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Od redakcji
Dawno już nie pisaliśmy o tak zwanych 
społecznych opiekunach zabytków. Wy
dawać by się mogło, że w zmienionych 
czasach, niezbyt sprzyjających różnym 
nieodpłatnym zajęciom — przestali oni 
istnieć. Nic podobnego! Opiekujący się 
zabytkami ludzie nadal zorganizowani 
są w Komisji Opieki nad Zabytkami 
PTTK i nawet ich przybywa. Większość 
ze społecznych opiekunów ma „swoje” 
obiekty zabytkowe, które nadzoruje — 
przeprowadza stałą kontrolę ich stanu, 
chroni przed wandalami, przeróbkami, 
wykorzystywaniem niezgodnym z prze
znaczeniem. O zauważonych nieprawid
łowościach informują właściwe urzędy 
konserwatorskie. Nie jest to działalność 
widowiskowa, raczej monotonna, ale 
przecież bardzo potrzebna, przynosząca 
korzyści zabytkom i satysfakcję ich opie
kunom. Opiekunowie są jednocześnie 
doskonałymi przewodnikami po „swoich” 
obiektach, znają ich dzieje, wszystkie ta
jemnice, potrafią opowiedzieć każdą le
gendę. Zwiedzając w czasie letnich węd
rówek zamki, dwory czy pałace warto 
dotrzeć do zazwyczaj mieszkających w 
pobliżu społecznych opiekunów zabyt
ków.
Także po dłuższej przerwie publikujemy 
w tym numerze artykuł z cyklu Bez ko
mentarza (s. 6). Wiemy, że poprzednie 
tego rodzaju publikacje powodowały za
interesowanie odpowiednich władz za
bytkami, o których była mowa, przyspie
szały ich ratowanie, inne zaś prowoko

wały polemiki na łamach pisma. Nieste
ty, artykuł w tym numerze o warszaws
kiej stajni z XIX w. — już jej nie uratuje i 
należy go traktować wyłącznie w katego
rii wspomnieniowej. A swoją drogą, jeś
li nie można uratować pojedynczego za
bytku w Warszawie tak okrutnie zni
szczonej w czasie wojny i po wojnie — 
to... ręce opadają! W numerze także bar
dzo ciekawy artykuł o planach odbudo
wy Kalisza zniszczonego w czasie pier
wszej wojny światowej (s.12), o pomni
kach czczących pamięć wydarzeń 1920 r. 
(s. 38) oraz wypowiedź naszego Czytelni
ka o polskiej i rodzinnej tradycji (s. 43), 
W omawianiu Pomników Historii przy
szła kolej na jasnogórski klasztor (s. 25), 
zaś w dziale „Z zagranicy” ukazujemy 
system ochrony zabytków w Danii (s. 44), 
bynajmniej nie jako wzór do naśladowa
nia.

Następny numer przyniesie sporo publi
kacji o Krakowie m.in. w ramach Po
mników Historii, zamieścimy także 
wspomnienie o pierwszych spotkaniach z 
zabytkami prof. Jerzego Kowalczyka 
zdobione rysunkami autora, artykuł o 
roztrwanianiu pamiątek po wybitnych 
twórcach, poznamy też fortyfikacje Pół
wyspu Helskiego i kolejną opinię Czytel
nika na temat tradycji. Będzie także 
rozwiązanie naszego KONKURSU z 
numeru setnego „Spotkań z Zabytkami” 
oraz lista NAGRODZONYCH CZY
TELNIKÓW.

1



Zwykłe pudełka, 
ale misternie 

rzeźbione scenami 
przedstawiającymi 

alegorie miłości, 
były w średniowieczu 

miłosnymi podarunkami. 
Nigdy jednak 
nie poznamy 

dziejów ofiarodawców 
i obdarowanych 

nimi kobiet, 
ich miłości 

i życia...

Miłosne 
podarunki

KATARZYNA ZALEWSKA

W wielu kolekcjach rzemiosła 
artystycznego w Europie można odnaleźć 
niewielkie, zazwyczaj prostopadłościenne 

skrzyneczki, zdobione różnego rodzaju 
dekoracjami. Wykonane są najczęściej 

z drewna, rzadziej z kości słoniowej, 
płaskorzeźbione lub malowane, a niekiedy 

pokryte grawerowaną lub wytłaczaną 
blachą. Skrzyneczki te rzadko przyciągają 

uwagę zwiedzających, niknąć pośród 
eksponatów o bardziej wyszukanych 

formach. Dostrzegają je właściwie 
jedynie specjaliści: badacze rzemiosła, 

ornamentyki, historycy kultury 
materialnej zajmujący się przedmiotami 

codziennego użytku.

W
śród ogromnej liczby tych pudełek — 
wydawałoby się najzupełniej banal
nych — wyodrębniono grupę o nie
zwykłym przeznaczeniu. Są to tak 
zwane Minnekastchen — kasetki miłosne. Nazwę tę 

stworzyli niemieccy romantycy, którzy jako pierwsi 
zwrócili uwagę na fakt, że niektóre skrzyneczki po
chodzące z okresu średniowiecza zdobione są moty
wami i scenami o tematyce miłosnej. Wyciągnięto 
stąd wniosek, że szkatułki te były darami, ofiarowy
wanymi przez zakochanych swoim wybrankom.

Zwyczaj obdarowywania osoby ukochanej ma oczy
wiście charakter ponadkulturowy i prawie każdy 
wytwór rąk ludzkich może — w stosownych okolicz
nościach — pełnić funkcję miłosnego daru. Minne
kastchen miały być jednak zamawiane i wykonywane 
specjalnie w tym celu, zaś ich dekoracja byłaby wy
razem uczuć ofiarodawcy wobec obdarowywanej. 
Kasetki miłosne łączy więc nie czas i miejsce powsta
nia, nie materiał i technika zdobienia, lecz szczególna 
intencja, z jaką zostały wykonane — intencja znajdu
jąca swój wyraz w dekoracji na ściankach skrzyne
czek.

Niewielkie, ozdobne pudełka mają rodowód starszy 
niż średniowiecze. Pokryte ornamentami plecionkowy
mi lub roślinnymi, często z przedstawieniami zwie
rząt albo hybrydalnych bestii, przykryte zazwyczaj 
wieczkiem w kształcie namiotowego dachu, dociera
ły do Europy jako importy z Bliskiego i Środkowego 
Wschodu, z Persji lub krajów arabskich. Mogły służyć 
do najrozmaitszych celów, niekiedy używano ich na
wet jako relikwiarzy.

W dojrzałym średniowieczu wiele takich szkatułek 
wytwarzano również w Europie, zwłaszcza we Fran
cji. W Paryżu istniały w XIII i XIV w. wyspecjali
zowane warsztaty zajmujące się produkcją wyrobów 
z kości słoniowej, w tym również kasetek. Czasem 
zdobiono je scenami z życia bohaterów rycerskich 
romansów: Tristana i Izoldy, króla Artura, Parsifala 
czy Lancelota. Częste były też przedstawienia z życia 
dworskiego: wizerunki dam i młodzieńców przecha
dzających się, wyruszających na polowanie albo gra
jących w szachy. Tematyka stricte miłosna prezen
towana była w formie alegorii — jako obleganie i 
zdobywanie zamków miłości. Kasetki takie wytwa
rzano w Paryżu niemal seryjnie, wykorzystując przy 
ich zdobieniu ustalone schematy kompozycyjne, nie
znacznie tylko modyfikowane w miarę upływu czasu 
i związanych z tym zmian gustu. Duża liczba tych 
przedmiotów i powtarzalność motywów zdobniczych 
wskazuje, że wykonywano je na sprzedaż, a więc dla 
odbiorców anonimowych, zaś treści prezentowane 
przez system dekoracji były w znacznym stopniu 
konwencjonalne.



1. 2. 3. Historia miłości 
ukazana
na ściankach kasetki 
z Nadrenii
z drugiej połowy XIII w.

4. Wnętrze
tej samej kasetki 
z wyrytym 
wierszem miłosnym

Czy rzeczywiście kasetki te były podarunkami 

miłosnymi? Niektóre z nich — na pewno. Wy
konane z cennego materiału, pięknie zdobione, sta

nowiły przedmiot zbytku i niewątpliwie mogły pełnić 
funkcję wytwornego prezentu. Ich niewielkie roz
miary i ozdobność form sprawiały, że nadawały się 
do przechowywania biżuterii, ozdób stroju czy in
nych osobistych drobiazgów. W tematach przedsta
wień, nawet tych o rodowodzie literackim, osoba ob
darowana z pewnością mogła niejednokrotnie doszu
kać się aluzji do losów własnych lub tego, kto jej 
szkatułkę podarował. Czasem intencje ofiarodawcy 
były jednak wyrażone wprost. Oczywiście kasetka mu- 
siała wtedy zostać zamówiona indywidualnie. Pięk
nym przykładem takiego niepowtarzalnego rozwią
zania jest skrzyneczka z drewna lipowego, wykonana 
w drugiej połowie XIII w. w Górnej lub Środkowej
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Nadrenii (Monachium, Bayerisches Nationalmu
seum). Wszystkie jej boki pokryte są reliefem, w oś
miu medalionach prezentującym dzieje miłosnego 
związku. Bieg wydarzeń rozpoczyna się w pierwszym 
medalionie na frontowej ściance. Widzimy tam mło
dzieńca, który idzie do swojej wybranki. Spotkanie 
tej pary ukazane zostało w medalionie drugim, w 
trzecim zaś Pani Wenus grająca na skrzypcach. Na 
krótszym boku widnieją młodzieńcy i dziewczyna 
tańczący do wtóru skrzypiec. Kolejne medaliony 
ukazują Panią Wenus strzelającą z łuku w stronę 
młodzieńca, który spieszy z kasetką w wyciągniętych 
dłoniach i wreszcie — parę objętą uściskiem. Ostat
nia scena, na drugim z krótszych boków, prezentuje 
ponowne spotkanie młodzieńca i dziewczyny, ocze
kującej w łożu na jego przyjście. Na wewnętrznej 
stronie ścianek i wieka wyryte zostały strofy miłosne
go wiersza. Narrator, utożsamiony z ofiarodawcą ka
setki, wyznaje, że przesyła ją swojej wybrance, która 
jest ozdobą wszystkich kobiet, godną najwyższej czci 
i wszelkich pochwał. Po tych dosyć stereotypowych 
frazach zadziwiająco szczerze brzmi wyznanie: 
„Pozwól mi więc powiedzieć, że widziałem piękniejsze 
kobiety, ale żadna nie wydawała się tak odpowiednia 
moim zmysłom (...) leżeć nocą w twoich ramionach, tak 
często o tym my siałem (...) Dlatego chciałbym być 
twoim poddanym”. Nie wiemy, niestety, kto tę kaset
kę zamówił ani też komu była ofiarowana.

Na innych szkatułkach nie spotykamy wyznań i 

nadziei wyrażonych tak bezpośrednio. Za
równo dekoracja skrzyneczek, jak i uzupełniające ją 

napisy prezentują treści ujęte bardziej stereotypowo. 
Stan zakochania traktowany jest często jako skutek 
trafienia strzałą miłości. Na szwajcarskiej kasetce 
z około 1400 r. (Zurych, Landesmuseum) na tro
nie z dwóch orłów zasiada uskrzydlona kobieta 
w czerwonej szacie i koronie królewskiej na głowie. 
Jest to sama Pani Wenus, kierująca swój łuk w stro
nę młodzieńca, który klęcząc otwiera kaftan, by 
ukazać pierś przebitą strzałą. Czasem strzałę może 
wysyłać dziewczyna, jak na szkatułce z drugiej po
łowy XIV w. (Wiedeń, zbiory G. Kobehay). Stojący 
oboK mężczyzna wyciąga ku niej rękę, a dziewczyna, 
oprócz strzały, trzyma na ręku pieska. Pies — sym
bol wierności — wskazuje, że parę połączyło uczucie 
wzajemne i trwałe.

W miłosnych związkach przewaga często jest po 
stronie kobiety. Przekonanie to zobrazował autor de
koracji kasetki powstałej w Alzacji około 1400 r. Na 
wieczku widzimy znów uskrzydloną Panią Wenus, 
zasiadającą tym razem na osobliwym tronie, jakim 
jest ciało mężczyzny, który klęczy na czworakach. 
Inny mężczyzna stoi obok, chwytając się ręką za 
pierś. Napis na banderoli głosi: „ona je ma”. Ten 
gest w połączeniu ze słowami wyjaśnia, że pierś męż
czyzny jest pusta, jego serce trzyma bowiem dzie
wczyna, która stoi po drugiej stronie Pani Wenus. 
Bordiurę na wieczku tworzy zaś napis: „mój skarbie,

bądź dla mnie łaskawa, kiedy muszę się z tobą roz
stać”. W ten sposób zamawiający kasetkę wyraził 
przekonanie — często powracające w średniowie
cznej literaturze miłosnej — że w razie rozłąki serce 
odjeżdżającego pozostaje przy ukochanej. Mężczy
zna, który ze swego ciała uczynił tron dla Pani We
nus, jest natomiast niewolnikiem miłości, całkowicie 
wyzbytym własnej woli i poddanym potędze uczucia.

Miłość może sprowadzać cierpienie, a czasem także 
narażać zakochanego na niebezpieczeństwa. Sytuację 
taką sugeruje przedstawienie na południowonie- 
mieckiej kasetce z połowy XV w. (Kolonia, Kunst- 
gewerbemuseum). Na przedniej ściance widnieją 
pół-kobiety, pół-ptaki, trzymające w dłoniach serce 
przebite strzałą. Te hybrydalne istoty — to harpie, 
znane z mitologii greckiej drapieżne i żarłoczne be
stie, niszczące wszystko wokoło. Serce w ich dłoniach 
jest więc widomym znakiem zagrożeń, jakie czyhają 
na trafionego strzałą miłości. Na wieczku jednak zos
tały wyobrażone dwie ręce złączone uściskiem, a wo
kół nich napis: „amor vincit omnia”. Miłość jest więc 
tutaj rozumiana jako siła, która pozwala zwycięsko 
wyjść z niebezpieczeństw.
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Niezależnie od siły uczuć, łączących zakochaną 
parę, miłość to również pożądanie. Ten as
pekt związku między kobietą i mężczyzną był w iko

nografii średniowiecznej wyrażany zazwyczaj po
przez alegorie. Spotykamy je niekiedy także w deko
racji kasetek miłosnych. Na skrzyneczce wykonanej 
w Górnej lub Środkowej Nadrenii około 1500 r. 
(Wiedeń, Kunsthistorisches Museum) widzimy gru
pę mężczyzn wyruszających na polowanie. Łowcy 
prowadzą psy gończe, niosą sokoły, oszczepy i torby 
myśliwskie. Patrząc uważnie dostrzeżemy, że myśli
wi ci są nadzy, a ich ciała — pokryte sierścią. Jeden 
z nich prowadzi okiełznanego jednorożca, na którym 
siedzi naga kobieta. Jest to scena z życia tak zwanych 
dzikich ludzi, którzy, zgodnie z powszechnym w 
średniowieczu przekonaniem, zamieszkiwali najdal- 

szatach. Dziewczynie towarzyszy piesek. Po stronie 
prawej natomiast inny młodzieniec zwraca się w 
stronę syreny w ozdobnym zawoju na głowie. Po
między tą osobliwą parą stoi wielki dzban wina. Po
dobnie jak w starożytności, tak i w średniowieczu sy
reny uchodziły za uwodzicielki, które przywodzą 
mężczyzn do zguby. Pary uosabiałyby więc miłość 
stałą i wierną oraz pełne zagrożeń pożądanie. Takie 
przesłanie wzmacnia jeszcze wymowa sceny na 
wieczku kasetki. Widnieje tam Samson walczący z 
lwem oraz Dalila, która się temu przygląda. Pisarze 
średniowieczni zaliczali Samsona do niewolników 
miłości, czyli tych mężczyzn, którzy, owładnięci 
uczuciem, dali się omotać przebiegłej kobiecie i ściąg
nęli na siebie nieszczęście. Wewnątrz wieczka wyryte 
zostało imię i nazwisko właściciela kasetki: Herman

5. Pani Wenus 
jako łuczniczka 
(Szwajcaria, 
Ok. 1400 r.)

6. Harpie 
trzymające w dłoniach 
serce zakochanego 
(południowe Niemcy, 
połowa XV w.)

7. Polowanie 
dzikich ludzi
jako alegoria miłości 
(Nadrenia, ok. 1500 r.)

8. Miłość czysta
i miłość zmysłowa 
(Niemcy, 1419 r.)

(reprod.
Stanisław Stępniewski)

sze głębiny lasów. Mieli być nieufni i wrogo nasta
wieni do normalnych ludzi. Uosabiali to, co w natu
rze ludzkiej jest nieokiełznane, pierwotne i nie pod
dające się rygorom kultury czy cywilizacji. Scena na 
szkatułce nawiązuje do rozpowszechnionych w pó
źnym średniowieczu polowań — alegorii miłości. 
Uczestnikami wydarzenia są jednak nie damy i ryce
rze, lecz dzicy mieszkańcy puszcz. Ujarzmili oni je
dnorożca, zwierzę tajemnicze, płochliwe i dające się 
pochwycić tylko niewinnej dziewczynie. Naga dzika 
kobieta dosiadająca jednorożca uosabia zmysłowy 
pierwiastek miłości, triumfującej nad niewinnością. 
Zające, które niesie jeden z myśliwych, uchodziły w 
średniowieczu za ucieleśnienie rozwiązłości. Autor 
alegorii wyraźnie więc sugeruje, kto będzie łupem 
miłosnego polowania. Przedstawienie na szkatułce 
daje się zatem odczytywać dwojako: w warstwie nar
racyjnej jest to opowieść z życia dzikich ludzi, w ale
gorycznej natomiast — unaocznienie siły zmysłowe
go pożądania.
W dosyć nieoczekiwanym ujęciu temat miłości zmys
łowej podjęty został przez autora niemieckiej kasetki 
z 1419 r. (niegdyś Berlin, Schlossmuseum). Na bo
cznej ściance skrzyneczki widnieją dwie pary. Po le
wej stronie stoją dziewczyna i młodzieniec w długich 

Knevellichusen de Ruden. Niestety, wiemy o nim tylko 
tyle, że pochodził z Westfalii. Nie znamy powodów, 
dla których zamówił szkatułkę z dekoracją tak wyra
źnie ostrzegającą przed kobietami. Czy miał zamiar 
komuś ją ofiarować? Czy można jego wybrankę utoż
samić z dziewczyną z pieskiem, skromną i wierną 
pośród istot podstępnych i zdradzieckich?

Dekoracja szkatułek miłosnych nie zawsze jest więc 
pochwałą ukochanej lub samej miłości. Kobiety mo
gą pojawiać się też jako niebezpieczne uwodzicielki, 
prowadzące zakochanych do zguby, a łuk w ręku Pa
ni Wenus jest atrybutem łowczyni albo wojowniczki. 
Za pomocą bardzo oszczędnych środków wyrazu 
Minnekdstchen obrazują złożone, niejednoznaczne sy
tuacje i stany emocjonalne. Najgłębsza warstwa zna
czeniowa często pozostaje jednak dla nas nieuchwyt
na. Jak należy rozumieć sceny na skrzyneczce, wie
dzieli być może jedynie ofiarodawca i obdarowywa
na. Nawet najbardziej konwencjonalne przedstawie
nie zyskiwało bowiem swoje dopełnienie w indywi
dualnych, nie znanych nam dziejach pary, do której 
kasetka należała.

Katarzyna Zalewska



Stajnia 
w środku miasta

— to ohyda! 
Cóż z tego,

że budynek zabytkowy
— właściciel 

ma pieniądze,
więc może wszystko, 

nawet argumentować 
nieprawdą.

Bez komentarza

Nie ma 
tematu?

JANUSZ SUJECKI

Powojenni decydenci ze szczególną 
gorliwością burzyli wszystko, co na terenie 
warszawskiej Woli przetrwało powstańcze 

walki. W drugiej połowie lat 
siedemdziesiątych o historii dzielnicy 

świadczyły jedynie samotne wyspy dawnej 
zabudowy i relikty zabytkowych 

zakładów przemysłowych. Wśród tych 
ostatnich uwagę zwracała stajnia browaru 
z XIX w. — interesujący piętrowy budynek 

z czerwonej cegły, znajdujący się 
przy ul. Pereca (dawnej Ceglanej) 14.

W
 1983 r. Wola doczekała się oddzielnej 

„mapy budownictwa przemysłowego”, 
sporządzonej przez Pracownię Badań Ur
banistyki i Architektury PKZ; zlecenio

dawcą był stołeczny konserwator zabytków. Autorka opra
cowania, Ewa Pustoła-Kozłowska ustaliła, że w drugiej po

łowie XIX w. część terenu przyległego do ul. Żelaznej, po
łożonego między ulicami Ceglaną i Grzybowską, zajęta by
ła przez browar, który w 1854 r. założył Herman Jung. Pe
reca 14 — budynek dawnej stajni, opisany został jako „sto
sunkowo dobrze zachowany (...), stojący frontem i w linii 
pierzei ul. Pereca". Obiekt „murowany, z czerwonej cegły 
nie tynkowanej, z bogatym detalem na elewacji” najkorzyst
niej prezentował się od strony ulicy. Autorka scharaktery
zowała stajnię jako jeden z „unikalnych, a prawdopodobnie 
nie rozpoznanych reliktów zabudowy związanej z piwowar- 
stwem w XIX-wiecznej Warszawie. (...) Ze względu na swą 
unikalną wartość, wyżej wymienione obiekty (stajnia wraz z 
otaczającymi ją pozostałościami browaru Junga — J. S.) 
winny być objęte opieką konserwatorską i w przyszłości lepiej 
zagospodarowane” — wnioskowała.
W listopadzie 1987 r. Muzeum Woli wystąpiło do ówczes
nego konserwatora zabytków m.st. Warszawy inż. arch. 
Feliksa Ptaszyńskiego z prośbą o wpisanie stajni przy ul. 
Pereca 14 do rejestru zabytków. Postulat ten poparł Za
rząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (TPW). 
Pismo trafiło do szuflady i przeleżało tam kilka lat bez ja
kiejkolwiek reakcji. Opiekunowie zabytków sądzili, że 
Urząd Konserwatorski zapomniał o stajni. Pomylili się 
jednak. W lutym 1990 r. dr Ewa Wieruch, zatrudniona 
wówczas w Urzędzie Konserwatorskim, przygotowała 
pismo zezwalające na wyburzenie reliktu. Decyzję, uza
sadnioną „ brakiem wartości artystycznych” (sic!) i „pełnym 
technicznym wyeksploatowaniem” obiektu, podpisał inż. 
Feliks Ptaszyński. Zezwolenie przesłano właścicielowi te
renu przy ul. Pereca 14 — Mennicy Państwowej. Infor
macja o rzekomym „wyeksploatowaniu” stajni pochodziła 
z orzeczenia tej instytucji.
Absurdalne „uzasadnienie” zgody na rozbiórkę i pominię
cie milczeniem cytowanej opinii PKZ z 1983 r. świadczyło 
jednoznacznie o tym, że względy merytoryczne nie odegrały 
najmniejszej roli przy powstawaniu decyzji, sporządzonej 
pospiesznie na zamówienie Mennicy. Oburzeni postawą 
konserwatora miłośnicy zabytków postanowili nie rezyg
nować z walki o uratowanie stajni. Wkrótce ustalono, że 
jeszcze w październiku 1989 r. Mennica nie miała naj
mniejszego zamiaru burzyć obiektu. Wręcz przeciwnie: 
ówczesny zastępca dyrektora Mennicy ds. inwestycji, inż. 
Wilhelm Kułakowski, informował Naczelnego Architekta 
Warszawy o zamiarze „modernizacji adaptacyjno-konser- 
watorskiej” zabytku „dla celów socjalnych”. Pisał też o 
„unikalnym” charakterze stajni i konieczności jej zacho
wania, powołując się na wytyczne opracowane przez PKZ. 
Wystarczyły jednak trzy miesiące, by Mennica całkowicie 
zmieniła zdanie i zażądała od konserwatora zezwolenia na 
wyburzenie obiektu. Co spowodowało tak zaskakujący 
zwrot?

Wiosną 1990 r. walczący o zabytek społecznicy nie 

wiedzieli jeszcze, że budynek stajni jest zamiesz
kany. Pokoje na piętrze zajmowała rodzina Krajewskich, 

użytkująca stajnię także przed 1939 r. Krajewscy od poko
leń trudnili się furmaństwem. W 1945 r. wrócili do War
szawy i zamieszkali w ocalałym budynku. Przez wiele lat 
żyli z dochodów własnej firmy przewozowej. W końcu lat



1. Skrzyżowanie ulic 
Pereca i Waliców
w 1989 r.:
A — stajnia,
8 — przybudówka,
C — dom przy ul. Waliców 11

2. To samo miejsce
w 1995 r.;
oznaczony strzałką 
dach wiaty 
odpowiada wymiarami 
powierzchni 
zburzonego zabytku

3. Stajnia
przy ul. Pereca 14
w 1989 r.

4. Obniżona
elewacja stajni 
włączona w ogrodzenie 
(1995 r.)

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

osiemdziesiątych bracia Artur i Janusz Krajewscy prowa
dzili w dawnej stajni hurtownię papierosów, marzyli jed
nak o powrocie do tradycji i uruchomieniu firmy wynaj
mującej dorożki. W 1989 r. postanowili starać się o uzyska
nie prawa własności budynku. Uważali, że mają pewne 
szanse, gdyż obiekt, potraktowany w 1945 r. jako „mały 
dom mieszkalny z pomieszczeniami gospodarczymi”, nigdy 
nie znalazł się w wykazach nieruchomości przejętych na 
rzecz skarbu państwa. Przez ponad czterdzieści lat Kra
jewscy pokrywali większość kosztów związanych z utrzy
maniem budynku i systematycznie regulowali wymagane 
opłaty. Mennica chciała możliwie szybko pozbyć się kło
potliwych lokatorów, gdyż zbliżał się termin rozpoczęcia 
budowy nowej siedziby zakładu. W końcu października 
1989 r. inż. Kułakowski zaproponował Krajewskim 
„dobrowolne zwolnienie zajmowanego lokalu” i przepro
wadzkę do mieszkania zastępczego. Bracia zapowiedzieli,
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że będą się odwoływać i nie zrezygnują z walki o prawa do 
stajni. Taktyka Mennicy uległa wtedy zasadniczej zmia
nie. Wybrano najkrótszą drogę do celu: „likwidację tema
tu” wraz z przedmiotem sporu. Nowy zastępca dyrek
tora ds. inwestycji, inż. Henryk Przybyła, postano
wił za wszelką cenę wymazać zabytek z krajobrazu 
dzielnicy. Akceptację stołecznego konserwatora uzy
skał bez większego trudu.
Muzeum Woli pierwsze zaprotestowało przeciwko „roz
biórkowym planom” Mennicy. W styczniu 1991 r. Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami apelowało do inż. Przybyły 
o zrezygnowanie z projektu unicestwienia stajni. Bez re
zultatu. Krajewscy tymczasem postanowili dowieść, ile 
warta jest ekspertyza techniczna Mennicy: rozpoczęli na 
swój koszt kompleksowy remont zabytkowej budowli. W 
1991 r. wymienili część drewnianego stropu na żelbetowy, 

wstawili nową stolarkę, zmienili rynny i naprawili dach. 
Dom, który podobno nie nadawał się do remontu, nabierał 
szybko coraz lepszego wyglądu. Inżynier Przybyła naka
zał przerwanie robót, powołując się na ten sam argument: 
„budynek przy Pereca 14 przeznaczony jest do rozbiórki”.

Nerwową reakcję Mennicy wywołała druga fala 

wniosków o wpisanie stajni do rejestru zabytków 
(pismo Muzeum Woli z października i wystąpienie Od

działu Wola TPW z listopada 1991 r.). Ponieważ argu
ment wskazujący na techniczne zużycie budynku stracił 
nieco siłę oddziaływania, inż. Przybyła wpadł na kolejny 
pomysł. Poinformował nowego konserwatora zabytków, 
inż. arch. Marię Brukalską, że stajnia znajduje się „na linii 
projektowanej trasy” głównego wjazdu na teren budowa
nego zakładu. Inżynier Brukalska, zobligowana do respek-

5. Fragmenty 
wybranych dokumentów: 

październik 1989 r.
— Mennica 

nie ma zamiaru 
burzyć obiektu, 

lecz przeprowadzić 
„modernizację 

adaptacyjno- 
-konserwatorską”

Urząd
Miasta Stołecznego Warszawy 
Muouelxry Arcbit akt Vtraiuvy 
ul. Miodowa 6/8
QO-277 Warsagwą

MENNICA PAŃSTWOWA
Warszawa, ul Peróca Nr 21 
Skrytka pocztowa

Kod pocztowy 00-9 M/JJ/ / 
/89

J
10.18

Dotyczyt obiektów b. browaru Hermana Junga. wl« Walioów II 
1 Pereoa l4.

- M-
AISClUWUM

żądanie CC*. pt» *ModernizacJa adaptaoyjno-konserwa-
torska obioktów pray ulópy Waliców 11 i Pęreoa dla 
celów wystawiennictwa numizmatycznego 1 socjalnych
Menaioy Państwowej*,budynki w ramach w/w lokalizacji.
są położono w śoisłym sąsiedztwie Mennicy /via a vis
obiektów istniejących przy ul. Pereca 21/.

nowego /piwnice/

6. ZakońoEenie realisnoji zadań A i B stworey aoAliwośó do 
podjęcia reslizaoji Badania "C*, którego charakter będzie 
sBozególnie uwarunkowany. »» względu na konieczność aaobo- 
wania unikalności istniejącej zobudowy w połączeniu z no— 
wą funkcją. Bodą to r.b.ra. o charakterze remontów konaer- 
watorskioh w połączeniu z rozbudową i nadbudową obiektów 
istniejących■ Unikalność zabudowy, prtay Jpotrzebie jej 
chowania, będą dominowały w programie teohnologlQ«mym_re- 
waloryzacji dla wykorzystania tych obiektów na pele wysta- 
wiennictwa numiaatatyoansgo ortta zaplecza aooJalno-magsay- 

--------------  ..................-TT1— ' ........... .     ■ l-a . ur psi-ssmsa—sam^Ms
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MENl'ICA PAŃSTWOWA 
00-958 WARSZAWA 
PerBCa 21

KI, VIII / : /Sl /$(?'
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teranie Żelaznaj-Grzybowskloj -Waliców-Poroca stwierdzaj

- MSSWbjdąoy budynkiem dwukondygnacyjnym o konstrukcji

murowanej został wg orzeczenia llennlcy_ Państwowej" technicznie '

w pełni wjeksplatowany" .Budynek ów nie posiada wartości artystycznych

bezwzględnie przemawiających na ochronę jogo istnlenla.Teren

powyższego obiektu objęty jest opracowaniom tzw Zadania A.Konscri/ato:

6. Luty 1990 r.
— stołeczny 
konserwator zabytków 
określa obiekt 
jako „nie posiadający 
wartości artystycznych" 
i wyraża zgodę 
na wyburzenie
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odwolaniem

Pani Maria Brukalska
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Warszawie

02-656 Wsrjuwa 
ul. Ksawerów 13 • 

skrytka pocztowa 115 
lei. 430960 (fax) 

430973

GENERALNY 
KONSERWATOR ZABYTKÓW

mgrTod^^1^

Warnama, dnia H.§t opada. 1.9 9.y

dnia 04. 1 1. 1993r. wniesionym do 
przez Panów Artura i Janusza Krajewskich, zam. w Warszawie 

Pereca 14, od decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Warszawfe z dn ia 25. 10. 1993r. odmawiającej wpisania do rejestru 
zabytków budynku położonego w Warszawie przy ml. Pereca 14, uz- 
n a J ę za niezbędne wydanie przez Panią - w oparciu o art.29 usta - 
wy o ochronie dóbr kultury i o muzeach - nakazu wstrzymaniącego 
wszeIkie czynności , przy tym obiekcie. ,

Jak wynika z ustalonego stanu faktycznego, pomimo wdrożone
go przeze mnie postępowania odwoławczego w dniu 19. 1 1. 1993r. 
Mennica Państwowa przystąpiła do rozbiórlki tego budynku, nip 
czekając na os/ta£ęczne rozstrzygn 1 ec 1 e , sprawy przez Genera lnego 

i Konserwatora Zabytków.
W tym stanie rzeczy, natychmiastowe wstrzymanie wszelkich 

działań przy ww obiekcie, należące do kompetencji decyzyjnych 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie, jest bezwzględ- 
n i e kon i eczne.

Ł. di. CKZ-I/.K» / 9 3

7. Listopad 1993 r.
— obiekt
w trakcie wyburzania, 
choć 
generalny 
konserwator zabytków 
nakazuje 
wstrzymanie prac
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towania decyzji swojego poprzednika, odmówiła wpisania 
budynku do rejestru zabytków (choć pomiędzy stajnią 
i domem przy ul. Waliców 11 istniał pas terenu umożliwia
jący wykonanie przynajmniej kilku „głównych tras wjaz
du”). W 1992 r. wyraziła natomiast zgodę na „pozostawie
nie elewacji frontowej stajni, obniżonej do poziomu gzymsu 
nad oknami parteru” i wkomponowanej w ogrodzenie terenu 
Mennicy. Rozwiązanie to, proponowane w 1990 r. przez 
organizacje społeczne jako ostateczność (chodziło wó
wczas o pozostawienie symbolicznego fragmentu budow
li), było z oczywistych względów nieaktualne po ujawnie
niu stanowiska inż. Kułakowskiego i remoncie wykona
nym przez Krajewskich. Inżynier Przybyła zaakceptował 
jednak ten pomysł, dowodząc wymownie, ile wspólnego z 
prawdą miała informacja o położeniu stajni „na linii” trasy 
wjazdu, przekazana rok wcześniej inż. Brukalskiej. Najwa
żniejsza była fizyczna likwidacja budynku, obniżona ele
wacja mogła pozostać.
„ Mennica to ogromna potęga. Dlatego też od początku mojej 
walki wiem, że jestem na pozycji przegranej” — oświadczył 
dziennikarzowi „Życia Codziennego” (nr 211 z 9 IX 1993) 
Artur Krajewski. Pesymistyczne prognozy stały się 
wkrótce rzeczywistością. Krajewscy przegrali w sądzie 
walkę o prawo do nieruchomości przy ul. Pereca 14 i w li
stopadzie 1993 r. Mennica zmusiła ich do opuszczenia 
domu. W nowej sytuacji obrońcy zabytku uznali, że warto 
wrócić do pertraktacji z inż. Przybyłą. Mennica dyspono
wała już całym obiektem i mogła wykorzystać go choćby 
jako planowane w 1989 r. zaplecze socjalne zakładu. Od 
marca 1993 r. istniała druga (obok orzeczenia Mennicy) 
ekspertyza, wykonana przez inż. Jana Klimkowskiego, 
rzeczoznawcę w zakresie budownictwa. „Obiekt posiada 
mury w dobrym stanie, natomiast stropy i dach po cofnięciu 
decyzji o rozbiórce winny być poddane remontowi” — 
stwierdzał inż. Klimkowski.

Miłośnicy zabytków liczyli na odrobinę dobrej woli ze 
strony gospodarza terenu, lecz srodze się zawiedli. Dla dy
rekcji Mennicy unicestwienie budowli stało się teraz celem 
samym w sobie. Wśród nowych argumentów pojawił się 
ten najważniejszy i rozstrzygający: estetyczne poglądy 
Wojciecha Biernackiego, dyrektora Mennicy. W maju 
1993 r. dyr. Biernacki zwierzył się czytelnikom „Sztanda
ru Młodych” (nr 96, z 19 V 1993), że „budynek po prostu 
szpeci tę część Woli, która nabiera wielkomiejskiego sznytu. 
Nie zostawimy skansenu w miejscu, które od Dworca Cen
tralnego dzieli zaledwie 10 minut drogi”. „Termin oddania 
do użytku nowego budynku (Mennicy — J. S.) zbliża się 
wielkimi krokami. Na drodze tak wielkiej inwestycji nie może 
stanąć malutki, podniszczony budyneczek” — wspomagał 
dzielnie swego szefa inż. Przybyła, udzielając wywiadu 
„Życiu Codziennemu” (nr 211 z 9 IX 1993). Wynajęta 
przez Mennicę ekipa zburzyła małą przybudówkę, styka
jącą się ze wschodnią ścianą stajni. Ten sam los miał 
wkrótce spotkać zabytkowy budynek.

Ostatnią próbę ocalenia stajni podjął generalny kon

serwator zabytków. W listopadzie 1993 r. ekspert z 
Ośrodka Dokumentacji Zabytków (ODZ) uprzedził inż. 

Przybyłę, że na zlecenie generalnego konserwatora przy
gotowana zostanie opinia rozstrzygająca, czy dom przy ul. 
Pereca 14 zasługuje na wpis do rejestru zabytków. Inży
nier Przybyła zareagował błyskawicznie — już następnego 
dnia ekipa rozbiórkowa zrywała dach i demolowała wnę
trza budynku. Roboty przerwał dopiero wojewódzki kon
serwator zabytków, wstrzymując prace na trzy miesiące. 
W połowie grudnia specjaliści z ODZ orzekli, że obiekt nie 
zasługuje na indywidualny wpis do rejestru. Zalecili jed
nak pozostawienie w całości elewacji stajni od stro
ny ul. Pereca i wschodniej, szczytowej ściany bu-

Ostatni świadek
Ostatnim świadkiem por

towej przeszłości Bra
niewa jest szachulcowy 

spichrz przy ul. Portowej. Do. 
początku naszego stulecia 
siedem magazynów przy 
ówczesnej Magazinstrasse 
stanowiło zwarty kompleks, 
malowniczo schodzący ku 
rzece Pasłęce; była to minia
tura portowych dzielnic 
Gdańska, Elbląga i Królewca. 
Zanik znaczenia braniew
skiego portu spowodował 
rozbieranie spichrzy od po
czątku XX w. Do 1945 r. 
przetrwały trzy obiekty, dwa z 
nich zostały rozebrane w na
stępnych latach: najstarszy z 
1728 r. („Pod Złotym Gro
nem”) i największy, siedmio- 
kondygnacyjny (!) spichrz 
Lwi (Loewenspeicher) z 1806 
r. Ocalał natomiast najmłod
szy spichrz z 1831 r„ tzw. 
Mariacki (Marienspeicher). 
Obiekt ten ustawiony jest 
szczytem do ulicy, parter ma 
murowany, a piętro i trójkon- 
dygnacyjne poddasze o 
konstrukcji szkieletowej wy
pełnionej cegłą Wnętrza są

jednoprzestrzenne, przykryte 
stropami belkowymi podpar
tymi dwoma rzędami słupów 
z zastrzałami. Kondygnacje 
połączono schodami drabi
nowymi. W elewacji parteru 
znajdują się dwa wjazdy i 
zamurowane okna zamknięte 
odcinkowym tukiem. Wyżej 
bryłę urozmaicają liczne 
okna wietrznikowe i drzwi 

wyciągu zamykane okienni
cami, zaś szczyt wieńczy wy
sunięty kołowrót windy; dach 
jest dwuspadowy z lukarna- 
mi, kryty dachówką.
Przez prawie cały okres po
wojenny budynek spełniał 
swe pierwotne funkcje — był 
magazynem. Po bankructwie 
właściciela obiektowi zaczęła 
grozić ruina. Na szczęście 

znalazł się prywatny inwe
stor, który przejął i wyremon
tował obiekt, jednak jego 
kosztem dokonano przebu
dowy — na miejscu spróch
niałej konstrukcji drewnianej 
pojawiły się na górnych kon
dygnacjach nowe belki wto
pione w mur. Mistyfikacja ta 
jest całkowicie udana — ze
wnętrzny kształt budynku jest 
zgodny ze stanem pierwot
nym. Na szczęście inwestor 
nie uległ pokusie pokrycia 
dachu „nowocześniejszym" 
materiałem — dzięki temu 
nadal „stara" czerwień ce
ramicznej dachówki kontra
stuje z białym tynkiem i czar
nymi pasami belek.
Okolice spichrza nie przy
pominają teraz dawnej dziel
nicy portowej, a teren po sie- 
demsetletnim porcie czeka 
na zabudowanie. Warto, aby 

_ architekci projektujący w 
przyszłości budynki w tym 
miejscu pamiętali o dawnym 
charakterze ul. Portowej.

Piotr Gursztyn
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dowli. Dwie wzmocnione konstrukcyjnie ściany Mennica 
mogła wykorzystać dla zasłonięcia projektowanej wiaty 
śmietnikowej; eksperci dopuścili wyburzenie elewacji od 
podwórza. Opiekunowie zabytków z TPW postanowili za
akceptować tę propozycję jako rozwiązanie kompromiso
we, utrzymujące dotychczasowy wygląd stajni od strony 
ul. Pereca.
Jednak dyrekcja Mennicy nie chciała słyszeć o żadnym 
kompromisie. Inżynier Przybyła roztoczył przed konser
watorem zabytków dramatyczną wizję: pozostawienie na
wet dwóch ścian budynku zagrozi dokończeniu inwestycji! 
Wschodnia ściana szczytowa musi być rozebrana, gdyż 
ciężarówki wjeżdżające w przyszłości na teren zakładu 
mogłyby ją uszkodzić. Zgoda na postulat ODZ oznaczać 
miała także „utratę części miejsc parkingowych” i „niemoż
liwość wybudowania wiaty śmietnikowej według zamierzeń 
Mennicy”. Wojewódzki konserwator musiał podjąć ostate
czną decyzję do końca lutego 1994 r. Gdy termin roz
strzygnięcia sprawy był już bliski, Mennica pozyskała no
wego sojusznika w osobie dr. Lecha Królikowskiego, pre
zesa TPW. W tajemnicy przed Komisją Ochrony Zabyt
ków Zarządu Głównego TPW, dr Królikowski porozumiał 
się z dyrekcją Mennicy, po czym wyznaczył datę spotkania 
Zarządu TPW z kierownictwem tej instytucji. iPrzebieg 
zebrania świadczył dość wymownie o efektach rozmowy 
prezesa TPW z Mennicą. Stanisława Stimac, reprezentu
jąca Oddział Wola TPW (który wcześniej wnioskował o 
wpisanie budowli do rejestru zabytków), zajęła miejsce 
obok inż. Przybyły i z aprobatą przyjmowała każdą wypo
wiedź uzasadniającą konieczność całkowitego zburzenia 
stajni. Na spotkaniu pojawi! się też nieoczekiwanie wice
dyrektor Fundacji Ochrony Zabytków PAX, Jacek Cy- 
dzik, występując jako zwolennik rozbiórki. Twierdził, że 
budynek jest w katastrofalnym stanie technicznym, igno
rował zarówno wnioski płynące z ekspertyzy inż. Klim

kowskiego, jak i fakt częściowej wymiany stropów w 
obiekcie. „Obrońca” zabytku dał wreszcie do zrozumienia, 
że centrum Warszawy nie jest najlepszym miejscem dla 
stajni. Dyrekcja Mennicy uzyskała więc moralne poparcie 
TPW, czyli dotychczasowego oponenta, a prezes Króli
kowski dowiódł, że nic go nie łączy z uciążliwymi obroń
cami zabytków, narażającymi tak szacowną instytucję na 
kłopoty. Po zebraniu członkowie Komisji Ochrony Zabyt
ków (popierający stanowisko ekspertów z ODZ) opuścili 
szeregi TPW.
Stołeczny konserwator zabytków pozwolił na dokończenie 
rozbiórki w marcu 1994 r. Stosunkowo szybko wykonano 
wiatę śmietnikową i ogrodzenie, łącząc je z obniżoną ele
wacją frontową stajni. Dopiero wtedy stało się jasne, 
że żaden argument wymieniany przez Mennicę dla 
uzasadnienia rozbiórki nie odpowiadał prawdzie. 
Miejsce wschodniej ściany stajni zajęła ściana wiaty, pok
rywająca się dokładnie z linią zburzonego muru. Stwier
dzenie, że jakakolwiek ściana w tym miejscu przeszkadzać 
będzie ciężarówkom, okazało się pretekstem służącym do 
przeforsowania wyburzenia. Mennica nie uzyskała żad
nych „miejsc parkingowych”, gdyż powierzchnia wiaty 
śmietnikowej odpowiada powierzchni zburzonej stajni. 
Wystarczy porównać reprodukowane fotografie, by 
stwierdzić, że śmietnik można było po prostu 
umieścić w zaadaptowanym parterze budynku.

Z mapj' dziedzictwa kulturowego Warszawy zniknął zaby
tek z połowy XIX w., gdyż taki był kaprys dyrektora 
Mennicy. „Na decyzję konserwatora czekałem cztery mie
siące — oświadczył „Życiu Warszawy” w październiku 
1994 r. inż. Przybyła — teraz nie ma tematu i nie ma o czym 
mówić”.

Janusz Sujecki

Zabytek prawa

W południowej części rynku w 
Szydłowcu na skwerze stoi 

kamienny pręgierz w formie kolu
mny na prostopadłościennej, 
dwuschodkowej bazie. Trzon kolu
mny lekko zwęża się ku górze, jest 
gładki, z trzema płaskorzeźbionymi 
maszkaronami i maską, zwieńczony 
kulą osadzoną na podstawie w for
mie dzwonu. Maszkarony przed
stawiające wizerunki satyrów oraz 
maska kobieca okolona zaczesa
nymi do tyłu włosami, z wydatnymi 
lukami brwiowymi i z otwartymi 
ustami, w których tkwią resztki żela
znych uchwytów ułatwiających 
przymocowanie skazańców do prę
gierza — są potraktowane w spo
sób zindywidualizowany.

W dolnej części trzonu kolumny, w 
łukowatym zagłębieniu znajduje się 
słabo czytelna data „1899", ale prę

gierz pochodzi prawdopodobnie z 
pierwszej połowy XVII w. i pierwot
nie był ustawiony przed ratuszem 
wzniesionym w latach 1602—1629. 
W końcu XIX w„ być może właśnie 
w 1899 r„ przeniesiono go na obec
ne miejsce po urządzeniu skweru, w 
miejscu spalonych w 1876 r. zabu
dowań południowej pierzei rynku. W 
tym czasie dodano mu kamienną 
podstawę oraz zwieńczono kulą.

Ze względu na znaczną wartość hi
storyczną — jest to przecież doku
ment staropolskiego prawa — oraz 
artystyczną, konieczna jest pilna 
konserwacja pręgierza — obecnie z 
licznymi ubytkami i spękaniami — 
oraz jego trwałe ogrodzenie.

Andrzej Jelski

(fot. Ewelina Pierzyriska-Jelska)
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Pierwsze 
polskie miasto 

tak totalnie 
zniszczone, 

pierwszy konkurs 
na całkowitą odbudowę, 

z którego projekty 
— choć nie zrealizowane 

— miały 
„doniosłe znaczenie 

narodowe, 
artystyczne 

i dydaktyczne”.

Według 
naszej myśli...

MONIKA KUHNKE

„Ten konkurs jest jednym z tych 
momentów życia, w którym ze wzruszenia 

wątpi człowiek w powodzenie, nawet 
w dzielność kolegów i braci, lęka się ich 

słabizny, ich braku rozwagi i tężyzny 
myśli. Mam nadzieję, że obawa okaże się 

płonną. Idzie tu o prastary Mieszków 
gród! Pragnieniem wszystkich architektów 

polskich jest, żeby nam ten gród 
uplanował się według naszej myśli” — pisał 

w 1915 r. na łamach „Przeglądu 
Technicznego” architekt Józef Pius 

Dziekoński (1844—1927).

P
rzyglądając się dziś centrum Kalisza, 
trudno wyobrazić sobie, że miasto to 
po pierwszej wojnie światowej prakty
cznie przestało istnieć, a ogrom zni
szczeń, jakich doznał Kalisz, można porównać z 

zagładą stolicy po Powstaniu Warszawskim, zni
szczeniami Gdańska czy Wrocławia. Już 2 sierp
nia 1914 r. do Kalisza wkroczył oddział wojsk 
niemieckich pod dowództwem majora Herman
na Preuskera. Pretekstem do rozpoczęcia syste
matycznego grabienia i palenia centrum miasta 
była strzelanina w nocy z 3 na 4 sierpnia, wywo
łana rzekomo przez mieszkańców miasta, w rze
czywistości ostrzeliwały się dwa oddziały nie
mieckie. W wyniku prowadzonych działań — 
głównie bombardowania i podpalania — między 
7 i 22 sierpnia opuszczony w popłochu przez 
mieszkańców Kalisz legł w gruzach. Niemcy 
zniszczyli 426 budynków mieszkalnych, 9 fa
bryk, 5 gmachów użyteczności publicznej. W 
sumie legło w gruzach 95 proc, budynków, z 
czego 75 proc, nie nadawało się do odbudowy! Z 
70 tysięcy mieszkańców w mieście pozostało je
dynie 5 tysięcy, a straty oszacowano na 22,4 min 
rubli w złocie. Dla uzupełnienia należy dodać, że 
zniszczenia wojenne Kalisza zostały oszacowane 
na prawie 30 proc, strat, jakich doznało całe Kró
lestwo Polskie w wyniku pierwszej wojny świa
towej.
Nic więc dziwnego, że ten akt wandalizmu wy
mierzony w jedno z piękniejszych miast Polski 
odbił się szerokim echem w Europie. Wobec na
głośnienia całej sprawy okupacyjne władze nie
mieckie już w 1914 r. podjęły decyzję o odbudo
wie miasta z zachowaniem tradycyjnego układu 
urbanistycznego. Z tego roku pochodzą pier
wsze, dość ogólne plany odbudowy, podpisane 
głównie przez dr. Griesbacha, a opracowane 
przez Die Bauberatungstelle beim Kreisamt Ka- 
lisch (dział porad budowlanych przy kaliskim 
urzędzie powiatowym). Zdaniem prof. Teresy 
Zarębskiej „wczesne zainteresowanie się władz 
niemieckich odbudową Kalisza było uznawane po
czątkowo za próbę zatarcia zbrodni(...) W rze
czywistości (...) zabiegi niemieckie należy raczej 
wiązać z przygotowaniami do aneksji przygrani
cznego terytorium polskiego, na którym leżał Ka
lisz. Stąd troska Niemców nie tylko o szybką od
budowę, lecz o nadanie Kaliszowi cech miasta nie
mieckiego. Tym też należy tłumaczyć dążenie do 
przeciwstawiania się inicjatywom polskiego Komi
tetu Odbudowy, zmierzającego do eksponowania 
polskich tradycji architektonicznych przy odbudo
wie miasta. Tendencje te reprezentowała również 
powołana w Kaliszu Komisja Techniczna, na któ
rej czele stał pastor E.(dward) Wende”.
Pomimo licznych trudności czynionych ze stro
ny władz okupacyjnych, już w tym samym roku 
wspomniany Komitet Odbudowy Kalisza zlecił
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za pośrednictwem Towarzystwa Kredytowego 
m. Kalisza opracowanie planów odbudowy mia
sta Warszawskiemu Kołu Architektów. Wkrótce 
sporządzono plan pomiarowy, który miał służyć 
jako punkt wyjścia dla przyszłych rozwiązań ur
banistycznych. Pod koniec 1915 r. w oddzielnej 
broszurze ogłoszony został konkurs na odbudo
wę Kalisza z załączonym programem. Warunki 
zawarte w tym programie świadczyły o ogromnej 
wadze, jaką organizatorzy przywiązywali do 
odtworzenia samego centrum. Każdy projekt 
miał zawierać osobne opracowanie w rysunku 
przedstawiającym „widok perspektywiczny Sta
rego Miasta wraz z Ratuszem”. Ponadto uczy
niono sugestie dotyczące rozmieszczenia budyn
ków mieszkalnych, użyteczności publicznej, a 
także zakładów przemysłowych. Warunki kon
kursu precyzowały także szerokość ważniejszych 
ulic z zaznaczeniem, że w „Śródmieściu nie nale-

1. Plan 
śródmieścia Kalisza 
po zniszczeniach
w 1914 r.;
budynki zniszczone
i spalone 
oznaczono kolorem 
szarym

2. Zniszczone domy 
przy ul. Warszawskiej 13 
(obecnie Śródmiejska) 
w 1918 r.

3. Jeden z projektów 
odbudowy centrum 
Kalisza
opracowany w 1914 r. 
przez niemieckie 
władze miejskie 
i podpisany 
przez dr. Griesbacha

ży projektować rozszerzeń ulic, poza temi, których 
rozszerzenie jako obowiązujące, oznaczone jest na 
planie”. Pierwsza nagroda miała wynieść 1000, 
druga 500 rubli, przy czym Towarzystwu Kre
dytowemu przysługiwało prawo zakupu nie na
grodzonych prac za 300 rubli każda. Termin 
nadsyłania prac wyznaczono na 3 lutego 1916 r. 
W skład sądu konkursowego z ramienia Koła 
Architektów weszli znani architekci: Karol Jan
kowski, Franciszek Lilpop, Stefan Szyller, Jan 
Heurich oraz ich zastępcy: Władysław Jabłoński, 
Konstanty S. Jakimowicz, Tadeusz Szanior oraz 
Jarosław Wojciechowski. Towarzystwo Kredy
towe m. Kalisza reprezentowali: Leon Dziewul
ski, Kazimierz Rymarkiewicz i Alfons Parczew
ski oraz Stanisław Bzowski, Marcin Heyman, 
Jan Karwaciński i Wincenty Młynarski. Roz
strzygnięcie samego konkursu poprzedziły liczne
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4.Szkic perspektywiczny 
śródmieścia Kalisza

— projekt konkursowy 
Zdzisława Kalinowskiego

(II nagroda)

5. Dwie pierzeje rynku
— projekt konkursowy 

na odbudowę ratusza
i projekt fasad rynku 

Tadeusza Zielińskiego 
(III nagroda)

6. Widok 
na odbudowany ratusz 

i ul. Warszawską w 1934 r.

(zdjęcia ze zb. IS PAN)

spotkania i konsultacje, podczas których archi
tektom udzielano dodatkowych wyjaśnień, a tak
że przedstawiano propozycje dodatkowych 
zmian w niektórych punktach warunków kon
kursu, co z kolei wprowadziło dość dużo zamie
szania. W sumie do konkursu przystąpiło 15 ze
społów wybitnych architektów, których prace w 
większości reprezentowały bardzo wysoki po
ziom. Należy tu wziąć pod uwagę, że konkurs 
ten był pierwszym tak ważnym przedsięwzię
ciem podjętym przez dopiero co powstałe (w 
1914 r.) warszawskie Koło Architektów.
Pierwszą nagrodę (117 punktów) otrzymała pra
ca zespołu: Tadeusz Zieliński, Zygmunt Wójcik 
przy współpracy Maksymiliana Bystydzieńskie- 
go. Sąd konkursowy docenił prostotę i jasność 
planu oraz dostosowanie projektu do warunków 
miejscowych. Architekci przewidzieli rozmie
szczenie dzielnicy willowej, nie istniejącej przed 
1914 r., na Tyńcu. „Szczególnie pięknie pomyśla

ne — czytamy w ocenach sądu konkursowego — 
jako całość architektoniczna — zabudowania około 
Korpusu Kadetów wraz z nowymi gmachami od 
wschodu na instytucye kulturalne. Ratusz z fron
tem na południowy-zachód nader korzystnie umie
szczony”. Nagrodę drugą przyznano projektowi 
Zdzisława Kalinowskiego (115 punktów). Zda
niem sądu na szczególną uwagę zasługiwało „op
racowanie dzielnicy staromiejskiej z typowem 
umieszczeniem pięknie skonstruowanego ratusza”, 
a projekt „szczęśliwie przeprowadza ideę zacho
wania miasta polskiego”. Krytykowano nato
miast brak opracowania poszczególnych dziel
nic, m.in. willowej i fabrycznej oraz pewne roz
wiązania komunikacyjne. Zespół: Władysław 
Michalski i Edmund Bartłomiejczyk otrzymał za 
swój projekt pierwsze wyróżnienie, między in
nymi za dążenie „do stworzenia jak najlepszych 
warunków mieszkaniowych przez budowanie in
dywidualne wielkiej ilości domów oraz unikanie 
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oficyn z jednym. światłem przy zabudowaniu zwar
łem”, jednak zaraz dodano, że „ zastosowanie tego 
pomysłu (...) wprowadza znaczny przewrót w sta
nie o’\ cnego posiadania i nie wy daje się być pożą
dane w tak wielkich rozmiarach (...). ” Skrytyko
wano również brak głównej arterii prowadzącej 
do dworca kolejowego.
Tadeusz Tołwiński za swój projekt otrzymał 
drugie wyróżnienie między innymi za ogólnie 
dobrą koncepcję planu, choć nie liczącą się z ist
niejącymi ulicami. Zarzucano autorowi nie naj- 

Dygata, Mieczysława Kozłowskiego i Bolesława 
Żurowskiego. W tym ostatnim na uwagę zasłu
giwał starannie opracowany węzeł komunikacyj
ny. Skrytykowano natomiast projekty poszcze
gólnych dzielnic.

Poza tym konkursem, który miał przynieść 
najciekawsze rozwiązania architektoniczne 
całego miasta, na początku 1918 r. ogłoszono, 

również za pośrednictwem Koła Architektów, 
konkurs na odbudowę ratusza oraz kamienic

szczęśliwsze opracowanie terenów wokół węzła 
kolejowego oraz samego placu przed dworcem. 
Wyróżnienie otrzymał również projekt zespołu 
autorskiego, który tworzyli: Kazimierz Saski, 
Kazimierz Tołłoczko, Adam Paprocki, Bruno 
Zborowski i K(onrad?) Korecki. Sąd konkurso
wy skrytykował niewłaściwe w wielu miejscach 
rozmieszczenie ulic, pochwalił natomiast dobrze 
zaprojektowaną dzielnicę willową oraz prawid
łowo rozmieszczone gmachy użyteczności publi
cznej. Dość wysoko oceniono — również wyró
żniony — projekt autorstwa Romualda Gutta 
oraz Franciszka Krzywdy—Polkowskiego. 
„Dzielnica willowa na Tyńcu ładnie pomyślana 
(...) Dzielnica staromiejska opracowana starannie, 
z dbałością o zachowanie piętna architektury” — 
brzmiała ocena sądu konkursowego. Wyróżnio
no ponadto pracę Józefa Handzelewicza (kryty
kując jednak nie najwłaściwsze rozmieszczenie 
poszczególnych dzielnic) oraz projekt Antoniego 

otaczających rynek. Napłynęło 31 projektów; 
pierwszą z przewidzianych trzech nagród 
otrzymał projekt Zdzisława Kalinowskiego, dru
gą Kazimierza Tołłoczki, a trzecią praca Tadeu
sza Zielińskiego. Jednak żaden z tych projektów 
nie odpowiadał oczekiwaniom rady miejskiej, 
która wobec zaistniałej sytuacji postanowiła po
wierzyć opracowanie planów odbudowy ratusza 
Stefanowi Szyllerowi.
Mimo tak wielkiego zainteresowania konkursem 
na odbudowę Kalisza zarówno ze strony archi
tektów, jak i społeczeństwa polskiego żadna z 
zaproponowanych koncepcji nie doczekała się 
realizacji, a plan ostateczny był jedynie częścio
wą rekonstrukcją istniejącego przed 1914 r. mia
sta.
Pomimo ogromnych sum (4,3 min marek prze
znaczonych przez okupantów na odbudowę Ka
lisza w latach 1917—1918) prace posuwały się 
bardzo powoli. Do 1918 r. zdołano odbudować 
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zaledwie dwa domy, natomiast sześć doprowa
dzono do stanu umożliwiającego zamieszkanie. 
Do momentu zakończenia wojny trudu odbu
dowy zrujnowanych domów podjęło się tylko 48 
właścicieli. Taki stan rzeczy wiązał się przede 
wszystkim z sytuacją polityczną oraz ze zna
cznym zubożeniem mieszkańców. Dopiero w 
momencie odzyskania niepodległości, od jesieni 
1918 r. rozpoczęto masowe usuwanie gruzów i 
bardziej konsekwentną odbudowę miasta. Usta
lono, że wszystkie projekty wznoszonych do
mów, przede wszystkim prywatnych, będą 
przedstawiane do zatwierdzenia specjalnej ko
misji złożonej z przedstawicieli miasta i odpo
wiednich ministerstw: Robót Publicznych, 
Zdrowia, Odbudowy Kraju oraz Kultury i Sztu
ki. Organizowano spotkania i narady z udziałem 
m.in. architektów, którzy brali udział w konkur
sie na odbudowę Kalisza. W latach 1919—1921 
dzięki znacznym funduszom udzielonym miastu 
przez Ministerstwo Robót Publicznych i Mini
sterstwo Skarbu w wysokości 118 mid marek, 
ruch budowlany znacznie się ożywił. Zdołano 
wtedy odbudować lub rozpocząć rekonstrukcję 

93 budynków prywatnych, głównie mieszkal
nych oraz dwóch gmachów szkolnych. Zakoń
czono również pierwszy etap odbudowy ratusza i 
teatru. Ogromnej pomocy w postaci pożyczek o 
niskim oprocentowaniu (2—5 proc, rocznie) 
udzielał magistratowi miasta Bank Budowlany. 
Pomimo tak sprzyjających okoliczności nie 
zdołano, niestety, zrealizować żadnej z koncepcji 
przedstawionych do konkursu. Jednak w obrębie 
tak zwanego Starego Miasta osiągnięto 
zamierzony cel, tworząc jednolitą pod względem 
architektonicznym całość. Wykorzystano przy 
tym część założeń, które podyktowane zostały 
przez warunki konkursu z myślą o śródmieściu 
Kalisza. Architekt Konstanty S. Jakimowicz tak 
w 1916 r. podsumował konkurs: „ Wynik 
konkursu na plan regulacyjny Kalisza sprawie 
odbudowy miast naszych nadal charakter bardziej 
uchwytny, uplastycznił zagadnienia, domagające 
się od nas rozwiązania i posiada doniosłe znaczenie 
pod względem narodowym, artystycznym i dydak
tycznym”.

Monika Kuhnke

Piekarz z Lublina

W 1788 r. kosztem kup
ców i rzemieślników 

stanął w Lublinie kościół 
ewangelicki Świętej Trój
cy. Obok powstał cmen
tarz; protestantów dwóch 
narodowości, Niemców i 
Polaków, chowano na nim 
do 1831 r. W Ilustrowa
nym przewodniku po Lub
linie z 1901 r. Maria Roni- 
kier pisała: „Wszystkie 
pomniki i grobowce za
chowane są we wzoro
wym porządku”. To już 
niestety ■ przeszłość — 
wiek XX nie był dla cmen
tarza łaskawy. Teren jest 
wprawdzie zadbany, na 
grobach leżą wieńce, ale 
mała gmina ewangelicka 
więcej zrobić nie może, a 
rozpadające się kamien
ne nagrobki wymagają 
opieki konserwatorskiej. 
Ocalało ich tylko siede
mnaście: dziewięć z napi
sami polskimi, trzy z nie
mieckimi, pięć napisy 
utraciło; w murze kościoła 
znajdują się cztery tablice 
epitafijne.

Z różnych stron wiodły 
drogi do Lublina: Jan Le
derer przyjechał z Pragi, 
Johann Hoehne z Weima
ru. Przybysze polonizowali 
się, o czym świadczą pol
skie inskrypcje przy nie
mieckich nazwiskach. 
Szczególnie ciekawy jest 
pomnik Mathiasa Wagne
ra. Piaskowcowy obelisk, 
ozdobiony rzeźbioną gir
landą, został rozbity i 
większa jego część leży 
na ziemi. Ryta z obu stron 
długa niemiecka inskryp
cja daje się jednak odczy
tać. Oto w 1771 r. z mia
sta „Presburg in Ungarn", 
czyli ze słowackiej Bratys
ławy przybył do Lublina — 
najdosłowniej „za Chle
bem" — młody, dwudzie
stopięcioletni piekarz. Tu 
stał się mistrzem swego 
fachu i członkiem cechu 
piekarzy, szanowanym za 
osobistą prawość i zawo
dową rzetelność. Wkrótce 
ożenił się z Anną Bur- 
kardt, miał trzech synów i 
trzy córki. Najstarszy syn

zmarł w. wieku 26 lat. 
Wśród pogrążonych w ża
łobie fundatorów obelisku 
znalazło się trzech zię
ciów, panny piekarzówny 
nie miały więc kłopotów z 
zamążpójściem. 21 sty
cznia 1805 r. zmarł Mat

hias Wagner, pozostał 
zniszczony nagrobek, któ
ry warto przywrócić do 
dawnego stanu. Może za
jąłby się tym lubelski cech 
piekarzy?

Jarosław Komorowski
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W pobliżu Buczacza

Z księdzem Ludwi
kiem Rutyną, pro
boszczem w Bucza- 

czu (zob. nr 6, 1995, s. 27), 
który często wizytuje okoli
czne parafie, udaję się do 
Koropca, Porchowej i Zło
tego Potoku.
Koropiec — to dawna po
siadłość hrabiów Badenich, 
z dobrze zachowanym neo- 
renesansowym pałacem, 
położonym w starym par
ku. Kościół stoi na wzgó
rzu, w otoczeniu starych 
lip. Kilka z nich już wycię
to, ksiądz zabiega o ocale
nie pozostałych. Gdyby nie 
te lipy, chroniące kościół 
przed silnymi wiatrami, już 
by go może nie było. Zde
wastowany zupełnie w cza
sach, gdy mieścił „sport- 
zał” — salę sportową, ma 
popękane ściany i sklepie
nia. W każdej chwili może 
się zawalić lub obsunąć ze 
wzgórza. Wewnątrz jest 
ruiną, choć zachowały się 
fragmenty stiuków w prez
biterium. Ponieważ zerwa
no posadzkę, chodzi się po 
klepisku. Rozebrano też 
otaczający niegdyś świąty
nię mu:. „Jednym z haseł, 
obowiązujących w minionym 
okresie — wspomina ks. 
Ludwik — było »dołoj hra- 
motnyje« (precz z wykształ
conymi). W myśl tej ma
ksymy mszczono wszystko, 
co miało związek z kulturą 
Oto następna miejscowość 
— Porchowa. Kościół 
wybudowano tu w czystym 
stylu neoromańskim, rzad
ko spotykanym na tych te
renach, o półokrągłych ab
sydach i półkolistych 
oknach. W czerwcu 1993 r. 
był tu jeszcze skład cemen
tu. Ksiądz Ludwik walczy 
o ten kościół nie tyle z wła
dzami, co z prawosławnym 
popem, który upatrzył so
bie tę świątynię, pomimo że 
jej architektoniczna forma 
w niczym nie przypomina 
cerkwi. Proboszcz ma już 
wszelkie niezbędne papie
ry, kościół jest formalnie 
zwrócony, ale pop naciska

na władze, aby cofnęły de
cyzję i nie oddawały świą
tyni. Ksiądz Ludwik bo
wiem konsekwentnie od
prawia msze tylko po pol
sku, choć zna dobrze uk
raiński. Czy znękanemu 
wiekiem i chorobami kap
łanowi starczy sił na wy
granie tej nierównej batalii? 

Trafiamy do Złotego Po
toku, niegdyś jednego z 
gniazd rodowych Potockich 
(z ich zamku z XVII w. po
zostały ruiny), a od 1875 do 
1939 r. należącego do 
Gniewoszów z Oleksowa 
herbu Rawicz, w których 
pałacu z połowy XIX w. 
mieści się obecnie szkoła.

1. Fronton neorenesansowego 
pałacu Badenich w Koropcu
2. Neoromański kościół
w Porchowej
3. Fragment zamku Potockich 
w Złotym Potoku

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

Podominikański kościół pa
rafialny, fundowany w 
1634 r. przez Stefana Po
tockiego, nosi cechy późne
go gotyku. Przez długie lata 
po wojnie był domem kul
tury, strącono z niego wie
żę, wnętrze przedzielono 
stropem. Gruntownie prze
budowaną (także na miesz
kania) świątynię zwrócono 
wiernym w kwietniu 1992 
r. By zobaczyć gwiaździste 
sklepienia i pokrywające je 
piękne freski barokowe, 
przedstawiające historię 
zakonu dominikanów, sce
ny biblijne i motywy roś- 
linno-geometryczne (przy
pisywane przez niektórych 
historyków sztuki Stanis
ławowi Stroińskiemu), trze
ba wspiąć się po drabinie. 
W czerwcu 1993 r. świątynię 
otaczało jeszcze obskurne 
ogrodzenie z pięcioramien
nymi gwiazdami. Na cmen
tarzu grzebalnym zachowa
ła się w niezłym stanie kap
lica grobowa Gniewoszów, 
właścicieli Złotego Potoku. 
Przy dobrej pogodzie ze 
wzgórz otaczających Złoty 
Potok widać po drugiej 
stronie Strypy pięknie po
łożoną wieś Beremiany, 
miejsce urodzenia poety 
Kornela Ujejskiego. Po je
go dworze nie ma śladu. 
Przed ostatnią wojną w 
parku dworskim nad Stry- 
pą rosły jeszcze pamiątko
we lipy i można było obej
rzeć kamienną ławę, na któ
rej siadywał późniejszy au
tor Chorału.

Zbigniew Hauser
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Jeszcze o Bełzie

Artykuł Jarosława T.

Leszczyńskiego Mias
teczko Bełz (nr 3, 1995) 
skłania do sprostowań i do
powiedzeń. Omawiając za
bytki współczesnego Bełza, 
autor pisze o kościele i 
klasztorze dominikanów, 
uposażonym w 1394 r. 
przez księcia mazowieckie
go i bełskiego, Siemowita 
IV. Kościoła tego już nie 
ma; zamieniony po józefiń
skiej kasacie na parafialny, 
został podczas drugiej woj
ny światowej spalony przez 
banderowców i obecnie 
widnieją tylko kikuty mu
rów. Opisywana w artykule 
świątynia — to dawny koś
ciół sióstr dominikanek, 
ufundowany w 1635 r. 
przez Zofię Chodkiewi- 
czównę, kasztelankę wileń
ską, a w 1784 r. przez Józe
fa II przekazany grekokato
likom i zamieniony na cer
kiew Św. Mikołaja. Kiedy 
w wyniku układu jałtań
skiego Ukraińcy zostali z 
Bełza wysiedleni, Polacy, 
którym kościół spalono, 
przejęli opuszczoną przez 
nich świątynię (dawny koś
ciół ss. dominikanek). 
Wkrótce jednak, po tzw. 
regulacji granicy w 1951 r., 
ludność polska musiała 
Bełz opuścić; władze so
wieckie zamieniły wówczas 
kościół na magazyn; w 
1991 r. świątynię ponownie 
przejęli grekokatolicy. Wy
jeżdżający z Bełza Polacy 
zabrali z sobą cerkiewną 
ikonę Matki Boskiej z 
XVII w., wykonaną przez 
lwowskiego malarza, Teo
dora Semkowicza; obecnie 
znajduje się ona w kościele 
parafialnym w Ustrzykach 
Dolnych i nazywana jest 
tam Matką Boską Bełską.

Określony przez autora ja
ko „ dawny kościół famy, po
łożony poza zwartą zabu
dową miasteczka, po prze

ciwnej stronie rzeki Sołokiji, 
przy drodze do Lwowa” — 
to dawny kościół pomocni
czy zwany przez miejscową 

ludność kościołem „na 
Zameczku”. Zbudowany 
został w latach 1907—1911, 
na miejscu drewnianego, 

staraniem ks. Marcelego 
Chmury, pochowanego na 
bełskim cmentarzu w ka
plicy, której fotografię Jaro
sław T. Leszczyński zamieś
cił w artykule. Obecnie 
kościół „na Zameczku”

1. Dawny 
drewniany kościółek 
„na Zameczku’'
(z modlitewnika 
Tydzień 
pobożnego katolika 
wraz z krótką wiadomością 
o bełskim Zameczku, 1912)

2. Obecny kościół 
„na Zameczku”

(reprod. i fot. 
Tadeusz Kukiz)

użytkowany jest przez pra
wosławnych; może dlatego 
na jego fasadzie zachowała 
się inskrypcja w języku pol
skim „ O Mario Matko Bo
ża ratuj nas”, a na bramie 
wiodącej na przykościelny 
dziedziniec napis łaciński: 
„Bełz constanter fidelis” 
(Bełz stale wierny).

Jak pisze autor artykułu, z 
tego kościoła przywieziono 
w 1951 r. obraz Matki Bo
skiej znajdujący się obecnie 
w Tarnoszynie koło Toma
szowa Lubelskiego (wcześ
niej, przez ponad dwa
dzieścia lat przechowywany 
był w lubaczowskiej konka- 
tedrze). Ten obraz na płót
nie, uchodzący za kopię wi
zerunku jasnogórskiego, 
tradycyjnie zwany był 
Matką Boską Zameczkową 
i pochodzi z XIX w. Wyda- 
je się, że powinno się tę na
zwę utrzymać, a określenie 
Matka Boska Bełska pozo
stawić dla ikony znajdują
cej się w Ustrzykach Dol
nych — pozwoli to na uni
knięcie nieporozumień.

Tadeusz Kukiz
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Zostało pokwitowanie

Wśród tysięcy 
dzieł sztuki 
utraconych w czasie 

ostatniej wojny na 
szczególną uwagę za
sługuje niewielki obraz 
pędzla Lucasa Crana- 
cha Starszego (1472— 
1553) przedstawiający 
Madonnę z Dzieciąt
kiem na tle krajobrazu, 
zwaną często — z racji 
miejsca przechowywa
nia — Madonną Gło
gowską.
Obraz został namalo
wany prawdopodobnie 
farbami olejnymi na 
desce dębowej o wy
miarach 42 x 30 cm 
(choć niektóre publi
kacje podają: 43,3 x 
33,3 cm lub 41,5 x 32 
cm) i umieszczony w 
oryginalnej złoconej 
ramie wykonanej z 
drewna lipowego. Jej 
górna i boczne po
przeczki ozdobione by
ły czternastoma srebr
nymi rozetami. Poś
rodku dolnej części 
ramy znajdowała się 
zachowana częściowo 
czworoboczna plakieta 
z umieszczonym w 
centrum okrągłym me
dalionem z przedsta
wieniem „Agnus Dei” 
i nie znaną bliżej insk-

1. Lucas Cranach Starszy, 
„Madonna z Dzieciątkiem"

2. Fragment wystawy 
w Schlesischen Museum 

der Bildenden Kiinste 
we Wrocławiu w 1935 r.; 

obraz „Madonna Głogowska" 
oznaczony strzałką

(reprod. Edmund Witecki)
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Zaginione 
posążki

rypcją świadczącą o 
pochodzeniu jej z cza
sów papieża Marcellu- 
sa II (sprawował wła
dzę przez kilka miesię
cy 1555 r.). Pośrodku 
górnej poprzeczki ra
my osadzono emalio
wany herb rodziny von 
Liedlau — trzy srebr
ne klucze rozmie
szczone promieniście 
na niebieskim polu. 
Taki sam herb został 
namalowany na od- 
wrociu obrazu.
Niestety, nie jest nam 
znana barwna fotogra
fia tego obrazu, ale ist
nieje dość dokładny 
opis kolorów podawa
ny w przedwojennych 
publikacjach. Według 
tego opisu włosy Ma
donny w kolorze ru- 
doblond „ spadające 
luźno na ramiona ok
rywa lekki, przejrzysty 
welon zakrywający czo
ło aż do oczu (...) Su
knia Madonny jest fał- 
dzista, ciemnoczerwona 
i uchwycona czarną ta
siemką u szyi. (...) Na
gie, pyzate Dzieciątko 
o kręconych jasno-blond 
włosach i niebieskich 
oczach zwraca się twa
rzą ku Marii. Jego lewa 
ręka, którą podaje 
Matce czerwone jabłko, 
zbliża się do jej policz
ka (...) Nad całym kraj
obrazem rozpościera 
się łśniące, żółto-białe 
niebo ożywione ciężkimi 
chmurami”.
Dzieło to powstało w 
1518 r., o czym świad
czy data umieszczona 
obok sygnatury Cra- 
nacha (uskrzydlony 
wąż) w lewym dolnym 
rogu. W obecnym sta
nie badań wiemy, że 
około 1555 r. „Ma
donna z Dzieciątkiem” 
20

znajdowała się w po
siadaniu rodziny von 
Lidlau (Liedlau, Le- 
dau?). Przed rokiem 
1565 proboszcz kole
giaty głogowskiej i 
dziekan katedry wroc
ławskiej Joachim von 
Liedlau (zm. 1565 r. 
we Wrocławiu) poda
rował to dzieło właśnie 
katedrze głogowskiej, i 
tam było przechowy
wane do czasu ostat
niej wojny.
Jeszcze przed zakoń
czeniem wojny Niem
cy zdołali przewieźć 
obraz w celu zabezpie
czenia na południe — 
do Lądka Zdroju (Bad 
Landeck) i ukryli 
„Madonnę z Dzieciąt
kiem” w tamtejszym 
kościele. Nie zdołali 
jednak wywieźć jej da
lej, uciekając przed 
zbliżającą się Armią 
Radziecką. Kiedy po 
zajęciu Lądka Zdroju 
przez wojska radziec
kie major Armii Czer
wonej rozkazał ks. 
Ewaldowi Walterowi, 
proboszczowi tamtej
szej parafii, wydanie 
dzieła, ten zdecydował 
się to uczynić, ale w 
zamian zażądał... po
kwitowania, które — o 
dziwo — otrzymał. 
Należy podkreślić, że 
jest to jedyny znany 
nam do tej pory do
kument wystawiony 
przez Rosjan potwier
dzający rekwizycję dzie
ła sztuki tak wysokiej 
klasy! Na rewersie tym 
widnieje informacja, że 
obraz został przejęty w 
celu przekazania „ wła
dzom połskim”. Nic 
jednak nie wskazuje na 
to, że kiedykolwiek zos
tało to uczynione. (mk)

Chociaż do naszych 

czasów nie dotr
wało ich wiele, to wia

domo, że posążki świę
tych kute z blachy srebr
nej, spełniające niekiedy 
funkcję relikwiarzy, nie 
były rzadkością w pol
skich kościołach. Dają 
temu świadectwo za
chowane inwentarze. Oj
cowie paulini z krakow
skiego kościoła na Skałce 
jeszcze do ostatniej woj
ny mieli w swoich zbio
rach jeden z najwartoś
ciowszych artystycznie 
obiektów tego rodzaju — 
figurę św. Stanisława 
Biskupa z postacią Pio- 
trowina u stóp (szczęśli
wie dokładnie opraco
waną przez profesora Ju
liana Pagaczewskiego). 
Dzieło to — przypisy
wane Stanisławowi Stwo
szowi — powstało na po
czątku XVI w. i było do
skonałym przykładem 
plastyki późnogotyckiej.

Mimo konserwatywnego 
sposobu kształtowania 
postaci biskupa, mi
strzowski modelunek, 
zwłaszcza twarzy św. 
Stanisława, jest znakiem 
zbliżania się nowego 
prądu w sztuce — rene
sansu. Posążek św. Sta
nisława początkowo nie 
był relikwiarzem, lecz fi
gurą dewocyjną. Dopie
ro w XVII w. do postu
mentu dołączono okrąg
łą, późnogotycką puszkę 

na relikwie. W 1939 r. fi
gurę ukryto w klasztorze 
jasnogórskim, skąd je
szcze w tym samym roku 
została zabrana przez 
Niemców w celu „za
bezpieczenia”. Odłączo
no od niej wówczas re
likwiarz, czego świa
dectwem są zdjęcia za
mieszczone w niemieckich 
katalogach: Sichergestellte 
Kunstwerke im General- 
gouvernement, wydanym 
w 1940 r. (?) oraz w Alt- 
deutsche Kunst aus Kra
kau und dem Karpathe- 
land dokumentującym 
wystawę, która odbyła 
się w 1942 r. w Krako
wie. Publikacje te są 
właściwie ostatnim świa
dectwem losów figurki. 
Mimo gruntownych po
szukiwań, tudzież poja
wiających się wieści ja
koby posążek znajdował 
się w którymś z kościo
łów na Ziemiach Odzy
skanych — dzieło sztuki 
nie powróciło na swoje 
miejsce.

Podczas wojny przepadł 
także późnogotycki, peł- 
noplastyczny posążek 
Matki Boskiej z Dzie
ciątkiem umieszczony na 
postumencie pełniącym 
funkcję relikwiarza, wy
konany w 1510 r. Profe
sor Pagaczewski przypi
sał jego autorstwo wroc
ławskiemu złotnikowi 
Andrzejowi Heidecke-



DOBRA UTRACONE

1. Posążek św. Stanisława Bpa 
wykonany przez Stanisława Stwosza (?) 

w latach 1505—1506 (?) 
ze srebrnej blachy 

(wys. 42,3 cm, 
waga 1215,69 g)

2. Madonna Wieluńska z 1510 r. 
wykonana przez Andrzeja Heideckera (?) 

z Wrocławia 
z blachy srebrnej 

i kamieni szlachetnych 
(wys. 72 cm, 

waga 386 łutów — 4940,8 g)

(zb. Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego 

Za Granicą)

rowi (działał w latach 
1509—1533). Figurka ta 
była ozdobą skarbca ko
legiaty z XIII w. w Wie
luniu, która 1 września 
1939 r. została poważnie 
uszkodzona podczas nie
mieckiego nalotu. Wie

luń znalazł się później na 
obszarze tzw. Warthegau 
i wcielono go do Rzeszy.

Nie pozostało to bez 
wpływu na los wspom
nianej świątyni, która 
nie tylko została przez 

Niemców ogołocona z 
całego wyposażenia, ale 
służyła jako punkt eta
powy dla ludności ży
dowskiej wywożonej do 
obozów. Później na roz
kaz okupantów kościół 
został rozebrany i w 

1942 r. pozostały z niego 
tylko fundamenty, zaś 
pełna uroku Madonna 
Wieluńska zaginęła bez 
śladu.

Dorota 
Janiszewska-Jakubiak

21



DOBRA UTRACOME

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 dniu 11 lute
go 1989 r. z Muzeum 
Architektury we Wroc
ławiu

1. JANIKOWSKI Mieczysław. 
Obraz, Kompozycje, ok. 1964 r. 
Olej na płótnie. 24 x 33 cm. 
Kat. PA-516-446.

Kradzież w dniach 
10—11 grudnia 1994 r. z 
prywatnego mieszkania 
w Warszawie

2

Kradzież w dniach 
2—16 listopada 1994 r. 
z kapliczki przydrożnej 
w Jawidzu (gm. Spi
czyn, woj. lubelskie)

2. ESSEN van, Cornelis (?). 
Obraz, Scena przed karczmę, 
XVIII w.
Olej na desce. 20,7 x 25,5 cm. 
Kat. PA-517-447.

Kradzież w dniu 29 mar
ca 1995 r. z kościoła Św. 
Jana Chrzciciela w 
Chełmnie

3. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
portret trumienny Władysława 
Dobrskiego, ok. 1695 r.
Olej na blasze cynowej. 
31 x 39,5 cm.
Kat. PA-518-448.

4. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Św. Florian, k. XVIII w. (?). 
Drewno polichromowane. 
Wys. 93 cm.
Kat. PC-213-182.
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Kradzież w dniach 
26—27 grudnia 1994 r. 
z kapliczki przydrożnej 
w Puchaczowie (gm. Pu
chaczów, woj. lubel
skie)
5.5a. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Św. Jan Nepomucen, 
XVIII/XIX w.
Drewno polichromowane (po
lichromia olejna). Wys. 70 cm. 
Kat. PC-216-185.

Kradzież w dniu 1 sty
cznia 1995 r. z kapliczki 
przydrożnej w Biskupi
cach (gm. Trawniki, 
woj. lubelskie)
6. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Św. Jan Nepomucen, XVIII/XIX 
w.
Drewno polichromowane. 
Wys. 150 cm.
Kat. PC-215-184.

Kradzież w nocy z 3 na 4 
stycznia 1995 r. z kap
liczki przykościelnej w 
Biskupicach (gm. Traw
niki, woj. lubelskie)
7. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Św. Jan Nepomucen, XVIII w. 
Piaskowiec kuty polichromo
wany. Wys. ok. 100 cm.
Kat. PC-214-183.

Kradzież w nocy z 9 na 
10 marca 1995 r. z koś
cioła filialnego Św. Ro
cha w Grodzisku koło 
Olesna (woj. często
chowskie)
8. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Św. Sebastian, ok. pot. XVII w. 
Drewno polichromowane. 
Wys. 57 cm.
Kat. PC-222-191.

9. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Św. Szczepan, ok. pot. XVII w. 
Drewno polichromowane, czę
ściowo złocone. Wys. 110 cm. 
Kat. PC-223-192.

8

9
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10

11

10. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Św. Marek Ewan
gelista, 1 ćw. XVIII w. 
Drewno polichromowane 
częściowo złocone.
Wys. 52 cm.
Kat. PC-224-193.

11. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Św. Mateusz 
Ewangelista, 1 ćw. XVIII w. 
Drewno polichromowane 
częściowo złocone.
Wys. 53 cm.
Kat. PC-225-194.

12. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Św. Jan Ewangeli
sta, 1 ćw. XVIII w.
Drewno polichromowane 
częściowo złocone.
Wys. 53 cm.
Kat. PC-226-195.

13. AUTOR NIEZNANY. 
Rzeźba, Św. Łukasz Ewan
gelista, 1 ćw. XVIII w. 
Drewno polichromowane 
częściowo złocone.
Wys. 52 cm.
Kat. PC-227-196.

Dział prowadzony 
jest przez Ośrodek 
Ochrony Zbiorów 
Publicznych, Zes
pół Działu Doku
mentacji: Monikę 
Barwik i Agnieszkę 
Pawlak.

12

13
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Pomniki Historii

Jest to już siódmy prezentowany przez nas 
Pomnik Historii (od numeru 2, 1995) i znajdu
jemy się w połowie całej listy liczącej 15 obiek
tów i zespołów zabytkowych. Przypominamy 
więc, że status Pomnika Historii — zgodnie z 
art. 6 Ustawy o ochronie dóbr kultury i o mu
zeach — nadał Prezydent RP we wrześniu 
ubiegłego roku. Status ten zobowiązuje właści
cieli i użytkowników do obejmowania tych 
obiektów szczególną opieką, wyrażającą się 
m.in. ograniczaniem sposobu ich użytkowania 
do funkcji odpowiadającej historycznym war
tościom. Główną troską ma być zachowanie 
substancji zabytku, jego otoczenia i widoku na 
zabytek. Wszelkie prace może finansować Mi
nisterstwo Kultury, ale główna odpowiedzial
ność spoczywa na gminach, które m.in. muszą 
uwzględniać ochronę Pomników Historii w 
planach finansowych (przede wszystkim cho
dzi o bieżącą konserwację wyróżnionych obiek
tów i utrzymywanie w nich porządku) oraz w 
planach zagospodarowania przestrzennego. 
Pomniki Historii nie wpisane do tej pory na Li
stę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO mogą do tej listy kan
dydować.

Klasztor 
na Jasnej Górze

ka), palatyna Polski i Węgier, lub według innej hipo
tezy — przez węgierski ród Andegawenów. Obraz 
przedstawia Matkę Boską z Dzieciątkiem w typie 
Hodegetrii; czczony jest w Polsce jako cudowny i ja
ko narodowa relikwia o charakterze palladialnym. 
Malowidło, wykonane temperą na płótnie nałożonym 
na deski, składa się z dwóch różnych stylowo i cza
sowo warstw: ikony typu wschodniego (XI—XII 
w.), z której pozostało podobrazie, oraz z obecnego 
wizerunku (XIV w. lub 1430—1434), powtarzające
go bizantyjski schemat w gotyckiej konwencji łaciń
skiej.

1. Zespół klasztorny na Jasnej Górze: 1 — kościół, 2 — kruchta,
3 — kaplica Św. Pawła (Denhoffów),
4 — kaplica ŚŚ. Relikwii i Jabłonowskich (na piętrze),
5 — dzwonnica,
6 — tzw. Wieczernik, 7 — kaplica Cudownego Obrazu,
8 — tzw. Stary Świat (piętrowe skrzydło klasztoru),
9 — refektarz, 10 — Pokoje Królewskie, 11 — studnia klasztorna,
12 — Arsenał, 13 — brama Lubomirskich,
14 — brama Stanisława Augusta,
15 — brama Jagiellońska

Klasztor oo. paulinów założony został w

1382 r. na wzgórzu obok Starej Częstochowy 
— średniowiecznego miasta nad Wartą (lokacja na 
prawie średzkim po 1370 r.), położonego na pograni
czu trzech ziem dawnego Królestwa Polskiego: Ma
łopolski, Wielkopolski i Śląska. Klasztor posadowio
ny jest na wydatnym wzniesieniu, w obrębie zachod
niej kulminacji pasma Jury Krakowsko-Częstochow
skiej, w malowniczym krajobrazie stanowiącym uni
katowy rezerwat geologiczno-przyrodniczy. Miejsce 
to, zwane po łacinie Clarus Mons, począwszy od 
pierwszej połowy XV w. stało się znane jako jedno z 
głównych centrów pielgrzymkowych w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Od tamtej pory nieprzer
wanie funkcjonuje przy klasztorze najważniejsze w 
Polsce sanktuarium maryjne. Związane jest ono z 
kultem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, w la
tach 1382—1384 ofiarowanego przez fundatora 
klasztoru księcia Władysława Opolskiego (Opolczy- 

Zespół architektoniczny na Jasnej Górze narastał 
wokół sanktuarium w ciągu sześciu stuleci. W 

swym ogólnym wyrazie jest barokowy, o zróżnico
wanym układzie przestrzennym i bogato ukształto
wanej sylwecie, będącej ważną dominantą w pano
ramie miasta. Składa się z części sakralnych, miesz
kalnych i gospodarczych, zamkniętych w obrębie 
obwarowań twierdzy z połowy XVII w.
Z najnowszych badań architektonicznych wynika, że
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6. Fragment kapy 
o wzorze szytym klejnotami 
z początku XVIII w.
— jeden z darów dla klasztoru

9. Wnętrze bazyliki Krzyża Św. 
i Wniebowzięcia NMP 
(zdjęcia: 3 — Wiesław 
Stępień,
4,5,7,8,9 — Wiesław M. 
Zieliński)

7. Tzw. Wielki Szczyt,
gdzie odprawiane są nabożeństwa 
dla ludzi znajdujących się na placu 
widoczne figury 
grających aniołów

8. Główne wejście do bazyliki
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zabudowania klasztoru zostały usytuowane w obrę
bie istniejącej tu w czasach panowania Kazimierza 
Wielkiego (1333—1370) warowni, należącej do sy
stemu obronnych zamków w paśmie Jury Krakow
sko-Częstochowskiej, na pograniczu Małopolski i 
Śląska (tzw. Szlak Orlich Gniazd). Pierwotny gotyc
ki kształt zespołu jasnogórskiego z XIV—XV w. 
wzorowany był na planie macierzystego klasztoru 
paulinów przybyłych z Węgier, z konwentu św. 
Wawrzyńca pod Budą. Istotną cechą tego założenia 
była idea wieczystej adoracji relikwii, wyrażona przez 
zespolenie kaplicy-sanktuarium z czworobokiem 
krużganków łączących kościół z częściami mieszkal
nego klasztoru. Na Jasnej Górze z tego średniowie
cznego założenia przetrwały do dziś jedynie części 
sakralne.
Kościół, wzniesiony około 1425 r., jednonawowy, 
około 1463 r. został rozbudowany na rozległą świąty
nię pielgrzymkową typu halowego. W pierwszej po
łowie XVII w. od południa wzniesiono kopułowy 
ciąg dwóch kaplic, kruchty i dzwonnicy, a od zacho
du wielokondygnacyjną wieżę. Po pożarze w 1690 r., 
zachowując gotyckie mury, przebudowano świątynię 
w typie bazylikowym, przyozdabiając jej wnętrze w 
pierwszej połowie XVIII w. marmoryzacją i boga
tym sztukatorskim wystrojem w duchu późnego ba
roku śląskiego.
Sanktuarium cudownego obrazu z XVI w. powięk
szono od zachodu o renesansowy, filarowy krużga
nek. W latach 1641 —1644 dokonano jego dalszej 
rozbudowy, wznosząc na miejscu rozebranego go
tyckiego klasztoru manierystyczny, trójnawowy, em- 
porowy korpus, łączący pierwotną gotycką kaplicę, 
przekształconą w prezbiterium, z tymże renesanso
wym krużgankiem.
Nowy klasztor od północnej strony zabudowań sak
ralnych wznoszony był sukcesywnie w XVII i XVIII 
w. Rozległy, trójkondygnacyjny zespół zgrupowany 
został wokół dwóch prostokątnych podwórców. 
Skrzydła wschodnie i północne zajmują cele zakon
ne, w dwóch pozostałych zlokalizowano pomieszcze
nia reprezentacyjne, od południa znajduje się dawny 
refektarz i dwukondygnacyjna Sala Rycerska, od za
chodu refektarz większy i na piętrze biblioteka. Ele
wacje wzbogacają zewnętrznie ośmioboczne baszty. 
W tym czasie od zachodu wzniesiono zabudowania 
mieszkalne i gospodarcze — aptekę i nad nią tzw. 
Pokoje Królewskie, wozownię i drukarnię oraz arse
nał i tzw. Domy Muzykantów.
Od 1639 r. zasięg zabudowań ograniczały mury czte- 
robastionowej fortecy typu nowowłosko-holender- 
skiego, do której wejście od południa poprzedzał sy
stem bram i mostów zwodzonych (wznoszonych do 
końca XVIII w.) wraz z fortyfikacjami ziemnymi.
W czasie wojen napoleońskich, po klęsce wojsk pol
skich w 1813 r. na polecenie cara Rosji Aleksandra I 

twierdza jasnogórska została zlikwidowana, mury 
pozbawione cech obronnych, a fortyfikacje ziemne 
zniesione. W połowie XIX w. na koronie dawnych 
murów twierdzy powstał pieszy ciąg dla pielgrzymek. 
W latach 1900—1910 poza murami, na terenie daw
nych fortyfikacji założono park widokowy, na tle któ
rego wzniesiono Stacje Drogi Krzyżowej z monu
mentalnymi rzeźbami na cokołach. Od początku 
XX w. prowadzi się prace adaptacyjne różnych po
mieszczeń, przystosowywanych dla stale wzrastają
cego ruchu pielgrzymkowego.

Z zabytków znajdujących się na terenie zespołu 
klasztornego należy wymienić:

— drewniany krucyfiks w kaplicy Cudownego 
Obrazu wykonany po 1492 r. i wiązany z warsztatem 
Wita Stwosza;
— oprawę i ozdoby Cudownego Obrazu, m.in. dary 
wotywne z XIV—XX w.;
— hebanową nastawę ołtarza Cudownego Obrazu z 
1650 r., projektowaną przez Giovanniego Battistę 
Gisleniego, zdobioną dekoracją srebrną, będącą dzie
łem wybitnych złotników;
— malarski i stolarski wystrój biblioteki, znajdujące 
się tu starodruki z XVII—XIX w. oraz bogate w 
średniowieczne rękopisy archiwum;
— najbogatsze w Europie zbiory rzemiosła artysty
cznego o nienaruszonej ciągłości od XV w. oraz mili
taria.
Cały zespół jasnogórski jest przykładem autenty
cznych wartości artystycznych i historycznych na
rastających, przeobrażanych i dodawanych — jest 
więc i autentyczny (choć z wielu okresów), i integral
ny, gdyż narastanie było procesem historycznym. Ja
ko sanktuarium maryjne jest nie tylko polskim, ale i 
światowym centrum pielgrzymkowym, funkcjonują
cym nieprzerwanie od sześciu stuleci. W swoim kli
macie religijnym, dzięki wyjątkowej randze kultu i 
żarliwej masowej dewocji, Jasna Góra bliska jest 
atmosferze sanktuariów hiszpańskich i południowo- 
-włoskich. Z uwagi na swój wyraz formalno- 
artystyczny należy do kręgu największych i najbogat
szych w zabytki zespołów pielgrzymkowych w Euro
pie Środkowej.

W Częstochowie znajdują się dwa hotele, 
domy wycieczkowe, motele i zajazdy, 
schronisko młodzieżowe i kemping. 
INFORMACJA TURYSTYCZNA: Woje
wódzkie Centrum Informacji Turystycznej, 
al. NMP 65, 42-200 Częstochowa, tel. 
24-13-60, 24-34-12, fax 24-34-12.
NAJWAŻNIEJSZE MUZEA: Okręgowe (pi. 
W. Biegańskiego 45), 600-lecia Jasnej Gó
ry, Skarbiec i Arsenał (ul. Kordeckiego 2)
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Polskie zdroje

Uzdrowiska Gór Stołowych

Na rozwoju gospodar
czym i turystycznym 
rejonu Gór Stoło
wych zaważyły, oprócz samej 

atrakcyjności krajobrazu, dwa 
fakty: lecznicze właściwości 
odkrytych tam wód mineral
nych i wydobycie piaskowca. 
Fakt pierwszy zadecydował o 
powstaniu znanych już w XIX 
w. w całej Europie uzdrowisk 
w Polanicy, Dusznikach i Ku
dowie, fakt drugi przyspieszył 
intensyfikację gospodarki. 
Źródła mineralne znane były 
już wcześniej, ale zaczęto je 
zagospodarowywać w końcu 
XVII w. Liczne wojny przeta
czające się przez ten teren od 
średniowiecza spowodowały, 
że dopiero wiek XIX dal mu 
szansę bujnego rozkwitu. 
Nastąpił wtedy rozwój ziemi 
kłodzkiej, w Dusznikach, Po
lanicy i Kudowie powstawały 
liczne pijalnie, łazienki, zakła
dy przyrodolecznicze, zakła
dano parki zdrojowe z teatra
mi i muszlami koncertowymi, 
budowano pensjonaty, domy 
wczasowe i sanatoria, a przede 
wszystkim odkrywano i eks
ploatowano źródła lecznicze. 
Powstała wówczas zabu
dowa nadała charaktery
styczny rys architekturze i 
stylowi uzdrowisk, który 
utrzymał się do dzisiaj, 
gdyż obie wojny światowe 
szczęśliwie oszczędziły 
te tereny.
Obecnie Polanica Zdrój 
jest największym uzdro
wiskiem sudeckim. Jej 
baza lecznicza i wczasowa li
czy łącznie około 4000 miejsc. 
Podstawę leczenia stanowią 
wydajne źródła mineralne 
(szczawy); eksploatuje się 
cztery z nich: „Wielka Pienia- 
wa”, „Józef I”, „Józef II” i 
„Staropolanka”. Leczą one 
przede wszystkim choroby 
układu krążenia, trawienia, 
przemiany materii i nerwice. 
Dużą renomą cieszą się też tu
tejsi chirurdzy plastyczni. Od 
1974 r. kurort jest siedzibą dy
rekcji Zespołu Uzdrowisk 
Kłodzkich. Piękne położenie u 
zbiegu Gór Stołowych, By
strzyckich i Kotliny Kłodzkiej 
sprawia, że Polanica jest rów
nież ośrodkiem turystycznym. 

Historia miasta sięga XIV w., 
a najwcześniejsze opisy źródeł 
mineralnych pochodzą z 1625 
r. z przekazu kłodzkiego kro
nikarza Aeluriusa. Pierwsi ku
racjusze docierali tutaj od po
łowy XVIII w. Właściciele wsi 
przystąpili do urządzania uz
drowiska w następnym stule
ciu, a jego popularność zaczęła 
szybko wzrastać od 1873 r., 
kiedy zakupił je wrocławski 
fabrykant Hoffman. Pobudo
wano wówczas nowy dom zdro
jowy z urządzeniami leczni
czymi i rozpoczęto butelko
wanie wody mineralnej. Na 
początku naszego stulecia Po
lanica była już modnym kuror
tem o charakterystycznej za
budowie willowo-pensjonato- 
wej. Jej rozwój przerywały 
tylko na krótko wojny świato
we, podczas których sanatoria 
zamieniano na szpitale woj
skowe. W mieście zachowało 
się wiele interesujących obiek
tów, typowych najczęściej dla 
stylu „kurortowego” z prze
łomu XIX i XX w. Z obiektów 
sakralnych godne uwagi są 
m.in. kościół parafialny Wnie
bowzięcia NMP, wzniesiony 
w 1910 r. jako neobarokowy 
i przydrożna kapliczka NMP 
przy ul. Zdrojowej z XVIII w. 
Jeden ze starszych budynków 
— to dawny dwór jezuicki 
przy ul. Kościelnej z lat 
1706—1707. Dużą atrakcją 
miasta jest Park Zdrojowy łą
czący się bezpośrednio z lasa
mi regla dolnego Gór Stoło
wych — rosną tu piękne okazy 
starych drzew i oryginalne 
odmiany krzewów ozdobnych. 
W parku mieści się sanatorium 
„Wielka Pieniawa” z 1904 r. i 
„klasycyzująco-secesyjna” pi
jalnia wód mineralnych z 
1911 r. z niewiele starszym, 
wybudowanym obok Teatrem 
Zdrojowym im. M. Ćwikliń
skiej. Z licznymi pensjonatami 
i budynkami mieszkalnymi z 
początku naszego wieku kon
trastuje nowoczesny deptak 
nad Bystrzycą z eleganckimi 
kandelabrami, ławkami i ba
lustradami, które dodają 
miastu europejskiego wyglądu.
Duszniki Zdrój należą do 
najstarszych miejscowoś
ci w tym regionie: prawa 

miejskie otrzymały w 1324 r., 
zaś najdawniejsze wzmianki o 
źródłach mineralnych pocho
dzą z XV w. Zniszczenia wo
jenne (głównie po wojnie trzy
dziestoletniej) zahamowały 
jednak rozwój uzdrowiska. 
Pierwsze urządzenia zdrojowe 
wzniesiono tu w końcu XVIII 
w. i wtedy Duszniki zaczęły 
stawać się modnym i odwie
dzanym kurortem. Duże w 
tym zasługi położył doktor 
Mogalla, znany z propagowa
nia nowatorskich metod lecze
nia — wprowadził do kuracji 
m.in. żętycę z mleka owiec i 
kóz. Licznie ściągali tu rów
nież turyści, miasto było bo
wiem znakomitym miejscem 
wypadowym na Szczeliniec 
Wielki — najwyższy szczyt 
Gór Stołowych. Mimo że uzd
rowisko było zaliczone do 
zdrojów królestwa pruskiego, 
cieszyło się dużą popularnoś
cią wśród Polaków. Najsław
niejszym chyba kuracjuszem 
był Fryderyk Chopin, który 
przebywał tu w 1826 r. Spuś
cizną po tej wizycie jest m.in. 
doroczny Festiwal Chopinow
ski. Duszniki zachowały w ca
łości oryginalny układ urbani
styczny miasta i uzdrowiska. 
W obu częściach znajdują się 
liczne obiekty zabytkowe. 
Najstarszy jest kościół parafial
ny ŚS. Piotra i Pawła, 
wzmiankowany w 1324 r., wie
lokrotnie przebudowywany, z 
bogatym wyposażeniem z 
XVIII w. Jednym z oryginal
niejszych jego elementów jest 
barokowa ambona z około 
1730 r., w formie wieloryba z 
otwartą paszczą. Cennymi 
obiektami w skali kraju są: 
młyn papierniczy — zabytek 
techniki z 1605 r. (obecnie 
mieści się tu Muzeum Papier
nictwa) oraz zabudowa rynku 
z ratuszem z XVI w. i kamie
nicami; jedna z nich nazywana 
jest Królewską, gdyż w 1669 r. 
zatrzymał się tu Jan Kazi
mierz.
Obecnie w Dusznikach eksplo
atuje się pięć źródeł: „Pienia- 
wę Chopina”, „Jana Kazimie
rza”, „Zdrój Zimny” i dwa in
ne, niedawno odkryte. Poma
gają one w leczeniu chorób 
układu krążenia, trawiennego, 

niedokrwistości, alergii, dy
chawicy oskrzelowej i chorób 
kobiecych. Funkcja popular
nego kurortu wycisnęła najsil
niejsze piętno na architekturze 
miasta. W uzdrowisku znajdu
je się Park Zdrojowy ze stary
mi okazami drzew i krzewów, 
a w nim Zakład Przyrodolecz
niczy, pijalnia wód i klasy- 
cystyczny Teatr Zdrojowy im. 
F. Chopina. Liczne są sece
syjne pensjonaty, sanatoria i 
szpitale z przełomu XIX i XX 
w. Na budynku sanatorium 
„Nokturn” wmurowana jest 
tablica poświęcona Chopino
wi, który mieszkał tu w czasie 
swojej wizyty. Festiwale Cho
pinowskie, które odbywają się 
każdego sierpnia od 1946 r., 
nadają uzdrowisku w owe let
nie dni nastrój niepowtarzal
ny. Przed budynkiem Teatru 
Zdrojowego wystawiane są 
głośniki, przez które sączy się 
muzyka przykuwająca uwagę 
kuracjuszy porozsiadanych na 
pobliskich ławeczkach i traw
nikach lub spacerujących par
kowymi alejkami. Za rok od
będzie się jubileuszowy, pięć
dziesiąty festiwal...
Największym ośrodkiem 
turystycznym w rejonie 
Gór Stołowych i jednocześ
nie ruchliwym przejściem gra
nicznym jest Kudowa Zdrój. 
W otoczeniu miasta rosną zwar
te kompleksy leśne, głównie 
świerkowe i znajduje się re
zerwat przyrody „Błędne Ska
ły”. Miejski zabytkowy Park 
Żdrojowy o powierzchni 17 ha 
mieści na swoim terenie 
wszystkie ważne obiekty uz
drowiskowe. Kudowa ma oko
ło 2500 miejsc sanatoryjnych 
i wczasowych. Znajduje się 
tu dziewięć szczawów mine
ralnych, przy czym eksploatu
je się pięć: „Jędrzej Śniadec
ki”, „Leon Marchlewski”, 
„Górne”, „Gazowe” i „Stani
sław Moniuszko”. Wody źró
deł leczniczych doprowadzane 
są do łazienek i pijalni. 
Leczą one przede wszystkim 
choroby układu krążenia, nie
dokrwistość, nerwice, schorze
nia układu dokrewnego i prze
miany materii. Pierwsza wzmian
ka o leczniczych właściwoś
ciach tych wód pochodzi z
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około 1580 r. W XVII w. cie
szyły się już one taką renomą, 
że pewien szwedzki generał 
sprowadzał je aż do Lipska 
podczas wojny trzydziestolet
niej. W następnym stuleciu 
uzdrowisko reklamowało się w 
gazetach i było opisywane w 
ówczesnych przewodnikach. 
W 1783 r. zakupiła je spółka 
lekarzy. Nowi właściciele zna
cznie rozbudowali kurort — 
powstał wówczas m.in. istnie
jący do dziś dom gościnny 
zwany Zameczkiem. W dru
giej połowie XIX w. Kudowa 
stała się pierwszym oficjalnym 
niemieckim uzdrowiskiem 
kardiologicznym. Na początku 
naszego wieku wzniesiono tu 
wiele nowych obiektów — pi
jalnię, dom zdrojowy z salą 
teatralną nazwany Książęcym 
Dworem, pensjonaty i hotele. 
Przed drugą wojną światową 
było to jedno z największych 
uzdrowisk sudeckich. Odwie
dzało je wielu znakomitych 
gości, m.in. sir Winston Chur
chill. Po wojnie nie zniszczone 
miasto szybko zapełniło się 
znowu kuracjuszami i tury
stami. W 1962 r. odbył się tu 
pierwszy Festiwal Moniusz
kowski.

Podobnie jak w dwóch po
przednich uzdrowiskach, w 
Kudowie dominuje zabudowa 
kurortowa. Większość zabyt
kowych obiektów powstała w 
XIX i na początku XX w. 
Najbardziej znany jest komp
leks budynków uzdrowisko
wych: nieco starsze, wspo-

1. 2. Polanica 
Zdrój: 
Pijalnia Wód 
Mineralnych 
z 1911 r. (1) 
i sanatorium 
„Wielka 
Pieniawa” 
(dawny 
dom zdrojowy) 
z 1904 r. (2)

3. 4. Duszniki Zdrój: 
Teatr Zdrojowy 
im. Fryderyka Chopina 
z początku XIX w. (3) 
i szpital uzdrowiskowy 
„Jan Kazimierz” 
z początku XX w. (4) 
5. 6. Kudowa Zdrój: 
sanatorium „Zameczek” 
z 1795 r.
w Parku Zdrojowym (5)
i widok z Parku Zdrojowego 
na sanatorium „Polonia”, 
dawniej dom zdrojowy 
„Książęcy Dwór” z 1905 r. (6)

(zdjęcia: Wojciech Gil)
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mniane już sanatorium Za
meczek z 1795 r., Pijalnia, 
Teatr pod Blachą, czyli hala 
spacerowa pełniąca funkcję 
hali koncertowej podczas fe
stiwali oraz Zakład Przyrodo
leczniczy, pawilony parkowe i 
sanatorium „Polonia”, daw
niej największy dom zdrojowy 

— „Książęcy Dwór”. Zacho
wało się też wiele secesyjnych 
pensjonatów. Dużą osobliwoś
cią jest słynna Kaplica Cza
szek w pobliskiej Czermnej, 
wzniesiona przez miejscowego 
proboszcza w 1776 r. We
wnątrz znajdują się pozostałe 
po nawiedzających okolicę 

wojnach i zarazach szczątki 
ludzkie, które były przez niego 
zbierane podobno przez 20 lat.

Wszystkie te uzdrowiska leżą 
wzdłuż południowej krawędzi 
Gór Stołowych. Łączy je dro
ga E67, która prowadzi bez
pośrednio do granicy polsko- 

-czeskiej, dojazd do nich nie 
sprawia więc już takich kłopo
tów, jak przed stu laty, kiedy 
nie docierała tam nawet kolej i 
wyjazd na kurację był bardzo 
poważną wyprawą.

Wojciech Gil

1. Pozostałość 
tzw.
czapy 
Hitlera

2. Wnętrze 
tunelu 
między 
bunkrami

(zdjęcia: 
Stanisław
Pręgowski)

Memento

Wielkopolska oprócz 
wspaniałych, daw

nych zabytków kultury ma 
na swoim terenie niezbyt 
odległe historycznie pa
miątki świadczące o nie
łatwych dziejach zarówno 
tego regionu, jak i kraju. 
Należy do nich tzw. Wał 
Pomorski — * system 
umocnień i fortyfikacji 
wojskowych, zbudowany 
przez Niemców w latach 
1934—1944. Jadąc z Po
znania do Koszalina, w 
okolicy malowniczo poło
żonego Wałcza do dziś 
widzimy pozostałości 
tych umocnień. System 
ogromnych bunkrów głę
bokich na kilka pięter, po
łączonych korytarzami i 
przejściami — do dziś bu
dzi grozę i zdziwienie. 
Grubość ścian tych żelbe
tonowych budowli rzadko 
była mniejsza od 1 m, a 
grubość pancernych ko
puł sięgała 10 m. Kilka

dziesiąt lat po tamtych 
krwawych wydarzeniach 
historia potraktowała je 
szczególnie. Niektóre bun
kry pozostały, inne zostały 
celowo zniszczone już po 
zakończeniu działań wo
jennych. Istniejące jakby 
nieme memento przypo
minają okrucieństwa i 
bezsens wojny. Dzisiaj 
straciły swoje znaczenie. 
Pozostały jednak nadal 
niebezpieczne, wchodze
nie do nich grozi upad
kiem w głęboką studnię 
lub korytarz, a w najlep
szym wypadku rozbiciem 
głowy o wystające ze 
wszystkich stron zardze
wiałe stalowe pręty, rury 
itp. Są ciekawym i zara
zem groźnym świadkiem 
wydarzeń, jakie rozegrały 
się tutaj na krótko przed 
zakończeniem drugiej woj
ny światowej.

Stanisław Pręgowski
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Między jeziorami

Otmuchów w woje

wództwie opolskim 
zachował charakter małego 

(około 6 tysięcy mieszkań
ców), spokojnego miasta. O 
jego atrakcyjności stanowi 
interesująca przeszłość i 
piękne położenie w dolinie 
Nysy Kłodzkiej, między 
dwoma zaporowymi jezio
rami: Otmuchowskim i Ny
skim. Niewątpliwym atu
tem Otmuchowa jest 
widoczna dbałość władz 

podgrodzie. Strategiczne 
położenie na granicy pol
sko-czeskiej sprawiło, że za
łożono tu kasztelanię i włą
czono ją do systemu gro
dów strzegących połud
niowej granicy państwa 
polskiego. W 1155 r. na 
mocy bulli papieskiej kasz
telania otmuchowska stała 
się własnością biskupów 
wrocławskich i pozostała 
nią do 1810 r.
Początkowo Otmuchów był 

skie i został lokowany na 
prawie flamandzkim. Jak 
inne miasta śląskie, był wie
lokrotnie niszczony pod
czas wojen: w 1241 r. w 
czasie najazdu tatarskiego, 
w XV w. w wyniku wojen 
husyckich, następnie w
XVII w. podczas wojny 
trzydziestoletniej i aus- 
triacko-pruskiej o Śląsk w
XVIII w. W 1741 r. Ot
muchów, wraz z całym Ślą
skiem, znalazł się w grani-

1. 2. Widok 
na rynek 

z ratuszem (1) 
i ratusz (2)

3. Odnowione i zadbane 
kamienice w rynku

4. Kościół parafialny 
od wschodu

5. Biskupi zamek 
ukryty 

wśród zieleni

6. Sgraffitowe 
obramienia 

okien zamku z XVI w.

miasta i mieszkańców o 
estetyczny wygląd ulic i 
odnawianych na bieżąco 
zabytkowych kamienic.
Początki Otmuchowa jako 
osady sięgają X—XI w., a 
w XII w. istniał tu gród i 

stolicą stale rozrastającego 
się księstwa biskupiego. W 
1290 r. stolicę przeniesiono 
do Nysy, zaś w Otmucho
wie pozostała rezydencja 
biskupia. W 1347 r. Otmu
chów otrzymał prawa miej- 

cach PruS. W 1810 r. w 
Prusach sekularyzowano 
majątki kościelne i posiad
łości otmuchowskie prze
stały być własnością bisku
pów wrocławskich, a nomi
nalnym właścicielem stała 

się panująca w Prusach ro
dzina Hohenzollernów. W 
1820 r. majątek otmuchow- 
ski za zasługi w służbie 
państwowej otrzymał od 
króla Fryderyka Wilhelma 
III Wilhelm von Hum-
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szą częścią pochodzącą z 
początku XIII w. Gdy w 
1820 r. Wilhelm von Hum
boldt przejmował Otmu
chów, budowla ta była 
zrujnowana i nowy właści
ciel wyburzył najbardziej 
zniszczone części, pozosta
wiając gotycko-renesanso- 
we skrzydło północno- 
-wschodnie. Zachowała się 
także gotycka wieża 
(XIII—XIV' w.) i brama 
(XV w.). Z epoki renesan
su pochodzą sgraffitowe 
obramienia okien, a śladem 
przebudowy barokowej jest 
zewnętrzna klatka schodo
wa z końca XVII w. W la
tach dwudziestych naszego 
wieku zamek przystosowa-

boldt (1767—1835) — 
sławny uczony, minister w 
pruskim rządzie; do tej ro
dziny dobra Otmuchów na
leżały do 1945 r.
W dziejach Otmucho
wa zdarzały się okre

sy lepszej koniunktury, np. 
w XVI i na przełomie 
XVII i XVIII w. władający 
Otmuchowem biskupi, aby 
dodać sobie splendoru, sta
rali się upiększyć swoją re
zydencję. Z ich inicjatywy 

powstawały także nowe bu
dowle, przebudowywano 
istniejące. Niektóre z nich 
przetrwały do naszych cza
sów.
Na wzgórzu nad miastem 
wznosi się zamek z najstar- 

no do celów turystycznych 
i dobudowano pawilon re
stauracyjny. Natomiast w 
miejscu wyburzonych skrzy
deł jeszcze w XIX w. zało
żono park krajobrazowy, 
którego twórcą był praw-
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7. Pałac z 1707 r. 
zwany Dolnym Zamkiem

8. Oficyna pałacowa 
z XVIII w. 
(obecnie 

nie istniejąca)

(zdjęcia: 
Elżbieta Śledzińska)

dopodobnie brat Wilhelma 
Humboldta — Aleksander 
(1769—1859), również sła
wny uczony, m. in. 
przyrodnik. Ślady parku 
widoczne są do dzisiaj.
Barokowy kościół parafial
ny ŚŚ. Mikołaja i Ksawe
rego powstał w latach 
1691 —1693 na miejscu 

dawnej świątyni. Jest to je
den z piękniejszych przy
kładów barokowej architek
tury sakralnej na Śląsku. 
Bogaty wystrój wnętrza — 
to przede wszystkim dzieło 
trzech artystów: malarza 
polichromii Karola Dank- 
warta i rzeźbiarzy Jana Jó
zefa Weissa oraz Jana 
Weinmanna. Fundatorem 
kościoła był biskup Franci
szek Ludwik von Neuburg 
(1683—1732), wielki me
cenas sztuki i artystów. 
Także na jego zamówienie 
architekt Michał Klein (ok. 
1660—1725) wybudował u 
stóp wzgórza zamkowego 

barokowy pałac zwany 
Dolnym Zamkiem (dzisiaj 
siedziba urzędu Miasta i 
Gminy).
Na otmuchowskim rynku, 
w otoczeniu zabytkowych 
kamieniczek stoi renesan
sowy ratusz z 1538 r. z wie
żą z 1604 r. W jednym z 
narożników budynku u- 
mieszczony jest piękny, 
dwutarczowy zegar słone
czny z 1575 r. Niegdyś całe 
miasto otoczone było mu- 
rami obronnymi, z których 
zachowały się fragmenty, 
np. jedna z trzech wieź 
bramnych — Brama Nyska 
(tzw. Wieża Wróbla) z dru

giej połowy XIV w., zwień
czona renesansową attyką, 
tzw. śląską z 1566 r.
Wspomniana dbałość o 
obiekty zabytkowe nie obję
ła niestety zamku, który 
pozostaje jakby zapomnia
ny i choć znajduje się w 
niezłym stanie — jest zu
pełnie nie wykorzystany. 
Miejmy jednak nadzieję, 
że gmina, która niedaw
no przejęła nad nim pie- 
czę, znajdzie właściwy 
sposób na jego zagospo
darowanie, np. na cele 
turystyczne lub muzeal
ne.

Elżbieta Śledzińska

Zagroda w Bodzentynie

W cieniu gotyckiej bazyliki i ruiny zamku biskupów krakow
skich znajduje się w Bodzentynie — gminnej wsi w pobliżu 

Kielc — typowa małomiasteczkowa zagroda rodziny Czernikiewi- 
czów z 1809 r., obecnie skansen. Składa się ona z mieszkalnej 
chałupy oraz stajni, sieczkarni, obory, szopy, komory, powozowni i 
podwórka, usytuowanych na planie podkowy. Dominacja budyn
ków gospodarczych świadczy o rolniczym charakterze pracy 
mieszkańców tej bądź co bądź miejskiej zagrody. Wszystkie obiek
ty są drewniane i pokryte dachem gontowym. Ekspozycja w trzech 
pomieszczeniach chałupy — izbach z lat 1809, 1869 i 1920 — 
znakomicie obrazuje przekształcanie się warunków życia kilku po
koleń jej mieszkańców, czyli ojca, syna i wnuka. Podkreślić trzeba, 
źe wszystkie prezentowane tu sprzęty, naczynia, stroje i narzędzia 
są autentyczne i były używane przez mieszkańców właśnie tej za
grody.

Filip Karoński
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Akcja dwory

Pełen elegancji

Nie zdajemy sobie na 

ogół sprawy, że w 
okresie dwudziestolecia 

międzywojennego powstało 
na Mazowszu wiele pię
knych dworów ziemiań
skich, zasługujących z 
pewnością na uwagę histo
ryków sztuki. Dziś zapre
zentujemy Czytelnikom 
siedzibę wybudowaną od 
podstaw tuż przed wybu
chem drugiej wojny świa
towej i zamykającą niejako 

jak wiele innych majątków 
ziemiańskich na Mazow
szu, przechodziły w ubieg
łym stuleciu ustawicznie z 
rąk do rąk. U schyłku 
XVIII w. należały do Paw
ła Młochowskiego. Po jego 
śmierci (1792 r.) przeszły 
na własność dwóch synów: 
Michała i Antoniego. Ten 
ostatni był księdzem, nale
żał do Zgromadzenia Pija
rów i wykładał literaturę i 
matematykę w kolegium pi

wa zostali wpisani do księgi 
wieczystej 20 września 
1820 r. Siedem lat później, 
17 grudnia 1827 r. Michał 
Młochowski („były Major 
Wojsk Polskich”') odkupił 
od siostry jej część majątku 
za sumę 15 000 złp. Przez 
szesnaście lat cieszył się po
siadaniem całego majątku i 
27 marca / 9 kwietnia 1843 
r. sprzedał go za sumę 
82 000 złp Ludwikowi Bo
guckiemu („byłemu inspek- 

racji na czas nieograniczo
ny”, domagała się wypłace
nia większej sumy. W re
zultacie na jej żądanie na
stąpiło w 1856 r. zajęcie 
dóbr przez władze sądowe i 
przy tej okazji spisano in
wentarz, co nas, historyków 
sztuki, cieszy ogromnie, 
dowiadujemy się bowiem, 
jak wyglądał ówczesny 
dwór w Kociszewie i jego 
najbliższe otoczenie.
Opis inwentarzowy jest 
niezwykle interesujący: 
„Zabudowanie, czyli dwór 
drewniany, w słupy budowa
ny z wystawą, dach słomą 
kryty, nad którym komin 
wyprowadzony murowany, 
dymników w dachu dwa, 
okien oszklonych z frontu 
sześć, okiennic pojedynczych 
tylko trzy, obejmuje stancji

2

1. Dwór 
od frontu
z portykiem

2. Ceramiczny 
wizerunek 
Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem

długi ciąg rozwojowy 
kształtu dworu polskiego. 
Jest to pełen elegancji 
dwór Hłasków w Koci
szewie pod Grójcem, 
utrzymywany dziś wzo
rowo przez Szkołę 
Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego.

Przeszłość Kociszewa, 
przynajmniej w XIX w., 
była burzliwa. Dobra te, 

jarskim w Warszawie. Roz
stał się z tym światem 14 
stycznia 1813 r., przeżyw
szy zaledwie 27 lat. Ostate
cznie spadek po Pawle i 
Antonim Młochowskich 
został podzielony na dwie 
części pomiędzy Michała i 
jego siostrę Józefę z Mło
chowskich Wolską, „Hipo
lita Wolskiego Kapitana 
Wojsk Polskich Małżonkę”. 
Jako właściciele Kocisze- 

t or owi mostu na Wiśle”), 
ożenionemu z ... Józefą z 
Młochowskich! Tu sytua
cja prawna majątku zaczy
na się gmatwać. Kociszew 
został wydzierżawiony na 
lat sześć Józefowi Chmie
lewskiemu, a następnie 
Franciszkowi Konarskie
mu. Sam właściciel wpadł 
w tarapaty finansowe, na 
domiar złego małżonka, z 
którą pozostawał „w sepa- 

mieszkalnych pięć, kuchnię i 
śpiżarnie, długości około ar
szynów 21, a szerokości ar
szynów ośm. Z tyłu tego za
budowania znajduje się okien 
oszklonych dających widok 
na ogród trzy, w środku któ
rych są drzwi na pół oszklo
ne prowadzące wychód do 
ogrodu owocowego i wa
rzywnego, w którym mie
szczą się drzewa owocowe 
różnego gatunku około sztuk
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60 oraz krzewy agrestu, ma
lin, porzeczek itp. oraz pu
ste dwa ule do pszczół. 
Przed oknami zabudowania 
powyż opisanego z frontu 
jest klomb do zasiewania i 
sadzenia kwiatów, barier
kami naokoło obwiedziony. 
Ogród zaś począwszy od za
budowania dworskiego ogro
dzony jest płotem z żerdzi”. 
Z opisu wynika niezbicie, 
że siedziba dziedziców Ko- 
ciszewa była nad wyraz 
skromna.

Inwentarz wspomina dalej 
o studni przed dworem 
„ balami cembrowanej” z żu
rawiem, o dzwonku przy
mocowanym do słupa i o 
drabinie na dachu dworu 
przeznaczonej dla kominia
rzy. Naprzeciw dworu znaj
dowała się piwnica w zie
mi „z kamienia polnego 
wymurowana ”.
„Z prawej strony od przy
jazdu do dworu” mieściły 
się drewniane kurniki, ko
mórki na drewno i pomie
szczenia dla trzody chlew
nej. W drewnianym bu
dynku na podmurowaniu, 
ale krytym słomą, mieszkali 
służący dworscy, drewnia

ny był budynek stajni i 
obory, w którym przecho
wywano sprzęty służące do 
gospodarstwa. Z tego sa
mego materiału były dwie 
stodoły (obie o dwóch kle
piskach, jedna z nich mieś
ciła spichrz z czterema 
przegrodami). Inwentarz 
wymienia dalej starą oborę 
„przez nadzwyczajną burzę 
obaloną”, drewniany budy
nek „zupełnie zniszczony i 
spustoszony ”, wreszcie dwie 
sadzawki zanieczyszczone, 
trzciną dziką i chwastem 
zarosłe, nie zarybione. W 
sumie był to obraz nędzy i 
rozpaczy, choć pisarz spo
rządzający opis określił stan 
zabudowań jako mierny. 
Ludwik Bogucki z pewnoś
cią nie był dobrym gospo
darzem.

Kociszew znowu zmie
nił właścicieli. 25 
września / 7 października 

1858 r. dobra kupili od Bo
guckiego Józef i Emilia z 
Wolskich małżonkowie Ta
rgowscy za sumę 91 284 złp 
20 gr (odpowiadającą 
13 692 rs 70 kop.). Nowi 
właściciele nie siedzieli tu 
długo i sprzedali Kociszew 

3/15 lipca 1862 r. Symeo- 
nowi i Justynie z Łagiew
nickich małżonkom Wer
nerom za 251 333 złp 10 gr. 
Po śmierci Justyny w dniu 
26 sierpnia 1863 r. majątek 
przejął Symeon Werner, 
który w 1866 r. dopuścił do 
jego licytacji. Ostatecznie 
24 lipca/5 sierpnia 1867 r. 
nabyła go druga żona Sy- 
meona, Cecylia z Chrza
nowskich, za „ najwyżej po
st ąpioną sumę” 40 314 rs, 
ale i ona nie siedziała tu 
długo. Aktem z 27 września 
1871 r. przekazała Koci
szew na własność Marii z 
Callarich-Nowickich Piw- 
nickiej w zamian za nie
ruchomość w Warszawie 
przy ul. Bielańskiej 606 i 
Daniłowiczowskiej 618. 
Maria z Callarich-Nowic
kich Piwnicka ustanowiła 
swym pełnomocnikiem sy
na, Zdzisława Piwnickie- 
go, który prowadził jej inte
resy. Ciekawym szczegó
łem tej transakcji jest fakt 
zatrzymania przez Cecylię 
Wernerową wszystkich ru
chomości, w tym karety, 
kariolki, „bryczki na reso
rach suknem pokrytej”, pary 
koni cugowych maści kasz

tanowatej, konia wierzcho
wego szpakowatego, kucy
ka oraz drobiu i nierogaci
zny. Tryb życia na wsi mał
żonków Wernerów utrzy
many był zatem na pew
nym poziomie.

Nie wiemy dokładnie, 
jak potoczyły się dalej 
losy Kociszewa, to pewne 

tylko, że w 1879 r. majątek 
został wystawiony na licy
tację, na której kupił go 
Mordka Szpitbaum. Zdzis
ław Piwnicki widocznie 
spłacił tego ostatniego, 
utrzymał się bowiem nadal 
przy Kociszewie. Sprzedał 
majątek wraz z sąsiednią 
Kurczową Wsią dopiero w 
1909 r. Zygmuntowi Ra- 
cięckiemu. W rękach tego 
ostatniego Kociszew pozo
stawał dwadzieścia sześć 
lat. Ze Spisu ziemian Rze
czypospolitej Polskiej w roku 
1930 dowiadujemy się, że 
majątek miał wówczas 301 
ha powierzchni. Racięcki 
sprzedał go 28 czerwca 
1935 r. Wiktorowi Hłasce, 
pełnomocnikowi Grupy 
Francuskich Towarzystw 
Naftowych, Przemysłowych 
i Handlowych ■— Małopol-
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ska. W dziejach Kociszewa 
rozpoczął się błyskotliwy, 
niestety krótko trwający 
okres. Wiktor Hłasko był 
ostatnim właścicielem ma
jątku przed jego upań
stwowieniem.

Nowy właściciel niezwłocz
nie przystąpił do budowy 
nowego dworu według pro
jektu architekta Stefana 
Majewskiego (jak nas 
uprzejmie poinformował p. 
Henryk Swiderski). Roboty 
budowlane zakończono w 
1936 r. Powstał silnie kla- 
sycyzujący dwór skompo
nowany w duchu tzw. stylu 
dworkowego — chyba 
ostatni przykład tego stylu 
w architekturze dwudzie
stolecia międzywojennego i 
zarazem dowód na jego 
wielką popularność oraz 
zakorzenienie w polskiej 
kulturze.

W gruncie rzeczy Ma
jewski zaprojektował 

dla Wiktora Hłaski nowo
czesną rezydencję podmiej
ską, mającą stanowić od
powiednie ramy dla ro
dzinnego życia nowoczes
nego polskiego inteligenta, 

3. Dwór 
od strony ogrodu

4. Oficyna 
dworska

(zdjęcia:
Waldemar Baraniewski)

rezydencję, której formy 
wskazywałyby jednocześnie 
jego rodowód i przywiąza
nie do tradycji ziemiań
skiej. Z zewnątrz uwagę 
przyciąga monumentalny 
stylizowany joński portyk o 
surowych formach, pod
trzymujący trójkątny fron
ton, w którym znalazł się 
kartusz z herbem Leliwa. 
Niżej, nad wejściem do 
dworu, umieszczono cera
miczną płaskorzeźbę Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, 
przywiezioną z Włoch. Te 
dwa elementy jednozna
cznie wskazywały tradycje, 
do jakich chciał się odwołać 
inż. Wiktor Hłasko. Wnę
trza dworu cechowały także 
umiejętne powiązania wy
mogów tradycji i nowo
czesnego życia. Od ogrodu, 
przed półkolistym ryzali
tem kryjącym salon, uksz
tałtowano obszerny taras na 
dwóch poziomach, który 
łączył dwór z pięknym par
kiem krajobrazowym, opa
dającym w dół ku stawom. 
Układ pomieszczeń był ty
powy dla siedzib wiejskich 
powstałych w XX w.: apar
tamenty reprezentacyjne 
(hall pomyślany jako living 

room, jadalnia i salon) 
znajdowały się na parterze, 
a pokoje sypialne na pier
wszym piętrze, ukrytym 
częściowo w dachu. Warto 
przypomnieć, że w Koci- 
szewie bywał jako dziecko 
wraz z matką przyszły pi
sarz, Marek Hłasko.

Pełna swoistej elegancji ar
chitektura kociszewskiego 
dworu, przemyślana w 
każdym szczególe, odcina 
się zdecydowanie, prawem 
kontrastu, od niewesołej 
przeszłości tej miejscowoś
ci. Kociszew nareszcie stał 
się własnością ludzi bardzo 
zamożnych, dopiero rok 
1945 położył definitywny 
kres tej zamożności.

Należy podkreślić, że dwór 
w Kociszewie miał piękną 
kartę okupacyjną. Był ot
warty dla ludzi potrzebują
cych schronienia, a jego 
gospodarz, inż. Wiktor 
Hłasko, pracował społe
cznie jako prezes RGO na 
powiat grójecki. Jego syn 
Henryk (pseudonim „Da- 
mazy”) był dowódcą pluto
nu w Ośrodku I AK Gró
jec. Kiedy nadeszła nowa 

rzeczywistość, Wiktor Hła
sko, za cenę pozostania 
we własnym domu, chciał 
zorganizować w nim mu
zeum polskiego nafciar- 
stwa. Władze nie wyraziły 
na to zgody i prawowity 
właściciel został z Koci
szewa usunięty w maju 
1945 r. Całe szczęście, że 
majątek został przejęty 
przez Zakład Doświadczal
ny SGGW, a dwór zamie
niony na dom pracy twór
czej tej uczelni. Dzięki 
stałej opiece i prawidło
wemu użytkowaniu stoi do 
dziś.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

UWAGA: Wszystkich infor
macji o rodzinie Hłasków 
udzielił nam uprzejmie p. 
Henryk Swiderski, autor cen
nej książki pt. Okupacja i 
konspiracja w Obwodzie AK 
Grójec „Głuszec" w latach 
1939—1945, Warszawa 1989.
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Pomniki 1920

Ostatnie lata, szcze
gólnie zaś rok 
1989, pokazały wy
mownie, że pierwsze po

śród zabytków ofiary prze
mian politycznych — to 
pomniki. Publiczne strące
nie figury Feliksa Dzie
rżyńskiego z cokołu usta
wionego na warszawskim 
pl. Bankowym było tego 
najbardziej spektakular
nym przykładem. Ta 
„wojna na pomniki” to
czyła się zresztą w na
szej historii nie po raz 
pierwszy. Równie bez
względnie wybuchła ona po 
1945 r., kiedy ofiarami były 
pomniki upamiętniające 
postaci i wydarzenia Polski 
„sanacyjnej”, oczywiście te, 
które przetrwały okupację. 
Niewygodne stały się też 
wtedy pamiątki związane z 
wojną polsko-bolszewicką 
1920 r. Większość z nich 
została w sposób dosłowny 
„rozstrzelana” już w 1944 r. 
przez wkraczające wojska 
radzieckie. Świadectwem 
tego są widoczne do dziś li
czne ślady po pociskach, 

np. na pomniku poległych 
w Ossowie czy na podob
nym monumencie poświę
conym kpt. Stefanowi Po
gonowskiemu i jego strzel
com kaniowskim przy szo
sie Struga-Nieporęt.
Równie wrogo (w czasach 
stalinowskich) lub co naj
wyżej obojętnie (po 1956 r.) 
odnosiły się do pamiątek 
1920 r. władze PRL. Zna
jąc jednak stosunek zdecy
dowanej większości społe
czeństwa do tamtych wyda
rzeń, nigdy nie odważyły 
się otwarcie niszczyć po
mników „cudu nad Wisłą”, 
raczej ukrywały je lub 
przysłaniały, licząc, że 
młodsze pokolenia, kar
mione propagandą i sfał
szowanymi podręcznikami 
historii, zapomną o praw
dziwym przebiegu i zna
czeniu tamtych wydarzeń. 
Stało się inaczej, ale to 
właśnie ów niejednozna
czny stosunek władz 
Polski Ludowej do woj
ny 1920 r. sprawił, że 
niektóre z pomników 
przetrwały i dziś po re-

Cegiełka

Kartka ta przechowała się w papierach rodzinnych sprzed 
1939 r. Napis na niej głosi: „KOMITET OPIEKI NAD GRO

BAMI / BOJOWNIKÓW / O WOLNOŚĆ / 20". Liczba „20” może 
oznaczać 20 groszy, 20 złotych lub datę „1920”.
W przepisach ustawy z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych przewiduje się możliwość powierzenia opieki nad 
utrzymaniem grobów i cmentarzy „zrzeszeniom i instytucjom spo
łecznym". W okresie międzywojennym starano się roztaczać opie
kę nad mogiłami i grobami z powstań: Listopadowego i Stycznio
wego, a także nad licznymi grobami i mogiłami z pierwszej wojny 
światowej oraz walk w latach następnych o granice Rzeczypospo
litej. Wydaje się, że te apele i wychodzące im naprzeciw przepisy 
znajdowały społeczny oddźwięk i szczególnie w latach trzydzie
stych powstawały takie regionalne komitety, o których informacje 
spotyka się w ówczesnej prasie. Prezentowana „cegiełka" naj
prawdopodobniej używana była w czasie kwesty. Takie i inne za
bytki z rodzinnych archiwów uzupełniają naszą wiedzę o nie zna
nych dokumentach mających dziś wartość nie tylko historyczną, 
ale i artystyczną.

Andrzej Piwowarczyk
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1. Pomnik na cmentarzu w Kolnie 
po zdjęciu 
przykrywającego go napisu
2. Fragment plebanii w Wyszkowie
— siedziby rządu
F. Dzierżyńskiego
3.4. Zniszczony pomnik 
kpt. Pogonowskiego 
i jego „strażnik" 
pod koniec 
lat siedemdziesiątych (3) 
i obecnie (4)
5. W bojach o Radzymin 
aktywni byli także mieszkańcy
— legitymacja
Straży Obywatelskiej 
na nazwisko Józefa Wizę 
(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

stauracji znów stoją na 
swoich miejscach. Ich 
odnowiona forma wprowa
dzić może jednak w błąd 
nie zorientowanego obser
watora. Tymczasem o wie
lu tych pomnikach powie
dzieć można, jak o książ
kach: habent sua fata mo
nument i. ..
Pamiętam, że po raz pier
wszy pomyślałem o tym w 
1981 r. w Kolnie na pół
nocnym Mazowszu. Czas 
był gorący pod względem 
politycznym. Na tablicach 
ogłoszeń miejscowa „Soli
darność” rozwiesiła listę 
swych żądań i postulatów. 
Pośród wielu innych uwagę 
naszą przykuł jeden: 
przywrócić pierwotny wyg

ląd pomnikowi ofiar 1920 r. 
Szybko dowiedzieliśmy się, 
że ów monument znajduje się 
na miejscowym cmentarzu. 
Gdy dotarliśmy tam, na
szym oczom ukazał się nie- 
foremny, szary nagrobek 
pokryty betonową płytą ze 
standardowym, zbowidow- 
skim napisem, mówiącym o 
poległych w czasie pier
wszej wojny światowej. Uj
rzeliśmy jednak, że płyta ta 
przytwierdzona jest śru
bami do innej, kamiennej. 
To właśnie jej odsłonięcia 
domagał się związkowy po
stulat. W kilka dni później 
żądanie to zostało spełnione 
i wówczas mogliśmy prze
czytać pierwotną intencję 
i inwokację nagrobka: „Pa
mięci 43 ofiarom barbarzyń
stwa bolszewickiego pod Le- 
manem 25 VIII1920 roku”. 
Na uwagę zasługuje tu data 
dzienna wymieniona w na
pisie. W trzeciej dekadzie 
sierpnia bitwa warszawska 
należała już do historii, za
pisana jako wielkie zwycię
stwo Polaków. Wojska bol
szewickie znajdowały się 
wówczas w odwrocie, ucie
kając jednak nie tylko na 
wschód, ale i na północ w 
kierunku Prus Wschód- ►

Spotkanie z książką

Demokratyczny medal

Ukazała się pierwsza w literaturze naukowej monogra
fia Krzyża i Medalu Niepodległości, jednego z najwyż

szych odznaczeń, ustanowionego w 1930 r. dla osób, które 
zasłużyły się czynnie dla niepodległości Ojczyzny. Książkę o 
tym odznaczeniu pt. Krzyż i Medal Niepodległości napisali 
dwaj wybitni specjaliści: Zbigniew Puchalski i Tadeusz 
Wawrzyński (Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994). Po- 
znajemy dzieje tego odznaczenia, kryteria przyznawania, 
całą politykę odznaczeniową oraz nazwiska ponad 1800 
odznaczonych (w aneksie). I choć było ich ponad 88 tysię
cy, to dla historyków nawet ten cząstkowy spis stanowi 
prawdziwą skarbnicę. Warto przypomnieć, że ze znanych

osób Krzyż Niepodległości z Mieczami otrzymali m.in.: mar
szałek Józef Piłsudski, Ignacy Mościcki, generałowie Ed
ward Rydz-Śmigły i Kazimierz Sosnkowski, weterani pow
stania 1863 r„ Polskiej Organizacji Wojskowej, Legionów 
Polskich oraz powstań: Wielkopolskiego i Śląskiego. Z 
książki dowiadujemy się również o próbach wznowienia 
odznaczenia w latach 1954—1988 na emigracji. .Niestety, 
nowy system odznaczeniowy z 1992 r. nie uwzględnił Krzy
ża i Medalu Niepodległości, według autorów książki — 
chyba przez zapomnienie, bowiem było to odznaczenie 
nadawane w sposób wybitnie demokratyczny i przysługi
wało wyłącznie Polakom. (krz)
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nich. W tę właśnie stronę 
przebijał się III Korpus 
Konny dowodzony przez 
Bożyszkiana Gaj-Chana. 
Kozacy byli ciągle groźni i 
okrutni. Gdy koło wsi Le
man nad rzeczką Turośl na
trafili na niewielki oddział 
Kowieńskiego Pułku Strzel
ców, który usiłował zastąpić 
im drogę, wycięli go do nogi 
nie biorąc jeńców. Tych 
właśnie żołnierzy pogrzeba
no później uroczyście na 
cmentarzu w Kolnie.
Jeszcze bardziej dramaty
czny był los pomnika usta
wionego w Rybienku nad 
Bugiem, upamiętniającego 
kaźnię siedmiu polskich 
jeńców. Wyryty na nim na
pis głosi: „Tu zostali za
mordowani w dniu 17 sierpnia 
1920 roku przez czerezwy- 
czajkę bolszewicką śp. An
toni Wołowski ppor. Wojsk 
Polskich i sześciu niezna
nych. Cześć ich pamięci”. Po 
drugiej stronie rzeki, w 
Wyszkowie do dziś wznosi 
się budynek starej plebanii, 
w której w pierwszej poło
wie sierpnia 1920 r. rezy
dował przybyły tam z 
Łomży Tymczasowy Ko
mitet Rewolucyjny Polski, 
na którego czele stali: Julian 
Marchlewski, Feliks Dzie
rżyński i Feliks Kon. Ten 
krótkotrwały pobyt „pol
skich rewolucjonistów” i 
ich sromotną ucieczkę opi
sał w głośnym opowiadaniu 
Na probostwie w Wyszkowie 
Stefan Żeromski, a także w 
swych osobistych wspo
mnieniach miejscowy pro
boszcz ks. Wiktor Miecz
kowski, którego „goszcze
ni” przezeń twórcy „Pol
skiej Republiki Rad” mieli 
osobiście wpisać na listę 
zakwalifikowanych do po
wieszenia. Wspomniany 
pomnik ofiar czerezwyczaj- 
ki ustawiono w 1921 r. W 
1949 r. władze bezpieczeń
stwa PRL nakazały go zni
szczyć. W tym celu prze
wieziono go do pobliskiej 
wsi Somianka i złożono na 
podwórzu budynku gmin
nej rady narodowej. Przele
żał tam dziesięć lat i gdy 
ponownie nadszedł nakaz 
jego zniszczenia, ówczesny 
naczelnik urzędu polecił, 

aby w tajemnicy wmurować 
ów głaz w schody nowo 
wznoszonego budynku rady 
narodowej. Wkrótce zapom
niano o całej sprawie i do
piero w 1989 r., gdy o wojnie 
polsko-bolszewickiej można 
było mówić swobodnie, 
podjęto poszukiwania mo
numentu. W końcu ustalo
no, gdzie się znajduje, wy
dobyto go i ustawiono w 
dawnym miejscu.
O podobnym, ambiwalent
nym i do końca niejedno- 
znaczym stosunku władz 
PRL do pomników 1920 r. 
świadczy też wspomniany 
już monument w miejscu 
śmierci kpt. Stefana Pogo
nowskiego i jego żołnierzy. 
Warszawiacy udający się 
nad Zalew Żegrzyński dro
gą przez Strugę dobrze za
pewne pamiętają z daw
nych lat ten tajemniczy, 
postrzelany cokół, pozba
wiony wieńczącego go 
pierwotnie kamiennego or
ła. Oficjalnie nikt nie dbał o 
tę pamiątkę, jednakże nikt 
też nie miał na tyle odwagi i 
chęci, aby wydać rozkaz jej 
zniszczenia. Liczono raczej 
na naturalne zatarcie pa
mięci o tamtych wydarze
niach. Nie wszyscy jednak 
chcieli się z tym pogodzić, 
szczególnie ci starsi, którzy 
pamiętali zacięte boje o 
Radzymin lub nawet w 
nich uczestniczyli. Pewne
go dnia niespodziewanie 
napotkałem jednego z nich, 
strażnika i opiekuna pom
nika kpt. Pogonowskiego. 
Ustawiał właśnie świeże pę
ki bzów u stóp zdewastowa
nego cokołu. Pamiętam, że 
zainteresowała mnie wów
czas jego uroczysta postawa 
i przypięte do cywilnego 
ubrania wojenne odznaki, 
wśród których widniał nie 
znany mi krzyż, o którym 
dowiedziałem się, że otrzy
mał go za udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej. Od 
niego też dowiedziałem 
się, kim byli polegli w 
tym miejscu żołnierze i 
otrzymałem pierwszą pra
wdziwą lekcję o tamtych 
wydarzeniach. Od tego 
spotkania minęło równo 
dwadzieścia lat.

Zdzisław Skrok

Święci
w koronkach
N im jednak bę- 

dziem na tyle
bogaci, by w saloniku śred
niej zamożności dobry por
trecik lub widoczek był ko-

stały się w XIX w. niemal 
wszechobecne: jako ilustra
cje w czasopismach, oleo
druki na ścianach, pocztówki 
wysyłane znajomym i ko-

nieczną rzeczą, wypada 
nam poprzestać na repro
dukcjach arcydzieł... Masa 
zadowolniać się winna sta- 
lorytem, aquafortą a bodaj 
fotografią, która dzisiaj 
demokratyzuje sztukę”. 
Tak pisał w 1880 r. felieto
nista „Przeglądu Tygod
niowego” dostrzegający w 
reprodukcjach ich walor 
estetyczny. Dzieła sztuki 
powielane w drukarniach 

lekcjonowane w albumach 
kładzionych potem na stole 
w bawialni czy saloniku.
Jeszcze w 1853 r. krakowski 
„Czas” narzekał na niedo
statek rytowników w kraju i 
stwierdzał, że wszystko 
„ rytuje się zwykle za grani
cą, lubo podług rysunków na
szych artystów, co już jest 
niemałym postępem, gdy 
dawniej i tego niebyło”. I 
dodawał: „Jak wiadomo
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najobszerniejszą częścią han
dlu rycinami bywają obrazki 
świętych, które pożądane 
przez wszystkie klasy na
rodu, rozchodzą się w nie
skończonej ilości egzempla
rzy. Dotąd sprowadzano je 
zwykle z Niemiec i z Francyi 
gdzie je wyrabiano sposobem 
fabrycznym... ”
Prezentowane tu obrazki 
świętych przechowywane 
były w pewnej starej ksią
żeczce do nabożeństwa. 
Ukazują ikonograficzne 
przedstawienia świętych z 
przynależnymi im atrybu
tami, czasem kopie obra
zów sławnych malarzy. 
Obrazki te pochodzą z XIX 
w. i są świadectwem epoki, 
w której powstały: chociaż 
powielane przemysłowo, 
ciągle jeszcze zachowują 
elementy charakterystycz
ne dla twórczości rzemieśl
niczej — dbałość o upięk
szenie i precyzję wykonania 
szczegółów. O masowości 
produkcji świadczą numery 
umieszczone na margine
sach wizerunków świętych. 
Są to numery płyt drukar
skich, z których odbijano 
obrazki, np. św. Florian ma 
numer 498. Obok numeru 
wzoru na obrazkach umie
szczone są króciutkie in
formacje o warsztacie dru
karskim oraz większymi 
czcionkami imię świętego, 
a niekiedy na odwrociu o- 
brazka — modlitwa. Wy
drukowane one zostały w 
Paryżu i Norymberdze z 
płyt stalorytniczych i obwie
dzione ramką ze zmyślnie 
wysztancowanej papierowej 
„koronki”. Produkowane 
były dla polskiego odbiorcy 
i zapewne według wykona
nych w kraju rysunków, o 
czym może świadczyć obra
zek przedstawiający Matkę 
Boską Częstochowską. Dziś 
mają one niepowtarzalny 
wdzięk staroświecczyzny.

Maria Barbasiewicz

150 lat kolei

Remont
„Pięknej Heleny”
K

oniec lat dwudziestych 
naszego stulecia zazna
czył się w kolejnictwie 
dynamicznym rozwojem spalino

wych i elektrycznych pojazdów 
trakcyjnych. Konstruktorzy pa
rowozów, chcąc dorównać konku
rencji, musieli szukać w swoich 
projektach coraz śmielszych roz
wiązań. Na żelaznych szlakach po
jawiły się opływowe maszyny w 
otulinach aerodynamicznych. Z 
pewnością były po trosze odtrutką 
na przygnębienie wywołane wiel
kim kryzysem gospodarczym prze
łomu kolejnych dekad. W wyszu
kanych liniach lokomotyw 
chciano przedstawić nadzieję 
na lepsze jutro, dać wiarę i za
szczepić optymizm.
Tak powstały amerykańskie 
„Hiawathy” i „Hudsony”. Brytyj
ski „Mallard” i niemiecka „05” w 
połowie lat trzydziestych niezna
cznie przekroczyły prędkość 200 
km na godzinę. Konstrukcje aero
dynamiczne pojawiły się w Austra
lii, Belgii, Francji, Holandii, Ja

ponii, Włoszech i ZSRR. Wśród 
nich znalazł się polski parowóz se
rii Pm36, zaprojektowany w biu
rze konstrukcyjnym Pierwszej Fa
bryki Lokomotyw w Polsce Sp. 
Akc. w Chrzanowie pod kierun
kiem inż. Kazimierza Zembrzu-

skiego. W 1937 r. zbudowano 
dwie maszyny: Pm36-1 w otulinie 
i Pm36-2 bez niej. Otulinę zapro
jektowano w Instytucie Aerody
namicznym Politechniki War
szawskiej. Pomalowany na grana
towo „oplywowiec” został wysłany

3

2

1. Parowóz 
„Piękna Helena” 
przed remontem 

na stacji 
Warszawa Główna

2. Pobieranie próbek 
z kotła

3. Wyremontowany 
i zakonserwowany

kocioł 
ustawiony 
na kołach

4. „Piękna Helena”
prawie gotowa

(zdjęcia:
1 — Andrzej Paszkę,

2, 3, 4 — Marek Moczulski) 4 UcTL
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w 1937 r. na światową wystawę 
„Sztuka i technika obecnych cza
sów” w Paryżu. Znad Sekwany 
wrócił ze złotym medalem przy
znanym jego pięknej i nowoczes
nej sylwetce.
Do 1939 r. obie doświadczalne 
maszyny odbywały liczne jazdy 
porównawcze. Nie wykorzysty
wano ich do prowadzenia pocią
gów planowych. Zawieruchę wo
jenną przetrwała, niestety, tylko 
Pm36-2. „Jedynka” zaginęła w 
niewyjaśnionych okolicznościach. 
Po 1945 r. zachowany Pm36 pra
cował m.in. w Gdańsku, Ostrowie 
Wielkopolskim, Poznaniu i Pile. Z 
listy pojazdów trakcyjnych PKP 
został skreślony 19 czerwca 1970 r. 
i trafił do Muzeum Kolejnictwa w 
Warszawie.
Po dziewiętnastu latach postoju w 
skansenie na stacji Warszawa 
Główna parowóz wysłano do Za
kładów Naprawczych Taboru Ko
lejowego (ZNTK) w Pile. Wrócił 
zakonserwowany i pomalowany. 
Na kolejny remont zewnętrzny 
czekałby z pewnością następne 
kilkanaście lat, gdyby nie przypa
dająca 14 czerwca 1995 r. 150. 
rocznica oddania do eksploatacji 
pierwszego odcinka Drogi Żela
znej Warszawsko-Wiedeńskiej.
Dnia 6 lipca 1994 r. odbyło się 
w Warszawie inauguracyjne 
spotkanie komitetu honoro
wego odbudowy legendarnego 
parowozu. Przybyli przedstawi
ciele zakładów naprawczych z ca
łej Polski, Dyrekcji Generalnej 
PKP, wrocławskiego Pafawagu, 
chrzanowskiego Fabloku, poznań
skich HCP, Muzeum Kolejnict
wa. Postanowiono, że Pm36 zos
tanie odbudowany z zachowaniem 
wierności historycznej i 14 czerw
ca 1995 r. otworzy paradę parowo
zów w Warszawie.
Jeszcze w lipcu 1994 r. parowóz 
wysłano do ZNTK w Pile — je
dynych w Polsce, które naprawiają 
lokomotywy parowe. Po oględzi
nach zewnętrznych przystąpiono 
do wykonania wstępnej dokumen
tacji fotograficznej. Niestety, do
kumentacja fabryczna zaginęła 
prawie w całości, zachowały się je
dynie pojedyncze rysunki, m.in. 
układu hamulcowego wózka pa
rowozu i ocalone z makulatury 
przez miłośnika kolejnictwa — 
rnimośrodu (1:1), drążka mimoś- 
rodu (1:1), korbowodu (1:1), ogól
ny (1:20). Jak na kolosa mającego 
prawie 24 m i masę 117,2 t z pra
wie dwoma kilometrami rur w kot
le — to stanowczo za mało. De
montując parowóz fotografowano 
i mierzono prawie każdy element. 
Po umyciu w gorącej wodzie z do
datkiem sody kaustycznej rozdzie
lano części na poszczególne gniaz
da naprawcze, np. mechanizmu 
stawidłowego i wiązarów, zesta
wów kołowych, suwaków i tłoków, 
silnika parowego i inne. Po pomia
rach zużycia kwalifikowano je do 
naprawy lub wymiany.

Zdjęty z ramy kocioł trafił do kot
łami. Niegdyś naprawiano tam 85 
takich urządzeń w ciągu miesiąca. 
W ubiegłym roku odbudowano 
tylko 10 — 5 polskich, 3 do Nie
miec i po jednym dla klientów z 
Austrii i Szwajcarii. Po wyjęciu 
800 m elementów przegrzewacza 
pary, 119 płomieniówek średnicy 
54 mm i 32 płomienie średnicy 
133 mm (każda rura długości po
nad 6 m), zdjęciu armatury i pocię
ciu starej skrzyni ogniowej na 
złom wypiaskowano walczak i sto
jak. Do pracy przystąpił inspektor 
kolejowego dozoru technicznego. 
Obejrzał wżery i pęknięcia, zmie
rzył grubości blach. W celu okreś
lenia ich wytrzymałości polecił 
pobrać próbki z miejsc najbardziej 
narażonych na zniszczenia. W la
boratorium zakładowym przepro
wadzono testy na zginanie i wy
dłużanie. Inspektor polecił wymie
nić dolną część pierwszego dzwo
nu. Zużyte blachy odcięto palni
kiem i przyspawano nowe. Spoiny 
prześwietlono promieniami rent
gena.
Dnia 20 lutego kocioł trafił na sta
nowisko próby wodnej. Napełnio
no go ciepłą wodą i stopniowo 
doprowadzono do ciśnienia robo
czego, obserwując cały czas, czy 
nie ma nieszczelności. Wytrzymał 
18 atmosfer. To najwyższe ciśnie
nie, na jakie zbudowano parowóz 
w Polsce. Kocioł pokryto blachą 
zewnętrzną, zatrzymującą częś
ciowo uciekające ciepło, a otulinę 
pomalowano farbą podkładową. W 
gniazdach naprawczych przywra
cano sprawność techniczną innym 
częściom. Z radością stwierdzono, 
że koła napędne średnicy 2000 
mm są zdolne do dalszej pracy. Po 
naprawie i rewizji obostrzonej 
przejeżdżą jeszcze wiele lat. Kto 
by dziś takie zrobił? Zakład pro
dukujący siatkę z oczkami o wy
miarach 2,5 x 10 mm znaleziono 
w Częstochowie; była potrzebna 
do wykonania odiskiernika.
Na początku marca przystąpiono 
do montażu parowozu. Kocioł 
ustawiono na ramie i napełniono 
wodą. Sprawdzono, jak „rama się 
rozchodzi”, wykonano też pomia
ry, bowiem odległości między osia
mi zestawów kołowych po lewej 
stronie powinny być takie, jak po 
prawej. Rury parowlotowe, tłoki i 
suwaki montowano 20 marca. W 
ten sposób zmontowana została ca
ła maszyna i parowóz był gotowy 
do jazdy próbnej bez obciążenia. 
Jazda taka odbyła się 25 maja br. 
na trasie Piła — Krzyż — Piła. 
Fundusze na odbudowę „Pięknej 
Heleny” — taki napis znajdował 
się na wiatrownicach parowozu, 
gdy po drugiej wojnie światowej 
stacjonował w Ostrowie Wielko
polskim — gromadzili nie tylko 
kolejarze, ale także entuzjaści ko
lejnictwa. Znaczne kwoty w go
tówce i materiałach przekazały na 
ten cel zakłady naprawcze taboru 
kolejowego.

Marek Moczulski

Rodzinna 
pamiątka

J
est najbardziej zniszczoną 
książką w mojej domowej 
bibliotece. Znajomi mają mi 
nawet za złe, że nie próbuję 

jakoś podreperować tego mojego 
białego kruka przez fachową kon
serwację i poddanie książki sto

wydawało jej się najważniejsze, 
m.in. książkę swojego dzieciństwa. 
Ponieważ jednak Trylogia była 
wielotomowa, a więc bardzo cięż
ka, babcia zabrała jedynie jej część 
— Pana Wołodyjowskiego. Po 
ucieczce z Pruszkowa dziadkowie 

sownym introligatorskim zabie
gom. Dla mnie jednak właśnie ta
ka — w postrzępionej tekturowej 
okładce, z niemal rozpadającymi 
się, niekompletnymi stronicami — 
ma wartość szczególną.
Została wydana w 1888 r. Jej tytuł: 
Pan Wołodyjowski, a jej dzieje 
związane są z pięcioma pokole
niami mojej rodziny bardziej niż 
jakikolwiek inny przedmiot. Mój 
pradziad z pobytu w carskiej armii 
wyniósł niebywałą korzyść. Na
uczył się bowiem czytania i pisania
— po rosyjsku i po polsku. Do 
domu, na kielecką wieś, powrócił 
„chowając pod burką” zdobycz 
całkiem w tamtym czasie, miejscu 
i okolicznościach niecodzienną — 
polskie wydanie Trylogii. Jego 
córka, a moja babcia, opowiadała, 
że ze swojego dzieciństwa najlepiej 
pamięta zimowe wieczory. Scho
dziła się wówczas do pradziadko- 
wego domu niemal cała wieś. On 
zaś — jedyny „uczony w piśmie”
— brał do ręki książkę, całował ją 
w taki sposób, w jaki w owych cza
sach całowało się książeczkę do 
nabożeństwa i czytał na głos 
swoim przejętym i zasłuchanym 
gościom. A po zakończeniu, tak 
jak to opisywał bodajże Wańko
wicz, modlono się głośno i wspól
nie za dusze Anusi i Podbipięty. 
Moi dziadkowie otrzymali tę 
właśnie Trylogię jako jeden ze 
ślubnych rodzicielskich darów. 
Kiedy w sierpniu 1944 r. bomba 
uderzyła w ich warszawski dom, 
babcia chwyciła w tobołek to, co 

wrócili do domu pradziadków. W 
1952 r., w odwecie za działalność 
Hubala i Nurta oraz brak pokory 
wobec nowych socjalistycznych 
porządków władze zarządziły lik
widację dwudziestu trzech wiosek 
Kielecczyzny, m.in. wioski, w któ
rej od pokoleń mieszkała moja ro
dzina. Na podstawione przez woj
sko ciężarówki ładowano miesz
kańców, ich inwentarz oraz część 
mienia i wywożono na Ziemie Za
chodnie. Dziadkowie uciekli z te
go socjalistycznego „transportu”, 
potem pojechali do moich rodzi
ców odbudowujących swoje war
szawskie mieszkanie. Przywieźli ze 
sobą dwie walizki, w jednej z nich 
był Pan Wołodyjowski.
Dzięki temu także i ja, podobnie 
jak moja babka i mama, łączę we 
wspomnieniach swoje dziecinne 
wieczory z lekturą Sienkiewicza. 
Gdy zasypiałam, rodzice lub 
dziadkowie czytali mi na dobranoc 
o losach pana Michała, Baśki i Za
głoby. Gdy wychodziłam za mąż, 
dostałam — jako najstarsza córka 
— ową rodzinną pamiątkę w de
pozyt, do przekazania w przy
szłości następnemu pokoleniu.
Kiedyś, korzystając ze spotkania z 
wnuczką Henryka Sienkiewicza, 
panią Marią Korniłowicz, poprosi
łam ją o dedykację. Na pierwszej, 
do niemożliwości „wyczytanej” 
stronicy pani Korniłowicz napisa
ła: „Na tym bardzo starym wyda
niu dzieł mego Dziadka podpisuję 
się po blisko 100 latach".

Jolanta Makowska
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Jest to kolejny artykuł w naszej dyskusji na temat 
tradycji. Przypominamy, że w numerze 3, 1995 r. 
postawiliśmy pytanie: CZY TRADYCJA JEST PO
TRZEBNA I DLACZEGO? Czekamy na następne 
wypowiedzi.

Polska i rodzinna
Czy tradycja jest nam 

potrzebna? Odpo
wiadam głośno i 
zdecydowanie: tak. A dla

czego? Otóż po to, by da
wać świadectwo naszej na
rodowej odrębności. Każdy 
naród ma coś takiego, co 
jest tylko jego i to go wyró
żnia spośród innych. Na
wet w społeczeństwach 
bardzo zintegrowanych wy
stępują różne grupy kultu
rowe, które wzbogacają 
kulturę narodu jako całości. 
Aby taka integracja mogła 
zaistnieć, muszą wystąpić 
sprzyjające uwarunkowa
nia. Niebagatelny udział w 
tych procesach ma pań
stwo. Gdy zabraknie te
go elementu, rozpoczy
na się rozpad społeczeń
stwa, bowiem tradycja 
jest jednym z elementów 
łączących naród, jest le
piszczem zespalającym 
ten organizm.
Zdarza się w dziejach na
rodów, że polityka państwa 
w sposób zamierzony ni
szczy to wszystko, co było 
dziełem przodków. Ta cho
roba niestety dotknęła Pol
skę. Na dzisiejszych po
stawach ludzkich zaważyła 
obłędna polityka tzw. socja
listycznej moralności i 
kształtowania osobowości 
nie identyfikujących się z 
własnym narodem; kształ
towano postawy interna
cjonalizmu. A ponadto, w 
polskim wypadku przesie
dlanie całych grup etni
cznych z miejsca na miej
sce, wymuszona migracja 
ludności i inne skuteczne 
sposoby planowane przez 
tzw. państwo robotników i 
chłopów wypruły z polskiej 
świadomości wartości mo
ralne kształtowane przez 
wieki. Jedynie jednostki 
bardzo silne skutecznie 
przeciwstawiały się polityce 
tworzenia nowych wartości 

moralnych (sowietyzacja). 
To, co było polską tra
dycją, zwano ciemno
grodem. Następował gwał

towny rozpad więzi ro
dzinnych, pogoń za środ
kami do życia dopełniała 
reszty. Ta pogoń za pie
niędzmi zapoczątkowała 
straszliwą chorobę, której 
nikt nie starał się zapobiec, 
a wręcz przeciwnie. Nie 
stało już czasu do wspólne
go śniadania, do wspólnego 
zasiadania do stołu. Każdy 
pędził w swoją stronę i, nie
stety, ten proces trwa na
dal. Jada się samolubnie, by
le co, byle jak i byle gdzie. 

Z ubolewaniem przychodzi 
patrzeć w czasie okazjonal
nych spotkań towarzyskich 
na sposób trzymania sztuć
ców, nie mówiąc już o ich 
użyciu do konkretnych po
traw.
W polskiej rodzinie z 
szacunkiem odnoszono 
się ongiś do każdej 
kromki chleba, okruchy 
zbierano i z wielką czcią 
je zjadano. Był to niejako 
wyraz szacunku dla ciężkiej 

pracy tych, co ten chleb 
wytworzyli. Tego uczyli 
nasi rodzice. Niestety, dzi
siaj poniewierają się po 
śmietnikach całe stosy 
chleba, który powstał w 
wielkim trudzie i znoju. 
Nasi rodzice, nim rozpo
częli bochenek, znaczyli go 
znakiem krzyża. Czy dzi
siejsza młodzież choć sły
szała o tej rodzimej, pol
skiej tradycji? Jeśli tak, to 
jest ich znikoma garstka. W 
polskich rodzinach chleb 

(rys. Małgorzata Tabaka)

się łamało i dopiero wkłada
ło do ust. W dzisiejszych 
polskich domach nierzadko 
można zauważyć jak pseu- 
dointeligent z tacy bierze 
chleb przy użyciu widelca i 
kroi kromkę jak kotlet 
schabowy.
Pomijam już to, że w domu 
moich rodziców przed 
każdym posiłkiem przynaj
mniej trzeba się było prze
żegnać, a miejsca przy stole 
były dla każdego wyzna
czone. Tata i mama zajmo
wali miejsca honorowe, a 
dzieci obok. Nie wiem, czy 
obecnie dorastająca mło
dzież ma o tym jakieś poję
cie. Najczęściej ona jest 
pierwsza przy stole. Sam 
kiedyś słyszałem, że w do
mu trzeba czuć się swo
bodnie i relaksowo — na 
luzie.
Zanikła tradycja rodzinne
go wyjścia do kościoła czy 
choćby na spacer. Każdy 
wychodzi sam i najczęściej 
rodzice nie wiedzą, gdzie 
ukochane dziecię się znaj
duje. Nawet od dojrzałych 
osób usłyszałem kiedyś, że 
trzeba iść z postępem.
Kiedyś w moim rodzinnym 
domu wspólnie, całą rodzi
ną odmawiało się pacierz, a 
w okresie świąt Bożego 
Narodzenia śpiewaliśmy 
razem kolędy. W czasie 
Wielkiego Postu wieczora
mi ojciec intonował pieśni, 
gorzkie żale, a my wtórowa
liśmy i śpiewaliśmy kolejne 
pieśni. To prawda, że nie 
było telewizji, a wieczory 
bywały długie, ale przecież 
człowiek ma być rozumną 
istotą. Dzisiaj każdy za
myka się w swoim pokoju i 
nawet dobranoc lub dzień 
dobry jedno drugiemu nie 
powie. O zgrozo, do jakiego 
upadku doszliśmy! A gdzie 
się podziały te wieczory, 
gdy tata lub mama siadali z 
książką w ręku i rozpoczyna
ło się długie czytanie Poto
pu, Krzyżaków czy po pro
stu bajek. Aż dech nam za
pierało, a policzki piekły z 
podniecenia.
A przygotowania do róż
nych ważnych świąt. Każ
dy miał coś do wykonania: 
łańcuchy na choinkę, anioł
ki, robienie malowanek i
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kraszanek, wyprawy po ta
tarak przed Zielonymi 
Świątkami. Ileż to sprawia
ło radości i wspólnego 
przeżywania świąt, do któ
rych przez długie tygodnie 
wszyscy się przygotowywa
li. Było to autentyczne i 
niewymuszone. Niezapo
mnianych przeżyć dostar
czały też przygotowania do 
imienin. Jeśli nadchodziły 
imieniny mamy, przez dłu
gie tygodnie zbieraliśmy 
skromne grosiki na zakup 
prezentu, a później czeka
liśmy na reakcję — jakże się 
ten prezent mamie podoba? 
Mama zawsze była szczęś
liwa, a my uradowani, że 
sprawiliśmy jej przyje
mność. My na swoje imie
niny czekaliśmy z jeszcze 
większym niepokojem, cze
kaliśmy na upragniony pre
zent. Nie obchodziło się 
wówczas tak hucznych 
imienin. Rano były życze
nia i jakiś drobiazg, i na 
tym się kończyło. Nie było 
przyjęć, nie było fety, a 
mimo to te skromne imie
niny zapadały głęboko w 
pamięć. O urodzinach nikt 
nie słyszał. Mówiło się, że 
urodziny obchodzi Iwan i 
Franz — ten zwyczaj jest 
bowiem zupełnie obcy pol
skiej tradycji rodzinnej.
Z piękniejszych rodzinnych 
tradycji pozostało jeszcze 
na szczęście tłumne odwie
dzanie grobów najbliższych 
w czasie Wszystkich Świę
tych. Ale tu również nastę
puje wulgaryzacja — miast 
zadumy i modlitwy za du
sze, odprawia się spotkania 
przy grobie z dawno nie wi
dzianymi znajomymi.
O polskiej tradycji rodzin
nej można jeszcze wiele na
pisać w zależności od re
gionu, którego dany opis 
dotyczy. Myślę, że może 
to być zachęta do uzu
pełnienia mojego tekstu 
przez innych obserwa
torów pielęgnujących 
polską tradycję. Od dzi
siejszej tandety trzeba się 
szybko odciąć, a deptanie 
polskiej tradycji w imię po
goni za pieniędzmi — na
piętnować.

Zdzisław Budzyński

System rozdrobniony

Duńczycy dzielą za
bytki inaczej niż Po
lacy. Ich podział 
obejmuje: budynki (jedynie 

świeckie i należące do osób 
prywatnych lub instytucji po
zapaństwowych), zabytki sta
rożytne (kopce grzebalne, 
umocnienia ziemne, różnego 
rodzaju ruiny), budynki pub
liczne (z wyjątkiem kościo
łów), pałace królewskie (wraz z 
ogrodami), kościoły (należące 
do Duńskiego Kościoła Lute- 
rańskiego) oraz muzea. 
Zabytkowe budynki są chro
nione na podstawie „Aktu 
ochrony budynków”, w któ
rym zostało określone, że 
ochronie podlegają obiekty, 1 
które mają architektoniczne, 
historyczne oraz ważne dla 
otaczającego je krajobrazu 
wartości. Jednostką odpowie
dzialną za tę grupę zabytków 
jest oddział Skov-og Natursty- 
relsen (Agencja Lasów i Śro
dowiska Naturalnego) — 
Bygningsfredning (Rejestr 
Zabytkowych Budynków). 
Bygningsfredning sprawuje 
opiekę nad prawie 3800 zabyt
kowymi nieruchomościami, na 
terenie których znajduje się 
około 9000 budynków zabyt
kowych. Ta jednostka organi
zacyjna wprowadziła w grupie 
zabytkowych budynków po
dział na kategorie: 1) domy 
miejskie przeznaczone na cele 
rezydencjonalne, usługowe i 
handlowe (58 proc, ogółu 
obiektów); 2) budynki admi
nistracyjne, szkoły, kościoły 
(nie należące do Kościoła Lu- 
terańskiego), klasztory, domy 
kupieckie, sklepy, magazyny 
itp. (13 proc, obiektów); 3) 
drugorzędne wiejskie nieru
chomości (12 proc, obiektów); 
4) zamki, dwory, rezydencje i 
pałace królewskie (9 proc, 
obiektów); 5) obiekty produk
cyjne, np. młyny wodne, wia
traki, fabryki (5 proc, obiek
tów); 6) inne budynki, m.in. 
pomniki, ogrody, latarnie 
morskie, fortyfikacje, mosty 
(3 proc, obiektów).
Działalność Bygningsfred
ning, czyli Rejestru Zabytko
wych Budynków, nie ograni
cza się jedynie do prowadzenia 
rejestru. Instytucja ta zatwier
dza dokumentacje, na podsta
wie których prowadzone są 
prace konserwatorskie, wydaje 
zezwolenia na wykonywanie 
tych prac, świadczy pomoc fi- 3

1. Uliczka 
w centrum 

Kopenhagi — 
w tym miejscu 
miał powstać 

duży dom 
towarowy, 

jednak dzięki 
inicjatywie 

prywatnych 
osób 

udało się 
uratować 

kamienice 
z XVIII w.

2. Wnętrze 
ruiny zamku 

w Koldinghus 
po pracach 

adaptacyjnych — 
widoczne słupy 

wzmacniają 
budowlę, 

podpierając 
dach, podesty 

i schody 
3. Niewielkie 

muzeum 
przy ruinie 

zamku 
w Hammershus 

prezentujące 
życie 

w średnio
wiecznym 2 

zamku
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4. Największa w Europie 
sala balowa 

w „hamletowskim” zamku 
Helsingor 

(potowa XVI 
— połowa XVII w.)

5. Romański kościół 
charakterystyczny 

dla wyspy Bornholm

(zdjęcia: 
Maciej Ambrosiewicz)

nansową właścicielom remon
towanych obiektów, współ
pracuje z Radą Budynków Hi
storycznych, która wydaje 
opinię, czy dany budynek po
winien być wpisany do rejes
tru zabytków.

Ruiny i zabytki prahistoryczne 
chronione są przepisami za
wartymi w „Akcie ochrony 
budynków” i w „Akcie ochro
ny przyrody”. Jednostką spra
wującą opiekę nad nimi jest 
oddział Agencji Lasów i Śro
dowiska Naturalnego o nazwie 
Kulturhistorie (Dziedzictwo 
Kultury). Oddział ten składa 
się z kilku sekcji opiekujących 
się poszczególnymi katego
riami zabytków — są to rn.in.: 
Sekcja ruin, Sekcja wraków 
morskich, Sekcja megality
czna; w skład oddziału wcho
dzi także rozbudowana obsłu
ga administracyjno-prawno- 
logistyczna. Dziedzictwo Kul
tury zajmuje się 30 tysiącami 
obiektów (jedynie 1300 obiek

tów pochodzi z naszej ery). 
Oddział ten prowadzi lub bez
pośrednio nadzoruje prace 
konserwatorskie przy fortyfi
kacjach ziemnych, kopcach 
grzebalnych, obiektach mega
litycznych, ruinach budowli 
średniowiecznych.
Obiekty zabytkowe należące 
do poszczególnych mini
sterstw, agend rządowych lub 
Duńskiego Kościoła Luterań- 
skiego są chronione i konser
wowane jako zadania własne 
tych instytucji. Przy Minister
stwie Budownictwa działa 
Slots-og Ejendoms Styrelsen 
— Agencja Pałaców i Nieru
chomości, która zajmuje się 
planowaniem i dofinansowy
waniem konserwacji budyn

ków państwowych. Agencji 
podlegają zabytki, które wpi
sane są do rejestru i z tego 
względu kontrolę merytory
czną sprawuje także Rejestr 
Zabytkowych Budynków. Nad
zór budynków publicznych 
prowadzony jest przez sześciu 
architektów należących do ze
społu Królewskich Inspekto
rów Budowlanych. Agencja 
jest odpowiedzialna również 
za utrzymanie królewskich pa
łaców i ogrodów; są to najcen
niejsze duńskie zabytki objęte 
merytoryczną opieką, oddzia
łów Agencji Lasów i Środowi
ska Naturalnego.
Obiekty należące do Duńskie
go Kościoła Luterańskiego 
chronione są przepisami zwią- ~
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zanymi z Ministerstwem 
Spraw Wyznaniowych (Kir- 
keministeriet). Prace konser
watorskie prowadzą lokalne pa
rafie w ścisłej współpracy z 
oddziałem ds. zabytków koś
cielnych, który stanowi część 
Muzeum Narodowego. Od
dział ten sprawuje opiekę, 
prowadzi badania architekto
niczne i akceptuje projekty 
przebudów w prawie 2000 
kościołów, z których większość 
— to obiekty średniowieczne. 
Zresztą opieka konserwatorska 
nad duńskimi kościołami jest 
dość złożona, jeżeli przeanali
zuje się proces wydawania de
cyzji na prowadzenie prac 
konserwatorskich w danym 
obiekcie. Prace finansowane są 
przez Ministerstwo Spraw 
Wyznaniowych, chociaż bez
pośrednia decyzja wydawana 
jest przez biskupa po konsul
tacji z oddziałem Muzeum 
Narodowego odpowiedzial
nym za kościoły.
Dzieła sztuki — rzeźby, obra
zy, przedmioty użytkowe itp. 
gromadzone są przez Muzeum 
Narodowe. Temu muzeum 
podlegają różne oddziały pro
wadzące muzea lub skanseny z 
zabytkami budownictwa miej
skiego, wiejskiego, czy wikiń- 
skiego, gdzie rekonstruowane 
są różne obiekty. Ważną część 
zbiorów stanowią obiekty ar
cheologiczne. Ochrona oraz 
prace badawcze wyglądają 
tu dość skomplikowanie, 
jednak efekty dowodzą 
sprawności systemu. Prace 

archeologiczne w dużej mierze 
zależą od lokalnych muzeów, a 
działający przy Muzeum Naro
dowym Rigsantikvares Arkeolo- 
giske Sekretariat (Sekretariat 
Królewskiego Antykwariusza ds. 
Archeologii) koordynuje je, 
zbiera materiały i w większoś
ci wypadków finansuje.
Ochrona zabytkowych ukła
dów przestrzennych leży w ge
stii Agencji Lasów i Środowi
ska Naturalnego — oddziału 
Bybevaring, czyli Ochrony 
Środowiska Urbanistycznego. 
Nazwa tego oddziału nie od
powiada temu, czym się rze
czywiście zajmuje: bada śro
dowisko urbanistyczne ze 
szczególnym uwzględnieniem 
zabytkowych układów prze
strzennych, prowadzi opraco
wania w systemie SAVE (ba
dania wartości architektoni
cznych środowiska), publikuje 
atlasy urbanistyczne, prowa
dzi państwowe centrum do
kumentacyjne (gromadzące 
głównie materiały dotyczące 
starych budynków i zespołów 
urbanistycznych). Ochrona 
zabytkowych układów prze
strzennych ogranicza się w 
praktyce do doradzania wła
dzom samorządowym, jakie 
elementy zabytkowe warto za
chować.
Zapisy zawarte w „Akcie 
ochrony przyrody” stworzyły 
możliwości konserwacji lub 
rekonstrukcji krajobrazu. Od
dział Agencji Lasów i Środo
wiska Naturalnego — Land- 
skab (Krajobraz) chroni wyd

my morskie, ustala przebieg 
dróg oraz sieci elektrycznych, 
opiniuje lokalizację siłowni 
wiatrowych. Celem jego dzia
łań jest ochrona duńskiego 
krajobrazu kulturowego, np. 
zrekonstruowano krajobraz w 
pobliżu miejscowości Hzjby 
(północna Zelandia) z zacho
waniem obiektów kulturo
wych i zabytkowych.
Z powyższego przeglądu 
wynika, że kluczowe miejs
ce w ochronie duńskich za
bytków obok Muzeum 
Narodowego zajmuje 
Agencja Lasów i Środowi
ska Naturalnego stanowią
ca część Ministerstwa Śro
dowiska. Umocowanie służb 
konserwatorskich w agencji, 
która zajmuje się przede 
wszystkim ochroną przyrody, 
zmusza do korzystania w tere
nie z pomocy służby leśnej. Z 

kolei stanowisko Królewskiego 
Antykwariusza odpowiada w 
pewnym stopniu urzędowi 
polskiego generalnego kon
serwatora zabytków. Jest on 
jednocześnie dyrektorem Mu
zeum Narodowego i odpowia
da za koordynowanie działań 
pomiędzy różnymi jednost
kami zajmującymi się ochroną 
dziedzictwa kulturowego.
Środowisko duńskich kon
serwatorów jest świadome 
niedoskonałości systemu 
wynikającej z rozdrobnio
nej struktury organizacyj
nej, która nie daje możli
wości sprawnej ochrony 
zabytków. Prowadzona obec
nie dyskusja przyczyni się za
pewne do zmiany tej struktury 
w kierunku wydzielenia jednej 
organizacji odpowiedzialnej za 
wszystkie rodzaje zabytków.

Maciej Ambrosiewicz

Z okazji 50-lecia Wydziału Sztuk Pięknych Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 
dniach 26—28 września 1995 r. odbędzie się 
zjazd absolwentów kierunku Konserwatorstwo i 
Muzealnictwo (d. Zabytkoznawstwo) oraz Za
ocznego Studium Konserwacji Zabytków Archi
tektury. Wszystkich zainteresowanych prosimy o 
kontakt: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwa
torstwa UMK, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 To
ruń, tel. (0-56) 270-51 w. 16, 20 lub 34; fax 249-77.

Wykrywacze złota, militariów.
ARMAND, Ryszarda 44, 05—800 PRUSZKÓW 

tel. (0-2) 758-73-48

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

20 000
2 zł
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1 zł 40 gr
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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 wy
żej

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

— cała kolumna wewnętrzna _ 12500 000
(okładka s. II i III) 1250zł

— 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

jedno 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!

7000
70 gr

10 000
1 zł

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

mery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 01—806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586—77578—136 (na załączonym na s. 45 przekazie 
pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz bezpłat
ny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dosta
wę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu: 34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS, Wydawnictwach ODZ (00- 
-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w 
godz. 9.00—14.00 (tel. 27-00-38) oraz w księgarniach 
warszawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 A, 
I p.), „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Krakows
kie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2). 
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pi. 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
CZęSTOCHÓWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiec
ko—Zamek)
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi 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 IV kwartał do 20 sierpnia br. W tym samym ter
minie przyjmują zamówienia urzędy pocztowe i dorę
czyciele.

Redakcja przeprasza za dwa błędy w artykule Wzniosłem pomnik 
trwalszy od spiżu M. Konopki w numerze 6/1995: s. 11 — chodziło 
o wyznacznik równoleżnika 52°, a nie południka, a na s. 14 — 
o miejscowość Dębe koło Modlina, a nie Mińska Mazowieckiego.
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UBIORY W POLSCE
VIII. Kontusz kontra frak

Czasy panowania ostatniego króla I Rzeczypospolitej, Stanisła
wa Augusta Poniatowskiego (1764—1795), to okres wielkich 
wzlotów, ale jednocześnie początek końca polskiego ubioru na
rodowego. Był on wówczas jeszcze powszechnie używany przez 
większość szlachty, wyróżniając Polaków za granicą i w oczach 
licznie odwiedzających nasz kraj cudzoziemców. Ci ostatni za
uważali i przeważnie pozytywnie oceniali ową odzieżową odręb
ność. Anglik, Nathaniel William Wraxall, tak pisał w 1778 r.: 
„Jest w tym polskim ubiorze coś marsowego, surowego i charaktery
stycznego, a jednak nie budzącego sprzeciwu. Stanowi on bowiem 
jakiś wyłom w nudnej i mdłej jednolitości, charakteryzującej wygląd 
zewnętrzny mieszkańców Europy, którzy w trakcie bieżącego stule
cia niemal zupełnie zatracili narodowe odrębności strojów”.
Sami Polacy zdawali sobie jednak sprawę z postępującego zagro
żenia dla egzystencji narodowej mody i już na sejmie konwoka- 
cyjnym w 1764 r. wystąpiono w jej obronie. Najbardziej znaczą
cym krokiem w tej walce było uchwalenie w 1776 r. ustawy o 
mundurach wojewódzkich, czyli ubiorach dla posłów poszcze
gólnych ziem, składających się z żupana i kontusza w określo
nych kolorach. Powszechne przyjęcie przez szlachtę owych mun
durów miało nie tylko aspekt patriotyczny (wierność tradycji), 
ale i praktyczno-ekonomiczny, ustalono bowiem, że „z żadnego 
inszego sukna robione być nie mają, tylko krajowego”. Szczegól
nie wyraźnej, wymowy ideologicznej nabrał strój narodowy 
w latach Sejmu Czteroletniego, gdy manifestacją patriotycznych 
nastrojów było powszechne „noszenie się” po polsku.
Jak wyglądał ubiór narodowy w ostatnich dziesięcioleciach ist
nienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów? Żupan i kontusz ule
gły skróceniu — sięgały nieco poniżej kolan. Żupan miał nadal 
niski, stojący kołnierz i zwężające się ku dłoni rękawy, zakończone 
małymi mankietami. Kontusz zachował rozcinane rękawy — 
wyloty z wąskimi mankietami, nazywanymi łapkami. Płaskie 
wyłogi kontusza przy mundurach wojewódzkich naszywane by
ły rzędem metalowych guziczków, a w latach osiemdziesiątych 
XVIII w. kontusz zyskał jeszcze stojący, wysoki kołnierz. Zmie
niono też wówczas krój tylnej części ubioru, wprowadzając od 
linii stanu do dołu szereg płaskich, zaprasowanych fałd.
We wspomnianych mundurach wojewódzkich stosowano naj
częściej kontrastowe zestawienia barw obu części stroju. Np. 
szlachta województwa płockiego nosiła kontusze jasnoszafirowe 
z pąsowymi wyłogami i „słomianego” koloru żupany; wojewódz
two rawskie przywdziało kontusze czerwone z kołnierzem, wyło
gami i łapkami czarnymi oraz białe żupany, a województwo wi
leńskie paradowało w granatowych kontuszach do karmazyno
wych żupanów.
Do ubioru narodowego używano czapek z tkaniny, obwiedzio
nych futrzanym otokiem. Występowały one w kilku różnych 
odmianach, lecz najbardziej popularne były czapki z niską, 
okrągłą główką, obszyte barankiem, a od czasów Konfederacji 
Barskiej czapki rogatywki, zwane też konfederatkami — wyż
sze i sztywniejsze, z kwadratowym wierzchem. Buty nadal były 
głównie żółte lub czerwone, a metalową podkówkę zastąpił 
w nich skórzany, niewysoki obcas.
Niezbędnym akcesorium narodowego stroju był pas kontuszo
wy, tkany z jedwabiu, często z dodatkiem srebrnej lub złotej nici 
(pasy srebrno- i złotolite). Pas taki miał do 4,5 m długości i do 
45 cm szerokości. Sporządzano go wedle określonego układu 
wzorów: część środkową (wciąż) wypełniały przeważnie drobne 
poprzeczne paski z motywem wici roślinnej, a wyodrębnione po
wierzchnie zakończeń pasa (głowy) dekorowano stylizowanymi 
bukietami kwiatów, krzaczkami, drzewkami. Pasy kontuszowe, 
sprowadzane początkowo do Polski ze Wschodu (Indie, Persja), 
od lat czterdziestych XVIII w. zaczęto produkować w kraju. 
U schyłku I Rzeczypospolitej działały już liczne persjarnie: w Shic- 

ku, Grodnie, podwarszawskich Kobyłkach i Lipkowie, w Krako
wie. Polskie pasy kontuszowe powtarzały wprawdzie głównie 
wzory wschodnie, ale cechowała je też swoista odrębność: moż
liwość noszenia na obie strony (pasy dwustronne) lub nawet uzy
skiwanie czterech wariantów kolorystycznych, dzięki podziało
wi pasa na dwie odrębne płaszczyzny barwne po każdej stronie 
(pasy czterostronne).
Coraz większą konkurencją dla ubioru narodowego stawał się za 
panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego strój zachodni. 
Sam władca nigdy nie nosił ubioru polskiego (nawet w czasie ko
ronacji wystąpił w kostiumie cudzoziemskim własnego pomysłu), 
a jego upodobania estetyczne zdecydowanie skierowane były w 
kierunku mody zachodnioeuropejskiej. Strój cudzoziemski, zwa
ny w Polsce „suknią”, wzorowany był na francuskim. Składał się 
z wierzchniego fraka, dopasowanego górą, o lekko rozszerzo
nych od talii połach, z długimi rękawami o szerokich mankietach 
i stojącym kołnierzem. Rozchylone z przodu poły fraka ukazywa
ły krótką, obcisłą kamizelkę odmiennego koloru, często hafto
waną. Spod fraka i kamizelki widoczne były fragmenty białej ko
szuli — wysoki kołnierz, koronkowy żabot z przodu i takież 
mankiety przy rękawach. Do fraka noszono obcisłe, krótkie 
spodnie, zapinane pod kolanami i białe, jedwabne pończochy oraz 
płytkie pantofle na niewielkim obcasie, z klamrą na podbiciu. 
Zachodniemu ubiorowi przynależała odpowiednia fryzura: peru
ka lub biało pudrowane własne włosy, ułożone w pukle po bo
kach twarzy, a z tyłu związane czarną kokardą. Gładko wygolona 
twarz, a u boku cienka szpada dopełniały modnej całości.
Eleganci w kusych fraczkach najlepiej czuli się w towarzystwie 
pań, które wówczas już powszechnie naśladowały modę francu
ską. Nadal nosiły ściskające talię gorsety-sznurówki i poszerzają
ce spódnicę sztywne rogówki, choć te ostatnie przyjmowały na 
ogół umiarkowane rozmiary. Suknie, szyte z lżejszych materia
łów, miały dopasowany stanik z dużym dekoltem i rękawami do 
łokcia oraz sutą spódnicę. Chętnie zdobiono je koronkami lub 
„garnirowano” marszczonymi wstążkami, falbankami i kwiata
mi. Od lat siedemdziesiątych XVIII w. Polki przyjmowały też 
wymyślony w Paryżu fason lekkiego okrycia wierzchniego, zwa
nego poloneską (od francuskiego polonaise), które jedynie 
trzyczęściowym krojem pleców zbliżone było do polskiego kon
tusza. Poloneską, zakładana na suknię, była rozchylona z przodu, 
po bokach udrapowana w dwa „skrzydła”, a z tyłu w „ogon”. 
Zbyt duże dekolty przesłaniały panie różnego rodzaju krótkimi 
narzutkami w formie chust lub pelerynek. Skrócone do kostek 
suknie ukazywały nogi w białych pończochach i atłasowych pan
tofelkach na wysokim obcasie. Fason obuwia starał się sprostać 
ówczesnym wymaganiom co do damskiej urody, której oznaką 
była także jak najmniejsza stopa. Toteż damskie pantofelki miały 
wysoko zabudowane podbicie i duże, biżuteryjne klamry z 
przodu, co optycznie zmniejszało wygląd nóżki. W Polsce nie 
hołdowano za to zbytnio ówczesnej modzie olbrzymich i skomp
likowanych fryzur lub peruk — uczesania kobiece były na ogół 
tylko lekko podwyższone, pudrowane i umiarkowanie zdobione 
kwiatami, kokardami czy biżuterią.
Po utracie niepodległości polski ubiór narodowy stał się reliktem 
przeszłości i symbolem tradycji. Używano go tylko okazjonalnie, 
głównie przy uroczystościach rodzinnych czy obchodach roczni
cowych. Był za to często opiewany w poezji, zarówno przez zna
komitych twórców (Mickiewicz, Słowacki, Lechoń), jak i anoni
mowych autorów, jak chociażby w poniższym wierszyku:

„ Gdzie się podział ten wiek złoty i te dawne czasy
Gdzie kontusze celowały i złociste pasy, 
Spinka złota u koszuli, wąs w górę skręcony, 
Karabela koło boku i bucik czerwony. ”

W życiu codziennym frak wygrał w walce z kontuszem...
Anna Sieradzka



1 — czapka
la — czapka-konfederatka
2 — kołnierz kontusza

— wyłogi
3 — żupan
4 — pas kontuszowy 

4a — wciąż
4b — głowy

20

la

(rys. Sława Nowińska)

5 — kontusz
6 — buty męskie
7 — pudrowana peruka
8 — żabot
9 — frak

10 — kamizelka
11 — krótkie spodnie
12 — pończochy męskie

13 — pantofle męskie
14 — szpada
15 — fryzura damska
16 — narzutka
17 — poloneska
18 — suknia
19 — pończochy damskie
20 — pantofle damskie



Białowieża

1 Drewniana zabudowa wsi 
z X1X-XX w.
2. Dworek myśliwski 
wybudowany
dla cara Aleksandra II 
w 1846 r.
3. Cerkiew Św. Mikołaja 
z lat 1839-1893
4 Drewnidba 
kapliczka cmentarna 
z 1873 r.

fzd/pc/a.
1-4 - Paweł Fabijański, 
tto * Wiesław Ul. Zieliński)

itowieskj Park Marodowy (5317 
M,tym śaipynł pod ochroną - 

znalazł się większy obszar Puszczy Białowieskiej (125 tysięcy 
ha) - ostatniego* fragmentu naturalnego lasu na nizinach 
europejskich. Puszcza - to pie tylko drzewa, fauna i flora, to 
także ludzie, którzy od kilku stuleci budują tu swoje osady i 
tworzą oryginalną „kulturę puszczańską”. Do takich osad na
leży Białowjeża (1,5 tysiąca jnieszkańców) nad rzeką Narew
ką, położona na polanie powstałej z karczowania lasów przez 
ostatnie 300 lat. Znajduje się tu dyrekcja parku, placówki 
badawcze.* muzea i ośrodek turystyczny, zaś kultura ma
terialna, której wyrazem jest m. in. budownictwo, należy do 
strefy pogranicza Zachodu i Wschodu.


