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Od redakcji

100 KONKURS 100
Prawie cały nieprawdziwy był mały ar
tykuł na s. 40 numeru setnego (6, 1995) 
pt. Rewelacyjne odkrycie i gratulujemy 
Czytelnikom, którzy to odgadli!
Oczywiście chodziło o słynny dom 
Iwaszkiewiczów Stawisko koło Podkowy 
Leśnej w pobliżu Warszawy, obecnie 
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkie
wiczów. Prawdziwe w artykule były tyl
ko: lokalizacja domu, nazwisko Lilpo
pów, istnienie muzeum i zbiorów oraz 
zdjęcie. Zdjęcie to powtarzamy w bieżą
cym numerze na ostatniej stronie okład
ki, tam też zamieszczamy inne ilustracje 
i krótką (tym razem prawdziwą!) infor
mację.

W wyniku losowania wśród dobrych od
powiedzi przyznane zostały następujące 
nagrody pieniężne (dar Fundacji PRO 
AUXILIO):

— I nagroda w wysokości 400 zł — p. Jan 
Ciesielski z Zagania;

— dwie nagrody II po 150 zł — p. Wło
dzimierz Sakwiński z Sopotu i p. Maria 
Zaremba z Warszawy;

— nagrody pocieszenia — słownik pt. 
Architektura obronna (dar ODZ): pp. 
Paweł Szymański z Warszawy, Małgo
rzata Kotarba z Warszawy, Krystyna 
Kępińska z Warszawy, Halina Szczepa
niak z Łodzi oraz Regina Czupryn z 
Pruszkowa.

Wszystkim nagrodzonym i nie nagro
dzonym uczestnikom konkursu dzięku
jemy za nadesłane odpowiedzi. Nagrody 
wysyła Oficyna Wydawnicza AMOS (tel. 
34-65-21).

O zmarłych twórcach tak pisał właśnie 
Jarosław Iwaszkiewicz: „Czy znikają oni 
z naszego widnokręgu bez śladu? Jakże, 
pozostawiają swoje dzieła. Tak, oczywiś
cie, ale osobowość ich jest zamknięta 
także w rękopisach, których nie dokoń
czyli, w listach przez nich pisanych i pi
sanych do nich, w ich piórach i ołów
kach, którymi kreślili swe dzieła, w kwi
tach i rachunkach pochowanych w szuf
ladach, w fotografiach gromadzonych w 
ciągu całego życia... Słowem pozostaje 
po nich atmosfera, która tak ważna jest 
do zrozumienia ich życia i dzieła, do zro
zumienia całej historii współczesnej. ” 
W naszym kraju domy i ich wnętrza ni
szczone są co najmniej dwa razy w ciągu 
wieku — Stawisko jest więc wielką rzad
kością. O zatrzymanie „atmosfery zro
zumienia historii współczesnej” dopo
mina się autor artykułu Muzea wyobra
źni (s. 2). Zwracamy jeszcze uwagę na 
wspomnienie historyka sztuki prof. Je
rzego Kowalczyka na temat jego pier
wszych spotkań z zabytkami (s. 6), na ar
tykuły o Krakowie (ss. 13 i 26) i o fortyfi
kacjach Helu (s. 23).

Nasi Czytelnicy bardzo szybko zorien
towali się, że coś niedobrego dzieje się ze 
„Spotkaniami” od lipca br. Spieszymy 
więc z odpowiedzią na liczne listy i tele
fony — dotkliwy brak pieniędzy spowo
dował opóźnienie w wydaniu numeru 
lipcowego (7, 1995), konieczność połą
czenia numeracji 8 z 9 oraz inne 
oszczędności (m.in. zmniejszony na
kład). Zdajemy sobie sprawę, że tra
cimy odbiorców i „wypadamy” z rynku, 
o czym pisali Czytelnicy. Za wszystkie 
utrudnienia serdecznie wszystkich za
wiedzionych Czytelników przeprasza
my!
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Muzea
— to jedyne miejsca, 

gdzie mogą być 
bezpieczne pamiątki 

po wybitnych twórcach 
— od szlafroka 

po ich dzieła. 
Zbyt dużo 

tych pamiątek 
już zaprzepaściliśmy...

Muzea 
wyobraźni

JANUSZ MILISZKIEWICZ

Julian Klaczko, 
ceniony historyk sztuki i literatury, 

napisał w 1857 r.: „Dźwięk i słowo 
to są jedyne wcielenia dla polskiego i 

słowiańskiego ducha naturalne, nie 
wymuszone i prawdziwe. Jedyne, które lud 

u nas zrozumieć a masy uznać i uczcić są 
w stanie. (...) Gdy najuboższy nawet 

mieszkaniec Apeninów potrafi obraz 
jakiegoś mistrza ukochać i cieszyć się 

z niego, na naszym chłopie twory dłuta 
i pędzla żadnego nie zrobią wrażenia 

i w obojętnym go milczeniu zostawią dzieła 
Fidiasza i Rafaela. Tego samego znowu 

chłopa śpiewem i skrzypkami do łez nieraz 
rozrzewnisz, do szału rozweselisz, a bajką 
dopiero i klechdą zaprowadzisz go, jak się 

wyraża, na drugi koniec świata”.

Diagnoza Juliana Klaczki jest do dziś ak
tualna. Świadczy o tym najdobitniej 
fakt, że mamy w Polsce około 60 biogra
ficznych muzeów literackich (zob. 

okładka s. IV) i mniej niż 10 muzeów poświęconych 
twórcom sztuk pięknych. Literaci mają w stolicy na
wet swoją kamienicę, w której odtworzono mieszka- 
nia-pracownie poetów i pisarzy. Czym, jeśli nie bra
kiem zamiłowania do sztuki, można wytłumaczyć 
fakt, że malarzom i rzeźbiarzom nie podarowano ta
kiej kamienicy, że archiwa największych nawet mala
rzy lądują na śmietniku, że nawet europejskiej klasy 
malarz Witold Wojtkiewicz nie ma swojego mu
zeum?
Wnętrze, w którym żył i tworzył wielki artysta, może 
być kluczem do zrozumienia jego twórczości i sztuki 
w ogóle. Genius loci sprawia, że w takim wnętrzu 
silniej chłoniemy wiedzę o sztuce i o czasach minio
nych. Nie zapomnę chwil spędzonych w domu Woj
ciecha Weissa. Poczęstowano mnie herbatą. Podno
sząc do ust filiżankę spostrzegłem na wiszącym tuż 
obok obrazie „Podwieczorek” tę samą filiżankę, 
uwiecznioną 80 lat wcześniej. W kraju zniszczonym 
przez zaborców, dwie wojny światowe i komunisty
czną rewolucję, przez 80 lat ocalał tak kruchy przed
miot? Nie wierzyłem własnym oczom — to był 
wstrząs! Podobne emocje przeżyłem, kiedy malarka 
Monika Żeromska postawiła przede mną herbatę w 
idealnie zachowanej filiżance, którą wydobyła spod 
gruzów Starego Miasta. Te przedmioty miały wielką 
metafizyczną wartość, wręcz porażały autentyzmem. 
Czułem się tak, jakbym uczestniczył w jakimś drama
tycznym misterium. Dzięki temu pamiętam każdy 
szczegół i każdą chwilę spędzoną w obydwu domach.

Pod koniec lat osiemdziesiątych odwiedzałem 
grafika i malarza Tadeusza Gronowskiego 
(1894—1990) w jego warszawskim mieszkaniu przy 

ul. Okólnik 9. Gmach postawiony przez ordynata 
Krasińskiego od czasu wojny miał poobrywane bal
kony, od frontu stał drewniany dach chroniący 
przechodniów przed obrywającymi się zmurszałymi 
gzymsami. Natomiast wewnątrz, co było w stolicy 
wyjątkiem, zachowała się nie tylko oryginalna stolar
ka, okucia, ale nawet zabytkowe przedwojenne kon
takty do zapalania światła. W apartamencie Gronow
skiego, w ciemnym przedpokoju, leżał na szafce sta
rodruk, od pół wieku w tym samym miejscu. Zabyt
kowe wyposażenie, w tym meble projektu Gronow
skiego, od pół wieku również zajmowały te same 
miejsca. W takim otoczeniu przyjmował gości Wielki 
Mistrz Kapituły Orderu Pomiana, w takim otoczeniu 
tworzył powszechnie znane ilustracje do Pana Ta
deusza i np. zrealizowane projekty wnętrz Teatru 
Wielkiego. Mieszkanie Tadeusza Gronowskiego 
doskonale nadawało się na kameralne muzeum 
sztuki. Przez lata był Gronowski prezesem Zarzą
du Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.
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1.2. W tym 
miejscu 

najchętniej 
pracował 
Tadeusz 

Gronowski (1), 
a tu 

często 
przyjmował 

gości (2)

ZP AP miał w swoim statucie odnotowany obowiązek 
opiekowania się spuścizną po wielkich arty
stach. Dorobek Gronowskiego i pamiątki po 
nim uległy rozproszeniu.

Nieraz odwiedzałem willę przy ul. Obrońców
15 na Saskiej Kępie, zapraszany przez malar

kę i scenografkę Teresę Roszkowską. Dom zbudował 
ojciec malarki, wybitny inżynier, przemysłowiec i 
dyplomata, którego rękopiśmienny pamiętnik spo
czywa w archiwum stołecznego Muzeum Narodowe
go. Na dole salon, na piętrze trzy pokoiki i dwa po
mieszczenia na poddaszu. Legendarny kolekcjoner 
Tadeusz Wierzejski gotów był za gigantyczną kwotę 
kupić od Roszkowskiej jej antyki. W domu były 
skarby! Urocza gospodyni oprowadzała mnie i ob
jaśniała: na tym steinwayu grywał Lutosławski, ten 
obraz powstał pod wpływem takiego natchnienia... 
Wnętrze zastygło w stanie z lat dwudziestych. Nie 
było tu nawet centralnego ogrzewania. Kryształowe 
łezki żyrandoli nie dawały blasku, omszałe od kurzu. 
Tak samo zakurzone były zabytkowe sprzęty czy roz- 
stępujące się pod własnym ciężarem kilkusetletnie 
tkaniny zdobiące ściany. Czułem się tak, jakbym stał 
pośród dekoracji do Sanatorium pod klepsydrą. W do
szczętnie spalonej Warszawie zachowało się takie au
tentyczne wnętrze? Niewiarygodne! Gdyby urzą
dzono w nim muzeum, ożywiałby je dobiegający z 
magnetofonu głos malarki, opowiadającej o pięknym 
obrazie „Dzieci z szopką”: „ To było w 1981 r., w sta
nie wojennym. Była godzina milicyjna, lecz ja się tym

3. Fragment 
salonu 

w domu 
Marii 

i Stanisława 
Dawskich
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zupełnie nie przejmowałam i jak zawsze nocą chodzi
łam na spacer z psem. Idę ulicą Gruzińską, a zza 
drzew wychodzą chłopcy i śpiewają kolędę. Ja z psem, 
a oni z gwiazdą! Widok ten długo leżał w moich kisz
kach, aż wreszcie w 1986 r. namalowałam... ”
W przedpokoju willi przy ul. Obrońców 15 wisiało 
lustro. W czasie Powstania Warszawskiego uderzył w 
nie odłamek. W powstałe w szkle szczeliny malarka 
codziennie wtykała jedno ptasie piórko znalezione na 
spacerze. Po pół wieku powstała jedyna w swoim ro
dzaju kompozycja. Lustro, jak zegar, odmierzało 
czas. Roszkowską zamordowano 25 października 
1992 r. Nikt nie pomyślał o utworzeniu w jej 
domu muzeum sztuki, choćby o ocaleniu lustra 
artystki.

Przez lata historycy i krytycy sztuki kreowali 
Henryka Stażewskiego (1894—1988) na naj
wybitniejszego współczesnego malarza. Wyobraź

my sobie, że na wzór Muzeum Literatury w 
jednej z kamienic zrekonstruowano pracownie 
artystów i wejdźmy do pracowni Stażewskiego. 
Wita nas wystawiony w gablocie manekin, odziany w 
słynny „konstruktywistyczny” szlafrok artysty oraz 
w me mniej słynne podkolanówki we wściekle czer-

Księga w sakwie

W 1994 r. zakończono 
konserwację drew

nianych rzeźb znaj
dujących się na zewnęt
rznej ścianie absydy prez
biterium kościoła Św. 
Marka w Krakowie. 
Przedstawiają one Golgo
tę — Ukrzyżowanego 
Chrystusa z Matką Boską 
i św. Janem Ewangelistą, 
powstały one na początku 
XVI w. w warsztacie kra
kowskim. Ze względu na 
niekorzystny wpływ wa
runków atmosferycznych 
oryginały rzeźb ustawiono 
w północnej nawie tego 
kościoła, a ich miejsce za
jęły kopie.
Dzieło to nie wyróżnia się 
na tle późnośredniowie
cznego snycerstwa kra
kowskiego niczym szcze
gólnym. Warto jednak 
przyjrzeć się postaci św. 
Jana Ewangelisty i zwró

cić uwagę na trzymaną 
przez niego w lewej dłoni 
księgę w niespotykanej 
obecnie oprawie. Jest to 
tzw. oprawa sakwowa, 
która oprócz pełnienia 
podstawowej funkcji och
rony woluminu ułatwiała 
noszenie księgi. Od op
rawy zwykłego typu różni
ła się tym, że materiał, z 
którego ją wykonywano, 
przedłużano na dolnych 
krawędziach okładzin księ
gi, a uzyskanemu w ten 
sposób płatowi nadawano 
kształt zbliżony do trójkąta 
(przy otwartej księdze). 
Zamknięcie księgi powo
dowało jednoczesne zło
żenie we dwoje płatu 
sakwowego, który w tej 
postaci służył jako uchwyt 
całości. Tak oprawioną 
księgę można było trzy
mać za to przedłużenie, 
czyli sakwę bądź nosić

przy pasie — w tym celu 
związywano koniec sak
wy w węzeł, który po przy
troczeniu. księgi zapobie
gał jej wysunięciu się. Aby 
ułatwić pewniejsze przy
troczenie, koniec sakwy 
zaojsatrywano niekiedy w 
kółko bądź haczyk. Księgi 
w oprawie sakwowej nie 
mogły być ani zbyt cięż
kie, ani zbyt duże, dlatego 
stosowano ją najczęściej 
do niewielkich modlitew
ników i brewiarzy, a nie 
np. ksiąg liturgicznych, 
nierzadko imponujących 
swymi rozmiarami.
Ten rodzaj oprawy stoso
wano od drugiej połowy 
XIV do pierwszej poło
wy XVI w., o jej popular
ności świadczy blisko 450 
przedstawień w europej
skiej sztuce średniowie
cznej. Jednym z nich jest 
rzeźba w krakowskim 
kościele Św. Marka — 
księgę w oprawie sakwo
wej trzyma św. Jan Ewan
gelista. M.M.
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4. Ulubiony 
obraz Dawskiego 

„Wiosna”
5. W tej szafce 

Monika Żeromska 
przechowuje porcelanę 

wydobytą z gruzów 
Starego Miasta

(zdjęcia:
Janusz Miliszkiewicz)

wone pasy. Te elementy stroju — to relikwie, w nich 
artysta przyjmował gości. Na ścianach porozwiesza
no złote myśli malarza, które nieomal dziecięcym 
pismem kaligrafował na małych karteczkach. Każde
go zaskakują realistyczne obrazy, gości zachwycają 
kubizujące dzieła. Oczywiście oglądamy ocalony 
przez kogoś zapobiegliwego oryginalny spis lokato
rów z bloku przy ul. Świerczewskiego 64, który przez 
lata informował, że mieszka tu Henryk Starzewski 
(przez „rz”!).

Wyobraźmy sobie, że otwieramy następne 
drzwi w tej wydumanej Kamienicy Mala
rzy. Zrekonstruowano tu wnętrze pracowni Marii 

(malarki, 1909—1994) i Stanisława (grafik i malarz, 
1905—1990) Dawskich, którzy przez powojenne lata 
organizowali życie kulturalne na Ziemiach Odzyska
nych. Osiemnastowieczna sekretera, idealnie zacho
wane meble w stylu Ludwika Filipa, setki dzieł daw
nego rzemiosła artystycznego. W oknach witraże 
oraz najwybitniejsze dzieła współczesnych polskich 
„szklarzy” — nic dziwnego, prof. Dawski był twórcą 
polskiej szkoły szkła artystycznego. Komplet dzieł 
Gielniaka, który był uczniem i wychowankiem Daw- 
skiego. Najlepsze dzieła współczesnych polskich ar
tystów, od Geta po Jana J. Aleksiuna, Ludwika Ki- 
czurę i Zbigniewa Horbowego, których wykształcił 
Dawski, pedagog o niepospolitej pasji. Setki okazów 
porcelany, afrykańskie maski przeniesione z tzw. 
Domu bez Kantów, gdzie mieszkali Dawscy. Oczy

wiście cały czas marzymy. W zrekonstruowanej w 
Kamienicy Malarzy pracowni Dawskich wystawiono 
tzw. odbitki stanowe grafik, odbijane w trakcie pra
cy, przed jej ostatecznym ukończeniem. Dzięki temu 
goście poznają alchemię sztuki, drogi, jakimi podąża 
niczym nie ograniczona wyobraźnia artysty, zanim 
trafi do celu. Uczeni przekonują, że człowiek myśli 
obrazami, że zatem kształtowanie wyobraźni ma 
podstawowe znaczenie dla rozwoju twórczego myś
lenia. Pobyt w Kamienicy Malarzy kształtuje nie tyl
ko smak estetyczny...
Mamy ponad 60 muzeów literackich i mniej niż 10 
biograficznych muzeów poświęconych sztukom pię
knym. I na dobrą sprawę większość z nich powstała 
wcale nie dlatego, że kochamy sztuki piękne! Prze
cież Dom Matejki to nie jest muzeum malarza, lecz 
muzeum patrioty, muzeum Konstantego Laszczki w 
Dobrem powstało nie dlatego, że rodacy kochają 
rzeźbę — po prostu artysta przez sentyment ofiaro
wał swą spuściznę rodzinnej wsi. Gdyby Alfons 
Karny nie wmusił swych rzeźb rodzinnym stronom, 
to w Białymstoku nie byłoby muzeum jego imienia. 
Przez ćwierć wieku utrudniano powstanie muzeum 
Nikifora, „no bo co to za artysta, przecież on pluł na 
farby!” Izba Pamięci Tadeusza Kulisiewicza rodziła 
się w bólach i powstała wcale nie dlatego, że Kulisie
wicz tworzył piękne rysunki — dla przyzwoitości 
trzeba było coś począć z jego darem. I tak dalej, i tak 
dalej. Julian Klaczko wypowiedział swą opinię ponad 
sto lat temu!

Janusz Miliszkiewicz
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Fascynacja zabytkami 
i historią 
rodzi się 

w różnorodny sposób, 
najczęściej jednak 

w miejscach, 
gdzie spędzamy 

dzieciństwo 
i młodość.

P
rzy kościele parafialnym w Potoku
Wielkim ojciec mój był organistą 
przez 27 lat. Parafia jest stara, założo
na bowiem została już w 1326 r.; koś

ciół też stary, murowany, gotycki z końca XV w. 
Grube oskarpowane mury jednonawowego koś
cioła przeprute ostrołukowymi oknami, z ka
miennymi portalami — działały na moją mło
dzieńczą wyobraźnię. Podziwiałem misternie 
przenikające się laskowania w zwieńczeniu pó- 
źnogotyckiego portalu głównego w fasadzie. 
Urzekała mnie kilkuwiekowa patyna na żelaznych 
gotyckich drzwiach ozdobionych rozetami — w 
portalu prowadzącym z zakrystii do prezbite
rium — z potężnym zamkiem otwieranym wiel
kim kluczem. Zrozpaczony byłem, gdy pewnego 
razu przyjechałem do rodziców ze szkół lubel
skich i spostrzegłem, że wspaniała patyna znikła 
pod powłoką szarej farby olejnej.

Moje spotkania z zabytkami

Potok
Wielki

JERZY KOWALCZYK

Pierwszą okazją do spotkań z zabytkami 
jest zawsze miejscowość rodzinna. 

Niezależnie czy będzie to wielkie 
historyczne miasto, takie jak Kraków, 

Warszawa, czy skromna wieś, taka jak mój 
Potok Wielki w Lubelskiem koło Kraśnika. 

Mieszkałem w tej wsi z rodzicami od 
piątego roku życia, spędziłem tam 

dzieciństwo i młodość, dlatego uważam ją 
za rodzinną.

Lubiłem rysować bryłę kościoła zwieńczoną 
zgrabną o formach barokowych wieżyczką na 
sygnaturkę z końca XIX w. Wnętrze kościoła 
wypełnione niegdyś „starożytnymi” ołtarzami i 
obrazami, może jeszcze z epoki gotyku i renesan
su, strawił pożar w 1880 r. (ogień przeniósł się z 
płonącej proboszczowskiej karczmy). Nowe wy
posażenie świątyni nie miało patyny wieków, 
złocenia były świeże, kolory nie wyblakłe. Płaski 
drewniany strop nad nawą z malowaną Trójcą 
Świętą, ołtarze neobarokowe, na które ciągle pa
trzyłem jako ministrant, nie robiły na mnie ta
kiego wrażenia, jak grube mury gotyckiej bryły 
kościoła. Dobrze zapamiętałem organy z neoba- 
rokowym prospektem. W archiwum parafialnym 
wygrzebałem wiadomość, że budował je organ- 
mistrz Hipolit Paroszkiewicz, a oprawę snycer
ską wykonał rzeźbiarz Kiessewetter z Lublina w 
1882 r. Lubiłem chodzić na chór muzyczny i pa
trzeć, jak ojciec grał na organach. Utrwaliłem na 
fotografii jego sylwetkę na tle światła wpadające
go przez okno fasady. Moje zainteresowanie 
wzbudzały umieszczone w płycinach filarów 
ogrodzenia kościoła tablice z piaskowca z nazwi
skami proboszczów parafii potockiej i datami ich 
pasterzowania od końca XVI w. Nazwiska i daty 
wyszperał ze źródeł oraz sprawił tablice wraz z 
murowanym ogrodzeniem w 1904 r. światły ks. 
dr Paweł Wronka, proboszcz potocki. W archi
wum parafialnym zachowały się księgi metry
kalne od końca XVI w., jedne z najstarszych w 
diecezji lubelskiej. To z nich ks. Wronka wy
łuskał nazwiska proboszczów. Lubiłem przeglą
dać te stare wąskie księgi, zwane tutkami, zapeł
nione drobnym, trudno czytelnym pismem łaciń
skim. Odnajdywałem nazwiska rodzin chłop
skich, które do moich czasów żyły od pokoleń w 
parafii potockiej. Wspominam o tablicach z na
zwiskami proboszczów nie bez powodu. Przed
sięwzięcie ks. Wronki było dla mnie źródłem
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1. Widok
Potoku Wielkiego
2. Gotycki 
kościół 
parafialny
3. Antaba 
u drzwi 
żelaznych 
do zakrystii 
w kościele

inspiracji, gdy po latach inicjowałem umieszcze
nie kamiennych tablic uwieczniających nazwi
ska, godności kościelne i tytuły naukowe infuła
tów przy kolegiacie zamojskiej.

Utrwalił mi się w pamięci niski głęboki ton potę
żnego gotyckiego dzwonu zawieszonego w 
dzwonnicy przed fasadą gotyckiego kościoła. 
Niestety, okupanci niemieccy w czasie ostatniej 
wojny zabrali go wraz z dwoma mniejszymi na 
złom. Wielka to strata. Trudno tu jednak nie 

wspomnieć o brawurowej akcji przeprowadzonej 
przez kilku młodych mężczyzn z parafii: Maria
na Szymańskiego, braci Adama i Wacława Wój
cików, Marka Kosiowa i Piotrowskiego. Pod osło
ną nocy w czasie jesiennej pluchy 1940 r., z pe
ronu na stacji kolejowej w sąsiednim Zaklikowie, 
gdzie były składowane skonfiskowane dzwony, 
wywieźli dwoma wozami — mimo niemieckiej 
warty — i zakopali na polu Adama Burka, ukryli 
do końca okupacji dwa dzwony, co prawda nie te 
z Potoka, ale dwa inne, pochodzące z kościoła w 
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Zaklikowie. Te zdobyczne dzwony zawisły w 4 
dzwonnicy przy potockim kościele i są powodem 
dumy parafian.
Wszystko to, co było stare, historyczne, o war
tości artystycznej w Potoku Wielkim i wsiach 
okolicznych interesowało mnie bardzo. A więc 
kapliczki, figury przydrożne, młyny, wiekowe 
chaty. 45 lat temu rejestrowałem je dla pamięci 
ołówkiem, piórem i pędzlem. Prawie wszystko to 
znikło z krajobrazu moich stron rodzinnych. Nie 
ma śladu po drewnianej pochylonej kapliczce z 
figurą św. Jana Nepomucena przy drodze nad 
łąką, naprzeciwko chaty Lewandowskich. Zresz
tą sama stara chata, której wnętrze ze stropem 
belkowym, z charakterystycznym piecem chle
bowym, z kredensem i sofą utrwalone przeze 
mnie na rysunkach — też nie istnieje. Dwa stare 
młyny nad rzeką Stanianką (dziś to tylko wąski 
strumyk) pozostały jedynie na papierze, na któ
rym pędzlem uwieczniłem ich malownicze bry
ły. Pamiętam, jak przy rysowaniu młyna w Poto- 
ku-Stanach wylegitymował mnie milicjant, któ
ry wykazał obywatelską czujność wobec poten
cjalnego szpiega. Nie mógł zrozumieć, po co ry
suję tę ruderę. Wysokie drewniane krzyże w pa
rafii potockiej zwieńczone były małymi krzyżami 
o misternym rysunku, kutymi z żelaza. Oba
wiam się, że i tych krzyży już nie ma.

dy po trzydziestu latach odwiedziłem Po
tok Wielki, z radością natomiast spo- 5 

strzegłem, że zachowała się dobrze mi znana 
kapliczka przy skrzyżowaniu dróg, koło urzędu 
gminnego, ukryta wśród krzewów. Kapliczka 
dosyć okazała, zadaszona, ze ściankami z trzech 
stron, skrywa figurę Chrystusa Nazareńskiego. 
Dawniej ta figura Chrystusa z koroną cierniową 
na głowie, ze związanymi sznurem rękoma, w 
płaszczu i ze znakiem krzyża na piersiach, była 
dla mnie tajemnicza. Dopiero z czasem mogłem 
określić prawidłowo jej typ ikonograficzny o ro
dowodzie hiszpańskim. Figury tego typu roz
powszechnione zostały w XVIII w. przez zakon 
trynitarzy. Abym jednak to mógł po latach 
stwierdzić, trzeba mi było studiować historię 
sztuki.
U podstaw obrania tego kierunku i podjęcia się 
trudnej, ale fascynującej pracy naukowo-bada
wczej, leżała ciekawość i zainteresowanie zabyt
kami wsi rodzinnej. Jako świeżo upieczony gi
mnazjalista (50 lat temu) dokonałem „odkrycia” 
w Bibliotece Pedagogicznej w Lublinie. Pierw
szy raz z podręcznego księgozbioru wziąłem do 
ręki opasłe tomy Słownika geograficznego Króle
stwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z koń
ca XIX w. i w tomie VIII znalazłem obszerne 
hasło poświęcone mojej wsi. Zdumiałem się jej 
długą, sięgającą średniowiecza historią i obszer- 
nością hasła zawierającego wiele szczegółowych 
informacji o dawnych właścicielach, strukturze

4. Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena
5. Wnętrze chaty Lewandowskich
6. Stary młyn wodny w Potoku-Stanach 
(rys. Jerzy Kowalczyk w 1950 r.)

topograficznej i demograficznej, wreszcie o dzie
jach parafii i świątyni. Było to dla mnie podnietą 
do bliższego zainteresowania się dziejami Potoka 
i stron okolicznych.

Tym wszystkim, którzy pragną poznać swój kraj, 
jego dzieje i zabytki, serdecznie radzę zacząć od 
poznania swojej rodzinnej miejscowości. Warto
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różne „starocie” pofotografować, narysować i 
opisać. Jeśli bowiem ząb czasu i nieświadomi 
wartości ludzie zniszczą je, to przynajmniej po
zostanie dokument ich istnienia i zostaną ich 
kształty ocalone od zapomnienia dla następnych 
pokoleń.

Jerzy Kowalczyk 

Jerzy Kowalczyk — rocznik 1930, historyk sztuki, profe
sor zwyczajny, dydaktyk, pracownik Instytutu Sztuki 
PAN, redaktor naczelny „Biuletynu Historii Sztuki”, od 
dzieciństwa związany z regionem lubelskim i zamojskim, 
autor wielu artykułów i książek m.in. Kolegiata w Zamoś
ciu, W kręgu kultury dworu Jana Zamoyskiego, Zamość — 
citta ideale.

Odnowiony 
dom 
modlitwy

Trudno jest znaleźć w Polsce odno
wione żydowskie domy modlitwy — 

w większości zmieniły one bowiem swo
je przeznaczenie. Do wyjątków należy 
dom modlitwy B'nei Emuna w Krakowie 
przy ul. Meiselsa 17. Wzniesiony on zos
tał na terenie należącym od XV do XVII 
w. — co jest ciekawostką — do krakow
skich złotników. Obecny budynek zbu
dowano w 1886 r według projektu Jac
ka Matusińskiego z inicjatywy właścicieli 
posesji Leiba Schudmaka i Zussmana 
Schenkera. Po 1939 r. dom został opu
szczony i ulegał stopniowej dewastacji. 
Dopiero w latach 1990—1994 nastąpił 
kosztowny remont, konserwacja oraz 
adaptacja, która objęła tez przebudowę 
z przeznaczeniem dla żydowskiego Cen
trum Kulturalnego. Inicjatorem była 
Fundacja Judaica, autorem projektu od
budowy architekt Dariusz Gruszka.

Budynek domu modlitwy jest parterowy, 
wzniesiono go na planie czworobo
cznym, wnętrze zawiera obszerną salę 
męzczyzn od wschodu i mniejszą, prze
znaczoną dla kobiet. Z detali zachowała 
się eklektyczna żeliwna kolumna, zaś w 
sali mężczyzn zrekonstruowano orna
mentalną dekorację malarską. Godna 
uwagi jest też marmurowa tablica upa
miętniająca zmarłych. Od zewnątrz dom 
modlitwy ma duże okna i wejście zam
knięte półkoliście, zaś ściany są ożywio
ne przez pasy boniowania oraz niewielki 
szczyt.
Dom przy ul. Meiselsa, choć nie jest je
szcze tętniącym życiem centrum kultury, 
pozytywnie wyróżnia się spośród wielu 
zaniedbanych, zrujnowanych budowli na 
Kazimierzu. Stanowi też przykład właś
ciwego użytkowania dawnej kultowej 
budowli żydowskiej.

Jan Samek
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Wokół jednego zabytku

Chłopiec 
z 
ukraińskich 
stepów

Przeciętny Francuz XVIII w. 
miał o Polsce pojęcie blade. 
Wiedział tyle, ile zapamiętał z 
lektury owych zabawnych „Vend”, „Lo- 

doisk”, „pięknych Polaków” Walew
skich, pamiętników „hrabiny Lińskiej” i 
jak się te powieści i sztuki teatralne na
zywały. Z figurek z saskiej porcelany 
mógł widzieć przedziwnie ubraną niby 
turecką czy kozacką postać z czubem 
podgolonym, zawsze przy szabli, czasem 
kornie schyloną nad rączką damy. Był to 
obraz egzotyczny, oglądany okiem ży
czliwym, ale i nie bardzo realny, tym 
więcej że mało kto wiedział, gdzie owa 
Polska leży — koło Turcji czy Persji?
Toteż, kiedy przygotowywałem do 
druku książkę o francusko-polskich 
związkach w malarstwie, zastana
wiałem się, jak owo wyobrażenie 
przedstawić. I wtedy, na pokazie pol
skiego baroku w Łowiczu wypatrzyłem 
obraz jak marzenie. Na tle rozlewisk ste
powych, z rzadka porosłych roślinnością, 
nie dotkniętych ręką ogrodnika, więc w 
pejzażu dzikim, „naturalnym” pojawił 
się chłopiec w czerwonym kontusiku, u 
boku szabelka, przy cholewach ostrogi; 
wygolona główka zwrócona do widza, 
którego wita i pozdrawia czerwoną, fu
terkiem bramowaną czapeczką, jak nie 
przymierzając Kościuszko na swym 
wawelskim pomniku. Bo chłopak także 
dosiadł konia, kasztana, tyle że to koń na 
biegunach, ale w uprzęży bogatej. Obraz 
jest duży (133x168 cm), pełen naiwnego 
wdzięku, a w prawym dolnym rogu nosi 
podpis: „Lepine pinxit 1788”.
Byłem rad z tego odkrycia (bo obraz 
wówczas nie był jeszcze znany, później 
parokrotnie pokazano go na wystawach: 
sztuki francuskiej i „Polaków portret 
własny”) i chętnie go do książki wpro
wadziłem. Obraz należy do Muzeum 
Narodowego w Warszawie, gdzie go 
zdeponowali Potoccy w 1939 r.; na kroś
nie widnieje napis „Museum Warschau”, 
a także stempel „Własność Ordynacji 
Teplicko-Sitkowickiej”. W 1972 r. obraz 

ten muzeum kupiło (za 50 000 ówczes
nych złotych) od „Zofii Potockiej z Pe- 
czary pow. Bracław (Podolef', jak zapi
sano w inwentarzu. Więc chłopiec nie 
był jakimś wioskowym szlachetką, ale 
karmazynem: to sześcioletni Stanisław 
Potocki (1782—1831), który na pewno 
był synem Józefy Amalii z Mniszchów, 
ale czy istotnie jego ojcem był złą sławą 
naznaczony Szczęsny Potocki — to złe 
języki podawały w wątpliwość. O jego 
dalszej drodze życiowej wiemy dużo, ale 
może i chwalić się nie ma czym. Został 
wielkim mistrzem obrzędów (ceremonii) 
rosyjskiego dworu. W wojnie „ojczy
źnianej” przeciw Wielkiej Armii Napo
leona dosłużył się stopnia generalskiego. 
Ożenił się z Katarzyną Branicką, „córką 
hetmanowej”, a zmarł na cholerę w wiej
skim domu pod Petersburgiem. Był bar
dzo bogaty, słynne były „z pięknej robo
ty” jego srebra stołowe, pewnie francu
skie, jak Francuzem był kucharz, którego 
później zatrudnił wielki książę Konstan
ty. Miał córkę jedynaczkę, wcześnie osie
roconą, której zostawił dziedzicznych 16 
tysięcy „dusz” i jeszcze starostwo zwino- 
grodzkie. Wychowywała ją wielka pani, 
jaką była Arturowa Potocka, a zaślubio
no ją z wnukiem Stanisława Kostki Poto
ckiego. Więc całe środowisko, w któ
rym się obracała, jest dobrze znane, tak
że z historii politycznej i obyczajowej.

Ale wróćmy do naszego jeźdźca na 
drewnianym koniu. Jego obraz pocho
dził pierwotnie z Tulczyna (pejzaż, jeśli 
realny, wywodzi się z tamtych stron), a 
później zdobił pałac w Peczarze. Na tych 
dobrach Stanisław Potocki zabezpieczył 
posag swej córki Oktawii, wynoszący — 
bagatela — milion złotych. Obraz był w 
Peczarze do rewolucji bolszewickiej. 
Ostatni właściciel, polityk i działacz spo
łeczny Franciszek Salezy Potocki 
(1877—1949) przeniósł ten obraz, wraz z 
resztkami schedy ordynacji teplicko-sit- 
kowieckiej, do Krakowa.

Znamy więc losy przedstawionego 
chłopca i jego portretu. Ale kim był 
malarz? Tu sprawa jest trudniejsza, od
szukać się dały tylko strzępki biografii, 
nawet imienia jego nie znam. W aktach 
notowany jest tylko z nazwiska, w wersji 
Lepine lub L’Epine. Pochodził niewątp
liwie z Bordeaux, bo tam figuruje wśród 
założycieli Akademii Malarstwa w 1768 
r. Zresztą nie zagrzał tam miejsca, bo w 
1771 r. notowany już jest w Paryżu. Nie 
miał danych, by zrobić tu karierę, więc 
dobrze przetartym, także przez artystów, 
szlakiem udał się na wschód, do Rosji, bo 
tam, jak sądzono, artyści obsypywani są 
złotem. Ale nie wszyscy; Lepine musiał 
się zadowolić podolskim Tulczynem, 
gdzie w 1788 r. malował dla Szczęsnego 
Potockiego „nasz” portret — jedyny 
znany obraz Lepine’a. Artysta musiał na 
Ukrainie pozostać, bo na dalszy ślad jego 
życia natrafiamy nieoczekiwanie w ak
tach... austriackiej policji. Otóż 26 paź
dziernika 1798 r. wiedeńska policja za
wiadomiła gubernatora Galicji Wschod
niej, że malarz L’Epine był w Winnicy, a 
teraz jest w tajemnym kontakcie z puł
kownikiem Hofmannem w Brodach 
(które należały wówczas do wybitnego 
zbieracza malarstwa, Wincentego Potoc
kiego). Ten malarz, to — w oczach poli
cji — „bardzo podejrzana osobistość’’’, 
toteż prosi o wszelkie informacje o nim. 
Już 7 grudnia tego roku (jak austriackie 
urzędy wtedy pracowały!) komisarz po
wiatowy w Brodach donosił, że Hof
mann był pułkownikiem w insurekcji 
kościuszkowskiej, mieszka obecnie w 
Leszniowie, który otrzymał w dożywocie 
od Potockich, jest rodzonym bratem 
„polskiego generała”. L’Epine zaś prze
bywa w Winnicy, a z Hofmannem pocztą 
nie korespondował. I tyle ustaleń docie
kliwej policji austriackiej, reszta jest mil
czeniem...

Andrzej Ryszkiewicz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Mickiewicz we Lwowie
Nie, to nie będzie żadna 

rewelacja historyczna 
udowadniająca, że Mi
ckiewicz osobiście odwiedził 

Gród Lwa. Nie, nigdy tam nie 
był, nawet przejazdem, ale ża
dne chyba miasto na terenie 
dawnej Rzeczypospolitej nie 
darzyło go tak wielkim kultem, 
jak Lwów, czego dowodem są 
liczne wizerunki poety widnie
jące dotąd na kamienicach 
śródmieścia.
Ot, na rogu ulic Teatralnej i 
Kilińskiego, wśród popiersi 
dłuta Piotra Witalisa Harasi
mowicza, zdobiących kamie
nicę wydawcy i księgarza 

Władysława Gubrynowicza 
(wzniesioną w 1892 r.) czoło
we miejsce (od strony pl. Ka
tedralnego), obok Jana Ko
chanowskiego, zajmuje nasz 
narodowy wieszcz Adam. Idąc 
dalej ul. Teatralną, w niszy 
drugiego piętra budynku 
dawnej Szkoły Ludowej im. 
A. Mickiewicza spotykamy już 
całą jego postać rzeźbioną 
przez Stanisława Romana Le
wandowskiego w 1892 r. Fi
gurę Mickiewicza (wśród in
nych wybitnych postaci naszej 
nauki i kultury) odnajdziemy 
także w skrajnej, lewej niszy 
drugiego piętra gmachu Gi- 

Zyblikiewicza 8). Być może za 
wzór do tej ostatniej posłużył 
model posągu naszego poety, 
wykonany przez innego lwow
skiego rzeźbiarza Tadeusza 
Błotnickiego dla pomnika w 
Stanisławowie (odsłonięty w 
1896 r.).
Najwcześniejszym jednak wi
zerunkiem Mickiewicza we 
Lwowie jest jego posąg, który 
wraz z przedstawiającym Ju
liusza Słowackiego ozdobił 
narożnik kamienicy wzniesio
nej zapewne pod koniec lat 
siedemdziesiątych lub na po
czątku lat osiemdziesiątych 
XIX w. u zbiegu ulic Akade- 

tyzmu, czego najbardziej zna
nym przykładem jest powąz
kowski pomnik dla młodo 
zmarłego muzyka Ignacego 
Komorowskiego.
Figurę Mickiewicza dłuta 
Swięckiego, pokazaną w 1858 r. 
na krakowskiej wystawie sztu
ki, spopularyzowały w całym 
kraju gipsowe jego odlewy, 
pochodzące z warsztatu sztu
katora Dominika Morgantiego 
w Warszawie (wykonywane 
bez zgody jej autora, za co 
sztukator pociągnięty został do 
odpowiedzialności sądowej); z 
kolei warszawska fabryka Ka
rola Mintera reprodukowała 
zmniejszone w stosunku do 
oryginału statuetki metalowe. 
W magazynach Lwowskiej 
Galerii Obrazów odznalazłam

2

1. Narożnik ulic 
Teatralnej i Kilińskiego 
— na kamienicy
W. Gubrynowicza 
znajdują się popiersia 
Jana Kochanowskiego 
i Adama Mickiewicza 
(z prawej strony)
2. Budynek
dawnej Szkoły Ludowej 
przy ul. Teatralnej
3. Budynek
przy ul. Zyblikiewicza 
(dawniej liceum
Olgi Filippi)

mnazjum Franciszka Józefa 
przy obecnej ul. Kniazia Ro
mana (dawniej Batorego). Tez 
kolei są dziełem lwowskiego 
rzeźbiarza Tadeusza Barącza z 
lat osiemdziesiątych XIX w. 
Podobną figurę autora Pana 
Tadeusza — z prawą ręką po
łożoną na sercu, lewą opu
szczoną, trzymającą książkę — 
widzimy w niszy pierwszego 
piętra kamienicy wzniesionej 
w 1899 r. przy obecnej ul. 
Iwana Franka 28 (dawniej 

mickiej i Zimorowicza (dziś 
Szewczenki i Lermontowa). 
Otóż ten właśnie posąg wie
szcza zainteresował mnie naj
bardziej. Odtworzony bowiem 
został według popularnego 
swego czasu modelu figury 
Mickiewicza („w połowie na
turalnej wielkości”), wykona
nej w połowie lat pięćdziesią
tych XIX w. przez warszaw
skiego rzeźbiarza Wojciecha 
Swięckiego, którego twórczość 
reprezentowała prądy roman- 

jedną z gipsowych, malowa
nych na kolor brązu replik fi
gury Mickiewicza modelowa
nych przez Swięckiego. Jest 
ona jednak destruktem, obtłu
czona i bez głowy, podobnie 
jak egzemplarz w Muzeum Naro
dowym w Warszawie.
Swięcki przedstawił wieszcza 
w całej figurze, stojącego swo
bodnie, w kontrapoście, ubra
nego w jednorzędowy surdut, 
rozpięty dla swobodnego wy
sunięcia lewej nogi, lekko zgię-
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(zdjęcia: 1—3, 5 — Jarosław Komorowski)

4. Zniszczona gipsowa replika 
figury Adama Mickiewicza 
wykonana przez Wojciecha Święckiego 
(Muzeum Narodowe w Warszawie)

5. Fragment lwowskiego pomnika 
Adama Mickiewicza dłuta Adama Popiela

tej w kolanie. Lewa ręka, opar
ta na dość wysokim pniu 
drzewa (nieco cofniętego za 
nogę), przytrzymuje dłonią 
plik rękopisów. Ręka prawa, 
zgięta w łokciu, podtrzymuje 
spływającą w dół fałdami ma
terię płaszcza. O pień oparta 
jest lira na tle gałęzi lauru. Ta
ki też posąg Mickiewicza wid
nieje w niszy pierwszego pię
tra narożnej kamienicy, od 
„głównej” ul. Akademickiej. 
Ten sam model Święckiego, 
jeśli chodzi o identyczną pozę i 
ubranie, posłużył nieznanemu 
wykonawcy do drugiej figury, 
ustawionej od strony ul. Zi- 
morowicza, przedstawiającej 
drugie „słońce” naszej na
rodowej poezji — Słowackiego. 
A zatem warszawski rzeźbiarz 
Wojciech Święcki byłby inspi
ratorem jednego z pierwszych 
wizerunków Adama Mickie
wicza we Lwowie — pier
wszego publicznego hołdu 
złożonego poecie w Grodzie 
Lwa, którego uwieńczeniem 
było odsłonięcie w centrum 
miasta, na pl. Mariackim w 
1903 r. tzw. Kolumny Mic
kiewicza — pomnika wieszcza 
dłuta lwowskiego rzeźbiarza 
Antoniego Popiela.

Maria I. Kwiatkowska

Krzyż Napoleona Ordy

Ksiądz Stanisław Pawlina, pro
boszcz katedry w Pińsku, od
nalazł niedawno w jej podziemiach 

krucyfiks ze srebrną figurą Ukrzy
żowanego. Na mosiężnej tabliczce 
u podstawy czytamy: „Figura Chry
stusa Pana rzeźbiona przez Helenę 
Skirmuntt 1871. Krzyż wyrzeźbił 
Napoleon Orda. Własność Horten- 
syi Skirmuntt 1878”. Drewniany, 
niespełna metrowej wysokości 
krzyż, ozdobiony liściastymi zakoń
czeniami ramion, jest zatem jedyną 
bodaj znaną pracą rzeźbiarską zna
komitego rysownika. Ponieważ zo
baczyłem go dopiero w maju tego 
roku, nie mógł być uwzględniony w 
artykule o Ordzie w numerze 6, 
1995 — spieszę więc z koniecznym 
uzupełnieniem. Hortensja Skirmuntt 
była siostrą artysty, a Helena, rzeź- 
biarka i malarka — jej córką. Po 
niezbędnych naprawach krucyfiks 
został przewieziony do Janowa Po
leskiego i umieszczony w centrum 

prowizorycznego ołtarza w kościele 
Podwyższenia Krzyża Św., zwróco
nym restytuowanej parafii w listo
padzie 1994 r.

Napoleonem Ordą coraz żywiej in
teresują się Białorusini, zwykle „za
pominając” o jego polskiej tożsa
mości i patriotyzmie. Efektem są 
jednak ważne znaleziska i inicjaty
wy. Odszukano dokument, informu
jący o aresztowaniu Ordy w Grod
nie w 1863 r. Potwierdziły się wieści 
o obrazie — wizerunku Chrystusa, 
przechowywanym w cerkwi w Wo- 
rocewiczach. Utworzona przed ro
kiem w Brześciu Fundacja Napo
leona Ordy — inicjatorka dwóch 
białorusko-polskich sesji nauko
wych oraz pomnika w Janowie — 
planuje zorganizowanie ekspozycji 
poświęconej artyście. Temat pozo- 
staje więc otwarty, a malarzowi „za
ginionego świata" niepamięć z 
pewnością nie grozi. (jk)
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Pomniki Historii

Kraków
Do opisu Krakowa, z którym prawie każdy Polak 

związany jest sentymentem i zna miasto doskona
le, nie przystaje suchy język dokumentu, na pod
stawie którego wpisane zostało na listę Pomników Historii. 

Z drugiej strony dokładne przedstawienie dziejów miasta i 
znajdujących się w nim zabytków znacznie przekroczyłoby 
objętość „Spotkań z Zabytkami”. Przypominamy więc 
tylko, że za Pomnik Historii uznane zostały następujące 
składniki miasta: zamek królewski na Wawelu, miasto w 
granicach średniowiecznych oraz dzielnica Kazimierz — 
żydowskie miasto z przedmieściem Stradomiem.
Jeszcze kilka lat temu prawie wszystkim krakowskim za
bytkom groziła zagłada. Po 1945 r. Kraków jako „siedlisko 
reakcji” był przede wszystkim wywłaszczany, kamienic 
nikt nie remontował, a spektakularne prace renowacyjne 
polegały na modernizacji niszczącej substancję zabytkową 
różnych obiektów. W pobliżu miasta założono Nową Hutę 
jako przeciwwagę dla krakowskiej tradycji. Oczywiście de
klaracje dotyczące Krakowa były całkiem inne: „Kraków 
(...) to również jedna z najważniejszych i dziś nieprzemija
jących wartości kultury narodowej, w czym powinien przo
dować także w przyszłości” — mówił ówczesny premier 
Józef Cyrankiewicz (styczeń 1957 r.).
W późniejszych latach kontynuowano proces modernizacji 
budynków zasiedlanych następnie przez ówczesnych 
prominentów, zaś prace konserwatorskie polegały na ma
lowaniu fasad (np. Droga Królewska od Bramy Floriań
skiej do Wawelu) oraz wyburzaniu kwartałów zabudowy 
(np. między ulicami Floriańską i Szpitalną), aby umożli
wić budowę nowych domów. Te metody zostały zaniecha
ne na skutek protestów konserwatorów, z braku pieniędzy 
i zapewne także ze względu na wpisanie Krakowa w 1978 
r. na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przez cały 
ten czas miasto było zatruwane i zanieczyszczane, m.in. 
przez Nową Hutę i zamkniętą już hutę aluminium w Ska
winie.
Dziś Kraków jest pokryty rusztowaniami. Znaleźli się no
wi inwestorzy i nowi wykonawcy robót, które koordynuje 
Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, otrzy
mując pieniądze przewidziane ustawowo w budżecie pań
stwa. Wykonawców dobiera i nadzoruje ich prace Zarząd 
Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa. Stawia 
się przede wszystkim na prawowitych właścicieli kamienic 
i wspomaga ich finansowo. Wiadomo bowiem, że są oni 
najsilniej związani z tradycją miejsca i będą o nie dbali 
przez wszystkie pokolenia.
W Krakowie znajduje się ponad 15 hoteli, kilka domów wyciecz
kowych, schroniska młodzieżowe, motele i kempingi.

INFORMACJA: Centrum Informacji Kulturalnej, ul. Św. Jana 2, 
31-042 Kraków, tel. 21-77-87, fax 21-77-31; biura turystyczne, 
m.in. Dexter, Rynek Główny 1/3, 31-042 Kraków, tel. 21-77-06, 
21-30-51,fax 21-30-36.

GŁÓWNE MUZEA: Narodowe (ul. Piłsudskiego 12) i jego oddzia
ły, m.in. Zbiory Czartoryskich (ul. Św. Jana 19) i Galeria Polskie
go Malarstwa i Rzeźby XIX w. w Sukiennicach (rynek Główny 
1/3); Archeologiczne (ul. Senacka 3), Etnograficzne (pl. Wolnica 
1), Historyczne m. Krakowa „Pałac Krzysztofory” (Rynek Główny 
35), Uniwersytetu Jagiellońskiego (ul. Jagiellońska 15) i Pań
stwowe Zbiory Sztuki na Wawelu.

1. Plan Starego Miasta w Krakowie: 1 — Sukiennice, 2 — kościół Mariacki, 
3 — kościół Sw. Barbary, 4 — Kamienica Szara, 5 — kościół Św. Wojcie
cha, 6 — Kamienica Hetmańska, 7 — pałac Zbaraskich, 8 — wieża ratu
szowa, 9 — Pałac pod Baranami, 10 — pałac „Pod Krzysztofory”, 11 — ka
mienica Szołayskich, 12 — kamienica Krauzowska, 13 — pałac Przeben- 
dowskich, 14 — kościół Św. Trójcy i klasztor dominikanów, 15 — kościół 
Św. Franciszka i klasztor franciszkanów, 16 — Pałac Biskupi, 17 — Colle
gium Novum, 18 — Collegium Maius, 19 — Collegium Nowodworskiego, 
20 — kościół Św. Anny, 21 — Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, 22 — To
warzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 23 — kościół Nawiedzenia NMP i 
klasztor karmelitów trzewiczkowych, 24 — kościół Św. Marka, 25 — koś
ciół Przemienienia Pańskiego (pijarów), 26 — Zbiory Czartoryskich, 27 — 
mury miejskie, 28 — Brama Floriańska, 29 — Barbakan, 30 — dom Jana 
Matejki, 31 — Teatr im. J. Słowackiego, 32 — Dom pod Krzyżem, 33 — 
kościół Św. Krzyża, 34 — kościół Św. Mikołaja, 35 — kościół ŚŚ. Piotra i 
Pawła z kolegium jezuickim, 36 — kościół Św. Andrzeja i klasztor klarysek, 
37 — kościół Św. Marcina, 38 — klasztor karmelitów bosych, 39 — Dom 
Dziekański, 40 — Dom Długosza, 41 — kościół Św. Idziego, 42 — Wawel, 
43 — kościół Nawrócenia Sw. Pawła i klasztor misjonarzy, 44 — kościół 
Św. Bernardyna i klasztor bernardynów

2. Plan żydowskiego miasta Kazimierza: 1 — bożnica Izaaka, 2 — bożnica 
Kupa, 3 — bożnica Wysoka, 4 — bożnica Stara, 5 — bożnica Na Górce, 
6 — bożnica Popera, 7 — bożnica Remuh, 8 — cmentarz Remuh, 9 — mykwa, 
10 — pałac Jordanów, 11 — bożnica Tempel, 12 — nowy cmentarz
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3. Stare Miasto 
z lotu ptaka
4. Sukiennice
na Rynku Głównym
5. Fragment murów miejskich 
z Bramą Floriańską
6. Kościół Mariacki:
scena „Dwunastoletni Jezus 
w świątyni”
z zamkniętej szaty 
poliptyku Wita Stwosza
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ZABYTO w krajobrazie

7. Sarkofagi 
w kryptach 
katedry 
wawelskiej

8.9. Najstarsze 
obiekty Kazimierza: 
bożnica zwana Starą 
(koniec XV w.) (8) 
i cmentarz Remuh (1522) (9) 
(zdjęcia: 3 — Wiesław Stępień, 
4,5 — Henryk Andrulewicz,
6 — Andrzej Stasiak,
7,8,9 — Wiesław M. Zieliński)
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Z biegiem Raduni

Rzeka Radunia, któ

ra początek swój 
bierze w krainie zwanej 

Szwajcarią Kaszubską na 
wysokości 165 m n.p.m., po 
swojej drodze przepływa 
przez siedem jezior rynno
wych i przebywa 105 km, 
aby wpaść do Motławy. Za
soby wodne Raduni tworzy 

gdzie dolina poszerza się, 
jest rzeką nizinną (spadki 
ok. 0,2%), natomiast w re
jonach przełomów staje się 
rzeką górską (spadki 4— 
—7%).
Potencjał wód tej sto
sunkowo krótkiej i nie
wielkiej rzeki już od po
czątku czasów history-

zlewnia o powierzchni oko
ło 861 km2. Powyżej Pru
szcza Gdańskiego Radunia 
rozwidla się i odtąd główna 
masa wody płynie Kanałem 
Raduni, natomiast stare ko
ryto rzeki wpadające do 
Motławy nie ma już żadne
go znaczenia hydroenerge- 
tycznego. W pierwotnym 
odcinku rzeka ma charakter 
wybitnie nizinny. Od 
Ostrzyc płynie przez Wy- 
soczyznę Pojezierza Ka
szubskiego i w miejscach, 

cznych był wykorzysty
wany przez człowieka. 
Najbardziej może znane 
jest średniowieczne dzieło 
— tzw. Kanał Raduni, 
zbudowany w XIV w. 
przez Krzyżaków w celu 
wykorzystania energii Ra
duni do poruszania kół 
wodnych zespołu młynów 
zlokalizowanych w Gdań
sku. Zespół ten pod wzglę
dem mocy był jednym z 
większych, o ile nie naj
większym zakładem ener

getycznym ówczesnej Eu
ropy. W wiekach później
szych nad brzegami pow
stawały młyny, kuźnie i fo
lusze. Kończący się wiek 
XIX przyniósł dwa, szybko 
ze sobą skojarzone wyna
lazki: turbiny wodnej i ma
szyny elektrycznej. Turbi
na wodna, maszyna nie
zwykle sprawna energety
cznie, błyskawicznie wy
parła używane od wieków 
koła wodne. Odkrycie za
stosowania elektryczności, 

początkowo do oświetlenia, 
później znacznie bardziej 
wszechstronnego wykorzy
stania, stworzyło zapotrze
bowanie na źródła energii 
elektrycznej. Wytwarzanie 
prądu elektrycznego, będą
cego coraz bardziej „po
szukiwanym” nośnikiem 
energii zamienianej w uży
teczne ciepło lub pracę, 
stawało się intratne.
W Gdańsku, pod koniec 
XIX w. prowincjonalnym 
mieście państwa pruskiego,

16



żaby™ w krajobrazie

1. Szkic przedstawiający 
kaskadę Raduni:
1 — elektrownia Rutki,
2 — elektrownia Łapino,
3 — elektrownia Bielkowo,
4 — elektrownia Straszyn,
5 — elektrownia Prędzieszyn,
6 — elektrownia Kuźnice,
7 — elektrownia Juszkowo,
8 — elektrownia Pruszcz
2.3. Budynki siłowni
w: Rutkach (2) i Bielkowie (3)
4. Budynek siłowni
i kanał odpływowy (Straszyn)
5. Budynek siłowni
w Prędzieszynie
6. Pierwsza hydroelektrownia 
na Raduni w Kuźnicach

wymi, a jako źródła energii 
używało się węgla. Było to 
jednak zbyt niewygodne: 
węgiel można było dowieźć 
ze śląskich kopalń koleją, 
ale przez państwo rosyjskie, 
zaś drogą morską aż z An
glii (tak robiono w okresie 
międzywojennym). Rozglą
dano się więc za innymi 
źródłami energii. Najbliż
szą rzeką do wykorzystania 
była Radunia z dopływami: 
Małą Słupiną, Strzelenką 
(Strzelniczką) i Reknicą.

zwany dziś Jeziorem Go- 
szyńskim, który regulował 
przepływ wody w dolnym 
biegu Raduni.
W latach 1907—1910 pow
stała tu zapora ziemna, 
zbiornik wodny i elektrow
nia Straszyn, zaopatrzona 
w dwie turbiny systemu 
Francisa. Po wybudowaniu 
hydroelektrowni górnej w 
Bielkowie zainstalowano 
trzecią turbinę tego samego 
systemu. W miejscu zwa
nym Hamermulle (Kuźni

Dołów i Rutek stwarzał do
godne i niezbyt kosztowne 
warunki budowy hydroe
lektrowni. Rutki leżą już w 
powiecie kartuskim i mia
sto to zainteresowane było 
jej budową. W 1910 r. od
dano do użytku elektrownię 
wodną Rutki, wyposażoną 
w dwie turbiny Francisa. 
W latach dwudziestych w 
budynku elektrowni dobu
dowano miejsce na trzecią 
turbinę — nigdy jednak jej 
nie zainstalowano.(zdjęcia: Justyna Czyszek)

rozwinięty przemysł sto
czniowy (to tu na początku 
wieku zwodowano między 
innymi pancernik „Schle
swig-Holstein”) zaczął od
czuwać zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Elek
tryczności wymagał rów
nież nowoczesny transport 
miejski, czyli tramwaje. W 
1905 r. na wyspie Ołowian- 
ka powstała pierwsza gdań
ska elektrownia, w której 
generatory prądu porusza
ne były turbinami paro

Radunia w czasie wiosen
nych roztopów była bardzo 
uciążliwa — niesione wez
branymi wodami rumowi
sko zamulało w dolnym 
biegu kanały melioracyjne; 
szczególnie dała się we zna
ki w czasie wielkiej powo
dzi 1888 r. Aby zapobiec 
skutkom powodzi w przy
szłości, powyżej miejsco
wości Straszyn wybudowa
no zaporę ziemną i utwo
rzono w ten sposób reten
cyjny zbiornik wodny, 

ce) istniała kuźnia wyko
rzystująca turbinę wodną 
systemu Francisa. Tam 
właśnie, adaptując istnieją
ce urządzenia, w 1908 r. 
zbudowano pierwszą dużą 
hydroelektrownię na rzece 
Raduni, przebudowując ją 
całkowicie i unowocześnia
jąc w latach trzydziestych; 
w 1962 r. najstarszą, wysłu
żoną turbinę Francisa za
stąpiono turbiną śmigłową. 
Przełom Raduni przez 
wzgórza w okolicy Babich 

Pierwsze trzy hydro
elektrownie: Kuźnice, 
Rutki i Straszyn wybudo

wano do pierwszej wojny 
światowej, która przyniosła 
powstanie Wolnego Miasta 
Gdańska. Po polskiej stro
nie powstały jazy regulują
ce przepływ wody w górnym 
biegu Raduni oraz elek
trownię Rutki. Z tej hydro
elektrowni popłynął pierw
szy prąd zasilający budują
cą się Gdynię, ale miasto 
potrzebowało go znacznie 
więcej. Projekty rozbudo
wy elektrowni Rutki zosta
ły zrealizowane tylko częś
ciowo — szybsza okazała 
się Spółka Elektryczna 
„Gródek”, która dostarczy
ła do Gdyni prąd wytwo
rzony z nowo wybudowa
nej hydroelektrowni w 
Gródku Kujawskim na rze
ce Wdzie.
Straszyn i Kuźnice zostały 
pod zarządem Senatu Wol
nego Miasta. Stosunki pol- 
sko-gdańskie układały się 
na ogół źle, a główną przy
czyną była rosnąca konku
rencja między zwiększają
cym swoje przeładunki por
tem w Gdyni a portem 
gdańskim. Na tym tle do
szło do bojkotu polskiego 
węgla i przez pewien czas 
do swej elektrowni cieplnej 
na Ołowiance sprowadzano 
węgiel z Anglii. W efekcie 
zapadła decyzja budowy 
następnych hydroelektrow
ni na rzece Raduni, które 
powstały w latach 1925— 
— 1937.
Największa z nich, o mocy 
7,2 MW, oddana została do 
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użytku w 1925 r. w Bielko- 
wie. Jest ona jedyną wśród 
elektrowni kaskady Radu- 
ni, wybudowaną poza 
głównym korytem rzeki 
(tzw. elektrownia derywa- 
cyjna). Woda doprowadzo
na jest do niej kanałem 
odkrytym, a w ostatnim 
odcinku rurociągiem stalo
wym i napędza trzy turbiny 
systemu Francisa. Druga 
elektrownia w Łapinie 
(1927 r.) ma dwie podwój
ne turbiny systemu Franci
sa o łącznej mocy 2,2 MW.

W 1934 r., na skutek narze
kań rolników z okolic Pru
szcza Gdańskiego na 
zmienne przepływy wody 
w dolnym korycie Raduni, 
wybudowano w miejsco
wości Juszkowo elektrow
nię przepływową wraz z 
zaporą i zbiornikiem; moc 
jej turbiny wynosi 250 kW. 
Z kolei niewielka elektrow
nia Prędzieszyn uzupełni
ła lukę w kaskadzie wodnej; 

górna woda Prędzieszyna 
sięga dolnej wody hydroe
lektrowni Straszyn, dolna 
zaś Kuźnic. Wybudowana 
w 1937 r., zaopatrzona zos
tała w dwie turbiny syste
mu Kapłana (moc 880 kW). 
W budowę tych hydroelek
trowni poważnie zaanga
żowana była gdańska sto
cznia Schichau, przezornie 
wykupując tereny nad rze
ką. Widziała w tym nie tyl
ko zapewnienie sobie do
staw energii, ale także szan
sę na nowy rodzaj produk
cji. W budowanych elek
trowniach zainstalowała 
zaprojektowane i wykonane 
w swych zakładach w El
blągu turbiny wodne (po
wojenny Zamech, obecnie 
ABB). W ten sposób 
Gdańsk do 1945 r. był sa
mowystarczalny pod wzglę
dem energetycznym.

Po drugiej wojnie świa
towej elektrownie na 

Raduni szybko wznowiły 

produkcję — z wojny ocala
ły one z niewielkimi uszko
dzeniami, co samo w sobie 
jest zdumiewające, jeżeli 
porównamy ich los z losem 
Żuław i Gdańska, mimo że 
na linii Raduni w 1945 r. 
front zatrzymał się na około 
dwa tygodnie.

Zespół elektrowni wod
nych wraz z budowlami 
towarzyszącymi: jazami 
i zaporami na rzece Ra
duni, jest bardzo cen
nym przykładem bu
downictwa wodnego i 
hydroenergetyki. Pozo
stał on praktycznie nie 
zmieniony w wypadku ma
szyn, zmieniono natomiast 
aparaturę rozdzielczą. Wy
sokości spadów wynoszą od 
2,5 m w Pruszczu Gdań
skim do 44 m w Bielkowie. 
Reprezentowane są tu 
wszystkie etapy rozwoju 
energetyki wodnej dla tego 
rodzaju spadów, od nieco 
przestarzałych już w mo

mencie powstawania Rutek 
i Straszyna, do bardzo 
nowoczesnych Juszkowa i 
Prędzieszyna. Zespół ten 
przetrwał w takim stanie 
dzięki troskliwości i zapo
biegliwości ludzi tam pra
cujących, często tych sa
mych, którzy nie dopuścili 
do zniszczenia przez wyco
fujących się Niemców, de
wastacji przez wkra
czających Sowietów, czy 
też później przez „speców” 
od ulepszeń i gospodarki 
kolektywnej.

Biorąc pod uwagę stan za
chowania zespołu, repre
zentowaną tu myśl techni
czną i walory krajobrazowe 
— należałoby rozpatrzyć 
możliwość ochrony istnie
jących wartości i podjęcia 
działań w kierunku ich pre
zentacji tym osobom, które 
interesuje rozwój hydro- 
techniki.

Przemysław Czyszek

Graniczny głaz

W przyziemiu między 
dwiema kamieni

cami (nr 1 i 3) przy ul. Pę-; 
dzichów w Krakowie, u 
zbiegu z ul. Długą, znajdu
je się głaz, na którym ryty 
napis głosi: „ZNAK GRA
NIC MIĘDZY KLEPA- 
RZEM Y PĘDZICHOWEM 
1782". Głaz ten — jak wy
nika z treści napisu — 
wyznaczał przebieg gra
nic między dwiema, nieza
leżnymi ówcześnie osa
dami: miastem — Klepa- 
rzem i jurydyką — Pę- 
dzichowem.

Rozwijający się tuż przy 
północnych murach Kra
kowa Kleparz prawa miej
skie otrzymał w 1366 r„ a 
do Krakowa został włą

czony ostatecznie w 
1792 r. Mimo że przez prze
szło 400 lat był miastem 
niezależnym, nigdy nie 
miał własnych murów obwo

dowych, co z kolei wpły
wało na „płynność” granic 
z innymi osadami. Od za
chodu Kleparz graniczył z 
Pędzichowem, będącym 

jurydyką wikariuszy Ka
tedry Wawelskiej. Jurydy- 
kami nazywano przymiej- 
skie lub nawet wew- 
nątrzmiejskie osady, które 
były wyłączone spod 
prawa miejskiego, a tym 
samym uzyskiwane z nich 
dochody nie wpływały do 
kasy miejskiej, lecz do 
właściciela jurydyki. W 
pobliżu Krakowa pod ko
niec XVIII w. istniało 
prawie 20 jurydyk, zaś 
wyznaczenie przebiegu 
stałej granicy było waż
ne, bo pozwalało na określe
nie terytorium sprawowa
nia władzy oraz ściąganie 
należnych z tytułu włas
ności świadczeń pienięż
nych.

M.M.
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100 lat Falenicy

Malownicze 
drewniaki

Drewniane domy w Fa
lenicy, tak jak i w in
nych włączonych w 
obręb Warszawy miejscowoś- 

. ciach pasma otwockiego, liczą

1925 r. stała się siedzibą gminy 
obejmującej 12 miejscowości 
letniskowych w paśmie otwoc
kim. Zaczął rozwijać się prze- 

przerwany przez wybuch woj
ny w 1939 r. Po wojnie, w 
1952 r. wszystkie miejscowości 
na linii otwockiej włączone 
zostały do Warszawy. Rozpo
czął się etap przekształcania 
przedwojennych miejscowości 
letniskowych w dzielnicę wiel
kiego miasta i obecnie Paleni
ca jest peryferyjnym, zanied
banym przedmieściem.
W dawnym letnisku zachowa
ło się ponad sto starych drew
nianych domów, z których za
ledwie kilka jest konserwowa
nych. Żeby taki stary drew- 

cym o przedłużenie życia kil
kunastu lub chociaż kilku fa- 
lenickim drewniakom. Być 
może byłaby to jedyna enkla
wa tego specyficznego bu
downictwa w całym paśmie 
otwockim. Wprawdzie są to 
domy tandetnie zbudowane, 
ale mają wiele uroku i są świa
dectwem rodzenia się letnisk 
wzdłuż Kolei Nadwiślańskiej 
— przyczynkiem do wzboga
cenia pewnego okresu naszej 
historii. Wśród mieszkańców 
budzą mieszane uczucia. Jed
ni, ze względu na niewygody

od kilkudziesięciu do stu lat. 
Są pozostałością po „lepszych 
czasach”, kiedy Falenica by
ła miastem-letniskiem. Jego 
początki sięgają 1895 r., kiedy 
to dokonano pierwszego wpisu 
do księgi parcelacyjnej tere
nów należących do majątku 
Falenica. Majątek ten oraz są
siednie Błota nabył w 1888 r. 
Jakub Karol Hanneman z 
zamiarem ich parcelacji i na
stępnie utworzenia letniska. 
Pierwsze domy wzdłuż Kolei 
Nadwiślańskiej budowali urzęd
nicy i wojskowi rosyjscy, pra
cujący w Warszawie. Z czasem 
zaczęły też powstawać okazałe 
wille. Rozwojowi Falenicy 
sprzyjała bliskość Warszawy 
oraz znakomite na letnisko wa
runki krajobrazowe i klimaty
czne; około 1897 r. powstał tu 
przystanek kolejowy. W okre
sie pierwszej wojny światowej 
Falenica podupadła, ale już od 
1919 r. zaczęła ponownie in
tensywnie rozwijać się. W

1. Ulica Filmowa 61/63 w Falenicy 
— domy pod zarządem ROM
w całkowitej ruinie
2. Dom przy ul. Ochoczej 33 
w kolejce do rozbiórki 
(pod zarządem ROM)
3. Czas tego drewniaka
w Falenicy
przy ul. Bystrzyckiej 29 
też chyba już się kończy 
(pod zarządem ROM) 

mysł (huta szkła kolorowego, 
cegielnia, tartak) oraz handel 
(uprawiany głównie przez 
ludność żydowską). Z biegiem 
lat przybywało pensjonatów. 
Przedsiębiorczy Żydzi wy
najmowali domy letnikom, 
najczęściej też Żydom z War
szawy. Rozwój Falenicy został 

niak, który stoi i niszczeje, 
miał status zabytku, trzeba go 
poddać określonej procedurze 
i wtedy staje się on zabytkiem 
w rejestrze, jest pod ochroną 
konserwatorską i nadal stoi i 
niszczeje.
Wraz z kilkoma osobami je
stem Don Kichotem walczą- 

mieszkania w nich, pragną, 
ażeby jak najprędzej się rozle
ciały, inni — wielbiciele — 
malują je, fotografują, opra
cowują graficznie ich konter
fekty. Formalnie egzystencja 
drewniaków miała się zakoń
czyć w 1974 r., ale decyzja 
ugrzęzła gdzieś głęboko w ak
tach z tej prozaicznej przyczy-
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ny, że ciągle — być może na 
szczęście dla drewniaków — 
nie można znaleźć pieniędzy 
na wykwaterowanie mieszkań
ców. Domy więc będą stać da
lej, obrastając łaciatymi przy
budówkami i komórkami, do
póki się nie rozsypią. Bywają 
też podpalane, aby proces roz
padu przyspieszyć. Wszystko 
to razem jest bardzo wstydliwą 
sprawą.
Co można powiedzieć o tych 

tak bardzo kiedyś popularnych 
drewniakach, nazywanych w 
czasach ich świetności willa
mi? Agnieszka Wośko-Czera- 
nowska tak charakteryzuje ich 
cechy: „Były pobudowane na 
prostokącie, miały dwuspadowe 
dachy, przeważnie kryte papą. 
Posiadały ganki, zwane weran
dami. Ściany werand były boga
to zaopatrzone w drewniane ażu
rowe motywy. Jeżeli dom był 
piętrowy, werandy często były 

i na piętrze. Okna były zaopa
trzone w drewniane okiennice, 
często zdobione ażurową snycer
ką. Strychy posiadały lukamy. 
Szczyty dachów były ozdobione 
sterczynami. Na deskach pod 
dachem wkoło domu powtarzał 
się ażurowy motyw. Ponad drzwia
mi wejściowymi lub na rogach 
domów bywały tympanony. Więk
szość domów nie miała podpiw
niczenia. Niektóre zbudowane 
były na ceglanej podmurówce”.

4. Dobrze utrzymany domek
p. Heleny Kaczyńskiej 
przy ul. Popradzkiej 7
5. Nowoczesność wkracza 
do drewniaków
— kilka drewnianych domów 
otrzymało okładzinę 
z tworzywa sztucznego;
na zdjęciu dom
p. Andrzeja Rudnika 
przy ul. Kamieńskiego 4 
w trakcie remontu
6. Drewniak
przy ul. Początkowej 14, 
własność oo. jezuitów
(fot. 6 — Jadwiga Dobrzyńska)

Pytania do kolumny
Przy wylocie szosy z Drzewicy do Odrzywołu, w miejscu nieco 

odosobnionym, stoi obiekt w formie kolumny, określony przez 
autorów Katalogu zabytków sztuki w Polsce (t. III, woj. kieleckie, 
z.8, pow. opoczyński, Warszawa 1958) jako Kolumna Toskańska z 
końca XVII w.
Obiekt ten, wykonany z kamienia, posadowiony jest na kolistej, 
dwuschodkowej bazie i składa się z umieszczonego na niej nie
wielkiego, prostopadłościennego cokołu, ozdobionego z czterech 
stron figuralnymi płaskorzeźbami wyobrażającymi: „Zwiastowa
nie", „Św. Annę Samotrzeć", „Vir Dolorum" oraz atrybuty „Męki 
Pańskiej". Ponad cokołem wznosi się właściwa kolumna zakoń
czona wydatnym gzymsem, podtrzymująca kamienną kulę zwień
czoną metalowym krzyżem. Kolumna, a zwłaszcza płaskorzeźby, 
mają liczne ubytki oraz uszkodzenia, które utrudniają odczytanie 
ich pierwotnych kształtów.
Po bliższym przyjrzeniu się kolumnie oraz miejscu, w którym jest 
usytuowana, nasuwają się liczne wątpliwości. Pierwsza z nich 
wiąże się z pytaniem, jaką kolumna pełniła niegdyś funkcję. Pła
skorzeźby i krzyż zdają się sugerować, że — być może — kultową. 
Czy jednak płaskorzeźby i krzyż należą do pierwotnego wystroju 
obiektu, czy też zostały tu przeniesione? Pytanie następne dotyczy 
pochodzenia kolumny. Czy wcześniej nie była np. elementem 
konstrukcyjnym jakiejś zabytkowej budowli? Wreszcie: kiedy i w 
jakim celu ustawiono ją w obecnym miejscu, czy miała pełnić 
funkcję kapliczki przydrożnej? Jest to jednak tylko supozycja. Nie
stety, tak postawione pytania na razie pozostają bez odpowiedzi, 
gdyż nawet w ilustrowanej monografii Drzewicy z 1984 r. nie ma 
wzmianki o tym interesującym zabytku.

Andrzej Jelski
(fot. Ewelina Pierzyńska-Jelska)
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Skąd wzięły się te domy w 
miejscowościach pasma ot
wockiego wraz z ich wystro
jem — „drewnianymi koron
kami”? Podobno dotychczas 
nie było badań porówna
wczych, poświęconych temu 
tematowi — istnieje natomiast 
kilka hipotez. Być może począ
tek stylowi drewniaków pasma 
otwockiego dał malarz Michał 
Elwiro Andriolli, który w koń
cu XIX w. pobudował osiedle 
drewnianych domków nad Świd
rem. Jednym z określeń drew
niaków jest „tyrolszczyzna”.

Na Światowej Wystawie w Pary
żu w 1889 r. wystawiony był 
drewniany pawilon tyrolski, 
co spowodowało w Europie 
modę na drewniane domy z 
ażurowymi ozdobami. Kroni
karz Falenicy — Kazimierz Sta- 
juda sugeruje, że styl ten zo
stał przeniesiony z podmoskiew
skich dacz, a wyrzynane w des
kach motywy uważa za nalecia
łości bizantyjskie. To daje do 
myślenia, ponieważ pierwsi mie
szkańcy Falenicy byli rosyjskimi 
urzędnikami lub wojskowymi.

Na temat zdobionego budow
nictwa drewnianego Maria 
Żywirska pisze (Puszcza Biała, 
PWN, 1973): „Szeroko roz
powszechnione publikacje, a 
nawet periodyki końca XIX w. 
poświęcały wiele miejsca zdob
nictwu drewnianej architektury. 
... Styl narzucony przez wła
dze rosyjskie przy wystawianiu 
szeregu drewnianych budynków 
kolejowych (mniejszych drew
nianych dworców, podcieni 
drewnianych przy stacjach mu
rowanych, wreszcie małych 

damkach dróżników) zawsze 
ozdobionych rzeźbą wzorowaną 
na ludowym budownictwie ro
syjskim. ... Cieśle czy stolarze 
zatrudnieni w czasie budowy 
nadwiślańskiej linii kolejowej 
przenosili elementy zdobnicze. 
Ślady tego można jeszcze teraz 
prześledzić na drewnianych 
domach przedmieść Warszawy, 
małych podwarszawskich mia
steczek , willach podmiejskich. ”

Drewniakom czasem przypisuje 
się styl secesyjny. Niektórym 
kojarzą się ze stylem „zako
piańskim”, rozpowszechnionym 
przez Stanisława Witkiewicza, 
jednak styl ten dotarł do Polski 
centralnej później niż zaczęto 
budować drewniane domy w paś
mie otwockim; informator Ot
wock i okolice wydany w 1906 r. 
zawiera wiele fotografii drew
nianych domów z „koronkami”. 
Styl drewniaków pasma otwoc
kiego nie wszystkim się podoba 
i nadawane mu są takie okreś
lenia, jak „świdermajer” lub 
„laubzegowy”. Jaki by to jed
nak nie był styl i skąd pocho
dził, warto poświęcić trochę 
troski i pieniędzy zaniedbanym 
drewniakom, zanim samoczyn
nie zamienią się w próchno.

Doprowadzone do właściwego 
stanu są piękne i przypomina
ją czasy przełomu XIX i XX w., 
kiedy nasi pradziadowie i dzia
dowie przyjeżdżali tu na „let- 
niaki”, aby wśród żywicznego 
sosnowego powietrza lub nad 
czystymi wodami Wisły czy Świd
ra cieszyć się naturą oraz wra
cać do zdrowia i sił.

Jadwiga Dobrzyńska

Akcja dwory

Za późno

Od dawna namawiano 
nas na wyprawę do 
Grodkowa (dawniej 
Grodkowa) w ziemi wyszo

grodzkiej. Wybraliśmy się tam 
w słoneczną kwietniową nie
dzielę; jechaliśmy z Warszawy 
szosą na Łomianki, Zakro
czym i Wyszogród, gdzie skrę
ciliśmy na północ szosą do 
Płońska. Za Rębowem skręci
liśmy ponownie, tym razem na 
wschód, i piękną, wysadzaną 
drzewami aleją dotarliśmy na 
miejsce. I tu okazało się, że 
przyjechaliśmy za późno. 
Dwór jest w agonii. Pozba
wiony dachu, ze zburzonymi 
ścianami działowymi, straszy 
pustymi oczodołami okien. 
Ocalała tylko piętrowa nowsza 
część siedziby, do niedawna 
użytkowana przez biura miejs
cowego PGR i dotąd częścio
wo zamieszkana. Mimo rozpa
czliwego stanu dworu, posta
nowiliśmy zaprezentować go 
Czytelnikom, świadomi cał
kowicie, że oddajemy temu 
zabytkowi ostatnią posługę...

Najpierw kilka słów historii. 
Gródkowo, jak ustaliły autorki 
Katalogu zabytków sztuki 
dawnego powiatu płockiego, na
leżało w XVI i XVII w. do ro
dziny Łosiów herbu Dąbrowa. 
W ostatniej ćwierci XVIII w. 
pozostawały własnością Woj
ciecha Józefa Nakwaskiego, 
pisarza ziemskiego wyszo
grodzkiego, a w 1823 r. wła
ścicielką majątku była Marian
na z Nakwaskich Lasocka. 
Wkrótce potem majątek prze
szedł w ręce rodziny Dziewa
nowskich, do których należał 
do roku 1945 r.

Dziewanowscy herbu Jastrzę
biec byli zamożną rodziną ma
zowiecką wywodzącą się z 
Dziewanowa w dawnym wo
jewództwie płockim. Na prze
łomie XVII i XVIII w. doszli 
nawet do godności senator
skich. Według Uruskiego 
pierwszym senatorem w tej 

rodzinie był Andrzej, kaszte
lan rypiński (1697-1704), na
stępnie słoński (1704-1713), 
wreszcie dobrzyński (1713- 
1722). Kolejnym senatorem 
był Juliusz Dziewanowski, 
kasztelan elbląski w 1765 r. i 
chełmiński w 1766 r. Ten 
ostatni zmarl w 1772 r., pozo
stawiając m.in. syna Ignacego, 
kapitana wojsk koronnych 
(1782), szambelana królew
skiego (1785), posła na sejm 
grodzieński w 1793 r. Jego 
syn, Ignacy Jakub był bodaj 
pierwszym z Dziewanowskich 
właścicielem Grodkowa i zara
zem fundatorem dworu. Naj
wybitniejszym przedstawicie
lem rodu był z pewnością Ig
nacy Kazimierz Dziewanow
ski (1879-1942), używający 
notabene imienia Kazimierz, 
syn Kazimierza (1846-1886), 
znakomity gospodarz i znany 
działacz ziemiański. Gródko
wo pod jego rządami stało się 
wzorowym gospodarstwem 
rolnym, uprzemysłowionym 
(gorzelnia) i przynoszącym 
duże dochody. Kazimierz był 
pierwszym po odzyskaniu nie
podległości starostą płockim z 
wyboru (1918) i położył wiel
kie zasługi przy organizacji 
samorządu powiatowego. W cza
sie drugiej wojny światowej, 
24 lutego 1940 r., został are
sztowany przez gestapo jako 
pierwszy z ziemian w powiecie 
płockim. Więziony najpierw 
w Płocku, później w Dział
dowie, wywieziony do obozu 
koncentracyjnego w Dachau, 
później przeniesiony do obozu 
w Mauthausen-Gusen i po
nownie do Dachau. Zamor
dowany tam został 27 stycznia 
1942 r. Spośród licznego po
tomstwa synowie: Kazimierz 
(1905-1939) i Stanisław (1908- 
1939) polegli w kampanii 
wrześniowej. Wnukiem Igna
cego Kazimierza jest znany 
publicysta Kazimierz Dzie
wanowski, w latach 1990-1994 
ambasador III Rzeczypospoli
tej w Stanach Zjednoczonych.
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Stan obecny 
dworu od frontu

2. Fragment 
elewacji frontowej

(zdjęcia:
Waldemar Baraniewski)

Starsza część dworu w Grod
kowie, wzniesiona około poło
wy XIX w., ma cechy późnego 
klasycyzmu i neorenesansu. 
Był to parterowy murowany 
budynek zbudowany na planie 
wydłużonego prostokąta, dzie- 
więcioosiowy, z dwuosiowymi 
ryzalitami skrajnymi i z wysu
niętą do przodu sionką zwień
czoną trójkątnym szczytem, 
przeprutą trzema półkoliście 
zamkniętymi otworami. Z le
wej strony do dworu przylegał 
taras (na którym ustawiono al
tanę), a z prawej zachowana do 
dziś piętrowa część nowsza, 
zwieńczona od frontu i od 
ogrodu trójkątnymi szczytami. 
Część tę wzniesiono na po
czątku XX w., kiedy stary 
dwór okazał się za ciasny. Po 
1945 r. w starszej części dworu 
ulokowano szkołę podstawo
wą, a następnie mieszkania 
prywatne; liczni lokatorzy 
doprowadzili skutecznie daw
ną siedzibę ziemiańską do 
upadku.

O przedwojennej świetności 
Grodkowa świadczy m.in. 
piękna oficyna dworska wznie
sioną w 1918 r. z inicjatywy 
Ignacego Kazimierza Dziewa
nowskiego, murowana z cegły 
na podmurówce z kamienia. 
Parterowa, podpiwniczona, z 
mieszkalnym poddaszem, ma 
ściany opięte pilastrami i na
czółkowy dach. Wyjątkowo 
piękny musiał być rozległy 
krajobrazowy park wykorzy
stujący nierówności terenu, 
pełen starych drzew, bardzo 
dziś zdewastowany; ukształ
towano go w drugiej połowie 
XIX w.
W Grodkowie na każdym 
kroku widać dziś nieład i 
zaniedbania będące rezul
tatem nieudolnego zarzą
dzania majątkiem przez 
PGR Dzierżanowo. Aż dziw 
bierze, jakim cudem kwitnący 
niegdyś majątek zamienił się 
w... chlew. Odnosimy wraże

nie, że ani dwór, ani park nie 
są nikomu na nic potrzebne i 
żal nam, że dorobek kilku po
koleń rodziny Dziewanow
skich poszedł na marne.

W drodze powrotnej za
trzymaliśmy się w Rę- 

bowie. Na cmentarzu przy
kościelnym rozciągającym się 
malowniczo wokół drewniane
go kościółka Sw. Jana Chrzci
ciela (zapewne z XVI w., 
przekształconego w XVII i 

XVIII w.) znajdują się gro
by rodzinne Dziewanowskich. 
Odnaleźliśmy tu żeliwny krzyż 
na postumencie z tego samego 
materiału otoczony żeliwną 
kratą. Napis na postumencie 
głosi, że jest to „grób familii 
Dziewanowskich z Grodkowa 
Napis na leżącej u stóp krzyża 
marmurowej płycie informuje, 
że spoczywa tu Kazimierz 
Dziewanowski (1846-1886). 
W znajdującym się obok now
szym grobowcu pochowani są 
polegli we wrześniu 1939 r.

Kazimierz i Stanisław Dzie
wanowscy oraz ich matka Zo
fia z Chrzanowskich (1883- 
1954). Upamiętniono również 
napisem zamordowanego w 
Dachau Ignacego Kazimierza 
Dziewanowskiego. Wszyscy 
oni pozostawili po sobie dobrą 
pamięć w ziemi wyszogrodz
kiej.

Waldemar Baraniewski
Tadeusz S. Jaroszewski
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Fortyfikacje Helu

Charakterystyczny kształt, 
frapujące położenie, 
historyczne miejsca i 
osobliwości przyrodnicze w 

skali europejskiej — czynią z 
Półwyspu Helskiego obiekt za
interesowań turystycznych. 
Jego znaczenie militarne spo
wodowało, że znajdują się tam, 
dzisiaj nie wykorzystywane, 
unikatowe obiekty fortyfika
cyjne. Na cyplu i w rejonie 
portu, na stosunkowo ma
łej powierzchni, zgrupo
wane są w pobliżu siebie 
stanowiska ogniowe dział i 
inne elementy obronne. Na
leżą do nich przedwojenne ba
terie: im. Heliodora Laskow
skiego, artylerii przeciwlotni
czej,artylerii nadbrzeżnej, tak
że niemieckiej baterii daleko- 
nośnej „Schleswig-Holstein” 
oraz dwie powojenne artylerii 
stałej. Natomiast pod Jastarnią 
półwysep przecinają przedwo
jenne schrony bojowe głównej 
pozycji obrony Rejonu 
Umocnionego Hel.
Stanowiska ogniowe dla czte
rech dział szwedzkiej firmy 
Bofors baterii im. H. Laskow
skiego zostały zbudowane w 
1935 r. Projekt ustawienia ba
terii w południowej części cyp
la, umożliwiający prowadze
nie ognia do celów na morzu i 
w Zatoce Puckiej, opracował 
por. inż. sap. Włodzimierz 
Otocki z Szefostwa Fortyfika
cji Wybrzeża Morskiego. 
Przeznaczeniem baterii było 
zwalczanie okrętów przeciw
nika klasy niszczyciele i lekkie 
krążowniki oraz wspieranie og
niem własnych oddziałów lą
dowych. Autorem koncepcji 
ustawienia dział na blokach że- 

żnej jako 1.bateria. W 1936 r. 
przemianowano ją na 31.bate
rię, a od początku 1937 r. nosi
ła nazwę baterii im. H. La
skowskiego. Była najcięższą 
baterią na polskim wybrzeżu i 
w pewnym sensie miała cha
rakter eksperymentalny. Jej 
załogę tworzyło czterech ofice
rów oraz 230 podoficerów i 
marynarzy. We wrześniu 1939 r. 
wspierała ogniem obronę 
Kępy Oksywskiej, walczyła z 
okrętami niemieckimi, w tym

1. Położenie 
obiektów

fortyfikacyjnych 
na Półwyspie Helskim

2. Zapasowy 
punkt kierowania

ogniem 
13. BAS

3. Jedno
ze stanowisk ogniowych

21. baterii 
artylerii przeciwlotniczej

z okrętami liniowymi „Schle
swig-Holstein” i „Schlesien”. 
Obiekty fortyfikacyjne tej ba
terii, wykorzystane w latach 
powojennych dla 13.baterii ar
tylerii stałej (130 mm), stano
wią jedyny w swoim rodzaju 
zabytek na całym Wybrzeżu. 
Obecnie są ogólnodostępne, 
nie zabezpieczone i ulegają 
stopniowej dewastacji. Koszt

Ibetowych, w których znajdo
wały się też schrony amuni
cyjne, był szef Służby Budow
nictwa Kierownictwa Mary
narki Wojennej, kmdr por. 
inż. Tadeusz Kinel. Stanowi
ska były odporne na uderzenia 
pocisków kalibru do 203 mm. 
Prace budowlane wykonała 
ekipa inż. Bolesława Rossiń- 
skiego z firmy „Jaskulski, 
Brygiewicz i Spółka”. Działa 
baterii strzelające pociskami o 
wadze 46 kg na odległość do 
26,6 km, zakupione na pod
stawie umowy z 1933 r., do
starczone zostały w 1935 r. Po 
osiągnięciu gotowości bojowej 
bateria została włączona do 
dywizjonu artylerii nadbrze-

Półwysep Helski — pia
szczysta mierzeja między 
Bałtykiem a Zatoką Pucką 
o długości 34 km i szero
kości 500 m — 3 km. Od 1 
września do 2 października 
1939 r. półwyspu broniło 
2800 żołnierzy pod do
wództwem komandora Wło
dzimierza Steyera (1892— 
1957), odpierając niemiec
kie ataki z lądu, powietrza i 
morza na bazę okrętów wo
jennych. Sześć lat później 
obronę półwyspu prowa
dziło około 50 tysięcy żoł
nierzy niemieckich, którzy 
skapitulowali dopiero 9 
maja 1945 r.
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4. Przekrój 
stanowiska 
ogniowego 
działa 75 mm 
(21., 22. i 23. 
bateria artylerii 
przeciwlotniczej)
5. Stanowisko 
ogniowe
27. BAS 
z uniwersalną 
armatą morską 
100 mm
6. Jeden
ze schronów 
bojowych 
głównej 
pozycji 
obrony Helu 
(zdjęcia: 
Walter Pater) 5

ich zabezpieczenia jest nie
wielki.
W pobliżu baterii im. H. La
skowskiego znajdują się dwa 
stanowiska ogniowe 21.baterii 
artylerii przeciwlotniczej. Miej
sca dla ustawienia dział tej ba
terii 2. morskiego dywizjonu 
artylerii przeciwlotniczej wy
brano na początku 1933 r. 
Przyjęto koncepcję umie
szczenia uniwersalnych dział 
morskich (75 mm) na stropach 
schronów żelbetonowych, kry- 
jących również magazyn amu
nicji. Stanowiska zaprojekto
wał wspomniany por. Otocki. 
2.morski daplot w 1936 r. 
wszedł w skład dywizjonu ar
tylerii nadbrzeżnej. Zasadni
czym uzbrojeniem jego baterii 
były dwa działa wz. 22/24, sy
stemu i produkcji francuskiej 
firmy Schneider. Strzelały one 
pociskami wagi 6,3 kg, z szyb- 
kostrzelnością 5—6 strzałów 
na minutę; zasięg dział — po
nad 14 km, pułap — 9 km. 
21. bateria, tzw. cyplowa, 
ustawiona była w rejonie la
tarni morskiej Hel i miała 
możliwość strzelania na morze 
i w kierunku Gdańska. Jej 
przeznaczeniem była obrona 
przeciwlotnicza baterii im. H. 
Laskowskiego. W skład załogi 
wchodziło dwóch oficerów, 
trzech podoficerów zawodo
wych oraz 38 podoficerów i 
marynarzy. We wrześniu 1939 
r. zwalczała atakujące obronę 
Helu lotnictwo niemieckie.
Obiekty tej baterii powin
ny być zachowane również 
ze względu na niewiel
kie oddalenie od stanowisk 
baterii im. H. Laskowskie
go. Chociaż częściowo zdewa
stowane, to jednak ich zabez
pieczenie nie wymaga dużych 
nakładów. W razie trudności 
w zabezpieczeniu innych sta
nowisk baterii 2.morskiego 
daplot, należy przynajmniej

zachować oba stanowiska og
niowe 21.baterii.

W skład systemu artylerii 
nadbrzeżnej na Półwys
pie Helskim w okresie poprze

dzającym wybuch drugiej 
wojny światowej wchodziły 
jeszcze inne baterie. W 1931 r. 
zakupione zostały we Francji 
cztery armaty firmy Schneider 
o kalibrze 105 mm i zasięgu 
strzelania do 20 000 m, pier
wotnie przeznaczone dla Danii 
i Grecji. Z dwóch pierwszych 
utworzono 11 .baterię artylerii 
nadbrzeżnej (w 1936 r. prze
mianowaną na 32.), popular
nie nazywaną „duńską”. Jej 
główne stanowiska ogniowe 
znajdowały się na niewielkim 
wzniesieniu, w pobliżu plaży, 
na północ od latarni morskiej 
Hel. Składały się z dwóch be
tonowych działobitni otoczo
nych niskim betonowym 
przedpiersiem i czterech 
schronów amunicyjnych. Za
łogę tworzyło dwóch oficerów 
oraz 74 podoficerów i maryna
rzy. W połowie września 1939 
r. przeniesiono ją bliżej Ja
starni, od strony Zatoki Puc
kiej. Ostrzeliwała okręty nie
mieckie operujące w zatoce i 
przed kapitulacją Helu została 
zniszczona. Z dwóch następ
nych dział (nieco innej kons
trukcji) o zasięgu do 15 km 
utworzono 12. (od 1936 r. — 
33.) baterię, popularnie nazy

waną „grecką”. Stanowiska 
ogniowe miała podobne jak 
32.bateria. Rozmieszczone by
ły od strony morza, około 2 km 
w kierunku północno-zachod
nim od 32.baterii. W czasie 
obrony Helu prowadziła ogień 
do okrętów niemieckich i jak 
32. bateria została zniszczona 
1 października 1939 r.
We wrześniu 1939 r., po zde
montowaniu ze stawiacza min 
„Gryf” dwóch wież artylerii 
głównej o kalibrze 120 mm i 
zasięgu 18 000 m, ustawiono 
je na polanie około 150 m od 
plaży, w rejonie odesłanej do 
Juraty 32. baterii. Miejsce to 
położone było od strony mo
rza, między Helem i Juratą, w 
odległości 10 km od Helu. Za
betonowano tam dwa funda
menty pod armaty o wymia
rach 3 x 3 m. Kiedy zastygły, z 
pojedynczego działa zostały 
oddane dwa strzały — znak 
osiągnięcia gotowości bojowej 
przez 34. baterię. Jednak na
stępnego dnia ogłoszona zosta
ła kapitulacja i przed odda
niem półwyspu Niemcom znisz
czono baterię zbudowaną tak 
dużym wysiłkiem.

Powojenna 13. bateria arty
lerii stałej (130 mm), któ
ra powstała w 1948 r., wyko

rzystywała stanowiska przed
wojennej baterii im. H. La
skowskiego. Trzy stanowiska 
zbudowane zostały w 1935 r. 

dla dział Boforsa (152,4 mm), 
a czwarte wykonano w 1948 r. 
Także pozostałe obiekty 
13.BAS wzniesiono w tym 
czasie, z wyjątkiem jednego ze 
schronów amunicyjnych. Była 
to jedna z ośmiu baterii tego 
kalibru spośród wszystkich 11 
zbudowanych na polskim 
wybrzeżu w latach powojen
nych. Plany powstały w Szefo
stwie Inżynierii Marynarki 
Wojennej, a założenia takty
czne opracowywali oficerowie 
Szefostwa Artylerii; stanowi
ska zbudowane zostały przez 
jednostki saperów MW oraz 
dwa bataliony budowlane. 
Uzbrojeniem wszystkich bate
rii były cztery armaty morskie 
typu B-13 produkcji radziec
kiej, o szybkostrzelności 7—8 
strzałów na minutę i maksy
malnym zasięgu 25 km. W la
tach 1974—1977, kiedy roz
wiązywano wszystkie baterie 
artylerii stałej, 13.BAS także 
przestała istnieć. Pozostały 
tylko jej obiekty fortyfikacyj
ne, częściowo wykorzystujące 
fortyfikacje przedwojenne.
W pobliżu fortyfikacji 13.BAS 
znajdują się stanowiska og
niowe 27.BAS. Była to jedna z 
dwóch baterii 100 mm, spoś
ród 11 powojennych baterii ar
tylerii stałej. Zbudowano ją w 
drugiej połowie lat pięćdzie
siątych, wykorzystując także 
niektóre obiekty przedwojen
ne. Zasadnicze uzbrojenie tej 

24



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

baterii stanowiły cztery ra
dzieckie armaty morskie typu 
B-34 U. Ich przeznaczeniem 
była obrona przeciwlotnicza 
portu oraz zwalczanie kutrów 
torpedowych. Miały one szyb- 
kostrzelność 12—15 strzałów 
na minutę i zasięg maksymal
ny 22 km.
Stanowiska dział 27.BAS po
łożone w pobliżu 13.BAS, a 
więc i obiektów baterii im. 
H. Laskowskiego oraz nieda
leko od ocalałych dwóch sta
nowisk 21. baterii przeciwlot
niczej, stwarzają niebywałą 
możliwość utworzenia uni
katowego skansenu obiek
tów fortyfikacyjnych arty
lerii nadbrzeżnej Mary
narki Wojennej z lat 
1935—1977. Na miejscu znaj
dują się ponadto dwa działa 
pozostawione na stanowiskach 
ogniowych — 130 i 100 mm. 
Niezależnie od dalszych 
planów wykorzystania tych 
obiektów, podstawowym 
zadaniem jest zabezpie
czenie ich przed dewasta
cją, co nie wymaga dużych 
kosztów.
W rejonie portu wojennego 
Hel przed wojną znajdowały 
się stanowiska 22. baterii 
przeciwlotniczej, tzw. porto
wej i 44. baterii przeciwdesan
towej. Pierwszą z tych baterii 
tworzyły dwa działa 75 mm, 
usytuowane na prawydmie, 
około 1,5 km na północ od 
portu wojennego, frontem na 
zatokę. Zorganizowana we 
wrześniu 1939 r. 44. bateria 
miała dwie armaty morskie ka
libru 75 mm (wz. 97 Schnei
der), zdjęte z kanonierki „Ge
nerał Haller”. Fundamenty 
dział wykonano z drewnianych 
okrąglaków. Bateria ta, po
dobnie jak inne baterie prze
ciwlotnicze, przed kapitulacją 
Helu została zniszczona.

Obiektem o zupełnie in
nym charakterze są for
tyfikacje trzydziałowej nie

mieckiej baterii dalekonośnej 
„Schleswig-Holstein” (406 
mm), zbudowane w latach 
1939—1940. Ich stanowiska 
ogniowe zbudowano dla armat 
morskich Kruppa, strzelają
cych pociskami wagi 600, 900 i 
1030 kg na odległość do 56 km 
z szybkostrzelnością 1 strzału 
na minutę. W latach później
szych bateria ta została prze
niesiona na Wał Atlantycki do 
Sangatte na przylądku Gris- 
Nez w północnej Francji, 
gdzie otrzymała nazwę „Lin
demann”, a na Półwyspie Hel
skim pozostały po niej tylko 
fortyfikacje. Powierzchnia o

gólna tego stanowiska jest im
ponująca i wynosi 800 m2, ku
batura — 7 600 m!, grubość 
ścian zewnętrznych — 1—2 
m, zaś stropów 1,55—3,5 m; 
jedno ze stanowisk może być 
w każdej chwili udostępnione 
zainteresowanym. Należy do
dać, że obiekty tego rodza
ju są rzadkością w skali 
światowej. Przynajmniej 
jedno ze stanowisk tej ba
terii powinno zostać za
bezpieczone i stać się war
tościowym elementem skan
senu helskich fortyfikacji.
W rejonie miejscowości Hel-Bór 
znajdują się obiekty 3. baterii 
artylerii stałej, zbudowane w 
końcu lat pięćdziesiątych. Była 
jedyną z jedenastu baterii po
wojennych wyposażoną w ar
maty morskie typu MU-2— 
H-S (152 mm), wyproduko
wane w ZSRR. Miały one za
sięg ponad 30 km i szybko- 
strzelność 5—6 strzałów na 
minutę. W rejonie tym zostały 
usytuowane też dwa działa 23. 
baterii przeciwlotniczej (75 
mm), tzw. baterii Bór. Gdyby 
nawet pozostałe obiekty 2. 
morskiego daplot, tj. stanowi
ska ogniowe 22. i 23. baterii 
miały zostać poza skansenem, 
należy je zabezpieczyć przed 
dalszą dewastacją, co nie jest 
specjalnie kłopotliwe.

Odmienny rodzaj fortyfikacji 
stanowią cztery schrony o na
zwach: „Sokół”, „Sabała”, 
„Saragossa” i „Sęp”, zbudo
wane przed wybuchem wojny 
jako główna pozycja obrony 
Rejonu Umocnionego Hel. 
Usytuowane są około 3 km na 
północny zachód od Jastarni, 
umieszczone zostały w po
przek półwyspu, który w tym 
miejscu rma szerokość około 
500 m. Ściany schronów mają 
3 m grubości, a ich stropy — 
1,7 m. Znajdują się one w 
dosyć dobrym stanie i przy 
niedużych nakładach mogą 
być łatwo zabezpieczone i 
stanowić interesujące ele
menty skansenu fortyfika
cji helskich.
Skansen ten mógłby na po
czątku objąć obiekty na cyplu i 
pod Jastarnią, tworząc dodat
kową atrakcję Półwyspu Hel
skiego. Można by też do niego 
włączyć obiekty wspomniane 
w tekście, a także wiele in
nych.

Walter Pater

Komandor porucznik mgr Walter Pa
ter jest historykiem wojskowości i re
daktorem naczelnym „Przeglądu Mor
skiego”.

Ringstandy 
w Sieradzu

Sieradzkie Wzgórze Zam
kowe znane jest jako 
miejsce lokalizacji gro

dziska, zamku, a zwłaszcza 
ceglanej rotundy, lecz nie zna
ne pozostają niemieckie obick- 

budowy fortyfikacji Niemcy 
zatrudnili około 6500 Pola
ków, w tym wiele kobiet i 
młodzieży. Byli oni pilnowani 
przez oddziały SS i Volks- 
sturmu, zaś całością prac kie-

1
1.2. Ringstandy 
w różnych 
miejscach 
Wzgórza 
Zamkowego

3. Wejście 
z drzwiami 
pancernymi 
do schronu 
biernego

(zdjęcia:
Witold
Fontner) 

2

ty żelbetowe z okresu drugiej 
wojny światowej. Powstały 
one w 1944 r., w okresie nie
mieckich przygotowań do od
parcia ofensywy Armii Czer
wonej, kiedy obok umocnień 
linii frontu wykonanych zosta
ło między Wisłą i Odrą wiele 
pasów obrony. Obiekty sie
radzkie wchodziły w skład pa
sa b-2, którego budowę rozpo
częto w sierpniu 1944 r. Forty
fikacje nad Wartą biegły od 
Zalesiaków przez Trębaczew, 
Siemkowice, Konopnicę i 
Rychłocice do Burzenina, a 
następnie wzdłuż rzeki. Do 3
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rowała organizacja Todt. 
Wzgórze Zamkowe w Siera
dzu zostało rozkopane i częś
ciowo zniwelowane, a podzie
mne pozostałości zamku wy
sadzono. Fortyfikacje zbudo
wano w północnej części 
wzgórza. Znajduje się tam pięć 
obiektów: cztery bunkry typu 
ringstand 58 i schron bierny 
załogi. Ringstand 58, czyli sta
nowisko bojowe okrężne (zob. 
nr 4, 1995, s. 39), jest lekkim 
schronem bojowym o ścianach 
grubości 40 cm, składającym 
się z dwóch pomieszczeń — 
izby załogi z otworem wejś
ciowym i izby bojowej z okrąg
łym otworem w stropie. Otwór 
umieszczony w stropie umoż
liwiał ostrzał okrężny 360°. Je
go wyposażenie mógł stanowić 
karabin maszynowy MG wzór 
34 lub wzór 42, lekki moź
dzierz wzór 36 kaliber 50 mm, 
lorneta nożycowa lub rakietni
ca. Jeden z ringstandów przy
lega bezpośrednio do schronu 
załogi i ma dla niej pomie
szczenie mniejsze niż w pozo
stałych, samodzielnych schro
nach. Schron bierny składa się 
z dwóch pomieszczeń: przed
sionka z wejściem zamykanym 
pancernymi drzwiami oraz iz
by załogi z wyjściem awaryj
nym.

Niemieckie fortyfikacje Wzgó
rza Zamkowego nigdy nie zos
tały wykorzystane bojowo. 
Przyczyniło się do tego nie 
przewidywane przez Niemców 
szybkie tempo ofensywy Ar
mii Czerwonej, co uniemożli
wiło ukończenie budowy ca
łości zaplanowanych fortyfika
cji oraz problemy związane z 
wojskami fortyfikacyjnymi, po
nieważ pierwotne oddziały 
forteczne zostały wcielone do 
jednostek liniowych bądź w 
nie przekształcone. Spowodo
wało to też, że obsada pasów 
obronnych była nieliczna. 
Obecnie te fortyfikacje są za
nieczyszczane i niszczone. 
Wszystkie ringstandy mają za
sypane wejścia i częściowo 
wypełnione są śmieciami, za
nieczyszczony jest również 
schron bierny, a wyjście awa
ryjne częściowo zasypane zie
mią.

Witold Fontner
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Przewodniki po Krakowie

Przewodniki zalicza
ne są do literatury 
podróżniczej i od 
XVI w. cieszą się olbrzy

mim powodzeniem wśród 
czytelników. W nowoczes
nym znaczeniu przewodnik 
datuje się od XVI w. Za 
pierwszą tego rodzaju 
książkę uważa się Przewod
nik po drogach Francji (Gui
de des chemin de France), 
wydany w Paryżu w 1552 r. 
Punktem zwrotnym dla 
współczesnej formy prze
wodników było podjęcie 
ich druku przez Karla Bae- 
dekera (skąd nazwa bede- 
kery), który w 1827 r. zało
żył w Koblencji specjalizu
jące się w wydawaniu tego 
rodzaju książek wydaw
nictwo. Dziś dawne 
przewodniki są nieoce
nionym źródłem do 
dziejów miast i różnych 
obiektów zabytkowych, 
a także do dziejów 
książki.
Najstarszym przewodni
kiem po Krakowie jest wy
dana w oficynie Jakuba 
Siebeneychera w 1603 r. 
książeczka Przewodnik albo 
kościołów krakowskich i rze
czy w nich zwiedzenia i wi
dzenia godnych, krótkie opi
sanie... 1647 r. ukazało 
się dziełko Stołecznego mia
sta Krakowa kościoły i kley- 
noty drukowane w oficynie 
Franciszka Cezarego star
szego, potem zaś kolejne 
wydania (1650, 1747). W 
pierwszym wydaniu tego 
przewodnika znalazły się 
opisy 46 kościołów, w dru
gim na 120 stronach poda
ne zostało wyposażenie 
kościołów, opisy gmachu 
uniwersytetu, pałacu bi
skupiego, burs oraz tradycji 
związanych z dziejami mia
sta. Wszystko to „... wło
skiego tedy narodu przykła
dem, którzy w prowincjach 
swoich budynki wspanialsze i 
kościoły wszystkie w jedną 
książkę spisawszy cudzo- 
ziemcą podają, tego stołe
cznego miasta miejsca święte 

spisawszy, wszelkiej Korony 
Polskiej narodom do czyta
nia i wiadomości (...) poda- 
ję. ”,
Na pierwszy opis Krakowa, 
który przeszedł do historii 
nie tylko miasta, ale i Polski

Stołecznego Miafta 
KRAKOWA. 

L B O 

KOŚCIOŁY,
y co w nich ieft widzenia godnego 

y znacznego, 
P Tł z e z

PIOTRA HIACYNTHA PRYSZCZA, 
KROTKO OPISANE,

Powiornie zaś z pilność* przeyźrzane, y do druku 
z additacncntcm nowych Kosciolowy Relikwii S.

z pozwoleniem Zwierzchności Duchowne/

Roku Pańskiego 174 f.

■wxxxxxxxxxxxxwiesxxxx** 
WKRAKOWIE 

w DRUKARNI AKADEMICKIE Y.

OPIS
miasta 

KRAKOW A
i iego Okolic.

PRZEZ AMBR. GRABOWSKIEGO.

W KRAKOWIE

{Z rycinami')

trzeba było czekać do 1822 r. 
Autorem Historycznego 
opisu miasta Krakowa i jego 
okolic był Ambroży Gra
bowski, „amator starożyt- 
nik lub gawędziarz o prze
szłości”, jak z szacunkiem 
nazywali go współcześni. 
Książka ukazała się w sto
sunkowo dużym nakładzie i 
rozeszła się bardzo szybko. 
Była nowością w literaturze 
historycznej Krakowa i 
proponowała nowy, prosty 
i czytelny układ opisu, 
dzięki czemu zjednała auto
rowi wielu czytelników. Po 
8 latach wyszło drugie wy
danie pod zmienionym ty
tułem Kraków i jego okolice. 
Za życia autora ukazało się 
pięć wydań pod tym właś
nie tytułem. Ostatnie było 
bogato ilustrowane i zawie
rało piękny panoramiczny 
widok Krakowa wykonany 
na podstawie fotografii Wa
lerego Rzewuskiego, drze
woryty i plan miasta. Dzie
ło to wydano w Lipsku w 
1866 r. Przewodnik ten 
wznawiano do 1905 r.

W pierwszej połowie XIX 
w. ukazał się bardzo cenio
ny, chociaż ostro krytyko
wany przez współczesnych 
jemu historyków, prze
wodnik Pamiątka z Krako
wa Konstantego Majera- 
nowskiego. Wydrukowany 
został w 1845 r., a w 1846 r. 

NAKŁADEM I DRUKIEM JOZEFA MATECKIEGO

-------------------------------- 1 8 ?■ •!.
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przetłumaczony i wydany 
w języku francuskim. Na 
uwagę zasługują również: 
Opis miasta Krakowa w 
obrębie okopów, uskute
czniony w miesiącu lipcu 
1836 r. oraz trzy broszurki 
wydane w języku niemiec
kim (1844 i 1846 r.). Mają 
one dużą wartość history
czną, gdyż były pisane 
przed wielkim pożarem 
miasta, który w 1850 r.

KRAKÓW

OPISAŁ HISTORYCZNIE

AMBROŻY GR-ABOWSKI

WYDANIE SZÓSTE
rezrao’XKi£M,wuui»io$ciś*zszatzoxt,ZMpBZEWOiirrAui

strawił ponad 30% zabu
dowy Krakowa. Po pożarze 
ukazał się Kraków dawny i 
teraźniejszy z przeglądem 
jego okolic Józefa Mączyń- 
skiego, a od połowy XIX w. 
wydawano już klasyczne 
przewodniki, np. Opis 
Krakowa i jego okolic z ilus
tracjami z 1862 r. druko
wany w oficynie J. Czecha. 
Przewodniki te zawierają 
wiele informacji o Krako
wie potrzebnych zwiedza
jącym, w tym przepisy o 
paszportach, taryfy pocz
towe i komunikacyjne, opis 
stosowanych monet, in
formacje o władzach mia
sta, zakładach naukowych, 
podają trasy zwiedzania 
oraz dodatkowo informacje 
dla jadących do „lekarskich 
wód galicyjskich ”. Ta forma 
przewodnika zastosowana 
została przez Władysława 
Łuszczkiewicza w 1875 r. 
przy pisaniu Ilustrowanego 
przewodnika po Krakowie i 
jego okolicach z dodaniem 
wszelkich wiadomości i ob

jaśnień potrzebnych dla pod
różujących. Przewodnik 
napisany przez tego artystę 
malarza, późniejszego dy
rektora Muzeum Narodo
wego, należy do najlep
szych również dlatego, że 
zawiera wiele interesują
cych danych z zakresu gos
podarki, dzięki wprowa
dzeniu reklam zakładów 
przemysłowych i rzemieśl
niczych. Pomimo znacznej 
objętości autor zastrzega, 
że „ książeczka ta przystęp
ną ceną i dla mniej zamoż
nych ma za zadanie opro
wadzić czytelnika systema
tycznie po mieście i jego za
bytkach informując obszer
nie o stosunkach życia co
dziennego, przez pomie
szczenie tych licznych wia
domości jakie każdy rad 
znać gdy się w obcym znaj
dzie mieście. ”.

W ostatnich dwudzie
stu latach XIX w. 

przewodniki stały się po
szukiwaną literaturą, stąd 

Najnowszy Ilustrowany 
PrzewodnikKrakowie
■ mor NOWE WYDANIE__________1.Ł1P.E

w każdej prawie oficynie 
wydawniczej drukowane są 
coraz ciekawsze i obszer
niejsze dzieła wykorzysty
wane również do celów 
handlowych oraz przygo
towywane na zamówienie. 
Coraz bardziej rozbudowywa
ne są działy informacyjne 
nie tylko o mieście, ale i je
go mieszkańcach. W 1881 t. 
nakładem księgami F. K. Po- 
budkiewicza wyszedł No
wy przewodnik po Kra
kowie z dodaniem informacji 
i adresów. Mieści on adresy 
literatów i artystów oraz ka
talog dzieł znajdujących się 
w księgarni. Po dwóch la
tach w oficynie W. L. An- 
czyca nakładem Aleksandra 
Napierkowskiego ukazał 
się Najnowszy ilustrowany 
przewodnik po Krakowie i 
okolicach z dodaniem wszel
kich wiadomości i objaśnień 
niezbędnych dla podróżują
cych oraz spisu znaczniej
szych zakładów kąpielowych 
w Galicji. Był to bardzo sta
rannie wydany przewod
nik, bogato ilustrowany i 
zawierający wiele informa
cji o mieszkańcach Krako
wa, ich zawodach oraz wa
runkach podróżowania i 
zwiedzania miasta. Kolejne 
przewodniki obejmowały 
coraz więcej adresów insty
tucji, nawet osób zajmują
cych „wybitniejsze stanowi
ska”. 'N 1890 r. przewod
nik „ ułożony przez K. Bar
toszewicza” zawierał aż 600 
adresów.

W ostatnich latach XIX w. 
organizowano w Krakowie 
wiele ważnych zjazdów 
przedstawicieli różnych 
zawodów. Również z tej 
okazji wydawano przewod
niki i informatory o Kra
kowie. W 1891 r. J. Rosta
fiński, profesor Uniwersy
tetu Jagiellońskiego kieru
jący katedrą botaniki, wy
dał Przewodnik po Krako
wie i okolicy z okazji VI 
Zjazdu Lekarzy i Przyrod
ników Polskich. Również 
środowisko techniczne zde
cydowało się na wydanie 
przewodnika na IV Zjazd

(zdjęcia: Jerzy Duda)
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Techników Polskich w 
1900 r. Ukazał się wówczas 
Przewodnik krakowski wy
dany staraniem techników 
krakowskich z najnowszym 
planem miasta oraz 12 ryci
nami.

Na początku następnego 
stulecia na uwagę zasługuje 
wydawca i autor przewod
ników po Krakowie, nieco 
zapomniany Józef Jezier
ski. Od 1901 do 1915 r. 
każdego roku wydawał Ilus
trowany przewodnik po m. 
Krakowie i okolicy w niety
powym formacie, bogato 
ilustrowany, z planem mia
sta oraz dużą liczbą dobrze 
opracowanych graficznie 
reklam. Nietypowy pod 
względem formatu i sposo
bu podania informacji był 
Geograficzny przewodnik 
miasta Krakowa wydany 
przez Stanisława Cyran
kiewicza w formacie gaze
towym z kolorowymi ilus
tracjami i mapkami.

W okresie międzywo
jennym wydano wie

le przewodników na róż
nym poziomie. Uwagę 
zwraca przewodnik Karola 
Estreichera Kraków. Prze
wodnik dla zwiedzających 
miasto i jego okolice, a 
szczególnie jego trzecie 
wydanie z 1938 r. nakładem 
Towarzystwa Miłośników 
Historii i Zabytków Kra
kowa. Niewielka liczba eg
zemplarzy tego przewodni
ka była przeznaczona dla 
bibliofilów i podpisana 
przez autora. Przewodnik 
ten uznano za jeden z naj
lepszych w dziejach miasta. 
Wspomniane tu prze
wodniki — to tylko 
skromna część zasługu
jących na szczególną 
uwagę ze względu na ich 
wartość poznawczą i 
bibliofilską. Te niewielkie 
książeczki stawały się zna
komitą reklamówką miasta 
i tworzyły podwaliny roz
woju turystyki, gdyż zwra
cały uwagę na miasto i jego 
historię oraz coraz bardziej 
komfortowe warunki poby
tu i zwiedzania.

Jerzy Duda

Kraszuarki

W artykule będzie 

mowa o higieni
stach, bontonistach, produ

centach kraszuarek i nieco 
o... zaplwanej przeszłości. 
Ci pierwsi już w dziewięt
nastowiecznych podręczni
kach i poradnikach ubole
wali nad powszechnym 
nawykiem plucia gdziekol
wiek, zamiast „tylko do 
spluwaczki, a na ulicy do 
rynsztoka”. Potępiali rów
nież pozorantów posypują
cych podłogę piaskiem i za
cierających plwocinę. Splu
waczka winna „... stać w 
miejscu dostępnym, zawierać 
proszek szybko wilgoć po
chłaniający, suche zgrzęzy 
od kawy (jusy) lub wytrą- 1 
wionę liście herbaty, po częś
ci przez gotowanie wyjało
wione, a jeżeli piasek to su
chy i czysty. ” W dwudzie
stoleciu międzywojennym, 
zgodnie z obowiązującym 
ustawodawstwem, m.in. w 
urzędach, sklepach, szko
łach, restauracjach, jadło
dajniach i cukierniach mia
ły znajdować się spluwaczki 
i być codziennie opróżnia
ne. W zakładach fryzjer
skich. i golarskich powinny 
były towarzyszyć im tab
liczki z napisami „nie pluć 
na podłogę”. W broszurze 
wydanej w 1938 r. dr M. 
Kacprzak polecał, aby 
spluwaczka „czy to drew
niana z piaskiem, czy meta
lowa z wodą” była sprzętem 
nieodzownym w każdym 
mieszkaniu „ szczególnie jeś
li ktoś z rodziny kaszle”. 
Najdogodniejszym dla niej 
miejscem miał być kąt przy 
piecu lub przy progu, jako 
łatwo dostępny dla każde
go. „Jeśli spluwaczka będzie 
stała pod łóżkiem lub pod 
szafą, nikt nie zechce się 
trudzić, aby ją odnaleźć”. 
W XIX w. napełnione pia
skiem spluwaczki, nazywa

ne z francuska (crachoir): 
kraszoarka, kraszuarka, 
kraszwarka, kraszarka lub 
z polska spluwka, spluwa- 
reczka, piasecznica, piase- 
czniczka, plwaczka, plwal- 
nik, powszechnie występo
wały w mieszkaniach mie
szczańskich. Stosownie do 
zamożności mogły być 
drewniane, żelazne, mosię
żne bądź w postaci drew
nianej skrzyneczki forniro
wanej jak cały garnitur 
mebli salonowych. Na po
czątku XX w. kraszuarki 
stały m.in. w pomieszcze
niach szkół wyższych, co 

utrwalił Boy w kuplecie z 
doby strajku w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krako
wie:

„Do szkolnej zaprzężonych 
taczki 

Proletariuszów płynie znój 
Modelki stare, złe splu

waczki 
Grafiki nie ma, w salach 

gnój (bis)”

Kraszuarka znalazła się 
również w anegdotycznym 
opisie pracowni Wacława

Grubińskiego, pióra Anto
niego Słonimskiego i Julia
na Tuwima: „Bardzo gu
stowna pracownia, przybra
na irysami. Na stole pudełko 
z miętówkami. Kanapka z 
serem szwajcarskim i kanap
ka z poduszeczkami. Lala 
pierrota rzucona z wdzię
kiem na kozetkę. W każdym 
kącie pokoju kraszuarka. ” 
Na wystawie „Czystość to 
zdrowie” zorganizowanej w 
1910 r. w Warszawie, w 
dziale „Czystość na kole
jach żelaznych” zaprezen
towano dwa modele splu
waczek wagonowych sy

stemu dr. Drozdowa: więk
szy, przedstawiający splu
waczkę umieszczoną pod 
podłogą wagonu, wydoby
waną stamtąd za pomocą 
odpowiedniej dźwigni, a 
po użyciu automatycznie 
chowającą się na swoje 
miejsce, oraz model mniej
szy, przedstawiający splu
waczkę umieszczoną pod 
siedzeniem wagonu, a wy
dobywaną do użycia za 
pomocą dźwigni o dwóch 
rączkach dla dolnego i gór-
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podłogowe, z klapą lub bez. 
Zakład Karola Mintera w 
Warszawie produkował splu
waczki metalowe od 1829 r. 
Wiedeńska firma „Wal
dek, Wagner i Benda” po
lecała w 1895 r. spluwaczki 
blaszane z niebieską emalią, 
także porcelanowe i fajan
sowe. Firma „Bracia Tho- 
net” wytwarzała chronione 
patentem z 1901 r. mebelki 
z drewna giętego bukowego 
— blaszane miseczki (mo
żna było zamówić w wersji 
polichromowanej) osadzo
ne w drewnianej ramie na 
trzech lub czterech niskich 
nóżkach. Miały one szczel
ne zamknięcia, podnoszone i 
zamykane drewnianą dźwig
nią. Rączka do urucho
mienia dźwigni, w for-

nego siedzenia wagonu. 
Obrócenie rączki od ściany 
do siebie wyprowadzało 
spod siedzenia spluwaczkę, 
odsunięcie rączki w kierun
ku przeciwnym cofało ją na 
miejsce.

Spluwaczki produkowane 
były przez warsztaty bla

charskie z blachy stalowej 
ocynowanej, fabryki na
czyń blaszanych emaliowa
nych, wytwórnie fajansu, 
porcelany i kamionki, huty 
szkła, a nawet przez fabryki 
mebli giętych. Od końca 
XIX w. przeważały blasza
ne, emaliowane bądź na że
laznych trójnogach lub

Fi;-. 766.
Srklo do opluwania 

r przykrywką.

Fig. 707. 
Naczynie do spluwania.

Fig. 768.
Naczynie do splu
wania z metalu i 
wkładka do zdej

mowania.

1. Spluwaczka 
blaszana emaliowana „W/18”

z pierwszej połowy XX w., 
produkowana przez Fabrykę 
Naczyń Emaliowanych S.A. 

w Olkuszu, 
z wyposażenia 

pensjonatu „Iwonka” w Nałęczowie

2. Spluwaczka 
stojąca na słupku,

spluwaczka z sitkiem 
do wyjmowania 

(dla publicznych zakładów, 
specjalnie dla szkół) 

oraz umywalka ze spluwaczką 
z Domu Techniczno-Handlowego 

G.A. Muller w Warszawie

3. Różne typy spluwaczek 
z początku XX w.

4. Spluwaczki „Thoneta” 
z katalogu z 1902 r.

Spluwaczki.
,,Ochrona modeli N° 1967/8 (1901 r.)“

z szczelnem zamknięciem, 
bez odoru Rb. 4.—

polichromowa Rb. 5.—

z szczelnem zamknięciem,
bez odoru Rb. 3.50

W cenach włączone są blaszane miseczki.
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5. Spluwaczka 
we wzorowej izbie 

według M. Kacprzaka, 
Zdrowie w chacie wiejskie/, 

Warszawa 1938

6. Spluwaczka kieszonkowa 
z niebieskiego szkła 

i ręczna blaszana emaliowana 
w katalogu 

„Herman Steinbuch” 
w Wiedniu 

z przedstawicielstwem 
w Warszawie z 1911 r.

(zdjęcia: 1, 2 
ze zbiorów 

Muzeum Wsi Lubelskiej 
— Krzysztof Wasilczyk)

5

mie laski lub zgrubienia, 
znajdowała się na wysokoś
ci 80 cm od podłogi. Z kolei 
czołowy producent mebli 
metalowych i urządzeń sa
nitarnych „Konrad, Jar
nuszkiewicz i S-ka” w 
Warszawie w 1904 r. pole
cał spluwaczkę metalową 
na żelaznej nóżce, lakiero
waną spluwaczkę z pokry
wą emaliowaną na podsta
wie żelaznej, lakierowanej 
lub bez podstawy. W cen
niku wydanym dziesięć lat 
później oferował również 
emaliowane spluwaczki na 
lakierowanym, żelaznym 
trójnogu, a ponadto splu
waczki na przyściennej, że
laznej lakierowanej krok- 
sztynce, także w wersji od
stającej od ściany. Oferta 
obejmowała również splu
waczki emaliowane, mie
dziane oraz z mlecznego 
szkła, osadzone na trójno- 
żnych stojakach lakierowa
nych na kolor biały, wiś
niowy lub oliwkowy. Fa
bryka naczyń blaszanych 
emaliowanych „Włodowi
ce” w Myszkowie oferowa
ła w 1910 r. spluwaczki bla
szane, emaliowane „ na 
nóżkach ”, spluwaczki „ na 
nóżkach wysokie” oraz 
spluwaczki „wodne”. Włoc
ławska fabryka fajansu 
„Teichfeld i Asterblum” w 
1907 r. produkowała cztery

formy spluwaczek, a 
wszystkie były toczone na 
nożnym warsztacie.

W okresie II Rzeczy
pospolitej, wśród 

bogatej oferty naczyń bla
szanych emaliowanych kry
tych białą emalią od wew
nątrz i zewnątrz, bez żena
dy oferował spluwaczki 
elegancki dom towarowy 
braci Jabłkowskich w War
szawie. Fabryka Naczyń 
Emaliowanych S.A. w Ol
kuszu w wydanym w 1937 
r. cenniku proponowała 
spluwaczki wypukłe z po
krywką lejkowatą, spluwacz
ki koniczne „formy rosyj
skiej”, spluwaczki koniczne 
na nóżkach, spluwaczki 
płytkie, „spluwaczki cylin
dryczne z uchem dla cho
rych ”, spluwaczki cylin
dryczne bez ucha, splu
waczki cylindryczne szpi
talne oraz tzw. spluwaczki 
meksykańskie — oryginal

ne naczynia o profilu eso- 
watym przeznaczone za
pewne na eksport, jak wiele 
form wyrobów blaszanych 
emaliowanych z Olkusza. 
Fabryka w Łagiewnikach 
produkowała w latach trzy
dziestych elegancką arma
turę do przyściennych 
spluwaczek spłukiwanych 
kurkiem, nadającą się do 
misek fajansowych wytwa
rzanych przez „Józefów”. 
Fabryka Wyrobów Fajanso
wych „Rottenberg i S-ka” 
w Radomiu wytwarzała fa
jansowe spluwaczki „ do wo
dy bieżącej”, a Dom Tech
niczno-Handlowy G.A. 
Muller w Warszawie pro
ponował spluwaczki fajan
sowe na słupku oraz splu
waczki „z sitkiem do wyj
mowania dla publicznych 
zakładów, specjalnie dla 
szkół”. Niektóre modele 
porcelitowych lub fajanso
wych umywalek miały spe
cjalną komorę przeznaczo

ną do plucia. „Herzfeld i 
Victorius” z Grudziądza 
produkował żelazne sto
jaki do płukania ust — mia
ły formę słupka trwale 
przymocowanego do pod
łogi, z miedniczką porcela- 
nowo-emaliowaną. Splu
waczki ze szlachetnej ka
mionki, brunatne, wewnątrz 
białe, wytwarzała firma H. 
Miinzera w Bochni.

W okresie fin-de-siecle’u, 
w związku z rozbudową 
przemysłu i popularyzacją 
badań nad chorobami zaka
źnymi rozpowszechnił się 
również typ spluwaczki 
kieszonkowej i osobistej. 
Wspomniany „Waldek, 
Wagner i Benda” polecał 
patentowane buteleczki do 
spluwania dla kaszlących, 
dmuchane z niebieskiego 
szkła z niklowanym, meta
lowym zamknięciem, w 
które wlewało się nieco wo
dy. Około 1900 r. w oddzia
łach dla „piersiowych”, np. 
w szpitalu im. Poznańskich 
w Łodzi, każdy chory miał 
dwa naczynia na plwociny, 
porcelanowe w kształcie fi
liżanki i kieszonkowe. W 
ofercie wiedeńskiej firmy 
Steinbuch, mającej przed
stawicielstwo w Warszawie, 
znajdujemy kieszonkowe 
naczynia na plwociny z 
niebieskiego szkła, z meta
lowym zamknięciem „ syste
mu dr Dettweilera ”, a także 
emaliowane spluwaczki w 
formie patelenek z lejkiem i 
z uchem oraz miseczek z 
lejkiem i rączką. Spluwacz
ki kieszonkowe z białego 
lub ciemnoniebieskiego 
szkła, z podziałką, zamyka
ne uszczelnianym kapslem, 
a także spluwaczki cylind
ryczne z uchem i lejkiem 
oferowała „Fabryka Na
rzędzi Chirurgicznych Al
fons Mann S.A.” w War
szawie.

Łucja Kondratowicz 
Grzegorz Miliszkiewicz
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WOKÓŁ TRADYCJI

Tradycję rozumiem ja
ko zespół wierzeń, 
poglądów, zwyczajów 
i obyczajów, zasad postępo

wania i zachowania w określo
nych okolicznościach. Zespół 
ten ukształtował się w wyniku 
długiego, praktycznego postę
powania narodów, plemion, 
grup i pojedynczych ludzi i 
był przekazywany z pokolenia 
na pokolenie w różny sposób i 
w różnej formie: przekazu 
praktycznego, legend i opo
wiadań, wytworów material
nych, utworów literackich itp. 
W większości wypadków 
tradycję rozumiemy intui
cyjnie jako zespół pozy
tywny, nawet jeśli w jego 
obrębie wystąpiły nega
tywne treści. Na kształt i 
treść tradycji miały i mają 
wpływ różne czynniki i one spo
wodowały ogromną różnorod
ność tradycji. Powstały trady
cje narodowe i regionalne, 
grup etnicznych i zawodo
wych, tradycje związane z po
rami roku, świąteczne itp.

Tradycja spełniała i spełnia 
bardzo ważną funkcję — poz
wala zachować bogactwo 
form, wzorców i treści kultu
rowych. Zachowanie dawnej 
tradycji niejako nobilituje kul
turę narodu czy grupy etni
cznej. Wyzwala dumę z posia
dania własnej kultury, pogłę
bia patriotyzm i umiłowanie 
własnego narodu, dużej lub 
małej ojczyzny. Tradycję ro
dziły i kształtowały wydarze
nia historyczne w skali na
rodu, klasy społecznej, grupy 
etnicznej. Proces ten — pow
stawanie określonych wątków, 
treści, postępowań, odrzuca
nie innych, zmiany w treści i 
formie, przejmowanie treści i 
form z zewnątrz — jest proce
sem ciągłym.
Historia człowieka — to hi
storia tradycji. Człowiek 
ukształtował się wraz z trady
cją, zrósł się z nią i stała się ona 
częścią jego świata. Właściwie 
trudno jest znaleźć taką dzie
dzinę życia człowieka, w której 
tradycja nie odgrywałaby zna
czącej roli. Szczególnie ważna 
była ona w momentach cięż
kich: niewole i obce panowa
nie, powstania narodowe, kry
zysy gospodarcze, wymuszone 
migracje ludności, masowe 
emigracje, życie poza grani
cami ojczystego kraju. Trady
cja pozwoliła zachować naro
dową tożsamość, kiedy za
brakło nośników narodowej 
historii — literatury czy 
szkolnictwa.

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

Być albo nie być

(rys. Małgorzata Tabaka)

Obecnie znaleźliśmy się w 
szczególnym czasie, który mo
że spowodować zanik tradycji. 
Chodzi tu o potężne od
działywanie obcych nam 
kulturowo treści, zwycza
jów, norm postępowania, 
obcych zachowań i obcej 
historii. W wielu dziedzinach 
życia popularyzowane są inne 
wzory. Dzieje się to głównie za 
pośrednictwem telewizji, tłu
maczeń literatury i czasopism. 
Jesteśmy zalewani amerykań
skimi serialami filmowymi, 
zachodnią literaturą obycza
jową i sensacyjną, informa

cjami o innych niż nasze oby
czajach i normach postępowa
nia. Mimochodem przyjmu
jemy tamten model życia i 
traktujemy je jako lepsze, bo 
nowocześniejsze. Ma to wyra
źnie negatywny wpływ na kul
tywowanie rodzimej tradycji, 
znacznie ogranicza transmisję 
tradycji z pokolenia na poko
lenie i w istotny sposób przy
czynia się do jej zaniku.
Jeśli tym trendom nie po
stawimy tamy, za kilka po
koleń zaniknie nasza tra
dycja w wielu sferach życia 
i zaczniemy tracić tożsa

mość narodową. Przykła
dem takiego zanikania tradycji 
jest region Kaszub. Kaszubi 
jako grupa etniczna mają swój 
język z odrębną pisownią, fo
netyką i składnią. Mają litera
turę tworzoną w tym języku, 
własne ubiory, ceramikę, ob
rzędy i charakterystyczne bu
downictwo. Załamanie się ka
szubskiej tradycji spowodowa
ła sytuacja społeczno-polity
czna i gospodarcza, jaka istnie
je na Pomorzu od ubiegłego 
wieku i duży napływ ludności 
z innych regionów. Kaszubi w 
swej tradycji podkreślali toż
samość z Polakami. To właśnie 
bardzo silnie rozbudowana 
tradycja pozwoliła przetrwać 
Kaszubom, nawet nad jezio
rami Łebsko i Gardno, mimo 
gospodarczej i politycznej 
ekspansji. Ona spowodowała, 
że Kaszubi zawsze stali wier
nie przy Polsce. Dziś język ka
szubski zanika, nie uczy się go 
w szkołach (są tylko dwie szko
ły z językiem kaszubskim), w 
urzędach, sklepach i często w 
domu nie mówi się już po ka- 
szubsku. Kazania w języku ka
szubskim są wygłaszane tylko 
w nielicznych kościołach bądź 
okazjonalnie. W regionalnej 
telewizji gdańskiej kaszubski 
program „Rodno zemia” nada
wany jest tylko raz w tygod
niu przez 20 minut i to w cza
sie nie najlepszej oglądalności. 
Nikną resztki budownictwa 
regionalnego, zanikają obrzę
dy świąteczne. Nawet kaszub
ski diabeł Purtk stał się w 
rzeźbie podobny łęczyckiemu 
Rokicie. Nie znany jest w 
większości wiosek kaszub
skich dawny strój regionalny. 
Zachował się jedynie trady
cyjny wzór haftu oraz cera
mika.
Uważam, że w obecnej sytua
cji tylko kultywowanie rodzi
mej, narodowej czy regional
nej tradycji pozwoli w przy
szłości zachować naszą naro
dową kulturę w morzu kosmo
polityzmu. W okresie kształ
towania się społeczeństwa 
ogólnoeuropejskiego, zacho
wanie tradycji i jej rozwój na
biera jeszcze większego zna
czenia. Jest ona jeszcze bar
dziej potrzebna niż dotych
czas. Ale co robić, aby ją za
chować...

Stefan Świerczewski

Redakcja przeprasza p. Tadeusza 
Kukiza za zniekształcenie imienia 
w spisie treści numeru 8—9, 1995.
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Z ZAGRANICY

Opactwo w Fontenay
Daleko od paryskiego 

zgiełku, na trasie z 
Dijon do Sens leży miejs
cowość, która każdego mo
że zainteresować history
cznym znaczeniem, jak i 
uroczym położeniem. Jest 
to Fontenay wybrana na 
siedzibę konwentu zakon
nego przez cystersów. 
Średniowieczne klasztory 
oprócz pełnienia funkcji 
pustelni miały zapewnić 
swym mieszkańcom utrzy
manie. Stąd też na ich tere
nie, za wysokim murem 
znajdowały się młyny, pie
karnie, spichlerze, świniar- 
nie, nawet gołębniki. Regu
ła cysterska przewidywała 
nieprzerwaną pracę dla 
chwały bożej i ku pożytko
wi społeczności zakonnej. 
Zamiast prowadzić oży
wione dysputy teologiczne i 
swary o charakterze dok
trynalnym, mnisi w pocie 
czoła uprawiali ziemię, sta
jąc się samowystarczalną 
jednostką gospodarczą.

Klasztor, wybudowany w 
latach 1130-1147 za pozwo
leniem papieża Aleksandra 
III, jest przykładem skro
mności stylistycznej i do
brego rozplanowania. Układ 
przestrzenny zabudowań 
monastycznych utrzymuje 
równowagę pomiędzy bu
dynkami o charakterze reli
gijnym a zabudowaniami 
gospodarczymi. Z założenia 
cysterskie kościoły były 
pozbawione wież, rzeźb, 
witraży oraz płytek posadz
kowych. Skromny wystrój 
wnętrz rekompensowała 
najwyższa jakość wykona
nia poszczególnych ele
mentów architektonicz
nych. Dopuszczano tylko 
jeden dzwon umieszczony 
na sygnaturce, lecz nie wa
żący więcej niż 250 kg. W 
obrębie murów klasztor

nych prócz kościoła i kapi
tularza znajdowały się: dom 
gościnny dla pielgrzymów z 
kaplicą, szpital, więzienie, 
skryptorium, dom opata 
oraz kuźnia; opactwo w 
Fontenay było zależne od

transeptu. Zabudowania 
klasztorne skupiały się wo
kół czworobocznego dzie
dzińca — wirydarza przy
legającego do nawy kościo
ła. Wschodnie skrzydło 
klasztoru mieściło zakry

obok rzeki lub strumienia, 
które dawały roślinom ży
cie, napęd młyńskim ża
rnom oraz odprowadzały 
ścieki z sanitariatów. Taką 
organizację zakon „ekspor
tował” z Francji do wielu 

Zachodnia 
elewacja 
kościoła 
i zabudowania 
klasztorne

(fot. Adam 
Maruszak)

opata zakonu w Clairvaux. 
Stosunek do otaczającego 
świata wyznaczył cyster
som św. Bernard — opat z 
Clairvaux. Również dyspo
zycja przestrzeni była ściśle 
podporządkowana sztyw
nemu schematowi. Sam 
kościół miał prostokątny 
chór oraz dwie lub cztery 
kaplice przylegające do 

stię, kapitularz, dormito- 
rium, fraternie oraz arma
rium (pomieszczenie na 
przedmioty kultowe). W 
części południowej znaj
dowała się kuchnia, refek
tarz z podwyższeniem słu
żącym do odczytywania 
modlitw podczas posiłków 
oraz spiżarnia, natomiast w 
zachodniej — brama, skła
dy i pomieszczenie na piec. 
Zazwyczaj od wschodniej 
strony sytuowano ogród, 
który był miejscem pracy 
braci mniejszych. Cały ze
spół klasztorny zorganizo
wano tak, by można było 
korzystać z przepływającej 

krajów Europy (m.in. do 
Polski — Koprzywnica, 
Wąchock, Jędrzejów, Sule
jów).
Na początku XIX w. klasz
tor Fontenay podupadł, a 
jego pomieszczenia przero
biono na papiernię. Restau
racji zabudowy dokonano 
w XX w. Obecnie całość 
zabudowań znajduje się w 
rękach prywatnych i sta
nowi turystyczną atrakcję o 
historycznym znaczeniu. 
Jest to jedyny całkowicie 
zachowany zespół klasztor
ny tego zakonu.

Adam Maruszak
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Zapomniane 
„domy”

Chociaż krakowskie zabytki 
należą do najlepiej pozna
nych i opisanych — to istnieją 

obiekty, które mimo swego zna
czenia historycznego i architek
tonicznego są mato znane albo 
nawet zapomniane przez miesz
kańców, turystów, a nieraz także 
konserwatorów zabytków. Do te
go rodzaju budowli należą „do- 

Siennej 5 znajduje się DOM AR- 
CYBRACTWA MIŁOSIERDZIA 
założonego przez ks. Piotra Ska
rgę w 1584 r.; jest to najstarsza w 
Polsce organizacja charytatyw
na. Budynek ma oryginalny pla
styczny wystrój wnętrz i malowid
ła. Obecnie mieszczą się w nim 
liczne organizacje katolickie. 
Drugim obiektem jest siedziba 

Ludwiki, żony Władysława IV, a 
potem Jana Kazimierza, odkupił 
pałac od rodziny Wielopolskich i 
ofiarował go oo. misjonarzom dla 
prowadzenia pomocy ubogim po 
spustoszeniach i grabieżach 
najazdu szwedzkiego. Dzisiaj ten 
dom i kościół wchodzą w skład 
zespołu klasztornego. Bogatą hi
storię ma budynek przy ul. Szpi
talnej zwany DOMEM POD 
KRZYŻEM z uwagi na widniejący 
dotąd na jego fasadzie krzyż z 
Chrystusem. Od XIII w. mieściły 
się tu szpitale prowadzone przez 
kanoników regularnych św. Du
cha, zwanych także Duchakami, 

dekorację wnętrza wraz ze sty
lowymi meblami projektował 
Stanisław Wyspiański. Mieściła 
się tu dawniej Izba Lekarska jako 
samorząd tego zawodu, a po jej 
likwidacji budynek przekazano 
placówkom służby zdrowia. Naj
młodszym obiektem związanym z 
Krakowem jest DOM ŚLĄSKI 
przy ul. Królewskiej. Został on 
wzniesiony w 1931 r. przez To
warzystwo Obrony Kresów Za
chodnich Polski, jak głosi tablica 
erekcyjna: „ku pożytkowi kultury i 
nauki, niech będzie symbolem 
trwalej i niezniszczalnej łącznoś
ci odwiecznie polskiego Śląska z

3

sprowadzonych do Krakowa 
przez biskupa krakowskiego Iwo. 
Gdy w XIX w. wyburzono ten ze
spół budynków dla zbudowania 
teatru im. J. Słowackiego — za
chowany został właśnie Dom 
pod Krzyżem i obecnie mieści 
się tu Muzeum Historyczne m. 
Krakowa 

prastarą Piastów i Jagiellonów 
stolicą". Mieściła się tu bursa 
młodzieży śląskiej studiującej w 
Krakowie, klub, sala kinowa, bib
lioteka i hotel dla wycieczek. Po
tem był siedzibą biura Ligi Obro
ny Kraju. W okresie okupacji jak 
na ironię losu mieściły się tu ka- 
źnie gestapo, w których wymor-

1. Dom 
Arcybractwa 
Miłosierdzia 
przy ul. Siennej
2. Dom 
pod Krzyżem 
przy ul. Szpitalnej
3. Dom Śląski 
przy ul. Królewskiej
4. Dom Turecki 
przy ul. Długiej

my" — tak nazywane kiedyś z 
uwagi na związek z rodzinami lub 
środowiskami, dla których zosta
ły przeznaczone. Wśród nich 
znajdują się budynki, które wyró
żniały się w dawnej zabudowie 
Krakowa oryginalną architekturą. 
W centrum śródmieścia, przy ul. 

oo. misjonarzy w budynku zwa
nym niegdyś DOMEM STRA- 
DOMSKIM przy ul. Stradom 4, 
będącym dawniej fundacją bi
skupa krakowskiego Jana Mała
chowskiego z 1695 r. Ten czło
nek kapituły katedralnej na Wa
welu i powiernik królowej Marii 

Z nowszych budynków tego ro
dzaju warto przypomnieć DOM 
LEKARSKI przy ul. Kopernika, 
zbudowany w 1905 r. na zlecenie 
Krakowskiego Towarzystwa Le
karskiego przez architektów 
Władysława Kaczmarskiego i 
Jana Sowińskiego. Artystyczną 

dowano tysiące patriotów. Dzi
siaj budynek zajmują różne insty
tucje nie związane z tymi trady
cjami.
Warto także przypomnieć inne 
budynki o mniejszym znaczeniu 
historycznym, które wyróżniały 
się kiedyś ozdobnymi fasadami i 
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dlatego byty określane nazwami 
DOMÓW. Należy do nich kamie
nica przy Rynku Głównym 7, nie
gdyś gotycka, przebudowana w 
XVI w. przez architektów wło
skich (G. Guicciordiniego i T. 
Ferrovorego) dla rodziny Monte
lupich. Rodzina ta z upoważnie
nia króla Zygmunta Augusta 
prowadziła pierwszą w Polsce 
regularną pocztę. W budynku 
zachowały się niektóre fragmen
ty dawnej zabudowy, jak piękny 
portal przy bramie wejściowej, w 
sieni zaś ozdobny herb Montelu
pich i resztki drugiej bramy w 
podwórzu; budynek ten zwano 
DOMEM WŁOSKIM. W XVI i XVII 
w. do Krakowa przybywało wielu 
Włochów na dwór królewski. Mie
li swoje bractwo, a wiele kamie
nic przebudowywali dla siebie i 
innych krakowian w stylu rene
sansu. Należał do nich DOM 
WENECKI przy rynku pod nr. 11. 
Zburzony on został w 1914 r. i 
obecnie stoi tu secesyjna ka
mienica.
Egzotycznym wystrojem fasady 
wyróżniał się dawniej budynek 
zwany DOMEM EGIPSKIM przy 
ul. Smoleńsk 10, zbudowany na 
początku naszego stulecia przez 
znanego podróżnika dr. Józefa 
Ostoję-Zagórskiego dla celów 

opieki społecznej. Fasada tego 
domu była ozdobiona kolumnami 
na wzór budowli egipskich, z fi
gurami na gzymsach pierwszego 
i drugiego piętra i odpowiednią 
polichromią w tym samym stylu. 
Niestety, po remoncie w 1950 r. 
zniszczono ten oryginalny wys
trój architektoniczny. Z kolei 
DOM TURECKI przy ul. Długiej 
31 nabył na przełomie XIX i XX 
w. Teodor Rayski, powstaniec z 
1863 r. Po powstaniu wyemigro
wał on do Turcji, gdzie w randze 
majora służył w wojsku. Przed 
pierwszą wojną światową wrócił 
do Krakowa i dom ten polecił oz
dobić na fasadzie trzema wie
życzkami i półksiężycami na 
szczycie oraz małym minaretem. 
Jak podają kroniki, uczynił to dla 
swej żony Turczynki, aby dom 
przypominał jej ojczyznę. Należy 
dodać, że jego syn inż. Ludomir 
Antoni Rayski także początkowo 
służył w wojsku tureckim jako pi
lot w czasie pierwszej wojny 
światowej, potem walczył w Le
gionach, a następnie w Wojsku 
Polskim, w 1939 r. byt szefem 
departamentu lotnictwa w Mini
sterstwie Spraw Wojskowych, 
walczył w Anglii i zmarł w Londy
nie w 1977 r.

Kazimierz Kisielewski

OCHRONA BUDYNKÓW 
PRZED

WILGOCIĄ
WYKONUJEMY BLOKADY 
ZASTĘPUJĄCE IZOLACJE 

POZIOME:
— bez udziału prac budowlanych
— po rewelacyjnie niskich cenach
— instalację zakładamy w ciągu kilku

nastu godzin
— kontrolujemy przebieg procesu 

osuszania
— udzielamy 20-letniej gwarancji
— posiadamy wieloletnie doświadczenie

Zapraszamy wszystkich, którzy w wilgoci 
dostrzegają zagrożenie dla swojego domu

Przedsiębiorstwo Konserwatorsko-Budowlane HRYNIAWA 
00-251 Warszawa, ul. Miodowa 12/66, tel./fax. 31-16-18

Portal 
z maskami

Ze Starym Miastem w 
pobliżu Konina związa
ne są początki dzisiejszego 

ośrodka miejskiego z XIII w. 
Z czasów przedlokacyjnego 
Konina do dziś zachował się 
romański kościół z pierwszej 
połowy XIII w., który obecnie 
stanowi część zbudowanej w

kościołów parafialnych z XIII 
w. Trójuskokowy portal z 
granitu zamknięty jest półłu- 
kiem, nad otworem drzwio
wym znajduje się tympanon z 
rzeźbą Chrystusa Ukrzyżo
wanego, zaś krawędzie 
uskoków portalu są zaokrąg
lone i zakończone maskami 

1907 r. neoromańskiej świą
tyni; w trakcie jej budowy wy
burzono frontowy fragment 
starego kościoła. Staromiej
ski zabytek należy do grupy 
jednonawowych kościołów 
romańskich z prostokątnie 
zamkniętym prezbiterium. 
Materiałem użytym do budo
wy ścian był piaskowiec w 
kształcie ciosów. W XIV w. 
ściany te nadbudowano ceg
łą, przez to nadano bryle 
bardziej gotycki charakter.

Najcenniejszym elementem 
zewnętrznego wystroju koś
cioła jest portal romański w 
południowej elewacji. Skala 
tej oprawy architektonicznej 
jest dziś wyjątkowa wśród 

twarzy ludzkich. Kompozycja 
plastyczna portalu ma 
wszystkie cechy romań- 
szczyzny europejskiej, rów
nocześnie motywy rzeźbiar
skie o formach uproszczo
nych są wyraźnie związane z 
tradycją ludową, sięgającą w 
swym rodowodzie czasów 
przedchrześcijańskich. Jest 
to więc przykład polskiej od
miany stylu romańskiego.
W latach 1981-1986 prze
prowadzone zostały tu prace 
konserwatorskie. Wykonano 
wtedy również gruntowną re
nowację portalu, polegającą 
na przywróceniu mu pierwot
nego kształtu i kolorystyki.

Stanisław Grzelachowski
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Katalog strat

Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest: 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 skradzionych dzieł sztuki pro
simy zgłaszać pod wymienionym adresem.

Kradzież w nocy z 17 na 18 
kwietnia 1995 r. z kościoła 
filialnego Św. Katarzyny w 
Gręboszowie (gm. Doma
szowice, woj. opolskie)

1. AUTOR NIEZNANY, Rzeź
ba, Matka Boska z Dzieciąt
kiem, 1517 r.
Drewno polichromowane, zło
cone, wydrążone z tyłu.
Wys. ok. 100 cm. 
Kat.PC-229-197.

2. AUTOR NIEZNANY, Rzeź
ba, Św. Barbara, 1517 r.
Drewno polichromowane, zło
cone, wydrążone z tyłu.
Wys. ok. 100 cm. 
Kat.PC-230-198.
Obie rzeźby pochodzą z gotyc
kiego tryptyku, z jego części 
środkowej.
Wcześniej w październiku 1982 
r. z bocznych skrzydeł tego 
samego tryptyku zostały skra
dzione figury 8 świętych.

3. AUTOR NIEZNANY, Rzeźby 
— skrzydło lewe: figury — św. 
Piotra i Jana Ewangelisty, pod 
nimi nie zidentyfikowany bi
skup i św. Maciej. Skrzydło 
prawe: figury — św. Łukasza i 
Pawła, poniżej dwie nowe wy
konane w 1935 r. w uzupełnie
niu już wówczas brakujących. 
Drewno polichromowane. 
Kat.PC-231-199.

4

Kradzież przed 8 marca 
1995 r. z kościoła ŚŚ. Szy
mona i Judy Tadeusza w 
Rudnie (gm. Nowa Sól, woj. 
zielonogórskie)

4. AUTOR NIEZNANY, Rzeź
ba, Putto (2 szt.), poł. XVIII w. 
Drewno polichromowane. Brak 
wymiarów.
Kat.PC-237-202.

5. AUTOR NIEZNANY, Rzeź
ba, Putto (4 szt.), poł. XVIII w. 
Drewno polichromowane. Brak 
wymiarów.
Kat.PC-238-203.

5
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6

7
8

Kradzież w pierwszych 
dniach kwietnia 1995 r. z 
molenny Staroobrzędowe- 
go Kościoła Wschodniego 
we wsi Wodziłki (gm. Jele
niewo, woj. suwalskie)

6. AUTOR NIEZNANY, Ikona, 
Chrystus Pantokrator, XIX w.
Olej na desce. Wym. 54 x 45 
cm.
Kat.PA-519-449.

7. AUTOR NIEZNANY, Ikona, 
Ukrzyżowanie, 1 pot. XIX w. 
Tempera na desce, metal, od
lew, emalia. Ikona drewniana z 
wkomponowanym metalowym 
krucyfiksem. Wym. 47 x 45 cm. 
Kat.PA-520-450.

8. AUTOR NIEZNANY, Ikona, 
Ofiarowanie Marii w Świątyni, 
XVIII w.
Tempera na desce. Ikona złożo
na z dwóch części: ikony 
mniejszej wmontowanej w 
większą stanowiącą rodzaj ra
my z przedstawieniami świę
tych. Wym.: ikona mniejsza: 
35,3x30,2 cm: ikona większa: 71,4 
x 56,5 cm.
Kat.PA-521-451.

9. AUTOR NIEZNANY, Ikona, 
Mandylion, XIX w.
Tempera na desce, koszulka z 
blachy repusowanej. Wym. 37 
x 27 cm.
Kat.PA-522-452.

10. AUTOR NIEZNANY, Ikona 
złożona z czterech plakietek 
połączonych zawiasami, XIX w. 
Metal, odlew. Wym.: szerokość 
rozłożonej ikony 41,5 cm, wy
sokość: części skrajne 16,7 cm; 
części środkowe 18,5 cm. 
Kat.PA-524-453.

11. AUTOR NIEZNANY, Kru
cyfiks, XIX w.
Metal, odlew, emalia, 35x18 cm. 
Kat.RI-109-98.

12. AUTOR NIEZNANY, Ikona, 
Matka Boska (Pokrow), 
XVIII w.
Tempera na desce. Wym. 35 x 30 
cm. Brak zdjęcia.
Opis: Kompozycja podzielona 
poziomo na dwie części: w 
górnej partii, na tle architektu
ry Matka Boska trzymająca we
lon w jasnym kolorze z trzema 
krzyżykami. Po obu jej stro
nach grupy świętych w cie
mnoczerwonych, ciemnozielo
nych i złocistych strojach. W 
dolnej partii, w centrum postać 
archidiakona Romana z rozwi
niętym pergaminem; z lewej 
strony, na tle architektury para 
cesarska w koronach, niżej trzy 
postacie duchownych; z pra
wej — postać świętego wskazu
jącego na św. Romana, obok 
scena przedstawiająca ukaza
nie się we śnie Matki Boskiej 
św. Romanowi.
Kat.PA-523.

10

11
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Gliwicka radiostacja

Na początku naszego stule
cia dokonały się zasadni
cze zmiany w dotychczasowych 

sposobach łączności. Po okresie 
prób przesyłania sygnałów foni
cznych na odległość, wkrótce 
powstały pierwsze radiostacje 
(1914 r.), ale dynamiczny rozwój 
radiofonii nastąpił dopiero w la
tach dwudziestych, kiedy niemal 
wszystkie kraje europejskie dy
sponowały już własnymi urzą
dzeniami do nadawania i odbiera
nia programów w eterze. Począt
kowo miały one zasięg dość 
ograniczony, z biegiem czasu by
ły jednak rozbudowywane i wie
lokrotnie zwiększały swoją moc 
do kilkudziesięciu i więcej kilo
watów. W Polsce pierwszą radio
stację zbudowano w 1925 r : od 1 
lutego emitowała ona godzinny 
program w Warszawie z aparatu
ry o małej mocy (0,3 kW). Nowa, 
znacznie silniejsza (1,5 kW) uru
chomiona została w stolicy 18 
kwietnia 1926 r. W tym samym 
czasie stacje nadawcze powsta
ły również na Śląsku i obejmowa
ły najpierw obszary po stronie 
niemieckiej: 26 maja 1924 r. roz
poczęła pracę radiostacja (0,4 
kW) we Wrocławiu, a 15 listopa
da 1925 r. na falach eteru pojawi
ły się Gliwice, leżące tuż przy 
polskiej granicy państwowej. Sto
lica województwa śląskiego — 
Katowice — otrzymała radiosta
cję dopiero w 1927 r„ a jej ot
warcie nastąpiło w dzień trady
cyjnej Barbórki (4 grudnia).
Gliwice odbierane były przez 
kryształkowe odbiorniki detekto

rowe, a nadawanych tutaj audy
cji słuchali też mieszkańcy Za
głębia Śląsko-Dąbrowskiego, 
podzielonego między woje
wództwo śląskie i południowo- 
-zachodnie obszary wojewódz
twa kieleckiego. Radiostacje ślą
skie we Wrocławiu i Gliwicach 
obejmowały więc praktycznie ca
ły region i w zasadzie zaspokaja
ły potrzeby szybko rozwijającej 
się radiofonii niemieckiej, która 
do 1939 r. dysponowała prawie 
czterdziestoma stacjami nada
wczymi zarówno dużej (11), jak 
średniej (18) mocy oraz nadajni
kami krótkofalowymi (8). Wkrót
ce słabą radiostację gliwicką 
(0,7 kW) zaczęła jednak zagłu
szać duża rozgłośnia (12 kW) w 
Katowicach, jedna z najwięk
szych w przedwojennej Polsce. 
Odbiło się to szerokim echem za 
kordonem granicznym: po bez
skutecznych protestach w środ
kach masowego przekazu i pró
bach zmniejszenia mocy nawet 
w drodze zabiegów dyplomaty
cznych, Gliwice na długie lata 
pozostawały w cieniu. Nie od
niosło także pożądanego skutku 
uruchomienie tam 23 grudnia 
1935 r. o wiele silniejszej radio
stacji, bo jednocześnie rozbudo
wywała się rozgłośnia katowicka, 
osiągając w 1939 r. moc 50 kW. 
Nowa radiostacja powstała w 
najwyższym punkcie Zatorza, 
północnej dzielnicy Gliwic, opo
dal obecnej szosy międzynaro
dowej nr 4. Wysoki maszt drew
niany liczący 110 m jest dzisiaj 
doskonale widoczny z wielu dróg 
dojazdowych do miasta. Ażuro
wa konstrukcja na planie zbliżo
nym do kwadratu opiera się na 
czterech krawędziach nośnych, 
rozszerzonych kielichowo w
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UBIORY W POLSCE
IX. Anglomania i antykizacja

Przemiany, jakim ulegały kultura, sztuka i obyczaje w Polsce w 
II połowie XVIII w. były zapowiedzią ściślejszej integracji z 
prądami europejskimi, zwłaszcza w dziedzinie ubiorów. Jednak 
dopiero wraz z upadkiem I Rzeczypospolitej nastąpił zmierzch 
polskiego ubioru narodowego i powszechne zastępowanie go 
strojem zachodnioeuropejskim. W końcu XVIII i na początku 
XIX w. męska moda, nawet francuska, pozostawała pod przemo
żnym wpływem wzorów angielskich. Owa „anglomania” dotarła 
także do Polski. Wprawdzie liczni Polacy, służący w szeregach 
napoleońskiej armii i w wojsku Księstwa Warszawskiego nosili 
malownicze mundury, odpowiednie do formacji i szarży, ale w 
cywilu młodzi mężczyźni starali się naśladować Anglików i stro
jem, i sposobem bycia; jeśli nie samego George’a Bryana Brum- 
mela, który w latach 1799—1814 był wzorem elegancji dla całej 
Europy, to przynajmniej „zwykłego” angielskiego lorda, dla któ
rego polowania i konne przejażdżki, odbywane w stosownym 
stroju, były najlepszym sposobem spędzania czasu. Skrajnym 
przykładem „anglomana” był Hrabia z Pana Tadeusza, ale i inni 
młodzieńcy chętnie przyjmowali angielską modę i obyczaje.
Podstawowym elementem ówczesnego męskiego ubioru stal się 
frak o mocno ściętych z przodu, prostych połach i długich, lekko 
poszerzonych w górze rękawach. Frak miał duży, stojący lub wy
łożony kołnierz oraz szerokie klapy. Szyty był najczęściej z cie
mnego sukna, pozbawiony haftów i innych ozdób (które stoso
wano jeszcze dość długo w męskich ubiorach dworskich czy 
urzędniczych). Pod frak zakładano krótką, sięgającą pasa, obcisłą 
kamizelkę ze stojącym kołnierzem. Często wykonywano ją z 
tkaniny w paski lub drobny, barwny wzorek. Biała męska koszu
la również miała wysoki, sięgający policzków kołnierz. Począt
kowo kołnierz koszuli omotywano dużą, białą chustką, a od 
końca drugiego dziesięciolecia XIX w. długim, prostokątnym 
kawałkiem miękkiego materiału — krawatem. Chustki i krawa
ty wiązano na różne sposoby, nadając im wygląd nobliwy lub ma
lowniczy, tworząc ścisły węzeł albo dużą kokardę, jak np. w po
pularnym typie krawata a la Byron.
Pierwowzorem fraka był angielski ubiór do konnej jazdy, toteż w 
czasach napoleońskich najczęściej noszono doń (podobnie, jak do 
mundurów wojskowych) obcisłe, długie spodnie, wywodzące się 
z jeździeckich uniformów. Spodnie te, w przeciwieństwie do 
ciemnego fraka, były z reguły jasne, sporządzane najczęściej z 
żółtawego kaszmiru. Wpuszczano je w czarne, skórzane buty z 
długimi do kolan cholewami, zakończonymi szerokim wyłoże
niem z kremowego zamszu. Krótkie, sięgające kolan spodnie 
używane były wówczas tylko w strojach dworskich czy balowych 
— towarzyszyły im jedwabne pończochy i płytkie pantofle.
Już w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej moda męska defi
nitywnie zrezygnowała z peruk i pudrowanych włosów. Panowie 
mieli włosy krótkie, spiętrzone nad czołem we fryzowany lok. Z 
boków twarzy pojawiły się bokobrody czyli baczki, początkowo 
dość wąskie i niezbyt obfite. W Polsce chętnie naśladowano typ 
zarostu księcia Józefa Poniatowskiego, stąd popularne były bacz
ki a la książę Józef. Podstawowym nakryciem głowy cywilów stal 
się kapelusz — cylinder. Na początku XIX w. był on najczęściej 
czarny, miał sztywną główkę umiarkowanej wysokości i niewiel
kie rondko. Uzupełnieniem cywilnego stroju była prosta, drew
niana laska lub szpicruta, gdy mężczyzna chciał podkreślić jeź
dziecki charakter swego ubioru.
Klasycyzm, dominujący w sztuce przełomu XVIII i XIX w. nie 
wywarł, jak widzimy, wpływu na sposób ubierania się panów. 
Próby przyodziania ich (chociażby tylko na oficjalne okazje) w 
stroje przypominające rzymskie togi, zakończyły się niepowo

dzeniem. Natomiast powrót do starożytnych wzorów w pełni za
aprobowały panie. W ostatnim dziesięcioleciu XVIII w. we 
Francji, a wkrótce w innych krajach — także w Polsce — moda 
kobieca uległa radykalnej zmianie. Najbardziej lansowanym fa
sonem była suknia a la antique — z wysoko podniesioną talią, 
dużym dekoltem, krótkimi, bufiastymi rękawkami i swobodnie 
spływającym w prostych fałdach dołem. Suknię taką wykonywa
no bez żadnych usztywnień, a noszono bez gorsetu na lekkiej ko
szulce lub wprost na ciele. Upodobnianie kobiety do greckiej czy 
rzymskiej rzeźby wymagało prostoty stroju, toteż suknie szyto z 
lekkich, przezroczystych tkanin, niemal wyłącznie w białym ko
lorze i pozbawiano wszelkich ozdób. Dopiero w okresie I Cesar
stwa (1804—1814) moda zezwalała na różne barwy sukni, dłuż
sze rękawy, haftowane szlaki czy koronkowe obszycia, a także na 
długi tren, dodający splendoru wizytowym i balowym kreacjom. 
Największą ozdobą antykizującego damskiego stroju pozostawał 
jednak w epoce napoleońskiej szal kaszmirowy we wzór „in
dyjski” lub „turecki”, w kolorze żółtym bądź czerwonym. Taki 
właśnie szal, „czerwony jak krwawnik”, nosiła mickiewiczowska 
Telimena. Ortodoksyjne modnisie nie używały poza nim ża
dnych okryć wierzchnich, znów wzorując się na kobietach cza
sów starożytnych. Dopiero gdy zbytnie hołdowanie roznegliżo
wanemu ubiorowi zaczęło za sobą pociągać liczne ofiary prozai
cznego przeziębienia, moda empirowa zezwoliła paniom na no
szenie płaszczy z rękawami, powtarzającymi fason sukni.
Do antykizującego stroju pasowały tylko „pończoszki białe, ażu
rowe i trzewiczki warszawskie, białe, atłasowe”, w jakie stroiła się 
Zosia z Pana Tadeusza. Fryzury kobiece też miały przypominać 
uczesania Greczynek i Rzymianek. Po raz pierwszy od wielu stu
leci kobiety mogły obcinać włosy krótko, układając je w loczki a 
la Titus (na wzór rzymskich fryzur męskich) lub nosić długie 
włosy upięte wysoko, z puklami swobodnie opadającymi na czoło 
i policzki, ozdobione antykizującą przepaską czy diademem.
Poważnym odstępstwem od klasycznych reguł były natomiast 
ówczesne damskie nakrycia głowy. W starożytności nie znano 
bowiem najpopularniejszego od przełomu XVIII i XIX w. kape- 
lusza-budki z małą, płytką główką i dużym, otaczającym twarz 
rondem, wiązanego pod brodą wstążką. Drugim elementem, któ
ry różnił napoleońskie elegantki od ideałów antycznych były to
rebki, wymyślone z konieczności pomieszczenia różnych dam
skich drobiazgów, gdyż cienkie suknie nie mogły mieć kieszeni, a 
za przepastny dekolt stanika czy krótki rękawek nie dało się 
schować nawet chusteczki do nosa... Torebki z początków XIX 
w. miały kształt niewielkich woreczków z siatki lub tkaniny, cza
sem lekko usztywnionych, ściąganych u góry. Określano je żar
tobliwie jako „ridicule”, od nazwy rzymskiej siatkowej torby na 
upolowaną drobną zwierzynę.
Epoka napoleońska przyniosła też w modzie kobiecej strój bez
pośrednio związany z politycznymi poczynaniami Cesarza, a 
pośrednio z Polską. Oto po kampanii 1812 r. pojawiły się we 
francuskich żurnalach modele długich płaszczy, podbitych i ob
lamowanych puszystym futrem. Towarzyszyły im wielkie, rów
nież futrzane mufki. Okrycia te, lansowane pod polską nazwą 
„wilczura”, były niewątpliwie reakcją na tragiczne doświadcze
nia armii napoleońskiej, zmagającej się z mrozami i śnieżycami 
na bezdrożach Rosji. Anglomania i tęsknota za antykiem, decy
dujące o obliczu mody owej epoki, zostały uzupełnione polskim 
akcentem, co w historii europejskich ubiorów miało już należeć 
do zjawisk wyjątkowych.

Anna Sieradzka



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 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

jedno słowo w ramce

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

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!

III. Ogłoszenia drobne 

jedno słowo 

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

7000
70 gr

10 000

Ryyinłi sg na [loditaHie dokumentacji i materiałów (szkiców fofogrjfiii 

zebranych na miejscu i archiwach.

rysunek, akwarela, pastel 
jrin dom, park, kościół, gospoda, 
WS?.'4‘ ulubiony zakątek wsi lub miasteczka

A1 SZIAZ-4X designrysunki na podstawie starych dokumentacji, 

planów, fotografii, rycin, przekazów, legend;

porady i projekty architektoniczne 
dotyczące rozbudowy i rewaloryzacji obiektów; 

inwentaryzacje,
perspektywy architektoniczne, 

opracowanie i druk folderów o parkach i zabytkach; 

dokumentacja filmowa, fotograficzna, malarska i rysunkowa;

02 149 WARSZAWA
TEL. (02) 68 48 022
(02) 7 565 369

Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. — 2 zł 50 gr ’ wP*atV 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. 37 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.t
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 także mu
zea.
Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. przyjmowa
ne są na I kwartał 1996 r. do 20 listopada br. W tym sa
mym terminie przyjmują zamówienia urzędy pocztowe 
i doręczyciele.
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UBIORY W POLSCE
IX. Anglomania i antykizacja

Przemiany, jakim ulegały kultura, sztuka i obyczaje w Polsce w 
II połowie XVIII w. były zapowiedzią ściślejszej integracji z 
prądami europejskimi, zwłaszcza w dziedzinie ubiorów. Jednak 
dopiero wraz z upadkiem I Rzeczypospolitej nastąpił zmierzch 
polskiego ubioru narodowego i powszechne zastępowanie go 
strojem zachodnioeuropejskim. W końcu XVIII i na początku 
XIX w. męska moda, nawet francuska, pozostawała pod przemo
żnym wpływem wzorów angielskich. Owa „anglomania” dotarła 
także do Polski. Wprawdzie liczni Polacy, służący w szeregach 
napoleońskiej armii i w wojsku Księstwa Warszawskiego nosili 
malownicze mundury, odpowiednie do formacji i szarży, ale w 
cywilu młodzi mężczyźni starali się naśladować Anglików i stro
jem, i sposobem bycia; jeśli nie samego George’a Bryana Brum- 
mela, który w latach 1799—1814 był wzorem elegancji dla całej 
Europy, to przynajmniej „zwykłego” angielskiego lorda, dla któ
rego polowania i konne przejażdżki, odbywane w stosownym 
stroju, były najlepszym sposobem spędzania czasu. Skrajnym 
przykładem „anglomana” był Hrabia z Pana Tadeusza, ale i inni 
młodzieńcy chętnie przyjmowali angielską modę i obyczaje.
Podstawowym elementem ówczesnego męskiego ubioru stał się 
frak o mocno ściętych z przodu, prostych połach i długich, lekko 
poszerzonych w górze rękawach. Frak miał duży, stojący lub wy
łożony kołnierz oraz szerokie klapy. Szyty był najczęściej z cie
mnego sukna, pozbawiony haftów i innych ozdób (które stoso
wano jeszcze dość długo w męskich ubiorach dworskich czy 
urzędniczych). Pod frak zakładano krótką, sięgającą pasa, obcisłą 
kamizelkę ze stojącym kołnierzem. Często wykonywano ją z 
tkaniny w paski lub drobny, barwny wzorek. Biała męska koszu
la również miała wysoki, sięgający policzków kołnierz. Począt
kowo kołnierz koszuli omotywano dużą, białą chustką, a od 
końca drugiego dziesięciolecia XIX w. długim, prostokątnym 
kawałkiem miękkiego materiału — krawatem. Chustki i krawa
ty wiązano na różne sposoby, nadając im wygląd nobliwy lub ma
lowniczy, tworząc ścisły węzeł albo dużą kokardę, jak np. w po
pularnym typie krawata a la Byron.
Pierwowzorem fraka był angielski ubiór do konnej jazdy, toteż w 
czasach napoleońskich najczęściej noszono doń (podobnie, jak do 
mundurów wojskowych) obcisłe, długie spodnie, wywodzące się 
z jeździeckich uniformów. Spodnie te, w przeciwieństwie do 
ciemnego fraka, były z reguły jasne, sporządzane najczęściej z 
żółtawego kaszmiru. Wpuszczano je w czarne, skórzane buty z 
długimi do kolan cholewami, zakończonymi szerokim wyłoże
niem z kremowego zamszu. Krótkie, sięgające kolan spodnie 
używane były wówczas tylko w strojach dworskich czy balowych 
— towarzyszyły im jedwabne pończochy i płytkie pantofle.
Już w czasach Wielkiej Rewolucji Francuskiej moda męska defi
nitywnie zrezygnowała z peruk i pudrowanych włosów. Panowie 
mieli włosy krótkie, spiętrzone nad czołem we fryzowany lok. Z 
boków twarzy pojawiły się bokobrody czyli baczki, początkowo 
dość wąskie i niezbyt obfite. W Polsce chętnie naśladowano typ 
zarostu księcia Józefa Poniatowskiego, stąd popularne były bacz
ki a la książę Józef. Podstawowym nakryciem głowy cywilów stał 
się kapelusz — cylinder. Na początku XIX w. był on najczęściej 
czarny, miał sztywną główkę umiarkowanej wysokości i niewiel
kie rondko. Uzupełnieniem cywilnego stroju była prosta, drew
niana laska lub szpicruta, gdy mężczyzna chciał podkreślić jeź
dziecki charakter swego ubioru.
Klasycyzm, dominujący w sztuce przełomu XVIII i XIX w. nie 
wywarł, jak widzimy, wpływu na sposób ubierania się panów. 
Próby przyodziania ich (chociażby tylko na oficjalne okazje) w 
stroje przypominające rzymskie togi, zakończyły się niepowo

dzeniem. Natomiast powrót do starożytnych wzorów w pełni za
aprobowały panie. W ostatnim dziesięcioleciu XVIII w. we 
Francji, a wkrótce w innych krajach — także w Polsce — moda 
kobieca uległa radykalnej zmianie. Najbardziej lansowanym fa
sonem była suknia a la antique — z wysoko podniesioną talią, 
dużym dekoltem, krótkimi, bufiastymi rękawkami i swobodnie 
spływającym w prostych fałdach dołem. Suknię taką wykonywa
no bez żadnych usztywnień, a noszono bez gorsetu na lekkiej ko
szulce lub wprost na ciele. Upodobnianie kobiety do greckiej czy 
rzymskiej rzeźby wymagało prostoty stroju, toteż suknie szyto z 
lekkich, przezroczystych tkanin, niemal wyłącznie w białym ko
lorze i pozbawiano wszelkich ozdób. Dopiero w okresie I Cesar
stwa (1804—1814) moda zezwalała na różne barwy sukni, dłuż
sze rękawy, haftowane szlaki czy koronkowe obszycia, a także na 
długi tren, dodający splendoru wizytowym i balowym kreacjom. 
Największą ozdobą antykizującego damskiego stroju pozostawał 
jednak w epoce napoleońskiej szal kaszmirowy we wzór „in
dyjski” lub „turecki”, w kolorze żółtym bądź czerwonym. Taki 
właśnie szal, „czerwony jak krwawnik”, nosiła mickiewiczowska 
Telimena. Ortodoksyjne modnisie nie używały poza nim ża
dnych okryć wierzchnich, znów wzorując się na kobietach cza
sów starożytnych. Dopiero gdy zbytnie hołdowanie roznegliżo
wanemu ubiorowi zaczęło za sobą pociągać liczne ofiary prozai
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szenie płaszczy z rękawami, powtarzającymi fason sukni.
Do antykizującego stroju pasowały tylko „pończoszki białe, ażu
rowe i trzewiczki warszawskie, białe, atłasowe”, w jakie stroiła się 
Zosia z Pana Tadeusza. Fryzury kobiece też miały przypominać 
uczesania Greczynek i Rzymianek. Po raz pierwszy od wielu stu
leci kobiety mogły obcinać włosy krótko, układając je w loczki a 
la Titus (na wzór rzymskich fryzur męskich) lub nosić długie 
włosy upięte wysoko, z puklami swobodnie opadającymi na czoło 
i policzki, ozdobione antykizującą przepaską czy diademem.
Poważnym odstępstwem od klasycznych reguł były natomiast 
ówczesne damskie nakrycia głowy. W starożytności nie znano 
bowiem najpopularniejszego od przełomu XVIII i XIX w. kape- 
lusza-budki z małą, płytką główką i dużym, otaczającym twarz 
rondem, wiązanego pod brodą wstążką. Drugim elementem, któ
ry różnił napoleońskie elegantki od ideałów antycznych były to
rebki, wymyślone z konieczności pomieszczenia różnych dam
skich drobiazgów, gdyż cienkie suknie nie mogły mieć kieszeni, a 
za przepastny dekolt stanika czy krótki rękawek nie dało się 
schować nawet chusteczki do nosa... Torebki z początków XIX 
w. miały kształt niewielkich woreczków z siatki lub tkaniny, cza
sem lekko usztywnionych, ściąganych u góry. Określano je żar
tobliwie jako „ridicule”, od nazwy rzymskiej siatkowej torby na 
upolowaną drobną zwierzynę.
Epoka napoleońska przyniosła też w modzie kobiecej strój bez
pośrednio związany z politycznymi poczynaniami Cesarza, a 
pośrednio z Polską. Oto po kampanii 1812 r. pojawiły się we 
francuskich żurnalach modele długich płaszczy, podbitych i ob
lamowanych puszystym futrem. Towarzyszyły im wielkie, rów
nież futrzane mufki. Okrycia te, lansowane pod polską nazwą 
„wilczura”, były niewątpliwie reakcją na tragiczne doświadcze
nia armii napoleońskiej, zmagającej się z mrozami i śnieżycami 
na bezdrożach Rosji. Anglomania i tęsknota za antykiem, decy
dujące o obliczu mody owej epoki, zostały uzupełnione polskim 
akcentem, co w historii europejskich ubiorów miało już należeć 
do zjawisk wyjątkowych.

Anna Sieradzka



(rys. Sława Nowińska)

1 — fryzura męska
1 bokobrody
2 — kołnierz koszuli
3 — kamizelka
4 — chusta męska
5 — frak

6 — cylinder
7 — spodnie
8 — laska
9 — buty męskie

10 — kapelusz „budka”
11 — suknia

12 — szal
13 — pantofle damskie
14 — krawat a la Byron
15 — torebka damska 
„ridicule”
16 — fryzura damska



Rodzinne 
gniazdo

„O Stawisku chyba nie potrzebuję się tutaj rozwodzić (...) Już od 
40 lat jest moim mieszkaniem (...) Trudność utrzymania (...) od
płaca piękne położenie, zaciszność domu, las otaczający i cały 
urok pejzażu mazowieckiego (...) Nieraz z moją żoną narzekamy 
na Stawisko, razi mnie często architektoniczna szpetota domu, 
ale nie wiem, co bym bez tego domu porabiał.” — notował Jaro
sław Iwaszkiewicz (1894—1980). W 1927 r. Stanisław Wilhelm 
Lilpop z przybyłej w XVIII w. austriackiej rodziny założycieli war
szawskich zakładów metalowych „Lilpop, Rau i Loewenstein”, 
współwłaściciel gruntów Podkowy Leśnej i Brwinowa, zarezer
wował kilkanaście hektarów, na których według projektu arch. 
Stanisława Gądzikiewicza wybudował rodzinną siedzibę. Poda
rował ją swojej córce Annie (1897—1979), która razem z Jarosła
wem Iwaszkiewiczem (mężem od 1922 r.) nazwała tę posiadłość 
Stawiskiem.
Stawisko — to przede wszystkim ośrodek życia kulturalnego 
przez ponad pół wieku. Anna i Jarosław mieli wspólne zaintere
sowania literacko-muzyczne, byli też przekonani o szczególnym 
posłannictwie sztuki. W Stawisku bywali najwybitniejsi twórcy 
przed- i powojenni, w czasie okupacji znalazło tu schronienie 
wielu uciekinierów z płonącej Warszawy. Dom Iwaszkiewiczów 
utrwalony został w lirykach i prozie, po prostu sprzyjał pracy 
twórczej dzięki niepowtarzalnej atmosferze stworzonej przez 
gospodarzy.
Ostatnią wolą pisarza było przeznaczenie Stawiska na muzeum. 
Znajdują się tu: rękopisy obojga Iwaszkiewiczów, koresponden
cja, muzykalia i czasopisma z XIX w., fototeka, zbiory malarstwa z 
XIX—XX w., wystrój wnętrz charakterystyczny dla zamożnej pol
skiej inteligencji gromadzącej przez pokolenia np. różne stylowo 
meble, pamiątki po przebywających tu gościach, różne przed
mioty codziennego użytku itp. (k)

1. Dom Iwaszkiewiczów 
w Stawisku z 1928 r.
2. Gabinet
— miejsce pracy 
J. Iwaszkiewicza; 
na biurku 
różne drobiazgi 
i rodzinne zdjęcia
3. Salon-biblioteka 
z najcenniejszym 
zbiorem książek
4. Sypialnia
z neorenesansowym, 
metalowym łożem 
odlanym 
w fabryce 
„Lilpop, Rau i Loewenstein”
(zdjęcia:
Jan Chojnowski)


