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Numer częściowo sponsorowany przez wojewodę radomskiego 
i prezydenta miasta Radomia

Od redakcji
Radomska ziemia rozłożona między Gó
rami Świętokrzyskimi i Mazowszem, 
między Wisłą i lasami koło Opoczna — 
to nie tylko Jan Kochanowski siedzący 
pod lipą rosnącą przy dworze w Czarno- 
lesie koło Zwolenia, nie tylko Bolesław 
Leśmian spędzający dzieciństwo w Iłży i 
nie tylko Oskar Kolberg wędrujący po tej 
ziemi w poszukiwaniu zabytków folklo
ru. Jest wielu ludzi znanych na świecie, 
którzy swój rodowód wywodzą właśnie z 
radomskiej krainy. Są także zabytki, 
choć nie zawsze dobrze zachowane i 
ochraniane. Jest również tradycja — ta 
dawna, która przez minione lata wyraża
ła się troską o miejsca ważne dla nas 
wszystkich, jak choćby o siedziby Wiel
kich Polaków, i rodząca się współcześnie, 
która różnego rodzaju „miłośnikom” 
nakazuje dbanie o klimat swojej okolicy, 
choćby ratując wąskotorowe linie kole
jowe.
O tym wszystkim piszą w bieżącym nu
merze radomiacy — pracownicy radom
skiego oddziału Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków, bowiem być pra
cownikiem tej służby — to nie adminis
trowanie zabytkami za biurkiem, ale 

przede wszystkim ścisły kontakt z tere
nem, poznawanie jego problemów i 
umiejętność zainteresowania ochroną 
zabytków społeczeństwa.
Oprócz materiałów z Radomia Czytelni
cy znajdą w numerze inne tematy. Z 
Pomników Historii prezentujemy Za
mość — miasto idealne polskiego renesan
su (s. 17), zachęcamy do lektury artykułu 
o sekretach portretów (s. 2), którego au
torka przedstawia różne formy tych 
dzieł sztuki świadczące o bogatej wyo
braźni średniowiecznych twórców. Na
trafimy także na żeliwne naczynia (s. 28), 
dla których wzorami — jak się okazuje — 
są dawne gliniane garnki, z kolei akcen
tem listopadowego Święta Zmarłych jest 
artykuł o nagrobkowych fotografiach (s. 
26) znikających w zastraszającym tem
pie z naszych cmentarzy.
W następnym numerze, grudniowym 
chcemy zaprezentować nawiązującą 
m.in. do kultury i zabytków wizję zbliża
jącego się nowego wieku według rozwija
jącej się filozofii zwanej NEW AGE, ma
ło znane dzieła sztuki — znaki średnio
wiecznych pielgrzymów oraz kolejny 
Pomnik Historii — Wrocław.

Wyrazy głębokiego współczucia red. Lidii 
BRUSZEWSKIEJ, współzałożycielce nasze
go pisma, z powodu nagłej śmierci męża 
Andrzeja, autora wielu tekstów i zdjęć 

redakcja i współpracownicy
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Najchętniej uprawianym 
rodzajem malarskim 

i rzeźbiarskim 
był i jest 
portret. 

Ma wartości 
artystyczne 

oraz jest 
znakomitym 

źródłem historycznym.

Sekretne 
treści 

portretów
BOŻENA PURC-STĘPNIAK

Portret obrazuje nasze zwycięstwo nad 
czasem i kruchością życia człowieka. To 

właśnie głównie marność ludzkiej 
egzystencji nakazywała co bardziej 
wykształconym obywatelom czynić 

wizerunki własnej twarzy. Ten aspekt 
utrwalenia jednostkowego bytu, chęć 

przetrwania chociaż w sensie wyobrażenia 
na portrecie znalazł swój wyraz już 

w starożytności.

D
o znanych należą wizerunki królów i 
dygnitarzy egipskich oraz portrety 
fajumskie, zwane tak od miejsca ich zna
lezienia w egipskiej oazie Fajum. Były to 
portrety wykonane techniką enkaustyki (barwniki 

spajał wosk pszczeli), malowane jeszcze za życia 
zamawiających, a potem umieszczane w grobie. 
Sztuka grecka i rzymska pozostawiły także ich zna
czną liczbę. Szczególnie starożytni Rzymianie lubili 
się portretować i to tak wiernie, że dziś możemy mó
wić o rzymskim portrecie werystycznym czasów ce
sarstwa, ale, o dziwo, pierwsze portrety rzymskie nie 
były traktowane jako dzieła sztuki, a ich geneza wy
wodzi się od masek pośmiertnych gromadzonych w 
atrium i wiąże się z kultem przodków.

Na początku średniowiecza samo podobieństwo ry
sów twarzy nie było ważne, co daje się zaobserwować 
na pochodzących z tego okresu wizerunkach królów 
lub pieczęciach. Ważne były inskrypcje i napisy mó
wiące o portretowanych. Z czasem twarze prawdzi
wych, pełnokrwistych postaci zamawiających funda
torów, samych artystów oraz ich dalszych i bliższych 
znajomych pojawiły się na obrazach — początkowo o 
treści religijnej, by później wykształcić odrębny ga
tunek sztuki, najwyżej ceniony w minionych wie
kach.

Na portret wywarły niewątpliwie wpływ zdol
ności odtwórcze artysty i funkcja, jaką por
tret miał spełniać. Te wymagania, normy i nawyki 

wniesione przez czas i społeczeństwo znalazły wyraz 
już w portrecie późnego średniowiecza, kiedy 
ujawniła się bardzo ważna rola portretu, którą 
utrzymał do dzisiaj i przekazał fotografii (zob. s. 26) 
— rola mementa, czyli pamięci, ostrzeżenia, przes
trogi. Nawet jeśli zamawiający żył jeszcze długo po 
namalowaniu portretu, ukazywany był zawsze jako 
symbol kontemplacji przez zatrzymany w czasie wiek 
i pozę. Ale ani wizerunek średniowieczny, ani kon
terfekt renesansowy nie były przeznaczone do zawie
szania na ścianie zacisza domowego. Początkowo wi
zerunek popiersia lub całej postaci znajdował się na 
skrzydłach tryptyku ołtarzowego, umieszczony na 
ich odwrotnej stronie. Z reguły były to wizerunki par 
małżeńskich ukazywane wraz ze swoim patronem 
(np. Tryptyk Hansa Memlinga w Gdańsku czy Oł
tarz Gandawski braci Eycków). Od XIV do XVI w. 
wytwarzano małe ołtarzyki przenośne przeznaczone 
do użytku domowego, które też zbudowane były na 
zasadzie tryptyku, a na ich zamkniętych skrzydłach 
pojawiły się portrety.

Z czasem powstał portret pary małżonków malowa
nych obok siebie lub na dwóch oddzielnych deskach 
połączonych zawiasami i zamykanych do środka, 
zwanych dyptykiem. Przypuszcza się, że te podwójne
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1. Egipski
portret trumienny 
nieznanego mężczyzny 
(ok. 300 r.n.e.);
portrety te
nigdy nie ukazywały 
ludzi starych

zestawienia małżonków wywodziły się z drzewa ge
nealogicznego; czasami w rogu płaszczyzny obrazu 
widoczny jest herb rodziny. Miejscem przechowy
wania średniowiecznych i renesansowych portretów 
była skrzynia, w której do początku XVIII w. trzy
mano ubrania, szafy zaś służyły do przechowywania 
naczyń i książek. Skrzynie dostawała z reguły panna 
młoda wychodząc za mąż jako wyprawę ślubną, w 
niej znajdował się często portret matki i ojca oraz in
nych przodków rodziny. Portret spełniał więc funk
cję dokumentu rodowej kontynuacji, stanowił po 
prostu rodzinną pamiątkę.

Portrety były okrągłe lub prostokątne, z pok
rywą przesuwaną lub zamykaną na zawiasach, 
czasem z futerałem chroniącym, podobnie jak pok

rywa, przed kurzem i uszkodzeniami. Na pokrywach 
lub ramach umieszczano napisy, motta, imię i nazwi
sko osoby przedstawionej, daty urodzin i śmierci 
oraz herby. To sprawiło, że portrety miały charakter 
dokumentalny. Na ich odwrociach pojawiały się obok 
scen religijnych, jak „Zmartwychwstanie”, „Matka 
Boska z Dzieciątkiem”, także sceny mitologiczne, 
kuriozalne lub o dydaktycznym charakterze, ostrze
gające przed grzesznym życiem i mówiące o przemi-
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2. „Zaślubiny Arnolfinich" 
Jana van Eycka 

z 1434 r.; 
na ścianie w głębi 

widoczne lustro, 
w którym odbijają się 

dwie postacie

3. Fragment ołtarza 
Willema Moreela Hansa Memlinga 

z Ok. 1480 r. 
przedstawiający 

w idealizowanej formie 
żonę fundatora 

Barbarę Vlaendenbergh, 
jej jedenaście córek 

i patronkę św. Barbarę 
(w czerwonej szacie)

4. Portret 
z 1527 r. 

kardynała Albrechta von Brandenburga 
autorstwa Lucasa Cranacha Starszego; 

kardynał kazał 
pokazać się 

jako św. Hieronim, 
co nie było wyrazem pychy, 

lecz oznaką 
szczególnego czczenia 

tego świętego, 
jest to też wyraz 

mody Odrodzenia, 
która w św. Hieronimie 

widziała symbol uczonego 
i swojego patrona
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5. Portret mężczyzny
z medalem
Cosimo Starszego
pędzla Sandro Botticellego; 
przypuszcza się,
że został
tu sportretowany
brat malarza Antonio, 
który był medalierem 
(medal jako znak zawodu)

janiu, np. chłopiec dmuchający bańki mydlane, 
czaszka w niszy, kwiaty, owoce, a na portrecie mło
dego mężczyzny jego wizerunek, ale już po śmierci 
jako szkieletu lub „transi” (transitus — przejście, mi
janie). Podobnie na portrecie pary małżeńskiej uka
zywano ją jako żyjącą i w postaci szkieletów. Około po
łowy XVI w. zaprzestano malować odwrotne strony 
portretów, ponieważ zaczęto je wieszać na ścianach. 
Początkowo zasłaniano je jeszcze przesuwaną pokry
wą lub chroniono przed kurzem tkaniną.
Z czasem portret jako gatunek uległ podziałowi, wy
tworzył się typ portretu oficjalnego i na użytek pry
watny. Inwencja artystów i zamawiających była tak 

bogata, że zaczęto pokazywać nie tylko samą osobę 
portretowanego, ale również przedmioty, którymi się 
lubił otaczać, mówiące o jego zawodzie, skłonnoś
ciach i statusie społecznym. W końcu XV w. portrety 
stały się coraz bardziej tajemnicze, wypełnione hie
roglifami, które do chwili obecnej czekają na rozszyf
rowanie. Zawierają też wiele symbolicznych przed
miotów. Nierzadko autorami tych symbolicznych ze
stawień byli sami zleceniodawcy. Czasami wśród bo
gatych mieszczan żyjących w XVII w. w Holandii 
trafiali się tacy, którzy chcieli być pokazani na obra
zie ze swoją rodziną w najpiękniejszym pomieszcze
niu domu wraz z całym bogactwem, polami i dobyt-
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6. Mistrz z Ulm
— stojąca w ogrodzie 

para narzeczonych 
i odwrotna 

strona obrazu 
z lat 1470—1480

7. Bartholomaus Bruyn Starszy, 
portret 

Gertrade von Westerburg 
z 1524 r.

i jego odwrotna strona

8. LudgerTom Ring Młodszy, 
portret kobiecy 

z przesuwaną 
pokrywą 

(ok. 1560 r.)

kiem, widocznym przez uchylone okno w tle obrazu. 
Wiele symboli miało ukazywać wiedzę i najnowsze 
jej zdobycze. Szczególnie w portretach kobiecych i 
dziecięcych ważne były znaki cnoty i przymiotów 
etyczno-moralnych. W domach ludzi dobrze uro
dzonych i bogatych mieszczan, gdzie małżeństwa 
dyktowane były nie uczuciami, lecz względami natu
ry politycznej czy materialnej najpierw pokazywano 
narzeczonym konterfekt, a dopiero potem żywą oso
bę oblubieńca. Często więc dochodziło do upiększeń 
i pochlebstw. Portretowano się na różne sposoby, 
samotnie lub w gronie rodziny, przyjaciół, czasami w 
pozie antycznych bohaterów lub postaci history
cznych. Sami artyści wykonywali autoportrety naj
częściej za pomocą lustra, czego dowodem jest cha
rakterystyczny skręt głowy przez ramię. Nierzadko 

też w autoportrecie pojawiał się inny portret osoby 
ukochanej lub zmarłej, ważnej dla przedstawianego. 
W kulturze polskiej szczególnie w okresie baroku 
powstały dwa charakterystyczne rodzaje portretów: 
portret trumienny i portret sarmacki. Portrety tru
mienne, wykonywane niekiedy jeszcze za życia, brały 
udział w ceremonii pogrzebowej, a potem zawieszano 
je albo w kościele jako dopełnienie tablicy epitafijnej, 
lub po prostu na krótszym boku trumny, której for
mat przejęły.
Wartości artystyczne portretów i umiejętności ich 
twórców były różne. Wśród wspaniałych i pysznych, 
wykonanych ręką dobrego artysty, jest sporo gor
szych. Jednak każdy portret jest interesujący ze 
względu na bogactwo zawartych w nim motywów 
ikonograficznych. Bożena Purc.Stępniak
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Radomskie 
zagrożenia

MAREK FIGIEL

Województwo radomskie jako jednostka 
administracyjna zostało utworzone 

dwadzieścia lat temu — 1 lipca 1975 r. 
Położone jest w centralnej części kraju, 

w dorzeczu środkowej Wisły i Pilicy, 
na pograniczu dwóch wielkich krain 

historycznych: Małopolski i Mazowsza. 
Tradycje kulturowe ziemi radomskiej są 

niemałe. Związało z nią swoje życie wielu 
wybitnych ludzi: wojewoda Władysława 

Hermana Sieciech, św. Kazimierz 
Jagiellończyk, Jan Kochanowski, Jacek 

Malczewski, Oskar Kolberg, Józef Brandt.

W
edług danych na koniec 1994 r. na te
renie województwa zarejestrowano 
8864 obiekty architektury i budow
nictwa (w tym 217 drewnianych), 209 
parków, 186 cmentarzy, 6137 stanowisk archeolo
gicznych i 5939 zabytków ruchomych. Zasoby dóbr 

kultury zostały rozpoznane w 75 %. Obecnie prowa
dzone są dalsze prace inwentaryzacyjne. Problemy z 
ochroną tych dóbr są różne w zależności od charakte
ru zabytku. Niestety, sama ustawa „O ochronie dóbr 
kultury...'” nie jest wystarczającym gwarantem w 
tym względzie. Dobrze się stało, że w ostatnim czasie 
problemy ochrony zabytków znalazły odzwierciedle
nie w innych ustawach (prawo budowlane, ustawa o 
zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o ochro
nie i kształtowaniu środowiska, ustawa o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości). W ten 
sposób wzmocniła się pozycja Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków w stosunku do właścicieli i użyt
kowników obiektów zabytkowych.

Województwo radomskie nie należy do najza
sobniejszych w zabytki, ale to, co ocalało, sta
nowi dziedzictwo kulturowe charakterystyczne dla 

tego terenu, a niektóre obiekty są „perełkami” w skali 
kraju. Należą do nich założenia pałacowo-parkowe 
w: Borkowicach, Czarnolesie, Nowym Mieście, 
Orońsku, Policznej, Warce, kościoły w: Radomiu, 
Siennie, Skrzynnie, Skrzyńsku, zamki w: Iłży, Szyd
łowcu, Drzewicy oraz unikatowe w kraju obiekty ar
cheologiczne, jak starożytne kopalnie krzemienia w 
pasie Iłża—Orońsko, środkowopaleolityczne stano
wisko w Zwoleniu, ośrodek kultowy z okresu rzym
skiego w Otalążce i inne. Znacznie dłuższa jest jed
nak lista zabytków zagrożonych dewastacją i całkowi
tym zniszczeniem. W większości dotyczy to obiektów 
znajdujących się w zasobach Agencji Własności Rol
nej Skarbu Państwa. Niebagatelny wpływ na ten fakt 
mają również ostatnie przekształcenia własnościowe. 
Właściciele dotychczas sprzedanych obiektów pała- 
cowo-parkowych tylko w czterech wypadkach speł
niają wymagania konserwatorskie: w Dylewie, Le- 
chanicach, Trzebieniu i Warpęsach. Pozostałe obiek
ty czekają na innych użytkowników. Zdecydowanie 
lepszy stan techniczny prezentują obiekty sakralne, 
chociaż i tu istnieje wiele przykładów niewłaściwie 
przeprowadzanych prac remontowych.
Rozwój budownictwa i postępujące uprzemysłowie
nie regionu — to nowe wyzwanie dla służby konser
watorskiej zajmującej się ochroną krajobrazu kultu
rowego i zabytkowych założeń zieleni. Szczególnym 
zagrożeniem stały się wycinki drzew w parkach — i 
mimo wielu wniosków do prokuratury, tylko dwa za
kończyły się ukaraniem winnych, większość zaś zos
tała umorzona ze względu na „znikomą szkodliwość 
społeczną czynu”. Przykładem niech będą bezkarne 
wycinki w Bartodziejach czy Woli Boglewskiej.
Coraz większe zainteresowanie zabytkami obserwu
jemy w gminach, w ostatnim czasie wiele z nich zo
stało skomunalizowanych. Samorządy przy pomocy 
służby konserwatorskiej podejmują próby zagospo
darowania tych obiektów, współpraca w tym zakresie 
istnieje prawie we wszystkich gminach. Niektóre z 
nich opracowały nawet plany rozwoju turystyki przy 
wykorzystaniu istniejących i rewaloryzowanych 
obiektów zabytkowych. Przykładem mogą być gminy
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1. Pałac 
w Trzebieniu 

z pierwszej połowy 
XIX w. 

w trakcie 
prac 

renowacyjnych 
(właściciel 
prywatny)

2. Iłża 
— kościół 
szpitalny 

Św. Ducha 
i szpital 

(obecnie 
muzeum) 

z połowy XVIII w.

3. 4. Szydłowiec
— zamek (3)
i kościół 
parafialny (4)
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5. Jedlińsk
— niedawno 
wyremontowany 
kościół
6. Postępująca 
dewastacja 
dworu z XVIII w. 
w Bartodziejach
7. Spalony 
pałac
z połowy XVIII w. 
w Rusinowie

Ukryty symbol Na terenie obszernego 
placu obsadzonego drze

wami, znajdującego się w 
centralnym punkcie miejs
cowości Brzoza, leżącej w 
rozwidleniu dróg prowadzą
cych do Radomia, Warszawy 
i Kozienic, pomiędzy neogo
tyckim kościołem parafial
nym Św, Bartłomieja 
(1854—1856) i nie istnieją
cym już pałacem z XIX w,, 
około 1839 r. wzniesiono ka
mienny pomnik, oficjalnie 
upamiętniający misję świętą 
w Brzozie z 1838 r„ w której 
uczestniczyło liczne grono 
miejscowych oraz przybyłych 
z Warszawy przedstawicieli 
duchowieństwa.
Jak głosi jednak lokalna tra
dycja, obiekt ten upamiętnia 
Powstanie Listopadowe z 
1830 r,, do którego zapewne 
w sposób zawoalowany i 
symboliczny odnoszą się 
wkomponowane w jego fron
tową część motywy dekora
cyjne o treści militarnej, w 
żaden sposób nie dające się 
pogodzić z religijnym charak
terem wspomnianej misji.
Pomnik ten, osadzony na co
kole o przekroju prośtokąt- 
(fot. Andrzej W. Domagała) 

nym, ma wygląd kompozycji 
o symetrycznych kształtach, 
W jej dolnej ęzęści zostały 
swobodnie i w pozornym 
bezładzie rozmieszczone mo
tywy wyobrażające armatnie 
kule, nad nimi usytuowane są 
motywy przedstawiające: lufy 
dział, bębny z pałeczkami i 
oszpfychowane koła. Wyżej, 
w środkowej części kompo
zycji została umieszczona 
owalna tarcza, obwiedziona 
płaską ramą z obiegającym 
ją ornamentem perełkowym, 
na niej zaś dwa herby daw
nych właścicieli Brzozy: Ra
wicz i Topór. Promieniście 
wokół tarczy rozmieszczono 
panoplia, składające się z 
elementów uzbrojenia (broń 
biała i sztandary), a nad nimi 
wyryto następujący tekst: 
PAMIĄTKA/MISSYI W BRZO
ZY/ DNIA 15 MAIA 1838/ 
KRZYŻ ODNOWIONY 1960. 
Napis ten „ocieniają" pochy
lające się nad nim rzeźbione 
pióra. Pomnik zwieńczony 
jest pokaźnej wielkości 
drewnianym krzyżem, który w 
sposób ostentacyjny przy
pomina o jego charakterze 
sakralnym.

Andrzej Jelski
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w Borkowicach, Jasieńcu, Grójcu, Iłży, Szydłowcu i 
Radomiu. Wymierne efekty tej współpracy — to 
utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków, 
wstrzymanie „dzikiego” budownictwa w strefach 
ochrony konserwatorskiej oraz wspólne starania o 
środki finansowe na rewaloryzację.

Niebezpieczne tendencje pojawiają się na starych 
nekropoliach, gdzie likwidowane są zabytkowe na
grobki w celu uzyskania nowych miejsc do pochów
ków (dwie tego rodzaju sprawy znalazły swój epilog 
w sądzie). Zabytki ruchome w obiektach sakralnych 
są w większości wypadków nie konserwowane oraz 
niewłaściwie przechowywane. Brak odpowiednich 
zabezpieczeń powoduje, że stają się stosunkowo łat-

8. Synagoga z końca XIX w. w Ciepielowie 
(zdjęcia: 1, 3—7 — Andrzej W. Domagała, 
2 — Witold Bujakowski, 8 — Adam Penkalla)

wym łupem złodziei, zaś beztroska ich właścicieli jest 
czasami przerażająca.
Bardzo specyficzną i najliczniejszą grupą zabytków 
nieruchomych są stanowiska archeologiczne. Ochro
na ich jest szczególnie trudna. Od ponad siedemnastu 
lat na terenie naszego województwa prowadzone są 
archeologiczne badania powierzchniowe w ramach 
Archeologicznego Zdjęcia Polski; w ten sposób prze
badano około 65% powierzchni województwa. Nie
stety, z przyczyn od nas niezależnych (brak środków 
finansowych) ten priorytetowy w skali kraju program 
na naszym terenie został praktycznie wstrzymany. 
Obecnie wykonywane są doraźne prace inwentaryza
cyjne przy różnego rodzaju robotach ziemnych w 
ramach nadzoru archeologicznego. Z zadowoleniem 
należy przyjąć zrozumienie tej problematyki przez 
inwestorów, choć w związku z kłopotami finanso
wymi ratownicze badania wykopaliskowe zostały w 
tym roku bardzo ograniczone.
Ta bardzo skrótowa analiza dowodzi, jak wielkie zna
czenie w ochronie dóbr kultury odgrywają pieniądze, 
choć niewątpliwie najważniejszym czynnikiem jest 
człowiek i nie zmienią tego żadne mniej lub bardziej 
restrykcyjne ustawy. Największa rozpacz ogarnia 
nas, kiedy okazuje się, że głównym zagrożeniem dla 
zabytków są ich właściciele...

Marek Figiel 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Radomiu

Nepomuk w Drzewicy Plastyczne wyobrażenie 
św. Jana Nepomucena 
— patrona Czech, spotkać 

można w wielu miejscowoś
ciach w Polsce, a także na 
terenie województwa radom
skiego. Figura brodatego 
świętego-duchownego, trzy
mającego w rękach krzyż lub 
gałązkę palmową, niekiedy z 
palcem przy ustach na znak 
milczenia, z aureolą złożoną z 
pięciu gwiazdek, otaczającą 
głowę bądź z biretem na gło
wie — na stałe przyjęła się w 
polskim pejzażu. Tak właśnie 
różni twórcy przedstawiali 
św. Jana Nepomucena — 
patrona mostów, dobrej sła
wy i szczerej wypowiedzi, 
orędownika chroniącego od 
powodzi czy też — jak utrzy
muje tradycja ludowa — 
opiekuna życia rodzinnego, 
chroniącego je przed obmo
wą i plotkami.
Jedno z bardziej interesują
cych wyobrażeń rzeźbiar
skich św. Jana Nepomucena 
znajduje się przed elewacją 
frontową kościoła parafial
nego Św. Łukasza w Drze
wicy. Figura została wykona
na w stylu rokoko w 1788 r , 
prawdopodobnie przez mało 

(fot. Andrzej Jetski)

znanego polskiej nauce 
rzeźbiarza Martinusa Meira. 
Wznosi się ona na wysokim 
cokole (185 cm), na którego 
frontalnej ścianie widnieje 
tablica z herbem Junosza ro
dziny Szaniawskich — właś
cicieli Drzewicy w XVIII w. — 
oraz inskrypcja. Postać świę
tego o wysokości około 150 
cm w swoich proporcjach i 
układzie kompozycyjnym 
zwraca uwagę elegancję, u- 
miarem i delikatnością. Gło
wa zwrócona jest ku prawe
mu ramieniu. Podniesione do 
wysokości piersi ręce pod
trzymują krzyż z Chrystusem 
wspartym o prawe ramię 
świętego. Postać odziana 
jest w szaty liturgiczne: su
tannę, komżę dołem obrze
żoną szeroką koronką, krótką 
pelerynkę okrywającą ra
miona oraz biret. Wokół gło
wy znajduje się gwiezdna au
reola. Wyryta na tablicy insk
rypcja głosi: TA STATUA 
KOSZTEM /LUDWIKI Z ZA
ŁUSKICH/ SZANIAWSKIEY 
STAROŚCINY BOLESŁAW- 
SKIEY JEST/ WYSTAWIONA 
oraz poniżej kartusza z her
bem: ANNO DNI 1788 /DIE 
11 JUNY.

Andrzej Jelski
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1 — grodzisko „Piotrówka",
2 — kościół Św. Wacława,

3 — zespół kościoła Św. Jana Kantego i kolegium pijarów,
4 — ratusz,

5 — zabytkowe domy w rynku,
6 — zamek,

7 — kościół Św. Jana Chrzciciela,
8 — kościół ewangelicki,

9 — kościół Św. Trójcy i klasztor benedyktynek, 
10 — klasztor bernardynów i kościół Św. Katarzyny

Zwiedzając
Radom
RAFAŁ STANIK, PIOTR ZDON

Radom — to jedno z niewielu 
miast polskich, 

które zachowało 
wyjątkowo czytelny 

układ kolejnych etapów 
rozwoju urbanistycznego: 

od osady rolniczej, 
później targowej, przez miasto 

średniowieczne do współczesnego.

O
 najstarszych dziejach Radomia infor

mują badania archeologiczne przepro
wadzone w latach powojennych na te
renie grodziska zwanego Piotrówką. Ich 

wyniki umożliwiają datowanie najwcześniejszych 
śladów osadnictwa na VIII—IX w. Lokalizacja tej 
osady nie była przypadkowa. Ukształtowanie terenu 
— płaskowzgórze wyniesione ponad bagniste doliny 
rzek Mlecznej i Radomki — stanowiło naturalny wa
lor obronny. Tutaj też krzyżowały się szlaki handlo
we prowadzące z Rusi na zachód i z północy do 
Rzymu. Osada, przechodząc przez różne etapy roz
woju (rolniczo-rzemieślniczy, siedzibę kasztelanii i 
miasto wczesnośredniowieczne), około 1300 r. 
otrzymała średzkie prawo miejskie.
Pierwsze znane dokumenty — to akt sprzedaży 
wójtostwa radomskiego Konradowi z Warszawy z lat 
1340—1360 i zmiana prawa średzkiego na magde
burskie z 1364 r., co wiązało się prawdopodobnie z 
ukończeniem budowy murów obronnych Nowego 
Radomia (Miasta Kazimierzowskiego), datowanym 
na 1365 r. Informuje o tym znana z późniejszego 
przekazu inskrypcja na Bramie Iłżeckiej. Brama ta, 
jak i większa część murów obronnych, została ro
zebrana na początku XIX w. Ocalały trzy fragmenty 
murów, które wykorzystano jako ściany budynków; 
mają pełną wysokość wraz z blankami oraz śladami 
podwyższania i modernizacji.
Wcześniej, w 1216 r. Bolesław Wstydliwy ufundował 
i uposażył kościół Św. Wacława na dzisiejszym Sta
rym Mieście. Wielokrotnie przebudowywany i zmie
niający przeznaczenie (od 1809 r. skład mąki, pó
źniej magazyn wojskowy, więzienie, wreszcie szpi
tal), na początku lat siedemdziesiątych stanowił bez- 
stylowy budynek, jedynie zarysem przypominający 
bryłę kościoła. Wykonane w latach 1978—1985 prace 
konserwatorskie, w czasie których odkryto ceglany 
portal z XVI w., przywróciły zabytkowi pierwotny 
wygląd.
Średniowieczne miasto zachowało niemal nie zmie
nione dawne rozplanowanie, mimo wypełnienia go w 
XIX w. nową zabudową. Zniekształceniu uległy je
dynie okolice kościoła farnego Św. Jana Chrzciciela 
— elementu zabudowy średniowiecznej, który 
przetrwał do dziś. Budowlę tę wzniesiono w latach 
1360—1370 dzięki fundacji Kazimierza Wielkiego. 
Początkowo składała się z korpusu nawowego, prez
biterium i zakrystii. Od XV w. korpus zaczął obra
stać kaplicami fundowanymi przez mieszczan i du
chownych radomskich. Do połowy XVII w. powsta
ło ich sześć, w tym jedna związana z rodziną Kocha
nowskich. W latach późniejszych kościół był wielo-
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2. Budynek 
ratusza 

z 1848 r. 
(obecnie 

archiwum 
państwowe)

3. Dawne 
kolegium 
pijarskie

4. Klasztor 
bernardynów 

z przełomu 
XV i XVI w.

5. Dawna 
resursa 

obywatelska 
z 1852 r. 

u zbiegu ulic 
Malczewskiego 

i Struga
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6. Gmach
Komisji
Województwa 
Sandomierskiego 
zbudowany 
w 1827 r.
według 
projektu
Antoniego Corazziego

krotnie przebudowywany i modernizowany, aby w 
1909 r. uzyskać ostateczną neogotycką formę.
O radomskiej siedzibie władcy niewiele wiadomo. Na 
pewno istniał tu „dom wielki”, czyli budynek miesz
kalny, dotykający od wewnętrznej strony do muru 
miejskiego, którego fragmenty fundamentowe ukryte 
są w murach plebanii kościoła farnego. Oprócz domu 
wielkiego istniały zabudowania gospodarcze oraz 
mur oddzielający zamek od miasta. Całe założenie, 
najpewniej zbliżone do zamku w Łęczycy, miało 
kształt prostokąta i umocnione było dodatkowymi 
basztami. Nadzieję na wyjaśnienie formy zamku i 

dziejów jego budowy niosą badania architektoniczne 
i archeologiczne.

Jednym z najcenniejszych zabytków Radomia jest 
zespół bernardyński składający się z kościoła i 
klasztoru. Jego budowę rozpoczęto w 1480 r., prace 

trwały około 20 lat. W 1506 r. przystąpiono do dru
giego etapu wznoszenia klasztoru. Z biegiem lat ber
nardyni zabezpieczyli klasztor murem obronnym, 
basztami i wałami z fosą. Do korpusu kościoła w 
końcu XVI w. dobudowano kaplicę Św. Anny. W 
ciągu następnych wieków kościół przechodził liczne

Przydrożna w centrum
Do najbardziej interesujących kap

liczek przydrożnych w Radomiu 
należy kapliczka mająca za patronkę św. 

Rozalię. Znajduje się ona dziś w cen
trum miasta, przy ruchliwej ul. Żerom
skiego, a powstała w 1894 r. Kapliczka 
ma kształt czworoboku wzniesionego na 
dwuschodkowej bazie. Powyżej bazy 
znajduje się cokół w formie prostopad
łościanu, górą przechodzący łagodnym 
gzymsem do podstawy najważniejszej 
części obiektu, zawierającej prostokąt
ną, półkoliście zamkniętą przeszkloną 
wnękę z obrazem przedstawiającym św. 
Rozalię podczas modlitwy. Św. Rozalia 
została przedstawiona w ujęciu profilo
wym, jako klęcząca na klęczniku. Na 
pulpicie klęcznika obok księgi znajduje 
się czaszka — atrybut świętej, chronią
cej ludzi od grasujących epidemii i od
wracającej „morowe powietrze". Powyżej 
klęcznika, na wysokości oczu świętej 
umieszczony jest krzyż. Obok klęcznika 
znajduje się korona królewska i berło. 
Obraz utrzymany jest w tonacji ciemnej, 
natomiast szata św. Rozalii, krzyż, koro
na i berło są pozłacane. Krawędź obrazu

(fot. Andrzej Jelski) 

obwiedziona jest złotą barwą. Poniżej 
obrazu umieszczony jest napis „Ś. 
ROZALIO". Tę część kapliczki wieńczy 
gzyms, przechodzący w trójkątny naczó
łek. co w efekcie spowodowało, że kap
liczka ma naczółkowy daszek. Nad kap
liczką na kuli ziemskiej umieszczony jest 
ażurowy, żeliwny krzyż z postacią Ukrzy
żowanego Chrystusa i usytuowaną nad 
Jego głową wstęgą z napisem „INRI”. 
Na cokole zaś utrwalono tekst: „PA
MIĄTKA Z CZASÓW EPIDEMII W 1894 
ROKU”. Kapliczka jest ogrodzona meta
lowym parkanem.
Tadeusz Seweryn (1894—1975), znany 
badacz polskiej sztuki ludowej, w pracy 
Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce 
(Warszawa 1957) napisał, że kapliczki 
przydrożne św. Rozalii stawiano „z 
wdzięczności za wypędzenie zarazy al
bo też za niedopuszczenie jej do wsi, na 
odludziu w oddali od zabudowań". Jakże 
więc dzisiejszy wielkomiejski zgiełk i 
ruch oraz krzykliwa reklama, będąca 
tłem dla radomskiej kapliczki św. Rozalii, 
odbiegają od dawnych wymogów zwią
zanych z jej lokalizacją!

Andrzej Jelski
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7. Kamienica czynszowa
z końca XIX w. przy ul. Piłsudskiego
8. Zabudowa ul. Malczewskiego 
z pierwszej połowy XIX w.
— widoczny budynek poczty
i loży masońskiej 
„Jutrzenka Wschodząca”, 
który projektował w 1816 r. 
Jakub Kubicki
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9

9. Kościół farny
Św. Jana
— kaplica Kochanowskich 
z lat 1630—1633
10. Barokowe kamieniczki 
w północnej pierzei rynku
— tzw. Dom Esterki
i Dom Gąski
(zdjęcia: Adam Penkalla)

remonty i modernizacje, włącznie z wymianą ołtarzy 
na barokowe. O dawnej świetności świadczą dziś go
tyckie rzeźby w prezbiterium z warsztatu Wita Stwo
sza. W 1936 r. zespół wrócił w ręce bernardynów. 
Rozpoczęto gruntowną modernizację zmierzającą do 
regotyzacji wnętrza, która trwała blisko 40 lat. Na 
uwagę zasługują liczne tablice epitafijne poświęcone 
radomskim notablom.
Szczytowy okres rozwoju Radomia przypada na wiek 
XIX, kiedy mieściły się tutaj władze województwa 
sandomierskiego, później guberni radomskiej. Wy
budowano wówczas resursę obywatelską, utrzymaną 
w stylu neoklasycystycznym, oraz budynek loży 
masońskiej według projektu Jakuba Kubickiego. 
Wzniesiono także nowy ratusz, neorenesansowe 
dzieło Henryka Marconiego (1848 r.) i gmach Ko
misji Województwa Sandomierskiego (ukończony w 
1827 r.) według projektu Antoniego Corazziego. Lo

kalizacja tej ostatniej budowli została podporządko
wana urbanistycznej koncepcji rozwoju miasta. 
Budynek usytuowano na wschodnich peryferiach 
ówczesnego Radomia, co zaowocowało szybką zabu
dową ul. Żeromskiego, stworzyło element krystalizu
jący plan miasta i znacznie poszerzyło jego teren. 
Nieco starsze, bo pochodzące z połowy XVIII w. jest 
kolegium pijarskie; było one wielokrotnie przebudo
wywane i zachowało neoklasycystyczny charakter 
(obecnie siedziba Muzeum Okręgowego). Należy 
także wspomnieć o jednorodnych, zwartych stylowo 
zabudowach ulic Żeromskiego i Piłsudskiego.
Radom, z doskonale zachowanymi i odrestaurowany
mi obiektami, ze strefami architektury utrzymanej w 
duchu minionej epoki, jest miastem godnym odwie
dzenia oraz poznania jego historii i teraźniejszości.

Rafał Stanik 
Piotr Zdon
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Wokół jednego zabytku

Tintoretto w Zamościu

(fot. Stanisław Orłowski)

Niedawno głośna 
była sprawa kra
dzieży dwóch obrazów 

Domenica Tintoretta z 
ołtarza głównego kościo
ła w Tarnogrodzie (zob. 
nr 2, 1995, s. 18). Pier
wotnie ołtarz był fun
dacją Jana Zamoyskiego 
dla kolegiaty w Zamoś
ciu i zdobiły go cztery 
obrazy zamówione w 
Wenecji, w pracowni 
Tintoretta. Obraz środ
kowy przedstawiał św. 
Tomasza, boczne zaś pa
tronów fundatora — Ja
na Chrzciciela i Jana 
Ewangelistę, nad nimi 
miała znajdować się po
stać Boga Ojca. Po prze
niesieniu ołtarza w 1797 
r. do Tarnogrodu, w cen
tralnej jego części znalaz
ła się kopia obrazu 
„Przemienienie Pańskie” 
Rafaela, a jedynie oba 
boczne obrazy były ma
lowidłami pochodzącymi 
z pracowni Tintoretta. 
Malowidła te, konser
wowane w 1962 r. w Pra
cowni Konserwacji Za
bytków w Warszawie, 
opisał m.in. prof. Jerzy 
Kowalczyk. , 
Przyjęło się twierdzenie, 
że pozostałe malowidła 
uległy zniszczeniu i dla
tego zostały zastąpione 
innymi. Tymczasem w 
kolegiacie zamojskiej, w 
nastawie ołtarza Matki 
Boskiej Różańcowej znaj
duje się obraz przedsta
wiający Boga Ojca. 
Wprawdzie inwentaryzato
rzy datują go na drugą 
połowę XIX w., ale błąd 
mógł wynikać z braku 
dostępu do wysoko

umieszczonego obiektu. 
Obraz ten, nigdy nie 
reprodukowany, malo
wany był na desce tem
perą przy użyciu pod
kładu gipsowego. Postać 
Boga Ojca przedstawio
no w trzech czwartych, 
na neutralnym tle, 
przechodzącym wokół 
postaci w rozjaśnione 
beże, malowane przy 
użyciu sepii; karnacja 
ciała złocisto-czerwona. 
Bóg Ojciec ukazany zos
tał jako starzec, którego 
twarz z wydatnym no
sem, dużymi oczyma, 
gładkim czołem i charak
terystycznie wygiętą 
dolną wargą okala siwy 

zarost. Prawa dłoń 
wzniesiona w geście bło
gosławieństwa, lewa spo
czywa na błękitnej kuli 
opasanej złotą wstęgą ze 
złotym krzyżykiem na 
szczycie. Postać odziana 
jest w różową szatę i nie
bieski płaszcz, przerzu
cony przez lewe ramię, u 
dołu kłębią się szare ob
łoki. Pomimo znacznego 
zniszczenia (deski pod
obrazia zaatakowane 
przez robaki) malowidło 
uderza pięknym zesta
wieniem ciepłych barw, 
a cyklamenowy róż szaty 
wspaniale koresponduje 
z przydymionym błęki
tem płaszcza.

Czy obraz ten jest dzie
łem artysty tożsamego z 
autorem zaginionych 
obrazów tarnogrodzkich, 
może okazać się dopiero 
po drobiazgowych bada
niach. Trzeba jednak 
zwrócić uwagę na tech
nikę malarską, analo
giczną we wszystkich 
szczegółach z tamtymi 
obrazami. Sama postać 
Boga Ojca odznacza się 
pewną monumentalnoś
cią, powtarzając charak
terystyczny typ fizyczny. 
Spojrzenie skierowane 
ukośnie w dół nie szuka 
kontaktu z widzem. Wpra
wdzie sama postać za
stygła w geście błogosła
wieństwa, ale przelotny 
blask rozjaśnia twarz, 
uwypuklając substancję 
cielesną. Ale największe 
osiągnięcie artystyczne 
malowidła stanowi ciepła 
kolorystyka, gdyż całość 
obrazu prześwietlają to
ny złota wo-żółte.
Biorąc to wszystko pod 
uwagę już teraz można 
przyjąć, że mamy do 
czynienia z jednym z za
ginionych przed laty 
obrazów Tintoretta, któ
ry pierwotnie znajdował 
się w zwieńczeniu ołtarza 
głównego. A więc być 
może odnajdzie się je
szcze obraz z postacią 
św. Tomasza...

Obecnie należy czynić 
starania, aby malowidło 
zostało należycie zbadane 
i poddane pracom kon
serwatorskim.

Jadwiga Sadaj-Sado
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Pomniki Historii

Zamość
1. Plan Zamościa: 1 — ratusz, 2 — Muzeum Okręgowe, 3 — ka
mienice podcieniowe, 4 — synagoga, 5 — kościół pofranciszkań- 
ski, 6 — dziekania, 7 — kolegiata Zmartwychwstania Pańskiego, 
8 — brama Szczebrzeska, 9 — pałac Zamoyskich, 10 — arsenał, 
11 — Akademia Zamojska, 12 — kościół poreformacki Św. Kata
rzyny, 13 — brama Lubelska Nowa, 14 — nadszaniec północno- 
wschodni, 15 — nadszaniec wschodni, 16 — brama Lwowska 
Stara, 17 — brama Lwowska Nowa, 18 — cerkiew (kościół Św. 
Mikołaja), 19 — Rotunda (Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny)

Zamość jest jedną z najdoskonalszych w Europie 
realizacji koncepcji miasta idealnego według wło
skiej renesansowej teorii urbanistyki. Założony zos
tał na „surowym korzeniu” przez Jana Zamoyskiego, kanc

lerza wielkiego koronnego i hetmana wojsk polskich, wybit
nego męża stanu, protektora uczonych, poetów i artystów. Uro
czysty akt fundacji nosi datę 12 czerwca 1580 r., ale pierw
sze działania w terenie podjęto nieco wcześniej. Nadworny 
architekt kanclerza Bernardo Morando, Włoch z Padwy, 
opracował projekt planu miasta oraz wszystkich ważniej
szych budowli: rezydencji fundatora, wzorcowych domów 
dla mieszczan, świątyń, ratusza, bram miejskich, arsenału 
i fortyfikacji. W ciągu 20 lat miasto w obrębie wytyczo
nym fortyfikacjami wypełniono zabudową, stopniowo 
uzupełnianą i wymienianą w XVII i XVIII w., w zasadzie 
bez naruszania pierwotnej struktury przestrzennej.

Zamość został zbudowany jako miasto kompletne i wie
lofunkcyjne. Pomieściło ono rezydencję fundatora Jana 
Zamoyskiego, stało się centrum administracyjnym rozleg
łych dóbr, które w 1589 r. otrzymały status majoratu rodu 
Zamoyskich (ordynacji). Było też miastem-twierdzą z 
nowoczesnymi fortyfikacjami bastionowymi, ośrodkiem 
sądownictwa, centrum oświaty i nauki (uniwersytet zało
żony przez Zamoyskiego w 1594 r.) oraz życia religijnego 
(fundacja kolegiaty z 10 kanonikami — profesorami uni
wersytetu), nie tylko katolickiego, ale także innych wyznań 
(świątynie obrządku ormiańskiego i greckiego oraz syna
goga). Miasto miało więc charakter wielonarodowy, wie- 
lowyznaniowy i było doskonałym przykładem współist
nienia na pograniczu kulturowym między Wschodem i 
Zachodem Europy, gdzie współżyli w symbiozie i toleran
cji: Polacy, Rusini, Niemcy, Włosi, Ormianie, Grecy i Ży
dzi. Wszystkie nacje wycisnęły piętno na architekturze 
swoich domów i świątyń, dzięki czemu zabudowa Zamoś
cia odznacza się dużą regularnością, a jednocześnie wielką 
różnorodnością.

Zachowane do dziś miasto renesansowe jest niewielkie: 
w obrębie fortyfikacji zajmuje, wraz z rezydencją, 

około 24 ha powierzchni, ma 600 m długości i 400 m sze
rokości, ale strefa ochrony konserwatorskiej jest znacznie 
większa, obejmuje bowiem szeroki pas rozbudowanych i 
modernizowanych w XIX w. fortyfikacji i przedpola, gdy 
Zamość w czasach zaboru rosyjskiego przestał być mia
stem prywatnym i stał się twierdzą państwową na pograni
czu rosyjsko-austriackim.
Układ przestrzenny i zabudowa historycznego Zamościa 
w obrębie fortyfikacji zostały stosunkowo nieźle zachowa- x 
ne, mimo częściowych wyburzeń i przebudowy w czasie 
rosyjskiej okupacji w XIX w. Szczególną urodą zachwyca 
Rynek Wielki — centralny salon miasta z wyniosłym ratu

szem, kamienicami z portykami i bogato dekorowanymi 
fasadami, zwieńczonymi wysokimi, typowo polskimi atty- 
kami (częściowo zrekonstruowane). Wśród budowli sak
ralnych wyróżnia się katolicka kolegiata renesansowo-ma- 
nierystyczna (1586—1598, arch. B. Morando) i barokowy 
dawny kościół franciszkanów (1637—1655). Ciekawy i 
wartościowy jest zespół fortyfikacji, obrazujący przemiany 
architektury militarnej XVI—XIX w.
W Zamościu po raz pierwszy w Europie zrealizowany zo
stał układ o ścisłym powiązaniu rezydencji i miasta. Jak w 
żadnym innym mieście europejskim XVI w. wnętrze 
Zamościa zostało świadomie i konsekwentnie skompono
wane przez długie perspektywy widokowe ulic zamknię
tych gmachami świeckimi (pałac, ratusz) i świątyniami ja
ko dominantami urbanistycznymi, zgodnie z zasadami wło
skiej renesansowej scenografii teatralnej.

W Zamościu znajduje się hotel, dom wycieczkowy PTTK 
i schronisko młodzieżowe.

INFORMACJA TURYSTYCZNA: Zamojski Ośrodek In
formacji Turystycznej, Rynek Wielki 13, tel. 22-92

MUZEA: Okręgowe (ul. Ormiańska 30), Martyrologii 
Zamojszczyzny (ul. Męczenników Rotundy 1), Techniki 
Drogowej i Mostowej (Rynek Wielki 1)
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5 5. Północna pierzeja rynku
i kamienice przy ul. Ormiańskiej: 
Wilczkowska, Pod Aniołem, 
Pod Małżeństwem i Pod Madonną

6. 7. Kamienica Pod Aniołem 
przy ul. Ormiańskiej 26: 
fragment fasady z attyką
i dekoracją stiukową (6) 
oraz wewnętrzne 
malowidła ścienne (7) 
(pozostałe zdjęcia 
na ostatniej stronie okładki)

(zdjęcia: 2,7— Stanisław Fitak,
3 — Wiesław Stępień,
4 — Henryk Andrulewicz,
5, 6 — Wiesław M. Zieliński)
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Opactwo w Sieciechowie

Osadnictwo w okoli
cy siedziby bene
dyktyńskiej w Sie
ciechowie sięga czasów 

powstania państwa polskie
go. W końcu XI w. istniał 
tu gród kasztelański strze
gący małopolsko-mazowiec- 
kiego pogranicza przed na
jazdem Prusów, Jadźwin- 
gów, Litwinów i Tatarów. 
Około 1122 r. Sieciech, 
cześnik Bolesława III 
Krzywoustego, syn palaty- 
na Władysława I Hermana, 
ufundował opactwo bene
dyktyńskie. Podana data 
fundacji jest hipotetyczna, 
choć ostatnie badania suge
rują, że z całą pewnością 
powstało ono nie później 
niż w połowie XII w. i nie 
wcześniej niż w latach sie
demdziesiątych XI w. Za
pewne na początku XII w. 
Sieciechów był trzecią w 
kolejności fundacją bene
dyktyńską w Małopolsce po 
Tyńcu i Łysej Górze 
(Święty Krzyż). Pierwsi 
mnisi przybyli tu z Tyńca, 
a pochodzili z krajów nie
mieckich.
W XIII w. powstało miasto 
jako ośrodek targowy. Od 
1392 r. Sieciechów wystę
puje w źródłach jako miasto 
klasztorne. Zapewne bene
dyktyni otrzymali je od 
Władysława Jagiełły. Poło
żone nad Wisłą było do 
końca XVI w. ważnym oś
rodkiem handlu w Mało
polsce, pozostając w związ
kach gospodarczych z mia
stami pomorskimi.
Wybudowane z białego 
kamienia opactwo przetr
wało do 1502 r., kiedy zos
tało zniszczone wraz z mia
stem przez Tatarów; w tym 
okresie w Sieciechowie 
przebywało 12 mnichów. 
W 1530 r. opactwo zostało 
odbudowane, zaś w 1580 r. 
obwarowano je. W tym 
stanie przetrwało do 1682 
r., kiedy podczas wojny 
polsko-szwedzkiej zostało 
spalone. W rezultacie li
cznych prac budowlanych

w latach 1730—1780 sie- 
ciechowski zespół benedyk
tyński przybrał obecny 
wygląd. Odbudowę rozpo

czął opat Józef Kurdwa- 
nowski od klasztoru i 
przeoratu w 1733 r. Prze
budowę kościoła ukończył

w 1767 r. jego następca 
opat Wawrzyniec Bułhare- 
wicz. W latach 1769—1779 
za opata Leonarda Proko
powicza ściany kościoła 
pokryto polichromią. W 
następnym roku klasztor 
powiększono o refektarz, a 
kościół konsekrowano. Ów
czesny wygląd zespołu 
uzupełnił w 1800 r. pałac 
opacki wzniesiony obok 
przeoratu.

Wiek XVIII był najwspa
nialszym okresem w nowo
żytnych dziejach opactwa. 
Oprócz odbudowy nastą
piło historyczne wydarze
nie w życiu wspólnoty za
konnej — w latach 
1796—1802 zamieszkali tu 
benedyktyni francuscy 
chroniący się w Polsce 
przed rewolucją. Zajęli się 
oni porządkowaniem i kata
logowaniem archiwaliów i 
biblioteki. Przy czym „... 
co tylko obrażało wzrok i 
myśli”, w tym „... znaczną 
część ksiąg polskich bez litoś
ci palić kazali”, co zanoto
wał współczesny wydarze
niom pamiętnikarz. Ale 
dzięki benedyktyńskiej pra
cowitości francuskich braci 
zachowały się liczne infor
macje o klasztornych ar
chiwaliach.
W 1819 r. nastąpiła kasata 
zakonu benedyktynów. Do
bra przejęło państwo, zaś 
budynki konwentu pozosta
ły przy kościele. Utworzo
no parafię, która istniała do 
1845 r. Dopiero w latach 
1877—1884 budynki od
budowano przystosowując

1. Ogólny widok 
opactwa
w Sieciechowie
2. Pałac opacki
i kościół
3. Ruina 
refektarza
(zdjęcia: Adam Penkalla)
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je do nowych potrzeb para
fialnych. Zapewne wó
wczas rozebrano skrzydło 
południowe oraz mur łą
czący kościół z przeoratem 
zaadaptowanym na pleba
nię. Zbudowano wtedy 
dzwonnicę, a w 1885 r. koś
ciół został konsekrowany.
W czasie pierwszej wojny 
światowej nastąpiły następ
ne zniszczenia. Pamiętnikarz 
zanotował: „... Opactwo
prawie całe spalone lub zbu
rzone przez kule armatnie i 
rozgrabione doszczętnie. 
(...) sklepienie w wielu miejs
cach przebite i rozwalone, 
szyby w oknach powybijane 
(...) ślady grabieży widoczne 
wszędzie. ” Jeszcze dziś we 
frontonie kościoła tkwią 
pociski armatnie. Dopiero 
w 1926 r. odbudowano koś
ciół i przeorat. W pałacu 
opackim początkowo mieś
ciła się szkoła przygotowa
wcza dla nauczycieli, a od 
1937 r. zorganizowano tu 
sierociniec (istnieje do 
dziś). Mając na uwadze wa
lory historyczne i estety
czne zespołu, w 1932 r. 
wpisano go do rejestru za
bytków. W czasach drugiej 
wojny światowej w wyglą
dzie zespołu nie zaszły 
istotne zmiany. W latach 
1943—1946 odnowiono w 
kościele polichromię. Obec
nie planowane są prace 
budowlano-konserwatorskie. 
Przy wejściu do opactwa, 
od strony drogi do Siecie
chowa, po prawej stronie 
mijamy murowaną z cegły, 
otynkowaną, założoną na 
planie kwadratu dzwonni
cę. W głębi, po lewej stro
nie znajduje się otynko
wany, murowany z cegły i 
wapienia budynek dawnego 
pałacu opackiego. Jest on 
zbudowany na planie pro
stokąta, dwukondygnacyj
ny, nakryty dachem czte
rospadowym i podpiwni
czony. Po prawej stronie 
widoczny jest murowany z 
cegieł i otynkowany, zało
żony na planie litery L 
dawny przeorat, dziś ple
bania. Z pierwotnego wy
stroju wnętrza pozostało tu 
niewiele detali: w elewacji 
parteru zwornik z herbem i 
datą „1773”, zaś w jednym 

z pomieszczeń późnobaro- 
kowe obramienie komin
ka. Dominującym elemen
tem zespołu jest kościół, 
dziś parafialny Wniebow
zięcia Matki Boskiej i Dzie
sięciu Tysięcy Męczenni
ków. Założony na planie 
krzyża greckiego, podpiw
niczony; od wschodu przy
tyka do niego trzykondyg
nacyjna wieża z żeliwnym 
balkonikiem na osi. Na 
skrzyżowaniu ramion tran- 
septu znajduje się kopuła, 
portal ma późnobarokową 
dekorację. Charakterysty
cznym elementem elewacji 
są wielokwaterowe okna. 
Wewnątrz zwraca uwagę 
późnobarokowa polichro
mia i bogata dekoracja 
ścian pilastrami z gierowa- 
nym belkowaniem. Za 
prezbiterium znajduje się 
fragment dawnej ściany 
(XIII? —XVI w.) ze sgraf- 
fitem.
Do wschodniej ściany koś
cioła przylega zachowany 
częściowo budynek klaszto
ru. Jego południowa część, 
dawny refektarz, jest obec
nie ruiną. Budowla klaszto
rna jest dwukondygnacyj
na, wzniesiona została z ce
gieł i kamiennych ciosów, 
otynkowana, założona na 
planie prostokąta i przykry
ta dwuspadowym dachem. 
Budynki kościoła i klaszto
ru wymagają pilnego 
przeprowadzenia prac kon
serwatorskich. Dotyczy to 
wymiany więźby dachowej 
oraz osuszenia. Nieliczna 
wspólnota parafialna z 
uwagi na skromne możliwoś
ci nie sfinansuje tych prac, 
pomimo swego zaangażo
wania w renowację. Nawią
zanie współpracy z kielecką 
Politechniką Świętokrzyską 
jest nadzieją na merytory
czną współpracę przy rato
waniu zabytku. Zapewne 
zrealizowanie deklaracji 
administracji samorządo
wej gminy Sieciechów i wo
jewódzkiej administracji 
państwowej z Radomia 
przyczyni się do uratowa
nia tego monumentalnego 
zabytku przed postępującą 
dewastacją.

Adam Penkalla

Poszukiwania 
drewnianego 
dworu

Drewniany dwór kró
lewski usytuowany 
na terenie obecnego 
zespołu pałacowego w Kozie

nicach wzmiankowany był w 
XVI w., ale być może istniał 
od pierwszej połowy XV w.,

już częściowo nie istniejących. 
Można przypuszczać, że w 
dworze tym urodził się Zyg
munt Stary; o jego narodzi
nach w Kozienicach informuje 
wystawiona w 1702 r. kolumna 
stojąca dziś w parku pałaco

1. Zespół kozienicki 
w pierwszej połowie
XVIII w.:
1 — pałac,
dawny dwór królewski,
2 — kościół paratialny,
3 — kolumna

kiedy w 1429 r. miejscowość 
stała się własnością królewską. 
Hipotetyczna lokalizacja dwo
ru została ustalona na podsta
wie analizy archiwaliów dziś 

wym, pierwotnie zaś obok 
kościoła parafialnego, w któ
rym zapewne król był 
chrzczony.
Dzieje zespołu pałacowego 
zamknąć można w trzech eta
pach: okres istnienia drewnia
nego dworu królewskiego, ok
res wzniesionego w latach 
1776—1778 murowanego pa
łacu dla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, według pro
jektu i pod nadzorem Fran-
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2.Oficyna kuchenna pałacu 
(fot. 2 — Adam Penkalla)

ciszka Placidiego oraz okres 
budowy pałacu • w latach 
1896—1900 w stylu renesansu 
francuskiego, według projektu 
Francoisa Arveufa. We wrześ
niu 1939 r. budynek pałacowy 
i oficyna gościnna spaliły się, 
resztki rozebrano. Z dawnego 
założenia pałacowego pozosta
ła jedynie oficyna kuchenna, 
wozownia i wieża. Obecnie 
mieści się tu Muzeum Regio
nalne oraz biura Urzędu Mia
sta i Gminy w Kozienicach. 
Po wojnie, w miejscu pałacu 
wzniesiono budynek, w któ
rym są biura Urzędu, zaś w 
miejscu oficyny gościnnej w 
1994 r. rozpoczęto budowę 
istniejącej przed 1939 r. oficy
ny kuchennej.
W trakcie przeprowadzonych 
pod oficyną kuchenną w sty
czniu 1994 r. ratowniczych 
prac archeologicznych pot
wierdzono znane fazy rozbu
dowy obiektu. Odsłonięto du
że fragmenty fundamentów, 
dwie piwnice, a w narożniku 
południowo-zachodnim oficy
ny natrafiono na relikty drew
nianego dworu królewskiego 
sprzed 1776 r. Były to pozosta
łości w formie negatywów po 
dwóch słupach drewnianych. 
Niestety, bez udziału archeo
loga wcześniej zdjęto warstwę 
o grubości około Im, dlatego 
też ślady po słupach zachowa
ły się tylko na długości pół me
tra. Słupy o średnicy 0,55 m 
były oddalone od siebie o 1,3 
m i stanowiły fragment elewa
cji ogrodowej królewskiego 
dworu. Budowla ta z całą 
pewnością poprzedzała pałac 
wzniesiony przez Jakuba Fon- 
tanę, brak jest bowiem jakich
kolwiek powiązań między słu- 

parni a częścią murowanego 
obiektu. Biorąc pod uwagę lo
kalizację dwóch piwnic w na
rożniku północno-zachodnim i 
południowo-zachodnim, zbu
dowanych w latach 1830—1860, 
sądzę, że wybudowano je poza 
fundamentami dawnego drew
nianego dworu. Z tych powo
dów uważam, że drewniany 
dwór był postawiony na fun
damentach: elewacja frontowa 
i ogrodowa miały długość 40,3 
m, zaś elewacje boczne — 8,5 
m. Elewację ogrodową wznie
siono przypuszczalnie w tech
nice sumikowo-łątkowej, ścia
na składała się prawdopodob
nie z 31 drewnianych słupów 
nośnych. Przypuszczam, że w 
podobnej technice wybudo
wano pozostałe ściany dworu. 
Odsłonięte w trakcie budowy i 
badań archeologicznych fun
damenty oficyny pochodzą z 
czasów murowanego pałacu F. 
Placidiego (1776—1778). Ofi
cyna ta została powiększona w 
latach 1839—1865, zaś w la
tach 1896—1900, wykorzystu
jąc istniejące fundamenty, 
wzniesiono obiekt, który roze
brano po 1939 r. Mając na 
uwadze dotychczasowe hipo
tetyczne ustalenia, przepro
wadzone badania archeologi
czne oraz konsultacje history
czne, można potwierdzić ist
nienie i lokalizację w miejscu 
odbudowywanej dziś oficyny 
gościnnej drewnianego dworu 
królewskiego przed 1776 r.

Witold Bujakowski

Carska, 
prezydencka, 
sportowa

Rzeka Pilica w XVI w. 
była ruchliwym trak
tem żeglugowym — 
spławiano nią drewno, rudę 

żelazną, kamień budowlany, a 
przede wszystkim zboże. 
Młyny powstające wzdłuż bie
gu rzeki miały ziarna pod do
statkiem. Jednym z nich był 
młyn w Spalę — już w 1511 r. 
wnosił dziesięcinę do kościoła 

wzniesiono z cegły, piętro było 
drewniane, szalowane deska
mi. Na dole znajdowały się 
pokoje dla członków dworu, 
piętro zamieszkiwała cesarska 
rodzina. Umeblowanie do pa
łacyku sprowadzono z Nie
miec i z najwykwintniejszych 
magazynów warszawskich. W 
pomieszczeniach sanitarnych 
zainstalowano mosiężną arma

w Inowłodzu. Zbudowany 
został nad uchodzącą do Pilicy 
strugą Gać, w miejscu, w któ
rym obecnie znajduje się ką
pielisko i wypożyczalnia kaja
ków. Przez czterysta lat znaj
dował się on w użytkowaniu 
rodziny Spało w.
Najstarszym zabytkiem Spały 
jest stojąca przy drodze do 
Inowłodza murowana kaplicz
ka Św. Jana Kapistrana z 1877 
r.; ufundował ją Pająk, rolnik z 
sąsiedniej wsi — Królowej 
Woli. Początek lat osiemdzie
siątych XIX w. był dla ukry
tego w lasach przysiółka za
powiedzią dużych zmian. Ba
wiący tu na polowaniu rosyjski 
car Aleksander III tak sobie 
tamtejszą okolicę upodobał, że 
polecił wznieść w Spalę pałacyk 
myśliwski dla siebie i swej ro
dziny. Życzeniu stało się za
dość — zaprojektowana przez 
krakowskiego architekta Leo
na Mikuckiego rezydencja 
mogła już w 1884 r. przyjąć 
pierwszych gości. Parter 

turę, a carską łazienkę zaopa
trzono w pozłacane krany. Op
rócz pałacu wybudowano tu 
również mieszkania dla służ
by, koszary dla oddziału koza
ków strzegących rezydencji, 
wozownie, własną elektrow
nię, założono sieć wodnokana
lizacyjną i postawiono wysoką 
(36 m) wieżę ciśnień. Cesarscy 
goście zamieszkiwali hotele 
„Savoy” i „Bristol” (dziś są to 
domy wypoczynkowe „Ro
gacz” i „Dzik”). Obydwa 
utrzymane były w stylu pod
moskiewskich budynków z 
XIX w. „Savoy” miał parter 
murowany, a piętro z bali 
drewnianych, dwuspadowy 
dach pokryto miedzianą bla
chą. Elewacja „Bristolu” wy
konana została z czerwonej 
cegły, reprezentacyjne wejście 
zdobiła żeliwna balustrada. 
Łowczemu postawiono bu
dynki za stawem, obecnie 
znajduje się w tym miejscu 
gospodarstwo ogrodnicze. 
Przeprowadzanym z rozma-
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chem zmianom stał na drodze 
stary młyn rodziny Spałów, 
który rozebrano, zaś grunty 
młynówki włączono do tzw. 
zwierzyńca, w którym urzą
dzano polowania dla korono
wanych głów. Przed kilkoma 
laty oglądałem rozwieszone na 
ścianach korytarza DW „Ro
gacz” imponujące poroża po
chodzące z tamtych czasów.
Rezydencją w Spalę zarządzał 
hrabia Zygmunt Wielopolski, 
przez pewien czas prezydent 
Warszawy, zwolennik ugodo
wej polityki wobec Rosji i au
tor wiernopoddańczych me
moriałów. Ostatnie carskie po
lowanie odbyło się w 1912 r. 
W czasie pierwszej wojny 
światowej pałac i pozostałe 
budynki zamieniono na nie
miecki szpital wojskowy. Za
rekwirowano meble, naczynia 
i bieliznę pościelową; część 
rzeczy wywieziono, zostawia
jąc skrupulatnie pokwitowanie 
z podpisem generała Bessele- 
ra, gubernatora ziem znajdu

jących się pod okupacją nie
miecką.
Na początku 1921 r. przeby
wał na rekonwalescencji w 
Spalę Naczelnik Państwa Jó
zef Piłsudski. Spędził tutaj 
święta Bożego Narodzenia i 
Wielkiejnocy: „... mąż czuł się 
szczęśliwy w zaśnieżonych la
sach spalskich.— pisała 
Aleksandra Piłsudska.
W ten sposób Spała stała się 
miejscem wypoczynku najwyż
szych osobistości Rzeczypo
spolitej. W latach 1923—1926 
gościł tutaj często prezydent 
Stanisław Wojciechowski. Z 
jego inspiracji wybudowano w 
Spalę kaplicę Matki Bożej 
Królowej Korony Polskiej, 
którą zaprojektował Kazimierz 
Skórewicz, jeden z najwybit
niejszych konserwatorów za
bytków architektury. Zbudo
wana została na miejscu daw
nych koszar kozackich w stylu 
podhalańskim z drewna sos
nowego, o konstrukcji zrębo
wej, na podmurówce z ka-

1. Carski
pałac myśliwski 
w 1926 r.
2. Dawny budynek 
administracyjny 
pałacu
i wieża ciśnień
3. Dawny 
hotel „Savoy”, 
obecnie
dom wypoczynkowy 
„Rogacz”
4. Dawna kaplica 
prezydencka, 
obecnie kościół 
Matki Bożej 
(zdjęcia:
Bohdan Olszewski)

miennych ciosów. Znajdujące 
się we wnętrzu kaplicy witraże 
wykonała krakowska pracow
nia Żeleńskiego według pro
jektu Jana Winiarza, zaś 
drewniany ołtarz — Ludwik 
Konarzewski, nauczyciel z 
Istebnej, w 1933 r.
Również prezydent Ignacy 
Mościcki chętnie odwiedzał 
Spalę. Za jego czasów myśliw
ski pałacyk odremontowano. 
We wnętrzu zachowały się 
częściowo meble z dawnego 
wyposażenia, pozostawiono 
również łowieckie trofea, które 
uzupełniano nowymi. Mał
żonka prezydenta wspominała, 
że przed domem zakwitały na 
wiosnę ogromne krzewy bia
łych, różowych i liliowych 
bzów, tworząc niezapomniany 
widok. Pod nimi ustawiono 
proste, pomalowane na biało 
ławki. Na osi pałacyku, po 
drugiej stronie gazonu umie
szczono posąg spiżowego żu
bra z Białowieży, gdzie stał od 
1860 r., wzniesiony z okazji 

udanego polowania cara. 
Prezydent Mościcki był pro
tektorem Związku Harcerstwa 
Polskiego i patronował odby
wającemu się w Spalę w lipcu 
1935 r. jubileuszowemu zlo
towi. W spotkaniu wzięło 
udział ponad 20 000 harcerek i 
harcerzy, także z innych kra
jów. Z okazji tego zlotu wyda
no przewodnik, w którym mo
żemy przeczytać: „Sytuacja 
finansowa Polski przedstawia 
się pomyślnie. Złoty polski jest 
walutą stałą, dobrze zabezpie
czoną, nie ulegającą wahaniom 
kursów. Banki w Polsce cieszą 
się zaufaniem społeczeństwa i 
ich upadłości nie mają miejsca. 
Zadłużenie państwa wobec za
granicy jest najmniejsze w 
Europie. Bezrobocie sięga za
ledwie 220 000 osób ”,
We wrześniu 1939 r. w Spalę 
umieszczono sztab wojsk nie
mieckich, a pałac zamieniono 
na ośrodek rehabilitacyjny dla 
rannych żołnierzy. Rezydencja 
ta została obrabowana i spalo
na w styczniu 1945 r. Zacho
wały się jedynie dwa masyw
ne, dębowe fotele, przecho
wywane w sali konferencyjnej 
ośrodka katechetycznego przy 
tutejszym kościele.
W okresie powojennym pow
stał w Spalę ośrodek przygo
towań olimpijskich. Te spor
towe tradycje podtrzymuje 
istniejący dziś Centralny Oś
rodek Sportu. Z dawnego pa
łacu pozostały jedynie ka
mienne fundamenty, lecz ża
dna tablica nie upamiętnia 
tego zabytkowego miejsca.

Bohdan Olszewski
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Akcja cmentarze

Nekropolie z pierwszej wojny

W województwie ra
domskim rozpozna
no cmentarze te do

piero niedawno. Założyła je ad
ministracja armii austro-wę- 
gierskiej w latach 1915—1918, 
część zaś powstała w okresie II 
Rzeczypospolitej w wyniku 
komasowania grobów. Cho
wano tu żołnierzy trzech armii 
oraz walczących u ich boku 
Polaków. Zlokalizowane zosta
ły 33 cmentarze usytuowane w 
28 miejscowościach; są to 
cmentarze oddzielne oraz kwa
tery na cmentarzach wyzna
niowych.
Nekropolie żołnierskie były 
efektem największego nasile
nia walk na tym terenie po
między październikiem 1914 i 
lipcem 1915 r. Wówczas to po
legło i zmarło około 9500 żoł
nierzy, w tym: 3100 z armii 
austro-węgierskiej, 2500 z 
niemieckiej oraz 3500 z rosyj
skiej. Około 100 żołnierzom 
nie udało się określić przyna
leżności armijnej. Wśród pog
rzebanych znajduje się ponad 
250 Polaków z I Brygady Le
gionów i z Legionu Puław
skiego.
Organizowaniem cmentarzy w 

okresie wojny zajął się specjal
nie utworzony Wydział Gro
bów Wojennych w austriac
kim Ministerstwie Wojny. 
Kierując się względami hu
manitarnymi i propagando
wymi, groby żołnierskie 
przemianowano na groby bo
haterów i poległych, zaś groby 
masowe na groby towarzyszy 
broni. Terminologię tę polska 
administracja stosowała też 
w okresie międzywojennym.
Nekropolie zajęły w krajobra
zie różne miejsca. Niektóre, 
jako cmentarze samodzielne, 
usytuowano obok pola toczo
nych działań zbrojnych i stąd 
znajdują się poza terenem za
budowanym, najczęściej w le- 
sie lub na jego skraju, np. w 
Augustowie, Bąkowcu, Mo
lendach, Policznej i Rudzie 
Wielkiej. Taka jest również lo
kalizacja mauzoleum legioni
stów w Laskach, położonego 
obok torów kolejowych. W 
tym miejscu w dniach 22 — 26 
X 1914 r. I Brygada Legionów 
Polskich, dowodzona przez 
Józefa Piłsudskiego, a w; polu 
przez Edwarda Rydza-Smig- 
łego i Michała Rolę-Żymier- 
skiego, stoczyła walkę z woj

skiem rosyjskim, będącą ele
mentem tzw. bitwy dębliń
skiej. Inne pochówki usytuo
wano na cmentarzach wyzna
niowych w Gródku Starym, 
Jasieńcu, Kazanowie, Kozie
nicach, Lipsku, Odrzywole, 
Siennie, Szydłowcu i Zwole
niu. W Radomiu zmarłych i 
poległych pogrzebano w od
dzielnych kwaterach na cmen
tarzach: katolickim, ewangelic
kim, prawosławnym i żydow
skim.
Zakładając cmentarze austro- 
węgierska administracja woj
skowa stosowała podstawową 
zasadę — na terenie nekropolii 
grzebano żołnierzy wszystkich 
walczących armii bez ich wy
różnienia, ale chowano ich w 
oddzielnych kwaterach i tylko 
oficerów umieszczano w poje
dynczych mogiłach. Pochówki 
pojedyncze lub zbiorowe 
oznaczano krzyżami z tablicz
kami, na których podawano 
personalia, datę zgonu i jed
nostkę wojskową. Informowa
no także o pochówku zbioro
wym. Niekiedy krzyż wyró
żniał prawosławnych lub gre
kokatolików. Wielkość i kształt 
kwater dostosowano do liczby 

pochowanych i granic cmenta
rzy.
W chwili zakończenia działań 
wojennych sprawa urządzania 
cmentarzy była już znacznie 
zaawansowana — przenoszono 
pojedyncze pochówki na teren 
grobów zbiorowych, produ
kowano typowe elementy bu
dowli i urządzeń cmentar
nych, wykonywano plany za
łożeń przestrzennych poszcze
gólnych cmentarzy i przystę
powano do ich realizacji. Prace 
finansowała wojskowa admi
nistracja armii austro-węgier
skiej. Urządzanie cmentarzy 
kontynuowano także w okresie 
międzywojennym: w 1936 r. 
poszerzono cmentarz w Ru
dzie Wielkiej, a w 1933 r. wy
budowano pomnik-mauzoleum 
w Laskach koło Pionek, gdzie 
pod monumentem o wysokoś
ci 11 m złożono szczątki 156 
rozpoznanych i 56 nieznanych 
legionistów.
Obecne ożywienie i zaintere
sowanie losem cmentarzy żoł
nierskich związane jest z 
przywróceniem Święta Nie
podległości w dniu 11 listopa
da, jak i objęciem opieką kon
serwatorską nekropolii zało-

Pomnik legionisty

Przy głównej alei 
cmentarza komunal

nego (dawniej wojskowe
go) w Warszawie na Po
wązkach, na nagrobku 
pułkownika Legionów Wa
cława Harasymowicza 
(1875—1923) znajduje się 
realistyczna kompozycja z 
alegoryczną treścią. Na tle 
pionowej płyty z piaskow
ca umieszczona została 
figura mężczyzny w mun
durze legionisty z całym 
żołnierskim oporządzeniem 

(karabin w dłoni, ładowni
ce przy pasie, z tyłu plecak 
z manierką, kocem i heł
mem), który prawą dłonią 
przysłania oczy. Z tym ge
stem łączy się napis na 
podstawie pomnika: „Je
den z pierwszych, który 
dojrzał światło wolności.’’ 
Ten pomnik z lat dwudzie
stych jest jednym z wielu 
symboli odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 
1918 r.

(s)
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żonych przed 1939 r. Należy 
przy tym zaznaczyć, że syste
matyczne prace porządkowe 
na cmentarzu w Laskach i Mo
lendach rozpoczęli w 1986 r. 
pod nadzorem służb konser
watorskich pensjonariusze za
kładu karnego w Żytkowicach 
i była to ich inicjatywa.
Na terenie województwa naj
lepiej zachowane są cmentarze 
z pochówkami legionistów 
oraz kwatery żołnierskie na 
cmentarzach parafialnych, np. 
w Radomiu (cmentarz ewan
gelicki i katolicki), Kozieni
cach (kwatera legionistów) i w 
Zwoleniu. Kontynuowane są 
prace konserwatorskie w Mo
lendach i Laskach, uporząd
kowano już cmentarz w Poli- 
cznej, rozpoczynają ,się prace 
na cmentarzach w Świerżach 
Górnych, Siennie i Lipsku, 
odbudowana została rotunda 
w Rudzie Wielkiej. Niestety, 
znaczna liczba nekropolii i 
kwater na wiejskich cmenta
rzach parafialnych, również 
położonych w lesie poza zabu
dowaniami, jest zaniedbana i 
zdewastowana, np. w Augu- 

terystycznych obiektów archi
tektonicznych czy też zindy
widualizowanych obiektów 
grobowych. Wyjątek stanowi 
kaplica na cmentarzu radom
skim przy ul. Limanowskiego, 
mauzoleum legionistów w La
skach oraz rotunda komme- 
moratywna w Rudzie Wiel
kiej. W elewacji frontowej i 
formie dachu kaplicy radom
skiej dopatrzeć się możemy 
wpływów ludowej architektu
ry austriackiej. Mauzoleum w 
Laskach — to typowy obiekt 
pomnikowy wznoszony w tym 
czasie na ziemiach polskich. 
Na szczególną uwagę zasługu
je rotunda w Rudzie Wielkiej 
wzniesiona z bloków białego 
piaskowca, na planie koła o 
średnicy 3,5 m i wysokości 
7 m. Przykryto ją otwartą u gó
ry kopułą, wnętrze oświetlają 
dwa prostokątne otwory 
okienne i otwór drzwiowy z 
wyrytym monogramem Chry
stusa oraz datami „1914” i 
„1915”. Charakterystyczne 
blanki u podstawy kopuły oraz 
forma obiektu nasuwają przy
puszczenie, że pierwowzorem

1. Kapliczko na cmentarzu żołnierskim 
przy ul. Limanowskiego w Radomiu
2. Fragment cmentarza żołnierskiego w Grabowie nad Pilicą
3. Kwatera legionistów na cmentarzu parafialnym
w Kozienicach
4. Pomnik-mauzoleum legionistów w Laskach
5. Rotunda na cmentarzu w Rudzie Wielkiej 
(zdjęcia: Adam Pen kalla)

stówie, Bąkowcu, Brzeźnicy, 
Chinowie, Dobiecinie i wielu 
innych miejscowościach. Na 
większości tych obiektów o 
pierwotnych funkcjach świad
czy dziś tylko fragment muru, 
bramy, często zdewastowany 
krzyż albo narzutowy kamień 
polny i mało już czytelny zarys 
kwater. W Wolanowie na 
miejscu cmentarza, gdzie po
chowano 89 żołnierzy walczą
cych armii, znajduje się dziś 
sad i orne pole. Być może o 
cmentarzu świadczy drewnia
ny przydrożny krzyż.
Wystrój cmentarzy w woj. ra
domskim jest skromny. Śą to 
przede wszystkim podobne 
krzyże żeliwne, drewniane lub 
betonowe. Nie ma tu charak- 

był grobowiec Teodoryka Wiel
kiego w Rawennie. Jest to tak 
wyjątkowy obiekt na ziemiach 
polskich i tak obcy kulturo
wo, że do niedawna okoliczna 
ludność chciała go rozebrać. 
Nie sposób nie podzielić się 
refleksją, że pomimo obowią
zującego prawa los cmentarzy 
zależeć będzie w dużym stop
niu od stosunku do nich okoli
cznej ludności i samorządo
wych władz gminnych, na któ
rych według prawa spoczywa 
obowiązek ich ochrony i opie
ki. Społeczeństwo powinno 
zrozumieć genezę i znaczenie 
cmentarzy w historycznym i 
naturalnym krajobrazie danej 
miejscowości.

Adam Penkalla
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Porcelanowe medaliony

Chęć utrwalenia wize
runku zmarłego za
wsze była tak silna, że 
wynalazek fotografii znalazł tu 

dość szybko powszechne za
stosowanie. Dzięki możliwoś
ciom reprodukcji sięgano do 
albumów rodzinnych wyszu
kując zmarłych w chwilach dla 
nich szczególnie uroczystych: 
pierwszej komunii św., gdy 
zmarły był dzieckiem, fotogra
fii atelierowych (rodzinnych, 
gdy chodziło o rodzinny gro
bowiec), w wypadku poległych 
na posterunku reprodukowano 
zdjęcia z ewidencji wojskowej, 
zdarzały się też ordery na od
dzielnych medalionach, foto
grafowano portrety malarskie, 
w skrajnych wypadkach wy
konywano fotografie poś
miertne i przenoszono je na 
medaliony w układzie werty
kalnym lub horyzontalnym. 
Nazwa medalion sugeruje 
kształt owalny, będący bez
pośrednim nawiązaniem do 
kształtu intymnego wizerunku 
zawartego w medalionie (for
my prostokątne jednak też się 
zdarzają). W ten sposób uni
kano nie zawsze możliwego

kadrowania lub wypełniania 
wolnych pól krzywizn neu
tralną szarością. Przy obec
nym stanie wiedzy na ten te
mat nie da się odpowiedzieć, 
gdzie fotoceramika znalazła 

wcześniej zastosowanie: w na
grobkach czy w epitafiach 
umieszczanych na ścianach 
kościołów? Jedno natomiast 
nie ulega wątpliwości: najstar
sze zachowane egzemplarze z 

lat osiemdziesiątych XIX w. 
uderzają siłą kontrastu i trwa
łością wynikającą z reżimu 
technologicznego, czego nie da 
się powiedzieć o fotografiach 
po drugiej wojnie światowej.
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3.4. Przykłady 
medalionów familijnych: 

Augustyna i Marii 
Gmurowskich (zm. 1921 i 1935) 

na poznańskim cmentarzu 
przy ul. Nowina (3) 

oraz Zofii i Marii 
Sobczańskich (zm. 1926) 

na poznańskim cmentarzu 
przy ul. Ściegiennego (4)

5. Przykład medalionu 
wielkoformatowego

będącego równocześnie 
reprodukcją obrazu 

wykonanego przypuszczalnie 
techniką pastelową 

(Maria Krzyżankowa zm. 1929, 
poznański cmentarz 

przy ul. Ściegiennego)
6. Przykład sygnatury: 

„Bracia Altman, Sosnowiec”
7. Potłuczony przez wandali

medalion 
na poznańskim cmentarzu 

przy ul. Samotnej
8. Tabliczka porcelanowa 

z wkomponowanym medalionem 
Agnes Kriegel (zm. 1910)

— przykład wyrobów 
wytwórni porcelany Altwasser 

z Wałbrzycha na cmentarzu 
w Czermnej

(zdjęcia: Leopold Czacharowski)
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W latach dwudziestych poja
wiły się medaliony wielkofor
matowe (ok. 23 x 17 cm), zaś 
nieco wcześniej retusz barw
ny. Na tym tle wyjątkowo cie
kawie prezentują się secesyjne 
tablice porcelanowe wytwórni 
Altwasser z Wałbrzycha, gdzie 
obok podobizny zmarłego w 
barwach sepiowanych (pier
wotna tonacja tzw. fotografii 
czarno-białej) umieszczano 
inskrypcję i barwne motywy 
flory styczne. Te ostatnie wy
stępują dość licznie na wiej
skich cmentarzach sudeckich, 
np. w Czermnej, Sokolcu, 
Pasterce, Krzeszowie, choć nie 
wszystkie zawierają zdjęcie 
zmarłego.
Na syntetyczne opracowanie 
tego tematu jest niestety za 
późno. Podczas akcji inwenta
ryzacyjnych popełniono błąd 
niedopatrzenia wszystkich as

pektów badawczych nagrob
ków i nie zwrócono uwagi na 
zabytki sztuki fotograficznej, 
gdy tymczasem z pozoru mało 
interesujący nagrobek zawie
rać może medalion o niespo
dziewanie dużej wartości hi
storycznej czy artystycznej. 
Obecnie dla tak kruchej sub
stancji, jaką jest porcelana naj
groźniejszym wrogiem okazuje 
się spontaniczny wandalizm 
— tłuczenie, zdrapywanie, 
„dowcipne” dorysowywanie 
gwoździem okularów czy wą- 
sów, zdradzające umysłowość 
ucznia szkoły podstawowej, 
jak i wandalizm planowy: lik
widowanie grobów i całych 
cmentarzy. Jedno nie ulega 
wątpliwości — nasz stan po
siadania tych zabytków kurczy 
się z dnia na dzień.

Leopold Czacharowski

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

Żeliwne 
naczynia

Naczynia kuchenne 
towarzyszą człowie
kowi od chwili oswo
jenia ognia, a ich pozostałości 

— głównie szczątki ceramiki, 
stanowią podstawowy materiał 
pozwalający na określanie 
chronologii rozwoju i związ
ków przestrzennych między 
dawnymi społecznościami. 
Powszechność stosowania, ist
nienie kolejnych pokoleń na
czyń w niezliczonej liczbie 
egzemplarzy sprawiły, że mi
mo nietrwałości część z nich 
oparła się (choć zwykle we 
fragmentach) niszczącemu 
działaniu czasu. Jeszcze zresz
tą stosunkowo niedawno na
czynia ceramiczne — gliniane 
garnki były produkowane ma
sowo przez garncarzy i kupo
wane przez wiejskie gospody
nie jako naczynia do mleka. 
Dziś zawód garncarza zanikł 
już niemal całkowicie, a na
czynia gliniane są typowymi 
wyrobami cepeliowskimi — 
najczęściej pamiątkami, któ
rych kształt, zdobnictwo, bar
wa skorupy i polewy wykazują 
silne regionalne zróżnicowa
nie.
Przykładem takich charaktery
stycznych wyrobów mogą być 
również gliniane garnki z Sie
wierza (woj. katowickie), je
szcze ciekawsze jest jednak to, 
że ich tradycyjny kształt 
odziedziczyły żeliwne, ema
liowane wewnątrz garnki 
produkowane na wielką skalę 
na przełomie naszego stulecia 
w pobliskiej Porębie.
Nazwa Poręba świadczy o wy
rębie lasów, z kolei nazwy pob
liskich wsi wskazują, że był to 
wyrąb na potrzeby hutnictwa: 
Dziechciarze — gdzie pędzo
no dziegieć, jako produkt ubo
czny przy wypalaniu węgla 
drzewnego i Fryszerka, której 
nazwa pochodzi od fryszerki 
— pieca opalanego węglem 
drzewnym pozwalającym uzy
skiwać wysoką temperaturę 
zapewniającą oczyszczenie su
rówki przez jej świeżenie (ut
lenianie i wypalanie domie
szek).
Początki przemysłu metalur
gicznego w okolicach Poręby 
sięgają dawnych czasów. Wia
domo, że jego rozwój wiąże się 

z działalnością Walentego 
Roździeńskiego, autora trakta
tu Officina Ferraria abo huta i 
warstat szlachetnego dzieła że
laznego (1612 r.). Traktat ten 
powstał w latach, gdy Roź- 
dzieński zarządzał kuźnicami 
niweckimi, położonymi w oko
licach Poręby (jedna z nich — 
Krzemienda znajdowała się w 
istniejącej do dziś wsi o tej na
zwie), a więc już poza grani
cami Księstwa Siewierskiego, 
w którym uzyskał tytuł szla
checki i gdzie przebywał do 
końca życia.
W wyniku III rozbioru za
równo Siewierz (w 1790 r. 
Księstwo Siewierskie inkorpo- 
rowano do Korony), jak i Po
ręba znalazły się w granicach 
zaboru pruskiego, w dzielnicy 
nazwanej Nowym Śląskiem, 
zaś po wojnach napoleońskich 
w Księstwie Warszawskim, 
później w Królestwie Kongre
sowym. Losy obu tych miejs
cowości potoczyły się jednak 
różnie. Siewierz pozostał mia
stem rolników (na wschód od 
obecnej trasy szybkiego ruchu 
Warszawa-Katowice znajdo
wało się miasto — na zachód 
od niej dzielnica stodół) oraz 
rzemieślników — garncarzy, 
bednarzy i kołodziejów. W Po
rębie w 1798 r. wybudowano 
wielki piec do topienia rudy 
(część murów z datą budowy 
odlaną z pierwszego wytopio
nego żeliwa przetrwała do 
dziś). Był to początek powsta
nia nowoczesnego przemysłu 
metalurgicznego i przekształ
cenia Poręby w osadę prze
mysłową. Zakłady w Porębie 
drogą kolejnych sukcesji 
przechodziły w ręce kapitali
stów niemieckich i jednocześ
nie rozrastały się dzięki licz
nym zamówieniom związanym 
z rozwojem rządowego gór
nictwa i hutnictwa w Króle
stwie Polskim (m.in. na do
stawy do Huty Bankowej w 
Dąbrowie Górniczej).
W drugiej połowie ubiegłego 
wieku zakłady przeszły w ręce 
wrocławskiego bankiera Pring- 
sheima, który w 1881 r. uru
chomił w Porębie dużą kopal
nię węgla brunatnego (jest to 
węgiel wieku jurajskiego o war
tości opałowej zbliżonej do
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karbońskich węgli kamień- 3 
nych Górnego Śląska). Własne 
kopalnie pozwoliły na rozwój 
produkcji, która obejmowała 
urządzenia dla cukrowni, 
młynów, cegielni oraz maszy
ny rolnicze, takie jak kieraty 
i sieczkarnie.
Szczególną pozycję w profilu 
produkcyjnym zakładów w 
Porębie — na początku wieku 
nosiły one nazwę: „Towarzy
stwo Akcyjne odlewni żeliwa, 
emalierni, zakładów mechani
cznych i kopalń PORĘBA” — 
stanowiły naczynia kuchenne i 
wyroby emaliowane. Wyroby 
z Poręby uzyskały dużą popu-

1.2. Gliniane garnki 
z Siewierza (1) 
i żeliwne z Poręby 
nawiązujące 
do nich kształtem (2) 
3. „Prażonki” pozostaną 
niezapomnianym wspomnieniem 
z dzieciństwa
(zdjęcia: Justyna Sylwestrzak)

larność w całym cesarstwie ro
syjskim, wpłynął na to również 
fakt, że do głównych odbior
ców należała rosyjska armia. 
Miarą zapotrzebowania była 
wielkość produkcji, miesię
cznie osiągała ona 250 ton, przy 
samym tylko pakowaniu garn
ków zatrudnionych było kil
kanaście kobiet. Najpopular
niejszym wyrobem były ema
liowane wewnątrz żeliwne 
garnki, których kształt nawią
zywał do glinianych garnków 
siewierskich. Były one produ
kowane w różnych wielkoś
ciach, mniejsze miały jedno 
ucho, większe — dwa. Garnki 

te można jeszcze niekiedy 
spotkać w gospodarstwach 
domowych, muzeach i skanse
nach (np. w skansenie kur
piowskim w Nowogrodzie), 
pojawiają się też w dekora
cjach „z epoki” w programach 
telewizyjnych.
W prezentowanej tutaj ro
dzinnej kolekcji widoczne są 
dwa garnki: mały o pojemnoś
ci 0,75 l i duży — piętnastoli- 
trowy. Obok nich znajduje się 
trójnożny kociołek z Poręby. 
Jest to wyrób znacznie młod
szy, gdyż wykonany w latach 
sześćdziesiątych, stanowi jed
nak replikę kociołków produ
kowanych niegdyś — jak 
wspominali starzy robotnicy 
— dla carskiej armii. Kociołki 
takie, zaopatrzone w ciężką że
liwną pokrywę, były prototy
pem szybkowara. Początkowo 
szczelność uzyskiwano przez 
ułożenie pod pokrywą liści ka
pusty i obciążenie pokrywy 
płatem darni oraz kamieniami. 
Kociołki wykonane później 
miały pokrywę dociskaną śru
bą. Wadą żeliwnych kociołków 
jest kruchość ich nóg, mimo to 
zachowało się wiele egzemp
larzy. Nie są one jedynie mu
zealnymi eksponatami, pa
miątkami dawnych czasów. W 
okolicach Poręby do dziś 
urządzane są „prażonki” — 
jest to niemal obrzęd, w któ
rym biorą udział rodziny i są- 
siedzi. Na podwórku, w 
ogródku lub na leśnej polanie 
rozpala się ognisko, a do żaru 
wstawia kociołek, którego dno 
i boczne ścianki są wyłożone 
plastrami słoniny, zaś w środ
ku układa się warstwami zie
mniaki, cebulę, wędzonkę i 
kiełbasę. Kociołek, uszczel
niony jednym z opisanych 
sposobów, umieszcza się w ża
rze ogniska. Po krótkim czasie 
„prażonki” są gotowe. Spraw
dza się to obstukując kijem 
boki kociołka — jeśli przesy
cone parą ziemniaki są już 
miękkie, kociołek wydaje 
dźwięczny odgłos. Tradycja 
wymaga, aby jedząc ziemniaki 
posługiwać się nie widelcem, 
ale drewnianą „dzidką”.

Z szosy łączącej Porębę z Za
wierciem można w pogodne, 
jesienne niedzielne popołud
nia dostrzec unoszące się nad 
okolicznym lasem słupy błę
kitnawego dymu. Stara tra
dycja mająca swe źródło w hi
storii zakładów jest nadal ży
wa...

Hubert Sylwestrzak
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Kolejek czar

Zrujnowane rozjazdy, 
martwe stacyjki, po- 

rozwlekany i zniszczony 
tabor, puste nasypy i za
marłe przejazdy przypomi
nają czasy niezbyt odległej 
świetności. Kolejki wąsko
torowe dowoziły ludzi i to
wary, łączyły odległe nieraz 
miejscowości, inspirowały 
poetów i malarzy, lecz kon
kurencja samochodów przy
niosła im zagładę. Choć 
jednak zabrakło wąskoto- 
rówek, pozostali ludzie za
fascynowani tym charakte
rystycznym elementem kra
jobrazu. To dzięki nim 
utrzymała się kolejka gró
jecka, trwa walka o zacho
wanie kolejki Iłża—Stara
chowice. Miłośnicy kolei 
marzą też o powrocie leś
nych wąskotorówek. Prze
jazd przez Kozienicki Park 
Krajobrazowy — to nie 
tylko atrakcja turystyczna, 
ale również doskonała lek
cja przyrody i poznanie 
wielu ciekawych rezerwa
tów niedostępnych z asfal
towych dróg.

Najbardziej znaną z 
kolejek woj. radom

skiego jest linia z Piaseczna 
do Nowego Miasta nad Pili
cą. Jest to pozostałość daw
nej linii łączącej Warszawę 
z Nowym Miastem o jedy
nej w centralnej Polsce 
szerokości toru 1000 mm. 
Linia ta gwarantowała ryn
ki zbytu dla słynnego za
głębia owocowego w regio
nie grójeckim. Rozwój ag
lomeracji warszawskiej roz
począł likwidację północ
nego przebiegu tej linii. W 
latach 1957—1971 zlikwi
dowano następujące odcin
ki: Belweder—Wilanów,
Dworzec Południowy—Dą
brówka, Wilanów—Iwi-
czna, Dąbrówka—Piase

czno, Piaseczno—Góra Kal
waria i Grójec—Jasieniec. 
Z nostalgią wspominam 
pierwsze przejazdy „ciu
chcią” z Warszawy do Ba- 
niochy i Zalesia na harcer
skie biwaki albo później, 
gdy dymiącą kolejką wśród 
żartów i śpiewów „pędzi
liśmy” na wyraj do Mo
gielnicy czy Nowego Mia
sta.
W 1991 r. zawieszono 
przewozy pasażerskie na tej 
linii i tylko wpisanie kolejki 
grójeckiej do rejestru za
bytków woj. warszawskiego 
i radomskiego ocaliło ten 
szlak. Przeznaczenie go do 
obsługi ruchu turystyczne
go pozwoli wszystkim 
chętnym zapoznać się z 
przyrodą i zabytkami po
łudniowego Mazowsza. Pod
czas tegorocznych obcho
dów Święta Kwitnącej Jab
łoni jadąc kolejką można 
było zwiedzać zespoły pała- 
cowo-parkowe w Małej 
Wsi i Nowym Mieście oraz 
barokowy zespół klasztorny 
oo. kapucynów w Nowym 
Mieście. Przyszłoroczne 
plany są znacznie bogatsze i 
przewidują m.in. zwiedza-

1. Dworzec 
kolejki 

wąskotorowej 
w Grójcu

2. Kolejka 
grójecka 

na moście 
z lat trzydziestych 

nad rzeką 
Mogilanką

3. Dworzec
kolejki 

w Mogielnicy
4. Dworzec

kolejki 
w Iłży 

(zdjęcia: 
Andrzej W. Domagała)
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nie przeznaczonych do 
sprzedaży dworów mazo
wieckich oraz koncert for
tepianowy w Dylewie.

Pamiątki po Polakach

Kolejka Iłża—Stara
chowice formalnie 

powstała w 1950 r., kiedy 
przejęły ją PKP i otworzyły 
ruch osobowy, ale istniała 
już wcześniej jako kolej leś
na i przemysłowa. Świad
czą o tym daty wybite na 
istniejących szynach — 
m.in. z 1886 r., jak również 
mapy topograficzne z lat 
1930—1937. Linie wąsko
torowe łączyły wtedy Sta
rachowice z kopalnią rud 
żelaza w Zębcu, żwirownią 
„Łabędź”, kopalnią rud że
laza „Majówka”, a także z 
nadleśnictwami w Siekier- 
nie, Ratajach, Marculach i 
Lubieni. Decyzja Wschod
niej DOKP o likwidacji ko
lejki Iłża—Starachowice, 
podyktowana zapewne 
względami ekonomiczny
mi, nie uwzględniła innych 
możliwości ratunku dla te
go cennego zabytku dwóch 
województw. Jest to dziw
ne, bowiem koleje wąskoto
rowe przeżywają swój rene
sans. Przykładem niech bę
dą grójecka, ełcka czy nad
morska w Stegnach. Prze
wozy pasażersko-turysty- 
czne — to olbrzymia atrak
cja dla wczasowiczów i śro
dek codziennej lokomocji 
dla mieszkańców. Na spe
cjalne życzenie organizo
wane są kursy z ogniskami i 
zwiedzaniem zabytków.

Miłośnicy kolejek wąskoto
rowych chcą reaktywować 
dawne szlaki. Trwają prace 
nad otwarciem linii Grójec 
—Jasieniec i powrotem ko
lejki leśnej z Pionek do 
Puszczy Kozienickiej. Ko
lejki mogą być dochodowe. 
Trzeba tylko umieć je re
klamować i odpowiednio 
przedstawić walory dane
go szlaku.

Andrzej W. Domagała

W
śród wybitnych Pola
ków mających ścisłe 
związki z ziemią ra
domską wyróżniają się 
trzy postacie: Jan Kochanowski, 

Kazimierz Pułaski i Józef Brandt. 
Kochanowski, najznakomitszy 
przedstawiciel poezji renesanso
wej, urodził się w 1530 r. w Sycy- 
nie, a ostatnie 14 lat życia spędził 
w pobliskim Czarnolesie. Dziś na 
terenie Czarnolasu pozostało nie
wiele śladów po Kochanowskim i 
jego rodzinie, może tylko wieczny 
duch Mistrza. Na próżno szukać 
domu poety, który jak większość 
pamiątek z czasów „złotego wie
ku” spłonął (w 1720 r.), nie ma 
starej lipy, ściętej lub powalonej 
przez burzę w 1770 r. Obecny ze
spół dworsko-parkowy — to dwór 
Jabłonowskich z około 1870 r., 
neogotycka kaplica wybudowana 
prawdopodobnie na szczątkach 
dawnego dworu w latach 
1826—1846 i drewniany budynek 
administracyjny. Za kaplicą, w 
miejscu, gdzie rosła stara lipa, stoi 
sentymentalny, mały sarkofag z 
napisem „Urszulka”, obok po
mnik z popiersiem Piotra Kocha
nowskiego, bratanka poety (1868 
r.). Zespół otoczony jest parkiem 
zaprojektowanym w 1843 r. przez 
Józefa Stichego. W dworze mieści 
się od 1961 r. muzeum ilustrujące 
dorobek twórczy pisarza, interesu
jącymi pamiątkami są fotel i kute 
drzwi z herbem Korwin i inicja
łami „JK”.
Najcenniejszymi zachowanymi 
zabytkami są tablice nagrobne ro
dziny Kochanowskich. W kościele 
zwolęńskim, w renesansowej kap
licy Św. Franciszka z 1610 r., fun
dacji Adama Kochanowskiego, 
znajduje się pięć tablic epitafij- 
nych. Pośród nich — ta najsłyn
niejsza, poświęcona Janowi z 
Czarnolasu, wykonana z wapienia 
skrytokrystalicznego w kolorze 
brązowo-ugrowym. W podzie
miach kaplicy pochowano 15 
zmarłych, jednak w 1830 r. 
wszystkich usunięto do wspólnej 
mogiły obok kościoła. Wydobyto 
ich ponownie w 1974 r. i po adap
tacji wnętrz krypty złożono tam w 
urnach. Centralne miejsce zajmuje 
sarkofag Jana Kochanowskiego. 
Również niedaleki Gródek Stary 
poszczycić się może związkami z 
Kochanowskimi. W tamtejszym 
kościele parafialnym umieszczono 
unikatowe epitafium brata Jana — 
Andrzeja Kochanowskiego, wyko
nane z drewna rzeźbionego i poli
chromowanego, w stylu późnego 
renesansu (1595 r.).
Wieś Winiary, dziś dzielnica War
ki, wzmiankowana w 1302 r., do 
historii Polski przeszła dzięki 
związkom z rodziną Pułaskich. Tu 
w 1747 r. urodził się Kazimierz 
Pułaski, jeden z najwybitniejszych 
partyzantów konfederacji barskiej, 
bohater walk o wyzwolenie Sta-

1. Dworek 
Jabłonowskich
z drugiej połowy XIX w. 
w Czarnolesie

2. Epitafium
Jana Kochanowskiego 
w kościele w Zwoleniu

3. Pałac z końca XVII w. 
(przebudowany w XIX w.) 
w Warce

4. Orońsko
— pałac z XIX w.

(zdjęcia:
1—3 — Adam Penkalla,
4 — Andrzej W. Domagała)
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nów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej. Pałac, w którym Pułaski 
spędził młodość — to obecnie mu
zeum jego imienia. Prezentuje się 
tu wnętrza w stylu epoki narodzin 
bohatera, a cała ekspozycja zwią
zana jest z życiem Pułaskiego i 
udziałem Polaków w tworzeniu 
niepodległej Ameryki; osobna wy
stawa przybliża dzieje Warki i oko
lic. Dwór, zbudowany w końcu 
XVII w. według projektu A.W. 
Locciego, został rozbudowany i 
gruntownie przebudowany w XIX 
i XX w. Założenie otoczono w dru
giej połowie XVIII w. wspaniałym 
parkiem krajobrazowym z okazami 
rzadkich odmian drzew pozaeuro
pejskich.
Początki zespołu dworskiego w 
Orońsku sięgają 1834 r., kiedy jego 
właścicielem został Franciszek 
Ksawery Christiani. W połowie 
XIX w. rozpoczęto tu budowę nc- 
orenesansowego pałacu w duchu 
włoskim. Projekt przypisuje się 
F. M. Lanciemu, jednak archiwa
lia nie potwierdzają tej sugestii. 
Prawdopodobnie był on tylko au
torem budynku oficyny i rozbu
dowy pałacu. W 1877 r. sukcesorka 
dóbr orońskich, Helena z Woycie- 
chowskich Pruszakowa, wyszła za 
mąż za malarza Józefa Brandta. Od 
tego czasu Orońsko jest miejscem 
letnich pobytów Brandtów, prze
bywających w zimie w Mona
chium. W 1878 r. Brandt zaadapto
wał środkowy pawilon oranżerii na 
letnią pracownię. W Orońsku czę
sto przebywało liczne grono pol
skich malarzy (monachijczyków), 
którzy założyli „Wolną Akademię 
Orońską” i odbywali wspólne stu
dia plenerowe. W 1905 r. Brandt 
na dziedzińcu gospodarczym zbu
dował wozownię i kuźnię dla zało
żonej tu stadniny koni.
Dziś mieści się tu ośrodek rzeźbiar
ski — Centrum Rzeźby Polskiej. 
Jest to jedna z najbardziej udanych 
adaptacji zabytków na cele użytko
we na terenie województwa. Wy
remontowano i udostępniono 
wszystkie budynki założenia dwor
skiego: pałac, kaplicę, oficynę, 
spichrz, stajnię, wozownię, kuźnię i 
obory oraz odbudowano budynek 
oranżerii. Zachowano pierwotny 
układ zabudowy gospodarczej z po
czątku XIX w. i rozplanowania 
ścieżek wraz z licznymi rzeźbami 
figuralnymi i obeliskami w parku. 
Jego kompozycja stanowi jedną z 
zasadniczych wartości zabytkowych 
Orońska i jest przykładem wystę
powania wielu nawarstwień histo
rycznych. Józef Brandt zmarł 12 
czerwca 1915 r. w Radomiu, w ka
mienicy przy dzisiejszej ul. Pił
sudskiego 9. Pochowany został na 
cmentarzu rzymskokatolickim przy 
ul. Limanowskiego, w grobowcu 
rodziny Lesslów i Brandtów (kwa
tera 5A). W 1926 r. w elewację 
kamienicy, w której zmarł wmu
rowano pamiątkową tablicę.
Z ziemią radomską związali swoje 
życie także: Stefan Żeromski, Jacek 
Malczewski, św. Kazimierz Jagiel
lończyk, Dionizy Czachowski i 
wielu innych Wielkich Polaków.

Rafał Stanik 
Piotr Zdon

Scalanie tablicy

W 1915 r. na po
łudniowo-wschod

nim skraju woj. radomskie
go, na skutek niemieckiego 
ostrzału artyleryjskiego, a 
następnie podpalenia przez 
Rosjan — zniszczony został 
parafialny kościół w Sien
nie koło Lipska. I choć 
świątynia została zrekon
struowana w latach dwu
dziestych według projektu 
Oskara Sosnowskiego, do 
lepszych czasów pozosta

wiono renowację spękanej i 
zanieczyszczonej tablicy 
erekcyjnej w prezbiterium. 
Czasy te nastały dopiero 80 
lat później, w latach 
1992—1993, dzięki inicja
tywie obecnego proboszcza 
parafii, księdza Ryszarda 
Mariana Batorskiego, który 
przekonał wójta i radnych 
gminy Sienno do częścio
wego sfinansowania prac.
Wykonana minuskułą go
tycką łacińska inskrypcja 

prezentuje w obramieniu 
płyty dobroczyńców i datę 
fundacji kościoła w 1432 r. 
Tablicę o wymiarach 
213x125x23 cm wykuto z 
wapienia. W jej centrum 
artysta umieścił tronującą 
Marię z Dzieciątkiem, po 
jej prawej ręce klęczy w 
zbroi rycerskiej Dobiesław 
z Oleśnicy — fundator, 
trzymający architektonicz
ny model świątyni, u jego 
kolan znajduje się tarcza z

1. Tablica 
erekcyjna 
w ścianie 

prezbiterium 
przed 

konserwacją

2. Po wymontowaniu 
ze ściany 

rozsypała się...

3. Scalona 
i odnowiona 

po pracach 
konserwatorskich 

(zdjęcia: 
Janusz J. 

Marchlewicz) 

32



Z WARSZTATU KONSERWATORA

herbem Dębno. Za plecami 
fundatora, też w rycerskim 
stroju — patron kościoła 
święty Zygmunt, król i mę
czennik. Po lewej ręce Ma
rii klęczy żona Dobiesława, 
współfundatorka świątyni, 
Katarzyna z Bożegodaru, a 
u jej kolan umieszczona jest 
tarcza rodowa z herbem 
Korczak. Za Katarzyną stoi 
jej protektorka — święta 
Katarzyna Aleksandryjska, 
dziewica i męczenniczka, 
trzymająca w ręce fragment 
koła, będącego atrybutem 
jej męczeństwa.

Opisując płytę pragnę 
zwrócić uwagę, że 

jest to jeden z najznakomit
szych przykładów tego ro
dzaju późnogotyckiej rzeź
by kamiennej na ziemiach 
polskich. O jej wartości pi
sano już w pierwszej poło
wie ubiegłego wieku, doko
nując pierwszych nauko
wych ocen płyty. Siedząc 
historyczne wydarzenia 
związane z jej powstaniem, 
napotykamy wiele znaków 
zapytania. Zapewne umie
szczona data w tekście insk- 
rypcji — rok 1432 — nie 
dotyczy czasu jej wykona
nia. Wówczas Dobiesław 

nie był jeszcze sandomier
skim wojewodą, bo god
ność tę otrzymał dopiero w 
1438 r.

Intrygująca jest geneza 
umieszczenia tak znakomi
tego obiektu w tej niewiel
kiej miejscowości. Pewne 
domniemanie na ten temat 
daje znajomość ówczesnej 
roli Sienna jako siedziby 
rodu Oleśnickich. Prawdo
podobnie około 1442 r. 
kościół podniesiono do go
dności prepozytury, ponad
to, jak podaje Długosz, 
ufundowano tu i erygowa
no klasztor paulinów.
Istnieje przypuszczenie, że 
autor omawianego dzieła 
był cudzoziemskim rzeź
biarzem, żyjącym i działa
jącym w Polsce. Świadczą o 
tym małopolskie analogie 
rzeźby późnogotyckiej. 
Wskazując na jej krajowe 
pochodzenie przyjęto, że 
niewątpliwie wykonano ją 
w Krakowie, zaś twórca dy
sponował wybitnymi umie
jętnościami artystycznymi i 
znał tego rodzaju dzieła, 
będąc pod wpływem aus
triackiego Salzburga — 
ówczesnego centrum pó

źnogotyckiej rzeźby w 
Europie.
Tablica informuje o budo
wie kolejnego, drugiego już 
kościoła parafialnego. 
Pierwsza drewniana świą
tynia istniała w 1390 r. Być 
może była to fundacja 
Władysława Jagiełły jako 
kościoła filialnego parafii w 
Chotczy. Drugą, murowa
ną, konsekrował w 1442 r. 
bratanek Dobiesława, bi
skup krakowski, kardynał 
Zbigniew Oleśnicki. Wed
ług Kallimacha Zbigniew 
urodził się w Siennie 
5 grudnia 1389 r. W rok po 
konsekracji Dobiesław 
zmarł. Niewątpliwie syl
wetka nowego kościoła była 
w rzeczywistości mniej 
okazała niż model umiesz
czony na tablicy erekcyj
nej.

W nie zmienionym sta
nie i w pierwotnym 

miejscu tablica przetrwała 
do wydarzeń 1915 r. O jej 
wyglądzie poza ikonografią 
z XIX w. informują zdjęcia 
z początku XX w. One to 
stały się podstawą do prac 
konserwatorskich. Dalsza 
zwłoka w tych pracach 
spowodowałaby całkowite 

zniszczenie płyty. O jej sta
nie zachowania świadczyło 
to, że podczas demontażu 
ze ściany prezbiterium 
przed transportem do pra
cowni w kieleckim oddziale 
PKZ prawie rozsypała się. 
Płytą zajął się zespół kon
serwatorów kierowany przez 
Alinę Celichowską. Musieli 
oni wykonać wiele prac: 
mycie roztworami dete
rgentów powierzchni ka
mieni za pomocą pędzel
ków i szczotek, usuwanie z 
lica kamieni nawarstwień, 
plam i wykwitów, odsala
nie, impregnowanie roz
tworem żywicy epoksydo
wej, następnie pasowanie 
fragmentów i ich klejenie 
żywicą epoksydową. Ostat
nią pracą była rzeźbiarska 
rekonstrukcja płyty na pod
stawie zachowanej ikono
grafii. W kwietniu 1993 r. 
wróciła ona na swoje pier
wotne miejsce, świadcząc o 
umiejętnościach kieleckich 
konserwatorów i siennień- 
skim zrozumieniu potrzeby 
ratowania cennego zabyt
ku.

Adam Penkalla
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Zabytki na sprzedaż

Dziwne jest to, że z cza
sem zapomina się o 

swych korzeniach. Wśród 
nabywców i potencjalnych 
kupców obiektów zabytko
wych na ziemi radomskiej 
brak radomiaków, są nato
miast Szwedzi, Australijczy
cy, (odzianie. Brakuje także 
prawdziwych, troskliwych 
gospodarzy. Pożar pałacu z 
XVIII w. w Rusinowie, postę
pująca dewastacja dworów 
w Bartodziejach i Woli Ły- 
chowskiej, niszczenie zamku 
w Drzewicy — to sygnały 
alarmowe dla naszych zabyt
ków. Dodając bezmyślne 
rozbiórki (kościół w Wiel- 
giem), brak opieki ze strony 
samorządów. Agencji Włas
ności Rolnej Skarbu Państwa 
czy oświaty — otrzymamy 
smutny obraz naszej radom
skiej rzeczywistości.

Pałace 
i dwory

Sucha Szlachecka (włas
ność UMiG Białobrzegi) — 
około 1,5 km od szosy War
szawa—Radom, zespół dwóch 
pałaców i parku o po
wierzchni 12,3 ha.
Błędów (UG Błędów) 
cztery oficyny, park (10,7 ha), 
duży układ wodny.
Machnatka (były SKR 
syndyk) — dwór z parkiem (2 
ha).
Borkowice (Skarb Państwa)
— pałac z parkiem (6 ha).
Chlewiska (firma „Remur”)
— pałac z parkiem (5.6 ha). 
Drwalew (firma „Biowet") — 
pałac i park (4,68 ha).
Grobice (UG Chynów) - 
dwór i park (ok. 18 ha).
Boguszówka (AWRSP Lub
lin) — dwór z parkiem (1,6 
ha).

Rusinów (własność prywat
na) — uszkodzony przez po
żar pałac z parkiem (ok. 2 
ha).
Krzciencin (własność pry
watna) — ruiny pałacu i park 
(16 ha).
Milejowice (Zakłady Mięsne 
w likwidacji) — dwór z par
kiem (8 ha).

1. Ruiny zamku 
biskupów krakowskich 
z połowy XIV w. w Iłży
2. Zamek w Drzewicy

3. Neorenesansowy pałac 
z drugiej połowy XIX w. 

w Suchej Szlacheckiej
4. Pałac 

z przełomu XIX i XX w.
w Borkowicach

5. Pałac w Chlewiskach
6. Dwór z XIX w. w Falęcinie
7. Krzciencin — ruiny pałacu

(zdjęcia:
1 — Witold Bujakowski,

2—Z — Andrzej W. Domagała)

Państwowa Służba Ochrony 
Zabytków w Radomiu, chcąc 
ocalić te piękne zabytki pro
ponuje Czytelnikom następu
jące obiekty:

Zamki
Iłża - ruiny wraz ze wzgó
rzem i pozostałością założe
nia parkowego o powierzchni 
12 ha. Własność komunalna 
UMiG Iłża, wykonany plan 
rewaloryzacji, możliwość bez
płatnego przejęcia od PKP 
kolejki wąskotorowej Iłża— 
—Starachowice.
Drzewica — ruiny z przyleg
łym parkiem o powierzchni 
2,5 ha, własność prywatna.

Falęcin (UMiG Grójec) - 
pałac i park (2 ha).
Uleniec (AWRSP Lublin) - 
dwór i park (5,1 ha).
Boglewice (SKR Boglewice)
— pałac i park (5,92 ha).
Kurczowa Wieś (SKR Bog 
lewice) — dwór i park (6 ha).
Wola Łychowska (własność 
prywatna) — dwór z parkiem 
(6,84 ha).
Nowe Miasto (Skarb Pań
stwa) — pałac z parkiem 
(12,5 ha).
Przęsławice (UG Pniewy) — 
dwór z parkiem (ok. 8 ha).
Policzna (UG Policzna) - 
pałac z parkiem (4 ha).
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Kobiety i zabytki

Rozpoczynając pracę w Biu
rze Badań i Dokumentacji 

Zabytków w Radomiu, bytem 
„zielony" jeśli chodzi o wiedzę na 
temat zabytkowych zatozeń 
ogrodowych. Szkoliłem się inten
sywnie na wyjazdach krajozna
wczych i w Klubie Zieleni - 
organizowanych i fachowo pro
wadzonych przez pracowników 
Zarządu Ochrony i Konserwacji 
Zespołów Pałacowo-Ogrodo- 

wych (obecnie Ośrodka Ochro
ny Zabytkowego Krajobrazu) w 
Warszawie. Tam poznałem panią 
mgr inż. Ewę Muras. absolwent
kę SGGW, wicedyrektor tego Za
rządu. Usłyszałem o jej poprzed
nich pracach, m in. w Łazien
kach Jej uwagi, delikatne i fa
chowe, bez cienia złośliwości 
charakteryzującego innych, poz
woliły docenić ogrom pracy i 
znaleźć skuteczne antidotum na

1. Pani 
Ewa Muras 
przed 
pałacem
w Policznej
2. Odnaleziony 
przez
p. Muras 
obraz 
pałacu 
w Policznej 
(zdjęcia: 
Andrzej W. 
Domagała)

Dysponujemy także danymi o 
innych obiektach, jednak nie 
uregulowane stosunki włas
nościowe lub nadmierna 
liczba lokatorów może znie
chęcić potencjalnych na
bywców (np. Żyrów, Sielec, 
Kośmin, Piastów, Kozietuły, 
Wola Pniewska, Rykały).

Parki
Brzeżce nad Pilicą (UMiG 
Białobrzegi) — powierzchnia 
3,85 ha.
Wielgie (AWRSP Lublin) - 
7,6 ha.
Brzoza (AWRSP Lublin) - 
13,5 ha.
Grądy (AWRSP Lublin) - 
17,36 ha.

Falęcice (UG Promna) - 
2,02 ha.
Młodocin Większy (UG Wo
lanów) — 5,1 ha.
Jasieniec Solecki (UMiG 
Zwoleń) — 11,16 ha.
Strykowice Górne (UMiG 
Zwoleń) — 4 ha.

Bliższe informacje o tych 
obiektach i wykaz innych 
można otrzymać w oddzia
le Państwowej Służby 
Ochrony Zabytków w Ra
domiu: 26-600 Radom, ul. 
Moniuszki 5a, tel. 63-92-14, 
63-85-14.

Andrzej W. Domagała
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wszelkie przeciwności w naszej 
pracy. Pracując w Orońsku przy 
rewaloryzacji zespołu Centrum 
Rzeźby Polskiej. Ewa Muras do
konała wyczynu, który przeszedł 
do lokalnej legendy Mianowicie 
będąc gorącą wielbicielką ukła
dów wodnych, podjęła trud od
tworzenia stawu. Każdy układ 
wodny podkreśla wartości obiek
tu — tłumaczyła nte słuchając 
tych, którzy uważali, ze skoro za
silający strumień ze źródełkiem 
wysechł kilkanaście lat temu, to 
nie ma szans na dopływ wody. 
..Zrobimy i zobaczymy" — to było 
jej motto. I oto po zakończeniu 
prac porządkowych w stawie 
strumykiem popłynęła woda' Juz 
od dziesięciu lat w uroczym sta
wie z wyspą przeglądają się oko
liczne drzewa i rzeźby. Uwagi 
pani Ewy pomogły nam rozwią
zać wiele lokalnych problemów 
konserwatorskich, jakie napoty
kaliśmy przy konserwacji par
ków Dość wspomnieć o Piasto
wie. Borkowicach. Czarnolesie. 
Sycynie. Kozienicach czy ostat
nio o Policznej. gdzie poszukując 
użytkownika dla zespołu pala- 
cowo-parkowego pozostałego 
po Przeżdzieckich. znalazła na 
wsi olejny obraz pałacu z lat 
dwudziestych XX w. Słysząc o 
efektach jej prac (m.in. w Kle
mensowie i Nieświeżu) wierzę, 
ze pozostanie ..dobrym dusz

kiem" dla naszych parków i 
ogrodów.
Panią mgr mz. Alicję Głowacką 
spotkałem w 1994 r w siedzibie 
Państwowej Służby Ochrony Za
bytków w Radomiu, dokąd przy
była w sprawie kolejek wąskoto
rowych Mimo ze niewielkiego, 
no może średniego wzrostu, du
cha miała wielkiego i niezłomne
go ..Ocalcie kolejkę grójecką" — 
mówiła nam. Mając „na głowie" 
setki spraw związanych z bieżą
cymi problemami, zostaliśmy za
fascynowani jej zaangażowa
niem i wiedzą, co jako syn kole
jarza potrafiłem docenić. Wpisa
liśmy grójecką „ciuchcię" do re
jestru zabytków, trochę z sza
cunku dla niej, trochę dla „świę
tego spokoju" Nie doceniliśmy 
absolwentki Politechniki War
szawskiej. Poszła „za ciosem" i w 
rezultacie wzięliśmy pod ochro
nę drugą kolejkę Iłża—Stara
chowice. Teraz bierzemy udział 
w ogólnopolskich spotkaniach 
miłośników dawnych kolei, orga
nizujemy je także w woj. radom
skim

Te skromne uwagi o dwóch Pa
niach i ich wkładzie w ochronę 
zabytków nie wyczerpują oczy
wiście całego „zagadnienia" ko
biet...

Andrzej W. Domagała

Pomnik niemoralności II

Innym obiektem upamiętniają 
cym niemoralną historię (zob 

nr 7 1995. s. 23) jest tzw. słup w 
Kału. W pobliżu Węgorzewa nad 
jeziorem Święcajty znajduje się 
wieś o nazwie Kai. a w niej stary 
zarośnięty cmentarz. Na cmenla 
rzu wznosi się wysoki prostopad 
łościenny ceglany słup, w które 
go ścianach znajdują się płytkie 
wnęki zamknięte tukami koszo 
wymi Niemieccy badacze Mazur 
wysunęli wiele hipotez na temat 
pochodzenia tego słupa Część z 
nich twierdziła, że powstał on dla 
upamiętnienia wydarzenia, jakim 
mogło być stracenie groźnych 
przestępców. Inni, że to pozosta
łość po katolickiej kapliczce lub 
ze ma on upamiętniać groźny 
przybór wód. Wszystkie te hipo
tezy stoję w sprzeczności z za
chowanymi we wnęce niemiec
kimi napisami, które wiązane są z 
mazurską legendą lub wydarze
niem. mającym miejsce, według 
starych zapisków, w dniu Mło
dzianków — 28 grudnia 1564 r. 
Dwie pary udały się do niewiel
kiego drewnianego domku. w 
którym oddawały się rozpuście. 
Diabeł, który zjawił się nagle, 
poskręcał karki wszystkim czwo

rgu. Ówcześni kronikarze me 
mogli dać wiary, że diabeł mógł 
ukarać grzech rozpusty — kara 
miała być zesłana przez niebio
sa. Jednak podanie ludowe wią- 
że ją z ingerencją diabła. W każ
dym razie na pamiątkę tego wy
darzenia okoliczna ludność 
wzniosła ów pomnik z tablicami i 
w trzech językach: polskim, ła
cińskim i niemieckim Ich treść | 
przestrzegała odwiedzających 
cmentarz przed niemoralnym ży
ciem. Na początku XX w. napisy I 
polskie i łacińskie zakryte zostały ’ 
tynkiem. Obecnie pomnik popa
da w ruinę i podobno o północy 
dają się słyszeć żałosne jęki, któ
re nawołują do jego odnowienia.

Maciej Ambrosiewicz

Radomskie muzeum

Ta placówka muzealna 
obchodziła dwa lata te

mu 70-lecie istnienia. Mu
zeum w Radomiu, zwane 
dzisiaj okręgowym, swój ro
dowód w dużym stopniu za
wdzięcza wybitnemu radom
skiemu społecznikowi — ks. 
Janowi Wiśniewskiemu, który 
w 1913 r. przekazał Radom
skiemu Oddziałowi Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawcze
go część własnych zbiorów 
muzealnych, pod warunkiem, 
że PTK otworzy w Radomiu 
muzeum. Wojna przeszkodzi
ła w realizacji tej inicjatywy. 
Dopiero 18 marca 1923 r„ w 
murach gmachu Corazziego 
przy ul. Żeromskiego 53, ot
warto pierwszą regionalną 
placówkę muzealną. Zmie
niała ona kilkakrotnie swo
ją siedzibę, aby w 1945 r. 

otrzymać popijarski budynek, 
wzniesiony według projektu 
Antoniego Solariego.
Dyrektor Janusz Pulnar 
mieszka w Radomiu od 29 
lat. Gdy w 1984 r. obejmował 
kierownictwo muzeum, po
wodowany był wewnętrznym 
przekonaniem, że nawiązanie 
kontaktów zagranicznych 
jest nadrzędną potrzebą, nie
zbędną dla rozwoju rodzimej 
kultury. W jego życiu tak się 
złożyło, że ziemia, z której 
pochodzi, znajduje się po 
drugiej stronie wschodniej 
granicy. W tym też kierunku 
skierował pierwsze kroki. 
Najpierw dotarł do Lwowa. 
Serdeczne więzi koleżeńskie 
z Iwowiakami — szybko 
przekształcone w stałe i 
przyjacielskie kontakty 
nawiązał osiem lat temu. Za-
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1. 2. Z wystawy 
„Kozaczyzna”: 
portrety m.in. 
dowódców wojsk 
polsko-kozackich 
z bitwy pod Chocimiem (1) 
oraz moździerze, 
kule żelazne i kamienne, 
a na ścianie 
portrety dowódców 
wojsk polskich 
w bitwie 
pod Beresteczkiem (2)
3. 4. Z wystawy 
. Huculszczyzna”: 
wyroby 
codziennego użytku 
z drewna (3)
i instrumenty muzyczne (4)
(zdjęcia:
1.2— Gabriela Wrońska, 
3. 4 ■— Dariusz Derlatka) 

częło się od lwowskiej galerii 
obrazów, z którą umowa do
tyczyła prezentacji we Lwo
wie zbiorów radomskich, a 
zasobów lwowskich — prze
de wszystkim polskich galerii 
obrazów, które pozostały na 
Ukrainie — w Radomiu. Ga
leria Lwowska stanowiła dla 
Radomia placówkę bardzo 
atrakcyjną, dającą możli
wość tworzenia w muzeum 
radomskim wyjątkowo cen
nych pokazów arcydzieł ma
larstwa (głównie polskiego).
Dwa znaczące wydarzenia 
muzealne zasługują na 
szczególną uwagę. Pierwsze 
- to wystawa „Huculszczy

zna ", zrealizowana polsko- 
ukraińskimi siłami. Do 
współpracy włączył się skan
sen lwowski, muzeum lwow

skie oraz niezwykle atrakcyj
ne muzeum Huculszczyzny w 
Kołomyi. Pokazano w Rado
miu unikatowe eksponaty w 
połączeniu z malarstwem 
polskim. Za autorstwo tej wy
stawy minister kultury przy
znał nagrodę I stopnia Janu
szowi Pulnarowi i taką samą 
nagrodę — Wowo Bielickie
mu za aranżację. Drugim wy
darzeniem — tym razem na 
skalę międzynarodową — by
ła wystawa „Kozaczyzna”. 
Muzeum radomskie zebrało 
eksponaty z polskich mu
zeów,'zaś galeria lwowska 
spenetrowała placówki za
chodniej Ukrainy. Niektóre 
eksponaty przywędrowały do 
Radomia z muzeum w Rów
nem, a obraz „Burłacy na 
Wołdze" — aż z Galerii Tre- 

tiakowskiej. „Kozaczyzna wy
wołała tak wielkie zaintereso
wanie w kraju i za granicą, 
że powtórzono ją w 1995 r. 
Ogromne zainteresowanie 
wywołały też wystawy: „Ko
lekcje i unikaty" (w znakomi
tej aranżacji Wowo Bielickie
go), „Z Karagandy do Polski". 
„Ikony beskidzkie" oraz „Mo
ja mała ojczyzna" (tematyka 
żydowska). Ostatnia wysta
wa, „Chłopi polscy", jest 
wspaniałą lekcją kultury, wy
łożoną w ścisłym związku z li
teraturą Reymonta. Podział 
ekspozycji, której „akcja" 
rozgrywa się w czterech po
rach roku, stanowi zamysł w 
naszym wystawiennictwie 
dotychczas niespotykany.

Włodzimierz Helman

WPŁACAJĄCY
imię-----------------------------------------------------

nazwisko  
kod poczt.

Pokwitowanie dla poczty Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł ..................................................... zł .....................................................

Pokwitowanie dla wpłacającego 

zł ...................................................

słownie słownie słownie

WPŁACAJĄCY
imię-----------------------------------------------------
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

WPŁACAJĄCY
imię________________________________
nazwisko  
kod poczt.
adresadres 

na rachunek . na rachunek na rachunek
AMOS AMOS AMOS

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

1586-77578-136 1586-77578-136 1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

zł.........................

stempel pobrano opłatę

zł ........................

stempel pobrano opłatę

zł .........................
podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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Kradzież dla złomu

W nocy z 31 stycznia na 1 lu
tego 1995 r. z cmentarza 

rzymskokatolickiego przy ul. Li
manowskiego w Radomiu zosta
ła skradziona brązowa rzeźba 
..Anioł Ciszy" autorstwa Boles
ława Jeziorańskiego (1871 —1920). 
Ten wybitny rzeźbiarz zostawił po 
sobie liczny i wszechstronny do
robek, m in. popiersia Adama 
Mickiewicza (1897), Lubomir
skiego (1904), generała J. Dow- 
bór-Muśnickiego (1920), pomniki 
Tadeusza Kościuszki (1918) w 
Dąbrówce i Liskowie, a także 
prace z dziedziny sztuki sepul
kralnej, które można spotkać na 
różnych cmentarzach w kraju i 
za granicą. Artysta wykonywał 
również modele dla rzemiosła ar
tystycznego: wazy, lichtarze, 
świeczniki, źardynierki, przede 
wszystkim dla firmy „Fraget" z 
Warszawy. Jego rzeźby portre
towe wyróżniają się indywidua
lizmem psychologicznym, nato
miast kompozycje silną ekspre
sją i symboliką.

Rzeźba o wysokości okoto 180 
cm, zwana „Aniołem Ciszy", wy
konana została w 1906 r. i sta
nowiła element grobu Konstan
tego Mireckiego, ofiarodawcy te
renu i funduszy na założenie 
cmentarza. Usytuowana w alei 
głównej, tuż przed dzwonnicą na
leżała do najwybitniejszych dzieł 
sztuki na terenie nekropolii, rzu
cając się w oczy nie tylko ze 

względu na lokalizację, ale prze
de wszystkim z powodu wybit
nych walorów artystycznych 
Nawiązywała ona do tradycji 
symbolicznych w sztuce, a w 
przeciwieństwie do innych prac 
B. Jeziorańskiego było w mej 
więcej spokoju i ciszy niż eks
presji dramatu.

Zastanawia fakt aż trzyletniej 
różnicy między pochówkiem K. 
Mireckiego a datą pojawienia się 
na jego grobowcufigury. Istnieją 
przypuszczenia, ze była ona wy
konana na zlecenie władz miasta 
dla uhonorowania wybitnego 
obywatela Radomia. Jak dotych
czas nigdy nie skradziono obiek
tu porównywalnego do „Anioła 
Ciszy”. Wydawało się bardzo 
prawdopodobne, że kradzieży 
dokonano na zamówienie i rzeź
ba ozdobi park lub ogród zlece
niodawcy. Byłby to najbardziej 
optymistyczny wariant tego zda
rzenia, istniałaby bowiem hipote
tyczna możliwość odzyskania 
rzeźby W wyniku sprawnie 
przeprowadzonego przez ra
domską policję dochodzenia uję
to sprawców kradzieży. Niestety, 
spełnił się najgorszy ze scena
riuszy. Złodzieje po zdjęciu rzeź
by z grobowca przenieśli ją przez 
ogrodzenie cmentarza na pobli
ską łąkę, gdzie młotami rozbili 
ją i za 130 kg brązowego zło
mu otrzymali w punkcie skupu 
200 zł...

1. Rzeźba 
..Anioł Ciszy" 
na grobowcu 
K. Mireckiego

2. Grobowiec 
po kradzieży

(zdjęcia: 
Marek Figiel)

Niech ten wypadek stanie się 
przestrogą dla ustawodawcy, 
ponieważ liberalne przepisy 
związane z obrotem metalam 
kolorowymi mogą spowodować 
lawinę podobnych zdarzeń. 
Obecnie prowadzona jest zbiór
ka pieniędzy na wykonanie kopii 
„Anioła Ciszy". Duże zaintereso
wanie tą sprawą wśród miesz
kańców Radomia stwarza na
dzieję, że w stosunkowo krótkim 
czasie rzeźba powróci na swoje 
miejsce. I tylko zal, ze nie będzie 
to już oryginał.

Marek Figiel

I
Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

25 000
2 zł 50 gr
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1 zł 40 gr

Poznaj
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

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

— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

10 000 000
1000 zł

5 000 000
500 zł

2 500 000
250 zł

1 250 000
125 zł

15 000 000
1500 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%'

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

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo — 7000
’ 70 gr

. — 10 000jedno słowo w ramce -----—

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

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

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty

Cena 1 egz.----- zł ■ Wpłaty na minimum trzy
3 2 zł 50 gr

numery 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 przeka
zie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz 
bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droż
sza. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za 
dostawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można 
nabywać w Firmie AMOS, Wydawnictwach ODZ (00- 
-052 Warszawa, ul. Mazowiecka 11, II p., pok. 18) w 
godz. 9.00—14.00 (tel. 27-00-38) oraz w księgarniach 
warszawskich: „Artystycznej” (ul. Mazowiecka 11 A, 
I p.), „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Krakows
kie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w 
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiec
ko—Zamek)
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskie
go 1
STASZÓW: Ziemi Staszowskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GORY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. 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
X. Stateczny biedermeier

Na początku XIX w. Polacy wiązali nadzieję na odzyskanie nie
podległości z poczynaniami Napoleona. Wraz z upadkiem Cesa
rza i ustaleniem nowego europejskiego porządku przez Kongres 
Wiedeński w 1815 r. musiano jednak zaniechać (przynajmniej na 
pewien czas) marzeń o własnym, niezawisłym państwie. Również 
w sposobie ubierania się Polaków zaszły istotne zmiany. Strój 
narodowy egzystował tylko okazjonalnie, przy uroczystościach 
rodzinnych czy państwowych, a mundury wojskowe Królestwa 
Polskiego nie miały już takiego uroku, jak uniformy ułanów księ
cia Józefa. Mężczyznom nie pozostawało zatem nic innego, jak 
naśladować wzory zachodnioeuropejskie. Kobiety uczyniły to już 
wcześniej, ale dla nich moda niosła bardziej radykalne zmiany. 
Podobnie jak w Paryżu czy Wiedniu, tak i nad Wisłą nastąpił 
zdecydowany odwrót od form antykizujących. W kulturze i mo
dzie lat 1820—1835 dominował biedermeier — styl, który szukał 
inspiracji w epoce Ludwika XVI, czasach rokoka, a nawet rene
sansu; preferował spokojny, wygodny, rodzinny tryb życia i od
powiadający mu stateczny, podporządkowany surowym konwen
cjom obyczajowym ubiór.
Panie pożegnały się z luźnymi, swobodnymi, zwiewnymi szata
mi. Suknia zaczęła coraz szczelniej okrywać ciało, a w całej syl
wetce podkreślano wyraźnie linie horyzontalne. Około 1825 r. 
kobieca talia powróciła na swe właściwe miejsce — podkreślał ją 
szeroki pasek, a pożądaną szczupłość zapewniał gorset, który 
znów stał się niezbędną częścią damskiej garderoby. Wąską talię 
uwydatniał krój sukni. Gładko opięty stanik w codziennych stro
jach sięgał pod samą szyję — duże, owalne lub sercowate dekolty 
stosowano tylko w toaletach wieczorowych. Rekompensatą za 
brak dekoltu w sukniach codziennych były wielkie, zachodzące 
na ramiona kołnierze z kilku warstw koronek czy falbanek, czę
sto zakończone „renesansową” krezą przy szyi. Panie chętnie też 
zarzucały na stanik koronkowe chustki czy krótkie pelerynki — 
manty Iki.
Górną część kobiecej sylwetki poszerzały jednak przede wszyst
kim rękawy — nisko wszyte, z ogromnymi bufami do łokcia i 
dalej ciasno opinające rękę aż do dłoni. Owe wielkie bufy, będące, 
podobnie jak kreza, reminiscencją mody Odrodzenia, w latach 
1830—1835 przybrały tak monstrualne rozmiary, że określano je 
żartobliwie mianem „baranich udźców”. Rozmiarom rękawów 
sekundowała spódnica sukni — rozszerzająca się od pasa w dół, 
nakładana na coraz liczniejsze i sztywniejsze halki, za to dość 
krótka — sięgająca „tylko” do kostek.
Nienaturalne, geometryczne i symetryczne rozczłonkowanie ko
biecej postaci objęło także fryzurę, składającą się z kilku od
dzielnych części: wysokiego koka i ozdobnie splecionych warko
czy na czubku głowy oraz sztywnych loków, ułożonych w odsta
jące pęki po bokach twarzy. Skomplikowana konstrukcja takiego 
uczesania przypominała koafiury z czasów Marii Antoniny. Do 
epoki Ludwika XVI nawiązywały też olbrzymie mufki z futra 
lub materiału, noszone zresztą już w ostatnich latach istnienia 
I Cesarstwa.
Po minionej epoce napoleońskiej odziedziczyły panie także nakry
cia głowy: nadal były to kapelusze-budki, które ze względu na 
rozbudowaną fryzurę przybrały większe rozmiary i uzyskały ob
fitą dekorację ze sztucznych kwiatów, piór i wstążek. Moda bie
dermeieru lubowała się bowiem w przeładowywaniu kobiecego 
stroju wszelkimi ozdobami — towarzyszyły mu kokardki, falban
ki, szamerunki, hafty, aplikacje, niekiedy stosowane wszystkie na 
raz... Jedynie obuwie zachowało maksymalną prostotę. Wido
czne spod spódnicy damskie pantofelki były płytkie, zawią
zywane na tasiemki wokół kostek i zupełnie pozbawione obca
sów.
Jak w czasach napoleońskich nie udało się nakłonić panów do 
przywdziania szat greckich czy rzymskich, tak też w epoce bie

dermeieru nie wróciły do łask męskie ubiory renesansowe czy 
rokokowe. Uproszczona jeszcze przed Wielką Rewolucją Fran
cuską moda męska nadal ewoluowała w kierunku standaryzacji i 
wygody, choć w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego 
wieku stroje panów odznaczały się jeszcze dużą rozmaitością 
form i sporym stopniem ich skomplikowania.
W czasach biedermeieru frak stawał się powoli odzieniem uro
czystym, odświętnym. W codziennej garderobie jego miejsce za
jął surdut, pierwowzór dzisiejszej marynarki. Był to ubiór sięga
jący kolan, dopasowany górą i lekko rozszerzony od pasa w dół, 
z długimi rękawami i wyłożonym kołnierzem. Surdut zapinano 
od góry do talii na dwa rzędy guzików, a od fraka różnił się on 
przede wszystkim równymi, nie ściętymi z przodu połami. Po
dobnie jak pod frakiem, tak i pod surdutem panowie nosili krót
kie kamizelki z płaskimi, szalowymi kołnierzami. Biała męska 
koszula nadal miała usztywniony, bardzo wysoki kołnierzyk, za
chodzący na policzki, dla swej niewygody ochrzczony niemiec
kim mianem „Vatermorder”. Kołnierz ów otaczał szeroki, mi
sternie wiązany krawat.
Wygodniejsze były ówczesne męskie spodnie — pantalony: 
dość luźne, długie, często ozdobione na zewnętrznych szwach 
pionowymi naszyciami — lampasami. Od góry spodnie przy
trzymywały pasmanteryjne szelki, zakończone sprężynkami, a od 
dołu naciągały specjalne, elastyczne strzemiączka, nałożone na 
płytkie, skórzane trzewiki na niewielkim, szerokim obcasie.
Stateczny obywatel jako nakrycia głowy używał głównie cylind
ra o wysokiej główce i małym rondzie. W 1834 r. wynaleziono 
szapoklak — cylinder rozkładający się i składany po naciśnięciu 
ukrytej w denku sprężyny. Pożądany wygląd poważnego czło
wieka zyskiwali mężczyźni także dzięki fryzurze i zarostowi. 
Krótkie włosy fryzowane były w ’’tupet” sterczący nad czołem 
lub układane w drobne pukle po bokach głowy. Gładko wygolo
ną twarz zdobiły pokaźne, zachodzące na policzki bokobrody. 
Biedermeierowskie ubiory dziecięce, podobnie jak stroje dam
skie, powoli pozbawiano uzyskanej w poprzednich dziesięciole
ciach swobody. Dziewczynki też nosiły kapelusze-budki, duże 
kołnierze i wcięte w talii sukienki o bufiastych rękawach. Ponie
waż ich spódniczki sięgały tylko do kolan, dla przyzwoitości wy
myślono dla małych panienek pantalety — dwie wąskie nogaw
ki z płótna, zdobione na dole koronkami i falbankami, przywią
zywane tasiemkami pod kolanami. Ów dziwaczny element garde
roby przysparzał jednak tylu kłopotów (przy żywszych ruchach 
pantalety odwiązywały się, gubiły, łatwo brudziły), że od lat 
trzydziestych XIX w. zastąpiono je szarawarami — luźnymi 
spodenkami o bufiastych nogawkach, które wystawały spod 
dziecięcych sukienek jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku.
Ubiór chłopców był przeważnie kopią strojów dorosłych męż
czyzn — począwszy od cylinderka na głowie, przez wcięty surdu- 
cik aż po długie spodnie-pantalony. Ustępstwem na rzecz 
młodego wieku było zastąpienie sztywnego kołnierzyka koszuli 
kołnierzykiem luźno wyłożonym lub małą krezą. Na co dzień ze
zwalano też małym chłopcom chodzić w długich do kolan blu
zach, przepasanych paskiem, co upodabniało ich do dziewczy
nek, tym bardziej że malcy mieli często sięgające ramion włosy, 
utrefione w loki. W Polsce unikano wprawdzie takiego upodab
niania płci, chętniej ubierając chłopców w kurtki czy szamero
wane czamarki, którym towarzyszyły czapki z daszkiem albo tra
dycyjne konfederatki. Jednak i dorośli, i dzieci przestrzegali w 
ubiorze ustalonych konwencji, a pewne odstępstwa od bieder- 
meierowskich reguł przyniosły w modzie prądy romantyczne, o 
czym opowiemy w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka



(rys. Sława Nowińska)

1 — kapelusz „budka” 6 — pantofle 11 — laska
2 — kołnierz damskie 12 — spodnie
3 — rękawy 7 — cylinder 13 — buty męskie
„barani udziec” 8 — bokobrody 14 — pantalety
4 — mufka 9 — krawat 15 — fryzura damska
5 — suknia 10 — surdut 16 — kreza
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1. Jeden z wielu por
tretów Jana Zamoy
skiego
2. Akt lokacyjny mia
sta z 1580 r.
3. Akademia Zamoj
ska i działająca przy 
niej drukarnia powsta
ły w 1595 r. — berło 
rektorskie i wydaw
nictwa
4.5. Wyroby złotnicze 
z XVII w. w kolegiacie 
Zmartwychwstania Pań
skiego: patena (4) 
i dzbanek (5)
(zdjęcia: 1, 2, 3 — 
Stanisław Fitak)


