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Od redakcji
Z badań socjologicznych wynika, że co
raz więcej mieszkańców danego regionu 
identyfikuje się z nim. Jest to w naszym 
kraju gwałtowny zwrot w tzw. więziach 
regionalnych programowo zrywanych 
— nakazami lub hasłami — od 1945 r. 
Socjologowie twierdzą — i trudno im nie 
wierzyć — że przyczyną jest większa niż 
dotąd możliwość swobodnego dyspono
wania swoim losem oraz — co najwa
żniejsze — brak poczucia bezpieczeń
stwa w tzw. szerokim świecie, w którym 
panuje kryzys i ustrojowe zmiany. Po
woduje to silne pragnienie posiadania 
bezpiecznej „małej ojczyzny” — regio
nalnej, miejskiej, wiejskiej itp. Więź z 
tymi „ojczyznami” jest emocjonalna i 
wzmacnia międzyludzkie więzi lokalne, 
sumujące się w więzi ogólne — z „dużą 
ojczyzną”. W związku z tym odradza się 
kultywowanie przyjętych wartości, oby
czajów, tradycji. Coraz większą uwagę 
zwracamy na tzw. korzenie — przeszłość 
widoczną m.in. w związanych z „małą 
ojczyzną” zabytkach. O dużej roli trady
cji w tym procesie piszemy na s. 40.
Nie po raz pierwszy w „Spotkaniach z 
Zabytkami” poruszamy temat dawnych 
wielkich posiadłości ziemskich. Tym ra
zem jednak nie chodzi o rezydencję — 
pałacową czy dworską — ale o otaczają
cą ją zabudowę gospodarczą, często nie 
dostrzeganą, a na pewno nie docenioną 

jako zabytek kultury. Jak więc w daw
nych latach zarządzano olbrzymią or
dynacją łańcucką i co po niej dzisiaj zos
tało — możemy przeczytać i zobaczyć na 
s. 2—8.
Jeśli mamy już dosyć tradycji, spraw 
gospodarczych, pomników historii (s. 
23), dworu w Susku (s. 26), fortu w 
Przemyślu (s. 19) czy konserwacji fre
sków w kościele na warszawskim Czer- 
niakowie (s. 36) — z przyjemnością mo
żemy zanurzyć się w zieleń Puszczy 
Kampinoskiej (s. 31) lub zabytkowego 
ogrodu w Wirtach (s. 29).

Następne „Spotkania z Zabytkami” będą 
opatrzone numerem 100. Będzie w nich 
chwila wspomnień, omówimy naszą an
kietę grudniową oraz ogłosimy nowy 
KONKURS, w którym będzie można 
wygrać 700 zł (7 milionów starych zł), a 
co najważniejsze numer ten będzie zna
cznie grubszy przy nie zmienionej cenie! 
Już w czerwcu będzie można otrzymać 
bezpłatnie Bibliografię SPOTKAŃ 
Z ZABYTKAMI 1990—1994. W prze
syłce setnego numeru (6,1995) znajdą 
ją prenumeratorzy Firmy „Amos”, 
będzie także oczekiwała w siedzibie 
tej firmy (Warszawa, ul. Zuga 12), w 
Wydawnictwach ODZ (Warszawa, ul. 
Mazowiecka 11, II p., pok. 18) i w re
dakcji.
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Ordynacja 
(łac. ordinatio — 

porządek) — to wielki 
majątek rodowy, 

niepodzielny, 
niezbywalny 

i dziedziczny.
Ordynacje 

działały 
jak doskonale 

zorganizowane 
przedsiębiorstwa 

i mogą być wzorem 
dla niejednego 

upadającego dziś 
zakładu produkcyjnego. 

Jedną z większych 
ordynacji w Polsce 

była ordynacja łańcucka.

Ordynacja
MAŁGORZATA DROŻDŻ-SZCZYBURA

Otton z Pilczy pełnił urząd starosty ziemi 
ruskiej i wojewody sandomierskiego, zaś 
jego żona Jadwiga była matką chrzestną 
Władysława Jagiełły. Władca ten był w 

Łańcucie co najmniej dwukrotnie — tuż przed bitwą 
pod Grunwaldem w 1410 r. i w 1417 r., kiedy przyje
chał po córkę Pileckich, Elżbietę Granowską; została 
ona żoną Jagiełły i mimo sprzeciwów możnowładców 
była koronowana. Po śmierci ojca, w 1381 lub 1382 
r., to właśnie ona objęła klucz łańcucki. Do Ottona i 
Elżbiety Granowskiej należał do 1450 r. (poza Pilczą, 
Mrzygłodem i dobrami w ziemi ruskiej) majątek zło
żony z 34 wsi wokół Łańcuta, Kańczugi i Tyczyna. 
Później majątek przeszedł na dzieci Elżbiety: Jana Pi
leckiego i Elżbietę z Pileckich, księżnę opolską. Znani 
są oni jako Pileccy herbu Leliwa, nazwisko pochodzi 
od Pilczy — siedziby rodowej matki, zaś herb odzie
dziczony został po ojcu, Wincentym z Granowa. 
Anna z Sienna (Sienieńska), żona ostatniego z Pilec
kich, w 1586 r. zamieniła dobra łańcuckie ze Stanis
ławem Stadnickim za jego włości w ziemi przemy
skiej. Stadnicki, zanim stał się jednym z najzacieklej- 
szych warchołów i zanim zasłużył na przydomek 
„diabła łańcuckiego”, dzielnie stawał w wyprawie 
gdańskiej, a później moskiewskiej Stefana Batorego. 
Brał także udział w bitwie z Tatarami pod Topor- 
cem. Jednak rządy Stanisława Stadnickiego i dwóch 
jego synów oraz najazdy Tatarów doprowadziły do 
ruiny łańcucki zamek, miasto i wsie.
Stanisław Lubomirski, pod którego kuratelą znalazł 
się najmłodszy syn Stadnickiego (także Stanisław), 
odkupił od niego w 1626 r. połowę dóbr odziedziczo
nych po ojcu i bezpotomnie zmarłych braciach. Dwa 
lata później Lubomirski objął cały klucz łańcucki, 
dopłaciwszy Stadnickiemu 250 tys. zł. Uważa się, że 
Lubomirski znaczną część należności za dobra łań
cuckie spłacił celowo wcześniej skupowanymi pre
tensjami wierzycieli. Były to sądownie przyznane 
sumy odszkodowań za uprzednio dokonane napady i

Początki dóbr łańcuckich 
sięgają XIV w. 

Pierwszym znanym ich właścicielem był 
Otton z Pilczy herbu Topór.

Nie wiadomo, 
jak wszedł w ich posiadanie, być może 
otrzymał je od Kazimierza Wielkiego 

między 1349 i 1350 r. jako nagrodę 
za udział w wyprawie ruskiej króla. 1
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3. Schemat 
administracji 

ordynacji łańcuckiej 
w połowie XIX w. 

(wg I. Rychlikowej)

rabunki przez najmłodszego Stadnickiego. Dobra 
łańcuckie wcielone zostały do jednego z najwięk
szych w ówczesnej Rzeczypospolitej latyfundium 
ziemskiego. Dokonany w 1642 r. spis wszystkich pry
watnych dóbr Stanisława Lubomirskiego wymienia: 
18 miast, 316 wsi i 163 folwarki. Majątek ten w ciągu 
kolejnych lat ulegał podziałom, niszczony był przez 
najazdy i walki, rozpadał się i ubożał. W 1745 r. 
przypadł wielkiemu księciu koronnemu Stanisławo
wi Lubomirskiemu. Jego małżeństwo z Elżbietą 
(Izabelą) Czartoryską wydatnie powiększyło stan 
posiadania Lubomirskiego. Druga połowa XVIII w. 

— to okres największej świetności zamku w Łańcu
cie, kiedy po śmierci męża w 1783 r. księżna marszał
kowa Lubomirska została wyłączną panią zamku i 
dóbr łańcuckich i dzięki temu najbogatszą damą w 
Polsce epoki stanisławowskiej; jej majątek obejmował 
15 miast i 380 wsi. Systematyczny rozpad przez działy 
i spłaty głównych spadkobierców majątku księżnej 
rozpoczął się jeszcze przed jej śmiercią w 1816 r.
Alfred i Artur Potoccy, synowie trzeciej córki mar- 
szałkowej — Julii i Jana Potockiego (autora Pamięt
nika znalezionego w Saragossie), wychowani zresztą 
przez babkę, otrzymali od niej w 1809 r., oprócz
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4. Julin — modrzewiowy letni pałacyk hr. Potockich z 1880 r.
5.6.7. Dąbrówki — jeden z budynków mieszkalnych 
pracowników leśnych ordynacji (5), 
suszarnia nasion z 1860 r. (6)
i budynek Dyrekcji Lasów
Dóbr Ordynacji Łańcuckiej
z lat osiemdziesiątych XIX w. (7)
8. Brzoza Stadnicka — spichlerz wymurowany w latach 1843—1845 

(rys. i zdjęcia: Małgorzata Drożdż-Szczybura)

5



wcześniejszych zapisów i darowizn, Łańcut z otacza
jącymi go 20 wsiami i miasteczkiem Lubomierz. Na 
odziedziczonej majętności obaj bracia gospodarowali 
wspólnie do 1823 r., kiedy zamek, klucz łańcucki, 
dobra lwowskie oraz podolska Uładówka przypadły 
w wyniku podziału starszemu Alfredowi. Obszar 
gruntów folwarcznych z lasami należący do nowe
go właściciela Łańcuta obejmował wówczas (bez 
Uładówki) 53 159 morgów. Aby uniemożliwić po
działy i rozdrabnianie rodzinnych dóbr w 1829 r. 
Alfred Potocki zaczął zabiegać na dworze habsbur
skim o pozwolenie na utworzenie ordynacji. Nie za
chowany w archiwach statut ordynacji nosił datę 2 
marca 1830 r. Zrębem ordynacji były dziedziczne 
dobra łańcuckie, tj. klucz łańcucki i lubomierski. Na 
uposażenie zamku łańcuckiego składać się odtąd mia
ły dobra ordynackie, obwarowane zasadą niezbywal
ności, nieobciążalności i warunkiem sukcesji w linii 
męskiej według zasad primogenitury oraz dobra 
prywatne. W 1840 r. Alfred otrzymał pozwolenie na 
rozszerzenie obszaru ordynacji przez wcielenie do 
niej nabytych wcześniej dóbr leżajskich i łąckich. 
Spisany już po śmierci I ordynata Akt dodatkowy 
Statutu Ordynacji z 15 czerwca 1874 r. podaje, że od
tąd w skład ordynacji wchodzą także dobra leżajskie, 
łąckie, realność we Lwowie oraz „jako część nieroz- 
dzielna Ordynacji” — kosztowności Józefiny z Czar
toryskich Potockiej i srebra stołowe. W drugiej po
łowie XIX w. ordynacja łańcucka obejmowała trzy 
miasta i 56 wsi.

W 1862 r. dobra Alfreda Potockiego przejął II 
ordynat, Alfred Potocki junior. W rezyden

cji łańcuckiej gościł on dwukrotnie cesarza Francisz
ka Józefa, sam jednak przebywał przeważnie we 
Wiedniu i Lwowie. Znaczne powiększenie majątku 
II ordynata nastąpiło w wyniku jego małżeństwa z 
jedyną córką Romana księcia Sanguszki, Marią. Sy
nowie z tego związku: Roman i Józef podzielili się 
ogromnymi dobrami po śmierci ojca w 1889 r. Star
szy Roman objął ordynację, dawne dziedziczne do
bra podlwowskie i podolską Uładówkę, młodszy zaś 
pozostałe dobra na Wołyniu.
Żeniąc się w 1883 r. z Izabelą Potocką, córką Stanis
ława Potockiego z Brzeżan, III ordynat otrzymał 
wraz z jej ręką dobra Pomorzany na Podolu, stając się 
największym posiadaczem ziemskim w Galicji. Do
bra galicyjskie Romana Potockiego obejmowały (bez 
Uładówki) w 1902 r. 50 000 ha. Wśród jedenastu ist
niejących wówczas w Galicji ordynacji, łańcucka 
uważana była za największą. III ordynat nie znalazł 
jednak uznania u współczesnych kronikarzy. Kazi
mierz Chłędowski notował: „Patrząc na piękną po
stać Romana, żałowało się, że ten człowiek tak się mar
nuje, że zamiast uświetniać piękne nazwisko, które mu 
ojciec, pan Alfred, pozostawił, stał się właściwie kos

mopolitycznym szulerem znanym więcej w Nizzie, w 
Paryżu i w Wiedniu aniżeli w kraju. Dziwna jednak 
rzecz, że hr. Roman miał pewnego rodzaju spryt admi
nistracyjny, że majątkami swymi w Galicji wcale dob
rze rządził, a gdy raz ogromne wygrał sumy, mówiono 
o milionie, postanowił wielkim nakładem odrestaurować 
zamek w Łańcucie”. Natomiast druga żona Romana 
Potockiego, Elżbieta Radziwiłłówna, córka Antonie
go, ordynata z Nieświeża, podała w swoich wspo
mnieniach, że fundusze na przebudowę i uświetnie
nie rezydencji łańcuckiej czerpano głównie z cuk
rowni podolskich. Poza dokonaną przebudową zam
ku do postaci, w jakiej przetrwał w zasadzie do dziś, 
Potoccy wznieśli nowe budynki administracyjne i 
gospodarcze na terenie ordynacji, zatrudniając głów
nie francuskich i austriackich architektów.
Roman Potocki pozostawił dwóch synów. Ordynację 
łańcucką i dobra podlwowskie objął w 1915 r. IV i 
ostatni ordynat — Alfred Potocki. Panuje opinia, że 
faktyczne rządy w ordynacji po śmierci męża spra
wowała Elżbieta Potocka. W zamku goszczono 
przedstawicieli światowej arystokracji spokrewnio
nych lub skoligaconych z Potockimi, członków an
gielskiej rodziny królewskiej, polskich dostojników 
państwowych i światowych potentatów finansowych. 
Według spisu z 1918 r. obszar ordynacji łańcuckiej 
wynosił około 19 000 ha. Zajmowała ona wśród or
dynacji istniejących w Polsce międzywojennej piąte 
miejsce pod względem wielkości powierzchni. W 
1944 r., w czasie odwrotu wojsk niemieckich, Elżbie
ta Potocka wraz z synem wyjechała najpierw do 
Wiednia, a następnie do księstwa Liechtenstein, wy
wożąc z Łańcuta majątek rodzinny w ruchomoś
ciach, które — jak podają źródła — zajmowały 11 
wagonów. IV ordynat zmarł w 1958 r., poślubiając 
pod koniec życia, w 1956 r., Izabelę Jodko-Narkie- 
wicz primo voto Sidney.

Schemat administracyjny ordynacji łańcuckiej z
XIX w. przypomina schemat zarządzania olb

rzymim przedsiębiorstwem. Charakterystyczna jest 
hierarchia władzy. Bezpośrednio do ordynata miał 
dostęp pełnomocnik mieszkający na zamku. Podlega
ła mu Centralna Kancelaria Rachunkowa oraz cztery 
szczegółowe wydziały. Administracja ordynacji wy
dzielała również stanowiska głównego kasjera, nad
leśniczego i dyrektora budownictwa. Działalność 
administracji centralnej miała charakter normatyw- 
no-organizacyjny. Odpowiedzialność za wykonanie 
generalnych dyspozycji i opracowanie podstawowych 
normatywów spoczywała na rządcy klucza. On też 
kierował wydziałem ogólnym i wydziałem ekonomi
cznym danych dóbr. Wymagania w stosunku do ofi
cjalistów były wysokie. Na pierwszym miejscu wy
mieniano wierność, posłuszeństwo panu i bezpoś
rednim zwierzchnikom oraz sumienność. Wymagano 

6



również, aby oficjaliści służyli otoczeniu przykładem 
należytego, nienagannego zachowania. Charaktery
styczny jest przypadek udzielenia napomnienia w 
1815 r. oficjaliście z Dolnego, który „wstyd wspólny 
wszystkim oficjalistom Ordynacji i samemu hrabiemu” 
uczynił, bowiem z powodu nieporozumień rodzin
nych opuścił go ojciec i „z łaski obcych żywił się”. 
Ordynat „aby nie dopuścić do tego wstydu, że syn w 
Skarbie moim służy, a ojciec tuła się” wyznaczył ofi
cjaliście 5 reńskich miesięcznie na utrzymanie ojca i 
bezpośrednio do jego rąk — 2 reńskie. Charaktery
styczny jest również przykład usunięcia w 1857 r. 
administratora Żołyni za zaniedbania w nadzorze 
czeladzi, a także za prowadzenie życia prywatnego w 
sposób „ubliżający godności oficjalisty”. Czym zawi
nił zwolniony administrator? W znajdującym się w 
Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie 
Archiwum Potockich z Łańcuta znajdujemy zapis: 
„Skarb tutejszy wymaga od oficjalistów nie tylko w 
zawodzie obowiązkowym porządku i rozkładu dobrego, 
ale żąda, aby każden oficjalista, osobliwie administra
tor własne swoje domowe gospodarstwo w należytym 
porządku prowadził, oszczędności przestrzegał i nale
życie dzieci swoje pieczołowitością rodzicielską wychowy
wał, i tak się rządził, tak się swoją pensją i ordynarią 
obchodził, aby przed światem i ludźmi od dręczącego 
dom jego niedostatku zasłonił. Tych przymiotów ani 
Pan, ani żona jego nie posiadacie. U? domu największy 
nieład, w domu zawsze a zawsze brak wszystkiego czuć 
się daje. Dzieci nie robią honoru, że są dziećmi skarbo
wego oficjalisty”. Powodem odprawiania oficjalistów 
zatrudnionych na posadach przeznaczonych dla lu
dzi młodych, rzutkich, w pełni dyspozycyjnych by
wało również zawieranie małżeństw bez zawarowanej 
w umowie zgody zwierzchników.
Struktura administracyjna dóbr była w zasa
dzie zachowana w nie zmienionym kształcie do 
końca istnienia ordynacji. Po wkroczeniu do 
Łańcuta wojsk radzieckich zamek nie podzielił losu 
pałacu w Krzeszowicach (należącego do innej linii 
Potockich), który został zdewastowany. Magistrat 
Łańcuta, posiadając zezwolenie odpowiednich do
wódców oddziałów wojsk radzieckich, mianował 31 
lipca 1944 r. byłego pełnomocnika i dyrektora dóbr 
ordynacji, Juliusza Wiercińskiego, kierownikiem 
wszystkich folwarków, zakładów przemysłowych i 
zamku. Kres latyfundium łańcuckiemu położył 
wydany 6 września 1944 r. dekret PKWN o 
wprowadzeniu reformy rolnej.

Zelazny punkt programu wycieczek po ziemi 
rzeszowskiej stanowi zamek w Łańcucie, wo
zownia, ewentualnie oranżeria i park. Niewiele osób

Spotkanie z książką

Nie dostrzegana
W ubiegłym roku trzydziestolecie działalności ob
chodziło Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spozywczego w Szreniawie. Od 1986 r. mu
zeum to prowadzi inwentaryzację folwarków — prze
de wszystkim ich zabudowy gospodarczej: oficyn, 
czworaków, spichlerzy, gorzelni, młynów, kuźni, do
mów robotników rolnych i oficjalistów itd., itd. Zabu
dowa ta jest oczywiście ściśle związana z założe
niami pałacowymi czy dworskimi, ale głównym ce
lem inwentaryzacji jest właśnie architektura dotych
czas nie dostrzegana.
Taki tytuł nosi wydany przez szreniawskie muzeum 
album budownictwa folwarcznego Wielkopolski (Ar
chitektura niedostrzegana. Poznań 1994). bogato 
ilustrowany kolorowymi zdjęciami, także lotniczymi. 
Autorzy tekstów (W. Łęcki, H. Nowacki i T. Jakimo
wicz) pragną zwrócić uwagę na te niezbyt docenia
ne obiekty, zwykle przysłonięte bogatą architekturą 
pałacu czy kompozycją otaczającego go parku. 
Tymczasem założenia przestrzenne folwarków i 
swoiste piękno zachowanych budynków gospodar
czych, czyli tych elementów, które decydowały o sta
tusie właścicieli — są chyba najważniejsze dla ba
dań dziejów rolnictwa w Polsce. W tym miejscu łączą 
się one z badaniami historii architektury — niejed
nokrotnie twórcami folwarcznej zabudowy byli znani 
architekci działający w Wielkopolsce, np. Roger 
Sławski. Zygmunt Gorgolewski czy architekt berliński 
Gustaw Erdmann. „Coraz częściej mówi się o po
trzebie poszukiwań stylu regionalnego, który (...) 
harmonizowałby z historycznie ukształtowanym kraj
obrazem. Otóż wydaje się. że przegląd naszego ma
teriału wywołuje wręcz przesyt formami historyzują
cymi i swobodą ich zestawienia (...) Postulaty pod ad
resem współczesności stają się w tym świetle chyba 
najzupełniej czytelne." — kończy w książce swój 
tekst o zabudowie folwarków Teresa Jakimowicz.

★ ★ ★

Katalogową, roboczą wersję powyższej publikacji, 
dla której potrzeb siłą rzeczy dokonano selekcji 
obiektów, są dwą pierwsze tomy serii pt. Dawne bu
downictwo folwarczne: Majątki Wielkopolski, t. I: 
Powiat gostyński, oraz t. II: Powiat pleszewski (Mu
zeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spo
żywczego w Szreniawie. 1994). Tomy zawierają in- 
wentaryzatorski opis każdego założenia folwarczne
go, informacje historyczne i budowlane, reprezento
wane są, na podstawie źródeł archiwalnych 
folwarki już nie istniejące. Oba tomy zaopatrzone są 
w dawne pruskie mapy powiatów (Kreis), są także 
schematyczne mapki powiatów polskich, a przy każ
dej miejscowości powiększone wycinki mapy pru
skiej z drugiej potowy XIX w
Program badawczy muzeum w Szreniawie obejmuje 
teren całej Polski. Okazuje się, że mimo strat wo
jennych i powojennych przetrwało jeszcze wiele 
gospodarstw folwarcznych. Ta inwentaryzacja jest 
bezprecedensowym dziełem pracowników muzeum i 
mamy nadzieję, ze Komitetowi Badań Naukowych 
nie zabraknie funduszy na jej wykonanie i opracowa
nie w formie następnych katalogów. (sa) 
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pokusi się o zboczenie z utartej trasy i dotarcie do Ju- 
lina. W otoczeniu częściowo zachowanego parku 
znajduje się tutaj bajeczno-koronkowy, modrzewio
wy, letni pałacyk myśliwski hr, Potockich, wzniesio
ny w stylu szwajcarskim w 1880 r. Po drodze do Ju- 
lina, około 5 km na północ od Łańcuta leży nad Wis
łokiem wieś Dąbrówki. Przy szosie usytuowany jest 
budynek Dyrekcji Lasów Dóbr Ordynacji Łańcuc
kiej, wzniesiony w latach osiemdziesiątych XIX w. 
— zachowany i utrzymany w dobrym stanie, w miarę 
dyskretnie „ozdobiony” zdobyczami współczesnej 
techniki. Niestety, mało zmysłu estetycznego widać 
w bezpośrednim otoczeniu budynku — postawiono 
tu betonowe baraki i wprowadzono rozwiązania ko
munikacyjne całkowicie niszczące historyczny układ 
przestrzenny założenia. Po drugiej stronie drogi 
znajduje się chata dla pracowników zatrudnionych w 
posiadłości, obok zaś drewniana, jedna z niewielu za
chowanych w kraju suszarnia nasion z 1860 r. W Dą
brówkach zbudowane było również nadleśnictwo z 
kancelarią i mieszkaniem, budynek biur i mieszkanie 
kontrolera lasów oraz dom mieszkalny gajowego. Z 
kolei w pobliskim Potoku znajdowała się ordynacka 

psiarnia i posąg św. Huberta (obecnie stoi w łańcuc
kim parku). Kierując się dalej w stronę Julina mija
my Żołynię i przejeżdżamy przez Brzozę Stadnicką. 
Zachował się tutaj murowany spichlerz wzniesiony w 
latach 1843—1845 według projektu J. Tokarskiego. 
Obiekt ten odnowiono w latach 1967—1969 i dziś 
góruje nad otaczającymi go polami. Według projek
tów tego architekta w XIX w. zbudowano w dobrach 
łańcuckich wiele innych budynków, m.in. owczarnie 
w Wierzawicach i Mirocinie, stajnię wojskową w 
Łańcucie, kancelarię i mieszkanie administratora w 
Głuchowie, domek owczarza na Dolnem. Drugim 
znaczącym budowniczym był L. Bogochwalski — 
jego autorstwa były kancelarie i mieszkania adminis
tratorów w Woli i Brzyskiej Woli, stajnie i ujeżdżal
nia zamkowa w Łańcucie, owczarnie w Głuchowie i 
na Dolnem.
Takie są dzieje i stan obecny wielkiej ordynacji 
łańcuckiej. Planując zwiedzanie Łańcuta pro
ponujemy także poznanie tych elementów ze
społu, dzięki którym rezydencja przetrwała 
ostatnie półtora wieku.

Małgorzata Drożdż-Szczybura

Pałac 
w Miliczu

Zbudowano go w 1799 r. według kla- 
sycystycznego projektu C.G. Geiss- 

lera w starym malowniczym parku. 
Częściowo zostat przebudowany w 1910 
r. i z klasycystycznego wystroju zacho
wał się elipsoidalny salon z drewnianymi 
jońskimi kolumnami. Wcześniej w stylu 
angielskim urządzono wokół pałacu 
park. Prowadzącą do pałacu bramę po
stawiono w 1844 r. (proj. L. Schatzel). 
Ciekawostką jest to, że do jej budowy op
rócz kamienia użyto również kostek z 
żużlu wielkopiecowego. Na dziedzińcu 
uwagę zwraca fontanna z płaskorzeź
bami L. Paczki (1929) oraz dwa odlane z 
metalu wierzgające konie, umieszczone 
na postumentach naprzeciw siebie 
przed głównym wejściem. Obecnie w pa
łacu znalazło siedzibę technikum leśne. 
Obok ruin gotyckiego zamku, parafialne
go kościoła Św. Michała Archanioła i 
kościoła poewangelickiego, pałac ten 
jest najciekawszym zabytkiem architek
tury dolnośląskiego Milicza.

Szczepan Rudka
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Przywrócony pomnik

Staraniem Towa
rzystwa Opieki 
nad Grobami Bohaterów 

w Łopatynie (27 km na 
północny zachód od 
Brodów) 2 września 1926 r. 
na tamtejszym cmen
tarzu, obok kwater pol
skich żołnierzy poległych 
w miasteczku i okolicy w 
walkach z konarmią Bu
dionnego w 1920 r., 
odsłonięto pomnik w 
formie obelisku wyso
kości 9 m, wykonanego z 
cegieł. Do boków obeli
sku przylegały dwie, wy
znaczone murkami kwa
tery; dwie mniejsze (i o 
niższych murkach) umiesz
czone były z przodu, 
równolegle do poprzed
nich.
Ściany obelisku w przy

ziemiu wsparte były ni
skimi przyporami, ozdo
bionymi od strony fron
towej płaskim ornamen
tem meandrowym. Sam 
obelisk podzielony był 
gzymsami na cztery 
części: wysoki, prosty 
cokół, na nim dwa pro- 
stopadłościenne bloki 
wypełnione z trzech 
stron płycinami i zwień
czone zwężającą się ster- 
czyną. Nad górnym 
gzymsem umieszczony 
był orzeł z rozpostartymi 
skrzydłami, w płycinie 
górnej znajdował się, 
wykonany techniką na
rzutową, napis: „Pro/Pa
tria”, a w dolnej — tab
lica inskrypcyjna o na
stępującej treści: 
„CZEŚĆ 7135/ POL-

1.2. Obelisk 
pomnika 
w 1987 r. (1)
i po 
odnowieniu 
wraz 
z całą 
kwaterą (2) 
(zdjęcia:
1 — Tadeusz 
Kukiz
2 — Janusz 
Smaza)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

SKIM /BOHA TEROM/ 
POLEGŁYM / 1920 R”. 
Nad tą inskrypcją znaj
dował się stylizowany 
krzyż Virtuti Militari, a 
w narożach tablicy — 
rozety (litery, krzyż i 
rozety wykonane były w 
brązie).
Na skraju pól grobo
wych znajdowały się 
umieszczone na podsta
wach wazony-znicze, ma
jące kształt ozdobnych 
kwiatowych kielichów; 
na podstawie prawego 
(od frontu) umieszczona 
była niewielka tabliczka. 
Jak przypomina sobie p. 
Michał Peklicz, dawny 
mieszkaniec Łopatyna, 
znajdowały się na niej 
dane osobowe jednego z 
poległych (prawdopo
dobnie umieścił ją ktoś 
z jego bliskich). Od tyłu 
pomnik ogrodzony był 
drewnianym płotem szta
chetowym, a z pozosta
łych stron prostym płot
kiem z ułożonych dwu
poziomowo belek; w tle 
znajdował się szpaler lip, 
jesionów i świerków. 
Łopatyński pomnik, po
dobnie jak wiele innych 
w Polsce czczących pa
mięć poległych w wal
kach o niepodległość, 
zwany był Grobem Nie
znanego Żołnierza. W 
rocznicę boju o Łopatyn 
i w Dzień Zaduszny 
przed pomnikiem zacią
gało wartę kilku człon
ków Związku Strzelec
kiego, a pozostali, po na
bożeństwie w pobliskim 
kościele, przybywali tam 
w zwartym szyku wraz z 
procesją wiernych. Po 
krótkiej modlitwie pod 
pomnikiem przemawiał 
zwykle przedstawiciel 
lokalnych władz.

Od drugiej wojny świa
towej nie doglądane 

kwatery i pomnik nisz
czały. W obelisku wy
stąpiły ubytki tynku i ce

gieł, a całkowitemu zni
szczeniu uległa korona 
prawego wazonu. Liczne 
szkody były wynikiem 
wandalizmu: z tablicy 
inskrypcyjnej zdarto lite
ry, krzyż i rozety, a orła 
(odlew z betonu) strąco
no i rozbito; murki wy
znaczające pola grobowe 
zostały potłuczone i roz
rzucone. Teren pomnika 
i kwater, pokryty gruzem 
i śmieciami, porosły 
drzewami i krzewami- 
-samosiejkami (nie mó
wiąc już o chwastach), 
stawał się coraz mniej 
widoczny i czytelny. 
Dopiero w 1990 r. kilku 
dawnych mieszkańców 
Łopatyna (Michał Pe
klicz, Bolesław Trytko i 
in.) podczas pobytu w 
miasteczku usunęło czę
ściowo zarośla i trochę 
uporządkowało otocze
nie, odsłaniając fragmen
ty kwater.
W marcu 1992 r., z ini
cjatywy autora, Komitet 
Odbudowy Kościoła w 
Łopatynie (zawiązany w 
Wójcicach koło Nysy) 
zwrócił się do Rady 
Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa w Warsza
wie z prośbą o restaura
cję łopatyńskich pomni
ków (Kwatery Poległych 
i pomnika gen. Józefa 
Dwernickiego), równo
cześnie deklarując ze 
swej strony pomoc. Od 
tego czasu Rada, mająca 
zresztą już wcześniej 
wspomniane pomniki w 
swej ewidencji, rozpo
częła działania prakty
czne. Skorzystano przy 
tym z okoliczności, że w 
Żółkwi, oddalonej od 
Łopatyna o około 70 km, 
w miesiącach wakacyj
nych artysta plastyk kon
serwator dzieł sztuki, Ja
nusz Smaza, prowadził 
praktyki studentów ASP 
z Warszawy i Krakowa, 
dokonujących restauracji 
wystroju rzeźbiarskiego 

tamtejszej kolegiaty, i 
jemu Rada zleciła przy
gotowanie wytycznych 
konserwatorskich i nad
zór nad odnawianiem ło
patyńskich pomników.

Jesienią 1993 r. stara
niem łopatynian pol

skiego pochodzenia wy
konano pobieżny remont 
obelisku, niestety, nie
zgodnie z techniką kon
serwatorską, co utrud
niło późniejsze prace. 
Wiosną 1994 r. na pod
stawie przedwojennych 
fotografii pochodzących 
ze zbioru łopatyńskiej 
nauczycielki, śp. Marii 
Bętkowskiej, wykonano 
w Warszawie rekons
trukcję orła i tablicy 
inskrypcyjnej. Model 
orła jest dziełem artysty 
plastyka, konserwatora 
dzieł sztuki Elżbiety Ko
łodziej czyk-Macander; w 
odróżnieniu od pier
wotnego orła wykonane
go z betonu, obecny zos
tał odlany z barwionych 
żywic syntetycznych, 
imitujących kamień (for
mę do odlewu zachowa
no i może być ona użyta 
wielokrotnie). Płytę in- 
skrypcyjną projektował 
Janusz Smaza, a wyko
nano ją z granitu strze
gomskiego w Zakładzie 
Kamieniarskim W. Sel- 
wona; inskrypcję i pozo
stałe elementy wykuto 
wgłębnie i wypełniono 
barwioną na czarno ży
wicą epoksydową. W lip- 
cu i wrześniu tego same
go roku dokonano oczy
szczenia terenu kwater 
oraz usunięcia wraz z ko
rzeniami krzewów i 
drzew, pozostawiając je
dynie wspomniany szpa
ler starych drzew. Zie
mię wewnątrz pól gro
bowych splantowano i 
ułożono wyznaczające je 
krawężniki. Na obelisku 
w miejscach ubytków za
łożono nowe tynki, a w 

celu ujednolicenia kolo
rystycznego pokryto go 
cienką warstwą szlichty; 
na poprzednich miejs
cach osadzono płytę 
inskrypcyjną i orła. Pra
wy wazon zrekonstruo
wano, oba kielichy oczy
szczono, pokryto war
stwą słabej zaprawy i 
wypełniono piaskiem. 
Rekonstrukcji dawnego 
drewnianego ogrodzenia 
kwatery nie wykonano, 
gdyż dawni mieszkańcy 
Łopatyna ofiarowali no
we i metalowe.
Wszystkie prace porząd
kowe, budowlane i kon
serwatorskie wykonał ze
spół pod kierunkiem Ja
nusza Smaży. Sporządził 
on też szczegółową do
kumentację przeprowa
dzonych prac (25 stron 
maszynopisu, rysunki 
techniczne i 42 fotogra
fie), z której korzystałem 
pisząc niniejszy artykuł. 
Należy także odnotować 
pomoc, jakiej udzielili 
przy tych pracach p. Jó
zefa Humeniuk (w za
kwaterowaniu i wyży
wieniu), jedna z nieli
cznych pozostałych w 
Łopatynie Polek i tam
tejszy, przybyły z Kra
kowa duszpasterz, ks. Ju
lian Musiał (w materia
łach budowlanych).
Przywrócenie Kwate
ry i Pomnika Polskich 
Żołnierzy Poległych w 
1920 r. w Łopatynie 
jest jednym z przeja
wów troski i starań 
Rady Ochrony Pa
mięci Walk i Męczeń
stwa o zachowanie 
polskiego dziedzictwa 
historycznego na na
szych dawnych Kre
sach Wschodnich. W 
bliskiej przyszłości rów
nież jej sumptem mają 
być wykonane najpilniej
sze prace restauratorskie 
przy pomniku gen. 
Dwernickiego na łopa- 
tyńskim cmentarzu.

Tadeusz Kukiz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Wileńscy bernardyni

Jesienią 1994 r., po 
blisko półwiekowym 
okresie profanacji i 

dewastacji, przekazana 
została wiernym wspa
niała gotycka świątynia — 
kościół SS. Franciszka i 
Bernarda w Wilnie. Pod
czas pierwszej mszy 4 
października rekonsek- 
racji dokonał arcybiskup 
wileński Audrys Juozas 
Baćkis. Kościół i część 
przyległego klasztoru 
powierzono franciszka
nom z Kretyngi na 
Żmudzi. Tym samym 
zamknęło się koło histo
rii, gdyż do Kretyngi 
właśnie wygnano wileń
skich franciszkanów po 
Powstaniu Styczniowym. 
Teraz świątynię odzyska
li prawowici właściciele; 
umieszczona przez nich 
w zrujnowanym głów
nym ołtarzu pełna wyra
zu nowoczesna figura 
św. Franciszka łączy 
pięćsetletnią historię za
bytku z teraźniejszością.
W 1469 r. król Kazi
mierz Jagiellończyk 
sprowadził z Krakowa 
do Wilna dla pracy 
misyjnej na Wscho
dzie franciszkanów — 
obserwantów (tzn. 
zwolenników surow
szej reguły). W Polsce 
przyjęło się nazywać ich 
bernardynami, gdyż ma
cierzysty kościół na kra
kowskim Stradomiu po
święcili św. Bernardowi 
ze Sieny (natomiast na 
zachodzie Europy ber
nardyni — to zakonnicy 
reguły św. Bernarda z 
Clairvaux). Twórcą wi
leńskiego konwentu był 
ojciec Marcin z Jeziorka. 
Drewniany kościółek i 
klasztor z 1475 r. rychło 
zastąpiono murowanym, 

ten zaś z powodu złej ja
kości materiałów już w 
1500 r. trzeba było roze
brać. Odbudowę podję
to z inicjatywy Jerzego i 
Michała Radziwiłłów. W 
latach 1501—1507 mistrz 
murarski (magister car- 
pentarius) Michał En- 
kinger z Gdańska 
wzniósł nowy kościół. 
Pokrywał się on mniej 
więcej z dzisiejszym 
prezbiterium. Fasadę

flankowały kunsztowne, 
ośmioboczne wieże, z 
których południową wciąż 
możemy podziwiać.

Po zniszczeniu przez 
pożary w 1560 i 
1564 r. w ciągu kilkuna

stu lat kościół i klasztor 
zostały rozbudowane do 
obecnych rozmiarów. Z 
racji swego położenia w 
pobliżu murów miej
skich i bramy nazwanej 
bernardyńską, świątynia 
musiała w potrzebie peł
nić funkcje obronne, o 
czym świadczą zachowa
ne na poddaszu okienka 
strzelnicze. Sklepienia 
naw ukończone zostały w 

1579 r., a całość prac w 
1594 r. gdy kościół po
nownie poświęcono. No
wy, barokowy ołtarz 
główny ufundował w 
1614 r. wojewoda wileń
ski Karol Chodkiewicz. 
Na początku XVII w. 
gotycką bryłę uzupełniły 
dobudowane z r prawej 
strony kaplice: Św. Mi
chała (około 1600 r.) i 
Trzech Króli, później 
Św. Floriana (1632).

Podczas najazdu mo
skiewskiego w 1655 r. 
kozacy Zołotareńki spalili 
kościół, a zakonników i 
szukających u nich 
schronienia mieszkań
ców Wilna wymordowa
li. W trakcie odbudowy 
zaakcentowano łukiem 
tęczowym granicę naw i 
prezbiterium, które otrzy
mało nowe, beczkowe 
sklepienie. W 1677 r. bi
skup Michał Słuszka 
uroczyście rekonsekro- 
wał świątynię. Wnętrze 
było stopniowo wzboga
cane o ambonę (1690 r.), 
ołtarz główny z figurą 
Chrystusa w koronie 
cierniowej (1710 r.) oraz 

usytuowane w prezbite
rium stalle chóru zakon
nego. W latach 1765—1782 
w kościele rozmieszczo
ny został zespół dziesię
ciu ołtarzy z drewna klo
nowego (osiem na fila
rach i dwa przytęczowe), 
dzieło włoskiego rzeźbia
rza Dominika Giotto. 
Latem 1794 r. wskutek 
ostrzału przez Rosjan 
runęła północna wieża 
przy prezbiterium, a 
zburzony szczyt fasady z 
wieżyczkami trzeba było 
wznieść od nowa, naru
szając stylową jedność 
budowli.

Po rozbiorach zakonnicy 
prowadzili w klasztorze 
szkołę elementarną; ich 
patriotyczna postawa by
ła powszechnie znana. 
Nieprzypadkowo Ksiądz 
Piotr z III części Dzia
dów Mickiewicza należy 
do tego zgromadzenia 
(„ W jakim klasztorze 
bractwo twe? — U ber
nardynów’"). 11 maja 
1829 r. Andrzej Towiań- 
ski, późniejszy założyciel 
Koła Sprawy Bożej, do
znał w kościele wstrząsu 
mistycznego, który zade
cydował o jego życiu. W 
1864 r., w ramach po
powstaniowych represji, 
władze rosyjskie skaso-

1. Kościół 
bernardynów 
w listopadzie 
1994 r.
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wały wileński konwent. 
Zakonników wywieziono 
do Kretyngi i Mohyle
wa, a kościół zyskał sta
tus parafii dla dzielnicy 
Zarzecze; klasztor prze
budowano na koszary. W 
Polsce niepodległej pow
róciła do Wilna grupa 
franciszkanów, którzy 
opiekowali się świątynią. 
W parafialnym chórze 
rozpoczął wówczas śpie
waczą karierę Bernard Ła- 
dysz. Dawny klasztor stał 
się siedzibą uniwersy
teckiego Wydziału Sztuk 
Pięknych. W latach dru
giej wojny światowej 
ksiądz Henryk Hlebo
wicz prowadził w po- 
klasztornym gmachu taj
ne nauczanie i wydawał 
konspiracyjną prasę. 
Wkrótce po wojnie 
kościół został zam
knięty, zamieniony na 
magazyn i skazany na 
stopniową ruinę. Po 
przekazaniu go — z 
przeznaczeniem na aulę 
— mieszczącej się w 
klasztorze Akademii 
Sztuk Pięknych rozpo
częto ślamazarny re
mont. Dopiero teraz 
prace remontowe, re- 
stauratorskie i konserwa
torskie nabrały tempa i w 
ciągu kilku lat mają być 
ukończone.

Wileński kościół SS.
Franciszka i Ber

narda — to trójnawowa, 
pięcioprzęsłowa hala z 
wydłużonym prezbite
rium, zamkniętym trój- 
boczną absydą. Z ze
wnątrz prezentuje się co
raz lepiej: nowe dachy, 
przywrócone do pier
wotnego stanu ściany 
boczne, bliska ukończe
nia fasada i wieża. In
terwencji wymagają je
szcze malowidła w ni
szach szczytu fasady: 
„Ukrzyżowanie” w cen
trum i wizerunki świę
tych poniżej. Natomiast 
zrujnowane, niemal pu-

2. Fragment fresku 
z drugiej połowy XVI w.

3. Nagrobek 
Piotra Wiesiołowskiego

4. Sklepienie kryształowe 
i freski w zakrystii 
(po konserwacji)

(zdjęcia: 
Jaro staw Komorowski)
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ste wnętrze wywiera 
wrażenie co najmniej 
przygnębiające. Pod
trzymywane przez osiem 
filarów sklepienia: krzy
żowe w nawie głównej, 
kryształowe i sieciowe w 
bocznych — pokryte są 
zaciekami. Ołtarze Giotta 
— a raczej to, co z nich 
zostało — zdemontowa
no i powierzono konser
watorom. Na miejscu 
znajduje się zniszczona 
konstrukcja ołtarza głów
nego oraz ołtarzy w za
kończeniach naw bo
cznych, a także ambona, 
stalle i okazałe organy — 
wszystko w fatalnym 
stanie.
Ważnego odkrycia do
konano w lewej nawie: 

odpadające tynki ujawni
ły nie znane wcześniej 
freski z XVI w. Wędru
jąc po wypełniających 
nawę rusztowaniach, do
strzec już można intere
sujące fragmenty: z miej
skiej bramy wyjeżdża 
konno rycerz, a za nim 
widać leżącą, chyba na 
wozie, postać w aureoli 
— zapewne ciało jakie
goś świętego; w innym 
miejscu dwa fantasty
czne potwory grożą roz
wartymi paszczami. De
wastację wnętrza prze
trwał, choć nie bez usz
kodzeń, zespół nagrob
ków i epitafiów. Najcen
niejsze są okazałe 
pomniki grobowe księcia 
Stanisława Radziwiłła, 

(być może dzieło Wilema 
van den Błocka z lat 
1618—1623) oraz Piotra 
Wiesiołowskiego, ufun
dowany przez wnuków w 
1634 r. Wiesiołowski 
ocalił ponoć króla Zyg
munta Augusta, zabija
jąc szarżującego nań żu
bra. Dokumentem szcze
gólnym jest niewielkie 
epitafium w lewej nawie, 
upamiętniające siedmio
letniego Szymona Kiere- 
lisa, w 1592 r. „okrutnie 
przez Żydów wileńskich 
zamordowanego”. Kry- 
jąca zwłoki chłopca mar
murowa trumienka nie
stety zniknęła.
Wzorcową próbkę po
ziomu najnowszych prac 
konserwatorskich stano

wi zakrystia — do nie
dawna studencka sto
łówka. Wspaniałe krysz
tałowe sklepienie prze
dzielone jest na dwie po
łacie lukiem, pokrytym 
malowidłami. Pośrodku 
znajduje się symbol za
konu — skrzyżowane rę
ce ze stygmatami. Wkrót
ce podobnie wyglądać 
ma gwiaździście sklepio
ny i ozdobiony freskami 
klasztorny krużganek. A 
w przyszłości, jak można 
mieć nadzieję, cały wi
leński kościół bernardy
nów, którego dawny 
wygląd przypominają 
dziś wiernym ułożone na 
ławce przedwojenne fo
tografie.

Jarosław Komorowski

Kapliczka 
Frejendów

Na nieco zapomnianym, 
pozostającym w cieniu 

sławnej Rosy wileńskim 
Cmentarzu Bernardyńskim 
stoi w pobliżu bramy niewiel
ka kaplica. Klasycystyczna, 
na planie kwadratu, nakryta 
dwuspadowym dachem z 
wieżyczką, nie ma napisów 
od frontu. Nazwisko właści
cieli ujawniają dopiero dwie 
tablice wmurowane w lewą 
oraz tylną ścianę. Inskrypcje 
wymieniają zmarłych w XIX 
w. członków rodziny Frejen
dów. Znamy to nazwisko z III 
części Dziadów Mickiewicza: 
w celi bazyliańskiego klaszto
ru przebywa wraz z innymi 
Antoni Frejend, filomata, za
chowujący w więzieniu po
godę ducha i grywający na 
flecie; na cmentarzu nad Wi- 
lejką pochowani zostali jego 
krewni.

Tablica z tyłu informuje, że 
spoczywa tu zmarły w 1828 r. 
pięcioletni Michaś Frejend 
oraz jego rodzice: Felicjan 
(daty śmierci brak) i Katarzy
na (zm. 1844). Druga nato

miast upamiętnia pochowa
ną w kościele w Kiejdanach 
Różę Frejendową (zm. 1852) 
i jej niespełna dwuletnią có
reczkę Teresę (zm. 1854). 
Daty zgonów wskazują na 
rodzinną tragedię: 28-letnia 
matka zmarła wkrótce po poro
dzie, a dziecko niewiele ją 
przeżyło. Zrozpaczony mąż uło
żył zaś wiersz — dziś zabytek 
poezji cmentarnej — którego 
fragment warto przytoczyć: 
„Odważnie śmierć pono
sząc,
z Bogiem pojednana
Wołałaś mię: »ach mężu! 
córeczko kochana!
Oto już ma ostatnia 
godzina się zbliża, 
Błogosławię Was, żegnam 
świętym znakiem Krzyża! 
Pamiętaj o mnie mężu 
i o dziecku drogiem,
I ja się za Was będę 
zastawiać przed Bogiem!" 
O, niechże Ci tam światło 
wiekuiste świeci,
A miłosierdzie Boże niech 
nad nami wznieci!”

(jk)
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♦ 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 dniach 1 października 
— 31 grudnia 1994 r. z kapliczki 
przydrożnej w Buradowie (gm. 
Parczew, woj. Biała Podlaska)
I. 2. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba.
Św. Józef z Dzieciątkiem, 1797. Drew
no polichromowane. Wys. 180 cm. Poli
chromia olejna w stanie szczątko
wym. Kat. PC-206-175.
Kradzież w nocy z 11 na 12 grud
nia 1994 r. z kościoła Św. Mikoła
ja w Wysocicach (woj. krakow
skie)
3. AUTOR NIEZNANY. Pacyfikał. 
XVIII w., stopa XIX w.
Srebro, stopa — mosiądz posrebrza
ny. Wys. 35 cm. Kat. RH-143-91.
4. AUTOR NIEZNANY. Puszka, 1797. 
Srebro pozłacane, stopa dorobiona z 
innego metalu. Wys. 40 cm.

Kat. RH-144-92.
5. AUTOR NIEZNANY. Relikwiarz 
Krzyża Św. i Św. Apostołów, 1784 r. 
Mosiądz posrebrzany. Na odwrocie 
puszki napis: „X. W MASTELSKI P. W, 
ROKU 1729." Wys. 32 cm.

Kat. RH-145-93.
6. AUTOR NIEZNANY. Monstrancja, 
2 pot. XVII w.
Mosiądz, srebro pozłacane. Wys. 45 
cm. Kat. RH-146-94.
W dniach 26—30 grudnia 1994 r. 
z kościoła filialnego Niepokala
nego Poczęcia NMP w Karsibo
rze (woj. szczecińskie) skradzio
no 5 rzeźb z gotyckiego ołtarza
7. WARSZTAT POMORSKI (Star
gardzki?). Rzeźba. Pieta, 2 pot. XV w. 
Drewno polichromowane, złocone. 
Wys. 78 cm. Kat. PC-208-177.
8. WARSZTAT POMORSKI (Star
gardzki?). Rzeźba. Św. Mikołaj, 2 
poł. XV w.
Drewno polichromowane, złocone. 
Wys. 42 cm. Kat. PC-209-178.
9. WARSZTAT POMORSKI (Star
gardzki?). Rzeźba. Św. Barbara, 2 
poł. XV w.
Drewno polichromowane, złocone. 
Wys. 42 cm. Kat. PC-210-179.
10. WARSZTAT POMORSKI (Star
gardzki?). Rzeźba. Św. Paweł, 2 poł. 
XV w.
Drewno polichromowane, złocone. 
Wys. 42 cm. Kat. PC-211-180.
II. WARSZTAT POMORSKI (Star
gardzki?). Rzeźba. Św. Maria Mag
dalena.
Drewno polichromowane, złocone. 
Wys. 42 cm. Kat. PC-212-181.
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7

Kradzież w dniach 25 
grudnia 1994 — 1 sty
cznia 1995 r. z kapliczki 
przydrożnej w Między
rzecu Podlaskim (woj. 
Biała Podlaska)
12. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba. Św. Jan Nepomu
cen, 1 poł. XIX w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 120 cm.

Kat. PC-207-176.

Dział prowadzony 
jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Zespół 
Działu Dokumenta
cji: Monikę Barwik i 
Agnieszkę Pawlak.

12
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Rozwiązanie zagadki

W lipcowym nume
rze „Spotkań z 

Zabytkami” z 1993 r. uka
zał się komunikat zatytuło
wany: Czy ktoś pamięta ten 
obraz?: „Jeśli ktoś z Pań
stwa mógłby pomóc w ustale
niu, w której z polskich ko
lekcji znajdował się reprodu
kowany obok obraz P. Ru- 
bensa »Susanne«, prosimy o 
niezwłoczne skontaktowanie 
się z Ośrodkiem Ochrony 
Zbiorów Pubłicznych w 
Warszawie". Powodem te

go apelu, co nie jest już ta
jemnicą, było pojawienie 
się obrazu w handlu dzie
łami sztuki w jednym z 
państw Europy Zachod
niej. Tamtejsi eksperci do
patrzyli się na blejtramie 
nalepek świadczących do
bitnie, że obiekt ten miał 
związek z Polską.

Załączona obok kolorowa 
fotografia poszukiwanego 
obrazu przedstawiała dość 
często wykorzystywany 

przez twórców temat „Zu
zanna i starcy” lub „Zu
zanna w kąpieli”, namalo
wany w konwencji typowej 
dla malarstwa flamandz
kiego z przełomu XVI i 
XVII w. Naga, siedząca 
bokiem do widza postać 
Zuzanny umieszczona zos
tała centralnie. Tuż za nią 
stali dwaj mężczyźni, z któ
rych jeden nachylał się nad 
niewiastą, drugi trzymał 
kawałek ściąganej z niej 
szaty. Po prawej stronie 

widoczny był fragment fon
tanny z tryskającą wodą, po 
lewej, na schodach basenu 
leżała biżuteria i inne 
przedmioty, należące praw
dopodobnie do Zuzanny. 
Tyle można było odczytać z 
dość ciemnej fotografii.

Apel pozostał praktycznie 
bez oddźwięku, co dziwi 
tym bardziej że obrazy Ru- 
bensa nie występowały i nie 
występują zbyt często w 
polskich kolekcjach. Minę-

1. „Zuzanna
i starcy” 

P. P. Rubensa, 
obraz 
przed 

konserwację
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ło półtora roku, zanim udało 
mi się (i tu muszę przyznać, 
że przez czysty przypadek) 
rozwiązać zagadkę tego 
dzieła. Poszukiwania roz
poczęłam od próby ustale
nia, w jakiej kolekcji znaj
dował się lub mógł się 
znajdować ten obraz przed 
wojną. Niestety, nie figuru
je on w komputerowym ka
talogu strat wojennych, nie 
natknęłam się na niego 
podczas kwerend archiwal
nych. Nie przyniosły pozy
tywnego rezultatu wywiady 
przeprowadzone z długo
letnimi pracownikami mu
zeów. Zdawało się, że obra
zu tego nie było nigdy ani 

w polskich kolekcjach mu
zealnych, ani prywatnych.

Jak się jednak okazało, 
płótno to jeszcze do 

niedawna znajdowało się 
w Polsce! Otóż po wojnie w 
niewiadomych okolicznoś
ciach obraz znalazł się u 
chłopa, któremu po prostu 
służył do załatania dziury w 
dachu. Odkupił go za jedną 
rolkę papy pewien ar
cheolog z Poznania. Stan 
obrazu, jak można przypu
szczać i co widać na foto
grafii, był bardzo zły. Oko
ło 1962—1963 r. konserwa
cji podjęli się państwo Ewa 
i Jerzy Wolscy z Torunia. 

Obraz należał wtedy (?) do 
Zbigniewa P., który po 
przeprowadzonej konser
wacji zgłosił to dzieło wraz 
z innymi ze swojej kolekcji 
do rejestru zabytków ru
chomych w Poznaniu. 
Zgłoszenie zostało przyjęte 
przez konserwatora miej
skiego i wpisane do rejestru 
20 VII 1965 r. Cztery lata 
później właściciel, usiłując 
ustalić autora płótna, wys
łał zdjęcie „Zuzanny w ką
pieli” do muzeum w Wied
niu, skąd otrzymał ksero
kopię sztychu ze zbiorów 
wiedeńskich autorstwa Lu
casa Vorstermana, przed
stawiającego obraz P.P.

Rubensa (1577—1640) o 
tym samym tytule. Co 
prawda sztych nie do końca 
odpowiadał scenie z foto
grafii przesłanej przez 
Zbigniewa P., ale na tej 
właśnie podstawie zostało 
przypisane autorstwo Ru- 
bensowi. Taka atrybucja 
wpłynęła niewątpliwie na 
wartość materialną obrazu.

Został on sprzedany za 
bardzo wysoką sumę 31 
października 1970 r. Ada
mowi P. Nowemu właści
cielowi zależało na jak naj
szybszym ponownym wpi
sie dzieła do rejestru zabyt
ków. Obraz został po raz

2. Obraz 
po konserwacji

(zdjęcia: 
Jerzy Wolski)

2

17



DOBRA UTRACONE

drugi wpisany do rejestru 8 
grudnia tego roku, tym ra
zem w nowo założonej 
księdze B pod numerem 4. 
W uzasadnieniu tego wpisu 
czytamy: „(...) obraz po
chodzi z XVII w., posiada 
wartość zabytkową i arty
styczną. Jest charakterysty
cznym przykładem malar
stwa barokowego zarówno 
przez wykorzystanie tematu 
biblijnego, jak traktowanie 
postaci ludzkich i martwej 
natury”. Nie ma zatem 
słowa o autorstwie przypi
sywanym P.P. Rubensowi, 

a obraz określony został ja
ko „szkoła holenderska”.

Sprawą interesującą wy- 
daje się fakt, że obraz 

o tym samym tytule, na
malowany właśnie przez 
Rubensa, wymieniony zos
tał przez samego malarza w 
spisie swych dzieł pocho
dzącym z roku 1619. W 
tym czasie stanowił włas
ność sir Dudleya Carletona 
(1573—1632) — ówczesne
go ambasadora Anglii w 
Holandii. Później słuch o 
„Zuzannie w kąpieli” zagi

nął i właśnie ten obraz miał 
wypłynąć podczas ostatniej 
wojny.
Kiedy w 1973 r., trzy lata 
po wpisaniu do rejestru 
miejski konserwator zabyt
ków zainteresował się lo
sem obrazu, okazało się, że 
właściciel prawdopodobnie 
wraz z płótnem wyemigro
wał do Szwecji lub Danii.

W ten sposób „Zuzanna w 
kąpieli” znalazła się niele
galnie (art. 74 Ustawy z 12 
II 1962 r.) poza granicami 
Polski. Na początku 1975 r. 

obraz został wystawiony do 
sprzedaży w Kopenhadze 
za sumę 1,5 min funtów 
szterlingów. Czy został 
sprzedany — nie wiadomo. 
Wiadomo jedynie, że bez 
względu na to, czy płótno 
to rzeczywiście pochodzi z 
pracowni Rubensa, czy jest 
jedynie kopią z XVII w., 
jego strata wobec tysięcy 
dzieł sztuki, które zaginęły 
w Polsce w czasie ostat
niej wojny, jest bardzo 
dotkliwa.

Monika Kuhnke

Jedyny 
w Europie

W 1753 r. w Zborowskiem koto 
Lublińca w woj. częstochow

skim powstała manufaktura glinia
nych fajek (zob. nr 6, 1993, s. 43).

Pierwszymi mistrzami tej produkcji 
byli pracownicy sprowadzeni z Ho
landii (Gouda), którą można nazwać 
ojczyzną tego rodzaju wytwórczości 
ceramicznej. Manufaktura produ
kowała na potrzeby nie tylko rynku 
pruskiego, ale i europejskiego. Swo
je hurtownie miała w Szczecinie, 
Wrocławiu i Królewcu. Zamknięta 
została przed 1861 r.

Do dzisiaj w Zborowskiem znajduje 
się budynek tej manufaktury i jest 
on prawdopodobnie jedynym istnie
jącym do tej pory w Europie. Za
chował się w nim komin pieca uży
wanego do wypalania fajek oraz 
wspaniale sklepione ceglane piw
nice. Obecnie obiekt ten jest w bar
dzo złym stanie. Znajduje się co 
prawda w rejestrze zabytków, jed
nak z braku pieniędzy, których nie 
ma gmina (z tej strony były próby ra
towania obiektu, m.in. wykonano je
go ekspertyzę) ani wojewódzki kon
serwator zabytków — nie można 
przeprowadzić remontu. Może ktoś 
zainteresuje się tym obiektem?

Jerzy Kosytorz

1. Budynek 
dawnej 

manufaktury
2. Jedna 

z fajek 
wykonana 

w Zborowskiej 
manufakturze
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Legenda pancernego fortu

Pierwsze pancerze for- 
teczne pojawiły się 
ponoć już w starożyt
ności, jednak dopiero osiąg

nięcia rewolucji przemysłowej 
XIX w. umożliwiły wytwa
rzanie pancerzy dla jednostek 
pływających w połowie stule
cia, później zaś dla fortyfikacji.

W 1860 r. angielski kapitan 
Cowper Coles opracował 
pierwszą konstrukcję obro
towej artyleryjskiej wieży 
pancernej.
Po wojnie francusko-pniskiej 
europejską fortyfikację zdo
minowała formuła fortu arty- 

krokiem ku uproszczeniu 
technologii produkcji okazało 
się wprowadzenie nowych me
tod utwardzania powierzch
niowego odlewów żeliwnych 
przez nawęglanie. I choć ele
menty pancerne częściej poja
wiały się w fortyfikacji, był to 
wciąż jeszcze margines w ewo
lucji sztuki obronnej tej epoki. 
Przełom w myśleniu o fortyfi
kacji pancernej spowodowało 
dopiero wprowadzenie około 
połowy lat osiemdziesiątych 
artyleryjskiego pocisku eks
plodującego, a potem hutniczej 
technologii odlewów ze stali 
stopowej (staliwo; odlew z że- 

kostrzelnych oraz z wałem 
tylnym z wieżami ciężkich 
dział do dalekiego ostrzału po
zycji oblegających, Brunner 
zaczerpnął z austriackiej wersji 
dwuwałowego fortu artyleryj
skiego (gdzie oczywiście sta
nowiska ogniowe były odkry
te). Wszakże koncepcja Brun- 
nera — to nie prosta adaptacja 
starszej formuły do użycia 
pancerzy. Nowy typ tworzył 
nową jakość, jedynie inspiro
waną starszym wzorcem — ja
ko typowy przykład rezultatu 
twórczości w procesie ewolu
cyjnych przemian. Odzwier
ciedla to terminologia: starszy 

obrony bezpośredniej do 
ostrzału fos.

Równocześnie z opracowa
niem teoretycznej koncepcji 
toczyły się prace projektowe 
nad konstrukcjami elementów 
pancernych i uzbrojenia. W 
1892 r. z największych zakła
dów zbrojeniowych Austro- 
-Węgier, firmy Emila Skody w 
Pilźnie, wyszły pierwsze eg
zemplarze pancernych wież 
moździerzy i kazamatowych 
tarcz pancernych, przezna
czone dla „Einheitsfortów” w 
Galicji. W tym roku przystą
piono do budowy czterech

1. Plan założenia 
fortu XIII 
według stanu z 1987 r.:
1 — ruiny koszar 
szyjowych,
2 — schron pogotowia 
piechoty,
3 — kojec pojedynczy,
4 — ruiny kojca 
podwójnego,
5 — galeria przeciwstoku 
W — wał piechoty
na masywie fortu,
F — fosa,
O — okopy na przedstoku 
fortu
(oprać, zbiorowe 
SKN Architectura Militaris 
Politechniki Krakowskiej)

leryjskiego z odkrytymi sta
nowiskami dział. Technologia 
produkcji pancerzy była zbyt 
złożona i tym samym zbyt 
kosztowna do masowego sto
sowania, jednak właśnie lata 
siedemdziesiąte XIX w. — to 
okres formułowania teorety
cznych podstaw fortyfikacji 
pancernej. Nad projektami 
idealnych dzieł obronnych i 
pancerzy fortecznych we 
Francji pracowała komisja, 
którą kierował mjr Mougin, w 
Belgii — Brialmont, w Nie
mczech — Schumann. Dużym 

laza z domieszkami uszlachet
niającymi, jak chrom, molib
den i inne).

W lutym 1892 r. Maurycy 
von Brunner ukoń

czył koncepcyjny projekt aus
triackiego standardowego for
tu pancernego. W sensie funk
cji bojowych nawiązał do po
przedniej formuły fortu arty
leryjskiego jako punktu ze- 
środkowanej obrony bliskiej i 
dalekiej. Także profil obronny 
z przednim wałem dla strzel
ców i wieżowych armat szyb- 

wzór określano terminami 
„Lagerfort — H och wallfort”, 
zaś dziełu Brunnera przypo
rządkowano terminy „Ein- 
heitsfort — Panzerfort”. Owa 
„jedność” (Einheit) odnosiła 
się do wspomnianych uniwer
salnych funkcji bojowych, zaś 
„pancerz” (Panzer) — do 
struktury. Pancerz bowiem 
miał osłaniać zasadnicze 
środki walki — zarówno hau
bice i moździerze dalekiej 
obrony, armaty wieżowe i ka
zamatowe bliskiej obrony, 
wreszcie działa kazamatowe 

dzieł tej klasy w obu tutej
szych wielkich twierdzach. 
Fort XIII „San Rideau” był 
jednym z dwóch przewidzia
nych dla Przemyśla. Obydwa 
ujmowały od skrzydeł północ
ny front głównego obwodu 
obronnego twierdzy — fort IX 
„Brunner” od zachodu, fort 
XIII od wschodu. Francusko
języczna nazwa własna — 
„San Rideau” („zasłona Sa
nu”) — zdradza główną funk
cję fortu w zespole obronnym 
twierdzy. Usytuowano go oko
ło 7 km na północny wschód
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od centrum, we wsi Bolestra- 
szyce, na północnej krawędzi 
doliny Sanu. Tu miał zatrzy
mać ewentualny atak nieprzy
jacielski, idący krawędzią bądź 
doliną. Nie było to jego jedyne 
zadanie; 15-centymetrowe dzia
ła wieżowe mogły ostrzeliwać 
baterie oblężnicze na przedpo
lu, a wraz z armatami skrzyd
łowych tradytorów sięgnąć w 
bok, ku sąsiednim pozycjom 
obronnym. Fort nie był sa
motnym węzłem obrony, lecz 
ośrodkiem grupy fortowej. Do 
grupy bolestraszyckiej należa
ły jeszcze dwa forty obrony 
bliskiej. Dzieło XIIIb „Boles- 
traszyce” powstało na skutek 
całkowitej przebudowy star
szego szańca ziemnego około 
1903 r., zaś leżący na dnie do
liny Sanu fort XIIIa „Zabło- 
cie” zbudowano już w 1896 r. 
W tym samym roku ukończo
no prace na „San Rideau”. 
Zrealizowany on został w 
kształcie zubożonym w stosun- 2

Renowacje w Chełmnie

Od dwóch lat wiele robi 
się w zakresie rewalo

ryzacji w tym mieście. W skali 
potrzeb jest to może niewiele, 
lecz dla 20 tysięcy miesz
kańców Chełmna — olbrzymi 
wysiłek.

Wiele kamieniczek wymaga 
założenia nowych tynków na 
fasadach. Zwykłe przemalo
wania nie są wystarczające. 
Czasami prace te finansują 
prywatni właściciele, czasa
mi Urząd Miasta. Tak było w 
wypadku gmachu frydery- 
cjańskiego korpusu kadetów 
z końca XVIII w., który obec
nie jest budynkiem mieszkal
nym. Pretekstem do odnowy 
stał się Światowy Zjazd Ka
detów RP w maju 1993 r. 
Czasarni czynią to instytucje, 
np. Poczta Polska. Tempo i 
zakres tego generalnego re
montu są imponujące. Zde

cydowano się także na wy
mianę starego mechanizmu 
i renowację tarcz zegara z 
wieży Ratusza. Zegar ratu
szowy jest bowiem jedną z 
atrakcji turystycznych miasta 
— w południe wygrywa pieśń 
Ignacego Danielewskiego 
Wisło moja, Wisło stara. Re
waloryzacji poddane zostały 
także dwa obiekty sakralne: 
kościół Św. Ducha i Brama 
Grudziądzka, pełniąca obec
nie'funkcję kaplicy Matki Bo
żej Chełmińskiej. Tu prace 
musiały sięgnąć fundamen
tów, aby powstrzymać pro
ces destrukcji ścian i skle
pień. Szkoda, że zabrakło 
funduszy na przeprowadze
nie w pełnym zakresie prac 
archeologicznych przy tych 
obiektach.

Marek G. Zieliński

1. Gmach 
poczty 

w trakcie 
remontu 

2. Odnawiany 
gmach 

korpusu 
kadetów

(zdjęcia: 
Marek G. 
Zieliński)
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ku do koncepcji teoretycznej — 
nie zbudowano bloków z wie
żami artylerii obrony bliskiej, 
na przednim wale powstał je
dynie bierny schron pogoto
wia piechoty. To ograniczenie 
mogło być motywem plano
wanej po kilku latach przebu
dowy fortu. Jej realizacja już w 
XX w. objęła zabudowanie na 
stropodachach obu czołowych 
kojców nieruchomych kopuł 
pancernych, prawdopodobnie 
przewidzianych dla karabinów 
maszynowych.

W obliczu wojny zespół forty
fikacji w Bolestraszycach zos
tał uzupełniony umocnieniami 
polowymi. Znane obecnie 
źródła historyczne milczą o 
udziale „San Rideau” w obro
nie twierdzy przemyskiej 
przed Rosjanami. Wiadomo 
jednak, że leżał on pomiędzy 
dwiema z trzech głównych osi 
wielkiego szturmu rosyjskiego 
w październiku 1914 r. Zatem

2.3. Zachowane 
w ruinach 

koszar 
ślady 

po wieżach 
pancernych: 

granitowe 
obudowy wież 

w rozpękniętym 
stropodachu 

na lewym 
skrzydle (2) 

i pozostałości 
izb wież 

u szczytu 
ściany 

narażonej 
na prawym 

skrzydle (3) 
(zdjęcia: 

2 — Waldemar 
Brzoskwinia, 
3 — Jadwiga 

Sowa)

haubice z wież pancernych 
„San Rideau” mogły pomóc w 
obronie, rażąc na zachód w 
stronę atakowanych fortów 
XII i XI oraz na południe ku 
siedliskiej grupie fortowej. Nie 
można wykluczyć, że fort XIII 
był również bezpośrednio ata
kowany. Na betonowym omu- 
rowaniu fosy czytelne są ślady 
po strzałach z armat w koj
cach, a na wale piechoty po 
dziś dzień leżą wystrzelone łu
ski austriackich karabinów. 
Mogą one jednak pochodzić z 
przedwojennych lub wojen
nych strzelań szkoleniowych.

Dzień 22 marca 1915 r.
był katastrofą dla 

Twierdzy Przemyśl i dla „San 
Rideau”. Eksplozje założonych 
przez obrońców ładunków 
wybuchowych uszkodziły wie
że i działa, przełamały stropo
dach koszar, zupełnie wymiot
ły wnętrza koszar wraz ze 
ścianami zamykającymi izby w

Grobisko
JZ’ aplica grobowa w 
**■ pobliżu wsi Krynica 
koło Krasnegostawu zwa
na jest tu „grobiskiem" i 
należy do zabytków wyróż
niających się oryginalną 
formą. Zbudowana zosta
ła z kamienia uzupełnio
nego cegłą, w kształcie 
sześcianu, zwieńczonego 
strzelistym ostrosłupem. 
Wnętrze, dostępne po
przez półkoliście zamknię
ty otwór wejściowy, prze
kryte jest sklepieniem 
.krzyżowym.
Znana od starożytności 
forma piramidy i ostrosłu
pa, w Polsce początkowo 
pojawiła się w kompozy
cjach renesansowych 
nagrobków. Wolno stoją
cy obiekt we wsi Krynica 
uważany jest za grobo

wiec arianina, podkomo
rzego chełmskiego Pawła 
Orzechowskiego, zmarłe
go w 1612 r. Drugi po
dobny zabytek znajduje 
się pod Beresteczklem — 
grobowiec ten zbudowa
no dla kalwina, księcia 
Aleksandra Prońskiego, 
zmarłego w 1631 r. Nie
wątpliwie więc przynale
żność religijna obu posta
ci historycznych też miała 
wpływ na plastyczny wy
raz ich grobowców.
W czasie ostatniej wojny 
kaplica krynicka została 
bardzo poważnie uszko
dzona. W latach 
1956—1957 przeprowa
dzono restaurację całego 
obiektu. Uratowana bu
dowla stanowi ciekawy 
przykład architektury od
biegający od form pow
szechnie spotykanych.

(sg)
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elewacji, obróciły kojce i tra- 
dytory w stosy gruzów. Pod
dane Rosjanom umocnienia 
nie nadawały się do walki. W 
dziesięć tygodni później, po 
operacji gorlickiej, wojskaaus- 
tro-węgierskie i niemieckie 
poszły do natarcia na Prze
myśl. 3 czerwca bawarski re
giment piechoty zajął zrujno
wany fort „San Rideau”. W 
lecie 1915 r. na rozkaz austro- 
węgierskiego Armeeoberkom- 
mando ruszyły prace zmierza
jące do utworzenia prowizory
cznej linii umocnień w oparciu 
o zniszczone dzieła północne
go i wschodniego frontu 
twierdzy. Fort XIII otrzymał 
improwizowane wzmocnienia 
konstrukcji, odtworzono częś
ciowo komunikacje wewnętrz
ne, w przedpiersiu wału pie
choty wykopano wysunięte 
stanowiska strzeleckie, odno
wiono okopy na przyległym 
terenie. Na wpół zrujnowany 
fort stał się w ten sposób oś
rodkiem oporu piechoty. W tej 
prowizorycznej adaptacji nie
dawnego dzieła fortyfikacji 
stałej na dzieło w istocie rzeczy 
połowę, elementy pancerne 

nie mogły odegrać już żadnej 
roli ze względu na ogół uszko
dzeń i zniszczeń. Rozpoczął 
się proces odzysku i złomowa
nia cennego surowca.

Ten proces „gospodarczego” 
wykorzystania ruin był konty
nuowany przez władze polskie 
w okresie międzywojennym. 
Betonowe partie ruin rozsa
dzano stopniowo ładunkami 
ybuchowymi, zyskując ma
teriał budowlany. Większa 
część koszar „San Rideau” le
ży dziś pod nawierzchnią dro
gi łączącej Bolestraszyce z 
Przemyślem. Zachował się 
najsolidniejszy element koszar 
— ściana narażona grubości 
2,80 m ze śladami podziału 
kondygnacji. Na lewym 
skrzydle leżą poprzełamywane 
części stropodachu z ostatnimi 
śladami po wieżach w postaci 
kręgów ich granitowej obu
dowy. Z zachowanego schronu 
na wale piechoty wypruto 
większość stalowych belek 
stropowych. Stoi wciąż zna
czna większość kazamatowej 
galerii przeciwstoku fosy, gdzie 

uchowały się ostatnie, drobne 
elementy pancernego wyposa
żenia fortu: stalowe tarcze 
strzelnic karabinowych.

Dziś zatem fort XIII
„San Rideau” — to za

rośnięta robinią ruina, monu
mentalny dowód dawnych 
związków fortyfikacji i hut
nictwa, zabytek architektury 
ze śladami zabytków techniki 
przemysłowej. Jedyny mate
rialny dowód z „hutniczej” 
strony został odnaleziony w 
1993 r. i w ostatniej chwili 
uratowany przed bezmyślnym 
złomowaniem. Jest nim usz
kodzona czasza pancernej wie
ży obserwacyjnej, niegdyś sto
jąca na forcie IX, teraz w Mu
zeum Narodowym Ziemi 
Przemyskiej w oczekiwaniu na 
konserwację.
Warto dodać, że oprócz 
ogółu wartości zabytko
wych (historycznych, hi
story czno-architekt onicz- 
nych, formalnych), prócz 
monumentalnej ekspresji 
historycznej ruiny i estety
cznej wartości krajobra
zowej — ma „San Rideau” 

swoją legendę. Tu ponoć 
podczas rozbiórki odkryto w 
zasypanym podziemiu uwię
zionego przez lata pod gruza
mi rosyjskiego. jeńca, zapom
nianego w czasie wysadzania 
fortu. Miał przeżyć dzięki 
studni w podziemiach, zapa
som z nie opróżnionych maga
zynów, a może i dzięki samo
bójczej śmierci uwięzionego z 
nim towarzysza. W noc po od
nalezieniu zmarł. Pozostały po 
nim wspomnienia okolicznych 
mieszkańców i pamiętnik, 
opublikowany w polskim 
przekładzie w czasopiśmie 
„Naokoło Świata” w 1926 r. 
Bodaj tę właśnie legendę wy
pada uznać za jeden ze zwor
ników dziewiętnastowiecznej 
sztuki fortyfikacyjnej tak z ar
chitekturą obronną dawnych 
wieków, jak i ze współczesną 
kulturą. Niejeden średniowie
czny zamek otaczają legendar
ne opowieści, a legenda docie
ra dziś do szerszego kręgu od
biorców niż świadomość war
tości stuletnich dziel architek
tury fortecznej.

Waldemar Brzoskwinia

Zagroda w Kakoninie

Skanseny „in situ", czyli 
obiekty zachowane na 

miejscu ich zbudowania, są 
dość rzadką formą ochrony 
zabytków i najczęściej znaj
dują się w miejscowościach, 
do których rzadko dociera tu
rysta. Na terenie Polski ich 
liczba nie przekracza dzie
sięciu, zaś najwięcej jest w 
Małopolsce.

W trakcie budowy znajduje 
się Zagroda Świętokrzyska w 
Kakoninie kolo Kielc — daw
nej osadzie zbójników, dziś 
wsi na szlaku turystycznym z 
Bielin na grzbiet Łysogór, po
łożonej malowniczo na po
łudniowym stoku tych gór, w 
pobliżu Puszczy Jodłowej. 
Zagroda rekonstruowana 
jest na skraju Kakonina i

składać się będzie z chałupy, 
obory, stodoły i szopy. Obec
nie zrealizowano niewielką 
część tego zamierzenia, a 
mianowicie wykupiono od 
poprzednich właścicieli i 
ustawiono chałupę wzniesio
ną przez rodzinę Iwanów w 
1840 r. (na ilustracji). Chata 
jest pokryta czterospadowym 
dachem gontowym, we wnę
trzu zachował się bogato 
zdobiony piec ogrzewczy. 
Zgromadzono tu także na
rzędzia, sprzęty i meble lu
dowe z regionu świętokrzys
kiego.

Filip Karoński

(fot. Filip Karoński)
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Frombork — zespół katedralny
Frombork usytuowa

ny jest nad brzegiem 
Zalewu Wiślanego, na pół
nocno-wschodnim krańcu 
Wysoczyzny Elbląskiej, 
części Pobrzeża Warmiń
skiego, pomiędzy dolnym 
biegiem Baudy i Narusy. 
Zespół katedralny zajmuje 
północną krawędź wyso
czyzny (ok. 20 m n.p.m.), 
opadającą stromym urwi
skiem w kierunku mia
steczka położonego na nizi
nie nadbrzeżnej.

Zespół katedralny składa 
się z warowni katedralnej 
oraz trzech luźnych zespo
łów kanonii — po stronie 
wschodniej (obecnie nowy 
pałac biskupi), południowej 
i zachodniej. Układ prze
strzenny założenia obron
nego został dostosowany do 
topografii wzniesienia. Głów
nym akcentem całego 
kompleksu, dominującym 
w panoramie Fromborka, 
jest warownia-katedra oto
czona murami obronnymi. 
Zespół kanonii wraz z ota
czającymi je założeniami 
parkowymi tworzy harmo
nijną otulinę warowni i sta
nowi wraz z nią powiązaną 
funkcjonalnie całość.

Warownia katedralna
— „Castrum Domi- 

nae Nostrae” wymieniona 
została po raz pierwszy w 
dokumencie z 1278 r. 
Wznoszenie murowanej 
świątyni rozpoczęto w na
stępnym wieku (1342 r. — 
konsekracja prezbiterium, 
1388 r. — zakończenie prac 
przy zachodniej kruchcie).

Od połowy XIV w. plateau 
wzgórza wokół katedry po
częto otaczać czworobo
kiem murów obronnych z 

wieżami i basztami. Jako 
pierwszy wzniesiono wschod
ni odcinek fortyfikacji 
wraz z dwiema, narożnymi 
wieżami, mieszczącymi ka
pitularz (po stronie pół
nocnej, połączony później 
krytym murowanym gan
kiem z zakrystią kanonicką

baszty kustodii powstał w 
1517 r., obok w 1630 r. 
wzniesiono kurię NMP 
Wniebowziętej. Po połud
niowej stronie dziedzińca w 
latach 1722—1732 na 
miejscu starszej kurii wy
budowano tzw. nową wika
rówkę.

równych zamków. Stanowi 
przykład dobrze zachowa
nego zespołu obronnego z 
XIV w. Fortyfikacje i zabu
dowania warowni, mimo 
wielokrotnych zniszczeń na 
skutek działań wojennych 
oraz pożarów, a także 
przebudów, zachowały swój 

1. Plan 
warownego 

zespołu 
katedralnego 

we Fromborku: 
A — katedra, 
B — główna 

brama 
wjazdowa z 

przedbramiem, 
C — ośmio- 

boczna 
basteja 
i wieża 

dzwonnicza, 
D — wieża 
Kopernika, 

E — basteja 
wschodnia

(według 
B. Guerquina)

katedry) i szkołę (po stronie 
południowej, wielokrotnie 
później przebudowywaną, 
po 1526 r. — pałac bisku
pów warmińskich). Następ
nie budowano etapami do 
połowy XV w.: kwadratową 
wieżę północno-zachodnią, 
zwaną wieżą Kopernika, 
północny odcinek fortyfi
kacji z furtą, cały odcinek 
kurtyny zachodniej łącznie 
z bramą tzw. mniejszą, 
basztę kustodii i brakujące 
odcinki muru północnego 
oraz mur południowy wraz 
z główną bramą {„porta 
maior"') i basztą Prochową, 
na koniec zaś ogromną oś- 
mioboczną wieżę artyleryj
ską w narożniku południo
wo-zachodnim. Dom ku
stosza przylegający do mu
ru północnego w pobliżu 

Całe założenie tworzy 
nieregularny prosto

kąt o wymiarach 163x80 m. 
Jego głównym elementem 
jest gotycka katedra, mu
rowana z cegły o pięcio- 
przęsłowym prezbiterium i 
halowym, trójnawowym, 
ośmioprzęsłowym korpu
sie, w którego cztery naroża 
wstawiono ośmioboczne 
wieżyczki schodowe; detal 
architektoniczny na ogół 
ceramiczny, we wnętrzu 
również z tzw. sztucznego 
kamienia i wapienia got- 
landzkiego. Wnętrze koś
cioła zachowało cenne wy
posażenie.

Wzgórze fromborskie jest 
unikatową warownią kated
ralną, w odróżnieniu od 
często występujących wa- 

średniowieczny kształt z 
pierwotnymi ścianami ob
wodowymi i działowymi 
oraz piwnicami. W zespole 
wzgórza katedralnego zos
tały połączone w sposób 
harmonijny różnorodne 
formy architektury: obron
nej, sakralnej, rezydencjo- 
nalnej i mieszkaniowo-ad- 
ministracyjnej. Z dziejami 
warowni związany jest Mi
kołaj Kopernik, który 
osiadł tutaj na stałe w 
1510 r.

We Fromborku znajdują 
się: hotel, dom wy
cieczkowy PTTK, kem
ping i schronisko 
młodzieżowe.

MUZEA: Muzeum Miko
łaja Kopernika (ul. Ka
tedralna 8).
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5. Ośmioboczna basteja,
na niej czworoboczna wieża dzwonnicza
6. Widok z wieży dzwonniczej na mury obronne, 
w głębi Pałac Biskupi (siedziba muzeum) 
(zdjęcia: 2, 3 — Wiesław M. Zieliński)
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Akcja dwory

Kiedy tynk odpadnie

Dwór w Susku Starym 
jest jednym z ciekaw
szych przykładów 
popularności w dwudziestole

ciu międzywojennym form ar
chitektury historyzującej, 
zwanych „stylem dworko
wym”. Nasza podróż do Su
ska była wyprawą senty
mentalną, bowiem przed 
17 laty po raz pierwszy za
jęliśmy się historią miejs
cowego dworu, próbując 
ustalić podstawowe fakty z 
jego dziejów.
Wieś Susk Stary leży tuż pod 
Ostrołęką, w bok od drogi do 
Ostrowi Mazowieckiej, w pob
liżu Rzekunia. Sam dwór 
usytuowany jest na południo
wym skraju wsi, przy drodze 
Rzekuń—Nowa Wieś. Wieś 
wzmiankowana jest według 
Słownika Geograficznego w ak
tach z 1408 r., natomiast z 

1430 r. pochodzi dokument, w 
którym jako właściciel osady 
wymieniany jest niejaki Cheb- 
da de Susko. Według Niesiec- 
kiego, a za nim tę wiadomość 
podaje Gloger, był to proto
plasta rodziny Suskich herbu 
Pomian i pisał się Hebda z 
Grabie. W rękach Suskich 
wieś pozostawała do trzeciej 
ćwierci XVIII w., a ostatnim 
jej właścicielem z tej rodziny 
był Mikołaj Zenon Suski, sę
dzia ziemski zambrowski, 
dziedzic dóbr Zabiele. Z nie 
znanych nam dzisiaj powodów 
około 1770 r. Susk przeszedł 
na własność sąsiada, dziedzica 
dóbr Rozwory, Antoniego Bu
kowskiego herbu Bończa, 
cześnika czernichowskiego, 
posła ziemi łomżyńskiej, 
szambelana Stanisława Augu
sta. Według Bonieckiego zos

tał on właścicielem Suska w 
1774 r., a w 1783 r. figuruje w 
Rejestrze właścicieli ziem
skich... jako płacący dziesięci
nę z dóbr Susk. Z jego osobą 
prawdopodobnie należy wią
zać powstanie murowanego 
dworu w Susku, stanowiącego 
część centralną obecnego zało
żenia. Nie jest wykluczone, że 
powstał on na miejscu wcześ
niejszej siedziby Suskich, brak 
jednak jakichkolwiek danych 
potwierdzających te przypu
szczenia.
Po Antonim Bukowskim Susk 
odziedziczył jego syn, również 
Antoni, ożeniony z Anną, cór
ką Mikołaja Glinki, starosty 
makowieckiego. Około 1840 r. 
Antoni Bukowski umarł i Susk 
pozostał w rękach wdowy, któ
ra z kolei przekazała majątek 
swemu bratankowi Mikołajo

wi Glince (ur. 1827). W aktach 
parafii Rzekuń z 1854 r. Miko
łaj Glinka figuruje jako „dzie
dzic dóbr Suska, Rzekunia i in
szych. Po jego śmierci w 
1907 r. cały majątek uległ po
działowi między synów. Anto
niemu przypadł Szczawin, a 
nowym dziedzicem Suska zos
tał Władysław Glinka. Oże
niony z Anną de Calonne gos
podarzył on w Susku do wy
buchu pierwszej wojny świa
towej. Dobra, mimo że poło
żone między dwiema ważnymi 
strategicznie drogami i w nie
wielkiej odległości od stacji ko
lejowej w Ostrołęce, przez 
pierwszy rok wojny nie ucier
piały wiele. Dopiero zbliżający 
się od Ostrołęki front oraz zni
szczenie przez Rosjan wszyst
kich zbiorów zmusiły Glinków 
do opuszczenia majątku. Pra
wie całe wyposażenie dworu 
pozostało na miejscu. Tak opi
sywał tę chwilę Władysław 
Glinka: „Pragnęliśmy możliwie 
uchronić od zagłady bibliotekę, 
zawierającą z górą osiem tysię
cy tomów, przeważnie francu
skich, angielskich i niemieckich.
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2

Wywieźć ją teraz było trudno, 
postanowiliśmy przynajmniej 
część schować do piwnic i może 
tym sposobem ocalić od poża
ru”. Ostatecznie wyjazd z Su
ska nastąpił w połowie sierpnia 
1915 r.: „ze ostatniej chwili Ja
nek naprędce opakował i na wóz 
wrzucił jeszcze dwa cenne meble 
z XVII-go wieku. Szafę gdań
ską, dla której nie było miejsca 
rozebrał, wyniósł na strych i 
przykrył różnemi rupieciami. 
(...) Rzeczy były na wozach, 
powóz i bryka zaprzężone cze
kały przed domem. Nastąpiła 
chwila tragicznego spokoju. W 
milczeniu jak błędni chodziliś
my po domu. Czas jednak up
ływał, wieczór zachodził. ” — 
pisał Władysław Glinka.

Szczęśliwym trafem dwór 
nie został zniszczony w 
czasie działań wojennych i 

przebywający już w Rosji 
Władysław Glinka w dniu 23 
października 1915 r. sporzą
dził „ u rejenta plenipotencję 
upoważniającą brata Antoniego 
do zarządu Suskiem i zastępo
wania mnie wobec władz miejs
cowych, wojskowych i cywil
nych. Wysłałem ją wraz z li
stem przez szpiega, który ma 
dotrzeć do Warszawy. Zapłaci
łem 80 rb. ale nie ma żadnej 
gwarancji, że przesyłka doj
dzie. ” Przesyłka jednak doszła 
i 16 maja 1917 r. „Gazeta Pol

ska” w wiadomościach ro
dzinnych podawała: „ Władys
ław Glinka, Bolszaja Ordynka 
26, Moskwa. Brat donosi, że 
rodzina zdrowa. W Susku gos
podaruje Chyliński. Budynki 
gospodarcze ocalały oprócz za 
drogą położonych
Po odzyskaniu niepodległości i 
powrocie do kraju zarząd nad 
majątkiem przejął syn Władys
ława, Jan Glinka. Prowadził 
on ożywioną działalność gos
podarczą i społeczną. Był 
m.in. współzałożycielem, a 
później kierownikiem Rolni
czego Uniwersytetu Ludowe
go w Ostrołęce, gdzie propa
gował mechaniczną uprawę ro
li. Z jego też inicjatywy nastą
piła około 1925 r. gruntowna 
przebudowa dworu w Susku 
dokonana za pomocą form 
tzw. stylu dworkowego.
Według świadectwa Stanisła
wa Glinki: „Dwór w Susku 
składał się z 3 domów (...) Do
my te nie pasowały do siebie i 
były bardzo brzydkie. Dopiero 
Jan Glinka w czasie między 
wojnami przebudował front i 
nadał całości jednolity charak
ter”. Przebudowa dokonana 
przez Jana Glinkę zmierzała 
do połączenia i ujednolicenia 
zewnętrznych form trzech 
odrębnych dotąd budynków, 
stykających się jedynie na
rożnikami. Otrzymały one oz
dobne szczyty, nawiązujące do

1. Aleja 
dojazdowa 
do dworu 
w 1910 r.
2.3. Jan Glinka 
na czele 
„chłopskiego 
wojska"
(1912 r.) (2)
i kilka
lat później 
w dworskim 
gabinecie (3)

form architektury barokowej, 
a od ogrodu utworzony został 
otwarty dziedziniec z kolu
mnowym gankiem. Główne 
wejście od frontu zaakcento
wano wgłębnym portykiem z 
dwiema kolumnami toskań
skimi i trójkątnym szczytem z 
ozdobnym kartuszem herbo
wym. Skromne, historyzujące 
formy nadały całej budowli 
jednolity harmonijny wyraz, 
najodpowiedniejszy w intencji

Jana Glinki dla rodowej sie
dziby. Sądzimy, że autorem 
przebudowy mógł być czynny 
na tym terenie architekt Ru
dolf’ Macura (1886—1940;, 
operujący ze swobodą forma
mi „stylu dworkowego”.
Jan Glinka był postacią barw
ną i nietuzinkową. Bywalec 
warszawskich salonów' zapra
szał do Suska zaprzyjaźnio
nych ludzi ze świata kultury i 
nauki, bywali tu m.in. Franci-
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Zdjęcia archiwalne pocho
dzą z albumu rodzinnego 
Glinków znajdującego się 
u spadkobierczyni p. Tere
sy Plewkowej z Poznania 
— autorzy dziękują za ich 
udostępnienie, zaś p. Wies
ławie Kiborttowej z War
szawy za cenne informacje.

4.5. Dwór od frontu (4) 
i od ogrodu (5) obecnie

6. Portyk ganku

(reprod. i zdjęcia: 
Waldemar Baraniewski)

szek Fiszer i Władysław Tatar
kiewicz. Niestety, nie był w 
stanie poradzić sobie z upada
jącym gospodarstwem i w 
1931 r. majątek przestał być 
własnością Glinków. Sam Jan 
Glinka przekazał bardzo skąpe 
informacje o tym fakcie, raz 
pisał, że „... majątek przeszedł 
w trybie licytacji na własność 
Towarzystwa Kredytowego Ziem
skiego”, innym razem, że „lik
widował majątek Susk Stary na 
pokrycie długów.” Wśród 
mieszkańców Suska kursuje 
wersja o rzekomym poręcze
niu przez Glinkę dużej po
życzki za niejakiego Rości- 
szewskiego, którą następnie 
musiał sam spłacić. Tak więc 
od 1931 r. Susk Stary stanowił 
własność Towarzystwa Kredy
towego Ziemskiego, które wy
dzierżawiało majątek do 1935 
roku, m.in. niejakiemu Skło
dowskiemu.
W 1935 r. majątek został za
kupiony przez Dominika Ki- 
bortta dla jego syna Tadeusza. 
Tadeusz Kibortt, z wykształ
cenia inżynier rolnik, porząd
kował zaniedbany przez lata 
dzierżawy dwór. Wprowadzo
ne przez niego zmiany doty
czyły głównie urządzeń wod
nokanalizacyjnych oraz odno
wienia wnętrz. Wówczas też 
wschodnia oficyna została 
przystosowana do pełnienia 
funkcji niewielkiego prywat
nego pensjonatu prowadzone
go przez żonę Tadeusza, 
Wandę Michalską-Kibortto- 
wą. We wrześniu 1939 r. Ta
deusz Kibortt został zmobili

zowany i wraz z rodziną opuś
cił Susk na zawsze.

W 1947 r. majątek — 
wówczas o powierzch

ni 108,90 ha — uległ parcela
cji, a dwór przeszedł na włas
ność państwa. Wówczas też 
przeprowadzona została grun
towna przebudowa wnętrz i 
adaptacja pomieszczeń na 
mieszkania dla pracowników 
Państwowego Ośrodka Ma
szynowego. Nowi lokatorzy 
dworu szybko zadbali o to, aby 
obrósł on wielką liczbą komó
rek, wycięli przy okazji piękny 
park dworski.
Gdy przed laty próbowaliśmy 
określić datę ostatecznego 
ukształtowania suskiego dwo
ru, przyjęliśmy lata 1924— 
1925 za najbardziej prawdo
podobne. O słuszności naszej 
hipotezy przekonaliśmy się 
dość niespodziewanie podczas 
ostatniego pobytu w Susku. 
Ze zrujnowanego dworu, 
który dosłownie na na
szych oczach się rozpada, 
odpadł spory kawał tynku 
ukazując zamurowaną po 
wojnie kamienną tablicę z 
wyrytą piękną antykwą na
stępującą inskrypcją: „Dwór 
ten postawiony w XVIII stule
ciu /powiększony w latach 
1853—1889 /a zniszczony 
przez wojny 1915 i 1920 r./ 
odziedziczywszy po ojcach/ Jan 
Mikołaj Ernest Glinka/ prze
budował i odnowił R.P. 1925”.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski
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Akcja ogrody

Wirty
- zielona kolekcja

Arboretum — to ro
dzaj specjalistycz
nego ogrodu, w któ

rym znajduje się zbiór róż
nych gatunków drzew i 
krzewów gromadzonych i 
pielęgnowanych dla róż
nych celów; najczęściej ar
boretum stanowi fragment 
ogrodu botanicznego lub 

Za pierwszą kolekcję typu 
naukowo—poznawczego uz- 
naje się ogród botaniczny 
Arystotelesa w Atenach (IV 
w.p.n.e.). Najstarszy z za
chowanych ogrodów bota
nicznych w Padwie (uni
wersytecki) pochodzi z 
1545 r. Główny okres za
kładania tego typu kolekcji

również ogrodów botani
cznych i kolekcji dendrolo
gicznych, które podjęły 
nowe, dodatkowe zadania 
społeczne: dydaktyki, wy
poczynku, rekreacji, kultu

ry. Ich fundatorami byli 
panujący władcy, osoby 
prywatne, instytucje. Czę
sto korzystano też ze społe
cznych funduszów władz 
miejskich. Do najsłynniej
szych kolekcji zaliczany jest 
ogród botaniczny w Kew 
pod Londynem z 1759 r. 
Głównym czynnikiem roz
woju kolekcji dendrologi
cznych i ogrodów botani
cznych była chęć posiada
nia i poznania roślin nie 
znanych, egzotycznych, a 
także nieustanne dążenie w 
sztuce do różnorodności i 
zmian. Obce czy rzadkie 
drzewa i krzewy, sadzone w 
miejscach eksponowanych i 
reprezentacyjnych, stały się 
najatrakcyjniejszym ele
mentem ogrodów i parków.

Polska zajmuje dalekie 
miejsce w świecie pod 
względem posiadania tego 

typu zieleni. W szerzej 
dostępnych publikacjach 
prezentuje się 7 ogrodów 
botanicznych i 7 arbore- 
tów oraz kilka znaczniej
szych kolekcji dendrologi
cznych w dawnych zespo
łach rezydencjonalnych.

1

też ważny element ogrodu 
rezydencjonalnego, może 
być też placówką samo
dzielną, żywą kolekcją. Te
go rodzaju kolekcjoner
stwo polega na groma
dzeniu żywych organiz
mów roślinnych, a więc 
nieustannie zmieniają
cych się, o wieloletnim 
procesie rozwojowym. 
Na efekty, często niepew
ne, „zbieractwa” trzeba 
czekać wiele lat, lecz dzieło 
nigdy nie jest zakończone. 

1.2. Fragmenty 
arboretum 
w Wirtach

(zdjęcia:
Irena Wasilewska)

rozpoczął się w XVI w., co 
związane było z wielkimi 
odkryciami geograficznymi 
i rozwojem nauk przyrod
niczych. W XVIII i XIX w. 
nastąpił rozwój miejskiej 
zieleni publicznej, w tym
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Najstarszy z zachowa
nych ogrodów botani
cznych znajduje się w 
Krakowie (z 1783 r.). 
Największe i najbardziej 
znane arboreta są w Kórni
ku, gdzie swoją siedzibę ma 
Instytut Dendrologii PAN, 
i w Gołuchowie, założone 
przez Tytusa i Jana Dzia- 
łyńskich w połowie XIX w.

W XIX w. podejmowano 
próby wprowadzenia ob
cych gatunków drzew także 
do produkcji leśnej. Do
świadczenia nad aklimaty
zacją tzw. egzotów w wa
runkach środowiska leśne
go prowadzono głównie w 
celu gospodarczego pozy
skiwania drewna. W Euro
pie intensywnie zajęto się 
tym w Niemczech — wy
typowano tu 90 leśnictw 
doświadczalnych, w latach 
1881 — 1890 sprowadzono 
dla nich nasiona i siewki 
obcych gatunków drzew, 
głównie z Ameryki Północ
nej. Jedna z takich do
świadczalnych placówek 
znajdowała się w miejsco
wości Wirty koło Borze
chowa, 14 km od Starogar
du Gdańskiego. W latach 
1887 — 1897 powstała tu 
— w wyniku współpracy z 
ogrodami botanicznymi w 
Berlinie i Eberswalde — 
część kolekcyjna. Nie ma
my jednak dokładnych in
formacji o pochodzeniu 
materiału nasiennego i 
szkółkarskiego. Dla po
wierzchni doświadczalnych 
założono księgi, w których 
zapisywano obserwacje, a 
wyniki były publikowane w 
fachowej literaturze nie
mieckiej do pierwszej woj
ny światowej.

Obecnie arboretum w
Wirtach zajmuje pra

wie 40 ha, z tego na część 
kolekcyjną przypada 7 ha. 
Znajduje się tu starodrzew 
w wieku 100 i 120 lat; w 
1989 r. w spisie figurowało 
230 jednostek systematy
cznych (taksonów). W latach 
pięćdziesiątych część ko
lekcyjną wzbogacono nie
wielkim alpinarium (0,44 
ha). Nowych nasadzeń, 
głównie gatunków daleko

Puszcza Kampinoskawschodnich, dokonano w la
tach 1984—1988. Zaplecze 
gospodarcze zespołu w 
Wirtach składa się z wy- 
łuszczarni szyszek, klima
tyzowanych komór chłod
niczych do sortowania na
sion, magazynu szyszek i 
pomieszczeń administra
cyjno—biurowych. Wszyst
kie kolekcyjne egzemplarze 
zaopatrzone są w etykiety, a 
powierzchnie doświadczal
ne odpowiednio oznako
wane. Teren jest dostępny 
dla wszystkich zaintereso
wanych. Na miejscu można 
też kupić produkowany 
tam materiał szkółkarski.

Dla przeciętnego miłoś
nika przyrody wizyta w 
Wirtach może być okaz
ją do zapoznania się z 
bogactwem i różnorod
nością przyrody. Bo oto 
np. obok znanej nam pos
politej olchy rośnie jej od
miana strzępolistna, można 
też zobaczyć, jak wielkie są 
różnice między gatunkami i 
odmianami, np. świerka, 
zwłaszcza w pokroju drzew 
i zabarwieniu igieł. Są tu 
też rzadko spotykane, czę
sto niezwykłe wersje wielu 
innych, dobrze nam zna
nych gatunków rodzimych. 
Najbardziej jednak intere
sujące są gatunki drzew i 
krzewów u nas nie wystę
pujące.

Obecnie Wirty znane są 
praktycznie tylko leśnikom. 
Naukowym opiekunem ko
lekcji jest Instytut Dendro
logii PAN. Czy to wystar
czy? Moim zdaniem Wirty 
zasługują na popularyzację 
i rozwój. Ze względu na 
wielkie wartości przy
rodnicze, historyczne i na
ukowe zespół ten jest prze
widziany do wpisania do re
jestru zabytków woje
wództwa gdańskiego. Jako 
atrakcja turystyczna już 
dzisiaj powinien stać się 
wizytówką lokalnej społe
czności i czynnikiem roz
woju gminy Zblewo.

Irena Wasilewska

Każda puszcza jest 
zabytkiem, nie tyl

ko zresztą przyro
dniczym. To właśnie w 
puszczańskich ostępach 
zachowały się ślady po 
minionych wydarze
niach: zawalone zie
mianki, zarysy okopów, 
prawie niewidoczne już 
ścieżki i zrównane z zie
mią mogiły. Czasami 
natrafiamy pod mchem 
na karabinową łuskę, ja
kiś porzucony zardzewia
ły nóż czy sprzączkę od 
pasa. W puszczach rodzą 
się różne legendy: o bit
wach rozgrywanych w 
czasie narodowych pow
stań lub znacznie 
wcześniej, uroczyskach, 
gdzie oddawano cześć 
pogańskim bóstwom, o 
zbójeckich siedliskach i 
napadach. Takim za
bytkiem historii, miej
scem wpisanym w dzie
je narodu, stała się 
Puszcza Kampinoska.

W ubiegłym roku minęło 
35 lat od powstania 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego. Dzień 16 
stycznia 1959 r. był 
uwieńczeniem długolet
nich wysiłków pp. Jad
wigi i Romana Koben- 
dzów, od lat starających 
się o uznanie wartości 
przyrodniczych, histo
rycznych i zdrowotnych 
Puszczy Kampinoskiej. 
Dzisiaj, mimo wielolet
niego sąsiedztwa pu
szczy, nie wszyscy war
szawiacy zdają sobie 
sprawę, co właściwie 
znajduje się w zasięgu 
ich weekendowych wy
cieczek. A jest to prze
cież, dzięki swojemu bo
gactwu i różnorodności, 
wspaniały teren do dzia
łania dla przyrodnika, 

historyka, sportowca, tu
rysty czy wreszcie nie
dzielnego spacerowicza 
pragnącego oddalić od 
siebie groźbę choroby 
wieńcowej.

Puszcza Kampinoska
— to jedyny tego 

rodzaju kompleks leśny 
w Europie, objęty naj
wyższą formą ochrony i 
leżący jednocześnie w 
bezpośrednim sąsiedz
twie stolicy państwa. 
Na północy sięga koryta 
Wisły, na zachodzie 
ogranicza ją Bzura, a od 
południa skarpa wysokie
go tarasu Równiny Błoń
skiej. Na mapie geomor
fologicznej tego obszaru 
rzuca się w oczy jego 
równoleżnikowa paso- 
wość — dwa wyniosłe 
pasy wydm pokryte 
drzewostanami i tyle sa
mo obniżonych pasów 
bagiennych. Mamy więc 
z jednej strony unikato
we śródlądowe wydmy, 
sięgające wysokości 28 m, 
a z drugiej — bagna; 
królestwo łosia, który 
jest symbolem Kampi
noskiego Parku. Pomię
dzy tymi skrajnościami 
występuje wiele różno
rodnych zespołów roś
linnych, poczynając od 
kęp wierzbowych na 
bagnach, trzcinowisk, 
torfowisk i łąk, a kończąc 
na olsach, grądach, 
świetlistych dąbrowach i 
borach, w których królu
ją wspaniałe puszczań
skie olchy, dęby, lipy i 
sosny.

Zadaniem Kampinos
kiego Parku Narodowe
go jest ochrona tej mo
zaiki ekosystemów spra
wiającej, że Puszcza 
Kampinoska jest komp-
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leksem zupełnie niepo
dobnym do innych lasów 
podwarszawskich. Powie
rzchnia Parku wynosi 
około 35 tysięcy hekta
rów. Jest to drugi co do 
wielkości park narodowy 
w Polsce (po niedawno 
powstałym Biebrzań

„Granica”, na którego 
terenie znajduje się 
obecnie Ośrodek Dydak
tyczno-Muzealny Parku. 
Przed wojną powstały 
też rezerwaty: „Czaple” 
w nadleśnictwie Kro- 
mnów (jak nazwa wska
zuje, w celu ochrony 

linnych nie dziwi bo
gactwo flory. Występuje 
tu ponad 1000 gatunków 
roślin naczyniowych, 
wiele mchów, wątro
bowców i porostów. 
Najcenniejsze i najcie
kawsze z punktu widze
nia botanika są relikty 

1. Mapka 
Puszczy 
Kampinoskiej
2. Ślad
po okopie z 1939 r.

skim). Ponad 15 proc, 
jego powierzchni z naj
piękniejszymi i najcie
kawszymi fragmentami 
jest objęte ochroną re
zerwatową. Pierwsze z 
23 puszczańskich rezer
watów utworzono je
szcze przed wojną. Były 
to: rezerwat Puszczy 
Kampinoskiej koło Sie
rakowa (dzisiaj rezerwat 
„Sieraków”) i rezerwat 

fauny) i „Zamczysko” 
koło Kampinosu — re
zerwat historyczny. Już 
w czasie drugiej wojny 
światowej, w 1941 r. (!) 
powstał rezerwat „Nart”, 
chroniąc tym samym 
przed wycięciem najstar
szy, ponad dwustuletni 
drzewostan sosnowy w 
Puszczy i na Mazowszu. 
W tak wielkiej różnoro
dności zbiorowisk roś

polodowcowe, chame- 
dafne północna (liczne 
stanowiska w rezerwacie 
„Sieraków”) i zimoziół 
północny, które w natu
ralnych warunkach rosną 
na dalekiej północy oraz 
relikt pontyjski — wiśnia 
kwaśna (rezerwat „Roz
toka”), pochodząca ze 
stepów południowo- 
-wschodniej Europy. 
Jest tutaj najliczniejsze w 

kraju stanowisko ende- 
mitu polskiego — brzozy 
czarnej, występującej 
bardzo rzadko poza Pol
ską. Na wydmach, bag
nach i w lasach pojawiają 
się ciekawe i piękne roś
liny chronione, m.in.: 
paprotka zwyczajna, wi
dłak jałowcowaty, lilia 
złotogłów, orlik pospoli
ty, goryczka wąskolistna 
czy wawrzynek wilczeły- 
ko. Oprócz rezerwato
wych, cennych fragmen
tów drzewostanów (re
zerwaty: „Cyganka”, „Gra
nica”, „Kaliszki”, „Kar
paty”, „Nart”, „Rybi- 
tew”, „Sieraków”) wy
stępują też liczne drzewa 
— pomniki przyrody, z 
których najbardziej zna
ne — to „Dąb Koben- 
dzy” (najstarszy w Pu
szczy Kampinoskiej) i 
„Dąb Jagiellon” z rezer
watu „Krzywa Góra”, 
„Ławskie Dęby” w re
zerwacie „Debły” oraz 
siedem dębów i „Stary 
Dąb” w rezerwacie „Siera
ków”.
Świat zwierząt w Kam
pinoskim Parku Naro
dowym jest równie bo
gaty. Stwierdzono tu 
występowanie 45 gatun
ków ssaków, 130 gatun
ków ptaków lęgowych i 
dodatkowo 30 gatunków 
ptaków przelotnych, za
latujących lub zimują
cych. Zwierzęciem her
bowym jest wspomniany 
już łoś, którego przywró
cenie na te tereny (re
stytucja) rozpoczęło się 
w 1957 r. i zakończyło 
sukcesem. Licznie wy
stępują dziki, jelenie, 
sarny, lisy, borsuki i za
jące. Udana okazała się 
próba restytucji bobra 
(od 1980 r.), a w 1992 r. 
rozpoczęto podobny 
eksperyment z rysiem. 
Ornitolodzy mogą zoba
czyć w parku orlika 
krzykliwego, trzmieloja- 
da, bociana czarnego i
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wiele innych gatunków 
ptaków. Żyją tutaj też 
rzadkie płazy, gady i nie
zliczone gatunki owa
dów.

Od początku istnienia 
państwa polskiego 

Puszcza Kampinoska jest 
związana z jego historią. 
Już w XI w. w miejscu 
dzisiejszego rezerwatu 
„Zamczysko” stało dre- 
wniano-ziemne grodzi
sko — miejsce schronie
nia przed napadami in
nych plemion. W 1410 r. 
zachodnim skrajem pusz
czy Jagiełło prowadził 
swoje wojska na pola 
grunwaldzkie, puszcza 
wykorzystywana była w 
czasie wojny ze Szwecją 
(1655— 1660), przez pusz
czę ciągnęli na Wielkopol- 
skę powstańcy Insurekcji 
Kościuszkowskiej, tutaj 
chronili się powstańcy

styczniowi i rozpaczliwie 
walczyli bohaterscy ob
rońcy z Września 1939 r. 
Okupacja, Powstanie 
Warszawskie — wyda
rzenia nieobce żadnemu 
Polakowi, pozostawiły 
bolesną pamiątkę w po
staci licznych cmentarzy 
i mogił. Co roku odwie
dzamy miejsca pamięci 

w Palmirach, Pociesze 
(krzyż „Jerzyków”), Wier
szach, Zaborowie Leś
nym (Mogiła Powstań
ców 1863 r.), w Granicy i 
Babicach.
Bogata jest również 
Puszcza Kampinoska w 
zabytki architektury. 
Najcenniejsze z nich 
znajdują się na obrze

żach: kościół w Czerwiń
sku z XII w., w którym 
odkryto największe zna
ne w Polsce freski ro
mańskie, obronny koś
ciół z XVI w. w Bro
chowie, w którym 
chrzczony był Fryderyk 
Chopin; muzeum kom
pozytora możemy zwie
dzić w pobliskiej Żela
zowej Woli. W wielu 
miejscowościach znajdu
ją się stylowe dworki 
szlacheckie z XVIII i 
XIX w. W Lipkowie, 
gdzie działała kiedyś 
słynna wytwórnia pasów 
szlacheckich Jakubowi
cza, w dobrze zachowa
nym dworku z XVIII w. 
znajduje się małe mu
zeum historii Lipkowa. 
Jest tam wiele pamiątek 
związanych z Henrykiem 
Sienkiewiczem, który 
starał się o rękę panny 
Szetkiewiczówny, córki
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3. Wiosna w puszczy
4. Sosny na wydmach

5. Obronny kościół 
w Brochowie

6. Ośrodek muzealny 
w Granicy

(zdjęcia:
3, 4 — Wojciech Gil,

5,6 — Piotr Pukos)

późniejszych właścicieli 
Lipkowa. Niedaleko, na 
północny zachód od za
bytkowego parku leży 
kamień upamiętniający 
miejsce, w którym autor 
Trylogii umieścił poje
dynek Bohuna z Woło
dyjowskim. Pałac znaj
duje się w Zaborowie, 

dwór we wsi Kampinos. 
Nie brakuje także przy
kładów budownictwa lu
dowego, którego najcie
kawsze i najstarsze 
obiekty przenoszone są 
do skansenu w Granicy.

Przyroda i historia 
Puszczy Kampinos

kiej czyni ten teren 
miejscem atrakcyjnym 
dla turystyki i wypo
czynku. W tym celu 
stworzono sieć szlaków 
turystycznych prowa
dzących przez najcie
kawsze jej zakątki. Nade
szła wiosna — pora, w 
której puszcza jest naj

piękniejsza, wystrojona 
w kobierce kwiatów i 
rozbrzmiewająca śpie
wem ptaków. Wybierz- 
my się do Kampinoskie
go Parku Narodowego 
posłuchać, jak „bije zie
lone serce przyrody” i... 
historii.

Wojciech Gil
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Dawne zajezdnie
Pozytywnym przy

kładem ratowania 
zabytków techniki 

jest Kraków. Oprócz prac 
przy renowacji i rekons
trukcji dawnych wozów 
tramwajowych (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 3, 
1995, s. 34), remontuje się 
także stary zespół budyn
ków zajezdni tramwajowej 
przy ul. św. Wawrzyńca. 
Przy tej ulicy w 1882 r. 
zbudowano remizę tramwa
ju konnego. Zaliczana jest 
ona do najstarszych i naj
ważniejszych ulic krakow
skiego Kazimierza i leży w 
kwartale miasta, który w 

XIX w. stał się zapleczem 
technicznym nowoczesne
go Krakowa. Wybudowano 
tam m.in. miejską gazow
nię, elektrownię i właśnie 
zajezdnię tramwajową, któ
ra jako jedyna z tych obiek
tów przemysłowych nie 
została zdewastowana, a 
część budynków służy w 
dalszym ciągu przedsię
biorstwu komunikacyjne
mu (dzisiaj MPK sp. z 
o.o.).
Zajezdnia zlokalizowana 
została po obu stronach ul. 
Św. Wawrzyńca, a jej 
obiekty użytkowano jeszcze 
w 1992 r. Najpierw jednak 

wybudowano tu zaplecze 
dla tramwaju konnego w 
wyniku podpisania kon
traktu między Gminą Mia
sta Krakowa a Zarządem 
Kolei Banku Belgijskiego. 
Była to remiza oraz stajnie 
dla koni zdrowych i cho
rych. Remiza stoi do dzi
siaj, stajnie zostały przebu
dowane na pomieszczenia 
biurowe. Wraz z moderni
zacją komunikacji miejskiej 
i zmianą trakcji na elektry
czną oraz zwiększeniem 
liczby linii modernizowano 
również zajezdnię i dobu
dowano do niej nowe hale. 
W 1900 r. powstała hala 
oznaczona obecnie literą D, 
w której znalazły pomie
szczenie tramwaje elektry
czne wąskotorowe. Później 
wybudowano halę F w 

związku ze zmianą taboru 
tramwajowego na bardziej 
pojemny i wprowadzeniem 
tramwaju normalnotoro
wego. Rozwój komunikacji 
zmusił Krakowską Spółkę 
Tramwajową do wybudo
wania po przeciwległej 
stronie ulicy kolejnej za
jezdni tramwaju normalno
torowego (hala K) na grun
tach częściowo wydzierża
wionych od konwentu ka
noników lateraneńskich. 
Budynki i zajezdnie projek
towali tak znakomici archi
tekci, jak Tadeusz Stryjeń- 
ski, Zygmunt Hendel i Ka
rol Knaus.

Cały teren, liczący dzi
siaj około 12 000 m2, 
na którym znajduje się 11 

obiektów kubaturowych —
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2 tów za zabytkowe było sa
mo przedsiębiorstwo ko
munikacyjne użytkujące 
wspomniane obiekty. 
Dzięki pracownikom tej in
stytucji i innym miłośni
kom komunikacji miejskiej 
mogła powstać propozycja 
— ogłoszona na XX Zjeź- 
dzie Komunikacji Miejskiej 
w 1984 r. — powołania w 
Krakowie muzeum komu
nikacji miejskiej w zajezdni 
przy ul. Św. Wawrzyńca. 
Od tego momentu udało się 
stworzyć tu składnicę 
muzealną zabytkowego 
taboru komunikacyjne
go, w której zgromadzono 
wozy tramwajowe z wielu 
polskich miast, stare auto
busy oraz wyposażenie 
techniczne.
Mamy nadzieję, że w naj- 

dwa z lat 1882—1888, 
osiem z lat 1890—1913 i 
jeden z 1928 r. — wraz z 
placami manewrowymi i 
postojowymi został wpisa
ny w 1985 r. do rejestru za
bytków. Co ciekawe, inicja
torem uznania tych obiek-

bliższym czasie będzie mo
żna zaprosić mieszkańców 
miasta i hobbistów z in
nych miast na otwarcie 
muzeum komunikacji miej
skiej do zajezdni przy ul. 
Św. Wawrzyńca.

Jerzy Duda

Spotkanie z książką

Od Popiela do Gaczoła
W 1994 r.. w osiemdziesiątą rocznicę utworzenia służby 
konserwatorskiej w Krakowie, wydany został pierwszy tom 
periodyku pt. Wiadomości konserwatorskie województwa 
krakowskiego (Kraków 1994). Jest to nawiązanie do kilka
krotnych prób zorganizowania takiego wydawnictwa, które 
jednak — w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych - 
nie utrzymywało się długo. Ten pierwszy tom poświęcony 
został dziejom krakowskiej służby konserwatorskiej — śro
dowiska silnego do dzisiaj, a w okresie zaborów będącego 
organizacyjnym i merytorycznym wzorem dla innych oś
rodków zajmujących się tzw. starożytnictwem.
Choć z tytułem konserwatora spotykamy się na terenie Ga
licji juz w 1853 r. (Paweł Popiel), to do utworzenia oficjalne
go Krajowego Urzędu Konserwatorskiego dla Galicji do
szło dopiero w 1914 r. W tomie pojawiają się liczne nazwi
ska osób znanych nie tylko w Krakowie, zasłużonych dla ca
łego polskiego konserwatorstwa: Władysław Demetrykie- 
wicz, StanisławTomkowicz. Tadeusz Szydłowski (pierwszy 
konserwator oficjalny), Józef Dutkiewicz. Hanna Pieńkow
ska i wielu innych. Poznajemy ich także wizualnie — na li
cznych zdjęciach dokumentujących prace terenowe. 
Obecny wojewódzki konserwator mgr inż. Andrzej Gaczoł 
dał przedstawić siebie w ujęciu „hamletowskim w rękach 
trzyma ludzką czaszkę, zaś podpis brzmi: „ Być albo nie 
być...-- Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krako
wie". Oczywiście chodzi o to, aby być. bo mając tak sław
nych poprzedników wypada każdego dnia zapisywać się 
jak najlepiej w dziejach krakowskiego konserwatorstwa.

(sk)
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Radość z odzyskanego oryginału
Po dziewięcioletnim 

okresie prac konser
watorskich £1986— 

—1994) w kościele Sw. An
toniego Padewskiego na 
Czerniakowie w Warszawie 
barokowa polichromia jego 
wnętrza odzyskała swój 
dawny wygląd. Po raz 
pierwszy w historii 
przeprowadzanych tutaj 
konserwacji dokonano 
całkowitego usunięcia 
przemalowań i obecnie 
oglądamy polichromię 
bez warstw wtórnych, w 
formie nadanej jej przez 
malarzy włoskich w 
końcu XVII w.
Polichromia wykonana zos
tała techniką fresku, naj
szlachetniejszą z malar
skich technik ściennych, 
która nadaje im niezrówna
ną lekkość, przejrzystość, 
a także trwałość. Pod 
przezroczystą warstewką 
węglanu wapnia, w sposób 
naturalny zabezpieczające
go powierzchnię, freski za
chowały się nadspodziewa
nie dobrze.
Kościół wraz z klasztorem 
ufundował bernardynom 
Stanisław Herakliusz Lu
bomirski, marszałek wielki 
koronny, zaś autorem pro
jektu architektonicznego, 
wraz ze szczegółami wnę
trza, był Tylman z Game- 
ren. *> Prace nad polichro
mią rozpoczęto około 1688 
r., a ukończono w paź
dzierniku 1693 r., z tym że 
freski na ścianach prezbite
rium doprowadzono do koń
ca już nieco później; pewne 
informacje na ten temat 
podają kroniki zakonne.

Sklepienia i ściany tego 
z niezwykłą precyzją 
przemyślanego, niewielkie

go wnętrza pokryto mister
ną siecią bogatych sztukate
rii, otaczających pola ma
lowideł. Główny akcent 
dekoracji malarskiej — to 
polichromia kopuły spo
czywającej na tamburze 
(bębnie) nad nawą. Malo
widła pokrywają także po

wierzchnie filarów, żagiel- 
ki, prostokątne pola w dol
nych partiach nawy i tran- 
septu. W polichromie wy
posażono również wnętrza 
zakrystii oraz refektarza; 
ogółem freski zajmują w 
kościele ok. 166 m2 po
wierzchni. Wykonali je co 
najmniej czterej malarze, 
a przynajmniej trzech z nich 
było Włochami. Obecnie 
(dzięki ustaleniom M. 
Karpowicza) znane jest już

Tylman, który już wcześ
niej rozwijał działalność 
jako malarz. Za autora 
układu treściowego i tek
stów inskrypcji towarzy
szących malowidłom uwa
żany jest marszałek Lubo
mirski.
Jak barwny film rozwija się 
przed naszymi oczami ma
larska opowieść ujęta w 
dwóch wątkach tematy
cznych. Pierwszy i zarazem 
główny wątek ukazuje życie 

cymi się w kazanie Anto
niego, a także scena z klęka
jącym przed hostią osłem. 
Po śmierci aniołowie uno
szą świętego do nieba i te
mat ten kończy się trium
falnym hymnem jego nie
biańskiej chwały przed ob
liczem Boga. Wątek drugi 
(osiem scen na ścianach 
prezbiterium) — to rze
czowa relacja wydarzeń 
niedawnych, związanych z 
historią tutejszego łaskami

1. Wnętrze kościoła 
Św. Antoniego
po konserwacji 
fresków i sztukaterii
2. Polichromia kopuły 
po konserwacji
3. Tondo ze sceną 
unoszenia do nieba 
św. Antoniego 
przez anioły
(po konserwacji)
4. Scena widzenia 
św. Antoniego, 
fragment w trakcie 
konserwacji
5. Grupa aniołków 
na filarze 
południowo-wschodnim

6. Uroczyste 
wprowadzenie obrazu 
do kościoła — 
scena na północnej 
ścianie prezbiterium 
(po konserwacji)

nazwisko autora malowideł 
w kopule — Antonia Fran
cesca Giorgiolego, przyby
łego (w ślad za bratem Car
lem, sztukatorem z profe
sji) ze szwajcarskiej miejs
cowości Meride. Pozostali 
malarze są anonimowi. Au
torem ogólnej koncepcji po
lichromii był zapewne 

i cuda patrona kościoła, św. 
Antoniego. I tak oto chorzy 
z jego rąk odzyskują zdro
wie, ślepi wzrok, skruszo
nemu grzesznikowi zrasta 
się ucięta noga, a rozbitko
wie za jego sprawą ratują 
się z tonącego okrętu. Jest 
też „klasyczna” scena z ry
bami morskimi wsłuchują

słynącego obrazu św. An
toniego i budową kościoła.

Pragniemy tu zwrócić 
uwagę na niektóre 
zagadnienia warsztatowe, 

przybliżone ostatnio dzięki 
przeprowadzonym pracom 
konserwatorskim. Techni
ka freskowa wymaga, jak
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wiadomo, szybkiego tempa 
pracy. Określa je wielkość 
powierzchni świeżego tyn
ku przygotowanego w da
nym dniu do zamalowania, 
który kładzie się na spodnią 
warstwę tynku suchego; 
spoiwem farb jest wapno. 
W kopule takich dziennych 
porcji można się doliczyć 

kilkunastu, w prostokąt
nych polach na ścianach w 
części nawowej — dwóch w 
każdej. Rysunek wykony
wano tu na tynku bądź ryl
cem (np. górna partia kopu
ły, filary), bądź pędzlem 
— różem angielskim (dolna 
partia kopuły, tondo w 
prezbiterium); niekiedy łą

czono oba sposoby. Prze
noszono rysunek z karto
nów, choć zapewne czasem 
improwizowano. Można 
też tu i ówdzie napotkać au
torskie poprawki, które ar
tysta wprowadzał korygu
jąc szczegóły w momencie 
zakładania płaszczyzn far
bą. Ten ślad zmieniającej 

się myśli twórczej, dostrze
galny tylko z bliska, spe
cjalnie cieszył oczy konser
watorów, podobnie jak 
niewidoczne z dołu ma- 
źnięcia obcieranego z nad
miaru farby pędzla i różne 
zachlapania. Rysunkową 
finezją odznaczają się ma
lowane przez Giorgiolego
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dłonie, a także pulchne 
ciałka licznie tu występują
cych aniołków. Za pomocą 
jednego trafnego pociąg
nięcia pędzlem malarz scen 
z życia św. Antoniego wy
dobywał ekspresję twarzy 
czy na przykład swoisty 
wdzięk loczka, zabawnie 
sterczącego na łysawej gło
wie Antoniego lub profil 
jego zadartego nosa. Napo
tykamy też rysunek wgłęb
ny, niemalże techniczny, 
wyznaczający np. popraw
nie wykreśloną przy linii 
perspektywę placu Św. 
Marka w Wenecji z jego 
zabudową oraz Zamku 
Ujazdowskiego pod War
szawą i samego kościoła 
czerniakowskiego w róż
nych fazach budowy. Mo
żna się domyślać, że do
strzegalne tu i ówdzie błędy 
rysunkowe w anatomii czy 
w perspektywie miały swo
je przyczyny także w szyb
kim tempie pracy nad fre
skiem.
Analizując atletyczne torsy 
męskie przypominające an
tycznych herosów (w dol
nej partii malowidła kopu
łowego Giorgiolego), nie 
sposób oprzeć się wrażeniu, 

że artysta studiował dzieło 
Michała Anioła na sklepie
niu Kaplicy Sykstyńskiej, 
co miał przecież okazję 
uczynić będąc w Rzymie 
przed przyjazdem do Pol
ski. Potężna postać galerni
ka przykutego do łodzi jest 
wyraźnie podobna do pro
roka Jonasza w sykstyńskiej 
polichromii, choć trudno tu 
mówić o bezpośrednim 
przeniesieniu. Można do
strzec raczej inspirację oraz 
przykład odblasku wielkiej 
sztuki znad Tybru. Podo
bieństwo jest widoczne nie 
tylko w budowie, ale także 
w odchyleniu torsu do tyłu 
czy ujęciu głowy. Giorgioli 
czerpał więc z najznakomit
szych wzorów, bowiem dzie
ło Michała Anioła po 180 la
tach istnienia nadal pozo
stawało żywym źródłem 
inspiracji dla twórców ma
larstwa ściennego.

Dla wyrazu czernia
kowskiej polichromii 
czynnikiem o dużym zna

czeniu jest jej kolorystyka. 
Ciepła, jasna, oparta została 
na harmonii różów i jas
nych fioletów ze złocistą, 
lekką żółcienią. Jedynie w 

prezbiterium na sklepieniu 
wprowadzono gamę cięż
szą, zimniejszą i bardziej 
kontrastową, z dominan
tami wyszukanej zieleni i 
przygaszonej czerwieni. 
Ostrzejszym kontrastem 
posługuje się też w nie
których przedstawieniach 
malarz cyklu św. Antoniego 
na ścianach korpusu na
wowego. Dla tego malarza 
kolor jest ogromnie wa
żnym instrumentem współ
tworzenia nastroju. Czasem 
dźwięczy dramatycznym 
kontrastem — np. jasny 
błękit z zielenią i brązem w 
scenie ze zwiastującym 
aniołem, a czasem harmo
nią ciepłych barw — np. w 
scenie śmierci świętego 
wydobyta zostaje atmosfera 
liryzmu. Ten artysta jest 
rzeczywiście wytrawnym 
kolorystą, nie zadowalają
cym się kolorem lokalnym. 
Powtarzający się w tym cy
klu motyw brązowego habi
tu franciszkańskiego roz
wiązywany był różnymi 
sposobami. Czasem jest to 
kolor oparty na różu we
neckim, czasem brąz mie
szany z fioletem, a niekiedy 
beż skontrastowany z głę-

7.8. Postać galernika 
w kopule 

(po konserwacji) (7) 
i prorok Jonasz 

na sklepieniu 
Kaplicy Sykstyńskiej 

Michała Anioła (8)
(zdjęcia: 1, 3, 5, 6 — 

Włodzimierz Okoński 
z publikacji 

„Kościół 
św. Antoniego Padewskiego 

w Warszawie", 
wyd. „Ornament";

2, 4, 7, 8 — Krystyna 
Kowalska)

bokim tonem umbry palo
nej położonej w cieniu za
łamujących się fałd. Nie
jednokrotnie uzyskuje się 
wrażenie odmienne od far
by faktycznie użytej. Istot
nie, nie sposób oprzeć się 
sugestii (na co zwrócił 
uwagę M. Karpowicz), że 
artysta miał związek ze szko
łą wenecką. Zdają się za 
tym przemawiać rozwiąza
nia światłocienia, jak np. 
lśnienie oświetlonej po
wierzchni czerwonego — w 
ogólnym wrażeniu — ksią
żęcego płaszcza (w scenie 
ulicznej z młodą matką i 
poświadczającym ojcostwo 
księcia niemowlęciem), wy
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dobyte złocistym ugrem i 
przeciwstawione głębokiej 
karminowej czerwieni w 
głębi fałd. Znacznie proś
ciej problemy światłocienia 
rozwiązuje Giorgioli, który 
korzysta też. z „graficzne
go” sposobu pewnego ro
dzaju „szrafowania”, mode
lując za pomocą równoleg
łych kresek w kolorze cie
nia.

Wbrew przyjętej opinii 
w literaturze przed
miotu, polichromia w czer

niakowskim kościele — jak 
już wspomniano — zacho
wała się nadspodziewanie 
dobrze. Ubytki w warstwie 
farby i tynku były stosun
kowo nieznaczne, pierwot
na gama barwna uległa 
niewielkiemu tylko osła
bieniu, spowodowanemu 
przez naturalny proces sta
rzenia się pigmentu. Prace 
objęły rutynową czynność 
oczyszczenia powierzchni 
malowideł i sztukaterii z 
brudu, sadzy oraz użytego 
w trakcie poprzedniej kon
serwacji wosku. Następnie 
usunięto nie tylko przema
lowania, ale także później
sze tzw. szerokie retusze, co 

pozwoliło ujawnić niektóre 
nie znane szczegóły i nie
czytelne fragmenty. Naj
większą jednak rewelacją 
okazała się kolorystyka 
sprzed 300 lat. Niemal 
wszystko, co o barwach 
tej polichromii napisano 
przed konserwacją, stra
ciło aktualność. Okazało 
się np., że scena interpre
towana dotąd jako grota św. 
Antoniego jest w istocie 
szałasem, że studnia ma 
nieco inną obudowę, a na 
placu Św. Marka w Wene
cji pojawiło się kilka niewi
docznych dotąd postaci.
Istniejące ubytki (np. po
łudniowa ściana prezbite
rium i dolna część kopuły 
od strony południowej) 
powstały głównie z powodu 
wstrząsów podczas Pow
stania Warszawskiego oraz 
wkrótce potem w wyniku 
zaciekania wody deszczo
wej przez wybite okna i 
nieszczelne dachy. W miej
scach uszkodzonego tynku 
założono kity, czyli łaty, o 
składzie zbliżonym do ory
ginalnego tynku, usuwając 
też w podobny sposób 
większe pęknięcia; drobne 
spękania uważane są za na

turalną właściwość starze
jącego się tynku i tych nie 
usuwa się. Rekonstrukcję 
stosowano tylko wtedy, gdy 
uzupełniana partia wynika
ła logicznie z zestawienia z 
partią sąsiednią i otaczano 
ją delikatną linią sygnalizu
jącą ten zabieg.
Wybierając metodę retuszu 
ubytków zastosowano tzw. 
metodę kropki, czyli punk
towania, polegającą na po
krywaniu ubytku kropkami 
farby w kolorze najbliższe
go otoczenia. Nie fałszuje 
ona malowidła i z niedużej 
odległości można spraw
dzić, co pochodzi od kon
serwatora. Przy okazji prac 
konserwatorskich nieocze
kiwanie odkryto datę wyry
tą na niewidocznej z po
sadzki prezbiterium pła
szczyźnie gzymsu wieńczą
cego stalle: „1693 Die 23 7 
tem” wskazującą na dzień 
23 września, jako kończący 
proces ich wykonania. 2)

Czerniakowski kościół ze 
swoimi freskami, bogact
wem wnętrza i powściągli
wą urodą bryły należy dziś 
do najpiękniejszych późno- 
barokowych świątyń War

szawy. Warto go odwiedzić 
w słoneczny dzień, nie 
zapominając przy tej okazji 
zabrać lornetki.

Magdalena Witwińska 
Danuta Majdowa

Przypisy
1. Tematyką związaną z kościołem 
czerniakowskim zajmowali się m.in.: T. 
Makowiecki, Kościół w Czerniakowie, 
„Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, 
t. VI, 1938; S. Mossakowski, Architektu
ra kościoła Bernardynów w Czerniako
wie, „Kwartalnik Architektury i Urba
nistyki”, t. XI, 1966, z. 2; M. Topiń- 
ska, Kościół Czerniakowski, seria „Za
bytki Warszawy”, Warszawa 1977; M. 
Karpowicz, Francesco Antonio Giorgioli 
i jego freski w kościele Bernardynów na 
Czerniakowie, „Kronika Warszawy”, 
1975; tenże, Sztuka Warszawy drugiej 
połowy XVII w., Warszawa 1975.
2. Prace konserwatorskie nad poli
chromią oraz sztukateriami w czernia
kowskim kościele przeprowadził zespół 
pod kierownictwem Danuty Majdowej: 
Maria Rawdanowicz, Ewa Rakusa-Su- 
szczewska, przy współpracy Tadeusza 
Molgi i Anny Bogusz. Początkowo pra
ce finansowało MKiS, od 1992 r. 
Urząd Wojewódzki. To stałe i utrzy
mane na właściwym poziomie zabez
pieczenie finansowe umożliwiło kon
serwatorom konsekwentną realizację 
założonego programu.

Ścinanie drzewa

W 1951 r., w czasie prac kon
serwatorskich we wnętrzu 

kościoła Zwiastowania NMP nale
żącego do dawnego opactwa 
kanoników regularnych w Czer
wińsku, odkryte zostały wspania
łe malowidła ścienne. Ukazały 
się one spod tynku na wschod
niej ścianie nawy południowej. 
Ułożone są w pięciu poziomych 
strefach i przedstawiają tematy: 
Genesis — Stworzenie Świata, 
poniżej grzech pierworodny, dzie
je patriarchy Noego, dzieje 
Abrahama i Izaaka oraz najniżej 
m.in. życie św. Piotra. Kościół 
wybudowano w końcu XII w., zaś 
czas wykonania polichromii kon
serwatorzy określili na pierwszą 
połowę wieku XIII.
Ściany kościoła zbudowane są z 
ciosów granitowych. Na ciosy 
kładziono narzutę wapienno-

-piaskową z dodatkiem włókien 
zwierzęcych; tzw. wyprawa liczy 
tu 5 mm grubości. Potem miejs
ce to pobielono wapnem, na któ
re narzucano warstwę pobiały, w 
nią zaś wtapiano warstewkę a/ 
fresco (czyli na mokro), kontury i 
niektóre postacie. Resztę malo
widła wykonywano techniką al sec- 
co, malując na suchym tynku: 
czerwieniami, ugrami, brązami, 
zieleniami i czernią. W ten spo
sób powstawały poszczególne 
sceny, z których jedna z lepiej 
zachowanych przedstawia wy
rąb drzewa do budowy arki z cy
klu dziejów Noego (na ilustracji). 
Romańskie malowidła w Czer
wińsku są realistyczne, repre
zentują styl prymitywny, płaski i 
konturowy. Może to świadczyć, 
że stworzył je przed 700 laty jakiś 
klasztorny iluminator. (m)
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Jest to kolejny artykuł w naszej dyskusji na temat 
tradycji. Przypominamy, że w numerze 3, 1995, s. 
43, postawiliśmy pytanie: CZY TRADYCJA JEST 
POTRZEBNA I DLACZEGO? Czekamy na następ
ne wypowiedzi.

Dwie tradycje

O wiele łatwiej jest na
pisać naukową, ogól
ną definicję tradycji, 

niż powiedzieć, czym ona jest i 
co znaczy w życiu pojedyn
czego człowieka i w świado
mości narodu. Dla jednostki 1 
tradycja — to przede wszyst
kim pamięć minionych spraw i 
rzeczy uznawanych przez nią 
za ważne i własne. Jest to swe
go rodzaju wiedza, nie podle
gająca jednak kryteriom ofi
cjalnej nauki, wiedza prywatna 
i szczególna, umożliwiająca 
każdemu z nas odnalezienie 
czy też wyznaczenie indywi
dualnego miejsca w świecie i 
historii.
Nasza prywatna tradycja 
nadaje sens naszemu życiu, 
wydobywając spośród bez
kresnych, odpychających 
swym anonimowym chło
dem przestrzeni geografi
cznych i historycznych, na
sze własne miejsce. Ponie
waż zaś problem tradycji za
jmuje nas zazwyczaj w wieku 
dojrzałym, najwcześniej zaś, 
gdy uświadomimy sobie włas
ną odrębność w świecie 
(dziecko stanowi jeszcze byt, 
który nie wyodrębnił się świa
domie ze świata), naszą naj
bliższą i najbardziej emocjo
nalnie pociągającą tradycją jest 
dzieciństwo. W owych pier
wszych latach naszego życia, 
gdzieś do 10 lat, kształtuje się 
zrąb naszej psychicznej kons
trukcji, powstaje układ wraż- 
liwościowo-emocjonalny, któ
ry trwać będzie całe życie, ule
gając tylko nieznacznym mo
dyfikacjom. To dlatego 
wspomnienia z dzieciństwa 
wydają się nam najczystsze i 
najważniejsze, i dlatego też 
tworząc naszą indywidualną 
tożsamość, porządkując świat 
na naszą miarę i napełniając go 
zrozumiałym dla nas sensem, 
zawsze odnosimy się do włas
nego dzieciństwa. I choć w na
szych wspomnieniach okres 
ten będzie zazwyczaj wyideali
zowany, a w obrazach literac
kich będzie to wręcz rajska

kraina, to jednak zawsze bę
dzie miała ona realne odnie
sienia do czasu i przestrzeni. 
Będzie to nasza „mała ojczy
zna”, „ojczyzna prywatna”,

„ojczyzna duchowa”, a naj
częściej „ojczyzna utracona”. 
Tej ostatniej nazwy (verierene 
Heimat) używa Ginter Grass, 
którego cała twórczość wyrasta 
z czułego dziecięcego wspo
mnienia przedwojennego Gdań
ska, w szczególności zaś jego 
dzielnicy — Wrzeszcza. Utra
cone ojczyzny prywatne opisu

ją także — jeśli już jesteśmy 
przy pisarzach niemieckich — 
Horst Bienek (Śląsk) i Sieg
fried Lenz (Prusy Wschod
nie). Ojczyzny duchowe pol
skich pisarzy położone są rów
nież na wschód od obecnych 
granic naszego państwa: na 
Litwie (Czesław Miłosz, Doli
na Issy) i Ukrainie (Włodzi
mierz Odojewski, Zasypie 
wszystko, zawieje...).
Małą, prywatną ojczyznę ma 
każdy z nas, bo każdy ma 
wspomnienia z pierwszych lat 
życia, które najsilniej łączą nas 
z określonym miejscem. Jest 
to ojczyzna coraz bardziej jed

nak, w miarę upływu lat, budo
wana w pamięci niż w realnoś
ci. Upływ czasu bowiem 
przemienia i niszczy wszystko 
to, co zapamiętaliśmy z dzie
ciństwa. To zaś powoduje, że 
często nie mamy ochoty ani 
odwagi na dokonanie konfron
tacji pomiędzy obrazem pa
mięci a stanem realnym naszej 

prywatnej ojczyzny. Najczęś
ciej doznajemy zawodu widząc 
wszystko mniejsze i bardziej 
szare, ale także wielką radość 
przynosi nam odkrycie zapa
miętanego w dzieciństwie i nie 
zmienionego fragmentu krajo
brazu, domu czy przedmiotu. 
Kto wie, czy w wymiarze 
prywatnym, indywidual
nym sens ochrony i kon
serwacji zabytków nie po
lega właśnie na tym, aby 
dostarczyć zwykłym lu
dziom tego rodzaju radości 
i zaskoczeń, aby umożli
wiać każdemu z nas pogłę
bienie więzi z najważniej
szą, prywatną tradycją?

Definicja opracowana 
przez Władysława Ko
palińskiego (zob. M. Barba- 

siewicz, Rozterki tradycjonali
sty, nr 3, 1995, s. 43) odnosi 
się do tradycji zbiorowej, naro
dowej, przekazywanej z po
kolenia na pokolenie. W po
równaniu z prywatnymi tra
dycjami „małych ojczyzn” jest
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1.2.3. Wszystko 
to są nasze 
„małe prywatne 
ojczyzny” 
w realnym 
odniesieniu 
do czasu, 
miejsca 
i ludzi

Została tradycja

Los nie byl łaskawy dla Stę
życy — niegdyś sławnego 
bogatego miasta, obecnie wsi w 

woiewództwie lubelskim, na pra
wym brzegu Wisły w pobliżu Dęb
lina. Po uzyskaniu praw miej
skich w 1422 r„ od połowy XV w. 
Stężyca była stolicą ziemi stę- 
zyckiej oraz ważnym portem wiś
lanym w handlu zbożem; dopiero 
później rolę tę przejął Kazimierz i 
Sandomierz, Ze Stężycą związa
ne są liczne wydarzenia z historii 
Polski. To tu, po ucieczce do 
Francji Henryka Walezjusza. 
zwołany został w 1575 r. sejm 
senat dla dokonania wyboru no
wego króla. Tutaj tez w latach 
1606 — 1607 na błoniach stę- 
zyckich dwukrotnie rozłożyły się 
obozem wojska Mikołaja Ze
brzydowskiego, wojewody kra
kowskiego i starosty stężyckie- 
go, podnosząc rokosz przeciw

W Stężycy pozostała tradycja 
(fot. Maria Barbasiewicz) 

królowi Zygmuntowi III Wazie. 
Lata świetności minęły. Stężyca, 
wielokrotnie niszczona przez wiś
lane powodzie, pożary i wojny tak 
podupadła, że w 1869 r. utraciła 
prawa miejskie. Jednak wśród 
dwutysięcznej społeczności świa
domość przeszłości nie zanikła. 
Widomym tego znakiem jest dzia
łalność Towarzystwa Przyjaciół 
Stężycy, staraniem którego wy
dano w ciągu ostatnich lat kilka 
bardzo ciekawych opracowań, 
m.in. Stężyca nad Wisłą w doku
mentach, Franciszkanie w Stę
życy, Kartki z historii Stężycy, 
Szkolnictwo w Stężycy; autorem 
większości prac jest Klemens 
Kurzyp. Takie działania utrwalają 
patriotyzm mieszkańców, poma
gają przetrwać tradycji.

Maria Barbasiewicz
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to przede wszystkim tradycja 
„długiego trwania” i tra
dycja publiczna, umacnia
jąca więzi wewnątrzgru- 
powe i broniąca tożsamoś
ci społeczności, którą rep
rezentuje. Stąd wynikają jej 
funkcje polityczne, w Polsce 
dostrzegalne szczególnie w ok
resie zaborów, gdy pozbawio
ny państwa i instytucji polity
cznych naród w pielęgnowa
niu i przestrzeganiu tradycji 
dostrzegł szansę na przetrwa
nie. A stało się to możliwe 
dzięki powiększającej się — 
szczególnie w drugiej połowie 
XIX w. — grupie patrioty
cznie nastawionej inteligencji. 
Strażnikami narodowej trady
cji nazwać można takich pisa
rzy, jak Henryk Sienkiewicz 
— piewca tradycji kresowej 
Rzeczypospolitej i kolekcjone
rów oraz miłośników narodo
wych pamiątek, jak Emeryk 
Hutten-Czapski — ofiarodaw
ca ogromnych zbiorów histo
rycznych dla Muzeum Na
rodowego w Krakowie. Polska 
tradycja rozkwitała wówczas 
również dlatego, że stosowane 
wobec niej opór i restrykcje ze 
strony zaborców słabły w mia
rę upływu czasu.

O wiele gorszy los naro
dowej tradycji zgoto

wał wiek XX, który do historii 
świata przejdzie pod znakiem 
dwóch wielkich totalitaryz- 
mów. Szczególnie drugi z nich 
— sowiecki, głoszący nie tylko 
narodziny nowej ery w dzie
jach ludzkości, ale też zamiar 
kształtowania „nowego czło
wieka”, wydać musiał bezpar
donową walkę wszelkiej trady
cji, gdyż stała ona na drodze 
do realizacji tego zamiaru. Bo 
przecież człowiek zakorzenio
ny w tradycji narodu czy na
wet mniejszej, lokalnej społe
czności właśnie z niej czerpał 
siłę do oporu przed ideologi
cznym zawładnięciem. Na
zwana więc wstecznym, 
nacjonalistycznym, feudalno- 
-burżuazyjnym przeżytkiem 
tradycja narodowości znajdu
jących się pod kontrolą pań
stwa sowieckiego, skazana zo
stała na zagładę, a jej martwe 
szczątki na zamknięcie w mu
zeach. Dotyczyło to również 
polskich tradycji na obszarach, 
które znalazły się pod sowiec
ką władzą, przede wszystkim 
ziem kresowych II Rzeczy
pospolitej. Zanim to się stało, 
jeszcze w czasie ostatniej woj

ny wizję katastrofy tak nakreś
lił Stanisław Swianiewicz w 
książce W cieniu Katynia: 
„ Tradycja to nie tylko koncep
cje i plany polityczne. To więź 
z dawnymi laty poprzez żywy 
łańcuch konkretnych istnień 
ludzkich, wychowanych w at
mosferze pewnych pojęć obycza
jów i ideałów. Nasza tradycja 
— to dworki z kolumienkami i 
liczne zaścianki, to mahoniowe 
kanapy i czeczotkowe sekreta- 
rzyki; to pożółkłe karty starych 
dokumentów po rusku pisanych, 
(...) to fluidy zaklęte w starych 
murach wileńskich (...). To 
wszystko nie przetrzyma tej 
nowej nawały sowieckiej, tak 
samo jak nie przetrzymały sku
pienia polskie w Mińszczyźnie, 
Witebszczyźnie, Mohylew- 
szczyźnie i na Ukrainie. 
Wszystko to zostanie zaplute, 
pohańbione, zniszczone. Rozbi
te zostaną naczynia, które 
przechowywały ducha. Duch 
jest nieśmiertelny i odradza się 
ze zgliszcz, ale znajduje często 
nowe formy dla swojej manife
stacji. Możliwe, że kiedyś duch 
dziejów Wielkiego Xięstwa Li
tewskiego i wspólnej Rzeczpos
politej odrodzi się w jakiejś no
wej formie, lecz serce się kraje, 
gdy się sobie uświadomi, że tyle 
rzeczy miłych skazanych jest na 
bezwzględną zagładę”.

Podobną klęskę ponieść 
miała polska tradycja 
narodowa w dobie PRL-u i w 

jej pierwszym stalinowskim 
okresie wydawało się, że groź
ba ta zostanie w całości zreali
zowana, tym bardziej że sprzy
jała jej straszliwa spuścizna 
wyniesiona z wojny: hekatom- 
ba polskiej inteligencji. Ta jej 
część, która ocalała, zdziesiąt
kowana została w więzieniach i 
obozach i na wiele lat odsunię
ta od decydowania o losach 
narodu. Tworząc „nowego 
człowieka”, komuniści pols
cy postanowili stworzyć też 
dla niego „nową” tradycję, 
wolną od feudalno-bu- 
rżuazyjnych przeżytków. 
Na zniszczenie skazano trady
cję szlachecko—mieszczańską, 
bogatą w treści narodowe i pa
triotyczne, a nowych źródeł 
zaczęto poszukiwać w o wiele 
uboższych pod tym względem 
tradycjach chłopskich i robot
niczych (jak wiadomo jeszcze 
w XIX w. większość polskich 
chłopów nie potrafiła jasno ok
reślić swej narodowej tożsa
mości, a niektóre partie robot

nicze były wręcz wrogie wobec 
treści narodowych). Dwór 
szlachecki i salon mieszczań
ski, gdzie pielęgnowano i za
szczepiano młodym tradycję, 
zostały unicestwione, propa
ganda i ideologia PRL-u zmie
rzały do ośmieszenia i zatarcia 
śladów po treściach, które one 
uosabiały. Zamiast nich pow
stać miała nowa tradycja socja
listycznego państwa, zbudo
wana z elementów kultury lu
dowej, ujmowanej jednak bar
dzo ogólnie, wystrzegającej się 
wszelkich „anachronicznych” 
regionalizmów, oraz ze spuści
zny ruchów robotniczych i 
walk narodowo-wyzwoleń
czych. Tradycja ta narzucana 
odgórnie, identyfikowana 
przez propagandystów z pa
triotyzmem, nie tylko nie 
przyjęła się w szerszych krę
gach społecznych, ale też wy
wołała reakcję obronną. Spo
wodowała swoisty nihilizm, 
odrzucenie wszelkich treści 
kojarzonych z patriotyzmem i 
narodową tradycją. Proces 
ten dodatkowo jeszcze został 
wzmocniony przez obserwo
wane, szczególnie na Zacho
dzie, zjawisko globalizacji i 
unifikacji kultury, powstawa
nia „globalnej”, „elektronicz
nej” wioski.

W naszym kraju zjawisko 
to nasiliło się czy też 

tylko wyraźnie ujawniło w 
ostatnich latach i jego diagno
za, przedstawiona przez M. 
Barbasiewicz jest jak najbar
dziej prawdziwa. Uważam 
jednak, że wcale nie należy 
prowokować przekory Pola
ków, aby znów zaczęli kulty
wować swe tradycje. Wiele 
bowiem wskazuje na to, że 
owo przywiązanie do tradycji 
zaczyna już samoistnie odra
dzać się. Przede wszystkim 
widać to na przykładzie roz
kwitającego coraz wspanialej 
regionalizmu, w powstawaniu 
coraz liczniejszych — wraz z 
narodzinami autentycznej sa
morządności lokalnej — re
gionalnych inicjatyw kultural
nych, zespołów folklorysty
cznych, towarzystw history
cznych związanych z konkret
nym regionem, a nawet cieszą
cych się coraz większym zain
teresowaniem w całym kraju i 
poza jego granicami grup tea
tralnych, takich jak „Wiersza- 
lin”, „Gardzienice” czy „Wę- 
gajty”, które czerpią swój re
pertuar z lokalnych tradycji. 

Ten „spuszczony ze smyczy” 
regionalizm — to nic innego, 
jak pragnienie i potrzeba odna
lezienia i pielęgnowania „ma
łej”, „duchowej” ojczyzny, po
trzeba drzemiąca w każdym z 
nas. Jej wyrazem jest również 
obserwowany obecnie wzrost 
— tak wyśmiewanych w cza
sach PRL-u zainteresowań 
genealogicznych, poszukiwa
nie rodzinnych korzeni i ro
dowodów. Jest nim również 
duża popularność wszelkiego 
rodzaju książek historycznych 
na czele z W. Kopalińskiego 
Słownikiem mitów i tradycji 
kultury, który rozchodzi się w 
setkach tysięcy egzemplarzy. 
Jest nim wreszcie coraz więk
sza uwaga i troska, którą lo
kalne społeczności przywiązu
ją do zabytków znajdujących 
się na ich terenie i to nie tylko 
ze względów estetycznych czy 
komercjalnych (turystyka), ale 
też dlatego, że zabytki te sta
nowią dla nich ważny element 
tradycji.

Mówiąc więc krótko — 
człowiek zawsze będzie 
chciał wiedzieć, skąd pochodzi, 

a gdy się dowie, miejsce to 
traktować będzie w sposób 
szczególny. „Mała ojczy
zna” jest mu potrzebna, 
aby mógł bezpiecznie za
domowić się w świecie. Co 
jednak z tradycją zbiorową, 
narodową, patriotyczną? W 
tym wypadku sprawa jest 
trudniejsza. Pamięć propa
gandowo zadekretowanego pa
triotyzmu i sztucznie sprepa
rowanej tradycji jest ciągle je
szcze świeża i powoduje nie
ufność wobec najbardziej na
wet szlachetnej idei, ale mądra 
polityka demokratycznego pań
stwa dość szybko może przy
nieść tu owoce. Odrodzenie 
zerwanych więzi z narodową 
tradycją może jednak nastąpić 
tylko wówczas, gdy uznamy, 
że w sposób naturalny „mała” 
ojczyzna każdego z nas stano
wi element o wiele bogatszej w 
treści ojczyzny zbiorowej. I 
gdy uznamy też, że zarówno ta 
wielka, jak i mała stanowią 
wartości autonomiczne, ale też 
wzajemnie się wzbogacające, 
że powinny istnieć w symbio
zie, ale też w pełnej szacunku 
równowadze. Takiej samej 
równowagi domagać się też na
leży w obecnym świecie po
między partykularzem i uni- 
wersum, pomiędzy tradycją i 
nowoczesnością.

Zdzisław Skrok
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Energetyczna blokada wilgoci
Praktyka konserwatorska związana z zabytkami nierucho
mymi bardzo często zderza się z problematyką nadmiernych 
zawilgoceń stref budowli pozostających w pobliżu gruntu. 
Grunt, będąc środowiskiem charakteryzującym się zdolnoś
cią utrzymywania wody we wszystkich postaciach, dla styka
jących się z nim murów jest czynnikiem stałego nawadniania. 
Intensywność tego nawadniania zależy od rodzaju samego 
gruntu, opadów atmosferycznych i miejscowych stosunków 
gruntow'o-wodnych. Woda przemieszcza się drogami kapilar
nymi zarówno w gruncie, jak też później w przegrodach bu
dynku. Tak więc dla przegród jakiegoś konkretnego budyn
ku warunki kapilarnego przepływu wody są na ogół bardzo 
zbliżone. Nasuwa się pytanić, dlaczego więc intensywność 
podciągania kapilarnego jest zazwyczaj tak bardzo zróżnico
wana? Rzuca się to w oczy w sposób szczególny w obrazie 
zawilgoceń monotonnych ścian pozbawionych otworów czy 
detali architektonicznych, mocno falującym ponad gruntem 
pasem, który w jednym miejscu zanika, by w innym przybrać 
kształt jakiejś fantastycznej góry. Badania stopnia zawilgoce
nia wnętrza muru potwierdzają te różnice. W jednym miejs
cu, tuż ponad gruntem poziom zawilgocenia może być zbliżo
ny do normalnego (sorpcyjnego), aby nieco dalej na tym sa
mym poziomie osiągnąć wartość kilkunastu procent wilgot
ności względnej. Tłumaczenie tego zjawiska różnicami w bu
dowie kapilarnej muru, w odniesieniu do rachunku prawdo
podobieństwa, nie ma żadnego sensu, zważywszy na 
powszechność zjawiska i regularność rysunku ekstremów 
wilgotnościowych. Trudno zresztą wyobrazić sobie, aby cegły 
jednakowo wypalone po przywiezieniu z cegielni były stale 
przez przypadek tak regularnie układane. Tym bardziej że 
średnice kapilar w cegłach nie są zbyt zróżnicowane, a średni
ce te właśnie mają wpływ na wysokość kapilarnego podciąga
nia.

Odpowiedź na postawione wcześniej pytanie przyniosły ba
dania nad promieniowaniem Ziemi. Promieniowanie to w 
sposób szczególny zaznacza się nad ciekami wgłębnymi (pod
ziemnymi) i niejednorodnymi obszarami geologicznymi. 
Profesor L. J. Radwanow'ski wyróżnił w polu energii geo- 
magnetohydrodynamicznej (geomhd), towarzyszącej ciekom 
wodnym, trzy rodzaje emitowanych fal: elektromagnetyczne, 
akustyczne i quasi-Alfvena.* Z punktu widzenia naszych 
rozważań najciekawsze są jednak konsekwencje zjawiska, ob
jawiające się anomalnymi stanami wzbudzenia każdej materii, 
czyli zaburzeniami energetycznymi w metabolizmie organi
cznym oraz w strukturze i teksturze materii nieożywionej. 
Oznacza to dla materii nieożywionej znaczne przyspieszenie 
procesów korozji i to zarówno fizycznej, chemicznej, jak i bio
logicznej. Sprawa dotyczy zatem bodajże wszystkich dziedzin 
działań konserwatorskich, także związanych z zabytkami ru
chomymi. Jeśli chodzi o zjawisko podciągania kapilarnego 
wody w murach wiele wyjaśniły badania prowadzone w Aus
trii przez W. Mohorna. Otóż okazuje się, że zjawisko to osią
ga szczególnie znaczący wymiar w strefach oddziaływania 
energii falowej geomhd. Poza tymi strefami zaznacza się w 
wymiarze śladowym lub zanika całkowicie.
Praktyczny wymiar całemu problemowi nadało odkrycie, że 
promieniowanie w opisanych strefach anomalnych charakte
ryzuje się ściśle określoną wypadkową polaryzacją. Zmiana 
tej polaryzacji likwiduje anomalie strefy geomhd ze wszyst

kimi negatywnymi jej skutkami. W taki też sposób można 
zlikwidować zjawisko podciągania kapilarnego w murach, 
uzyskując osuszenie do poziomu zawilgocenia bliskiego wil
gotności sorpcyjnej, czyli wilgotności normalnej, wynikającej 
z naturalnego zjawiska pochłaniania wilgoci z powietrza przez 
ceramikę budowlaną i zaprawy. Uzyskać można zatem bloka
dę poziomą zastępującą izolacje poziome, czyli rozwiązanie 
najbardziej kłopotliwe w praktyce ochrony przeciwwilgocio
wej budynków. Przenikanie boczne może być przy tym jedy
nie ograniczone, w różnym zresztą stopniu; dlatego uzyskanie 
w opisany sposób blokady pionowej, zastępującej izolacje 
pionowe, nie jest jeszcze obecnie możliwe.

Próby praktycznego wykorzystania opisanych zjawisk do
prowadziły do opracowania kilku rozwiązań technicznych 
przynoszących oczekiwane efekty zmian radiacji tła środowi
skowego. Opracowany i stosowany w Polsce system Hydropo- 
lar posługuje się aparatami zasilanymi energią promieniowa
nia Ziemi, czyli aparatami o bezprzewodowym, naturalnym 
zasilaniu. System ten ukierunkowany jest na osuszanie bu
dowli. Aparaty kształtują spolaryzowane pole, w charakterze 
elektromagnetyczne, przy czym składowa magnetyczna fal 
ma tu znaczenie zasadnicze. Powstaje przy tym efekt odwró
cenia polaryzacji potencjału elektrycznego ścian. Powodzenie 
w procesie osuszania uwarunkowane jest koniecznością uzy
skania właściwego bilansu energii falowej.
Zastosowanie systemu polega na rozmieszczeniu aparatów w 
określonym porządku, na ogól wewnątrz osuszanego obiektu; 
rzadko zachodzi potrzeba montowania aparatów na zewnątrz. 
Aparaty są niewielkie (gabaryt 25 X 25 X 5 cm); mogą być w 
dowolny sposób obudowane lub wkomponowane w architek
toniczny wystrój wnętrza bądź po prostu schowane w ele
mentach wyposażenia. Tak więc system ten stosowany jest 
bez udziału prac budowlanych i w najmniejszym stopniu nie 
narusza substancji chronionego obiektu. Aparaty pozostają 
na stałe w wyznaczonym miejscu, z gwarancją dwudziestolet
niej bezawaryjnej pracy, przy czym z istoty swej budowy są 
odporne na działanie czasu i trudno byłoby wyznaczyć bar
dzo odległą techniczną granicę ich skuteczności. Czas osu
szania określony formalnie jako nie dłuższy niż dwa lata w 
praktyce okazuje się skrócony.
Każda realizacja systemu Hydropolar poprzedzona jest do
kładnymi badaniami stanu zawilgocenia obiektu. Wyniki słu
żą do opracowania kompleksowych zaleceń i rozwiązań za
bezpieczających; badania stopnia zawilgocenia wnętrza ścian 
są jednocześnie odniesieniem dla prowadzonych później ob
serwacji przebiegu procesu osuszania. Dokumentacja realiza
cyjna opracowywana jest w myśl założeń dziennika prac kon
serwatorskich.
Zjawiska związane z wymianą energetyczną między ziemią i 
atmosferą wyznaczają zupełnie nową drogę postępu technicz
nego i — jakmożna się spodziewać — niosą ze sobą znacznie 
więcej możliwości niż ochrona materii. Ale też wymagają 
wielkiej pracy nad dalszym ich poznawaniem; być może wy
magają też wejścia w nowe, nie znane obecnie, strefy fizyki.

mgr inż. Krzysztof Maszewski 
OGŁOSZENIA NA s. 46

* L. J. Radwanowski, Biocenotyczne uwarunkowania lokalizacjiobiek
tów budowlanych. Warszawa 1981 r.
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Sabaudzka Wenecja
Tak określane jest nie

wielkie francuskie mias
to (ok. 60 tys. miesz
kańców) — Annecy, usytuo

wane nad jeziorem o tej samej 
nazwie u podnóża Alp Sa
baudzkich, na trasie Gene
wa—Lion. Z racji swego poło
żenia stanowi ono dobrą bazę 
wypadową wycieczek w pół
nocne Alpy i tereny wokół 
Mont Blanc.
Obszar starej części miasta, 
poprzecinany malowniczymi 
kanałami — stąd właśnie na
zwa „Sabaudzka Wenecja” — 
łączącymi wody jeziora z rzeką 
Fier, zachował dawny, histo
ryczny układ i starą zabudowę. 
I co niezwykle ważne — 
współcześni mieszkańcy An
necy potrafią docenić i wyko
rzystać to, co historia pozo
stawiła im w spadku. Zabyt
kowe domy są starannie odre
staurowane i zagospodarowa
ne. Kamieniczki odbijają się w 
krystalicznie czystych wodach 
kanałów (woda jeziora została 
starannie oczyszczona), ich 
nabrzeża pokryte są kwiatami. 
Stare miasto tętni życiem, 
wszędzie w parterach domów 
są sklepy, kawiarenki, restau
racje. Na uliczkach tłumy lu
dzi, szczególnie latem, ponie-

1. Widok 
wzdłuż 
kanału Thiou, 
w tle Alpy,
u których 
podnóża 
znajduje się 
jezioro Annecy
2. Nabrzeża 
jeziora 
zagos
podarowane 
na cele 
turystyczne, 
widok
na ujście 
kanału Thiou 
do jeziora
3. Baszta 
obronna 
z XIV w., 
zamykająca 
ul. Św. Klary
4. Główna ulica 
staromiejska — 
ul. Św. Klary
5. Kościół
Św. Maurycego
6. Pełne uroku 
zaułki 
staromiejskie; 
w kamieniczce 
z XVI w.
mieści się 
obecnie 
hotelik 
i restauracja 
pozwalające 
dobrze żyć 
ich 
właścicielowi

"W

waż każdego roku w hpcu od
bywa się tu festiwal muzy
czny, w którym biorą udział 
zespoły grające od muzyki kla
sycznej, poprzez jazz, do roc
ka.
Władze miejskie Annecy, 
świadome korzyści, jakie daje 
miastu jego położenie i zabyt-
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5 6

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie z

I ■
| WPŁACAJĄCY
| imię-------------------------------------------------
| nazwisko------------------------------------------

kod poczt.-----------------------------------------
adres

na rachunek 
AMOS 

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

, 1586-77578-136

I stempel

i podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

 
słownie -

 

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 -

 

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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ki, nie szczędzą środków na 
ich utrzymanie. Właściciele 
kamieniczek i lokali handlo
wych również starają się za
dbać o ich stan i piękny wyg
ląd. W ten sposób uruchomio
ne zostały na rzecz miasta nie 
tylko kapitały, ale i społeczna 
inicjatywa. I mieszkańcy, i 
władze miasta podążają w tym 
samym kierunku — wszystkim 
się chce i opłaca. Niedawno, w 
trosce o zachowanie malowni
czej, historycznej sylwety mia
sta, mieszkańcy bez specjalne
go sprzeciwu przyjęli zarzą
dzenie władz nakazujące zde
montowanie z dachów kamie
niczek anten telewizyjnych. 
Inna rzecz, że miasto zorgani
zowało w zamian budowę sieci 
telewizji kablowej.
Wydaje się, że Annecy jest 
dobrym przykładem na to, 
jak dbałość o środowisko 
naturalne i zabytki może 
dać dobre rezultaty gospo
darcze i jednocześnie 
umocnić więzi społeczności 
lokalnych. Jest to przykład 
godny polecenia naszemu Ka
zimierzowi nad Wisłą, San
domierzowi i wielu innym pol
skim miasteczkom.
Historia Annecy zaczyna się 
od rzymskiej osady Annecia- 
cum Vetus i gallo-romariskie- 
go miasta Boutae; zabytki ar
cheologiczne z tego okresu 
znajdują się w muzeum w pa
łacu dobudowanym w XVI w. 
do zamku, dawnej siedziby 
hrabiów genewskich i książąt 
sabaudzkich. Zachowana do 
dziś zabudowa staromiejska 

pochodzi z XV—XVII w. W 
XV w. wzniesiony został koś
ciół Św. Maurycego, a w XVI 
w. powstała katedra, w której 
dwa wieki później szesnasto
letni Jean-Jacques Rousseau 
śpiewał w chórze i na jej scho
dach poznał panią de Warens 
— towarzyszkę swego życia. 
Na miejscu domu, w którym 
razem mieszkali, wzniesiony 
został pałac biskupi (XVIII 
w.); obecnie mieści się w nim 
komisariat policji, a na dzie
dzińcu stoi popiersie pisarza. 
Godny odnotowania jest także 
Palais de 1’Isle — średniowie
czny budynek sądu, mennicy i 
więzienia.
Złote lata Annecy przypadły 
na XVI w., gdy ruch reforma
cji w pobliskiej Genewie zmu
sił biskupa katolickiego do 
przeniesienia właśnie tu swej 
siedziby. Wraz z nim przenios
ła się cała elita intelektualna 
wierna Kościołowi rzymskoka
tolickiemu, przywożąc ze sobą 
spore zasoby finansowe. Miało 
to niewątpliwy wpływ na roz
wój gospodarczy miasta. W 
XVIII w. Annecy zostało włą
czone do Francji. Rewolucja 
przemysłowa XIX w. oszczę
dziła miasto, jego historyczna 
substancja architektoniczna 
przetrwała.
Dziś, przy konsekwentnej po
lityce władz miejskich oraz 
pobudzaniu inicjatyw społecz
nych w kierunku dbałości o 
swoje miasto i jego historyczną 
zabudowę, Annecy może być 
chlubą tego rejonu Francji.

Anna Żerańska

OCHRONA BUDYNKÓW 
PRZED

WILGOCIĄ
WYKONUJEMY BLOKADY 
ZASTĘPUJĄCE IZOLACJE 

POZIOME:

— bez udziału prac budowlanych
— po rewelacyjnie niskich cenach
— instalację zakładamy w ciągu kilku
nastu godzin
— kontrolujemy przebieg procesu osu
szania
— udzielamy 20-letniej gwarancji
— posiadamy wieloletnie doświadcze
nie
Zapraszamy wszystkich, którzy w wil
goci dostrzegają zagrożenie dla swojego 

domu

Przedsiębiorstwo Konserwatorsko-Budowlane 
HRYNIAWA, 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 12/66 

tel./fax 311-618

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł

Płomyczek 12 000

1 zł 20 gr

Poznaj
Swój Kraj

27 000

2 zł 70 gr

Echa Leśne 15 000

1 zł 50 gr

Nauka
i Przyszłość

10 000

1 zł

kwartalniki
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Zabytków

35 000

3 zł 50 gr

Biuletyn 
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Sztuki

30 000

3 zł

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł

Płomyczek 12 000

1 zł 20 gr

Poznaj 
Swój Kraj

27 000

2 zł 70 gr

Echa Leśne 15 000

1 zł 50 gr

Nauka
i Przyszłość

10 000

1 zł

kwartalniki
Ochrona 
Zabytków

35 000

3 zł 50 gr

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

30 000

3 zł

Razem zł:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł

Płomyczek 12 000

1 zł 20 gr

Poznaj
Swój Kraj

27 000

2 zł 70 gr

Echa Leśne 15 000

1 zł 50 gr

Nauka
i Przyszłość

10 000

1 zł

kwartalniki
Ochrona
Zabytków

35 000

3 zł 50 gr

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

30 000

3 zł

Razem zł:

46



Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach"!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-052 Warszawa, ul. Ma
zowiecka 11) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowied
nią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

— 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

15 000 000
1500 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak 
wyżej

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l)
reklamy mieszczącej się w profilu — 20 000 000
pisma 2000 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— cała kolumna wewnętrzna _ 12 500 000
(okładka s. II i III) 1250 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 5 000 000 /500 zł 
do 20 000 000/ 2000 zł według indywidualnego 
uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo — 7000
70 gr 

, . — 10 000jedno słowo w ramce ----- —

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków udzielana jest zniż
ka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypad
ku dostarczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia 
gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzie
lany jest rabat 10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gos
podarczych — w wysokości 22% ceny reklamy — 
ogłoszenia

— osób prywatnych nie prowadzących dzia
łalności gospodarczej — w wysokości 7% ceny 
ogłoszenia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

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

mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 01—806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586—77578—136 (na załączonym na s. 47 przekazie 
pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można 
nabywać w Firmie AMOS, Wydawnictwach ODZ (00- 
-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w 
godz. 9.00—14.00 (tel. 27-00-38) oraz w księgarniach 
warszawskich: „Artystycznej" (ul. Mazowiecka 11A, 
I p.), „Naukowej im. Bolesława Prusa" (ul. Krakows
kie Przedmieście 7) i „Zamkowej" (ul. Świętojańska 2). 
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami" prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZESTOCHOWA: 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 
ŁODŻ: 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 Staszowskiej
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
Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. przyjmowane 
są: — na III kwartał do 20 maja i na IV kwartał do 20 
sierpnia br. W tym samym terminie przyjmują za
mówienia urzędy pocztowe.
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UBIORY W POLSCE
V. Pod znakiem Orientu

„ Orient trafił nad Wisłę nie tyłko jako własna i bezpośrednia 
recepcja, akceptowana jako coś naturalnego i swojskiego, ale 
także jako luksusowy towar importowany, a więc pochodzący 
z drugiej ręki. I wówczas mamy do czynienia z orientaliz- 
mem” — pisał Tadeusz Chrzanowski w Wędrówkach po 
Sarmacji europejskiej. Owa bezpośrednia recepcja przeja
wiła się w różnych dziedzinach sztuki i życia, ale w odnie
sieniu do XVII w. kojarzy się przede wszystkim ze 
„wschodnim” charakterem polskich ubiorów narodowych. 
O takim wrażeniu, nasuwającym analogie z ubiorami per
skimi czy tureckimi, decydowało kilka czynników. Należa
ły do nich: długość i obszerność polskich szat, tak od
mienna od krótkich i obcisłych ówczesnych strojów za
chodnich; akcesoria — czapki, pasy, buty a nie kapelusze, 
szarfy i pantofle; orientalna broń biała oraz rodzaj, orna
mentyka i kolorystyka tkanin. Wszystkie te elementy 
szczególnie wyraźnie występowały w ubiorach reprezenta
cyjnych, pieczołowicie i z niemałym nakładem kosztów 
kreowanych wedle sarmackiego gustu i smaku. Dzięki ich 
odrębności tak trwale zapadały w pamięć współczesnych 
uroczyste wystąpienia Polaków za granicą: wjazd Jerzego 
Ossolińskiego jako posła do Rzymu w 1633 r. czy przyby
cie do Paryża w 1645 r. poselstwa polskiego w związku z 
małżeństwem króla Władysława IV z Marią Ludwiką 
Gonzaga.
W pierwszej połowie XVII w. utrwaliły się i spopularyzo
wały znane od końca XVI stulecia podstawowe części stro
ju szlacheckiego: żupan przepasany pasem, delia, czapka w 
formie kołpaka, buty z cholewką. Oczywiście, pewne 
szczegóły kroju czy rodzaje ozdób ulegały modyfikacji. 
I tak żupan miał wówczas niski, stojący kołnierz równej 
wysokości, lekko rozchylony z przodu. Rękawy żupana, 
mocno poszerzone u góry, zwężały się dołem, sięgając 
nadgarstków. Przy zapięciu żupana pojawił się ozdobny 
jedwabny sznureczek, tworzący pętelki do guzów. O re- 
prezentacyjności i bogactwie żupana decydowała jednak 
głównie tkanina. Codzienne żupany szyto z cienkiego su
kna, natomiast odświętne były z reguły jedwabne. Wzo
rzyste adamaszki i połyskujące atłasy sprowadzano naj
częściej z Włoch, ale w pierwszej połowie XVII w. spoty
kało się też paradne żupany z tureckiego złotogłowiu (jed
wabnej tkaniny przetykanej złotą nitką) o mieniących się 
barwach. W tym samym czasie zaczęły napływać do Polski 
noszone na żupanie miękkie pasy perskie i tureckie. Pasy 
te były wówczas przeważnie nie osobno tkanymi wyroba
mi persjarskimi, lecz sporządzano je przez cięcie na odpo
wiednie kawałki większej, jedwabnej tkaniny. Noszono też 
pasy siatkowe, produkowane przez polskich pasamoników. 
Rodzimego pochodzenia były też, nadal popularne, pasy 
metalowe, złożone z wąskich ogniw spiętych ozdobną 
klamrą, często dekorowaną orientalnym ornamentem w 
popularnej na Wschodzie technice niellowania. Pasy meta
lowe noszono zawsze na szerszym podkładzie ze skóry lub 
aksamitu. Do pasa mocowano z lewej strony szablę (naj
częściej także wykonaną i zdobioną na sposób orientalny), 
zwisającą na rapciach z ozdobnych sznurów i taśm. 
Wschodni przepych polskich paradnych ubiorów narodo
wych najlepiej uwidocznił się w okryciach wierzchnich — 
deliach. O ich wystawności decydowała nie tylko obszer
ność, używane na podbicie i kołnierz cenne futra i biżute- 
ryjne guzy do zapinania, lecz przede wszystkim rodzaj ma
teriału. Reprezentacyjne delie sporządzano zatem i ze zło
cistych tkanin perskich, i z barwnych aksamitów lewantyń- 
skich, i z materii tureckich, tkanych w duże, zgeometry- 

zowane wzory kwiatowe. Ulubioną barwą były różne od
cienie czerwieni w połączeniu ze złotem.
Ubiory szyte z tak drogocennych tkanin były używane tyl
ko przy specjalnie uroczystych okazjach, starannie prze
chowywane, skrupulatnie wymieniane w inwentarzach i 
testamentach. Często przechodziły z pokolenia na pokole
nie bądź były przekazywane do kościołów na różnego ro
dzaju paramenty. Nic dziwnego, że wśród zabytkowych 
szat liturgicznych można spotkać ornaty i kapy z tureckich 
czy perskich tkanin, pochodzących z ubiorów świeckich. 
Wśród sprowadzanych do Polski w XVII w. przez or
miańskich i żydowskich kupców wschodnich towarów, 
szczególnym powodzeniem cieszył się też turecki safian w 
kolorze żółtym lub czerwonym. Był on surowcem na no
szone do stroju narodowego buty — z krótkimi cholew
kami, sznurowane bądź zapinane z boku, po wewnętrznej 
stronie.
Najpopularniejszym nakryciem głowy szlachcica nadal 
pozostawał kołpak z futrzanym otokiem często ozdobiony 
kitą z piór.
W przeciwieństwie do ubiorów męskich, stroje kobiece 
noszone w Polsce w pierwszej połowie XVII w. nie uległy 
orientalizacji, choć i w nich można się dopatrzyć pewnych 
elementów wschodnich. Dotyczy to przede wszystkim 
tkanin, z których szyto paradne suknie. Najbardziej ce
nioną materią był złotogłów, sprowadzany zarówno z 
Włoch, jak też z Persji i Turcji, a od lat czterdziestych 
XVII w. produkowany również w kraju, w manufakturze 
założonej w Brodach przez hetmana Stanisława Koniec
polskiego.
Odświętne suknie ze złotogłowiu miały jednak fason 
mocno przestarzały w stosunku do ówczesnej mody za
chodnioeuropejskiej. Sztywny stanik z wydłużonym przo
dem, rozpięta na fortugale dzwonowata spódnica, niewiel
ka pelerynka przyczepiona na ramionach — to elementy 
damskiego stroju z przełomu XVI i XVII w., w Polsce nie 
zmieniające się przez całe niemal półwiecze.
Dostojną surowość sukni polskiej szlachcianki podnosiły 
nakrycia głowy. Stateczna mężatka kryła szczelnie włosy 
pod małym, obcisłym czepkiem; na nim nosiła drugi, 
sztywny czepiec płócienny o donicowatej formie. Zwień
czeniem całości był duży kołpak futrzany w kształcie bo
chenka chleba, najczęściej bobrowy. Wymogom tradycji i 
skromności odpowiadała też powszechnie jeszcze noszona 
przez szlachcianki, mieszczki i chłopki — podwika.
Do eleganckich, w stylu zachodnim, dodatków ówczesne
go kobiecego stroju należały rękawiczki. Sporządzano je 
z cienko wyprawionych skór koźlich, ze skór zamszowych, 
z aksamitu. Rękawiczki często haftowano (nawet złotą ni
cią) lub ozdabiano koronkowymi mankietami.
Cały ubiór niewieści pozostawał jednak w tym czasie nob
liwy i „obyczajny”. Sprzyjała temu także jego kolorystyka, 
utrzymana w stonowanych, złamanych barwach: ciemno
czerwonej, brunatnej, złocistej, a także czarnej, tradycyj
nie stosowanej przez wdowy i starsze mężatki. Z polską 
tradycją związane też było, nie spotykane wówczas w kra
jach zachodnich, nader obfite zdobienie stroju kobiecego 
ciężką biżuterią. Prezentowanie na sobie dużej ilości pre
cjozów odpowiadało tak łubianej i respektowanej przez Po- 
laków-Sarmatów zasadzie ozdobności i wystawności, któ
ra, obok orientalizacji, wyróżniała polskie ubiory na tle 
europejskim.

Anna Sieradzka



1 — kołpak kobiecy
2 — sztywny czepiec płócienny
3 — podwika
4 — pelerynka
5 — rękawiczki

(rys. Sława Nowińska)

11 — szabla na rapciach
12 — buty
13 — klamra do pasa
14 — ornament tkaniny 
tureckiej

6 — suknia na fortugale
7 — kołpak męski
8 — żupan
9 — delia z tureckiej tkaniny

10 — pas



Porządek 
i estetyka

Ta „mała ojczyzna” (zob. s. 40) nazywa się Żnin 
i zamieszkuje ją prawie 14 tysięcy osób. Więzi z 
miejscem zamieszkania, obok silnie zakorze
nionej tradycji dbania o to miejsce — wpływają 
na estetyczny wygląd ulic, placów i poszcze
gólnych domów, z których większość — to 
obiekty zabytkowe. Żnin jest historyczną stoli
cą Pałuk. Znany w źródłach od XI w., należał do 
arcybiskupów gnieźnieńskich, w XII w. był sie
dzibą kasztelanii, prawa miejskie otrzymał w 
1284 r. Zachował się średniowieczny układ ur
banistyczny z prostokątnym rynkiem i odcho
dzącymi z jego narożników ulicami.

1. Rynek (pl. Wolności) z charaktery
styczną gotycką wieżą z XV—XVI w.; jest 
to pozostałość po ratuszu (rozebrany na 
początku XIX w.), obecnie siedziba mu
zeum
2.3. Zabudowa al. 700-lecia — repre
zentacyjnej ulicy miasta — pochodzi z 
przełomu XIX i XX w. i wykazuje skromne 
cechy architektury modernistycznej oraz 
eklektycznej
4. Ceglany budynek poczty z początku 
XX w. (ul. Pocztowa)
5. Gotycki parafialny kościół Św. Flo
riana z XV w. z malowniczym rytmem ceg
lanych przypór


