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Od redakcji
Wszystkim Czytelnikom, Autorom i 
Współpracownikom redakcja składa ży
czenia wszelkiej pomyślności tak w cza
sie Świąt, jak i w Nowym Roku! Pozosta
ło jeszcze tylko pięć lat — niecałe dwa ty
siące dni — do końca wieku i końca ty
siąclecia, najwyższy więc czas na dysku
sję o perspektywach wieku XXI i trzeciego 
tysiąclecia. Zaczynamy ją niezbyt opty
mistycznym artykułem o ideach New 
Age — Nowej Ery, przewidywanych kie
runkach rozwoju, w tym także ochrony 
zabytków (s. 2). Do poczytania w czasie 
Świąt polecamy artykuł o rycerskich 
turniejach, z których pozostały specjalne 
zbroje znajdujące się m.in. w Gdańsku (s. 
7). Z Pomników Historii przedstawiamy 
tak bardzo zniszczony w czasie i po woj
nie Wrocław (s. 17), o wrocławskich 
obiektach zabytkowych jest także mowa 
w artykułach Śmiałość konstrukcji 
(s. 26) i Nowy stary Fredro (s. 32). Nie po 
raz pierwszy naszych niestrudzonych 
wędrowców po pałacach i dworach 
ogarnia „bezsilny żal” (s. 20) na widok 
zdewastowanego obiektu. To uczucie 
ogarnia także Czytelników, a jeden z 
nich podaje interesującą propozycję. 
Organizuje się — pisze Czytelnik — co
roczne konkursy na najlepszego użyt
kownika obiektu zabytkowego, te osoby 
lub instytucje nagradza się i często insta
lują one na odbudowanych przez siebie 

obiektach tabliczki z odpowiednią in
formacją o nagrodzie. Nie ma natomiast 
— kontynuuje Czytelnik — żadnego śla
du po... dewastatorach zabytków, tym
czasem „utrwalanie nazwisk sprawców 
powinno wymusić zaprzestanie szkod
nictwa.” Wyobrażamy to sobie tak: na 
zdewastowanym i opuszczonym przez 
PGR dworze umieszczona zostaje tabli
ca informująca o tym fakcie, podająca 
lata, w których PGR doprowadził dwór 
do ruiny i nazwiska osób odpowiedzial
nych za to. Pomysł przedni, ale kto za
płaci za produkcję w miarę trwałych tab
lic, których liczba byłaby przecież 
ogromna?! Na razie tylko uczucie zazd
rości może w nas wzbudzić szacunek, z 
jakim Anglicy odnoszą się do znacznie 
starszej od polskich obiektów rzymskiej 
willi (s. 31). Zwracamy uwagę na jar
marczne wyroby — też już zabytki! — 
pokazane na ostatniej stronie okładki 
kończącej ten numer słowami śpiewa
nej przez Marylę Rodowicz piosenki o ko
lorowych jarmarkach.
W następnym numerze — pierwszym w 
1996 r. — ogłosimy niezwykle interesują
cy dla Czytelników konkurs z nagrodami 
pieniężnymi. Okazją jest mijające dwu
dziestolecie ukazywania się naszego 
pisma. Także w styczniu opublikujemy 
obiecany Czytelnikom spis treści 
za 1995 r.
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Koniec 
tysiąclecia: 

wielkie zmiany 
i niepokoje, 

ruch 
New Age 

i przebudowa 
świadomości 
— przy tym 

wszystkim 
jakże drobne 

wydają się 
sprawy 

ochrony 
zabytków!

New Age
KRZYSZTOF NOWIŃSKI

Za pięć lat o tej porze pozostanie niecały 
miesiąc do końca dwudziestego stulecia. 
Nie ma powodu przypuszczać, że akurat 
w sylwestrową noc z 31 grudnia 2000 na 

1 stycznia 2001 r. nastąpi jakiś niezwykły 
przełom decydujący o losach ludzi 

i świata. Tego właśnie oczekiwano pod 
koniec każdego stulecia, a przede 

wszystkim tysiąclecia—pojawiał się strach 
przed końcem świata, kataklizmami 

i zagładą. Ratunku szukano w religii, 
powstawały nowe wierzenia, pojawiali się 
różni prorocy, uciekano do kontemplacji 
i ascezy. Także obecnie — od kilkunastu 

już lat — w związku ze zbliżającym się 
końcem stu- i tysiąclecia rodzą się różne 

wątpliwości i problemy, a na ich 
podstawie rozwija się coraz szerszy ruch 

zwany NEW AGE — NOWA ERA 
zmierzający do WIELKIEJ PRZEMIANY 

ŚWIATA.

W
 ochronie zabytków najistotniejsze 

pod koniec XX w. są pytania o 
sposób tej ochrony, stosunek kon
serwatorów do nowych kierunków 

i możliwości technicznych, a przede wszystkim 
— jak daleko powinny zajść zmiany w obowiązu
jących — pisanych i niepisanych — konserwa
torskich zasadach, gdzie przebiega granica kon
serwatorskich interwencji oraz podstawowe — 
jaka jest i jaka będzie wartość zabytku? Od XIX 
w. ścierają się dwie postawy: rygorystyczna dba
łość o zachowanie jednolitego, czystego charak
teru stylowego oraz przeciwstawna, pozwalająca 
na zmiany w restaurowanym zabytku, np. pod 
kątem przystosowania go do określonych po
trzeb. Ten konflikt nasila się w krajach europej
skich, w Polsce zaś od chwili, kiedy obiektami 
zabytkowymi mogli zainteresować się ludzie ma
jętni i różne firmy. Pierwszym ich krokiem po 
zakupie takiego obiektu — zwykle zdewastowa
nego — jest zatrudnienie architekta, który pro
jektuje w nim zmiany według życzeń inwestora. 
Konflikt, który dotychczas przebiegał mię
dzy teoriami konserwacji i konserwatorami 
zabytków, obecnie zdecydowanie rysuje się 
między konserwatorem a architektem i in
westorem. Wynika z niego pytanie o granice 
koniecznego kompromisu — z jednej strony wy
kluczającego zmiany zbędne i oczywiście samo
wolę, z drugiej — rozluźniającego konserwator
ski gorset. Oczywiście każdy obiekt zabytkowy 
wymaga indywidualnego podejścia (i ten fakt nie 
może ulec zmianie) — przy jednym będzie to 
ustępstwo w wizji architekta, przy innym — w 
żądaniach konserwatorskich.

A wartość zabytku? Każde dzieło rąk ludzkich 
— od paleolitycznych narzędzi z krzemienia po 
współczesne superwieżowce — określone jest 
przez materiał, czyli substancję, formę, czyli 
myśl twórczą i wykonanie, czyli rękę twórcy. Te 
trzy elementy decydują o wartości każdego dzie
ła. Wynika z nich dla nas emocjonalny walor 
obiektu czy przedmiotu — bezpośredni kontakt 
z oryginałem, ze śladem pracy ludzkiej, a także z 
faktami historycznymi, legendami itp. W miarę 
upływania dwudziestego stulecia taka war
tość zabytku stawała się coraz częściej po 
prostu iluzją, bowiem coraz rzadziej te wa
lory można było utrzymać w idealnej for
mie. Odbudowy i dobudowy, modernizacje i 
adaptacje, także rekonstrukcje, pomijając już źle 
wykonywane prace konserwatorskie, stanowią, 
że w wielu wypadkach dzieło sztuki dawnej 
przestaje być zjawiskiem jednorazowym i nie
powtarzalnym. Stopniowo głównym zadaniem
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staje się jego właściwe dowartościowanie w taki 
sposób, aby otrzymało dodatkową, rzeczywistą 
wartość z widocznym śladem ręki drugiego 
twórcy, którego dzieło będzie integralnie i har
monijnie związane z oryginałem. Już teraz wi
dać, jak bardzo odległa jest wypowiedź wie
deńskiego historyka sztuki Aloisa Riegla 
(1858—1905): „najlepszym historykiem sztuki jest 
ten, który żadnych osobistych upodobań nie posia
da" oraz że najwyższy stopień rozwoju kultu 

(tak właśnie wówczas określano!) zabytku — to 
„zachowana wartość dawnos'ci".

O zachodzących zmianach świadczą także... 
„Spotkania z Zabytkami" — pismo przez 

prawie dwadzieścia lat bezkompromisowe w 
obronie każdej zabytkowej wartości. Tymczasem 
w ostatnich latach, jakby mimochodem, ale co
raz częściej pokazywane są w nim przykłady 
bardzo współczesnej adaptacji obiektów zabyt
kowych lub budowy nowych obiektów w oto-

3



czeniu starej zabudowy albo też — nowe obiek
ty na miejscu starych. Na naszych oczach doko
nuje się więc przemiana tak „ducha” pisma, jak i 
mentalności piszących w nim historyków sztuki, 
konserwatorów, historyków.
Te wszystkie zmiany w stosunku do zabyt
ków mogą wydawać się mało istotne wobec blis
kiego trzeciego tysiąclecia i niezwykle roz
budowanych idei ruchu New Age. Pod naz
wą New Age kryje się wszystko i... nic, bowiem 

właśnie nieokreśloność zjawiska jest jego pod
stawową cechą, drugą zaś — płynność. New Age 
nie jest więc ani religią, ani filozofią, nauką czy 
ruchem artystycznym, nie ma jednoznacznej de
finicji i zakresu. I prawdopodobnie nie będzie 
ich mieć, zdefiniować dają się tylko niektóre 
przejawy tego ruchu (słowo „ruch” jest zresztą 
także nieadekwatne!). New Age obejmuje wiele 
spraw. Są to m.in. rozwój duchowy, transforma
cje osobowości, niepokoje ekologiczne wy
nikające z duchowego rozwoju. Inne cechy
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(zdjęcia: 
Stanisław 

Fitak)

znajdujemy w twierdzeniu, że dzieje człowieka i 
Ziemi podlegają rytmowi Kosmosu i uzależnio
ne są od znaków Zodiaku wpływających na 
przemiany cywilizacyjne. Każda taka przemiana 
miała, ma i będzie mieć swój własny kształt du
chowy: Era Barana — to judaizm, Era Ryb — to 
chrystianizm, natomiast obecnie zaczyna się Era 
Wodnika. Ma ona charakteryzować się twór
czością i wolnością, demistyfikacją wszystkiego: 
bogów, kapłanów, mistrzów, ojców i matek, bo

wiem przewodnictwo w tej erze osiąga się sa
memu, m.in. dzięki energii kosmicznej, której 
związek z jaźnią człowieka stanie się podstawą je
go życia (wizja Chrystusa Kosmicznego, Boga- 
Omegi jezuity Pierre Teilhard de Chardin żyją- 
cego w latach 1881 —1955). Wiele jest tu nawią
zań do mistycyzmu i filozofii Wschodu, do magii 
i zjawisk uznawanych za paranormalne (okul
tyzm, spirytyzm, ale także psychotronika, bioe- 
nergoterapeutyka itp.). New Age — to również 
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specyficzny klimat, któremu daliśmy się już do
tknąć (właśnie — dotknąć!) oglądając popularne 
seriale filmowe: Miasteczko Twin Peaks i Przy
stanek Alaska, czy też słuchając muzyki łączącej 
aranżacje elektroniczne z elementami klasy
cznymi lub ludowymi, kompozycje m.in. Jeana- 
-Michelle’a Jarre’a, a z Polaków np. Niemena 
i Komendarka.

Ruch działa na różnych obszarach, przede 
wszystkim jednak na obszarze religii (np. 
powstające w Stanach Zjednoczonych tzw. me- 

ga-kościoły), świadomości ludzkiej i społecznej, 
gospodarki i kultury. W wypadku „starej” kultu
ry New Age głosi jej całkowity upadek razem z 
tradycyjnymi instytucjami i priorytetami, ale 
jednocześnie niektóre jej wątki przebudowuje. A 
więc z jednej strony śmierć kultury, z drugiej jej 
dowartościowanie i rozwój. New Age potępia 
m.in. tradycję, ale jednocześnie kontynuuje ją. 
Takich przeciwieństw i sprzeczności w podsta
wowych ideach ruchu jest znacznie więcej.

Przy końcu każdego tysiąclecia ludzie świadomi 
tego faktu stawali przed różnymi wyborami i 

problemami. Nie zawsze zostało to odnotowane i 
właściwie tylko koniec XX w. przez rozbudowa
ne systemy łączności może przybliżyć wszystkim 
świadomość końca jednej epoki oraz rodzącą się 
chęć do zmian. Zmiany są na pewno potrzeb
ne i powinny zachodzić bez względu na ko
niec, początek czy środek danej epoki. 
Nigdy jednak nie mogą być zmianami dla sa
mych zmian, dla realizowania własnych ego
istycznych zachcianek lub doraźnych party
kularnych celów — choćby najlepszych — bez 
brania pod uwagę wynikających ze zmian 
konsekwencji. Wtedy powodują cofanie, w naj
lepszym wypadku zastój, a przy okazji — nisz
czenie wielu delikatnych tkanek tworzących 
nieraz bardzo drobne, ale istotne dziedziny 
życia. Tendencja do zmian jest motorem pow
stawania różnych nurtów próbujących kształto
wać naszą świadomość i rzeczywistość. Dziś do
tyka nas NEW AGE. Wydaje się — ale tylko 
wydaje się — niemożliwe, aby mógł odrzucić 
niewyobrażalnie ogromne dziedzictwo minio
nych pokoleń...

Krzysztof Nowiński

Półwieczny 
eksperyment

Kościół Mariacki w Chojnie jest chyba ostatnią w Pols
ce monumentalną ruiną budowli sakralnej w środku 

miasta. Ta późnogotycka fara budowana była od 1407 r. 
przez warsztat mistrza Henryka Brunsberga ze Szczecina. 
Prezbiterium ma czteroprzęsłowe, z halowym obejściem i 
wieńcem kaplic; zwraca uwagę bogata dekoracja lizen na 
elewacjach. Po postawieniu prezbiterium wzniesiony został 
trzyprzęsłowy korpus nawowy (1459) dostawiony do wieży 
z XIV w. (rozebranej w 1854 r. i zastąpionej neogotycką). W 
1945 r. na skutek ostrzału i pożaru kościół został zniszczo
ny — spaliły się-dachy, zawaliły sklepienia i wszystkie filary 
po stronie południowej i wschodniej. Pozostały tylko mury 
obwodowe i część kaplic, w których przetrwały gotyckie 
polichromie. W latach pięćdziesiątych zabezpieczono koś
ciół w formie tzw. trwałej ruiny, jednak brak środków na 
bieżącą konserwację i dozór spowodował dewastację 
obiektu. Był to więc trwający pięćdziesiąt lat „ekspery
ment” utrzymania w centrum miasta ceglanej ruiny, w wy
niku którego zrodziło się zagrożenie unicestwienia jednego

(fot. Wiesław Stępień)

ze znaczniejszych pomników średniowiecznej architektury 
Pomorza. Dopiero ostatnio podjęto inicjatywę odbudowy 
fary z przeznaczeniem na cele sakralne.

Kazimiera Kalita Skwirzyńska
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„Krzepcy 
pachołkowie 

stale byli 
w pogotowiu, 

by podtrzymać 
upadającego 

zbrojnego 
męża". 

Ze średniowiecznych 
turniejów 

rycerskich 
pozostały 

m.in. specjalne 
zbroje. 

Ich unikatowe 
egzemplarze 
znajdują się 
w Gdańsku.

Rycerskie 
turnieje
ANTONI ROMUALD CHODYŃSKI

Do początku lat czterdziestych w Dworze 
Artusa, na dwóch drewnianych stelażach 

z obramieniami zwieńczonymi herbem 
Gdańska wisiało turniejowe uzbrojenie. 

Nie było ono używane od ostatniej gonitwy 
rycerskiej w końcu XVI w. i przez ostatnie 

kilkaset lat stanowiło rzeczywisty 
eksponat muzealny i pamiątkę związaną 

ściśle z historią miasta. Bractwo Św.
Rajnolda — kultywujące tradycję gier 

rycerskich równolegle z patrycjuszowskim 
Bractwem Sw. Jerzego — zrzeszało 

wielkich kupców i armatorów, szczyciło 
się też członkostwem wielu dostojników 

wywodzących się ze szlachty europejskiej 
i polskiej. Między innymi w 1552 r. 

do księgi Bractwa Sw. Rajnolda wpisał się 
własnoręcznie Mikołaj Rej z Nagłowic.

W
 czasie, gdy w Gdańsku przebywał

Rej wraz z dworem króla Zyg
munta Augusta, zbroje były w 
użyciu w lipcu lub sierpniu tego 

roku. Na Długim Targu zorganizowano bowiem 
turniej rycerski. Po stronie gdańszczan brał w 
nim udział Rajnold von Holten — członek zasłu
żonego dla miasta patrycjuszowskiego rodu. 
Drugi gdańszczanin, Herman Kersten, na sku
tek silnego uderzenia koroniastym grotem kopii 
upadł na ziemię. Trzeci z biorących udział w go
nitwie, Georg Liitke, ugodzony w lewe ramię 
wysadzony został z siodła. Szkoda, że nie znane 
są nazwiska ich przeciwników, czyli dworzan 
króla. Najzamożniejsi gdańszczanie, jak von 
Holtenowie, posiadali zapewne własne zbroje, 
lecz te, znajdujące się w Dworze Artusa były 
wypożyczane — na jedną gonitwę za 1 markę 
srebrną, czyli 1 grzywnę srebra.

W Gdańsku, podobnie jak w Norymberdze, 
gdzie również wypożyczano zbroje, rozgrywa
no gonitwy w stylu niemieckim w zbrojach 
kolczych, tzn. przeznaczonych do tego ro
dzaju rozgrywek. W stosunku do turniejowej 
zbroi gończej, zbroja kolcza była nieznacznie 
lżejsza i składała się z mniejszej liczby płyt 
stalowych, chociaż jej charakterystyczną częś
cią był największy hełm, jaki skonstruowano, 
tzw. wielki hełm turniejowy, zwany też ze wzglę
du na wygląd „żabim pyskiem”. Innym elementem 
odróżniającym rozgrywki typu kolczego od goń
czego był koroniasty grot kopii, zwany także 
tępym; w rozgrywkach gończych stosowano grot

1. Rycerski turniej na rycinie z 1569 r.

ostry o jednym stalowym kolcu. W niemieckiej 
literaturze obie zbroje rozróżniano jako 
Stechzeug — zbroja kolcza i Rennzeug — zbro
ja gończa.

7



32

2. 3. Boczny 
widok 
zbroi 
drugiej (2) 
i zbroja 
trzecia 
od pleców (3) 
w Dworze 
Artusa

Zbroja kolcza wykształciła się ze średnio
wiecznej zbroi kopijniczej, w której stawa
no wówczas do turniejów. Można przyjąć, że od 

około 1420 r. przez następnych kilkadziesiąt lat 
tego stulecia następował stały rozwój zbroi tur
niejowej, aby u schyłku XV w. osiągnąć klasy
czny wygląd, jaki prezentują zbroje gdańskie i 
zaledwie pięćdziesiąt kilka im podobnych w 
zbiorach światowych. Uzbrojenie to składało się 
m.in. ze wspomnianego już hełmu, małej jeź
dzieckiej tarczy, którą luźno mocowano skręco
nym rzemieniem do napierśnika (rzemień 
przewlekany był przez parę otworów i wiązany), 
trzymaną w lewej, nie uzbrojonej dłoni; następ
nie z kirysa, czyli napierśnika i naplecznika, złą
czonych śrubami ze sobą i z hełmem, folgowego 
podpasia (staropolski szorc), nabiodrków i taszek 
chroniących uda. Folgowe były również narę- 
czaki, prawy z nałokietkiem, z wewnętrznym 
zagięciem ramienia chronionym przez płytowe 

skrzydełko przedramienne (tzw. barania łopat
ka). Lewe przedramię wraz z dłonią tkwiło w 
sztywnej rękawicy z głębokim mankietem. W tak 
uzbrojonej dłoni jeździec dzierżył drzewce kopii 
o długości dochodzącej do 3,5 m, często drążo
nej. Dłoń chroniona była lejkowatą tarczą nasa
dzaną na drzewce. Aby taką kopią można było 
dobrze kierować — w gonitwie jeździec układał 
ją w pół ucha końskiego — opierała się o przedni 
hak, mocowany z przodu napierśnika po prawej 
stronie, zaś w tyle o drugi hak zwany kontrha- 
kiem, śrubowanym do spłaszczonego prawego 
boku kirysa. Dzięki wymyślnemu systemowi 
wiązań, zapięć (np. taszki wiązane były od wew
nątrz pasami do ud), konstrukcjom metalowym 
(np. blacha krzyżowa naplecznika), masa zbroi 
nie obciążała zawodnika, lecz wspierała się na 
siodle. Precyzyjnie uderzony grotem kopii prze
ciwnik mógł bez większego uszczerbku na zdro
wiu zsunąć się z siodła na ziemię. A przecież o to
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4. Antaba 
mocująca 
wielki hełm 
turniejowy 
zbroi drugiej
z napierśnikiem 
(górna i dolna śruba 
zrekonstruowane)

5. Naczółek 
koński 
zaślepiony

6. Jedna z ośmiu 
lejkowatych tarcz 
na kopię 
turniejową

(zdjęcia: 2—6
— Lech
Okoński)
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głównie chodziło! W gonitwach turniejowych 
stosowano zdobywanie punktów, regulami
ny, kary, całą procedurę kwalifikowania za
wodników i używanej broni, duże znaczenie 
mieli heroldzi w organizowaniu turniejów. Cen
ne były nagrody dla zwycięzców, np. w Gdań
sku: złote pierścienie, początkowo kwietne, a w 
XVI w. wykonane z kruszców wieńce, srebrne 
misy, puchary, modele okrętów, pasy, tarcze itd. 
Oprócz wspomnianych wyżej elementów zbroi 
kolczej, które rozpoznajemy w uzbrojeniu gdań
skim, znajdują się tu też części zbroi końskich, 
mianowicie pełne naczółki tzw. zaślepione, czyli 
bez ażurowanych prześwitów na wysokości koń
skich oczu. Podobnie zaślepione naczółki stoso
wano w zbrojach do obu typów gonitw, aby nie 
narażać wierzchowców na rany i śmierć. Rumak 
kierowany lejcami i bodzony ostrogami, nie wi
dząc przed sobą pędzącego z przeciwka konia i 
jeźdźca, nie lękał się i biegł prosto. Dla ochrony 
zwierząt przegradzano arenę wysokim płotem 
dzielącym goniących, który neutralizował pole 
manewru, a dla bezpieczeństwa nakładano ko
niom lekkie napierśniki i boczne materace pod 
kropierze, wypchane materią lub słomą. Oczy
wiście konie używane do gonitw turniejowych 
musiały być specjalnie szkolone.
Można zadać pytanie, w jaki sposób zbrojny 
rycerz dosiadał wierzchowca, skoro wiadomo, 
że w nałożonej wcześniej przez giermków 
zbroi był praktycznie unieruchomiony? 
Masa zbroi kolczej przekraczała niekiedy 40 kg, 
jeszcze cięższa była zbroja gończa. Aby zawod
nika „skuć” w takiej zbroi, musiał on siedzieć na 
specjalnie skonstruowanym koźle lub ławie, z 
niej giermek pomagał mu wsiąść na siodło. Na
tomiast do dokładnego ześrubowania poszcze
gólnych części wołano fachowca-kowala. Wyko
nanie wszystkich tych czynności zajmowało nie
raz godzinę. Skoro rycerz znalazł się w szran
kach, czyli na arenie posypanej piaskiem bądź 
trocinami i zroszonej wodą, giermek podawał 
mu kopię. Ponieważ zawodnik niewiele widział 
przez wąską szczelinę hełmu, zazwyczaj kiero
wany był przez biegnącego przed koniem chłop
ca, a szczególnie krzepcy pachołkowie stale byli 
w pogotowiu, by podtrzymać upadającego 
zbrojnego męża lub podnieść go z ziemi. Poła
mane obojczyki i wybite ze stawów członki nie 
były rzadkością. W trakcie pojedynków zdarzały 
się też większe kontuzje, kończące się niekiedy 
zgonem.

Trudno jest dzisiaj odtworzyć powojenną 
historię gdańskich zbroi. Zbroja, umownie 
określona jako pierwsza, zakupiona została w 

1963 r. przez Państwowe Zbiory Sztuki na Wa
welu. Oferował ją prywatny kolekcjoner, który 
albo nie znał, albo też nie podał jej proweniencji. 
Przez wiele lat nie domyślano się nawet, że zaby
tek ten może należeć do zespołu gdańskiego. 
Również Feliks Scibałło nie wskazał w krótkiej 
monografii na jej pochodzenie, odkrył jednak 
znaki płatnerskie pozwalające mu na przypisanie 
jej płatnerzowi cesarza Maksymiliana I Habsbu
rga, Konradowi Polerowi, czynnemu w Norym
berdze w latach 1492—1500 (F. Ścibałło, Późno- 
gotycka zbroja turniejowa w zbiorach wawelskich, 
„Studia do dziejów Wawelu”, t. III, Kraków 
1968, ss. 335—360). Cechą charakterystyczną tej 
zbroi są rytowane napisy: IBWDG na napierś
niku, zaś na raszkach nabiodrków — WHAN 
oraz HURS; nie zostały one dotąd odczytane. 
Dopiero Zbigniew Fuiński w 1991 r. uznał zbro
ję pierwszą za pochodzącą z gdańskiego Dworu 
Artusa (Z. Fuiński, Uwagi o wawelskiej zbroi 
turniejowej, „Studia do dziejów Wawelu”, t. V, 
Kraków 1991, ss. 423—437).
Zbroja druga uważana była po wojnie nie tyle za 
zaginioną (podobnie zresztą, jak pozostałe części 
uzbrojenia), co zapomnianą. Przez dziesiątki lat 
wraz z naplecznikiem zbroi trzeciej oraz trzema 
naczółkami końskimi i pięcioma tarczami na ko
pie przechowywana była w magazynie Muzeum 
Marynarki Wojennej w Gdyni jako depozyt wo
jewódzkiego konserwatora zabytków w Gdań
sku. W tym czasie prawdopodobnie nie była 
eksponowana. Trzeba podkreślić, że właśnie ta 
zbroja jest wykonana z wielkim mistrzostwem 
sztuki płatrierskiej, trudno jednak przypisać ją 
konkretnemu warsztatowi (Innsbruck czy Norym
berga?) z braku zachowanej marki płatnerskiej. 
Ze zbroi trzeciej zachował się wielki hełm turnie
jowy i fragment kirysa — napierśnik i naple- 
cznik. Hełm z napierśnikiem są obecnie własnoś
cią Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie w 
depozycie Muzeum Zamkowego w Malborku. 
Naplecznik tej zbroi odnaleziony został w 1992 
r. w Muzeum Marynarki Wojennej. Od ubiegłe
go roku depozyty wojewódzkiego konserwatora 
zabytków przekazane zostały na własność Mu
zeum Historii Miasta Gdańska do jego oddziału 
w Dworze Artusa.
Nic dotąd nie wiadomo o losach zbroi czwar
tej, jednego naczółka, pozostałych trzech tarcz 
na kopie, czterech drewnianych tarcz turniejo
wych oraz brakujących elementów pozostałych 
zbroi. Należy mieć nadzieję, że nie uległy za
traceniu i po ich odnalezieniu powrócą na 
swoje historyczne miejsce nad Ławą Bractwa 
Św. Rajnolda w gdańskim Dworze Artusa.

Antoni R. Chodyński
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Pielgrzymki 
traktowano 

często 
jako rozrywkę 

w nudnym 
życiu 

naszych 
średniowiecznych 

poprzedników. 
Po pielgrzymach 

pozostały 
odkrywane dziś 

przez archeologów 
charakterystyczne 

zabytki.

S
tosunek Kościoła do pobożnych podróży 
nie był jednoznaczny. Ceniono trud węd
rowca, uznawano go wręcz za osobę świę
tą, symbol ludzkiego losu na Ziemi, rów
nocześnie jednak pielgrzymowanie uważano za 

czczą rozrywkę, próżną włóczęgę, nie zawsze zgodną 
z wzniosłymi intencjami. W tej ostatniej ocenie było 
dużo prawdy, na co zwraca uwagę inny francuski 
mediewista Georges Duby pisząc, że w średniowie
czu „ nie wyobrażano sobie rozrywki bardziej pociąga
jącej niż podróż, zwłaszcza jeśli — rzecz w tym przy
padku normalna — pielgrzym udawał się w nią w to
warzystwie przyjaciół”.
Ranga pielgrzymki wzrastała, jeśli jej celem 
było któreś z najważniejszych miejsc świętych 
chrześcijaństwa. Należały do nich przede 
wszystkim Jerozolima i Rzym, z którymi od 
X w. zaczęły konkurować ośrodki lokalne, jak Com
postela w północno-zachodniej Hiszpanii, gdzie kul
tem otaczano św. Jakuba Apostoła, Canterbury w 
Anglii z grobem św. Tomasza czy Loreto w północ
nych Włoszech, gdzie znajdował się cudownie prze
niesiony z Nazaretu domek Świętej Rodziny. We 
Francji pielgrzymowano do Chartres, Rocamadour, 
Saint Gilles, w Niemczech do Kolonii, Akwizgranu z 
grobem Karola Wielkiego, Maastricht i Ratyzbony. 
Na ziemiach polskich średniowieczni pielgrzymi 
udawali się do grobu św. Wojciecha (pielgrzymo
wał tam sam cesarz Otton III) i relikwii św. Sta
nisława w Krakowie (o znaku pielgrzymim związa
nym z tym świętym pisał W. Mischke w numerze 2,

Znaki 
pielgrzymie

ZDZISŁAW SKROK

Zdaniem wybitnego francuskiego 
mediewisty Jacquesa le Goffa 

„średniowiecze to czas marszów i jazd 
konnych”, to epoka dalekich podróży 
i pielgrzymek. Sekunduje mu w tym 

przekonaniu Umberto Eco twierdząc, że 
ówczesnym ludziom „bliżej było 

do Jerozolimy niż do sąsiedniej doliny” — 
lepiej znali odległe miejsca święte 

niż rodzinną okolicę.
1. Rzeźba z XII w.
przedstawiająca wędrujących pielgrzymów (katedra w Chartres)
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1994), a od XIV w. do ośrodków kultu maryjnego 
w Bardzie Śląskim, Częstochowie i Świętej Lipce. 
Pielgrzym średniowieczny był postacią łatwą do roz
poznania. Decydował o tym nie tylko jego wędrowny 
strój złożony z sandałów, obszernej opończy i kape
lusza, ale także podróżne wyposażenie i pątnicze 
emblematy. Do wyposażenia należała skórzana sak
wa, ceramiczna flasza przytroczona do pasa i kostur 
trzymany w dłoni. Wśród znaków pielgrzymich naj
bardziej znana w średniowieczu była tzw. muszla św. 
Jakuba pierwotnie związana z ośrodkiem kultu tego 
świętego w Composteli, później zaś uważana za uni
wersalny symbol pielgrzymi. Muszle te należące do 
pewnej odmiany oceanicznego małża (Pecten maxi-

2. 3. Fragment ilustracji 
przedstawiającej 
pielgrzymów 
w drodze do Trzebnicy 
z rękopisu 
Legendy 
o św. Jadwidze
— strzałką oznaczona 
flasza przy pasie (2); 
gliniana flasza z XIII w. 
odkryta na rynku 
w Trzebnicy (3)
4. Znak pielgrzymi 
z początku XIII w. 
znaleziony na zamku 
w Pułtusku

mus L.) były masowo zbierane na atlantyckich wy
brzeżach Hiszpanii i dostarczane do Composteli. 
Pielgrzymi naszywali je na szaty, mocowali do kape
lusza lub torby podróżnej. W większości innych oś
rodków pątniczych, szczególnie tych o znacznej re
nomie, wytwarzano własne znaki pielgrzymie. Były 
to na ogół ołowiane lub cynowe plakietki przedsta
wiające wizerunki członków Świętej Rodziny, apo
stołów, świętych lub symbole chrześcijańskie. Zna
kom tym przypisywano w średniowieczu szczególną 
moc ochronną i uzdrowicielską. Nie tylko miały 
ochraniać pielgrzyma w czasie podróży, pełniąc 
funkcję swoistego glejtu, ale też zapewniać zdrowie 
i pomyślność tym, którzy mieli z nimi kontakt. Z tej 
racji stosowano je powszechnie w magii leczniczej, 
wrzucano do studni i źródeł, aby dawały zdrową wo
dę, wkładano pod progi domów dla zapewnienia po
myślności ich mieszkańcom. Z tych powodów zapo
trzebowanie na znaki pielgrzymie było w średniowie
czu ogromne, wytwarzano je masowo i powszechnie 
nimi handlowano. O skali tej produkcji świadczyć 
może kronikarska zapiska informująca, że tylko w 
czasie dwutygodniowego odpustu w 1466 r. w jed
nym z niemieckich ośrodków pątniczych (Einsideln) 
sprzedano 13 tysięcy znaków pielgrzymich!
Dzięki tej obfitości archeologiczne znaleziska 
tego rodzaju wyrobów na terenie Europy nie na
leżą wcale do rzadkości. Z obszaru samej Skandyna
wii znanych jest obecnie około 300 późnośrednio
wiecznych znaków pielgrzymich, zaś wykopaliska 
prowadzone przez ćwierć wieku na Starym Mieście 
w Szlezwiku w północnych Niemczech dostarczyły 
około 200 muszel św. Jakuba i blisko 100 znaków 
odlanych w metalu.

Obecne ziemie Polski reprezentowane były pod 

tym względem do niedawna bardzo ubogo, na 
co istotny wpływ miał panujący wśród naszych ar

cheologów stosunek do obiektów i zabytków młod
szych niż wczesne średniowiecze. Późne średniowie
cze i czasy nowożytne po prostu ich nie interesowały, 
niewiele też wiedzieli o kulturze tych okresów. Przy
kładem może tu być jedyne jak dotąd na naszych zie
miach znalezisko muszli św. Jakuba. Odkryto ją w 
1935 r. w trakcie badań cmentarzyska szkieletowego 
na Ostrowie Lednickim, a więc w miejscu szczegól
nie ważnym dla życia politycznego i religijnego pań
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stwa pierwszych Piastów. Odkrywcy zabytku nie 
zdawali sobie sprawy z jego przeznaczenia, zaintry
gowały ich jedynie otwory nawiercone na muszli, 
służące do jej zamocowania na opończy lub sakwie. Z 
tej racji w muzealnym inwentarzu zabytek ów wystę
pował do niedawna po prostu jako „muszla z dwoma 
otworami”. Podobnej pomyłki dokonano przy iden
tyfikacji jednego z dwóch znaków pielgrzymich odkry
tych na początku lat sześćdziesiątych w trakcie wyko
palisk na Starym Mieście we Wrocławiu. Była to pla
kietka wykonana z cyny i przedstawiająca półpostacie 
świętych Piotra i Pawła otoczonych łacińskim napi
sem: „ signa apostolorum Petri et Pauli”. Tuż po od
kryciu jeden z wrocławskich uczonych uznał go za 
„znak uprawniający do pobierania jałmużny”. Dopie
ro późniejsze badania Tadeusza Poklewskiego do
prowadziły do ustalenia jego prawdziwej funkcji, a 
mianowicie uznania go za znak pielgrzymki do Rzy
mu, ad limina apostolorum — do grobów założycieli 
Kościoła. Drugi znak przedstawiający scenę hołdu 
Trzech Króli Poklewski łączy z Kolonią, gdzie od po
łowy XII w. rozkwitał kult relikwii Trzech Magów 
przechowywanych w miejscowej katedrze (obydwa 
znaki pochodzą z XIII w.).
Z Pomorza Gdańskiego znamy obecnie cztery późno
średniowieczne znaki pielgrzymie. Wszystkie ich 

wydobyto wówczas około 1000 monet pochodzących 
z XV—XX w. W ocenie badaczy jest to największy 
pod względem liczebności skarb numizmatyczny, ja
ki kiedykolwiek znaleziono w naszym kraju. Znaki 
pielgrzymie wrzucone zostały do kanału zapewne w 
celu zabezpieczenia ich przed profanacją lub dosta
niem się w niepowołane ręce, szczególnie po śmierci 
pielgrzyma. Zwyczaj ten rozpowszechniony był w ca
łej Europie, o czym świadczą liczne znaleziska zna
ków pielgrzymich w nurtach Sekwany, Tamizy i Renu. 
Czwarty znak z Pomorza Gdańskiego odkryty został 
wśród średniowiecznych nawarstwień zalegających 
na rynku miasteczka Gniew nad Wisłą. Przedstawia 
on Matkę Bożą z Dzieciątkiem siedzącą na tronie w 
koronie i z berłem w ręku. Zdaniem badaczki tego 
zabytku Elżbiety Choińskiej-Bochdan, przedstawie
nie to nawiązuje pod względem stylistycznym do za
chodnioeuropejskiej sztuki romańskiej i datowane 
może być na przełom XIII i XIV w. Można też do
myślać się, że zarówno ten znak, jak i plakietki wy
dobyte z Raduni stanowiły pamiątkę pielgrzymki 
odbytej do położonych w Europie Zachodniej, za
pewne na terenie Niemiec, ośrodków kultu Matki 
Bożej.
Z terenu Mazowsza znany jest tylko jeden śred
niowieczny znak pielgrzymi, ale jest to zabytek

5. Muszla św. Jakuba 5 
z cmentarzyska 

na Ostrowie Lednickim 
(XI—XIII w.)

6. Cynowa 
plakietka 

pielgrzymia 
z przedstawieniem 

Trzech Króli 
z drugiej połowy XIII w. 

(Stare Miasto 
we Wrocławiu)

przedstawienia nawiązują do kultu Najświętszej Ma
rii Panny. Związane jest to zapewne z faktem, że po
chodzą z ziem, które w późnym średniowieczu nale
żały do Państwa Krzyżackiego, uznającego za swą pa
tronkę właśnie Matkę Chrystusa. Trzy z tych znaków 
znaleziono w 1983 r. w Gdańsku w trakcie oczy
szczania kanału Raduni. Kanał ten przecinający ob
szar Starego Miasta jest tworem sztucznym, ufor
mowanym ostatecznie pod koniec XV w. Jego głów
nym zadaniem było poruszanie młynów zbożowych, 
kuźni i foluszy. Mieszkańcom miasta służył także do 
prania i pojenia koni. W trakcie wspomnianych prac 
okazało się, że namulisko kanału kryje prawdziwe 
skarby. Pośród najróżniejszych drobnych zabytków 

bardzo interesujący. Odkryty został w latach osiem
dziesiątych w trakcie wykopalisk na Wzgórzu Zam
kowym w Pułtusku, w nawarstwieniach datowanych 
na pierwszą połowę XIII w. Na awersie tej okrągłej 
plakietki wyobrażono scenę przedstawiającą kobietę i 
mężczyznę stojących wokół stylizowanego drzewa, 
którego koronę przecina poprzeczna belka biegnąca 
przez całą szerokość medalionu. Całość otacza bor- 
diura złożona z motywów geometrycznych i roślin
nych. Z jakim ośrodkiem chrześcijańskiego kultu łą
czyć można tego rodzaju przedstawienie? Badacze 
nie wypowiedzieli się jeszcze w tej sprawie, wydaje 
się jednak, że scenę tę interpretować można jako ale
goryczne przedstawienie biblijnego drzewa życia, a za
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razem Krzyża Męki Pańskiej. W biblijnej symbolice 
drzewo życia przeciwstawiane jest drzewu poznania 
dobra i zła. Pierwsze symbolizuje życie wieczne po 
prawicy Boga Ojca, drugie związane z grzechem 
pierworodnym uosabia śmierć i wieczne potępienie. 
Wieczne potępienie rodzaju ludzkiego unieważnił 
Chrystus przez swą mękę na krzyżu. Jak powiada św. 
Augustyn: „Krzyż Chrystusa zwrócił nam Raj, 
przywrócił możłiwość korzystania z darów drzewa ży
cia”. Z tej racji w symbolice chrześcijańskiej Krzyż 
Męki Pańskiej utożsamiany jest z drzewem życia, 
czego wyrazem w sztuce wczesnochrześcijańskiej są 
przedstawienia krzyża wyrastającego z korony drzewa 
lub bujnie rozwiniętego kwiatu akantu. Być może 
podobną treść wyrażać ma przedstawione na pułtu
skiej plakietce stylizowane drzewo, którego pień 
przypomina żłobioną kolumnę, a które wraz z przeci
nającą jego koronę poprzeczką tworzy znak krzyża. 
Jeśli przyjmiemy taką interpretację, to ów znak 
pielgrzymi wiązać należy z miejscami kultu relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego. Gdzie jednak ich szukać? 
Wydaje się najbardziej prawdopodobne, że na tere
nie pobliskiego Państwa Krzyżackiego. Tam bowiem 
już w pierwszych latach obecności Krzyżaków w 
Prusach trafiły partykuły (cząstki) Drzewa Krzyża 
Świętego, odłamane z tej jego części, którą legendar
na odkrywczyni tej relikwii cesarzowa Helena (matka 
Konstantyna Wielkiego) pozostawiła w Jerozolimie. 
Po zajęciu tego miasta przez zachodnioeuropejskich 
krzyżowców w 1099 r. pieczę nad relikwią sprawowa
li królowie jerozolimscy. Jeden z nich, będący zara
zem cesarzem Niemiec — Fryderyk II ofiarował 
właśnie swemu przyjacielowi, wielkiemu mistrzowi 
Zakonu Krzyżackiego Hermanowi von Salza, duży 
fragment Drzewa Męki Pańskiej. Krzyżacy podzielili 
go na mniejsze cząstki i umieścili w kaplicach sukce
sywnie wznoszonych zamków. Największe kawałki 
relikwii znalazły się w kaplicach zamkowych Torunia 
i Elbląga. Tam też organizowano coroczne odpusty 
związane z tymi relikwiami. Uczestniczyć w nich 
mogli również pielgrzymi z Mazowsza, tym bardziej 
że w XIII w. stosunki polsko-krzyżackie układały się 
bardzo poprawnie i obydwie strony zainteresowane 
były w pokonaniu pogańskich Prusów. Intencja ta 
była szczególnie ważna dla mieszkańców północnego 
Mazowsza, nękanego przez niszczycielskie najazdy 
Prusów, którzy m.in. kilkakrotnie dokonywali spu
stoszenia osady i grodu w Pułtusku.
Z północnego Mazowsza, z Grzebska pochodzi rów
nież jedyne na naszych ziemiach znalezisko pielgrzy
miego kostura. Zabytek ten odkryty został w jednym 
z grobów cmentarzyska szkieletowego z XII w. Za
chował się jedynie we fragmentach, przetrwała 
mianowicie górna część kostura zakończona rogową 
oprawą w kształcie litery „T” oraz część dolna uzbro- . 
jona w metalowe okucie zakończone ostrym kolcem. 
Długość tej pielgrzymiej laski wynosiła pierwotnie 
około 140 cm; ponieważ wysokość właściciela, któ
remu włożono ją do grobu, obliczono na 172 cm, na
leży przyjąć, że kostur ten sięgał mu do ramienia i w 
czasie marszu był trzymany w części górnej poniżej 
ozdobnej rogowej poprzeczki.

Najnowsze odkrycie archeologiczne na naszych 

ziemiach związane ze średniowiecznym 
pielgrzymowaniem prowadzi nas z powrotem na 

Śląsk. Tam właśnie w 1992 r. na rynku w Trzebnicy 
natrafiono na skrzynię zawierającą 24 gliniane ma
nierki, których kształt jest identyczny z flaszami 
wyobrażonymi , na przedstawieniach ikonograficz
nych z terenu Śląska pochodzących z XIV i XV w. 
Jedną z nich przytroczoną do pasa pielgrzyma widać 
doskonale na ilustracji rękopisu Legendy o św. Jad
widze Słąskiej powstałego w 1353 r. Jak wynika z 
treści Legendy, pielgrzym ów udaje się właśnie do 
Trzebnicy do tamtejszego klasztornego kościoła cy- 
stersek, w którym znajduje się grób św. Jadwigi — 
żony Henryka Brodatego i matki poległego pod Leg
nicą Henryka Pobożnego. Jadwiga zmarła w 1243 r. i 
od tej pory Trzebnica stała się celem pielgrzymek, a 
znaczenie tego miejsca wzrosło jeszcze po oficjalnej 
kanonizacji patronki Śląska w 1267 r. Znalezisko 
trzebnickie nie było więc przypadkowe, świadczy 
ono, że w tym mieście kwitł swoisty „przemysł” ob
sługujący pątników i zaopatrujący ich m.in. w glinia
ne manierki. Popyt zaś na te naczynia musiał być 
znaczny, choćby dlatego, że wykonane z kruchego 
surowca łatwo ulegały zniszczeniu.

Zdzisław Skrok

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
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Korsuń

Miasto Korsuń (od 
1946 r. Korsuń Szew- 
czenkowski), po
łożone na dalekim Naddnie- 

przu, kojarzy się z bitwą 
pod Korsuniem, stoczoną 
26 maja 1648 r. między 
wojskami koronnymi i ko- 
zacko-tatarskimi, dowo
dzonymi przez Chmielnic
kiego i Krzywonosa. Bitwa 
zakończyła się klęską 
wojsk Rzeczypospolitej, a 
dowodzący nimi hetma

ni, Marcin Kalinowski i 
Mikołaj Potocki, dostali się 
do kozackiej niewoli. Był to 
kolejny, po Żółtych Wo
dach i przed Piławcami, 
sukces Chmielnickiego, 
otwierający mu drogę w 
głąb Rzeczypospolitej. Po 
wielogodzinnych zmaga
niach oddziały polskie, 
broniąc taboru, usiłowały 
wycofać się z pola walki, 
zostały jednak otoczone i 
rozbite. Bitwa rozegrała się 

na polach wsi Wyhrajew i 
upamiętnia ją stojący tam 
pomnik.
Korsuń rozłożył się nad 
malowniczymi, skalistymi 
brzegami rzeki Roś, poroś
niętymi bujną roślinnością, 
140 km na południe od Ki
jowa. Wyrósł wokół za
meczku, zbudowanego je
szcze w 1032 r. przez knia
zia kijowskiego Jarosława 
Mądrego, na tzw. Czarnym 
Szlaku najazdów tatarskich 
z Krymu. W 1580 r. zamek 
został rozbudowany przez 
króla Stefana Batorego; on 
też nadał miastu prawo 
magdeburskie. W 1597 r. 
starostwo korsuńskie otrzy
mał Jan Daniłowicz, woje

woda ruski, za zasługi w 
stłumieniu powstania kozac
kiego Semena Nalewajki. 
Od drugiej połowy XVII 
w. należało do Jabłonow
skich, a od 1765 r. do księ
cia Stanisława Poniatow
skiego, podskarbiego litew
skiego (1754—1833), bra
tanka króla Stanisława 
Augusta.

Książę Poniatowski — 
reformator i jeden ze 

światlejszych ludzi swojej 
epoki — dbał o rozwój gos
podarczy swych dóbr. 
Uporządkował plan urba
nistyczny miasta, roz
budował przemysł (fabryki 
zamszu, sukna, jedwabiu,

1. Jedyny znany widok 
murowanego
pałacu Poniatowskich 
na projekcie z ok. 1787 r. 
Jana Lindsaya
2. Widok cerkwi 
Spasko-Preobrażeńskiej 
(z lewej)
i pałacu Łopuchinów 
na rysunku z lat 1870—1874 
Napoleona Ordy
3. Brama wjazdowa 
do rezydencji
4. Fragment pałacu
5. Znajdujący się w parku 
„Domek szwajcarski”, 
prawdopodobnie 
pierwotny pałac 
Poniatowskich
(zdjęcia:
3—5 — Zbigniew Hauser)
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saletry oraz liczne młyny). 
Stworzył w ten sposób 
miejsca pracy dla okoli
cznej ludności. Zdobył się 
także na rzecz w owych 
czasach niesłychaną — u- 
właszczył (tj. oczynszował) 
chłopów ukraińskich. Zało
żył liczne instytucje opieki 
socjalnej, szpital, wprowa
dził sądy administracyjne z 
udziałem delegatów swych 
poddanych i kasy zapomo
gowe dla pogorzelców. Zor
ganizował nawet szkołę 
tańców dla miejscowej 
młodzieży. Wszystko to 
przyniosło mu dużą popu
larność i szacunek podda
nych.
Wykorzystując niepowta
rzalny urok granitowej wy
sepki, otoczonej ramionami 
Rosi, Jan Henryk Miintz 
(architekt i malarz pejza
żowy) zaprojektował około 
1780 r. drewniany pałac, 
otoczony parkiem krajo
brazowym, winnicami i 

plantacjami jedwabiu. Praw
dopodobnie pierwotny pa
łac — to zachowany do dzi
siaj „Domek szwajcarski”. 
Przed 1787 r. Poniatowski 
zaczął realizować plany Ja
na Lindsaya (1759—1822) 
dotyczące budowy muro
wanego pałacu neogotyc
kiego — jednego z naj
wcześniejszych postawio
nych w tym stylu na zie
miach Rzeczypospolitej. 
Do zespołu pałacowego na
leżały też: wydłużony pawi
lon połączony z pałacem ga
lerią z 18 parami kolumn, 
dwie stajnie i ujeżdżalnia.

Po II rozbiorze Polski
Poniatowski, rozgory

czony zaistniałą sytuacją i 
dewastowaniem jego dóbr 
przez wojska rosyjskie, 
zmuszony był sprzedać sta
rostwo korsuńskie. Wyje
chał na stałe do Włoch, 
gdzie zmarł we Florencji, 
zaś nabywcą dóbr był car 

Paweł I, który w 1799 r. da
rował Korsuń swej metre- 
sie Łopuchinej, a za jej po
średnictwem jej mężowi 
księciu Piotrowi Łopuchi- 
nowi, ministrowi sprawied
liwości i przewodniczące
mu Rady Państwowej Ro
sji. Książę Piotr Łopuchin 
wzniósł w mieście w latach 
1817—1821 okazałą cer
kiew Spasko-Preobrażeń- 
ską, wyposażoną w drogie 
marmury i bogato rzeźbio
ne ikonostasy; cerkiew ta 
została wysadzona w latach 
trzydziestych. Syn Piotra 
Łopuchina, Paweł, w latach 
czterdziestych XIX w. 
gruntownie przebudował 
rezydencję. Do pałacu do
budowano ośmiokątne wie
że, po obu stronach zbu
dowano otwarte tarasy, 
zlikwidowano kolumnową 
galerię. Skrzydła otrzymały 
antresolę i drugą kondyg
nację. Wzniesiono też oka
załą bramę wjazdową, flan

kowaną wieżami i utrzy
maną w duchu średniowie
cznych zamków francu
skich. Taki wygląd zacho
wał pałac do dziś.
W ręku Łopuchinów Korsuń 
pozostał do rewolucji 1917 
r. Ostatnią właścicielką by
ła znana w Europie z bo
gactwa i ekstrawagancji 
księżna O. Łopuchina. Po 
rewolucji pałac był kolejno: 
siedzibą władz partyjnych, 
domem wypoczynkowym 
kolejarzy, a w czasie drugiej 
wojny światowej szpita
lem; od 1945 r. znajduje się 
w nim muzeum.
Jeszcze przed kilku laty ist
niał w Korsuniu zabytkowy 
cmentarz z wieloma groba
mi polskimi, ale jak powie
dział mi kustosz muzeum re
gionalnego, Anatolij Niko- 
lenko, wbrew protestom miej
scowej ludności splantowa- 
no go i zbudowano na jego 
miejscu bloki mieszkalne.

Zbigniew Hauser

Działo z Zabierza

Wśród dział z kreso
wych twierdz Rze

czypospolitej, wyekspo
nowanych na dziedzińcu 
Muzeum Wojska Polskie
go w Warszawie, zwraca 
uwagę jedno — wygięte i 
poobijane, bez uchwytów 
i czopów. Spiżowa lufa — 
oktawa kolubryny — po
chodzi z zamku w Zabie- 
rzu na Polesiu. Wzniesio
ny na prawym brzegu Ja- 
siołdy, w latach wojny 
północnej należał do 
księcia Michała Serwa
cego Wiśniowieckiego, 
hetmana wielkiego litew
skiego, wiernego królowi 
Stanisławowi Leszczyń
skiemu. W maju 1706 r. 
Karol XII, król-Szwecji, za
jął Pińsk i oczekując na 
resztę wojsk czynił wypa
dy w okolice. Zabierz, 
własność jego najgro
źniejszego przeciwnika, 
został otoczony, zdobyty i 
zrównany z ziemią.

Muzealne działo ma boga
tą i niepowszednią „bio
grafię”. Odlane zostało w 
Wilnie w 1631 r„ u schył
ku panowania Zygmunta 
III Wazy, którego herb 
zdobi lufę. Wykonał je kró
lewski ludwisarz Jan 
Breutett Lotaryńczyk, o 

czym informuje inskryp
cja. Kiedy trafiło do Zabie
rza, nie wiadomo. Po zdo
byciu zamku uszkodzone i 
zagwożdżone działo wrzu
cono do rzeki. Jak podaje 
Roman Aftanazy, na po
czątku XX w. lufę wyłowili 
rybacy i przekazali Anto

niemu Wysłouchowi z Pir- 
kowicz, kolekcjonerowi 
pamiątek przeszłości. W 
czasie pierwszej wojny 
światowej cenny ekspo
nat trzeba było zakopać, 
gdyż Niemcy konfiskowali 
spiż jako surowiec strate
giczny. W 1920 r„ pod
czas ofensywy sowiec
kiej, Wysłouch przewiózł 
zbiory do Warszawy i 4 
sierpnia ofiarował działo 
powstającemu Muzeum 
Wojska.

Pozostałości zamku w 
Zabierzu są dziś ukryte w 
ziemi i porośnięte lasem 
utrudniającym prace ba
dawcze. Niedawna pene
tracja przyniosła tylko tro
chę cegieł. Działo z war
szawskiego muzeum jest 
więc w istocie jedynym 
materialnym świadec
twem zapomnianej wa
rowni książąt Wiśniowiec- 
kich (jk)
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ZABYTC w krajobrazie

Pomniki Historii

Wrocław

Miasto przy pradawnej przeprawie przez Odrę, na 
skrzyżowaniu szlaków handlowych — „burszty
nowego” znad Adriatyku ku Morzu Bałtyckie
mu oraz z zachodu Europy przez Kraków do Kijowa. Od 

końca IX w. w obrębie Państwa Wielkomorawskiego, po
tem Czeskiego, w trzeciej ćwierci X w. włączone przez 
Mieszka I do jednoczonych ziem polskich, w latach 
1335—1526 w Koronie Czeskiej, potem pod berłem 
Habsburgów i od 1741 r. pod panowaniem pruskim.
Wyspy: Ostrów Tumski i Wyspa Piaskowa są częścią od
rębnego zespołu historycznego centrum Wrocławia. Na 
Ostrowie Tumskim znajdował się najstarszy zespół 
osadniczy z VIII—XII w., w połowie IX w. ukształtowa
ny w osadę plemienia Ślężan. Od początku X do połowy 
XI w. kształtował się tu gród obronny z podgrodziem, w 
skład którego weszła część kościelna z katedrą i dworem 
biskupim. Na terenie grodu od końca XII w. istniał zamek 
murowany, przekształcony w XIII w. w główną siedzibę 
rodową książąt wrocławskich (obecnie zachowany relik- 
towo). Ponadto na Ostrowie Tumskim znajduje się zespół 
wybitnych budowli sakralnych, głównie gotyckich. W 
XVIII w. wyspa wraz z resztą miasta została otoczona for
tyfikacjami bastionowymi, które po 1807 r. rozebrano, za
sypując także północną odnogę koryta Odry. Wyspa Pia
skowa od około połowy XII w. była siedzibą konwentu 
kanoników regularnych św. Augustyna z Arrovaise, osa
dzonych przez komesa Piotra Włosta, który ufundował dla 
nich opactwo Najświętszej Marii Panny. Pierwszy romań
ski kościół powstał około 1149 r., gotycki w latach 
1334—1369. Klasztor przebudowany został w okresie ba
roku. Na wyspie zachował się także zespół dwóch innych 
budowli sakralnych i kilka obiektów świeckich z czasów 
późniejszych.
Stare Miasto — w zasięgu istniejącej fosy oraz fragmen
tów obwarowań z XVII i XVIII w. obejmuje: obszar 
pierwotnego osiedla lewobrzeżnego z nowym zamkiem 
książęcym (relikty wtopione w bryłę kolegium jezuickiego, 
obecnie Uniwersytet Wrocławski), właściwe miasto śred
niowieczne z rynkiem głównym oraz Nowe Miasto. Wyty
czenie rynku nastąpiło na przełomie 1208—1209 r., druga 
lokacja po najeździe tatarskim na początku 1242 i ponow
nie w 1261 r. Nowe Miasto, założone w 1263 r. jako od
rębny organizm, w 1327 r. zostało włączone do Wrocławia. 
Cały ten obszar otoczony pierścieniem fortyfikacji wzdłuż 
wielkiego starorzecza przetrwał do dziś w czytelnej formie. 
Pod koniec XVIII w. miasto średniowieczne otoczono for
tyfikacjami bastionowymi, które po 1807 r. rozebrano, za
kładając w 1813 r. wzdłuż fosy pas promenad.
W czasie ostatniej wojny, w 1944 r. miasto ogłoszone zos
tało twierdzą i miało pochodzący od Hitlera rozkaz obrony 
do ostatniego żołnierza. Pół roku później Wrocław otoczo
ny został przez wojska radzieckie i rozpoczęło się — tak z 
jednej, jak i z drugiej strony — totalne niszczenie miasta. 
Z 30 tysięcy budynków, w tym wielu najcenniejszych 
obiektów zabytkowych, ocalało około 8 tysięcy. Po zdoby
ciu Wrocławia zaczęło się jego szabrowanie, m.in. dzieł 
sztuki i materiałów budowlanych, np. fragmentów portali 
i cegieł wywożonych na odbudowę Warszawy. Miasto sta
wało się jedną wielką ruiną. Niszczono także zachowane

1. Stare Miasto, Ostrów Tumski i Wyspa Piaskowa we Wrocławiu: 1 — ratusz, 2 — za
bytkowe kamienice, 3 — kościół Św. Elżbiety, 4 — jatki miejskie, 5 — kolegium jezuitów 
(Uniwersytet Wrocławski), 6 — kościół Imienia Jezus (akademicki), 7 — klasztor krzy- 
żowników (Biblioteka im. Ossolińskich), 8 — kościół Św. Macieja, 9 — kościół Św. Kla
ry i klasztor urszulanek, 10 — kościół Sw. Wincentego, 11 — fragment murów miej
skich z basztą, 12 — kościół dominikanek Św. Katarzyny, 13 — kościół dominikanów 
Św. Wojciecha, 14 — pałac Hatzfeldów, 15 — kościół Sw. Marii Magdaleny, 16 — koś
ciół Św. Krzysztofa (ewangelicki), 17 — kościół joannitów Bożego Ciała, 18 — opera, 
19 — kościół Św. Doroty i Sw. Stanisława, 20 — pałac Spatgenów (Muzeum Archeolo
giczne), 21 — ewangelicki kościół Opatrzności Bożej, 22 — pałac Pachalych (Bibliote
ka Uniwersytecka), 23 — giełda, 24 — kościół Św. Antoniego i klasztor reformatów, 25
— kościół Sw. Barbary (obecnie cerkiew), 26 — arsenał, 27 — klasztor augustianów 
(Biblioteka Uniwersytecka), 28 — kościół NMP na Piasku. 29 — kościół Św. Marcina, 30
— kościół ŚŚ. Piotra i Pawła, 31 — kościół kolegiacki Św. Krzyża, 32 — kościół Św. 
Idziego, 33 — katedra Św. Jana Chrzciciela, 34 — pałac Sufraganów, tzw. Prepozytów- 
ka i dawny pałac biskupi, 35 — Muzeum Narodowe, 36 — kościół pobernardyński i 
klasztor (Muzeum Architektury), 37 — rotunda Panoramy Racławickiej

obiekty, przede wszystkim neogotyckie, które w ówczesnej 
propagandzie symbolizowały „niemieckość”. W związku z 
tym np. niszczono wszystkie, nieraz bezcenne neogo
tyckie warstwy w kościołach starając się wydobywać go
tyk, który z kolei symbolizować rriihł polskie średniowie
cze. Rozbierano również inne budynki związane z „prusaka
mi”, np. zamek królewski, muzeum sztuk pięknych, baro
kowe pałace oraz równano z ziemią poniemieckie cmenta
rze z wieloma dziełami sztuki sepulkralnej. W czasie two
rzenia nowych linii komunikacyjnych wyburzono całe 
pierzeje ulic, m.in. zabytkowe domy ul. Wita Stwosza; na 
ich miejscu powstawały betonowe bloki.
Wprowadzenie nowego budownictwa po 1945 r. nie zatar
ło pierwotnego charakteru Wrocławia i dziś malownicze 
ukształtowanie terenu, z licznymi odnogami Odry, fosą, 
mostami i zielenią, tworzy niezwykle wartościowy prze
strzennie zespół wyróżniający się w sylwecie całego, roz
ległego miasta. Jest to jeden z najciekawszych średniowie
cznych zespołów w Polsce.
We Wrocławiu gości przyjmuje kilkanaście hoteli, moteli 
oraz domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe i kem
pingi.

INFORMACJA TURYSTYCZNA: Wojewódzkie Centrum 
Informacji Turystycznej, Rynek 14, 50-102 Wrocław, tel. 
44-31-11.
NAJWAŻNIEJSZE MUZEA: Narodowe (pl. Powstańców 
Warszawy 5) i Panorama Racławicka (ul. Purkyniego 11), 
Archeologiczne (ul. Kazimierza Wielkiego 35), Histo
ryczne (ul. Sukiennice 14/15), Architektury (ul. Bernar
dyńska 5), Sztuki Medalierskiej (ul. Kiełbaśnicza 5).
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2. Rynek 
Starego Miasta 

z lotu ptaka

3. Bogato zdobiony 
wykusz 

na ścianie ratusza
4. Wschodnia 

pierzeja Rynku
5. Domy altarystów 
(służby kościelnej) 
tzw. Jaś i Małgosia 

przed kościołem
Św. Elżbiety 

połączone bramą 
nie istniejącego 

już cmentarza

1



6. Fragment katedry 
na Ostrowie Tumskim
7. Portal romański 
z końca XII w.
w kościele 
Św. Marii Magdaleny 
pochodzący 
ze zniszczonego 
w 1529 r. 
opactwa Św. Wincentego

8. Wnętrze 
kościoła NMP 
na Piasku

9. Podium
w Auli Leopoldina 
(nazwa na cześć 
fundatora uniwersytetu 
cesarza Leopolda I); 
jest to 
reprezentacyjna 
część uczelni 
z lat 1728—1732, 
reprezentująca styl 
późnego baroku świeckiego 
z niezwykłym 
bogactwem dekoracji 

(zdjęcia:
2 — Zbyszko i Maciej
Siemaszko,
3—9 — Wiesław M. Zieliński)



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1.2. Pałac 
od frontu (1) 
i od tyłu (2)

Jak ustaliły autorki katalogu 
zabytków sztuki dawnego po
wiatu płockiego, wieś Sikórz w 
średniowieczu stanowiła włas
ność kapituły płockiej. W XV 
w. przeszła w posiadanie szla
checkie, w XVI w. należała 
najpierw do rodziny Praż- 
mowskich, następnie do Sta-

szlachty. W XIX w. mieli na
wet aspiracje arystokratyczne. 
Oto Józefowi Piwnickiemu 
(1785—1867), właścicielowi 
Małżewa, synowi Dominika i 
Heleny Konarskiej, udało się 
uzyskać w 1844 r. tytuł hra
biowski od króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma IV. Józef 
zmarł bezpotomnie, a nadany 
mu tytuł nie przysługiwał in
nym członkom rodziny Piw- 
nickich.

Zachowany do dziś pałac 
w Sikorzu nie jest bu
dowlą jednolitą. Składa się z 

piętrowej części środkowej, 
ukształtowanej, jak się zdaje, 
w połowie lat dwudziestych 
bieżącego stulecia oraz z przy
legających do niej po bokach 
niziutkich parterowych skrzy
deł, będących najwyraźniej 

pozostałością dawnego dworu 
powstałego w połowie XIX w., 
fundowanego przez Eugeniu
sza i Joannę Piwnickich. Z 
pewnością najciekawsza jest 
część środkowa, trójosiowa, 
poprzedzona dwukolumnowym 
toskańskim portykiem (ko
lumny nie mają baz!), zwień
czonym pełnym fantazji szczy
tem. Szczyt ten sprawia wra
żenie jak gdyby z jego wierz
chołka usunięto profilowane 
obramienie i dodatkowo 
zmniejszono pozostałą jego 
powierzchnię. Niecodzienny 
kształt ma ponadto otwór 
wejściowy, niby prostokątny, 
ale zwieńczony ostrołukiem 
znacznie węższym u nasady niż 
sam otwór. Elementy te, jak 
również wsporniki balkoniku 
znajdującego się za portykiem, 
przypominają niektóre pomys-

Bezsilny żal

Sikórz nad rzeką Skrwą,
który odwiedziliśmy 3 
maja br., położony jest 

na północny zachód od Płocka. 
Miejscowość ta interesowała 
nas nie tylko ze względu na za
chowany do dziś pałac Piw
nickich, lecz przede wszystkim 
ze względu na ludzi, którzy w 
nim bywali w latach trzydzie
stych. Kiedy wjechaliśmy w 
obręb dużego i niegdyś bardzo 
pięknego parku, przekonaliś
my się, że wszystkie zasłyszane 
zachwyty nad tą siedzibą są 
usprawiedliwione. Największe 
wrażenie wywarła na nas pię
kna aleja dojazdowa, wytyczo
na w XVIII w., wysadzana lipa
mi, dzięki której nie dostrze
gliśmy w pierwszej chwili za
niedbań w parku. Pałac w Si
korzu wprawdzie stoi, ale stan 
jego godny jest pożałowania — 
przypomina chlew, a nie daw
ną siedzibę ziemiańską. I 
znowu ogarnął nas bezsilny 
żal. Ani pałac z jego świet
nymi tradycjami kultural
nymi, ani park nie są niko
mu potrzebne. Zanim bli
żej scharakteryzujemy tę bu
dowlę — kilka słów historii.

Piwnickich majątek pozosta
wał do 1945 r. Ostatnim jego 
właścicielem przed upań
stwowieniem był Stanisław 
Piwnicki. Wiemy, że był to 
duży majątek, w 1930 r. obszar 
jego wynosił 1035 ha.

Piwniccy herbu Lubicz po
chodzili z Prus i mieli przy
domek von Leibitz, który 
pierwotnie był ich nazwi
skiem. Nowe nazwisko wzięli 
w XVI w. od wsi Piwnice, co 
dowodzi, że spolszczyli się 
całkowicie. W XVII i XVIII 
w. należeli do grona zamożnej

1 

nisława Kryskiego, wojewody 
mazowieckiego, wreszcie do 
Karnkowskich. Do tych ostat
nich należała dłuższy czas. W 
1714 r. właścicielem wsi stał 
się Franciszek Zboiński, ło
wczy nadworny koronny, oże
niony z Agnieszką Karnkow- 
ską. Od 1817 r. Sikórz należał 
do jego wnuka, Franciszka 
Ksawerego, senatora wojewo
dy Królestwa Polskiego, który 
był ostatnim właścicielem wsi 
z tej rodziny. Jego córka Joan
na, poślubiwszy Eugeniusza 
Piwnickiego, wniosła mu Si
kórz w posagu. W posiadaniu 

(zdjęcia: 
Waldemar
Baraniewski) 
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

ły Jana Koszczyca-Witkiewi
cza i zarazem mają w sobie coś 
z Art Deco, a wszystko to wpi
sane jest w ramy tradycji kla- 
sycystycznej. Przyznajemy, że 
pierwszy raz widzieliśmy 
skomponowaną w ten sposób 
siedzibę ziemiańską. Pałac po 
wojnie przystosowano do no
wych potrzeb. Umieszczono w 
nim biura miejscowego PGR i 
mieszkania pracownicze. Wy
remontowano go w 1967 r., po 
czym uległ zniszczeniu przez 
pożar w 1975 r. Znowu go od
remontowano, ale z dawnego 
wystroju, poza kominkiem na 
parterze, nie pozostało nic. 
Gruntownemu przekształceniu 
uległ układ pomieszczeń, nie 
uszanowano również elewacji, 
wybijając nowe okno tuż koło 
portyku (później je zamurowa
no). Po wszystkich tych ka
taklizmach pałac stał się 
brudną i obdrapaną rude
rą.

Sikórz wszedł z pewnością 
do historii kultury pol
skiej. Tutaj właśnie Julian 

Tuwim pisał w 1936 r. Bal w 
operze, opublikowany w całoś
ci dopiero w 1982 r. Utwór 
ten, uważany za najwybitniej
sze dzieło poety powstałe w 
okresie międzywojennym, jest 
złośliwym pamfletem polity- 
czno-obyczajowym wymierzo
nym w elitę sanacyjną. Ze 
względu na cenzurę nie mógł 
być wówczas opublikowany, 
po raz pierwszy wydrukowano 
go w 1946 r., jednakże nie był 
to tekst pełny. W Sikorzu by
wali również Antoni Słonim
ski i Ludwik Hieronim Mor
stin. Częstym gościem pań
stwa Piwnickich był Tadeusz 
Dołęga Mostowicz, jeden z 
najpoczytniejszych pisarzy 
okresu międzywojennego. W pa
łacu i w pobliskim młynie w 
Radotkach kręcono w 1937 r. 
film Znachor według jego 
głośnej powieści pod tym sa
mym tytułem.

Tuż koło kościoła parafialnego 
zachował się stary cmentarz, 
dziś już nie używany, gęsto za
rosły krzakami. Znaleźliśmy 
na nim piękny nagrobek Jad
wigi Piwnickiej (1852—1874) 
z siedzącą figurą kobiety sym
bolizującej Smutek, wykonany 
w znanej pracowni kamieniar

skiej Józefa Jana Mantzla w 
Warszawie, mieszczącej się 
przy ul. Chłodnej 17. Znajdu
jący się obok nagrobek Joanny 
Piwnickiej (zmarłej w 1936 r.) 
nosi wzruszający napis: „W 
SKRYTOŚCI CIERPIE
NIA ZNOSIŁA/ W SKRY
TOŚCI JAŁMUŻNY DA
WAŁA/ NIECHAJ PAN, 
KTÓRY W SKRYTOŚCI 
WIDZI/ ODDA JEJ TO W 
NIEBIE”. Obok pochowana 
jest Emma Jeanprost z domu 
Debray, zmarła w 1935 r. w 
wieku 86 lat. Napis na jej na
grobku głosi: „50 LAT PRA
COWAŁA W POLSCE/ 
NIECH JEJ ZIEMIA 
PRZYBRANEJ OJCZYZNY 
LEKKA BĘDZIE”. Czy była 
to bona do dzieci zatrudniona 
w domu Piwnickich? Uwagę 
zwraca nagrobek dwojga ma
łych dzieci: Gustawy (zmarłej 
w 1851 r.) i Michała (zmarłego 
w 1854 r.) Piwnickich w for
mie kolumny na postumencie, 
wystawiony w 1867 r. przez 
zrozpaczoną matkę. Przypo
minający dżunglę cmentarz ze 
śladami dawnego życia spra
wia przygnębiające wrażenie.

Z dawnej świetności Siko- 
rza nie zostało właściwie 
nic. Mimo wszystko gorąco 
zachęcamy Czytelników do 
odwiedzenia tej miejsco
wości.

Artykuł ten chcemy zakończyć 
radośniejszym akcentem, mia
nowicie anegdotą przekazaną 
nam przez krewnych ostatnich 
właścicieli Sikorza. Otóż 
miejscowość ta położona jest 
na skrzyżowaniu dróg. Przed 
kilkudziesięciu laty przejeż
dżała tędy ciemną nocą ku
zynka właścicieli. W pewnym 
momencie kareta zatrzymała 
się. Siedząca w środku dama 
uchyliła okno i zapytała stan
greta: „Sikórz?” — „Nie si- 
kuKi pani dziedziczko, nie si- 
kum, tylko drogi po ciemaku wy
patruję!” — odpowiedział 
stangret Franciszek.

Waldemar Baraniewski
Tadeusz S. Jaroszewski

Tylko z drewna 
i gliny

Wśród zabytków Ja- 
wora — malowni
czego miasta o 750- 

-letniej tradycji — szczególnie 
cenny jest tzw. Kościół Pokoju 
z XVII w . Po wojnie trzy
dziestoletniej protestanci śląs
cy znaleźli się pod panowa
niem katolickich Habsburgów. 
Podjęli wówczas starania na 
dworze austriackim o zezwo
lenie na budowę kościołów dla 
gmin protestanckich. Trzy 
miasta śląskie: Głogów, Jawor 

plac i rozpoczęto zbiórkę pie
niędzy na budowę. Wiosną 
1654 r. położono kamień wę
gielny i rozpoczęto wznoszenie 
kościoła przy udziale całej 
gminy ewangelickiej. Pracami 
budowlanymi kierowali pro
jektant architekt Albrecht von 
Saebish z Wrocławia i And
reas Gamper — mistrz ciesiel
ski z Jawora. Budowę zakoń
czono uroczystym poświęce
niem świątyni jesienią 1654 r. 
Kościół Pokoju w Jaworze 

1. Widok od strony południowej 
na Kościół Pokoju w Jaworze

i Świdnica (zob. nr 7, 1994, s. 
7) otrzymały zgodę na wznie
sienie świątyń zwanych Koś
ciołami Pokoju, jednak „tylko 
z drewna i gliny” oraz bez 
wież, jak zezwalał cesarz.
26 września 1652 r. przed 
Bramą Zlotoryjską wytyczono 

zbudowano na planie prosto
kąta o wymiarach: 43,30 m 
długości i 26,85 m szerokoś
ci. Jest to budowla typu bazy
likowego, orientowana, trój- 
nawowa z trójbocznie zam
kniętym prezbiterium. Nawa 
główna o wysokości 16,40 m 
przekryta jest dachem dwu
spadowym, a nawy boczne da
chami pulpitowymi. Połacie 
dachowe pokryto gontem.
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2. Fragment 
wnętrza 
kościoła
3. Ołtarz 
z 1672 r.
— dzieło 
Michaela 
Schneidera 
z Kamiennej 
Góry
4. Ambona 
z 1670 r.
— dzieło 
Matthiasa 
Knothe
z Legnicy
5. Chrzcielnica 
z 1656 r. 
ufundowana 
przez
Georga 
i Annę 
Schweinitz
(zdjęcia: 
Czesław
Czekiel)

Korpus kościoła został wznie
siony przy użyciu drewnianej 
konstrukcji ryglowej, pola 
środkowe wypełnia zaprawa z 
gliny, słomy i desek. Ściany o 
takiej konstrukcji mają wy
trzymałość termiczną porów
nywalną z murem ceglanym. 
Obecnie elewację kościoła 

pomalowano na biało, a belki 
na brązowo.
Funkcjonujący przez 54 lata 
Kościół Pokoju nie miał wieży, 
dobudowano ją dopiero w 
1708 r. po złagodzeniu zaka
zów, skierowanych przeciwko 
protestantom. Wieża-dzwon- 
nica została umieszczona w 

połowie długości ściany 
południowej, ma plan kwadra
tu i do wysokości naw bocz
nych jest murowana, wzmoc
niona przyporami na naro
żach. Górna część wieży 
została wzniesiona za po
mocą konstrukcji ryglowej, 
a drugą ośmioboczną kondy

gnację przykryto cebulas- 
tym hełmem.
Ńa ścianie południowej i 
wschodniej umieszczono ka
mienne barokowe epitafia, w 
których słowo przeważa nad 
formą plastyczną. Dominują w 
nich inskrypcje i ornamenty, 
w narożach wielu z nich znaj
dują się przedstawienia sym
boliczne, związane z filozofią 
życia, śmierci i zbawienia.
Wnętrze Kościoła Pokoju w 
Jaworze zaskakuje zwiedzają
cych bogactwem wystroju. 
Prostym podziałom architek
tonicznym podporządkowana 
została dekoracja malarska i 
snycerska. Trójnawowe wnę
trze dzielą filary nawy głów
nej, od strony północnej i po
łudniowej wzniesiono cztery 
rzędy empor. Wszystkie ele
menty konstrukcyjne wnętrza 
zostały pokryte motywami or
namentalnymi w kształcie 
esowatych wici roślinnych o 
stylizowanym rysunku. Deko
racje ornamentalne utrzymane 
są w tonacji błękitnobiałej z 
czarnymi konturami. Parapety 
empor wzniesionych w XVII 
w. pokryte są prostokątnymi 
obrazami jednakowej wielkoś
ci malowanymi na desce, ilus
trującymi Stary i Nowy Te
stament', jest to tzw. Biblia
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Pauperum. Empory dobudo
wane na początku XVIII w. 
mają obrazy o zróżnicowanych 
wymiarach, przedstawiające 
pejzaże z zamkami oraz o- 
zdobne tarcze herbowe znaczą
cych rodów śląskich. Nad 
czwartą emporą zawieszono 
płaskorzeźbione, rozbudowa
ne tarcze rodowe i cechowe. 
Wyposażenie wnętrza jest 
podporządkowane podziałom 

horyzontalnym czterech em- 
por. W prezbiterium znajduje 
się jednoosiowy ołtarz flanko
wany złoconymi figurami 
Mojżesza i św. Jana Chrzcicie
la — dzieło Michaela Schnei
dera z Kamiennej Góry. Obok 
ołtarza stoi chrzcielnica typu 
kielichowego, ośmioboczna, 
drewniana, rzeźbiona, poli
chromowana i złocona — fun
dacja z 1656 r. Georga i Anny 
Schweinitz. W połowie dłu
gości nawy północnej umie
szczona została ambona ko
szowa z figurami w niszach i 
ozdobnym daszkiem balda
chimowym, wsparta na figurze 
anioła. Jest to dzieło legnickie
go mistrza Matthiasa Knothe z 
1670 r. W kościele umieszczo
ne zostały również epitafia. 
Dwa z nich wykonano z drew
na polichromowanego złoco
nego, a umieszczone są po obu 
stronach ambony, datowane 
na trzecią ćwierć XVIII w.

W kwietniu 1994 r. odby
ły się uroczystości 340-le- 
cia położenia kamienia wę
gielnego pod budowę kościoła, 
przygotowane przez Muzeum 
Regionalne w Jaworze. Orga
nizatorzy pragnęli zaprezen
tować społeczeństwu miasta, 
województwa oraz przedsta
wicielom Ministerstwa Kultu
ry i Sztuki perłę architektury 
protestanckiej drugiej połowy 
XVII w. Przygotowano też 
wystawę monograficzną na 
temat historii tego niezwykłe
go zabytku. Jubileusz zakoń
czyło uroczyste nabożeństwo 
w Kościele Pokoju wypełnio
nym przez potomków tych ro
dów, które przed wiekami mia
ły swój udział w uświetnianiu 
wnętrza świątyni, licznie zebra
nych jaworzan, przedstawicie
li duchowieństwa kościoła 
ewangelicko-augsburskiego z 
Niemiec i z Polski. Była to 
jednocześnie promocja tego 

cennego zabytku. Trwałym 
śladem uroczystości jest al
bum Kościół Pokoju w Jaworze 
zawierający wyczerpujące in
formacje, ilustracje i pełne 
tłumaczenie tekstów na język 
niemiecki i angielski — album 
sponsorował wojewoda legnic
ki. W 1995 r. podjęte zostały 
następne próby zwrócenia 
uwagi na ten wyjątkowy zaby
tek: w maju rozpoczęły się w 
kościele I Jaworskie Koncerty 
Pokoju w ramach letniego fe
stiwalu muzyki kameralnej, 
odbywającego się pod nazwą 
„Koncerty Pokoju w Kościo
łach Pokoju”.
Ten cenny obiekt wymaga 
gruntownej renowacji. Prace 
remontowe trwają, lecz wy
magają ciągłych nakładów fi
nansowych.

Barbara 
Skoczylas-Stadnik

Małków po raz trzeci

Dwór w Małkowie w woj. sie
radzkim trafiał na łamy 
„Spotkań z Zabytkami” już dwu

krotnie (nr 6, 1986 i nr 1, 1992). 
Profesor Tadeusz Jaroszewski, 
dementując jakoby dwór ten byt 
kopią willi San Martino, w której 
na Elbie przebywał Napoleon, 
stwierdza równocześnie, że 
dwór „należy do piękniejszych 
przykładów dojrzałego klasy
cyzmu w Polsce". I kończy swój 
artykuł słowami: „Na pewno war
to go zobaczyć!".
Porządkując spuściznę po ar
tyście fotografiku Ignacym Pła- 
żewskim, natrafiłam na zdjęcie 
dworu w Małkowie pochodzące 
prawdopodobnie z połowy lat 
sześćdziesiątych. Jak się potem 
okazało, był to stan po świeżo 
dokonanym remoncie przez Od
dział Szpitala Psychiatrycznego 
w Warcie. Zafascynowana uro
kiem i znakomitym stanem foto
grafowanego obiektu przy naj
bliższej okazji zawadziłam o 
Małków. Istotnie warto go zoba
czyć — jest to jeden z tych pol
skich zabytków, które giną w 
sposób dramatyczny! Pod adre
sem Politechniki Łódzkiej, która 
— jak mnie w Małkowie poin-

(fot. Ignacy Płażewski)

1.2. Dwór w latach sześćdziesiątych (1) i obecnie (2)

formowano — zawiaduje tym 
obiektem, wysłałam list z zapy
taniem, jak doszło do tak posu
niętej dewastacji. Otrzymałam 
szybką odpowiedź, smutną i peł
ną troski o los zabytku, który Po
litechnika przejęła w stanie zruj
nowanym z zamiarem zaadap
towania go na ośrodek wypo
czynkowy. Prace remontowe 
rozpoczęto, lecz ze względów fi
nansowych przerwano. Dwór 
zabezpieczono na tyle, na ile by
ło to możliwe. Na ratunek tego 
zabytku uczelnia nie ma dziś 
funduszy i od trzech lat poszuku
je nabywcy. Do listu załączona 
została formalna oferta Poli- • 
techniki dotycząca sprzedaży 
lub wydzierżawienia. Informację 
o podobnej treści otrzymałam od 
konserwatora zabytków z od
działu wojewódzkiego w Sie
radzu. Prorektor Politechniki 
prof, dr hab. Bolesław Bolanow- 
ski kończąc list wyraził nadzieję, 
że może opublikowanie w „Spot
kaniach z Zabytkami” informacji 
o losie dworu „pomoże w znale
zieniu godnego i bogatego ref- 
lektanta na przejęcie obiektu".

Magdalena Płażewska
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Chłopskie „orle gniazdo”

Kazimierz Wielki 
obejmując tron sta
nął m.in. przed ko

niecznością rozbudowania i 
unowocześnienia sieci o- 
bronnych warowni. Z za
dania tego, jak wiemy, wy
wiązał się znakomicie — hi
storia nadała mu miano 
króla, który „zastał Polskę 
drewnianą, a zostawił mu
rowaną”. Janko z Czarn
kowa w swojej kronice 
przypisywał mu zbudowa
nie 36 zamków i ufortyfi
kowanie 26 miast. Więk
szość wysiłków Kazimierza 
Wielkiego skupiła się na 
centralnej wówczas Mało- 
polsce, która musiała być 
dobrze chroniona, przede 
wszystkim na pograniczu 
Śląska, w okolicach Kra
kowa oraz w dolinie Dunaj
ca i Popradu.
Wiele z powstałych wtedy 
warowni istnieje do dzisiaj. 
Restaurowane lub konser
wowane, w lepszym lub 
gorszym stanie wtopiły się 
w polski krajobraz, przetr
wały niejedną dziejową 
nawałnicę. O jednym z tych 
zamków pisał na początku 
naszego wieku Adolf Dyga
siński: „... starano się wido
cznie, ażeby zamek i skałę 
zespolić, zamienić oboje w 
jednolity gród skalisty, gro
źny a niezdobyty; (...) wy
myte dżdżami, wyprażone 
na słońcu, zahartowane w 
bojach z wichrami, stanowią 
jedną całość, w której wcale 
nie znać spojenia części. 
Trudno byłoby znaleźć dru
gą ruinę w swoim rodzaju 
tak malowniczą, jak w Bobo
licach ”.

Zamek w Bobolicach 
przeżył od czasu pow
stania tego opisu kilkadzie

siąt lat bez większego 
uszczerbku. Usytuowanie i 
groźnie wyglądające pozo
stałości murów i wieży 

wciąż dają wyobrażenie o 
jego warowności i niedo
stępności. Zamek jest jedną 
z piastowskich twierdz 
zwanych „orlimi gniaz
dami”, zbudowanych na 
dawnym śląskim pograni
czu, wzdłuż krawędzi Wy
żyny Krakowsko-Często
chowskiej, wśród malowni
czych skalnych ostańców i 
jaskiń. Licząc od Wawelu 
znajduje się on na 114 km 
tego szlaku, który ma dłu
gość 163 km i kończy się na 
Jasnej Górze w Często
chowie.

Początki warowni sięgają 
połowy XIV w. Wzniesio
no ją z niemałym zapewne 
trudem na skalistym i wy
sokim wapiennym wzgórzu 
(380 m n.p.m.). Materia
łem budowlanym były bia
łe, górnojurajskie wapienie, 
przez co budowla sprawia 
rzeczywiście wrażenie jak
by zrastała się ze swoim 
skalnym cokołem. Pierwot
nie był to zamek niewielki, 
pełniący przede wszystkim 
funkcje obronne; rozbudo
waniu uległ po przekazaniu 
go w ręce prywatne — w 
1370 r. król Ludwik Wę
gierski nadał Bobolice swo
jemu siostrzeńcowi, księciu 
Władysławowi Opolczyko- 
wi. Pierwszy właściciel nie 
poczynał sobie jednak jak 
„dobry pan i chrześcijański 
rycerz”, gdyż ograbiał mia
sta i przejezdnych kupców. 
Kres tej samowoli położył 
Władysław Jagiełło, który 
w 1396 r. zbrojnie odebrał 
warownię Władysławowi. 
Zamek rozbudowali i przy
stosowali do wygodnego 
zamieszkiwania jego właś
ciciele — Myszkowscy i 
Męcińscy w XV i XVI w. 
Twierdza była najbardziej 
niedostępna od strony pół-

1. Plan ruin: 
A — brama 
wjazdowa, 
B — zamek 
górny,
C — zamek 
dolny 
(według 
B. Guerquina)

2

2. Zamek 
w latach 
1844—1846 
na akwareli 
Teodora 
Chrząńskiego

nocnej, gdzie wznosiła się 
cylindryczna wieża. Droga 
na zamek górny prowadziła 
przez zamek dolny i potę
żną bramę wjazdową poło
żoną od strony zachodniej. 
Sam zamek górny posta
wiony został na planie nie
regularnym, co wymusiła 
swoim kształtem skała bę
dąca jego podłożem. Taki 
sposób budowania wiązał 
się z terenami górskimi i 
wyżynnymi, gdzie natural
ne wzniesienia miały pod
nosić obronne walory bu
dowli.

Bobolice przeżyły nie
jedną batalię, jak każ
da z przygranicznych wa

rowni. Między innymi w 
1587 r. zdobył je arcyksiążę 
austriacki Maksymilian II, 
niedoszły król Polski. Naj
więcej jednak zamek ucier
piał od szwedzkiego „poto
pu” w XVII w., kiedy zos
tał zniszczony, opuszczony 
i od tamtego czasu popadał 
stopniowo w ruinę. Do dzi
siaj zachowały się tylko 
resztki ścian z otworami 
okiennymi i pozostałości 
wieży.
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3. Obecny 
widok zamku

(fot.
Wojciech Gil)

Nie sposób temu rumo
wisku odmówić jednak 
malowniczości, którą pod
nosi jeszcze spokój i 
piękno okolicy, czyniąc 
bobolickie ruiny obiek
tem godnym odwiedzin. 
Docenili to zapewne twór
cy tutejszego Parku Krajo
brazowego Orlich Gniazd, 
który to fakt ustrzegł 
być może zamek od towa
rzystwa prywatnych willi 
lub hoteli. Oddajmy jesz
cze głos Dygasińskiemu: „ tę
sknota tu widza ogarnia, 
gdy wzrok jego po odle
głych dalach błądzi, a 
w uroczystej ciszy prasta
rych ruin mimowolnie ścią
gasz rękę, aby z uszanowa
niem obnażyć głowę, oddać 
hołd weteranowi, który mi
mo liczne blizny, dumnie 
pierś nadstawia i od pioru
nów się nie zwala”. Ostatnio 
okazało się, że zamek w 
Bobolicach należy od 1867 

r. do chłopskiej rodziny Ba
rytów, do dziś mieszkają
cych we wsi. W sierpniu 
1867 r. zamek razem z 6 
morgami gruntu został im 
przekazany notarialnie przez 
dziedziczkę folwarku Bobo
lice. Sprawa ta wyszła na 
jaw w 1989 r., kiedy doko
nano prawnej regulacji 
działki. Z ekspertyzy wyni
ka, że choć w latach sie
demdziesiątych przygoto
wywano ten teren do prze
jęcia przez Państwowy 
Fundusz Ziemi, to decyzji 
w tej sprawie nie podjęto i 
w ten sposób potomkowie 
Barytów — Karolina i Wac
ław, którzy przez ten czas 
użytkowali zamkową zie
mię, stali się pełnoprawny
mi właścicielami ruin. Jest 
to więc jedyny wypadek 
w Polsce, że ruiny zam
ku należą do ... chło
pa. Nie wiadomo, jaki to 
będzie miało wpływ na za
chowanie pozostałości zam
ku, który powinien być za
bezpieczony w formie 
tzw. trwałej ruiny.

Wojciech Gil

Siedziba „Mazowsza”

Około 1911 r. na tere
nie kolonii Karolin, 
gm. Brwinów, wybudowa

no piętrowy dom sanato
ryjny dla niezamożnych 
pacjentów cierpiących na 
zaburzenia psychiczne i 
nerwowe. Był to pierwszy 
tego rodzaju obiekt w 
Polsce. Podarowany przez 
Karolinę Bobrowską War
szawskiemu Towarzystwu 
Pomocy Lekarskiej i 
Opieki Psychicznie i Ner
wowo Chorych, pełnił 
swoją funkcję do wojny. 
W skład zespołu sanato
ryjnego wchodził oprócz

budynku głównego (na 
zdjęciu) tzw. biały domek 
oraz stajnie. Zabudowa 
otoczona jest gęstym la
sem mieszanym, w któ
rym można znaleźć ciszę i 
spokój. Od lutego 1949 r. 
nieruchomość ta jest sie
dzibą Państwowego Ze
społu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. T. Sygie- 
tyńskiego. W ubiegłym ro
ku budynek główny do
czekał się generalnego 
remontu, który wykonały 
PKZ BHZ sp. z o.o. z War
szawy.

Adam Matuszak
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Śmiałość konstrukcji

Zainteresowanie zabyt

kami Wrocławia za
zwyczaj ogranicza się do 

obiektów powszechnie zna
nych i pochodzących z daw
nych wieków. Zgodnie z tra
dycyjną prawidłowością uwa
ga zwiedzających koncentruje 
się tu na zabytkach Starego 
Miasta i Ostrowa Tumskiego. 
Jest to zrozumiałe zwłaszcza u 
schyłku tysiąclecia, kiedy 
wzmagają się tendencje do 
różnych podsumowań i „się
gania korzeni”. Jednocześ
nie jednak kończy się stu
lecie, warto więc zwrócić 
uwagę na osiągnięcia z 
początku naszego wieku. 
Należy do nich m.in. hala 
targowa stojąca na szlaku 
do Ostrowa Tumskiego i na 
Wyspę Piaskową, w pobliżu 
Mostu Piaskowego, u zbiegu 
ulic Piaskowej i Św. Ducha.

Budynek hali w czasie budowy 
należał do nielicznych obiek
tów o tak nowatorskiej kon
strukcji. Jego odpowiednikiem 
była nie istniejąca już hala tar
gowa przy ul. Kolejowej 
(obecnie ul. Piłsudskiego). Au
torem projektów obydwu bu
dowli, zrealizowanych w 1908 r., 
był Richard Pliiddemann 
(1846—1910), miejski radca 
budownictwa we Wrocławiu. 
Jego działalność zaznaczyła się 
bardzo mocno właśnie w pro
jektowaniu gmachów użyte
czności publicznej (m.in. pro
jektował gmachy: Kasy 
Oszczędności, Biblioteki Miej
skiej, Banku Kredytu Grun
towego, a także rozbudowę 
szpitala Wszystkich Świętych, 
obecnie Szpital Wojewódzki 
przy pl. 1 Maja).
Szybki rozwój miasta, a także 
zwracanie szczególnej uwagi 
na sprawy zdrowotne spowo
dowały powstawanie od lat 
osiemdziesiątych XIX w. ta
kich instytucji, jak szkoły, 
szpitale i łaźnie. Rozwój nauk 
przyrodniczych i medycznych 
przyczynił się także do po

prawy warunków sanitar
nych handlu przez budo
wanie nowoczesnych hal 
targowych uwzględniających

we, a nawet — oddziały kasy 
oszczędności.
Hala targowa przy ul. Piasko
wej powstała na miejscu zbu

wejściową obu budynków jest 
identyczny, zaś części boczne i 
ich lokalizacja są całkowicie 
odmienne. Nie istniejąca już

1.2. Hale targowe: 
przy ul. Kolejowej 
(ob. ul. Piłsudskiego) (1) 
i przy ul. Piaskowej 
w 1909 r. (2)
3. Wnętrze hali 
przy ul. Piaskowej 
w czasie budowy 
ok. 1908 r.
4. Obecny widok 
wnętrza hali 
przy ul. Piaskowej 

(zdjęcia:
1—3 — Zbiory Graficzne 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu,
4 — Anna Szkurłat)

podstawowe zasady higieny. 
Wrocławskie hale targowe nie 
ustępowały halom w innych 
miastach polskich i europej
skich. Miały one nie tylko 
przestronne magazyny, chłod
nie i sanitariaty, ale również 
gospody, punkty opatrunko

rzonego Miejskiego Arsenału 
Piaskowego z 1519 r., który na 
przełomie XIX i XX w. pełnił 
funkcję magazynu. Teren pod 
budowę hali przy ul. Kolejo
wej uzyskano dzięki rozbiórce 
dwóch kamienic mieszkal
nych. Korpus główny z bramą 

hala targowa przy ul. Piłsud
skiego z prawej strony otrzy
mała wysunięte ku ulicy trzy
piętrowe skrzydło, którego 
narożnik — wyższy o jedną 
kondygnację — przypominał 
wieżę. Natomiast do symetry
cznego korpusu hali przy ul. 
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Piaskowej z lewej strony, od 
ul. Św. Ducha dobudowano 
jakby jedno przęsło, flanko
wane od fasady wysoką wieżą 
zegarową, a od strony elewacji 
tylnej — pseudowieżą nawią
zującą do formy narożnika 
pierwszej hali. Elewacja bo
czna od ul. Św. Ducha składa 
się z dwóch segmentów o trój-

pu obiektów z początku 
XX w. (np. hale targowe w 
Warszawie) wielkie konstruk
cje okienne, oparte na żela
znym szkielecie, zakończone 
tukiem lub o wykroju półkola. 
Masywna bryła hal kojarzy się 
z romanizmem, dotyczy to 
zwłaszcza wieży zegarowej 
budynku przy ul. Piaskowej — 

rożytności i pełniącym w krę
gu kultury rzymskiej funkcje 
sądowo-targowe.

Zewnętrzna forma tego 
budynku nie zapowiada śmia
łej konstrukcji wnętrza — 
wręcz trudno się domyślić, 
że potężne, ceglane mury są 
w rzeczywistości jedynie 
ścianami osłonowymi. Już 
od połowy XIX w. stosowano 
w halach targowych żelazne 
konstrukcje o śmiałych roz
wiązaniach. Górne partie ścian 
były przeprute wielkimi taf
lami okien, a dachy przeszklo
ne świetlikami; pod względem 
oświetlenia wrocławskie za
bytki nie odbiegają od tego 
standardu. Natomiast ze wzglę
du na nowatorską i unikato
wą w owych czasach konstruk
cję z żelazobetonu hale targo
we z Wrocławia nie tylko wy
różniają się wśród pozosta
łych, ale należą do pionier
skich dzieł architektury po
czątku XX w. W ich wnę
trzach wzniesiono formę 

kątnych szczytach, a kompo
zycja okien powtarza schemat 
ż fasady. Ponadto wykonano 
tu — wykorzystywane do dziś 
— specjalne podesty dostaw
cze.
Obie hale targowe mają cha
rakterystyczne dla tego ty

z trzema biforiami i szczeli
nowymi oknami osadzonymi 
powyżej nich oraz pod dachem 
w pasie fryzu blendowego. Z 
kolei wykrój partii szczytowej 
fasady wskazuje na pewne ana
logie z bazyliką — typem bu
dowli stosowanym już w sta

ramy, która dźwiga dach oraz 
stanowi „przegrodę” ograni
czającą i porządkującą prze
strzeń. Tuż pod szczytem 
poprowadzono dwa podciągi 
wzdłużne w formie kratownic 
żelbetowych. Spinają one ra
my i umożliwiają umieszcze

nie pasa świetlików górnych, a 
tym samym załamanie i uskok 
dachu. Paraboliczne ramiona 
konstrukcji przypominają go
tyckie hiki odporowe, ponie
waż pionowe słupy postawio
no tylko w punktach, na które 
działa siła nacisku ciężaru da
chu. W ten sposób powstał 
„ażur”, który wpłynął ko
rzystnie na estetykę szkieletu 
hali. Dzięki temu rozwiązaniu 
żelbetowe ramy wydają się 
lżejsze, a jednocześnie spra
wiają wrażenie bezpiecznej 
podpory budynku.
W dolnym poziomie okien 
ścian bocznych znajdują się 
pomosty łączące ramy kratow
nicą, zaś w głębi hali, w tylnej 
jej części skonstruowano an
tresolę, której powierzchnię 
wykorzystano również w ce
lach handlowych. Jej kute ba
lustrady należą do nurtu zre
dukowanej secesji geometry
cznej, a oprawy zainstalowa
nych na niej lamp przypomi
nają prace Petera Behrensa dla 
koncernu AEG i późniejsze 
wzory Bauhausu. Secesja za
znaczyła się także w nadpro- 
żach bram hali.
Kilka lat później powstała we 
Wrocławiu druga budowla, w 
której zastosowano podobną 
śmiałą konstrukcję. W latach 
1910—1913 architekt Max 
Berg i inżynier Trauer wznieś
li Halę Ludową, zwaną Halą 
Stulecia, założoną na planie 
centralnym i zwieńczoną 
ogromną żelbetową kopułą. 
Na początku XX w. Wrocław 
był więc jednym z prężnych 
ośrodków nowoczesnej archi
tektury.

Hala targowa przy 
ul. Piaskowej do dziś peł
ni swą funkcję i stanowi 
największy w mieście ba
zar warzyw i owoców. Ku
pując wiktuały wystarczy spoj
rzeć w górę ponad skrzynkami 
z towarami, aby dostrzec pio
nierską niegdyś konstrukcję 
i podziwiać kunszt budowni
czych z początku naszego stu
lecia.

Anna Szkurłat
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Zabytkowa manufaktura

W 1996 r. minie 70 lat 
od powstania Spół
dzielni Artystów 

ŁAD — zespołu skupiającego 
profesorów i studentów war
szawskiej Szkoły Sztuk Plasty
cznych, dzisiejszej Akademii 
Sztuk Plastycznych. Na fali 
ogromnego zapału, jaki ogar
nął środowiska twórcze w 
trakcie przygotowań do Pary
skiej Wystawy Sztuki Dekora
cyjnej w 1925 r., powstała idea 
stworzenia spółdzielni zajmu
jącej się propagowaniem pol
skiej sztuki użytkowej. Zalew 
tandetnych wyrobów zachod
nioeuropejskich spowodował 
reakcję obronną młodych 
twórców, wzmocnioną poczu
ciem dumy z sukcesów odnie
sionych na międzynarodowym 
forum. Bardzo szybko projek
ty nowych tkanin, mebli, ce-

kilimowa, gobelinowa, stolar
ska i ceramiczna. Wówczas też 
otwarty został sklep firmowy 
przy ul. Nowy Świat 34 — do 
dziś w tym samym miejscu. W 

kiej technikę żakardu ręczne
go. Polega ona na dodatkowym 
sterowaniu nićmi osnowy w 
krośnie tkackim za pomocą 
czasem nawet 4000 sznurów 

Wojciecha Jastrzębowskiego 
— to kolejne laury na między
narodowych salonach.
W 1937 r. na Międzynarodo
wej Wystawie w Paryżu Spół
dzielnia ŁAD otrzymała 
Grand Prix w grupie: Dekora
cje Mieszkań i Mebli. Powo
jenna odbudowa bazowała na 
maszynach z Łodzi i Kłodzka. 
Są to dziś rzadkie w świecie 
eksponaty muzealne znajdują
ce się w ciągłym ruchu. Pow
racały wówczas wzory tkanin 
żakardowych, a potrzeby ryn
ku były ogromne. W 1957 r. 
na Triennale Tkaniny w Me
diolanie przyznana została 
Ładowi nagroda zespołowa za 
tkaniny żakardowe. W latach 
osiemdziesiątych nastąpiło 
ograniczenie produkcji, zaist-

ramiki, całych wnętrz miesz
kalnych i biurowych nabrały 
swoistego, jednoznacznego 
charakteru, określanego „sty
lem ładowskim”.
Na Powszechnej Wystawie 
Krajowej w Poznaniu w 1929 
r. Spółdzielnia ŁAD była już 
znaczącym wystawcą, uhonoro
wanym „Medalem Za Chlub
ne Wyniki Pracy”. W dzia
le spółdzielni prezentowało 
swoje projekty i eksponaty 60 
artystów. W 1931 r. funkcjo
nowało pięć pracowni: tkacka, 

latach trzydziestych wiele bu
dynków reprezentacyjnych w 
Warszawie uzyskało wystrój 
wnętrz wykonany w pracow
niach Ładu. Do bardziej zna
nych należą gmachy: Sejmu, 
Ministerstwa Spraw Zagrani
cznych, Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Pub
licznego, siedziby związków 
twórczych, zawodowych i 
sportowych.
W 1927 r. Lucjan Kintopf 
wprowadził do pracowni tkac- 

galerunkowych — to rozwią
zanie techniczne zastosował po 
raz pierwszy Jean Jacquard w 
1805 r. Tkaniny wykonywane 
w Ładzie odniosły szybko 
ogromny sukces, zyskując 
miano „tkaniny polskiej”. 
Bardzo interesujące wyniki 
przyniosły wysiłki Eleonory 
Plutyńskiej zmierzające do od
rodzenia autentycznej ludowej 
twórczości tkackiej z rejonu 
Polesia i Grodzieńszczyzny. 
Kilimy i gobeliny projektów

1. Zbudowana
na początku XX w. 
hala fabryczna 
przy ul. Mińskiej w Warszawie
2. Ogólny widok maszyn
3. 4. Krosna:
żakardowe (3)
i tkackie (4)
5. 6. Maszyna
do wybijania kart (5)
i karty wzoru żakardowego (6)
7. Przykład
tkaniny żakardowej
(zdjęcia:
1, 3—7 — Wiesław M. Zieliński)
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niała też konieczność całkowi
tej zmiany koncepcji artysty
cznej.

W 1994 r., w wyniku na
wiązanej współpracy 

z przedsiębiorstwem pry
watnym „MAKOWSKI” wydzie
lono zespół dawnych ma
szyn i przeniesiono go do za
bytkowej hali przy ul. Miń
skiej 70 w Warszawie. Obiekt 
ten — należący od 1909 r. do 
Fabryki Wyrobów Ołowia
nych i Cynowych — stworzył 
niepowtarzalną atmosferę, naj
odpowiedniejszą do zrekons
truowania manufaktury tkac
kiej z lat dwudziestych. Zgro
madzono tu, wyremontowano 
i uruchomiono cały park ma
szyn — piętnaście drewnia
nych krosien żakardowych rę
cznych, pochodzących z końca 
XIX w. wraz z maszynami 
działu przygotowawczego. Do
datkowo dokupiono dwa kros
na, które pozwoliły na rekons

trukcję maszyn spalonych w 
1993 r. Krosna żakardowe wy
konane są z drewna iglastego, 
czytelne są ślady licznych na
praw, niekiedy odcyfrować 
można monogramy kolejnych 
tkaczy pracujących na tych 
krosnach. Maszynki sterujące 
pracą krosna — odczytujące 
wybite na tekturowych kar
tach dyspozycje — wykonane 
były z drewna bukowego w 
firmie A. Wagnera w Łodzi. 
Wszystkie elementy metalowe 
kute są ręcznie z żelaza, zaś 
sznury sterujące osnową wy
konano z konopi wielokrotnie 
pokostowanych i nabłyszcza- 
nych kalafonią. Z kolei wały 
osnowowe wykonane są z jed
nolitych kawałków drewna, a 
hamulce dźwigniowe mają że
lazne, markowane odważniki. 
Jest to więc unikatowy zespół 
produkcyjny, wykonujący dziś 
tkaniny zaprojektowane je
szcze na początku istnienia 
Spółdzielni ŁAD. Zachowało 
się bowiem około 500 komple
tów kart tekturowych, na któ
rych zapisane są wzory tkanin 
z lat 1927—1994; jest to naj
większy zbiór kart żakardo
wych należących do jednego 
ośrodka tkackiego.
Mimo ciągłych przemian, 
wzlotów i upadków w dalszym 
ciągu wykonywane są tkaniny 
o najpiękniejszych splotach, 
wspaniałym rysunku i mięk
kim chwycie. Te niepowta
rzalne tkaniny, których nie 
można uzyskać za pomocą ża
dnej nowoczesnej technologii, 
przeznaczone są głównie do 
wykonywania unikatowych ko
lekcji Mody Polskiej, na targi 
w Dusseldorfie, dla potrzeb 
scenografów filmowych i tea
tralnych oraz projektantów 
wnętrz historycznych i nowo
czesnych. Taki kierunek dzia
łania będzie dalej rozwijany i 
wzbogacany przez odtwarza
nie dawnych technologii tkac
kich i stosowanie ich w pro
dukcji tkanin na potrzeby 
współczesnej mody.

Dariusz Makowski
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Ełcka kolejka

Na początku wieku 
rolnicze tereny w 
okolicy Ełku nie mia
ły dogodnego systemu komu

nikacyjnego, w związku z 
czym niemieckie władze po
stanowiły wybudować wąsko
torową kolej rozpoczynającą 
się w Ełku i biegnącą w kie
runku wschodnim. Jednak 
projekt przez kilka lat nie był 
realizowany. Dopiero zbliżają
ca się pierwsza wojna świato
wa przyspieszyła budowę ko
lei, gdyż tory miały biec w 
kierunku granicy z Rosją. In
westycja prowadzona była 
przez wyspecjalizowaną w bu
dowie linii lokalnych firmę 
Lenz and Co. z Berlina. I tak 
w 1913 r. otwarto linię wąsko
torową o szerokości 1000 mm 
z Ełku do Borzym z odgałęzie
niem w Laskach Małych pro
wadzącym do Zawad. W 1915 r. 
przedłużono tę linię do Turo- 
wa. Związane to było naj
prawdopodobniej z walkami, 
jakie toczyły się na tym terenie 
między wojskami niemieckimi 
i rosyjskimi. Dość znacznie 
ucierpiała wtedy kolej.
Po pierwszej wojnie światowej 
kolejka pozostała na terenie 
niemieckich Prus Wschodnich 
i działała pod nazwą: Ełcka 
Kolejka Dojazdowa, Towarzy
stwo Akcyjne. Eksploatowano 
na niej pięć parowozów firmy 
Jung: dwa o dwóch osiach i 
trzy o trzech osiach napęd- 
nych; wszystkie były „tend- 
rzakami”. Dla przykładu war
to podać, że w 1934 r. kurso
wały w dni robocze dwie pary 
pociągów pasażerskich do Tu- 
rowa i jedna para do Zawad. 
Do drugiej wojny światowej 
Towarzystwo nie przeprowa
dziło żadnych znaczących in
westycji.
Okres wojny nie przyniósł 
większych zniszczeń, dlatego 
zaraz po wyzwoleniu PKP 
rozpoczęło normalną eksploa
tację tej linii. Jednak przewozy 
były znacznie mniejsze niż 
przed wojną, gdyż tereny Prus 
Wschodnich, po opuszczeniu 
ich przez ludność niemiecką, 
wyludniły się. W 1951 r., w 
ramach ogólnopolskiej akcji 
ujednolicenia szerokości torów 
kolei wąskotorowych, kolejkę 
ełcką przebudowano z toru 
1000 mm na tor 750 mm. Do
tychczasowy tabor wysłano na 
inne koleje, sprowadzając 
zbieraninę używanych wago

nów i parowozów z innych ko
lei o torach 750 mm. Przez 
pewien czas eksploatowano tu 
jednokierunkowe wagony mo
torowe, napędzane silnikiem 
benzynowym serii MBxcl o 
numerach 151 i 152, przesłane 
później na kolej jędrzejowską. 
Pierwszym unowocześnieniem 
było wprowadzenie nowo
czesnych parowozów serii 
Px 48. W 1967 r. do eksploata
cji wprowadzono pierwsze na 
tej kolei lokomotywy spalino
we. Były to do dziś eksploato
wane spalinówki serii Lyd 1. 
One też w połowie lat siedem
dziesiątych wyparły na pewien 
czas trakcję parową.
Na początku lat dziewięćdzie
siątych po zakończeniu całko
witej wymiany torów i budo
wy nowego mostu na rzece Ełk 
wprowadzono do ruchu wago
ny transportery oraz silne lo
komotywy spalinowe produk
cji rumuńskiej serii Lxd 2. 
Choć w ostatnim czasie zna
cznie ograniczono ruch pasa
żerski, w dni powszednie mo
żemy jeszcze przejechać całą 
trasę pociągami osobowymi, a 
w okresie letnim w soboty i 
niedziele pociągami turysty
cznymi prowadzonymi paro
wozami do Zawad.
W 1991 r. suwalski konser
wator zabytków wpisał 
przestrzenny układ komu
nikacyjny kolejki ełckiej do 
rejestru zabytków. Pod 
opieką znalazły się m.in. bu
dynki stacyjne w Ełku, Turo- 
wie i Zawadach, budynki 
warsztatowe i lokomotywow- 
nia, betonowy most na rzece 
Ełk (obecnie wyłączony z ru
chu), kratownicowy most na 
rzece Lega. PKP stara się 
podkreślić zabytkowy cha
rakter tej kolei m.in. przez 
stworzenie skansenu daw
nego taboru na stacji w Eł
ku. Mają w nim być zgroma
dzone wąskotorowe parowozy 
na tor 600 i 750 mm oraz ma
szyny normalnotorowe. Na 
samej kolei eksploatowane są 
dwa parowozy wąskotorowe: 
Px 48-1752 i będący własnoś
cią Polskiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei, czasowo 
wypożyczony PKP parowóz 
typu „Las”. Eksploatowane są 
również zabytkowe wagony 
osobowe typu I A w, produkcji 
Fabryki Wagonów Świdnica w 
latach pięćdziesiątych. Nieste
ty, podczas remontu zostały

1. Przebieg 
trasy 
ełckiej 
kolejki

1

2. Stacja Sypitki: 
parowozy „Las” 
i Px 48-1752 3. Ciężarek 

zwrotnicowy 
z początku XX w.

one pomalowane w jarmarczne 
kolory (każdy inaczej) nie
zgodnie z oryginałem. Dzięki 
współpracy organizacji miłoś
ników kolei, PKP i konserwa
tora zabytków kolej ta ma 
przed sobą bardzo dobre per
spektywy.

Marek Barszcz

(zdjęcia: Marek Barszcz) 

Zamówienia na wycieczki ełc
ką kolejką przyjmują: Stacja 
Ełk Wąski Tor (tel. 10-84-71 w. 
328), Zarząd Kolei Dojazdo
wych w Warszawie (tel. 18-33- 
62), Kolejowe Biuro Turysty
czne POLRES w Warszawie 
(tel. 23-33-47).
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Willa w Lullingstone

Przybycie Rzymian 
na Wyspy Brytyj
skie w I w. n.e. 
przyniosło m.in. nowe me

tody uprawy ziemi, rozwój 
hodowli, wprowadzenie 
ogrodnictwa oraz udosko
nalenie sposobów prze

jednostki gospodarczej w 
odróżnieniu od wcześniej
szych gospodarstw wyspia
rzy, nie były zorientowane 
wyłącznie na zaspokojenie 
potrzeb właściciela — ich 
głównym zadaniem była 
produkcja i sprzedaż nad

sującymi i najliczniej od
wiedzanymi pozostałościa
mi rzymskimi na terenie 
Anglii.
Jedną z lepiej zachowa
nych jest willa w Lulling
stone, nie opodal Seven
oaks, około 20 km od

1. Zachowane 
mury willi
od strony 
północnej
2. Fragment 
mozaiki
— otoczona 
wzorami 
geometrycznymi 
scena 
porwania 
Europy
(zdjęcia:
Paweł 
Kubisztal)

chowywania i młócenia 
zbóż. Zasadniczą zmianą 
była jednak nowa organiza
cja rolnictwa: jej podsta
wowym elementem stały 
się wille — budynki miesz
kalne wraz z sąsiadującymi 
zabudowaniami gospodar
czymi. Wille, w znaczeniu 

wyżek płodów rolnych i 
przynoszenie dochodów za
równo właścicielowi, jak i 
imperium. Szacuje się, że 
podczas 400 lat panowania 
Rzymian powstało ponad 
1000 willi, głównie w po
łudniowej Anglii. Są one 
obecnie najbardziej intere

Londynu. O jej istnieniu 
wiadomo było już w 
XVIII w., systematyczne 
prace wykopaliskowe roz
poczęto jednak dopiero w 
1949 r. i natychmiast zosta
ły one uznane za jedną z 
największych sensacji ar
cheologicznych XX w. w 

Anglii. Położona na brzegu 
rzeki Darent, na niskim ta
rasie wcinającym się w zbo
cze, willa została przykryta 
spłukiwanymi warstwami 
ziemi i głównie dlatego 
przetrwała dając zaskakują
co kompletny obraz życia 
wiejskiego w I w. n.e.
Od momentu budowy oko
ło 80 r. do chwili zniszcze
nia około 420 r. budynek 
przechodził wiele zmian. 
Postawiony został w kons
trukcji drewnianej na 
miejscu wcześniejszej osa
dy, z dostępem do świeżej 
wody, żyznej gleby i lasów 
dostarczających surowca. 
W II w. został przebudo
wany z użyciem kamienia i 
przez kolejne stulecia ule
gał modernizacjom od
zwierciedlając zmieniające 
się architektoniczne mody 
oraz gusty właścicieli. 
Pierwotnie znajdowało się 
w willi wiele pomieszczeń 
z korytarzem z tyłu i balko
nem z przodu. Pod koniec 
II w. willa została powięk
szona o łaźnię od strony po
łudniowej i pomieszczenia 
kultowe od północnej. Po
kój właściciela ozdobiony 
został dwoma popiersiami z 
greckiego marmuru przed
stawiającymi najpewniej 
podobizny przodków. Przy
puszcza się, że około 200 r. 
willa została opuszczona i 
była nie zamieszkana przez 
ponad 50 lat, albo znacznie 
podupadła na skutek stag
nacji gospodarczej, która 
dotknęła wtedy imperium. 
Pod koniec III w. willa zos
tała odnowiona dla nowych 
właścicieli. Pomieszczenia 
kultowe zostały zamienione 
w jeden długi ogrzewany 
pokój, w łaźniach położono 
nowe podłogi. Na początku 
IV w. wybudowano nowy 
spichlerz (24,4 x 10,7 m) — 
jeden z największych od
krytych w rzymskich willach 
w Anglii. Zlokalizowany 
między budynkiem miesz
kalnym a rzeką sugeruje 
obecność młyna wodnego i 
wykorzystywanie rzeki do 

31



Z ZAGRANICY ROZMAITOŚCI

transportu. Wtedy też 
powstało mauzoleum — 
okrągły budynek na tyłach 
willi, gdzie znaleziono dwie 
trumny ze szkieletami mło
dej kobiety i mężczyzny 
oraz dużą liczbę ceramicz
nych i szklanych przed
miotów, a także plansze z 
pionkami i kośćmi do gry. 
W połowie IV w. podłogi w 
dwóch sąsiadujących ze so
bą pomieszczeniach w cen
tralnej części willi pokryte 
zostały mozaikami. Około 
360—370 r. właściciel przy
jął chrześcijaństwo i pół
nocna część budynku zosta
ła zamieniona na kaplicę. 
Pod koniec IV w. nastąpił 
powolny upadek willi: naj
pierw zaprzestano używa
nia łaźni, potem wyburzo
no spichlerz. Ostatecznie 
około 420 r. w nie wyjaś
nionych okolicznościach 
willa spłonęła i nigdy już 
nie została odbudowana.
Dekorowanie podłóg mo
zaikami w rzymskich wil
lach było symbolem statusu 
społecznego właściciela. 
Istniało kilka sposobów 
kładzenia mozaik, a mate
riałem były naturalnie za
barwione kamienie (m.in. 
piaskowce, wapienie, krze
mień, marmur) oraz kawał
ki szkła, cegieł i płytek ce
ramicznych. Różnorodność 
motywów tematycznych 
była ogromna, dominowały 
wątki mitologiczne, histo
ryczne oraz symbole reli
gijne; praktycznie każdy 
projekt był niepowtarzalny. 
Mozaiki w Lullingstone 
przedstawiają dwie sceny 
otoczone dekoracjami geo
metrycznymi. Pierwsza z 
nich — to porwanie 
Europy przez Jupitera 
przebranego za byka. Dru
ga scena przedstawia sie
dzącego na Pegazie Bellero- 
fona zabijającego Chimerę, 
ziejącą ogniem bestię z 
głową lwa. W narożnikach 
mozaiki znajdują się perso
nifikacje pór roku: wiosny 
— dziewczyny z jaskółką na 
ramieniu, zimy — starszej 
kobiety w kapturze na gło
wie; kobieta z kłosami zbo
ża we włosach według nie
których wyobraża lato, 
według innych jesień; 

czwarta postać została 
przypadkowo zniszczona w 
XVIII w. Pozostała część 
mozaiki — to wzory geo
metryczne, m.in. swastyki 
będące dla Rzymian zna
kiem przynoszącym szczęś
cie. Pomyłki we wzorach 
oraz ich niestaranne zapro
jektowanie i wykonanie nie 
pozostawiają wątpliwości, 
że zostały ułożone przez 
uczniów autora całości. 
Znalezienie pogańskich mo
zaik tak blisko niemal 
współczesnej im kaplicy 
chrześcijańskiej może suge
rować ich symboliczne zna
czenie: porwanie Europy 
obrazuje uwolnienie duszy 
z ciała po śmierci, a zabicie 
Chimery — to prototyp św. 
Jerzego zabijającego smoka 
— triumf życia nad śmier
cią, dobra nad złem.
Po przeprowadzeniu do
kładnych badań archeo
logicznych w latach 
pięćdziesiątych pozosta
łości willi przykryte zos
tały przypominającą 
hangar konstrukcją i w 
1963 r. udostępniono je 
zwiedzającym. Resztki 
mauzoleum, spichlerza i 
kuchni na tyłach willi po 
zakończeniu prac archeolo
gicznych zostały przykryte 
ziemią. Ruiny czwartego 
budynku o nie wyjaśnio
nym przeznaczeniu — 
świątyni lub pomieszczenia 
mieszkalnego dla robotni
ków — pozostały odsłonię
te na zboczu nie opodal 
willi.
Mimo położenia w dość u- 
stronnym miejscu willa w 
Lullingstone jest licznie 
odwiedzana przez cały rok. 
Na miejscu turyści mo
gą nabyć interesujące 
przewodniki oraz sko
rzystać z nagranej opo
wieści o historii willi i 
wykorzystaniu poszcze
gólnych pomieszczeń. W 
gablotach zgromadzono 
część znalezionych podczas 
wykopalisk monet, wyro
bów szklanych i cera
micznych, a specjalnie 
wzniesiony taras pozwala 
na zobaczenie mozaik w ca
łej okazałości.

Paweł Kubisztal

Nowy stary 
Fredro

Pomysł uczczenia wiel
kiego komediopisarza 

Aleksandra Fredry odpo
wiednim monumentem we 
Lwowie, w którym spędził 
ostatnie lata swojego życia, 
pojawił się w 1891 r„ a jego 
autorem był Romuald Bobin. 
Z miejsca inicjatywa została 
podchwycona przez lwow
skie Koło Literacko-Artys- 
tyczne, które 23 września 
1891 r. powołało Komitet Bu
dowy Pomnika Aleksandra 
hr. Fredry, z Albertem Wil
czyńskim jako prezesem. 
Pracę rozpoczęto od zbiera- 1 
nia funduszy i rozpisania 
konkursu na model pomnika. 
Artyści mieli się kierować 
następującymi wytycznymi: 
„Pomnik ma stanąć na skwe
rze ul. Akademickiej we 
Lwowie, naprzeciw pałacu hr. 
Fredrów, zwrócony twarzą do 
miasta i nie kosztować wię
cej jak 12 000 złr. Śp. Alek
sander Fredro ma być przed
stawiony w pozycji siedzącej, 
wielkości 1,85 metra, licząc 
od wierzchołka głowy do 
podstawy (plinty), ubrany w 
czamarę. Do rozmiarów oso
by ma być zastosowany pie
destał. Figura poety będzie 
wykonaną z marmuru białego 
(larrare), (sic!) piedestał 
z odpowiednimi emblematami 
z wykluczeniem jednak osob
nych figur." Prace miano nad
syłać do 1 czerwca 1892 r. 
Na konkurs nadesłano 14 
projektów, wśród których by
ły prace Antoniego Popiela, 
Tadeusza Barącza, Tomasza 
Dykasa, Leonarda Marco
niego. Mimo wstępnych su
gestii prasy, że najlepszy jest 
projekt Barącza, pierwszą 
nagrodę otrzymał Marconi, 
potomek włoskich artystów 
pracujących kiedyś dla króla 
polskiego. Jego projekt nie 
od razu został przeznaczony 
do realizacji, komisja rzeczo
znawców zaleciła wprowa
dzenie kilku poprawek i 
zgodnie z sugestiami zmie
niono sztuczny gest uniesio
nej prawej ręki z piórem. Dla 
stworzenia logicznej całości 
zamieniono trzymaną w lewej 
ręce książkę na rulon papie

ru, zrezygnowano też z ławki 
obejmującej pierwotnie co
kół. Ze względów oszczęd
nościowych postanowiono 
odlać figurę pisarza z brązu 
zamiast wykuć ją z marmuru, 
natomiast granit postumentu 
zastąpiono zwykłym kamie
niem.
Pierwotnie uroczyste odsło
nięcie planowano na czer
wiec 1893 r„ kiedy przypada
ła setna rocznica urodzin pi
sarza. Z powodu choroby 
rzeźbiarza dopiero w 1896 r. 
ostatecznie zatwierdzono mo
del pomnika i wysłano go do 
Wiednia w celu wykonania 
odlewu figury. Przygotowanie 
cokołu przebiegało spraw
niej. Miasto ufundowało po
stument z czerwonego ka
mienia z Trembowli, który 
ustawiono na skwerze w 
miejscu zlikwidowanej studni. 
Stał on tam dwa lata bez ża
dnej figury, aż do momentu 
uroczystego odsłonięcia w 
niedzielę 24 października 
1897 r.
Pomnik Fredry stał we Lwo
wie ponad 50 lat i wrósł w 
krajobraz miasta. Jednak w 
latach czterdziestych i pięć
dziesiątych, w konsekwencji 
rozstrzygnięć ostatniej wojny, 
większość Polaków opuściła 
Lwów pozostawiając tam 
znaczną część dorobku pol
skiej kultury. Przy różnych 
okazjach starano się, aby 
przynajmniej część z tego 
sprowadzić do miejsc, gdzie 
osiedlili się dawni obywatele

32



ROZMAITOŚCI

lwiego grodu. I tak w sierpniu 
1946 r. Miejska Rada Naro
dowa w Gliwicach wystoso
wała pismo do MSZ, aby pod
jęto starania o sprowadzenie 
ze Lwowa do tego miasta 
pomnika króla Jana III Sobie
skiego. W wyniku podjętych 
rozmów, strona ukraińska 

zgodziła się nie tylko na prze
kazanie pomnika króla, ale 
też Kornela Ujejskiego i Ale
ksandra Fredry. Z nadarzają
cej się okazji skwapliwie sko
rzystały inne polskie miasta, 
w tym Wrocław. Po załatwie
niu wszystkich formalności, 
w 1956 r. przygotowywano 

się w tym mieście do ponow
nego odsłonięcia pomnika. 
Po pewnych przetargach 
ustalono ostatecznie, że 
Fredro stanie na miejscu 
usuniętego konnego pomni
ka Fryderyka Wilhelma III 
pod wrocławskim ratuszem. 
Akt erekcyjny pod nowy stary

1. Pierwotny projekt 
pomnika Fredry
— I nagroda
dla Leonarda Marconiego 
2.3. Pomnik we Lwowie (2) 
i we Wrocławiu (3)
(fot. 3 — Aleksander 
Srebrakowski)

pomnik wmurowano 12 lipca 
1956 r„ zaś sama uroczy
stość odsłonięcia odbyła się 
15 lipca.
Co do inicjatywy gliwickich 
lwowian, to choć spowodo
wali sprowadzenie polskich 
pomników ze Lwowa, to nig
dy się nie doczekali żadnego 
z nich w swoim mieście. Po
mnik Sobieskiego, o który 
prosili, powędrował najpierw 
do Warszawy, a po latach 
znalazł się w Gdańsku. Po
piersie Kornela Ujejskiego 
ustawiono zaś w Szczecinie. 
Jedynym śladem po gliwic
kiej inicjatywie są tylko do
kumenty przechowywane w 
archiwum MSZ.

Aleksander 
Srebrakowski

Wrocławskie pomniki

Od sierpnia 1992 r. 
przed frontem gma

chu głównego wrocław
skiego Muzeum Narodo
wego stoją dwie monu
mentalne rzeźby w brązie 
przedstawiające postacie 
Michała Anioła i Albrech

ta Diirera. Ich autorem 
jest niemiecki artysta Carl 
August Robert Haertel 
(1831—1894), wykładow
ca rzeźby i sztuki zdobni
czej w Szkole Rzemiosła 
Artystycznego we Wroc
ławiu. Rzeźba przedsta

wiająca Michała Anioła 
powstała w 1881 r„ rok 
później posąg Albrechta 
Diirera. Ich odlewu 
dokonano w Odlewni 
Lenza w Norymberdze w 
1889 r. Zdobiły one 
gmach Schlesisches Mu
seum der Bildende Kiin- 
ste (Śląskie Muzeum 
Sztuk Plastycznych) we 
Wrocławiu. W 1948 r. 
przekazano je Muzeum 
Śląskiemu we Wrocławiu 
(dziś Muzeum Narodowe). 
Po konserwacji umie
szczono je na dziedzińcu 
muzeum. Obydwa pomni
ki prawdopodobnie pod-

1. 2. Pomnik 
Albrechta 
Diirera (1) 
i Michała Anioła (2) 
(zdjęcia: Szczepan Rudka) 

czas oblężenia Wrocławia 
w 1945 r. zostały zde
kompletowane, m.in. Mi
chałowi Aniołowi zginął 
młotek trzymany w prawej 
ręce.
Obok tych pomników 
ustawiono w 1993 r. obe
lisk ze świecznikiem pt. 
„Alegoria rybołówstwa”. 
Jego twórcą jest Chri
stian Behrens (1852—1905), 
który był m.in. przełożo
nym atelier rzeźbiarskiego 
przy Schlesisches Mu
seum.
Te trzy monumenty znaj
dujące się przed Muzeum 
Narodowym nie były udo
stępniane szerszej pu
bliczności przez ponad 
czterdzieści lat. Obecnie 
rzeźby wzbogaciły bardzo 
ubogi w pomniki Wrocław.

Szczepan Rudka
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Katalog strat

Każdy z prezentowanych obiektów jest opatrzony zdjęciem i numerem katalogu komputerowego, 
prowadzonego przez Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków, 00-461 Warszawa, Al. Ujazdow
skie 6, tel. 628-22-85, tel./fax 621-04-45. Wszelkie informacje dotyczące losów skradzionych dzieł 
sztuki prosimy zgłaszać pod wymienionym adresem.

Kradzież w dniach 28—30 
kwietnia 1995 r. z kaplicy 
cmentarnej w Paruszowi- 
cach (gm. Wołczyn, woj. 
opolskie)

1

2

1. AUTOR NIEZNANY. Rzeźby: 
pięć figur z części środkowej 
tryptyku czterech dziewic, ko
niec XV w.
Drewno polichromowane, zło
cone, rzeźby z tyłu wydrążone, 
przemalowane, liczne zło
szczenia warstwy malarskiej, 
ślady drewnojadów.
W centrum Matka Boska z 
Dzieciątkiem. Wys. 120 cm. 
Kat. PC-232-200.
Po obu stronach rzeźby figury 
czterech dziewic: św. Katarzy
na, św. Barbara, św. Małgorza
ta, św. Dorota. Wys. 60 cm. Za
chowany atrybut św. Doroty, u 
pozostałych trzech atrybutów 
brak.
Kat. PC-233-200.

2. AUTOR NIEZNANY. Misa 
chrzcielna, 1. poł. XVI w.
Blacha mosiężna, trybowana, 
puncowana. Średnica 45 cm. 
Dekorowana kolistymi moty
wami wgłębień i rozetek. Na 
dnie trybowana scena figural
na Zwiastowania. Zatarte kon
tury reliefów, lekkie pogięcia 
kołnierza.
Kat. RL-60-41.

3

4
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5

6
7

Kradzież w kwietniu 1995 r. 
z muru przykościelnego 
kościoła ks.ks. Filipinów 
(Kongregacja Oratorium 
św. Filipa Neri) w Gostyniu 
(gm. Piaski, woj. leszczyń
skie)

3. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba
— popiersie. Św. Tadeusz, 
XVIII/XIX w.
Kamień — piaskowiec. 
Wys. 100 cm.
Kat. PC-242-207.

4. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba
— popiersie. Św. Bartłomiej, 
XVIII/XIX w.
Kamień — piaskowiec. 
Wys. 100 cm.
Kat. PC-241-206.

Kradzież w nocy 8 kwietnia 
1995 r. z terenu Specjalne
go Ośrodka Szkolno-Wy
chowawczego im. Francisz
ka Ratajczaka w Rydzynie 
(woj. leszczyńskie)

5. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Św. Józef z Dzieciątkiem na 
ręku, poł. XVIII w.
Kamień — piaskowiec. 
Wys. 125 cm.
Kat. PC-243-208.

Kradzież w dniach 11—12 
kwietnia 1995 r. z terenu 
przykościelnego kościoła 
Św. Marcina w miejsco
wości Stare Długie (gm. 
Święciechowa, woj. lesz
czyńskie)
Skradziono osiem elemen
tów rzeźbiarskich z na
grobka Andrzeja i Józefa 
Nieżychowskich.

6. AUTOR NIEZNANY. Rzeźba, 
Anioł dmący w trąbę, 1742 r. 
Kamień — piaskowiec. Wys. 
110—120 cm.
Kat PC-246-211.

7. AUTOR NIEZNANY. Ele
ment rzeźbiarski, medalion z 
popiersiem Jędrzeja Nieży- 
chowskiego, 1742 r.
Kamień — piaskowiec. 
Wys. 70 cm.
Kat. PC-247-212.

8. AUTOR NIEZNANY. Ele
ment rzeźbiarski, medalion z 
popiersiem Józefa Nieżychow- 
skiego, 1742 r.
Kamień — piaskowiec. 
Wys. 70 cm.
Kat. PC-248-213.

9. AUTOR NIEZNANY. Ele
ment rzeźbiarski, tarcza her
bowa z herbem Wieniawa, 
1742 r.
Kamień — piaskowiec.
Wys. 50—60 cm.
Kat. PC-249-214.

10. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, Św. Andrzej, 1742 r. 
Kamień — piaskowiec.
Wys. ok. 140 cm.
Kat. PC-250-215.
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Sto lat promieni X

Odkrycie promieni X 
przez Wilhelma Konra

da Roentgena (1845—1923) 
nastąpiło sto lat temu — 8 li
stopada 1895 r. w Instytucie 
Fizyki Uniwersytetu w Wiirz- 
burgu. Aparatura, którą pos
ługiwał się, składała się z 
„rurki gazowej Crookesa”, 
czyli lampy podłączonej do 
cewki Ruhmkorffa z przery
waczem i źródła zasilania. 
Całość osłonięta była czar
nym tekturowym pudłem.

W listopadowy wieczór, w za
ciemnionej pracowni samot
nie pracujący Roentgen za
uważył ledwie dostrzegalny 
błysk światła na zewnątrz o- 
słony, pomimo całkowitego 
zaciemnienia lampy. Nieufny, 
powtarzał eksperyment. I tu, 
jak czasem bywa przy wiel
kich odkryciach, uczonemu 
pomógł przypadek. Na ławce 
w odległości 1 m od aparatu
ry leżała płytka pokryta solą 
platynowo-barową, fluoryzu
jącą pod wpływem promie
niowania. Roentgen zauwa
żył, że płytka świeci podczas 
pracy rurki, mimo że rurka 
jest dokładnie osłonięta. 
Oczywisty więc był fakt ist
nienia jakiegoś promienio
wania, przenikającego przez 
osłonę. Teraz Roentgen za
czął umieszczać między płyt
ką i lampą różne obiekty, ob
serwując, jaki materiał jest w 
stanie zatrzymać tajemnicze 
promieniowanie. Promienie 
przeniknęły przez kartkę pa
pieru, grubą książkę, desecz
kę, ale odważniki wagowe w 
pudełku rzuciły już cień na 
fluoryzującym ekranie. W 
pewnej chwili Roentgen zo
baczył widok, który go prze
raził — szkielet własnej ręki. 
Charakter promieniowania 
stawał się dla uczonego co
raz bardziej jasny...

Środowisko lekarskie, prze
widując ogromne możliwości 
zastosowania tajemniczych 
promieni, podjęło intensywne 
próby nad przystosowaniem 
aparatury do celów medy
cznych. Pierwsze zdjęcia nie 

były zbyt udane, ekspozycja 
trwała bardzo długo, co wy
woływało poparzenia skóry 
wśród pacjentów i początku
jących radiologów.

Jedno z pierwszych zasto
sowań promieni Roentgena 
w medycynie jest związane z 
Krakowem, a ściślej z Uni- 1 
wersytetem Jagiellońskim. 
Tutaj właśnie wykonane zos
tało pierwsze w Polsce (za
chowane do dnia dzisiejsze
go) kliniczne zdjęcie rentge
nowskie. Pracował tu jeden z 
najwybitniejszych polskich 
chemików Karol Olszewski 
(1846—1915), znany głównie 
jako kriogenik, współautor 
skroplenia tlenu i azotu. 
Podjął on próby zestawienia 
odpowiedniej aparatury poz
walającej na wytworzenie 
promieni X.

Pierwsze zdjęcie wykonane 
zostało w styczniu 1896 r. 
— była to fotografia zwich
niętego łokcia, pacjentem 
zaś był pewien górnik. 
Dzięki Tadeuszowi Estreiche
rowi, asystentowi K. Olszew
skiego, zachował się później
szy opis eksperymentu: 
„...Zdjęcie trwało 7 kwadran
sów, ręka nieszczęśliwego 
obiektu... była za pomocą 
opasek z blachy przyśrubo
wana do stołu i w ten sposób 
unieruchomiona. Z powodu 
nieistnienia w owym czasie 
specjalnych rurek rentge
nowskich do prześwietlenia 3 
używano rurki bardzo prymi
tywnej, z katodą okrągłą pła
ską, rurka była połączona z 
pompą rtęciową Geisslera, i 
to bardzo starego typu... i 
podczas zdjęcia musiał ją pi- 
szący to systematycznie i 
stale odpompowywać, ina
czej ciśnienie wciąż wzrasta
ło, i promienie Roentgena 
ustawały...". Co przy współ
czesnym, błyskawicznym 
prześwietlaniu warto zapa
miętać.

Ewa Wyka

1. Pierwsze 
polskie 
zdjęcie 

rentgenowskie 
wykonane 

przez K. Olszewskiego 
w 1896 r. 

przedstawia 
zwichnięty 

łokieć
2. Najstarszy 

w polskich 
zbiorach 

aparat 
rentgenowski 

z 1913 r. 
firmy 

„Rotax”
3. Lampa 

rentgenowska 
z 1914 r. 

berlińskiej 
firmy 

R. Burgera
(zb. Muzeum UJ 

w Krakowie; 
zdjęcia: 

Janusz Kozina)
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Akcja cmentarze

Nadsanie ’95

Już po raz piętnasty odbyt 
się obóz konserwatorski 

„Nadsanie" poświęcony, jak 
wszystkie poprzednie, po
rządkowaniu i konserwacji 
opuszczonych i zdewasto
wanych cmentarzy na tere
nie Bieszczad. Akcją tą od 
początku kieruje p. Stanisław 
Kryciński, zaś udział w niej 
bierze młodzież licealna i 
uniwersytecka z całego kra

ju, natomiast sponsorem ak
cji jest Społeczna Komisja 
Opieki nad Zabytkami Sztuki 
Cerkiewnej przy Zarządzie 
Głównym Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami. Dotych
czasowy rezultat prac — to 
uratowanie od zagłady lub 
powstrzymanie postępujące
go zniszczenia kilkudziesię- 2 
ciu cmentarzy chrześcijań
skich i żydowskich. W roku

1. Młodzież 
odnawia 
nagrobki 
cmentarza 
w Łupkowie
2. Oryginalna 
symbioza
— krzyż 
obrośnięty 
przez 
korzenie 
dębu

bieżącym uczestnicy „Nad- 
sania” pracowali przy kon
serwacji starego cmentarza 
w Łupkowie i kirkutu w Woli 
Michowej. (zs)

KWARTALNIK 
ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Periodyk Polskiej Akademii Nauk poświęcony teorii i 
historii architektury, urbanistyki, planowania prze
strzennego, założeń terenów zielonych. Bogato ilus
trowany (plany, rysunki skalowane). Streszczenia w 
języku angielskim. Teksty oryginalne w działach — 
prace, sprawozdania, polemiki, miscellanea, recenzje. 
Do nabycia w księgarniach promocyjnych PWN oraz w 
prenumeracie, którą przyjmują: Wydawnictwo Nauko
we PWN, ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa, konto 
PBK VIII O/Warszawa nr 310028-1052-139-11 i 
„RUCH”, ul. Towarowa 28, 00-950 Warszawa, tel. 
620-12-71 na dotychczasowych zasadach.

słownie słownie słownie 

stempel

WPŁACAJĄCY 
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres 

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

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł 

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136 

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł  

na rachunek
AMOS

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

1586-77578-136 

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136 

Pokwitowanie dla poczty
zł 

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

podpis przyjmującego

pobrano opłatę stempel pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

zł........................
podpis przyjmującego

zł ........................
podpis przyjmującego

zł.........................
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Polemiki
Autor artykułu Nie ma tematu? 
(nr 8—9, 1995, s, 6), p, Janusz 
Sujeoki, do niedawna członek 
Towarzystwa Przyjaciół Warsza
wy, należy do grona miłośników 
zabytków szczególnie aktywnie 
współpracujących z Wojewódz
kim Konserwatorem Zabytków, 
których rolę w ratowaniu pamią
tek przeszłości trudno jest 
przecenić, Ich atrybutem jest 
przede wszystkim zrodzona z 
umiłowania historii pasja, popar
ta niejednokrotnie rzetelną wie
dzą. Może się jednak zdarzyć, że 
pasja Indywidualnego miłośnika 
poświęcona konkretnemu obiek
towi nie spotka się z dostate
cznym zrozumieniem ze strony 
osób zawodowo zajmujących się 
ochroną zabytków, a nawet 
własnego środowiska. Walka o 
zachowanie danego reliktu prze
szłości zamienia się w prywatną 
wojnę, w której bardzo łatwo o 
zatracenie poczucia obiektywiz
mu — niedawni sojusznicy stają 
się wrogami, uznane autorytety 
przestają mleć rację, a obiekt, 
w imieniu którego prowadzona 
jest batalia, urasta do rangi naj
ważniejszego zabytku miasta. 
Prywatna wojna staje się jednak 
publiczną sprawą, gdyż urucha
mia całą machinę administracyj
ną, czyli konkretny czas pracy 
osób zajmujących się zabytkami 
z racji pełnienia funkcji urzędo
wych,
Artykuł Nie ma tematu? jest na
pisany z pozycji miłośnika, który 
przegrał swoją prywatną wojnę. 
Stąd wszystkie jego wady; prze
sadny ton, zatracenie poczucia 
proporcji, skupienie uwagi na 
szczegółach bez próby ujęcia 

problematyki na szerszym tle, 
chociażby w kontekście Innych 
obiektów zabytkowych znajdują
cych się we władaniu Mennicy, 
a także ostry ton krytyki w sto
sunku do wymienionych z nazwi
ska osób, które ośmieliły się 
mieć Inne zdania niż autor arty
kułu, a których zasługi na polu 
ochrony zabytków są powszech
nie znane, Może zrodzić się po
dejrzenie, że autorowi bardziej 
zależało na wzięciu odwetu niż 
na opisaniu, ku przestrodze Czy
telników, niepokojącego zjawi
ska, W efekcie powstał artykuł, 
który ochronę dóbr kultury w 
Warszawie przedstawia w krzy
wym zwierciadle.
Autor dla uwiarygodnienia swe
go wywodu opublikował, bez 
uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, akta 
z archiwum Urzędu Konserwa
torskiego, chociaż dla treści pub
likacji zamieszczenie ich w arty
kule było bez znaczenia. Uważa
my, że podobne postępowanie 
jest przejawem nielojalności 
i nadużyciem zaufania, jakim 
Urząd Wojewódzkiego Konserwato
ra Zabytków darzy! p. Janusza 
Sujeckiego,

mgr Int. arch. 
Marla Brukalaka

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Warszawie

★ ★ ★
Z przykrością stwierdzam, że list 
p. inż. arch. Marii Brukalskiej jest 
klasyczną próbą skierowania dy
skusji na boczny tor i odwrócenia 
uwagi od zasadniczego proble
mu wskazanego w moim artyku
le. Nadesłany tekst jednozna
cznie dowodzi, że dyrekcja 
Mennicy, inż. Brukalska oraz 
„uznana autorytety" nadal nie są 
w stanie przytoczyć nawet jed

nego argumentu uzasadniające
go w logiczny sposób zburzenie 
stajni z XIX w. W liście nie znalaz
łem też odpowiedzi na cztery 
podstawowe pytania:
1) dlaczego były stołeczny kon
serwator zabytków, Inż. Feliks 
Ptaszyńskl, zignorował wytyczne 
opracowania sporządzonego na 
|ego zlecenie w 1983 r. przez 
Pracownię Badań Urbanistyki I 
Architektury PKZ?
2) dlaczego Inż. Brukalska ani 
razu nie odwołała się do wspo
mnianego opracowania PKZ, by 
ratować zagrożony zabytek?
3) dlaczego Inż. Brukalska nigdy 
nie wykorzystała opinii Inż, Jana 
Klimkowskiego — rzeczoznawcy 
w zakresie budownictwa I bieg
łego z listy wojewódzkiej ds, sza
cowania budynków, choć była 
ona dokumentem równie miaro
dajnym, jak techniczne orzecze
nie Mennicy I szansą dla zabyt
ku?
4) dlaczego inż. Brukalaka zigno
rowała wytyczne opinii Zespołu 
Ekspertów ODZ, przygotowanej 
w 1993 r. na zlecenie Generalne
go Konserwatora Zabytków? 
Można wiele pisać o „przesad
nym tonie" i „krzywym zwleraiad- 
te", lecz nie zastąpi to odpowie
dzi na sformułowane wyżej pyta
nia. Zamiast oczekiwanych wy
jaśnień, list p. inż. Marii Brukal
skiej zawiera kilka niepokoją
cych stwierdzeń, Nie przypu
szczałem, że konsekwentna 
obrona zabytku uznanego przez 
eksperta PKZ za relikt unikatowy 
może byś nazywana „prywatną 
wojną", Nie sądziłem, że kiero
wanie się opinią Zespołu Eksper
tów ODZ oznacza „zatracenie 
poczucia obiektywizmu", Czyżby 
inż. Brukalska tak nisko oceniała 
zawodowe umiejętności zatrud

nionych w tych Instytucjach 
specjalistów? Społecznicy bro
niący stajni (wbrew sugestiom 
autorki listu nie byłem w tej wal
ce osamotniony) korzystali wyłą
cznie z argumentów zawartych w 
opiniach PKZ i ODZ. Sprowadza
jąc nasze działania do przeja
wów pleniactwa, inż. Brukalska 
odmówiła jakiejkolwiek wartości 
ustaleniom E. Pustoły-Kozłow- 
sklej z 1983 I A. Zbieglenlego z 
1993 r,
Ilustrowanie artykułu kopiami 
dokumentów (jeśli nie są to ma
teriały poufne lub tajne) jest 
powszechnie przyjętym zabie
giem wzmacniającym wymowę 
faktów. W artykule rzeczywiście 
nie uwzględniłem „kontekstu in
nych obiektów zabytkowych, 
znajdujących się we władaniu 
Mennicy" Skorzystam więc z 
okazji I przypomnę, że Inż, Bru
kalska pozwoliła na zburzenie 
stajni mając na względzie także 
„ogromny zakres obowiązków 
Mennicy, wynikający z faktu 
gospodarowania obiektami wpi
sanymi do rejestru zabytków" 
(chodzi o budynek fabryczny i 
mur przy ul, Wallców 11), Dyrek
cja Mennicy zaproponowała 
wtedy rodzaj kontraktu; pozwól- 
ole zburzyć stajnię, a my wszyst
kie pieniądze przeznaczymy na 
staranny remont zabudowy przy 
ul. Wallców 11. Cholalbym, aby 
Inż, Brukalaka przyjrzała się dziś 
efektom owego kontraktu, „Gos
podarowanie" Mennicy sprowa
dziło się do wywieszenia w bra
mie, nadal opuszczonego i zde
wastowanego budynku, tablicy z 
napisem; „grozi zawalenieml", 
Jak na czas, który upłynął od lu
tego 1994 r„ to rzeczywiście Im
ponujące dokonaniem

Janusz Bułecki
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jedno słowo w ramce

Reklama rzetelna I tania 
tylko w „Spotkaniach"!

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

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 

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 12 500 000
(okładka s. III III) 1250 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

10 000 000 
1000 zł

5 000 000 
500 zł

2 500 000
260 zł

1 250 000
125 zł

15 000 000 
1500 zł

— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrzne]

— 1/8 kolumny wewnętrzne]

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

— 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

7000
70 gr

10 000
1 zł

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.

Warunki prenumeraty

Cena 1 egz.----- ~~1 ■ Wpłaty na minimum trzy■ 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: Antykwarnla „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kośclerska 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 Pokioju V 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. przyjmowa
ne są na II kwartał 1996 r. do 20 lutego 1996 r. W tym 
samym terminie przyjmują zamówienia urzędy poczto
we i doręczyciele.
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UBIORY W POLSCE
XI. Romantyczne tęsknoty

Dama o bladej twarzy, wielkich, melancholijnych oczach i smu
kłej postaci, spowitej w zwiewne tiule i muśliny... Oto ideał ro
mantycznych poetów, ucieleśniony przede wszystkim w osobie 
muzy Zygmunta Krasińskiego, Delfiny z Komarów Potockiej. 
Prócz określonych walorów zewnętrznych panie, będące natch
nieniem romantycznych twórców, musiały też być otoczone aurą 
tajemniczości, pełne „wyższych uczuć”, a przy tym potrafiące za
interesować mężczyzn własnymi talentami muzycznymi, malar
skimi czy literackimi oraz mające umiejętność błyskotliwej kon
wersacji. Kobietom, wychowywanym w czasach biedermeieru na 
ciche „kurki domowe” niełatwo było przemienić się w „salonowe 
lwice”. Spełnieniu romantycznych tęsknot sprzyjała jednak dam
ska moda drugiej połowy lat trzydziestych i lat czterdziestych 
XIX w., pozwalając paniom przynajmniej wyglądem zewnętrz
nym upodobniać się do heroin ballad i romansów.
Tak jak bohaterki romantycznej poezji, panie chciały wyglądać 
na istoty wiotkie, smukłe i eteryczne. Szczupłość sylwetki podk
reślał więc fason sukni. Bardzo obcisły, gładki stanik uwydatniał 
wąską talię i wątłe, spadziste ramiona; spłaszczał też biust, by 
nadać mu „dziewczęcy” wygląd. Opadającą linię ramion uzyski
wano przez krój rękawów — nisko wszytych, obcisłych do łokcia, 
a dalej rozszerzających się i ujętych w mankiet przy dłoni. Nie
wielki dekolt w sukniach codziennych wykończony był szalo
wym, wydłużonym kołnierzem z cienkiego, haftowanego tiulu 
lub batystu. Przy bardziej strojnych ubiorach dekolt otaczała 
berta — szeroka plisa, wykonana z tego samego materiału, co su
knia lub sporządzona z koronki. Wydłużenie postaci zapewniały 
także spódnice — długie do samej ziemi, za to mniej szerokie, 
dzięki zlikwidowaniu nadmiernej liczby sztywnych halek. 
Bardziej naturalne proporcje kobiecej sylwetki uzyskiwano w 
romantycznej modzie również przez odpowiedni dobór dodat
ków do stroju. Kapelusze-budki znów miały niską, płytką główkę 
i umiarkowanej szerokości rondko, okalające twarz; wiązano je 
pod brodą na kokardę ze wstążki. W domowym zaciszu panie za
kładały na głowę płaskie czepeczki z muślinu i koronek. Takie 
nakrycia głowy dostosowane były do nowego typu fryzury. W la
tach czterdziestych XIX w. preferowano uczesania niskie, ukła
dając włosy dwojako: rozdzielone przedziałkiem pośrodku głowy 
gładko zaczesywano na uszy, pozostawiając po bokach twarzy 
długie, opadające do ramion loki, lub zaplatano włosy w warko
cze, łącząc je z kokiem, upiętym z tyłu.
Pożądaną bladość karnacji zachowywały panie starannie chroniąc 
skórę przed promieniami słońca. Twarz ocieniało nie tylko rond
ko budki, ale też niezbędna przy wszystkich spacerach parasolka 
z długą, cienką rączką, pokryta tkaniną w kolorze sukni lub jasną 
koronką. Ręce zawsze były zabezpieczone rękawiczkami, dopa
sowanymi barwą do całości ubioru.
Sekundując romantycznym twórcom w ich fascynacji blisko
wschodnim Orientem, już w latach trzydziestych XIX w. wprowa
dzono do damskiej mody nakrycia głowy w formie zawojów z 
cienkich tkanin; na fryzury narzucano też powiewne szale, a ra
miona okrywano dużymi, kaszmirowymi chustkami w „turecki” 
wzór. Również rozbudzone przez romantyczną literaturę zainte
resowanie średniowieczem starano się akcentować w damskim 
ubiorze różnymi sposobami. Suknie z obcisłym stanikiem, zapi
nanym na drobne guziczki, wąskimi rękawami i opinającą biodra, 
fałdzistą spódnicą miały przypominać stroje średniowiecznych 
kasztelanek. Taki rodzaj sukni, wykonanej z czarnego materiału, 
zaopatrzonej w długi tren, stał się od czasów romantyzmu obo
wiązkowym damskim strojem do jazdy konnej — amazonką. 
Uzupełnieniem amazonki było odpowiednie nakrycie głowy — 
ciemny cylinderek, opasany przejrzystym woalem, czyli długim 
szalem, którego końce malowniczo powiewały za galopującą da
mą... .\0 

Elegancki pan miał mniej okazji do demonstrowania ubiorem 
swych romantycznych upodobań. W oficjalnej modzie męskiej 
lat czterdziestych XIX w. dążono wprawdzie także do podkreś
lenia smukłości sylwetki, ale podstawowe elementy ubioru nie
wiele się zmieniły. Głowę nadal najczęściej przykrywał ciemny 
cylinder o wysokiej główce i małym rondku. Fryzura, podobnie 
jak u kobiet, była niska, z przedziałkiem z boku lub pośrodku i 
włosami starannie ułożonymi w krótkie loki. Nienagannie 
utrzymany zarost: bokobrody, krótka broda i niewielkie wąsy 
dodawały obliczu znamion męskości. Na co dzień nosili panowie 
ciemny surdut o wciętej talii, wąskich rękawach i lekko rozklo- 
szowanym dole lub paletot (palto) o nieco luźniejszym kroju. O- 
krycie wierzchnie, z reguły ciemnej barwy, kontrastowało z jas
nymi, obcisłymi spodniami; do letnich ubiorów noszono często 
spodnie w dużą kratę. Fraków używali mężczyźni wyłącznie na 
uroczyste okazje — oficjalne przyjęcia, bale, śluby, wizyty w tea
trze.
Białe męskie koszule nadal miały sztywne, choć nieco niższe koł
nierzyki, otoczone szerokim krawatem. Nakładano na nie krótkie 
kamizelki, często wielobarwne lub haftowane, które stanowiły 
jedyny żywszy akcent kolorystyczny wytwornego, stonowanego 
ubioru. Również obuwie męskie sporządzano z ciemnej skóry — 
były to płytkie pantofle lub trzewiki z niską cholewką o ściętych, 
płaskich noskach. Na spacer modny pan zabierał cienką laskę z 
kościaną lub metalową gałką.
Oczywiście, romantyczni poeci czy artyści pragnęli czasem wy
różnić się ubiorem wśród pospolitego tłumu, jednak stereotypo
we wyobrażenie o wyglądzie „zbuntowanego” twórcy z rozwich
rzonymi włosami, w rozchełstanej koszuli z niedbale zawiązaną 
chustką, malowniczo otulonego długą, czarną peleryną bardziej 
odpowiadało plastycznym wizerunkom wieszczów, niż rzeczywi
stości. Owszem, chętniej niż inni panowie nosili artyści peleryny, 
ale ta forma okrycia była też używana do stroju wieczorowego, a 
w krótkiej wersji także na co dzień.
Polscy romantycy na ogół nie odbiegali ubiorem od powszechnie 
obowiązujących wzorców. Zygmunt Krasiński po prostu ubierał 
się modnie i elegancko. Adam Mickiewicz, po młodzieńczym ok
resie epatowania „artystycznym nieładem” stroju, zaczął przeja
wiać kompletną abnegację w sprawach zewnętrznego wyglądu. 
Jedynie Juliusz Słowacki miał indywidualny stosunek do mody 
— on to lubił nosić koszule z płasko wyłożonym kołnierzem, sta
rannie dobierał dodatki do stroju, a na specjalne okazje (np. wy
cieczka w góry) przywdziewał nawet fantazyjne ubrania. Z pod
róży na Wschód przywiózł sobie arabski burnus, turecki dywa
nik, perskie skarpetki, a nawet nargile. W wieku dojrzałym poeta 
hołdował jednak spokojnej, umiarkowanej elegancji. W jednym z 
listów do matki pisał: „Zawsze tak staram się być ubrany, abym 
bez przebierania się mógł pójść wszędzie — a nigdy tak, aby wi
dziano, żem się wystroił umyślnie... ”.
Z romantycznych tęsknot za odmiennością i oryginalnością po
zostało w modzie niewiele śladów. Panie zyskały amazonkę — 
strój do konnej jazdy, a panowie kołnierzyk „a la Słowacki”, 
przez długie lata będący symbolem wyzwolenia nie tylko z oko- 
wów sztywnego kołnierza i ciężkiego krawata, ale także spod 
władzy srogich obyczajowych konwenansów.

Anna Sieradzka



(rys. Sława Nowińska)

1 — kapelusz-budka 6 — cylinder 12 — buty męskie
2 — suknia 7 — fryzura męska 13 — czepeczek
3 — berta 8 — surdut damski
4 — rękaw 9 — spodnie 14 — fryzura damska
z mankietem 10 — rękawiczki 15 — cylinderek damski
5 — parasolka 11 — laska do konnej jazdy



Z kolorowych jarmarków
Koloryt nadawały im przede 
wszystkim gipsowe i ręcznie ma
lowane pieski, kotki, sarenki, tan
cerki oraz papierowe kotyliony i 
latawce. Można je było kupić na 
straganach lub wygrać w tzw. bo
ciana — przez zakręcenie obroto
wym kijkiem zakończonym piór
kiem i osadzonym pod okrągłym 
blatem, na którym piętrzyły się 
ponumerowane fanty. Wyroby te 
niegdyś określano mianem odpu
stowej tandety, kiczu, dziś są po
szukiwanymi przez kolekcjonerów 
zabytkami. Zniknęły one bowiem 
z odpustowych i jarmarcznych 
straganów, na ich miejscu poja
wiają się nie mniej „kiczowate” 
obrazy i rzeźby, które za kilka lat 
okażą się być może tak samo bez
cenne. Nie są one jednak tak kolo
rowe, jak ich poprzedniki, i ten, 
kto w latach pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych gromadził te 
dzieła wiejskiej i małomiastecz
kowej sztuki jarmarcznej, jak m.in. 
pan Andrzej Zborski, z którego ko
lekcji pochodzą pokazane tu 
przedmioty — może być dziś du
mny. Ale i tak:
„Kiedy patrzę hen za siebie, 
IV tamte lata, co minęły, 
Kiedy myślę, co przegrałem, 
A co diabli wzięli (...) 
Zawsze wtedy powiem, 
Że najbardziej mi żal: 
Kolorowych jarmarków, 
Blaszanych zegarków, 
Pierzastych kogucików, 
Baloników na druciku, 
Motyli drewnianych, 
Koników bujanych (...)”

(zdjęcia: Andrzej Zborski)


