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udowodnili i doskonale sobie z tym radzą m.in.
Słowacy (s. 28).
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1996 r. Redakcja zastrzega sobie
prawo wprowadzania zmian i skró
tów w materiałach przeznaczonych
do publikacji oraz zmian i skrótów
tytułów. Materiałów nie zamówio
nych redakcja nie zwraca. Za treść
reklam i ogłoszeń redakcja nie od
powiada.
Skład, druk i oprawa w Wojskowych
Zakładach Graficznych
Warszawa, ul. Grzybowska 77
Zam. 60421

Od redakcji
Od bieżącego numeru w dziale „To też są
zabytki” (s. 24) zaczynamy publikację
artykułów, które napłynęły na nasz kon
kurs „Zabytek nie-zabytek”. Najpierw
będą to artykuły wyróżnione nagrodami
(zob. nr 5,1996, s. 1), następnie pozostałe,
z nielicznymi, wyraźnie nie nadającymi
się do druku wyjątkami. Na ogół uczest
nicy trzymali się wyznaczonego tematu
konkursu, jednak były prace, które musiały zostać zdyskwalifikowane, bowiem
znacznie odbiegały od konkursowych
wymagań, np. opisujące kościoły, zamki,
kapliczki czy nagrobki, a zatem obiekty
jednoznacznie zabytkowe; prace te we
szły do teki redakcyjnej i będą drukowa
ne w odpowiednich działach pisma. Jury
konkursu wysoko oceniło poziom zdecy
dowanej większości nadesłanych artyku
łów (stąd konieczność dokonania innego
podziału nagród) — i to najbardziej nas
cieszy. Gratulujemy serdecznie nagro
dzonym i dziękujemy wszystkim uczest
nikom!
Można powiedzieć, że konkurs, który
miał na celu uświadomienie sobie i in
nym, iż coś bardzo codziennego i prozai
cznego, co znajduje się w zasięgu wzro
ku, może mieć wartość zabytkową —
spełnił swoje zadanie. Zachęcamy Czy
telników do kontynuowania obserwacji i
nadsyłania do nas ilustrowanych opisów
takich właśnie „zabytków nie-zabytków”. Wiemy, że jest ich jeszcze bardzo
dużo...

Dziewięćdziesiąt lat temu powstało w
Warszawie Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami Przeszłości — organizacja wy
rosła ze społecznego ruchu na rzecz
ochrony narodowych pamiątek w okresie
zaborów (s. 2 i 11). Dzisiejsze, powstałe w
1974 r. Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami (bez słowa „przeszłości”) konty
nuuje idee tamtej organizacji: prowadzi
prace konserwatorskie (s. 34), wydaje li
czne publikacje popularyzujące wiedzę o
zabytkach, interweniuje w wypadkach
niszczenia zabytków. Może brakuje To
warzystwu konkretnych obiektów zabyt
kowych — przed wojną TOnZP było
właścicielem kilku z nich i rozwój tej
organizacji szedł w kierunku, jaki
utrzymuje np. English Heritage w Ang
lii, której rząd powierzył ponad 400
obiektów do opiekowania się nimi i za
gospodarowania turystycznego. Dzięki
temu, a także rządowym dotacjom, pry
watnemu mecenatowi, działalności mar
ketingowej i handlowej — English Heri
tage jest dzisiaj potężną, rozbudowaną
organizacją, czego życzymy polskiemu
Towarzystwu Opieki nad Zabytkami.
W następnym numerze przedstawimy
m.in. dwa kolejne artykuły nagrodzone
w naszym konkursie „Zabytek nie-zaby
tek” (nagrody II i III) oraz nową stałą
rubrykę pt. „Wiedzieć więcej”, dzięki
której każdy Czytelnik będzie mógł do
wiedzieć się, co posiada w swoich zbio
rach.
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Z okazji 90-lecia Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami
przedstawiamy przystosowane
do druku w naszym piśmie
wspomnienie architekta
Zdzisława Męczeńskiego (1878—1961)
z okresu powstania i organizowania się
Towarzystwa w latach 1906—1914.
Zdzisław Męczeński był uczniem
architekta Józefa Piusa Dziekońskiego,
później profesorem
Politechniki Warszawskiej.
Projektował liczne kościoły, dwory,
budynki mieszkalne i publiczne,
był także jednym z pierwszych
członków czynnych ówczesnego
Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości.
Ze znanych nam dokumentów
i opisów dotyczęcych poczętków
tej społecznej organizacji
wybraliśmy tekst (publikowany
w „Ochronie Zabytków” w 1958 r.),
który został napisany
przez naocznego świadka i uczestnika
wydarzeń tamtych lat.

Takie były
początki
1. Rok 1906
— rękopis
pierwszego
projektu
ustawy
TOnZP
z uwagami
członka
założyciela,
protesora
archeologii,
Erazma
Majewskiego;
przy nazwie
organizacji
dopisek
„zadługi tytuł",
na dole
strony
przyjęta
potem
propozycja
nazwy:
„T-wo
opieki
nad zabytkami
przeszłości”
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arszawę zobaczyłem po raz pierwszy
w 1896 r., lecz na stałe osiadłem tutaj
w 1900 r., mając za sobą dwuletni
okres pracy u prof. Odrzywolskiego
przy restauracji katedry na Wawelu, gdz
skromnego stanowiska kierownika tej budowy, mia
łem sposobność nie tylko zapoznać się z panującymi
wówczas poglądami na sprawy konserwatorskie, brać
w nich bezpośredni udział, lecz również stykać się z
wieloma wybitnymi krakowskimi i lwowskimi specja
listami. Okres ten wspominam z dużą emocją, a na
wet pewnego rodzaju dumą. Przerwała go służba
wojskowa, po odbyciu której znalazłem pracę w biu
rze „Majstra”, jak wtedy nazywano przezacnego ar
chitekta Józefa Dziekońskiego. Wyjazdy z „Majs
trem” dały mi sposobność wykonania kilkunastu
zdjęć pomiarowych różnych zabytkowych kościołów
oraz zapoznania się z opłakanym stanem tychże i
ignorancją, brakiem uświadomienia użytkowników
co do ich wartości. Tak było na prowincji, a w War
szawie?
Otóż Warszawę fin de siecle charakteryzował nie
bywały ruch budowlany, który w latach największej
prosperity, tj. między 1894 i 1899 r., wyrażał się licz
bą kilkuset nowych budynków. W tym czasie i na po
czątku XX w. Warszawa wzbogaciła się obok domów
mieszkalnych w pokaźną liczbę gmachów publi
cznych. Równocześnie jednak zniknęły obiekty za
bytkowe, np. pałacyk Tarnowskich przy Krakow
skim Przedmieściu czy lewe skrzydło pałacu Mniszchów przy ul. Senatorskiej. Nadto w spekulacyjnej
gorączce budowlanej przebudowano lub nadbudo
wano zabytkowe domy na Starym i Nowym Mieście,
Krakowskim Przedmieściu i Nowym Swiecie, m.in.
zniekształceniu przez obudowę straganami uległy
portyki pałacu Lubomirskich, przebudowany został
na budowlę bizantyjsko-rosyjską empirowy pałac
Staszica. Dokonywano też wielu nieprzemyślanych
parcelacji, np. ogrodu Kronenberga i folwarku Ko
szyki. Wszystko to odbywało się spokojnie, gdyż po
za romantykami, poetami i tym podobnymi „indy
widuami” nie było odpowiedniego organu, który
mógłby wziąć na siebie rolę uświadamiania i prote
stowania wobec spekulacji i złej woli. Wprawdzie w
Rosji już od początku XIX w. istniała organizacja
opiekująca się zabytkami, lecz nie na terenie „Priwislienia”, na którym szalejąca rusyfikacja nie dopusz
czała do tworzenia jakichkolwiek towarzystw czy
organizacji zbiorowych, podtrzymujących naszą na
rodową odrębność. W tym czasie w sąsiednim zabo
rze austriackim Galicji działała Katedra Historii
Sztuki w Uniwersytecie Jagiellońskim, Grono
Konserwatorów Galicji Zachodniej w Krakowie i
Wschodniej we Lwowie, a od 1873 r. w ramach Pol
skiej Akademii Umiejętności — Komisja Historii
Sztuki, której członkowie na czele z Łuszczkiewiczem nie ograniczali swej działalności do zaboru aus
triackiego, lecz przekraczali granicę i prowadzili pra
ce badawcze także w Królestwie. Jakże skromne były
te badania, lecz jakże doniosłe w skutkach, przełamu
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jące bierność i zachęcające do naśladowania. I naśla
dowcy się znaleźli: Józef Dziekoński rozpoczął in
wentaryzację zabytków wydaniem monografii kościo
ła parafialnego w Będkowie w 1893 r., lecz trudności
związane z wyszukaniem wydawcy w Krakowie (w
Warszawie ze względów cenzuralnych było to nie
możliwe) nie zachęcały do dalszych wysiłków.
Trzeba podkreślić, że był to okres ogromnego wew
nętrznego napięcia politycznego i konspiracji ma
skowanych tylko pozornym spokojem i pogodzeniem
się z losem. 5 listopada 1905 r. odbyła się olbrzymia
manifestacja zorganizowana przez Ligę Narodową,
potem wielki zjazd chłopów w Filharmonii. Chociaż
ten prawie rewolucyjny zryw nie przyniósł spodzie
wanego rezultatu, to jednak mocno wpłynął na zmia
nę zasadniczej postawy społeczeństwa, które od tajTowarzystwo Opieki nad Zabytkami (00-672
Warszawa, ul. Piękna 44a, tel. 629-62-26) ut
worzone, a właściwie reaktywowane w 1974 r.
jest kontynuatorem Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami Przeszłości, które zostało zarejes
trowane 27 czerwca 1906 r. Zrzesza ok. 1200 członków,
ma 20 oddziałów w 17 województwach, przy Zarządzie
Głównym działa sześć komisji, m.in. Społeczna Komis
ja Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej, Społe
czny Komitet Opieki na Cmentarzami i Zabytkami
Kultury Żydowskiej, Komisja Ekologiczna. TOnZ jest
członkiem założycielem organizacji Patria Polonorum
działającej w ramach Międzynarodowej Federacji ds.
Ochrony Kulturalnego i Naturalnego Dziedzictwa
Europy — Europa Nostra. Prowadzi prace konserwa
torskie (zob. s. 34), szkoli opiekunów zabytków, nauczy
cieli i przewodników, organizuje plenery, konkursy,
wystawy, konferencje oraz wydaje w ramach „Biblio
teki TOnZ” liczne publikacje popularyzujące wiedzę o
zabytkach. Od 1 stycznia 1996 r. jest właścicielem mie
sięcznika „Spotkania z Zabytkami”.

ności przeszło do na pół jawnej działalności polity
cznej i społecznej. Zaczęły powstawać polskie szkoły
i różne organizacje społeczne, zawodowe, sportowe
itp., a między nimi w 1906 r. Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami Przeszłości pod pierwotną nazwą
„Towarzystwo Opieki nad Historycznymi Pamiąt
kami, Zabytkami Sztuki i Kultury Polskiej”. Inaugu
racyjne posiedzenie TOnZP nastąpiło 27 październi
ka 1906 r., zaś I Walne Zgromadzenie, które wybrało
Zarząd — 10 marca 1907 r. Z kolei Zarząd na posie
dzeniu 8 kwietnia tego roku ukonstytuował się w ten
sposób, że prezesem wybrano Adama hr. Krasiń
skiego, wiceprezesami Zygmunta Glogera i Erazma
Majewskiego, skarbnikiem Andrzeja Rotwanda, a na
sekretarza powołano Kazimierza Broniewskiego. W
skład pierwszego Zarządu weszli m.in.: Józef Dzie
koński, Zygmunt Gloger, ks. prałat Adolf Jełowiecki,
Adam hr. Krasiński, Tadeusz Korzon, Aleksander
Kraushar, Erazm Majewski. Wśród 14 osób znajdo
wało się: trzech historyków, trzech architektów,
rzeźbiarz, archeolog, badacz naukowy, ksiądz, adwo
kat, finansista, malarz-kolekcjoner i ziemianin, co
jest chyba dostatecznym dowodem, że powstanie
Towarzystwa było realizacją tęsknot inteligentnego

odłamu społeczności warszawskiej, miłującej swoją
narodową i kulturalną przeszłość.
ic też dziwnego, że pierwsze poczynania To
warzystwa charakteryzowało — obok zapału i
dobrych chęci — amatorskie podejście do wszelkiego
rodzaju zagadnień praktycznych, czego odbiciem by
ły częste zmiany: nazwy, statutu, organizacyjne, na
wet lokalowe. Na początku wszystkim zajmował się
Zarząd, wkrótce jednak doszedł do wniosku o po
trzebie wciągnięcia do współpracy większej liczby
ludzi, powołując 12 członków zastępców (m.in. Wła
dysława Korotyńskiego, Zygmunta Otto, Kazimierza
Skórewicza, Oskara Sosnowskiego, Stefana Szyllera). Zarząd utworzył komisje, które przekształciły się
w samodzielne wydziały: Architektury i Inwentary
zacji, Malarstwa i Rzeźby oraz Starej Warszawy.
Rozpoczęła się praca propagandowa, nawiązano
współpracę z diecezjami i parafiami przez mianowa
nie delegatów i korespondentów na prowincji i wśród
rodaków w Rosji; drukowano kwestionariusze, książ
ki, wmurowywano tablice pamiątkowe (np. w War
szawie poświęconą Staszicowi przy ul. Kanonie 8, a
w Lublinie Klonowiczowi przy Rynku). Siedzibę
Towarzystwa przeniesiono z redakcji „Światowida”
do redakcji „Biblioteki Warszawskiej”, wreszcie do
własnego lokalu przy ul. Nowy Świat 41. W tym
skromnym pomieszczeniu w poprzecznej oficynie,
które równocześnie było mieszkaniem sekretarza, za
częła się normalna, bardziej ustabilizowana praca.
Tu odbywały się co wtorek zebrania Wydziału Architektoniczno-Inwentaryzacyjnego przy współudziale
członków innych wydziałów lub zainteresowanych i
zaproszonych osób. Charakter tych posiedzeń rażąco
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2. Przykład
karty
inwentary
zacyjnej
TOnZP
— pomiar
kościoła
w Brzeźnicy
Starej
wykonany
przez
Jarosława
Wojcie
chowskiego
w 1908 r.
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3. Ruiny zamku w Nowogródku na zdjęciu z 1906 r.
— był to pierwszy obiekt zabytkowy
konserwowany przez Towarzystwo
4. Członkowie Komitetu Kierowniczego i Wykonawczego
Wystawy „Pamiątki Starej Warszawy” w 1911 r.
(m.in. Tadeusz Korzon, Edward hr. Krasiński i Artur Oppman);
była to pierwsza wystawa zorganizowana przez Towarzystwo

5.6. Własnością Towarzystwa były m.in.: baszta zamku w Iłży
przekazana w 1910 r. przez Zdzisława ks. Lubomirskiego
— na zdjęciu z ok. 1911 r. (5) oraz znajdujące się od 1908 r.
pod opieką TOnZP (własność od 1921 r.) ruiny zamku
w Czersku na zdjęciu z 1913 r. (6)
7. Z wystawy „Ceramika i szkło polskie” w 1913 r.

odbiegał od dzisiejszych zebrań. Podstawowy skład
narad stanowili: Józef Dziekoński, Władysław Mar
coni, Zdzisław Mączeński, Zygmunt Otto, ks. Hipo
lit Skimborowicz, Kazimierz Skórewicz, Oskar Sos
nowski, Stefan Szyller, Teofil Wiśniowski, Konstan
ty i Jarosław Wojciechowscy oraz z urzędu Kazi
mierz Broniewski. Zespół ten był znakomicie zgrany,
toteż obrady były krótkie i rzeczowe, toczyły się w
atmosferze harmonii i koleżeńskiej wyrozumiałości,
mimo poważnych różnic wieku i znaczenia członków,
bez śladu celebrowania, a decyzje i ich wykonanie
były szybkie. Członkowie realizowali zlecone im
przez Wydział prace bezinteresownie, koszty wyjaz
4

dów, tj. kolej i konie, pokrywane były przez Towa
rzystwo lub zainteresowanego. Dalszy ciąg posiedzeń
miał z zasady miejsce w restauracji „Savoy” przy
Nowym Swiecie lub „U Lija” przy Krakowskim
Przedmieściu. W wyjątkowych okolicznościach, np.
gdy byli goście zamiejscowi — w Hotelu Europej
skim lub Angielskim, gdzie przy wspólnej kolacji, w
czasie rozmów towarzyskich, następowało zbliżenie i
zacieśnienie więzów przyjaźni starej generacji z mło
dą. Zresztą te „restauracyjne zebrania”, mimo swo
bodnego, towarzyskiego charakteru, były naprawdę
jakby dalszym ciągiem zebrań rozpoczętych w lokalu
Towarzystwa, o czym wymownie świadczy fakt, że

brał w nich udział pełny skład Wydziału, nie wyłą
czając zacnego Oskara Sosnowskiego, znanego ze
swego krytycznego nastawienia do wszelkiego ro
dzaju imprez, które by nie miały głębszego celu,
zwłaszcza zaś tych, których nieodłącznym atrybutem
był brzęk nie tylko talerzy. Trzeba przyznać, że bar
dzo ważne projekty, jak np. I Zjazd Konserwatorów
w 1909 r., kupno kamienicy Baryczków w 1910 r. —
rodziły się właśnie na spotkaniach restauracyjnych.
W 1909 r. umarł hr. Adam Krasiński, wobec czego
obowiązki prezesa objął Zygmunt Gloger, który
zmarł rok później i od 1910 r. prezesował Towarzy
stwu Edward hr. Krasiński. Najczynniejszą komisją

Towarzystwa był Wydział Architektury i Inwentary
zacji, gdzie najwcześniej nastąpiło przejście od prak
tycznego do naukowego stylu pracy. Większość prac
stanowiły sprawy zabytków architektonicznych, któ
rych od 1907 do 1914 r. Wydział rozpatrzył około
czterystu. Najważniejsze z nich dotyczyły kościołów,
m.in. w Czerwińsku i Brochowie, i zamków, m.in. w
Nowogródku, Iłży, Pieskowej Skale i Raciążku. Inne
wydziały zajmowały się odnawianiem tryptyku olku
skiego, pomnika Żółkiewskiego pod Cecorą, konser
wacją malowideł w Czerwińsku itp.
Z inicjatywy Wydziału Starej Warszawy zorganizo
wano instytucję tzw. kuratorów, których zadaniem
5

był nadzór nad wszelkimi poczynaniami na terenie
warszawskiego Starego i Nowego Miasta, fotografo
wanie różnych obiektów itp. Instytucja ta kilka lat
później odegrała bardzo ważną rolę przy przejmowa
niu obiektów opuszczonych przez Rosjan. Z rąk Ce
sarskiej Komisji Architektury Towarzystwo przejęło
opiekę nad ruinami zamku w Czersku, od księcia
Lubomirskiego otrzymało ruiny zamku w Iłży, od
Artura Popławskiego wieżę w Wojciechowie, od in
nych ofiarodawców księgozbiór Podczaszyńskiego,
kolekcję rycin, planów, map i rysunków Canaletta,
zbiór drzeworytów i fotografii Warszawy itp. Poza
tym różne osoby ofiarowały m.in. dywany, rzeźby,
portrety, broń, majolikę, szkło, zaś Towarzystwo ku
powało m.in. książki i ryciny. Dzięki tym zasobom
stało się właścicielem, zarządcą i kolekcjonerem w
szerokim tego słowa znaczeniu.

stępstwem zdobycia własnej siedziby było też wpro
wadzenie systematycznych okresowych odczytów z
dziedziny historii i konserwacji zabytków. Pierwszy
odczyt pt. „Zycie domowe mieszczan warszawskich
w ubiegłych wiekach” wygłosił Aleksander Kraushar. W 1913 r. powstała Komisja Muzealno-Biblioteczna, która urządzała stałe Muzeum Zbiorów To
warzystwa i Archiwum Ikonograficzne, kierowane
przez Bronisława Gembarzewskiego, oraz Pracownia
Inwentaryzacyjna prowadzona przez architekta Jaro
sława Wojciechowskiego i fotografa Juliusza Kłosa.
KOŁO WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABY1 KAMI PRZESZŁOŚCI
PIOTROCRÓD. Kirocinaji 3Ł m. 73, Tal. 53S-36
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owarzystwo od początku nie miało odpowied
nich warunków lokalowych. Sprawa ta była
poruszana od 1908 r., gdy Erazm Majewski deklaro
wał 15 000 rubli i swe zbiory, jeśli Towarzystwo
zbuduje lub nabędzie własny gmach. Dopiero jed
nak, jak poprzednio wspomniałem, „na rybce” w
Wielki Piątek 1910 r. rzucona została myśl nabycia
kamienicy Baryczków. Pomysł był śmiały, lecz i
RODACY!
trudny, trzeba było bowiem zapłacić nie tylko za ka
Sttmzliwa wojna obecna w pieiwuym rzędzie dotknęła nas, Polaków, bo
mienicę, ale również za jej remont i adaptację. Trwa
gwałtowną bur/.j przeszła przez nasz Kraj Tysiące ludzi zginęło, tysiące rodzin pozo
stalo bez dachu, mina i zgliszcza pokryły ałą ziemię Polską. Malutka zaledwie
ło to około dwóch lat, bowiem TOnZP rozporządzało
częic tego. c<> przodkowie nasi w ■ lągu stuleci gromadzili i strzegli, została urato
waną. wywiezioną z Kr
i tuła się razem z tymi wygnańcami, którzy na dalekich
mniej niż skromnymi środkami ze składek członkow
krańcach przytułek sobie znaleźli. Ale i tutaj na te. z trudnością uratowane i wywie
zione resztki odwiecznego dorobku naszego czyha inny nieprzyjaciel, równic bez
skich i ofiar składanych specjalnie na ten zakup.
względny i nieubłagany, czyha niedostatek, a czasem i nędza. I wtedy, dla ratowania
Powstała myśl organizowania różnych imprez odpo
Życia, muszą rozproszyć się wszystkie rodzime pamiątki, które zdołał kto. uchodząc
z Ojczyzny, z sobą zabrać, w nadziei ich uratowania.
wiadających celom Towarzystwa i przynoszących
Zawiązane w Piotrogrodzie Koło Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
ma na celu ratowanie tych zabytków. Jeśli kto może znajdujące się w jego ręku
dochód. W 1911 r. w Ratuszu urządzono wystawę o
cenne pamiątki ojczyste zachować do czasu powrotu i przywieźć je z sobą, gdy będzie
do swoich progów wracał, niech je chowa i strzeże pilnie i niech mu Bóg da wrócić
Starej Warszawie. Organizacją zajęła się specjalna
z niemi szczęśliwie pod swoją strzechę. Ale jeśli tego uczynić nie może, jeśli dla
ratowania rodziny i siebie zmuszony będzie pozbyć się pamiątkowych przedmiotów
komisja, podobnie jak następnej wystawy towarzy
ojczystej przeszłości, które dostały się rąk jego w jakikolwiek sposób, czy to jako
szącej otwarciu siedziby Towarzystwa w kamienicy
pamiątka po ojcach, czy to jako znalezione, czy kupione, czy darowane, laki niech się
Baryczków w 1912 r. — była to bogata wystawa mi
8. Koło Warszawskiego Towarzystwa
niatur, tkanin i haftów. Po niej w 1913 r. nastąpiła
Opieki nad Zabytkami Przeszłości
wystawa ceramiki i szkła polskiego z katalogiem, w
powstało w Piotrogrodzie w 1908 r.,
1914 r. — wystawa starych rycin polskich ze zbiorów
w latach „wielkiej wojny” wydało ulotkę
nawołującą rodaków do ratowania
Dominika Witke-Jeżewskiego również z katalogiem,
„pamiątek ojczystych”
a w 1915 r. wystawa „Wieś i miasteczko”, urządzona
wspólnie z pierwszą zawodową organizacją architek Oprócz tych bezpośrednich korzyści zakup kamieni
tów — Kołem Architektów. Wystawy w stałym loka cy Baryczków i przeniesienie tam Towarzystwa wy
lu odegrały dużą rolę jako środek propagandowy, warło duży wpływ na „modę” wykupywania domów
lecz nie stanowiły najważniejszego osiągnięcia zwią staromiejskich, np. kamienicy Książąt Mazowieckich
zanego z przeniesieniem się do kamienicy Barycz przez Towarzystwo Miłośników Historii, oraz na
ków. Było nim natomiast połączenie trzech wydzia przywracanie staromiejskiej zabudowie historyczne
łów: Architektoniczno-Inwentaryzacyjnego, Malar go wyglądu (dom Fukiera, Johna), a także oczysz
stwa i Rzeźby oraz Starej Warszawy w jeden Wydział czenie Rynku Staromiejskiego ze straganów, wybru
Konserwatorski z Józefem Dziekońskim jako prze kowanie go i przyozdobienie historycznym wodotry
wodniczącym i Zdzisławem Mączeńskim jako sekre skiem. Słowem z zaniedbanej dzielnicy straganów,
tarzem, oraz utworzenie nowego Wydziału Historii drobnych warsztatów rzemieślniczych, sklepikarzy i
Sztuki z Edwardem hr. Krasińskim jako przewodni siedzib proletariatu miejskiego, zaczęła wyłaniać
czącym i dr. Władysławem Tatarkiewiczem jako sek się ciekawa historycznie i architektonicznie dzielnica.
retarzem. Odtąd wszelkie praktyczne sprawy kon W czasie największego rozwoju aktywności TOnZP
serwatorskie załatwiane były przez Wydział Konser w sierpniu 1914 r. wybuchła wojna światowa, która w
watorski, natomiast historyczne i teoretyczno-kon- swoich skutkach postawiła przed Towarzystwem zu
serwatorskie — przez Wydział Historii Sztuki. Na pełnie inne zadania...
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Prezentujemy Czytelnikom drugą część
(pierwsza w numerze 5, 1996)
rekonstrukcji życia ziemiańskiego syna
Janusza, dokonanej na podstawie ubogiego
archiwum rodzinnego w powiązaniu
z zabytkami kultury materialnej epoki.
Akcja rozgrywa się we wsi Uchanie,
25 km od powiatowego Hrubieszowa
(o Uchaniach zob. nr 5, 1996).
Autorom udało się stworzyć
tę opowieść oraz zorganizować wystawę
w Muzeum Wsi Lubelskiej.
W ten sposób Janusz —
bardziej przez wydarzenie muzealne
i tę publikację niż własną aktywność
— trafił do historii.

rzynastego marca 1931 r. w wypracowa
niu pt. Najważniejsze zdarzenie w mem
życiu napisze: „Pewnego dżdżystego wie
czora znajdowałem się z rodzicami na pe
ronie stacji poznańskiej. Właśnie czekaliśmy na poc
idący do Warszawy. Tłok panował ogromny. Wtem
pociąg nadjechał. Tłok powiększył się jeszcze bardziej,
i ja w tern tłoku zgubiłem się i nie wiedziałem, w którą
stronę się obrócić. Wtem zobaczyłem rodziców i z nimi
poszedłem do pociągu ”.
Bardzo interesuje się techniką i motoryzacją. Na
najwcześniejszych zachowanych rysunkach 6—7-letniego Januszka pojawiają się monstrualne mecha
nizmy z trybami, pędniami, pasami transmisyjnymi,
być może stanowiące połączenie fantazji i obserwacji
pracy maszyn rolniczych w majątku. Później na kar
tonach jego bloku mkną malowane kredkami i ołów
kiem modele ówczesnych samochodów, oldsmobile,
chevrolety, fordy, buicki, tatra, Studebaker, oczywiś
cie podpisane, aby marka nie budziła wątpliwości.

T

Opisanie pewnego dzieciństwa

Szkoła
i wakacje
ŁUCJA KONDRATOWICZ
GRZEGORZ MILISZKIEWICZ

W pierwszych latach nauki szkolnej dzieci
odbywają z rodzicami kilka podróży.
W lipcu 1927 r. do Lublina, gdzie idą
do cyrku i odwiedzają „zwierzyniec”,
a rok później jeszcze raz do cyrku
w Hrubieszowie. W1929 r. Janusz wyrusza
w największą podróż swojego dzieciństwa
— na Powszechną Wystawę Krajową
w Poznaniu. Rodzice kupują tam dzieciom
po kosztownej zabawce, jednak nie to było
dla Janusza największym przeżyciem.

1. Zachwyt światem maszyn
Janusz uwidocznił w 1928 r.
na fantastycznym rysunku
zatytułowanym
„Sklep z maszynami”

Obok okręty, statki, samoloty-płatowce, także balony
kuliste i Zeppelin. Na dole kartonów pędzą długie
składy pociągów towarowych. Zachwyt światem ma
szyn uwidocznił się jeszcze na fantastycznym rysun
ku „Sklep z maszynami”: na półkach sklepowych sto
ją parowozy, wagon, samochody, samolot i inne
ówczesne cuda techniki. W wieku 11 lat w wypraco
waniu pt. Wspomnienia z wakacji wyzna: „Najprzy
jemniejszy dzień wakacji był, gdy przyjechał do nas
samochód. Jeździliśmy po folwarku. Na drugi dzień po
jechaliśmy do miasta, by kupić benzyny. Ponieważ ben
zyny nie było, wróciliśmy do domu. Po południu z ża
lem żegnaliśmy odjazd samochodu”. Jeszcze w zeszy
tach gimnazjalnych na marginesach kartek pojawiają
się szkice samochodów, samolotów, rowerów i pocią
gów.
7

aj więcej przeżyć Janusza w okresie szkoły
podstawowej wiąże się z życiem domowym i
funkcjonowaniem majątku w Uchaniach. W wypra
cowaniu pt. Najprzyjemniejsza chwila z ferii świą
tecznych napisze o wigilii 1931 r.: „Z rana przynieś
liśmy choinkę, ubieraliśmy ją świecidełkami, zabawka
mi, cukierkami, orzechami, jabłkami i świeczkami. Po
południu tankowaliśmy się z chłopcami. Gdy wróciliś
my do domu, z niecierpliwością wyglądaliśmy pierwszej
gwiazdy. Nareszcie ukazała się, prędko przebraliśmy
się w nowe ubrania. Czekaliśmy na wilię, byliśmy głod
ni, bo prócz śniadania nic nie jedliśmy. O szóstej po
szliśmy do jadalni. Stół był nakryty białym obrusem, a
na nim na sianku leżała strucla i opłatki. W jednym ro
gu pokoju stał snop żyta, a w drugim snop pszenicy.
Najpierw połamaliśmy się opłatkiem, życząc sobie

2

2. Dziecięca
gra planszowa
z lat trzydziestych
3.4. Drewniany piórnik
z odręcznym napisem:
„dnia 24 XII 1929" (3)
i firmowe pudełka
na ołówki (4)

szczęścia, długich lat życia i zdrowia. Potraw było
dwanaście. Po wilii rodzice poszli podzielić się opłat
kiem ze sługami, a ja z bratem zapaliliśmy choinkę,
zimne ognie i śpiewaliśmy kolędy”.
30 maja 1932 r. w wypracowaniu pt. Najważniejsze
zdarzenie w mem życiu pisze o pożarze suszarni:
„Pewnego dnia we wrześniu, gdy ćwiczyłem na skrzyp
cach, usłyszałem krzyk. Wybiegłem i spytałem mamusi,
co to jest? Mamusia powiedziała, że suszarnia się pali.
Zawołaliśmy stróża, by jechał po wodę. Ja tymczasem
pobiegłem pod suszarnię. Ogień objął już całą. Fornale
przybiegli z folwarku i zaczęli gasić pożar. Obok stał
budynek, w którym były kartofle. I on się zaczął palić.
Na szczęście przywieźli wodę. Ogrodnik ifornale chwy
cili wiadra z wodą i zaczęli gasić pożar. Tak zagasili
ogień, który obejmował drugi budynek. Tymczasem z
suszarni zdzierano dach i rozrywano palące się belki i
krokwie. Niektórzy fornale pojechali po wodę. Niedłu
go ugaszono pożar. Z siedemdziesięciu rafek, na któ
rych suszyły się gruszki, uratowano zaledwie sześć.
Chwila ta pozostała mi długo w pamięci”.

nem państwowym, pieśniami patriotycznymi oraz
defiladą strzelców i strażaków. Z wypracowań wyła
nia się chłopiec, przyszły gospodarz, wychowywany
w duchu patriotyzmu i tradycji, który jednocześnie
we wspomnieniach z wakacji rozbrajająco stwierdza:
„Najsmutniejsze dnie były, gdy padał deszcz. Musieliśmy wtedy bawić się w domu”. Taka sama osobowość
innych wypracowaniach szkolnych Janusza pojawia się w nieświadomie żartobliwym wypraco
odczytujemy pełne powagi opisy obchodów waniu pt. Powitanie księdza biskupa z dnia 12 czerwca
Święta Odzyskania Niepodległości oraz Konstytucji
1931 r.: „Niedaleko kościoła zbudowano bramę trium3 Maja w Uchaniach. Zwykle rozpoczynały się zbiór fałną katolicką, a koło gminy żydowską. Długo czeka
ką w szkole. W kościele, po kazaniu i mszy, do której liśmy na przybycie ks. biskupa. Przyjechały bryczki z
Janusz często służył, śpiewano Te Deum laudamus i księżmi i pusta kareta. Był już zmrok. Wtem zobaczy
Boże coś Polskę. Następnie pod krzyżem przy gminie liśmy światła i samochód wiozący ks. biskupa stanął
odbywały się akademie z recytacjami wierszy, hym przed bramą”.
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dom towarowy BRACIA

JABŁKO WSCY s.a..

warszawa

KOSZULE UCZNIOWSKIE
DLA CHŁOPCÓW OD LAT 10 — 16.
Nr 30—34 (obwód azyl w cm.)

622

KOSZULA .uczn. z kolor,
zefiru lub rogóżki białej,
kołnierz Słowackiego

. 623

KOSZULA uczn. z ze- KOSZULA uczn. z rypeu
firu kolor., kołnierz
białego z 2-ma kołnierzyprżyazyty
kami
od Zł. 11.50 do 13.50.

29
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5. Koszule uczniowskie
z katalogu Domu Towarowego
Braci Jabłkowskich w Warszawie
(1926 r.)
6. Trzynastoletni Janusz
ze skrzypcami
narysowany ręką brata
ok. 1934 r.;
przy rysunku napis:
„Janusz jako wirtuoz”
7.8. Łyżwy metalowe (7)
i drewniane (8)
z lat trzydziestych

(zdjęcia: 2, 3, 4, 7, 8
— Henryk Guz
i Krzysztof Wasilczyk)

Wiele radości dawała Januszowi muzyka. W Uchań
skim dworze było pianino. Jeszcze przed ukończe
niem siódmego roku życia otrzymał pierwsze organ
ki, a w wieku 10 lat — skrzypce; własne skrzypce
miał również Zbyszek. Razem pobierali systematy
cznie lekcje gry, zrazu u miasteczkowego wirtuoza, a
w okresie gimnazjum u nauczyciela z Hrubieszowa.
Swoje zeszyty nutowe chłopiec czasami podpisywał
„Kompozytor Janusz... ”. Był inicjatorem domowych
koncertów, które najpierw pojawiły się w sferze wyo
braźni. W programie jednego z nich ośmioletni chło
piec przewidział wykonanie dwudziestu utworów, od
ludowych, poprzez religijne i legionowe, po rodzimą
klasykę operową. Były również koncerty prawdziwe,
z własnoręcznie wykonanym afiszem, zapewne wy

wieszanym na drzwiach dworu: „Dziś, dnia 21 kwiet
nia, o godzinie 20.15, odbędzie się w pokoju niebieskim
koncert, którego wykonawcami będą Janusz — I skrzyp
ce, Zbyszek — II skrzypce oraz Janusz — skrzypce so
lo”. Na odegrany repertuar składały się utwory
Schuberta, Tartiniego, Glucka, Mozarta, Bacha,
Beethovena, Dancla, Haendla, Fielda. Czasami sam
lub razem z bratem chodzili do ośmioraka na folwar
ku i z synem pomocy kuchennej Antkiem wspólnie
koncertowali na skrzypcach.

odzice dbali o zaopatrywanie chłopców w
sprzęt sportowy. Bracia od małego grywali w
piłkę. W wieku 11 lat Janusz dostał piłkę gumową, a
w wieku 13 lat — skórzaną do siatkówki. Przy dwo
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rze wytyczano boisko do tej gry, z siatką zawieszoną
na drewnianych słupkach. W młodszych latach dzie
ci uwielbiały zimą „sankować się”, ślizgać, bić na ku
le śnieżne, lepić bałwana, o czym Janusz wspominał
w wypracowaniach szkolnych. Sanki dostał, kiedy
miał 6 lat i „sankował się” jeszcze długo. Potem przy
szła kolej na łyżwy i narty. Ulubionymi zabawami na
nartach było jeżdżenie tropami zająca, a w później
szych latach za koniem, na którym jechał fornal. W
1934 r. Janusz jeździł na nartach niemal codziennie
przez całe ferie. Rok później kolejne już narty sfinan
sowała częściowo chłopcom ciotka z Olkusza, o czym
pisał Zbyszek w liście z 9 stycznia: „za otrzymane od
cioci pięć złotych bardzo dziękujemy. Do tych pienię
dzy dodał trochę tatuś i kupił nam narty. Teraz (...)
jest bardzo mały śnieg. Na nartach nie jeździmy dlatego, że jesteśmy trochę przeziębieni i ja mam odmrożone
nogi, a Janusz ucho”.
1933 r. chłopcy dostali łyżwy. Najlepszym miejs
cem do ślizgania był staw dworski. Tam rozgrywano
mecze hokejowe dwór—wieś. Po meczu 27 grudnia
1934 r. Janusz napisał sprawozdanie sportowe. Na

wstępie podał sześcioosobowe składy. „Gra rozpo
czynała się w wolnym tempie. Drużyny grają słabo.
Następnie gra się ożywia i dwór zaczyna przeważać,
atak jego gra dobrze”. Wykorzystując podanie Zby
szek strzela pierwszą bramkę dla dworu. „ Wkrótce
M. wyrównuje. W drugiej tercji gra bardzo zacięta.
Tercja upływa bezbramkowo. W trzeciej tercji S. strze
la bramkę. O (ze wsi) dobija krążek i strzela bramkę
samobójczą”. Pod koniec trzeciej tercji Janusz strzelił
bramkę dla swojej drużyny. „Gra stała na wysokim
poziomie”. Dwór—wieś 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Krążek
był wytoczony z drewna, Janusz i jego brat mieli
łyżwy metalowe, a pozostali chłopcy drewniane, z
nożem z grubego drutu lub sztabika, przywiązywane
do butów sznurkiem.
Łucja Kondratowicz
Grzegorz Miliszkiewicz

Tekst i ilustracje nawiązują do wystawy pt. „Opowieść o dwóch dzieciń
stwach” w Muzeum Wsi Lubelskiej; ostatni odcinek rekonstrukcji życia
Janusza w następnym numerze.

Monstrancja „perspektywiczna”
skarbcu kościoła benedyktynek
w Przemyślu przechowywana
jest późnobarokowa monstrancja z
XVIII w., należąca do typu ostenzoriów
promienistych, popularnych w Polsce
od drugiej ćwierci XVII do połowy XIX w.
Jednak to dzieło ze srebra ma orygi
nalne cechy. Stopa jest dwustrefowa o
charakterystycznym dla drugiej połowy
XVIII w. podziale na pola pokryte deko
racją i gładkie. Trzon poza nodusem w
formie spłaszczonej kuli ożywiają dwa
podobne mniejsze elementy oraz pier
ścienie. Puszka na hostie ma formę le
żącego owalu. Oryginalny kształt ma
również gloria — składa się z dwu
warstw: pierwszą stanowią pęki 12
promieni wzbogacone dość swobodnie
umieszczonymi kłosami na spręży
nach, druga złożona jest z promieni
wypełniających luki między warstwą
pierwszą; obie warstwy promieni są w
dolnej części nieco krótsze. Cafość
wieńczy rodzaj niskiej otwartej korony.

W
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ponad którą znajduje się krzyż ujęty w
dwa kłosy umocowane również na sprę
żynach. Glorię wzbogaca umieszczona
wokół puszki, na promieniach, koronie i
krzyżu biżuteria, stanowiąca o wyjąt
kowych walorach zabytku. Kameryzacja (wysadzanie powierzchni szlachet
nymi kamieniami) występuje też na
trzonie i stopie. Być może nastąpiło tu
wtórne użycie klejnotów, co dość czę
sto obserwujemy w polskich wyrobach
sakralnych.
W okresie baroku używano monstrancji
o różnych kształtach, mimo panujące
go powszechnie typu promienistego.
Nigdy jednak nie zetknąłem się z
wypadkiem, aby monstrancja miała
kształt glorii nazwanej umownie „niemiarową". Chodziło tu zapewne o
osiągnięcie jakiegoś specjalnego efek
tu, gdy monstrancja wystawiona była
do adoracji. Jaki to miał być efekt,
trudno określić.
Jan Samek

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Rok 1912 — wycieczka do Kamieńca
„Nie zatrzymując się nad opi
sem, wszystkim znanego z malowniczości prastarego grodu i
nadzwyczajnie wyniosłej jego
twierdzy stwierdzamy, że wy
cieczka po nich nasunęła refleks
je, iż sztuka architektoniczna
tak widocznie wysoko rozwijała
się w Kamieńcu, że przykłady
jej mogą zająć miejsce przy naj
celniejszych naszych zabyt
kach, nadto charakter ozdób

wyprawny, na ul. Długiej, bez
ozdób ornamentacyjnych, lecz
nadzwyczaj piękny w układzie,
o charakterze dworku, którego
część od strony ulicy obecnie,
niestety, uległa przerobieniu; na
ul. prowadzącej do kościoła
Dominikanów obecnie bez na
zwy drew, domek — lamus z
ozdobnym gankiem na piętrze;
dom N. 14 murowany, przy
rynku (obecnie ul. Zurawlew-

Koniecznem zaznaczyć w krót
kiej notatce niezbędność noto
wania dla przyszłości choć pod
postacią fotografji i rysunków
tych zanikających świadectw
wysokiej sztuki przeszłości — w
czasie następnych wycieczek —

renesansowych, pozbawiony na
iwności prowincjonalizmu nie
tylko w charakterze, lecz i w
wykonaniu, ma piękne cechy in
dywidualizmu i wskazuje, że
Kamieniec musiał stać ongi
współrzędnie z przodującemi
pod względem kultury naszemi
miastami i posiadać dzielnych
autorów i wykonawców. Ta
wartościowa architektura pow
stała w różnych epokach i kie
runkach z czasów przed po
czątkiem XIX stulecia, odcina
jąc się silnie od budowli później
powstałych. Ze wskażemy oprócz
licznych drobniejszych przy
kładów i tych, które mogły ujść
naszej uwagi przy krótkiem
zwiedzaniu, domek drewniany,

ska), domek na ul. Karmelickiej
(obecnie Sobornej), a nade
wszystko dom z ozdobnym
obramieniem bramy i widokiem
na wieżę oryginalną w układzie
w głębi podwórza i szczątki pa
łacu XVI w., który w r. 1846
jako kamienica Kamelskich — o
czym głosi napis w języku rosyj
skim — był przebudowany, a z
którego obecnie wskutek wielo
krotnych przeróbek pozostało
niewiele: dwoje schodów, kolu
mna, ostrosłupowe przekrycie
cegłą części dachu — być może
miejsce niegdyś domowej kaplicy
i ozdobne kamienie w ganku od
ulicy; resztki robót 1846 r. wi
doczne są w postaci owego napi
su z herbem w kamieniu wyku

łem bardziej, iż egzystencja
niektórych z wymienionych tu
zabytków jest zagrożoną. W
dolnej części miasta („folwar
ki”) niektóre domki zachowały
dotąd swój starodawny charak
ter polski. Zamku, wobec zaję
cia go na więzienie, zwiedzać
nie wolno. Przy powierzchow
nych oględzinach zauważyliśmy
stan opuszczenia, nie wyklucza
jący jednakże możliwości za
konserwowania. Na uwagę za
sługują blanki na wieżach, pły
ty z insygnjami, wpuszczane w
mury baszt, okno z obramie
niem w charakterze wybitnie
krakowskiego gotyku. Osobli
wością są dachy baszt wzniesio
ne z cegły".

tym i części ściany przemurowanej, a także żelaznej lanej
ciężkiej balustrady i słupków z
kamienia.

ej Treści sprawozdanie z
wycieczki do Kamieńca
Podolskiego; odbytej w dniach
8—12 lutego 1912 r., złożyli
do Wydziału Konserwator
skiego Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości
dwaj jej uczestnicy: znany
warszawski architekt i kon
serwator zabytków Kazimierz
Skórewicz (w latach 1906— 1907
architekt miasta Warszawy)

T

1. Widok na miasto
z twierdzy
(zdjęcie z 1911 r.
S. Pronaszki)

oraz Oskar Sosnowski, inny
wybitny warszawski architekt,
późniejszy długoletni prze
wodniczący Wydziału Historii
Kultury i Sztuki TOnZP.
Oddzielne sprawozdanie, któ
rego kopię złożyli u księdza
proboszcza (?) J. Orłowskiego
na plebanii katedry kamie
nieckiej, dotyczyło stanu za
chowania tej najważniejszej w
Kamieńcu Podolskim świąty
ni. Obaj architekci postulowali
przeprowadzenie w kościele li11
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2. Most
prowadzący
do twierdzy
i widok
na miasto;
nad Smotryczą
widoczna dzielnica
zwana „folwarkami”
(zdjęcie z 1911 r.
Ś. Pronaszki)
3. Widok na twierdzę
(zdjęcie sprzed 1919 r.)
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4. Dom
z ozdobnym gankiem
na piętrze
(zdjęcie z 1913 r.
J. Laskiego)
5. Wnętrze katedry
(zdjęcie z 1911 r.
S. Pronaszki)

(zdjęcia
ze zbiorów
Instytutu Sztuki PAN)

cznych prac konserwatorskich,
m.in. wymiany części starych,
grożących odpadnięciem tyn
ków, przebudowy zakrystii,
powiększenia chóru muzy
cznego, uzupełnienia braków
w kamiennych posadzkach,
reperacji więźby dachowej.
Ponadto zwrócili uwagę na
konieczność naprawy znajdu
jących się obok katedry: pod
stawy dawnego tureckiego mi
naretu, na którego szczycie, po
powrocie twierdzy w ręce pol
skie na początku XVIII w.
ustawiono figurę Matki Bo
skiej Niepokalanie Poczętej,
oraz barokowej bramy prowa
dzącej na cmentarz przykoś
cielny.

Do wykonania większości prac
restauratorskich Wydział Kon
serwatorski Towarzystwa re
komendował warszawskiego
majstra cechowego mularskie
go Stanisława Pronaszkę. Po
kilku miesiącach, w dniach 23
i 24 maja następnego roku
Oskar Sosnowski po raz kolej
ny odwiedził Kamieniec, spraw
dził wykonane dotychczas
prace „podług wskazań moich,
a w myśl uchwał wspomnianego
Wydziału” (Konserwatorskie
go TOnZP) i po powrocie do
Warszawy złożył odpowiednie
sprawozdanie z datą 11/23
października 1913 r.

Wycieczka do Kamieńca Po
dolskiego i przeprowadzone w
jej wyniku istotne prace kon
serwatorskie były jednym z
wielu działań powstałego w
1906 r. Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami Przeszłości.
Ta społeczna organizacja
bowiem do chwili odzyska
nia przez Polskę niepodleg
łości zastępowała nie ist
niejącą w Królestwie Kon
gresowym państwową służ
bę konserwatorską.

Jolanta Kucharska
13
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Wilno — dominikańskie podziemia
oczątki
wileńskiego obdartych do naga zwłok
kościoła Św. Ducha, wrzucono ponoć wtedy do
najpierw drewniane jednej z krypt; Francuzi zde
wastowali też wnętrze świąty
go, sięgają czasów Jagiełły.
W 1441 r. stanął kościółek mu ni. W 1844 r. decyzją władz
rowany, przekazany w 1501 r. rosyjskich dominikanie zostali
dominikanom, którzy zbudo wygnani, kościół stał się para
wali przy nim klasztor. Zni fialny, klasztor zaś od 1849 r.
szczony podczas najazdu mo służył jako więzienie. Wów
skiewskiego w 1655 r. kościół czas to żołnierz stojący na
zyskał nowy, barokowy kształt warcie w pobliżu krypt ujrzeć
w latach 1679—1688, poczym miał zjawę — widmową postać
spłonął w 1749 r. W ciągu kobiecą. Przerażony wraz z
dwudziestu następnych lat za innymi wartownikami odmó
konnicy wznieśli okazałą, ro wił pełnienia tam służby i w
kokową świątynię, która istnie rezultacie wejście do podziemi
je do dziś. Burzliwe dzieje zostało na głucho zamurowa
obiektu nie pozwoliły na ne.
przetrwanie elementów gotyc Nieco wcześniej domini
kich, z jednym wszakże wyjąt kańskie krypty zwiedził Adam
kiem — przed drugą wojną Honory Kirkor, dzięki czemu
światową podczas prac bada w Przewodniku historycznym
wczych w dominikańskich po po Wilnie umieścić mógł inte
dziemiach odnaleziono relikty resującą relację: „widzieliśmy
niektóre ciała, a nawet suknie
z XV w.
W rozległych, ciągnących się prawie od zgnilizny nie tknięte,
pod całym kościołem kryptach dzięki wielkiej suchości miejsca.
grzebano zakonników, ale tak Zakonnica jedna podobna do
że wielu świeckich, zwłaszcza śpiącej. Skóra, szaty, obuwie i
dobroczyńców zakonu — po pas na księciu Ogińskim z Ko
chówek „u ojców dominika zielska zupełnie całe, a spod
nów” był pożądanym zaszczy czapki aksamitnej, sobolami
tem. Spokój zmarłych zakłóci wykładanej, dziwnie wyglądała
ły wypadki listopada 1812 r., czaszka naga. (Przy trumnie
gdy wśród uchodzących spod była blacha z herbem i napisem:
Moskwy żołnierzy Napoleona »Dla śmiertelnych zwłoków
wybuchła epidemia. Setki miejsce, nieśmiertelnej godnego

P
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pamięci JW. Józefa na Koziel
ska księcia Ogińskiego starosty
korsuńskiego. Umarł roku Pań
skiego 1776 dnia 21 stycznia
mający wieku swego lat 65«).
Samej sieczki, używanej zwykle
na poduszki pod głowy zmar
łych, tak wiele było po lochach,
że w niektórych miejscach po
kostki prawie brodzić w niej
trzeba było

o 1930 r. niedostępnymi kosztował 15 groszy, można
przez osiemdziesiąt lat też było kupić pocztówki do
podziemiami zainteresowali
kumentujące ówczesny stan
się studenci Uniwersytetu Ste zmumifikowanych zwłok. W
fana Batorego. Przeprowadzo czasie wojny i zmieniających
no szeroko zakrojone prace.
się okupacji proboszcz parafii
Oczyszczone i uporządkowa Św. Ducha, ksiądz Romuald
ne, oświetlone elektrycznie Świrkowski ściśle współpra
krypty stały się turystyczną cował z władzami Polski Pod
atrakcją. Wejście wiodło z ziemnej, za co zapłacił cenę
klasztornego dziedzińca, wstęp najwyższą. W kryptach, w

P

skrytce urządzonej w trumnie,
przechowywano wówczas skar
biec wileńskiej Armii Krajo
wej.
Po 1945 r. kościół pozostał w
rękach wiernych, w podzie
miach natomiast próbowali
gospodarować państwowi mu
zealnicy. W największym po
mieszczeniu pod główną nawą
urządzono w latach sześćdzie

4. Jedna
z zachowanych
mumii

(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)
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siątych ekspozycję historycz
ną. Szczególnie „efektowne”
mumie (matka z dzieckiem na
ręku) wydobyto z trumien i
ustawiono
pod
ścianami,
przyspieszając ich rozpad; pe
netracja oznaczała także dewa
stację. Po kilku latach wystawę
zlikwidowano — pozostały po
łamane gabloty i zniszczone
plansze, ukazujące etapy bu
dowy kościoła. Od tego czasu
dominikańskie podziemia są
zamknięte i zwiedzać je można
tylko
wyjątkowo.
Dzięki
uprzejmości polskich księży,
gospodarzy świątyni, mogłem
się tam znaleźć wieczorem 11
listopada 1995 r., po uroczys
tych obchodach Święta Nie
podległości.

ejście z wirydarza jest mienki dzieci, w większości
niedostępne, na dół pootwierane lub rozbite. W
trzeciej obok wyeksponowa
schodzi się więc po stromych
schodach, ukrytych u stóp nych mumii oglądać można
jednego z bocznych ołtarzy w skłębione i zmięte, ale dobrze
prawej nawie. W pierwszej zachowane fragmenty ubiorów
krypcie niemal po sklepienie z XVIII w.
wznosi się stos trumien i ludz
kich szczątków. Na jednej z Wąski korytarzyk prowadzi do
trumien
widnieje
nabity największej krypty, wypełnio
gwoździami monogram MA nej bezładnym zwałem wielu
RYA, a wokół niego inicjały setek trupów. To tu wrzucać
zmarłego i data: „MCA MAI miano żołnierzy Wielkiej Ar
R.P. 1739”. Na drewnianych mii. Wejście odgradza unie
możliwiająca fotografowanie
półkach leżą rzędem czaszki.
Namalowany białą farbą napis brudna szyba, ale wyblakłe,
informuje: „Kości zebrane i nagie, pokawałkowane ciała i
tak robią wrażenie. Widać za
złożone przez stud. U.S.B.
26-III-1933”. W drugiej kryp razem — w porównaniu z
cie zgromadzone zostały tru przedwojennymi zdjęciami —

W

Lwy i lewki
e Lwowie trudno
jest doliczyć się
wszystkich lwów i lewków,
które tu jeszcze — mimo
zniszczeń i zmian — po
zostały. Lwowskie Iwy —
to nie tylko pomniki, ale w
większości
wypadków
ściśle związane z budyn
kami detale dekoracji ar
chitektonicznej. Pełno ich
na belkowaniach, fryzach,
zwornikach i bazach pilastrów. Wydaje się, że
Lwów nie tylko przyswoił
sobie, ale i „oswoił" Iwy, w
związku z czym spotyka
się tu Iwy bohaterskie,
czujne, ryczące, a obok
— łagodne, drzemiące,
nawet bawiące się z
dziećmi.

W

W burzliwej historii miasta
lew herbowy przybierał
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różne formy: kroczącą,
wspinającą się i siedzącą.
Na całe wieki ustaliła się
postać Iwa wspinającego
się i trzymającego w łapie
trzy wzgórza i gwiazdę.
Poprzedni
gospodarze
miasta pozbawili herbo
wego Iwa tych ozdób, da
jąc mu w zamian „gu
stowny” sierp i młot. Są
one teraz usuwane z peł
nym
zaangażowaniem,
powraca się natomiast do
kroczącego Iwa ze starej
pieczęci rajców miej
skich.
W nocy, kiedy nikt nie sły
szy, kamienne Iwy roz
mawiają ze sobą —
oczywiście po Iwowsku!

Zdzisław J. Zieliński

1. Lew
z Wałów Gubernatorskich
2. Lewek na kamienicy
przy pl. Kapitulnym
3. Głowa Iwa z portalu
Kamienicy Królewskiej
przy Rynku
(zdjęcia:
Zdzisław J. Zieliński)

postępujący rozkład zwłok.
Otwarcie krypt i poczynione
zmiany nie pozostały bez
wpływu na mikroklimat. Ze
względów przede wszystkim
konserwatorskich podziemia
kościoła Św. Ducha pozostaną
dostępne dla nielicznych.
Warto by jednak usunąć
szpecące je resztki powo
jennej ekspozycji i może
wymienić szklaną prze
grodę, bo od czasu do czasu
ktoś jednak będzie przez
nią spoglądał w makabrycz
ną zapewne, ale przecież
frapującą otchłań wieków.

Jarosław Komorowski

ZABYTC w krajobrazie

Po kurpiowska

1. Widok chałupy w Rząśniku
2. Zdobienie ganku
— pod szczytem widoczny
biały orzeł
(zdjęcia: Lechosław Herz)

uszcza Biała położona
jest na Mazowszu, w
widłach Narwi i Bugu.
Zajmuje obszar około 55 tys.
hektarów, mocno porozrywa
ny przez osadnictwo. Kiedyś
było inaczej. Od wczesnego
średniowiecza, na pewno
przed wiekiem XIII, tereny te
książęta mazowieccy nadali bi
skupom płockim. Ci prowadzi
li rozsądną gospodarkę, w któ
rej lasy odgrywały ważną ro
lę, zaś szczególną estymą cie
szyło się bartnictwo. Wojny
szwedzkie wyludniły wioski
puszczańskie, większość z nich
była „funditus spalona”, na te
reny wiejskie powracał las.
Pod koniec XVII w. biskupi
zaczęli podejmować próby od
budowy ze zniszczeń. W la
tach 1730—1797 nastąpiła rekolonizacja wsi położonych w
puszczy, nie zwanej jeszcze
wówczas Białą. Utrzymanie
priorytetu gospodarki leśnej
było zadaniem naczelnym i
dlatego w lasach zaczęto osa-
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łup zasługujących na najwyż
szą uwagę, chociaż nie zawsze
mają wiekową metrykę.
Jedna z chat bardziej interesu
jących znajduje się we wsi
Rząśnik na północnych obrze
żach puszczańskich lasów,
przy szosie z Wyszkowa do
Pułtuska. Chałupę tę zbudo
wał cieśla Jan Zaręba dla sie
bie po pierwszej wojnie świa
towej. Budynek jest konstruk
cji sumikowo-łątkowej, ma
9,25 m długości, 4,4 m szero
urpiowie przynieśli ze kości i 2,6 m wysokości. Jest
sobą swoje obyczaje, typowy dla ostatniej generacji
domów kurpiowskich. W cha
sztukę, sposób budowania.
Obyczaje już niemal zanikły, łupie brakuje co prawda cha
sztuka jeszcze tu i ówdzie eg rakterystycznych „rogali”, jak
zystuje, trwa też budownict tutaj zwane są „śparogi” zdo
wo, aczkolwiek niewątpliwie biące domy Kurpiów z Pu
są to już jego ostatnie lata. szczy Zielonej, kończące u
Dzisiaj nie buduje się do szczytu krzyżujące się deski
mostw z drewna — droższych wiatrowe dachu. Chałupa
od murowanych, mniej okaza rząśnicka ma niewątpliwie
łych, mniej modnych. Ostat najbogatszy program zdobni
ni to już czas, aby inwentaczy w całym regionie — rzeź
ryzować to, co jeszcze po
bione belki szczytówki i opazostało w terenie, przeno
sia i imponującą polichromo
sić do skansenów albo cze
waną snycerkę.
kać lepszych czasów, gdy
Bardzo piękne i bardzo cha
zinwentaryzowane budyn
rakterystyczne dla regionu są
ki będzie można zrekon
gzymsy nadokienne, zwane
struować w czasach posaż„korunami”, z symetrycznie
niejszych dla państwowych
rozmieszczonymi kogutkami i
instytucji zajmujących się
ukwieconymi gałązkami, inne
kulturą (zob. s. 28). W każdej
niemal wsi położonej w wid nad oknem ściany szczytowej,
łach Narwi i Bugu stoi co naj inne ponad oknami fronto
mniej kilka drewnianych cha wymi. Jest tutaj zdobione ko

dzać przybyszy z Kurpiów;
obeznani z pracą w lesie,
wśród lasów i z lasów żyjący,
gwarantowali właściwe efekty
gospodarcze, zamierzone przez
właścicieli puszczy. Z biegiem
lat ludność kurpiowska mocno
wymieszała się z przybyszami
z innych stron Mazowsza, tak
że dzisiaj coraz trudniej do
strzegalna jest jej odrębność
nawet dla wnikliwie patrzące
go etnografa.
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Zamek na wsi

łotoria — to niewielka
wieś koło Torunia. W
średniowieczu między Zlotoostatniego szturmu został zra
rią i Toruniem przebiegała
niony w głowę kamieniem rzuco
granica Polski i Państwa
nym z murów książę Kazko Stup
Krzyżackiego. W 1343 r. król
ski (zmarł 2 stycznia 1377 r ). Po
Kazimierz Wielki wzniósł w
tym miejscu gotycki, muro
wany zamek, który miał peł
nić funkcję twierdzy nadgra
nicznej. Zbudowany został
na planie prostokąta, miał
wieżę i budynek mieszkalny,
zaś jego dziedziniec otoczo
ny był murem. Położenie
zamku w miejscu, gdzie Drwę
ca wpada do Wisły, było o ty
le dogodne, że zabezpieczało
twierdzę z dwóch stron.
Zamek w Złotorii był miejs
cem walk o koronę polską
pomiędzy Władysławem Bia
łym a Ludwikiem Węgier
skim Ten pierwszy jesienią
1376 r zamknął się w zamku
i po oblężeniu poddał się
Ludwikowi
Tu
podczas

Z
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żuchowanie węgła, a przede
wszystkim ganek przyzbowy i
drzwi wejściowe, rzeźbione i
polichromowane. W stosunku
do budowli pierwotnej brakuje
zniszczonej już furtki ganku,
która była utrzymana w tym
samym stylu; widoczna ona
jest w książce Marii Żywirskiej
Puszcza Biała, jej dzieje i kul
tura (Warszawa 1972). Jak pi
sała autorka, która — jak się
zdaje — pozostanie jedyną
znawczynią zagadnień etno
graficznych regionu, szczegól
nie jego kultury materialnej,
„bogate zdobienie chaty kur
piowskiej zostało przejęte z
rozwijającego się i wypracowa
nego przez architektów miej
skich zdobnictwa domów drew
nianych, co potem zaadaptowa
li projektanci budynków kolejo
wych (na liniach łączących Pol
skę z Rosją"), drewnianych willi
podmiejskich okolic Warszawy,
czy wreszcie domów na przed
mieściach Warszawy”. Jest to
nie tak odległe echo modnej na
przełomie XIX i XX w. in
terpretacji budownictwa letniskowo-uzdrowiskowego. Na
zachodzie Europy styl ten zna
lazł najsilniejszy wyraz w pa
wilonach wystawy wiedeńskiej
(1873 r.) i paryskiej (1878 r.).
W Rosji carskiej pojawił się
natomiast jako dodatkowe na
tchnienie w specyficznym

śmierci Każka Słupskiego Lud
wik Węgierski oddał ziemię dob
rzyńską (należącą do zmarłego)
w lenno księciu Władysławo

zdobieniu budownictwa lu
dowego.

o zakończeniu pierwszej
wojny światowej w bu
downictwie ludowym nastąpi
ły wielkie zmiany z powodu
zniszczenia wielu wsi. Jak pi
sał Przemysław Burchard (Za
ostatnim przystankiem, War
szawa 1985) „z różnych stron
zbiegli się rzemieślnicy oferując
usługi. Fachowcy ci przynieśli
nową, jeszcze doskonalszą tech
nikę budowlaną — i nowe wzo
ry zdobnicze. Miejscowi rze
mieślnicy musieli naśladować te
wzory, by nie stracić chleba. ”
Niezwykle często tymi fa
chowcami byli cieśle i snyce
rze żydowscy, jak wymieniony
przez Burcharda Jankiel Ogó
rek z Ciechanowca. Jan Zarę
ba z Rząśnika dobrze podpa
trzył modne wzory. Do impor
towanych elementów dodał
jednak jeszcze jeden: jest to
biały orzeł, widniejący po
środku urodziwej snycerki pod
szczytem dachu przyzbowego
ganku. Ten orzeł jest niewąt
pliwie wyrazem radości autora
tej realizacji, radości z długo
oczekiwanej
niepodległości,
którą przyniosły ojczyźnie re
zultaty dopiero co zakończonej
wojny. To również dowód pa
triotyzmu, tak mocno zako
rzenionego wśród Kurpiów.

P

Lechosław Herz

wi Opolczykowi, który zasta
wił ją u Krzyżaków.
Do Polski zamek wrócił po
wykupieniu ziemi dobrzyń
skiej w 1404 r. W czasie woj
ny z Zakonem zamek został
zdobyty przez Krzyżaków w
1409 r. jako ostatni punkt
oporu na ziemi dobrzyńskiej;
został on w znacznej mierze
celowo zburzony przez ryce
rzy Zakonu. W maju 1411 r.
pod Złotorią nastąpiła wy
miana dokumentów traktatu
pokojowego w obecności
Jagiełły, księcia Witolda i
wielkiego mistrza krzyżac
kiego Henryka von Plauena.
Po zakończeniu wojny zamek
nie został odbudowany. Do
dziś pozostała jego niewielka
część:
budynek bramny,
miejsce po wieży i fragmenty
murów obronnych.

Małgorzata Izdebska
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Galicyjskie miasteczko
okołów Małopolski
leży w odległości 24
km na północ od
Rzeszowa. Jedna z wersji
początków osady podaje, że
była ona od czasów Kazi
mierza Wielkiego siedzibą
sokolników królewskich i
stąd wywodzi się nazwa.
Faktem jest, że miasteczko
założone zostało w 1569 r.
na prawie magdeburskim
przez Jana Pileckiego,
dziedzica dóbr łąckich i ty
czyńskich, starostę horodeskiego, który przywilej lo
kacyjny otrzymał od króla
Zygmunta Augusta. W rę
kach spadkobierców Jana
Pileckiego Sokołów znajdo
wał się do 3 grudnia 1748 r.,
kiedy Franciszek Ferdynand
Lubomirski sprzedał miasto
Franciszkowi Grabińskie
mu. Od 1861 r. stanowiło
własność baronowej Alvine
von Schlippenbach, której
siostrzeńcy odprzedali So
kołów w 1869 r. hrabiemu
Janowi Władysławowi Za

S

mojskiemu. Z kolei ten w
1906 r. sprzedał podupadłe
wówczas miasteczko ży
dowskiej spółce Wiener i
Bloch, która dokonała par
celacji ziem. Najstarsze od
bicie herbu Sokołowa znaj
duje się na dokumencie z
1692 r. — potężne drzewo z
sylwetką sokoła, a w otoku
napis: „Sigilum consul opidi
Sokolow”.
Kościół parafialny ufun
dowany został w 1588 r.
przez córkę Jana Pileckiego
Annę oraz jej męża Krzysz
tofa de Stangenberg Kost
kę. Ta pierwsza drewniana
świątynia Sw. Jana Chrzci
ciela została wybudowana
na lekkim wzniesieniu w
południowej części miasta i
ulegała wielokrotnym zni
szczeniom oraz pożarom.
Istniejący dzisiaj w tym
miejscu neogotycki kościół
wzniesiony został w latach
1908—1916 według projek
tu Jana Sas-Zubrzyckiego.
Sokołów był liczącym się

przez ponad trzysta lat oś
rodkiem rzemiosła, handlu
i kultury. Najstarszy za
chowany tekst odnoszący
się do najwcześniej zorga
nizowanego cechu pocho
dzi z 1585 r. — jest to dek
ret dla cechu szewskiego

wydany w Łące przez
Krzysztofa Kostkę, męża
Anny z Pilczy. Wspólny
cech bednarzy, stolarzy, ko
łodziejów i garncarzy został
ustanowiony dekretem Ka
tarzyny Zofii z Plemięt Ko
strzyny 23 czerwca 1641 r.

Spotkanie z książką

Zamojskie cmentarze
końcu 1994 r. Państwowa Służba Ochrony Zabyt
ków w Zamościu wydała wspaniałe dzieło (nie wa
ham się tak powiedzieć) Danuty Kawałko o cmentarzach
województwa zamojskiego (Cmentarze województwa
zamojskiego, Zamość 1994). Jest to tom liczący 377 stron,
z 20 planami, 85 fotografiami i słowniczkiem terminologi
cznym, zawierający opisy 462 cmentarzy istniejących na
terenie województwa. W opisie każdego cmentarza autor
ka podaje jego lokalizację, opisuje historię, układ prze
strzenny, stan zachowania, wyróżnione mogiły, nagrobki i
pomniki, drzewostan, ogrodzenie. Korzystanie z katalogu
znakomicie ułatwiają oddzielne wykazy: wszystkich cmen
tarzy w układzie alfabetycznym, cmentarzy wpisanych do
rejestru zabytków, cmentarzy wojennych (1863, 1915,

W

1920, 1939—1944), kwater wojennych na cmentarzach
wyznaniowych oraz cmentarzy z kaplicami. Tom zamykają
źródła i opracowania: studia historyczno-urbanistyczne,
ewidencje i karty cmentarzy, źródła archiwalne i bibliogra
fia łącznie z artykułami prasowymi. W sumie jest to opra
cowanie, z którego będą korzystać historycy, historycy
sztuki, etnografowie, urbaniści i ekolodzy, a przede wszyst
kim administratorzy cmentarzy, czyli proboszczowie po
szczególnych parafii.
Praca D. Kawałko w sposób niemal bezprecedensowy
wzbogaca wiedzę o regionie, umożliwia szerokiemu gronu
czytelników poznanie wartości kulturowych, często dotąd
nie dostrzeganych i przypomina znaną sentencję: „Non
omnis moriar".
Janina Petera
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1. Położony
przy północnej
pierzei rynku
eklektyczny ratusz
z 1907 r.
2. Główne wejście
do neogotyckiego
kościoła
z lat 1908—1916
3. Wzniesiony po 1869 r.
kościół Św. Ducha
4. Szalowany deskami
drewniany dom
rodziny Kurdyszów
usytuowany kalenicowo
przy ul. H. Śienkiewicza 87

5. Na kirkucie z XVIII—XX w.
zachowało się
ok. 200 zdobionych macew

(zdjęcia:
Małgorzata
Drożdż-Szczybura)
20

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Znaleźli się też w nim nie
bawem kowale, a przed
1663 r. stolarze, kołodzieje i
bednarze wyodrębnili się w
osobny cech stolarzy.
Sokołowscy włościanie i
rzemieślnicy utrzymywali

kontakty nie tylko z naj
bliższą okolicą. Jarmarki
odbywały się kilkanaście
razy do roku, a w latach
1880—1890 przyjęły się
targi cotygodniowe — śro
dowy
obyczaj
targów

przetrwał do dzisiaj. Kon
cesję na otwarcie w Soko
łowie pierwszej apteki wy
dał Rząd Krajowy Galicji
24 lipca 1856 r., a pierwsza
placówka pocztowa otwarta
została 1 stycznia 1860 r.

Sokołowa nie ominęły klę
ski — swawole „łańcuckie
go
diabła”
Stanisława
Stadnickiego,
który w
1608 r. obrabował miasto,
spustoszenia
dokonane
przez wojska Rakoczego

(1657) czy wojska saskie
Augusta II (1704); były
także epidemie i pożary, z
których
największy w
1904 r. zniszczył drewnia
ny kościół parafialny i 581
domów.
Najbardziej zasłużona dla
rozwoju Sokołowa Mało
polskiego jest rodzina Dańczaków. Wspomniana ap
teka (1856) była własnością
magistra farmacji Jędrzeja
Dańczaka, który również
prowadził placówkę pocz
tową. Sokołowskim patrio
tą był Stanisław Dańczak, a
w 1991 r. ukazała się Mono
grafia Sokołowa Małopol
skiego autorstwa Andrzeja
Dańczaka.
Małgorzata
Drożdż-Szczybura
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Cerkiew w Sosnowcu
samym centrum
Sosnowca stoi
prawosławna cer
kiew. Nawet laik zauważy,
że ten sakralny obiekt o
nieco egzotycznej sylwecie
jest efektem różnych wpły
wów, zbiorem różnorod-

turalną konsekwencją zmian
zachodzących w Piotrkow
skiej Guberni, do której na
leżał wówczas Sosnowiec.
Rozwój przemysłu górni
czego oraz fakt, że sosno
wiecka stacja leżała na szla
ku kolei warszawsko-wie-

nik Komory Celnej, Wło
dzimierz Diebil, który po
stracie czwórki swoich dzieci
poświęcił się całkowicie idei
budowy cerkwi. Fundusze
pochodziły wyłącznie ze
składek społecznych, szcze
gólnie hojnymi ofiarodaw-

pod budynek, a 28 listopa
da 1889 r., niespełna 15
miesięcy później, nastąpiło
poświęcenie świątyni, któ
rego dokonał biskup Lub
lina, przewielebny Fławij.
Patronkami cerkwi zostały:
Wiera, Nadieżda i Lubow

nych motywów, detali,
kształtów oraz że to wszy
stko w swym „niepodobień
stwie” tworzy przedziwną,
harmonijną całość. Jest to
jedyny obecnie obiekt tego
rodzaju w województwie
katowickim, funkcjonujący
zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem.
Powstanie cerkwi było na-

deńskiej sprawiły, że Sos
nowiec stał się ważnym
punktem, łączącym koleje
rosyjskie z siecią kolei za
granicznych. Wzrastała też
liczba ludności prawosław
nej — w 1887 r. wynosiła
ona 400 osób. Wyrazicie
lem potrzeb religijnych
sosnowieckiej społeczności
prawosławnej był Naczel-

cami okazali się niemieccy
fabrykanci, głównie bracia
Schónowie, Dietel, Scheib
ler oraz spadkobiercy Re
narda.

1. Widok cerkwi
w Sosnowcu

W

1
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Cerkiew wybudowano w
nadzwyczaj szybkim tem
pie. 15 sierpnia 1888 r. od
było się uroczyste położe
nie kamienia węgielnego

2. Główne wejście
z portalem
kolumnowym
3. Ikonostas
wewnątrz cerkwi
(zdjęcia:
1, 2 — Anna Radłowska,
3 — Jacek Owczarek)

ZABYTKI w krajobraze

— trzy młodziutkie dzie
wczyny, które w Rzymie w
III w. poniosły męczeńską
śmierć za to, że nie wyrzekły się wiary chrześcijań
skiej.

realizowano
ar
z
Piotrkowa. Świątynię wy
budowano, jak podaje w
kronice parafii ojciec Joan
Lewickij, na działce o po
wierzchni 1350 sążni kwad
ratowych. Działka została
przekazana na ów zbożny
cel bezpłatnie przez kolej
warszawsko-wiedeńską. Da
lej dowiadujemy się, że
murowany budynek posa
dowiony jest na fundamen
cie z miejscowego kamienia
wapiennego. Cokół budyn
ku pokryty został ciosanym
kamieniem, a ściany z cegły
licówki pomalowane olejną
farbą. Budowla wzniesiona
jest na planie krzyża o
dwóch dłuższych ramio
nach. Na jednym z nich po
udowę

projektu
BwedługProkofiewa
chitekta

łożone jest prezbiterium,
na drugim spoczywa wieża
dzwonnicy. Centralna, ośmioboczna część świątyni
zwieńczona jest hełmem
cebulastym, osadzonym na
kopule z latarniami. W za
chodniej części znajduje się
wysoka wieża dzwonnicy,
która „ wraz z krzyżem
wznosi się na 105 stóp ponad
ziemię”., jak podaje kronika.
W partiach niższych wieża
jest kwadratowa, wyżej
przechodzi w ośmiobok z
arkadowymi prześwitami, a
jej zakończenie stanowi
hełm ostrosłupowy. To
właśnie w tej wieży zawisło
osiem dzwonów ofiarowa
nych przez fabrykanta
Dietla. Dzwonnica jest
czterokondygnacyjna, dru
ga kondygnacja przezna
czona jest dla chóru. Na
uwagę zasługuje także ele
wacja świątyni. Kruchta
przed wieżą dzwonnicy ma
wejście akcentowane pię
knym portalem kolumno
wym, bogate dekoracje

rzeźbiarskie wykonane zos
tały w kamieniu lub z
kształtek ceglanych, pro
stokątne okna zamknięte są
półkoliście lub trójkątnie,
gzyms ma arkadowy fryz.
Wszystko to sprawia, że
trudno jest oderwać oczy
od murów cerkwi i mimo
tej różnorodności, całość
jest bezpretensjonalna i
pełna uroku.
Przy wejściu do świątyni
uderza jasność ścian, które
stanowią doskonałe tło dla
ikon w ciężkich, ciemnych
dębowych ramach. Prze
ważającą część wyposażenia
cerkwi stanowią ikony z
XIX w., z których najlep
sze znajdują się w ikonosta
sie. Najstarsze są ikony
skrzynkowe oraz chorąg
wie, które pochodzą naj
prawdopodobniej z cerkwi
w Maczkach koło Sosnow
ca (nie istniejącej już). Dę
bowy, bogato rzeźbiony
ikonostas — fundacja braci
Schón — oddzielający na
wę od miejsca ołtarzowego,
wykonany został przez mo
skiewskiego mistrza Lebiediewa. W ikonostasie tym,

złożonym z dwóch pięter,
umieszczonych jest 14 ikon
w stylu bizantyjskim. Po
obu stronach ikonostasu
znajdują się dwa ołtarze
boczne: pierwszy z ikoną
Matki Boskiej Częstochow
skiej, drugi przedstawiający
trzy patronki świątyni. W
kruchcie, po prawej stronie
od wejścia zachwycają oz
dobne, wspornikowe scho
dy wachlarzowe z lanego
żelaza prowadzące na chór.
W latach 1981 — 1984 w
cerkwi trwał remont gene
ralny. Wymieniono tynki,
konstrukcję dachową, ryn
ny, uzupełniono ściany
elewacji oraz ubytki istnie
jące w skromnych, ale
wdzięcznych
witrażach.
Pracom konserwatorskim
poddane zostały także iko
ny oraz cenny Boży Grób
— płaskorzeźba w drewnie
z XIX w. Po tych pracach,
których inwestorem był
Wydział Kultury i Sztuki
Urzędu Wojewódzkiego,
stan zachowania świątyni
oceniono jako dobry.
Anna Radłowska
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Od Piątku do Soboty
aki tytuł ma książka prowadząca nas po okolicach
Łodzi. Piątek i Sobota — to miejscowości tam położo
ne i włączone przez autora — Bohdana Olszewskiego —
do Wędrówek po ziemi łódzkiej, jak głosi podtytuł książki.
Znajdziemy tu 41 opisów, esejów, legend i anegdot doty
czących zabytkowych miejscowości, m.in. o Szadku, Ła
sku, Głownie, Warcie — wymieniając bardziej znane. Ale
są także inne, ó których interesującej historii i zabytkach
dowiadujemy się dopiero z kart książki, np. o odwiedzanym
przez Władysława Reymonta i malarkę Melę Muter dworze
Pstrokońskich w Małkowie czy o muszkieterze ze Studzianny — polskim generale Franciszku Granowskim, któ
ry w czasach młodości służył we Francji. Wszystko to opi
sane żywym językiem czyta się jak historyczną powieść.
Wydawnictwo „86 Press” z Łodzi zapowiada ciąg dalszy.

T
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

I nagroda w konkursie „Zabytek nie-zabytek”

O czym mówią klamki?
szerokim wybo
rze klamek od
najdujemy znany
repertuar tematów, ukła
dów kompozycyjnych i mo
tywów, zgodny z obowiązu
jącymi modami i stylami.
Zespolone ze sztabami,
zamkami, antabami, nitami
i wszelkiego rodzaju oku
ciami, stawały się klamki
znakiem budowli i jej prze
znaczenia. Strzegąc dostę
pu do zamków, pałaców,
dworów, świątyń i zwy
kłych domów podzieliły lo
sy tych obiektów. Często
były niszczone, bowiem
drzwi służyły do szturmo
wania, rąbania i palenia.
Nieliczne oryginały klamek
przechowują dziś muzea, a
te, które tkwią w dębowych
drzwiach, furtach i bra
mach zdradzają ślady repe
racji, są mniej lub bardziej
udanymi kopiami, usiłują
cymi nawiązać do epoki.

W

Każdy element klamki był
analizowany
dogłębnie
przez jej twórcę. Przedmiot
ten miał nie tylko ułatwiać
życie. Dotknięcie ręki do
klamki wyzwala swoistą in
tymność związków między
przedmiotem a człowie
kiem, rodzi pytanie, czy
przedmiot ten jest dopaso
wany do człowieka i do
kąd doprowadzi nas ta
24

swoista, codzienna inżynie
ria, jakie wnętrze otworzy
lub zamknie przed nami.
Klamki i zamek grające
rytmem skrzypień i zgrzy
tów oddają istotę komnat,
sal, wszystkich pomie
szczeń, którym służą. Two
rzą pewnego rodzaju króle
stwo ceremonii i kurtuazji.
Trzymać się, czepiać się
pańskiej klamki, wieszać się

1. Klamka
w dębowych
drzwiach
kościoła
w Sierpcu
2. Klamka
bocznej
furty
kościoła
w Kłoczewie
3. Klamka
w drzwiach
chałupy
w Gąbinie

pańskiej klamki — to prze
nośnie wciąż aktualne. Gdy
wolą kogoś znaczącego jest,
by „klamka zapadła” —
drżyjcie tłumy i narody!
Nawet klucz do czyjegoś
serca pozbawiony współ
pracy klamki nie uzyska mo
cy magicznej i „transportu
jącej”. I wreszcie dzięki
klamce możemy po prostu
zamknąć drzwi za sobą...

Klamka otwierająca kościół
farny w Sierpcu podkreśla
fakturę dębowych drzwi.
Jest mosiężna, znakomicie
pasuje do uchwytu ręki i
przypomina część układu
kostnego człowieka. Sierpc
rozsławili na cały kraj su
kiennicy swymi znakomi
tymi wyrobami. To ich
spracowane dłonie polero
wały przez lata ten metal.
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Głowa lwa — to najstarszy
i najbardziej rozpowszech
niony element zdobniczy.
W pięknym portalu kościo
ła cystersów w Lądzie nad
Wartą, w metalowych
drzwiach tkwi zespolona z

zamkiem klamka ozdobiona
tym motywem. Cysterska
grupa wielkopolska wywo
dzi się z Morimondu i być
może „lew” z Lądu pocho
dzi z tej burgundzkiej krai
ny. Jedenastowieczny ro

mański kościół w Inowłodzu ma wiele oryginalnych
i autentycznych detali.
Wydaje się, że żelazna, nie
zwykle prosta i piękna
klamka może pamiętać hoj
ną rękę swego fundatora

4. Klamka
do mieszkania
przy ul. Zamenhoffa
w Lądku Zdroju
5. Metalowy
uchwyt
w pałacu
w Szymanowie

(zdjęcia:
Andrzej P. Załęski)

niedalekiej Woli Okrzejskiej Henryk Sienkiewicz.
Przypuszczam, że delikatna
ręka parająca się piórem z
przyjemnością spoczywała
na przedmiocie reprezentu
jącym wysoki kunszt arty
styczny. Prywatna chałupa
w Gąbinie z odrapanymi
i obłażącymi z farby
drzwiami, a na nich niczym
„kwiatek na kożuchu”
klamka o ciekawej kon
strukcji, przypominająca
odwróconą kołyskę i ob
wiedziona wytartym orna
mentem roślinnym. Mia
steczko słynęło niegdyś z
wyrobu sukna zwanego
„multanem”. O uzdolnio
nych rękodzielnikach cał
kowicie zapomniano. Przy
ul. Zamenhoffa w Lądku
Zdroju, w drzwiach pry
watnego mieszkania wid
nieją klamki przedstawiają
ce popiersia rzymskich le
gionistów, motyw często
stosowany w odlewnictwie
na terenie całego kraju, a
szczególnie na Śląsku, do
którego zawsze ciążyła
Ziemia Lądecka. Wejście
do pałacu Lubomirskich w
Szymanowie koło Socha
czewa, do sanktuarium
Matki Boskiej Jazłowieckiej
otwiera nie klamka, lecz
spiralny, metalowy uchwyt.
Osadzony w bogatej ro
zecie, nawiązuje do ostat
nich właścicieli pałacu (du
ża litera „L” i korona). Im
ponujące drzwi z imponu
jącym uchwytem są bardzo
ciężkie i już kilka pokoleń
sióstr niepokalanek i ich
wychowanek kornie prze
pycha ten ciężar.

Niestety, klamki, podobnie
jak ściany, nie potrafią
mówić. Musimy sami, do
Władysława I Hermana, a
także Władysława Jagiełłę,
który kilkakrotnie przeby
wał w tej miejscowości. Z
kolei barokowy kościół w
Kłoczewie (1643—1737)
ma boczną furtę, w której
widać wytwór licznie wy
stępujących dawniej na
Podlasiu warsztatów ko
walskich. Próg tego kościo
ła przekraczał urodzony w

tego niewielkiego, spra
cowanego i wypolero
wanego ludzkimi dłoń
mi przedmiotu dodać
trochę wiedzy, skoja
rzonych faktów, a otwo
rzą się przed nami nie
jedne mroczne wnętrza.

Moc przenosząca klamek
sprawi, że odkryjemy uroki
wielu epok i dalekich świa
tów...
Andrzej Piotr Załęski
godło „ZAP”
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I nagroda w konkursie „Zabytek nie-zabytek"

Znakowniki do mięsa
istoria badania mięsa niemiecka z 1900 r. ustanawia
pod kątem jego przy ła tzw. oglądaczy mięsa
datności do spożycia (Fleischbeschauer), którzy mie
liczy już kilka tysięcy lat.li Naj

prowadzić
nadzór sanitarnostarsze normy dotyczące uboju -weterynaryjny zarówno nad
zwierząt i spożycia stosowane ubojem zwierząt w rzeźniach
w państwach starożytnych by publicznych, jak też nad ubo
ły związane jednak ściśle z jem domowym. Działali oni w
wierzeniami religijnymi i nie przypisanych im rewirach
miały wiele wspólnego ze (Schaubezirk).
współcześnie prowadzonymi Przebadane mięso musiało być
badaniami weterynaryjnymi. oznakowane specjalnymi pie
Również w średniowieczu po częciami tuszowymi określają
jęcie mięsa „zdrowego” odbie cymi stopień przydatności
gało nieraz znacznie od norm konsumpcyjnej mięsa oraz ga
obecnie obowiązujących. Sy tunek zwierzęcia, z jakiego po
tuacja ta zmieniła się nieco chodziło. W tym celu wpro
dopiero w drugiej połowie wadzono znormalizowane
XVIII w., gdy utworzono znakowniki do mięsa o ściś
pierwsze szkoły lekarzy wete le określonych kształtach i
rynarii. Decydujący jednak wymiarach. Do znakowania
wpływ na naukowe badanie mięsa bydła rogatego, owiec,
mięsa miały przypadające na świń i kóz przeznaczone były
drugą połowę XIX w. odkry znakowniki w kształcie koła i
cia przyczyn zakaźnych cho kwadratu. Pełnowartościowe 1
rób zwierzęcych i sposobów
mięso tych zwierząt było zna
przenoszenia ich na ludzi.
Odkrycia naukowe przyczyni kowane kołem o średnicy 35
ły się do wydania w wielu pań mm, mniej wartościowe ozna
stwach ustaw o urzędowym czano kwadratem o boku 40
badaniu mięsa zwierząt rze mm, w który wpisane było ko
źnych.
Najważniejsze, ze ło o średnicy 35 mm. Na mię
względu na wysoki stopień za sie warunkowo zdatnym do
grożenia dla życia ludzkiego, spożycia umieszczano sam
było wydanie zarządzeń doty kwadrat o boku 40 mm. Z ko
czących badania mięsa na lei zdatne do konsumpcji mię
obecność włośnicy, zwanego so zwierząt jednokopytnych
trychinoskopią.
Obowiązek oraz mięso psie(!) znakowano
trychinoskopii wprowadzono prostokątami o wymiarach
po raz pierwszy w państwie 20x50 mm z napisami określa
pruskim w 1875 r. Od tego ro jącymi gatunek zwierzęcia, z 2
ku obowiązywał on również na
obszarze ówczesnej rejencji
poznańskiej. Badaniem mięsa
mogli zajmować się odtąd wy
łącznie koncesjonowani rewi
zorzy pod nadzorem lekarzy
weterynarii. Przebadane mięso
nadające się do spożycia musiało być ostemplowane spe
cjalnym znakownikiem odci
skającym napis: „Trichinenfrei” (wolne od włośni).

H

Pierwszą nowoczesną ustawą o
badaniu zwierząt rzeźnych i
mięsa była ustawa Rzeszy
Niemieckiej z 1900 r. Stała się
ona pierwowzorem dla podob- 3
nych ustaw wprowadzanych
później w większości państw jakiego pochodzi. Natomiast
europejskich. Na niej także niezdatne do spożycia mięso
wzorowane było Rozporzą wszystkich zwierząt oznaczano
dzenie Prezydenta RP z 22 trójkątem równobocznym o
marca 1928 r. o badaniu zwie boku 50 mm. Do mięsa wol
rząt rzeźnych i mięsa, które nego od włośnicy stosowano
obowiązuje do dzisiaj. Ustawa znakownik prostokątny o wy
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miarach 20x50 mm z napisem
„ Trichinenfrei”.

Jeżeli kształty i wymiary uży
wanych znakowników były w
zasadzie zgodne z przepisami,
to napisy umieszczone na nich

wir oglądacza) lub „Schlachthaus” (rzeźnia), gdy znakow
nik używany był tylko w rze
źni. Do odciskania pieczęci w
mięsie używano tuszu barwy
fioletowej lub granatowej.
Rozporządzenie ministra rol
nictwa RP z 1929 r., obowią
zujące w Polsce do dzisiaj, ogól
nie utrzymało w mocy nie
mieckie wzory znakowników
do mięsa. Zwiększona została
jedynie średnica znakownika
do mięsa pełnowartościowego
z 35 do 40 mm, natomiast zna

1.2. Znakownik do mięsa
pełnowartościowego
z drewnianym uchwytem
z Kostrzyna
Wielkopolskiego (1)
i odciski znakowników
do pełnowartościowego
mięsa bydła rogatego,
owiec, świń i kóz (2)
3.4. Znakowniki
do mięsa zdatnego,
warunkowo zdatnego
i niezdatnego
z uchwytami w kształcie
ruchomego uszka (3)
i odciski znakowników
do mięsa
warunkowo zdatnego
i niezdatnego
do spożycia (4)

były mocno zróżnicowane. Z
zasady umieszczano nazwę
miejscowości, w której stoso
wano dany znakownik, naj
częściej nie dodając innych
napisów. Czasem dodawano
określenie „Schaubezirk” (re

kownik do mięsa wolnego od
włośni otrzymał wymiary
15x60 mm, dla odróżnienia go
od znakownika do mięsa koń
skiego.
Muzeum Narodowe Rolnict
wa i Przemysłu Rolno-Spożyw
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czego w
Szreniawie w
swoich zbiorach ma kolekcję
19 znakowników do mięsa
sprzed pierwszej wojny świa
towej, używanych na terenie
Wielkiego Księstwa Poznań
skiego. Pochodzą one z 14
różnych miejscowości: Czer
niejewa, Dopiewa, Grabowa
nad Prosną, Kostrzyna, Kórni
ka, Obrzycka, Opalenicy, Ostroroga, Pępowa, Pniew, Po
gorzeli, Rokietnicy, Sliwna i
Wróblewa. Jeden z nich wy
konany został w końcu XIX

5. Znakowniki
do mięsa
firmy „Hauptner"
6. Odciski
znakowników
do mięsa
wolnego od włośnicy
(zdjęcia:
1.3,5 — Barbara Leśniarek)

przez Polaków, lecz przez po
chodzących z Saksonii i Bawa
rii osadników niemieckich.

w., natomiast pozostałe wyko
nano już po wejściu w życie
ustawy z 1900 r. Najwięcej, bo
aż 8, przeznaczonych było do
znakowania pełnowartościo
wego mięsa bydła rogatego,
owiec, świń i kóz. Do ozna
czenia warunkowo zdatnego
do spożycia mięsa tych zwie
rząt służył jeden, a do mięsa
niezdatnego do konsumpcji —
dwa znakowniki. Pięć zna
kowników przeznaczonych by
ło do znakowania mięsa wie
przowego wolnego od włośni-

Zgodnie z obowiązującymi
przepisami napisy umieszczo
ne na tych znakownikach, w
tym także nazwy miejscowoś
ci, są w języku niemieckim. Na
większości z nich nie ma ozna
czonego wytwórcy. Firmy
wybite na znakownikach są
firmami niemieckimi, a wśród
nich są aż trzy różne firmy
berlińskie. Pięć znakowników

cy. Kolejne dwa znakowniki
służyły do mięsa końskiego,
a jeden do mięsa psiego (!).
Jakkolwiek informacja o kon
sumpcji mięsa psiego na zie
miach polskich przed pierwszą
wojną światową może być szo
kująca dla dzisiejszego czytel
nika, to należy tu zaznaczyć,
że nie było ono spożywane

zostało
wyprodukowanych
przez firmę „Hauptner” z Ber
lina, specjalizującą się w pro
dukcji sprzętu weterynaryjne
go. Firma ta działa w Niem
czech do dzisiaj i wytwarza
m.in. znakowniki do mięsa o
kształtach nie zmienionych od
prawie stu lat. Wszystkie zna
kowniki są wykonane z mosią-

dzu techniką grawerowania.
Kilka zaopatrzonych było w
drewniane toczone uchwyty,
co upodabniało je do tłoków
pieczętnych. Większość jednak
zaopatrzono w uchwyty bądź
w kształcie ruchomego dru
cianego uszka, bądź mosiężne
go grzybka. Tego rodzaju
uchwyty umożliwiały prze
chowywanie i przenoszenie
kompletu znakowników w
podręcznej kasetce.
Stare znakowniki do mięsa są
ciekawymi zabytkami świad-

czącymi nie tylko o poziomie
kultury społeczeństwa, ale i o
upodobaniach konsumpcyj
nych ludzi. Są one w końcu
także zabytkami „atcheologicznoprawnymi”.

Wojciech Mielewczyk
godło „Jasieńczyk”

Nie tylko przed wojną
utorzy interesującego tekstu Kraszuarki („Spotkania z
Zabytkami”, nr 10,1995) stwierdzili m.in., że „w dwu
dziestoleciu międzywojennym, zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem, m.in. w urzędach, sklepach, szkołach,
restauracjach, jadłodajniach i cukierniach miały znajdo
wać się spluwaczki i być codziennie opróżniane”. Chciałbym tę informację uzupełnić: nie tylko przed wojną i nie tyl
ko w wymienionych zakładach.
W „Dzienniku Ustaw” z 1946 r„ nr 62, poz. 344, opublikowa
no rozporządzenie o krótkim i zwięzłym tytule, ale za to o
imponującej liczbie wydających je prawodawców. Dokład
nie brzmi to tak: „Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki
Społecznej, Zdrowia, Przemyślu, Odbudowy, Administracji
Publicznej oraz Ziem Odzyskanych z dnia 6 listopada 1946

A

r„ wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony Naro
dowej, Skarbu, Sprawiedliwości, Oświaty, Rolnictwa i
Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów. Leś
nictwa oraz Aprowizacji i Handlu o ogólnych przepisach
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy”. Paragraf
101 rozporządzenia stanowi: „W pomieszczeniach zakła
dów pracy powinny znajdować się w wystarczającej liczbie
należycie rozmieszczone spluwaczki, odpowiadające wy
maganiom higieny i dostatecznie często oczyszczane".
Przez ostatnich 50 lat rozporządzenie było wielokrotnie
nowelizowane, ale akurat paragrafu 101 nikt jakoś nie ru
szał. A więc ten zabytkowy przepis obowiązuje formalnie
nadali
Aleksander Stukowski
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Z ZAGRANICY

Dobry przykład
ieś Ździar (w pi
sowni słowackiej:
Źdiar) położona jest
w pobliżu granicy słowackopolskiej, na obszarze Spiskiej
Magury, u podnóża Tatr Biel
skich. Z drogi tranzytowej
prowadzącej z Łysej Polany w
kierunku Popradu i miejsco
wości turystycznych w Ta
trach Wysokich widoczna jest
wyraźnie ciągła, łańcuchowa
zabudowa. Już na pierwszy
rzut oka można dostrzec wiel
kie podobieństwo do naszego
budownictwa podhalańskiego.
Związki z tym budownictwem
dawno już musiały być silne,
skoro Władysław Matlakowski
w swoim Budownictwie ludo
wym na Podhalu z 1892 r.
umieścił przykłady obiektów
ze Zdziaru.
Tutejsza zabudowa jest bardzo
oryginalna, składa się z od
dzielnych zagród rozlokowa
nych wzdłuż drogi w dolinie
na przestrzeni około 5 km.
Samo ukształtowanie zagród
jest wyjątkowo interesujące.
Vaclav Menel w obszernym i pomieszczeń utrzymane są w
wyczerpującym dziele Lidova naturalnej fakturze bali drew
architektura v Ceskoslovensku nianych, w izbie na ścianach
zaliczył zagrodę ździarską do pod powałą umieszczone są
najpiękniejszych przykładów święte obrazy, a wśród sprzę
góralskiego budownictwa typu tów wyróżniają się malowane
polskiego. Jest to zamknięty, skrzynie. Obrazy — to prze
zabudowany czworobok z ważnie oleodruki będące pa
z r pielgrzymek
wewnętrznym
podwórzem, miątkami
zwanym „oborą”, składający mieszkańców Zdziaru. Do
1918 r. głównym miejscem
się z domu mieszkalnego i
przyległych do niego zabudo pielgrzymkowym ludności Spi
wań gospodarczych: stodoły, szą była Kalwaria Zebrzydow
wozowni, stajni, chlewu i ska i dlatego wiele obrazów ma
owczarni. Dom mieszkalny polskie napisy i wizerunki pol
usytuowany jest od strony po skich świętych. W drodze
łudniowej, natomiast zabudo powrotnej z pielgrzymek czę
wania gospodarcze z „oborą” sto kupowano na polskich
— od północnej. Okna domu jarmarkach malowane skrzy
mieszkalnego skierowane są na nie.
zewnątrz, a od podwórza ścia Ściany zagrody Zdziarskiej
ny są pełne z jednym otworem zbudowane są z bali drewnia
wejściowym. Do zagrody mo nych łączonych na zrąb. Pokry
żna się dostać przez trzy te gontem dachy są silnie wy
wejścia dla pieszych i trzy sunięte w stosunku do ścian, a
wjazdy dla wozów. Niektóre z ich płaszczyzny nad całym
zagród są zabudowane tylko z czworobokiem tworzą jednoli
trzech stron, w tym wypadku tą całość. Bardzo charaktery
podwórze — „obora” zam styczne są wkomponowane w
knięte jest od strony otwartej te płaszczyzny półszczyty.
między
balami
płotem z wrotami. Dom mie Spoiny
szkalny składa się z sieni, jed uszczelnione są wewnątrz
nej lub dwóch izb i komory.
powrozem lub mchem, a od
W domach zachowało się wiele zewnątrz pokryte gliną. Tra
autentycznych wnętrz z końca dycyjnie spoiny kolorowane
XIX i początku XX w. W roz były zawsze na niebiesko i z
planowaniu i wyglądzie są one czasem paski tych spoin stały
bardzo zbliżone do wnętrz się zasadniczym elementem
domów podhalańskich. Ściany barwnym ścian. Oprócz tego

1.2. Zdobione zabytkowe chaty są zadbane,
ale nie jest to skansen — tu mieszkają ludzie
3. Fragment wnętrza z obrazem-pamiątką
z Kalwarii Zebrzydowskiej z 1911 r.
(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

W

28

3

TO TEŻ SĄ ZABYTKI

zręby i same ściany są zdobio
ne ornamentami geometry
cznymi, przeważnie w kolorze
białym. Zwyczaj zdobienia je
szcze bardziej się rozszerzył,
kiedy zaczęto malować opaski
okienne na czerwono. Ta roz
winięta i powszechna kolory
styka domów w Zdziarze jest
cechą lokalną tutejszego bu
downictwa drewnianego.

Dom wyjątkowy

okresie międzywojen
nym w rejonie Zdziaru
nastąpił duży rozwój ruchu tu
rystycznego. Wtedy pojawił
się tu nowy typ domu miesz
kalnego z poddaszem użytko
wym oraz gankiem-werandą;
w takim powiększonym domu
można było uzyskać dodatko
we izby do odnajmowania tu
rystom. Domy te są bardzo
podobne do naszych domów
stawianych w „stylu zakopiań
skim”, ponieważ były one
wznoszone przez cieśli z pol
skiego Spiszą i Podhala.
Po drugiej wojnie światowej
nastąpił jeszcze większy roz
wój ruchu turystycznego,
powstało jednak wiele zagro
żeń dla zabytkowego budow
nictwa. Nowe domy nie na
wiązywały w kształcie i mate
riale do tutejszych tradycji, a
stare zaczęły podlegać rozli
cznym przekształceniom. Ży

W

wiołowość
tych
zmian
spowodowała reakcję władz
lokalnych skierowaną na
podjęcie odpowiednich uch
wał i zarządzeń, które mia
ły na celu zabezpieczenie
zabytkowej substancji wsi.

W 1977 r. postanowieniem
ówczesnych władz Republiki
Słowackiej cała wieś została
uznana za obszar podlegający
ochronie
konserwatorskiej.
Wkrótce 114 obiektów wpisa
no do państwowego rejestru
zabytków kultury, a ich właś
ciciele zostali zobowiązani do
uzgadniania wszelkich zmian.
Pomyślano również o stronie
praktycznej i zabezpieczono
przydział drewna dla miesz
kańców zabytkowych zagród.
Wszystkie działania, jakie pod
jęto dla zachowania zabytko
wego budownictwa drewnia
nego w Żdziarze, należy uznać
za bardzo pozytywne. Jest to
jednocześnie dobry przykład
dla polskich władz lokalnych
mających na swoim terenie
podobne obiekty dawnej kul
tury ludowej (zob. artykuł Po
kurpiowsku na str. 17).

Stanisław
Grzelachowski

przedwojennej, śród
resie międzywojennym. Pochodził
z tzw. Zaolzia, w 1924 r. ukończył
miejskiej
części
Katowic wyróżnia
wydział architektury Politechniki
się obecnie swymi
Lwowskiej. Spośród ponad 40
otynkowanymi na żółtozrealizowanych
elewacja
do 1939 r. obiek
tów najbardziej znane to: gmach
mi dom przy ul. Poniatowskiego
Syndykatu Polskich Hut Żela
19. Zbudowany został na siedzibę
architekta Tadeusza Michejdy
znych w Katowicach (1928—1931
(1895—1955), który — stosunko
z Łucjanem Sikorskim), dom
wo mało znany w Warszawie —
mieszkalny Dyrekcji Kolei też w
Katowicach (1931), ratusz w Ka
był ważną postacią śląskiego śro
towicach-Janowie (1931), liczne
dowiska architektonicznego w ok

W

1. Elewacja frontowa

obiekty przemysłowe, szkoły,
świątynie ewangelickie. Realizo
wał też zamówienia na domy pry
watne: willa Zabystrzanów w Dę
bowcu (1923, styl dworkowy),
dom Wita Michejdy, brata Tadeu
sza przy ul. Kilińskiego 50
(,1927—1930, styl okrętowy), Z.
Żurawskiego przy ul. Kilińskiego
46 (1927—1931), J. Krygowskiego

Brak zrozumienia
1995 r. po raz pierwszy ujawniony wywóz
piej), karetę-coupó z pierwszej ćwierci XX w.,
za granicę zabytkowych pojazdów konnych
również z firny Loretza, oraz bryczkę myśliwską
doczekał się postępowania prokuratorskiego.
produkcji niemieckiej sprzed 1945 r.
Wśród pojazdów gromadzonych pieczołowicie
Jak wiadomo, obiekty wykonane przed 1945 r.
przez byłego dyrektora stadniny Plękity, Ryszarda
wymagają do wywozu zezwolenia konserwator
Witoszyńskiego, znalazło się kilka zabytkowych.
skiego. Ponieważ zaprzęgi konne stanowią spe
Niewątpliwą zasługą dyrektora było stworzenie na
cyficzną dziedzinę, służby konserwatorskie w
terenie stadniny cennego parku pojazdów za
swoich decyzjach powinny oprzeć się na opinii
przęgowych. Taki park to m in. niebagatelny ma
rzeczoznawców. W tym wypadku procedury tej
jątek stadniny oraz ochrona najcenniejszych
zaniechano, pojazdy zostały wywiezione, a spra
obiektów. Tymczasem z parku wywieziono za
wa trafiła do gdańskiej prokuratury. Stadnina w
granicę kilka pojazdów: „Vis-a-vis" wykonany
Plękitach poniosła niepowetowaną stratę, zaś
przed 1914 r. w renomowanej wiedeńskiej firmie
polskie zbiory zabytkowych pojazdów zaprzęgo
„Lohner”, powóz o klasycznej formie „Victorii”
wych straciły bezpowrotnie cenne obiekty. Przy
również sprzed 1914 r„ powóz „Mylord” produkcji
czyną był brak zrozumienia dla ich wartości...
warszawskiego zakładu Filipa Loretza (pojazd ten
w latach 1910—1932 służył kieleckiej kurii bisku
Zbigniew Prus-Niewiadomski
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2. Wejście do domu
3. Elewacja tylna
4. Plan parteru

przy
ul.
Kościuszki
65
(1928—1930), E. Kazimierczaka
przy ul. Bratków 4 (1930—1931,
szkielet stalowy), wielorodzinny J.
Zahaczewskiego przy ul. Zamko
wej 66 (1936—1937) — wszystkie
w Katowicach, oraz wille-pensjonaty w Cieszynie, Wiśle (np.
„Idylla”) i Ustroniu (m.in. dla
Gabrieli Tomiczek).
Po osiedleniu się na stałe w Kato
wicach Tadeusz Michejda praco
wał początkowo jako architekt
Urzędu Wojewódzkiego, by w
1926 r. założyć własne biuro archi
tektoniczne. W tym roku powstał
projekt domu własnego na działce
u zbiegu ulic Poniatowskiego i Ki
lińskiego. Był to pierwszy i naj

okazalszy chyba z całej serii do
mów projektu Michejdy w tej
części miasta, po południowej
stronie torów kolejowych. Archi
tekt zaprojektował budynek trzy
piętrowy, na planie prostokąta, z
którego wyłamuje się dwukon
dygnacyjna przybudówka w na
rożniku południowo-zachodnim,
wystająca poza lico elewacji. Z
drugą w przeciwległym narożniku
południowo-wschodnim łączy ją
wsparty na słupach balkon, bieg
nący wzdłuż całej elewacji połud
niowej. Elewacje boczne i tylną
południową rozwiązano na pod
stawie tego samego schematu
kompozycyjnego. Rytmicznie roz
stawione okna ujęto w pionowe

pasy-lizeny, przykryte małymi
gzymsami. Takie osiowo-wertykalne rozwiązanie wpłynęło z
pewnością na zharmonizowanie
bryły domu. Nieco inaczej, gdyż
bardziej monumentalnie potrak
towano biegnącą wzdłuż ul. Ponia
towskiego elewację główną. Umie
szczoną w partii centralnej wnękę
przedzielają dwa masywne słupy,
rozszerzające się schodkowo w
stronę utworzonych w ten sposób
trzech nisz. Przechodząc przez pas
muru ponad wnęką, wyraźnie za
znaczone w gzymsie wieńczącym,
słupy te symbolizują kolumny w
wielkim porządku. W niszach
rozmieszczono okna, a na osi całe
go założenia drzwi z trójkątnym

szczytem nad portalem wyprofi
lowanym uskokowo. Na gładkich
płaszczyznach ścian po obu stro
nach centralnej wnęki rozmie
szczono symetrycznie na wyso
kości drugiego piętra dwie płasko
rzeźby. Przedstawiają one mocno
stylizowane sceny pracy architekta-budowniczego. Na dachu, nie
co cofnięty w stosunku do linii fa
sady, znalazł się aneks spełniający
funkcję strychu. Otacza go z czte
rech stron balustrada, tworząc na
turalny taras.
Niezwykle starannie zaprojekto
wano i wykonano wnętrza budyn
ku, co wynikało niewątpliwie ze
specyficznych funkcji, do jakich
był on przeznaczony. Oprócz

Czołgi w bunkrach
rzewodniki
i
inne
źródła
dotyczące Sulejowa milczą na
temat niemieckich fortyfikacji
końca drugiej wojny światowej na
lewym brzegu Pilicy Obiekty te
powstały pod koniec 1944 r. w
ramach przygotowań do odparcia
ofensywy radzieckiej i wchodziły w
pas obrony a-2, od ujścia Bzury,
przez środkową Pilicę do Karpat
Pierwszy schron bojowy typu panzerstellung znajduje się na przed
mieściu Sulejowa, po prawej stronie
drogi do Piotrkowa Trybunalskiego,
między drogą
a ogrodzeniem
ośrodka wypoczynkowego, drugi na terenie prywatnym przy ul.
Podkurnędz Panzerstellung jest to
najcięższa i najmocniej uzbrojona
wersja schronu bojowego typu
ringstand stworzona na podstawie

P

1.2. Panzerstellungi:
przy drodze
Piotrków Trybunalski — Sulejów (1)
i przy ul. Podkurnędz (2)

(zdjęcia: Witold Fonjner)
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rozwiązania stosowanego w Armii
Radzieckiej wykorzystującej wko
pane w ziemię kadłuby czołgów
w walkach obronnych. W Sulejowie
znajdują się panzerstellungi 67 o
grubości ścian 40 cm z otworem o
średnicy
133 cm.
Były
one
całkowicie
ukryte
w
ziemi
(wystawała tylko wieża), a do
schronu wchodziło się z boku wprost
z okopu. Obiekty te były wyposażone
w wieżę czołgu Pz.Kpfw II. uzbrojoną
w działko kalibru 20 mm i kara
bin maszynowy MG wzór 34 kali
bru 7,92 mirr wieża obracana była
za pomocą mechanizmu ręcznego.
Pierwszy z sulejowskich panzerstellungów został wkopany i wy
pełniony ziemią, a widoczny jest
tylko strop z otworem na wieżę,
której już nie ma. Drugi obiekt ma
odkryty strop i trzy ściany, a wnętrze
częściowo zostało zasypane ziemią
Zachowała się pokryta rdzą wieża,
która oczywiście nie ma już
uzbrojenia i mechanizmu obrotu.

Witold Fontner
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Czarowna noc
tradycyjnej obycza gospodynie lub ich dorosłe
jowości polskiej wy córki zarzucały na strzechy
różniały się dwa domów gałęzie olszyny, lipy,
niezwykłe okresy, w których
bzu czarnego oraz łopian i
mogły mieć miejsce zdarzenia bylicę. Z kolei w poszycie
nie przystające do dni „nor dachu nad oborami zatykały
malnych”. Oba przypadały na łodygi wrotyczu i szaleju.
astronomiczne przesilenie słoń Nadto relacje z XIX w. często
ca — zimowe (23—24 XII) zawierały
informacje,
że
oraz letnie (23—24 VI). Wo kobiety i dziewczęta obwiesza
kół przesilenia zimowego ją się — „opasują się” —
zgrupowany został bogaty ze roślinami, głównie bylicą.
staw zachowań obrzędowych, Miała ona sprawić, że podczas
związanych ze świętem Boże żniw nie będą cierpiały na bóle
go Narodzenia, natomiast krzyża. Roślinę tę chętnie
przesilenie letnie połączone wykorzystywano też do wróżb
było z uroczystościami święto panieńskich czynionych już w
jańskimi. Jeszcze sto lat temu trakcie ubierania domów. Jeśli
najkrótszej nocy roku nie wy bowiem pannie za pierwszym
padało ot tak po prostu prze rzutem bylica nie zaczepiła się
spać. Społeczność rolnicza, ale o strzechę, to nie mogła ona w
nie tylko ona, traktowała tę tym roku liczyć na wyjście za
noc jako cudowną, w której
mąż. Wreszcie roślina ta
człowiekowi mogły przydarzyć stanowiła przeważającą część
się rozmaite przygody, zarów chrustu spalanego na święto
no korzystne w jego życiu, jak jańskim ognisku. Jej wyróżniają
i takie, które przynosiły szko ca się rola na pewno była
dy, np. zdrowiu bądź dobyt uzależniona od popularnych
kowi zwierzęcemu. Wystarczy wtedy przekonań, że oddala
przypomnieć znaną jeszcze wszelkie czary od domu i jego
dziś opowieść o możliwości mieszkańców, dodaje człowie
znalezienia o północy w głębi kowi wigoru, podróżnym
lasu kwiatu paproci, który usuwa
zmęczenie,
leczy
wedle powszechnych niegdyś dorosłych i dzieci z ogólnej
przekonań dawał wiedzę taje słabości, ułatwia kobietom
mną, a szczególnie zdolność poród itp. Nic więc dziwnego,
widzenia wszystkiego, co kryje że zarówno bylicę, jak i
ziemia. Toteż wszelkie pod wymienione powyżej inne
ziemne skarby, a nade rośliny po święcie skrzętnie
wszystko zakopane pieniądze zbierano, suszono i jako zioła
stawały przed śmiałkiem ot stosowano przez cały rok.
worem. Dostatek albo nawet
zbytek był więc niemal w za
oc oczyszczania, a za
sięgu ręki. Lecz jak to w takich
razem zabezpieczania
relacjach bywa, ów szczęśli
przed złem rolnicy przypisy
wiec przez przypadek lub za wali niegdyś dwóm wielkim
cudzą złą wolą (zwykle diabel żywiołom przyrody — ogniowi
ską) tracił kwiat, a z nim tę je i wodzie. Dlatego odgrywały
dyną niepowtarzalną okazję one tak wielką rolę w zwycza
zmiany swego losu.
jach świętojańskiej nocy. Je
Bardziej konkretne oddziały szcze obserwatorzy polskiej
wanie na bieg życiowych spraw rzeczywistości w XIX w.
ludność wiejska przypisywała zwracali uwagę na powszech
roślinności, która w tym czasie ność płonących w tę noc
osiągała już pełnię dojrzałości.
ognisk, zwanych najczęściej
Niektórym roślinom wręcz sobótkami. Zazwyczaj ludzie
nadawano moc wpływania na rozpalali je w pobliżu wiosek
wydarzenia
dziejące
się na wzgórzach, na rozległych
podczas tych przełomowych łąkach, nad potokami albo na
dni,
a
także
później.
podleśnych polanach. Zgroma
Mniemano bowiem, że wtedy dzeniem odpowiedniego mate
nie tylko ludzie, ale bardziej
riału palnego, tj. uschniętych
jeszcze hodowane przez nich chojaków,
gałęzi
choiny,
bydło było narażone na starych mioteł czy sztachet
nieprzychylną
działalność albo chrustu z rozpadających
duchów i czarownic, które się płotów zajmowali się
wówczas swobodnie mogły młodzieńcy, często trudnią
przebywać na ziemi. Toteż cy się wypasaniem bydła.
aby ochronić się przed złem, w Czynność ta była niezwykle
przeddzień nocy świętojańskiej
ważna, bowiem efekt pracy

W

mieszkania był miejscem pracy ar
chitekta, spotkań z przyjaciółmi,
zebrań Związku Architektów na
Śląsku i zapewne siedzibą założo
nego przez Michejdę oddziału
SARP w Katowicach. Trzy kon
dygnacje dostosowano więc do te
go programu. Na prawo z dużej
sieni na parterze prowadziło wejś
cie do pracowni projektowej, połą
czonej bezpośrednio z gabinetem
architekta. Od strony południowej
w amfiladzie umieszczono: pokój
pana, stołowy, pokój pani (połą
czony z dziecinnym), służbówkę
— wszystkie dostępne również z
korytarza. Z drugiej jego strony
znalazła się kuchnia, łazienka i
dwie ubikacje. Znajdujący się na
piętrze sporych rozmiarów pokój
stołowo-mieszkalny uzyskał do
datkowe połączenie z mocno
przeszkloną werandą. Łączył się z
jednej strony dwuskrzydłowymi
drzwiami z salonem, a z dmgiej z
oddzielającym go kotarą pokojem
pani. Na tym poziomie była je
szcze jedna kuchnia, służbowy z
własnym wejściem, spiżarnia, na
wet szatnia. Drugie piętro — to
przede wszystkim sypialnia pani i
pana, pokój dla dzieci, gościnny,
pomieszczenie rezerwowe, dodat
kowa łazienka i ubieralnia (połą
czona z pokojem pani). Przewi
dziano też możliwość wyjścia na
oba balkony: nad werandą i dasz
kiem przykrywającym zejście do
ogrodu. Rozdział funkcji wido
czny jest również w rozplanowa
niu poszczególnych kondygnacji.
Na dwóch pierwszych poziomach
wydzielono osobnymi korytarzami
kuchnie i inne pomieszczenia pomo
cnicze (służbówki, spiżarnię lub
łazienkę). Specjalną rolę odgry
wał też wygodny hall, o starannie
dobranym detalu (niklowana obręcz
schodów, kamienne wykładziny).

Budowa domu trwała długo, bo aż
do 1929 r. Wiemy, że urządzenia
grzewcze, sanitarne i kanalizacyj
ne wykonała firma „E.Landau” z
Katowic, a prace stolarskie „Mar
cin Robak” z Mysłowic. W przeci
wieństwie do innych prac Mi
chejdy zrealizowano projekt pier

wotny, dodając jedynie garaż w
narożniku od strony ul. Kilińskie
go. Pod względem stylistycznym
powstało dzieło wyjątkowe, będą
ce połączeniem kilku epok i spo
sobów myślenia. Pierwsze wraże
nie skłania do przekonania, że
mamy do czynienia z przykładem
architektury w duchu Art-Deco.
Po bliższych oględzinach odnaj
dujemy jednak elementy zarówno
z repertuaru form klasycznych
(słupy-kolumny), jak i czysto
funkcjonalistycznych (dach-taras).
Powstał więc ciekawy konglome
rat, zwłaszcza że typowe dla
późniejszej twórczości Michejdy
zamiłowanie do asymetrii ujawniło
się już tutaj (fantazyjnie ustawiony
narożnik południowo-zachodni).
Odnajdujemy tu pewne echa ekspresjonizmu szkoły czeskiej, ale —
według autorki monografii archi
tekta Ewy Stachury — przefiltrowane wyraźnie przez środowisko
Krakowa. Odgrywało ono, jak
wiadomo, znaczną rolę w począt
kowym okresie rozwoju rodzimej
architektury na Górnym Śląsku.
Rozwój wielostronnego talentu
Tadeusza Michejdy zahamowany
został gwałtownie w momencie
wybuchu wojny. Rodzinę Michej
dów wysiedlono do Generalnej Gu
berni i pomimo odzyskania sądow
nie domu w późniejszym okresie
przez żonę architekta pozostaje on
w gestii kwaterunku. Podzielony
na kilka mieszkań wymaga grun
townego remontu, zwłaszcza przy
wrócenia mu pierwotnych funkcji.

Marek Tomiczek
Już po napisaniu powyższego artykułu
ukazała się publikacja Waldemara Odorowskiego Architektura Katowic w la
tach międzywojennych (Katowice 1994).
Autor poddaje w niej dość wnikliwej
analizie architekturę domu Michejdy.
Z publikacji wynika, że powstał odręb
ny, zmodernizowany projekt domu
Michejdy. Świadczą o tym rysunki z
Archiwum Urzędu Miejskiego w Ka
towicach. Rysunki elewacji nie pokry
wają się z najczęściej publikowanym
planem parteru domu Michejdy. Nie
zmiernie dekoracyjny czy nawet naiw
ny projekt pierwotny z 3 września 1926
r. został więc w trakcie realizacji zastą
piony inną, mocno zmodyfikowaną
wersją.

M
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1. „Sobótka"
namalowana
przez Zofię Stryjeńską
(1931 r.)
2. „Sobótka teraźniejsza”
— rysunek Henryka Pillatiego
z 1861 r.

3. „Wigilia św. Jana
— Sobótka”
— drzeworyt
w tygodniku „Kłosy”
z 1870 r.

podziwiali wszyscy mieszkańcy
wsi, starzy i młodzi, którzy
gromadzili się, by tę noc
spędzić na wspólnym ucztowa
niu, tańczeniu i śpiewaniu.
Zabawa wokół płonących
stosów koncentrowała się na
skakaniu przez ogień i to nie
tylko młodzieży, ale także

ludzi w sile wieku oraz na
dziewczęcych
tańcach
i
śpiewach. Pieśni świętojańskie
przede
wszystkim
miały
charakter zalotny, nieraz
dotyczyły
kojarzenia
się
konkretnych par, ale śpiewano
również pieśni pasterskie lub
weselne. Na początku uroczy
stości albo na jej zakończenie
z reguły nucono inwokacyjną
pieśń do św. Jana: „O Janie,
Janie — Janie zielony, padają
liście na wszystkie strony” lub
„ WitajJanie z Bolesławia”. Ta
ostatnia dotyczyła oczywiście
św. Jana Nepomucena, któ
rego kult od XV w. szeroko
rozpowszechnił się w Polsce, a
szczególnie w Małopolsce, na
Śląsku, Wielkopolsce i Po
morzu.
Wspomniane skakanie męż
32

czyzn przez płonące sobótki
było już w XIX w. traktowane
jako zabawa zręcznościowa,
lecz na pewno u jego podłoża
tkwiła chęć oczyszczenia i
ogólnego wzmocnienia się, bo
często ten rodzaj zabawy tłu
maczono jako dobry sposób na
wyzbycie się rozmaitych do
legliwości, np. bólu nóg. Po
nadto dość powszechnie prze
noszono sobótkowy ogień w
pobliże rosnących zbóż. Czy
nili to gospodarze za pomocą
słomianych pochodni odpala
nych od ogniska, potem szyb
ko obiegali z nimi pola na do
bry urodzaj lub by „pszenica
się nie śnieciła” bądź dla za
bezpieczenia zasiewów przed
chwastami i szkodnikami.
Znacznie rzadziej praktyko
wane było przepędzanie bydła

przez płonące ogniska, ale i ta
kie relacje odnotowano jeszcze
w drugiej połowie XIX w.
Do nocy świętojańskiej wody
rzek, stawów i jezior uważano
za bardzo niebezpieczne dla
ludzi. Najczęściej jako uza
sadnienie tego poglądu poda
wano stwierdzenie, że robact
wo wodne, a szczególnie węże
mają moc szkodzenia kąpią
cym się, kąsząc ich. Dopiero
gdy św. Jan ochrzci wodę —
tracą tę moc, a woda nabiera
zgoła leczniczego charakteru.
Toteż w dzień św. Jana jeszcze
przed wschodem słońca ludzie
chodzili kąpać się do bieżącej
wody, aby uchronić się od
wrzodów, świerzbu lub innych
dolegliwości skórnych. Rów
nież w tym dniu gospodarze
opróżniali studnie, tzn. wycią

gali całą znajdującą się tam
wodę i oczekiwali, aby napły
nęła nowa, czysta, bez roba
ków i innych zanieczyszczeń.
Może z racji powszechnych
niegdyś ablucji wodnych we
wschodniej części Polski uro
czystość świętojańską po pro
stu nazywano kupalnocką.
danych źródłowych wy
nika również, że obchody
sobótkowe najczęściej odby
wały się nad brzegami poto
ków, co niezmiernie ułatwiało
drugą, charakterystyczną czyn
ność tej nocy — puszczanie
wianków na wodę przez młode
niewiasty. Nad dużymi rze
kami wiankom towarzyszyły
wyprawy kawalerów na wodę
w łódkach lub na tratewkach,
aby wyłowić symbol panień-
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4. Drzeworyt
„Sobótki”
5. „Sobótka”
— rysunek
A. Kędzierskiego
z 1884 r.
6. „Wianki”
namalowane
przez Zofię
Stryjeńską
(1931 r.)

(ilustracje
ze zbiorów
archiwum PME
w Warszawie;
reprod.
Krzysztof
Chojnaoki)

stwa. Dziewczęta splatały
wianki ze świeżych kwiatów i
umieszczały je na deseczkach
— w ten sposób mogły one
swobodnie płynąć z prądem
rzeki. Zazwyczaj w środku
wianka znajdowała się wosko
wa świeczka zapalona dla łat
wego śledzenia biegu wia
nuszka. Każda właścicielka
bacznie go obserwowała, al
bowiem jego dalszy los był dla
niej wróżbą na przyszłość. Jeś
li wianek popłynął z prądem
rzeki lub został wyłowiony
przez chłopaka z wody, to mia
ła nadzieję na rychłą zmianę
stanu panieńskiego. Gdy zaś
świeczka zgasła czy też wianek
zaplątał się w przybrzeżnej
roślinności, była już pewna, że
na męża musi oczekiwać przez
następny długi rok.

Puszczanie wianków, a ściślej
uroczystości sobótkowe nie
były tylko domeną wsi. Wręcz
przeciwnie — podobno w du
żych miastach obchodzono je
w XIX w. z większym zapa
łem, choć ich charakter uległ
pewnej modyfikacji. W War
szawie płonęły stosy na pra
skim brzegu Wisły do połowy
XIX w., zaś jeszcze w XVIII w.
gorzały ogniska wokół Starego
Miasta, przede wszystkim na
Gnojowej Górze, zwanej daw
niej Świętojańską. Warszawski
stan
rzemieślniczy
nadał
wiankom własne, cechowe ob
licze. Przygotowywane przez
rzemieślników wieńce były
niejako reprezentacją poszcze
gólnych cechów: stolarze spla
tali wianki ze skrawków wió
rów, szewcy ze skórek, krawcy

z kawałków różnorodnych
tkanin, powroźnicy ze sznu
rów itp. Przesadzali z ich
wspaniałością i może z tego
powodu publiczność miejska
tak ochoczo spieszyła nad Wis
łę, aby oglądać owe niezwykłe
pokazy. „Kuryer Warszawski”
z 1834 r. donosił, że „na wczo
rajszej wiankowej przechadzce
znajdowała się piąta część
mieszkańców Warszawy wszel
kich stanów: most cały tak był
natłoczony, że o godzinie ósmej
z trudnością można było postę
pować. Nadbrzeża lud okrył
(...). Szczególniejszym był wi
dok z góry na most, poruszają
cych się kilku tysięcy kapeluszy
damskich. Tym razem kobiet
sprzedających wianki znajdo
wało się nierównie więcej niż
panien je puszczających i widać

było później bardzo zmartwio
ne, wracające z nierozsprzedanym towarem. ” Jak widać,
warszawskie przekupki zawsze
dostosowywały się do potrzeb
miasta, zaś młode mieszczki
miały mniej pracy, bo jedynie
pozostawało im umieszczenie
w wianku odpowiedniej sen
tencji, zachwalającej ich zalety
charakteru, np.:
„Godłem mej cnoty nie listek,
nie kwiatek,
lecz skromność, praca, pokora
i statek. ”
lub
„Czy wolisz panie Janie mój
wianek ruciany,
czy Zosi dukatami worek
nadziewany? ”
W Warszawie na wianki cho
dziło się również w naszym
wieku. Wisłą w kierunku
Płocka spływały tratwy z
umieszczonymi na nich becz
kami z płonącą smołą oraz li

czne, mniejsze, ale gorejące
przedmioty oraz całkiem małe
wianeczki
z
zapalonymi
świeczkami. Niebo rozjaśniały
sztuczne ognie, a o zmierzchu
z przystani rzecznej ruszał w
rejs ku Młocinom rozświetlo
ny parowiec buchający sko
czną muzyką. Na praskim
brzegu płonęły gdzieniegdzie
niewielkie ogniska, tłumy spa
cerowiczów poddawały się
urokowi tej jedynej, czarownej
świętojańskiej nocy. W latach
sześćdziesiątych popularne
warszawskie wianki zostały
zastąpione świętem „Try
buny Ludu” i z wolna
zapomniano o tej wielowie
kowej tradycji.

Teresa Ambrożewicz
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TOnZ w akcji

My, młodzi
Pośród wielu ciekawych artykułów w „Spotkaniach z Zabytka
mi” szczególnie zainteresowały mnie wypowiedzi p. Magdaleny
Klimaniec i p. Zdzisława Budzyńskiego w cyklu rozmów o trady
cji (nr 1, 1996, s. 30—31).
Może wydać się dziwne, iż człowiek tak młody — jestem jeszcze
uczniem liceum — ośmiela się zabrać głos w sprawie tak ważnej,
o której mówić, jak to jest na ogół przyjęte, mogą tylko ludzie
dojrzali wiekiem. Mam nadzieję, że nikogo nie urażę swym gło
sem w tej kwestii i proszę o wyrozumiałość, jeżeli wydam się
Państwu w swych poglądach śmieszny lub otrę się o banał.
Z całą pewnością tradycja jest w życiu niezbędna. Służy
nie tylko zachowaniu odrębności narodowej, ale również
powinna być wzorcem postępowania, wzorcem, którego
dzisiejsza młodzież próżno wygląda. Człowiek młody szuka
zwykle przykładu, który odpowiednio go ukierunkuje. Jednak w
natłoku ogólnie dostępnych, kiczowatych w większości filmów
wideo czy płytkich treścią gazet — wzór znajduje w ich
bohaterach. Widzi świat, w którym trzeba walczyć o swoje na
nim miejsce (co jest, niestety, prawdą), bez względu na tej walki
koszty i zniszczenia, jakich ona jest sprawczynią (z czym zgodzić
się nie sposób).

Wiele szczęścia
w nieszczęściu
ożna powiedzieć,
że drewniana cer
kiew greckokato
licka Św. Dymitra
kawcu w woj. przemyskim
zbudowana została „pod
szczęśliwą gwiazdą”. Wi
dać patron świątyni w spo
sób szczególny ją sobie
upodobał i zapewnił odpo
wiednią opiekę. W lutym

bowiem to, co się jeszcze
tliło, spowodowało następ
ny pożar; na szczęście i ten
w
ogień
Łu-został zlikwidowany.
Do wojewódzkiego kon
serwatora zabytków w
Przemyślu poszedł telefo
niczny raport o zniszczeniu
zabytkowej budowli. W
gminie od dawna patrzono
łakomym okiem na cer-

1989 r. we wnętrzu budow
li, do której każdy miał do
stęp, wybuchł pożar spo
wodowany podobno przez
bawiące się tam dzieci.
Szczęśliwie ogień zauwa
żono w porę, ale mniej
szczęśliwie został ugaszony,

kiewną parcelę i groma
dzono już pustaki, aby w
odpowiednim momencie
zbudować tu... sklep. Cer
kiew wpisana była jednak
szczęśliwie do rejestru za
bytków, co w tym czasie na
obszarze woj. przemyskie-

M

My, młodzi, słyszymy wciąż, że przez agresję można
zyskać wszystko („Musisz nauczyć się rozpychać łokciami w

życiu!’”). Gdzie zaś owa agresja najpierw się kieruje? W stronę
trwałych podstaw i zasad ograniczających tzw. wolność. Nie
zdają sobie sprawy głoszący te idee, chcący „przygotować
młodych do życia”, że miecz cynizmu w ich rękach jest
obosieczny. Brak wzorców rodzi niepokój, zagubienie; niepokój i
niezrozumienie budzą złość, a złość jest zaczątkiem buntu
skierowanego wpierw przeciw rodzinie (ilu młodych ucieka z
domów, wstępuje do tajemniczych sekt, odcinając się od swych
bliskich), potem negującego kulturę (literatura i sztuka ma coraz
mniejsze dla ludzi znaczenie), język (to najbardziej odczuwamy),
wiarę (wielu młodych twierdzi dziś, że są „ateistami”,
wychwalając modę na New Age).
Można polemizować, czy należy młodzież „uczyć świata”, racje
są po obu stronach, lecz jednego wniosku wyciągnąć z nich się
nie da i należy zająć stanowisko po którejś ze stron barykady.
Wiadomo, że bunt jest napędem wszelkiego postępu — zwykle
wszystkie nowe style w malarstwie, literaturze, muzyce były
negacją poprzednich. Istnieć jednak muszą pewne trwałe
zasady moralne, granice, których przekroczyć nie wolno.

Bez nich doszlibyśmy do absurdalnego zaprzeczenia i sprzeciwu
w stosunku do wszystkiego, co istnieje!
Wbrew pozorom nasze społeczeństwo — już nie z nakazu władz,
ale kierując się własną wolą — dąży do ujednolicenia. Spójrzmy,
jaki jest dziś stosunek do historii i literatury. Odnośnie do tej
ostatniej, to w pewnej gazecie przeczytałem, że sugeruje się wy
łączenie z kanonu lektur Pana Tadeusza, bo młodzież nudzi czy
tanie tej pozycji. Bez komentarza...
Zanikają całe wspólnoty kulturowe. Na przykład jesteśmy świadka
mi zanikania odrębności wsi. Zalewane są one „miejską modą” i ta
kim sposobem życia. Zabawne i tragiczne zarazem jest to, że niewie
le zostało już wsi, gdzie nie byłoby... wypożyczalni kaset wideo.
Wszystkiego można człowieka nauczyć — i szacunku, i pogardy.
W dużej mierze od rodziny, szkoły i mediów zależy, jaki będzie
w przyszłości ten nastolatek z niespokojnym spojrzeniem. Nie
szukajmy usprawiedliwienia w obłudnych komentarzach, że
młodzież wychowuje się na podwórkach i nie można nic przeciw
temu zaradzić. Ze zdrowej rodziny wyrośnie zdrowy
człowiek. I chociaż są to słowa po trosze idealistyczne — warto
spróbować wprowadzać je w życie, może choć w części się uda...

Tomasz Mażuchowski
Kalisz
34

Z WARSZTATU KONSERWATORA

go było wyjątkowe w od
niesieniu do tego rodzaju
zabytków. Toteż konserwa
tor wojewódzki przed roz
biórką spalonej cerkwi musiał — zgodnie z „Ustawą o
ochronie dóbr kultury” —
wystąpić do ministra kultu
ry o zgodę na skreślenie za
bytku z rejestru. I znów
szczęśliwym trafem dla
cerkwi piszący te słowa
dowiedział się w minister
stwie o całej sprawie i za
czął działać, widząc ratunek
dla obiektu m.in. w tym, że
przy wniosku o skreślenie z
rejestru nie było protokołu
z konserwatorskiej wizji lo
kalnej, co jest niezbędną
formalnością.

istnieje i powinien być ura
towany. Takie też zapadły
decyzje na najwyższym
szczeblu Państwowej Służ
by Konserwatorskiej, ale
fundusze na prace remon
towe znalazły się dopiero w
następnym roku, zabytek
zaś czekał cierpliwie, nie
zawalił się na przekór tym,
którzy myśleli, że przez rok
problem z cerkwią sam się
rozwiąże.

Niewątpliwie
szczęśliwa
była też decyzja, że inwe
storem zastępczym prowa
dzącym prace remontowo-konserwatorskie stało się
Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami — Społeczna
Komisja Opieki nad Za
ozpoczęły się badania bytkami Sztuki Cerkiewnej
specjalistów — kon z przewodniczącym Bog
struktora, architekta, mykodanem Martyniukiem, a
loga oraz przedstawicieli same roboty wykonywał
Społecznej Komisji Opieki cieszący się dobrą opinią
Zakład
Remontowo-Bu
dowlany p. Bronisława Bulińskiego z Jarosławia. W
czasie prac konserwator
skich, które zakończyły się
w 1993 r., przeprowadzono
na podstawie informacji
najstarszych mieszkańców
Łukawca rekonstrukcję babińca rozebranego w 1926
r. Przycerkiewny cmentarz
otoczono drewnianym og
rodzeniem, a cały zes
pół wzbogacono zabytko
wą bramką przeniesioną z
miejscowości
Kobylnica
Wołoska, gdzie była skaza
na na zniszczenie.

R

4.5. Detale:
malowidła we wnętrzu cerkwi
przed pożarem (4)
i podwalina wsparta na pecku (5)
(zdjęcia:
1, 3, 4 — Bogdan Martyniuk,
2, 5 — Ryszard Brykowski)

1.2.3. Cerkiew w 1986 r. (1),
po pożarze w 1989 r. (2)
i obecnie ze zrekonstruowanym
babińcem (3)

nad Zabytkami Sztuki Cer
kiewnej Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami. Orze
czenia były jednoznaczne:
zabytek wprawdzie został
uszkodzony przez pożar,
jego konstrukcja jest nad
wątlona, ale przecież nadal

Cerkiew w Łukawcu dato
wano na XVIII lub pier
wszą połowę XIX w. Ko
lejnym szczęśliwym dla
cerkwi wydarzeniem było
odnalezienie w czasie prac
remontowych dawnego por
talu, na którego nadprożu
wyryta była data „1701”, co
świadczy, że w tym właśnie
roku ukończono budowę.
Ostatnie dzieje tego pię
knego zabytku uratowane
go od pożaru i od zbyt po
spiesznej decyzji ówczesne
go wojewódzkiego konser
watora zabytków — najle
piej oddają zdjęcia.
Ryszard Brykowski
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Z kroniki stowarzyszeń

Społecznicy
est ich w naszym kraju
okoto pięciu tysięcy.
Stanowią już sporą
grupę społeczną zaangażo
waną w ochronę wszystkiego,
co dawne, tradycyjne i histo
ryczne. Mowa tu o społe
cznych opiekunach zabyt
ków, którzy — każdy na swój
sposób — dochodzili do ta
kich właśnie form życiowej
aktywności. Ogólnie można
stwierdzić, że rodowód spo
łecznych pasji jest następu
jący: każdy człowiek zostaje
w pewnym momencie życia
wchłonięty przez społeczeń
stwo i kształtowany dalej
przez kulturę, a przebieg i
wynik tej socjalizacji są
wyznaczane jakością kultury
i organizacją oraz osobowoś
cią działaczy; dochodzą do
tego oczywiście indywidualne
cechy każdego człowieka.

agendy komisji i tam właśnie
społecznych opiekunów jest
najwięcej.
Roztaczają oni bezpośredni i
stały nadzór nad powierzo
nymi im lub wybranymi przez
nich obiektami zabytkowymi.
Celem ich działań jest pomoc
służbie konserwatorskiej, któ
rą powiadamiają o zagroże
niach i stanie zabytków, in
terweniują także u lokalnych
władz,
użytkowników lub
właścicieli obiektów zabyt
kowych. A jednocześnie po
pularyzują te zabytki i ich
ucnronę, starają się oddzia
ływać na lokalne społe
czności i są ... najlepszymi
przewodnikami po „swoich”
zabytkach.

Świadczy to dobrze o
naszej kulturze, że potrafiła
zainspirować
pasje tak
dużej grupy ludzi poświęca
jących swój czas na opiekę
nad naszym dziedzictwem.

się osamotnieni, każdego ro
ku (od 1964 r.) w różnych re
jonach kraju odbywają się
ich ogólnopolskie spotkania.
Zwykle uczestniczą w nich:
generalny konserwator za
bytków, konserwatorzy wo
jewódzcy i przedstawiciele
organizacji społecznych zwią
zanych z zabytkami. Tak było
również w październiku 1995
r. w Kaliszu. Oprócz refera
tów dotyczących problemów
ochrony zabytków miasta i
województwa (np. cmentarzy
czy parków), na spotkaniu —
po raz pierwszy od chwili po
wołania — wystąpił general

J

Społeczna opieka nad zabyt
kami jest „zalegalizowana" w
„Ustawie o ochronie dóbr kul
tury i o muzeach” z 1962 r„
gdzie poświęcony jej jest ca
ły rozdział 15. Organizacyjnie
zaś ludzie ci działają w ra
mach powołanej przy Zarzą
dzie Głównym PTTK Komisji
Opieki nad Zabytkami. Z ko
lei przy terenowych jednost
kach PTTK znajdują się

Społeczni opiekunowie za
bytków w strukturze ochrony
dóbr kultury są więc nie
zbędni. Aby jednak nie czuli

ny konserwator zabytków
prof, dr Andrzej Tomaszew
ski, który przedstawił politykę
państwa w stosunku do
ochrony dóbr kultury, pod
kreślając znaczenie współ
pracy między konserwatorami
wojewódzkimi i organizacja
mi społecznymi. Spotkali się
tu więc profesjonaliści i spo
łecznicy, a efektem tej
współpracy powinna stać się
jeszcze większa aktywność
tych ostatnich. Bowiem „bez
społecznej opieki nad zabyt
kami zasoby kulturalne na
rodu byłyby znacznie uboż
sze, a świadomość społe
czna nie dawałaby gwarancji
na dalsze podtrzymywanie
narodowych tradycji" — jak

1.2. Prezydium zjazdu
(od lewej strony:
W. Fijałkowski,
M. Sarnik-Konieczna,
A. Tomaszewski,
F. Midura,
A. Chyżewski,
W. Konopacki) (1)
i społecznicy
razem z wojewódzkimi
konserwatorami zabytków
na sali obrad (2)
(zdjęcia: Andrzej Danowski)

powiedział dr Franciszek Mi
dura, przewodniczący Ko
misji Opieki nad Zabytkami
ZG PTTK, na zakończenie
swojego wystąpienia o roli
społecznej
opieki
nad
zabytkami
w
edukacji
społeczeństwa.
(k)

Zapomniany ksiądz — uczony
proboszcza od 1770 r., rów
1996 r. mija 200 lat od
nocześnie zajmował się pra
śmierci ks. Krzysztofa
cą naukową, będąc m.in. w
Kluka (1739—1796), uczo
kontakcie ze znaną reformanego botanika o wszech
torką ks. Anną Jabłonowską,
stronnych zainteresowaniach,
która mu udostępniała swoją
zoologa, mineraloga, metalu
bogatą bibliotekę w Siemia
rga i geologa, prekursora
nowoczesnych metod w rol
tyczach (wywiezioną później
nictwie i hodowli zwierząt.
do Rosji). Jest autorem 14
Urodził się w Ciechanowcu
dzieł mających przełomowe
na Podlasiu i ochrzczony zos
znaczenie dla rozwoju nauk
tał w kościele, przy którego
przyrodniczych i rolniczych w
budowie zatrudniony był jego
epoce Oświecenia. Jego
ojciec Jan Krzysztof Adrian
podręczniki botaniki, rolnict
Kluk. Sprawował tu funkcję
wa, ogrodnictwa i leśnictwa,

W
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propagujące postępowe me
tody gospodarowania w tych
dziedzinach — były zalecane
przez Komisję Edukacji Na
rodowej, z którą stale współ
pracował. Miał tytuł doktora
Szkoły Głównej Wielkiego
Księstwa Litewskiego, pozo
stał jednak do końca życia
skromnym proboszczem w
małym miasteczku.
Stefan Ciecierski, dziedzic
dóbr ciechanowieckich, ufun
dował w kościele parafialnym
w 1848 r. popiersie z tablicą

ku czci ks. K. Kluka, a na
stępnie wystawił słynnemu
botanikowi na placu w Cie
chanowcu przed kościołem
pomnik, który został odsłonię
ty 25 kwietnia 1850 r. Pomnik
wykonał w piaskowcu znany
warszawski rzeźbiarz Jakub
Tatarkiewicz. Zagrożony w
czasie okupacji hitlerowskiej
zburzeniem, przeniesiony zos
tał dzięki staraniom probo
szcza i społeczności para
fialnej na cmentarz przykoś
cielny, gdzie stoi do dzisiaj.

ROZMAITOŚCI

(fot. Marian Paździor)

Postać uczonego probo
szcza ubrana jest w togę
akademicką z orderem „Bene Merentibus” na piersi,
trzyma on w prawej ręce roś
linę przez siebie opisaną, w
lewej zaś otwartą księgę.
Zrabowane przez Niemców
w czasie pierwszej wojny
światowej trzy tablice z brązu,
mieszczące się pierwotnie na
trzech ścianach cokołu po
mnika i ukazujące opisywane

przez ks. K. Kluka dziedziny
gospodarstwa wiejskiego —
zastąpiono płaskorzeźbami
wykutymi
w
piaskowcu.
Przedstawiają one kolejno:
zajęcia na roli (orkę, brono
wanie, zbiór zboża), ogrod
nictwo, rybołówstwo i pszcze
larstwo oraz geologię i gór
nictwo — prace w szybie
górniczym, poszukiwanie mi
nerałów, prace przy piecu
hutniczym. Nad każdym po

~

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

adres

stempel

pobrano opłatę

Pokwitowanie dla wpłacającego

zł
z

słownie

:

słownie

WPŁACAJĄCY
imię______________________________

WPŁACAJĄCY
imię______________________________

nazwisko
kod poczt.
adres

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

I
|

W archiwach PKZ znajduje
się około 60 tysięcy projek
tów architektonicznych oraz
branżowych, blisko 20 tysię
cy opracowań badawczokonserwatorskich z zakresu

O życiu i działalności księdza Kluka traktują
prace G. Brzęk, Krzysztof Kluk (Lublin
1977): K. Marszałek. „A Polska śpi na
pośmiewisko mądre/ Europy., (Białystok
1992).

zł

słownie

est to informacja przez
naczona dla naszych
Czytelników,
a
przede
wszystkim Autorów, którzy
korzystali i mają zamiar
korzystać
z
olbrzymiego
dorobku
Przedsiębiorstwa
Państwowego Pracownie Kon
serwacji Zabytków, bowiem
dorobek ten — to nie tylko
tysiące prac związanych z
konserwacją zabytków archi
tektury, sztuki i rzemiosła.
Wstępem do tych realizacji
była wykonywana w szerokim
zakresie dokumentacja bada
wcza, zaś ich wynikiem m.in.
dokumentacja konserwatorska,
zawierająca wiedzę o wielu
zabytkach.

J

Marian Paździor

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku

Pokwitowanie dla poczty

zł

Uwaga,
miłośnicy
zabytków!

lem tablicy wyrzeźbione są
odpowiednie narzędzia pra
cy. Na frontowej płycie wy
konanej z marmuru wyryty
został napis w języku łaciń
skim, który w tłumaczeniu
brzmi: „Pamięci Krzysztofa
Kluka, który w Roku Pańskim
1739 ujrzał w tym mieście
światło dzienne a kościołowi
temu z wielką godnością nie
przerwanie pasterzował, a
który pracami swoimi jako
pierwszy z Polaków przez
wyśmienite opisanie historii
naturalnej język ojczysty
wzbogacił. Okryty nieśmiertel
ną stawą zmarł w Roku
Pańskim 1796 r. Stefan
Ciecierski postępując ocho
czo za radą najukochańszego
ojca
Dominika
i brata
Justyna pomnik ten postawił
Roku Pańskiego 1848".
Dla przypomnienia zasług te
go zapoznanego uczonego w
dniach 30 czerwca — 2 lipca
1996 r. z inicjatywy Muzeum
Rolnictwa im. ks. Krzysztofa
Kluka odbędzie się w Cie
chanowcu sesja naukowa
zorganizowana przez Polską
Akademię Nauk z udziałem
Uniwersytetu Warszawskie
go i Szkoły Głównej Gospo
darstwa Wiejskiego.

stempel

pobrano opłatę

na rachunek
AMOS
Warszawa, ul. Zuga 12
PKO VIII O/W-wa
1586-77578-136
stempel

pobrano opłatę
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podpis przyjmującego

zl

.........................

podpis przyjmującego

zł
podpis przyjmującego

zł
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Listy

ROZMMrośa
historii obiektów zabytkowej
architektury, zespołów urba
nistycznych, badań archeo
logicznych i etnograficznych,
a także laboratoryjnych i
wszelkiego rodzaju ekspertyz
oraz dokumentacji powyko
nawczych, ponadto blisko
700 tysięcy negatywów i od
bitek zdjęć fotograficznych, w
tym liczne fotogrametryczne i
mikrofilmowe. Te dokumen
tacje i opracowania prze
chowywane były dotychczas
w archiwach oddziałów i pra
cowni PP PKZ oraz w Ośrod
ku Informacji Konserwator
skiej w Warszawie, a w ostat
nich latach także w depozy
cie spółek PKZ — spadko
bierców przedsiębiorstwa.
Biorąc pod uwagę przekształ
cenia, którym ulegają PKZ-ty
od początku lat dziewięć
dziesiątych, jak również ze
względu na obecnie za
ostrzone wymagania archi
wów państwowych w odnie
sieniu do akt grupy archiwal
nej „A” (wieczystego prze
chowania), do której w
całości należy dokumentacja
PKZ, dalsze jej losy budziły
słuszne niepokoje, nawet

obawy środowisk konserwa
torskich i naukowych. Dążąc
do ustabilizowania sytuacji
zbiorów oraz uniezależnienia
ich od zmiennych sytuacji by
łych oddziałów przedsiębior
stwa i spółek PKZ, dyrekcja
PKZ z inicjatywy i przy ak
ceptacji Ministerstwa Kultury
i Sztuki oraz Naczelnej Dy
rekcji Archiwów Państwo
wych jako prawnego opieku
na zbiorów archiwalnych w
imieniu państwa podpisała
umowę o przekazaniu ich na
przechowanie
Ośrodkowi
Dokumentacji Zabytków (War
szawa, Al. Ujazdowskie 6, tel.
628-50-08) i jego ośrodkom
regionalnym. Przekazywanie
to rozpoczęto w 1995 r„ a
przewidywane zakończenie
całej akcji ma nastąpić w
1996 r. Warto podkreślić, że
przejmując zbiory dyrekcja
Ośrodka Dokumentacji Za
bytków zobowiązała się do
dalszej nad nimi opieki, ich
ewidencjonowania i opraco
wania archiwalno-naukowego oraz —- co jest najwa
żniejsze — do udostępniania.

Jan Gromnicki

Spotkania
z Zabytkami
Płomyczek
Poznaj
Swój Kraj

Echa Leśne
Nauka
i Przyszłość

cena
1 egz.

liczba Prenu opłata
merata
egz. od—do
zł

2,50
25 000
1,50

15 000

2,70
27 000

2,40
24 000

1,40
14 000

kwartalniki
Ochrona
Zabytków

Biuletyn
Historii
Sztuki

50 000

3
30 000

Razem zł:
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miesięczniki
Spotkania
z Zabytkami
Płomyczek
Poznaj
Swój Kraj

Echa Leśne

Nauka
i Przyszłość

cena
1 egz.

liczba Prenu opłata
merata
egz. od-do
zł

2,50
25 000
1,50

15 000

2,70
27 000

2,40

24 000
1,40
14 000

Ochrona
Zabytków

Biuletyn
Historii
Sztuki

miesięczniki
Spotkania
z Zabytkami

Płomyczek
Poznaj
Swój Kraj

Echa Leśne
Nauka
i Przyszłość

cena
1 egz.

liczba Prenu opłata
merata
egz. od-do
zł

2,50
25 000
1,50
15 000

2,70

27 000
2,40

24 000
1,40
14 000

kwartalniki

kwartalniki
5

Prenumerata

Prenumerata

Prenumerata
miesięczniki

Otrzymaliśmy dwa listy z Kra
kowa nawiązujące do już publi
kowanych artykułów. Pan doc.
dr Bogdan Kędziorek odnosi
się do tekstu Żona kasztelanica
A. Piwowarczyka (nr 1, 1996, s.
19) uważając, że „jest to istotne
uzupełnienie wiedzy o krajowych
zabytkach cmentarnych''. Z dru
giej strony jednak sprostowania
wymagają wiadomości o losach
Edwarda Dembowskiego. W
1846 r. „Rzeczpospolita Kra
kowska nie obejmowała obsza
rów podmiejskich za Wisłą, gdzie
Austriacy założyli miasto Josefstadt — dziś dzielnica Krakowa
Podgórze (...) Otóż właśnie z ko
szar na Podgórzu (...) Edward
Dembowski wyprowadził proces
ję patriotyczną, która po przejś
ciu około 200 m znalazła się na
Rynku podgórskim. Tam zastąpi
ło jej drogę wojsko austriackie i
podczas strzelaniny zamordowa
ło kilkadziesiąt osób, wśród
nich Edwarda Dembowskiego.
Zabici zostali pochowani w zbio
rowej mogile na starym cmenta
rzu podgórskim, po prawej stro
nie od bramy wejściowej i tam
też jest pochowany Edward
Dembowski."
Drugi list, p. Andrzeja Kostrzewskiego uzupełnia artykuł
Prezydenckie pojazdy A. Kru
szyńskiej (nr 2, 1996, s. 5). „Au
torka — pisze Czytelnik — wymienia bryczkę z herbami męża i
żony; Przyjaciel i Jastrzębiec. O
ile herb Jastrzębiec jest bardzo
rozpowszechniony, o tyle herb
Przyjaciel jest stosunkowo rzad
ki. Szkoda wielka, że tych herbów
nie pokazano na zdjęciach. Au
torka dalej podaje, że herb Przy
jaciel miał być żony, Jastrzębiec
— męża, z czego wynika, że dla
patrzącego herb Jastrzębiec jest

po stronie lewej, a Przyjaciel po
prawej (heraldyczne usytuowa
nie jest odwrotne). Nasuwa się tu
ciekawa hipoteza. Przed pier
wszą wojną światową w sandomierszczyżnie majątek Garbów
posiadał Roman Dowbor-Muśnicki herbu Przyjaciel ożeniony z
Antoniną z Wierzbickich herbu
Jastrzębiec. Ich ślub odbył się
około 1855 r. Dowbor-Muśnicki
lubił wysoki poziom życia i repre
zentację, co nie szło w parze z
gospodarnością i majątek podu
padał. Możliwe, że bryczka była
przedmiotem wystawionym na
sprzedaż, gdy konieczny stał się
ratunek finansowy. (...) Oczywiś
cie jest to hipoteza, w jaki sposób
bryczka znalazła się w Łańcucie,
lecz warta dalszego zbadania."
List od p. Marzeny Kulig z
Piwnicznej jest pełen pochwał
pod adresem pisma: „pragnę
przekazać wyrazy uznania dla
iście heroicznego wysiłku ’’nie
sienia przed narodem oświaty
kaganka" w sferze zabytkoznawczej, którego bezprecedenso
wą na polskim rynku wydawni
czym realizacją są "Spotkania z
Zabytkami". Jako pismo skiero
wane do czytelników spoza wą
skiego grona specjalistów sta
nowi skarbnicę nieocenionych
wiadomości o tradycjach na
rodowych i pomnikach polskiej
kultury (...) Jak wielki jest wkład
"Spotkań" w przemiany dokonu
jące się w moim życiu, możecie
Państwo sami ocenić biorąc pod
uwagę fakt, że »odkrycie« tego
pisma nie tylko dokonało prze
łomu, ale i zaważyło na wyborze
mojej drogi życiowej, za co je
stem niezmiernie wdzięczna (...)".
Dziękujemy naszej Czytelnicz
ce, dziękujemy także p. Maria
nowi Paździorowi za obszerną i
pochlebną dla pisma recenzję,
jaka ukazała się w „Kwartalniku
Architektury i Urbanistyki" (z.
3—4, 1995) z okazji wydania
setnego numeru „Spotkań z Za
bytkami".

5

50 000
3

30 000

Razem zł:

Ochrona
Zabytków

Biuletyn
Historii
Sztuki

5

50 000
3

30 000

Razem zł:

Reklama rzetelna i tania
tylko w „Spotkaniach”!

Warunki prenumeraty

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
1 200 zl

— cała kolumna wewnętrzna

12 000 000
600 zl

— 1/2 kolumny wewnętrznej

6 000 000
300 zł

— 1/4 kolumny wewnętrznej

3 000 000
150 zł

— 1/8 kolumny wewnętrznej

1 500 000
1 400 zł

— cała kolumna zewnętrzna
14 000 000
(okładka s. IV)
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej

2 zł 50 Q r
Cena 1 egz. — ------------ . Wpłaty na minimum trzy
25 000 zł
numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc
przed rozpoczęciem dostaw, na konto Firmy AMOS,
01—806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa,
nr 1586—77578—136 (na załączonym na s. 37 przeka
zie pocztowym prosimy podać, których numerów do
tyczy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających
minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemplarz
bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 100% droż
sza. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za
dostawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod
numerem telefonu: 34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można
nabywać w Firmie AMOS oraz w księgarniach war
szawskich: „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul.
Krakowskie Przedmieście 7) i „Zamkowej” (ul. Święto
jańska 2).

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.

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami" prowadzą muzea:
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al.
NMP65
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 32
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1
LUBLIN. Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282
Salon Prasy AKG, ul. Zamenhoffa 1/3
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja"
NIEDZICA: Zamek
NOWY SĄCZ: Okręgowe, ul. Lwowska 3 (oraz filie w
Szczawnicy i Szymbarku)
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsud
skiego 16
OSTRZESZÓW: Regionalne, Rynek 19
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3 (oraz filia — Ignacego Krasickiego, Dubiec
ko—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
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, pl.
Zamkowy
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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” przyjmo
wane są na III kwartał do 5 czerwca br., na IV kwartał
do 5 września br.

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) re
klamy mieszczącej się w profilu
1 500 2(
Pisma
15 000 000
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wy
żej
— cała kolumna wewnętrzna
_
1300 zi
(okładka s. II i III)
13000000
— 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 500/5 000 000 zł
do 2000/20 000 000 zł według indywidualnego
uzgodnienia
III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo

—

jedno słowo w ramce

—

70 gr
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UBIORY W POLSCE
XVII. Przez sport do swobody
Przez wiele stuleci ubiory noszone w Polsce podporządkowane
były bądź wzorom mody zachodnioeuropejskiej, bądź rodzimej
tradycji. Przy zmieniających się stylach strojów dokładnie wie
dziano, jak należy się ubierać na co dzień, a jak na uroczyste
okazje; co dozwolone jest do noszenia młodzieńcowi, a co sta
tecznej matronie. Ściśle określone reguły dotyczące stroju obo
wiązywały zwłaszcza w XIX stuleciu i na początku naszego wie
ku. Pewien wyłom w odzieżowych rygorach uczyniła dopiero
pod koniec ubiegłego wieku moda na uprawianie sportów, która
docierała do Polski głównie z Anglii, skąd też pochodziły wzory
odpowiednich do danego sportu ubiorów.
Najwięcej skorzystali na tym mężczyźni, którzy, prócz tradycyj
nych w Polsce jazdy konnej i myśliwstwa, zaczęli jeździć na ro
werach i samochodami, grać w tenisa, uprawiać narciarstwo. Do
tego rodzaju zajęć najpopularniejszym ubraniem stał się kom
plet, złożony ze sportowej, wełnianej marynarki z naszytymi
kieszeniami, ujętej paskiem w talii oraz szerokich spodni, uję
tych w mankiet pod kolanem — określano je angielskim mianem
knicker-bocker lub nazywano pumpami. Do takich spodni
nakładali panowie długie, grube, wełniane skarpety i solidne,
skórzane trzewiki. Wzorem pierwszych zwolenników jazdy na
rowerze — cyklistów, także do innych sportowych zajęć mężczy
źni chętnie nakładali na głowę czapki-cyklistówki o miękkiej,
płaskiej główce i małym, sztywnym daszku. Jazda samochodem
czy latanie samolotem wymagały chronienia głowy obcisłą, skó
rzaną czapką-pilotką, zapinaną pod brodą. Automobiliści i lot
nicy zaczęli też używać praktycznej odzieży skórzanej — długich
płaszczy i krótkich kurtek.
Męski strój kąpielowy przyjął na przełomie stuleci fason jed
noczęściowego, obcisłego kostiumu bez rękawów, z krótkimi no
gawkami i małym wycięciem pod szyją. Najczęściej wykonany
był z trykotu w kolorze czarnym lub granatowym bądź z tkaniny
w biało-granatowe paski, co upodabniało plażowiczów płci mę
skiej do stada zebr... Na plaży panowie przykrywali głowy słom
kowymi kapeluszami lub małymi czapkami w typie dżokejek.
Mimo że do większości ubiorów sportowych mężczyźni nadal
nosili koszule ze sztywnym kołnierzykiem i krawatem, ich rek
reacyjny strój był znacznie swobodniejszy i wygodniejszy niż
konwencjonalna odzież codzienna. Toteż panowie chętnie nakła
dali sportową marynarkę i spodnie-pumpy także do zajęć nie
związanych ze sportem — często tak na co dzień ubierali się zie
mianie, młodzi chłopcy czy panowie udający się w podróż.
Hasło „przez sport do swobody” podchwyciło także wiele pań,
choć w ich wypadku proces upraszczania ubioru i przystosowa
nia go do ruchu na świeżym powietrzu przebiegał wolniej i mo
zolnie j.
Pod koniec XIX w. młode Polki, wzorem Angielek, zaczęły spę
dzać letnie popołudnia na grze w krykieta lub w tenisa, wiosło
wać łódką czy próbować jazdy na rowerze. Do tenisa panie na
kładały przeważnie białe stroje, ale ich fason niewiele odbiegał od
wskazówek oficjalnej mody — bluzka miała długie, bufiaste rę
kawy i obciskający szyję stojący kołnierzyk, długa spódnica za
ledwie odsłaniała bucik, a kunsztownie upięte włosy przykrywał
mały, słomkowy kapelusz w typie męskiego canotiera. Podobnie
konwencjonalny wygląd miał na przełomie XIX i XX w. damski
ubiór, przeznaczony na górskie wycieczki. Uznawano go wów
czas za nader skromny i praktyczny, gdyż składał się z prostej,
koszulowej bluzki, spódnicy podpiętej specjalnymi klamerkami i
skórzanych bucików z cholewką na szerokim, podkutym obcasie.
Mimo owej „prostoty” niełatwo było w takim ubiorze zdobywać

wyższe szczyty niż Gubałówka... Pierwsze zwolenniczki jazdy na
nartach też miały niemało problemów z uprawianiem tego sportu
— odpychały się tylko jednym, długim kijkiem, a swobodę ru
chów utrudniał strój narciarski: dopasowany żakiet i długa do ko
stek spódnica oraz nieodzowny duży kapelusz na głowie.
Bardziej radykalnych zmian wymagał damski strój do jazdy na
rowerze. Niektóre cyklistki próbowały wprawdzie jeździć w tra
dycyjnej, długiej spódnicy, którą przed wplątaniem w szprychy
zabezpieczała siatka, osłaniająca tylne koło roweru, ale odważ
niejsze panie zdecydowały się na specjalny ubiór rowerzystek.
Składały się nań: bluza o szerokich rękawach i stojącym kołnie
rzyku, noszona na bluzkę koszulową, ozdobioną krawatem oraz
szerokie, bufiaste spodnie do kolan, spod których widoczne były
nogi, przyobleczone w grube, czarne pończochy i sznurowane
buciki z wysoką cholewką.
Publiczne odsłonięcie kobiecych rąk i nóg dokonało się jednak
głównie za sprawą kostiumu kąpielowego. Wedle wskazówek
„Bluszczu”, najpopularniejszego wówczas czasopisma kobiece
go, modny kostium kąpielowy z końca XIX w. powinien być wy
konany z granatowego lub czerwonego drelichu. Górną częścią
kostiumu była bluza z krótkimi rękawami, często z wyłożonym,
marynarskim kołnierzem, sięgająca do połowy bioder, przepasa
na ozdobną szarfą; część dolną stanowiły bufiaste majtasy do ko
lan. Głowę damy zdobił gumowy czepeczek z falbanką, a na nogi
zakładała płytkie, czarne pantofelki, wiązane na łydkach pąso
wymi tasiemkami.
Dopiero po pierwszej wojnie światowej, gdy cała damska moda
znacznie się uprościła i zaczęto bardziej doceniać zdrowotne wa
lory sportu, pojawiły się kobiece ubiory, umożliwiające większą
swobodę ruchów i dostosowane do rodzaju sportowych zajęć.
Już na początku lat dwudziestych damskie kostiumy kąpielowe
przybrały formę luźnych, krótkich tunik bez rękawów, noszo
nych na sięgających kolan, wąskich majteczkach. Zwolenniczki
prawdziwego pływania zakładały podobne do męskich, obcisłe
kostiumy trykotowe. Do gry w tenisa panie ubierały się w luźne
bluzki i plisowane spódniczki do kolan; na narty i do jazdy kon
nej używały spodni — pumpów. Wzorowane na ubiorach mę
skich kobiece stroje sportowe z lat dwudziestych i trzydziestych
preferowały luźne żakiety, proste spódnice, obszerne płaszcze,
grube pończochy oraz buty na solidnej podeszwie i niższym ob
casie. Do rodzaju uprawianego sportu dostosowane były kobie
ce nakrycia głowy. Konno jeździły panie w małych, filcowych
kapelusikach; do gry w golfa zakładały skromne, nasunięte na
czoło kapelusze — kaski; na plaży osłaniały włosy turbanami,
fezami lub malowniczo zawiązanymi chustkami; zwolenniczki
samochodowych rajdów nakładały na głowę czapki-pilotki lub,
analogiczne do męskich, zamszowe cyklistówki ze skórzanym
daszkiem.
Przed drugą wojną światową sport nie był jeszcze zbyt rozpow
szechniony wśród Polek — ani amatorski, ani tym bardziej wy
czynowy (do wyjątków należały: tenisistka Jadwiga Jędrzejowska
czy mistrzyni olimpijska w rzucie dyskiem — Halina Konopac
ka). Panie (a także panowie) woleli tradycyjne formy rekreacji —
wycieczkę za miasto, gdzie uroki pobytu na świeżym powietrzu
urozmaicały zarówno proste gry w berka czy w chowanego, jak i
obfity posiłek.

Anna Sieradzka
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czapka męska
marynarka
spodnie-pumpy
skarpety męskie
buty męskie
kapelusz damski
płaszcz damski

8 — bluzka-kasak
9 — spódnica
10 — pończochy
11 — pantofle damskie
12 — damski
kostium kąpielowy
z 1895 r.

13 — damski
strój do jazdy
na rowerze
z 1900 r.
14 — damski
kostium plażowy
z 1920 r.
(rys. Sława Nowińska)

Zabytek
wodnej
techniki
W latach 1837—1844 powstał projekt op
racowany przez wybitnego znawcę połą
czeń wodnych A. Steenke z Holandii
i w 1860 r. otwarto Kanał Elbląski. Łą
czy Elbląg i jezioro Druzno z Ostródą,
ma 62,5 km długości, wzdłuż trasy zacho
wały się obiekty hydrotechniczne klasy
europejskiej. Należą do nich pochylnie
(Buczyniec, Kąty, Oleśnica, Jeleń, Cału
ny) o różnicy wysokości 13—24,5 m, po
których przetaczane są na platformach
łodzie i statki (do 50 t); zabytkami tech
niki są także śluzy. Statki przepływają
trasę przez ok. 11 godzin, przetaczanie
przez każdą pochylnię trwa 15 minut.

1. Statek wyrasta
ponad poziom wody
— pochylnia Kąty
2.3. Pusta platforma
na pochylni Buczyniec (2)
i ze statkiem
na pochylni Jeleń (3)
4.5. Statek
przy mechanizmie pochylni (4)
i na kanale (5)
(zdjęcia: Paweł Fabijański)

