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Od redakcji
Chętnie zaglądamy do małych miast i 
wsi, które niegdyś były miastami. W tym 
roku odwiedziliśmy m.in. Sokołów Ma
łopolski, Piaseczno, Jarosław, Uchanie, 
Ustkę i Pruchnik, teraz pokazujemy Ko
strzyn (s. 17) i Biecz (okładka s. IV). Nie 
wnikając w szczegóły i nie wchodząc „do 
kuchni”, bez żadnej przesady można 
powiedzieć, że znacznie odbiegły już one 
od szarych, zunifikowanych widoków 
nawet sprzed kilku lat. Są na ogół odno
wione, w miarę czyste, widać tendencję 
do akcentowania obiektów zabytkowych 
świadczących przecież o „starożytnym” 
rodowodzie. Trzeba sobie jednak zdać 
sprawę, że wielu zaniedbań w architek
turze, urbanistyce i remontach zabyt
ków już nie odrobimy i nic nie wskazuje 
na to, aby nasze miasteczka mogły tak 
wyglądać, jak np. austriacki Hallstatt 
(s. 34). Co jednak robić z leżącym na za
chodnich kresach Kostrzynem (s. 17), na 
którym głębokim cieniem kładzie się ne
gatywny stosunek władz — za czasów 
PRL i obecnie — do zachowania nie
licznych już fragmentów zabytkowych?
W czasach PRL przypadło żyć „ostat
niemu Sarmacie” Tadeuszowi Przyp
kowskiemu. O nim, jego umiłowaniu 
tradycji, a także dowcipnych „przekrę
tach”, jakie robił ówczesnym władzom 
(którym po prostu imponował!) opowia

da autor tekstu na s. 35. Z kolei jak naj
bardziej aktualny „przekręt” — tym ra
zem w stosunku do obiektu zabytkowego 
— opisujemy na s. 37 i nawiązujemy do 
„Ustawy o ochronie dóbr kultury”. Mo
żna tu także nawiązać do aktu najwyż
szego — Konstytucji RP, której projekt 
opublikowano w czerwcu br. W rozdziale 
„Zasady ustroju” dwukrotnie jest poru
szona sprawa ochrony zabytków — w 
art. 7: „Rzeczpospolita Polska (...) strze
że dziedzictwa narodowego (...)” i w art. 
18: „Rzeczpospolita Polska tworzy wa
runki dla upowszechnienia i równego 
dostępu do dóbr kultury będących źród
łem tożsamości narodu, jego trwania i 
rozwoju”.
Przyszły numer tradycyjnie wprowadzi 
nas w nastrój listopadowy artykułami z 
cyklu „Akcja cmentarze”, ale będzie tak
że mowa o niezwykłych serwisach, pa
pieskim darze, mazowieckim szlaku ro
mantycznym i „zabytkach nie-zabyt- 
kach”.

UWAGA CZYTELNICY!
Nieunikniona okazała się podwyżka ceny 
jednego egzemplarza „Spotkań z Zabyt
kami” — od stycznia 1997 r. będzie kosz
tował 3 zł. Prenumeratorzy muszą więc 
na cały przyszły rok zarezerwować kwo
tę 36 zł lub na pół roku — 18 zł.
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DD p^gWy 
poglądy

Na przełomie czerwca i lipca br. 
z kaplicy parafii prawosławnej 
Św. Włodzimierza w Ornecie w 
woj. olsztyńskim skradziono 10 
ikon. Jedna z nich — Matka Bo
ska z Dzieciątkiem — była w 
srebrnej ramie i miała dość dużą 
wartość zabytkową. Włamania i 
akty wandalizmu zdarzają się w 
tej parafii co roku.

Skradziony z kościoła
Św. Erazma w Sulmierzycach 
obraz Matka Boska z Dzieciątkiem 
Lucasa Cranacha St. (?)

W 1995 r. popełniono w Polsce 
1828 przestępstw przeciwko do
brom kultury, w tym 1771 w 
obiektach sakralnych wszystkich 
wyznań. W kościołach rzymsko
katolickich kradziono przede 
wszystkim rzeźby i figury drew
niane (110), rzeźby kamienne 
(14) i obrazy (28). Najwięcej kra
dzieży i włamań zanotowano w 
woj. katowickim, opolskim i wał
brzyskim. Najgłośniejsze kra
dzieże w kościołach w 1995 r. to 
— w Głęboszowie (woj. opolskie) 
skradziono trzy figury świętych z 
1515 r., w Grodzisku (woj. czę
stochowskie) osiem drewnia
nych figurek z początku XVIII w., 
w Mysłowie (woj. jeleniogórskie) 
figury świętych z XVI—XVIII w., w 
Sulmierzycach (woj. piotrkow
skie) obraz z 1530 r. Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem, przypisywa
ny Lucasowi Cranachowi St.

(„Gazeta Olsztyńska", 9 "VII 1996, 
„Kurier Poranny", 14 VII 1996)

★ ★ ★
W miejscowości Bardo — Dobra 
Rycerskie (woj. poznańskie) 
znajduje się dwór, którego głów

ny korpus, klasycystyczny, pow
stał w obecnej postaci na po
czątku XIX w.; neogotyckie 
skrzydła są późniejsze. Całość 
uzupełniają zabudowania fol
warczne i wspaniały park z koń
ca XVIII w. Obecny stan tego ze
społu zabytkowego wymaga pod
jęcia jak najszybszych działań 
konserwatorskich. Chęć kupna 
zabytku zgłosiła Maria Hutten- 
-Czapska, jedyna spadkobier
czyni ostatnich właścicieli. Prag
nie w nim urządzić międzynaro
dowe miejsce spotkań młodzieży 
skautowskiej. W przedsięwzięciu 
tym współpracę obiecały francu
skie i polskie organizacje skau
towe. Tymczasem właściciel 
obiektu — Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa w Po
znaniu kwestionuje ten pomysł i 
proponuje pani Hutten-Czapskiej 
kupienie samego dworu, bez 
parku i budynków folwarcznych. 
Zdaniem Andrzeja Osęki wyglą
da, jak dotąd, na to, „że mimo 
ogromnych szans na ocalenie i 
mądre wykorzystanie — zniknie 
w Polsce jeszcze jeden history
czny zespól zabytkowy. Już za III 
Rzeczypospolitej".

(„Gazeta Wyborcza", 
13—14 VII 1996)

★ ★ *
Bardzo liczne w woj. bydgoskim 
zabytki techniki nie zawsze są 
chronione przed zniszczeniem. 
Większość z nich, zamiast zna-

Zajazd w dawnym wiatraku 
we wsi Stara Różanka 
w woj. olsztyńskim

leźć się w muzeum lub zostać 
odpowiednio zagospodarowa
nych, niszczeje, jak np. spichrze 
w Przechowie i Nakle, maszyny i 
urządzenia w starych zakładach 
przemysłowych; w stosunku do 
tych ostatnich od roku prowa
dzona jest akcja ich oceny przez 
służby konserwatorskie. Jeszcze 
zbyt rzadko znajdują nowe za

stosowanie stare młyny i wiatra
ki. Na nową funkcję czekają m.in. 
„Diabelski Młyn" koło Koronowa, 
młyn w Swornychgaciach, wia
trak w Sośnie, wieże ciśnień. 
„Marzy mi się — mówi woje
wódzki konserwator zabytków w 
Bydgoszczy, Maciej Obremski — 
aby pełniły one funkcje chociaż
by turystyczne. Można by prze
cież urządzić w nich kawiarenki, 
restauracje. Z pewnością przy
ciągnęłyby one. więcej turystów 
niż zwykłe budki. Byłbym zado
wolony, gdyby znalazły one ja
kiekolwiek zastosowanie. Za
wsze jest, to lepsze niż ich ni
szczenie." Jednym z nielicznych 
przykładów zagospodarowania 
zabytków techniki jest bydgoska 
wieża ciśnień oraz projekt po
dobnej w Chojnicach, gdzie na 
górze ma być urządzona kawiar
nia.

(„Ilustrowany Kurier Polski",
2 VII 1996)

★ ★ ★
Jaką kwotą trzeba dysponować, 
by stać się właścicielem pałacu? 
Za bardzo niską cenę (często 
symboliczną złotówkę) wysta
wiane są na sprzedaż te obiekty, 
do których dawni właściciele 
nie roszczą pretensji. Sporne 
przeważnie niszczeją, czekając 
na przepisy reprywatyzacyjne. W 
grudniu 1995 r. szczeciński od
dział Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa wystawił na 
sprzedaż około 300 zespołów pa- 
łacowo-parkowych i dworów. 
Wśród nich znalazły się m.in. pa
łac w Rynowie (wyceniony na 
139 tys. zł) i zamek z XVI w. w 
Pęzinie (wyceniony na 1,5 min 
zł). Transakcji sprzedaży jest w 
Polsce coraz więcej — w 1992 r. 
wydano tylko trzy zezwolenia na 
sprzedaż, a w 1995 r. już 147. 
Najwięcej zespołów zabytko
wych czekających na nowych 
właścicieli znajduje się w woj. 
olsztyńskim, koszalińskim, po
znańskim, leszczyńskim, szcze
cińskim, zielonogórskim, bydgo
skim, suwalskim i gorzowskim, 
najmniej — w woj. warszawskim, 
łódzkim, zamojskim, krakowskim 
i rzeszowskim.
W sprzedaży zespołów zabytko
wych znajdujących się w posia
daniu AWRSP wielką pomoc od
dają przygotowane przez Agen
cję katalogi obiektów przezna
czonych do sprzedaży. Takie ka
talogi wydano m.in. dla woj. byd
goskiego, gorzowskiego, kosza
lińskiego, krakowskiego, lubel
skiego.

(„Wiadomości Kulturalne", 
30 VI 1996) 

★ ★ ★

W Muzeum Narodowym w War
szawie w okresie od 22 lipca do 
1 września br. czynna była wy
stawa ukazująca 30 makat bu
czackich, najcenniejszych eg
zemplarzy z kolekcji tego mu
zeum. Tkaniny powstawały od 
końca lat siedemdziesiątych 
XIX w. do 1939 r. w znanej przed 
wojną pracowni Potockich we 
wschodniogalicyjskim miastecz

ku Buczaczu. Początkowo wy
twory tej pracowni zdobiły wnę
trza pałacu Potockich, potem 
tkano je dla przyjaciół i w końcu 
znalazły się na szerszym rynku. 
Publicznie po raz pierwszy poka
zane zostały na wystawie krajo
wej we Lwowie w 1894 r.
Eksponowane w Muzeum Naro
dowym w Warszawie makaty 
prezentowały rozmaite sposoby 
wykonania i różnorodną orna
mentykę. Pozwoliło to — zda
niem komisarza wystawy Jadwigi 
Chruszczyńskiej — prześledzić 
kierunki poszukiwania źródeł 
inspiracji, docierających do mo
tywów wschodnich, zachodnich, 
staropolskich i regionalnych. 
Pozwoliło też prześledzić kierunki 
poszukiwań stylu w ramach pa
nującej tendencji historyzmu, a 
także eklektyzmu; korzystano 
również ze wzorów współczes
nych — z motywów secesji.
Wystawę uzupełniały makaty 
wschodnie oraz pasy kontuszo
we.
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M/Mf wiedzieć 
w W W W więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy 
i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają 
w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, lat po
wstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do 
redakcji dokładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) 
wyrobów nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pew
ne niejasności. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie 
starała się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej 
rubryce.

„Znalazłem w domu guzik, który 
przedstawiony jest na zdjęciu. 
Zainteresował mnie wytłoczony 
na nim herb (?) z koroną i pię
cioma pałkami. Czyżby byłto gu
zik z ubrania szlachcica?”

Jacek Praliński 
Warszawa

Według nas jest to bardzo popu
larny, przedwojenny liberyjny gu
zik płaszczowy. W tym wypadku 
pięć pałek nie oznacza przynale
żności do jakiegoś szlachcica — 
guzików takich do 1944 r. używali 
warszawscy dorożkarze!

„W rodzinnych pamiątkach mam 
dwie benzynowe zapalniczki. 
Pierwsza (il. 1) ma na korpusie 
odcisk stempla z orłem, druga (il. 2) 
zaopatrzona jest w tzw. kaptur i 
dwa urządzenia do krzesania

iskier po bokach. Czy można 
dowiedzieć się w redakcji cze
goś więcej na ich temat?"

Magdalena Suzin
Wroclaw- 

Pierwsza zapalniczka (il. 1) pro
dukowana była w latach trzy
dziestych, prawdopodobnie przez 
firmę „Chic". Godło państwowe 
na korpusie — to stempel podat
kowy funkcjonujący od 1925 r., 
kiedy powołano Państwowy Mo
nopol Zapałczany; oznacza on 
po prostu uiszczenie podatku 
przez producenta. Druga zapal
niczka (il.' 2) pochodzi z okresu 
niemieckiej okupacji, zwana była 
sabotażówką, bowiem zapal
niczki takie produkowali robotni
cy z fabryki „Ursus” zamiast na
prawiać niemieckie silniki. „Sa- 
botażówki” były typowymi zapal
niczkami polowymi — wykony
wano je z nie korodującego sto
pu używanego do odlewania tło
ków, dawano kaptur osłaniający 
od wiatru i dublowano'* urządze
nie z kamieniem i kółkiem do

krzesania ognia, gdyby jedno z 
nich zawiodło. Był to najsolid
niejszy wówczas wyrób „Ursu
sa”!

„Zachowało się stare zdjęcie 
lampy, która stała na biurku mo
jego pradziadka. Niestety, wiele 
lat temu, kiedy jeszcze nie było 
mnie na świecie, została ona 
sprzedana. Czy na podstawie te
go zdjęcia można coś o niej po
wiedzieć?”

Monika L.
Gorzów

Jest to na pewno lampa sece
syjna z pierwszych lat XX w.; me

talowa podstawa miała kształt 
łodygi jakiegoś kwiatu, co jest ty
powe dla secesji. Oryginalny i 
także secesyjny jest abażur, za
pewne z jakiejś tkaniny.

lA/lAf wiedz‘ecWW W więcej
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Mieszkańcy 
Krakowa 

znają te rzeźby 
doskonale, 
ale rzadko 

orientują się, 
kto był 

ich twórcą.

Krakowski 
rzeźbiarz

MARIA MALZACHER

Na krakowskim 
Cmentarzu Rakowickim 

w kwaterze zasłużonych odnaleźć można 
grób Alfreda Dauna — rzeźbiarza 

i profesora Szkoły Sztuk Pięknych, 
urodzonego w Baranowie Sandomierskim 

14 stycznia 1854 r., zmarłego w Krakowie 
4 grudnia 1922 r. Pozostawił po sobie 

pokaźny dorobek rzeźbiarski, którego 
trwałym śladem są liczne pomniki 

krakowskie. Początki jego twórczości 
artystycznej przypadły na próg okresu 

Młodej Polski, kiedy w sztuce 
zarysowywały się różnorodne nurty 

i tendencje stylowe.

A
lfred Daun był wychowankiem kra
kowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, gdzie 
w latach 1873—1878 studiował rzeź
bę w pracowni Walerego Gadom
skiego. Wcześniej jednak nauki zdobywał w In
stytucie Technicznym w Krakowie i pracowni 

Franciszka Wyspiańskiego. Kontynuował 
wykształcenie także w Akademii Wiedeńskiej, 
przebywając tam z krótkimi przerwami od 1881 
do 1885 r. Studia wycisnęły na nim wyraźne 
piętno akademickie, co w konsekwencji zadecy
dowało o jego całej twórczości bazującej na tra
dycjach akademizmu, z odmianą jednak bardziej 
naturalistyczną i pewnych skłonnościach roman
tycznych. W tym duchu powstały jego najbar
dziej reprezentatywne dzieła — pomniki na kra
kowskich Plantach: „Lilii Wenedy” oraz „Gra
żyny i Litawora”. Pierwotna wersja „Lilii Wene
dy” z 1884 r. była pierwszą wielką pracą artysty 
wykonaną dla miasta, a powierzoną mu przez 
fundatora dr. Henryka Jordana (krakowski le
karz, pionier wychowania fizycznego, profesor 
UJ) z okazji uczczenia 35. rocznicy śmierci Ju
liusza Słowackiego. Posąg ten wykonany w ka
mieniu pińczowskim przedstawiał bohaterkę 
dramatu wieszcza uosobioną w greckiej bogini z 
atrybutami harfy i węża. Ta antykizująca i bar
dzo klasyczna forma rzeźby, a także schematyzm 
ujęcia zdradzały jeszcze młodego początkującego 
artystę. O wiele bardziej dojrzałą formę przed
stawiała druga, późniejsza wersja pomnika z 
1897 r., wykonanego w brązie (odlany w zakła
dach odlewniczych Dedrzyńskiego i Lorii), o 
kompozycji bardziej dynamicznej zabarwionej 
elementami romantyzmu.
Kolejną monumentalną rzeźbą, którą Daun wy
konał dla Krakowa na zlecenie dr. Jordana, był 
kamienny pomnik „Grażyny i Litawora” (1886), 
ustawiony na Plantach dla uczczenia 30. roczni
cy śmierci Adama Mickiewicza, utrzymany w 
podobnej konwencji o sfabularyzowanej kompo
zycji zaczerpniętej z poetyckiej powieści wie
szcza. Zawarte w obu tych pomnikach treści w 
zasadzie nie wychodziły poza znaczenie symboli 
samych utworów. Znamienne dla tego okresu 
było wprowadzanie tematyki gloryfikującej na
rodowych bohaterów, poetów czy uczonych, 
również i takie zamówienie rzeźbiarskie otrzy
mał od dr. Jordana. Artysta wykonał w białym 
marmurze kararyjskim wiele popiersi wybitnych 
rodaków: J. Długosza, J. Zamoyskiego, J. Tar
nowskiego, S. Czarnieckiego, J. Kochanowskie
go, S. Żółkiewskiego, M. Kopernika, P. Skargi, 
T. Kościuszki, a także J. Słowackiego i A. Mic
kiewicza. Rzeźby te przeznaczone zostały do 
nowo otwartego w 1889 r. parku dr. Jordana, za
łożonego na terenach byłej wystawy krajowej, na 
części błoń krakowskich, urządzonych jako 
ogród rekreacyjny dla dzieci i młodzieży. Warto 
przypomnieć, że rzeźby powstałe w okresie za
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boru austriackiego przetrwały aż do drugiej woj
ny, kiedy zostały przez Niemców usunięte i 
częściowo zniszczone. Od zagłady uratował 
część z nich mistrz kamieniarski Franciszek Łu
czywo, przechowując je w swojej pracowni obok 
Cmentarza Rakowickiego.
Wśród licznych prac, które artysta wykonywał 
na zamówienie, wymienić można też rzeźbę de
koracyjną, tak popularną u schyłku XIX w. w 
przyozdabianiu gmachów użyteczności publi
cznej. Jedną z nich była monumentalna grupa

1. Jedno z ostatnich zdjęć A. Dauna

figuralna zdobiąca nowo otwarty w Krakowie w 
1893 r. Teatr Miejski (obecnie Teatr im. J. Sło
wackiego), zbudowany według projektu Jana 
Zawiej skiego. Ten eklektyczny budynek, wzo
rowany na paryskiej operze Charlesa Garniera, 
ma od strony ul. Szpitalnej reprezentacyjną fa
sadę ograniczoną dwoma ryzalitami. Daun wy
konał dla zwieńczenia prawego ryzalitu alegory
czną grupę z personifikacjami Muzyki (centralna 
postać kobieca), Opery i Operetki. Z innych po

dobnych prac należy przypomnieć kompozycję 
rzeźbiarską symbolizującą miłosierdzie (szarytka 
z trójką dzieci), umieszczoną w zwieńczeniu pra
wej strony gmachu Schroniska Lubomirskiego 
(obecnie siedziba Akademii Ekonomicznej), 
zbudowanego w latach 1888—1893 przy ul. Ra
kowickiej. Rzeźbiarz wykonał również pamiąt
kową tablicę w brązie dla upamiętnienia setnej 
rocznicy Insurekcji Kościuszkowskiej; tablica 
została wmurowana w elewację tzw. Domu Lo
retańskiego przy kościele kapucynów, gdzie 
Kościuszko poświęcił swą szablę. Poza tymi pra
cami przyjmował też mniejsze zamówienia pry
watne na proste dekoracje domów, np. hr. Pus- 
ławskiego, Straszewskiego czy Popiela.

Dzieła Alfreda Dauna charakteryzowały się 
dobrym opracowaniem formy prze
strzennej i znakomitą znajomością kunsztu rzeź

biarskiego. Jako dojrzały twórca podjął się w 
1903 r. realizacji znaczącej oferty dla restauro
wanej katedry na Wawelu: wykonania czterech 
płaskorzeźb przedstawiających pochód dzieci z 
insygniami królewskimi. Jednak dopiero po 
śmierci artysty (po 1945 r.) płaskorzeźby te zos
tały odlane w brązie i umieszczone w płycinach, 
obok bramek prowadzących z ambitu do prezbi
terium. W swoim bogatym dorobku miał rów
nież prace o tematyce religijnej. Dla kościoła w 
Dobrzechowie wykonał figurę nadnaturalnej 
wielkości w kamieniu przedstawiającą „Chrystu
sa na krzyżu”, a dla pałacu hr. Romana Micha
łowskiego w Dobrzechowie „Madonnę z Dzie
ciątkiem”, a także głowę Chrystusa, wystawianą 
i sprzedaną na wystawie Towarzystwa Przyja
ciół Sztuk Pięknych w 1880 r. Daun był autorem 
licznych rzeźb o tematyce rodzajowej, np. „Jaś
ko” (głowa zakupiona przez dr. Jordana), 
„Skrzypek” (figura była własnością ks. Marcele
go Czartoryskiego) i wielu innych prac, np. 
„Skupienie ducha”, „Łakomczucha”, „Psotni- 
sia”, z których większość wystawiana była w 
Krakowie. Wykonał też autoportret w formie 
plakiety pod postacią Satyra, który był pokazany 
w Pałacu Sztuki. Jego dziełem jest również po
mnik Józefa Szałaya w Szczawnicy (popiersie w 
brązie, 1884 r.). W twórczości rzeźbiarskiej dał 
się poznać jako dobry portrecista, wykonując 
rzeźby głównie w formie głów, popiersi lub pła
skorzeźbionych plakiet i medalionów. Były to 
wizerunki zarówno wybitnych osobistości, jak 
i portrety członków rodziny, znajomych i kole
gów z grona profesorów Szkoły Sztuk. Pięknych 
lub Wyższej Szkoły Przemysłowej. Oprócz bra
nia udziału w krakowskich wystawach, Daun w 
1883 r. uczestniczył w konkursie (wraz z Wła
dysławem Ekielskim i Mieczysławem Zawiej- 
skim) na pomnik oswobodzenia Wiednia, prze
znaczony dla wiedeńskiej katedry Św. Szczepa
na; praca ta uzyskała trzecią nagrodę. W później-
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2. 3. Pierwotny kamienny pomnik „Lilii Wenedy” 
na Plantach w Krakowie, 1884 r. (2) 

i druga wersja tego pomnika (brąz, 1897 r.) (3) 
4. 5. Marmurowe popiersia w parku im. dr. Jordana: 

hetmana Stefana Czarnieckiego (4) i Tadeusza Kościuszki (5)
6. Grupa figuralna na Teatrze im. J. Słowackiego

przedstawiająca „Muzykę, Operę i Operetkę”
7. Płaskorzeźba brązowa w katedrze wawelskiej, 

przedstawiająca pochód dzieci z insygniami królewskimi,
wykonana w latach 1903—1904

8. Obraz „Ruiny zamku w Dobczycach” (gwasz z 1916 r.) 
(zdjęcia: 4, 5, 6, 8 — Maria Malzacher, 

3, 7 — Ryszard Nakonieczny)

szej fazie twórczości Dauna, po 1900 r. można 
odnaleźć próby stylizacji secesyjnej, co przeja
wiało się głównie w projektowanych przez niego 
rozmaitych przedmiotach codziennego użytku, 
jak: nakrycia stołowe, sztućce, flakony o nowych 
płynnych formach dekoracyjnych i organicznych 
kształtach roślinnych.

Bogaty był dorobek pedagogiczny Dauna. 
W 1890 r. został powołany przez Jana 
Matejkę do objęcia po Walerym Gadomskim 

Katedry Rzeźby w Szkole Sztuk Pięknych, po
czątkowo jako docent, a od 1897 r. jako profesor. 
Wkrótce jednak po zatargach z Julianem Fała

tem przeniósł się do Wyższej Szkoły Przemys
łowej, nauczając tam rysunku i modelowania. 
Wśród jego uczniów wymienia się wielu wybit
nych rzeźbiarzy, m.in. Xawerego Dunikowskie
go, Ludwika Pugeta, Jana Szczepkowskiego, Bo
lesława Biegasa, Tadeusza Breyera.
Drugim planem artystycznej działalności Dauna 
było mało znane malarstwo, uprawiane w tech
nice olejnej i akwarelowej, rzadziej stosował on 
gwasz. Tematyką obrazów były sceny rodzajo
we, pejzaże i wizerunki znajomych, np. portret 
Edwarda Medweckiego, profesora Wyższej 
Szkoły Przemysłowej. Daun malował także w 
czasie letnich wyjazdów do małej wioski Głębo
kie, w dolinie Popradu na Sądecczyźnie. Powsta
ły tam m.in.: portret „Chłopiec z Głębokiego 
nad Popradem” (akwarela, 1909 r.) oraz „Młyn- 
-tartak w Młodowie” (olej, 1911 r.). Te obrazy i 
wiele innych ofiarował Muzeum w Nowym Są
czu najmłodszy syn rzeźbiarza — inż. arch. Fry
deryk Wacław Daun.
W uznaniu zasług Alfreda Dauna Kraków uczcił 
pamięć artysty nazywając jego imieniem jedną z 
ulic na Woli Duchackiej.

Maria Malzacher
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Niezwykłe serwisy

Pierwotnie służyły 
do serwowania-podawania 
herbaty, kawy, czekolady, 

później innych 
napojów i potraw.

Są dziełami sztuki, 
często wykonywanymi 

na zamówienie władców, 
ich dzieje bywają 

niezwykle ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z lat 1730—1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

przeżywały swoje „złote lata”. 
Dziś na aukcjach osiągają 
zazwyczaj zawrotne ceny.

Na koronację
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

S
erwis ten należy do wczesnych, choć 
nie najwcześniejszych, miśnieńskich 
kompletów naczyń. Najstarsze z takich 
serwisów powstały w Królewskiej Fa
bryce Porcelany (Kónigliche Porcellain Fabri- 

que) w Miśni około 1725 r. Były to niewielkie, 
kameralne komplety dla kilku osób. Nie wyko

nywano ich wyłącznie z porcelany, ta umiejęt
ność przyszła z czasem. Serwisy te przypominały 
przenośne, niekiedy wielopiętrowe, podobne do 
małych etażerek metalowe konstrukcje o wy
myślnych, zgodnych z duchem baroku kształ
tach i wielu półkach, na których w specjalnie 
uformowanych miejscach ustawiano kruche i 
bardzo jeszcze skromne w dekoracji czarki. Tak 
można opisać najstarszy z zachowanych do dziś 
herbowych serwisów wykonanych w Miśni, bę
dący ozdobą zbiorów rzemiosła artystycznego w 
amsterdamskim Rijksmuseum — serwis do her
baty z 1725 r. Dodajmy, że elementy nastawy 
serwisowej oraz uzupełniające komplet łyżeczki 
wykonano ze złoconego srebra w augsburskim 
warsztacie Engelbrechta. Tych najstarszych 
serwisów nie produkowano masowo. Były one 
niezwykle kosztowne, toteż pozwalały sobie na 
nie tylko nieliczne monarsze dwory. Choć zda
rzało się też, że otrzymywano je w prezencie od 
elektora saskiego mającego otwarte konto w 
wytwórni i chętnie korzystającego z tego przywi
leju. Tak właśnie było w wypadku serwisu wy
konanego z okazji koronowania na króla Danii 
w 1730 r. Chrystiana VI, powinowatego Augus
ta II.

Serwis ten jest przykładem zastawy późnobaro- 
kowej. Świadczą o tym nie tylko charakterysty
czne formy naczyń (przyznajmy, że częściowo 
zapożyczone także ze Wschodu), lecz również 
drobne elementy plastyki: wolutowo wygięte 
uchwyty imbryka oraz dzbanka do mleka, zoo- 
morficzne zakończenie wylewu tego imbryka czy 
wreszcie stożkowate zwieńczenia przykrywek 
naczyń. W bogatej i urozmaiconej dekoracji ma
larskiej tego serwisu można natomiast znaleźć 
więcej akcentów orientalnych. Nic dziwnego — 
moda na chinoiserie* jeszcze się nie przeżyła. 
I tak na misce, cukiernicy, imbryku i dzbanku 
umieszczono typowe scenki rodzajowe z życia 
Chińczyków. Na czarkach i filiżankach — sceny 
portowe i zdecydowanie skromniejsze drobne 
rzuty kwiatowe typu Indianische Blumen*, 
a więc również elementy zdobnicze wzorowane 
na sztuce Wschodu. Poza tym każde z naczyń 
zaopatrzono w herb lub monogram króla Chry
stiana. W dekoracji posłużono się farbami nasz- 
kliwnymi o barwach żywych, wysyconych, a 
istotnym jej uzupełnieniem były bogate złocenia,
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1. Portret króla
Chrystiana VI (1699—1746) 
na sztychu Johanna J. Haida 
wykonanym po 1731 r.

2. Sygnatura serwisu 
Chrystiana VI

które obejmowały zarówno całe fragmenty na
czyń (np. uchwyty filiżanek do czekolady, wyle
wy imbryka i dzbanka oraz obrzeża nakrywek i 
większych sztuk z serwisu), jak i wybrane (np. w 
postaci misternych ornamentacji typu Laub- und 
Bandelwerk* wokół scenek rodzajowych i por
towych).

Pomimo opisanego tu bogactwa zastosowanych 
w serwisie pomysłów zdobniczych, zastawa ta 

nie zaskoczy nas ani niezwykłością rozwiązań 
technicznych, ani też nadzwyczajnością środków 
artystycznego wyrazu. Serwis Chrystiana VI — 
to prawda — jest doskonałym przykładem naj
wyższej jakości, starannie zdobionej porcelany 
herbowej. Niewątpliwie stanowi dziś rzadkość w 
zbiorach publicznych i prywatnych, ale niewiele 
więcej. Bardzo interesujące są natomiast dzieje 
tego kompletu, szczególnie najnowsze.

Niemal do końca XVIII w. serwis — jesz
cze w pełnym zestawie — pełnił swą 
użytkową i dekoracyjną funkcję na zamku kró

lewskim w Christiansborgu. W 1795 r., po wiel
kim pożarze zamku, wymieniony został w Da
nish Royal Collection, umieszczony na liście 
uratowanych przedmiotów, przeniesionych na
stępnie do innego zamku — Rosenbergu. Dwa 
lata później w czasie wyprzedaży ocalałych ru
chomości zakupili go spadkobiercy ówczesnego 
właściciela. Wtedy już jednak ubyło z niego wie
le naczyń, zaś po pozostałych na niemal 200 lat 
wszelki słuch zaginął. I dopiero w 1986 r. naczy
nia z serwisu Chrystiana VI — w nie zmienio
nym od 1797 r. składzie — sprzedano podczas 
aukcji zorganizowanej przez dom aukcyjny 
Christie’s w Londynie. Przedmiotem licytacji 
były: dwie miski do płukania rąk, imbryk, dzba
nek do mleka, dwie cukiernice, cztery filiżanki 
do czekolady ze spodkami oraz osiemnaście cza
rek do herbaty, również ze spodkami. Osiągniętą 
wówczas cenę równą 433 237 USD uznano za 
rekordową. Tyle bowiem nie zapłacono jeszcze 
dotychczas za porcelanowy serwis. Trzy lata póź
niej znalazło się kilka następnych naczyń z tego 
serwisu. Pokazały je dwie niezależne firmy an
tykwaryczne (jedna z Londynu, druga z Bazylei) 
na wielkiej wystawie zatytułowanej „Sztuka i 
tradycja — arcydzieła znakomitej proweniencji”, 
zorganizowanej jesienią 1989 r. w Monachium. 
Nie sprzedawano tam prezentowanych dzieł 
sztuki, ale zwiedzający mieli okazję zobaczyć 
wśród eksponatów m.in. dwie czarki ze spodkami 
oraz jedną z trzech cukiernic wchodzących nie
gdyś w skład tego interesującego serwisu.
Zarówno wyjątkowo wysoka cena, jaką uzyskano 
na aukcji w 1986 r., jak i duże zainteresowanie 
naczyniami z serwisu na wystawie w Mona-
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3—7. Spodek (3), 
dzbanek 

do mleka (4), 
miska 

do płukania 
rąk (5), 

cukiernica (6) 
i imbryk (7)

chium świadczą o tym, że serwis Chrystiana VI 
stał się niemal sensacją tamtych lat. Czy można 
się temu dziwić, skoro bez mała dwa wieki pozo
stawał w ukryciu?

Wojciech Przybyszewski

* Słownik

Chinoiserie („chińszczyzna”) — w ceramice termin określający naśla
downictwo stylu orientalnego, w szczególności wywodzącego się z Chin; 
w węższym zakresie odnosi się do słynnych scenek rodzajowych z życia 
Chińczyków, opracowanych na początku lat dwudziestych XVIII w. 
przez Johanna Gregoriusa Hóroldta, kierownika malarni w miśnieńskiej 
manufakturze, nadwornego malarza Augusta II Mocnego. Chinoiseries 
w wykonaniu samego mistrza należą do najbardziej poszukiwanych i ce
nionych malatur na porcelanie europejskiej.

Indianische Blumen (kwiaty „indiańskie”) — niemiecki termin dla 
określenia charakterystycznych wzorów kwiatowych stosowanych w 
europejskich wytwórniach porcelany i fajansu w pierwszej połowie 
XVIII w., przejętych ze sztuki Wschodu, przede wszystkim z dekoracji 
malarskiej japońskich wyrobów z warsztatu Kaki’emona w Aricie. Po
chodzenie słowa „indiańskie” związane jest z nazwą East India Compa
nies (Kompania Wschodnioindyjska) — towarzystwem żeglugowym, 
które sprowadzało w tym czasie do Europy najwięcej japońskiej i chiń
skiej porcelany.

Laub- und Bandelwerk — w zdobnictwie porcelany niemiecki termin 
odnoszący się do późnobarokowego ornamentu stosowanego przede 
wszystkim w manufakturach: miśnieńskiej i wiedeńskiej. Przypomina on 
wzory opracowane przez znanego francuskiego dekoratora Jeana Beraina 
(ojca) i z powodzeniem wprowadzone w użycie za czasów Ludwika XIV 
(w ceramice m.in. na francuskich fajansach z Moustiers). Laub- und 
Bandelwerk jest uproszczoną i wybiórczą ich wersją, w której zrezygno
wano z większych i cięższych motywów figuralnych (w rodzaju grote
skowych figur, urn z kwiatami, baldachimów) na rzecz delikatniejszych 
elementów przypominających nieco balustrady, a przede wszystkim lek
kich wzorów wstęgowych utworzonych z symetrycznie powyginanych 
wąskich liści i roślinnych wici.

10



Odnajdywane 
przez archeologów 

pozostałości 
glinianych naczyń, 

czyli banalne 
skorupy, 
oglądane 

pod odpowiednim 
kątem — 
stają się 

niezwykle 
rozmowne...

Zagadki skorup

Razem, 
ale osobno

ZDZISŁAW SKROK

Ś
redniowieczne siwaki — to w polskim ma
teriale archeologicznym bynajmniej nie je
dyny rodzaj znalezisk ilustrujący zjawiska 
szersze, wykraczające poza kontekst kultu

ry materialnej i nawiązujące do wydarzeń polity
cznych i wyobrażeń światopoglądowych. Zaliczyć do 
nich należy odkrycie dokonane przez krakowskiego 
archeologa Teofila Dębowskiego w trakcie badań pó
źnośredniowiecznego dworu obronnego w Spytko
wicach koło Zatora. Znalazł tam — jedyną jak do
tąd na terenie naszego kraju — kolekcję luksu
sowych, pokrytych połyskliwą, czarną glazurą 
naczyń ceramicznych, produkowanych tylko w 
jednym miejscu w Europie — w okolicach mia
steczka Lostice na Morawach. Tę efektowną po
wierzchnię naczynia z Lośtic zawdzięczały składowi 
mineralnemu gliny, z której zostały wykonane. Za
wierała ona domieszkę grafitu, który pod wpływem 
wysokiej temperatury ulegał zeszkliwieniu. Orygi
nalność i walory estetyczne tych wyrobów podkreśla
ła dodatkowo charakterystyczna chropowatość po-

1

2

1. Naczynie z Lośtic
2. 3. Naśladownictwa wyrobów z Dreihausen: 

cienkościenne pucharki z Pułtuska (2) 
i naczynia kamionkowe z różnych miejscowości (3)
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wierzchni. Uzyskiwano ją podnosząc temperaturę w 
piecu garncarskim do 1100°C, w której zawarty w 
graficie piryt (siarczek żelaza) ulegał roztopieniu, two
rząc na ściankach naczyń liczne pęcherze.
Ośrodek garncarski w Lośticach działał od końca 
XIV do połowy XVI w. W tym czasie naczynia lo- 
stickie opanowały rynki środkowej Europy. Świa
dectwem tego są ich znaleziska na terenie wschod
nich Niemiec, Węgier, Austrii, Czech, a nawet Bał
kanów. Dowodem popularności tych wyrobów może 
być wzmianka z 1530 r. o radzie miejskiej Norym
berg!, która odrzuciła ofertę handlową garncarzy z 
pobliskiego Augsburga właśnie ze względu na ogrom
ny napływ naczyń lostickich. Należy przy tym 
podkreślić, że naczynia te dzięki swym oryginalnym 
kształtom i unikatowej fakturze uchodziły za towar 
luksusowy, a ich cena była wysoka. Potwierdzają to 
wyniki badań archeologicznych — użytkownikami 
tych wyrobów byli przede wszystkim mieszkańcy 
zamków, dworów, zamożnych klasztorów i najzamo
żniejszych dzielnic miejskich. Dwór w Spytkowi
cach, należący do końca XV w. do zamożnego rodu 
Myszkowskich, nie stanowi tu wyjątku. Zdziwienie 
może jednak budzić fakt, że mimo ogromnej popu
larności tych wyrobów przez ponad półtora stulecia 
oraz mimo intensywności prac archeologicznych 
prowadzonych w ostatnich latach na terenie miast 
naszego kraju nie dokonano podobnych odkryć. Jako 
szczególnie predestynowane do tego rodzaju zna
lezisk wskazać należy Wrocław i Kraków, niezbyt 
oddalone od Lośtic, położone o wiele bliżej niż np. 
Norymberga i przeżywające w XV w. rozkwit gospo
darczy i handlowy.

Jak więc wytłumaczyć tę zastanawiającą dyspro
porcję? Można oczywiście złożyć ją na karb 
przypadkowości rządzącej szczęściem archeolo

gów lub uznać za świadectwo niekompletności ich 
badań. Można też jednak poszukiwać wytłumaczeń 
bardziej konkretnych, związanych z wydarzeniami 
politycznymi i ideologicznymi towarzyszącymi pro
dukcji i obrotowi naczyniami z Lośtic. Oto bowiem 
w wieku XV, w którym owe naczynia uzyskują naj
większą popularność, rozwija się w Czechach i na 
Morawach ruch społeczno-religijny zainicjowany 
przez Jana Husa, ruch o wyraźnym nastawieniu an
typapieskim i antyniemieckim. Husyci nie tylko 
przeciwstawiali się niemieckim pretendentom do ko
rony czeskiej — Zygmuntowi Luksemburskiemu i 
Habsburgom, ale też dokonywali zbrojnych.wypraw 
poza granice swego kraju, najeżdżając m.in. Śląsk i 
ziemie Zakonu Krzyżackiego. Po ich upadku korona 
czeska przypadła w 1471 r. synowi Kazimierza Ja
giellończyka — Władysławowi. To jednak sprawiło, 
że Polska znalazła się w konflikcie z królem Węgier 
— Maciejem Korwinem, któremu ostatecznie udało 
się zdobyć Morawy i przejściowo zająć Śląsk. Te 
wszystkie wydarzenia wpłynąć musiały negatywnie 
na przepływ idei i towarów między terenami położo
nymi po obydwu stronach zachodnich Karpat. Wa
żną rolę mógł tu również odegrać fakt, że zarówno 
ówczesny Wrocław, jak i Kraków powiązane były 
silnie pod względem handlu z niemiecką Hanzą, zaś 
bogaty patrycjat tych miast — potencjalny nabywca 
luksusowych naczyń z Lośtic — tworzyli głównie

4. Rysunkowa 
rekonstrukcja 
pucharu 
typu Dreihausen 
z Bolesławca 
(woj. kaliskie)

mieszczanie pochodzenia niemieckiego, wrogo na
stawieni do ruchu husyckiego i upatrujący w nim 
realne zagrożenie. I kto wie, czy właśnie te obawy 
oraz wrogie uprzedzenia nie zadecydowały o 
tym, że wśród bogatego mieszczaństwa Śląska i 
Małopolski owe wyroby z terenów, na których 
zrodziła się herezja Husa, nie cieszyły się 
uznaniem.

I wreszcie następny, tym razem mający od początku 
wymowę pozytywną, przykład powiązań wyrobów 
garncarskich z szerszymi procesami cywilizacyjnymi 
zachodzącymi w Europie w późnym średniowieczu i 
w początkach ery nowożytnej. Chodzi tu o naczy
nia kamionkowe z terenu Niemiec i ich odległe 
naśladownictwa stwierdzone na... Mazowszu. 
Kamionka — to szlachetny wyrób ceramiczny, 
szczególnie twardy, lekki i nieprzesiąkliwy, przybie
rający najczęściej barwę ciemnej czerwieni i brązu. 
Od średniowiecza największe ośrodki produkcji tej 
wysoko cenionej ceramiki działały na terenie Nie
miec — w Nadrenii, Saksonii, Turyngii i na Łuży- 
cach oraz w Holandii i Belgii. Stamtąd naczynia te 
rozchodziły się po całej Europie, trafiając również na 
obecny obszar naszego kraju, szczególnie na jego re
jony północne i zachodnie najmocniej powiązane z 
kulturą Zachodu.
Wśród polskich znalezisk zachodnioeuropejskich 
wyrobów kamionkowych szczególną uwagę badaczy 
zwróciły produkty ośrodka garncarskiego w Drei
hausen koło Marburga w Hesji. Wyróżniają się one z 
reguły fioletową lub ciemnobrązową barwą oraz cha
rakterystycznym zdobieniem powierzchni, tzw. mo
tywem szachownicowym. Najbardziej luksusowe 
wyroby z Dreihausen ozdobione są dodatkowo pla
stycznym wyobrażeniem twarzy brodatego i długo
włosego mężczyzny. Na ziemiach Polski fragmenty 
tego rodzaju naczyń odkryto na Ostrowie Tumskim 
w Poznaniu, w klasztorze cystersek w Cedyni, w po
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bliżu renesansowej wieży rycerskiej w Witkowie oraz 
na zamkach w Bolesławcu, Dobrej Nowogardzkiej, 
Golczewie i Działdowie. W zdecydowanej większości 
reprezentują one różnego rodzaju puchary służące do 
picia trunków. Miejsca ich znalezienia świadczą, że 
zaliczano je do naczyń luksusowych, użytkowanych 
przez wyższe warstwy społeczne. Interesujące jest to, 
że niektóre z tych wyrobów, choć formą i zdobnict
wem wyraźnie nawiązują do produktów z Dreihau- 
sen, odróżniają się od nich pod względem technologii 
wykonania. Nie są to bowiem naczynia w pełni ka
mionkowe, ale — jak je określają badacze — „ka- 
mionkopodobne”, pozbawione tzw. polewy solnej 
powstającej na powierzchni naczyń wypalanych w 
bardzo wysokiej temperaturze i decydującej o ich 
wysokiej jakości. Świadczy to, że naczynia klasyfiko
wane jako wyroby z Dreihausen niekoniecznie mu- 
siały być produkowane w tamtejszych warsztatach, 
że ze względu na ich wysoką cenę i szeroki popyt, 
wytwarzano je również w innych ośrodkach, nawet 
tam, gdzie garncarze potrafili odtworzyć ich formę i 
ornamentykę, lecz mieli kłopoty z opanowaniem 
technologii wypału w wysokich temperaturach.
Za takie właśnie świadome naśladownictwo wyrobów 
z Dreihausen uznał Tadeusz Nawrolski — przed
wcześnie zmarły wybitny znawca archeologii miast 
historycznych — kolekcję glinianych kubków odkry
tych w Pułtusku, w wypełnisku miejskiej fosy w trak
cie wykopalisk prowadzonych przez warszawskiego 
archeologa Włodzimierza Pelę. Te eleganckie, cien
kościenne, wykonane z czerwonej glinki i ozdobione 
motywem szachownicowym pucharki, datowane zos
tały na początek XVI w., czyli na okres, w którym 
wyroby z Dreihausen modne były w całej Europie. 
Stanowią one bez wątpienia produkt miejscowych 

garncarzy i wytwarzane były zresztą nie tylko w Puł
tusku, ale — jak wykazały wykopaliska — także w 
pobliskiej Warszawie i Przasnyszu, gdzie natrafiłem 
na ich fragmenty w trakcie własnych prac archeolo
gicznych. Porównując obydwie grupy naczyń, trud
no oczywiście mówić o ich bliskim podobieństwie, 
przyjąć raczej należy, że puchary z Dreihausen stały 
się dla mazowieckich garncarzy ważną inspiracją i 
swoistym wyzwaniem do podjęcia — udanej w końcu 
— próby uatrakcyjnienia i podniesienia jakości włas
nych wyrobów.
W ten sposób, być może po raz pierwszy w dzie
jach polskiego garncarstwa, dał znać o swej po
tędze ogólnoeuropejski rynek towarów wraz z 
jego podstawowym prawem konkurencji pro
mującym towary lepsze i tańsze, kosztem gor
szych i droższych. Ten pełen istotnych konsek
wencji przepływ idei pomiędzy tak odległymi krai
nami, jak Hesja i Mazowsze, świadczy też, jak wiele 
zmieniło się w Europie Środkowej i w Polsce w trak
cie dwóch stuleci, od początku XIV do początku 
XVI w. Zamykanie się na „nowe” i jego odrzucanie 
zastąpione zostało otwarciem i twórczą adaptacją 
wszelkich nowych impulsów i wynalazków płyną
cych z Zachodu. Nie znaczy to oczywiście, że 
zniesiona została całkowicie indywidualna spe
cyfika poszczególnych regionów. Świadczy to ra
czej, że w wypadku mazowieckich naśladownictw 
wyrobów z Dreihausen ujawnił się ów zasadniczy 
mechanizm rządzący dziejami nowożytnej Europy, a 
polegający na tworzeniu uniwersalnej, kontynental
nej cywilizacji przy zachowaniu odrębności i swoi
stości lokalnych kultur, tradycji i narodowości.

Zdzisław Skrok

W1995 r. zespół kon
serwatorów z Kra
kowa pod kierownictwem 

mgra Edwarda Kosakow
skiego i Aleksandra Pio
trowskiego kontynuował 
niezwykle interesujące 
dla historii malarstwa ślą
skiego prace konserwa
torskie w nawie kościoła 
późnoromańskiego w Świe
rzawie (woj. jeleniogór
skie). Odsłonięto tu ma
lowidło przedstawiające 
legendę św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, rzadko 
spotykane w malarstwie 
Dolnego Śląska. Przed 
przystąpieniem do prac 
nie wiadomo było, czy za
chowały się partie malar
stwa na ścianie niedo
stępnej ze względu na ist
nienie później dostawio
nej szesnastowiecznej 
empory. Po odsunięciu jej 
północnego skrzydła spod 
pobiał ukazał się stosun
kowo dobrze zachowany 
pas malowidła. Była to 
dolna część środkowego

Malowidła w Świerzawie pasa (o długości 11,5 m) 
scen z legendy św. Kata
rzyny Aleksandryjskiej. 
Przeprowadzono konser
wację techniczną tej partii 
malowidła i jednocześnie 
na ścianie północnej po
nad emporą rozpoczęto 
scalanie kolorystyczne 
wcześniej odkrytego ma
lowidła. W ten sposób 
m.in. uczytelniono scenę 
z paleniem na stosie. Dziś 
można z większą dokład
nością określić treść po
szczególnych scen i zi
dentyfikować występują
ce w nich postacie. Osta
tecznej interpretacji bę
dzie można jednak doko
nać dopiero w następnym 
etapie prac, kiedy punk
towane będą malowidła w 
dolnej części ściany. Za
biegami konserwatorski
mi objęto także epitafia 
kamienne z XVI w. na za
chodniej ścianie, poświę
cone członkom rodziny 
Nimptsch.

Wojciech Kapałczyrtski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Siadami Bochwiców
rawda zawsze

K-^jest jedną i tą 
samą, przeczu- 

ae człowieka o niej zawsze 
też jest jedno i to samo, wyo
brażenia z przeczuciem, czy
li sumieniem raz zgodzone, 
zostawszy przekonaniem, 
nigdy w gruncie swoim zmie
nione być nie mogą i stano
wią w człowieku niezach
wianą wiarę” — pisał w 
1842 r. Florian Bochwic, 
zapomniany romantyczny 
filozof, rówieśnik Mickie
wicza, wychowanek wileń
skiej wszechnicy, który 
większą część życia spędził 
w rodzinnej „ nowogródzkiej 
stronie”. Na południowy 
wschód od Baranowicz 
przetrwały miejsca i pa
miątki związane z tą zasłu
żoną kresową rodziną, 
właściwie nie znane, bo i 
niełatwe do odnalezienia. 
Wędrówkę zacząć wypada 
od Waszkowiec koło La
chowicz, które Bochwic 
kupił w 1838 r. i gospoda
rował tam do końca życia. 
Próżno jednak szukać tej 
nazwy na dzisiejszych ma
pach. Trafić trzeba do wsi 
Urożajnaja i na jej skraju 
odnaleźć skromny, parte
rowy dwór. Prostokątny, 
modrzewiowy na podmu
rówce, początkami sięga 
może XVII w. Od frontu 
widniał dawniej czteroko- 
lumnowy ganek z trójkąt
nym szczytem, po 1945 r. 
zlikwidowany i zastąpiony 
szpecącym bryłę ceglanym 
przedsionkiem. Z tejże ceg
ły dobudowano przedłuże
nie prawego skrzydła. Ele
wacja ogrodowa miała ga
nek na całej długości; jego 
środkowa część również 
została zamurowana. Parte
rowe, dwutraktowe wnę
trze przekształcono dla po
trzeb ulokowanego w dwo
rze, ubogiego wiejskiego 
szpitala.
Floriano wo (Waszkowce 
Nowe) widnieje na wydanej 
niedawno mapie jedynie ja
ko mała plamka zieleni bez 
nazwy. Resztki lipowej alei 
prowadzą do dworu, który 

— choć zaniedbany — za
sadniczo nie zmienił ze
wnętrznego wyglądu. Oko
ło 1870 r. wzniósł go Jan 
Otto Bochwic (1835—1915), 
naczelnik okręgowy w 
Powstaniu Styczniowym, 
skazany na śmierć i ułaska
wiony, przez rok więziony 
w Dyneburgu. Znakomity 
gospodarz i specjalista-sa- 
downik doprowadził po
siadłość do kwitnącego sta
nu. Dwór florianowski był 
początkowo prostokątnym 
drewnianym budynkiem z 
dwuosiową, piętrową (z 
poddaszem) częścią cen
tralną i parterowymi bo
kami. Ponieważ rychło oka
zał się za ciasny, Bochwic 
dobudował z lewej muro
waną parterową przybu
dówkę, z prawej zaś okazały 
korpus w stylu neogotyc
kim. Zwieńczony wieżycz
kami i krenelażem, z ostro- 
łukowymi porte-fenetrami 
na piętrze (salon), przejął 
on funkcję frontonu. Ma
lownicza, nieregularna bry
ła dworu pokryta była nie
gdyś czerwoną dachówką. 
Na początku XX w., za spra
wą syna Jana Ottona, Ta
deusza Bochwica (1863— 
1930), utrzymującego roz
ległe kontakty towarzyskie, 
Florianowo zasłynęło jako 
ekskluzywny salon artysty
czny. Latem zjeżdżali tu: 
Eliza Orzeszkowa, Włady
sław Reymont, aktor i reży
ser Józef Kotarbiński z żo
ną Lucyną oraz bliżsi i dalsi 
sąsiedzi. „Jeździmy, cho
dzimy, gadamy, czytamy i 
jest nam jak w raju” — pi
sała Orzeszkowa. Urzą
dzano wieczory muzyczno- 
-literackie oraz kabarecik. 
Przy organizacji tych im
prez pierwsze doświadcze
nia zdobywał gimnazjalista, 
a w przyszłości znakomity 
artysta teatru, Janusz Stra- 
chocki. W ogrodzie za dwo
rem pod koniec ostatniego 
pobytu, we wrześniu 1909 r. 
Orzeszkowa posadziła dąb. 
Ogrodzony i oznaczony 
prowizoryczną tabliczką 
rośnie do dziś.

Florian Bochwic (1799—1856) 
— prawnik, filozof i moralista. 
W swoich pracach podporząd
kowywał filozofię Ewangelii 
dowodząc, że filozofia przy
szłości stać się musi „teologią 
wiary”. Napisał m.in. dwu
częściowe dzieło Obraz myśli. 
Na pamiątkę egzystencji mojej 
żonie i dzieciom (1838—1839), 
Zasady myśli i uczuć moich 
(1842), Pomysły o wychowaniu 
człowieka (1847), Wiara zbawi 
społeczność (rękopis).

We wrześniu 1939 r. kras
noarmiejcy spalili na klom
bie cenną bibliotekę, porce
lanę rozbijali o ściany... 
Rodzinie ostatniego właści
ciela udało się ujść przez 
zieloną granicę. Obecnie w 
dworze mieszczą się biura 
kołchozu imienia Łomono
sowa. Wewnątrz pozostały 
ponoć jakieś meble z daw
nego wyposażenia, ale zo
baczyć ich się nie udało.
Błądząc po piaszczystych 
drogach, natknąć się można 
w pobliskiej wsi Potapowi- 
cze na pamiątkę przeszłości 
tyleż niezwykłą, co taje
mniczą. Tuż przy szosie le
ży dziesięć różnej wielkości 
narzutowych głazów, na 

których wyryto znaki imie
nia Jezus — IHS (tzw. 
chrismon), krzyże, a na 
największych datę „1683”. 
Przychodzi na myśl zwy
cięstwo pod Wiedniem, 
brak jednak jakichkolwiek 
przekazów źródłowych, wy
jaśniających zagadkę. Po
dobno dawniej było w oko
licy dziesięć podobnych 
grup głazów — razem 100 
sztuk.
W 1841 r. staraniem probo
szcza Bernarda Misiewicza 
stanął w Darewie drewnia
ny, dwuwieżowy kościółek 
Wniebowzięcia Najświęt
szej Marii Panny. W 1915 
r. wzniesiono nowy, mu
rowany kościół o prostej, 
jednowieżowej bryle. Zde
wastowany po zamknięciu 
około 1945 r., został w 
1990 r. zwrócony odrodzo
nej parafii i wyremontowa
ny. Cmentarz znajduje się 
naprzeciw kościoła, na 
skarpie po drugiej stronie 
drogi do Baranowicz, a naj
starsze nagrobki skupione 
są w pobliżu wejścia. Nie
stety, grobu Floriana 
Bochwica z przechowanym 
w źródłach napisem „ Twój
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1. Dwór
w Waszkowcach
2. Florianowo
— korpus neogotycki
3.4. Darewo
— kościół
Wniebowzięcia NMP (3)
i grób Romana Bochwica (4)
(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)

przykład niech nam pokazu
je drogi prawdy” nie udało 
się znaleźć. Pozostaje na
dzieja, że nie został znisz
czony, zawiodła nato
miast pierwsza penetracja 
rozległego, zarośniętego te
renu — choć fragmenty po
rozbijanych pomników nie 
wróżą najlepiej. Istnieją na
tomiast groby innych 
członków rodziny: Lucjana 
Bochwica (1838—1864), 
Ksawery z Szalewiczów 
Bochwicowej (1845—1886) 
oraz Romana Bochwica 
(1874—1889), syna Jana 
Ottona. Nie opodal znajdu
je się też ciekawy nagrobek 
Aleksandry Łopottowej 
(zm. 1861) — żeliwny od

lew z trójką klęczących 
dzieci i wzruszającą dedy
kacją.
Profesor Juliusz Jadacki, 
który na łamach „Magazy
nu Wileńskiego” przypo
mniał postać Floriana 
Bochwica, zacytował wyra
żoną w 1845 r. opinię inne
go wybitnego myśliciela 
epoki, Karola Libelta: 
„ Chciał on całą filozofię 
swoją mieć jakby jedną mod
litwę... Stanowisko Bochwi
ca w filozofii polskiej jest 
pierwszym ruszeniem się 
myśli w powiciu wiary obja
wionej”.

Jarosław Komorowski

Siadami
W asy le wskiego
W XIX w. Tekla

Dąmbska — właś
cicielka majątku w 

Sieńkowie koło Radziechowa 
w dawnym woj. tarnopolskim 
— zapisała go dalekiemu po
winowatemu Tadeuszowi 
Wasilewskiemu, który był cio
tecznym dziadkiem Stanisława 
Wasylewskiego (zbieżność na
zwisk przypadkowa). Kilku
letni Stanisław przebywał jakiś 
czas w sieńkowskim dworze, 
aby po czterdziestu latach 
powrócić tu z żoną w 1928 r., 
odwiedzając zapamiętane z 
dzieciństwa strony, m.in. 
dwór i kaplicę wystawioną w 
1854 r. przez Teklę Dąmbską 
z obrazem Matki Boskiej. W 
swoich wspomnieniach Wasy- 
lewski zanotował: „Przede 
wszystkim pokłonić się należy 
sieńkowskiej Panience (...) 
Płótno osiemnastowieczne, nie
złe wcale, szkoły włosko-nie- 
mieckiej. Wchodziło kiedyś w 
skład bogatej galerii obrazów 
Dąmbskich, która długo szuka
ła, nie mogąc znaleźć miejsca 
dla się ani we Lwowie, ani w 
Krakowie, ani w Rzeszowie... ”. 
Wspomniany zbiór Dąmb
skich — to obrazy, ryciny i 
książki, bodaj jeden z pier
wszych zbiorów w Polsce two
rzonych z myślą o społeczeń
stwie. Założycielem galerii w 
swoim mieszkaniu we Lwowie 
był Łukasz Dąmbski — se
kretarz Stanów Galicyjskich. 
W 1822 r., czując się chory, 
oddał kolekcję swemu kuzy
nowi, Tomaszowi Dąmbskie- 
mu, właścicielowi Sieńkowa i 
Wolicy Barytowej oraz jego 
synowi, Kazimierzowi, zobo
wiązując ich, by obrazy 
„przyzwoicie i tak umieszczone 
były, żeby publicznemu użyt
kowi powszechnie służyć mog
ły”. Tomasz Dąmbski przeka
zał w 1829 r. cały zbiór Zakła
dowi im. Ossolińskich we 
Lwowie. Trzy lata później ko
lekcja przeniesiona została do 
Wolicy Barytowej, potem do 
Krakowa (po 1850 r.), gdzie 
obrazy eksponowane były w 
Sukiennicach do końca stule

cia, następnie do ratusza rze
szowskiego, a w 1929 r. Stanis
ław Dąmbski przekazał około 
100 obrazów Zakładowi Naro
dowemu im. Ossolińskich we 
Lwowie; do dzisiaj Ossoli
neum stara się je odzyskać. 
Część obrazów znajduje się 
obecnie w rzeszowskim Mu
zeum Okręgowym i niektóre 
są stale, inne czasowo ekspo
nowane (18 obrazów przejęło 
w depozyt Muzeum w Łańcu
cie). Natomiast lwowska część 
kolekcji Dąmbskich została 
rozproszona w różnych mu
zeach Ukrainy (kilka płócien 
widziałem w Lwowskiej Gale
rii Obrazów).
„Bardzo pragnąłem — pisał w 
swych wspomnieniach Stanis
ław Wasylewski — mieć podo
biznę obrazu (Madonny z

Stanisław Wasylewski 
(1885—1953) — pisarz i 
historyk; m.in. szkice li
terackie z dziejów pol
skich obyczajów i kultu
ry, związany z Lwowem 
(1905—1910) i Pozna
niem (1927—1939); ze 
znanych książek: V 
księżnej pani (1917), Na 
dworze króla Stasia 
(1919), Życie polskie w 
XIX w. (1962).

Sieńkowa — przyp. T.K.), dla 
mnie osobiście przedrogiego. 
(...) Stanisław hr. Badeni, 
znany działacz społeczny, 
właściciel Radziechowa, nades
łał mi zdjęcie obrazu, wykonane 
z wielkim trudem i słabiutkie, 
gdyż sfałdowane na zniszczo
nym blejtramie stare płótno nie 
chciało się poddać wymaganiom 
fotografa-amatora”. 'śfJ 1939 r. 
w Poznaniu zbiory Wasylew
skiego zostały zniszczone i 
rozkradzione, nic zatem dziw
nego, że wśród zachowanych 
resztek, przechowywanych 
obecnie we wrocławskim Os
solineum i Muzeum Śląska 
Opolskiego, nie ma wspo
mnianej fotografii wizerunku 
Madonny.
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1.2. Dawny dwór 
Wasilewskich (1) 

i kaplica Dąmbskich 
i Wasilewskich (2) 

w 1994 r.
3. Obraz św. Tekli 

(zdjęcia: Tadeusz Kukiz)

Gdy przed kilku laty zain
teresowałem się tym 
obrazem, pytałem kilku daw

nych mieszkańców Sieńkowa, 
czy znają jego powojenne losy. 
Szczęśliwie trafiłem do wielo
letniej mieszkanki Sieńkowa, 
do dziś tam przebywającej p. 
Anny Gonczarek. Ona jedna 
zachowała w pamięci obraz: 
Matka Boska przedstawiona 
była na nim w trzech czwar
tych postaci, z Dzieciątkiem 
na lewym ramieniu i z krze
wem kwitnącej róży, sięgają
cym jej pasa (po stronie pra
wej). Miałem nadzieję, że na 
podstawie tego opisu odnajdę 
obraz w tzw. Regestrze obra
zów Galerii Dąmbskich, spo
rządzonym w 1824 r., jednak 
zawarte w nim informacje nie 
pozwoliły na identyfikację 
płótna. W 1945 r. — jak opo
wiada p. Gonczarek — na 
krótko przed wysiedleniem 
ludności polskiej na Ziemie 
Zachodnie, przyjechał z Ra- 
dziechowa ks. Franciszek Ku- 
trowski, żeby zabrać z kaplicy 
najcenniejsze przedmioty kul-

Wolpa — to niewielkie mia
steczko w dawnym po
wiecie wołkowyskim na Białoru

si. Urok Wołpy dostrzegła Eliza 
Orzeszkowa, poświęcając jej 
nowelę pt. Gedali. zaś Zygmunt 
Gloger pisał: „Gdy miasteczko z 
czterech stron podpalili Szwedzi, 
ocalał, jakby cudem, kościół ka
tolicki i bożnica." Drewniana bo
żnica z XVIII w. nie dotrwała do 
dzisiaj, pozostał natomiast koś
ciół z 1771 r. zbudowany stara
niem ks. Józefa Kossakowskiego 
(późniejszego targowiczanina, 
powieszonego w Warszawie).

Witold Karpyza

1.2. Bożnica (1) 
i kościół (2) 

w Wołpie 
(rys. 

Witold Karpyza)

W Wołpie
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tu. Przy pomocy p. Gonczarek 
wyciął z ramy obraz Madonny 
i zwinięty w rulon wziął ze so
bą; dalsze losy obrazu nie są 
znane. Ocalał natomiast obraz 
św. Tekli (płótno, 126x96 cm), 
służący do zasłaniania wize
runku Madonny i zbliżony do 
niego rozmiarami. Miałem 
okazję go oglądać; nie jest syg
nowany, brak też jakichkol
wiek zapisów na odwrociu 
obrazu. Nie wiadomo, czy po
chodzi ze zbioru Dąmbskich 
(nie znalazłem go w Rege
strze), czy też został przez Te
klę Dąmbską zamówiony do 
kaplicy.
Wasylewski niepokoił się: „ czy 
tam (w Sieńkowie — przyp. 
T.K.) chociaż jeden został na 
miejscu na straży obrazu? ”. 
Miał na myśli wizerunek Ma
donny, ale jeśli słowa te od
nieść do innych przedmiotów 
kultu znajdujących się dawniej 
w sieńkowskiej kaplicy, to mo
żna stwierdzić, że „na straży” 
pozostała p. Anna Gonczarek. 
Kiedy bowiem po wojnie za
rząd tamtejszego kołchozu po
lecił wyrzucić z kaplicy resztę 
wyposażenia, ona właśnie się 
nim zaopiekowała; obraz św. 
Tekli i procesyjny drewniany 
krucyfiks umieściła w cerkwi, 
a kopię (na miedzianej bla
sze, z XIX w.) obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej za
wiesiła w swoim mieszkaniu; 
uratowała także relikwiarz 
(obecnie w Wójcicach koło 
Nysy). A gdy przed trzema la
ty sprowadzeni ze Lwowa dla 
dokonania restauracji cer
kiewnej polichromii malarze 
zabrali obraz św. Tekli, p. 
Gonczarek powiadomiła wszys
tkie możliwe urzędy i obraz 
wrócił na miejsce.

W znajdującej się pod 
sieńkowską kaplicą 

krypcie, do której prowadziło 
osobne wejście, chowano 
członków rodziny Dąmbskich 
i Wasilewskich. „W otoczeniu 
kilkunastu dawnych trumien 
jeszcze konfederatów barskich 
(? — T.K.) spoczywa funda
torka kaplicy i pani ongi na 
Sieńkowie; długie, kremowe 
szarfy spływają z jasnometalo- 
wej trumny. Mam wielką ochotę 
uszczknąć skrawek z długiej 
szarfy, pnącej się po podłodze; 
zabobonni gospodarze ostrzega

ją, by tego nie czynić, bo nie
boszczka może zechcieć mnie 
straszyć po nocy” — pisał Sta
nisław Wasylewski. Jedną z 
pochowanych jest prababka 
pisarza Antonina z Radwań
skich Wasilewska, zmarła w 
1866 r. W 1889 r. spoczęła tam 
najstarsza córka Antoniny i 
Tadeusza Wasilewskich, cio
teczna babka Wasylewskiego, 
znana w historiografii jako Fe
licja z Wasilewskich Boberska 
(ur. w 1825 r.). Większość ży
cia spędziła we Lwowie, gdzie 
utworzyła pierwszy w tym 
mieście nowocześnie prowa
dzony zakład wychowawczy 
dla kobiet i przez długie lata 
nim kierowała; była autorką 
m.in. szkiców biograficznych 
literatów i znanych postaci hi
storycznych, a za działalność 
niepodległościową podczas 
Powstania Styczniowego zos
tała uwięziona. Pochowano ją 
w krypcie pod kaplicą, bo — 
jak pisał Wasylewski — 
„chciała leżeć tu, w Sieńkowie, 
koło swego obrazu”.
W sieńkowskiej krypcie spo
czywa także mąż Boberskiej, 
spiskowiec galicyjski i uczest
nik rewolucji węgierskiej 
1848 r., zmarły w 1887 r.
Druga wojny światowa zakłó
ciła spokój spoczywających w 
krypcie; w 1944 r. ktoś z so
wieckich oddziałów walczą
cych w okolicy Sieńko wa 
wpadł na pomysł użycia znaj
dujących się w krypcie tru
mien do pochówku poległych 
żołnierzy; trumny rozsypały 
się, a prochy zmarłych sprofa
nowano. Obecnie szczątki 
członków rodziny Dąmbskich i 
Wasilewskich nadal znajdują 
się w krypcie, ale już nie 
w trumnach — rozrzucone i 
przysypane gruzem. Kolejnej 
profanacji zapobiegła p. 
Gonczarek, zabijając drzwi do 
krypty deskami.
Stanisław Wasylewski wspo
minał: „Byłem tu już kiedyś... 
Licząc lat może trzy, czte
ry (...) Poznałbym wyryty na 
korze mózgowej obraz dworku z 
czerwonym dachem błaszanym i 
gankiem typowym (...)” i pytał, 
czy się zachował — owszem, 
ale już bez ganku, z nadbudo
waną kondygnacją, kryty sza
rym eternitem...

Tadeusz Kukiz

Zapomniane 
i niszczone 
miasto
Do chwili otwarcia 

przejścia granicz
nego w 1992 r. Ko
strzyn znajdował się daleko 

od uczęszczanych szlaków 
komunikacyjnych, rzadko 
stanowił cel wycieczek czy 
miejsce postoju dla zwie
dzających okolice dzisiej
szego woj. gorzowskiego. 
Oprócz grona historyków, 
znawców dziejów architek
tury, konserwatorów za
bytków czy mieszkańców 
niewielu umiałoby cokol
wiek powiedzieć na temat 
niezwykłej historii i zmien
nych losów Kostrzyna. W 
tym też należy upatry
wać jednego z najpowa
żniejszych powodów, dla 
których ten unikatowy w 
skali europejskiej, choć 
tylko w części istniejący 
zespół zabytkowy do 
dnia dzisiejszego nie do
czekał się właściwego 
zainteresowania czy o- 
chrony i dalej jest dewa
stowany.
Miasto leży u zbiegu rzek 
Warty i Odry, na history
cznej ziemi lubuskiej za
siedlonej we wczesnym 
średniowieczu przez plemię 
Lubuszan zamieszkujących 
okolice grodu kasztelań
skiego Lubusza. Jak wyni
ka z przeprowadzonych do
tychczas badań (m.in. Z. 
Wielgosza i J. Herrmanna) 
Kostrzyn od VIII do poło
wy X w. pozostawał w sfe
rze oddziaływania tego 
plemienia.
Nazwa „Kostrzyn” jest 
niewątpliwie pochodzenia 
słowiańskiego (co potwier
dzają także badacze nie
mieccy), w źródłach pisa
nych pojawia się w XIII w. 
jako „Cozsterine”, potem 
zapisywana jest w różnych 
wersjach, m.in. Cosstrin, 
Custerin, Custryn, Ciis- 
trin, Kosterin, Kostrin, 
Kostryn, Kiistrin. Nie
trudno zauważyć, że nazwa 

w ciągu wieków nie ulegała 
większym zmianom. Bada
cze dopatrują się jej związ
ków ze słowami: „kostrze
wa” — rodzaj traw ostrych, 
grubych, twardych i „os
trów” czyli wyspa. Warto 
podkreślić, że na znajdują
cych się tu podmokłych 
bagnach i rozlewiskach wy
stępuje właśnie roślinność 
typu kostrzewa, którą iden
tyfikuje się z kostrzewą 
trzcinowatą.
Kostrzyńska osada usy
tuowana została na jednej z 
licznych wysp, jakie pow
stały u ujścia Warty do Od
ry, na skrzyżowaniu głów
nych handlowych szlaków 
lądowych i wodnych i na 
pograniczu trzech znaczą
cych pod względem polity
cznym i gospodarczym 
krain: Pomorza Zachodnie
go, Zaodrza i Wielkopolski; 
przez nią przebiegał trakt 
handlowy z Marchii Bran
denburskiej na Pomorze 
Gdańskie, Wielkopolskę i 
do Prus. Na miejscu tej 
najwcześniejszej osady 
Mieszko I w drugiej 
połowie X w. postawił wa
rowny gród, co miało zna
czenie dla tworzenia się oś
rodka miejskiego. Innym 
istotnym czynnikiem mia- 
stotwórczym była działal
ność organizacyjna Kościo
ła. To właśnie zakonom 
często powierzano przeksz
tałcanie istniejących ośrod
ków osadniczych w miasta. 
W 1232 r. książę wielkopol
ski Władysław Odonic 
sprowadził na ziemię ko- 
strzyńską rycerski zakon 
templariuszy, którzy w 
1259 r. otrzymali w nadanie 
wieczyste całą ziemię ko- 
strzyńską. Wkrótce jednak 
związki Kostrzyna z temp
lariuszami skończyły się po 
bliżej nie sprecyzowanym 
sporze z margrabiami 
brandenburskimi (1261r.).
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1. Stare Miasto od strony południowej 
w połowie XVII w. na sztychu M. Meriana 

2. Twierdza do 1830 r. według J. Stankiewicza: 
I — bastion „Król” i mały nadszaniec, 

II — bastion „Królowa”, 
III — bastion „Książę” i wielki nadszaniec, 

IV — bastion „Księżniczka”, 
V — bastion „Filip”, 

VI — bastion „Brandenburgia”, 
BO — Brama Odrzańska, 
BG — Brama Górzyńska, 

BM1 — Brama Mostowa (dawna), 
BS — Brama Sarbinowska, 

DR — dzieło rogowe na Gorzynie, 
FC — Furta Chyżańska, 

FM — Furta Młyńska, 
LL — lewa luneta skrzydłowa, 

LP — prawa luneta skrzydłowa, 
LO — Luneta Odrzańska, 

M2 — nowy przyczółek mostowy, 
R1 — rawelin „Albrecht”, 

R2 — rawelin „August Wilhelm”, 
R3 — rawelin „Christian Ludwik”, 

R4 — Rawelin Górzyński, 
1—12 redany

Prawa miejskie uzyskał Ko
strzyn około 1300 r., aloka
cji dokonał margrabia 
brandenburski Albrecht 
III. Po 1248 r. Branden- 
burczycy — wykorzystując 
osłabienie Polski w okresie 
rozbicia dzielnicowego — 
zagarnęli prawie całą zie
mię lubuską wraz z Ko
strzynem. Był to początek 
tworzenia się Nowej Mar
chii Brandenburskiej. W 
1373 r. teren tej marchii 
zdobył cesarz Niemiec Ka
rol IV Luksemburski, a w 
1402 r. został wraz z Ko
strzynem sprzedany zako
nowi krzyżackiemu. Kolo- 
nizacyjna działalność Krzy
żaków doprowadziła do 
wysiedlenia polskiej lud
ności z Kostrzyna do 
„Chyży” — osady na po
łudniowym brzegu Warty. 
Strategiczne położenie Ko
strzyna spowodowało, że w 
1452 r. Krzyżacy wybudo
wali tu okazały zamek 
strzegący mostu na Odrze i 
związanej z mostem komo

3. Kościół farny 
przed 1939 r.

ry celnej. Jednocześnie 
przystąpiono do rozbudo
wy obwarowań miejskich, 
miasto otoczono fosą, któ
ra wraz z naturalnymi 
bagnami i rozlewiskami 
rzecznymi zapewniała sku
teczną ochronę.
W 1454 r. elektor branden
burski odkupił od Krzyża
ków Nową Marchię wraz 
z Kostrzynem. Kiedy w 
1535 r. Brandenburgię po
dzielono, Kostrzyn wraz z 
częścią Nowej Marchii 
przypadł margrabiemu Ja
nowi; miasto zostało stolicą 
nowego, niezależnego księ
stwa i rozpoczęła się roz
budowa dotychczasowych 
umocnień obronnych. No
wą twierdzę wznoszono w 
latach 1537—1543, a mia
sto znalazło się wewnątrz 
fortyfikacji z ziemnych wa
łów i bastei. Jednak umoc
nienia twierdzy okazały się 
nietrwałe i margrabia Jan 
zdecydował się na ich za
stąpienie murowano-zie- 
mnymi (bastionowymi).

Sporządzenie projektu zle
cił włoskiemu inżynierowi 
Francesco Chiaramelli z 
Gandino, który dał się po
znać wcześniej pracując 
m.in. przy budowie umoc
nień Antwerpii, Domitz i 
Schwerina oraz przy forty- 
fikowaniu podberlińskiej 
twierdzy Spandau. Około 
1560 r. wykonany został 
projekt, zaś wznoszenie no
woczesnych umocnień typu 
włoskiego zakończono oko
ło 1590 r. Realizację projek
tu Chiaramelli ukończył in

ny inżynier z Włoch — 
hrabia Roch Guerrini-Li- 
nari.
Fortyfikacje kostrzyńskie 
zbudowane zostały na pla
nie nieregularnego sześcio- 
boku z czterema ostrokąt- 
nymi bastionami narożny
mi („Król”, „Królowa”, 
„Księżniczka”, „Filip”) 
oraz dwoma charakterysty
cznymi dla systemu staro- 
włoskiego bastionami sze
rokokątnymi: „Książę” i 
„Brandenburgia”. Drugi z 
nich, po podmyciu przez
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4. Zamek od strony Odry 
przed 1939 r. 

5. Plan zamku po rozbudowie 
w połowie XVI w.

6. Jeden z bogato 
dekorowanych 

portali zamkowych 
z ok. 1571 r.

Odrę, uległ około 1577 r. 
całkowitemu zniszczeniu i 
zastąpiono go sklepionym 
uskokiem kurtyny. Zgodnie 
z projektem forteca otrzy
mała dwie bramy: Sarbi- 
nowską i Odrzańską. Bra
ma Sarbinowska była osło
nięta z lewego boku przez 
najpotężniejszy bastion 
twierdzy o nazwie „Ksią
żę”, mający wielki, muro
wany nadszaniec, który 
służył za dodatkowe stano
wisko ogniowe dla artylerii. 
W latach 1586—1588 na 

wprost tego bastionu usy
pano szaniec osłaniający 
początkowy odcinek głów
nej drogi prowadzącej do 
miasta od strony lądu, 
zwany „krótką groblą”, zaś 
na jego tyłach utworzono 
rozległy redan czyli dwu- 
ramiennik — dzieło obron
ne na narysie równora
miennego trójkąta z dwoma 
bokami opatrzonymi fosą, 
trzecim zaś otwartym. Ba
stion „Król” otrzymał z ko
lei mniejszy nadszaniec.
W obrębie twierdzy, w za

chodniej części miasta 
znajdował się zamek, któ
rego budowę rozpoczęli 
Krzyżacy. Margrabia Jan 
dokonał jego przebudowy 
na własną rezydencję — 
wzniesiono trzykondygna
cyjny budynek z trzema 
skrzydłami; po śmierci 
margrabiego dobudowano 
w 1600 r. czwarte skrzydło 
z pięcioboczną wieżą. Ten 
renesansowy zamek zbu
dowany był na planie zbli
żonym do kwadratu. Miał 
rozległy dziedziniec i cztery 

baszty narożne; od miasta 
odgradzała go głęboka fo
sa, do budowli przylegały 
dwa arsenały z bronią i 
amunicją oraz zabudowania 
gospodarcze. Zamek miał 
kryte połączenie z kościo
łem farnym, który rozpo
częto budować w połowie 
XII w.

Za panowania margra
biego Jana ukształto
wał się więc nowy układ 

urbanistyczny Kostrzyna. 
Zamknięte w twierdzy Sta
re Miasto otrzymało zwar
tą zabudowę z regularnym 
układem ulic. Centrum 
stanowił prostokątny ry
nek, z którego wychodziły 
prostopadle główne ulice; 
większość domów miesz
czańskich była murowana, 
podobnie jak trzy wielkie 
magazyny zbożowe. Dzie
dzictwo margrabiego Jana, 
który nie pozostawił mę
skiego potomka, powróciło 
po jego śmierci do elektora 
brandenburskiego.
Rozwój sztuki wojennej w 
czasie wojny trzydziesto
letniej (1618—1648) spo
wodował kolejną rozbudo
wę i modernizację twier
dzy. Na wzór rozpowszech
nionych w Łuropie fortyfi
kacji holenderskich przy
stąpiono do osłony umoc
nień pierścieniem dzieł ze
wnętrznych. Około 1630 r. 
pojawiły się raweliny (na
sypy ziemne w fosie): „Al
brecht” i „August Wil
helm”. Następnie przystą
piono do budowy na prze
ciwległym brzegu Odry 
przyczółka mostowego — 
był to czterobastionowy 
szaniec o dwóch zewnę
trznych bastionach pełnych 
i dwóch półbastionach od 
strony rzeki. W latach 
1650—1652 według projek
tu Jakuba Holsta zrealizo
wano dzieło rogowe (rodzaj 
kleszczy o równoległych 
barkach) na obrzeżach Ko
strzyna w Gorzynie. W 
miejscu zniszczonego nie
gdyś przez Odrę bastionu 
„Brandenburgia”, w latach 
1672—1678 wybudowano 
nowy bastion o tej samej 
nazwie, ale spłaszczony i
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bez sklepionych schronów 
czy kazamat.
Po zakończeniu wojny 
trzydziestoletniej nastąpił 
rozwój Kostrzyna. Już na 
początku XVIII w. funkcjo
nowały tu ważne urzędy: 
Królewska Kamera Wojen, 
Domen czyli organ władz 
państwowych, administra
cyjnych i skarbowych No
wej Marchii oraz Urząd 
Ceł i Akcyzy. Duży wpływ 
na życie gospodarcze mia
sta wywierał kwaterujący tu 
garnizon — jeden z naj
większych na terenie pań
stwa Hohenzollernów (po
nad 1000 żołnierzy). W tym 
czasie Stare Miasto było 
dzielnicą najgęściej zabu
dowaną. Ze względu na 
ograniczenie obronnymi 
murami kamienice mogły 
być rozbudowywane tylko 
wzwyż. Na początku 
XVIII w. wokół rynku za
częły powstawać barokowe 
kamienice o kilku kondy
gnacjach, centralnym punk
tem był murowany dwu
kondygnacyjny ratusz z 
wieżą zegarową; w 1653 r. 
oddano mieszkańcom do 
użytku wodociąg, który 
czerpał wodę z Odry! 
Zmianom tym towarzyszy
ły kolejne modernizacje i 
rozbudowy umocnień twier
dzy. Następcami holender
skich budowniczych zostali 
francuscy fortyfikatorzy: 
Ludwik Cayart i Charren- 
ton, którzy wybudowali 
trzy nowe raweliny, prze
budowali dzieło rogowe 
Gorzyna i uporządkowali 

stoki i przeciwskarpy; prace 
te ukończono około 1730 r. 
W czasie wojny siedmiolet
niej (1756—1763) twierdza 
kostrzyńska została otoczo
na przez wojska rosyjskie 
generała Wilhelma Fermo- 
ra. W wyniku ostrzeliwania 
nowoczesnymi działami, 15 
sierpnia 1758 r. miasto zos
tało całkowicie spalone, 
lecz nie zdobyte. Likwida
cję skutków oblężenia roz
poczęto już w sierpniu tego 
roku, odbudowę Starego 
Miasta zakończono w 1769 
r. W czasie wojen napo
leońskich Kostrzyn odwie
dził sam cesarz (1806), wy
rażając pochlebną opinię na 
temat fortyfikacji.

7. 8. Tyle 
pozostało 

z zamku (7) 
i rawelinu 

„Christian Ludwik” (8)
9. Odkryta 

na pi. Wyścigowym 
lufa armatnia 

z XVII w.
10. Nabożeństwo 

ekumeniczne 
6 maja 1995 r. 

przy ruinach 
kościoła farnego 

(zdjęcia: 7—10
— Jerzy Trepczyk)

Wiek XIX przyniósł dalszą 
modernizacją twierdzy, co 
wiązało się z rozwojem ar
tylerii i budową kolei. Mię
dzy 1860 i 1880 r. powstały 
cztery zewnętrzne forty w 
odległości 4—5 km od 
twierdzy: w Gorgast, Czar
nowie, Sarbinowie i Zabi- 
cach. Kiedy w połowie 
XIX w. rozpoczęto budo
wę kolei — połączenia z 
Frankfurtem, następnie z 
Berlinem i miastami po 
prawej stronie Odry — 
musiano przebudować te 
dzieła obronne, przez które 
przeprowadzono tory. Os
tatnie prace fortyfikacyj
ne wykonano w latach 
1873—1874 wzmacniając 
istniejące obiekty nasypami 
ziemnymi. W 1872 r. zali
czono twierdzę do najwa
żniejszych fortec niemiec

kich, ale już na początku 
następnej dekady uznano ją 
za zbędną i zaniechano dal
szej rozbudowy. Dokonano 
wtedy przebicia szerokich 
przejazdów bramnych w 
murach twierdzy tworząc 
bramy: Sarbinowską (1877), 
Odrzańską (1878) i Na 
Chyżę (1888). Od tej chwili 
następowała stopniowa li
kwidacja fortyfikacji.

Okres międzywojenny
— to postępująca mi

litaryzacja Niemiec, a co za 
tym idzie nowe spojrzenie 
na rolę starych twierdz 
wschodnich. Budowniczo
wie wojskowi Trzeciej Rze
szy dokonywali rozbudowy 
tych fortyfikacji z myślą o 
stworzeniu rejonów umoc
nionych. Taką też rolę

przypisano Kostrzynowi, 
który stał się pozycją tyło
wą Międzyrzeckiego Rejo
nu Umocnionego (MRU) i 
po wycofaniu z tego rejonu 
twierdza Kostrzyn stała się 
ostatnią przeszkodą dla 
wojsk radzieckich na tzw. 
linii odrzańskiej, bezpo
średnio związanej z obroną 
berlińskiego kierunku stra
tegicznego. Miasto zostało 
przygotowane do długo
trwałego oblężenia i otoczo
ne potrójnym systemem 
transzei polowych. Do
wódcą garnizonu (10 tysię
cy żołnierzy) został grup- 
penfiihrer Hans Reine- 
farth, osławiony „kat War
szawy”. Walki o Kostrzyn 
trwały trzy miesiące, były 
niezwykle krwawe i w ich 
wyniku miasto zostało cał-
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kowicie zniszczone. Z za
bytkowych budowli pozo
stały jedynie fragmenty ba
stionu „Król” z małym 
nadszańcem, bastionu „Fi
lip”, przyległe do nich od
cinki kurtyn z XVI w., 
fragmenty dzieł zewnętrz
nych z XVII w., oba pier
ścienie fortów z drugiej po
łowy XIX w., ruiny zamku 
oraz kościoła parafialnego.
W drugiej połowie lat pięć
dziesiątych prowadzone 
były tu prace rozbiórkowe. 
W ciągu kilku lat kilkanaś
cie milionów cegieł oraz in
ne materiały budowlane 
przeznaczono na odbudowę 
Warszawy; ówczesne wła
dze nie były zainteresowa
ne odbudową Kostrzyna i 
dopiero po 1956 r. zaczęto 
wznosić z ruin to miasto, 
choć jego położenie w stre
fie przygranicznej długo 
nie sprzyjało realizacji sen
sownych planów. Urucho
mienie w latach sześćdzie
siątych Kostrzyńskich Za
kładów Papierniczych spo
wodowało ożywienie w bu
downictwie, jednak starym 
Kostrzynem prawie się nie 
interesowano. Ówczesne 
władze ziemi lubuskiej 
wstydziły się jego ruin, 
głównie przed sąsiadami 
zza Odry. Ponadto widok 
ocalałych ruin renesanso
wego zamku, który w tym 
okresie — według inwenta
ryzacji wykonanej przez 
pracowników i studentów 
Wydziału Architektury Po
litechniki Gdańskiej pod 
kierownictwem Jerzego 

Stankiewicza, doskonałego 
znawcy historii Kostrzyna 
— istniał do wysokości da
chów i zachowały się m.in. 
ozdobne portale i kartusze 
herbowe, za bardzo koja
rzył się z minionymi cza
sami. W 1969 r. jakiś nad
gorliwiec podjął decyzję o 
wysadzeniu tego zabytku i 
rozebraniu resztek. Na po
czątku 1970 r. z zamku po
zostały tylko fragmenty wie
ży z wewnętrzną klatką 
schodową oraz mury daw
nych zabudowań okalają
cych wewnętrzny dziedzi
niec, ale i one nie przetrwa
ły długo i zamek zrównano 
z ziemią. Do dziś można 
oglądać dziką zieleń na 
miejscu stolicy dawnej 
Nowej Marchii.
W 1975 r. po zmianach po
działu terytorialnego kraju, 
Kostrzyn został włączony 
do woj. gorzowskiego i uzy
skał status miasta wydzie
lonego. Zaczęto rozważać 
możliwość otwarcia przejś
cia granicznego, a tym sa
mym stworzenia bodźca do 
inwestowania w to zapo
mniane już miasto. Nieste
ty, sprawa była przegrana 
ze względu na wojska ra
dzieckie stacjonujące na
przeciw Starego Miasta, na 
niemieckiej wyspie Kietz. 
Zrealizowano ten pomysł 
dopiero w 1992 r. Jest to 
przejście położone najbliżej 
Berlina, zgodnie z umo
wami polsko-niemieckimi 
odprawy ruchu pieszego, 
samochodów osobowych i 
autobusów odbywają się po 

polskiej stronie Odry. W 
przyszłości będą tu także 
odprawiane samochody 
ciężarowe i do tego celu 
niezbędne są tereny prze
znaczone na drogi dojaz
dowe oraz parkingi. Ocze
kiwane otwarcie przejś
cia okazało się katastro
falne dla kostrzyńskiego 
Starego Miasta. Projek
tanci nowej drogi dojazdo
wej całkowicie zignorowali 
historyczny układ komuni
kacyjny powiązany z tą 
częścią twierdzy i drogę 
poprowadzili przez pozo
stałości bastionu „Królo
wa” oraz rawelin „Al
brecht”. Do kolejnego aktu 
zniszczenia doszło na wios
nę 1994 r., kiedy rozpoczę
to intensywne prace przy 
budowie ogromnego par
kingu dla samochodów cię
żarowych i autobusów w re
jonie dawnego rawelinu 
„Christian Ludwik”. Tyl
ko dzięki znajomości tema
tu i trosce generalnego wy
konawcy przedsięwzięcia 
— Gorzowskiego Zakładu 
Usług Inwestycyjnych „In- 
westserwis” oraz miejskie
go konserwatora zabyt
ków w Kostrzynie, nie do
szło do całkowitego unice
stwienia resztek tego obiek
tu, choć odtworzenie daw
nego założenia urbanisty
cznego najstarszej dzielnicy 
Kostrzyna jest już niemoż
liwe.
Nie czekając na reakcję ze 
strony władz centralnych, 
które dotąd nic nie uczyni
ły, aby ratować Stary Ko

strzyn, miejscowi społecz
nicy swoją pracą i ogro
mnym uporem, pokonując 
wiele przeszkód natury 
finansowej i prawnej, w 
1994 r. doprowadzili do 
odgruzowania i odsłonięcia 
dziedzińca zamkowego, 
ruin kościoła farnego, pla
cu przykościelnego, placu 
Wyścigowego oraz zna
cznej części ulicy Szkolnej. 
Na wiosnę 1995 r. przed 
odkrytymi ruinami kościoła 
farnego odbyło się nabo
żeństwo ekumeniczne z 
okazji 50. rocznicy zakoń
czenia drugiej wojny świa
towej, z udziałem miesz
kańców i około 2000 osób z 
Niemiec oraz delegacji ro
syjskiej.
Obecnie w rejonie przejścia 
granicznego utworzona zo
stała strefa ekonomiczna o 
powierzchni 150 ha. Na 
obszarze tym znajdują 
się również obiekty 
dawnego miasta. Czy w 
związku z tym Stary Ko
strzyn przestanie być tere
nem, który winien być ob
jęty ścisłą ochroną konser
watorską? Najwyższy czas, 
aby w naszym kraju — po
dobnie jak po niemieckiej 
stronie w Kietz — znalazł 
się właściwy gospodarz, 
który zaopiekowałby się 
tym reliktem minionych 
wieków. Obecnie nie ma 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Starego 
Kostrzyna, który chroniłby 
go przed dalszą dewastacją 
i jednocześnie określałby 
kierunki i etapy jego rewa
loryzacji, podobnie jak 
dzieje się to w Elblągu. Wo
łamy o pomoc dla kostrzyń
skiego Starego Miasta...

Grzegorz Dudkiewicz 
Piotr Dudkiewicz
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Ostatnia zagroda

Przejeżdżając przez 
wieś Topólczę na 
Roztoczu w woj. zamoj

skim, trudno nie zauważyć 
starej zagrody położonej 
tuż przy szosie. Składa się 
ona ze stodoły, obory, 
wozowni i bramy wjazdo
wej. Do naszych czasów nie 
zachowały się — stojące tuż 
obok — studnia żuraw i 
chałupa, która została roze
brana około 15 lat temu. 
Był to typowy dla tego re
gionu budynek o konstruk
cji zrębowej, składający się 
z izby, sieni w części środ
kowej oraz komory. 
Wszystkie budynki pocho
dzą z połowy XIX w. i 
zostały przeniesione oko
ło 100 lat temu z sąsied
niej wsi Żurawnica — jako 
wiano ślubne — przez 
Franciszka Kurzawskiego, 
dziadka obecnego właści
ciela 73-letniego pana 
Adama Kurzawskiego. We
dług informacji gospodarza 
budynki wzniesiono z 
drewna obrobionego jedy
nie przy użyciu siekiery. 
Wszystkie nakryte są da
chami krokwiowymi, czte
rospadowymi, pokrytymi 
gładko słomą żytnią, z 
krokwiami osadzonymi bez
pośrednio na najwyższych 
belkach zrębu. Stodoła, 
obora i częściowo wozow
nia mają konstrukcję zrę
bową. W dwóch pierw
szych budynkach bale ścian 
połączono w węgły „na rybi 
ogon” z zamkiem prostym, 
przy czym w stodole oprócz 
przyciesi (najniższa belka 
zrębu) również i trzy ostat
nie górne bale zrębu łączo
ne są w węgły „na obłap”. 
Budynek ten ma drzwi na 
przestrzał umieszczone w 
ścianach dłuższych. Składa 
się z bojowiska o podłożu z 
polepy glinianej (na którym 
młócono zboże) położonego

1. Wnętrze 
zagrody: 

po prawej 
stronie 
obora, 

w głębi 
stodoła 

2.3. Stodoła (2)
i obora (3)

4. 5. Fragmenty 
wozowni: 

kurnik 
o konstrukcji 
słupowej (4) 

i konstrukcja 
węgła 

„na obłap” (5)

(zdjęcia: 
Andrzej 

Kniaziowski)
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w jednej linii z drzwiami; z 
jednej strony przylega do 
niego zapole służące do 
składowania nie wymłóco- 
nego zboża i innych płodów 
rolnych, a z drugiej — 
spichlerz, gdzie przecho
wywano wyłuskane już 
ziarno. Obora dzieli się na 
dwa pomieszczenia z osob
nymi wejściami, w których 
trzymano żywy inwentarz. 
Najciekawszym budynkiem 
jest wozownia — dzisiaj nie 
spotykany przykład daw
nego budownictwa ludo
wego. W połaci dachu ma 
okienko zwane dymnikiem, 
przez które podawano siano 
gromadzone na strychu 
wozowni. Z jednej strony 
budynek ma oborę o kons
trukcji zrębowej, bale ścian 
łączone są w węgły „na ob
łap”, z drugiej — kurnik o 
konstrukcji słupowej, osza
lowany pionowo deskami. 
Między pomieszczeniami 

znajduje się otwarta prze
strzeń, gdzie stał wóz kon
ny i inny sprzęt gospodar
ski. Do zagrody wjeżdża się 
przez bramę zbudowaną z 
dwóch pionowych słupów, 
do których przymocowano 
na zawiasach dwuskrzyd
łowe wrota. Słupy spina u 
góry pozioma belka, na niej 
osadzono krokiewki obite 
poziomo ułożonymi de
skami. Dawniej daszek 
bramy był słomiany, 
wzmocniony ułożonymi na 
kalenicy koźlakami z jałow
ca chroniącymi go przed 
działaniem wiatru. Budyn
ki nadal są częściowo wyko
rzystywane: w oborze właś
ciciel trzyma owce, a wo
zownia służy jak dawniej do 
przechowywania sprzętów 
rolniczych.
Zagroda w Topólczy czę
sto budzi zainteresowanie 
przejezdnych. Doskonale 
nadawałaby się na skan

sen in situ, zwłaszcza że 
obecny właściciel ma 
świadomość jej dużej 
wartości zabytkowej i 
mimo że obok ma on 
nowsze gospodarstwo, 
nie zamierza rozebrać 
starych budynków, jak 
czyni to większość osób 
w podobnej sytuacji; sta
ra się też jak tylko może 
przedłużyć ich żywot. Nie
stety, nie jest już młody i 
sam niewiele może zrobić. 
Miejscowe władze od
mawiają pomocy, tłu
macząc się brakiem 
środków finansowych. 
Potrzeby są naprawdę nie
wielkie, zwłaszcza że pan 
Adam Kurzawski gotów 
jest zapewnić do renowacji 
zabytku drewno z własnego 
lasu oraz słomę.
Ostatnio dużo mówi się o 
rozwoju agroturystyki na 
Zamojszczyźnie. Jednak 
oprócz czystego powietrza 

niewiele więcej można za
oferować turystom odwie
dzającym zamojską wieś. 
Tę lukę mogłyby wypełnić 
zabytki dawnego budow
nictwa ludowego, których 
jeszcze sporo zachowało się 
w tym regionie. Jak opo
wiadają mieszkańcy wsi, co 
pewien czas przyjeżdżają 
turyści z Zachodu, którzy 
filmują zabudowania pod 
strzechą. Czasami też obok 
rozpadającej się starej cha
łupy spotkać można mala
rza starającego się utrwalić 
jej widok na płótnie. Wy- 
daje się, że miejscowe 
władze nie dostrzegają 
walorów Roztocza. Na
prawdę nie trzeba wielkich 
środków finansowych, aby 
uchronić te zabytki przed 
całkowitym zniszczeniem, a 
poniesione koszty na pew
no zrekompensowałby zwięk
szony ruch turystyczny.

Andrzej Kniaziowski

W Polsce po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 r. 

wielkim upodobaniem w bu
downictwie rezydencjonal- 
nyrh cieszył się styl dworko
wy. Na ziemiach wschodnich 
wznoszono w tym stylu nie 
tylko domy ziemiańskie, ale 
także siedziby duchowień
stwa i powstające w latach 
dwudziestych plebanie upo
dobniały się do osiemnasto
wiecznych siedzib szlachec
kich. Plebanie te były zazwy
czaj parterowe, przykryte da
chem naczółkowym i miały 
nieodłączny atrybut dworu — 
ganek kolumnowy. Jedna z 
plebanii w tym stylu zbudo
wana została na północy woj. 
białostockiego w Downa- 
rach, w pobliżu twierdzy 
osowieckiej. Jej projekt za
mówił ks. Benedykt Borkow
ski u inż. architekta Stanisła
wa Piotrowskiego z Białego
stoku. Plany zostały rozpa
trzone i zatwierdzone przez 
Dyrektora Robót Publicznych 
Województwa Białostockiego 
w 1927 r. Budowę ukończono 
najpewniej w roku następ
nym.

Plebania-dworek
Plebanię zaprojektowano na pla
nie prostokąta o wymiarach 
9,70 x 20,55 m w układzie dwu- 
traktowym. Na środku traktu 
ogrodowego znajduje się naj
większy pokój nazwany w pro
jekcie jadalnią. Plebania jest bu
dowlą parterową, mocno osa
dzoną na niskim fundamencie. 
Przykrywa ją wyniosły, cztero
spadowy i nieznacznie poddarty 

przy okapie dach, obłożony da
chówką cementową. Zgodnie z 
panującą wówczas tendencją do 
uproszczeń, detalem architekto
nicznym posłużono się w sposób 
bardzo oszczędny. Wśród ozdób 
znalazły się jedynie boniowane 
pasy narożne i gzyms wieńczą
cy. Najbardziej interesująco 
przedstawia się elewacja fronto
wa. Jej symetryczny, pięcioosio- 

wy układ został zaakcento
wany charakterystycznym 
gankiem wspartym na dwóch 
kolumnach. Ganek zakoń
czono stromym i również po
derwanym daszkiem dwu
spadowym, przejętym jakby 
wprost z budowli zakopiań
skich. Od frontu, na belko
waniu ganku umieszczono 
inicjały inwestora „X.B.B.", a 
nad drzwiami datę „1927”. 
Elewacja ogrodowa została 
skomponowana skromnie: na 
środku umieszczono drzwi 
wyprowadzające z jadalni 
(pełniącej funkcję pokoju 
dziennego) na zrównany z 
poziomem gruntu taras ob
wiedziony tralkami.
Plebania szczęśliwie prze
trwała okres drugiej wojny 
światowej. W 1991 r. ks. Jó
zef Szklanko dokonał zamia
ny zmurszałej dachówki na 
pokrycie blaszane, naprawił 
tynki zewnętrzne i pomalował 
elewacje. Mimo że przeniósł 
się do nowego budynku, za
bytkową plebanię pozostawił 
w idealnym stanie.

Krzysztof 
Antoni Jabłoński



Na bitewnym polu

W końcu jesieni 
1914 r. ofensy
wne działania ar

mii carskiej w Galicji zosta
ły powstrzymane na linii 
Beskidów, Krakowa i Jury 
Krakowskiej. Na tyłach na
cierających wojsk pozostała 
zamknięta w okrążeniu 
Twierdza Przemyśl. Przez 
zimę Rosjanie usiłowali 
kontynuować ofensywę, by 
przez przełęcze karpackie 
wedrzeć się na Węgry. Aus
triacy odepchnęli ich od za
chodu pod Tarnów, lecz 
nie powiodły się próby od
blokowania Przemyśla. Wy
głodzona twierdza skapitu
lowała 22 marca 1915 r. 
Echa eksplozji na niszczo
nych fortach ozwały się w 
całej zaangażowanej w woj
nę Europie...
Gdy na zachodzie front 
zamarł, obrósłszy w utrwa
lone linie okopów i zasie
ków, po obu stronach pow
stała myśl pośredniego roz
strzygnięcia wojny — przez 
wyeliminowanie z walki 
jednego z sojuszników wro
ga. I tak w lutym 1915 r. 
Winston Churchill, pier
wszy lord admiralicji bry
tyjskiej, w porozumieniu z 
francuskim aliantem rzucił 
osiemnaście pancerników 
do szarży przez cieśninę 
Dardanele. Po pokonaniu 
obrony okręty pod grozą 
dział skierowanych na 
Konstantynopol miały wy
musić na Turcji pokój i 
przywrócić morską komu
nikację z Rosją. W trakcie 
marcowych walk trzy pan
cerniki poszły na dno, trzy 
inne uległy dużym uszko
dzeniom. W kwietniu roz
począł się zatem wielki de
sant na Gallipoli. Na pół 
roku siły tureckie zagraża
jące Kaukazowi i Suezowi 
zostały związane walką; nie 
rozstrzygnęło to losów 
wojny, lecz los stu tysięcy 
żołnierzy, którzy na zawsze 
pozostali na Gallipoli.

Ku analogicznej idei jęły 
się skłaniać sztaby Niemiec 
i Austro-Węgier. Śmiały 
plan całkowitego rozbicia 
Rosji dzięki skrzydłowym 
ciosom na froncie wschod
nim przyjęto ostatecznie w 
wersji ograniczonej, a to ze 
względu na brak sił nie
zbędnych do realizacji tak 
wielkiego zamierzenia. W 
kwietniu rozpoczęły się 
niemieckie działania z Prus 
Wschodnich. W końcu 
kwietnia te siły, które Nie
mcom i Austriakom udało 
się ostrożnie ściągnąć z in
nych frontów oraz sformo
wać z rezerw, przybyły do 
Galicji. Skierowano je pod 
małe miasto na linii frontu, 
od miesięcy niszczone 
przez artylerię — Gorlice...

Do wykonania główne
go uderzenia na po
nad 32-kilometrowym fron
cie sformowano 11. armię 

pod dowództwem gen. 
Mackensena, złożoną z 
czterech korpusów nie
mieckich i jednego austro- 
-węgierskiego, w łącznej sile 
około 130 000 ludzi i 600 
dział. Od skrzydeł strzegły 
jej sąsiednie armie austro- 
-węgierskie z rozkazem od
powiedniego współdziała
nia i wsparcia w natarciu. 
Przeciw nim stała rosyjska 
3. armia, liczna, lecz roz
rzucona od Wisły po góry, 
pozbawiona odwodów i za
pasów amunicji artyleryj
skiej. Rosjanie zauważyli 
ruch w okopach, nasilenie 
ognia, wreszcie zdobywanie 
i zajmowanie pozycji wyjś
ciowych. Generał Dimi- 
triew, dowódca 3. armii, 
zaalarmował swoje do
wództwo, lecz nim zdążyło 
ono wzmocnić obronę nad
ciągającym korpusem — 
ruszyło natarcie. 2 maja 
1915 r., po przygotowaniu 
artyleryjskim z użyciem 
najcięższych dział i przy 
lotniczym wsparciu sztur-

1 ■----------

1. Schematyczny plan 
operacji gorlickiej
2. Krzyż kamienny 

projektu G. Ludwiga 
w centrum cmentarza 

wojennego nr 91 w Gorlicach
3. Znaleziska z pola bitwy 

— fragment ekspozycji 
Muzeum Regionalnego PTTK 

w Gorlicach
4. Austro-węgierski moździerz 

(kal. 30,5 cm) 
— egzemplarz użyty 

w operacji gorlickiej, 
obecnie w ekspozycji 

Muzeum Wojny w Rovereto 
(zdjęcia: 2, 3

— Waldemar Brzoskwinia, 
4 — Joanna Potasz)

mowym — bodaj pier
wszym w tej wojnie — czo
łowe pododdziały naparły 
na linię rosyjską. W bogato 
urzeźbionym terenie arty
leria nie wszędzie działała 
dość skutecznie. Gdy za
tem jedne z nacierających 
batalionów łatwo przeszły 
przez linię okopów, inne

natrafiły na zaciekły opór 
wojsk carskich u silnie 
ufortyfikowanych pozycji 
polowych. Ciężkie walki 
zawrzały m.in. na cmenta
rzu parafialnym w Gorli
cach i na wzgórzu 357 po
nad gorlicką stacją kolejo
wą. Na prawym skrzydle 
bawarska 11. dywizja pie-
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choty szturmowała wzgórze 
Zamczysko ponad Sękową. 
Pod Łużną w ataku na 
kompleks wzgórz Pustki- 
-Wiatrówki — klucz linii 
obronnej — krwawiła 12. 
dywizja VI austro-węgier- 
skiego korpusu. Na lewym 
skrzydle wedle Ciężkowic 
Rosjanie na wzgórzu 405 
nie ustępowali przed nie
miecką 2. dywizją gwar
dii...
Mimo znacznych miejsca
mi strat bezpośrednie 
wsparcie artylerii jeszcze 
tego samego dnia pozwoliło 
opanować główne pozycje 
pierwszej linii obrony. Na
stępnego dnia linia ta zosta
ła ostatecznie przełamana 
na całym froncie natarcia. 
Łatwiej poszło przełamanie 
słabszej drugiej linii obro

ny. Rosjanom brakło amu
nicji oraz rezerw, które mo
żna by pchnąć na zagro
żone odcinki. Bez progra
mu uporządkowanego od
wrotu 3. armia ulegała de
zorganizacji w trakcie wy
cofywania się na trzecią li
nię obrony. Linia ta 
istniała tylko zaczątkowo, 
jako szkielet przewidziany 
do dalszej rozbudowy. Ge
nerał Dimitriew zamierzał 
wycofywać się dalej, jednak 
dowództwo frontu rozkaza
ło bronić każdej pozycji 
obiecując posiłki. Te nie 
przyszły na czas — i 5 maja 
3. armia znów uległa nacie
rającym, a następnego dnia 
została rozbita. Po przejś
ciu do ataku sąsiednich ar

mii austro-węgierskich, na 
dzień 12 maja straty rosyj
skie obliczano m.in. na 
140 000 jeńców oraz zdo
bytych 300 dział i 100 
karabinów maszynowych. 
Nacierający posuwali się 
naprzód na szerokości 160 
km, by 15 maja dotrzeć do 
Jarosławia, następnie os
krzydlić Przemyśl, a wresz
cie odbić zniszczoną twier
dzę 27 V—4 VI1915 r. Po
stępy zanotowało także 
niemieckie natarcie na pół
nocy.

W końcu lata 1915 r. 
przebieg linii frontu 

wschodniego zmienił się 
diametralnie. Gdy wiosną 
front sięgał głębokim lu
kiem w Królestwo Polskie

— obejmował większą 
część Galicji, we wrześniu 
leżał 200—400 km dalej na 
wschód, biegnąc omalże po 
prostej: od Rygi na północy 
przez rejon Pińska i Tarno
pola, po Czerniowce nad 
granicą rumuńską. W no
wej sytuacji ofensywne 
możliwości Rosji spadły na 
długo do zera. Ofensywa 
gorlicka osiągnęła zamie
rzony cel strategiczny.
Zatem operacja gorlicka 
była bitwą o europejskim 
znaczeniu. Była bitwą mię
dzynarodową, wziąwszy 
pod uwagę wielonarodowy 
skład wojsk obu stron. Była 
wreszcie polską bitwą — 
stoczona na polskiej ziemi i 
z udziałem Polaków. 

Wspomniana 12. dywizja 
armii Mackensena, zwana 
krakowską, miała 60 proc. 
żołnierzy-Polaków. Wzgó
rze Pustki bronione było 
przed nią przez pododdzia
ły ze znaczną liczbą Pola
ków w rosyjskich mundu
rach. I w składzie niemiec
kiej 2. dywizji gwardii spo
ry procent stanowili żołnie
rze z poboru w polskich 
prowincjach cesarstwa.

Z czasem zatarła się pamięć 
o wymarzonej przez wiesz
cza „wojnie ludów pow
szechnej” i o wielkiej bit
wie. Niewiele śladów po 
niej zostało. Zrujnowane w 
95 proc. Gorlice podnio
sły się z gruzów, Niemcy 
zniszczyli żołnierską 
kwaterę na gorlickim kir
kucie, a niedawno zniknął 
mur tego cmentarza, w 
którym Rosjanie przekuli 
strzelnice, przygotowując 
się do obrony. Znikły leje 
po pociskach, nowa zabu
dowa zmieniła krajobraz 
wsi i miasteczek, wzrósł za
sięg lasów na polu bitwy. 
Właśnie w lasach, w wyż
szych partiach wzgórz, mo
żna jeszcze napotkać ślady 
po okopach i ostrzale dział, 
i zarośnięte, na wpół znisz
czone cmentarze z lat tam
tej wojny. Właśnie one, za
kładane z reguły w miejs
cach najcięższych walk, 
tworzą dziś najtrwalszy za
pis pola bitwy w krajobra
zie. Znaczna ich część sku
pia się na pierwszej linii 
ówczesnego frontu, lokali
zacja innych pozwala od
czytać drugą i trzecią linię 
obrony.

Od ich jednostkowego od
nawiania w siedemdziesiąt 
lat po bitwie rozpoczął się 
proces przywracania pa
mięci o tej odległej historii. 
Tak jak operacja wojenna, 
tak i odnowa cmentarzy 
realizowana jest w między
narodowym współdziała
niu; strona polska współ
pracuje tu z organizacjami 
opieki nad grobami wojen

nymi z Austrii i Niemiec. 
Osiemdziesięciolecie bitwy 
wypada uznać za istotny 
przełom w tym procesie 
przywracania pamięci. Pro
gram międzynarodowych 
obchodów rocznicowych w 
Gorlicach nie ograniczył się 
do sformalizowanych uro
czystości ani do samego 
miasta. Zeszłoroczna „ope
racja gorlicka” objęła m.in. 
szkolną olimpiadę wiedzy o 
bitwie, międzynarodową 
sesję naukową, zjazd kon
tynuatorów tradycji puł
ków austro-węgierskich.

Jednym z centrów obcho
dów było Wzgórze Cmen
tarne — znane z bitwy jako 
wzgórze 357 — gdzie znaj
duje się odnowiony i upo
rządkowany cmentarz wo
jenny nr 91. 2 maja 1995 r. 
w Muzeum Regionalnym 
PTTK w Gorlicach otwar
to wystawę, prezentującą 
miasto przed i po bitwie, 
postać ks. Świeykowskiego 
— wojennego burmistrza 
Gorlic, przebieg operacji (z 
pomocą imponującej mapy 
plastycznej pola bitwy), 
wreszcie cmentarze wojen
ne. Do wystawy udostępni
ły eksponaty również za
graniczne muzea. Z kolei 
materiały muzeum gorlic
kiego przekazano włoskie
mu Muzeum Wojny w Ro- 
vereto, gdzie tworzą część 
wystawy, poświęconej wal
kom pierwszej wojny świa
towej w Galicji i udziałowi 
Włochów — i tych, którzy 
walczyli tu w austriackich 
mundurach, i tych, którzy 
trafili tu jako jeńcy z armii 
włoskiej do pracy przy bu
dowie cmentarzy.
Działania tego rodzaju wy
pada uznać za skuteczniej
szą i sensowniejszą drogę 
„powrotu” Polski do Euro
py, niż — na przykład — 
oblepianie ulic obcojęzy
cznymi reklamami oraz na
zwami firm i sklepów...

Waldemar Brzoskwinia
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Mazowiecki szlak romantyczny

Jabłonna

Romantyzm był prze
pełniony kultem 
uczucia i miłości do histo

rycznej przeszłości, a ży
ciowa postawa romantyka 
cechowała się przewagą 
pierwiastków irracjonal
nych. Rzeczą normalną by
ła nadmierna uczuciowość, 
marzycielskość, pociąg do 
sentymentalizmu, niezwy
kłości, poetyczności. W 
Polsce dochodził do tego 
element patriotyzmu. Dziś 
powszechny jest pragma
tyzm. Romantyzm odszedł 
już w przeszłość, na stroni
ce podręczników. Pozostały 
jego dzieła. Wciąż jest nam 
potrzebna romantyczność. 
Może nawet bardziej niż 
wczoraj...
Romantyczność może mieć 
różne oblicza. Niekiedy 
wcale nieźle może współ
grać z pragmatyzmem. Aby 
pozostać przy zabytkach — 
wszak to z nimi są spotka
nia — wspomnieć się godzi 
bawarską Romantische Stra
sse. Owa Droga Romanty
czna jest szlakiem dla zmo
toryzowanych, prowadzi na 
ogół drogami i szosami bo
cznymi i wąskimi, pośród 
słodkiego i starannie uliza- 
nego południowoniemiec- 
kiego pejzażu. Na szlak na
nizane są bajkowe mia
steczka, w których na koś
cielnych wieżach carillony 
wygrywają melodyjne me
lodyjki, a w takt bijących 
zegarów przesuwają się le
gendowe figury na wieżach 
ratuszowych. Uliczkami 
przebiegają parady prze
bierańców w średniowie
cznych strojach. Pełno mu
zeów, czasem przedziw

nych, jak np. muzeum na
parstka. Tłumy zwiedzają
cych podziwiają wnętrza 
kościołów. Krzyczą swoje 
„schbn” i „wunderbar” na 
widok krajobrazów. Hote-

ła; szłam, przez błoto po ko
lana, od karczmy aż tu do 
dworu”. Prócz tych ogól
nie znanych „miejsc do 
zwiedzania”, na odkry
cie czekają setki innych, 

— kto wie? — najlepiej się 
czuje polskiego ducha ro
mantyzmu i jakże polską 
romantyczność.
W odległości pół godziny 
jazdy samochodem z War

larze i restauratorzy zacie
rają ręce, sprzedawcy pa
miątek mają ręce pełne ro
boty.
A w Polsce? Pisał Józef Ig
nacy Kraszewski: „Trzeba 
być ślepym lub bardzo 
uprzedzonym, żeby nie wi
dzieć piękności, w jakie kraj 
nasz obfituje. ” Wiedział, co 
pisze. Gdzie spojrzeć, 
wciąż jeszcze można zoba
czyć zabytki i pejzaże tak 
romantyczne, że ręce same 
składają się do oklasków, 
chociaż — to trzeba przy
znać — zbyt często na myśl 
przychodzą także słowa 
Racheli z Wesela: „Na 
skrzydłach myśl moja zwis

pięknych i wcale war
tościowych, acz może o 
wartości nieco prowin
cjonalnej, o niemałym 
jednak wdzięku.

Mazowiecki szlak 
romantyczny” jesz

cze nie jest szlakiem. 
Jednakowoż istnieje. Może 
i lepiej, iż bez tłumu tury
stów. Wśród urodziwego, 
nizinnego krajobrazu pół
nocnego Mazowsza, na ma
ło na ogół uczęszczanych 
drogach, wiodących pośród 
pól i zagajów, obok history
cznych pamiątek i zabyt
ków w jedno złączonych z 
tym pejzażem, tam właśnie 

szawy znajduje się Jabłon
na. Bardzo to właściwe 
miejsce na początek tej 
wędrówki. Pośród starego 
parkowego drzewostanu, w 
którym pomiędzy dziesiąt
kami zabytkowych drzew 
rosną wiekowe, a na Ma
zowszu najwspanialsze mo
drzewie, stoi niewielki pa
łac. Budowla „na pograni
czu skromnej rezydencji 
podmiejskiej i pawilonu to
warzyskiego”, jak określił to 
Tadeusz Broniewski. Dzie
ło Dominika Merliniego, 
wzniesione w latach 1775— 
1779, nieco przebudowane 
i wcale udatnie przez Hen
ryka Marconiego w 1837 r.
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1. Pomieszkanie 
romantycznego bohatera 
w romantycznym parku: 
pałacyk księcia Pepi
2. Tak utrwalała mit
ks. Józefa Poniatowskiego 
Anna z Tyszkiewiczów 
Dunin-Wgsowiczowa; 
tablica w bocznej ścianie 
pałacu
3. Łuk Poniatowskiego 
pośród parkowych drzew
4. Ruina romantycznej groty
5. Od 200 lat służy poczcie 
klasycystyczny budynek
z drugiej połowy XVIII w. 
(zdjęcia: Lechosław Herz) 

Wespół z pawilonami ofi
cyn (również autorstwa 
Merliniego) i oranżerią 
(wystawioną według pro
jektu Szymona Bogumiła 
Zuga) tworzy całość o do
brych proporcjach i szla
chetnej prostocie. Walory 
architektoniczne budyn
ków są podkreślone przez 
urodę otaczającego je par
ku.

Spośród kilku postaci 
związanych z Jabłon

ną, najmocniej pamięta się 
księcia Pepi; tu właśnie 
częściowo spędzał swoje 
politycznie bezczynne lata 
(jak to się ładnie zazwyczaj 
ujmuje). Gdy Stanisław 
August namawiał bratanka 
do udziału w polityce, pisał 
książę do królewskiego stry
ja:,, chciałbym sobie siedzieć 
spokojnie w Jabłonnie”. Nie 
były to najlepsze lata póź
niejszego bohatera naro
dowego, a po śmierci w 
nurtach Elstery — dodaj
my — również bohatera 
romantycznego. Tak bar
dzo byronowska była ta 
śmierć. I tak bardzo niepo
trzebna, chyba że na po
trzeby legendy.

W jakiś czas po śmierci 
księcia właścicielką Jabłon
ny została Anna z Tyszkie
wiczów Potocka, po rozwo
dzie z Aleksandrem Potoc
kim od 1821 r. żona byłego 
adiutanta Napoleona, gen. 
Stanisława Dunin-Wąso- 
wicza. Popularna Anetka 
była uzdolnioną malarką i 
projektantką ogrodów. Jej 
staraniem wokół pałacu 
powstał bardzo malarski 
park o dużych walorach 
krajobrazowych, romanty
czny, lecz nie sentymental
ny, co godne podkreślenia. 
Na bocznej ścianie pałacu 
została wmurowana tablica. 
Pod klasycyzującą płasko

rzeźbą, przedstawiającą za
dumaną niewiastę w anty
cznym stroju siedzącą pod 
piramidą, widnieje napis: 
„ Ustronie bohatera... po
tomkom przekazuię 1837 
A.D.W. ”, Pod napisem — 
głowa amorka. Jakież to 
romantyczne! Po przeciw
nej stronie pałacu, w pew
nej odeń odległości, stoi in
na romantyczna pamiątka 
romantycznego bohatera: 
łuk z napisem „Poniatow
skiemu”, zaprojektowany 
przez Henryka Marconiego 
około 1840 r. O kilka kro
ków od niego znajdują się 
ruiny romantycznej groty. 
Jeśli gdziekolwiek na pod
warszawskim Mazowszu 
pozostały ślady zakotwicza
jącej się romantyczności, są 
one tutaj właśnie, a nie w 
pozbawionej narodowego 
charakteru sentymentalnej 
podłowickiej Arkadii. Właś
nie tu, w Jabłonnie, w cie
niu legendy jakże polskiego 
bohatera. Z wszystkimi je
go ułomnościami i zaleta
mi. Pomimo bliskiego są
siedztwa silnie zurbanizo
wanej okolicy, Jabłonna 
jest wyjątkowo udanym 
przykładem wpisania w 
krajobraz. Bo to i jeden z 
najładniejszych dawny za
jazd pocztowy z końca 
XVIII w., nadal służący 
poczcie mimo upływu 
dwustu lat, tyle że już nie 
konnej. I brzeg wiślany z 
gąszczem krzewów i drzew, 
w których wiosną kląskają 
setki słowików. Gdy z bie
giem Wisły pójść wałem, w 
mgliste przedwieczory je
sienne niby ogromne zjawy 
ze starych klechd i legend 
ukazują się wśród pól potę
żne topole czarne, przez 
botaników zwane sokorami, 
a nadwiślańskimi przez po
zostałych.

Lechosław Herz
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Nagrody w konkursie „Zabytek nie-zabytek”

Ruchomy bunkier
1. Wagon-bunkier; 

widoczne wąskie strzelnice
2. 3. Wnętrze wagonu: 

widać beton wychodzący 
spod drewnianego szalunku (2) 

i opancerzone okienko strzelnicze (3)

Nie jest to — wbrew 
pozorom — zwy
kły wagon towaro
wy. Widoczne na zewnątrz 

deski — to tylko szalunek, 
a właściwe ściany wykona
ne są z... betonu o grubości 
około 15 cm. Drzwi wago
nu i osłony maźnic wyko
nano z blachy stalowej o 
grubości 10 mm. Wagon 
wyposażono w stałe strzel
nice — po trzy z każdej 
strony, a także strzelnice 
obrotowe — po dwie z każ
dej strony. W podłodze 
znajduje się luk desantowy, 
w suficie — obserwacyjny. 
Wagon od 1991 r. stoi na 
terenie poznańskiej loko- 
motywowni. Zadbał o to 
ówczesny kierownik spe
cjalnego pociągu ratunko
wego, pan Bernard Kra
mer; on też wraz z załogą 
pociągu wagon wyremon
tował i zakonserwował.

W przeszłości wagon 
wchodził niewątpliwie w 
skład pociągu pancernego. 
Jakiego i kiedy? Nie za
chowała się żadna doku
mentacja. Pan Kramer 
przypuszcza, że chodzi o 
jakiś pociąg pancerny bio- 
rący udział w Powstaniu 
Wielkopolskim 1918 r. Ale 
to tylko przypuszczenie.

(zdjęcia: Aleksander Stokowski)

Historycy potwierdzają, że 
w końcowym okresie pier
wszej wojny światowej z 
braku stali stosowano nie

kiedy betonowe opancerze
nie wagonów, ale odnośnie 
do tego egzemplarza brak 
jakiejkolwiek konkretnej in

formacji. Nie wiadomo na
wet, jak, skąd i kiedy znalazł 
się w Poznaniu. Nikt też 
nie odpowiedział na apel 
wystosowany w ubiegłym 
roku przez dwóch poznań
skich dziennikarzy, liczą
cych, niestety bezskute
cznie — na pamięć starych 
poznaniaków. Bernard Kra
mer jest już na emeryturze. 
Jego następca — Henryk 
Zięba opiekuje się wago
nem, ale i jemu nie udało 
się zdobyć żadnych dodat
kowych informacji. Taje
mnica ruchomego bunkra 
nadal czeka na wyjaśnie
nie...

Aleksander Stokowski 
godło „WB”

Cygan

Fotografując kiedyś 
stare chaty we wsi 
Wodąca na terenie 
gmin Bukowno i Bolesław 

koło Olkusza, wstąpiłem do 
izby należącej do samotnej, 
starszej już kobiety, pro
sząc o zezwolenie na wyko
nanie zdjęcia jej domu. 

Jednak moje zainteresowa
nie wzbudził... kuchenny 
piec stojący tuż przy 
drzwiach do sieni. Zwany 
on jest cyganem i zajmuje 
ćwierć powierzchni kuchni. 
Składa się z komina z dasz
kiem (kapą), kuchni i pieca 
chlebowego oraz kilku 

schowków. Cygan jest nad
zwyczaj funkcjonalny i wy
godny. Blacha służy do go
towania, pod blachą znaj
dują się drzwiczki, przez 
które wkłada się drewno 
lub węgiel, poniżej jest 
popielnik. Na wysokości 
blachy kuchennej znajduje 

się wnęka do przechowy
wania przez dłuższy czas 
ciepłych posiłków, powyżej 
jest miejsce na puste na
czynia kuchenne. Piec 
chlebowy — zasłonięty za
słonką z tkaniny — znajdu
je się pod okapem, na wy
sokości blachy kuchennej.
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1. Ogólny 
widok 
pieca, 
na pierwszym 
planie 
bok pieca 
chlebowego

2. Część 
kuchenna 
pieca 
(zdjęcia: 
Józef Liszka)

Wsadzając chleb do pieca, 
trzeba go przesunąć na ło
pacie przez komin. Tuż nad 
podłogą mieści się schowek 
na węglarkę z węglem i 
drewno opałowe. Wolna 
przestrzeń za piecem — to 
zapiecek służący do susze
nia drewna lub wygodnego 
spania. Wszystkie naczynia 
i przybory kuchenne znaj
dują się na cyganie, obok 
niego lub zawieszone są w 
pobliżu na ścianie.

Cygan jest unikatem, liczy 
prawie sto lat. Nie uda się 
go ocalić, bowiem dom jest 
stary i przeznaczony do 
rozbiórki, a pieca nie da się 
przenieść. Utrwaliłem go 
więc obiektywem i piórem, 
niech przynajmniej to zo
stanie po wysłużonym cy
ganie.

Józef Liszka 
godło „Lis”

Odkrycie 
na warszawskiej 
Pradze

Działania Towarzystwa
Opieki nad Zabyt
kami i Zespołu Opie

kunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy (ZOK) 
zmierzające do zastopowania 
pochopnych decyzji stołe
cznego konserwatora zabyt
ków, który bez przeprowadze
nia badań „pobłogosławił” 
zamierzone przez dzielnicę 
Praga-Północ wyburzenia przy 
ul. Targowej w Warszawie, 
doprowadziły do nieoczekiwa
nych odkryć dokonanych 
przez autorów artykułu.
Aby zorientować się w wyjąt
kowo szacownym wieku części 
zabudowy przy ul. Targowej 
50/52 (nr hip. 156-157), wy
starczy sięgnąć do ogólnie do
stępnego reprintu tzw. Taryf- 
fy Świątkowskiego z 1852 r., 
zawierającej oprócz spisu po
sesji także szczegółowe planiki 
obrazujące ich zabudowę. 
Ówczesna Praga, szczególnie 
w rejonie ul. Targowej była 
zabudowana niemal wyłącznie 
domami drewnianymi. Jeden z 
nielicznych wyjątków stanowi
ła piękna kamienica Dominika 
Cichockiego, wybudowana w 
latach 1823—1824 na rogu ul. 
Kijowskiej. Ten unikatowy 
dom z fasadą skomponowaną 
w duchu romantycznego neo- 
gotyku bezmyślnie zburzono 
w 1970 r. Pozostałe zaznaczo
ne w „Taryffie” budynki mu
rowane uważano dotąd za od 
dawna nie istniejące.
Już w 1815 r., gdy Łukasz Pa- 
piski sprzedawał posesję nr 
156-157 Stanisławowi Zabic- 
kiemu, miała ona oznaczenie 
hipoteczne zgodne z dzisiej
szym. „Taxa”, czyli opis i 
oszacowanie zabudowań spo
rządzone w 1819 r. przez bu
downiczego miejskiego Fryde
ryka Alberta Lessla, odnoto
wała tylko różnice w stosunku 

do stanu sprzed dwóch lat, co 
pozwala na stwierdzenie, że 
wymieniona w niej „kamienica 
murowana o jednym piętrze y 
dużey facyacie” powstała w la
tach 1818—1819. Gdy porów
na się opis tego domu z ka
mienicą istniejącą do dziś w 
północnej części szerokiej par
celi, pojawia się rozbieżność co 
do szerokości fasady i liczby 
okien piętra. Analiza archi
walnych planów prowadzi 
jednak do wniosku, że po
czątkowo dom był węższy, li
czył bowiem tylko trzy osie od 
frontu, zaś od tyłu miał dwa 
okna na piętrze dostępnym z 
drewnianej galerii. Odpowiada 
to liczbie okien podanej w „ta
ksie” (pięć). Oszacowanie spo
rządzono na żądanie nowego 
właściciela — Berka Lejzero- 
wicza Rothblitha, który na swą 
prośbę wniesioną do Magistra
tu otrzymał w 1827 r. także 
„ konsensus na posiadanie grun
tu”, jednak z zastrzeżeniem, 
aby „... oprócz wymurowanego 
przez niego domu pod No. 156 
ieszcze drugi dom massiw mu
rowany, według planu iaki rząd 
potwierdzi i w linii ogólnemu 
Planowi Pragi nieprzeciwney 
pod No. 157 wystawił, po zrzu
ceniu zabudowań drewnianych 
tamże exystuiqcych”, w termi
nie czterech lat od momentu 
wydania zezwolenia. Plan 
Warszawy, tzw. Koriota, op
racowany w pierwszej połowie 
1829 r. udowadnia, że w owym 
czasie budynek jeszcze nie ist
niał, ale nowa „taxa” sporzą
dzona przez Alfonsa Kropiw- 
nickiego w czerwcu 1830 r. 
potwierdza już fakt wybudo
wania kamienicy: „dom nowy 
massiw murowany mieszkalny, 
frontem do ulicy Targowey, po 
prawey stronie”, czyli zgodnie 
z sytuacją istniejącej tam dziś 
budowli. Współczesny plan i
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wymiary kamienicy są jednak i 
w tym wypadku różne w sto
sunku do podanych w opisie, 
czego przyczynę wyjaśnimy w 
dalszej części artykułu. Pię
trowa kamienica miała począt
kowo siedmioosiową fasadę z 
trójosiowym ryzalitem środ
kowym. Nie istniejący dziś 
wystrój składał się zapewne z 
opasek okiennych i — być mo
że — prostych naczółków. 
„Taxa” wymienia także starą 
kamieniczkę po stronie pół
nocnej (oznaczoną literą „A”) 
oraz dom drewniany pomię
dzy nimi (hip. 156, litera „B”), 
w połowie XIX w. już nie ist
niejący.
Berek Rothblith lubił pożyczać 
pieniądze, ale jeszcze chętniej 
ich nie oddawał, co doprowa
dziło w końcu do przejęcia

wydarzeniami lat 1863—1864 
i zostali ukarani konfiskatami 
majątku. W styczniu 1868 r. 
nieruchomość została ostate
cznie przysądzona Antoniemu 
Sokołowskiemu za 18 000 ru
bli. Był on zapewne człowie
kiem silnie zrusyfikowanym, 
sądząc po imieniu jednej z jego 
córek — Paraksewa — i fakcie 
wydania drugiej, Heleny za 
niejakiego Sacharowa, a po 
śmierci tego ostatniego — za 
Nikolicza, także Rosjanina. W 
końcu lat sześćdziesiątych na 
posesji mieścił się punkt kon
troli sanitarnej bydła, którym 
masowo handlowano na pobli
skich targowiskach praskich, 
oraz „dystylamia wódek”.
W 1872 r. Sokołowski uzyskał 
pożyczkę Towarzystwa Kre
dytowego Miejskiego pod hi-

nieruchomości około 1834 r. 
przez główną wierzycielkę, Jó
zefę z Oborskich de Tylli. 
Nowa posesjonatka wystąpiła 
w 1835 r. o pożyczkę na wy
murowanie domu frontowego, 
który jednak z jakichś przy
czyn nie został wybudowany. 
Wiadomo, że przed 1839 r. na 
posesji działała elementarna 
szkoła żydowska, co zapocząt
kowało stuletnią tradycję 
oświatowej i religijnej działal
ności Żydów w tym miejscu. 
Od lat czterdziestych właści
cielami posesji byli Jan i Iza
bela Lebiszowie, którzy wy
najmowali mieszkania m.in. 
Ryfce Cukerman i Sidorowi 
Zachariasiewiczowi. Lebiszo
wie popadli w konflikt z za
borcą, z pewnością związany z 

potekę nieruchomości na su
mę 10 500 rubli oraz pożyczył 
dodatkowo 2000 rubli od Emi
la Wolfringa, profesora car
skiego uniwersytetu. Działa
nia te możemy z dużą dozą 
pewności powiązać z zamia
rem wystawienia dwupiętro
wej kamienicy na środkowej, 
nie zabudowanej dotąd części 
frontu posesji. Dom ukończo
no najpóźniej latem 1873 r., co 
potwierdza fotograficzna pa
norama Pragi wykonana przez 
Konrada Brandta w sierpniu 
tego roku. Jeszcze przed 
ostatnią wojną usunięto gip
sowy wystrój fasady i dziś z 
zachowanych śladów możemy 
tylko domyślać się, że zdobiły 
ją trójkątne naczółki okienne 
oraz reliktowo zachowany 

gzyms koronujący ze wstęgą 
kymationowego ornamentu. 
Zapewne równocześnie z bu
dową nowej kamienicy wysta
wiono piętrowy jednoosiowy 
łącznik pomiędzy nią a naj
starszym domem po stronie 
północnej, lokalizując w przy
ziemiu przejazd bramny. 
Łącznik ten, widoczny na 
wzmiankowanej wyżej pano
ramie, wyróżnia się szerszym, 
trój skrzydłowym oknem i 
sprawia dziś wrażenie inte
gralnej części kamieniczki pod 
literą „A”, co tłumaczy nie
zgodności z wcześniejszymi 
pomiarami.
Po śmierci Sokołowskiego w 
1876 r. nieruchomość przejęła 
wdowa — Julia ze Zborow
skich, która korzystając z częś

ciowej spłaty zadłużenia na
ciągnęła w 1886 r. Towarzy
stwo Kredytowe na kolejną 
pożyczkę w wysokości 5000 
rubli i od tej pory co pół roku z 
powodu niespłacania kolej
nych rat posesja wystawiana 
była na licytację, przed którą 
Sokołowska ratowała się każ
dorazowo wpłacając należność 
wraz z karą dosłownie w ostat
niej chwili. Nieruchomość za
dłużona była wszędzie: u 
członków rodziny, w instytu
cjach kredytowych, domach 
handlowych oraz u licznych 
żydowskich kupców i lichwia
rzy. Sytuacja taka trwała do 
około 1900 r. i potem posesja 
przeszła w ręce Joachima Fei- 
genblatta, najpewniej jednego 
z wierzycieli.
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modlitw i wydawało się, że 
nie pozostał dziś po nich naj
mniejszy ślad.
14 marca 1996 r. autorzy 
artykułu weszli do jednego 
z pomieszczeń w piętrowej 
oficynie, pełniącego obec
nie funkcję magazynu, i 
stwierdzili istnienie du
żych partii polichromii 
ściennej, związanej z daw
nymi salami modlitwy. W 
narożniku silnie zniszczonego 
malowidła widnieje czytelny 
napis hebrajski, który w pol- 

W chwili obecnej wystrój do
mu modlitwy ma charakter 
unikatowy, co staje się wy
mowne w zestawieniu z liczbą 
około 400 tego rodzaju obiek
tów, jakie istniały przed wojną 
w Warszawie. Jeśli skojarzymy 
to z faktem zachowania na tej 
posesji dwóch najstarszych w 
skali całej prawobrzeżnej War
szawy kamienic, to możemy chy
ba mówić o wyjątkowym znacze
niu tego zespołu zabytkowego. 
Najnowsze plany dzielnicy za
kładały wybudowanie parkin-

1. Zespół kamienic 
przy ul. Targowej 50/52 

(stan w 1959 r.)
2. Druga kamienica Rothblitha

3. Pierwsza kamienica 
Rothblitha z łącznikiem 

i kamienicą Sokołowskiego
4. Kamienica Sokołowskiego 

i pierwsza kamienica
Rothblitha 

od strony dziedzińca
5. Fragment polichromii 

w domu modlitwy 
z widoczną inskrypcją

(zdjęcia: 2, 3, 4
— Agnieszka Kowalska,

5 — Jerzy Gumowski)

Przypuszczalnie krótko po 
1873 r. powstała — zachowana 
częściowo do naszych czasów 
— oficyna, posadowiona 
wzdłuż północnej granicy 
działki. Jest to budynek pię
trowy, z oryginalną, kolebko
wo sklepioną klatką schodową, 
w której umieszczono bezpo- 
ręczowe schody. Po zniszcze
niach wojennych budynek 
skrócono niemal o połowę, 
rozbierając jego wschodnie 
skrzydło. Stojąca do dziś w 
głębi podwórza mała drewnia
na oficynka została zbudowana 
w drugiej połowie XIX w. Przed 
kilku laty obmurowano ją, 
zacierając pierwotny wygląd. 
Między 1905 a 1909 r. Magis
trat wykupił pas posesji po 
stronie południowej, zamie

rzając przeprowadzić przedłu
żenie ul. Kępnej w kierunku 
ul. Brzeskiej. Zamiar zreali
zowano tylko częściowo, wy
burzając dwa przęsła kamieni
cy nr hip. 157, co tłumaczy 
obecną, dziwacznie asymetry
czną formę fasady i rozbie
żności pomiarowe. Nowy 
wjazd na posesję utworzony 
od strony przebitego zaułka 
umożliwił zamurowanie prze
jazdu bramnego w łączniku 
frontowym i przekształcenie 
przyziemia na pomieszczenie 
sklepowe. W 1914 r. jako 
właściciel odnotowany jest 
Abram Feigenblatt i w rękach 
tej rodziny parcela pozostała 
do wybuchu ostatniej wojny. 
Na posesji mieściły się pod
ówczas aż trzy żydowskie domy 

skim przekładzie głosi: „To 
dar braci: Israela, Jehudy, Je- 
hoszui, Józefa, Zowa, synów 
Dawida Grinsztajna, rok 
5694”, czyli 1934 naszego ka
lendarza. Malowidło przed
stawia Żydów modlących się 
pod „Ścianą Płaczu” w Jerozo
limie. Zaskakuje sposób omi
nięcia obowiązującego staro- 
zakonnych zakazu przedsta
wiania oblicza ludzkiego po
przez ustawienie namalowa
nych postaci tyłem do obser
watora. Podobne w technice i 
wyrazie widoki murów Jerozo
limy znajdowały się w dzie
siątkach podobnych domów 
modlitw, m.in. w znanym z fo
tografii wnętrzu przy ul. Na
lewki 27, ale zawsze są to kraj
obrazy bez postaci ludzkich. 

gu i hotelu na miejscu zabu
dowy posesji i frontowej części 
Bazaru Różyckiego. W opozy
cji do tych pomysłów jedena
stu kupców prowadzących swe 
interesy przy ul. Targowej 
50/52 chce wykupić od dziel
nicy owe trzy kamieniczki i 
wyremontować je za własne 
pieniądze. Kupcy pragną 
przywrócić posesji charakter 
staropraskiej enklawy z odre
staurowanym domem modlit
wy, zabudową podwórza i ma
łymi sklepikami. Nie pierw
szy raz skromni ludzie oka
zują więcej wyczucia i zro
zumienia dla tradycji niż 
urzędnicy odpowiedzialni 
za dziedzictwo kulturowe 
miasta. Kto zwycięży?

Janusz Sujecki 
Jarosław Zieliński
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Przywracanie książek

Książki Wydawnictwa

go dawnego, a pięknego na
szego dzieła. To moja pasja, 
którą wyniosłem z rodzinnego 
Wilna.

Rozmawiał: 
Wacław Panek

■ za rozmowę, życzę
dalszych stutysięcznych wzno
wień.

UOstatnio oprócz wielkich 
reprintów sięgnął Pan też do 
powieści, wierszy, aforyz
mów...

— Moja żona Helena jest 
córką pochodzącego ze Szwe
cji Roberta Sztilmarka, zwa
nego „rosyjskim Dumasem”. 
Uwięziony w sowieckich ła
grach napisał powieść Spadko
bierca z Kalkuty, przetłuma
czoną potem na kilkanaście ję
zyków i wydaną w prawie 50 
milionach egzemplarzy na ca
łym świecie. Oczywiście ja też 

00-682 Warszawa, ul. Hoża 54 m 33, tel./fax 629-28-04 
lub w księgarni firmowej 

w Warszawie przy ul. Wilczej 11

„Gutenberg-Print”

WYDAWNICTWO „GUTENBERG-PRINT”
W-wa, u!. HOŻA 54/53 

teł. (022) 29-28-04

można zamawiać drogą pocztową 
pod adresem wydawcy:

d trzech lat warszaw
skie Wydawnictwo 
„Gutenberg - Print” 

wprowadza na rynek reprin
towe wznowienia najpiękniej
szych, dawnych książek pol
skich, przypominając lata 
świetności naszego edytor
stwa. Pomysłodawcą tego 
przedsięwzięcia i założycielem 
wydawnictwa jest p. Tadeusz 
Radjusz.

MDopiero od trzech lat ma 
Pan polskie obywatelstwo. Jak 
to się stało?

— Moja rodzina od poko
leń mieszkała w Wilnie. Ojciec 
był żołnierzem Piłsudskiego i 
służył w wileńskim 6. pułku. 
W czasie „odwilży” 1956 r. 
otrzymaliśmy zgodę na wyjazd 
do Polski, byliśmy już spako
wani i pierwsza wyjechała bab
cia. Ale ojciec dowiedział się, 
że dojedzie tylko do stacji gra
nicznej w Kuźnicy, a stamtąd 
zamiast do Polski, szykują mu 
„bilet” na Syberię. Musieliś- 
my więc zostać w Wilnie. Ze 
względu na swój życiorys nie 
mógł też liczyć na żadną pracę 
państwową. Był więc kościel
nym w Sanktuarium Matki 
Bożej Ostrobramskiej, gdzie 
pracował aż do emerytury.

H A Pana uzbroił w ideę, któ
ra później stała się bardzo wa
żna w całym dorosłym życiu?

— Ściślej mówiąc idea ta 
wyrosła z ojcowego prezentu. 
Dostałem bowiem od niego li
czącą 22 tomy Wielką Ilustro
waną Encyklopedię Powszechną 
Wydawnictwa „ Gutenberg ”, 
którą ukończono w 1938 r. Z 
niej uczyłem się świata, nigdy 
się z nią nie rozstając. Po 
ukończeniu studiów poligrafi
cznych w Moskwie cały czas 
myślałem o tym, by móc wy
dać reprint tej encyklopedii. 
Urodziłem się w 1951 r., a 
więc należę do pokolenia, któ
re już było karmione „prepa
rowanymi encyklopediami”, 
tym bardziej więc chciałem 
wznowić „Gutenberga” z jego 
nie zafałszowanymi wiado
mościami. Oczywiście miałem 
też świadomość, że encyklo
pedię, która wyszła przed woj
ną, trzeba uzupełnić współ
czesnymi suplementami. I tak 
narodziło się Wydawnictwo 
„Gutenberg-Print”.

BI Po ukazaniu się ostatniego z 
22 tomów podstawowych, roz- 
pocznie Pan wydawanie dwu- 
dziestotomowego suplementu 
współczesnego. Redakcję na
ukową suplementu objął jeden 
z naszych czołowych uczo
nych, ksiądz profesor Mieczys
ław Krąpiec, co stanowi naj
lepszą rekomendację. A jak 
zareagował rynek?

— Reakcja odbiorców prze
rosła wszelkie oczekiwania. 
Jeden tom mojego reprintu, z 
oprawą w płótnie impregno
wanym, kosztuje tylko 11 zło
tych i mamy już w tej chwili 
około 100 tysięcy subskrypcji.

■ Czy sukces ten spowodował, 
że zaczęły ukazywać się re
printy innych naszych zna
nych dzieł?

— Tak. Wydałem komplet 
pierwszego w historii i do dziś 
fundamentalnego dla naszej 
kultury Słownika języka pol
skiego Lindego. Wyszły już 
pierwsze tomy Wielkiej historii 
powszechnej i Wielkiej literatu
ry powszechnej wydanych 
przed wojną przez księgarnię 
Trzaski, Everta i Michalskie
go. Zaczęły się ukazywać Cuda 
Polski (14 tomów), z których 
wyszły już: Wilno, Lwów, 
Gdańsk i Warszawa. A pod 
choinkę 1995 r. zaproponowa
łem bibliofilskie wydanie dwu
tomowego Słownika ilustrowa
nego języka polskiego Arcta.

BII co dalej?
— Bóg w historii ks. Smoli- 

kowskiego, Dzieje Papieży — 
reprint wydawnictwa przed
wojennego uzupełniony dwo
ma tomami suplementów, En
cyklopedia Powszechna „ Ultima 
Thule” i Encyklopedia Wojsko
wa — obie również z uzupeł
nieniami.

wznowiłem Spadkobiercę. A 
prócz tego wydałem również 
wiersze Tadeusza Piekły i 
Pawła Greca, felietony muzy
czne oraz tom aforyzmów 
Krzysztofa Bilicy. Teraz przy
gotowuję powieść paradoku- 
mentalną Opętane o najgłoś
niejszym w naszej historii pro
cesie czarownic z 1775 r., pod
czas którego dziedzic Doru
chowa, mimo interwencji 
miejscowego proboszcza u 
samego króla Stanisława Au
gusta, kazał spalić na stosie 14 
niewinnych kobiet.

H Wilniak zatem, rzec można, 
przyjął za punkt honoru przy
pominanie naszej historii, 
wznawiając książki ważne dla 
kultury narodowej.

— Nie tylko. Ja po prostu 
kocham książki i raduje mnie 
przywrócenie do życia każde-

M. Samuel Bogumił Linde

SŁOWNIK 
(ĘZYKA POLSKIEGO

Tom pierwszy

A-F

WARSZAWA 1994
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Była kolumna...

Jednym z ciekawszych 
obiektów zabytkowych 
dzielnicy Mokotów w 
Warszawie była kolumna 

stojąca przy ul. Bukowińskiej i 
zwieńczona orłem. Nikt nie 
zdołał z całą pewnością okreś
lić jej pochodzenia. Opraco
wując Przewodnik po history
cznych miejscach upamiętnio
nych na Mokotowie, dosłownie 
w ostatniej chwili zdołałem 
sfotografować kolumnę, bo
wiem zaraz po tym obiekt zni
knął. Rozebrano go tak do
kładnie, że nie pozostał 
nawet ułamek cegły.
No cóż, decydowało tu prawo 
ekonomiczne — władze dziel
nicy przekazały teren pod bu
dowę luksusowego domu, a 
firma Classic, która zburzyła 
zabytek, obiecuje wybudować 
nową kolumnę, tyle że w in
nym miejscu. Podobnie szyb
ko i sprawnie rozebrano także 
na Mokotowie kino „Mosk
wa”. Rekordowe tempo roz
biórek cechuje dziś sprawne 
przedsiębiorstwa. Chodzi też o 
to, aby nikt nie zdążył zaprote

stować, że dla historii miasta i 
następnych pokoleń warto coś 
zostawić. Szkoda, że o roz
biórce kolumny nie wiedzieli 
fachowcy i nie wykonali jej 
dokładnej inwentaryzacji, nie 
mówiąc już o tym, że można ją 
było uratować.

1. Ostatnie 
zdjęcie 
tajemniczej 
kolumny
2. A to 
po niej 
pozostało...

(zdjęcia: 
Eugeniusz Ajewski)

Kolumna z ul. Bukowińskiej 
była bardzo tajemnicza. Nikt 
z varsavianistow i starych 
mieszkańców dzielnicy nic 
pewnego nie mógł o niej po
wiedzieć, a opinie na temat jej 
genezy były bardzo rozbieżne. 
Jedni twierdzą, że stanęła je
szcze w XVIII w. w czasie In
surekcji Kościuszkowskiej, in
ni, że upamiętniała Powstanie 
Styczniowe albo też czasy na
poleońskie, miała to być także 
pozostałość po cmentarzu cho
lerycznym, a być może była 
słupem granicznym między 
dobrami wilanowskimi i Szo
pami Polskimi. Ponieważ ko
lumna niegdyś była zwieńczo
na krzyżem, co pamiętają sta
rzy mieszkańcy, to można 
wnioskować, że był to słup 

przy drodze prowadzącej z 
Warszawy na południe.

W 1992 r. w „Spotkaniach z 
Zabytkami” (dodatek „Spot
kania z Warszawą”) zamie
szczony został artykuł na te
mat mokotowskiej kolumny, 
który kończy się słowami: 
„Przede wszystkim powinni tu 
zjawić się archeolodzy. Może 
badania wykopaliskowe wokół 
kolumny i dokładne poszukiwa
nia archiwalnych źródeł wyjaś
nią jej tajemnice”. Konserwa
torskie władze stolicy czte
ry lata później zaprzepaś
ciły na zawsze tę okazję i 
zabytkowy obiekt...

Eugeniusz Ajewski

Brzozownik
Rzadki widok obecnie 

produkowanego słoja 
przyczepionego do pnia 

brzozy drutem z lada jaką 
rurką czy rynienką, po której 
spływa strużka soku — skła
nia do podniesienia do oka 
aparatu fotograficznego, a 
potem do poszperania w sta
rej literaturze. Zdjęcie to 
może być współczesną ilustra
cją hasta w starej Encyklo
pedii Orgelbranda (tom 4, 
1860, s. 502), umieszczo
nego po botanicznym opi
sie brzozy: „Brzozownik czyli 
oskota jest to sok z brzozy 
słodki, przydatny do wyrobu 
różnych napojów, cukru, sy
ropu, octu, używany też jako 
lekarstwo. Otrzymuje się przez 
nawiercenie w brzozie otwo
ru na 2—3 stóp od ziemi, na 
stronie południowej i zasa
dzenie rurki blaszanej, trzci
nowej lub z bzu wyrobionej.

tach suchych, skalistych, zaraz po 
topnieniu śniegu. Gdy pąki liścio
we rozwijać się poczną, sok ten 
jest mniej słodkim i smacznym."

przez którą w podstawione na
czynie sok naturalny obficie wy
pływać będzie, szczególniej z brzóz 
30—40 letnich wyrosłych na grun

Hasto sygnowane „Ed.P." 
streszcza wiedzę z jeszcze 
dawniejszego piśmiennictwa 
branżowego i praktyki. Wykaz 
autorów współpracujących z 
Orgelbrandem wymienia na
zwisko kryjące się za tymi 
inicjałami — Edward Pohlens 
(1819—1862). Był on jednym 
z najwybitniejszych twórców 
naukowych podstaw i prak
tyki leśnictwa polskiego. Cy
towane hasło pisał jako pro
fesor Instytutu Gospodar
stwa Wiejskiego i Leśnictwa 
w Marymoncie (wtedy za ro
gatkami Warszawy). Później 
piastował urząd komisarza 
leśnego w Komisji Rządowej 
Przychodów i Skarbu, którą 
to funkcję można, jak sądzę, 
przyrównać do dzisiejszego 
ministra

Andrzej Piwowarczyk
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Miasto solne brzegowej jeziora; wiele do
mów opiera się tylną ścianą o 
zbocze góry. Dodatkową 
atrakcją jest niewielki wodo
spad spływający po jej stoku.

Wczesny okres żelaza 
(ok. 750—400p.n.e.) 
zwany halsztackim i 
związana z nim kultura zapo

życzyły swoją nazwę od nie
wielkiej, austriackiej osady 
Hallstatt, w której w 1846 r. 
rozpoczęto trwające kilkadzie
siąt lat prace wykopaliskowe. 
Do końca XIX w. na miejsco
wym cmentarzysku na górze 
Solnej (Salzberg) odkryto po
nad dwa tysiące bogato wypo
sażonych grobów: przede 
wszystkim w brązowe, często 
kute wisiorki na cienkich łań
cuszkach, ozdobione moty
wami geometrycznymi i w ce
ramikę. Znaleziono również 
przedmioty ze złota, burszty
nu, kości słoniowej oraz muszli 
morskich, wskazujące na oży
wione kontakty handlowe tu
tejszej ludności, prawdopo
dobnie pochodzenia iliryjskie- 
go, z odległymi krajami.
Głównym bogactwem tego 
osiedla, jednego z najstar
szych w historii ludzkości, 
była sól. Z jej występowa
niem i eksploatacją związa
nych jest wiele nazw geografi
cznych (niemieckie „Salz” lub 
greckie „Hals”). W północnej 
części Alp Wschodnich, czyli 
w Alpach Salzburskich, w 
krainie Salzkammergut („do
bra komory solnej”) istnieje 
rzeka Salzach („rzeka słona”), 
Salzberg („góra solna”), Salz
burg („gród solny”) oraz Hall
statt i Hallstatter See („Jezioro 
Halsztackie”).

W Hallstatt nadal wydobywa 
się sól: położona powyżej wio
ski, licząca 2500 lat kopalnia 
— Salzbewerke — jest najstar
szą z działających na świecie. 

serwowane zwłoki górników z 
okresu halsztackiego w orygi
nalnych ubiorach. Późniejsze 
badania archeologiczne ujaw
niły inne przedmioty związane 
z górnictwem: kilofy i siekierki 
z brązowymi ostrzami, drew
niane pałki-podbijaki, młoty i 
łopaty, łuczywa, skórzane wo
ry z paskami do noszenia 
urobku, skórzane i futrzane 
czapki, resztki tkanin wełnia
nych, niekiedy lnianych. Wie
le ciekawych przedmiotów 
wydobytych w okolicach Hall
statt trafiło do zbiorów miejs
cowego Muzeum Prahistorii, 
inne eksponowane są w Mu
zeum Przyrodniczym w 
Wiedniu.

Licząca niewiele ponad ty
siąc stałych mieszkańców 
miejscowość wciśnięta jest 

między zbocze góry porośnię
tej lasem a wąskie i długie je
zioro o niezwykłym, ciemno
zielonym kolorze wody, które
go wygląd kojarzy się z pół- 
nocnoeuropejskimi fiordami. 1

Tutaj na każdym kroku od
czuwa się przeszłość: pośrod
ku niewielkiego, trójkątnego 
ryneczku wznosi się statua 
Matki Boskiej Niepokalanie 
Poczętej i Trójcy Świętej z 
XVIII w., zaś obok — w pod
cieniu domu, mieszczącego 
dziś sklep sportowy — pod 
przezroczystym chodnikiem 
wykonanym ze szkła zbrojo
nego zachowano resztki bu

dowli z okresu rzymskiego. 
Trochę młodszym obiektem 
jest katolicki kościół farny 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny z 1505 r. w stylu 
gotyckim obok wcześniejszej, 
romańskiej wieży. Najcenniej
szy zabytek wystroju wnętrza 
stanowi średniowieczny, rzeź
biony w drewnie dwuskrzy
dłowy ołtarz z początku XVI 
w. z figurami Marii, św. Kata
rzyny i patronki górników — 
św. Barbary oraz scenami z 
Nowego Testamentu. Sprzed 
kościoła, sprawiającego wra
żenie jakby zwisał ze zbocza 
skały, roztacza się najpiękniej
szy widok na Hallstatt.

Na niewielkim cmentarzu 
przykościelnym w śred
niowieczu wybudowano wolno 

stojącą kaplicę Św. Michała, 
która obecnie pełni funkcję pa
rafialnej „kostnicy” i jest nie
wątpliwie jedną z najwięk
szych atrakcji turystycznych. 
Ponieważ kościół zbudowany 
został na litej skale, a niewielki 
cmentarzyk nie może pomieś
cić wszystkich, którzy pragną 
tu spocząć (dla oszczędności 
miejsca trumny zakopywane 
są pionowo), po 10—20 latach 
kości są ekshumowane i prze

Głębokość przedhistorycz
nych szybów sięgała 330 
—200 m, zaś ogólną długość 
pradziejowych sztolni oblicza
no na około 3750 m. Eksploa
tację szybów kończył zazwy
czaj gwałtowny zawał lub nie
spodziewane zalanie wodą.
Obecność soli sprzyjała za
chowaniu śladów dawnego 
użytkowania kopalń: w 1734 r. 
odnaleziono doskonale zakon-

Kiedy spogląda się na wioskę 
od strony jeziora, piętrzące się 
tarasowo budynki wyglądają 
niezwykle malowniczo: najniż
szy poziom stanowią liczne, 
drewniane hangary dla łodzi, 
wynurzające się wprost z wo
dy. Trzy wąskie uliczki, zabu
dowane niewielkimi domkami 
z różnych epok, poprowadzo
ne zostały równolegle do linii 

(zdjęcia:
Jolanta Kucharska)

1. Fragment miasta 
z protestanckim 

zborem
2. Malowniczy 
rynek z figurą 
Matki Boskiej 

3. 4. Kościół 
kalwaryjski 

z kapliczką (3) 
i kościół farny (4)
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noszone do kaplicy. Każda 
czaszka jest zaopatrywana w 
informację, zawierającą imię i 
nazwisko zmarłego, lata życia, 
czasami przyczynę zgonu. 
Niektóre zostały udekorowane: 
kobiece — kwiatami, męskie 
— bluszczem. Sprawia to nie
zwykłe, a na wielu zwiedzają
cych wręcz makabryczne wra
żenie.

Drugi kościół katolicki, kalwa- 
ryjski, zbudowany został w 
XVIII w. w południowej częś
ci wioski, na niewysokim 
wzgórzu. Murowany, podobnie 
jak stojąca obok kapliczka kal- 
waryjska, pokryty został gon
towym dachem. Poniżej, przy 
głównej ulicy prowadzącej do 

centrum, wzniesione zostały 
ośmioboczne kapliczki ze sta
cjami Męki Pańskiej, także z 
gontowymi dachami. Trzecią 
część mieszkańców Hallstatt 
stanowili protestanci; dla nich 
w ubiegłym stuleciu nad brze
giem jeziora wzniesiono zbór, 
którego wysmukła wieżyczka 
stanowi ważny element w pa
noramie miasta.
Ponad osadą na wysokości 855 
m n.p.m. ulokowana jest wieża 
Rudolfa, strzegąca wejścia do 
Doliny Solnej, miejsca prahi
storycznego terenu grzebalne
go — dziś wspaniały punkt 
widokowy, z którego można 
podziwiać Hallstatt i okolicę.

Jolanta Kucharska

Wotywny kościół
Strzeliste wieże wiedeń

skiego Votivkirche do
minują nad węzłem komuni

kacyjnym Schottentor, spina
jącym dwa odcinki zespołu 
Ringu. Kościół wzniesiono w 
latach 1856—1879 z inicja
tywy arcyksięcia Ferdy
nanda Maksymiliana jako 
wotum za ocalenie brata, ce
sarza Franciszka Józefa, z 
zamachu dokonanego na je
go życie 18 lutego 1853 r. 
Wotywny kościół zlokalizo
wano na miejscu tego dra
matycznego wydarzenia.
Konkurs na projekt świątyni 
wygrał prężny, młody archi
tekt Heinrich von Ferstel 
(1828—1883). Powstała ona 
jako świadoma kopia trzyna
stowiecznej gotyckiej katedry 
francuskiej. Ferstel z niezwy
kłą dokładnością odtworzył 
trójnawową bazylikę z tran- 
septem, dwuwieżową fasadą 
z centralną rozetą, z misterną 
koronką maswerków, ster- 
czyn, szczytów, łuków odpo
rowych i ażurową strukturą 
wież. Dach pokryto glazuro
waną, kolorową dachówką 
ułożoną w geometryczny 
wzór.
Bogatą dekorację trzech por
tali fasady stanowią herby fi
guralne, postaci biblijne i pa
tronów krajów Monarchii, 
sceny Zwiastowania i 
Zmartwychwstania; portale 
transeptu poświęcono Bogu 
Ojcu i Duchowi Świętemu.

Zniszczone w czasie wojny wi
traże zastąpiono w latach 
1963—1964 współczesnymi. 
Wewnątrz kościoła do niedaw

na znajdował się ołtarz ant- 
werpski z początku XVI w. ze 
scenami Pasji (od 1988 r. w 
Muzeum Katedralnym i Diecez
jalnym).
Neogotycki Kościół Wotywny 
wyróżnia się wśród form neo- 
renesansowych, które prefe
rował dojrzały historyzm cha
rakterystyczny dla architektu
ry wiedeńskiej drugiej połowy 
XIX w.

Anna Szkurłat

Przypkowski 
i PRL
■< f lipca 1964 r. Ta-
I deusz Przypkowski 

JL wrócił z posiedze
nia Komitetu Wojewódzkiego 
Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej w Kielcach. 
Dzięki jego staraniom tego 
dnia partia postanowiła wpro
wadzić regionalne receptury 
gastronomiczne do najlep
szych lokali województwa. 
„Na początek — pisze Przyp
kowski — poszła zupa cebulo
wa przypkowska, zrazy radzi- 
wiłłowskie i blamanże Sobie
skiego! KW dało już dyspozycję 
pieczenia chłeba razowego pie
karniom kieleckim tego rodzaju, 
jakiego zupa i zrazy wymaga
ją!” Cytowany list skierował 
do Ministerstwa Spraw Za
granicznych, wraz z zaprosze
niem do szefa resortu Adama 
Rapackiego, na pierwszy obiad 

gastronoma, profesora pary
skiego Instytutu Pasteura. Po- 
żerski, syn polskiego emigran
ta osiadłego w Paryżu po 
upadku powstania 1863 r., 
międzynarodową pozycję na
ukową osiągnął badając soki 
trawienne. Oficjalnie współ
pracował z Pawłowem, pry
watnie zaś jako Edward de 
Pomiane wydawał książki ku
charskie, z których już pier-

1. Posiedzenie Kapituły 
przy ul. Okólnik 9 w Warszawie: 

naprzeciw siebie 
Tadeusz Przypkowski (z Wąsami) 

i Tadeusz Gronowski (tyłem), 
po prawe) ręce Przypkowskiego 

pisarz Mirosław Żuławski, 
po prawe) ręce Gronowskiego 

ówczesny minister kultury 
Lucjan Motyka 

Kapituły Orderu Pomiana, 
którą zaplanował powołać 26 
stycznia 1965 r., w pierwszą 
rocznicę śmierci Edwarda 
Pomian-Pożerskiego.
Przypkowski powziął dale
kosiężny plan „poprawie
nia kuchni publicznej bez 
obalenia ustroju”. Na pa
trona orderu wybrał swego 
przyjaciela Edwarda Pożer- 
skiego (1875—1964), lekarza i

wszą w 1922 r. stała się ryn
kowym przebojem. Autor 
„kotleta pożarskiego” — da
nia, które zbłądziło pod strze
chy — wygłosił we Francji ty
siące prelekcji gastronomi
cznych, był gwiazdą radio
wych pogadanek kulinarnych, 
ogłosił na ten temat tysiąc ar
tykułów. Na inauguracyjne 
posiedzenie Kapituły Przyp
kowski przygotował „cyme-
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lia”. Przede wszystkim order 
„ze złoconego srebra z emalią” 
— na tle tarczy w formie styli
zowanego kielicha przedsta
wiono głowę byka ze skrzyżo
wanym nożem i widelcem (w 
herbie Pomiana głowę byka 
przebija miecz). Zapinkę orde
ru wykuto w srebrze w kształ
cie kołduna dla upamiętnienia 
faktu o historycznym znacze
niu, tego mianowicie, że Po- 
żerski ubóstwiał kołduny. Do 
orderu dołączona była szka
tułka z tłoczoną złotem odzna
ką orderową i dewizą „Mate
riom superat opus” oraz dy
plom na czerpanym papierze 
ze znakiem wodnym orderu i 
odznaką oraz dewizą wydru
kowaną w dwóch kolorach 
„Chapitre de L’Ordre des 
Gastronomes POMIANE de 
Pologne”. Na początek Men
nica Państwowa przygotowała 
20 orderów, z których 13 Ta
deusz Przypkowski przezna
czył dla członków Kapituły, 
resztę zaś dla pierwszych od
znaczonych.

Inauguracja Kapituły nie do
szła do skutku, nie stawił się 
bowiem minister Adam Ra
packi. Mimo to Przypkowski 
już „na Pomianowym pa
pierze” wysłał do Paryża kil
kanaście listów do najznako
mitszych restauratorów i 
dziennikarzy wpływowych w 
kręgach kulinarnych. Na każ
dym liście, jak zwykle, widniał 
charakterystyczny podpis, gdzie 
odwrócona litera „P” przypo
mina rękojeść szabli, co zna
komicie oddaje bojowość ge
nialnego Sarmaty Tadeusza 
Przypkowskiego. Wprawdzie 
formalnie Kapituła nie pow
stała, nigdy zresztą jej statut 
nie został oficjalnie zareje
strowany, ale w praktyce ma
china ruszyła, a to było najwa
żniejsze! Przypkowski zare
zerwował dla siebie funkcję 
kanclerza. Wielkim mistrzem 
został wybitny grafik Tadeusz 
Gronowski. 30 stycznia 1966 r. 
kanclerz tak kończy list do 
wielkiego mistrza: „Myślę, że 
już na tym następnym obiedzie, 
zamiast chorego Brzechwy, 
wejdzie Cyrankiewicz i z nim 
przedyskutujemy podniesioną 
przez Motykę i Garsteckiego 
możliwość czwartkowych obia
dów Kapituły w Łazienkach". 
Na razie panowie spotykali 
się w mieszkaniu T. Gronow
skiego przy ul. Okólnik 9. Do

brym duchem tych przyjęć by
ła żona Gronowskiego, zna
komita tłumaczka, Maria Er- 
hardt Gronowska.

Na przyjęciu, jakie odbyło 
się w drugą rocznicę 
śmierci Pomiana, przyjęto re

zolucję: „Jednogłośnie posta
nowiono dążyć do przywrócenia 
dawnej sławy Polskiej Kuchni, 
jako wybitnemu działowi Pol
skiej Kultury, przez sprecyzo
wanie i na podstawie nowej ba
zy ustrojowej wprowadzenie w 
życie jej pojęcia jako sztuki na 
naukowym podkładzie empiry
cznym czy badawczym, w 
przeciwieństwie do dotychcza
sowego jej traktowania jako 
zbiurokratyzowanego rzemiosła 
i przemysłu, co doprowadziło do 
jej tak powszechnie dyskutowa
nego upadku. ” Tekst rezolucji 
przedstawił Przypkowski do 
zaakceptowania Gronowskiemu 
w liście z 30 stycznia 1966 r. 
Tamże informuje, że tekst ów

2. Edward 
Pomian-Pożerski 

próbuje zupę 
w swoim 
paryskim 

mieszkaniu
3. Wielki mistrz 

Tadeusz 
Gronowski 

z żoną Marią
4. Wart 

uważnej 
lektury 

list 
Przypkowskiego 

do 
T. Gronowskiego

5. Order 
Pomiana

Tadeusz Przypkowski (1905— 
1977) — historyk sztuki, 
gnomonik (gnomonika — 
dział astronomii dotyczący 
teorii i sztuki budowania 
zegarów słonecznych), bib
liofil i grafik, dyrektor 
Muzeum im. Przypkow
skich w Jędrzejowie ze 
zbiorami gnomonicznymi 
(od 1895 r.) i biblioteczny
mi (od 1738 r.) rodziny 
Przypkowskich. Był posta
cią niezwykle barwną, peł
ną szlacheckiej fantazji i 
sarmackiego wigoru, co 
szczególnie szokowało na 
tle siermiężnego PRL.

znajdzie się na drukowanym 
(po fakcie!) menu biesiady z 
26 stycznia.

W 1968 r. Polską wstrząsnęły 
dramatyczne wydarzenia, lecz 
nic nie było w stanie zmącić 
planów kanclerza. 17 marca 
1968 r. w restauracji PZGS 
„Ratuszowa” w Szydłowcu 
odbyła się biesiada, którą do
kumentuje menu i wydruko
wane w 25 egzemplarzach 
imienne zaproszenia. Na za
proszeniach widnieją uwie
cznione czerwoną czcionką 
nazwiska „Członków Kapituły 
Orderu Pomiana”, m.in. pre
miera Józefa Cyrankiewicza, 
Adama Rapackiego, Jarosława 
Iwaszkiewicza oraz kilku zna
nych wówczas działaczy par
tyjnych. 24 marca 1968 r. w 
liście do MSZ Przypkowski

jak gdyby nigdy nic wymienia 
nazwiska obcokrajowców, któ
rych ma zamiar uhonorować 
Orderem Pomiana. Zaszczytu 
mieli dostąpić: Giuseppe 
Brenna, Gianni Mantero oraz 
Francuz Edouard Longue, pre
zes Związku Dziennikarzy Pa
ryża. W tym samym liście 
kanclerz informuje o zamiarze 
wydania Wielkiego Obiadu 
Kapituły w pałacu w Jabłon
nie. Przypkowski dopuszczał 
możliwość, że zorganizowanie 
obiadu odwlecze się, gdyż: 
„ i tak chwilowo dygnitarze 
stracili apetyt” — jak pisze i 
jest to w życiu Kapituły bodaj 
jedyne echo wydarzeń marco
wych.

Od samego początku kanclerz 
wiedział, że będzie odznaczał 
obcokrajowców. We wspom

nianym na wstępie liście do 
MSZ wymienia Rogera Topo- 
lińskiego, prezesa Związku 
Restauratorów Paryża i Clau- 
de’a Terraila, właściciela słyn
nej restauracji „Tour d’Ar
gent”. Po kilkakrotnym przy
pominaniu urzędnikom pań
stwowym, że odznaczenie wy
żej wymienionych jest sprawą 
najpilniejszą dla polskiej racji 
stanu, 12 maja 1965 r. z MSZ 
Polski Ludowej wyszła ofi
cjalna korespondencja zlecają
ca „tow. ambasadorowi”, aby 
Przypkowskiemu i Gronow
skiemu użyczył na uroczystość 
lokalu ambasady PRL w Pary
żu i aby zapewnił „zwykły 
drink Wówczas „Pomiana” 
dostał również Jean-Dominik 
Arnboldi, prezes Międzyna
rodowego Stowarzyszenia Prasy 
Gastronomicznej.
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Kochany Tadeuszu!

Zdjęcia znośne i posłałem "Przekrojowi", z którym jestem 
sfafikowany oraz Arnaboldi'emu do "hien vivre". Przewodniczył on z zapałem, 
co trzeba na karb naszego Pomiana położyć, konkursowi na najlepsze coctaile 
w Crillon'ie paryskim na bazie '.Vodka 7/yborowa. Wprowadzili teraz w Paryżu: 
Rose de Varsovie w Le Forum, Le Cavalier w Prince de Galles, Tak w Hilton- 
Orly oraz Wybo New Fashion u Ritza. Wszystko na naszej wódce i przez pomia- 
nowego kawalera zaprotegowane!

Menus z rezolucją oraz wykazem członków Kapituły gotowe 
i przywożę w sobotę wieczorem /12II/ na Mazowsze. Numer "bien vivre" posła
łem Rapackiemu prosząc go audiencję wraz z Tobą dnia 14 lub 15«II« Zatelefo
nuj do jego sekretariatu i dowiedz się kiedy nas przyjmie. Załatw także wizy
ty w tych dniach u Sznajdra i Motyki, a także spotkanie z Iwaszkiewiczem. 

Damy odznaczenia, zdjęcia i menus oraz omówimy z Motyką wrobienie go w nas
tępny obiad chyba już z Cyrankiewiczem.

Będziemy musieli założyć wstęgi i poflirtować z Jaśnie 
Panienką /którzto mówił Dziedzicówna?!?/ w Tele-Echu. Ale to potem.

, Tymczasem zamów koniecznie te wizyty i Pani Twej ucało
wanie rączek i niech szykuje już do druku przepis na Bukiet Jarzyn po Gro
nowska, któremu damy naukowy wstęp i jako osobną broszurę nakładem Kapituły

5

Order, dyplom, rytuał, 
ambasada egzotycznego 
kraju zza żelaznej kurtyny — 

to wszystko podniecało wyo
braźnię restauratorów. W ar
chiwum pozostałym po wiel
kim mistrzu znalazłem życio
rysy największych restaurato
rów Paryża, którzy ochoczo 
przysyłali materiały o swoim 
dorobku i ustawiali się w ko
lejce do „kulinarnego Nobla”. 
Paryż nosił Przypkowskiego 
na rękach. Pod warunkiem 
wszakże, że kanclerz dojechał 
do Paryża, a nie zawsze miał za 
co. Na przykład 8 maja 1968 r. 
kanclerz napisał list protesta
cyjny do Biura Współpracy 
Kulturalnej z Zagranicą Mini
sterstwa Kultury. Stwierdził, 
że odmówienie mu dewiz na 
wyjazd do Francji spowoduje, 
iż nie będzie mógł dokończyć 
rozpoczętych rok wcześniej 

prac nad zegarem słonecznym 
w zamku państwa Debre 
(urzędujący premier Francji), 
którzy w zamian obiecali mu 
poparcie przy realizacji zegara 
słonecznego na placu de la 
Concorde. Ma się rozumieć 
najwięcej straciłaby na tym so
cjalistyczna ojczyzna... Krąży
ły więc listy między kancle
rzem a restauratorami, między 
nim a komunistycznymi dy
gnitarzami. I dostawał od 
PRL tysiące dolarów, choćby 
po to, aby mógł w USA pobyć 
choć ze dwa tygodnie. Dosta
wał, co zechciał, lecz nie przy
chodziło to bez trudu. Na 
przykład Zakłady Papiernicze 
w Jeziornie odmówiły papieru 
czerpanego z zamówionym 
znakiem wodnym. W liście z 
30 kwietnia 1967 r. kanclerz 
musiał użyć ostatecznego 
argumentu: „Papier bez wod
nego znaku jest jak kutas bez 
łebka". Dostał to, o co walczył! 
Do komunistycznych urzędów 
napływały listy opatrzone her
bem Tadeusza Przypkowskie
go. Często na kopertach nakle
jał znaczek z „pierwszym 
psem w kosmosie”, gdyż było 
to w czasach, gdy człowiek 
rozpoczął już podbój kosmosu.

Janusz Miliszkiewicz

Belgijski „interes"

...zaś pod zamkiem 
dziczyzna

Olbrzymi to zamek-rezyden- 
cja: powierzchnia użytkowa 
wynosi 2700 m2, dochodzą do 

tego zabudowania folwarczne i 
park liczący ponad 20 tys. m2. 
Położony jest koło Myśliborza na 
Pomorzu Zachodnim we wsi 
Swobnica (Wildenbruch) w gmi
nie Banie, w otoczeniu pięknych 
lasów, nad Jeziorem Swobnickim 
i rzeką Tywą.

Zainteresowanie konserwatorów 
zabytków wzbudzał od lat pięć
dziesiątych: pierwsza dokumen
tacja historyczno-architektoni- 
czna powstała w szczecińskim 
oddziale PKZ w 1959 r., druga — 
w 1975 r. Wykonano także in
wentaryzacje: architektoniczną 
zamku (1959), zabudowy na fol
warku (1976) i parkowej zieleni 
(1978), a od 1976 r. w archiwum 
służby konserwatorskiej w 
Szczecinie znajdują się także wy
tyczne opracowane dla konser
watorskiego zabezpieczenia o- 
biektu Wkład finansowy i na
ukowy był więc już bardzo du
ży, ale nic z tego nie wynikło, 
bowiem swobnicka rezydencja 
z każdym rokiem stawała się 
coraz większą ruinę. Cztery lata 
temu wydawało się, że destruk
cja zostanie zahamowana...
Rycerski zakon joannitów — u- 
tworzony około 1137 r. z bractwa 
religijnego przy szpitalu Św. Jana 
w Jerozolimie — sprowadzony 
został na Pomorze w XII w. przez 
Racibora I do Sławna. Później 
książęta pomorscy obdarowywali 
ich kolejnymi posiadłościami, 
m.in. w okolicy Cedyni, Chojny, 
Stargardu i Bani. Najbardziej 
znana jest siedziba komandora w 
Rurce koło Gryfina; joannici po
zostawili po sobie także liczne 
granitowe kościoły i kaplice. W 
1373 r. zamek w Rurce został 
zniszczony przez mieszczan z 
Chojny i komandorię przeniesio
no właśnie do pobliskiej Swobni- 
cy, gdzie powstał zamek otoczo
ny jeziorem i fosą. Pierwotną 
kamienno-ceglaną warownię 
postawiono na planie kwadratu z 
wieżą w narożniku północno-za
chodnim i domem mieszkalnym. 
Z tego zamku zachowały się: 
wieża o wysokości 29 m ze 
strzelnicami, dołem czworobo
czna, wyżej cylindryczna, piwni
ce domu mieszkalnego oraz ze
wnętrzne mury obwodowe. 
Zamek w XV i XVI w. został roz
budowany (m.in. postawiono 

większy dom mieszkalny) i do 
1648 r. był siedzibą joannickiej 
komandorii. Około 1680 r. przeję
li go margrabiowie brandenburs
cy, którzy w połowie XVIII w. 
przebudowali zamek na rezy
dencję, burząc pierwotny dom 
mieszkalny i zachodni odcinek 
muru obronnego z budynkiem 
bramnym. Wzniesiono wtedy 
nowe skrzydła boczne, a elewa
cja otrzymała wystrój barokowy. 
W XIX w. rezydencję zamieszki
wali brandenburscy Hohenzol
lernowie, którzy w 1918 r. — na 
skutek braku pieniędzy — wyp
rowadzili się. Budowla zaczęła 
niszczeć w okresie międzywo
jennym, kiedy nie miała właści
ciela, niemniej jednak po 1945 r. 
jej stan był na tyle dobry, że stała 
się siedzibą dyrekcji kombinatu 
PGR Grzybno i była nią do końca 
lat osiemdziesiątych. PGR co 
prawda remontów nie przepro
wadzał, pozmieniał wnętrza, po
niszczył detale, ale przynajmniej 
obiekt nadzorował. Po wypro
wadzce zaczął się szaber: drzwi, 
okien, podłóg, całego wyposaże
nia.

Po komunalizacji majątku Urząd 
Gminy w Baniach wystawił za
mek na przetarg za ponad 7 mi
liardów starych zł; kupił go razem 
z parkiem za 500 milionów sta
rych zł (sic!) obywatel belgijski 
Johan van Leendert. W sporzą
dzonej umowie zobowiązał się 
do remontu w ciągu czterech 
lat i urządzenia ośrodka rek
reacyjno-wypoczynkowego, co 
znakomicie współgrało z letni
skowym charakterem Swobni- 
cy (uznane tereny żeglarskie i 
wędkarskie). Był to rok 1992 — 
cztery lata właśnie mijają i nie 
dość, że nie ma żadnego ośrod
ka, to nie widać także, aby zamek 
miał być remontowany. W pobli
żu, na zabytkowym terenie fol
warku pojawił się natomiast — za 
zgodą(!) wojewódzkiego konser
watora zabytków w Szczecinie — 
budynek sporej chłodni, ponie
waż van Leendert założył tu firmę 
„Agrobor” zajmującą się skupem 
i eksportem dziczyzny. Okazało 
się także, że tuż przed kupnem 
swobnickiego zamku Belg zare
jestrował w Szczecinie spółkę, 
której celem miała być... odbu
dowa zabytkowego zespołu. Jak 
by nie liczyć, wychodzi, że gdyby 
była to forma dzierżawy, nie kup
na, to Belg przez cztery lata pła-
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1. Plan 
pierwotnego 

zamku joannitów 
(według 

B. Guerquina): 
A — wieża, 

B — dom 
mieszkalny, 
C — brama 

(czarno oznaczone 
fragmenty 

zachowane) 
2.3.4. Coraz bardziej 
postępujące ruiny: 

rezydencji (2,3) 
i folwarku (4)

ciłby 10 milionów starych zl mie
sięcznie za prawie 25 tysięcy m2 
powierzchni (w tym zamkowej) 
całego założenia!!!

Ponieważ takich „przekrętów” 
wobec zabytków jest w naszym 
kraju więcej, prżypominamy, że 
obowiązuje „Ustawa o ochronie 

dóbr kultury" z 15 lutego 1962 r. 
• (ze zmianami 19 lipca 1990 r.): 
„Art. 25.1. Właściciel i użytkownik 
zabytku, w zakresie określonym 
przepisami prawa, obowiązany 
jest dbać o jego zachowanie, a w 
szczególności: 1) zabezpieczyć 
przed zniszczeniem, uszkodze
niem i dewastacją, (...) Art. 33. 
Jeżeli właściciel zabytku (...) nie 
przestrzega przepisu art. 25 albo 
jeśli interes publiczny wymaga 
przejęcia na własność Państwa 
zabytku o szczególnej wartości 
historycznej, naukowej, artysty
cznej w celu udostępnienia za
bytku ogółowi, zabytek może być 
przejęty na własność Państwa. 
(...) Art. 78. Kto będąc właścicie
lem lub użytkownikiem zabytku: 

1) nie zabezpieczy zabytku przed 
zniszczeniem, dewastacją lub 
uszkodzeniem, (...) podlega karze 
aresztu albo grzywny. (...) Art. 81. 
Niezależnie od postępowania 
karnego lub postępowania w 
sprawach o wykroczenia organy 
służby konserwatorskiej mają 
prawo przywrócić zabytek do 
poprzedniego stanu (...) na koszt 
sprawcy.”

Przynajmniej raz służba konser
watorska — mając za sobą prawo 
— powinna zająć się tą sprawą! 
Byłby to precedens i ostrzeżenie 
dla wszystkich potencjalnych 
oszustów.

(sk)

Kolejna pożoga

W nocy z 4 na 5 maja 1996 r. 
w Księżomierzu (gm. 

Gościeradów, woj. tarnobrze
skie) doszczętnie spłonął drew
niany, zabytkowy kościół para
fialny Narodzenia NMP. Jak na 
ironię losu 4 maja przypada świę
to patrona strażaków — św. Flo
riana. Przyczyną pożaru była, jak 
zwykle, wadliwa instalacja elek
tryczna. Nad ranem pogorzelisko 
przedstawiało smutny widok. 
Część nadpalonych bali mod
rzewiowych leżała bezładnie na 
stertach, obok poskręcane od 
gorąca kawały blachy i część 
metalowego wyposażenia- koś
cioła, które nie uległo stopieniu, a 
także fragmenty nadpalonych 
ksiąg liturgicznych. Została tylko 
kamienna podmurówka i opalo
ne przykościelne lipy oraz zabyt

kowa monstrancja i kielich, które 
udało się wynieść księdzu pro
boszczowi w ostatniej chwili z 
tlącej się już i pełnej dymu zakry
stii. Ocalała również rzeźba św. 
Michała Archanioła, ale tylko dla
tego, że przeniesiono ją wcześ
niej i ustawiono w zwieńczeniu 
dachu przykościelnej kapliczki 
ocalonej dzięki przeciwnemu kie
runkowi wiatru.
Kościół należał do kraśnickiej 
grupy kościołów drewnianych. 
Wzniesiony został z fundacji oko
licznych włościan (m.in. Michała 
Guza) w 1783 r. Budulcem były 
wtórnie użyte ciosane bale mod
rzewiowe z rozebranego kościoła 
z 1430 r. w Chodlu na Lubel- 
szczyźnie. Kościół był usytuowa
ny na krańcu wsi, na niewielkim 
wzniesieniu. Otaczający go teren 

to dawny cmentarz przykościel
ny. Świątynia była orientowana, 
jednonawowa, o konstrukcji 
wieńcowej. Nawa główna zało
żona została na planie kwadratu, 
prezbiterium nieco węższe, także 
kwadratowe, równe wysokości 
nawy. Od zachodu przylegała do 
kościoła niewielka prostokątna 
kruchta o konstrukcji słupowej, a 
od północy zakrystia, Przyciesie 
dębowe ułożone zostało na 
podmurówce z polnych kamieni. 
Na zewnątrz kościół był oszalo
wany pionowo deskami sosno
wymi i jodłowymi łączonymi na 
styk, ściany boczne wzmocniono 
lisicami, nawa i prezbiterium mia
ły wspólny dach dwuspadowy, 
od wschodu załamujący się trój- 
bocznie. Okap wysunięty był oko
ło 40 cm poza zrąb i obity deską 

wycinaną w zęby, zaś więźba 
dachowa z XVIII w. miała kon
strukcję krokwiowo-belkową. Nad 
kalenicą wznosiła się sygnatur
ka, z której dzwonek w wyniku 
wysokiej temperatury pożaru 
uległ całkowitemu stopieniu. 
Wnętrze kościoła nakryte było 
płaskim stropem z zaokrągle
niami po bokach, belka tęczowa 
bogato profilowana i wycinana. 
Szeroki chór muzyczny miał wyb
rzuszenie pośrodku, obok mieści
ła się drewniana klatka schodo
wa. Wyposażenie pochodziło z 
XVIII i XIX w.
W XIX i XX w. kościół był wielo
krotnie restaurowany, m.in. w 
1866 r. przeprowadzono remont 
generalny obejmujący reperację 
dachu i więźby dachowej oraz 
sygnaturki. .To właśnie wtedy
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1.2. Kościół przed (1)
i po pożarze (2)
3.4. Rzeźba proroka przed (3)
i po pożarze (4)
5.6. Obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem 
przed pożarem (5) 
oraz pozostałe po nim fragmenty 
korony i sukienki (6)
(zdjęcia: Grzegorz Komada)

prawdopodobnie założono pod 
kościołem kamienną podmurów
kę, W 1936 r. wymieniono stolar

kę okienną i zmieniono formę 
kwater okiennych, a w 1942 r. 
przed wejściem głównym dawne

schody z wielkich głazów ka
miennych zastąpiono drewnia
nymi.
Jeszcze raz na przykładzie Księ- 
żomierza można się przekonać, 
że największym zagrożeniem dla 
drewnianych obiektów sakral
nych jest pożar, którego skutki w 
większości wypadków są nie
odwracalne. Zwłaszcza wystrój 
wnętrza i wyposażenie mają 
charakter niepowtarzalny i w ża
den sposób nie można ich już 
odtworzyć. Kościół ten podzielił 
więc smutny los wielu drewnia-

5

nych świątyń, które spłonęły w 
ostatnich latach. Rekonstrukcji w 
tym wypadku nie będzie, ale mo
żna by się postarać o przenie
sienie w to miejsce innego drew
nianego kościota, np. z Racławic 
koło Niska, który jest nie użytko
wany i stoi obok nowego kościo
ła murowanego. Tylko czy 
wszyscy będą tym zaintereso
wani? Bardzo wątpliwe. Już teraz 
parafianie głośno mówią o po
trzebie wybudowania nowej, du
żej murowanej świątyni.

Jerzy Skrzypczak
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Polemiki

Odkrycie w Słupcy
Opublikowane stosunkowo nie

dawno książki o polskich orga
nach i zabytkowych prospektach (J. Go- 

łos, The Polish Organ, Warszawa 
1992; E. Smulikowska, Prospekty 
organowe w dawnej Polsce, 1989) 
obligują każdego, kto zajmuje się tą 
tematyką, do powoływania się na nie 
w pracach i artykułach. Tak zwany 
zwykły czytelnik, który zna jakieś 
stare instrumenty w różnych zakąt
kach kraju, chciałby znaleźć na ich 
temat podstawowe informacje i w tym 
celu sięga do tych dzieł, mając na
dzieję, że ich zawartość jest adekwat
na do tytułów.
Szkoda, że autorzy nie zadbali o ba
dania w terenie, a większość instru
mentów znali jedynie ze zdjęć lub opi
sów pochodzących z drugiej ręki. 
Szkoda, że nie poczekali na wyniki 
ewidencji zabytkowych organów i 
kwerendy archiwalnej, szczególnie w 
trudniej dostępnych zasobach koś
cielnych. Skoro jednak tytuły te zosta
ły wydane, należy — w imię prawdy o 
polskich organach — przedstawić 
własne odkrycia, nie zważając na ich 
odmienność.
Mateusz Brandtner z Torunia już za 
życia doczekał się sławy. Znany w 
Prusach i w Polsce, notowany jest 
przez badaczy w latach 1685—1737. 
W pomnikowej niemieckiej pracy trak
tującej o kunszcie budowy organów w 
Prusach Wschodnich i Zachodnich, 
autorstwa Wernera Renkewitza i Jana 
Jancy, wspomniano o trzynastu reali
zacjach mistrza, a następne, w Pra
butach (Riesenburg) bezpodstawnie 
przypisano Mateuszowi Obuchowi. 
Dzięki badaniom Mariana Dorawy 
wiemy o innych: w Górsku i Kowale
wie Pomorskim koło Torunia oraz w 
Topólnie koło Świecia. W ostatnim 
okresie udało się jeszcze zidentyfiko
wać w Słupi koło Płocka prospekt 
dawnych organów z kościoła domini

kanów toruńskich. Z kolei w Krocze- 
wie (woj. ciechanowskie) znajdują się 
detale z fasady pozytywu zdobiącego 
niegdyś świątynię kolegiacką w Puł
tusku, także prawdopodobne dzieło 
Brandtnera.
Oprócz katedralnego w Sandomierzu, 
wszystkie znane nam prospekty przy
pisywane warsztatowi tego organmi- 
strza mają zbliżoną formę, podobną 
snycerkę i niezwykle charakterysty
czne cechy identyfikacyjne: wyraz 
„ANNO" po lewej stronie nad pod
wójnym polem piszczałkowym i datę, 
np. „1688”, umieszczoną z prawej 
strony w analogicznym miejscu. Wy
dawać by się mogło, że tak oczywiste 
„wizytówki" nie pozwalają na żadne 
dowolności interpretacyjne i zdradza
ją od razu swego mistrza (nie wspo
minając już o czasie powstania dzie
ła). To jednak, co rzuca się w oczy 
podczas prac w terenie, niekonie
cznie jest adekwatne do badań sa
mych fotografii.
W zbiorach Instytutu Sztuki PAN znaj
duje się zdjęcie organów z Konina. 
Piękny prospekt, zeszpecony przed
wojennym tłem w postaci „parawanu" 
piszczałkowego, jest typowy dla pra
cowni Mateusza Brandtnera. W opi
sanych wyżej miejscach ma zarówno 
napis „ANNO”, jak i datę „1719”. Na 
nieszczęście dla stacjonarnych od
krywców, na zdjęciu detal ten zasło
nięty jest kościelnym żyrandolem. 
I tak w pracy E. Smulikowskiej obiekt 
z fary konińskiej datowany jest na 
około 1700 r. i jednocześnie na około 
1710 r., zaś w pracy J. Gołosa na oko
ło 1710 r. (dwadzieścia lat wcześniej 
ten sam autor skłaniał się ku dacie 
1700 r.)
Bardzo podobny jest prospekt orga
nowy ze Słupcy (woj. konińskie). Na 
fotografii ze zbiorów Ośrodka Doku
mentacji Zabytków daje się zauważyć

napis „ANNO" i uszkodzoną datę — 
pierwotnie „1717”. Oczywiście orygi
nał jest bardziej czytelny...
Dla osób nie wtajemniczonych winni 
jesteśmy kilka słów wyjaśnienia. 
Wbrew obiegowym opiniom, wiele z 
tzw. zabytkowych organów ma tylko 
okazałe fasady z epoki, za.nimi zaś

1. Prospekt organowy z 1688 r. w Słupi 
2.3. Konin: prospekt organowy z 1719 r. 
— żyrandol zasłania datę „1719” (2) 
i rekonstrukcja jego pierwotnego 
wyglądu (3)
4. Odkryty w kościele
Św. Wawrzyńca w Słupcy 
prospekt organowy 
wykonany
przez M. Brandtnera w 1717 r.
(zdjęcia: 1, 3 — Wiktor Z. tyjak)

znacznie później wykonane instru
menty, np. we Fromborku i Świętej 
Lipce, a także w Leżajsku, gdzie z wy
jątkiem niewielkiej liczby głosów in
strument pochodzi z XX w. Dawne 
organy, m.in. w Kazimierzu Dolnym, 
były bez litości wymieniane podczas 
wielokrotnych i niezbyt kompetentnie
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prowadzonych zabiegów organmi- 
strzowskich.
Natomiast w Słupcy obok barokowe
go prospektu zachowa) się niemal w 
całości pierwotny aparat brzmienia 
Wraz z mechaniczną trakturą! Jest to 
sensacja, a odkrycie tym większe, że 
nie mamy już ani jednego przykładu 
wewnętrznego wyposażenia wykona
nego ręką Mateusza Brandtnera. 
Szkoda, że w wymienionych specjali
stycznych publikacjach nie nadano 
temu obiektowi nawet najskromniej
szej rangi. To niespodziewane odkry
cie zmusza do podjęcia natychmia
stowych działań. Konserwacją i re
konstrukcją należy objąć snycerkę 
wraz z prospektem, bardziej specjali
stycznych prac domaga się część 
grająca dzieła. Na szczęście mamy 
pełny opis organów Brandtnera z ka
tedry we Włocławku i drugi przekaz w 
źródłach niemieckich, z bezcenną

dyspozycją nie istniejącego od 1896 r„ 
a zbliżonego rozmiarami do słupec
kich, dziesięciogłosowego instrumen
tu w Dąbrównie (Gilgenburg), woj. 
olsztyńskie.
Odkryliśmy więc w Słupcy organy z 
warsztatu Mateusza Brandtnera, zna
leźliśmy dokumenty, które posłużą 
przy odbudowie dzieła. Znamy także 
treść kartki, którą w 1691 r. sam 
mistrz wkleił do wnętrza instrumentu 
we Włocławku. Jest tam wspaniała 
sentencja o ponadczasowym wydźwię
ku: „Każdy siebie samego przecenia
jący, zwykl drugimi gardzić". Po
dejdźmy więc z pokorą do zasobu 
swej wiedzy, nie ferujmy wyroków 
przed zakończeniem procesu bada
wczego, działając w służbie nauki kry
tycznie odnośmy się do przedwczes
nych prób syntezy.

Wiktor Z. Łyjak

Jeszcze o malowidłach 
tumskich
W „Spotkaniach z Zabytkami", nr

3, 1996, s.30, ukazał się arty
kuł p. Tomasza Piliczewskiego Malo
widła w Tumie. Uczciwa popularyza
cja jakiejkolwiek wiedzy wymaga peł
nej prawdy, a nie zakrywania ofiarnej 
pracy wielu konserwatorów zasłoną 
milczenia. W tym wypadku chodzi nie 
tylko o prace konserwatorskie pro
wadzone w bardzo trudnych warun
kach, do których przyczyniło się ka
tastrofalne deszczowe lato 1960 r„ 
ale także o sprawozdania i pozycje 
edytorskie. O tych ostatnich autor nie 
mógł nie wiedzieć cytując choćby 
uwagę z dziennika (będącego wyłącz
nie w moim posiadaniu) K. Dąbrow
skiego. którą podałem w raporcie pi
sanym na zamówienie PKZ-Zamek w 
styczniu 1990 r. i następnie opubliko
wałem w „Ochronie Zabytków" (nr 3, 
1990, s. 112). Artykuł w „Ochronie 
Zabytków” oparłem nie tylko na włas
nych doświadczeniach konserwator
skich w Tumie w 1 960 r. i na później
szych obserwacjach, ale także na lite
raturze — tej publikowanej i tej prze
chowywanej w formie dzienników i za
pisków konserwatorskich.
Prace konserwatorskie w Tumie trwa
ły od połowy czerwca do połowy paź
dziernika 1960 r. i objęły nie tylko dol
ną konchę absydy zachodniej, gdzie 
zachowało się malowidło romańskie, 
ale także część prezbiterialną z frag
mentami malowideł póżnorenesan- 
sowych. Kierownikiem prac prowa
dzonych w ramach Pracowni Kon
serwacji Malarstwa PKZ — Oddział 
w Warszawie była Kalina Stawicka, a 
współpracownikami: Franciszek Kę
dzior, Wiesława Kwiatkowska, Zbig
niew Majcherowicz (+), Hanna Mar
kowska, Adrianna Popławska, Maria 
Rawdanowicz, Niemira Rutkowska 
(+), Leokadia Wróblewska i piszący 
te słowa. Archikolegiata i wieś Tum 
usytuowana na niewielkim wzniesie
niu wyglądała w pamiętnym 1960 r. 
jak budowla położona na wysuniętym 
ku zachodowi półwyspie, bowiem 
rzeka Bzura utworzyła tu olbrzymie je
zioro. Krajobraz był wówczas niepo
wtarzalny (zob. zdjęcie z 1960 r.). W 
konsekwencji jednak doprowadziło to 
do nieodwracalnych uszkodzeń i 
ubytków malowideł głównie w absy
dzie zachodniej. Można się zastana
wiać, czy w tak trudnych warunkach 
był sens prowadzenia prac konserwa
torskich. Ta rozterka wynikająca z 
jednej strony z etyki zawodowej, z 
drugiej z powinności realizacji zale
ceń służbowych trwała bardzo długo. 
Jej wynikiem był zorganizowany przez

Sekcję Konserwatorską ZPAP i ODZ 
objazd konserwatorski 10—12 maja 
1968 r. Był to akt społeczny, o którym 
zadecydowały nie względy finanso
we, ale głębokie poczucie odpowie
dzialności za losy zabytku. Nie spo
sób tu zresztą wymienić wszystkie 
narady, rozmowy, dyskusje i apele do
tyczące ratowania malowideł (zob. 
„Program objazdu konserwatorskiego 
organizowanego w dniach 10—12 
maja 1968 ”, Warszawa 1968; L. Krzy
żanowski, Dyskusja o konserwacji 
malowideł ściennych, „Ochrona Za
bytków”, nr 3, 1968, s. 67).
W tym roku mija 116 lat, od kiedy w 
pionierskich warunkach Władysław 
Łuszczkiewicz przeprowadził lustra
cję i opisał tumską świątynię, wołając 
dramatycznie: „Czas wielki ratować!". 
Jednocześnie mija 36 lat od początku 
rozpaczliwych zmagań grupy kon
serwatorów w równie rozpaczliwych 
warunkach, o których obecne ekipy 
nie mają pojęcia. Ale jakieś pojęcie o 
literaturze przedmiotu musiał mieć p. 
T. Piliczewski, skoro w artykule wy
mienił nazwiska prof. Dutkiewicza, 
prof. Świechowskiego, doc. Dąbrow
skiego, pomijając zupełnie wielu 
ofiarnie zaangażowanych w pracę 
konserwatorów z 1960 r„ co wyżej 
uczyniłem. Zaś za swoisty plagiat w 
wydaniu popularnym uważam cyto
wanie słów z dziennika K. Dąbrow
skiego bez podania źródła.

Stanisław Stawicki

Warunki prenumeraty
2 zł 50 gr

Cena 1 egz. — 25 0Q0 . Od 1997 r. — 3 zł. Wpłaty na minimum trzy
numery przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw, na konto Firmy AMOS, 01—806 Warszawa, ul. Zuga 
12, PKO VIII O/Warszawa, nr 1586—77578—136 (na załączonym na s. 
39 przekazie pocztowym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających minimum 10 egz. — do
datkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za do
stawę. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 
34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w Fir
mie AMOS oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej im. Boles
ława Prusa" (ul. Krakowskie Przedmieście 7) i „Zamkowej" (ul. Święto
jańska 2).

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowane są na I 
kwartał 1997 r. do 5 grudnia br.

— cała kolumna wewnętrzna

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

1 500 zł

15 000 000
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 

1 300 zł
— cała kolumna wewnętrzna (okładka s. III III) 

13 000 000

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka ceny o 50%

III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo

jedno słowo w ramce

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!

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

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod adresem redakcji 
(00-67ZWarszawa, ul. Piękna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 
Firma AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
1586-77578-136. Ceny:
I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe

Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

— cała kolumna zewnętrzna 

(okładka s. IV)

10 000 
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych opiekunów za
bytków udzielana jest zniżka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace redakcyjne, grafi
czne i techniczne. W wypadku dostarczenia przez zleceniodawcę og
łoszenia gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 
10%.
PODATEK VAT doliczany jest do zleceń

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodarczych — w wy
sokości 22% ceny reklamy — ogłoszenia

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

— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) reklamy mieszczącej się 
w profilu pisma 

1 200 zł
12 000 000

600 zł
6 000 000

300 zł
3 000 000

150 zł
1 500 000

1 400 zł
14 000 000

70 gr

7 000



Mały 
Kraków

„Zmalał Biecz, zmalał nie do poznania, 
Małym Krakowem zwał się z podania”— 
pisał z żalem Filip Srzeniawski 
(1823—1903), biecki nauczyciel i poeta. 
W średniowieczu rzeczywiście nazywa
no Biecz „Małym Krakowem” — „Parva 
Cracovia”. Usytuowany przy ważnym 
szlaku handlowym z Węgier był mia
stem bogatym — mury obronne z 17 
basztami i barbakanem otaczały zabu
dowę, z której przetrwało wiele obiek
tów wysokiej klasy.

1. Panorama miasta i jej dominanty; 
od lewej strony: dzwonnica, fara, baszta Kowalska i ratusz

2. Kościół farny Bożego Ciała 
budowany od końca XV w. do 1521 r. 

— to najwybitniejsza późnogotycka świątynia 
w Małopolsce; 

obok widoczna dzwonnica — dawna wieża obronna 
— z początku XVI w.

3. Fragment murów obronnych z XIII—XVI w. 
i baszta Kowalska

4. Klasycystyczny ratusz z ok. 1830 r. 
zbudowany został na zrębach gotyckich (XV—XVI w.); 

wieża renesansowa z lat 1569—1581 
pokryta jest sgraffitami

5. Kamienica Barianów-Rokickich 
z pierwszej połowy XVI w.; 

od 1557 r. znajdowała się tu apteka 
(zdjęcia: 1,5 — Andrzej Laskowski, 

2, 3, 4 — Wiesław M. Zieliński)


