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Oto nowy adres redakcji miesięcznika „Spotkania z Zabytkami” 
00-672 Warszawa
ul. Piękna 44a
tel. 622-46-63
i plan, według którego można do nas trafić:

Redakcja znajduje się na pierwszym piętrze siedziby Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami w tzw. willi Struvego (na zdjęciu), przy za
chowanym — w podwórzu obudowanym domami MDM — odcinku 
ulicy Pięknej. Jest to obszar zamknięty ulicami: Marszałkowską, Ko
szykową, Poznańską i Wilczą. Dojście przez wszystkie przelotowe 
bramy prowadzące z tych ulic, zaś najwygodniejsze przez bramę od 
ul. Marszałkowskiej przy barze „Hortex” i od ul. Koszykowej także 
przy tym barze.
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Próby 
alchemicznego 

uzyskiwania złota 
trwały także 

w naszym stuleciu, 
ale każde odkrycie 

było 
w tajemniczych 
okolicznościach 

udaremniane.

Alchemia 
— nauka 

zapomniana?
MICHAŁ GRADOWSKI

W zamierzchłych wiekach krainą 
wspaniałego rozkwitu alchemii były 
ziemie zamieszkane przez Arabów, 
a zasadnicze jądro wiedzy tajemnej 
— to umiejętność przemiany metali 

nieszlachetnych w złoto; ponoć również 
sama nazwa alchemii wywodzi się z języka 

arabskiego. W wiekach średnich nauka ta 
była już uprawiana na licznych 

uniwersytetach europejskich, także 
w naszej Akademii Krakowskiej, a uczeni 

mężowie pracowali wytrwale nad 
pozyskaniem „kamienia filozoficznego’'’, 

która to substancja owej wspaniałej 
transmutacji dokonać mogła. Efekty tych 

zabiegów, zwłaszcza w czasach 
późniejszych, były niekiedy 

rewelacyjne — czego liczne dowody 
odnotowały kroniki.

S
łynny alchemik nazwiskiem Sethon, Szkot 
z pochodzenia, na początku XVII w. dy
sponował proszkiem, który tak łatwo 
zmieniał ołów w złoto, że zamiany tej mógł 
dokonać każdy, kto tę tinkturę dostał do ręki. Dzieje 

Sethona i jego przyjaciela — polskiego alchemika z 
Nowego Sącza Michała Sędziwoja (1566—1646), 
znanego w Europie jako Sendivogius Polonus, są tak 
barwne a zarazem krew mrożące w żyłach, że starczy
łyby na scenariusze dla kilku dreszczowców. Pełne 
przepychu komnaty królewskie (m.in. na Wawelu), 
sale tortur, lepianki nędzarzy, ciche ucieczki i wrzas
kliwe pogonie, wyrafinowane oszustwa i brutalne 
zbrodnie plączą się tu w tak skomplikowaną siatkę, 
jaką może spleść tylko niepohamowana żądza złota u 
możnych tego świata.
Kto sceptycznie odnosi się do osiągnięć alchemików, 
niech obejrzy słynny medalion cesarza Leopolda I, 
przechowywany do dziś w Wiedniu. Był on wykona
ny ze srebra, lecz kiedy alchemik na oczach zgroma
dzonego dworu zanurzył go do połowy w tajemni
czym płynie — dolna jego część przemieniła się w 
szczere złoto, a prawdziwość tego kruszcu potwier
dzili najlepsi probierze cesarscy. Tu chciałbym uchy
lić rąbka tajemnicy — stop złota z niewielką do
mieszką niektórych metali traci swą charakterysty
czną barwę i przybiera srebrzystą. Jest to tzw. białe 
złoto, rzekomo wynalezione dopiero w XX w. i obec
nie dość szeroko stosowane w jubilerstwie. Metale 
stanowiące wspomnianą domieszkę są rozpuszczalne 
w niektórych kwasach i w takiej kąpieli „białe złoto” 
odzyskuje swą naturalną barwę.

Kiedy już mowa o dworze cesarskim warto 
wspomnieć, że stał się on widownią najkosz
towniejszego zabiegu alchemicznego wszech czasów. 

Jak powszechnie wiadomo, czapka małych diamen
tów jest grubo mniej warta niż jeden wielki diament. 
Opierając się na tym prostym stwierdzeniu, synal- 
kowie cesarscy umyślili przysporzyć bogactwa oj
cowskiej szkatule. Wślizgnęli się do skarbca, wydłu
bali większe i mniejsze diamenty skąd się dało (jak się 
później okazało, o łącznej wartości 6 tysięcy gulde
nów!), wrzucili je do tygla, przykryli pokrywką i pra
żyli przez 24 godziny, poganiając pachołka, by żwa
wo dokładał drew do ognia, bowiem do stopienia tak 
znacznej liczby diamentów w jedną wielką bryłę za
pewne konieczna będzie bardzo wysoka temperatura. 
Ktoś powie — idioci! A przecież jeden z tych mło
dzieńców w niewiele lat potem dał się poznać światu 
jako potężny cesarz Franciszek I.
Innym przykładem znakomitych osiągnięć wiedzy ta
jemnej jest odkrycie, którego dokonał w pierwszym 
dziesięcioleciu XVIII w. alchemik elektora saskiego i 
późniejszego króla polskiego Augusta II, niejaki Jo
hann Friedrich Bóttger. Nie przemienił on co praw
da gliny w złoto, choć bardzo się starał, ale niechcący
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1. W średniowieczu 
alchemia 
związana była ściśle 
z astrologią: 
horoskopy określające 
odpowiedni czas 
dla przeprowadzania 
operacji alchemicznych 
na ilustracji z XV w.

odkrył długo i skutecznie strzeżoną przez Chińczy
ków tajemnicę wyrobu porcelany, która niemałego 
majątku, a i chwały jego panu przysporzyła. Można 
tak mnożyć opowieści z minionych wieków o lu
dziach uczonych, którzy nie znając natury pierwiast
ków usiłowali przemienić jeden w drugi. Dopiero 
wiek XIX przyniósł nam wiedzę (m.in. 1869 r. — ta
blice Mendelejewa), która wyklucza takie machinacje. 
Wyklucza? No to poczytajcie sobie fachową literatu
rę złotniczą z pierwszej połowy naszego stulecia...
W latach dwudziestych prof. Miethe — niemiecki 
chemik uchodzący za światową powagę w dziedzinie 
fotochemii — ogłosił zdumionym kolegom, że 
otrzymał złoto działając na rtęć prądem wysokiego 
napięcia. Naukowcy niby to odnieśli się do tej wia
domości sceptycznie, jednak po cichu zaczęli wyko
nywać próby w różnych laboratoriach — w Ameryce 

bez rezultatu, zaś w Japonii z wynikiem pozytyw
nym. Nie wiadomo, jak by się potoczyły dalsze bada
nia, gdyby nie fakt, że ktoś obliczył, iż — przyjmując 
za dobrą monetę ustalenia niemieckiego profesora — 
do produkcji 1 kg złota trzeba zużyć wagon rtęci war
tości 20 milionów marek!

Na początku naszego stulecia przez 20 lat nad 
uzyskaniem złota z metali nieszlachetnych 
pracował francuski chemik Jollivet Castelot. W ba

daniach oparł się na metodach dawnych alchemików, 
ulepszył je i ... otrzymał wynik pozytywny. Wtedy 
zwrócił się do Akademii Francuskiej z prośbą o wy
znaczenie komisji, która mogłaby przekonać się na
ocznie o skuteczności jego działań, ale akademicy 
zbagatelizowali sprawę, bowiem Castelot uchodził za 
niesympatycznego dziwaka. Z kolei jego uczeń Bal-
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2.3. Alchemik 
Michał Sędziwój 

na rycinie 
z początku XVIII w. (2) 

i na obrazie 
Jana Matejki 

z 1867 r.
z Zygmuntem III (3)

4.5. W pracowni 
alchemicznej: 

gotowanie topazu (4) 
i oprawianie chryzolitu (5) 

na rycinach z 1542 r.

lan Dras u schyłku lat dwudziestych w swym lioń- 
skim laboratorium uzyskał złoto ze srebra, ale i tym 
razem nikt nie wyraził zainteresowania wynalazkiem, 
mimo że obaj — mistrz i uczeń — obliczyli, że meto
da jest tania i może być stosowana na skalę przemys
łową.
Prawdziwa sensacja naukowa wydarzyła się jesienią 
1929 r. w Monachium. Otóż w głównej mennicy ba
warskiej, pod nadzorem dyrektora i pracowników tej 
szacownej instytucji, a także policji pan F. Tausend 
dokonał przemiany metali nieszlachetnych w złoto. 
Mimo że czasopisma fachowe donosiły, iż „koła 
rzeczoznawców uważają w danym wypadku 
oszustwo za wykluczone”, z niewyjaśnionych 
przyczyn i tym razem nie podjęto masowej 
produkcji szlachetnego kruszcu. I pomyśleć, że 
słynny gen. Ludendorff ogromne fundusze utopił w 
badaniach Tausenda mając nadzieję, że na tanim zło- 
cie zbuduje podstawy finansowe dla nowej partii — 
narodowych socjalistów.

Chyba ostatnim z tej serii poważnym osiągnię
ciem może poszczycić się nasz rodak — inż.

Dunikowski. W latach trzydziestych dokonał wyna
lazku polegającego na napromieniowywaniu specjal
ną lampą ubogich w kruszec złotonośnych piasków, 
co dawało zgoła rewelacyjne rezultaty. Zamiast jed
nak oddać swoją aparaturę na użytek rodaków, po

jechał chwalić się nią do Francji — i to go zgubiło. 
Posądzono go bowiem o oszustwo i postawiono przed 
sądem. Ekspert trybunałów paryskich inż. Bonn, 
posługując się przyrządem Dunikowskiego, przez 8 
dni samodzielnie przetestował różne próbki piasku i 
uzyskał wspaniałe wyniki: z piasku, którego tona 
eksploatowana klasycznymi metodami dawała 2,8 g 
złota — uzyskał go 409 g, z próbki dającej 10,3 g uzy
skał 526 g złota, a z próbki dającej lig — aparatem 
naszego rodaka wycisnął aż 859 g złota. Wydał przy 
tym urzędową opinię, że nie może być tu mowy o ża
dnym oszustwie. Kiedy jednak doszło do rozprawy 
sądowej, ktoś zerwał plomby z aparatu i uszkodził 
lampę — tak więc urządzenie w obliczu sądu nie za
działało i Dunikowski jako oszust poszedł za kratki. 
W Polsce powszechnie uważano, że to wielki 
kapitał siedzący na sztabach złota ukręcił łeb 
całej sprawie, aby mu cenny kruszec nie spadł 
w cenie...
Jak z podanych przykładów widać, prosty pomysł 
produkcji złota z niczego nie umarł w minionych stu
leciach, lecz i w naszym uczonym wieku miał swych 
zagorzałych entuzjastów. Póki co musimy jednak 
przy pozyskiwaniu tego szlachetnego kruszcu posłu
giwać się nadal przestarzałą, dwuetapową metodą po
legającą na produkowaniu z niczego kolorowych 
banknotów i dopiero za nie kupujemy złoto.

Michał Gradowski
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Sanie 
ze zbiorów 
łańcuckich 
przekazał 

Bierutowi ... 
resort 

kultury. 
Dopiero 

po prawie 20 latach 
powróciły 

do Łańcuta.

Prezydenckie 
pojazdy

ALDONA KRUSZYŃSKA

W łańcuckim zbiorze pojazdów konnych 
pozostałych po rodzinie Potockich 

znajdują się trzy związane z prezydentami 
Rzeczypospolitej — „victoria”, bryczka 

i sanie. Reprezentują one interesujące 
typy konnych ekwipaży i mają ciekawą, 

czasami zagadkową historię.

L
atem 1929 r. na zaproszenie łańcuckie
go ordynata Alfreda Potockiego złożył 
w Łańcucie trzydniową wizytę 
ówczesny prezydent Rzeczypospolitej 
prof. Ignacy Mościcki. Pobyt prezydenta uroz

maicono wycieczką do bazyliki w Leżajsku i po
lowaniem w podłaricuckim Julinie. W samej zaś 
rezydencji — co należało do zwyczaju — obej
rzał prezydent zamkowe stajnie i ogrody. Pod
czas składanych w Łańcucie wizyt zwyczajem 
było też prezentowanie rodowych ekwipaży 
zgromadzonych w tak imponującej liczbie i ro
dzajach przez rodziców ówczesnego ordynata — 
Elżbietę z Radziwiłłów i Romana Potockich. 
Zamkowym zaprzęgiem wyjeżdżano po najzna
komitszych gości na stację, odbywano też spacer 
pojazdem powożonym przez ordynata. W wy
padku wizyty prezydenta Mościckiego ze stacji 
do zamku jechano odkrytą limuzyną, która miała 
na drzwiczkach godło Rzeczypospolitej, do spa
cerów wybrano zaś dwa powozy — „victorię”, 
którą udano się do łańcuckiej fary, zaś spacer po 
parku odbyto bryczką. „Victoria” była luksuso
wym, wyjazdowym powozem zamówionym je
szcze w końcu ubiegłego wieku dla matki ordy
nata w renomowanej, paryskiej firmie Rotschild. 
Na zachowanej fotografii widzimy, że powożą
cemu stangretowi w liberii Potockich towarzy
szył na koźle członek prezydenckiej świty. Za
chowała się również fotografia pokazująca prze
jażdżkę po parku, którą w towarzystwie powożą
cego Afreda Potockiego odbył prezydent. I nic w 
tym nie byłoby dziwnego, gdyby nie fakt, że 
bryczka, którą jechano, nie była tym razem po
jazdem pochodzącym pierwotnie z rodowej wo
zowni Potockich. Nosiła ona ponadto zupełnie 
obce herby: „Przyjaciel” — żony i „Jastrzębiec” 
— męża, usytuowane względem siebie w tzw. 
kurtuazji.

Pojazd ten wyprodukowany został w „Za
kładzie Powozów i Bryczek F. i K. Bura
ków w Kielcach”. Bryczka posiada firmową tab

liczkę tego zakładu z jego ówczesnym adresem: 
Nowowarszawska 8, co pozwala datować pojazd 
na lata 1907—1915, bowiem wtedy mieściła się 
tam firma braci Feliksa i Kazimierza Buraków. 
Bryczka ta jest jedynym pojazdem noszącym ob
ce herby, który znalazł się w rodowej wozowni i 
był używany w majątku Alfreda Potockiego. Na
turalnie nasuwa się pytanie, co było tego powo
dem i jak ów, tak różniący się od pozostałych po
jazd, trafił do wozowni Potockich, chociaż rep
rezentował inny styl i klasę będąc typową polską 
bryczką dworską. Otóż, według zanotowanej in
formacji ostatniego, łańcuckiego koniuszego 
Harrego Herberta, bryczka ta była prezentem 
podarowanym Alfredowi Potockiemu przez jego
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1. 2. Bryczka kielecka (1), 
której użyto 
podczas wizyty prezydenta Mościckiego 
i pamiątkowe zdjęcie (2): 
powozi ordynat 
Alfred Potocki,
obok prezydent Ignacy Mościcki
3. Te sanie 
podarowane zostały 
prezydentowi Bierutowi
(zdjęcia: Mariusz Wideryński) 

że chciano uczynić gościowi przyjemność przez 
użycie zaprzęgu typowego dla szlacheckiego 
dworu, z jakiego prezydent pochodził.

Po drugiej wojnie światowej łańcucka po- 
wozownia weszła w skład utworzonego 
na terenie rezydencji hrabiów Potockich mu

zeum, które przemianowano na Państwowy Oś
rodek Muzealny. Do dyrekcji łańcuckiego POM 
w styczniu 1948 r. naczelny dyrektor Wydziału 
Muzeów i Ochrony Zabytków MKiS prof. Sta
nisław Lorentz skierował pismo, w którym in-

młodszego brata Jerzego, który miał kupić ten 
pojazd od ziemianina z województwa kieleckie
go. Musiało to nastąpić przed 1916 r., bowiem 
zachowała się pochodząca z tego roku fotografia 
wykonana w jednym z podłańcuckich folwarków 
i ukazująca powożącego właśnie tą bryczką Alf
reda Potockiego. Następny ślad przynosi inwen
tarz wozowni zamkowej z początku 1922 r., 
dzięki któremu wiemy, że interesująca nas 
bryczka stała już w reprezentacyjnej wozowni 
pośród wytwornych wiedeńskich i paryskich po
jazdów. Na razie pozostaje tajemnicą, dlaczego 
także tego pojazdu użyto podczas wizyty prezy
denta Mościckiego. Bardzo prawdopodobne jest, 

formował, że Ministerstwo Kultury i Sztuki 
przekazuje dla potrzeb prezydenta Bolesława 
Bieruta sanie ze zbiorów łańcuckich, nakazując 
przy tym wykreślenie ich z inwentarza muzeal
nego. Jednocześnie prof. Lorentz wystosował 
pismo do Kancelarii Cywilnej Prezydenta, pro
sząc Bolesława Bieruta o przyjęcie prezentu „w 
związku z ofiarowaniem Panu Prezydentowi Rze
czypospolitej przez Wojsko Polskie pary koni”. W 
odpowiedzi Kancelaria Cywilna wysłała do Łań
cuta swego przedstawiciela. W przekazanym 
łańcuckiej dyrekcji piśmie proszono „by sanie 
użytkowe przekazane dla Ob. Prezydenta R.P. 
nie wyróżniały się cechami muzealnymi względnie 

7



zabytkowymi, lecz były w dobrym stanie, wygod
ne, o dobrym wyglądzie i bezpieczne”.
W Łańcucie znajdowały się wówczas cztery sa
nie pochodzące z wozowni zamkowej oraz jedne 
„pojedyncze saneczki” z tzw. wozowni zwykłej. 
Nie wiemy, jak wyglądały oraz przez kogo były 
wyprodukowane te ostatnie, zostały bowiem 
skreślone z inwentarza muzealnego w 1959 r., a 
żaden ich opis ani fotografia nie zachowały się. 
Pozostałe były saniami wyjazdowym, przy czym 
troje z nich — wykonane w naturalnym kolorze 
drewna — służyło do wyjazdów wiejskich i po
woziła nimi służba, jedne zaś — lakierowane w 
kolorze czarnym z żółtym pasem pośrodku nad- 
sani — były saniami miejskimi i reprezentacyj
nymi, służącymi do samodzielnego powożenia 
przez właściciela. Sanie „żółte” (tak nazywano w 
Łańcucie pojazdy w naturalnym kolorze drew
na) przeznaczone były do jednokonnego i paro
konnego zaprzęgu, zaś sanie „czarne” do zaprzę
gu czterokonnego. Te pierwsze wyprodukowane 
zostały najprawdopodobniej w warsztacie pol
skim, drugie zaś w wiedeńskiej, cesarsko-kró
lewskiej firmie powoźniczej Sebastiana Armbru- 
stera, który był dostawcą dworu cesarskiego. Ze 

wszystkich sań „czarne” były najbardziej luksu
sowe i najcenniejsze — one właśnie zostały wy
brane na dar dla prezydenta Bieruta.

Proces przekazania sań — od pisma prof. 
Lorentza z 19 stycznia 1948 r. do zabrania 
ich z Łańcuta 26 stycznia tego roku — był bar

dzo szybki. Ówczesny dyrektor POM w Łańcu
cie, inż. agronom Zdzisław Ganowski, przesłał 
do Kancelarii Prezydenta pismo, w którym ko
munikował, że to on dokonał wyboru „ sanek dla 
Obywatela Prezydenta, kierując się pełnym zro
zumieniem potrzeb i warunków, w jakich sanki ma
ją służyć”.

Nie wiemy, na ile łańcuckie sanie odpowiadały 
potrzebom prezydenta i jak często Bolesław Bie
rut z nich korzystał. W rezultacie trafiły do Na
tolina, skąd przeniesiono je później do Pomocni
czego Gospodarstwa Rolniczego Prezydium Ra
dy Ministrów w Michowie. Stamtąd w 1966 r. 
rewindykowane zostały do Łańcuta i raz jeszcze 
wpisane do inwentarza muzeum.

Aldona Kruszyńska

Cmentarze i prawo

Zbierając materiały do publikacji o zabytkowych 
cmentarzach, zainteresowałem się stanem 

prawnym cmentarzy wojennych. I tu wykryłem, że 
nadal obowiązuje art. 5 ustawy z 28 marca 1933 r. o 
grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U., nr 39, poz. 
311), stanowiący m.in., że fotografowanie grobów i 
cmentarzy wojennych „wymaga zezwolenia władzy". 
Naruszenie tego przepisu zagrożone jest — zgodnie 
z art. 9 tej ustawy — karą aresztu do 6 tygodni lub 
grzywny do 500 zł (przedwojennych!). Mało tego — w 
myśl wspomnianego art. 5 ów niecny czyn został po
traktowany na równi z nielegalnie prowadzonymi na 
cmentarzu wojennym pracami ziemnymi!
Nie wierząc własnym oczom, zwróciłem się ze sto
sownym zapytaniem do redakcji „Prawa i Życia”. Re
dakcja przekazała mój list Ministerstwu Obrony Na

rodowej, które z kolei przekazało go — „zgodnie z 
właściwością" — Ministerstwu Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa. Stamtąd otrzymałem odpo
wiedź, że „przepisy tego artykułu, chociaż nie zostały 
uchylone, nie są już stosowane”. Czyli — przepis jest, 
a jakby go nie było... Co prawda resort zapewnia, że 
raczej jakby go nie było”, ale czy w to można wie
rzyć? Ministerstwo daleko, a lokalna władza blisko... 
A nuż jakiemuś nadgorliwcowi strzeli coś do głowy i 
teoretycznie będzie miał rację, bo urzędnikowi nie 
wolno traktować przepisów wybiórczo, a już zwła
szcza przepisów w randze ustawy.

Osobiście się nie boję. Zdjęcia cmentarza wojenne
go na Jastrząbce, opublikowane w „Spotkaniach z 
Zabytkami”, nr 9, 1993, wykonałem w 1992 r. Zatem 
karalność wykroczenia, którego się dopuściłem, 
uległa przedawnieniu!

Aleksander Stokowski
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Z warsztatu historyka sztuki

Portrety 
Branickich

ks. JAN NIECIECKI

W kościele parafialnym w Tykocinie 
zachował się niemal kompletny wystrój 

wnętrza z czasu budowy świątyni, to jest z 
połowy XVIII w., w tym malowidła ścienne 

Sebastiana Ecksteina i obrazy ołtarzowe 
Szymona Czechowicza. Obecnie wiszą tu 

też dwa duże portrety en pied fundatorów 
kościoła: hetmana Jana Klemensa 

Branickiego i jego żony 
Izabeli z Poniatowskich.

P
ortrety pochodzą z tego samego czasu 
co wystrój kościoła, namalowane jed
nak zostały do reprezentacyjnego Pa
sażu w warszawskim pałacu hetmana.

W kościele tykocińskim zawieszone zostały po 
1808 r. przez jednego ze spadkobierców Branic
kiego, Jana Alojzego Potockiego, prawnuka sios
try hetmana.

Z zachowanej korespondencji J. K. Branickiego 
dowiadujemy się, że portrety namalowane zosta
ły w Warszawie w latach 1749—1750 przez ma
ło znanego malarza Antoniego Tallmanna. Arty
sta ten przez kilka lat przebywał w Warszawie, 
po czym wyjechał do Wiednia. Portrety Branic
kich w Tykocinie są, jak dotychczas, jedynymi 
zidentyfikowanymi pracami tego malarza.

Bogata dokumentacja malowania portretu 
Izabeli Branickiej pozwala szczegółowo 
odtworzyć wszystkie etapy jego powstawania: 

trwający pół roku okres przygotowawczy — spo
rządzenie dwóch szkiców (olejnego na papierze 
na podstawie pastelu Louisa Marteau i pastelo
wego, wykonanego częściowo z autopsji), a także 
namalowanie portretu olejnego na płótnie z kopii 
Szymona Czechowicza — oraz też półroczny ok
res właściwej pracy nad portretem — wykonanie 
dwóch wersji projektu rysunkowego, sporządze
nie olejnego szkicu (bozzetto) na papierze i ma
lowanie portretu (od rysowania na wygruntowa- 
nym płótnie aż po udział innego malarza — 
Hoese, mieszkającego na Lesznie w Warszawie, 
który namalował kwiaty). Przez cały czas za
mawiający nie szczędzili artyście licznych ins
trukcji i uwag, mieli więc rzeczywisty wpływ za
równo na ikonografię, jak i formę portretów 
(hetman np. zażyczył sobie, by przedstawić go w 
znacznie młodszym wieku — był o czterdzieści 
lat starszy od świeżo poślubionej żony — a za 
wzór posłużyć miał jego portret, malowany 
przed laty prawdopodobnie przez Louisa de Sil- 
vestre).

Portrety Branickich reprezentują barokowy 
schemat portretów cTapparats z początku 
XVIII w. Na obu obrazach widnieje w głębi 

warszawski pałac hetmanostwa (odtworzony w 
sposób dość dowolny) — znak wysokiej pozycji 
portretowanych.
Portrety te doskonale wpisały się ideowo we 
wnętrze kościoła tykocińskiego, wybudowanego
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1.2. Antoni Tallmann, 
portret Jana Klemensa Branickiego (1) 

oraz portret 
Izabeli z Poniatowskich Branickiej 

(kwiaty malował Hoese) (2)

przez J. K. Branickiego jako swoiste rodzinne 
mauzoleum (wizerunki świętych patronów fun
datora, jego żony i przodków oraz głowy staro
żytnych Rzymian \panneaux z symbolami chwa
ły rodu w bocznych ołtarzach).

Zanim portrety zawieszono w kościele, znajdo
wało się w nim już marmurowe popiersie J. K. 
Branickiego, umieszczone tu przez wdowę po 
zmarłym hetmanie. Popiersie znajdowało się 
wcześniej w białostockim pałacu Branickich, a
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3. Popiersie
Jana Klemensa Branickiego

(zdjęcia:
Jerzy Szandomirski)

wykonać je miał, według relacji szwajcarskiego 
podróżnika Johanna Bernoulli, nie znany niko
mu miejscowy Żyd. Marmurowy „biust” jest je
dynym portretem hetmana Branickiego, na któ
rym przedstawiono go ze wszystkimi posiada

nymi orderami: Orła Białego, Świętego Andrzeja 
i niezwykle wysoko cenionym Złotego Runa (ten 
ostatni Branicki otrzymał od króla hiszpańskiego 
w 1766 r.).

ks. Jan Nieciecki
11



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Waka

Zaledwie 12 km na 
zachód od Wilna, 
przy dawnym trak

cie wiodącym przez Góry 
Ponarskie do Trok, na 
brzegu rzeki Waki położo
na jest miejscowość o tej 
samej nazwie. Słowo „wa
ka” wywodzi się prawdo
podobnie z języka tatar
skiego. Źródła historyczne 
stwierdzają, że miejscowość 
ta w 1558 r. była własnością 
Tatara litewskiego Attikie- 
za Biezgimowicza. Po jego 
śmierci drogą kupna na kil
kadziesiąt lat przeszła w rę
ce Sapiehów. Nie zachowa
ły się przekazy o losach 
miejscowości od śmierci w 
1646 r. Tomasza Sapiehy, 
koniuszego Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, do końca 
XVIII w. Wówczas stała 
się Waka własnością rodzi
ny Dąbrowskich, która 
zbudowała tu drewniany 
dwór kryty łamanym da
chem gontowym, z gan
kiem wspartym na kolu
mnach. W pobliżu dworu 
wzniesiona została drew
niana, trójosiowa oficyna o 
planie zbliżonym do kwad
ratu i łamanym dachu. Oba 
budynki przetrwały do na
szych czasów.
Po 1850 r. Wakę kupił hra
bia Jan Tyszkiewicz. W 
kilkanaście lat później, po 
upadku Powstania Sty
czniowego, zmuszony zos
tał do wyprzedaży wszyst
kich swoich posiadłości i 
przeniesienia się wraz z ro
dziną do Rygi. Majątek ku
pił od niego mieszkaniec 
Rygi — Niemiec Muller. 
Ta fikcyjna transakcja po 
ustaniu rosyjskich represji 
popowstaniowych umożli

wiła powrót Waki i innych 
majątków do rodziny Tysz
kiewiczów.

Położenie posiadłości w 
pobliżu Wilna wydawało 
się idealnym miejscem do 

Przekazy rodzinne Tysz
kiewiczów podają, że sam 
autor miał kierować praca
mi budowlanymi i sztuka- 
torskimi. Elewacja od stro
ny ogrodu nie przypomina
ła już warszawskiego „Pała
cu na Wodzie”. Półkolisty, 
przeszklony portyk środ
kowy przeznaczony został 
na ogród zimowy.
Wyposażenie pałacu skła

1. 2. Fasada (1)
i elewacja 
ogrodowa 
pałacu (2)
3. Dwór 
Dąbrowskich
4. Kaplica
— mauzoleum 
rodziny 
Tyszkiewiczów
5. Stajnie
6. Brama 
boczna
— „gotycka”
(zdjęcia:
Jolanta Kucharska)

wzniesienia rezydencji. No
wy pałac — z fasadą wzo
rowaną na warszawskich 
Łazienkach — został zbu
dowany w 1880 r. według 
projektu znanego architek
ta Leandro Marconiego. 

dało się z licznych dzieł 
sztuki znanych twórców 
zarówno polskich, jak i ob
cych. Wśród wielu nazwisk 
można wymienić Francoisa 
(?) Bouchera, Baltazara Pe- 
ruzziego, Eugene’a Josepha

Verboeckhovena czy Ja
nuarego Suchodolskiego. 
Ozdobą pałacu była seria 
niderlandzkich gobelinów z 
XVIII w. Po wybuchu 
pierwszej wojny światowej 
najcenniejsze zbiory Tysz-
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1939 r. Odbudowę i wypo
sażanie wnętrz przerwała 
niespodziewana śmierć Tysz
kiewicza w katastrofie lot
niczej w Międzyrzecu Pod
laskim w maju 1939 r. Kil
ka miesięcy później pałac 
został ograbiony po raz ko
lejny.
Po zajęciu Waki przez 
Niemców w 1941 r. oku
panci odrestaurowali moc
no zniszczony pałac, prze
budowali wnętrza i zorga
nizowali w nim szkołę rol
niczą dla Holendrów. Po wy
zwoleniu rezydencję prze
jęli nowi gospodarze — Lit
wini, którzy urządzili w niej 
instytut rolniczy; tę funk
cję pełni Waka do dzisiaj.

kiewiczowskie zostały ewa
kuowane, m.in. do Wilna, i 
dzięki temu ocalały. Pałac 
wraz z pozostałym na 
miejscu wyposażeniem za
jęło i zniszczyło wojsko 
niemieckie.

Po zakończeniu wojny ko
lejny właściciel majątku — 
Jan Michał Tyszkiewicz — 
przystąpił najpierw do od
budowy zdewastowanego 
gospodarstwa rolnego. Na 
restaurację części pomie

szczeń pałacowych trzeba 
było czekać ponad dziesięć 
lat. Pretekstem do przyspie
szenia prac było małżeń
stwo właściciela Waki, lecz 
całkowita restauracja pała
cu nie została ukończona do 

Pomieszczenia pałacowe — 
to przede wszystkim pokoje 
mieszkalne i sale reprezen
tacyjne. W osobnym bu
dynku (około 50 m od pała
cu) umieszczona została 
kuchnia, piekarnia, spiżar
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nia i część pokoi służbo
wych. Budynek ten łączył 
się z pałacem ■ za pomocą 
podziemnego przejścia, 
które później zamurowano.

Zespół pałacowy otaczał 
rozległy, stary park, sięga
jący czasu budowy dworu 
rodziny Dąbrowskich. W 
końcu XIX w. park został 
przekomponowany przez 
nadwornego ogrodnika ro
dziny Tyszkiewiczów — 
Edwarda Andre. Od głów
nej bramy wjazdowej pro
wadziła długa aleja wysa
dzana drzewami, której oś 
zamykał duży, kolisty ga
zon i fasada pałacu. Do re
zydencji prowadziła jeszcze 
jedna, „gotycka” brama 
umieszczona po prawej 

stronie parku. W przeci
wieństwie do białej bramy 
głównej — była w kolorze 
purpurowym, dawniej z 
białą, a obecnie z ciemną 
ornamentacją. W jej pobli
żu wzniesiona została neo
gotycka kaplica, mieszcząca 
w podziemiach groby ro
dzinne. Do dzisiaj zacho
wały się cztery kamienne 
figury zdobiące szczyt 
frontowy, a także (obok 
prawej ściany) płyta na
grobna z białego marmuru 
Jana Michała Tyszkiewicza 
— ostatniego pełnoletniego 
właściciela Waki. Fundato
rem kaplicy, podobnie jak 
pałacu, był Jan Tyszkie
wicz.
Na terenie parku pomiędzy 
główną bramą wjazdową i 

pałacem wzniesione zostały 
liczne budynki gospodar
cze, które szczęśliwie 
przetrwały do naszych cza
sów i świadczą o dawnej 
świetności majątku. Są to 
przede wszystkim wspania
łe, neobarokowe, murowa
ne stajnie, drewniany, pię
trowy spichlerz czy gołęb
nik — murowany budynek 
przykryty dachem namio
towym z blachy.

Obecnie pałac, park, ka
plica i budynki gospo
darcze znajdują się w do
brym stanie i pozytywnie 
świadczą o obecnych ich 
użytkownikach. Jedynie 
na dworku, drewnianej ofi
cynie i spichlerzu azbestowe 
płyty zastąpiły gontowy 

dach. W latach sześćdzie
siątych lub siedemdziesią
tych nowi gospodarze wy
budowali ceglane garaże — 
baraki dla współczesnych 
„koni mechanicznych”. Po
stawione obok pięknych 
neobarokowych stajni za
kłóciły zabytkowy charak
ter rezydencji.

Nie zapomniano o mauzo
leum Tyszkiewiczów. Od
nowione, jasne ściany kap
licy kontrastują z zielenią 
parkowych drzew. Świeże 
kwiaty na płycie nagrobnej 
Jana Michała Tyszkiewicza 
świadczą, że pamięć o daw
nych właścicielach pozosta- 
je tu wciąż żywa.

Jolanta Kucharska

Cmentarz w Borysowie

Stare cmentarze na tzw. bliskich 
Kresach są już nieźle rozpoznane, 

porządkuje się je i inwentaryzuje. Nato
miast tereny za przedwojenną granicą 
Rzeczypospolitej — to nadal często 
ziemia nie znana. Ich penetracja — bo 
rzetelnych źródeł brak — przynieść mo
że niejedną niespodziankę, taką jak od
wiedziny na cmentarzu katolickim w Bo
rysowie nad Berezyną, mieście znanym 
głównie z wielkiej bitwy podczas odwro
tu armii Napoleona w 1812 r. Przetrwała 
tam społeczność polska, przez dziesię
ciolecia walcząca o zachowanie swej 
tożsamości. Odzyskanie w 1989 r. zam
kniętego pół wieku wcześniej kościoła 
dało oparcie i duchową opiekę ludziom, 
dla których rozbiory w istocie nigdy się 
nie skończyły.
Cmentarz, zwany „na Kalwarii", położo
ny na wschodnim skraju miasta, zaska
kuje dużą liczbą polskich napisów na
grobnych, nie tylko dawnych, ale i naj
nowszych, wykonanych starannie, bez 
jakże częstych błędów w pisowni. Blisko 
wejścia znajduje się kaplica Serca 
Jezusowego, niegdyś zburzona w

Kapliczka 
przydrożna na borysowskim 

cmentarzu 
(fot. Jarosław Komorowski) 

ciągu jednej nocy, teraz zaś odbu- 
dowana. Poza nią widnieje malowni
cza kapliczka przydrożna, zapewne 
wtórnie ogarnięta cmentarnym płotem,

tym cenniejsza, źe takich obiektów 
przetrwało na Kresach niewiele. Przy 
głównej alei, na kamiennym cokole z 
napisem „Przechodniu zatrzymaj się na 
chwilę i zmów Zdrowaś Marya", stoi peł
na ekspresji Pieta.

Najstarszy odszukany nagrobek, ma
sywny żeliwny sześcian, upamiętnia 
członków rodziny Jakowickich, Miła- 
dowskich i Meysztowiczów, zmarłych w 
latach 1841—1860. Obok kaplicy po
chowany jest ksiądz Wiktor Szutowicz, 
potajemnie pracujący w Borysowie od 
1945 do 1960 r. Uwagę zwracają groby 
wielu pokoleń polskich rodzin, między 
innymi Babickich — z mogiłą zmarłego 
w 1926 r. księdza Wiktora Babickiego, 
oraz Kasperowiczów, o których można 
by napisać pasjonującą i tragiczną zara
zem sagę. Ksiądz Feliks Kasperowicz, 
miejscowy proboszcz, aresztowany i 
wywieziony w 1934 r., zmarł na zesłaniu 
w 1950 r. i spoczywa w okolicach Om- 
ska. Cmentarz 'w Borysowie dobitnie 
świadczy o nieprzerwanej polskiej 
obecności na ziemiach tak dawno przez 
Rzeczpospolitą utraconych.

Jarosław Komorowski

14



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Złota Róża

Spośród licznych lwow
skich synagog naj
piękniejszą i najstar
szą była synagoga Złotej 

Róży, określana przez 
znawców sztuki judaistycz
nej perłą budownictwa 
żydowskiego w Polsce. 
Zbudowana została w XVI 
w. przez architektów wło
skich w swoistej lokalnej 
odmianie renesansu lwow
skiego, jednak o założe
niach konstrukcyjnych na 
wskroś gotyckich. Znajdo
wała się ona w dzielnicy 
śródmiejskiej, stanowiącej 
stare getto, przy ówczesnej 
ul. Żydowskiej (nazwa od 
1387 r.), przemianowanej w 
1871 r. na ul. Blacharską. 
Fundatorem synagogi był 
znany kupiec — Izak Na- 
chmanowicz, bogaty dzier
żawca dóbr ziemskich i 

jej budowę. Jak podają 
historycy Majer Bałaban i 
Fryderyk Papee, zatrud
niony był przy tych pra
cach architekt włoski Paweł 
Rzymianin, twórca m.in. 
cerkwi Wołoskiej, kościoła 
bernardynów i prawdopo
dobnie kaplicy Kampianów 
we Lwowie.
Budowa synagogi zakoń
czona została w 1582 r. Po
czątkowo bóżnica przezna
czona była wyłącznie dla 
mężczyzn i składała się z 
prostokątnej sali głównej 
zbliżonej do kwadratu z 
przedsionkiem i dwiema 
izbami. Kilkanaście lat pó
źniej rozbudowę synagogi 
rozpoczął syn Izaka, Na
chman Izakowicz, ożenio
ny ze Złotą Różą. Przebu
dowę i tym razem prowa
dził prawdopodobnie Pa-

rogatek, ceł i myt ruskich, 
którego wpływy sięgały aż 
po dwór Żygmunta Augu
sta. On to w 1580 r. wyku
pił od gminy plac pod przy
szłą synagogę tuż obok do
mu, w którym sam miesz
kał i rok później rozpoczął 

weł Rzymianin i jego 
współpracownicy — Am
broży Przychylny i Adam 
Zacharyasz. Równocześnie 
rozpoczął się wieloletni, 
głośny proces jezuitów z 
Żydami. Jezuici przybyli 
do miasta w 1591 r. i nie 

mając dla siebie miejsca na 
budowę kolegium i kościo
ła, zamierzali znaleźć je w 
dzielnicy żydowskiej. Pro
ces ów trwał nieprzerwanie 
przez wiele lat. Usiłując 
wywrzeć nacisk na Radę 
Miejską, jezuici zarzucili jej

1. Synagoga Złotej Róży 
na rysunku w tuszu 
nieznanego autora 
(1924 r.)

2. Przekrój synagogi 
według inwentaryzacji 
w 1914 r.

nieprawomocną sprzedaż 
parcel Żydom. W 1603 r. 
doszło do wyroku, na mocy 
którego w dwa lata później 
miało nastąpić oddanie je
zuitom gruntów wraz z bó
żnicą. Ale w 1606 r. proces 
zaczął się ponownie, gdy 
wyłoniła się sprawa przejś
cia do kościoła utworzone
go z bóżnicy, które prowa
dziło przez sień żydowskie
go domu Marka Izakowi- 
cza. Przeszło cztery lata sy
nagoga stała zamknięta, aż 
sprawę załatwiono ugodo
wo, sięgając do wyższych 
instancji w Warszawie i 
Krakowie. Jezuici ostate-
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3. Wnętrze bóżnicy
— Aron Hakodesz 
na fotografii J. Jaworskiego 
z 1928 r.

4. Blacha reflektorowa
z wyobrażeniami postaci ludzkich 
na rysunku K. Krzyżanowskiego 
z 1914 r.

cznie zrzekli się swych pre
tensji i otrzymali w zamian 
rekompensatę pieniężną. 
Ponowne otwarcie bóżnicy 
nastąpiło na wiosnę 1609 r.

Z tym to burzliwym ok
resem wiąże się wiele 

mitów i legend o cudach, 
których miała dokonać żo
na Nachmana I Żakowicza, 
aby ocalić świątynię ży
dowską. Według opowia
dań kahalnych Róża przy
równywana była do słynnej 
Estery, która dla dobra Ży
dów poświęciła cześć i ży
cie. W tym wypadku jed
nak sprawę rozwiązały pie
niądze, a Róża Nachmano- 
wa dożyła późnych lat, po

zostawiając po sobie zna
czny majątek. Pochowano 
ją na starym cmentarzu ży
dowskim przy ul. Szpital
nej, a w wyrytej na nagrob
ku inskrypcji czytamy 
rn.in.:

wśród wielu/
nie znalazłem podobnej. 

Królowie ją widzieli,/ 
a książęta przed nią/ 
wstawali
dla oddania jej hołdu.
Oby jej dusza miała udział/ 
w życiu wiecznym (...)”.
W ten sposób synagoga 
otrzymała nazwę Złotej 
Róży, zwana też była bó
żnicą Nachmanowiczów lub 
po hebrajsku Turej Zahaw, 
co znaczy Złote Wrota (ty

tuł głównego dzieła rabina 
lwowskiego Dawida Hale- 
vy’ego, zm. w 1667 r.).

Synagoga Złotej Róży 
sprawiała na zewnątrz 
niepozorne wrażenie. Wciś

nięta w głąb zabudowań 
podwórza, z licznymi przy
budówkami, w ciągu wielu 
lat zatraciła swój pierwotny 
wygląd. Na podstawie za
chowanych rycin i fotogra
fii widać, jak szczególnie 
niekorzystnie przedstawiał 
się pulpitowy dach przek
rycia głównej sali synagogi. 
Wnętrze bóżnicy, o pro
stym, surowym, ale har
monijnym założeniu, sta
nowiło w dużej mierze o jej 

pięknie. Dwoistość stylowa 
przejawiała się przez zasto
sowanie konstrukcji gotyc
kich i dekoracji renesanso
wej. Na przykład czworo
kątna sala synagogi nakryta 
była sklepieniem gotyckim 
o pięciu zwornikach z że
brami i wspierającymi je 
konsolami o renesansowych 
profilach.
Rozwiązanie przestrzenne 
głównej sali modlitewnej w 
bóżnicy kształtowały jej za
sadnicze elementy: Aron 
Hakodesz i bima. Aron 
Hakodesz znajdował się 
pośrodku wschodniej ścia
ny i tworzył rodzaj wgłę
bionej w grubość muru sza
fy ołtarzowej do przecho-
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6. Resztki 
północnej ściany synagogi 
na współczesnym zdjęciu

5 ~| 5. Żydzi przed bóżnicę Złotej Róży
na akwałorcie
Józefy Kratochwili-Widymskiej

wywania rodałów, zam
kniętej drzwiami i ukrytej 
za zasłoną (parochet) oraz 
lambrekinem (kapores), 
wyciętym w kilka półokrąg
łych zębów zakończonych 
frędzlami. Całość ukształ
towana była w formie rene
sansowego kamiennego por
talu, zwieńczonego w gór
nej kondygnacji tablicami 
dekalogu. Prowadziły tu 
kamienne schody, ograni
czone kunsztownie kutą że
lazną balustradą zamykaną 
bramką. Bima (mównica) 
usytuowana była zgodnie z 
regułą na osi głównej sali i 
otaczała ją kuta, ozdobna 
balustrada, w rodzaju żela
znej altany.

Bóżnica wyposażona była w 
liczne cenne sprzęty ru
chome, m.in. świeczniki o 
nieprzeciętnej wartości ar
tystycznej, np. menora z 
1680 r. stojąca na ołtarzu. 
Na ścianach synagogi wisia- 
ły mosiężne blachy reflek
torowe odbijające światła 
świec, zdobione różnymi 
motywami ptaków i zwie
rząt. Znajdowała się tu tak
że skarbona w kształcie 
kropielnicy, pulpit kantora 
oraz skarbiec z cennymi ju
daikami i przedmiotami 
kultu.

Zachowane rysunki i 
fotografie synagogi

Złotej Róży stanowią obec

nie jedyne źródło ikonogra
ficzne pozwalające na bliż
sze poznanie obiektu. Nie
zwykle wartościowym ma
teriałem była inwentaryza
cja architektoniczna wyko
nana w 1914 r. pod kierun
kiem Adolfa Szyszko-Bo- 
husza przez jego studentów 
z Wydziału Architektury 
Politechniki Lwowskiej: 
Fryderyka Tadaniera, Mie
czysława Rzepeckiego, Ka- 
likstą Krzyżanowskiego i 
Zygmunta Sperbera. Op
rócz pomiarów wykonali 
oni liczne rysunki wyposa
żenia i detali architektoni
cznych oraz dużą liczbę 
akwareli i fotografii. Syna
gogę tę uwieczniło też wielu 

artystów, np. na akwareli 
A. Kamieniobrodzki, na 
akwaforcie Józefa Kra- 
tochwila-Widymska.

W czasie ostatniej wojny, 
tuż po wkroczeniu Nie
mców do Lwowa na po
czątku lipca 1941 r. syna
goga została doszczętnie 
zniszczona i spalona. Dzi
siaj na próżno by jej szukać 
przy ul. Blacharskiej 27 
(obecna ul. Fedorowa). Na 
pustym, placu szumią wy
sokie topole, a jedyny ślad, 
który pozostał po synago
dze, to resztki jej północnej 
ściany.

Maria Malzacher
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Pomniki Historii

Krzemionki i Biskupin

Oba archeologiczne rezerwaty podlegają mery
torycznie Państwowemu Muzeum Archeo
logicznemu w Warszawie. W „Spotkaniach z 

Zabytkami” pisaliśmy o nich niejednokrotnie, m.in. w 
1993 r. z okazji sześćdziesiątej rocznicy odkrycia osady 
w Biskupinie (Słońce w herbie, nr 3, s. 19) i w 1994 r. o 
pracach badawczych w Krzemionkach Opatowskich 
(Krzemionki — pradziejowe centrum, nr 8, s. 44). Przy
pominamy więc tylko, że kopalnie krzemienia pa
siastego koło Ostrowca Świętokrzyskiego odkryte 
zostały w 1922 r. i są największym, najlepiej za
chowanym obiektem tego typu na świecie, eksp
loatowanym w latach 3000—1800 p.n.e. Pole eksp
loatacyjne ma kształt zbliżony do paraboli i ciągnie się 
pasmem o szerokości 30—180 m na przestrzeni 5 km. 
W jego obrębie zlokalizowanych zostało około 3000 
szybów. Krzemień w zależności od głębokości wystę
powania wydobywano w prostych, płytkich dołach szy
bami sięgającymi 9 m. W zależności od prowadzonych 
prac ówcześni górnicy używali różnych narzędzi: ka
miennych i krzemiennych kilofów, rogowych klinów i 
dźwigni. Zachowały się podziemne chodniki i komory z 
porzuconymi narzędziami górniczymi i rysunkami 
naskalnymi — śladami dawnych wierzeń. Wydobyte na 
powierzchnię bryły krzemienia obrabiano, nadając im 
kształt zbliżony do siekier i dłut. Ostateczną formę na
rzędzi uzyskiwano przez proces szlifowania tych pół- 
wytworów. Ostatnio odkryto m.in. ślady po drew
nianych konstrukcjach wokół głębokiego szybu zwią
zane z nakryciem dachowym lub np. z wyciągiem do 
wydobywania urobku. Znaleziono także ślady dawnego 
osadnictwa pozwalające na zrekonstruowanie gór
niczych domów i warsztatów obróbki krzemienia.
Krzemionki mogą więc niedługo wyglądać tak 
jak Biskupin, gdzie znajdowała się — obecnie 
częściowo zrekonstruowana — osada obronna 
ludności kultury łużyckiej z przełomu epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza (VIII—VII w.p. 
n.e.). Osada ta wzniesiona została na wyspie (obecnie 
półwysep) Jeziora Biskupińskiego i obejmowała oko
ło 2 ha. Wyspę otoczono falochronem z dębowych 
bali, szerokim na 3—8 m. Wokół osady wzniesiono 
wał obronny o konstrukcji drewniano-ziemnej. Od 
strony południowo-wschodniej do grodu prowadziła 
brama o szerokości 3 m z drewnianą wieżą obronną. 
Bramę z brzegiem jeziora łączył drewniany most o 
szerokości 3 m. Wewnątrz wału znajdowało się 13 
rzędów drewnianych domów, krytych trzciną, po
przedzielanych ulicami wyłożonymi drewnianymi ba
lami. Osadę zamieszkiwało około 1000 osób zajmują
cych się rolnictwem, hodowlą, rybołówstwem oraz 
różną działalnością produkcyjną. Osadę w Biskupinie 
odkryto w 1933 r. i od tego czasu prowadzone są tam 
badania archeologiczne.
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(zdjęcia: 1—4 — Andrzej Ring)

INFORMACJA: Rezerwat Archeologiczny 
i Muzeum Neolitycznego Górnictwa w Krze
mionkach, 27—400 Ostrowiec Świętokrzyski, 
tel. 62-09-78

Muzeum w Biskupinie, 88—410 Gąsawa, 
tel. Gąsawa 25-55-94

1. Krzemionki
— ciemna warstwa krzemienia 
w ścianie korytarza kopalni
2. Krzemionki
— model pragórnika 
przy pracy
3. Krzemionki
— podziemna 
trasa turystyczna
4. Biskupin
— półwysep 
z lotu ptaka
5. Biskupin
— oryginalne drewno 
odsłonięte przez archeologów
6. Biskupin
— odtworzony falochron 
z dębowego drewna

19



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zasłużone ruiny

Wieś Olsztyn poło
żona jest 12 km 
na południowy 
wschód od Częstochowy. 

Od dwóch lat w Olsztynie 
organizowane są we wrześ
niu pokazy pirotechniczne i 
laserowe. Miejsce dla tego 
widowiska nie zostało wy
brane przypadkowo — od
bywa się w ruinach górują
cego nad okolicą średnio
wiecznego zamku, będą
cych dla tego rodzaju imp
rez znakomitą oprawą. Owe 
majestatyczne ruiny są po
zostałością potężnej wa
rowni wchodzącej w skład 
małopolskiej linii obronnej, 
zwanej dziś Szlakiem Or
lich Gniazd. Jest to jedno
cześnie pierwsza twierdza, 
licząc od Jasnej Góry, wy
korzystująca w swoim sy
stemie obronnym wapienne 
wzgórza Jury Krakowsko- 
Częstochowskiej. Zbudo
wał ją Kazimierz Wielki 
około połowy XIV w.; 
pierwsza wzmianka o zam
ku zamieszczona jest w do
kumencie królewskim z 
1349 r.
W 1370 r. Ludwik Węgier
ski przekazał Olsztyn wraz 
z innymi zamkami ziemi 
wieluńskiej Władysławowi 
Opolczykowi. Król Wła
dysław Jagiełło odebrał 
księciu zamek w 1396 r. i w 
XV w. oddał go w dzierża
wę Janowi Odrowążowi ze 
Szczekocin, który rozpo
czął rozbudowę warowni; 
była ona wówczas siedzibą 
starostwa i miała stałą zało
gę. W XV w. zamek rozbu
dowywany był w kierunku 
południowo-zachodnim, w 
1488 r. od strony południo
wej założono miasto.
Z historii znanych jest wie
lu olsztyńskich starostów, 
prawie każdy z nich miał 
swój wkład w dzieło po
większania i modernizacji 
budowli. Szczególnie ko
rzystny okres nastąpił za 
starostwa Piotra Opaliń
skiego, który znacznie po

większył zamek górny w la
tach 1540—1551. Warto 
dodać, że na początku XVI 
w. starostą w Olsztynie był 
późniejszy król Polski Zyg
munt I Stary.

Olsztyńska warownia prze
szła wiele batalii, ale legen
dą obrosła jej obrona w 
1587 r., kiedy zamek usiło
wał zdobyć arcyksiążę Ma
ksymilian, pretendent do 
tronu polskiego. Załoga 
pod wodzą Kacpra Karliń- 
skiego nie oddała zamku, 
ale dowódca poświęcił życie 

swojego jedynego syna, 
pojmanego przez wroga i 
prowadzonego w pierwszej 
linii ataku. Niespokojny 
duch Karlińskiego podob
no do dzisiaj błąka się po 
ruinach i załomach skal
nych. Nie jest to bynaj
mniej jedyna zjawa związa
na z Olsztynem. W połowie 
XIV w. więźniem na zam
ku był wojewoda poznański 

Maćko Borkowic, herbu 
Napiwon. Początkowo w 
łaskach królewskich, w 
1352 r. stanął na czele kon
federacji skierowanej prze
ciwko królowi, za co został 
skazany na banicję. Po 
powrocie zajął się rozbój- 
nictwem i mimo upomnień 
Kazimierza Wielkiego nie 
zaprzestawał tego procede
ru. Zniecierpliwiony wład
ca pojmał go i uwięził w 
olsztyńskim lochu, gdzie 
nieszczęśnik dostawał co
dziennie wiązkę siana i 
czarkę wody. Skonał po 40 
dniach męczarni, a jego po
kutujące widmo można 
spotkać po dziś dzień.
Trwająca dzielnie na straży 
pogranicza warownia nie 
oparła się, podobnie jak 
wiele średniowiecznych 

strażnic, „potopowi szwe
dzkiemu” — zdobyta w 
1655 r., zrujnowana i ogra
biona niszczała z biegiem 
lat coraz bardziej. W 1722 
r., po pożarze miasta, 
kamienie z opustoszałego 
zamku wykorzystano do 
odbudowy barokowego koś
cioła. Do dzisiaj zachowały 
się fragmenty murów i 
dwie baszty.

Zamek tworzył monumen
talną kompozycję ze skali
stym podłożem i został 
znakomicie połączony ze 
skałą i naturalnymi jaski
niami. W okresie świetnoś
ci zespól warowny składał 
się z zamku górnego, dol
nego i dwóch przedzamczy. 
Zamek górny, najstarszy 
element warowni zbudo
wany na planie czworoboku 
z miejscowych wapieni, 
wyróżniał się okrągłą wieżą, 
której wysokość nie prze
kraczała początkowo 20 m, 
a w XV w. została powięk
szona do 26 m. Od północy, 
na wysokości 8 m wieża 
miała otwór wejściowy, do 
którego zapewne prowadził 
ganek łączący ją z wieżą 
mieszkalną dobudowaną od 
strony północno-wschod-

1. Plan zamku
(wg B. Guerquina):
A — zamek górny z XIV w., 
B — dziedziniec główny,
C — dom mieszkalny na skale, 
D — dostawiona
w XVII—XVIII w.
wieża mieszkalna,
E — okrągła wieża 
zamku górnego
2. Widok
na cylindryczną wieżę 
zamku górnego
(fot. Wojciech Gil)
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niej prawdopodobnie na 
przełomie XVI i XVII w. 
Jedna z położonych niżej 
baszt łączyła się bezpoś
rednio z jaskinią w masywie 
skalnym. Poniżej zamku 
górnego powstał zamek 
dolny, którego dziedziniec 
otoczony był murem z 
wkomponowaną weń ska
łą, stanowiącą fundament 

domu mieszkalnego. Głów
ny wjazd znajdował się od 
południa. Od strony po
łudniowo-zachodniej do 
górnego i dolnego zamku 
dobudowano dwa przed- 
zamcza otoczone murami 
i fosami.
Olsztyńskimi ruinami za
częto interesować się do
piero w XIX w. Przyczyni

ła się do tego zapewne bo
haterska obrona w 1587 r., 
o której pisali „ku pokrze
pieniu serc” Aleksander 
Fredro i Władysław Syro
komla. Za naszych czasów 
zamek i okolica uwiecznio
ne zostały m.in. w filmach: 
Pamiętnik znaleziony w Sa- 
ragossie i Hrabina Cosel.
Z zamkowego wzgórza (370 

m n.p.m.) roztacza się wi
dok na pasmo „Sokolich 
Gór”, gdzie utworzono re
zerwat, oraz na liczne pa
górki zwieńczone wapien
nymi ostańcami. A same ru
iny są fragmentem pięknego 
Zespołu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych.

Wojciech Gil

Przed remontem

Wojewódzki konserwator zabyt
ków w Jeleniej Górze wystąpił 
do resortu kultury i sztuki o 5 mid sta

rych złotych na remont osady tkaczy 
śląskich w Chełmsku Śląskim, sta
nowiącej wielką atrakcję turystyczną 
Jeleniogórskiego. — „Pieniądze naj
prawdopodobniej otrzymamy. Za
pewnia! mnie o tym prof. Tadeusz 
Polak, wiceminister kultury i sztuki. 
Ogląda! osadę wraz z posłami, którzy 
dyskutowali w Jeleniogórskiem o no
welizacji ustawy o ochronie dóbr kul
tury" — mówi Wojciech Kapałczyń- 
ski, wojewódzki konserwator zabyt
ków w Jeleniej Górze. Resort kultury 
dysponuje specjalnym funduszem w 
ramach programu ratowania bu
downictwa drewnianego, zaś osada 
tkaczy zbudowana jest z drewna, 
które po prostu sypie się: jedne deski 
odpadają, inne murszeją.
Domki są zamieszkane. Są to miesz

kania komunalne podlegające gminie Lu
bawka, która nie ma środków na ich remont. 
Gdy nie widać turystów, mieszkańcy wy
chodzą z domków i wygrzewają się w pod
cieniach. Uciekają przed turystami, bo ci są 
ciekawscy — zaglądają do okien, proszą, by

ich wpuścić, interesuje ich, jak do- 
mek wygląda w środku.

Przed wiekami, w ciepłe dni, tkacze 
wyciągali krosna i także zasiadali w 
podcieniach, gdzie pracowali. Po
stawili swoją drewnianą osadę w 
1707 r. Przybyli tu z Czech, budowę 
zlecili najprawdopodobniej jednemu 
zakładowi ciesielskiemu — uważają 
badacze. Wszystkie domki są bo
wiem do siebie bliźniaczo podobne, 
mają konstrukcję ryglowo-zrębową. 
Nazwano je „Dwunastoma Aposto
łami”, gdyż byto ich 12 (zostało 11). 
„Ostatni przed laty rozebrano; to byt 
Judasz" — mówi jeden z mieszkań
ców. Innemu mieszkańcowi konser
wator zabytków kazał zdjąć z domku 
antenę satelitarną — przecież w 
XVIII w. nie znano takich urządzeń.

Marek Perzyński
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Akcja dwory

Dwór hrabiego Albrechta

Stanisławscy herbu
Sulima siedzieli na

Warmii co naj
mniej od końca XVI w. i 
już na początku następnego 
stulecia doszli tutaj do naj
większego znaczenia, które 
wyrażało się bardziej w 
osiągniętych godnościach i 
parantelach niż w posiada
nym majątku. Od około 
1608 do 1741 r. w rękach 
Stanisławskich pozostawało 
stanowisko warmińskiego 
wójta krajowego (Landvogt) 
— najwyższe w lokalnej 
hierarchii świeckich urzęd
ników, lecz przecież nie 
dość satysfakcjonujące, łą
czyli je więc zazwyczaj z 
funkcjami starościńskimi. 
Przede wszystkim jednak 
Warmiacy musieli liczyć na 
uśmiech fortuny przebywa
jąc bliżej królewskiego ma
jestatu.

Wacław Albert Stanisław
ski (1652—1718), posia
dacz około 168 łanów w 
komornictwie reszelskim i 
jeziorańskim, był pułkow
nikiem wojsk koronnych i 
szambelanem króla Jana 
III; według napisu na por
trecie z galerii rodowej peł
nił nawet funkcję komen
danta Krakowa (Commen- 
dant in Cracau). Synowie 
Wacława z pierwszej żony 
Anny: Abraham Ludwik, 
Albrecht Zygmunt i Bogus
ław, zaczynali od nauki w 
kolegiach jezuickich w 
Braniewie i Reszlu, następ
nie próbowali wojaczki i 
karier urzędniczych. Naj
starszy, Abraham Ludwik 
(1683—1741), dziedziczył 
po ojcu urząd wójta war
mińskiego, objął też najwa

żniejsze dobra: Mołdyty i 
Tejstymy. Nadspodziewa
nie wysoko wyniosła fortu
na drugiego według star
szeństwa — Albrechta 
Zygmunta (1688—1768), 
który już jako młodzieniec 
znalazł się w saskim oto

czeniu króla Augusta II 
Mocnego, a następnie prze
szedł na drezdeńskim dwo
rze kolejne szczeble: od 
szambelana (1720) do ho
norowego ministra skarbu 
(1743) i ministra tajnego 
gabinetu Saksonii (1762). 
Najwyższe godności oraz 

lukratywną posadę gene
ralnego poczmistrza Prus 
Królewskich (1736) otrzy
mał od Augusta III, któ
remu — jak utrzymuje 
większość badaczy — miał 
być przyrodnim bratem! 
Niebywałe było życiowe 

powodzenie prowincjusza, 
który do tytułów już wy
mienionych dokładał kolej
no: hrabiostwo Rzeszy (14 
IX 1736; z przydomkiem 
von Seegut, von Zeiguth), 
małżeństwo z Luizą Alber- 
tyną, najstarszą córką księ
cia Holstein-Beck (1737), 

pruski Order Pour le Meri- 
te, wreszcie Order Orła 
Białego (1762). Jednego mu 
tylko zabrakło: spadkobier
cy zaszczytów i majątku. 
Mołdyty wniosła Stanis
ławskim Sybilla von Sched- 
lin Czarlińska, od 1604 r. 
małżonka Ludwika Stanis
ława. Choć nie były to ich 
największe dobra (17,5 la
na), jednak ze względów 
prestiżowych stały się 
gniazdem rodu. W XVIII 
w. przedstawiciele rodu pi
sali się: Heres in Molditten, 
a od czasu otrzymania 
przez Albrechta Zygmunta 
tytułu hrabiowskiego — 
także jako hrabiowie. Pa
nowie na Mołdytach ufun
dowali beneficjum przy oł
tarzu św. Jana Chrzciciela 
(później Jana Nepomuce
na) w kościele farnym w 
Reszlu, mieli tam również 
swą kryptę, w której jako 
jeden z ostatnich spoczął 
nasz Albrecht Zygmunt.
Dwór w Mołdytach jest 
jedną z tych niepozornych 
rezydencji, których bliższe 
poznanie nadspodziewanie 
wzbogaca podręcznikową 
wiedzę o urozmaiconej ar
chitekturze siedzib szla
checkich. Dziwnie nie za
uważony przez badaczy i 
nie doceniony przez regio
nalistów, którzy nie mogli o 
nim nie wiedzieć — jest oto 
przeze mnie prezentowany 
szerokiej publiczności po 
kolejnych, z lat osiemdzie
siątych, „zabiegach moder
nizacyjnych”, które wszak 
można było przeprowadzić 
z mniejszą szkodą dla za
bytkowej budowli (uwzg
lędnionej w urzędowym 
wykazie zabytków architek
tury). Niejasno przypomi
nam sobie wrażenie, jakie
go doznałem oglądając go 
po raz pierwszy przed 
czternastoma laty, podczas 
obozu inwentaryzacyjnego, 
który zorganizowaliśmy 
wraz z przyjaciółmi z 
Ośrodka Dokumentacji Za
bytków. Piękniejszy niż na
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4. Kamienny kartusz 
z herbem Sulima 
(zdjęcia:
2. 4 — Grzegorz Kumorowicz)

1. Portret 
Albrechta Zygmunta

Stanisławskiego 
(A. E. Knopke, 1747; 

zb. Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie)

2. Dawny 
dwór Stanisławskich,

obecnie 
dom mieszkalny 

pracowników 
gospodarstwa rolnego 

3. Rzut poziomy dworu 3

przedstawionym zdjęciu 
już nie był, wydał się jed
nak bardziej malowniczy i 
tajemniczy.
Rzut poziomy tej kameral
nej rezydencji z mocno ak
centowanym ryzalitem na 
osi, mieszczącym w przy
ziemiu obszerną sień od 
dziedzińca i salon od ogro-

Akcja cmentarze

Cmentarz w Turze

Tur jest niewielką wioską w woj. sie
radzkim. Niedaleko od drogi do 
Poddębic znajduje się wiejski cmenta

rzyk, do którego prowadzi ceglana bra
ma z 1923 r. Na cmentarzu zachowało 
się kilka pomników z XIX i początku XX 
w., np. piaskowcowy postument w stylu 
secesyjnym wystawiony na grobie Emilii 
z Ruszkiewiczów Pawłowskiej (zm 
1896) i wykonany przez firmę kamie
niarską L. Hauke ze Zgierza czy grani
towy obelisk, pod którym został pocho
wany m.in. Jerzy Ursyn Niemcemicz (zm. 
1927). W bardzo złym stanie znajduje się 
otoczony żeliwnym ogrodzeniem pia
skowcowy pomnik zmarłego prawdopo
dobnie w 1868 r. Józefa Mazowieckiego. 
Najciekawszym zabytkiem jest jednak 
obejście grobowca Rudnickich. Znajdu
je się tu kilka płyt ułożonych poziomo na 
ziemi, pod którymi pochowano Helenę 
z Władomirskich Rudnicką (zm. 1856). 

z Mazowieckich Florentynę Ćwierdziń- 
ską (zm. 1892) i Franciszka Rudnickie
go. Nad nimi dominuje ponad trzyme
trowy pomnik Feliksa Rudnickiego 
(1838—1887) i „ukochanego synka 
Jadwigi i Feliksa", Jerzyka Rudnickiego 
(1882—1889). Wietrzejący powoli pia
skowiec i rzeźbiarska fantazja nie ziden 
tyfikowanego kamieniarza sprawiają 
ogromne wrażenie. Pomnik zwieńczony 
figurą klęczącego dziecka z krzyżem 
między złożonymi do modlitwy rękoma 
ma zaskakującą podstawę. Połowa mo
numentu jest jakby wyszarpana — kłę
bią się w „wyrwie” bukiety róz opadające 
na kotwicę, czaszkę i liście paproci — 
symbole śmierci, ale i ... nadziei. Obok 
kotwicy wyrzeźbiono barokizujący kar
tusz z epitafium Jerzyka, u góry zaś od 
frontu pod figurą umieszczono inskryp
cję jego ojca Feliksa.

Mirosław Pisarkiewicz
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du, oraz z płytkimi jedno
osiowymi skrzydłami — jest 
ewidentną transpozycją 
rozplanowania pałacu 
Schliebenów w Sanditten 
(ros. Łunind) nad Pregołą, 
wzniesionego do 1736 r. 
Zwraca uwagę charaktery
styczne umieszczenie ko
minków w salonie po bo
kach wejścia z sieni, zasto
sowane wcześniej w pałacu 
Dohnów w Willkiihnen 
(1674—1675), który był 
zresztą wzorcem dla pałacu 
w Sanditten. Na analogi
cznym planie powstała jed
nak budowla o zdecydowa
nie odmiennej bryle, innej 
liczbie osi, bez sutereny, 
nakryta rozłożystym da
chem mansardowym z pół
szczytami dolnymi (taka 
niewątpliwie była forma 
pierwotna) — przywodząca 
w widoku zewnętrznym 
skojarzenia z polskim dwo
rem alkierzowym. Spośród 

małych rezydencji pruskich 
największe podobieństwo 
do Mołdyt wykazuje póź
niejszy od nich dwór 
Reibnitzów w Gisielu koło 
Morąga (obecnie całkowita 
ruina); w mniejszym stop
niu Powodowo koło Pasłęka 
oraz Górowo na Warmii 
(wszystkie z drugiej połowy 
XVIII w.).

Budowniczym siedziby w 
Mołdytach, już po śmierci 
Abrahama Ludwika (1741), 
był bez wątpienia hrabia 
Albrecht Zygmunt. Jego 
poczynaniami kierowała 
myśl o upamiętnieniu 
splendoru rodziny, na co 
wskazuje herb w przyczół
ku: Sulima w podstawowej 
redakcji, pod hrabiowską 
koroną dziewięciopałkową; 
Albrecht Zygmunt zaś 
otrzymał wraz z tytułem 
herb czterodzielny z trzema 
klejnotami, o niezwykle 

złożonym programie. Co 
więcej, niejako udzielił on 
rodzeństwu prawa do swe
go tytułu: różni członkowie 
rodziny występują jako 
hrabiowie w księgach para
fialnych Reszla, jeden z 
bratanków użył tytułu w 
inskrypcji fundacyjnej na 
patenie (zaginiona). Sam 
Albrecht Zygmunt zgro
madził w Mołdytach gale
rię portretów rodzinnych, z 
której do 1945 r. zachowało 
się pięć: jego własny — jako 
kawalera Orderu Orła Bia
łego — oraz braci: Abra
hama Ludwika, Bogusława 
(1689—1765), Wacława Ju- 
stusa Wawrzyńca (1703— 
—1752) i Augusta Karola 
Fryderyka (1704—1756). 
Na odwrociach portretów 
braci kazał umieścić napisy 
biograficzne w języku nie
mieckim, z tytulaturą „hra
bia... pan na Mołdytach1”. 
Musiało to nastąpić w 1762 

r., gdy wiekowy już hrabia 
porządkował swoje sprawy 
i pomału żegnał się ze świa
tem. Ostatni Stanisławski 
na Mołdytach, Piotr Józef 
Justus, opuścił ziemski pa
dół przedwcześnie (1774), 
pozostawiając małoletnią 
wówczas córkę Helenę, któ
ra jeszcze w 1788 r. proceso
wała się z powodu zbyt nis
kiej — jej zdaniem — ceny 
sprzedaży majątku porucz
nikowi Kurowskiemu.
Hrabia Albrecht bywał w 
Mołdytach częstym goś
ciem, ale nie mieszkał. 
„ Wybrał sobie Królestwo 
Pruskie i spędzał łata w 
swoich dobrach a zimy w sto
łecznym mieście Królewcu, 
służąc dwóm swoim królom 
wiernie i uczciwie”. Tak 
głosił napis na wielkiej skó
rzanej chorągwi w kościele 
w Lipowinie.

Andrzej Rzempołuch

Dach „podkasany”

Ciekawym elementem 
dawnego budownict
wa ludowego Zamojszćzyzny 

jest dach o miejscowej na
zwie „szar” — słowo to ozna
cza rząd dranic (desek); 
zwany jest także podkasa- 
nym. Nazwa ta wzięła się 
stąd, że stoma zajmuje dwie 
trzecie połaci dachu, nato
miast okap pokryty jest dra
nicami na wysokość około 1 
m. Słoma została tu jak gdyby 
podciągnięta do góry — stąd 
nazwa „podkasany”. Dach 
ten występuje obecnie w 
stanie szczątkowym na tere
nie dawnego powiatu biłgo
rajskiego, w śródleśnych 
wsiach Puszczy Solskiej. Na 
początku naszego wieku jego 
zasięg był znacznie większy, 
przy czym zawsze występo
wał tylko na terenach zale
sionych. Pojawienie się tego 
dachu na Zamo|szczyźnie 
bywa wiązane z wpływami

ludności wołoskiej, która w 
późnym średniowieczu emi
growała z Karpat na północ. 
Ona to prawdopodobnie 
przyniosła ze sobą zwyczaj 
krycia dachu dranicami, któ

ry był rozpowszechniony na 
terenach górskich, natomiast 
na niżu głównym pokryciem 
była słoma. Połączenie tych 
dwóch stylów dało właśnie 
dach „szar".

Zamieszczone zdjęcie przed
stawia chałupę z dachem 
„szar” we wsi Bukownica w 
lasach Puszczy Solskiej mię
dzy Biłgorajem i Zwierzyń
cem. Ten około stuletni bu
dynek jest jednotraktowy z 
sienią przelotową mającą z 
jednej strony izbę, a z drugiej 
komorę, która nie zachowała 
się. Chałupa ma konstrukcję 
zrębową, zbudowana jest z 
bali sosnowych łączonych w 
węgły „na rybi ogon”. Dach 
czterospadowy krokwiowy, 
krokiew osadzona na płatwie 
wysuniętej nieco poza pła
szczyznę ścian. Forma da
chu typu „szar" zachowała 
się obecnie tylko na połaci 
bocznej. Z relacji miejscowej 
ludności wynika, że dawniej 
cały dach był typu „szar”. 
Chałupa ta pomimo znisz
czenia jest jeszcze zamiesz
kana.

Andrzej Kniaziowski
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Sandomierskie podziemia

Turystyczną atrakcją, 
która przed dwu
dziestoma laty dołą
czyła do licznych pamiątek 

z 1000-letniej historii San
domierza — są lochy roz
ciągające się na kilku kon
dygnacjach pod ulicami i 
zabudową starego miasta. 
Specyficzne położenie San
domierza na wysokiej kra
wędzi lessowej wyżyny 
graniczącej z doliną Wisły 
sprawiło, że już od wieków 
drążono w gruncie pod za
budową korytarze, przejś
cia i większe pomieszczenia 
służące głównie jako piwni
ce i składy magazynowe 
bogatych kupców. Legendy 
sugerują, że podziemia te 
wykorzystywane były jako 
kryjówki ludności nękanej 
licznymi wojennymi najaz
dami. Z pewnością tak by
ło, jednak przyjąć należy, 
że podstawowym celem

podziemnych przejść było 
urządzenie w nich magazynów, 
zwłaszcza dla towarów żywnoś
ciowych, które dzięki stałej, do

syć niskiej temperaturze mogły 
być tam długo przechowywane. 
Podziemia drążone były począt
kowo w dość prymitywny sposób,

1. Plan podziemi:
1 — Komnata Haliny 
Krępianki, 2 — Sala 
Oleśnickich, 3 — Komo
ra Koszowa, 4 — Chod
nik Leszka Czarnego, 5
— Sala Kazimierza Wiel
kiego, 6 — Komora Go
tycka, 7 — Komnata Pod 
Frontem, 8 — Chodnik 
Straceńców, 9 — Sala 
Katowska, 10 — Ka
mienne Schodki, 11 — 
Ciasny Targ, 12 — Sala 
Kolebkowa, 13 — Sala 
Tatarska, 14 — Chodnik 
Kuszników, 15 — Komo
ra Znalezisk, 16 — Ko
mnata z Portalem, 17 — 
Sala Narożna, 18 — 
Chodnik Upadowy, 19 — 
Komora Łukowa, 20 — 
Komnata Rycerska, 21 — 
Jarmarczna Buda, 22
— Korytarz z Wnękami, 
23 — Ślepy Zaułek, 24 — 
Sala Bobolów, 25 — Ko
rytarz Bakałarzy, 26 — 
Sala Kmieca, 27 — Kory
tarz Żakowski, 28 — Ko
mora Flisaków, 29 — 
Chodnik Rękodzielni
ków, 30 — Komory Ku
pieckie, 31 — Sala Pod 
Bursą, 32 — Chodnik 
Górniczy, 33 — Szyb 
Gwarków, 34 — Sala Ra
dy Miejskiej

Spotkanie z książką

Wzór dla regionów

Otworzone przed dwoma laty Towarzystwo Naukowe 
Sandomierskie (pisaliśmy o tym) dorobito się już swo

jego biuletynu, który nosi tytuł „Zeszyty Sandomierskie”. 
Obecnie ukazał się ich drugi numer, co zezwala na wstęp
ną ocenę tej publikacji. Nie ma wątpliwości, że wypada ona 
pozytywnie. Pod wieloma względami „Zeszyty Sandomier
skie” stanowić mogą wzór dla innych regionalnych towa
rzystw naukowych, pokazują, jak wiele interesujących 
spraw działo się i dzieje z dala od wielkomiejskich centrów, 
w ojczyznach „lokalnych". Jak w większości tego rodzaju 
przedsięwzięć, o powodzeniu sprawy zadecydować musiał 
entuzjazm i poświęcenie jednej konkretnej osoby — w tym 
wypadku osobą tą jest redaktor pisma Krzysztof Burek, 
sandomierzanin z pochodzenia (jego ojcem był Wincenty 
Burek, pisarz i przyjaciel Jarosława Iwaszkiewicza), ar
cheolog z wykształcenia, a ostatnio wydawca i dziennikarz.

Dzięki swemu uporowi, perswazji i osobistemu urokowi 
zgromadził materiały, których lektura stanowi przyjemność 
i intelektualną przygodę.

Pośród różnych prezentowanych tam tematów, z których 
każdy wiąże się z Sandomierzem, uwagę czytelników 
zwrócić powinny następujące: w zeszycie 1 — Aleksandra 
Gieysztora Sandomierz i Ziemia Sandomierska w dziejach 
narodu i państwa, Andrzeja Buko Trzy wcielenia Sudomira 
(o początkach Sandomierza i pochodzeniu jego nazwy), 
Mieczysława Rokosza Książę czasów przełomu (w osiem
setną rocznicę śmierci Kazimierza Sprawiedliwego); w 
zeszycie 2 — Urszuli Stępień Sandomierskie Muzeum Die
cezjalne, Jerzego Zuba Z dziejów dawnej sandomierskiej 
szkoły kolegiackiej oraz krótki tekst Piotra Sławińskiego 
Muzeum Podręczników Szkolnych w Sandomierzu. (zs)
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bez zabezpieczania ścian i 
sklepień, czemu sprzyjała 
duża wytrzymałość i spoi
stość lessu, jednak charak
terystyczne dla jego budo
wy suche pory powietrza w 
czasie opadów wypełniały 
się, co powodowało pow
stawanie zapadlisk w miej
scach podziemnych wyro
bisk. Zapadały się wówczas 
ulice, pękały ściany budyn
ków, które także częściowo 
ulegały zapadaniu lub 
przemieszczaniu wraz z 
osuwającą się skarpą. Kilka 
zachowanych dokumentów 
z lat 1746, 1811, 1857 i 
1873 informuje o przypad
kowych odkryciach pod
ziemnych wyrobisk i o ka
tastrofach spowodowanych 
zapadaniem się gruntu oraz 
budynków. Powołanie w 
1858 r. specjalnej komisji 
mającej zbadać przyczyny 
ostatniego wypadku zapad
nięcia się większego frag
mentu obronnego muru 
(przeszło 100 m) z przyle
gającymi budynkami świad
czy o wzrastającym zagro
żeniu w drugiej połowie 
XIX w. Wówczas też zasy
pano część podziemnych 
przejść, całkowicie niemal 
rozebrano mury obronne i 
jedną z wjazdowych bram 
(Zawichojską).

Narastające z przer
wami zagrożenie osią
gnęło apogeum w latach 

sześćdziesiątych nowego 
stulecia, kiedy nasiliło się 
osiadanie fundamentów 
kilku budynków, pękanie 
ścian, zapadanie się ulic 
(nawet z przechodniami!). 
Alarmującą sytuacją było 
wydarzenie z 1967 r., gdy 
obsunęła się znaczna część 
skarpy, zagrażając budyn
kom posadowionym na jej 
krawędzi. Przy udziale 
władz terenowych i rzą
dowych przystąpiono do 
energicznej akcji mają
cej na celu zabezpiecze
nie sandomierskiej sta
rówki. Opierając się na 
badaniach geologicznych 
krakowskiego „GEOPRO- 
JEKTU”, Biuro Projektów 
Budownictwa Komunalne
go z Kielc opracowało pro
gram zabezpieczenia san

2. Komora 
Gotycka 

z ceglanymi 
żebrami

domierskiego wzgórza. 3 
Skarpę od strony Wisły 
umocniono betonowymi 
słupami sięgającymi pod
nóża wzniesienia, które po
nadto „spięto” żelbetonową 
konstrukcją, a w poszcze
gólnych tarasach zbocza 
wykonano odpływy do 
studni, zasadzono ponadto 
specyficzną korzeniopienną 
roślinność wzmacniającą 
lessowe wzgórze. Zmoder
nizowano sieć wodnokana
lizacyjną w celu łatwego 
zlokalizowania przecieków 
z uszkodzonej instalacji.
Zabezpieczenie podziemi 
powierzono naukowemu 
zespołowi Akademii Gór
niczo-Hutniczej w Krako
wie. Pracami początkowo

3. Gotycki 
portal 
kamienny 
w Komnacie 
z Portalem

kierował prof. Feliks Za
lewski, po jego śmierci 
prof. Zbigniew Strzelecki. 
Wyrobiska podziemne wy
pełniono podsadzką (głów
nie z lessu i szkła wodne
go), uniemożliwiającą dal
sze zapadanie się gruntu. 
Prace zabezpieczające pod 
ziemią prowadziło Przed
siębiorstwo Robót Górni
czych z Bytomia. Część 
chodników i pomieszczeń 
wzmocniono nowym obu
dowaniem ścian i sklepień. 
Pomieszczenia te połączono 
nowymi przejściami dla po
trzeb podziemnej trasy tu
rystycznej zaprojektowanej 
przez mgr. inż. Edwarda 
Paszkiewicza. W ten spo-
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4. Komora Łukowa
— jedna
z najgłębszych
(9 m od powierzchni)
5. Chodnik
Leszka Czarnego

(zdjęcia:
Andrzej Rozpendowski)

sób powstał unikatowy 
kompleks podziemnych 
pomieszczeń na trzech 
kondygnacjach o łącznej 
długości około 450 m, z 
maksymalnym zagłębie
niem do 12 m.

Poszczególnym koryta
rzom i pomieszcze
niom nadano nazwy nawią

zujące do historii miasta: 
Sala Tatarska, Chodnik 
Kuszników, Komnata Ry
cerska, Sala Rady Miej
skiej, Komory Kupieckie, 
Chodnik Rękodzielników 
itd. Inne pomieszczenia 
mają nazwy odnoszące się 
do władców o znacznych 
zasługach dla Sandomierza, 
np. Sala Kazimierza Wiel

kiego czy Chodnik Leszka 
Czarnego; jedno z pomie
szczeń nosi imię Haliny 
Krępianki, mającej jakoby 
ocalić miasto przed zagładą 
w czasie najazdu Tatarów 
w 1287 r. Dla urozmaicenia 
trasy i przybliżenia dziejów 
Sandomierza w niektórych 
przejściach wykonano na 
ścianach sgraffita (według 
projektu artysty Szczepa
na Siudaka) przedstawia
jące m.in. walkę z Tatara
mi, postać wspomnianej 
Haliny Krępianki, nauczy
cieli, żaków, rycerzy itd. 
Prócz tej dekoracji specyfi
czną atmosferę podziemi 
dopełniają stylowe kraty i 
odrzwia, stonowane oświet
lenie oraz wystawione 

przedmioty gospodarczego 
użytku — beczki, naczynia, 
kołowrotek, wiosła i łopaty. 
Trudno jest dzisiaj jedno
znacznie ustalić czas pow
stania poszczególnych po
mieszczeń, gdyż były wy
konywane bez planów, czę
sto w tajemnicy, a w ciągu 
wieków ulegały przekształ
ceniom. Najstarsze pocho
dzą z XIV w., inne z XV i 
XVI w. Z najciekawszych 
wymienić należy Komorę 
Gotycką, której wydrążone 
w lessie ściany i sklepienie 
wzmacniają żebra muro
wane z gotyckiej cegły. 
Oryginalna jest . Komora 
Łukowa obudowana go
tyckimi cegłami na zapra
wie lessowej w formie łu

ków. Fragmenty pierwot
nej zabudowy znajdują się 
m.in. w Komnacie Haliny 
Krępianki, we wnękach Sa
li Kazimierza Wielkiego i w 
kamiennych ścianach Chod
nika Kuszników. Jedną z 
zagadek sandomierskich 
podziemi jest Komnata z 
Portalem, nazwana tak od 
okazałego, wykonanego z 
kamiennych ciosów gotyc
kiego portalu. Umieszcze
nie portalu w podziemiach, 
w obszernej, krzyżowo 
sklepionej sali nasuwa 
przypuszczenie, że po
dziemne pomieszczenia 
służyć mogły też mniej 
prozaicznym celom niż 
magazynowanie towarów.

Andrzej Rozpendowski
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Wapienniki

W Gogolinie i Gó- 
rażdżach za
chowały się 

największe w regionie ze
społy starych pieców szy
bowych do wypalania wa
pienia, nazywanych wa
piennikami; podobne spot
kać jeszcze można w Krap
kowicach i wsi Kamionek 
koło Kamienia Śląskiego 
pod Gogolinem. Piece te są 
obecnie nieczynne i stano
wią jedyne budowle, które 
utrzymały produkcję do 
wybuchu ostatniej wojny. 
Na miejscu lub w pobliżu 
nie używanych wapienni
ków często powstawały pó
źniej nowoczesne urządze
nia o znacznie większej wy
dajności, wykorzystujące 
ogromne pokłady triasowe
go wapienia muszlowego 
zalegające między Opolem i 
Tarnowskimi Górami. Naj
cenniejsze warstwy góraż- 
dżańskie zawierają do 97% 
węglanu wapnia i dlatego 
koncentruje się tutaj jego 
produkcja.
Pozyskiwanie wapienia 
ma długą tradycję i sięga 
średniowiecza, kiedy po
wstawały tu liczne piece 
na węgiel drzewny, słu
żące do wypalania wap
na. Kroniki z XIV w. 
odnotowują rozwój handlu 
i dostawy surowca Odrą do 
Wrocławia. Dynamiczny 
postęp w wapiennictwie na
stąpił jednak dopiero w 
XIX w., kiedy znacznie 
wzrosło zapotrzebowanie i 
możliwości zastosowania 
wapienia. Głównym odbior
cą stało się hutnictwo, które 
wykorzystywało ten suro
wiec jako topnik. Wapień 
coraz częściej używany był 
w budownictwie, a także w 
przemyśle chemicznym i in
nych gałęziach gospodarki 
(papiernictwo, cukrowni
ctwo). Jednocześnie zmie

niała się technologia prze
twarzania wapienia, zaczęły 
znikać prymitywne piece 
połowę, a na ich miejsce 
wprowadzano szybowe. 
Pierwsze piece szybowe po
jawiły się być może w koń
cu XVIII w. Są to wysokie 
na kilkanaście metrów bu
dowle z kamienia łamane
go, mające rozmaite kształ
ty — okrągłe, prostokątne, 2 
kwadratowe i cylindryczne. 
Niektóre tworzą bliźniacze 
i czasem nawet potrójne ze
społy połączonych ze sobą 
murem konstrukcji. Lite 
ściany zwężają się ku górze, 
zewnętrzne powierzchnie 
dzielą zwykle pionowe 
skarpy poprowadzone dla 
wzmocnienia pieca, a nieli
czne otwory o małym 
przekroju dostarczają po
wietrza podczas wypału. 
Wapień i węgiel wprowa
dza się warstwami przez 
górny otwór, natomiast go- 3 
towy produkt, tj. wapno 
gromadzi się w dolnych 
otworach, których liczba 
zależy od wielkości wa
piennika i zapotrzebowania 
na towar.

Takie piece szybowe 
powstały na Opol- 
szczyźnie, w rejonie Gogo

lina i Strzelec Opolskich i 
na Górnym Śląsku, zwła
szcza w okolicach Tarnow
skich Gór. Inwestorami by
li najpierw miejscowi właś- 4 
ciciele ziemscy, do których 
należały kamieniołomy. W 
końcu ubiegłego stulecia

1-4. Dawne 
wapienniki 

szybowe 
w Gogolinie 

i Górażdżach
(zdjęcia: 

Krzysztof 
Domański)
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zadania te przejęli przemys
łowcy i zawiązywane przez 
nich spółki akcyjne. Istnia
ły wtedy już firmy zajmują
ce się m.in. budową pie
ców. Skupiały się one w 
pobliżu wcześniej urucho
mionych linii kolejowych: 
Opole — Kędzierzyn-Koź
le — Gliwice (1843—1846) 
oraz Opole — Strzelce 
Opolskie — Bytom (1867— 
—1869). Tą drogą wapien
niki zaopatrywały górnoślą
ski przemysł, a w zamian 
otrzymywały niezbędny do 
produkcji węgiel. Pewne 
ulepszenia i zmiany ułat
wiały ich obsługę, począt
kowo wyjątkowo uciążliwą 
technicznie. Wyelimino
wano ręczny zasyp wsadu 
przywożonego taczkami na 
koronę wapienników, zało
żono wyciągi poruszane 
kieratami konnymi, później 
energią elektryczną. Su
rowców z kamieniołomów 
coraz częściej dostarczały 
kolejki parowe wypierające 

konne. Usprawnienia te 
zbiegły się z wprowadze
niem pieców kręgowych, 
nazywanych czasem pie
cami Hoffmanna od nazwi
ska ich twórcy. W 1857 r. 
wdrożono je do wyrobu ce
gieł, a po 1880 r. używano 
również w wapiennictwie. 
Oba typy pieców — szy
bowe i kręgowe współist
niały przez długi czas. W 
latach międzywojennych 
wapienniki wyposażano je
szcze w urządzenia podmu
chowe na sprężone powie
trze, co przyspieszało pro
ces wypału i zwiększało 
wydajność. W temperatu
rze około 1200° C uzyskiwa
no już do 400 kg produktu 
z 1 rrf pieca w ciągu doby, 
poprzednio otrzymywano 
około 250 kg wapna. W tym 
czasie powstały szybowe 
piece automatyczne o naj
większej wydajności, pro
dukujące około 600 kg su
rowca. Obecnie są one naj
ważniejszym wyposażeniem 

przemysłu wapienniczego. 
Ostatnio tylko część sta
rych pieców wapiennych 
po przebudowie i dostoso
waniu do wymogów tech
nicznych włączono do za
kładów produkcyjnych. Na 
Górnym Śląsku piec taki 
znajduje się w Nakle Ślą
skim koło Tarnowskich 
Gór, podobny funkcjonuje 
w Strzelcach Opolskich, a 
najliczniejsze wapienniki 
szybowe stoją w Gogolinie i 
okolicy. Są one od wielu lat 
nieczynne, choć ich mniej
sze lub większe zgrupowa
nia budzą uzasadnione za
interesowanie. Zachowane 
na niektórych instalacje 
wyciągów i łącznikowych 
pomostów przy górnych ot
worach świadczą o jeszcze 
niedawnej aktywności tych 
pieców. Dziś ich stan 
techniczny jest wręcz 
krytyczny i z roku na rok 
pogarsza się. Znajdujemy 
na nich coraz większe ubyt
ki kamienia, pęknięcia i za

Witryna

Gdyby firmowa gablota 
pokazana na zdjęciu 
zachowała się w oryginale, 

byłaby cennym zabytkiem ar
tystycznego stolarstwa, a 
biorąc pod uwagę detale jej 
wystroju, wręcz snycerstwa. 
Była to reklamowa witryna 
zakładu fotograficznego, za
wieszona między słupami 
ogrodzenia przykościelnego 
cmentarza zabytkowego koś
cioła Rozesłania Św. Aposto
łów w Chełmie, stojącego 
przy głównej ulicy miasta, 

.Lubelskiej, w bezpośrednim 
sąsiedztwie rynku staromiej
skiego, a więc eksponowana 
w najbardziej uczęszczanym 
miejscu.
Pokazywane zdjęcie to wtór
na, powiększona reprodukcja 
małego fragmentu fotografii 
wykonanej w pierwszych la
tach naszego wieku, przed
stawiającej fasadę kościoła. 
Na powiększeniu, pod szczy
tem gabloty czytelne jest na
zwisko właścicielki zakładu 
wyryte po rosyjsku. Można

też policzyć zdjęcia pod szy
bą — jest ich 35. Sylwetka 
kobiety, która przed chwilą 
zapewne przyglądała się 
zdjęciom, pozwala ocenić 
wysokość środkowej fotogra
fii z postaciami dwóch męż

czyzn na przynajmniej 1 m 
Wszystkie te szczegóły dob
rze świadczą o firmie, obiek
tywie aparatu, ówczesnych, 
materiałach fotograficznych i 
technologii. To tym bardziej 
zasłużona pochwała, jeśli 

rysowania murów, wszę
dzie wdziera się roślinność i 
rozsadza te budowle. Wkra
cza tu także człowiek z 
ciężkim sprzętem mechani
cznym i zaciera ślady ist
nienia wapienników, np. 
niektóre zespoły pieców w 
Gogolinie otoczone są tylko 
symbolicznym ogrodzeniem 
z liny, nie zabezpieczają
cym przed wejściem na 
przyległy teren.

Opolskie wapienniki za
sługują na inne trakto
wanie. Tworzyły przecież 
historię tej ziemi i zapo
czątkowały rozwój nowej 
gałęzi przemysłu, która, 
chociaż dysponuje już in
nymi urządzeniami, by
najmniej nie powinna 
odżegnywać się od swoich 
korzeni. Inaczej nieubłaga
ny bieg czasu przysporzy 
dodatkowych strat w dzie
dzictwie kultury.

Krzysztof Domański

zważyć, że — jak już wspo
mniałem — odbitka, która 
posłużyła do reprodukcji po
kazywanego tutaj wycinka 
(pochodząca ze zbiorów 
Państwowej Służby Ochrony 
Zabytków w Chełmie), nie by
ła pierwotną. Wykonano ją z 
negatywu w zakładzie nieja
kiej Wiktorii Sierocińskiej w 
Chełmie; takie nazwisko figu
ruje na witrynie. Fotografia 
kościoła — to jedno z kilku 
zachowanych w zbiorach 
zdjęć ulic Chełma wykonywa
nych u Sierocińskiej na za
mówienie publiczne i rozpro
wadzanych na passe-partout 
z jej firmą. Miała ona swoje 
zakłady także w Lublinie i 
Hrubieszowie. W Chełmie po 
1914 r. nie ma już o niej wia
domości. W każdym razie ten 
fragment starej fotografii 
chełmskiego kościoła jest 
śladem i dowodem pracy 
dość ambitnego zakładu fo
tograficznego działającego 
na prowincji.

Andrzej Piwowarczyk
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Śląskie fortyfikacje

J
esienią ubiegłego 
roku prasa, radio i 
telewizja szeroko 
informowały o pod
pisaniu niezwykle wa

żnego ze względów spo
łeczno-gospodarczych kon
traktu dla Śląska. Nadal 
jednak brak programu 
ratowania fortyfikacji 
Obszaru Warownego 
„Śląsk”, o jaki od dawna 
zabiegają i apelują nieli
czni fanatycy ochrony 
tych zabytków. Niestety, 
te pojedyncze i słabo sły
szalne głosy pozostają 
wciąż bez odzewu, a pro
ces dewastacji najwięk
szego i mimo wszystko 
najlepiej zachowanego 
(w obecnych granicach) 
zespołu polskich fortyfi
kacji sprzed 1939 r. po
stępuje nadal. Obiekty 
zespołu często toną w 
górach śmieci pochodzą
cych z otaczających je 
osiedli i wiosek, a także 
odpadów przemysło
wych. Ostatnio zaś pada
ją łupem poszukiwaczy 
cennego złomu stalowe
go. Z żalem więc trze
ba stwierdzić, że 
świadomość potrzeby 
ochrony zabytków for
tyfikacji jest w kraju 
znikoma. Faktu tego 
nie zmieniają nieliczne 
wyjątki, np. w niezbyt 
odległym Beskidzie Ży
wieckim, w Węgierskiej 
Górce jeden z obiektów 
już wiele lat temu uzna
no za pomnik upamięt
niający walki września 
1939 r., a w jego wnętrzu 
urządzono izbę pamięci. 
W wypadku Węgierskiej 
Górki oraz innych wy

branych zespołów obiek
tów Śląska najciekaw
szym i najsłuszniejszym 
ze względów dydaktycz
nych rozwiązaniem jest

ich rekonstrukcja wraz z 
otoczeniem, co już wiele 
lat temu postulował prof. 
Janusz Bogdanowski. W 
odniesieniu do samych

1.2.3. Stan
zachowania obiektów 
Obszaru Warownego

„Śląsk”

(zdjęcia:
Zbigniew Pruski)
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obiektów w wielu wy
padkach mogą wystar
czyć działania zabezpie
czające. Chodzi więc o 
stworzenie skansenów 
fortyfikacji polskiej, w 
których znalazłyby się 
obiekty wraz z masko
waniem, zaporami prze
ciwpiechotnymi i prze- 
ciwczołgowymi, czyli z 

odtworzonym stanem z 
czasu, gdy pełniły funk
cje bojowe. Czynią tak 
nasi południowi sąsiedzi 
w swoich sudeckich for
tyfikacjach, np. w Dar- 
kovickach czy w Brze
zince (zob. s. 32). Na 
Śląsku istnieje też moż
liwość wytyczenia cie
kawych tras turysty

cznych przebiegających 
wzdłuż linii fortyfikacji 
od rejonu Tąpkowic na 
północy do Mikołowa na 
południu, przez obszary 
interesujące również pod 
względem krajobrazo
wym.
Nasuwa się tu spostrze
żenie, że w Polsce na 
ogół otaczane są opieką 

miejsca pamięci prawie 
wyłącznie związane z 
ciężkimi, krwawymi bo
jami, często zakończo
nymi tragiczną klęską.

Oczywiście potrzeba ucz
czenia wysiłku polskich 
żołnierzy i pamięci po
ległych jest bezdysku
syjna, jednak należy 
zwrócić uwagę, że forty
fikacje będące obecnie 
pomnikami budownict
wa obronnego odgrywały 
częstokroć w kampa
niach wojennych znaczą
cą rolę nie biorąc bez
pośredniego udziału w 
walkach. Klasycznym 
przykładem jest tu 
twierdza Kraków i jej 
znaczenie w kampaniach 
pierwszej wojny świato
wej. Podobną rolę ode
grały fortyfikacje Śląska 
w 1939 r., chroniąc okręg 
przemysłowy przed bez
pośrednim atakiem nie
mieckim.

Zbigniew Pruski

Muzyka plebejska

Na starówkach wielu eu
ropejskich miast zno
wu można usłyszeć dźwięki 

katarynek. Po kilkudziesięcio
letniej przerwie coraz częś
ciej pojawiają się te instru
menty z samogrającym 
mechanizmem wałkowym 
napędzanym ręcznie za po
mocą korby. Korba wprawia 
w ruch mechanizm złożony z 
piszczałek, aparatu rozdziela
jącego powietrze, miechów i 
watka melodycznego, na któ
rym według odpowiedniego 
szablonu osadzone są zgięte 
druciki albo drewniane ko
łeczki otwierające kolejno 
kanały do piszczałek.

Katarynki, popularne już w 
XVIII w., były masowo produ
kowane w wieku XIX. Wó
wczas to wędrujący po 
miejskich podwórkach kata
ryniarz był widokiem bardzo 
częstym; tych usposobio
nych muzykalnie domokrąż
ców nie mogło też zabraknąć 
na odpuście czy zabawie na 
świeżym powietrzu.
Na zdjęciu obok przedsta
wiamy grających gościnnie 
na ulicach Torunia katarynia
rzy z Getyngi — Gillę Karlo i 
Ullricha Schaefersa.

M. B.
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Trądy tor — muzeum

Dzisiejsza granica 
między Polską a 
Czechami została 
wytyczona na terenie Dol

nego Śląska przez Prusy 
i Austrię w XVIII w., 
po wojnie siedmioletniej. 
Szczególnie ciekawy kształt 
przybiera ona na terenie 
Kotliny Kłodzkiej. Zarów
no jej „bastionowy” narys, 
jak i malowniczy, górski 
krajobraz sprzyja z jednej 
strony obronie, z drugiej 
zaś zachęca do działań za
czepnych. Dlatego też na 
tym terenie znajdują się 
jedne z najciekawszych 
dzieł militarnych: twierdza 
Srebrna Góra po polskiej 
stronie i sudecka „Linia 
Maginota” po czeskiej. 
Wędrując górskimi szlaka
mi, często napotykamy po
rzucone, w większości zni
szczone, zdewastowane i 
porośnięte chaszczami re
likty dawnej architektury 
obronnej. Tylko nieli
cznym budowlom udaje się 
uniknąć zapomnienia. Jed
na z nich — to położony w 
Górach Orlickich nad rzeką 
Mętu ją trądy tor między po
la N-S-82 Brzezinka.

Dojście Hitlera do władzy 
oraz niepowodzenie konfe
rencji rozbrojeniowej w 
Genewie w 1932 r. skłoniło 
władze Czechosłowacji do 
budowy linii fortyfikacyj
nych na szczególnie zagro
żonych odcinkach granicy. 
Budowa miała się składać z 
dwóch etapów: w pier
wszym miano postawić li
nię tradytorów międzypola, 
wspartą obiektami lekkimi, 
w drugim linia powinna 
być wzmocniona grupami 
warownymi, wyposażony
mi w artylerię o kalibrze 
powyżej 100 mm. Do 1938 
r. zakończono tylko pier
wszy etap, natomiast bu
dowa wielu grup warow
nych została jedynie rozpo
częta. Na mocy traktatu 
monachijskiego zmuszono 

Czechosłowację do oddania 
Niemcom terenów przy
granicznych wraz z fortyfi
kacjami.

Tradytor stanowi cie
kawy przykład cze
chosłowackiej szkoły forty

fikacyjnej wzorowanej na 
francuskiej linii Maginota. 
Wyróżnia go zaś to, że jako 
jeden z niewielu takich 
obiektów został w ostatnich 
latach dokładnie odrestau
rowany i zamieniony na 
minimuzeum fortyfikacji. 
Przywrócono stan pierwot
ny, jedną z wyrwanych 
przez Niemców kopuł pan
cernych zastąpiono atrapą, 
przywrócono oryginalny 
kamuflaż oraz otoczenie 
(zapory z drutu kolczaste
go). Odtworzono wyposa
żenie prawej izby bojowej i 
wiele innych detali. 
Wszystkie te prace zostały 
wykonane przez entuzja
stów z Klubu Wojenskich 
Historii z miasta Nachod. 
Dzięki ich zaangażowaniu 
obiekt uniknął dalszej de
wastacji, a oni sami zyskali 
siedzibę, która mieści się w 
prawej izbie bojowej trady- 
tora. Z obiektu rozciąga się 
piękna panorama doliny 
Metui.

Budowa tradytora, którego 
zadaniem była ochrona do
liny rzeki, rozpoczęła się 28 
lipca 1937 r. Jest to obiekt 
dwukondygnacyjny z kopu
łami pancernymi, o masie 
20 ton i grubości ścian 20 
cm. Służyły one zarówno 
do obserwacji, jak i do 
obrony bliskiej.

Wnętrze tradytora jest 
częściowo udostęp
nione do zwiedzania. Na 

górnym piętrze znajdują się 
zrekonstruowane pomie
szczenia dowódcy obiektu i 
stanowisko telefonisty oraz 
prawa izba bojowa z ekspo
zycją uzbrojenia. Jej ściany 
i strop są wyłożone blachą,

chroniącą załogę przed od
łamkami betonu, które 
mogły się pojawić przy 
bezpośrednim trafieniu. W 
prawej głównej strzelnicy 
jest umieszczony na spe
cjalnej lawecie ciężki kara
bin maszynowy wz. 37. 
Nad nim znajduje się pano
ramiczna mapa terenu, słu
żąca do strzelania przy 

ograniczonej widoczności. 
W tylnej ścianie umie
szczono lekki karabin ma
szynowy wz. 26, służący do 
obrony zapola obiektu. W 
tej izbie znajduje się rów
nież wystawa umunduro
wania oraz mapa sytuacji 
wojskowej z 1938 r. Pod 
schodami jest studnia o głę
bokości 61,75 m. Na lewo
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1.2.3. Tradytor przed (1), 
w trakcie (2) 

i po remoncie (3)
4. Przekrój tradytora:

C — studnia, 
F — filtrownia,

Mk — skład amunicji, 
Nv — zbiorniki na wodę, 

O — rów diamentowy,
P — skład prowiantu, 

S — izba bojowa, 
SV — stanowisko dowódcy, 

T — izba telefoniczna, 
U — sypialnie 

(p — podoficerowie, 
m — żołnierze), 
e — wentylator 

(fot. 2 — Jarosław Chorzępa) 4

od schodów umieszczono 
sypialnię żołnierską z dwu
nastoma łóżkami. Obecnie 
znajduje się tu mała ekspo
zycja dotycząca nachod- 
skiego odcinka umocnień. 
Obok mieści się skład pro
wiantu — tradytor miał za
pasy żywności na 14 dni. 
Naprzeciwko sypialni jest 
siłownia, gdzie kiedyś był 

umieszczony agregat dies- 
lowski o mocy 10 kVA. Do 
najgłębszej części tradytora 
schodzi się po sześciu 
schodach. Tam znajdowała 
się filtrownia, telegraf, 
umywalnie, ubikacje oraz 
kwatery podoficerów. Po
wietrze było czerpane z iz
by wejściowej i po przefil- 
trowaniu rozprowadzane 

po całym obiekcie za po
mocą elektrycznej dmu
chawy.

Ten tradytor stanowi 
ciekawy, aczkolwiek nie 
jedyny udostępniony pu
bliczności obiekt cze
chosłowackiego systemu 
umocnień. Wszystkim 
odwiedzającym Kotlinę 

Kłodzką należy polecić 
obejrzenie także grup wa
rownych „Bouda” i „Do- 
broszow”.

Jarosław Chorzępa

Do opisanego tradytora naj
łatwiej dojść dwoma szlakami 
zielonymi: z Łaźni Beloves — 
800 m lub z Dobroszowa — 1,5 
km. Obiekt czynny jest w każ
dą sobotę w godz. 10—18.

Młoteczkowa cytra 
akordowa Fischer’s 
Mandolinette — Fischer's 

Lieblings Klange jest ins
trumentem niemieckim 
sprzed pierwszej wojny 
światowej. To przykład 
instrumentu, na którym 
mógł nauczyć się grać 
tatwo i szybko nawet 
człowiek bez większego 
muzycznego talentu oraz 
długiej nauki. Taką opinią 
cieszyła się cytra akor
dowa wynaleziona w 
ostatniej ćwierci XIX w. 
przez Christiana Guttera z 
Markneukirchen.
Widoczny na Moście Ka
rola w Pradze muzyk cha
rakterystyczne mandoli
nowe dźwięki wydobywa z 
młoteczkowej cytry akor
dowej, przebierając pal
cami po klawiszach uru
chamiających młoteczki 
uderzające w przystawkę

Muzyka na Moście Karola akordową cytry. Instru
ment ten ma 92 struny. 
Przy właściwej grze jest 
dobrze nastrojony przez 
kilka godzin. Potrzeba 
ciągłego strojenia dużej 
liczby strun to największa 
uciążliwość i — jak sądzi 
muzyk z Mostu Karola — 
jedna z przyczyn, że nie
mal nikt już nie gra na cy
trze.

Niegdyś na cytrze akor
dowej grywano podczas 
rodzinnego i towarzyskie
go muzykowania, tak on
giś popularnego. Teraz ta 
forma spędzania czasu 
zastąpiona została słu
chaniem muzyki z odtwa
rzaczy. Dawne instrumen
ty są coraz rzadsze. Dla
tego muzyk na Moście 
Karola wzbudza stałe za
interesowanie wśród zwie
dzających Pragę.

M.B.
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Sztuka konserwacji

Pod takim tytułem w 
październiku 1995 r. 

w Ośrodku Kultury w Pod
kowie Leśnej odbyt się 
pokaz dorobku i umiejęt
ności konserwatorskich 
Grażyny i Stanisława Ko- 
rzeniów. W należących do 
ośrodka: kawiarni „Koła 
Podkowy” i „Galerii Para
wany” wystawiono foto
grafie dokumentujące obie
kty konserwowane przez 
Korzeniów oraz fragmenty 
rzeźb i detali architektoni
cznych w różnych sta
diach renowacji, pokaza
no też narzędzia pracy 
konserwatora.

Stanisław Korzeń od 25 lat 
uprawia zawód konserwa
tora zabytków. Początko
wo pracował w Pracow
niach Konserwacji Zabyt
ków, od 17 lat działa na 
własny rachunek, zajmu
jąc się kompleksową kon
serwacją i renowacją 
rzeźb i ornamentów z 
drewna. Do zawodu 
wprowadził też swoją żonę, 
która zdobyła uprawnienia 
sztukatora i pozłotnika. 
Obydwoje mieszkają w 
Podkowie Leśnej i aktyw
nie działają — szczególnie 
pani Grażyna — w Ośrod
ku Kultury. To ze strony 
innych członków „Koła 
Podkowy”, z ich chęci „uj
rzenia Korzeniów przy 
pracy” wyszła inicjatywa 
zorganizowania wystawy. 
Konserwacja dzieł sztuki, 
nawet w potocznym wyo
brażeniu ma jakiś taje
mniczy, magiczny czar, 
uchodzi za zajęcie nie
zwykłe. Tak też zaprezen
towano ją w niewielkim 
folderze wydrukowanym z 
okazji wystawy:„Korzen/o- 
wie to konserwatorzy. A 
jest to nie lada sztuka, łą
cząca wiele umiejętności, 
talentu, cierpliwości i od
wagi. Wspinając się pod 
kościelne sklepienia, ta
szcząc ze sobą farby, 
stiuki, rzeźby nie można 
stracić równowagi (wia
domo, czym to grozi), ani 

pewności ręki, perfekcji 
odtworzenia kreski, tak 
aby wszystko było idealnie 
na swoim miejscu. Cza
sem trzeba przeistoczyć 
się w średniowiecznego 
mistrza, a za chwilę w de
karza, murarza (...) W tym 
zawodzie utrzymują się 
jedynie fascynaci i profes
jonaliści (...) Jest to praca 
niewdzięczna przez swoją 
anonimowość, konserwa
tor nie podpisuje swego 
dzieła, dlatego warto cza
sem ich poznać". Sztuka 
konserwacji Korzeniów 
przemawia najdobitniej 
przez porównanie dzieł 
sztuki przed i po ich kon
serwacji. Tak też pomyś
lana została wystawa. Na 
fotografiach ukazano m.in. 
żałosny stan manierycz
nych rzeźb z połowy XIX w. 
z kościoła w Starej Ra
wie, a zaraz obok te same 
rzeźby po konserwacji, z 
nową polichromią. Równie 
imponująco wypadłe to 
samo porównanie w od
niesieniu do obrazów 
przedstawiających czte
rech Ewangelistów zdo
biących ambonę z pier
wszej połowy XVII w. w 
kościele parafialnym w 
Tomaszowie Lubelskim.

Z opowieści pani Grażyny 
Korzeń wynika, że zawód 
konserwatora nie jest 
wolny od niespodzianek i 
zaskoczeń. Takim właśnie 
przypadkowym odkryciem 
okazała się drewniana 
rzeźba Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem pochodząca 
ze Stanisławowa koto 
Warszawy. Nie doceniana 
przez miejscowego pro
boszcza, pokryta grubą 
warstwą olejnej farby, 
uwagę konserwatorów 
zwróciła swą piękną for
mą. Zaintrygowani posta
nowili sprawdzić, jak pier
wotnie wyglądała jej po
wierzchnia. I wówczas 
spod obrzydliwej politury 
ukazała się ich oczom 
oryginalna polichromia 
wykonana z prawdziwego

1.2. Polichromowane rzeźby 
z kościoła w Starej Rawie 

przed (1) i po konserwacji (2)
3. Jeden z obrazów 

zdobiący ambonę 
w kościele parafialnym 

w Tomaszowie Lubelskim 
po pracach konserwatorskich

4. Rzeźba
Matki Boskiej 

z Dzieciątkiem 
ze Stanisławowa: 

odsłanianie 
oryginalnej powierzchni 

spod olejnej farby
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5

5.6. Państwo 
Korzeniowie 
przy 
odnawianiu 
dworu 
w Bożej Woli
(zdjęcia: 
Grażyna 
Korzeń)

Niecodzienne muzea

Bezdomne muzeum

W Poznaniu znajduje 
się jedyne w Polsce 

Muzeum Przemysłu Mięsne
go. Muzeum to jest — a jed
nocześnie jakby go nie byto. 
Jego istnienie zostało zalega
lizowane przez MKiS w 1987 
r„ ale właściwa historia mu
zeum zaczęła się na począt
ku lat siedemdziesiątych, 
kiedy prof. Wincenty Pezacki, 
ówczesny dyrektor Instytutu 
Technologii Żywności Po
chodzenia Zwierzęcego Aka
demii Rolniczej w Poznaniu, 
przedłożył władzom uczelni 
projekt jego utworzenia. Od 
tamtego czasu zgromadzone 
staraniem prof. Pezackiego 
zbiory znacznie się powięk- 

Pezacki pomimo przejścia na 
emeryturę w 1984 r. nadal 
pracuje naukowo), a częś
ciowo eksponowane są w 
świetlicy Zakładów Mięsnych 
POZMEAT SA w Poznaniu; 
nie są one tu jednak udo
stępnione do zwiedzania.
Istnieje możliwość przenie
sienia zbiorów do nowego 
budynku stanowiącego włas
ność POZMEAT-u, który go
tów jest odstąpić nieodpłat
nie pomieszczenia, ale są 
one w stanie surowym i po
trzeba funduszy na prace 
wykończeniowe. Zbiera je 
fundacja „Chrońmy przed 
zapomnieniem” z niestrudzo
nym prof. Pezackim jako pre-

złota! Dlaczego tak osz
pecono to piękne dzieło 
sztuki? „Syć może — za
stanawia się p. Grażyna 
— chciano w ten sposób 
np. w czasie wojny ukryć 
je, uchronić przed grabie
żą".

Wystawa w Podkowie 
Leśnej nie ukazała oczy
wiście wszystkich osiąg
nięć konserwatorskich 
Korzeniów. Nie przedsta

wiono na niej prac z za
kresu konserwacji archi
tektury, a przez 20 lat ze
brało się ich wiele. Z tych, 
które wymieniła p. Graży
na, warto wspomnieć pra
ce przy rewaloryzacji go
tyckiego kościoła NMP w 
Pułtusku, secesyjnej ka
mienicy w Mławie, dworu 
w Bożej Woli i pręgierza w 
Tomaszowie Lubelskim.

Zdzisław Skrok

1. Prot. Wincenty Pezacki 
demonstruje skrzynki 
cechowe
(górna z drugiej 
połowy XVII w., 
dolna — rekonstrukcja 
skrzynki z roku 1606)

szyły, ale... muzeum nie ma 
lokalu! Około 6 tysięcy (sic!) 
eksponatów przechowywa
nych jest w dwu wydzierża
wionych stodołach (sic! sic!) 
w okolicach Obornik Wielko
polskich, zajmuje szafy pro
fesorskiego gabinetu (prof. 

zesem. Niestety, do oczeki
wanych rezultatów jeszcze 
daleko. Powstaje i rozwija się 
coraz więcej prywatnych za
kładów mięsnych, jednak 
właściciele nie widzą siebie 
w roli sponsorów.
Zgromadzone zbiory — to w 
większości dokumenty (naj
starsze z XVII w.) i starodruki, 
ale jest także kilkaset ekspo
natów cechowych (pieczę
cie, godła, skrzynki i 20 
sztandarów) oraz ponad 600 
maszyn, urządzeń i narzędzi. 
Wśród tych zabytków wy-
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2. Kuter 
z ok. 1910 r.

3. Nadziewarka 
z lat 

dwudziestych XX w.

(zdjęcia: 
Aleksander 
Stukowski)

mienić należy m.in. sztandar 
cechu rzeźników gnieźnień
skich z 1890 r„ secesyjną 
wagę sklepową z około 1910 
r. i kuter (maszynę do roz
drabniania masy mięsnej) z 
tego samego okresu. Bardzo 
ciekawym dokumentem jest 
założony w 1789 r. Rejestr 
Bractwa Rzeźniczego Po
znańskiego Jatek Murowa
nych. Czytamy w nim np. no
tatkę z 1818 r„ gdzie pod po
zycją 29 zapisano: „Panu Dy
rektorowi Policyi Czarnow
skiemu w podarunku pót cie
lęcia, sztukę mięsa i pieczeń 

— 36 zf. Jak widać, korum
powanie policji nie jest wyna
lazkiem końca XX w. Nawia
sem mówiąc, ów Czarnowski 
był — wbrew nazwisku — 
Niemcem i to bardzo nie
przychylnie nastawionym do 
Polaków.
Poznańskie Muzeum Prze
mysłu Mięsnego miałoby 
więc wiele do pokazania 
zwiedzającym. Życzymy prof. 
Wincentemu Pezackiemu, 
aby doprowadził do szczęśli
wego końca dzieło, któremu 
poświęcił ćwierć wieku.

Aleksander Stukowski

Niecodzienne muzea

Pod znakiem 
św. Floriana

Niedaleko od Krakowa, 
w miasteczku Alwer

nia, od maja 1953 r. istnieje 
niezwykłe muzeum techniki. 
Ponad 300 eksponatów od 
drobnych przedmiotów do 
pojazdów samochodowych, 
600 plakatów i afiszy, 24 ty
siące dokumentów, kronik, 
instrukcji, regulaminów i cza
sopism oraz pokaźna biblio
teka specjalistyczna licząca 
ponad 250 woluminów, obra
zuje dzieje techniki pożarni
czej na ziemiach polskich od 
1860 r. Jest to drugie pod 
względem liczby i jakości 
eksponatów muzeum tego 
rodzaju w Polsce po Central
nym Muzeum Pożarnictwa w 
Mysłowicach.

Zbiory muzealne mieszczą 
się w wybudowanej wiacie, 
m.in. na pojazdy oraz w kilku 
pokojach Domu Strażaka. 
Alwerniańska ochotnicza straż 
pożarna istnieje od 90 lat, zaś 
twórcą muzeum był mgr inż. 
Zbigniew Gęsikowski (nieży
jący od 1992 r.), który przez 
wiele lat gromadził wszystko, 
co wiązało się z techniką po
żarnictwa, gaszeniem poża
rów i historią straży. W kolek
cji muzealnej znalazły się 
więc nie tylko samochody, 
motopompy czy sikawki, ale 
także odznaki, sztandary, 
znaczki pocztowe o tematyce 
pożarniczej, materiały filu- 
menistyczne z całego świata 
oraz medale, breloczki, figur-
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1.2. Konne pojazdy 
strażackie 

z wyposażeniem
3. Sikawki ręczne
4. Różne rodzaje

motopomp
5. Narzędzia 

strażackie, 
m.in. bosaki, 

siekierki 
i części do węży

(zdjęcia: 
Jerzy Duda)

ki, miniaturki i inne przedmio
ty; jedna salka muzeum po
święcona jest dziejom Al- 
wernii i jej kolejnym właści
cielom. Wśród urządzeń 
technicznych zwraca uwagę 
samochód pożarniczy firmy

Polski Fiat z autopompą i cy
sterną z 1938 r. i samochód 
strażacki firmy Mercedes z 
1920 r. Są tu również moto
pompy różnych producentów 
z lat dwudziestych oraz jedna 
z najstarszych sikawek, dzie

sięcioosobowa, żeliwna z 
1860 r., a także sikawka z 
wózkiem czterokołowym z 
górną skrzynią wodną firmy 
KNUST z Wiednia, wyprodu
kowana w 1910 r. Zbiór gaś
nic — to m.in. gaśnica prosz
kowa produkcji austriackiej z 
1908 r. i miotacz tyfon Petent 
wyprodukowany w 1911 r. 
Osobną grupę stanowią wy
szywane ręcznie sztandary z 
patronem strażaków św. Flo
rianem. Do najcenniejszych 
należą sztandary: OSP z Su
chej Beskidzkiej z 1876 r„ 
Wieliczki z 1910 r. i z Alwernii. 
W bibliotece znajdują się 
„białe kruki”, jak np. książka 

Walka z pożarami dla 
wszystkich miast, gmin, dwo
rów, wsi i osad, wydana w 
Warszawie w 1909 r. czy 
Przewodnik pożarniczy z 
1913 r. ze Lwowa. W gablo
tach mieszczą się fotografie 
strażaków, legitymacje i od
znaczenia, kalendarze z lat 
1929—1950.
Dzisiejszym spadkobiercom 
zgromadzonego zbioru, czyli 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Alwernii prezesuje Czesław 
Nawrocki — jest on konty
nuatorem wielkiej myśli swo
jego poprzednika, Zbigniewa 
Gęsikowskiego, któremu po
święcono jedną z gablot.

Jerzy Duda

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie ~ słownie "

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

słownie  —  ~

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zł

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku 
zł  

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

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

stempel pobrano opłatę

zł ........................

stempel pobrano opłatę

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

37



ROZMAITOŚCI

Pożar ołtarza

30 lipca ubiegłego roku, w 
niedzielne popołudnie spło
nął doszczętnie piękny baro
kowy ołtarz główny wraz z ła
skami słynącym obrazem św. 
Antoniego w zabytkowym 
kościele bernardynów w Ra
decznicy (woj. zamojskie); 
zniszczone zostały także 
organy i polichromie.

Radecznica — to stara 
miejscowość przekazana w 
1660 r. bernardynom. W la
tach 1686—1695 (czyli trzy
sta lat temu) zbudowano tu 
według projektu Jana Micha
ła Linka barokowy kościół i 
klasztor. W 1760 r. wieś wró

Fragment 
ołtarza 

głównego 
z obrazem 

św. Antoniego 
(zdjęcie 

z 1993 r.)

(fot. 
Ireneusz 

Kasprzysiak)

ciła do Zamoyskich, a w 
1800 r. stata się siedzibą klu
cza dóbr. Kościół wznosi się 
pośrodku skarpy Roztocza 
na tzw. Łysej Górze, stoi na 
wysokim podmurowaniu i 
podparty jest późniejszymi 
masywnymi skarpami. Współ
czesne kościołowi zabudo
wania klasztorne zachowały 
się tylko częściowo.

Kościół ten znany jest jako 
Sanktuarium Św. Antoniego i 
wędrują do niego liczne 
pielgrzymki. Słynny obraz 
świętego w głównym ołtarzu 
otaczany był przez wiernych i 
rzeszę pielgrzymów szcze
gólnym kultem. Straty spo
wodowane pożarem osza
cowano wstępnie na okoto 4 
miliardy starych złotych. Jaki

był powód tej bez wątpienia 
wielkiej szkody — na razie 
nie wiadomo. Pożar wew
nątrz budowli wybuchł w 
czasie, gdy kościół był zam
knięty...

Ireneusz Kasprzysiak

Od redakcji: na temat tego pożaru 
napisał do nas także Adam Orlewicz, 
uczeń III klasy Liceum Sztuk Plasty
cznych w Warszawie. Dziękujemy!

Napisała do nas p. Marta Duń
ska z Warszawy w celu uzupeł
nienia artykułu M. I. Kwiatkow
skiej Mickiewicz we Lwowie z 
numeru 10, 1995, s.11. Autorka 
listu odnalazła jeszcze jeden wi
zerunek poety: „Znajduje się on 
w Gmachu Teatru Wielkiego 
(obecnie Opery i Baletu im. Iwa
na Franki), który wzniesiony zos
tał w latach 1897—1900 według 
projektu Zygmunta Gorgolew- 
skiego w stylu neorenesanso- 
wym, a częściowo neobaroko- 
wym, gdzie twórca pomnika 
Adama Mickiewicza we Lwowie

— Antoni (a me /ak poda/e autor
ka — Adam) Popiel ozdobił fasa
dę, tympanon i wnętrze. Jest to 
jeden z najwspanialszych gma
chów teatralnych w Europie. 
Znawcy twierdzą, że może kon
kurować z podobnymi obiektami 
w Monachium, Paryżu czy Wied
niu. Właśnie tam, w foyer na 
pierwszym piętrze w niszy zoba
czyłam znane mi popiersie Ada
ma Mickiewicza. Kiedyś znajdo
wały się tam także popiersia Fry
deryka Chopina, Stanisława Mo
niuszki i Józefa Elsnera — dziś 
niestety ich miejsce zajmują 
twórcy kultury ukraińskiej".

Prenumerata

miesięczniki cena
1 egz.

liczba 
numerów

opłata

Spotkania 
z Zabytkami

25 000
2 zł 50 gr

Płomyczek 15 000
1 zł 50 gr

Poznaj 
Swój Kraj

27 000

2 zł 70 gr

Echa Leśne 18 000
1 zł 80 gr

Nauka
i Przyszłość

14 000

1 zł 40 gr

kwartalniki
Ochrona 
Zabytków

50 000
5 zł

Biuletyn 
Historii 
Sztuki
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. 
Piękna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowied
nią sumę na konto: Firma AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

10 000 000 
1000 zł

5 000 000
500 zł

2 500 000
250 zł

1 250 000
125 zł

15 000 000 
1500 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

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

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo — 7000
’ 70 gr
. . . — 10 000jedno słowo w ramce ----- —

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

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

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH 
WE WSPÓŁPRACY

Z MUZEUM NARODOWYM W WARSZAWIE 
ORAZ INSTYTUTEM SZTUKI PAN

przygotowuje monografię oraz wystawę poświęconą dziejom

SPÓŁDZIELNI „ŁAD”
poszukujemy: mebli, tkanin i innych przedmiotów projekto
wanych i wykonanych w Spółdzielni ŁAD w latach 
1926—70, jak również wszelkiej dokumentacji na ten temat. 
Prosimy o udostępnianie wnętrz lub obiektów ładowskich w ce
lu wykonania dokumentacji fotograficznej.
Informacje prosimy kierować do Ośrodka W zornictwa Nowoczesnego 
Muzeum Narodowego w Warszawie, tel. 621-62-41, w. 205

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. — 25 000 ł Wpła,y na trzy numery
przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczę
ciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 01—806 Warszawa, ul. 
Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586—77578—136 (na za
łączonym na s. 37 przekazie pocztowym prosimy podać, któ
rych numerów dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów za
mawiających minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemp
larz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droższa. 
Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
34-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można naby
wać w Firmie AMOS oraz w księgarniach warszawskich: „Ar
tystycznej” (ul. Mazowiecka 11A, I p.), „Naukowej im. Boles
ława Prusa” (ul. Krakowskie 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
CZĘSTOCHÓWA: Antykwarnia „Niezależna", ul. Kopernika 4 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 22 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w Szczaw
nicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
(oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiecko—Zamek) 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
STASZÓW: Ziemi Staszewskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
TARNOWSKIE GÓRY: Rynek 1
WAŁBRZYCH: Okręgowe, ul. 1 Maja 9 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w Ruch S. A. przyjmowane są na 
II kwartał do 20 lutego 1996 r. W tym samym terminie przyj
mują zamówienia urzędy pocztowe i doręczyciele.
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UBIORY W POLSCE
XIII. Niepraktyczny pozytywizm

Bohaterowie pozytywistycznych powieści i nowel, ma
jący być przeciwieństwem romantyków, prezentowali 
na ogół wzorzec człowieka myślącego trzeźwo, liczącego 
się z realiami codziennego życia, kierującego się rozumem, 
a nie porywami serca. Ta ideologia nie dotyczyła jednak 
mody, zwłaszcza damskiej, która z reguły nie rządzi się lo
gicznymi prawami, lecz kieruje własnymi kaprysami. To
też kobiece stroje lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XIX w. tworzone były jakby na przekór rozsądkowi, osią
gając szczyt skomplikowania i niewygody.
Polki, przez pewien czas ograniczane w nadążaniu za pa
ryską modą nakazami noszenia żałoby narodowej, od koń
ca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku znów mogły być w 
pełni wierne europejskim wzorom. W tym czasie paryskim 
dyktatorom i ich klientkom znudziła się już krynolina. Za
stąpiono ją nowym wynalazkiem — turniurą, umocowa
ną w pasie z tyłu postaci. Początkowo turniurą miała 
kształt włosianej poduszeczki, później przyjęła formę lek
kiej, metalowej „klatki”. Nienaturalne uwypuklenie 
„wstydliwych” części kobiecej figury, wykpiwane przez 
satyryków i karykaturzystów, ganione przez moralistów, 
utrzymało się w modzie do 1878 r.; później nastąpił kilku
letni okres lansowania jednolicie smukłej sylwetki, a w 
1882 r. turniurą znów wróciła, i to w jeszcze większych 
rozmiarach, by ostatecznie zniknąć około 1890 r.
Prócz turniury niezbędny dla uzyskania modnej linii stro
ju był gorset, modelujący górną część kobiecego ciała: 
podtrzymujący i uwydatniający biust, ściskający talię, 
spłaszczający brzuch. W omawianym czasie gorset stał się 
prawdziwym pancerzem — wykonany z grubego płótna i 
twardej, gumowej taśmy, usztywniony metalowymi „bry- 
klami” był mocno zasznurowany z tyłu, co wymagało po
mocy drugiej osoby i... dużego samozaparcia właścicielki. 
Na turniurę i gorset, uzupełnione jeszcze kilkoma sztuka
mi bielizny (koszula, stanik gorsecikowy, halka, długie 
majtki) nakładały panie właściwy strój. Jego podstawę sta
nowiła dopasowana i też odpowiednio usztywniona su
knia spodnia. Dopiero na niej noszono obcisły żakiet z 
wyłożonym kołnierzem i wąskimi rękawami, zapinany z 
przodu, zdobiony pliskami lub naszyciami z pasmanterii. 
Wycięcie żakietu przykrywał zazwyczaj przy szyi koron
kowy czy batystowy żabot. Obfity materiał spódnicy 
wierzchniej drapowano z przodu, podpinano z boków i 
upinano z tyłu na tumiurze w fałdy i draperie, podtrzy
mywane kokardami i sznurami. Taka konstrukcja przy
pominała modne w ówczesnych wnętrzach mieszkalnych 
skomplikowane układanie firanek i zasłon przy oknach 
oraz portier u drzwi.
Przeładowanemu ozdobami strojowi odpowiadała skomp
likowana damska fryzura z grzywką nad czołem, loczka
mi na skroniach, węzłem z warkoczy na czubku głowy i lo
kami spadającymi na kark. Kapelusze nie tyle przykry
wały włosy, ile służyły dekoracji głowy: były niewielkie, 
nasunięte na czoło, składające się najczęściej z samych fal
banek, koronek i drobnych kwiatków, co czyniło je po
dobnymi do ozdobnej bombonierki.
Noszone przez panie obuwie też nie należało do wygod
nych. Buciki były obcisłe, miały wysoki obcas i sięgającą 
do połowy łydki cholewkę, zapinaną na skomplikowany 
system guziczków. Wychodząc na ulicę modna dama nie 
zapominała o parasolce i rękawiczkach, chroniących skórę 
przed słońcem.

Niepraktyczność mody doby pozytywizmu w mniejszym 
stopniu dotyczyła mężczyzn. Ich ubiory były bardziej up
roszczone niż skomplikowane stroje damskie, ale panów 
też nadal krępowały w doborze garderoby liczne nakazy i 
zakazy obyczajowe.
Szczególnie precyzyjnymi przepisami obwarowany był 
strój wieczorowy. Na uroczyste okazje należało zakładać 
czarny frak z długimi, rozciętymi z tyłu połami, noszony 
obowiązkowo z białą, pikową kamizelką, białą koszulą ze 
sztywno wykrochmalonym gorsem i również białym, jed
wabnym krawatem. Zawsze towarzyszyły mu wąskie, 
czarne spodnie, pantofle z lakierowanej skóry, a także cy
linder i rękawiczki. Frak był strojem koniecznym na ba
lach, ślubach, oficjalnych przyjęciach, spektaklach opero
wych i teatralnych.
Ulubionym ubiorem wizytowym i spacerowym stał się dla 
ówczesnych panów żakiet z gładkiej, ciemnej tkaniny 
(często popielaty). Miał on wyłożony kołnierz z klapami, 
był zapinany do pasa na dwa lub trzy guziki, a niżej ostro 
ścięte poły rozchylały się z przodu; z tyłu, od dwóch gu
ziczków w talii biegły pionowe rozcięcia. W lewej klapie 
żakietu pozostawiono dziurkę, pierwotnie służącą do zapi
nania ubioru pod szyją na guzik, przyszyty po prawej 
stronie — tak zrodziła się butonierka, w której eleganccy 
panowie umieszczali świeży kwiat. Płytka kieszonka po 
prawej stronie żakietu, zwana poszetką (od francuskiego 
określenia „pochette” — kieszeń) służyła do wkładania de
koracyjnej chusteczki, dobranej kolorem do krawata. Pod 
żakietem noszono stonowaną kolorystycznie kamizelkę z 
płaskim, szalowym kołnierzem. Biała koszula ze sztyw
nym, ale już niższym kołnierzykiem, ozdobiona była plas- 
tronem, wiązanym z wąskiego kawałka jedwabnej tkani
ny, przytrzymanego biżuteryjną szpilką albo przybrana 
małą kokardką — motylkiem czy muszką. Nie wymaga
ły one mozolnego wiązania, gdyż produkowano je już uło
żone, przymocowane do tasiemki, zapinanej z tyłu na kla
merkę. Uzupełnieniem żakietu były spodnie sztuczko
we, szyte z tkaniny w wąskie, podłużne paski.
Mężczyzna przestrzegający zasad bon-tonu nie pokazywał 
się publicznie bez nakrycia głowy. Za najbardziej wy
tworne uchodził cylinder, czarny lub popielaty, 
o główce umiarkowanej wysokości i niewielkim rondku. 
Na codzienne okazje stosowny był pochodzący z Anglii 
melonik — kapelusz z twardą, okrągłą główką i małym 
rondem. Podobnie jak panie, panowie także nosili do wyj
ściowego ubioru rękawiczki z popielatego lub beżowe
go zamszu czy skóry. Męskie obuwie lat siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych ubiegłego stulecia było ciemne, 
dość płytkie, o lekko wydłużonych, tępo ściętych nos
kach.
Bohaterowie Rodziny Połanieckich, Lalki czy Ludzi bezdo
mnych nosili zatem ubrania konwencjonalne, dostosowane 
do miejsca i okoliczności, na ogół pozbawione cech indy
widualnych, ale za to łączące paryski szyk z angielską so
lidnością. Eleganckie panie czasów pozytywizmu sprawia
ły wrażenie przesadnie ustrojonych. Moda męska zmierza
ła bowiem nadal do większej prostoty i funkcjonalności; 
moda kobieca wciąż jeszcze komplikowała formy stroju i 
nieprędko miała się zwrócić w stronę wygody i praktycz- 
ności.

Anna Sieradzka



(rys. Sława Nowińska)

1 — kapelusz damski 6 — cylinder 10 — spodnie
2 — żabot 7 — koszula „sztuczkowe”
3 — żakiet damski z plastronem 11 — gorset
4 — drapowana spódnica 8 — żakiet męski 12 — bucik damski
5 — parasolka 9 — kamizelka 13 — turniura



Ruiny 
zimą
Przedstawiamy zamki 
Jury Krakowsko-Często
chowskiej, które wyjąt
kowo pięknie i tajemni
czo wyglądają w scenerii 
zimowej. W przyprószo
nych śniegiem ruinach 
trudno odróżnić, gdzie 
kończy się wapienna ska
ła, a gdzie zaczynają się 
mury. Zamki te powstały 
w XIV w. i związane są 
z zabezpieczaniem gra
nicy przez Kazimierza 
Wielkiego.

1. Ogrodzieniec 
koło Zawiercia

2. Ryczów 
koło Zawiercia

3. Bydlin 
koło Kluczy

4. Smoleń 
koło Wolbromia

(zdjęcia: 
Izabela i Tomasz 

Kaczyńscy)


