych z XVI-XVII w. 
Zamek jest siedzibą Muzeum 
Zachodniokaszubskiego.

Małgorzata Pieniek
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1. Obóz uczestników safari; na górze zdjęcia własnoręczna informacja St. Lilpopa

Mało znany polski 
fotograf dokumen
talista wywodził 
się z warszawskiej rodziny 

Lilpopów związanej z Ja
rosławem Iwaszkiewiczem. 
Stanisław Lilpop (1863 
—1930) był oczywiście fo- 
toamatorem, ale — jak na 
początek naszego wieku — 
niezwykle kompetentnym. 
Zajmował się wyłącznie fo
tografią stereoskopową (trój
wymiarową), która cieszyła 
się w tamtych czasach dużą 
popularnością. Uprawiał 
fotografię kolorową na ma
teriale „Autochrome” Lu- 
miere i oczywiście czarno- 
-białą. Można go określić 
jako prekursora polskich 
fotoreporterów.
Nie brał udziału w ówczes
nych „salonach fotografii 
artystycznej”. Tworzonego 
przez niego „prafotorepor- 
tażu” nie traktowano wó

wczas jako wypowiedzi ar
tystycznej w dziedzinie fo
tografii. Dodatkowe ogra
niczenia wynikały z trud
ności w eksponowaniu i 
prezentowaniu zdjęć ste
reoskopowych. Swoje prace 
pokazywał przeważnie na 
spotkaniach łowieckich i na 
związanych z tym środowi
skiem imprezach. Jak się 
później okazało, fotografia 
stereoskopowa (trójwymia
rowa) była techniką bez 
przyszłości. Obecnie takie 
stereoobrazki wykonują 
wyłącznie uparci maniacy 
zaopatrujący nieliczne już 
fotoplastikony.
O Stanisławie Lilpopie 
opowiada Maria Iwaszkie
wicz, córka pisarza: „Dzia
dek mój pochodził z gałęzi 
Lilpopów — założycieli fa
bryki «Lilpop, Rau i Loe
wensteins W tejże rodzinie 
była jeszcze gałąź apteka

rzy, zegarmistrzów, jak to w 
mieszczańskich rodzinach. 
Lecz mój dziadek zwykłą ko
leją rzeczy był już pokole
niem, które wydawało te 
pieniądze, jakie poprzednicy 
nagromadzili. Jednym ze 
znakomitych sposobów było 
drogie polowanie. Wiadomo, 
marzeniem każdego myśli
wego jest safari. Dziadek 
oprócz namiętności do polo
wania pasjonował się foto
grafią”.

Wiatach 1910—1911
Stanisław Lilpop po

jechał do Afryki Wschod
niej na safari. Oprócz broni 
myśliwskiej nasz bohater 
wziął ze sobą aparat foto
graficzny. Była to kamera 
stereoskopowa francuskiej 
firmy L. Gaumont et Co. 
Paris. Ważyła ona około 
700 g, a wraz z dużym 
drewnianym statywem i 

stosowną liczbą metalo
wych kaset była dużym i 
ciężkim bagażem. Do cię
żaru tego wyposażenia 
trzeba jeszcze dodać zapas 
materiałów zdjęciowych — 
były to dość duże płyty 
szklane. Na pojedynczej 
kliszy mieściły się dwa ste
reoskopowe obrazy wiel
kości około 6x6 cm.
Fotografie „zdejmowane” 
były zapewne w czasie 
przerw w łowach. Powstało 
wtedy wiele zdjęć doku
mentujących podróż i samo 
safari. Przetrwały one do 
naszych dni w domu Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów 
na Stawisku, gdzie nie uleg
ły zniszczeniu w czasie 
wojny (stamtąd pochodzą 
reprodukowane fotografie). 
Ze słów Marii Iwaszkie
wicz — „jednak coś niecoś 
udało się dziadkowi upolo
wać” — nie wynika, aby
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pan Stanisław był efektyw
ny jako myśliwy. Pozostały 
fotografie pokazujące afry
kańskie realia z początku 
wieku i są więcej warte niż 
umieszczane na ścianach 
trofea myśliwskie. Stanis
ław Lilpop wykonywał tak

że zdjęcia „reportersko-do- 
kumentalne” m.in. w Pary
żu, których inspiracją była 
wielka powódź w 1907 r., w 
Rzymie i w Nicei. Był rów
nież w Ostendzie — jedno 
ze zdjęć przedstawia scenę 
plażową z 1910 r. Było to 

zdjęcie kolorowe, wykona
ne na materiale „Auto- 
chrome” braci Lumiere. 
Ten materiał do wyko
nywania zdjęć w bar
wach naturalnych mo
żna określić jako proto
typ współczesnych fil

mów odwracalnych — 
diapozytywów. Kolorowy 
obraz składał się z mozaiki 
przejrzystych ziarenek 
mączki ziemniaczanej (kro
chmalu) zabarwionych na 
kolory podstawowe. Tę 
„ziemniaczaną” technikę
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fotografii barwnej stosowa
ły także inne fabryki z 
przodującą „Agfą” na cze
le. Obróbka takich zdjęć 
była dostępna w warunkach 
amatorskich. Fotografie te 
umożliwiały wysoki stan
dard reprodukcji w druku, 
choć na oryginałach dość 
łatwo dostrzec przez lupę 
ziarenka krochmalu.

2. To chyba jedno
z najstarszych zdjęć 
kolorowych — wykonał je 
Stanisław Lilpop w 1910 r. 
na plaży w Ostendzie
3. 4. Tak widział St.
Lilpop Afrykę Wschodnią
5. Trofeum z safari
6. Most Kierbedzia
w Warszawie zniszczony 
w czasie pierwszej wojny 
światowej
7. Pokaz wojskowy 
w parku Agrikola
w Warszawie (lata 
1918—1920)
8. Defilada z okazji 
zakończenia wojny polsko- 
bolszewickiej; widoczny 
fragment soboru
na późniejszym 
pl. J. Piłsudskiego
9. Kamera fotograficzna 
St. Lilpopa (obecnie
w muzeum Iwaszkiewiczów 
na Stawisku)
(reprod. ze zdjęć 
St. Lilpopa i fot. 9 
— Andrzej Zborski)

pierwszej wojnie światowej. 
W Warszawie utrwalone 
zostały zniszczone mosty: 
tzw. trzeci most, czyli Po
niatowskiego i most Kier
bedzia. Autor fotografował 
także uroczystości zakoń
czenia wojny polsko-bol
szewickiej w 1920 r.

Maria Iwaszkiewicz zano
towała, że aparatem foto
graficznym Stanisława Lil
popa usiłował fotografować 
Jarosław Iwaszkiewicz, ale 
bez powodzenia „ z powodu 
braku u ojca predyspozycji 
manualnych (...) Dziadek 
mój posłużył jako model 
dwóch postaci literackich: 
w «Sobolu i pannie» Wey- 
senhofa i w «Sławie i chwa- 
le» Jarosława Iwaszkiewi
cza — pisze Maria Iwasz
kiewicz. — Fotografie 
sprzed «tamtej wojny» słu
żyły do oglądania w tak 
zwanym stereoskopie. Apa
rat ten służący paru pokole
niom dzieci za niezmienną 
atrakcję w deszczowe dni, 
istnieje do dziś na Stawisku i 
sądzę, że kiedyś jego komple
ty zdjęć staną się jedną z 
atrakcji Muzeum im. Anny i 
Jarosława Iwaszkiewiczów”.

Działalność fotografi
czna Stanisława Lil
popa przypadła na history

czne chwile odzyskania 
przez Polskę niepodległości 
w 1918 r. Wykonane zosta
ły wtedy zdjęcia pokazujące 
zniszczenia wojenne po 

Aparat do oglądania stereo
skopowych fotografii firmy 
L. Gaumont et Co. Paris 
jest wielkości dużego od
biornika telewizyjnego. Ła
dowany był kasetą ze ste
reoskopowymi szklanymi 
fotografiami, przeznaczo

nymi do oglądania. Oświet
lenie stanowiło światło 
dzienne lub inne docierają
ce do przezrocza ze pomocą 
luster. Kręciło się korbą, a 
obrazy zmieniały się jak w 
prawdziwym fotoplastiko- 
nie.

Niestety, zdjęcia fotografi
czne nie są długowieczne, 
bez względu na rodzaj pod
łoża — szkła czy papieru, 
nawet jeśli nie ulegną zni
szczeniu mechanicznemu.

Andrzej Zborski
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Koszary w Zajezierzu

Tradycje garnizonu w 
Dęblinie sięgają 
pierwszej połowy 

XIX w. Wówczas to, w la
tach 1832—1847 w widłach 
Wisły i Wieprza Rosjanie 
wybudowali jedną z najpo
tężniejszych twierdz na za
chodnich rubieżach impe
rium. W początkowym ok
resie istnienia twierdza 
Iwangorod składała się z 
cytadeli na prawym brzegu 
Wisły i Fortu Gorczakowa 
usytuowanego na lewym 
brzegu Wisły, dokładnie 
naprzeciwko cytadeli. W la
tach osiemdziesiątych wznie
siono siedem fortów po
mocniczych: cztery okala
jące cytadelę i trzy w obrę
bie Fortu Gorczakowa. W 
następnej fazie rozbudowy 
iwangorodzkiej twierdzy 
Rosjanie zbudowali w la
tach dziewięćdziesiątych 
magazyny uzbrojenia na 
prawym brzegu Wisły 
(obecne koszary w Stawach 
koło Dęblina) i obszerne 
koszary na lewym brzegu 
Wisły we wsi Zajezierze. 
Koszary w Zajezierzu skła
dały się z ponad 50 potę
żnych, parterowych i roz
ległych budynków przysto
sowanych do zakwaterowa
nia oddziałów artylerii, pie
choty oraz służb pomocni
czych. Budynki te rozmie
szczone były w dwóch tzw. 
obozach, oddalonych od 
siebie o około 4—5 km w 
linii prostej. W obozie w 
Zajezierzu (nazywanym w 
okresie międzywojennym 
Obozem Kościuszki) mieś
ciły się: dowództwo, sztab, 
administracja, budynki kwa
terunkowe żołnierzy oraz 
stajnie, a w obozie we wsi 
Głusiec (w okresie mię
dzywojennym był to Obóz 
Traugutta) znajdowały się 
budynki kwaterunkowe i 
stajnie. Ponadto w pobliżu 
Fortu Gorczakowa stało 
kilka budynków, w których 
mieściły się warsztaty 

puszkarskie, rusznikarskie i 
magazyny uzbrojenia. O- 
becnie na tym terenie zlo
kalizowany jest cmentarz 
parafii Zajezierze. W bli
skiej odległości, we wsi 
Kamelonka znajdowały się

budynki gospodarcze i ku
źnie. Pomiędzy obozami w 
Zajezierzu i Głuścu rozcią
gały się łąki wykorzystywa
ne jako pole ćwiczeń, a od 
czasu przeniesienia do 
Dęblina w 1927 r. Szkoły 
Lotniczej — jako lotnisko 
zapasowe.

Koszary w Zajezierzu 
wybudowano w po
bliżu linii kolejowej 

Dęblin—Radom. W końcu 
XIX w. istniała w Zajezie
rzu stacja kolejowa, na te
renie której znajdowała się 
nowoczesna rampa przy
stosowana do sprawnego 
załadunku i rozładunku lu
dzi, koni i materiału woj
skowego. Do połowy 1915 
r., a więc do czasu opu
szczenia twierdzy Iwango
rod przez Rosjan, w kosza
rach tych stacjonowało 
wiele rosyjskich oddziałów 
artylerii, piechoty, służb 
technicznych i pomocni
czych. 4 sierpnia 1915 r. do 
twierdzy dęblińskiej wkro
czyły wojska niemieckie, a 

za nimi austriackie. Kilka 
miesięcy później ustalono 
linię demarkacyjną między 
oddziałami obu tych armii: 
cytadela znalazła się we 
władaniu Niemców, nato
miast wszystkie umocnie

nia forteczne na lewym 
brzegu Wisły, w tym i ko
szary w Zajezierzu obsadzi
li Austriacy; również stacja 
kolejowa w Dęblinie po
dzielona została na dwie 
strefy. Od 1 stycznia do 28 
sierpnia 1917 r. w kosza
rach zajezierskich stacjo
nował 6. pp. Legionów. W 
listopadzie 1918 r. twierdza 
Dęblin przeszła we włada
nie tworzącego się Wojska 
Polskiego.
W początkowym okresie 
niepodległości na terenie 
koszar w Zajezierzu utwo
rzono kilka oddziałów WP, 
m.in. 9. Pułk Artylerii Po
lowej, kiedy to 14 czerwca 
1919 r. bateria zapasowa 2. 
krakowskiego pułku artyle
rii dołączyła do XI ćwi
czebnego dywizjonu artyle
rii stacjonującego właśnie w 
Zajezierzu. Formowano tu 
II dywizjon tego pułku, 
trwało to do października 
1919 r. — wówczas dywiz
jon przeszedł do koszar w 
Białej Podlaskiej. Również 
w Zajezierzu od 20 czerwca 

do połowy października 
1919 r. organizował się I 
dywizjon 9. Pułku Artylerii 
Ciężkiej. Tu wyposażony 
został we francuskie armaty 
105 i 155 mm. Ponadto w 
zajezierskich koszarach for
mowano baterie II dywiz
jonu 3. PAC.
Dęblińska twierdza ode
grała ważną rolę w 
sierpniowych wydarze

niach wojny polsko-bol
szewickiej 1920 r. Na te
renie twierdzy, a także w 
okolicach Dęblina skoncen
trowane były znaczne siły 
polskie przygotowujące się 
do wykonania słynnego pó
źniej manewru nad Wie
przem. Manewr został wy
konany pod osobistym do
wództwem Marszałka Józe
fa Piłsudskiego, który w 
tych najtrudniejszych 
dniach przebywał w Puła
wach, Dęblinie, a także 
krótko w Zajezierzu. Na 
pamiątkę pobytu Marszał
ka w koszarach zajezier
skich mieszkańcy wsi 
ufundowali w 1990 r. 
skromny pomnik wzniesio
ny w centralnym punkcie 
Zajezierza.
Po wojnie, w sierpniu 1921 
r. z Mołodeczna przybył do 
Dęblina na pobyt stały 15. 
pułk piechoty „Wilków”; 
do 1922 r. w koszarach w 
Zajezierzu kwaterował I 
batalion tego pułku. Na 
wiosnę 1922 r. do koszar 
przybyły oddziały 28. Puł

1. Jedyny zachowany budynek 
dawnych koszar; znajdowała się 
tu obsługa weterynaryjna, apteka 
i mieszkania
2. Fronton kościoła w Zajezierzu
(zdjęcia:
Stanisław M. Przybyszewski)
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ku Artylerii Polowej (od 
1931 r. 28. Pułk Artylerii 
Lekkiej); pułk ten stacjo
nował tu do końca sierpnia 
1939 r. Oficerem, który 
przyprowadził 28. PAP do 
Zajezierza, był płk Kon
stanty Adamowski, ale do
piero zasługą kolejnego 
dowódcy pułku — ppłka 
Włodzimierza Rómmla by
ło doprowadzenie koszar 
zajezierskich do stanu uży
walności.

Budynków koszar nie 
remontowano od po
czątku istnienia, a więc oko

ło 30 lat, były więc w zna
cznej mierze zdewastowa
ne. Brakowało mieszkań dla 
kadry zawodowej, żołnierze 
służby zasadniczej mieszka
li w trudnych warunkach, 
brak było wyposażenia w 
stajniach i warsztatach, nie 
mówiąc już o świetlicach 
czy kasynie. Do 1929 r., a 
więc do czasu odejścia płka 
Włodzimierza Rómmla w 
stan spoczynku uporano się 
z tymi sprawami, aczkol
wiek dopiero płk Adam Ep- 
ler, który objął dowództwo 
pułku w grudniu 1929 r., 
doprowadził zaplecze kwa
terunkowe, gospodarcze, 
techniczne i kulturalne do 
stanu świetności. Za jego 
kadencji dowódczej kadra 
zawodowa miała już miesz
kania o średnim lub do
brym standardzie, w po
dobnych warunkach mie
szkali szeregowcy, stajnie i 
magazyny były w pełni 
funkcjonalne. Wyremon
towano wówczas wszystkie 
drogi dojazdowe i wew
nętrzne na odcinkach mię
dzy Dęblinem, Zajezie- 
rzem, Głuścem i fortem w 
Opactwie. Od początku lat 
dwudziestych na terenie 
koszar znajdowało się boi
sko sportowe, potem wy
budowano kilka kortów te
nisowych, kaplicę pułkową, 
założono park wypoczyn
kowy z licznymi altanami i 
fontanną w centralnym 
punkcie parku. W kosza
rach funkcjonowały sklepy 
spożywcze i wielobranżo

we, kasyno oficerskie i po
doficerskie, zakład fryzjer
ski, ośrodek zdrowia, apte
ka, straż pożarna, bibliote
ka i świetlica żołnierska. W 
czasie drugiej wojny świa
towej koszary wykorzysty
wane były przez Niemców.

Po wojnie kompleks ko
szarowy z roku na rok 
ulegał coraz większej 
dewastacji. Blisko metro
wej grubości ściany budyn
ków koszarowych rozbijano 
z przeznaczeniem na mate
riały budowlane. Jeszcze w 
latach sześćdziesiątych sta
ło kilka zrujnowanych do 
połowy wysokości okien 
budynków. Obecnie pozo
stały gdzieniegdzie resztki 
fundamentów, które przy 
wnikliwej obserwacji mogą 
dać obraz całego założenia.
Na fundamentach jednego 
z budynków koszarowych, 
na przełomie lat pięćdzie
siątych i sześćdziesiątych 
wybudowano kościół para
fialny. Obok kościoła, z ini
cjatywy miejscowego księ
dza proboszcza Zdzisława 
Chrapka wystawiono w 
1988 r. pomnik ku czci żoł
nierzy 28. PAL. W central
nym miejscu pomnika 
umieszczono pięć artyleryj
skich łusek, zawierających 
ziemię z pól bitewnych, na 
których w 1939 r. walczył 
pułk na szlaku od Wielunia 
do Modlina. Na bocznych 
tablicach kamiennych ro
dziny żołnierzy mocują 
pamiątkowe tabliczki z na
zwiskami swych poległych 
lub zmarłych bliskich.

Mija właśnie stulecie od 
czasu wybudowania 
kompleksu koszarowego 
w Zajezierzu. Wznosząc 
go, inwestor i budowni
czowie przewidywali jego 
żywot na kilka setek lat, 
tymczasem koszary były 
wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem niespełna 
pół wieku, a obecnie nie
wiele po nich zostało.

Stanisław 
M. Przybyszewski

Huta w Turze

Na pograniczu Pomo
rza i Pałuk, tuż nad 
leniwie płynącą No
tecią leży Tur — osada jak 

wiele innych. Liczy ona ponad 
650 lat historii, przeszła trzy
krotnie nadanie przywileju lo
kacji miasta, co wywarło nie
wątpliwy wpływ na powstanie 

trzykrotnego zatwierdzenia 
przywileju lokacyjnego przez 
królów: Zygmunta I Starego 
(1539 r.), Zygmunta Augusta 
(1549 r.) i Stefana Batorego 
(1590 r.) nie powstało tu mia
sto. Podmokłe brzegi Noteci, 
osuszone dopiero w później
szych czasach, uniemożliwiły

1. Widok Turu 
na rycinie
L. Bahra 
z 1856 r.

1

2. Pałac 
w Turze;
w ścianie 
szczytowej 
znajduje się 
ryty napis: 
„D. Radeeker 
/1831”

2

specyficznego małomiastecz
kowego charakteru. Jeszcze 
dziś mieszkańcy nazywają 
rynkiem nieregularny czwo
robok na osi szosy, między pa
łacem (z pocztą), dworkiem (z 
barem), składzikami i kio
skiem warzywnym.

Nazwa Tur świadczy o pu
szczańskim rodowodzie osady, 
która wzmiankowana była już 
w 1337 r. kiedy król Kazimierz 
Wielki zezwolił dziedzicom 
Turu i Samoklęsk, braciom 
Wojciechowi i Marcinowi, 
zbudować most na Noteci. 
Lustracja z 1569 r. wykazała, 
że w Turze stał młyn na grun
cie panów z Czarnkowa, nale
żący do Szubina, obok niego 
wiódł przez groblę gościniec 
do Bydgoszczy. Pomimo 

rozwój osady. Najważniejszy 
dla niej był w ciągu wieków 
młyn; w 1523 r. pleban z Sa
moklęsk od każdego koła 
młyńskiego pobierał po ćwier- 
tni mąki pszennej. W 1772 r. 
osada przeszła pod władze 
pruskie. W 1830 r. pod nazwą 
Thurmuehle (Turski młyn) 
wieś notowana jest jako 
posiadłość w powiecie szubiń
skim z parafią ewangelicką w 
Szubinie, a katolicką w 
Samoklęskach i z pocztą na 
miejscu; liczyła wówczas 10 
domów i 68 mieszkańców (13 
katolików i 55 protestantów). 
Około 1890 r. liczba ludności 
wzrosła do 375 osób, zaś areał 
gruntów wynosił 608 ha. 
Istniały tu wtedy trzy młyny, 
tartak (zwany „piłą”), cegiel
nia, fabryka serów opierająca
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się na hodowli bydła rasy 
fryzyjskiej oraz huta szkła 
(zwana „szklarnią”).

Huta ta działała nieprzer
wanie od 1845 r. Była i 
jest siłą sprawczą egzystencji i 

rozwoju miejscowości (w 1993 
r. pracowało w hucie 165 osób, 
w tym 12 z Szubina). 
Powstaniu huty szkła w 
Turze sprzyjała pobliska 
obfitość opału: drewna z 
lasu i torfu z nadnoteckich 
łąk. Nie zachowały się żadne 
dane na temat konstrukcji 
pierwotnego pieca oraz 
sposobu wytapiania szkła i 
formowania wyrobów szkla
nych. Zapewne był to piec 
typu „wyrobowego” opalany 
drewnem. Topienie szkła w 
piecu odbywało się po 
południu i nocą, rano zaś 
hutnicy z natopionej masy 
szklanej formowali naczynia, 
głównie butelki. Po wyrobieniu 
masy szklanej ponawiano cykl 
jej topienia. Ustne źródła 
przekazują, że w latach 
1848—1850 nastąpiła rozbu
dowa huty. W 1874 r. 
właścicielka tzw. dóbr rycer
skich Turu, Samoklęsk i 
Żurczyna, Luise Poll zwróciła 
się do Rejencji Bydgoskiej o 
zezwolenie na zmianę dotych
czasowego systemu opalania 
pieca szklarskiego — z drewna 
na torf i drewno. Ten sposób 
zasilania wymagał budowy 
nowych urządzeń tzw. czadnic 
do produkcji gazu czadnico- 
wego z torfu i drewna, który 
murowanym kanałem miał być 
dostarczany do pieca, gdzie 
spalając się wytwarzałby ciep
ło do topienia masy szklanej. 
Była to niewątpliwie jedna z 
pierwszych udokumentowa
nych postępowych inwestycji 
technicznych w hucie szkła w 
Turze. Po wdrożeniu tej in
nowacji wybudowany został 
drugi piec szklarski. W okresie 
tym huta zatrudniała 120—160 
osób, produkowano butelki do 
piwa i naczynia szklane do
mowego użytku, próbowano 
także wyrabiać szkło okienne. 
Pomimo braku zrzeszenia w 
cechu, zawód hutnika był pro
fesją cenioną i godziwie opła
caną. W tamtych czasach 
właściciele hut, również w Tu
rze, pragnąc utrzymać do
brych fachowców, w zamian 
za zgodę hutników na stałe 
osiedlenie się, świadczyli im 
oprócz mieszkania nieodpłatne

3. Dawny 
dworek 
dziedzica
z ok. 1900 r.
4. Dawny młyn, 
obecnie 
budynek 
administracyjny 
Huty Szkła 
„Tur”
5. Piece
do wytapiania 
szkła
6. Produkowane 
w hucie butelki
(zdjęcia: Antoni 
J. Koseski)

przydzielenie roli lub łąki na 
utrzymanie bydła lub trzody 
chlewnej.

Wiatach 1905—1912 hu
ta szkła była nieczyn
na. Przyczyną tego było prze

prowadzenie parcelacji tzw. 
dóbr rycerskich, skutkiem któ
rej osada wraz z istniejącymi w 
niej manufakturami została 
wydzielona jako tzw. resztów- 
ka. W 1912 r. hutę przejęło 
Stowarzyszenie Właścicieli 
Browarów, uruchamiając pro
dukcję butelek do piwa. Od
rodzone państwo polskie w 
1919 r. przejęło majątek zakła
du przez Państwową Inspekcję 
Dróg Wodnych w Bydgo
szczy. Hutę szkła i młyny w 
Turze wydzierżawiono spółce 
„Nadnoteckie Młyny i Huta 
Szkła” Antoniego i Wiktora 
Zborowskich z Poznania. Hu
ta produkowała wówczas bu
telki: do piwa, wina, dla pań
stwowego monopolu spirytu
sowego oraz apteczne, zatrud
niając 200 pracowników. W 
1923 r. przebudowano wannę 
szklarską stosując system re
generacyjny do opalania, co 
pozwoliło na ciągłą pracę 
trzyzmianową na dobę.

Obecnie huta jest bardzo 
rzadkim przykładem hu
ty szkła produkującej na pół

automatach, co pociąga więk
sze nakłady i pracochłonność, 
ale ma wielką zaletę: umożli
wia wykonywanie bardzo ma
łych serii wyrobów (nawet 
500—1000 sztuk), co nie kal
kuluje się w innych, zautoma
tyzowanych wytwórniach. Asor
tyment produkcji obejmuje 
około 170 form wyrobów szkła 
opakowaniowego i gospodar
czego. Jako jedyna w Polsce, 
huta w Turze wytwarza 
balony szklane o pojemnoś
ci 5, 10, 15 i 20 litrów oraz 
butelki płaskie o pojemnoś
ci ponad 200 ml. Prowadzi 
eksport m.in. na rynki Danii, 
Niemiec i Włoch. Unikatowość 
zakładu polega oprócz zabytko
wej technologii z XIX w. na 
wytwarzaniu szkieł paraarty- 
stycznych nawiązujących do 
starych form. Butelki, bute
leczki, dzbanki, słoiki odzna
czają się plastycznym smakiem 
i proporcjami. Stanowią też 
atrakcję Galerii Współczesnej 
przy ul. Jezuickiej w 
Bydgoszczy.

Antoni J. Koseski
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Opowieści z warsztatu złotniczego (7)

O mnichu Teofilu
W Niemczech około 

1122 r. w klasztorze 
benedyktynów być 

może w Hildesheim, jeden z 
zakonników o imieniu Teofil 
zakończył pracę nad traktatem 
czy książką składającą się z 
trzech części, którą zatytuło
wał Diversarum Artium Sche- 
dula — Libri III, czyli po pol
sku O sztukach rozmaitych — 
ksiąg troje. Pod takim tytułem 
została ona w 1880 r. wydana 
nakładem Wydawnictwa Ko
misji Historii Sztuki Akademii 
Umiejętności w Krakowie, 
przełożona z łaciny przez Teo
fila Żebrawskiego. Pobieżna 
lektura tej książki na ogół nie 
powoduje głębszego zaintere
sowania: ot, kolejny podręcz
nik czy raczej poradnik warsz
tatowy z dawnych czasów, 
kiedy sztuka rękodzielnicza 
nie była oddzielona od sztuk 
uznanych za piękne, jak ma
larstwo czy rzeźba. Co prawda 
wnikliwsza lektura przedmo
wy, szczególnie wierszowany 
wstęp do księgi pierwszej po
budza do myślenia: „ malar
stwie pierwsze prawidła,/ Jak 
masz przyrządzić barwidła;/ 
Po czem dołożysz starania,/ 
Jak się wziąć do ich miesza
nia./ Do ćwiczeń nie szczędź 
ochoty,/ Lecz spełniaj wszystko 
do joty,/ By, co malujesz zdo
bione/ Było, i jakby stworzone. / 
A gdyćposłużą za wzory/Licz
nych dowcipów utwory,/ Sztu
ką swe dzieło odznaczysz,/ Jak 
to w tej księdze zobaczysz. ” 
Gdy przeczytałem to po 
raz pierwszy, nie chciało 
mi się wierzyć, że jest to 
autentyczny tekst dwuna- 
stowieczny. Średniowiecze 
kojarzy mi się raczej z 
mrokiem, smutkiem, strachem 
i umartwieniem, a sztuka 
winna być wszak anonimowa. 
A tutaj pada słowo „dowcip”, 
a za chwilę mowa o godności 
autora, gdy ten „sztuką”, czyli 
wysoką jakością artystyczną, 
jak sądzę, nacechuje swą 
pracę. Dziwnie współbrzmi to 

z teoriami Johna Ruskina i 
Williama Morrisa, którzy w 
końcu XIX w. stworzyli 
podstawy odrodzenia rękodzie
ła artystycznego, podkreślając 
element satysfakcji i radości, 
niezbędnej w procesie twór
czym, oraz dumy autora z 
wysokiej jakości wykonanej 
przez niego pracy. Sam jestem 
artystą i wiem z praktyki 
własnej oraz licznych moich 
kolegów i studentów, że 
radość i satysfakcja niezbędna 
jest w procesie tworzenia 
dzieła sztuki. Znając wybitne 
osiągnięcia sztuki złotniczej 
czasów dawnych, trudno mi 
było uwierzyć, aby nasi 
koledzy sprzed kilku wieków 
mieli aż tak różną od naszej 
psychikę, wstęp więc powyżej 
zacytowany spowodował, iż 
poczułem się „jak w domu”. 
Co prawda przemknęło mi 
przez głowę, że może to 
kwestia języka i mentalności 
polskiego tłumacza — krakow
skiego uczonego z końca XIX 
w., ale ziarno zaciekawienia 
zostało zasiane i tym 
skwapliwiej zasiadłem do 
lektury „ksiąg trojga” mnicha 
Teofila. Pierwsza z nich 
poświęcona jest sprawom 
malarskim, druga — szklar- 
stwu, trzecia natomiast mówi 
o złotnictwie — i ona właśnie 
będzie tematem naszej 
opowieści.
Zauważyłem dawno temu, że 
dobre szkoły i podręczniki 
złotnicze zawsze poruszają 
temat zorganizowania sobie 
miejsca pracy, czyli zaprojek
towania oraz urządzenia pra
cowni i stołów do pracy. Nie 
zdziwiło mnie więc specjalnie, 
że mnich Teofil rozpoczyna 
swój podręcznik w części do
tyczącej złotnictwa od budo
wy pracowni i stołu warszta
towego. Stół ów różnił się zna
cznie od znanego już nam z 
pierwszej mojej opowieści sto
łu diderotowskiego z charakte
rystycznymi, półokrągłymi 
wcięciami w blacie roboczym. 

Autor zaleca, aby stół „zasła
niał kolana siedzących” i „był 
tak równy, aby cokolwiek drob
nego złota lub srebra nań upad- 
nie, mogło być starannie zmie- 
cionern”, ale przede wszyst
kim, aby był umiejscowiony w 
wykopanym w ziemi, czyli w 
podłodze-polepie dole czy ro
wie, wyłożonym drewnem. Na 
brzegach tego zagłębienia mie
li siedzieć złotnicy. Następnie 
opisana jest budowa pieca słu
żącego do przeprowadzania 
operacji termicznych, czyli to
pienia, wyżarzania i lutowania 
oraz miechów służących do 
sterowania tymi procesami. 
Ponieważ w owych czasach nie 
znane były urządzenia dzisiaj 
wchodzące w skład każdej pra
cowni, np. walcarka i maszyna 
do polerowania, autor opisuje 
drobniejsze narzędzia ręczne: 
kowadła, młotki, obcążki, 
przeciągadła do drutu, czyli 
cjajzyny, pilniki, sztychle gra
werskie i inne. Niekiedy po
dany jest sposób wykonywania 
opisanych narzędzi, jak np. 
bardzo dokładny opis harto
wania pilników. Potem przy
toczone są procedury stoso
wane do wyrobu niektórych 
przedmiotów złotniczych.

Traktat mnicha Teofila 
zawsze cieszył się wiel
kim zainteresowaniem w krę

gach osób zajmujących się złot- 
nictwem. Uznawany jest on 
za najstarszy europejski 
podręcznik złotniczy i wie
lokrotnie był tłumaczony 
na różne języki. Tłumaczeń 
tych i edycji było wiele, charak
teryzują się one jednak jedną 
wspólną cechą: zawsze były 
wynikiem pracy naukowca-lin- 
gwisty lub historyka, nie zna
jącego się niestety na praktycz
nej stronie sztuki złotniczej. Z 
tym większym więc zaintere
sowaniem odnotowano fakt, że 
kilkanaście lat temu znany 
niemiecki mistrz złotniczy, a 
zarazem nauczyciel i znawca 
złotnictwa, autor wielu książek 

na te tematy, profesor Erhard 
Brepohl zasiadł do pracy nad 
kolejnym tłumaczeniem trak
tatu. Pierwszy raz praca miała 
być wykonana przez osobę 
dysponującą nie tylko wiedzą 
teoretyczną i historyczną, ale 
będącą praktykiem sztuki 
złotniczej. Leży przede mną 
list profesora z 19 maja 1982 r., 
oddajmy więc głos samemu 
autorowi: „... rzeczywiście 
bardzo wiele mam pracy z Teo- 
filem, ale jestem już pewien, że 
będzie to wielka rzecz dla 
wszystkich złotników, ponieważ 
cała ta książka jest absolutnie 
prawdziwa, musisz tylko być w 
stanie odczytać ją jako złotnik, 
a nie, jak to było dotąd, jako 
lingwista. Spojrzyj, na przy
kład, na rozdział XXI księgi 
pod tytułem »O wyrabianiu kie
licha mniejszego". Zrekons
truowałem ten kielich postępu
jąc krok po kroku według 
zaleceń traktatu i pracując 
opisanymi tam narzędziami, i z 
radością stwierdzam, że 
wszystko przebiegło dokładnie 
tak, jak to było opisane. Do 
każdego rozdziału będzie duży 
komentarz i w mojej książce 
będzie około stu rysunków, aby 
czytelnik lepiej niż kiedykol
wiek dotychczas zrozumiał 
przesłanie tej wyjątkowej 
książki... ”.

Praca profesora Brepohla 
pod tytułem Mnich Teo
fil i złotnictwa średniowieczne 

została wydana w 1987 r. i sta
ła się bestsellerem w świecie 
złotniczym. Raz jeszcze się 
okazało, że prawdziwa 
sztuka złotnicza jest 
ponadczasowa i to, co było 
sensowne wieki temu, dziś 
także sprawdza się w 
praktyce warsztatu złotni
czego. Nie sposób byłoby 
tutaj omówić całą pracę, 
pozwolę więc sobie opowie
dzieć właśnie o „kielichu 
mniejszym” opisanym w 
rozdziale XXI.
W dawnych czasach bywało, 
że niektóre osobistości z hie
rarchii kościelnej posiadały 
własne kielichy do odprawia
nia mszy świętej. Te najstar
sze, z XI i XII w. miały cha
rakterystyczny kształt. Do dzi
siaj zachowało się kilka ich eg
zemplarzy, np. kielich z opac
twa benedyktynów w Tyńcu.
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Nie bardzo jednak było wia
domo, jak się takie kielichy 
wykonywało.
Typowy kielich mszalny skła
da się z czary i podstawy. Pod
stawę stanowi wsparty na sto
pie trzon z silnie wyodrębnio
ną gałką — nodusem. Do cza
ry przylutowany jest trzpień, 
na którym zmontowane są 
wszystkie elementy kielicha. 
Od spodu trzpień jest nagwin
towany i specjalna nakrętka 
utrzymuje razem jakby „na
wleczone” na ten trzpień ele
menty składowe kielicha. Cza
ra nierzadko spoczywa w oz
dobnym koszyczku, trzon zaś 
najczęściej składa się z trzech 
elementów, tj. ze środkowej, 
silnie rozszerzonej części zwa
nej nodusem oraz obejmują
cych go dwóch pierścieni. Na
tomiast wspomniane kielichy z 
XI i XII w. mają, co prawda, 
wizualnie wyodrębnione: sto
pę, nodus i czarę, czasem pier
ścień lub oba pierścienie, ale 
nie trzeba być wielkim znawcą 
starych technologii złotni
czych, by zauważyć, że składa
ją się one z dwóch, najwyżej 
trzech elementów — ze stopy, 
która wraz z trzonem, czyli 
pierścieniem bądź pierście
niami i nodusem wygląda jak
by była wyrobiona z jednego 
kawałka metalu, oraz z czary, 
która jest wykonana z drugie
go kawałka.

Profesor Brepohl, postępu
jąc ściśle według wskazówek 
mnicha Teofila, wykuł 
wpierw półokrągłą czarę 
kielicha, kując od wewnątrz 
młotkiem na końcu zaoblo- 
nym. To poszło łatwo, jako że 
jest to typowa procedura po
wszechnie stosowana przy wy
kuwaniu form okrągłych nie
zbyt głębokich. Potem przy
stąpił do kucia stopy. Postępu
jąc początkowo tak, jak przy 
kuciu czary, nadał przyszłej 
stopie kształt półkuli, a 
następnie, też kując od 
wewnątrz, ale koncentrując 
uderzenia młotka w środku, 
wykuł drugą, mniejszą 
półkulę, wyrastającą jakby u 
szczytu tej większej. Potem 
rozpoczął kuć od zewnątrz, na 
dwurogu, którego koniec 
zaoblony był w kształt 
pasujący do tej mniejszej 
wypukłości. Tak pracując

1. 2.3. Etapy 
rekonstrukcji tzw. 

kielicha mniejszego 
wykonanej przez 
prof. E. Brepohla

4. Autentyczny, 
z XI w. kielich 

„mniejszy” (wraz 
z pateną) wykonany 

dokładnie według 
zaleceń mnicha 

Teofila, wydobyty 
z grobu opata 

tynieckiego

(fot. 4 - 
Stanisław 

Michta)
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łatwo uzyskał stopę i nodus 
wykuty z jednego kawałka 
srebra. Gdy kształt zasadniczy 
był gotowy, należało wypełnić 
go od wewnątrz smołą repuser- 
ską i kując małymi puncyna- 
mi wyodrębnić wizualnie do
lny pierścień, wyglądający jak 
mała obręcz złożona z 
nieregularnych perełek czy 
granulek. Górny pierścień 
według opisu w rozdziale XXI 
należało wykonać osobno i tak 
też się stało. Gdy na 
zakończenie zmontowano 
wszystkie części składowe 
razem, postępując ściśle 
według wskazówek mnicha 
Teofila, okazało się, że każde 
zdanie autora jest prawdziwe, 
opisane czynności są słuszne i 
celowe, a przedmiot wykonany 
tym sposobem jest typowym 
kielichem znanym jako kielich 
wczesnośredniowieczny. Jako 
ciekawostkę pragnę tutaj 
dodać, że opisany i zasto
sowany w tej procedurze do 
wykucia nodusu dwuróg za- 
oblony znany jest od dawna z 
zachowanej ikonografii, a i 
kształt jego bywa odtwarzany 
w tych muzeach, które pragną 
posiadać, jako część ekspozy
cji, zrekonstruowany stary 
warsztat złotniczy. Problem 
polegał na tym, że nie bardzo 
było wiadomo, do czego taki 
dwuróg był używany i wy
jaśniło się to jednoznacznie 
dopiero przy opisanym powy
żej procesie odtwarzania pow
stawania „kielicha mniejszego”.

Właściwie każdy rozdział 
traktatu opisany osob
no i opatrzony komentarzem 

opowiadającym o procedurze 
odtwarzania opisanych proce
sów warsztatowych mógłby 
być tematem osobnej opo
wieści. Byłyby one jednak 
bardzo do siebie podobne, po
nieważ okazało się, że wszyst
kie opisane sposoby doskonale 
sprawdzają się w praktyce. 
Wszystkie, poza jednym. 
Chodzi tu mianowicie o roz
dział XLVIII O zlocie hisz
pańskim. Autor podaje tam 
bowiem sposób otrzymywania 
złota z czerwonej miedzi, 
proszku bazyliszkowego, krwi 
ludzkiej człowieka rudego oraz 
octu. I po tym wyliczeniu 
następuje dokładny, śmier
telnie poważny, naukowy 

wręcz opis, jak mianowicie 
wyhodować bazyliszki, aby 
uzyskać ów proszek, nie
zbędny do otrzymania zło
ta „hiszpańskiego”.
Dla rasowego naukowca roz
dział ten nie jest specjalnym 
zaskoczeniem. Został on prze
cież napisany w czasach, kiedy 
alchemia, przesądy i magia 
stanowiły część życia i myśli 
codziennych ludzi w tamtej 
epoce żyjących; stąd wielu ba
daczy tłumaczy ten bazylisz
kowy passus alchemią właśnie. 
Ja sam dość długo nie zasta
nawiałem się nad tą sprawą: 
ot, bazyliszki, jak bazyliszki, 
po prostu element ubarwiający 
egzotycznie brzmiący w dru
giej połowie XX w. tekst sta
rego traktatu. Weryfikacja 
opisaną powyżej pracą prof. 
Brepohla prawdziwości in
formacji podawanych przez 
mnicha Teofila wypunktowała 
tym mocniej odmienność i 
barwność wymowy rozdziału 
O zlocie hiszpańskim.

Kilka lat temu obejrzałem film 
nakręcony według powieści 
Umberto Eco Imię róży. W 
filmie tym Sean Connory wy
kreował postać średniowiecz
nego mnicha, który w klaszto
rze rozwiązuje zagadkę krymi
nalną. Sympatyczna postać 
wykształconego, światłego, 
rozumnego pana w habicie 
rozbiła stereotyp „mroków 
średniowiecza” i spowodowa
ła, że patrząc przez pryzmat 
kreacji Seana Connory ujrza
łem postać mnicha Teofila w 
zupełnie innym świetle. Zada
łem sobie pytanie — czy to 
możliwe, aby mnich Teofil 
wierzył w bazyliszki? Może 
wierzył, może nie. Nie sądzę, 
aby wierzył w podawany 
przez siebie sposób otrzy
mywania złota z proszku 
bazyliszkowego. Sądzę więc, 
że albo cały ten rozdział ma 
znaczenie symboliczne lub 
metaforyczne, albo autor po
stanowił z jakichś znanych tyl
ko sobie powodów zakpić z 
czytelników.
A może po prostu, skoro 
wszystkie inne procedury opi
sane w traktacie sprawdziły się 
co do joty, bazyliszki napraw
dę istnieją?

Jacek A. Rochacki

Tajemnice 
prowadzenia 
domu

Prowadzenie domu, 
a zwłaszcza przygoto
wanie panien do tego 
trudnego i wzniosłego zadania 

było tematem niezliczonych 
poradników oraz książek ku
charskich, jako że nie ograni
czały się one do przedstawia
nia samych receptur i opisu 
ich wykonania. Ambicją 
wszystkich autorów tych stale 
jeszcze inspirujących nas ksią
żek było wszakże przekazanie 
„myśli wyższych”, porad dla 
pań domu, które mogły po
szczycić się niemałym już do
świadczeniem, a także dla 
tych, które dopiero wstępowa
ły na ścieżkę gospodarską. 
Urocza feministka pragnę
ła nawet wpłynąć na zmia
nę obyczajów i w sposób 
nieco zawoalowany kiero
wała swe słowa do panów 
pisząc: „Dążymy słusznie do 
równouprawnienia i uzyskałyś
my je na różnych polach. Wątp- 
liwem jest jednak, czy wejdzie 
kiedy w życie ustrój, przy któ- 
rem panowie będą w normal
nych rodzinnych warunkach 
przyprawiali sosy lub napra
wiali bieliznę. ” No i właściwie 
taki „ustrój” nadszedł, tyle że 
zamiast naprawiania bielizny, 
panowie chętniej zajmują się 
naprawianiem samochodów. 
Powróćmy jednak do pań do
mu. Nasze dzisiejsze zmagania 
zmierzające do pogodzenia 
pracy zawodowej z obowiąz
kami domowymi znacznie 
„stępiły” instynkty gospodar
skie, zubożyły nasze jadłospi
sy, odebrały nam chęć i siły do 
przyjmowania gości, wreszcie 
odebrały nam zdolność wyko
nywania licznych działań tzw. 
własnym sumptem. Oczywiś
cie dzięki rozwojowi cywiliza
cji i wynalazkom takim, jak 
pralka, lodówka czy robot, ży
cie stało się piękniejsze i łat
wiejsze, ale jednocześnie w 
chwilach grozy, kiedy musimy 
wywabić straszną plamę czy 

uprać coś niezwykle cennego 
(choćby pióra do kapelusza!) 
jedyną i nieocenioną skarbnicą 
takiej tajemnej wiedzy są daw
ne książki dla gospodyń do
mowych. Tak było zawsze i 
matki przekazywały córkom w 
darze owe „biblie” gospodar
skie w trosce o szczęście i 
harmonię domowego ogniska.

Jeśli więc spojrzymy na 
owe księgi również z oby
czajowego, socjologicznego 
punktu widzenia, pojawi 
się przed nami ciekawy 
obraz społeczeństwa, w któ
rym pojęcie gospodarowania 
podlegało zmianom i — cza
sami nawet — zdawało się 
nieść powiew rewolucji. „Czę
sto marnie przechodzi czas pa
nience w domu rodziców; nale
wanie herbaty bywa zwykle 
najważniejszą pracą dnia spę
dzonego nie wiedzieć na czem, 
aby tylko przeszedł co prędzej. 
Jakże byłoby pożądanem zaję
cie stałe, którego doprowadzenie 
do najwyższego stopnia dosko
nałości, rozwija myśl, ambicję 
szlachetną pobudza. Jeżeli 
wykształceniu synów dajemy 
kierunek specjalny, to dlacze- 
góżby córki nie miały stawać na 
czele fabrykacji serów, kro
chmalu, miodów, likworów lub 
czuwać nad rozwinięciem 
ogrodnictwa, pasieki?... ”

Umiejętność gospodarowania, 
zarządzania służbą, wydawa
nia bankietów i gromadzenia 
nieprzebranych zapasów — to 
wielka sztuka, a „gospodyni 
domu ubliżyłaby sobie, spełnia
jąc niedbale i nieumiejętnie obo
wiązki, od których jej nie uwal
niają ani najwyższe wykształ
cenie, ani najszersza działal
ność społeczna. ”
Tak więc, drogie Panie, nic nie 
zwalnia nas od doskonałości w 
prowadzeniu domu, i tak już 
tylko dla przypomnienia, nie 
oszczędzajmy własnych dzieci 
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(płci obojga), albowiem tylko z 
domu wynieść można przy
wiązanie do tradycji „rządne
go” gospodarowania.

Przyjrzyjmy się teraz co 
ciekawszym zadaniom 
gospodarskim, wymienianym 

w dawnych poradnikach. Jest 
to swoista mieszanka magii, 
znachorstwa, a także wysub
limowanego poczucia este- 
tyzmu. Niewątpliwie jednym z 
„najważniejszych” zadań gos
podyni była w staropolskim 
domu... hodowla pijawek, 
„ zwłaszcza na wsiach, gdzie na 
zawołanie trudno albo wcale nie 
podobna ich dostać, a od nich 
zależeć może nie raz życie cho
rego. ” Jeśli pragną się niektó
rzy jeszcze więcej o owych 
„zwierzątkach” (tak nazywano 
je w książce) dowiedzieć, to 
systemowo dzieliły się one na: 
„niłódki, małe, średnie, duże i 
maciorki”. Hodowla tychże 
nie była sprawą prostą. Okazu
je się, że trudno byłoby dziś 
sprostać wymaganiom pija
wek, bo „chociaż wytrzymują 
po kilka dni w wodach zatru
tych różnemi szkodliwemi dla 
organizmu gazami, jednakże po 
upływie tego czasu giną. ” No 
cóż, my jakoś pokonaliśmy ten 
problem...
W Warszawie cena jednej pi
jawki na targu (prosto od chło
pa) wynosiła w 1868 r. aż 30 
kopiejek! Był to więc towar 
cenny i do tego trudny w 
transportowaniu. Dla chcą
cych nimi handlować jeszcze 
dodatkowa informacja: do 
przewozu stosowano skrzy
neczki „mchem wysłane” lub 
miałką glinę „jak to robią w 
Smyrnie” albo płócienne worki 
„ używane nad brzegami Duna
ju”.

Dajmy pokój pijawkom i 
przypatrzmy się innym cieka
wostkom gospodarskim, takim 
jak kosmetyki domowej pro
dukcji i wszelkie mazidła na 
porost włosów. Niezwykle cie
kawym przykładem jest pro
szek mydlany, którego „używa 
się albo do zębów albo do gole
nia”. Wyrabiany był z wiór
ków mydlanych dobrze wysu
szonych i zaprawionych pach- 
nidłem. Tak przygotowana 
mieszanka miała — jak sami 
możemy sobie to wyobrazić — 

niezwykłe wprost zalety! 
Gdyby zaś pilna gospodyni 
pragnęła dowiedzieć się, co to 
jest prawdziwy Cold-Cream 
spieszę donieść, że jest to mie
szanka do wykonania domo
wym sposobem z następują
cych składników:
„olejku fijołkowego 500 części 
wody fijołkowej 500 części
wosku białego 28 części
olbrotu
(Sperma Ceti) 28 części
olejku migdałów gorzkich 5 
kropli”.
Całość wykonywało się w por
celanowym moździerzu w ką
pieli wodnej.
Pomadkę do ust zrobić można 
było w sposób bardzo prosty. 
Należało przetopić razem sma
lec i tłuszcz od nerki, a na
stępnie zafarbować korzeniem 
alkany i zaperfumować olej
kiem bergamotowym, w pro
porcji 28 części na 500 części 
pomady.

Problemy higieny osobi
stej nie są w naszym kra
ju — co ze smutkiem konstatu

jemy także dziś — najmocniej
szym punktem ogólnej wiedzy 
o korzystaniu z dobrodziejstw 
wody i wspomagających ją 
mikstur oraz preparatów. 
„Czy należy myć głowę i ma
czać włosy? ” — pytał pod ko
niec wieku autor jednego z 
poradników gospodarskich i 
odpowiadał „sądzimy, że mo
żna myć, ale nie zbyt często... ” 
(!!!) To nas napawa zgrozą, ale 
wiara w wypadanie włosów na 
skutek częstego ich mycia sta
nowiła poważną przeszkodę 
we wprowadzaniu nowinek. 
Pojawiały się natomiast dzie
siątki przepisów na pomady 
„przywracające włosy", od 
których dziś może nam na 
głowie... włos stanąć. Oto jed
na z takich receptur: „ćwierć 
funta olejku z migdałów słod
kich prasowanego na zimno, 
dwa łuty wosku żółtego, czyste
go, roztopić w nim należy, 
przez zanurzenie w wodzie na
czynia. Do tych dwóch przed
miotów dodać olejku terpenty
nowego 6 do 8 kropel. Razem 
utrzeć w kamiennem lub porce- 
lanowem moździerzu, a będzie 
zdatne do wcierania w głowę. ” 
Do najciekawszych bodaj roz
działów dawnych poradników 
gospodarskich należały porady

1.2. Polecane 
w 1929 r.: 

praktyczny 
fartuch (1) 

i czepeczki (2) 
do zajęć 

domowych 
3—5. Reklamy 

różnego sprzętu 
gospodarstwa 

domowego 
z lat 

dwudziestych
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Daszyny do prania systemu Tadeusza Podosltiego 

„MARYSIA”
Nagrodzona medalami złotemi i srebrnemi 
na różnych wystawach Krajowych i Za
granicznych, oraz dyplomem uznania na 
wystawie Ruchomej Prób i Wzorów prze
mysłu krajowego.

Nie niszczą bielizny, nie wy
magają siły fachowej—prać mo
że każdy, dają 90°/o 
oszczędności siły 
roboczej, mydła, o-

sztują o 6O°/o taniej 
od renomowanych 
mi-szyn do prania, 
fabryk niemieckich 
W użyciu: w licz
nych oddziałach
wojskowych, szpita
lach, hotelach i t. p. MASZYNA Nr. 1.

TOW. PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE

MASZYNY DO PRANIA SYSTEMU

TADEUSZA PODOSKIEGO
SPÓŁKA Z OGR. ODP.

Warszawa, Natolińska 4 m. 5 

Telefony: 311-86, 513-83

Wyżymaczki
„Madame Sans Gene” 

oraz wszelkie sprzęty 
do użytku domowego

Spółka Akcyjna Handlu Towarami Żelaznemi 

Krzysztof Brun i Syn 
w Warszawie, plac Teatralny.

F i 1 j e :
Marszałkowska 68 i 124. Nowy-Świat 41.

dające się jeszcze dziś wyko
rzystać, a mianowicie związa
ne z praniem, czyszczeniem 
plam i „odświeżaniem” odzie
ży. Ciekawe były też niektóre 
porady na temat mycia obra
zów i klejenia porcelany. I tak 
zasmolone malowidło obmywa 
się czystą, miękką, „nieco zlet- 
nioną” wodą bez mydła. „Da
lej ubić białko od jaja bardzo 

mocno, gdy ta piana postoi parę 
godzin zdejmuje się kożuch, a 
wodą pozostałą pod spodem, 
obmywa się obraz. ” Ten spo
sób przedkładam pod rozwagę 
konserwatorom dzieł sztuki. 
Inny, równie ciekawy przepis 
dotyczył klejenia porcelany. 
Tak więc: „Dowolną ilość biał
ka od jaja ubija się na tęgą pia
nę i miesza ze świeżem makrem 
twarogiem. Tak niech postoi, a 
gdy się zrobi skórka grubości 
rubla, wierzch onej zdejmuje się 
cienko, resztę zaś należy wy
mieszać z niegaszonem wap
nem, którego dodaje się do takiej 
gęstości, żeby posmarować mo
żna było miejsce odtłuczone, 
które powinno być poprzednio 
starannie oczyszczone, za po
mocą rozpuszczonej w miękkiej 
wodzie sody; najlepiej zaś jest 
kleić zaraz po stłuczeniu. ”

Dla pań posiadających 
kapelusze z piórami 
pouczająca jest rada jak „fry

zować pióra”. Otóż „przeciąga 
się je nad rozżarzonemi węgla-
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Chrońcie zdrowie swych rodzin.

XV/IELKIE ryzyko ponosi ten, kto przecho- 
wtijc swe produkty spożywcze w tempe

raturze powyżej +8°C. Przy takiej temperatu
rze obficie się tworzy w nich pleśń i rozwijają 
się niezliczone ilości nakteryj. Owoce, jarzyny, 
mięso i mleko... wszystko psuje się szynko. 
<hoć czasami niespo- 
strzeżenie. Tylko przez 
mikroskop zobaczyć mo
żna zmiany organicz
ne w produkcie, nim 
wzrok i powonienie o- 
strzegą o jego zepsuciu.

Przechowując produk
ty w niewłaściwy sposób, 
narażacie’swoje zdrowie 
i zdrowie, swych rodzin 
na ukrvte niebezpieczeń
stwo. Produkty spożyw
cze, które wydają się nam 
świeże, mogą w rzeczywi
stości być niezdatne do u- 
żytku. Chłodnia Frigidai- 
re zabezpieczy zdrowie

Wasze przed niewidzialnym wrogiem; prze
chowując produkty spożywcze w bezpiecznej 
temperaturze, w której całkowicie zachowane 
będą ich świeżość, smak i wartość odżyw
cza. Posiadając chłodnię Frigidairc, pani 
domu może mieć na każde żądanie sałatki 

i desery mrożone... mo
że mieć zawsze świeży 
lód do potraw i napo
jów chłodzących... bez 
względu na pogodę.

Frigidaire jest chłod
nią automatyczną. .Nie 
wymaga żadnej obsługi. 
Działa przy pomocy prą
du elektrycznego, który 
zużywa w ilościach mini
malnych. Działa zawsze 
cicho, spokojnie i pewnie. 

Prosimy o odwiedzenie 
naszego stoiska na wy
stawie. Chętnie udzielimy 
Wani szczegółowych i wy
czerpujących informacyj.

Jabłko przechowywa
ne zwykłym sposo
bem, «• temperaturze 
ponad 8’ C teriazwe 
wielką ilość pleśni 

i bak te ryj.

FRIGIDAIRE
PRZEDSTAWICIELSTWO NA POLSKĘ I W M GDAŃSK

„ELIBOR”
sr. AKC. HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA

Ł. J. BORKOWSKI
WARSZAWA, MAZOWIECKA 11

nu, posypanemi miałkiem cuk
rem, a same kurczyć się będą ”. 
W jednym z poradników do
mowych wyczytałam, że jest 
sprawą ważną wiedza na temat 
„prania blondyn” (tu proszę 
nie nadinterpretować termi
nu!). Otóż ten „przedmiot 
stroju kobiecego”, który już 
pod koniec XIX w. wyszedł z 
użycia — i jak pisała autorka 
innego poradnika — „spo
dziewać się można, że zwykłą 
koleją powróci do składu ozdób 
damskich” — był rodzajem ob
szycia dodawanego do stroju 
kobiecego. Blondyny prało się 
tak samo, jak koronki, a więc 
nawinięte na wałek, nacierając 
je mieszaniną złożoną z mio
du, mydła i spirytusu. Potem 
wyciskało się je polewając let
nią wodą. Po zdjęciu z wałka 
należało blondyny przesuszyć 
trzepiąc i rozłożyć na miękkim 
podłożu. Zamiast prasowania 
„pociągnąć kilka razy wilczym 
kłem, co im nada glans i sztyw
ność. ” I ta magiczna porada 

niechaj zakończy tematy z po
granicza wiedzy tajemnej.
Garść specjalnie wybranych 
dziwnych i czasem komi
cznych zaleceń i przepisów 
związanych z prowadzeniem 
domu — to jedynie fragment 
prawdziwie fascynującej i czę
sto bardzo przydatnej wiedzy 
o prowadzeniu gospodarstwa.

Tylko bowiem znajomość 
wszelkich domowych zajęć 
pozwala na „utrzymanie po
rządku, akuratności i oszczęd
ności. ”

Magdalena Gumkowska

Wykorzystano następujące książ
ki:
1. Poradnik czyli Kalendarz dla 
gospodyń na rok przestępny 1868
2. M. Ochorowicz-Monatowa, 
Uniwersalna książka kucharska, 
Praktyczny kucharz warszawski, 
Warszawa 1924
3. Zasady prowadzenia domu, 
Warszawa 1929

Gdy kamień 
rośnie

Niegdyś sądzono, że 
pokrycie powierzch
ni zabytkowego obie
ktu szczelną powłoką olejnej 

farby i tym samym zamknięcie 
wylotów kapilar na po
wierzchni kamienia stanowi 
dla niego nie lada dobrodziej
stwo, gdyż zabezpiecza go 
przed wchłanianiem wilgoci 
atmosferycznej. Historia zna 
takie wypadki od dość dawna i 
to — niekiedy — w odniesie
niu do bardzo sławnych za
bytków. Na przykład Pałac na 
Wodzie w warszawskich Ła
zienkach — w okresie gdy były 
one carską własnością — został 
pomalowany przez Rosjan kil
koma warstwami różnego ro
dzaju żółtej farby. Ten sam los 
podzieliły ozdabiające pałac 
oraz jego bezpośrednie oto
czenie kamienne rzeźby. 
Tendencja ta np. w stosunku 
do przydrożnych czy przy-

że w momencie jej nano
szenia był on całkowicie 
suchy i zabezpieczony 
przed jakąkolwiek możli
wością przyswojenia wil
goci. Tymczasem w warun
kach zewnętrznych, w dodat
ku przy możliwości kapilarne
go podciągania zasolonej wody 
gruntowej, jest to praktycznie 
niemożliwe. Jeżeli zatem wol
no stojący kamienny posąg 
pokryjemy olejną powłoką, a 
nierzadko tworzącymi grubą 
warstwę kilkoma powłokami, 
skażemy go na wymyślne tor
tury, jakich gorzkim owocem 
bywają często nieodwracalne 
zniszczenia. Swoje niszczy
cielskie działania rozpoczną 
bowiem wówczas — i to z całą 
mocą — nie tylko sole rozpu
szczalne, które nie mogąc 
wykrystalizować na po
wierzchni obiektu lub w 
kompresie odsalającym, uczy-

123 4 5 6

1. Zniszczenia 
w kamieniu 
porowatym 
o lepiszczu 
wapiennym:
1 — nawarstwienia 
zewnętrzne,
2 — pierwotna 
powierzchnia 
kamienia,
3 — nawarstwienia 
wewnętrzne,
4 — warstwa 
kamienia 
ulegająca 
dezintegracji,
5 — warstwa 
pozbawiona 
częściowo 
lepiszcza,
6 — kamień nie 
zmieniony

cmentarnych figur oraz kapli
czek pokutuje do dzisiaj, z tym 
że — jak sądzę — bardziej de
cyduje o jej żywotności specy
ficznie pojmowany wzgląd 
estetyczny niż konserwatorski. 
Owszem, uszczelniająca olej
na powłoka może okazać 
się dla zabytkowego obiek
tu zbawienna w skutkach, 
ale tylko pod warunkiem,

nią to w porach powierzch
niowych, gdzie na skutek naci
sku wywieranego przez cykli
cznie rozrastające się kryształy 
postępować będzie bez ża
dnych przeszkód ukryta pod 
warstwami farby destrukcja 
kamienia. Da również o sobie 
znać nie mająca którędy odpa
rować woda. Krystalizując w 
lód tak dalece zwiększa ona
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2.3. Rzeźba ogrodowa (2)
i postument (3) 

pokryte dziką patyną 
i mchem

swoją objętość, że już w tem- 2 
peraturze 0°C nacisk rozrasta
jących się kryształów na ścian
ki kapilar kamienia wynosi 6 
kg/cm2, a w temperaturze mi
nus 22°C przekracza dwie to
ny!

Zamknięcie wylotów po
rów powierzchniowych 
może nastąpić także w następ

stwie zachodzących w kamie
niu procesów chemicznych, a 
ściślej chemicznego rozkładu 
niektórych jego składników. 
Produktem tego rozkładu są 
tzw. nawarstwienia określane 
również mianem fałszywej pa
tyny. Mają one postać bardzo 
zbitych i twardych skorup o 
barwie czarnej, a skutek ich 
pojawienia się jest dla kamie
nia tak samo szkodliwy, jak w 
wypadku olejnych powłok i na 
tym samym polega. Jedną z 
przyczyn tworzenia się nawar
stwień stanowi długotrwałe za
leganie na kamiennej rzeźbie 
pokrywy śnieżnej. Pokrywa 
taka nie jest bowiem sterylnie 
czysta, lecz przy występują
cym obecnie skażeniu atmos
fery zawiera liczne zanieczy
szczenia, wśród nich tzw. 
bezwodniki kwasów siarka
wego i siarkowego, czyli dwu- 
i trójtlenki siarki. Do tego, aby 
z bezwodnika kwasowego ut
worzył się kwas, potrzebna jest 
woda. Wystarczy zatem, że 

(zdjęcia: 
Małgorzata Bąk)

pokrywa śnieżna zacznie top
nieć, a już kwas siarkawy lub 
siarkowy przeniknie pod po
stacią stężonego roztworu w 
głąb kamienia i rozpocznie 
tam swoje żerowanie. Szcze
gólnie łatwo padają jego ofiarą 
węglany, czyli sole kwasu węg- 

3 lowego, a wśród nich węglan 

wapnia, czyli podstawowy 
składnik skał wapiennych oraz 
piaskowców o lepiszczu wa
piennym. Biada zatem zabyt
kowej rzeźbie wykutej w któ
rymś z tych właśnie materia
łów kamiennych! To bowiem, 
co wtedy będzie się z nią dzia
ło, można przyrównać do two-
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rżenia się nowotworu. Załóż
my, że jest ona wykonana z ta
kiego piaskowca. Kwasowy 
rozkład wapiennego lepiszcza 
po pierwsze osłabi ją, a po 
drugie — reakcja między kwa
sem siarkowym a węglanem 
wapnia doprowadzi do pow
stania siarczanu wapnia — 
rozpuszczalnej soli zwanej po
tocznie gipsem, która w wyni
ku procesu odparowywania 
wody przemieści się do po
wierzchni i stopniowo odkła
dając się tam zamknie wyloty 
porów, tworząc niezwykle 
trudne do usunięcia siarcza
nowe nawarstwienie. Mówi się 
wtedy, że kamień rośnie.

Wspomniałem przed 
chwilą, że usunięcie 
siarczanowego nawarstwienia 

jest niezwykle trudne. To sa
mo odnosi się do olejnych 
powłok. Skala trudności pole
ga w obu wypadkach na tym, 
że uwolnienie danego obiektu 
od nawarstwień lub olejnej 
farby nie może zaszkodzić 
zdrowej tkance kamienia, do 
czego z łatwością dochodzi 
przy nieumiejętnym wykona
niu koniecznego zabiegu. Jeże
li bowiem przeprowadzimy go 
np. z użyciem środków chemi
cznych, których zadaniem jest 
takie rozmiękczenie usuwa
nych warstw, aby dały się łat
wo zeskrobać nożem szew
skim, a stosując wspomniane 
środki zlekceważymy wiele 
nieprzekraczalnych wymogów 
dotyczących stężenia roztworu 
oraz czasu oddziaływania — 
nie dziwmy się, że niszcząc 
nawarstwienia uszkodzimy 
również zdrowy kamień. Po
tencjalne niebezpieczeństwo 
jest zatem znaczne i w związku 
z tym logicznie zabrzmi pog
ląd, że chyba prościej pow
strzymać się przed nano
szeniem olejnych powłok 
czy też zapobiegać tworze
niu się nawarstwień, niż 
potem je usuwać. Najczęś
ciej spotykaną metodą zapo
biegania jest zwyczajne omia
tanie rzeźb za śniegu. Spotyka 
się jednak również wypadki 
okrywania rzeźb na zimę spe
cjalnymi osłonami.

Stanisław A. Sikorski

Odnalezione obrazy

Tak naprawdę, to nie
wiele było wiadomo o 
kolekcji hr. Ludwika 
Michała Paca w latach 1921 — 

—1925, kiedy polska de
legacja Komisji Reewakuacyj- 
nej prowadziła w Moskwie ne
gocjacje na temat dzieł sztuki 
zagarniętych w okresie zaborów. 
W swoim czasie zbiory daw
nego pułkownika szwoleżerów 
i generała wojsk Królestwa 
Polskiego były głośne, głównie 
z powodu rzeźb zamawianych 
u twórców z kręgu Canovy 
oraz rzymskich i greckich sta
rożytności, ale także dzięki 
pokaźnemu zespołowi malar
stwa europejskiego. Większość 
tych obiektów Pac nabył w 

potem emigracja do Francji 
pociągnęły za sobą osekwes- 
trowanie jego dóbr na terenie 
Królestwa. Aby zapobiec cał
kowitej utracie ruchomości, co 
cenniejsze przedmioty z Dow- 
spudy i rezydencji warszaw
skiej zostały ukryte, lecz po 
kilku latach władze carskie 
odnalazły je i skonfiskowały. 
Następnie część sprzedano na 
licytacjach publicznych, a po
zostałe padły łupem carskich 
generałów i czynowników.
Po zwycięskiej wojnie ze 
Związkiem Radzieckim, na 
mocy traktatu ryskiego wiele 
cennych zespołów zabytko
wych wróciło do kraju. Nieste
ty, z kolekcji Paca udało się 

do kilku portretów po Pacach, 
lecz wiele nie osiągnął, bo 
obrazy do dziś znajdują się w 
Smoleńsku.

Tymczasem do dzieł sztu
ki szeroko znanych w 
Polsce — chociażby ze znacz

ka pocztowego — należy obraz 
Abrahama Hondiusa „Walka 
psa z czaplą”. Miłośnik sztuki 
dowie się ponadto, że płótno 
— sygnowane i oznaczone da
tą 1670 — powstało podczas 
pobytu malarza w Anglii i że 
do warszawskiego Muzeum 
Narodowego trafiło przed 
wojną jako dar hr. Jakuba Po
tockiego z Helenowa oraz że 
hrabia kupił dzieło w Paryżu, 
na aukcji zbiorów księcia 
Ludwika Sapiehy (za 4000 fr.). 
Mało kto może jednak wie
dzieć, że wcześniej należało 
ono właśnie do kolekcji Paca, 
którą nasz wschodni sąsiad rze
komo podstępnie chciał za
trzymać dla siebie.
Obraz wchodził w skład ro
dzinnej kolekcji Sapiehów w 
Biarritz, na południu Francji. 
Zbudowany tam w XIX w. 
niewielki pałac, o modnych 
wówczas formach tzw. ko
stiumu francuskiego, stał się 
emigracyjną siedzibą familii 
— w miejsce opuszczonej po 
Powstaniu Styczniowym re
zydencji rodowej w Wysokim 
Litewskim. W nowym domu 
zostało umieszczone archi
wum zabrane z kraju i zbiory 
artystyczne, których dzieje

1. A. Hondius 
„Walka psa z czaplą"

czasie wojen napoleońskich 
oraz wielu podróży do Francji, 
Włoch, Anglii i umieścił w 
dwóch słynnych pałacach — w 
Dowspudzie i Warszawie. 
Zbiory Pacowskie miały jed
nak żywot stosunkowo krót
ki. Czynny udział hrabiego w 
Powstaniu Listopadowym, a 

odzyskać tylko starożytności 
(dziś w Muzeum Narodowym 
w Warszawie), o obrazach zaś 
nikt nie słyszał. Mimo to pra
cujący w Komisji Reewakua- 
cyjnej prof. Marian Morelow- 
ski szukał ich potajemnie w 
muzeach sowieckiej Rosji. 
Udało mu się nawet dotrzeć 

wiążą się ściśle z genealogią 
rodziny. Wspomniany wyżej 
Ludwik Sapieha był bowiem 
synem księcia Ksawerego i je
go drugiej żony, Ludwiki z 
Paców, rodzonej córki oma
wianego tu generała-kolekcjo- 
nera, pierwowzoru Hrabiego z 
Pana Tadeusza.
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Jak się okazało, Rosjanie nie 
skonfiskowali całego mie
nia Paca. Dzięki pomocy przy

jaciół hrabiemu udało się ura
tować i wydostać z kraju około 
100 obrazów, przechowywa
nych przez Antoniego Blanka, 
profesora Uniwersytetu War
szawskiego. Latem 1835 r. 
znalazły się one w Paryżu, lecz 
właściciel już ich nie zobaczył, 
ponieważ zmarł w Smyrnie 8 
września. Po śmierci ojca 
odziedziczyła je Ludwika, lecz 
zanim osiągnęła pełnoletność, 
malowidła pozostawały u jej 
prawnego opiekuna, dawnego 
przyjaciela hrabiego — gen. 
Karola Kniaziewicza. Ten 
nieco przypadkowy, ale intere
sujący zbiór w większości 
składał się z dzieł mistrzów 
flamandzkich i holenderskich. 
Znajdowały się tu pejzaże, 
sceny rodzajowe, martwe na
tury i portrety przypisywane 
takim malarzom, jak Both, van 
Brekelenkam, Hals, van Go- 
yen, Ter Borch, Wouwerman i 
inni. Stosunkowo dużą grupę 
stanowiły przedstawienia ma
rynistyczne z obrazami przy
pisywanymi obu Ruysdaelom. 
Ponadto na uwagę zasługują 
dwa pejzaże określane jako 
dzieła Pietera Brueghla. Śro
dowisko włoskie reprezento
wały kompozycje w „wielkim 
stylu” o tematyce mitologi
cznej i biblijnej, pędzla Bassa- 
no, Dolciego, Reniego oraz 
„Portret Vittorii Colonny” 
pędzla del Piombo. Kolekcja 
ta była złożona w skrzyniach 
na strychu paryskiego domu 
Kniaziewicza. Natomiast je
denaście malowideł zdobiło 
ściany apartamentu mieszkal
nego, w tym portret Paca (F. 
Gerarda), jego żony (J.B. Wi- 
cara) i przedstawienie Hon- 
diusa, które dziś znajduje się w 
muzeum warszawskim.

Kiedy w 1842 r. opiekun 
zmarł, Pacówna — wów
czas już księżna Sapieżyna — 

zabrała zbiór na Litwę. Na
stępnie przynajmniej część 
obrazów ponownie przemie
rzyła Europę, przeniesiona 
tym razem do Biarritz. Po la
tach, 15 czerwca 1904 r. Lud
wik Sapieha wystawił je na 
sprzedaż w 1’Hótel Drouot. 
Na aukcji pojawiło się także 
kilka dzieł z wyprocesowanej

przez księżnę części galerii 
dowspudzkiej, którą w 1831 r. 
ukryto w kościele w Raczkach 
na Suwalszczyźnie (m.in. 
„Portret Barbary Radziwił
łówny”). W wyprzedaży wzięli 
udział znani kolekcjonerzy i 
marszandzi — portret Radzi

wiłłówny nabyła fundatorka 
muzeum Jacquemart-Andre w 
Paryżu. Jedynym Polakiem, 
który uczestniczył w licytacji, 
był Jakub Potocki. Należy są
dzić, że nie było to przypad
kowe, był bowiem synem Sta
nisława Potockiego z Brzeżan i

2. J. de Wet,
„Józef sprzedający zboże”
3. D. Teniers (?)
„Zabawa chłopska”
4. Nieuwenhuysen „Krajobraz 
z pasterzami” (sygn. Cuyp) 
(zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie)
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Marii Sapieżanki, przyrodniej 
siostry ks. Ludwika. Może 
więc chciał uchronić przed 
rozproszeniem przynajmniej 
część zbiorów rodowych. Do 
kolekcji w Helenowie zaku
piono wówczas niemal trzecią 
część oferowanych dzieł.
Hrabia Jakub (zm. w 1934 r.) 
zapisał muzeum warszaw
skiemu przeszło 40 obrazów.

— poza wspomnianą już 
„Walką psa z czaplą” Hondiu- 
sa — kompozycja Jacoba de 
Wet „Józef sprzedający zbo
że”, dwie sceny rodzajowe 
przypisywane D. Teniersowi, 
pejzaż sygnowany nazwiskiem 
A. Cuypa (dzieło niejakiego 
Nieuwenhuysena, mało zna
nego malarza flamandzkiego), 
dwie bitwy A.F. Rubensa oraz

Szkoda, że rozdzielono je 
między różne budynki mu
zealne lub pozostawiono w 
magazynach, bo blisko po
łowa tworzyła kiedyś, a 
przynajmniej mogła two
rzyć zespół zgromadzony 
przez Paca. Należy do nich

ponad dziesięć innych prac 
mistrzów holenderskich i fla
mandzkich. Historia sprawiła, 
że zanim dzieła te znalazły się 
w Warszawie, odbyły liczne 
peregrynacje, ale tym razem 
Rosja okazała się niewinna.

Tomasz F. de Rosset

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%

— 1 słowo w ramce

II. Ogłoszenia drobne 
— 1 słowo 4 000 zł 

40 gr
7 000 zł

70 gr
UWAGA: dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków — 33°°° za jedno słowo 

i 4 000 za jedno słowo w ramce.
40 gr

III. Teksty reklamowe w formie artykułów informacyjno-pub-
licystycznych, wywiadów, reportaży — ceny od 5 °soO°^° do

'^1500 zt° <wedłu9 uzgodnienia).

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie z

| WPŁACAJĄCY
imię-----------------------------------------------------
nazwisko

I kod poczt.
adres 

na rachunek 
AMOS 

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

j 1586-77578-136

| stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zł

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 

zł  
 

słownie z
 

WPŁACAJĄCY
imię_______________________________

nazwisko  
kod poczt.--------------------------------------------

adres  
 

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136 

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zł 

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł 

słownie z
 

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zł .........................
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Rekolekcje w Kazimierzu

Pięć lat, które minęły od 
chwili zamknięcia epoki 

Polski Ludowej, konserwato
rzy zabytków uznali za odpo
wiednią perspektywę dla 
oceny i podsumowania 
„ochrony i konserwacji dóbr 
kultury w Polsce 1944—1989” 
w świetle „uwarunkowań poli
tycznych i społecznych". Ta
ki tytuł nosiła doroczna kon
ferencja Stowarzyszenia Kon
serwatorów Zabytków w li
stopadzie 1994 r. w Kazimie
rzu nad Wisłą. Obok konser
watorów — tych urzędowych 
i tych zajmujących się prak
tyczną konserwacją — 
uczestniczyli w niej historycy 
sztuki i architektury, doku
mentaliści, archeolodzy i na
uczyciele akademiccy z kie
runków konserwatorskich. 
Referaty i głosy w dyskusji 
dotyczyły trzech głównych 
nurtów tych konserwator
skich rekolekcji: spadku po 
PRL, przyczyn dewastacji 
zabytków oraz ich ochrony w 
nowym ustroju.
Odnośnie do spadku 
Główny zarzut dotyczył 
ogromnych spustoszeń w 
krajobrazie kulturowym na
szego kraju. Polska jawi się 
obecnie jako kraj o zdegra

dowanym krajobrazie, poz
bawionym elementów wiążą- 
cych go z tradycją, a już 
wkrótce będzie krajem 
wspaniałych kościołów i pa
łaców, lecz całkowicie poz
bawionym zabytkowych dwo
rów, chałup, wiatraków itp. 
Cytowane przez jednego z 
mówców stwierdzenie hisz
pańskiego filozofa Ortegi y 
Gasseta: „Pokaz mi krajo
braz, w którym żyjesz, a po
wiem ci kim jesteś”, doskona
le oddaje istotę tej części 
konferencji. Inni jej uczestni
cy ukazywali straty w róż
nych rodzajach zabytków, np. 
żydowskich czy unickich. 
Szczególne spustoszenia na
stąpiły wśród zabytków tzw. 
poniemieckich. Krytykowano 
także liczne przykłady reali
zowanych rozwiązań urbani
stycznych i rekonstrukcyj
nych, m.in. sytuowanie „blo
kowisk" na obszarach zabyt
kowych.
Odnośnie do przyczyn.Wie
lu aktywnych w tamtych cza
sach konserwatorów twier
dziło, że w sumie był to okres 
dla zabytków pozytywny i że 
uratowano ich dużo. Zwracali 
jednak uwagę na uwarunko
wania decydujące o tych 

możliwościach — polity
cznych i ideologicznych 
związanych z wprowadza
niem ustroju socjalistyczne
go i w związku z tym nowych 
form własności. Na przykład 
w efekcie reformy rolnej ty
siące dworów straciło właś
cicieli i zostało świadomie 
zniszczonych. Podobny los 
spotkał inne atrybuty „klaso
wego ucisku" — pałace, 
mieszczańskie kamienice, 
obiekty sakralne. Małe mia
sta historyczne ucierpiały 
głównie przez migrację lud
ności do wielkich ośrodków 
przemysłowych, zaś miasta 
czy zamki poniemieckie roz
bierano często przy entuzja
stycznym udziale ludności 
polskiej. Taki stan świado
mości trwał bardzo długo. 
Jeden z konserwatorów 
wspominał, że gdy w latach 
sześćdziesiątych wizytował 
Golub-Dobrzyń, namawiał 
tamtejsze władze do wyre
montowania zamku i umie
szczenia w nim siedziby 
władz powiatowych; usłyszał 
odpowiedź, iż nie godzi się, 
aby władza ludowa spogląda
ła na społeczeństwo z góry i 
— dodatkowo — z murów 
zamku krzyżackiego! W okre
sie PRL niska była ranga za
bytków i w ogóle tradycji w 
świadomości społecznej, co 

wynikało z obowiązującej 
ideologii oraz prawa: ni
szczenie zabytku pozostawa
ło bezkarne. Wskazywano też 
na słabą pozycję konserwa
torów wojewódzkich, ich uza
leżnienie od władz tereno
wych, a także na wadliwe 
ustawy regulujące prawny 
status zabytków. Do dziś wie
le z nich nie ma jasnej sytua
cji własnościowej. Na przy
kład zespół klasztorny w Lu
biążu po prostu nie istnieje, a 
do rejestru Państwowego 
Funduszu Ziemi wpisany jest 
jako... 12 ha gruntu! Krytyko
wano też konserwatorskie 
wykonawstwo i podkreślano 
„akcyjność" większych przed
sięwzięć konserwatorskich, 
nastawienie na sukces pro
pagandowy i ideologiczny, 
wobec którego substancja 
zabytkowa odgrywać miała 
rolę dekoracyjną.
Odnośnie do zmian od 
1989 r. Na ten temat oficjal
nie mówiono niewiele, nieco 
więcej w kuluarach. Wielo
letni konserwator zabytków 
Kazimierza, Jerzy Żurawski 
(dzięki niemu m.in. rynek 
miasteczka nie został zalany 
asfaltem), raczej sceptycznie 
ocenił sytuację, w której na 
plan pierwszy wysuwają się 
uprawnienia prywatnego wła
ściciela, a możliwości kon-

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata
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20 000
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serwatora ulegają znaczne
mu pomniejszeniu. Inni dy
skutanci zwracali uwagę na 
potrzebę propagowania świa
domości prozabytkowej i 
szacunku dla tradycji. Tylko 
dzięki tej propagandzie — 
argumentowali — nasze 
dziedzictwo może liczyć na 
jaśniejszą przyszłość. Nie 
powróci już bowiem tak bo
gaty sponsor, jakim było 
państwo. Ochrona zabytków 
powinna więc być dziś i w 
przyszłości oparta — jak ma 
to miejsce w większości kra

jów europejskich — na włas
ności prywatnej i realizowana 
z prywatnych funduszy. 
Chcąc zbliżyć się do tego, 
potrzebne są jednak zmiany 
w społecznej świadomości, 
dziś zdewastowanej — este
tycznie i etycznie — przez 
minioną ideologię. Aby w 
przyszłości było więcej do
brych planów niż złych 
wspomnień — tego życzyli 
sobie uczestnicy rekolekcyj
nej konferencji w Kazimierzu.

Zdzisław Skrok

Spotkanie w Świdnicy

W dniach 3—4 listopada ubiegłego roku w Kościele 
Pokoju w Świdnicy (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 

1994) odbył się Drugi Niemiecko-Polski Workshop na temat 
projektu ocalenia tego zabytku. Ponad dwudziestu referentów 
ze wszystkich współpracujących instytucji dokonało bilansu 
prac wykonanych, przedstawiło prace bieżące i określiło 
zamierzenia na najbliższy czas. Ukończone zostały badania 
budowlano-techniczne i statyczne konstrukcji budynku, 
inwentaryzacja architektoniczna, badania restauratorskie 
wyposażenia i malowideł oraz kwerenda archiwalna. Latem 
1994 r. dwaj niemieccy organmistrze zbadali stan organów, a 
specjaliści z Torunia zajęli się kamiennymi epitafiami i 
cennym zespołem prawie czterystu krzeseł z XVII—XX w.
Ponieważ okazało się, że malowidła na stropach naw 
bocznych i empor są w bardzo złym stanie, we wrześniu 1994 r. 
rozpoczęto ich zabezpieczenie, które do końca października 
objęło 75 proc, powierzchni. Dokonana też została 
dezynfekcja gazem w komorze próżniowej kościelnego zbioru 
książek i archiwaliów (350 mb), który będzie wkrótce 
zinwentaryzowany. Podczas spotkania zaprezentowano i 
przedyskutowano efekty próbnych prac przy elementach 
konstrukcji i wyposażenia. Wzorcowo odrestaurowano jedne 
drzwi i jedno okno, zaś specjaliści z Torunia poddali 
konserwacji epitafium Johanna Wincklera z 1709 r. oraz kilka 
detali: putto z balustrady kosza ambony, anioła z loży stolarzy i 
szklarzy, fragment malowanego epitafium Susanny von 
Zedlitz. Fragmenty te wraz z dokumentacją fotograficzną 
pokazano na urządzonej w kościele wystawie.
Wiosną 1995 r. winna się rozpocząć planowana na dwa lata 
restauracja konstrukcji i pokrycia dachu. Pod koniec 1995 r. 
ustalony będzie plan restauracji konstrukcji szkieletowej 
ścian, a także drzwi i okien. Dopiero po ukończeniu tych prac 
zacznie się konserwacja wyposażenia. Jak oświadczył Ulrich 
Schaaf, kierownik świdnickiej filii Niemieckiego Centrum 
Rzemiosła i Ochrony Zabytków z Fuldy, „jakość wykonania 
jest ważniejsza od czasu trwania prac". Podkreślić trzeba do
brą organizację sesji oraz fakt, że wszystkie referaty zostały od 
razu wydrukowane i rozdane uczestnikom. Kolejne spotkanie 
w Kościele Pokoju w Świdnicy — być może za rok. (jk)

Sztukaterie, rekonstrukcje, modelowanie, 
produkcja, montaż 

Katowice, tel. 585-404

Warunki prenumeraty
„ . 20 000 ...........Cena 1 egz. — — 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 11 A, 
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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UBIORY W POLSCE
II. Gotyckie splendory

W drugiej połowie XIV i w XV w. styl gotycki na dobre za
domowił się w Polsce. Wraz z nim nastał czas dominacji 
zachodnioeuropejskiej mody odzieżowej, która właśnie 
wtedy przybrała postać znanego do dziś zjawiska stosun
kowo częstych i powszechnych zmian form ubioru, świa
domie stylizujących ludzką sylwetkę wedle określonych 
wzorców. Ubiory gotyckie, również w Polsce, podkreślały 
w wyglądzie noszącego je człowieka te cechy, które prefe
rowała gotycka sztuka: smukłość, strzelistość, wertyka- 
lizm. Zaznaczano przy tym wyraźnie różnice proporcji w 
budowie męskiej i kobiecej figury. Mężczyzna miał mieć 
szerokie ramiona i wąskie biodra przy uwypuklonej klatce 
piersiowej, zaś kobiecym ideałem była wiotka postać o 
wątłych ramionach i małym biuście.
Wielka różnorodność ówczesnych ubiorów sprawiła, że 
dopasowanie wyglądu do obowiązującego wzorca piękna 
nie oznaczało bynajmniej monotonii. Do Polski docierały 
zarówno wpływy mody francuskiej, jak i flamandzkiej czy 
niemieckiej; obok nich trwały i rozwijały się rodzime for
my ubiorów. Noszono zatem stroje o bardzo urozmaico
nych fasonach, kolorach i rodzajach dodatków, zwłaszcza 
w miastach, przeżywających wówczas okres gospodarczej i 
kulturalnej świetności.
W gotyckiej modzie męskiej przeważały ubiory krótkie i 
obcisłe. Popularnym rodzajem codziennego odzienia był 
kabat — rodzaj kaftana, noszonego bezpośrednio na ko
szuli. Aby utrzymać ciężar zakładanych na kabat ubiorów 
wierzchnich czy zbroi, a także mocowanych doń początkowo 
nogawic, kaftan ten był odcinany w talii, miał poszerzone 
ramiona i obszerniejsze u góry rękawy; z przodu był zapi
nany lub sznurowany. W końcu XV w. przez owo sznuro
wanie widać było suto marszczony przód koszuli, a nie
kiedy bielizna wyglądała i z rękawów, przecinanych dla 
wygody ruchów. Kabat przepasywano dość wąskim, rze
miennym pasem, do którego doczepiano krótką broń lub 
kaletkę — małą, najczęściej skórzaną torebkę na pienią
dze.
Do krótkiego kabata czy dłuższej jaki lub tuniki pano
wie nosili obcisłe, sukienne albo skórzane spodnie wpu
szczane w miękkie, skórzane buty. Prócz popularnych w 
krajach zachodnich płytkich ciżemek o wydłużonych (ale 
nie nadmiernie) noskach, w Polsce mężczyźni używali tak
że bardziej odpowiednich w naszym klimacie skórzni o 
wysokich cholewkach.
Bardzo urozmaicone kształty miały w gotyku męskie na
krycia głowy. Obok najpowszechniejszego, ochronnego 
kaptura, nakładano filcowe kapelusze i czapki o stożkowa
tych główkach. W XV w. rozpowszechniły się workowate 
czapki ze spilśnionej dzianiny, których zwisającą część 
malowniczo drapowano, zaś w końcu tego stulecia pano
wie przywdziewali nawet duże, ściągane i marszczone na 
przodzie czepce z kosztownych tkanin. Eleganci mieli fry
zury z długich, opadających na ramiona włosów, trefio
nych w loki, utrwalane... białkiem z jajek. Krytykował je 
Jan Długosz, pisząc w 1466 r., że Polacy „przesadzają się 
zniewieściałością z kobietami, na ich wzór zapuszczając kę
dziory
Męskie szaty wierzchnie były w gotyckiej modzie długie i 
obszerne. W Polsce płaszcze i peleryny dodatkowo ociep
lano futrem, a najpowszechniejszym odzieniem zimowym 

stały się w XV w. kożuchy nie pokrywane materiałem. 
Gotyckie damy nadal pozostawały wierne sukniom pod
wójnym. Spodnia, o długich, wąskich rękawach, sięgająca 
pod szyję, zachowywała tradycyjny fason tuniki. Nato
miast suknia wierzchnia od połowy XV w. naśladowała w 
Polsce krój francuskiej robe — miała obcisły, odcinany 
stanik o podwyższonej talii, skrócone do łokcia rękawy i 
spódnicę mocno sfałdowaną z przodu, a wydłużoną z tyłu 
postaci. Trójkątny lub kwadratowy dekolt, rękawy i dół 
takiej sukni lamowano dość szerokimi bramami — li
stwami z futra lub odmiennego w kolorze materiału, haf
towanymi, a nawet naszywanymi klejnotami czy perła
mi. Suknię przepasywano wąskim, skórzanym paskiem. 
W domu kobiety zawieszały przy nim klucze, a wychodząc 
doczepiały doń torebkę — kaletkę.

Splendory gotyckiej mody najlepiej uwidoczniły się w no
szonych wówczas damskich czepcach. Polki ze szczegól
nym upodobaniem naśladowały nakrycia głowy używane 
przez Flamandki i Francuzki. Najbardziej popularny był 
typ białego, sztywnego czepca płóciennego ściśle przylega
jącego do głowy, na który zarzucano dużą, również białą 
cienką chustę lub długi szal okręcany wokół policzków, 
szyi i ramion. Tworzyło się w ten sposób znamienne dla 
polskich ubiorów kobiecych zawicie, noszone zamiast, 
lub obok, wcześniej wprowadzonej podwiki. Bardziej rep
rezentacyjny i okazały kształt miały czepce poduszkowe, 
modne w drugiej połowie XV w. Wykonywano je ze złoto- 
litej tkaniny obciągniętej na wypchanym wałku. Często 
czepiec taki pokrywała jeszcze złota siatka i ozdobnie 
drapowany, cienki szal, którego końce powiewały malow
niczo z tyłu postaci. Na przodzie czepca zamożne panie 
umieszczały zaponę — dużą, okrągłą broszę ze złota, dro
gich kamieni i ulubionych w gotyckiej biżuterii pereł.
Kobiece obuwie, podobnie jak reszta ubioru, miało podk
reślać szczupłość i smukłość. Ciżemki wykonywane z 
miękkich, barwnych skór były zatem obcisłe, z lekko wyd
łużonymi noskami. Dla ochrony przed chłodem i wilgocią 
wychodzące z domu panie nakładały jeszcze drewniane pa- 
tynki — rodzaj niskich sandałków, przytrzymywanych na 
ciżemkach paskami lub rzemykami.
Prócz fasonów przejmowanych w polskim gotyckim ubio
rze kobiecym z krajów zachodnich, używana była również 
odzież o rodzimym rodowodzie. Należały do niej głównie 
okrycia wierzchnie — kożuchy bez pokrycia, płaszcze i 
szuby z sukna bądź aksamitu, podbite futrem. Polki chęt
nie też obszywały futrem letnie płaszcze czy lamowały nim 
strojne suknie.
Splendory gotyckiej mody można było podziwiać w Polsce 
i na królewskim dworze, i wśród rycerstwa, i w ubiorach 
miejskiego patrycjatu, a nawet rzemieślników. W XV w. 
zamożne mieszczaństwo polskie stać bowiem było na kosz
towne włoskie tkaniny, cenne futra czy biżuterię. Tę chęć 
imponowania i olśniewania modnym, bogatym ubiorem 
chciały w miastach ograniczyć wydawane już w pierwszej 
połowie XIV w. ustawy przeciwzbytkowe. Jak jednak 
świadczą przykłady gotyckich mieszczańskich ubiorów, 
ustaw tych nigdy zbyt skrupulatnie nie przestrzegano...

Anna Sieradzka



(rys. Sława Nowińska)

1 — czapka
2 — koszula
3 — kabat
4 — pas
5 — kaletka

6 — spodnie
7 — ciżmy
8 — czepiec poduszkowy
9 — zapona na czepcu

10 — bramy

11 — pasek
12 — suknia wierzchnia
13 — suknia spodnia
14 — ciżmy
15 — białe czepce płócienne z zawiciami



Bieszczadzkie 
cerkwie
Przez Bieszczady Zachodnie — ob
szar Beskidów pomiędzy granicami 
naszego kraju z Ukrainą i Słowacją 
— przetoczyły się dwie światowe 
wojny. Szczególnie w wyniku ostat
niej, przede wszystkim podczas walk 
z Ukraińską Powstańczą Armią w la
tach 1945—1948, niszczone były tu 
całe wioski. Obecnie często jedyny
mi śladami po nich są zarośnięte 
cmentarze i samotnie stojące na 
wzgórzach cerkwie. Wiele świątyń 
zostało wyremontowanych i zamie
nionych na kościoły rzymskokatolic
kie.

1. Żłobek, gm. Czarna 
— z 1830 r.
2. Rabę, gm. Czarna — 
zapewne z 1858 r.
3. Bystre, gm. Czarna — 
z 1902 r.

4. Hoszów, gm. Ustrzyki 
Dolne — z początku XX w.
5. Hoszowczyk, gm. Ustrzy
ki Dolne — z ok. 1930 r.

(zdjęcia: Paweł Fabijański)


