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Od redakcji

Niegdyś wzorem był dwór — budowla 
charakterystyczna dla różnych regionów 
kraju, tuż po wojnie budowano byle jak i 
byle szybciej, w latach siedemdziesią
tych stworzono dom-klocek pokryty 
eternitem i ozdobami, a cały czas naśla
dowano architekturę miejską lub pod
miejską — dwa, trzy piętra, najczęściej 
bez drzew, żeby dom był dobrze wido
czny. Teraz pojawiają się warownie — 
imitacje średniowiecznych zamków z 
basztami, bunkrów otaczanych wysoki
mi murami ze złoconymi wieżyczkami 
na rogach. Tak wygląda nasz krajobraz 
— coraz mniej w nim tradycji miejsca 
czy regionu. Krótko mówiąc jest zdewa
stowany, a więc świadczący o złej gospo
darce. Okazało się nagle, że harmonijny, 
piękny krajobraz zyskuje wartość eko
nomiczną, bo oznacza turystów z miast 
i pieniądze. Zaczynamy go więc szukać i, 
o dziwo, jeszcze znajdujemy! O naszym 
krajobrazie końca XX w. traktuje arty
kuł na s. 4, a na s. 20 odnotowujemy 
smutny powrót do coraz smutniejszego, 
choć dalej pięknego Czerska pod War
szawą, gdzie od lat nic się nie robi, aby 
nadać tej miejscowości należny jej tury- 
styczno-rekreacyjny standard. Z tym 
tematem wiążą się nasze Świąteczne i 
Noworoczne życzenia dla Czytelników — 
obyśmy w nadchodzących latach, jakie 
pozostały do końca wieku, zrozumieli i 
docenili polski krajobraz — bez szpecą
cych go budowli, bez źle pojętej ingeren
cji człowieka i oczywiście — bez śmieci.

Potrafią dbać o swoje krajobrazy w in
nych krajach, potrafimy i my! W tym 
miejscu chcemy przypomnieć, że jednym 
z programów działań resortu kultury 
jest od roku „Ochrona i konserwacja za
bytkowego krajobrazu kulturowego” — 
program spóźniony co najmniej o 40 lat, 
preferujący ochronę nie tylko zespołów 
zabytkowych, ale przede wszystkim ca
łych obszarów.
Do poczytania w czasie okresu świąte
cznego polecamy w tym numerze artykuł 
o Napoleonie — dyktatorze mody (s. 9), 
o pałacach i dworach nad Niemnem 
(s. 16), pierwszych zakopiańskich nar
ciarzach (s. 27), nawierzchniach stołe
cznych ulic (s. 28) i odkryciu starych 
zdjęć przedstawiających wnętrza jedne
go z warszawskich pałaców (s. 35), a tak
że o londyńskim pubie, gdzie umiejętnie 
połączono tradycję ze współczesnością 
(s. 33).
W następnym numerze zetkniemy się z 
problemem zabytkowości na przykła
dzie... neonu, dowiemy się o następnych 
zagadkach skorup i słynnych serwisach. 
Na końcu styczniowego numeru zamieś
cimy spis treści rocznika 1996.

UWAGA CZYTELNICY!
Już po raz trzeci informujemy o nieuni
knionej podwyżce ceny jednego egzemp
larza „Spotkań z Zabytkami”. Od sty
cznia 1997 r. będzie on kosztował 3 zł, 
prenumerata na cały rok — 36 zł, a na 
pół roku — 18 zł (przekaz na s. 39).

1



DO prze9lądy
KT Poglądy

w geście wdzięczności Ojca 
Świętego za przyznanie mu ho-- 
norowego obywatelstwa stolicy. 
„Złożenie do Grobu”, malowidło 
Caravaggia o wymiarach 
300 x 203 cm, powstało w latach 
1602—1604 na zamówienie do 
kaplicy Opłakiwanie w kościele

parków jest przejmowanie ich 
przez prywatnych właścicieli.

(„Gazeta Kielecka", 1 IX 1996)

★ ★ ★

W Polsce działa około 700 pla
cówek muzealnych, z czego 300 
otwarto w ostatnich latach. Po
wstanie części z nich — to reak
cja na wcześniejsze zakazy, np. 
w Szklarskiej Porębie ponownie 
uruchomiono muzeum Gerharta 
Hauptmanna, a w dworku w 
Parchaniu, dawnej własności 
generała Sikorskiego, powstaje 
muzeum jego imienia. Trwają 
prace nad utworzeniem stałego 
muzeum wolnomularstwa pol
skiego. Wiele lokalnych muzeów 
— to rodzaj pomysłowych inwe
stycji o charakterze promocyj
nym. Niewielki Szczucin ma uni
katowe Muzeum Drogownictwa, 
gdzie obok obszernej ekspozycji 
walców drogowych można prześ
ledzić budowę drogi, przedsta
wioną w formie przypominającej 
„Panoramę Racławicką”. W Lu
bomierzu, gdzie kręcono film 
„Sami swoi”, powstaje Muzeum 
Kargula i Pawlaka.

(„Wprost", 22 IX 1996)

★ ★ ★

W Świnoujściu w grudniu 1857 r. 
uruchomiona została latarnia 
morska. Na owe czasy był to 
obiekt wspaniały, najwyższy tego 
typu na świecie. Latarnia miała 
cztery lampy na olej rzepakowy, 
system luster i pryzmatów dawał 
wiązkę światła widoczną z odleg
łości 13 mil morskich. Kiedy 
podczas rozbudowy powojennej 
Świnoportu wysadzano część 
starych obiektów, detonacje 
spowodowały zarysowania i pę
knięcia muru latarni. Kolejne zni
szczenia muru poczyniły przeła
dunki apatytów i fosforytów na 
położonym w sąsiedztwie Na
brzeżu Chemików.
Dzisiaj latarnia stoi pusta i zam
knięta dla zwiedzających. Szko
da, bo to jeden z najpiękniej
szych zabytków architektury te
go typu w Europie. Trzeba latar
nię ratować. Czy znajdą się na to 
fundusze?

(„Kurier Szczeciński",
24 IX 1996)

•fc ★ ★

W okresie od 15 września do 15 
października br. czynna była w 
Muzeum Narodowym w War
szawie wystawa „Caravaggio i 
różne oblicza caravaggionizmu”. 
Była to wystawa jednego dzieła 
— „Złożenia do Grobu” ze zbio
rów Pinakoteki Watykańskiej; 
obraz opuszczał dotychczas Wa
tykan tylko raz, na wystawę w 
National Gallery w Waszyngtonie 
w 1984 r., do Warszawy przybył 

„Złożenie do Grobu” 
Caravaggia

Badaczka Krystyna Moczulska 
rozwiązała tajemniczą symbolikę 
„Damy z gronostajem" Leonarda 
da Vinci — najcenniejszego 
obrazu w polskich zbiorach. Od 
ponad stu lat historycy sztuki wi
dzieli w portrecie Cecylii Galle- 
rani alegorię czystości, miłości i 
wierności, tymczasem Krystyna 
Moczulska łączy go z mitem o 
dramatycznych okolicznościach 
narodzin Heraklesa, nieślubnego 
syna Zeusa i Alkmeny. Według 
tego mitu młoda służąca Alkme
ny, za pomoc w narodzinach 
przyszłego herosa wbrew woli 
Hery, zamieniona została w łasi
cę, której wierzenia przypisują 
zdolność ożywienia nawet 
swoich zmarłych dzieci.

(„Gazeta Pomorska", 
29 VIII 1996)

Santa Maria in Vallicella w Rzy
mie. Arcydzieło to wzbudzało za
chwyt i respekt innych twórców: 
trzykrotnie kopiował je Rubens, 
odtwarzali je Fragonard, Geri- 
cault, Cezanne.
Obrazowi Caravaggia towarzy
szyło na wystawie 35 malowideł 
artystów tworzących w XVII w. 
we Włoszech, Hiszpanii, Francji, 
Holandii, Flandrii i Niemczech, 
pozostających pod wpływem 
twórcy „Złożenia do Grobu” i od 
jego nazwiska zwanych cara- 
vaggionistami.
Wystawa w warszawskim Mu
zeum Narodowym uznana zosta
ła za wydarzenie muzealne 
ostatnich dziesięcioleci.

★ ★ ★

W województwie kieleckim jest 
228 parków, z czego około 70% 
wpisanych zostało do rejestru 
zabytków. Stanowiły one charak
terystyczną oprawę siedzib pol
skiego ziemiaństwa. Powojenny 
dekret o reformie rolnej spowo
dował zachwianie ciągłości gos
podarowania, co wpłynęło rujnu
jąco na stan dworów i ich oto
czenia, czyli właśnie parków. 
Najcenniejsze z nich w woje
wództwie kieleckim znajdują się 
w Bejscach, Bałtowie, Końskich, 
Krzelowie, Nieznanowicach i 
Chrobrzu. Mimo odpowiednich 
przepisów o ich ochronie więk
szość parków podlega systema
tycznej dewastacji. Nie ma fun
duszy na refundację kosztów 
poniesionych przez użytkowni
ków przy pielęgnacji i porządko
waniu zieleni parkowej. W do
brym stanie jest zaledwie nie
wielka grupa założeń parkowych, 
m.in. w Końskich, Busku, Ob- 
lęgorku i Bałtowie. Szansą dla 

★ ★ ★

Trzysta lat temu między Toru
niem a Nowem żyło około 80 ty
sięcy Holendrów; byli oni men- 
nonitami. Ich pasją było budo
wanie. Dziś w zastraszającym 
tempie giną ostatnie zabytki po 
tej społeczności, a we wsiach,

Budynek 
o cechach

holenderskich 
w Niedźwiedzicy 

na Żuławach

które założyli, nikt już prawie o 
nich nie pamięta. Mennonici na 
terenach, na których osiedlili się, 
zmienili krajobraz. Kopali kanały, 
zakładali stawy, budowali tarasy, 
sypali wały, stawiali liczne wia
traki. U schyłku XVIII w., gdy dol
ny bieg Wisły zabrały Prusy, 
mennonitów zaczęło ubywać, a 
koniec ich historii nastąpił w 
1945 r. Pozostały po nich kanały i 
wały, ale straszny los spotkał bu
dynki, np. w województwie byd
goskim zaledwie kilka zachowało 
się w oryginale i nadaje się je
szcze do użytkowania — są to 
m.in. budynki w Bratwinie, Micha
łach, Mątwach.

(„Gazeta Regionalna", 
25 IX 1996) 

★ ★ ★

Obrazy Józefa Chełmońskiego 
ciągle osiągają wysokie ceny. 
Na wrześniowej aukcji Domu 
Aukcyjnego „Unicum” w War
szawie młodzieńczy obraz „Wnę
trze stajni” sprzedany został za 
188 tys. zł; był najdroższym obra
zem na tej aukcji. W maju na 
aukcji domu „Pol-Swiss Art” olej 
„Na kresach” sprzedano za 295 
tys. zł i była to najwyższa cena 
uzyskana dotychczas za obraz 
Chełmońskiego.
Z kolei na październikowej aukcji 
w krakowskiej „Desie” sensacją 
był olej Jana Matejki „Otrucie 
królowej Bony", który uzyskał 
cenę 222 tys. zł, cena wywoła
wcza wynosiła 50 tys. zł. Obraz 
ten znajdował się w prywatnych 
rękach, a ostatnia wzmianka o 
jego losach pochodziła z lat trzy
dziestych.

(„Rzeczpospolita, 7 X 1996)

★ ★ ★

Podczas zorganizowanej we 
wrześniu br. we wnętrzu kolegia
ty łęczyckiej konferencji nauko
wej prof. Andrzej Koss z Akade
mii Śztuk Pięknych w Warszawie 
obalił mit, jakoby zabytkowi naj
bardziej zaszkodziło posadowie
nie na podmokłych podłęczyc- 
kich gruntach. Jego zdaniem, 
główna przyczyna zniszczenia 
tysiącletnich murów — to fatal-

Kolegiata 
w Tumie 

pod 
Łęczycą

nie prowadzone powojenne pra
ce konserwatorskie — był to 
eksperyment z cementem w 
obiekcie wzniesionym głównie 
przy użyciu kamienia oraz mod
na niegdyś „cebertyzacja”. 
Obecne prace dają świątyni 
szansę przetrwania, czy znajdą 
się jednak odpowiednie na ten 
cel fundusze?

(„WiadomościDnia", 23 IX 1996)

DO pM&ądy 
rr poglądy
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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 maję w 
swoich zbiorach i nie potrafię określić np. ich twórcy, lat powsta
nia, 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 pewne niejas
ności. Redakcja w porozumieniu ze specjalistami będzie starała 
się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

Według naszych specjali
stów jest to kołowrotek typo
wo niemiecki (intarsjowa- 
nie!), eklektyczny z cechami 
barokowo-renesansowymi, po
chodzący z drugiej połowy 
XIX w. Prawdopodobnie słu

żył bardziej jako ozdoba 
mieszkania niż był przedmio
tem użytkowym — stąd 
zresztą jego dobry stan za
chowania. Cena kołowrotka 
może kształtować się od 500 
do 1000 zł.

„Jestem w posiadaniu bardzo 
ciekawego kołowrotka odku
pionego od starszej pani, być 
może należącej do ludności 
napływającej na tzw. Ziemie 
Odzyskane po ostatniej woj
nie. Wysokość kołowrotka —. 
120 cm, średnica koła — 36 
cm. Jest on bogato intarsjo- 
wany i profilowany, na pod
stawie znajduje się naklejona 
zniszczona grafika przedsta
wiająca jakąś scenę w 
mieszkaniu z siedzącą kobie
tą w długiej sukni. Kiedy wy
konywano takie kołowrotki, 
dla kogo mogły być przezna
czone i jaka jest ich obecna 
wartość handlowa?”

Czeslaw Koziol 
Człuchów

1.2. Kołowrotek (1) 
i fragment 

zdobionego 
koła (2)

„Ten kufel (lub dzban) fajan
sowy do piwa lub wina o wy
sokości 37 cm, z cynową 
przykrywką wyprodukowała 
firma Reinhold Merkelbach 
Grenzhausen i ma numer 
3124 oraz literkę »M« umie
szczone na spodzie. Na 
przedniej części znajduje się 
jakiś herb lub znak przedsta
wiający postać sowy, poniżej 
napis »PORTA POLONIA« 
czyli »Brama Polska«, a je

szcze niżej litery »I.A.V.«. Na 
cynowym wieczku wygrawe
rowano gotykiem napis: 
»VON KURTIUZ ZUSEINEM 
RITTERSHLAG« czyli »Von 
Kurtiusowi za szlachetną ry
cerską walkę«. Chciałbym 
wiedzieć, kim był Von Kurtius 
i za jaką walkę otrzymał ten 
kufel, czyj był znak sowy i 
gdzie znajowała się Brama 
Polska?”

S.K.
Sosnowiec

kształtu uchwytu i dziobu na
czynia. Jest to wyrób ka
mionkowy, tzw. dzban koni- 
czny (tj. w formie ściętego 
stożka) z cynową wypukłą 
pokrywą, niewielkim dziob
kiem i wyjątkowo skromną w 
relacji z rozmiarami dekora
cją plastyczną. Dzbany takie 
wytwarzano m.in. w Nie
mczech na terenie znanego z 
tradycji garncarskich We- 
sterwaldu. Produkowane tam 
od XVI w. naczynia kamion
kowe już na początku XVII w. 
zyskały znamiona wyrobów 
artystycznych, a warsztaty 
w Hóhr, Grenzau i właśnie 
Grenzhausen były głównymi 
ich dostawcami. W stosun
kowo dużej liczbie naczynia 
kamionkowe eksportowano 
do Gdańska — wówczas bo
gatego, hanzeatyckiego mia
sta u „wrót Polski” — być 
może stąd aluzyjny napis na 
dzbanie „Porta Polonia”. Pre
zentowane naczynie nie jest 
jednak tak wiekowym zabyt
kiem. Pochodzi z wytwórni fa
jansu i kamionki Reinholda 
Merkelbacha w Grenzhau
sen koło Koblencji, gdzie do 
dzisiaj produkuje się udane 
naśladownictwa dawnych 
wyrobów westerwaldzkich. 
Naczynie można datować na 
koniec XIX — początek XX w., 
zaś „rycerska walka" — to 
raczej synonim jakiejś spor
towej rywalizacji.

Wyjaśniamy to, co zdołaliśmy 
ustalić na podstawie niezbyt 
ostrego zdjęcia, wykonanego 
w fatalnym ujęciu czołowym 
bez możliwości zobaczenia 

U/U/ wi.edzi.ećW w W więcej
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Polski krajobraz 
u schyłku 

wieku dwudziestego. 
Wszędzie 

widoczny chaos, 
brzydota 

i... śmiecie. 
Od czasu 
do czasu 

jesteśmy jednak olśnieni 
nastrojowym, 

jakby malowanym 
pejzażem. 

Czy z tego olbrzymiego 
pomieszania 

wyłoni się kiedyś 
stabilny krajobraz, 

typowy właśnie 
dla tej części 

Europy?

Nasz
fin de siecle

LECHOSŁAW HERZ

P
o miesięcznym pobycie poza krajem 

właśnie doń wracałem. Samolot wy
chynął z chmur nad dziwnie mi zna
jomym krajobrazem. Rozpoznawałem miejsca, 

na które tyle razy patrzyłem, tyle że na mapie 
lub z poziomej perspektywy w czasie wędrówki. 
Obraz z samolotowego okienka był jednak jakby 
piękniejszym obrazem oczekiwanej ziemi ro
dzinnej, której tak byłem stęskniony.

Nieco później znów patrzyłem z góry na swój 
kraj. Już nie z dziesięciu tysięcy metrów, śmig
łowiec leciał zaledwie kilkaset metrów nad zie
mią. Zobaczyłem fenomenalnie piękną Wisłę 
meandrującą pośród piaszczystych łach i mie
lizn, jej liczne boczne koryta i starorzecza na ta
rasie zalewowym. Na wysokim brzegu wznosiły 
się romańskie wieżyce kościoła w Czerwińsku, 
świetnie wkomponowane w ten pejzaż. Impo
nował ogrom lasów Puszczy Kampinoskiej i jej 
turzycowiska, pocięte ścieżynkami łosi i dzików. 
Zobaczyłem również przerażający bałagan urba
nistyczny i nieład architektury — z tej wysokości 
widać to było szczególnie dotkliwie. Na mapie 
nie dostrzega się brzydoty wiejskich domów, ja- 
dąc samochodem przejeżdża się obok, patrząc na 
jezdnię; obraz widziany z tych kilkuset metrów 
był porażający.
W podręczniku dla „miłośników krajowido- 
ków”, wydanym w 1919 r., przeczytałem, że 
przyjemność z wędrówki jest odwrotnie propor
cjonalna do szybkości, z jaką się poruszamy. Jak 
można się domyślać, autorzy szczególniejszą 
estymą darzyli zwiedzanie kraju pieszo. Szczęś
liwi! Dzisiaj musieliby zmienić zdanie — pobo
cza dróg polnych i leśnych, zagajniki i puszczań
skie ostępy, wiejskie podwórka, koryta potoków i 
rzek, wszystko jest pełne śmieci. W gruncie rze
czy trudno się dziwić, przecież pojawiło się tak 
wiele nowych wyrobów. Dawniej wszystko się 
przydawało, dziś worki i butelki z tworzyw sztu
cznych przez wieki pozostaną w lasach i na po
lach jako „signum temporis nostris”, zaś stare 
opony posłużą jako huśtawki dla dzieci i obudo
wa gazonów przed wiejskimi szkołami, z których 
wyjdą następne pokolenia obywateli wyszkolo
nych w bezguściu.

O kraju wiele mówi jego pejzaż wiejski, mniej 
miejski. Taki czas nastał, że niewiele się róż
nią między sobą przedmieścia Paryża, Barcelo
ny i „dowtowny” oraz „cities” Londynu, Singa
puru, Mediolanu czy Houston. Wieś malajska 
wciąż jest inna od tej z hrabstwa Yorkshire, 
kalabryjska od toskańskiej, lecz chociaż wciąż 
trwają miasteczka prowansalskie, zatracają się 
już te, które położone są w bogatej Padanii. 
U nas wszystko ulega ujednoliceniu; pamię
tam jeszcze — i to nie ze skansenów — czym 
różniła się mazowiecka wieś księżacka od rów
nie mazowieckiej wsi kurpiowskiej. U schyłku 
naszego wieku nawet śmieci są te same i te same
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1. Chaos w zabudowie, domy-klocki, 
w głębi kilkupiętrowe dominanty
— oto typowy pejzaż polskiego miasteczka 
(Bielsk Podlaski)

2. Zbyt częsty widok: zabytkowa willa z 1903 r. 
obudowana blokami z wielkiej płyty (Sopot)

3.4. Lata siedemdziesiąte
— wiejskie domy o płaskich dachach,
ale za to bogato zdobione (Wąwolnica i Sławków)
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5.6. Budować można wszędzie i jak się chce
— lata dziewięćdziesiąte na Mazowszu: 
„zamek” koło Łomianek (5)
i „japońszczyzna” koło Nowego Dworu (6)

7.8.9.10. Piękno polskiego krajobrazu
— to właśnie ono decyduje
o wartości ekonomicznej kraju, regionu, okolicy 

11. Lecz to też jest polski krajobraz, niestety!

(zdjęcia: 5,6- Wiesław M. Zieliński,
8 — Agnieszka Bykowska,
10 — Izabela i Tomasz Kaczyńscy,
11 — Lechosław Herz)
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butelki po wódce wśród nich zalegają. Ktoś, 
kto pamięta wieś podhalańską, nie może długo 
usnąć po obejrzeniu brzydoty nowoczesnej pod
halańskiej architektury w Zębie lub Waksmun
dzie. Pozostał Chochołów, lecz co z resztą? 
Austriacy, Bawarczycy, Szwajcarzy stworzyli 
w alpejskiej wsi typ domu będącego rozwinię
ciem starszej architektury drewnianej, jej prze
tworzeniem. Powszechnie znani i podziwiani z 
miłości do swojego folkloru Podhalanie stwo

rzyli dom, który zaprzecza wszystkiemu, co naj
lepsze w góralskiej tradycji, chociaż udaje, że tak 
nie jest.
W polskim krajobrazie szczególną rolę przez 
wieki odgrywały wieże kościelne. Trzeba przy
znać, że spośród nowych świątyń wiele jest inte
resujących, większość jednak nie przejdzie do hi
storii, jak przeszedł neogotyk z końca ubiegłego 
wieku. Pytanie winno się postawić ważniej
sze: co w ogóle do tej historii przejdzie? Ja-
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ki znak pozostawimy wśród naszego krajo
brazu, znak, który za lat sto będzie wyró
żniał polską architekturę spośród innych 
na świecie? Gaudiego jakoś nie widać...
Zdaję sobie sprawę z jednostronności mojego 
spojrzenia, być może zbyt ochoczo rozdzielam 
razy. Być może trzeba przeżyć ów czas poczwar- 
ki, bo tak jest tam, w górze napisane, lecz 
wszystko się zmieni, jak wiemy przecież z do
świadczenia. Niekiedy zmiany te widać w ciągu 
jednego pokolenia. Od lat trzydziestu kilka razy 
w roku odwiedzam tę samą wieś. Spalona w cza
sie wojny, po odbudowie była drewniana o do
mach stawianych szczytem do drogi piaszczystej 
lub błotnistej, zależnie od pogody. Potem drew
niane płoty ustąpiły metalowej siatce. Jeszcze 
potem obok chałupy zbudowano z cegły płasko- 
dache pudło do mieszkania z wnęką na Matkę 
Boską. Drewniane domy akurat rozbierano, gdy 

we wsi pojawił się asfalt. Furmankę zastąpiła 
„taksówka”, z czasem owe ceglane pudełka po
częły znikać, a na ich miejscu pojawiły się „pol
skie” wille o łamanym dachu, romańskich łukach 
ganku, neoklasycznych tralkach przy schodach i 
balkonach. Za ogrodzeniem wciąż jeszcze sterty 
śmieci, też jakby okazalszych. Zaś na Mazurach 
pewien sympatyczny i wybitny literat zapala 
właśnie ulubioną fajkę, siedząc przed swoim gó
ralskim domem wybudowanym przez cieśli z 
Dzianisza. Po angielsku urządzony ogród, za 
nim ogromne jezioro, za które zachodzi właśnie 
słońce w sposób bardzo malowniczy. Niedługo i 
za horyzont zajdzie nasz wiek dwudziesty. Do
biega końca nasz fin de siecle. Jaką nazwę 
nada tym latom wszystkowiedząca, piękna 
Klio?

Lechosław Herz

Kolędnicy

Coraz rzadziej, zwłaszcza 
w mieście, ale jednak się 
zdarza... W dniach Bożego Na

rodzenia dzwonek do drzwi, a 
za drzwiami — mali kolędnicy 
z szopką. Zaprośmy ich, wysłu
chajmy i obdarujmy, wnoszą 
bowiem do naszego domu 
cząstkę wielowiekowej tradycji, 
zubożonej już, ale przecież au
tentycznej. Zwyczaj chodzenia 
z szopką przybierał rozmaite 
formy. Czasem prezentowano 
całe spektakle, ukazywane za 
pomocą lalek na przenośnej 
szopkowej scence lub grane 
przez samych kolędników, kra
kowskich, lwowskich czy war
szawskich rzemieślników lub 
uczniaków. Znacznie prostsze 
było i pozostało wędrowanie od 
mieszkania do mieszkania z 
małą skrzynkową szopką, cza
sem zawieszoną na szyi, kiedy 
indziej ustawianą na stole. 
Opowieść o Narodzeniu, kilka 
kolęd i życzenia dla gospoda
rzy wypełniały krótką wizytę 
świątecznych gości.
W Muzeum Religii we Lwowie, 
w dawnym klasztorze domini
kanów, stoi taka właśnie 
skrzynkowa szopka, niewielka, 
ale bogata i ozdobna. W na po
ły egzotycznym, na poły swoj
skim krajobrazie Trzej Królo

wie z orszakiem i pasterze z 
owcami podążają do żłobka; 
rzeźbioną ramę wieńczy napis: 
GLORIA IN EXCELSIS DEO. 
Dziś wytwory tak kunsztowne 
obejrzeć możemy jedynie w 
muzealnych zbiorach. Cho
dzącym z szopką dzieciom wy
starcza kartonowe pudło, za
aranżowane wedle własnych 
umiejętności. Co nie znaczy, że 
taka szopka nie może być 
barwna i interesująca. Kolęd
nicy, którzy w 1990 r., w pier
wszy dzień świąt zawitali do 
naszego domu w Świdnicy, 
włożyli w przygotowanie swojej 
szopki wiele pomysłowości i 
pracy. Śpiewając zaś Dzieciąt
ku i nam najpiękniejsze kolędy, 
nie mniej byli przejęci niż ich 
poprzednicy sprzed lat.

Jarosław Komorowski

1. Szopka 
z lwowskiego 

muzeum
2. Kolędnicy 

1990
(zdjęcia: 

Jarosław Komorowski)
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Jaki wpływ 
mogą mieć 

na modę 
polityczne 

lub militarne 
działania 

wybitnych 
osobowości?

C
esarz miał własne poglądy na temat spo
sobu ubierania się kobiet. Był zdecydo
wanym przeciwnikiem gorsetu, uważa
jąc, że „jest on mordercą rodzaju ludzkie
go”. Przekonanie to było akurat zgodne z zaleceniami 
klasycyzującej mody epoki napoleońskiej, odrzucają

cej gorset jako szczegół nie pasujący do sylwetki, sty
lizowanej „a la antique”. Nie lubił sukni damskich w 
białym i czarnym kolorze, choć w tym wypadku gust 
Napoleona był sprzeczny z kolorystycznymi prefe
rencjami współczesnej mu mody. Nie zwracał uwagi 
na modniarskie szczegóły, ale jako Cesarz wymagał 
dostosowania dworskich toalet do wymogów obowią
zującej etykiety.

Napoleon 
dyktuje 

modę
ANNA SIERADZKA

Liczne przekazy historyczne, 
wspomnienia i relacje pamiętnikarskie 

dotyczące Napoleona Bonaparte 
ukazują go jako człowieka 

nie przywiązującego zbyt wielkiej wagi 
do własnego stroju. 

Czy zatem można mówić 
o jego wpływie na modę kobiecą 

pierwszych lat XIX w.?
Oczywiście nie była to żadna 

bezpośrednia ingerencja 
w ustalanie obowiązującego 

stylu damskich ubiorów, 
ale polityczne i militarne 

działania Napoleona 
znalazły odbicie także w tej dziedzinie.

1. „Portret Madame Recamier” 
F. Gerarda z 1802 r. 
ukazuje „koszulkę” 

z kaszmirowym szalem

Przedstawiając modę kobiecą czasów napoleońskich, 
skupimy uwagę na jej polskich przykładach. Rady
kalne zmiany wprowadzone w wyglądzie i ubiorach 
Francuzek na początku lat dziewięćdziesiątych 
XVIII w. dość szybko bowiem dały o sobie znać w 
Polsce. W Paryżu w 1793 r. po raz pierwszy opubli
kowano konkretne projekty dotyczące kroju sukni „a 
la antique”, naśladujących wzory greckie i rzymskie. 
W Polsce, jak wspomina Jan Duklan Ochocki, już 
zimą tegoż 1793 r. na balach wydawanych w czasie 
trwania sejmu w Grodnie damy polskie występowały 
w przejrzystych tunikach z białych tkanin i anty-
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2. Polska suknia 
batystowa, 
haftowana
z ok. 1805 r.

3. Francuski lub angielski 
szal jedwabny
z ok. 1815 r.

4. Białość karnacji
i białość stroju
— portret Marii Walewskiej 
malowany
przez M. V. Jacqotota 
w 1813 r.

5. Empirowa suknia 
na portrecie 
księżnej Szakowskiej 
pędzla J. L. Mosniera 
z 1806 r.

6. Maria Walewska 
w czarnej 
sukni dworskiej 
na portrecie
F. Gerarda z 1811 r.

cznych sandałkach na bosych stopach ozdobionych 
pierścieniami. Jedynym okryciem tancerek były ko
lorowe szale, malowniczo udrapowane na białych tu
nikach.
Kilka lat później moda Dyrektoriatu (1795—1799) i 
Konsulatu (1799—1804), lansująca suknie — ko
szulki z wysoko podniesionym stanem, dużym de
koltem i krótkimi rękawkami, szyte głównie z bia
łych tkanin, pozbawione dekoracji lub zdobione wy
łącznie białym haftem, została całkowicie zaakcep
towana przez Polki. Wzorem paryskich wyroczni 

elegancji — Józefiny Bonaparte i Julii Recamier — 
polskie panie chętnie nosiły też najbardziej charakte
rystyczny dodatek do antykizującego stroju — kasz
mirowy szal. W pierwszych latach panowania klasy- 
cyzującej mody szal ów uważany był za jedyne dopu
szczalne okrycie damskiej sukni — bo czyż starożyt
ne Greczynki lub Rzymianki miały płaszcze z ręka
wami?! Wprawdzie w końcu lat dziewięćdziesiątych 
XVIII w. pozwolono kobietom używać także pła
szczy o nowym fasonie — z wysoko umieszczoną ta
lią, długimi rękawami i lekko poszerzonym dołem,
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7. Toaleta dworska 
na portrecie 

królowej Neapolu 
Marii Karoliny Bonaparte z córką, 

malowanym 
przez E. Vigie-Lebrun w 1807 r.

8. Polska suknia balowa 
z haftowanego tiulu z ok. 1810 r.

9. Francuska suknia spacerowa z 1814 r.

10. Francuska „wilczura” z 1814 r.

(reprod. i zdjęcia: Jacek Borowik)

ale prymat szala utrzymał się przez przeszło trzy dziesięcio
lecia. Najbardziej pożądane, ale też najdroższe były kaszmi
rowe szale indyjskie z różnobarwnym ornamentem o moty
wach palmet i drobnych wzorów roślinnych. Obok szali 
wzorzystych wielką popularność zyskały także nieco tańsze 
kaszmirowe szale jednobarwne, zwłaszcza żółte i czerwone. 
Gładkie szale przeważnie dekorowano na krańcach haftem o 
motywach meandra, wolut czy palmet.
Kaszmirowe szale, zwane w Polsce tyftykowymi (lub dy- 
wdykowymi) albo tureckimi, już około 1801 r. wymieniane 
były w spisach garderoby polskich elegantek, nieodmiennie 
też pojawiały się na ich portretach. Z czerwonym szalem,

malowniczo udrapowanym na skale, przedstawił w 
1804 r. Franęois Gerard „La belle Gabrielle”, czyli 
słynącą z urody Katarzynę z Jaworskich Starzeńską. 
Zdobnicze walory szala umiała wykorzystać Telime
na z Pana Tadeusza, która „stanąwszy nad strumie
niem, rzuciła na trawnik/ Z ramion swój szal powiew
ny, czerwony jak krwawnik”, by następnie wdzię
cznie upozować na nim swą postać...
W tym kontekście godna odnotowania nawet przez 
złośliwą pamiętnikarkę, Annę z Tyszkiewiczów Po- 
tocką-Wąsowiczową, była skromność wymagań Marii 

Walewskiej. W czasie najgorętszego etapu romansu z 
Napoleonem (kwiecień 1807 r.) nie chciała ona przy
jąć od Cesarza części szali ofiarowanych przez amba
sadora perskiego dla cesarzowej Józefiny, a w końcu, 
nie chcąc wzbudzić gniewu kochanka, wybrała z ko
lekcji tylko jeden szal, najprostszy i najskromniejszy, 
oświadczając przy tym, że przekaże go przyjaciółce... 
Również na słynnym balu, wydanym przez ministra 
Talleyranda w warszawskim Pałacu Teppera 17 sty
cznia 1807 r., Maria Walewska wzbudziła zaintere
sowanie Cesarza swoją urodą, a wywołała kąśliwe 
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komentarze zazdrosnych o jej konkietę pań m.in. 
skrajną prostotą swego stroju — białą, gładką suknią 
bez żadnych ozdób i biżuterii. Jak stwierdziła sama 
Walewska na kartach pamiętnika (publikowanego 
we fragmentach przez Mariana Brandysa w książce 
Kłopoty z panią Walewską), Napoleon skomentował 
wówczas jej wygląd słowami: „Blanc sur blanc ne 
tranche pas” (biały kolor nie odcina się od białego), 
co mogło być potraktowane zarówno jako krytyka 
barwy stroju, jak też jako komplement dla białości 
karnacji szambelanowej z Wale wic. Wspomina też 
Walewska, że w owym 1807 r. „(Cesarz) często bur
czał na mnie z powodu prostoty mojej toalety i barw, 
które nosiłam. Nosiłam suknie tylko białe, szare lub 
czarne. Nie lubił tych kolorów i narzekał na to, że za 
mało ulegam jego gustom. Usprawiedliwiałam się mó
wiąc, że Polka powinna nosić żałobę po swej ojczyźnie”. 
Aprobując francuską modę epoki napoleońskiej Polki 
nie powielały niewolniczo wszystkich jej pomysłów. 
Nie przyjęła się nad Wisłą popularna we Francji w 
latach 1797—1800 fryzura z krótko obciętych wło
sów, ułożonych w strzępiaste kosmyki „a la Titus” 
lub w gęste loki „a la Caracalla”, choć taki typ ucze
sania lansowała sama Madame Recamier. Polki woła
ły nosić długie włosy, wdzięcznie otaczające twarz 
drobnymi loczkami i upięte w pukle na czubku gło
wy. Chętnie przytrzymywały owe fryzury dużymi, 
metalowymi grzebieniami o antykizujących formach. 
Natomiast biżuteria wykorzystująca w naszyjnikach, 
kolczykach, bransoletach i diademach antyczne ka
mee, popierana we Francji w czasach Konsulatu 
przez Józefinę Bonaparte, też nie znalazła uznania 
wśród polskich pań, które przy uroczystych okazjach 
wołały nosić rodowe klejnoty.
Możliwość prezentowania cennej biżuterii, bardziej 
ozdobnych i różnorodnych strojów zwiększyła się 
wraz z proklamowaniem I Cesarstwa w grudniu 
1804 r. Na kolejną zmianę damskiej mody, która na
stąpiła w tym czasie, złożyło się kilka przyczyn. Chęć 
nadania monarszego splendoru nowemu dworowi 
sprawiła, że Napoleon odwołał się do sprawdzonych 
wzorów królewskiej etykiety z czasów Ludwika XIV. 
To z kolei pociągnęło za sobą powstanie ceremoniału 
ściśle określającego rodzaje strojów dla osób stale 
przebywających w cesarskim otoczeniu czy dostępu
jących zaszczytu prezentacji lub uczestnictwa w 
dworskich uroczystościach. Cesarz popierał też pro
dukcję francuskiego przemysłu jedwabniczego, za
tem w uroczystych toaletach wiotkie batysty i tiule 
zostały zastąpione przez ciężkie jedwabie i aksamity. 
Kobiecy strój dworski wykonany był właśnie z takich 
tkanin, często czarnej barwy (wbrew osobistemu gu
stowi Napoleona, ale w zgodzie z etykietą). Składała 
się nań suknia ze stojącym, koronkowym kołnierzem, 
otaczającym duży dekolt, zaopatrzona w długi tren, 
oraz narzucony na ramiona płaszcz-peleryna, także 
zakończony trenem, który sprawiał paniom wiele 
kłopotów przy składaniu trzech etykietalnych ukło
nów. Po raz pierwszy taki typ ubiorów pojawił się w 
czasie koronacji cesarskiej pary 2 grudnia 1804 r., co 
uwiecznił Jean Louis David na swym obrazie.
Uroczysta, reprezentacyjna czerń uwydatniała nie 
tylko blask brylantów, ale także — jakże cenioną 
u ówczesnych kobiet — białą karnację skóry. Zalety 
czerni doceniała i Maria Walewska, odznaczająca się, 

wedle zgodnej opinii pamiętnikarzy, alabastrową ce
rą, gdy w 1811 r. pozowała Franęois Gerardowi do 
znanego portretu, przybrana w czarną, aksamitną 
suknię dworską. W owym czasie szambelanowa z 
Wale wic porzuciła już wcześniejszą skromność i u- 
miarkowanie w doborze garderoby. Jak wspomina 
Tomasz Łubieński (cytowany w publikacji M. Bran
dysa), wyjeżdżając z Paryża w lipcu 1811 r. chciała 
przejechać przez Antwerpię, ale „(...) Walewska miała 
tyle sukien, mówią 150, że zmuszona była udać się inną 
drogą, bo komora wzięła ją za modistkę i chciała, żeby 
się opłaciła”.
Kolor biały, mimo niechętnego doń stosunku Napo
leona, utrzymał się w wielu damskich strojach w ok
resie I Cesarstwa. Białe, atłasowe suknie nosiły Fran
cuzki i Polki jako toalety dworskie (najpowszechniej
sze, obok wspomnianych czarnych sukni), białe by
wały często kreacje balowe oraz ubiory poranne i 
spacerowe. Całkowicie biały strój uważano, zwła
szcza w Polsce, za najbardziej odpowiedni dla mło
dych dziewcząt „wprowadzanych” po raz pierwszy 
do dorosłego towarzystwa. Toteż Zosia z Pana Ta
deusza na swój debiut towarzyski w Soplicowie: 
„(...) kładzie pończoszki białe, ażurowe
i trzewiki warszawskie białe, atłasowe, (...) 
Zosia białą sukienkę wrzuciła przez głowę, 
Chusteczkę batystową białą w ręku zwija 
I cała tak wygląda biała jak lilija. ”
W ostatnich latach istnienia I Cesarstwa znacznie 
urozmaiciła się i kolorystyka damskich strojów, i ich 
fasony, a przede wszystkim bardzo wzrosła liczba 
i różnorodność stosowanych doń zdobień. Wśród 
modnych barw pojawiły się: błękitna, różowa, lilio
wa, szarozielona. Codzienne suknie zaczęły być „za
budowywane” — coraz częściej miały długie rękawy, 
stanik szczelnie zapięty pod szyję, a brak dekoltu re
kompensował ozdobny, koronkowy kołnierz-kreza; 
na dole spódnicy pojawiły się poziome falbanki, pli- 
ski, pasmanteryjne naszycia. Najobficiej dekorowane 
były toalety balowe, przed opisem których skapitu
lował nawet Mickiewicz, ograniczając się do stwier
dzenia, że wiosną 1812 r. na powitanie wojsk napo
leońskich pierwsza elegantka Soplicowa, Telimena, 
wystroiła się tak, iż:
„Jaką miała sukienkę, jaki strój na głowie, 
Daremnie pisać, pióro tego nie wypowie, 
Chyba pędzel by skreślił te tiule, ptyfenie, 
Blondyny, kaszemiry, perły i kamienie. ”
W modzie epoki napoleońskiej znalazły odbicie także 
militarne poczynania Cesarza. Pod wpływem zimo
wych kampanii w krajach Europy środkowo- 
-wschodniej pojawiła się w paryskich żurnalach w 
1808 r. „wilczura” — obszerny płaszcz, podbity wil
czym futrem, od dawna używany w Polsce jako okry
cie, chroniące przed mrozem w czasie podróży sa
niami. Powodzenie „wilczury”, która przybrała for
mę eleganckiego damskiego płaszcza z futrzanym 
podbiciem i dużym kołnierzem, noszonego z ol
brzymią, futrzaną mufką, zostało ugruntowane po 
1812 r. niewątpliwie pod wpływem tragicznych do
świadczeń cesarskiej armii, zmagającej się z mrozem 
na bezdrożach Rosji. W ten sposób moda kobieca 
epoki napoleońskiej zyskała we Francji wyraźny pol
ski akcent.

Anna Sieradzka
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Obraz „Matka Boska z 
Dzieciątkiem w ogro
dzie różanym” po
wstał w końcu XV w. i stano

wi charakterystyczny przy
kład adaptacji wyrafinowa
nych cech malarstwa nider
landzkiego przez artystów 
niemieckich w epoce, w której 
na północ od Alp stosowano 
jeszcze bogatą symbolikę 
Średniowiecza, lecz stopniowo 
preferowano już realizm (czy 
swoiście pojęty naturalizm) w 
oddawaniu detali postaci, 
sprzętów i zjawisk natury. Au
tor tego obrazu wywodził się 
zapewne z kręgu Martina 
Schongauera (ok. 1430—1491) 
— wybitnego grafika i mala
rza, syna złotnika z Augsburga 
Caspara Starszego. Poza na
uką warsztatową młody Mar
tin studiował na uniwersyte
cie w Lipsku w 1465 r., podró
żował następnie po Burgundii 
i Niderlandach, słynących już 
wówczas z wysokiego poziomu 
rozmaitych dziedzin artysty
cznych, przede wszystkim ma
larstwa, dzięki m.in. niezrów
nanym braciom van Eyck. 
Schongauer po powrocie w 
1473 r. do Niemiec (Kolmar, 
Breisach) tworzył grafiki i ma
lowidła świadczące o jego ta
lencie, dyscyplinie intelek
tualnej i dobrej orientacji za
równo w tradycji sztuki nie
mieckiej — zwłaszcza górno- 
reńskiej — oraz w osiągnię
ciach Niderlandczyków i poś
rednio Włochów. To właśnie 
do Schongauera podążał Al
brecht Diirer po nauce w ro
dzinnej Norymberdze, aby 
uzyskać akceptację mistrza w 
trafności wyboru drogi twór
czej; niestety, Schongauer 
zmarł tuż przed przybyciem 
Diirera.
W latach siedemdziesiątych 
XVI w. mistrz Martin nama
lował w „stylu niderlandzkim” 
obraz „Maria w ogrodzie ró
żanym” dla kościoła Św. Mar
cina w Kolmarze. Do analogi
cznych dzieł należy inny obraz 
Schongauera o tej samej tema
tyce, znajdujący się w Bosto
nie, oraz różne ujęcia Madon
ny z Dzieciątkiem pędzla Ro
gera van der Weydena (ok. 
1400—1464), Dirka Boutsa 
(ok. 1415—1475) i innych ma
larzy niderlandzkich.
Prezentowany obraz jest jakby 
trawestacją powyższych dzieł, 
twórczą i samodzielną, a jeśli 
chodzi o tło malowidła — naj
bardziej oscyluje w stronę 
dzieła w kościele w Kolmarze. 
Wykonany został w latach 
1490—1500 temperą na drew
nie obciągniętym płótnem 
lnianym, z użyciem złoceń. 
Obraz nieco przycięto w nie
znanych okolicznościach, pier
wotnie być może stanowił cen
tralną partię tzw. domowego 
tryptyku. Przechowujące go

Wokół jednego zabytku

W różanym ogrodzie

Muzeum Diecezjalne w Opolu 
spowodowało w 1987 r. jego 
konserwację na ASP w Kra
kowie i opracowanie zgodne z 
wymogami historii sztuki 
(kons. Jadwiga Wyszyńska, 
„Ochrona Zabytków”, nr 3, 
1992).
Dzieło prezentuje Madonnę z 
Dzieciątkiem na tle ażurowego 
ogrodzenia oplecionego kwit
nącymi krzewami róż. Tchnie 
pozornie klimatem wiosennej, 
spokojnej, intymnej rodzajo- 
wości. Dziewczęca, delikatna, 
o subtelnych rysach jasnej 
twarzy Maria ukazana w pół 
postaci podtrzymuje nagie 
Dzieciątko posadzone na białej 
pieluszce i złocistej poduszce z 
wzorem kwiatowym, leżącej 
na parapecie-kwiatonie z wio
senną trawą i kwiatami: kon
walią, orlikiem, pierwiosn
kiem, fiołkiem, zawilcem. 
Każda z tych roślin zielnikowe 
odtworzona stanowi ważny 
symbol w chrześcijańskiej mi
styce i kulcie Maryjnym: fiołki 

— to chrześcijańska pokora, 
orliki nawiązują do idei Ducha 
Św., a konwalie do późniejszej 
ofiary Ukrzyżowania Chrystusa. 
Madonna odziana jest w złoci
stą suknię we wzory kwiatowe, 
z materii tej samej, co na po
duszce Jezusa, i tradycyjnie w 
ciemnobłękitne „niebiańskie”, 
okrywające ramiona mafo- 
rium podbite purpurą, spod 
którego widać miedziano- 
-blond, długie, miękko pofalo
wane. włosy. Jezus także ma 
jasne kędzierzawe włoski. Ty
py urody Marii i Dziecka są 
oczywiście wizją doskonałego 
kanonu wypracowanego w 
północno-zachodnio-europej- 
skich środowiskach artysty
cznych jeszcze przed połową 
XV w. Osie twarzy Matki i 
Syna tworzą diagonalne linie 
równoległe; w lekkich uśmie
chach obojga wyczuwa się bli
ski kontakt psychiczny.
Róże za postacią Marii kwitną 
biało i czerwono. Białe ozna
czają Niepokalane Poczęcie, 

dziewictwo i cnoty Marii, 
czerwone są atrybutami przy
szłej Męki Chrystusa. Owa 
roślinność — to jednocześnie 
jakby fragment ogrodowej al
tany, przestrzeń tzw. Ogrodu 
zarnkniętego (Hortus conclusus) 
inspirowanego biblijną Pieśnią 
nad pieśniami, ukazywanego w 
ikonografii XV i XVI w. No
watorsko nastawieni malarze 
zapewne chętnie realizowali 
ten temat ze względu na moż
liwość ujęcia różnorodnych 
elementów pejzażowych. Po
między różami uwijają się pta
ki: słowik, dudek w locie, 
szczygieł (z żółtymi plamkami 
na skrzydłach), gil i sikorka 
modra. Z nich szczygieł często 
pojawiał się na gotyckich i re
nesansowych wizerunkach 
Madonny z Dzieciątkiem.
W prześwitach altany widnieje 
błękit nieba rozjaśniającego się 
stopniowo ku dołowi nad nie
widocznym horyzontem, co 
wytwarza iluzję głębi. U góry 
obrazu zaś — motyw podwie
szonej zasłony z grawerowaną 
ornamentyką roślinno-zoo- 
morficzną. Zasłona odgry
wa rolę swoistej „teatralnej 
kurtyny” między widzem a 
ukazanym mu przez malarza, 
drugim po raju świętym ogro
dem z Madonną. W kolorycie 
dzieła znajdujemy zestawy 
opozycyjnych względem siebie 
czerwieni i błękitu, czerwieni i 
zieleni, nadto żółcienie, brokat 
i złoto płatkowe. To ostatnie 
występuje na wysokości zasło
ny, jakby zamiast nimbu wo
kół głowy Marii. Brokat sukni 
Marii i poduszki Jezusa uroz
maica z kolei jaśniejsze ciało 
Dzieciątka, biel złamana sza
rością w fałdach pieluszki i 
drobne, wielobarwne akcenty 
„naszytych” szlachetnych ka
mieni, perełek o własnej sym
bolicznej wymowie (np. szafir 
od XIV w. uznawano za ka
mień niebios i jednocześnie 
Madonny). Kolory poddane 
modelacji dokładnie wypełnia
ją zakreślone wyrazistym kon
turem formy malowane gładko 
albo potraktowane fakturalnie 
(brokat, tłoczenie, grawero
wanie) — współtworząc iluzję 
partii płaskich i trójwymiaro
wych.
Jest to więc niezwykle dekora
cyjna praca artysty z okresu 
„jesieni wieków średnich”, 
idealisty otwartego na prądy 
filozoficzno-artystyczne pły
nące do Niemiec z Zachodu.

Elżbieta Jeżewska

Na podstawie materiałów ks. Piotra 
Pawła Maniurki z Muzeum Diecezjal
nego w Opolu; opisany obraz był pre
zentowany w Muzeum Narodowym w 
Kielcach na wystawie „Sztuka nie
miecka 1450—1800 w zbiorach pol
skich”, luty—czerwiec 1996.
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Tomasz Zan w Smolanach

Smolany, niewielka 
miejscowość nad rzecz
ką Dernówką, malow
niczo położona na kilku more

nowych wzniesieniach, odległa 
jest 25 km na północny 
wschód od Orszy. O dawnej 
świetności Smolan świadczą 
zachowane do dziś: pozosta
łości wieży renesansowego 
zamku, ruiny kościoła i klasz
toru podominikańskiego ufun
dowanego w XVIII w. przez 
książąt Sanguszków, drewnia
na, wzniesiona na wysokim 
murowanym cokole cerkiew 
Zbawiciela z drugiej połowy 
XVIII w. oraz murowana cer
kiew Św. Aleksego zbudowana 
w 1864 r. w tradycyjnym ru
skim stylu, z częściowo za
chowaną polichromią wnętrza. 
W dobrym stanie zachowała 
się jedynie czynna cerkiew 
Zbawiciela.
W XV w. Smolany należały do 
rodziny Bielskich. W 1510 r. 
król Aleksander Jagiellończyk 
podarował je w dożywocie 
swej żonie Helenie, księżnicz
ce ruskiej, a po jej śmierci w 
1522 r. król Zygmunt Stary 
nadał księciu Konstantemu 
Ostrogskiemu, być może jako 
nagrodę za zwycięską bitwę 
pod Orszą w 1514 r. Następnie 
król Zygmunt August poda
rował Smolany kniaziowi 
Kurskiemu za zwycięstwo nad 
carem Iwanem Groźnym. 
Kurski, bojąc się mieszkać bli
sko granicy z Rosją na rubie
żach Rzeczypospolitej, zamie
nił Smolany i Obolce na dobra 
Kowel na Wołyniu, należące 
do Sanguszków. Położone na 
szlaku handlowym ze Szkłowa 
do Witebska prawa miejskie 
uzyskały Smolany w 1678 r. 
Miasto miało wówczas ratusz, 
cerkiew, kościół, bożnicę i 
drewniane kramy na placu tar
gowym (rynku), nigdy jednak 
nie rozwinęło się w zwarty 
miejski zespół.
Budowę obszernego, renesan
sowego zamku, usytuowanego 
na niewielkim wzniesieniu 
otoczonym fosą (do dziś znaj
duje się w niej woda), rozpo
czął w 1626 r. książę S. San-

1. Ruina wieży zamkowej
2.3. Kościół 

Wniebowzięcia NM Panny: 
fasada (2) 

i zrujnowane wnętrze (3) 
4. Cerkiew Św. Aleksego 

5. Grób Tomasza Zana 
(zdjęcia: 

Feliks Ptaszyński)

14



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

guszko-Kowelski; zamek na
zwano „Małym Kowlem” lub 
„Białym Kowlem” — od bieli 
ścian nowej budowli. Uległ on 
znacznemu zniszczeniu w cza
sie wojny szwedzkiej w 1708 
r., ale jeszcze w XIX w. istnia
ły jego ruiny. Obecnie zacho
wana jest jedynie część wieży 
z wyraźnie widocznymi ele
mentami renesansowych detali 
architektonicznych.
Dziś nad miejscowością góruje 
zdewastowany, popadający w 
ruinę, barokowy kościół 
Wniebowzięcia NMPanny, 
wzniesiony w 1680 r. z funda
cji księżnej Konstancji Teodo
ry Sapieżanki, żony ks. Hiero
nima Sanguszki. Jest to trój- 
nawowa budowla halowa skle
piona kolebkowo z półkoliście 
zamkniętym prezbiterium. 
Rozczłonkowana pilastrami i 
półkolumnami fasada zwień
czona jest trójkątnym szczy
tem z dwiema flankującymi go 
wieżyczkami. Architektura 
kościoła o dobrym detalu ar

chitektonicznym i interesują
cym planie nawiązuje do bu
dowli sakralnych baroku wi
leńskiego. Budynek klasztoru 
jest murowany, parterowy, 
sklepiony, o układzie koryta
rzowym, z izbami mieszkal
nymi po obu stronach. Kościół 
gruntownie wyremontowany 
w 1899 r. zamknięty został dla 
kultu w końcu lat trzydzie
stych naszego wieku. Do 
1989 r. wraz z klasztorem 
wykorzystywany był jako 
warsztaty i garaż miejscowego 
kołchozu; obecnie coraz bar
dziej popada w ruinę.
Położony na skraju wsi, opodal 
ruin wieży zamkowej, cmen
tarz katolicki dziś jeszcze na
zywany jest przez miejscową 
ludność „polskim”. Pośród 
niewielu już granitowych na
grobków z żeliwnymi krzyża
mi i polskimi inskrypcjami na 
tablicach, zachowała się mogi
ła Tomasza Zana, jego żony 
Brygidy i synka Stasia. To
masz Zan, jeden z najbliższych 
przyjaciół Adama Mickiewi

cza, poeta, współzałożyciel 
towarzystwa filomatów i fila
retów, założyciel i przywódca 
Promienistych, po powrocie w 
1837 r. z zesłania na Ural za
mieszkał w 1841 r. w majątku 
Kochaczyn koło Orszy i tam 
zmarł w 1855 r. w wieku 
sześćdziesięciu lat. Pierwotny 
wygląd nagrobka Tomasza 
Zana, który znany jest z opub
likowanego w „Kłosach” w 
1878 r. rysunku Napoleona 
Ordy (z 1877 r.) został zna
cznie zmieniony w 1900 r., po 
śmierci żony Brygidy. Składa 
się z dwu granitowych grania- 
stoshipów z wyrytymi napi
sami: „Ś.P. BRYGIDA ZA- 
NOWA” i „Ś.P. TOMASZ 
ZAN”, pozbawionych obecnie 
żeliwnych krzyży. Przed gra- 
niastoshipami leży duży, pol
ny głaz narzutowy z oszlifo
waną tablicą w kształcie rom
bu, na której umieszczony jest 
napis: „MIŁY BOGU I LU
DZIOM/ TOMASZ ZAN/ któ
rego pamiątka jest/ w błogosła
wieństwie ekkl. XLVII/ ŻYŁ

LA T SZEŚĆDZIESI4 T/ 
UMARŁ 7 LIPCA 1855 r./w 
KOCHACZYNIE/ Z ŚWIĘ- 
TORZECKICH/ BRYGIDA 
ZANÓW A/ SPOCZĘŁA
OBOK MĘŻA SWEGO/ 25 
SIERPNIA 1900 r./ SYN 
ICH STAS niemowie/ umarł w 
1854 r. ” Mogiła jest zanied
bana i pozbawiona krzyży, a 
napis na głazie słabo czytelny. 
W kwietniu br. odbyła się w 
Radziejowicach międzynaro
dowa konferencja zorganizo
wana przez Muzeum Literatu
ry w Warszawie, poświęcona 
obchodom dwusetnej rocznicy 
urodzin Adama Mickiewicza. 
W czasie dyskusji Feliks Pta- 
szyński z Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami zgłosił wnio
sek, aby w związku z tymi uro
czystościami wykonać kon
serwację nagrobka Tomasza 
Zana. Należy mieć nadzieję, że 
postulat ten zostanie zrealizo
wany.

Danuta A. Ptaszyńska

Klasztor i kościół brygi
dek zbudowany został w 
Grodnie pod koniec XVII w. 

dzięki fundacji Aleksandry i 
Krzysztofa Wiesiołowskich. 
Od 1950 r. klasztor użytko
wany jest przez szpital psy
chiatryczny, zaś w kościele 
ulokowano magazyn, nisz
cząc znakomite, barokowe 
wyposażenie wnętrz. W 1991 
r. kościół przejęty siostry na
zaretanki. Zachowały się 
olejne obrazy z XVIII w. o 
charakterze dewocyjnym i 
moralizatorskim, wykonane 
zapewne przez miejscowych 
malarzy. Są to malowidła 
przeciętne, prowincjonalne, 
zaś o ich wartości stanowi 
treść i interesujące rozwią
zania ikonograficzne. Stan 
malowideł był katastrofalny 
— dziury, zabrudzenia, pleśń, 
osypywanie się warstwy ma
larskiej, zacieki itd. W 1996 r. 
z funduszy Biura Pełnomoc
nika Rządu ds. Polskiego 
Dziedzictwa Kulturalnego Za 
Granicą i Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” Pracow
nia Konserwacji Malarstwa 
PKZ w Warszawie przepro
wadziła konserwację dwuna
stu płócien z Grodna (poka
zano je w październiku br. na 
wystawie w Muzeum Archi
diecezji Warszawskiej).

Obrazy z Grodna 1. Taki był stan obrazów z Grodna 
przed konserwacją 

2. Najstarszy obraz — 
„Matka Boska z Dzieciątkiem” 

z drugiej połowy XVII w. po konserwacji 
(zdjęcia: Andrzej Stasiak)
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„Za Niemen, za Niemen...”
„...i po cóż za Niemen, czy kraj tam piękniejszy? ” — głoszą 
słowa dawnej pieśni. Tak jest, z pewnością piękniejszy. 
Takiego krajobrazu, nie zniszczonego przemysłem i tan
detną zabudową, dawno nie widzieliśmy. Zielone łąki, sta
re drzewa, czyste jeziora i rzeki stwarzały cudowny, pełen 
nostalgii nastrój, jak gdyby wyjęty z powieści Marii Ro
dziewiczówny. Ale do rzeczy: w dniach 23—24 maja br. 
odbyła się w Wilnie sesja naukowa pt. „Kultura dworów 
litewskich”, wzorowo zorganizowana przez litewskie 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki, na którą zaproszono 
naukowców z Polski. Z ramienia polskiego Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki pojechali na nią: dr Jerzy Baranowski, 
dr Marian Sołtysiak i piszący te słowa, z Instytutu Sztuki 
PAN — dr Maria Kałamajska, mgr Jolanta Kucharska i 
fotograf Piotr Jamski. Obrady odbywały się w Akademii 
Sztuk Pięknych, mieszczącej się w dawnym klasztorze 
bernardynów, i były bardzo pożyteczne zarówno dla litew
skich, jak i polskich badaczy problematyki ziemiańskiej. 
Delegacja polska przedstawiła sześć referatów, które przy
jęte zostały bardzo życzliwie.

W dniach 25—26 maja odbyła się wycieczka autokarowa 
na Żmudź, której polscy uczestnicy na pewno nigdy nie 
zapomną. Pogoda nie była najlepsza (innymi słowy: lało 
jak z cebra!), a mimo to postanowiliśmy z Piotrem Jam- 
skim, studentem V roku historii sztuki Uniwersytetu 
Warszawskiego, zrobić reportaż dla „Spotkań z Zabytka
mi”. Piotr zmobilizował wszystkie swoje umiejętności i 
zdjęcia wypadły bardzo dobrze. Trasa wycieczki wiodła 
przez Wojtkuszki, Siesiki, Towiany, Rogówek, Burbiszki, 
Szadowski Czerwony Dwór, Pokrój, Plinksze, Rennów, 
Phingiany, Retów i Belweder. Nie znałem ani jednego z 
tych obiektów i trząsłem się ze strachu, czy zdołamy zrea
lizować cały program. Zdołaliśmy dzięki wzorowej organi
zacji objazdu przez gospodarzy. Dziękujemy kolegom z 
Litwy za gościnność i za umożliwienie nam zoba
czenia tylu pięknych siedzib ziemiańskich.

Tadeusz S. Jaroszewski

1. Wojtkuszki — tylko to pozostało z neogotyckiego pała
cu hr. Stanisława Szczęsnego Korwin-Kossakowskiego 
z lat 1857—1862, kiedy przebudowano dawną siedzibę. 
Projekt tej przebudowy opracował sam Stanisław Szczęs
ny, a jego urzeczywistnieniem zajął się młody architekt 
amator z sąsiedztwa, B. Pawłowski, „dziedzic rozległych 
dóbr w wiłkomierskiem powiecie”. Fotografia przedstawia 
fragment elewacji ogrodowej pałacu.

2. Siesiki — zamek w odbudowie. Fundatorem zamku, 
usytuowanego malowniczo na brzegu jeziora o tej samej 
nazwie, miał być ulubieniec króla Władysława Warneń
czyka — Gabriel Dowmunt (zm. 1515 r.), który od nazwy 
miejscowości przybrał nazwisko Siesicki. W rękach Dow- 
munt-Siesickich zamek pozostawał do początku XVIII 
w., kiedy przeszedł w posiadanie Radziwiłłów. Od 1745 do 
1940 r. należał do Dowgiałłów. W latach 1820—1830 zos
tał odnowiony i przebudowany według projektu i pod 
osobistym kierunkiem Dominika Dowgiałły. Wyposażenie 
wnętrza uległo zniszczeniu w czasie ostatniej wojny. Nie
dawno zamek przeszedł w ręce prywatne i podjęto jego 
odbudowę, w czasie której usuwa się naleciałości z XIX w.

3. Siesiki — pawilon zwany Akademią, usytuowany w 
pobliżu zamku, ale na zewnątrz otaczających go fos i wa
łów. Wzniesiony w 1904 r., pierwotnie był parterowy 
z portykami kolumnowymi z trzech stron. Oprócz pokoi 
gościnnych zawierał również pomieszczenia przeznaczone 
do nauki młodych Dowgiałłów oraz pokoje dla precepto
rów. Po drugiej wojnie światowej pawilon został niefor
tunnie nadbudowany i przekształcony wewnątrz.

16



SPOTKANIA NA WSCHODZĘ

4. Towiany — pałac ten kazał zbudować Benedykt Mo
tykom, pisarz wielki litewski. Roboty budowlane rozpo
częły się w latach 1795—1797, ukończono je w 1802 r. 
Najpierw wzniesiono korpus główny, później dwa pawilo
ny boczne, na koniec połączono galeriami wszystkie człony 
w jedną całość. Morykoni, nie mając własnego potomstwa, 
zapisał Towiany swej krewnej, Marii Grabowskiej, za
mężnej za ks. Konstantym Radziwiłłem z linii połoneckiej. 
W rękach ich potomków majątek pozostawał do 1940 r. 
Obecnie pałac stoi pusty.

5. Rogówek — siedemnastoosiowy klasycystyczny pałac 
Komarów nie powstał od razu. Na przełomie XVIII 
i XIX w. wybudowano jego część środkową, jedenasto- 
osiową, którą następnie rozszerzono do obecnych rozmia
rów w latach 1840—1850 z inicjatywy Józefa Komara, 
ówczesnego właściciela dóbr. Odnieśliśmy wrażenie, że 
zarówno rozbudowa pałacu, jak i okazałe zabudowania 
gospodarcze mieszczą się znakomicie w skali możliwości 
Adama Idźkowskiego. Ciekawe, czy badania szczegółowe 
hipotezę tę potwierdzą. Komarowie mieszkali w Rogówku 
do 1940 r.

6. Pokrój — pałac rodziny baronów von der Ropp, 
skomponowany w duchu surowego klasycyzmu przy 
użyciu porządku doryckiego w redakcji greckiej (kolumny 
nie mają baz, a skrajny tryglif odsunięty jest na sam koniec 
fryzu). Nie wiadomo dokładnie, kiedy pałac powstał, ani 
który przedstawiciel rodziny Roppów go fundował. Jest to 
niewątpliwie jedna z najciekawszych siedzib klasycysty- 
cznych w tej części Europy, ukształtowana, jak się zdaje, 
na początku XIX w. Doskonale zachowane są zabudowa
nia gospodarcze otaczające dziedziniec przedpałacowy.

7. Plinksze — neorenesansowy pałac wybudowany ok. 
1870—1880 r. dla hr. Konstantego Broel-Platera i jego 
żony Zofii z Grabowskich. Była to jedna z najokazalszych 
rezydencji na Żmudzi. Po śmierci Konstantego Broel-Pla
tera w 1899 r. Plinksze przeszły na jego najstarszą córkę 
Olgę, zamężną za hr. Aleksandrem Maksymilianem Ka- 
szowskim-Ilińskim. Po pierwszej wojnie światowej i 
przeprowadzonej przez rząd litewski parcelacji majątku, 
Kaszowski-Iliński sprzedał ośrodek wraz z pałacem pań
stwu. Władze litewskie urządziły w nim szkołę rolniczą. 
Obecnie pałac jest gruntownie remontowany i przezna
czony na ośrodek kultury.

8. Rennów — pałac od strony ogrodu. Wystawiono go podobno 
w drugiej połowie XVIII w., jednak charakter jego architektury 
wskazuje na gruntowną przebudowę w duchu późnego klasy
cyzmu, dokonaną zapewne w połowie XIX w. Majątek należał 
od dawna do rodziny baronów Rónne. Bezdzietny baron Antoni 
Rónne zapisał cały majątek krewnemu, hr. Feliksowi Mielżyń- 
skiemu (1871—1910). Wdowa po nim, Stanisława z Woynicz 
Sianożęckich wraz z córką Marią Januszową Zdziechowską, były 
ostatnimi właścicielkami Rennowa. Na początku XX w. grun
townie przebudowano wnętrza pałacu. Obecnie użytkowany 
jest jako muzeum wnętrz.

(zdjęcia: Piotr Jamski)
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Wale wieka rezydencja

Szeroka, ocieniona li
powym szpalerem aleja 
prowadzi z drogi wprost 
przed ganek pałacu w Walewi- 

cach. Zbudowana przed dwu
stu laty rezydencja przetrwała 
do dziś w nie zmienionym sta
nie. O Wale wicach stało się 
głośno pod koniec XVIII w. 
za sprawą ich ówczesnego 
właściciela, szambelana kró
lewskiego Anastazego Walew
skiego. Dwukrotny wdowiec 
postanowił po raz trzeci stanąć 
na ślubnym kobiercu, a wybór 
padł na Marię Łączyńską. Pa
ra ta nie była dobrana wiekiem 
— panna młoda liczyła 16 lat, 
oblubieniec był od niej cztery 
razy starszy. Marian Brandys 
w książce Kłopoty z panią Wa
lewską (zob. s. 12) pisze, że 
niemłody i otyły szambelan źle 
znosił upały — latem zwykł się 
chronić do pałacowej piwnicy 
popijając zimne piwo i każąc 
się hajdukom dla ochłody 
wachlować. Jedna z pier
wszych dam warszawskiego 
towarzystwa, pani de Vauban, 
tak po ślubie doradzała mło
dożeńcowi: „... w stosunku do 
Marii powinien Pan raczej od
grywać rolę ojca niż oblubień
ca. .. ’’Małżeństwo nie było 
trwałe i po kilku latach sąd 
konsystorski związek ten 
unieważnił, jako przyczynę 
podając „brak nieprzymuszonej 
woli ze strony Walewskiej i 
gwałt zadany jej uczuciom”. 
Jeszcze przed rozwodem mło
da mężatka związała swoje losy 
z bawiącym wówczas w War
szawie Napoleonem Bonapar
te, cesarzem Francuzów. 
Owocem romansu było 
przyjście na świat drugiego 
syna Marii, Aleksandra. Na 
czas połogu zjechała do Wale- 
wic, taka była bowiem wola 
szambelana i od tego uzale
żniał ogłoszenie Aleksandra 
swoim spadkobiercą. Podobno 
Aleksander nie przyznawał się 
do Bonapartego, za ojca uzna
wał Anastazego Walewskiego i 
nikomu nie pozwalał kwestio
nować prawdziwości swojej 
oficjalnej metryki. Jego pełne 
nazwisko brzmiało: Aleksan
der Florian Józef hrabia Co
lonna Walewski i było znane 
wśród osobistości ówczesnej 
Europy. Oficer i dyplomata, 
ambasador w Madrycie i Lon
dynie został następnie minis
trem spraw zagranicznych 
Francji. W jego życiorysie

1.2. Fronton pałacu (1) 
i jego skrzydło zachodnie (2)

3. Fragment parku: 
łukowy mostek 

na rzece Mrodze

4. Jedna ze stajni z XIX w.

znajduje się epizod związany z 
udziałem w Powstaniu Listo
padowym: delegowany przez 
rząd francuski, awansowany 
został do stopnia porucznika, 
a potem kapitana wojsk pol
skich, zaś za męstwo w bitwie 
pod Grochowem odznaczono 
go Złotym Krzyżem Virtuti 
Militari.
Po abdykacji Napoleona i osa
dzeniu cesarza na wyspie św. 
Heleny Walewska wyszła za 
mąż za hrabiego Filipa d’Or- 
nano — jak powiadano — naj
przystojniejszego oficera armii 
francuskiej. Jako jednemu z 
niewielu udało mu się wyjść 
cało z wyprawy na San Do
mingo, nie zaraziwszy się gra
sującą tam żółtą febrą. Ze

związku z hrabią d’Ornano 
przyszedł na świat Rudolf, 
trzeci syn Marii. Kilka miesię
cy później Maria Walewska 
umarła w Paryżu w wieku 31 
lat. Zwłoki Walewskiej spo
czywają w kościele w rodzin
nej Kiernozi.
Po śmierci Marii właścicielem 
walewickich dóbr został jej 
brat, Teodor Łączyński, a po
tem niejaki Chudzyński, który 
prowadził w majątku gospo
darkę rabunkową. Kiedy w po
łowie XIX w. włości przeszły 
w ręce Grabińskich, pałac był 
zdewastowany, a zabytkowe 
meble dawno opuściły jego 
mury. Grabińscy podnieśli 
majątek z upadku tak udatnie, 
że w okresie międzywojennym 

uchodził on za jeden z najle
piej zagospodarowanych w 
Polsce centralnej. W 1945 r. 
Walewice zostały przejęte 
przez Państwowe Zakłady 
Chowu Koni. Ich dyrektor, 
inż. Jan Grabowski urządził w 
pałacu muzeum, oddając je 
pod nadzór wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Ło
dzi. W ten sposób zarówno 
znajdujące się w pałacu dzieła 
sztuki, jak i cenne wyposaże
nie wnętrz ocalone zostały od 
dewastacji i zabezpieczone dla 
potomności. W chwili obecnej 
w pałacu mieści się dyrekcja 
Stadniny Koni Spółka z o. o., 
która wiele uwagi poświęca 
pielęgnacji historycznego obiek
tu. Część pomieszczeń pała-
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cowych wykorzystywana jest 
obecnie jako pokoje hotelowe. 
Pałac polecił wznieść Anastazy 
Walewski w 1783 r. na miejscu 
drewnianego dworku, projek

tantem i budowniczym był ar
chitekt Hilary Szpilowski. Jest 
to budynek murowany, klasy- 
cystyczny, jednopiętrowy, skła
dający się z korpusu głównego 

(zdjęcia:
Bohdan Olszewski)

i dwóch bocznych skrzydeł po
łączonych z nim przeszklony
mi galeriami. Od południowej 
strony znajduje się fronton z 
czterokolumnowym portykiem 
i tympanonem z herbem Po
mian. Od strony ogrodu zbu
dowano taras ze schodami 
opadającymi ku przepływają
cej w dole Mrodze. We wnę
trzach pałacowych zachowały 
się marmurowe kominki, a na 
sufitach sztukaterie z XIX w. 
W jednym z pokojów są nawet 
fragmenty ręcznie malowa
nych tapet z początku ubiegłe
go stulecia, przedstawiające 
sceny ze święta Dionizosa, 
igraszki nimf i składanie ofiar. 
Przetrwały także bogate we 
wzory posadzki parkietowe, 
różnorodne w kształcie i dobo
rze użytego drewna. Utrzy
mane w stylu epoki pokoje oz
dobione są rzadkiej piękności i 
rozmaitej formy kominkami. 
Przetrwała stolarka drzwiowa 
wraz z okuciami. Ze ścian 
spoglądają portrety Marii Wa
lewskiej i jej rodziców — ojca, 
Macieja Łączyńskiego, staro
sty gostyńskiego i jego energi
cznej małżonki, Ewy z Zabo
rowskich. Ozdobą pałacowych 
komnat są ogromne, porcela
nowe popielnice z manufaktu

ry w Sevres, zabytkowe japoń
skie wazy, oryginalne kande
labry sufitowe, meble, a wśród 
nich dwa bogato rzeźbione 
krzesła z herbami Pomian. 
Wokół pałacu rozciąga się park 
krajobrazowy założony przez 
Kronenberga.
Przed pierwszą wojną świato
wą w Wale wicach znajdowała 
się hodowla koni orientalnych. 
Z całej stadniny przeżyła wo
jenną zawieruchę tylko źrebica 
Fatma, która wraz z czystej 
krwi arabem Rad Melechem 
dała początek nowej generacji 
sławnych walewickich klaczy. 
W tym czasie stadnina w Wa- 
lewicach zaczęła hodować an
gloaraby. Do zamiłowanych 
hodowców koni należała 
ostatnia właścicielka Walewic, 
Jadwiga z Potockich Grabiń
ska. Walewice dostarczały w 
okresie międzywojennym do
skonałych koni dla potrzeb 
wojska i być może na nich szar
żowali jeźdźcy 15. pułku uła
nów wielkopolskich we wrześ
niu 1939 r. Polegli w bitwie 
pod Walewicami spoczywają 
wraz ze swym dowódcą, pod
pułkownikiem Jerzym Mikke 
na położonym przy drodze 
wiejskim cmentarzu.

Bohdan Olszewski

Warszawskie okolice

80 lat Pruszkowa
W listopadzie 1916 r. pod

warszawski Pruszków otrzy
mał prawa miejskie, ale miasto 

rozwijało się znacznie wcześniej. 
Najpierw była to wieś Proskovo 
(XV w.), potem osada Pruszków, 
która w XVIII i XIX w. była letni
skiem, aby w drugiej połowie te
go stulecia zurbanizować się i 
uprzemysłowić. Powstały tu m.in. 
Wytwórnia Farb i Lakierów 
(1878), cegielnia (1879), Fabryka 
Fajansów (1880) i słynna Fabry
ka Ołówków Stanisława Majew
skiego (1894). Rozwijały się tak
że pobliskie wsie: Żbików (dzięki 
Warsztatom Naprawy Drogi Że
laznej z 1894 r.) i Tworki (dzięki 
szpitalowi psychiatrycznemu z 
1891 r.), należące dziś do Prusz
kowa. W okresie międzywojen
nym głównym zakładem była 
Wytwórnia Obrabiarek Stowa
rzyszenia Mechaników Polskich 
SA z Ameryki (1921). Spółka ta 
przeprowadziła przez Pruszków 
linię elektrycznej kolejki dojaz
dowej w 1927 r. Obecnie Prusz
ków jest jednym z najbardziej 
uprzemysłowionych miast pod- 
stołecznych i liczy ponad 50 ty
sięcy mieszkańców.

Niezwykle prężnym ośrodkiem 
kulturalnym, który swoją działal
nością obejmuje także Warsza
wę, jest Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego (ul. 
Prusa 9) Powstało w 1975 r., wy
korzystując zabytki odkryte w 
trakcie wykopalisk archeologi
cznych. W pobliżu znajdował się 
bowiem w tzw. okresie rzymskim 
(I w.p.n.e.—IV w.n.e.) ośrodek 
hutniczy, jeden z największych w 
ówczesnej Europie. Odkrywca 
mazowieckiej metalurgii mgr Ste
fan Woyda — dyrektor muzeum 
— uzyskał siedzibę w dawnej 
oficynie z drugiej połowy XIX w. 
przy pałacu Potulickich (XIX w., 
obecnie Pałac Ślubów). W ciągu 
kilku lat ta muzealna placówka, 
prezentująca oprócz zabytków 
archeologicznych także dzieje 
Pruszkowa, daleko wykroczyła 
poza funkcje stricte muzealne. 
Obok muzealnych lekcji z poka
zami organizowane tam są kon
certy muzyki polskiej i światowej, 
spotkania z uczonymi, cykle od
czytów, działa kawiarnia, nie ma 
właściwie tygodnia, aby nie było 
tu imprezy kulturalnej. I co naj
ważniejsze powstał stały krąg

ludzi zaprzyjaźnionych z mu
zeum. Może być ono wzorem 
dla wielu tego rodzaju placó
wek w kraju.

(k)

Dawna oficyna, obecnie muzeum; 
niegdyś w wieży była cysterna 
do podlewania pałacowego parku 
(XIX w., proj. W. Kronenberg)

(fot. Jan Chojnowski)
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Warszawskie okolice

Smutny powrót

P
otężne baszty śred
niowiecznego zam
czyska górowały 
nad okolicą, dziś jeszcze 

strzegąc jej przed nieprzyja
cielem. Ich groźny widok 
prowadził nas wśród malow
niczego krajobrazu wyzła- 
canego zbożem i nie kończą
cymi się szpalerami owoco
wych drzew na wiele kilome
trów przed miastem. Wieże 
potężniały i już za chwilę 
spośród zieleni wyłonić miała 
się sylweta starożytnej bu
dowli...” Nie jest to by
najmniej opis zaczerpnięty 
z którejś z przygodowych 
powieści ani wrażenia tury
sty zauroczonego widokiem 
zamków Anglii czy Francji. 
Sceneria ta — to krajobraz 
położonego zaledwie 34 km 
od Warszawy Czerska, gro
du, którego rozwój przypadł, 
gdy Warszawa chlubić się 
mogła jedynie wieśniaczymi 
chatami. Czersk przez dwa 
stulecia (XIII— XIV w.) 
był stolicą dla władających 
tymi ziemiami książąt Ma
zowsza, dopóki Janusz I 
Starszy nie zdecydował się 
przenieść jej do Warszawy. 
Ponowny rozkwit miasto 
przeżywało od około 1545 r., 
kiedy stało się siedzibą mo- 
narchini i matki ostatniego 
z Jagiellonowych potom
ków, królowej Bony z wło
skiego rodu Sforza. Od jej 
wyjazdu w 1556 r. w mieście 
nie zmieniło się nic. Znisz
czony zamek przebadali 
archeolodzy, następnie 
odrestaurowano go i od
dano po wielu latach 
zwiedzającym, natomiast 
tak pięknie położone 
miasteczko nie może się 
otrząsnąć z marazmu.

już za chwilę, pośród 
drzew wyłonić miała się syl
weta starożytnej budowli... ” 
Tymczasem oczom naszym 
ukazuje się pusty obszerny 
plac, po którym wiatr prze
tacza tumany kurzu, a któ
ry jedynie z nazwy ma być 
rynkiem tej zdeklasowanej

metropolii. Próżno zmę
czony wędrowiec szukałby 
jakiejś restauracji, w której 
mógłby posilić się w drodze 
na zamek lub choć zimnym 
napojem ugasić pragnienie. 
Próżno, gdyż jedyna re
stauracja dawno już została 
zamknięta i powoli zaczyna 
zarastać chwastami i trawą. 
Ratunkiem może być tzw. 

sklep ogólnospożywczy, 
jeśli... będzie akurat czyn
ny. Próżno turysta chciałby 
usiąść i podziwiać wyłania
jące się z zieleni wieże i ma
lowniczy krajobraz. Dare
mnie szukać będzie ławki, 
pozostanie mu jedynie so
czysta zieleń trawnika i roz
łożysty cień samotnych to
poli, które zajęły większą 

część rynku. Smutny i 
przygnębiający to widok — 
może nie tylko odstraszyć 
potencjalnego turystę, ale 
i długo wywoływać w nim 
dreszcze na wspomnienie 
spędzonych tu chwil. Pie
rzeje rynku dawno zatraciły 
swą regularność, zabudo
wane bezstylowymi for
mami, lub doprowadzone

1

1.2. Budynek 
remizy strażackiej 
z początku wieku 

w 1984 r. (1) 
i obecnie (2); 

różnica jest taka, 
że 12 lat temu 

był zamieszkany
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3.4. Tu 12 lat temu 
znajdowała się restauracja 
„Mazowiecka”
z doskonałymi obiadami (3), 
obecnie zamknięta (4); 
nie wiadomo dlaczego 
charakterystyczny 
wiejski ganek 
został zlikwidowany, 
podobnie jak drewniany płot
5. Czerskie rozumienie 
harmonii budownictwa 
dawnego i współczesnego
6. Trochę optymizmu
— nie zmieniły się od 12 lat 
malownicze widoki Czerska 
i jego okolic

(zdjęcia: 2, 4, 5, 6
— Grzegorz P. Bąbiak)
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zostały do stanu skrajnej 
dewastacji. Zabytkową acz 
zmasakrowaną remizę, na 
której umieszczono tablicę 
pamiątkową, „zdobi” ogro
mny kontener na śmieci. 
Puste kamienne kwietniki 
ustawione dookoła skweru 
dawno zmieniły przezna
czenie, stając się pojemni
kami na wszelkiego rodzaju 
odpadki i papiery.

W tym miejscu wypada 
postawić pytanie: 

czy taki stan jest wynikiem 
zmian ostatnich kilku lat, 
czy być może trwa od dłuż
szego czasu? Odpowiedź 
jest dość wstrząsająca — 
ów marazm sam stał się już 
jakby elementem zabytko
wym! Sprawą Czerska 
„Spotkania z Zabytkami” 
zajmowały się wielo
krotnie, donosząc o jego 
katastrofalnym stanie. 
Między innymi w numerze 
1 z 1984 r. redakcja dopo
minała się o konkretne de
cyzje dotyczące przyszłości 
miasteczka: „Czersk bowiem 
— to rzeczywiście jedyna 
miejscowość w okolicach 
Warszawy, która łączy w 
sobie walory zabytkowe z 
rekreacyjnymi. ” Od tamtego 
czasu — czyli przez lat 12 
— nic nie zostało tu zro
bione, nie ma żadnych wi
domych śladów w planowym 
zagospodarowaniu, przysto
sowaniu i wykorzystaniu 
Czerska jako niewątpliwej 
podwarszawskiej atrakcji tu
rystycznej. Tymczasem już 
w 1973 r. planowano „po
rządkowanie zabudowy miesz
kalnej oraz rozwój sieci 
handlowej; budowę na skraju 
skarpy zajazdu-motelu wraz 
z restauracją i tarasem wi
dokowym. ” Skończyło się, 
jak większość inwestycji w 
tamtym okresie, albo na 
planach, albo na drogach 
wiodących w zagon... 
marchwi. Kolejne lata pla
nów przypadły na schyłek 
tej dekady. Na przełomie 
lat siedemdziesiątych i 
osiemdziesiątych w Zespole 
Urbanistycznym Pracowni 
Projektowej PKZ „Zamek” 
w Warszawie stworzono 
„plan szczegółowego zagos
podarowania przestrzennego 

Czerska”. Tym razem 
wzięto pod uwagę walory 
środowiska naturalnego, co 
w poprzedniej wizji było 
prawie zignorowane. Plan 
głosił, że w sąsiedztwie 
zamku obowiązuje „pełna 
ochrona zintegrowanej struk
tury kulturowej (zamek, 
kościół, skarpa, układ wod
ny, zieleń)”, natomiast na 
obszarze dawnego miasta 
„obowiązuje ochrona histo
rycznego urbanistycznego 
układu kulturowego oraz 
wartościowych obiektów i 
zgrupowań zieleni. Nowo 
realizowana zabudowa w 
pełni powinna harmonizo
wać z otoczeniem. ” Owa 
harmonia została swoiście 
pojęta, co widać m.in. na 
zdjęciu. Sądzę, że to pro
jektowanie przyszłości staje 
się już także tradycją, bo
wiem ostatnio powstały ko
lejne plany zagospodaro
wania Czerska stworzone 
przez studentów Wydziału 
Architektury Politechniki 
Warszawskiej.

nego. Aż prosi się także, 
aby wykorzystać rynek lub 
przede wszystkim teren 
zamku na miejsce wystę
pów młodych aktorów ma
jących problemy z zaistnie
niem na wielkomiejskiej 
scenie Warszawy. Nieraz 
już tak było, że za młodą 
bohemą ciągnęły niezliczo
ne tłumy, chcące choć 
przez chwilę otrzeć się o 
wielką sztukę i zakosztować 
jej w pobliżu metropolii.
Główna rola przypada 
jednak mieszkańcom, 
wśród których od wielu 
lat panuje marazm. Na 
pewno zaważyło na tym 
lekceważenie tradycji, 
jako punktu wyjścia tak
że do zarabiania pienię
dzy, oraz wieloletni 
brak samorządności — 
w tym wypadku odpo
wiedzialności za swój 
mikroświat. Jeśli w tym 
świecie zlikwidowane zo
stanie piękno, harmonia i 
dziedzictwo kultury two
rzące .razem specyficzny 

klimat, to z każdej pełnej 
uroku enklawy pozostanie 
to, co już niestety widoczne 
jest w Czersku, a także nie
chęć do wszelkich inicja
tyw. Równanie małych 
miast czy osad do poziomu 
europejskiego już powinno 
się rozpocząć. Pierwszym 
etapem tego procesu jest 
działalność samorządu i 
codzienna dbałość miesz
kańców o swoje otoczenie. 
Drugi etap przyjdzie sam, 
kiedy wytworzy się ciepły 
klimat osady z przeszłością, 
co ściągnie turystów, roz
winie gastronomię i agrotu
rystykę. Wtedy zrodzi się 
także potrzeba przypomi
nania tradycji, która gdzie 
jak gdzie, ale w Czersku 
jest przebogata.
Czy ta ostatnia szansa dla 
Czerska zostanie zrealizo
wana, czy jest to tylko je
szcze jedna wizja jego przy
szłości — okaże się za... na
stępne 12 lat!

Grzegorz Paweł Bąbiak

Pozostaje więc tylko 
zapytać: czy Czersk 
skazany jest na całkowite 

zapomnienie i powolny 
upadek? Chyba tak, jeśli 
nie znajdzie się kogoś, kto 
zaangażowałby się w stwo
rzenie tu autentycznego 
miasteczka turystycznego 
na wzór wielu podobnych 
w Europie Zachodniej. W 
tym miejscu sceptycy 
wskażą na przypuszczalne 
koszty. W tej kwestii inicja
tywę oddać należy samym 
mieszkańcom i jedynie 
organizacyjnie pomóc (np. 
przez stworzenie opłacal
nych kredytów) w zakłada
niu minibarów, restauracy
jek w przydomowych 
ogródkach czy kawiarenek 
promujących przysmaki z 
miejscowych owoców. W 
Czersku można także zor
ganizować np. centrum 
współczesnej kultury, za
praszając młode zespoły ar
tystyczne i grupy poetyckie 
działające na warszawskich 
uczelniach w ramach 
warsztatów poetyckich czy 
młodych plastyków na 
czerskie plenery malarskie 
na wzór Kazimierza Dol

Spotkanie z książką

Objąć ochroną!
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami — kontynuując 

tradycyjne zainteresowanie swego poprzednika, czyli 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości — wydało 
w 1996 r. (przy pomocy finansowej MKiS) książkę Czersk 
— zamek i miasto historyczne pióra prof, dra Tadeusza 
Zagrodzkiego. Jest to przystępnie napisane kompendium 
wiedzy historycznej, architektonicznej i urbanistycznej na 
temat zamku i osady wraz z jej naukową oceną. Nas naj
bardziej zainteresowały wnioski. Nie zgadzamy się z Auto
rem, że zaniechanie realizacji planów utworzenia z Czer
ska ośrodka turystycznego było dla niego korzystne. To był 
(i jest w dalszym ciągu) jedyny sensowny ratunek! Oczy
wiście po odrzuceniu zawartej w tych planach gigantoma
nii, bowiem „Czersk powinien utrzymać charakter spokoj
nego osiedla” — jak pisze Autor — „o typie wiejskiego 
życia.” (Ta druga część wniosku jest w obecnych czasach 
niemożliwa do zrealizowania). „Zabudową właściwą dla 
Czerska jest zabudowa niska” z „dachami nachylonymi", 
bez pokrywania ich blachą — ten słuszny postulat konser
watorski został już — niestety — wielokrotnie w Czersku 
zanegowany, co widać w każdej panoramie osady. Wnio
sek jest jeden: żeby nie zmarnować tego, co jeszcze z 
tradycyjnego Czerska pozostało, najwyższy już czas 
objąć osadę ochroną konserwatorską. O to dopomina 
się Autor książki i pod tym podpisujemy się z całym prze
konaniem. (s)
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Zagadkowe mauzoleum

Na skraju Wielkopol
skiego Parku Na
rodowego, kilkaset 
metrów od wsi Szreniawa, na 

wierzchołku wzgórza o wyso
kości 118 mn.p.m., stoją ruiny 
niedużej budowli, której
głównym elementem jest
strzelista wieża, sięgająca po
nad wierzchołki otaczających 
ją drzew. Budowla ta uznawa
na jest powszechnie za mauzo
leum bądź kaplicę grobową 
rodziny Bierbaumów, nie
mieckich właścicieli Szrenia
wy, która w okresie zaborów 
nosiła nazwę Marienberg.

Brak jakichkolwiek dokumen
tów dotyczących tego obiektu 
uniemożliwia nie tylko jedno
znaczne określenie jego prze
znaczenia, ale nawet podanie 
roku budowy i nazwiska archi
tekta. Jako datę wybudowania 
mauzoleum wymienia się rok 
1860 lub 1880. Za jego twórcę 
uznaje się projektodawcę pała
cyku w Szreniawie, ale i w tym 
wypadku wymieniane są na
zwiska dwóch berlińskich ar
chitektów: Martina Gropiusa i 
Karla Heinricha Knoblaucha. 
Przeznaczenie tego obiektu 
jest zagadkowe. Według ust
nych przekazów postawienie 
mauzoleum wiąże się z tragi
czną śmiercią nie znanej z 
imienia córki Leonharda Bier- 
bauma, która utopiła się w 
jednym z pobliskich jezior, 
najprawdopodobniej w Jezio
rze Szreniawskim. Było to sa
mobójstwo, które dziewczyna 
popełniła w proteście przeciw
ko wydaniu za mąż wbrew jej 
woli. Dokonać tego miała ska- 
cząc do wody na koniu. Jej 
zwłoki miano pochować w po
dziemiach specjalnie w tym ce
lu wybudowanej kaplicy-gro- 
bowcu. Poglądom o grobo
wym przeznaczeniu obiektu 
zdają się jednak przeczyć inne 
fakty. Otóż rodzice dziewczy
ny zostali pochowani w gro
bach przed wejściem do mau
zoleum. Po grobach tych po
zostały dziś nikłe zagłębienia 
w ziemi zasypane gruzem. Z

1. Mauzoleum 
od strony północnej

kolei jeden z Bierbaumów zos
tał pochowany w parku koło 
pałacyku. Ekshumacji jego 
zwłok dokonano w okresie 
międzywojennym. Powtórne
go pochówku dokonano rów
nież nie w mauzoleum, lecz 
obok niego.

Obecnie nie można też z całą 
pewnością stwierdzić, czy bu
dowla ta pełniła funkcję kapli
cy. Detal architektoniczny 
wieńczący niegdyś szczyt nad 
wejściem głównym został 
utrącony i nie wiadomo dziś, 
czy był to kamienny krzyż, czy 
tylko kwiaton. Brak także in
nych elementów świadczących 
o sakralnym przeznaczeniu 
budowli, choć rozplanowanie 
wnętrza przypomina kościelną 
nawę z transeptem i wnęką na 

ołtarz. Z taką funkcją obiektu 
kłóci się jednak strzelista wie
ża, która nie była przecież 
dzwonnicą, lecz wieżą widoko
wą. Chyba żeby przyjąć, że 
wieżę zbudowano tylko po to, 
aby rodzice tragicznie zmarłej 
mogli z niej spoglądać w toń 
Jeziora Szreniawskiego. Leży 
ono bowiem w tak głębokiej 
rynnie, że nie jest widoczne z 
żadnego punktu w Szreniawie, 
nawet z przebiegającej w jego 
pobliżu szosy. Widoczne na
tomiast było ze szczytu wie
ży...
Z pałacyku w Szreniawie do 
mauzoleum prowadziła droga 

stanowiąca jednocześnie oś 
widokową, dziś już prakty
cznie nie istniejącą. Otoczenie 
budowli miało charakter par
kowy, być może teren otoczo
ny był murowanym parkanem, 
po którym zachowały się jedy
nie fragmenty słupów bramy. 
Mauzoleum zbudowane zosta
ło z czerwonej nie tynkowanej 
cegły w stylu neogotyckim. 
Ozdobne gzymsy, laskowania i 
maswerki wykonano ze sztu
cznego kamienia. Dodatko
wym elementem zdobiącym są 
poziome pasy zendrówki. Pła
szczyzny dachowe pokryto da
chówką z łupku. Budowla zos
tała wzniesiona na planie krzy
ża łacińskiego o wymiarach 
13,5x10,5 m. Bryła budowli 
jest mocno rozczłonkowana — 
część centralną stanowi wieża, 
której dolna partia do wyso
kości około 10 m ma formę 
prostopadłościanu o planie 
kwadratu, zaś wyższa jest oś- 
mioboczna. Dolną część wieży 
wieńczy fryz wypełniony śle
pym maswerkiem w formie 
czwórliścia, natomiast górna 
ma ściany poprzecinane dwo
ma poziomami ostrołukowych 
okien i znajdującymi się nad 
nimi rozetami, a wyżej umie
szczono dekoracje ze ślepego 
maswerku. Szczyt wieży wień
czy szeroki gzyms arkadowy. 
Od strony północnej i połud
niowej do wieży dobudowano 
skrzydła, a z pozostałych stron 
— ryzality. Z wyjątkiem trój- 
kondygnacyjnego skrzydła po
łudniowego, wszystkie pozo
stałe części budowli mają jed
ną kondygnację. Skrzydła i ry
zality zaopatrzono w ostrohi- 
kowe okna i ozdobiono takimi 
samymi blendami, zaś w 
szczytach skrzydeł i ryzalitów 
umieszczono rozety. Te części 
budowli przykryto osobnymi, 
dwuspadowymi dachami.

Główne wejście do mauzo
leum usytuowane zostało od 
strony północnej i poprzedzo
ne było kilkoma stopniami 
schodów. Nad wejściem umie
szczono ostrołukowy ozdobny
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2. Wnętrze 
wieży 
pozbawione 
sklepień
i stropów

3. Plan 
przyziemia 
mauzoleum

4. Wejście
do mauzoleum 
z tympanonem 
z herbami

(rys. i zdjęcia: 
Wojciech 
Mielewczyk)

tympanon z herbami byłych 
właścicieli, obecnie uszkodzo
ny. Znajdujący się w skrzydle 
północnym przedsionek przy
kryty był niegdyś sklepieniem 
krzyżowym. Nie miał on okien 
i prowadził do wyższej, ob
szerniejszej sali centralnej, od 
której najpewniej nie oddziela
ły go żadne drzwi. Sala ta 
zbudowana została na planie 
prawie regularnego ośmiokąta, 
jej powierzchnia wynosi około 
21 m2, przykryta była zapewne 
sklepieniem gwiaździstym. W 
czterech ścianach tej sali wy
konano półokrągłe nisze o wy
sokości około 4 m. Na reszt
kach tynku zachowały się śla
dy polichromii w tonacji nie
bieskiej z ornamentyką linear- 
no-geometryczną, jaka daw
niej zdobiła całą salę. Od stro
ny wschodniej i zachodniej do 
sali centralnej przylegają dwa 
mniejsze pomieszczenia, które 
mieszczą się częściowo w ryza
litach, a częściowo w grubości 
murów wieży. Nie były one 
oddzielone od sali centralnej 
ścianami, przez co tworzyły 
rodzaj transeptu. Przykryto je 
prawdopodobnie kolebkowy
mi sklepieniami ostrołukowy- 
mi. Światło wpadające do 
wnętrza przez okna w ryzali
tach oświetlało jednocześnie 
salę centralną, która nie miała 
okien. Od strony południowej 
sala była zamknięta ścianą, w

której znajdowała się ostrołu- 
kowa wnęka. Najprawdopo
dobniej z sali centralnej nie 
było przejścia do skrzydła po
łudniowego. Jednoznaczne 
ustalenie tego nie jest obecnie 
możliwe, gdyż ściana ta została 
prawie całkowicie wyburzona. 
Nad salą centralną wznosi się 
ośmioboczna wieża. Jej całko
wita wysokość liczona od po
ziomu gruntu wynosiła około 
30 m. Miała ona drewniane 
stropy, które rozgraniczały 
dwie kondygnacje o różnej 
wysokości. Wewnątrz znajdo
wały się kręte schody (zapew
ne z filarem) prowadzące na jej 
szczyt, gdzie urządzony był ta
ras widokowy. Skrzydło po
łudniowe miało osobne wejście 

od strony wschodniej. W tej 
części budowli znajdowała się 
klatka schodowa, z której na 
wysokości trzeciej kondygnacji 
można było przejść nad salę 
centralną do wieży.

Obecny stan budowli jest 
opłakany: pozbawiona 
całkowicie nie tylko stolarki 

okiennej i drzwiowej, ale także 
konstrukcji dachowych, scho
dów, nawet stropów i sklepień; 
pozostały z niej jedynie same 
mury, częściowo również wy
burzone. Posadzki pokryte są 
grubą warstwą gruzu i dlatego 
nie można stwierdzić, czy bu
dowla miała jakieś podziemia, 
ani nawet ustalić, w którym 
miejscu znajdowało się wejście 
do nich. Wyjaśnić to mogłyby 
jedynie kompleksowe badania 
archeologiczno-architektonicz- 
ne.
Dewastacja budowli postę
puje systematycznie od 
ostatniej wojny. Nie pow
strzymało jej nawet wpisanie 
mauzoleum w 1993 r. (dopie
ro!) do rejestru zabytków. 
Formalnie gospodarzem obiek
tu jest dyrekcja Wielkopol
skiego Parku Narodowego, 
która jednak praktycznie nie 
interesuje się zabytkiem. 
Ogrodzenie terenu wokół 
mauzoleum postawione w 
1994 r. ma znaczenie tylko 
symboliczne. Z kolei ustawio

na wiosną 1995 r. tablica in
formacyjna już po kilku mie
siącach została zniszczona 
przez wandali. Natomiast 
urządzenie przy wieży miejsca 
do biwakowania może budzić 
mieszane uczucia z uwagi na 
cmentarny charakter tego te
renu. Tymczasem pilniejszą 
sprawą jest usunięcie sporych 
już drzewek porastających ko
ronę wieży i rozsadzających 
korzeniami jej mury.
Obecny stan murów budowli 
pozwała jeszcze na jej odbu
dowę z przeznaczeniem na 
punkt widokowy. Z inną kon
cepcją zagospodarowania obiek
tu wystąpiło kilka lat temu 
Muzeum Narodowe Rolnict
wa i Przemysłu Rolno-Spoży
wczego w Szreniawie, które 
chciało urządzić tam ekspozy
cję poświęconą wiejskim 
dworkom i kapliczkom. Inicja
tywa przejęcia budowli przez 
muzeum spotkała się jednak z 
odmową ze strony dyrekcji 
WPN. Nawet pozostawienie 
budowli w formie trwałej rui
ny powinno być poprzedzone 
pewnymi pracami, które wy
jaśniłyby faktyczne przezna
czenie tego obiektu. Wypada
łoby również dokonać ekshu
macji albo przynajmniej wyra
źnie oznakować groby pocho
wanych w tym miejscu osób.

Wojciech Mielewczyk
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Kolejka z przyszłością

Rodowód mławskiej 
kolejki wąskotorowej 
wywodzi się od nie
mieckiej wojskowej kolei po- 

lowej z okresu pierwszej wojny 
światowej. W lipcu 1915 r. 
wojska niemieckie rozpoczęły 
kolejną ofensywę w kierunku 
wschodnim i w związku z tym 
podjęły decyzję budowy wą
skich torów w kierunku Przas
nysza. Budowę rozpoczęto od 
Mławy, gdyż do tego miasta 
dochodziły linie kolejowe o 
różnych szerokościach torów 
(europejska — 1435 mm i ro
syjska — 1524 mm). Kolej ta 
była typową koleją połową o 
prześwicie torów 600 mm, 
zbudowaną z przęseł tzw. toru 
patentowego, czyli prowizory
cznego. Były to krótkie odcin
ki szyn połączone metalowymi 
podkładami. Do końca lipca 
budowniczowie dotarli do 
Przasnysza, a pod koniec 
sierpnia — do stacji Pasieka, 
leżącej na linii normalnotoro
wej Tłuszcz—Ostrołęka. Tory 
ułożone były częściowo na na
sypach, a częściowo bezpoś
rednio na polnych drogach. 
Koleją przewożono amunicję, 
wyżywienie, a z linii frontu 
zwożono rannych.

W 1923 r. powiat ciechanow
ski wybudował linię z Ciecha
nowa do Gruduska, gdzie łą
czyła się z istniejącą już trasą. 
Natomiast w 1924 r. cukrow
nia Krasiniec wybudowała 
własną linię wąskotorową o 
szerokości toru 600 mm. Jedna 
z nich biegła z cukrowni do 
Przasnysza, druga odgałęziała 
się w Krasnym do Gołymina. 
W 1925 r. cukrownia Ciecha
nów zbudowała linię wąskoto
rową 600 mm z fabryki do Pa
łuk, z odgałęzieniami do fol
warku Opinogóra Dolna i Na- 
sierowa. W okresie międzywo
jennym kolej państwowa z 
Mławy i obie linie cukrowni
cze obsługiwane były przez 
parowozy typu HF, budowane 
specjalnie dla wojskowych ko
lei polowych. Ich głównym 
atutem był mały nacisk osi na 
szyny, co pozwalało eksploa
tować je na torach patento
wych. Używano także woj-

1. Pociąg osobowy
z parowozem Px 48-1752 
na mostku w Grudusku

2. Stacja w Grudusku

skowych wagonów towaro
wych.

Największą inwestycją w okre
sie międzywojennym była bu
dowa budynku dworcowego w 
Przasnyszu. Przewozy pasaże
rów i towarów nie były może 
zbyt imponujące, ale miały 
duże znaczenie dla regionu, 
gdyż był to jedyny środek 
transportu na tym terenie.
W okresie drugiej wojny świa
towej koleje niemieckie pro
wadziły normalny ruch na li
nii, a działania wojenne nie 
przerwały pracy kolei. W 1949 
r. Polskie Koleje Państwowe 
przejęły linię z cukrowni Cie
chanów do Pałuk i z Krasnego 
do Szwejk. Zbudowano połą
czenie na odcinku Pału

ki—Szwejki oraz wybudowa
no linię Krasne—Maków Ma
zowiecki. W Ciechanowie 
zbudowano przez miasto połą
czenie stacji wąskotorowej z 
cukrownią. W 1951 r. PKP 
przejęły odcinek kolei z Kras
nego do Przasnysza, a w paź
dzierniku 1952 r. oddano do 
użytku odcinek z Makowa do 
Zamościa Mazowieckiego.

Powojenny wzrost gospo
darczy spowodował zna
czne ożywienie ruchu pasażer
skiego i towarowego. Podsta

wowym środkiem trakcyjnym 
pozostały parowozy typu HF, 
ale ich moc wynosiła jedynie 
60 KM. W związku z tym w 
latach 1961 —1962 w ramach 

ogólnopolskiej akcji ujednoli
cania szerokości torów linię 
Mława—Maków, Ciechanów 
—Krasne i Ciechanów—Gru
dusk przebudowano do szero
kości 750 mm, co miało zwięk
szyć jej zdolność przewozową, 
jednocześnie zlikwidowano 
odcinek Maków—Zamość Ma
zowiecki. Modernizacja ta 
rozwiązała problemy wynika
jące z braku taboru. Sprowa
dzono silniejsze parowozy, 
m.in. budowane po wojnie po
jazdy serii Px 48, a także więk
sze wagony. Kolejnym uno
wocześnieniem było pojawie
nie się w Mławie w 1967 r. 
pierwszych lokomotyw spali
nowych z serii Lyd 1. W 1973 
r. wprowadzono do ruchu
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transportery — wąskotorowe 
platformy, na które wtaczane 
są wagony normalnotorowe. 
Usprawniło to bardzo ruch 
towarowy, eliminując kłopot
liwy przeładunek.
Zwiększająca się konkurencja 
transportu samochodowego 

spowodowała spadek kolejo
wych przewozów pasażerskich 
i towarowych. Ostatecznie po
ciągi pasażerskie przestały 
kursować w maju 1986 r. W 
związku z rezygnacją z usług 
kolejki przez cukrownie Cie
chanów i Krasiniec w tym sa

mym roku zamknięto linie 
Ciechanów—Grudusk i Cie
chanów—Krasne, które na
stępnie rozebrano w 1990 r. 
Pozostała więc tylko linia 
Mława—Przasnysz—Maków 
Mazowiecki.
Odcinek z Mławy do Krasne-

3. Schemat 
przebiegu linii 
mławskiej kolejki 
dojazdowej

(zdjęcia i rys.: 
Marek Barszcz)

go w 1993 r. został objęty 
ochroną konserwatorską. Wraz 
z linią do rejestru zabytków 
wpisano wybrane jednostki 
taboru (wszystkie powojenne) 
oraz wyposażenie warsztatów 
z okresu pierwszej wojny świa
towej. Obecnie na całej linii 
prowadzony jest ruch towaro
wy, uruchamiane są także po
ciągi wycieczkowe na za
mówienie, zaś na terenie stacji 
wąskotorowej w Mławie urzą
dzany jest miniskansen. 
Miejmy nadzieję, że w niedłu
gim czasie zostaną urucho
mione pociągi turystyczne z 
dwuosiowymi wagonikami z 
początku wieku, prowadzone 
przez zabytkowe parowozy.

Marek Barszcz

Zupełnie niewytłumaczalne 
jest zachowanie się w mo
ich rodzinnych zbiorach — 

mimo wielu dziejowych kata
strof — drewnianego moździe
rza. Wedle rodzinnego przeka
zu moździerz znalazł się w do
mu moich dziadków pod ko
niec XIX w., kiedy dziadek 
opuścił rodzinny dom w Kicz- 
kach, nabył niewielką działkę 
w Siennicy, zbudował dom i 
postanowił założyć własną ro
dzinę. Prawdopodobnie moź
dzierz został przeniesiony z Ki- 
czek, ponieważ nie stanowił 
części wiana mojej babki, gdyż 
babka nigdy o nim nie wspo
minała.
Moździerz został wykonany 
najprawdopodobniej przez któ
regoś z synów mojego pra
dziadka Wincentego, jeszcze 
nie bardzo przyuczonego do 
solidności w pracy. Świadczy o 
tym jego mało staranna obrób
ka. Ta niestaranność widoczna 
jest na uchu w kształcie trzon
ka, służącego do przytrzymy
wania moździerza w czasie 
ucierania przypraw czy roz-

Drewniany moździerz
drabniania cukru na tzw. 
puder, oraz na zewnęt
rznych ściankach.
Dzisiaj moździerz sta
nowi jedyny zabytek ro
dowy z końca XIX w. Mi
mo ponad stuletniego 
żywota przetrwał w cał

kiem niezłym stanie i 
jest egzemplarzem nie
powtarzalnym. Wśród 
wielu kolekcjonerów nie 
spotkałem drugiego po
siadacza takiego raryta
su. Jego unikatowość 
wynika również z tego,

że w sposób zupełnie niewyt
łumaczalny nie opuszczał mę
skich przedstawicieli rodu, 
Nikt, oprócz mnie, nie zabiegał 
o jego zabezpieczenie przed 
zniszczeniem czy zagubie
niem, a mimo wszystko trwa w 
rodzinie, przeżył dwie światowe 
wojny, odbywał kilka przepro
wadzek nie tylko z domu do 
domu. Teraz pilnuję go, aby 
móc przekazać swoim następ
com.
Na przykładzie moździerza wi
dzę, jak piękną sprawą jest po
siadanie przedmiotu, z którym 
związane są losy własnego ro
du. Nieważna jest jego wartość 
materialna — wskrzesza on 
rodzinne wspomnienia i zmu
sza do nieustannych powro
tów, choćby w myślach, do 
własnych korzeni.

Zdzisław Budzyński

(tekst nadesłany na konkurs „Zabytek 
nie-zabytek")

(fot. Zdzisław Budzyński)
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Narty Barabasza

Pierwsze narty wykonał 
w 1888 r. w Zakopa
nem architekt i malarz 
Stanisław Barabasz (1857— 

1949). Każda narta zrobiona 
została z innego gatunku 
drewna: bukowego i świerko
wego, ich czubki wygięto po 
uprzednim wyparzeniu i wy
moczeniu. Początkowo narty 
nazywane były z języka nor
weskiego „skijami” (od słowa 
„ski”) lub bardziej swojsko 
łyżwami. Dopiero Mariusz 
Zaruski (1867—1941) — ta
ternik, żołnierz, pisarz i ma
larz, który w 1907 r. założył 
Sekcję Narciarską Towarzy
stwa Tatrzańskiego — wpro
wadził nazwę nart; wywodzi 
się ona z czeskiego słowa 
„nart” na oznaczenie części 
stopy. Jak zwykle dosadni gó
rale wymyślili określenie dla 
narciarzy — „spuscoce”. Do 
niezbędnego wyposażenia ta
kiego „spuscoca” należał także 
długi na 2 m, okuty u dołu 
kij, najczęściej z bambusa, 
który pełnił funkcję hamulca 
lub steru. Zjeżdżając z góry 
można było na nim siadać lub 
trzymać go tylko między no
gami, można było też się nim 
odpychać. Trudno ocenić, czy 
kij ten był efektywny, skoro w 
relacjach z ówczesnych nar
ciarskich „wyryp” można 
przeczytać o licznych upad
kach i złamaniach. Ale też i 
wycieczki narciarskie były nie 
byle jakie! Kto z pokonują
cych dziś kilkunastokrotnie tę 
samą trasę z Kasprowego myś
li o wejściu na Kozi Wierch, 
Zawrat lub Giewont, aby po
tem z nich zjeżdżać...
Pamiętam doskonale moje 
dziecinne drewniane narty. 
Nazywały się „Regle”, produ
kowała je jedyna wówczas w 
Polsce fabryka nart w Szafla
rach (już nie istnieje) i trzeba 
było pokrywać je grubo sma
rami, szczególnie przy mok
rym śniegu. Zawsze zastana
wiałam się, w jaki sposób ra
dzono sobie z tym problemem 
na przełomie stuleci. Sprawa 
wyjaśniła się po przeczytaniu 
sprawozdania Stanisława Ba-

1. Wiązania 
jednych
z pierwszych 
nart;
w środku 
fragment 
bambusowego 
kija
(zb. Muzeum 
Tatrzańskiego 
w Zakopanem)

2. Saneczkarz
i narciarka 
z początku 
naszego wieku

rabasza z jego pierwszej w hi
storii wycieczki do Czarnego 
Stawu Gąsienicowego wraz z 
Janem Fisherem w 1894 r. 
Otóż przed zjazdem obaj pa
nowie posmarowali narty oli
wą z... sardynek, które 
uprzednio zostały zjedzone. 
Sprzęt narciarski ulegał szyb
kiej ewolucji. Stosowano za
pięcia z trzcinowymi utrzymy- 
waczami pięt, później ze skóry 
tzw. kaloszowe, używano też 
ciężkich uprzęży stalowych, 
lecz najpopularniejsze były 
wiązania rzemienne. Strój 
narciarski niewiele różnił się 
od tego, jaki noszono na spa
cerach po Krupówkach. Przed 
chłodem zabezpieczano się je
dynie baranim kożuszkiem. 
Panie, które w niedługim cza
sie dołączyły do „spuscocy”, 
jeździły w długich sukniach i 
dekorowanych kapeluszach. 
Ewolucji sprzętu sprzyjało po
jawienie się nowego rodzaju 
narciarstwa — sportowego. 
Na zimowych zawodach 1911— 
1912 wprowadzono system 
norweski, który w odróżnieniu 
od alpejskiego, stosującego 
jeden kijek, wprowadzał dwa 
kijki. Był to moment dla nar
ciarstwa przełomowy.
Materiały, z których obecnie 
wykonuje się narty, nawet nie 
śniły się Barabaszowi. Ale czy 
ktoś poruszający się dzisiaj w 
górach na nartach mógłby do
starczyć tak zapierającego 
dech w piersiach opisu zjazdu, 
jak ten z 1897 r.: „Zjazd odby
wa się w ten sposób, że narciarz 
siada na górze w kucki, opiera 
się mocno na kiju i zamyka 
oczy. Potem prosto jak strzała 
zjeżdża tak długo, aż mu za
braknie tchu. Teraz musi się 
rzucić bokiem na śnieg i czekać 
następnie, aż znowu złapie od
dech, by móc ponownie konty
nuować zjazd szusem (...) Po
wtarza to tak długo, aż uda mu 
się zjechać do samego dołu ” (re
lacja Matiasa Zdarskiego).

Beata Denis

(tekst nadesłany na konkurs „Zaby
tek nie-zabytek ”)
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Stołeczne bruki

Na naszych oczach 
powoli i nieubłaga
nie giną ostatnie re
likty Warszawy z XIX i XX w. 

— wykładane różnorodną 
kostką kamienną nawierzchnie 
ulic. Wiele z nich zarówno na 
Pradze, jak i w lewobrzeżnej 
części stolicy przetrwało woj
nę. Zagładę licznych fragmen
tów przyniósł im po 1945 r. 
powszechny brak szacunku dla 
detalu architektonicznego i 
tzw. małej architektury, który 
utrzymuje się niestety do dziś. 
Wysoki koszt i nietrwałość 
kostki drewnianej skłonił wła
dze miejskie pod koniec XIX 
w. do stosowania kostki grani
towej i bazaltowej. W 1895 r. 
Warszawa miała zaledwie 6 
tys. m2 takich jezdni, a w 
1905 r. już ponad 197 tys. 
Brukowano jednak przede 
wszystkim główne ulice, z po
wodu niedostępności w Króle
stwie materiału, który spro
wadzano aż z Norwegii. W ok
resie Drugiej Rzeczypospolitej 
granit na kostkę importowano 
ze Szwecji i Finlandii, stoso
wano również kostkę bazalto
wą z kamieniołomów w Jano
wej Dolinie na Wołyniu i ka
mieniołomów gniewiańskich 
na Podolu. W 1938 r. kamien
ną kostką pokryte było 101 ha 
jezdni warszawskich, czyli 
23,5% nawierzchni utwardzo
nych i aż 64,7% nawierzchni 
ulepszonych. Prawie wszystkie 
trasy wylotowe otrzymały na
wierzchnie bazaltowe. Przed 
wojną coraz częściej zaczęto 
stosować asfalt (m.in. na ul. 
Marszałkowskiej, na Nowym 
Świecie i w Alejach Ujazdow
skich), a także, w mniejszym 
stopniu, klinkier.

Stąd chodniki pl. Konstytucji 
otrzymały mozaikę z użyciem 
klinkieru i różnej wielkości 
kostki granitowej i bazaltowej 
(niestety, w latach siedemdzie
siątych mozaikę tę niemal 
wszędzie zastąpiono zwykłymi 
płytami chodnikowymi). Kos
tka pojawiła się na ul. Kubusia 
Puchatka, Gałczyńskiego, na 
pl. Defilad i ul. Emilii Plater 
przed Salą Kongresową. 
Chodniki pl. Powstańców 
Warszawy (przed wojną pl. 
Napoleona) wyłożono drobną 
kostką granitową, a parkingi 
czarnym bazaltem. Po 1956 r. 
wraz z „nowoczesnością” 
powszechnie zaczęto stosować 
asfalt i jego rodzimą odmianę 
w postaci węglowej smoły to
piącej się przy byle upale. 
Uchodziło to wówczas za 
atrybut nowoczesności i gor
liwie pokrywano asfaltem na
wierzchnie kamienne zarówno 
na jezdniach, jak i chodnikach, 
podjazdach bramnych i pod
wórkach. Do dziś przykrywa 
on wiele wspaniałych bruków. 
Pewną nowością było wówczas 
przeniesienie dużej różowej 
kostki granitowej z pl. Grzy
bowskiego na pl. Zanikowy.

Mimo tych działań do 1994 r. 
wiele ulic, z uwagi m.in. na 
brak środków, zachowało ka
mienną nawierzchnię. Hasło 
remontu ulic, podjęte przez 
pochodzące z demokratyczne
go wyboru samorządowe wła
dze Warszawy, po 1994 r. do
czekało się wielu smutnych 
realizacji. W tym roku usunię
to z ul. Wilczej jedyny długi 
fragment kostki bazaltowej, 
zapewne pochodzącej ze 
wspomnianych kamienioło-

Z wojennej pożogi obronną 
ręką wyszły właśnie war

szawskie bruki, oczywiście 
wszędzie tam, gdzie nie posłu

żyły jako budulec do wznosze
nia powstańczych barykad. W 
pierwszych latach odbudowy 
zdecydowanie częściej stoso
wano kostkę granitową niż as
falt, którym pokrywano za
równo jezdnie nowe, jak i wy
lewano na stary bruk. Trasa 
W-Z otrzymała jezdnię ka
mienną, z wyjątkiem mostu 
przez Wisłę. Okres socrealiz
mu przywrócił do łask kostkę 
kamienną i klinkier, bowiem 
także w nawierzchni widziano 
wówczas element dekoracyjny. 

1. Na skrzyżowaniu 
ul. Kopernika z Ordynacką 

zachowała się 
wykonana 

z kostki bazaltowej 
data „1916”; 

choć obie ulice 
mają starą nawierzchnię 

do rejestru zabytków 
wpisano tylko ten fragment

2.3. Ulica Wspólna: 
nawierzchnia 

z czarnego bazaltu 
łatana asfaltem (2), 

a przy kamienicy nr 35 
zachowany podjazd bramny 

z granitowym 
krawężnikiem (3)
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mów wołyńskich. Ulica ta na 
odcinku od ul. Mokotowskiej 
do Kruczej i od Kruczej do 
Marszałkowskiej, dzięki sto
sunkowo niewielkim zniszcze
niom i w dużej mierze zacho
wanym pierzejom oraz właśnie 
zabytkowej nawierzchni, utrzy
mywała klimat XIX w. Uroku 
dodawały także masywne, po
lerowane granitowe krawężni
ki wyprofilowane na podjaz
dach bramnych. Szansa na 
zachowanie owego żywego 
skansenu wielkomiejskiej 
Warszawy z przełomu XIX 
i XX w. w wyniku moderni

nigdy nie pozwalała na rozwi
janie dużych prędkości przez 
samochody. Pobliska ul. 
Wspólna na odcinku od ul. 
Kruczej do Marszałkowskiej 
zachowała taką samą na
wierzchnię, jaką miała ul. Wil
cza, i jest to już jedyny taki wy
jątkowy fragment w mieście. 
Stanowi on jednocześnie zapis 
niedbalstwa w utrzymaniu sto
łecznych ulic — ubytki kostki 
nie są uzupełniane, tylko or
dynarnie zalewane asfaltem; 
nawierzchnia tej ulicy powin
na jak najszybciej znaleźć się 
pod ochroną konserwatorską.

4.5. Zachowane 
nawierzchnie 
z kostki granitowej: 
ul. Chłodna (4) 
i Ordynacka (5)
6.7. Klinkier
w przejazdach bramnych 
ul. Lwowskiej 3 (6) i 13 (7)
8. Bardzo zniszczona 
kostka drewniana
w bramie kamienicy 
przy ul. Próżnej 14
9. Prace instalacyjne 
w bramie
ul. Śniadeckich 12/16 
odsłoniły
warstwę klinkieru 
zalanego asfaltem; 
kostki klinkieru wyrzucono 
na wysypisko gruzu

zacji nawierzchni została 
zaprzepaszczona. Nie po
mogły interwencje Zespołu 
Opiekunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy i Oddziału 
Warszawskiego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami w 
urzędzie wojewódzkiego kon
serwatora zabytków, w Zarzą
dzie Dróg i Mostów i u władz 
miasta. Na nic zdały się alar
mujące notatki prasowe. Mo
dernizację ulicy tłumaczono 
faktem, że bazaltowa kostka 
jest zbyt śliska i zagraża bez
pieczeństwu ruchu. Przecież 
ul. Wilcza z uwagi na pod
rzędną rolę komunikacyjną 

Kolejną stratą dla Warszawy 
było usunięcie nie mniej wy
jątkowej kostki z ul. Szkolnej 
we fragmencie jej przebiegu 
przez pl. Dąbrowskiego. Tu 
łupem ekipy remontowej pad- 
ła w 1994 r. duża kostka z żół
tego bazaltu. I tu nie wydaje 
się przekonujący argument 
ułatwień w komunikacji, skoro 
chodziło o uliczkę służącą 
przede wszystkim jako par
king, a nie o przelotową arte
rię. Władze miasta i konserwa
tor nie widzieli także niczego 
niestosownego w usunięciu w 
1995 r. granitowej kostki z ul. 
Kubusia Puchatka. Przy okazji
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remontu ul. Chmielnej odsło
nięto spod smoły jej na
wierzchnię — zarówno jezdni, 
jak i chodnika. Miejsce trwa
łego kamienia zajęła tandetna 
cementowa kostka, oszczędzo
no jedynie miejsca do parko
wania. Okazuje się, że ochroną 
konserwatorską objęte są tylko 
nawierzchnie dzielnicy staro
miejskiej i okolic Traktu Kró
lewskiego, lecz np. w 1991 r., 
przy okazji położenia nowej 
warstwy asfaltu na ul. Trębac
kiej, usunięto celowo zosta
wiony po wojnie przykład sto
sowania kostki drewnianej. W 
tej sytuacji obawy budzi los 
nawierzchni ulic: Kopernika, 
Chłodnej, Smolnej, Warec
kiej, Ordynackiej i wielu ulic 
Pragi. Proceder bezmyślnego 
tępienia ich autentycznej na
wierzchni trwa, np. różowa 
duża kostka granitowa z ul. 
Mińskiej trafiła na budowę 
podjazdu do Zamku Ujazdow
skiego. Jedyne, co pociesza w 
tym wypadku, to fakt, że tym 
razem zabytkowy bruk nie 
został gdzieś wywieziony. 
Propozycje odtworzenia na
wierzchni niektórych ulic bądź 
jedynie odsłonięcia kostki 
spod warstwy asfaltu przy 
okazji prac ekip wodociągo
wych czy wymiany instalacji 
nie spotykają się ze zrozumie
niem władz konserwatorskich. 

W lecie 1996 r. istniała taka 
możliwość dla krótkiego od
cinka ul. Karasia między za
bytkowymi budynkami Teatru 
Polskiego i przeciwległą oka
załą kamienicą. Niestety, od
słonięta przy okazji wykopów 
polerowana kostka granitowa 
najprawdopodobniej wylądo
wała na śmietnisku. W urzę
dzie wojewódzkiego konserwa
tora zabytków stwierdzono, że 
odtwarzanie nawierzchni tej 
ulicy nie ma sensu, nie ma też 
podobno firm i specjalistów 
umiejących układać i konser
wować taką nawierzchnię. 
Najnowszy przykład Nowego 
Światu, gdzie zastosowano 
kostkę granitową na podjaz
dach bramnych, oczywiście 
temu przeczy. Pozytywny 
przykład remontu nawierzchni 
tej reprezentacyjnej ulicy, 
gdzie w miejsce gorszego ma
teriału zastosowano na chod
nikach płyty i kostkę granito
wą, powinien zachęcać do po
dobnych akcji także na ul. Ka
rasia i np. na pl. Teatralnym, 
gdzie pod zwałami asfaltu tkwi 
dawna nawierzchnia kamien
na. O jej trwałości i estetyce 
chyba nikogo przekonywać nie 
trzeba.
Niepokój budzi także los nieli
cznych już nawierzchni klin
kierowych. Klinkierem wyło
żone są przedwojenne uliczki 

Żoliborza i willowego Górne
go Mokotowa, zachowały się 
ulice Parkowa i Klonowa. Za
powiedź remontu ul. Suzina 
na Żoliborzu budzi uzasad
nione obawy, że jej klinkier 
może zostać zniszczony.

Więcej zrozumienia dla 
bruku znajdują władze 
Krakowa, Zakopanego czy 

Sopotu. Niestety, warszawska 
Chmielna nie dorówna w este
tyce i szlachetności użytego 
materiału sopockiemu depta
kowi Bohaterów Monte Cassi
no czy zakopiańskim Kru
pówkom. Tymczasem na miej
skich pasażach i deptakach na 
Zachodzie od lat następuje 
zmierzch asfaltu. W niemiec
kich miastach przestano sto
sować cement i beton, a pow
raca się do kamienia i klinkie
ru. W Berlinie pieczołowicie 
konserwuje się bruki w starych 
dzielnicach oraz układa ka
mienną kostkę przy chodni
kach i granitowe krawężniki 
nawet w nowych osiedlach. W 
centrum czeskiej Pragi skru
pulatnie odtwarza się zdewa
stowane po wojnie mozaikowe 
bruki chodników z drobnej 
kostki czarnego bazaltu, białe
go kwarcytu i marmuru, ni
komu nie przyjdzie dziś do 
głowy zalewanie asfaltem uro
czych uliczek Malej Strany. 

Urok kamiennych bruków 
zrozumiano także w Wiedniu i 
Paryżu, a wszystko to wynika z 
szacunku dla detalu architek
tonicznego, który tak samo jak 
okazałe budynki przypomina o 
przeszłości miasta. Tymcza
sem stołeczny bruk, za
równo polerowany granit, 
jak i czarny bazalt, służy 
do wykładania podjazdów 
do luksusowych willi i re
zydencji nowej klasy śred
niej. Wiele przykładów tego 
procederu można spotkać np. 
w podwarszawskim Konstan
cinie. Działają więc fachowi 
brukarze, ale zamiast podol
skich i wołyńskich kamienio
łomów surowiec dostarczają 
stołeczne ulice.
Konieczna jest więc wola 
władz miasta i urzędu kon
serwatorskiego, aby objąć 
ochroną wszystkie dawne 
nawierzchnie. Należy także 
wydać decyzję, aby zdjęty za
bytkowy bruk składowany był 
w odpowiednim miejscu, a nie 
rozkradany. Będzie mógł wte
dy służyć do uzupełniania 
braków tam, gdzie ocalała sta
ra nawierzchnia oraz do wy
brukowania podjazdów bra
mnych i podwórzy kamienic z 
XIX w.

Tomasz Markiewicz

U zbiegu ulic Przedmieś
cie i Krasickiego w 

Dzierżoniowie niszczeje ży
dowska synagoga. Zbudo
wana w 1857 r. bożnica.przez 
80 lat znajdowała się pod 
troskliwą opieką żydowskiej 
grupy wyznaniowej. Nie wy
korzystywany od 1937 r.‘ 
obiekt władze hitlerowskie 
sprzedały w drodze licytacji 
miejscowemu ogrodnikowi K. 
Springerowi, który po wyzwo
leniu nieodpłatnie przekazał 
go Wojewódzkiemu. Komite
towi Żydów Polskich w 
Rychbachu. Tak dziwnie 
brzmiąca spolszczona nazwa 
miasta (niem. Reichenbach) 
obowiązywała do 1946 r., gdy 
nadano obecną, w dowód 
pamięci dla wybitnego Ślą
zaka, księdza Jana Dzierżo
nia (1811—1906), autora 
odkrywczych prac z dziedzi
ny hodowli pszczół.
Po wojnie synagogę użytko
wało społeczeństwo żydow
skie zgrupowane w kongre
gacji wyznania mojżeszowe- 
go. Wyraźnie zaniedbaną po 
1968 r. wykorzystywano z 
przerwami zgodnie z prze
znaczeniem jeszcze do 1980 r.

Uratujmy synagogę Następnie czas, a przede 
wszystkim brak gospodarza 
zrobiły swoje — kolejne lata 
odznaczały się postępującą 
dewastacją obiektu. Pod ko
niec lat osiemdziesiątych 
staraniem m.in. Towarzystwa 
Miłośników Dzierżoniowa prze
znaczono ją do remontu z 
myślą o adaptacji na przyszłą 
siedzibę Muzeum Ziemi Dzier- 
żoniowskiej. Utworzono na
wet społeczny komitet rewa
loryzacji synagogi, który wie
lokrotnie wystosowywał od
powiednie apele o pomoc do 
władz i mieszkańców. Nieste
ty, ziejące do dziś pustką 
wnętrza, powybijane szyby, 
odpadający płatami tynk nie 
świadczą chlubnie o powo
dzeniu tego przedsięwzięcia. 
Przeszkodą nie do pokonania 
jest (jak zwykle) brak środ
ków finansowych.
Synagoga w Dzierżoniowie 
jest jedynym zachowanym 
murowanym zabytkiem kultu
ry żydowskiej na terenie mia
sta (dotrwało jeszcze około 
100 macew na kirkucie z 
1826 r. przy ul. Wodnej). Ura
tujmy tę synagogę!

Filip Karoński
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Promocja

120 lat tradycji i doświadczenia

Zabytkowe przedsiębiorstwo
Nie tylko rzeczy, przedmioty, 
budynki czy miasta mogą mieć 
długą historię. Przetrwać dzie
siątki i setki lat. Dotyczyć to rów
nież może przedsiębiorstw.
Niepodobna określić dokładnie 
początków Kieleckich Kopalń 
Surowców Mineralnych, po
dobnie jak daty powstania Kielc 
— miasta, w którym Przedsię
biorstwo prosperuje od począt
ku. Przejęło ono tradycje i do
świadczenia założonego w Kiel
cach w 1876 r. Przedsiębiorstwa 
Kopalń Marmurów Kieleckich.
Podwaliny pod nowoczesny 
przemysł górniczo-wydobywczy 
położył Stanisław Staszic. Po ut
worzeniu Królestwa Polskiego 
Kongresowego w 1816 r. dzięki 
jego staraniom utworzono w 
Kielcach Dyrekcję Główną Gór
niczą oraz związaną z nią Szkołę 
Akademiczno-Górniczą. Wów
czas też poczyniono znaczne 
nakłady w kopalnie różnego ro
dzaju rud, również kamienia w 
okolicach Kielc i Chęcin. Odno
wiono szereg kopalń i zakładów 
przemysłowych, przebudowano i 
zmodernizowano przestarzałe 
urządzenia, zaplanowano nowe 
w rejonie rzeki Kamiennej, w Bia- 
łogonie (obecnie dzielnica 
Kielc), Miedziance k. Chęcin, 
Samsonowie k. Miedzianej Góry. 
Wyroby Przedsiębiorstwa Ko
palń Marmurów Kieleckich, po
dobnie jak innych firm wydoby- 
wczo-górniczych tego regionu 
stały się znane w całej Europie. 
Wywożono je także do Ameryki. 
Kryzys lat 30-tych XX w. i drugiej 
wojny światowej przyniósł zała
manie i ograniczenie produkcji, 
ale nie spowodował zamknięcia 
zakładu.
W 1949 r. Przedsiębiorstwo 
upaństwowiono, a w 1952 na
zwano Kieleckim Zakładem 
Kamienia Budowlanego. Nastą
piła szybka modernizacja. Od 

KIELECKIE KOPALNIE 
SUROWCÓW MINERALNYCH 
25-950 KIELCE, ul. Ściegiennego 5, tel. centr. (0-41) 
61-27-11; dziaFhandlu i marketingu (0-41) 61-27-OTT 
fax (0-41) 61-39-99

1956 r. rozpoczęto produkcję 
nowego asortymentu — kruszy
wa łamanego z wapieni. To 
spowodowało ponowną zmianę

nazwy firmy na: Kieleckie Przed
siębiorstwo Produkcji Kruszywa. 
A pierwszy zakład tego wyrobu 
powstał w Woli Morawickiej, pó
źniej w pobliskiej Morawicy i 
niedalekiej Jaźwicy (gm. Chęci
ny). Nowy zakład przeróbczy w 
Jaźwicy uruchomiono w 1972 r. 
Zakłady w Morawicy, Jaźwicy i 
Laskowej zostały zmodernizo
wane w latach 1973—1976. 
Podwojono produkcję. Równo
cześnie uruchomiono w Biało- 
gonie nowoczesną linię obróbki 
marmuru. Ponownie uległa 
zmianie nazwa Przedsiębior
stwa. Od 1983 r. nieprzerwanie 
do dzisiaj — to: Kieleckie Kopal
nie Surowców Mineralnych. W 
tym czasie też rozpoczęto pro
dukcję nawozów wapniowo- 
-magnezowych w kopalni La
skowa.
Kieleckie Kopalnie Surowców 
Mineralnych produkują wyroby 
w zakładach obróbki marmurów 
w Kielcach i w Białogonie na ba
zie własnych złóż marmurowych 
i piaskowców zalegających Kie
lecczyznę oraz bloków granito
wych i marmurowych krajowych 
i importowanych. Wyroby grani
towe i marmurowe są niezastą
pionym, doskonałym materia
łem. Różne barwy, kolory i 
kształty dają nieograniczone 
możliwości kompozycyjne i ar

chitektoniczne. Stosowane są 
jako wykładziny ścian oraz po
sadzki: • luksusowych wnętrz 
różnych budynków handlowych, 
przemysłowych, biurowców • 
banków • muzeów • obiektów 
zabytkowych • kościołów i do
mów sakralnych.
W ramach usług montażowych 
Firma wykonała m.in.:
— Wystrój wnętrz Teatru Na
rodowego w Warszawie (okła
dziny ścian, filarów, posadzki, 
wystrój klatek schodowych, 
szatni i kawiarni). Użyte zostały 
głównie marmury zagraniczne
— greckie, włoskie, francuskie, 
hiszpańskie, ale również polskie
— „morawica” i „zielona ma- 
rianna”.
— Wystrój kościołów i kaplic 
(okładziny ścienne, ołtarze, am
bony, posadzki, stopnie, parape
ty, itp.) w Warszawie, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Nowej Dębie, 
Skarżysko-Kamiennej, Wolano
wie, Gdyni, Rawie Mazowieckiej, 
Chełmie Lubelskim, Metropoli
talnym Seminarium Duchow
nym w Warszawie. W obiektach 
tych montowano marmury kra
jowe, tj. „jaźwica”, „morawica", 
„słopiec”, a częściowo greckie i 
włoskie.
— Wystrój Domów Towarowych 
„Sawa” i „Wars” w Warszawie, a 
także NBP w Kielcach, Banku 
Gospodarki Żywnościowej w 
Kielcach, Budimexu w Warsza
wie, PZU-Życie w Kielcach.
W kopalniach „Jaźwica” i „La
skowa” produkuje się kruszywa 
łamane ze skał węglanowych. 
Są to doskonałe wypełniacze do 
betonów oraz materiał na drogi. 
Wyrabia się tu również kamień 
wapienny dla cukrownictwa i 
kamień łamany niesortowany. W 
powyższych zakładach produku
je się też nawozy wapniowo- 
-magnezowe zawierające wyso
ki procent wapnia (52—54% 
CaO) i magnezu (18—19% MgO). 
Stosowanie ich wpływa na wzrost 
plonów, produkcję ekologicznej 
żywności i przeciwdziała degra
dacji środowiska. Piaski wydo
bywa się spod lustra wód. Są 
sprzedawane w kopalniach: 
Suków k. Kielc, Nieświn k. Koń
skich i w Brodach Iłżeckich k. 
Starachowic. Zachowują do
skonałą czystość i jakość.
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Opowieści z warsztatu złotniczego

O ryngrafach i kaplerzach
„Ryngraf (z niemieckiego 
Ring-Kragen), inaczej kap- 
lerz — blacha na piersi, słu
żąca pierwotnie ku obronie” 
— tak rozpoczyna się opis 
ryngrafu w Encyklopedii 
Staropolskiej Zygmunta 
Glogera. W naszych do
mach być może znajdują się 
jeszcze ryngrafy, gdyż do 
niedawna były one jednym 
z typowych prezentów da
wanych z okazji urodzin 
lub chrzcin dziecka. W 
większości mają one cha
rakterystyczny kształt za
okrąglonego na brzegach 
trójkąta, przypominającego 
stylizowaną tarczę herbo
wą, w której polu znajduje 
się cyzelowany lub grawe
rowany, nierzadko zdobio
ny emalią wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej, 
czasem Ostrobramskiej na 
tle orła, często w otoczeniu 
panopliów (dekoracje zwią
zane z uzbrojeniem) i na 
ogól uzupełniony odpo
wiednim patriotycznym 
lub religijnym napisem. 
Tak wykonany ryngraf 
przeznaczony jest do za
wieszania nad łóżkiem i 
właśnie on dominuje, jak 
sądzę, w obecnej świado
mości społecznej.
Wydaje się, że na początku 
istniały dwie formy ryngra
fów. Pierwsza była po pro
stu częścią zbroi zwanej 
obojczykiem — jakby „koł
nierz” stalowy ochraniający 
szyję, raczej górne partie 
piersi rycerza. Na nim 
umieszczano zazwyczaj płas
ko w mosiądzu repusowany 
i pozłacany wizerunek Ma
donny lub krzyża kawaler
skiego. Z tego „kołnierzo- 
watego” obojczyka wywo
dzi się ryngraf o kształcie 
trójkątnej tarczy. Przybrała 
ona stosunkowo duże roz
miary (nawet 30 x 50 cm) 
w wypadku ryngrafów przy
pisywanych konfederatom 
barskim. Były to bardzo 
ozdobne grawerunkiem i 

złoceniami, głęboko pu- 
klowane blachy. Z czasem 
rozmiary ryngrafów mala
ły, sprowadzając cały 
przedmiot do wielkości 
„rogalikowatego” metalo-

zawsze, niezależnie od sta
nu majątkowego właścicie
la, blacha miedziana złocona. 
Rzadko spotykamy egzem
plarze wykonane z zasto
sowaniem elementów z in

na płaszczyźnie blachy 
miedzianej stanowiącej kor
pus kaplerza pojawiały się 
inne elementy wykonane z 
metalu (w zbiorach jednego 
z mych przyjaciół znajduje 

wego zawieszenia, noszo
nego na łańcuszku na szyi. 
Takie ryngrafy spotykamy 
m.in. w wojskach Księstwa 
Warszawskiego, gdzie ryn
grafy piechoty miały być 
„pozłacane z orzełkiem bia
łym pośrodku”, 'W epoce 
Królestwa Kongresowego 
niżsi oficerowie piechoty 
nosili ryngrafy srebrne, a 
wyżsi — pozłacane. Ostat
nim etapem rozwoju tej 
formy ryngrafu są dla mnie 
blachy noszone przez nie
miecką żandarmerię poło
wą w czasie drugiej wojny 
światowej. W polskiej tra
dycji występuje też drugi 
rodzaj ryngrafu, nazywany 
kaplerzem. Niektórzy na
zywają go ikoną szlachecką. 
Dla mnie jest on znacznie 
ciekawszy niż rodzaj opisa
ny powyżej.
Materiałem używanym do 
wykonania kaplerza była 

nych metali, jak mosiądz 
lub srebro. Sam kaplerz 
miał kształt prostokąta o 
wymiarach około 16 x 18 
cm. Prostokątny kształt 
bywał czasem zwieńczony 
u góry półokrągłym, baro
kowym w swym wyrazie 
profilem. Złocona czołowa 
część ryngrafu rytowana 
była bogato w panoplia, na 
tle których techniką malo
wania olejnego przedsta
wiana była Matka Boska z 
Dzieciątkiem — czasem 
ponad wyrytowanym krzy
żem kawalerskim (w obiek
tach późniejszych). Czasa
mi profil postaci Madonny 
i Dziecka oraz zarys i deko
racje ich szat też bywały ry
to wane, ale przynajmniej 
twarze i ręce zawsze były 
malowane olejno i stąd za
pewne pochodzi cytowany 
powyżej termin „ikona 
szlachecka”. Bardzo rzadko 

się kaplerz przedstawiający 
Matkę Boską w... zbroi ka- 
racenowej; zbroja wykona
na jest z nałożonego kawał
ka srebra, jakby sukienka 
nakładana na ikonę). Cza
sem ryngraf miedziany oto
czony jest ramką wykonaną 
ze srebra, czasem zachowa
ło się pasmanteryjne pod
bicie blachy z taśmą służącą 
do zawieszenia na szyi. 
Wydaje się jednak, że 
szczególnie kaplerze starsze 
takiego podbicia i taśm nie 
miały, gdyż noszone były w 
workach czy „kopertach” 
skórzanych pod zbroją, a 
tylko w czasie pokoju lub 
na biwaku wieszano je u 
wezgłowia posłania, aby 
odmówić przed nimi pacie
rze. Sposób noszenia odró
żniał więc zasadniczo ryn
graf od kaplerza — ten 
pierwszy noszony był za-
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1. Ryngraf z Matką Boską 
Częstochowską (odwróconą!) 

z grawerowaną datą „1771” 
(miedź złocona)

2. Ryngraf współczesny 
ze stylizowaną Matką Boską 

(srebro, miedź)
3. Kaplerz z Matką Boską 

Częstochowską 
w srebrnej sukience 

ze zbroi karacenowej 
z XVII—XVIII w.

(zdjęcia: Jacek Marczuk)

wsze na wierzchu, a drugi 
pod zbroją lub ubraniem.
W rytowaniu ryngrafów, 
poza typowymi kreskami 
czy cieniowaniem pocho
dzącymi z klasycznego za
stosowania technik grawer
skich, czasem spotkać mo
żna elementy zdobienia 
wykonane przy zastosowa
niu dość niezwykłego dla 
grawerki dekoracyjnej pro
wadzenia sztychla, a mia
nowicie swoistej w swym 
wyrazie, zygzakowatej, gru
bej linii. Linia ta, znana hi
storykom złotnictwa jako 
tzw. wężyk probierczy, słu
żyła w wypadku przedmio
tów srebrnych do pozyska
nia strużyny kruszcu, nie
zbędnej do sprawdzenia 

próby srebra metodą tzw. 
kupelacji. Ten wężyk spo
tykany niekiedy na starych 
ryngrafach i kaplerzach jest 
ciekawym przykładem za
stosowania tej techniki w 
celach li tylko dekoracyj
nych. Nie była także pusta 
druga strona kaplerza — 
malowano tam postać świę
tego, częściej świętej, rza
dziej scenę Ukrzyżowania. 
Było to przedstawienie pa
trona lub patronki osoby 
ofiarodawcy kaplerza: gdy 
na odwrociu znajduje się 
wizerunek św. Katarzyny, 
domniemywać należy, że 
tak właśnie miała na imię 
osoba — matka lub żona — 
która ten kaplerz dała jego 
nosicielowi.
Na zakończenie pragnął
bym podkreślić, że kaplerz 
był zawsze przedmiotem 
osobistym, przypisanym do 
osoby swego właściciela i 
stąd pojawiające się ostat
nio np. w filmach próby 
przedstawiania kaplerza ja
ko np. godła oddziału woj
skowego — są po prostu hi
storycznym nieporozumie
niem!

Jacek A. Rochacki

Świątynia piwa

Odwiedzając jeden 
pub dziennie, po
znanie wszystkich 
przybytków piwa w Londynie 

zajęłoby ponad 20 lat! Nigdzie 
jednak nie znajdziemy tak nie

Wewnątrz pubu braciszków 
jest jeszcze więcej — są to brą
zowe płaskorzeźby, pomnożo
ne w dużych lustrach, przed
stawiające ich pijących, śpie
wających, łowiących ryby, 

1. Budynek 
pubu 
z rzeźbą 
zakonnika

zwykłego miejsca, jak „The 
Black Friar pub” znajdujący 
się w budynku wciśniętym wą
skim klinem w londyńskie Ci
ty-
Black Friar — to inaczej na
zwa dominikanina, bowiem 
pub stoi na terenach zajmo
wanych do 1538 r. przez klasz
tor dominikanów. Został wy
budowany w 1875 r., ale do
piero przebudowa w stylu Art 
Nouveau w latach 1904—1906 
i powiększenie lokalu w latach 
1917—1921 nadały mu nie
zwykły wygląd. Projektantem 
był H. Fuller Clare, zupełnie 
nie znany architekt, poproszo
ny przez nowego właściciela 
do „ożywienia” wyglądu bu
dynku. Nad wejściem umie
szczono zakonnika z zaplecio
nymi na pokaźnym brzuchu 
rękami, pozostali braciszkowie 
znajdujący się na zewnęt
rznym fryzie pospiesznymi ge
stami zapraszają do środka. 

modlących się, śpiących. Pła
skorzeźby, będące dziełem 
rzeźbiarza Henry Poole’a, 
odzwierciedlają powszechne 
— aczkolwiek nigdzie nie 
potwierdzone — przekonanie 
o szczególnej słabości zakon
ników do kufla. Pomieszczenia 
oświetlone są światłem wpada
jącym przez triforium, dzięki 
sprytnej kombinacji lampy i 
kilku luster oraz lampami 
trzymanymi przez zakaptu- 
rzone postacie.
Ściany wszystkich sal pokryte 
zostały kolorowymi marmu
rami, wysokie łukowate skle
pienie jednej z nich zdobią zło
te mozaiki, a wszystko sprawia 
wrażenie świątyni. Dyskretne 
światło, dobrane stoliki, tapi- 
cerka naśladująca marmurowe 
wzory i płonący kominek nie 
pozostawiają złudzenia, że jest 
to świątynia piwa. Pod sufitem 
umieszczono pseudofilozofi- 
czne napisy: „ spiesz się powo-
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2

2. Detal 
elewacji 

budynku 
3. Fragment 

wnętrza 
pubu

(zdjęcia: 
Paweł Kubisztal)

li”, „milczenie jest złotem”, 
„wszystko co dobre szybko się 
kończy”, inny wyraża marze
nie klientów na początku ty
godnia: „jutro jest piątek”.
Oczywiście w budynku stoją
cym w tak historycznym 
miejscu nie może zabraknąć 
ducha. Aczkolwiek rzadko 

można go spotkać, efekty jego 
działania widoczne są często. 
Biesiadnicy, którzy po kilku 
piwach widzieli lewitujące po
pielniczki czy szklanki lub do
świadczyli działania niezwy
kłej siły mieszającej ich kroki, 
przekonani są o jego istnieniu. 
„The Black Friar” odwiedza

ny jest głównie przez ubra
nych w garnitury pracow
ników pobliskiej giełdy, ban
ków i innych instytucji fi
nansowych, którzy wpadają 
tu na lunch lub na piwo po 
pracy. Często toczą się tutaj 
rozmowy o poważnych spra
wach, nie zakłócane stukotem 

przejeżdżających pociągów 
czy odgłosami wielkiego mia
sta. Pub, jak cała okolica, tęt
ni życiem tylko w dni pow
szednie, w weekendy bracisz
kowie bawią się we własnym 
gronie...

Paweł Kubisztal

Szalom

Jerozolima — to miasto wy
jątkowe, sanktuarium trzech 
największych religii monotei

stycznych świata. Grób Chry
stusa, meczet Al Aksa i Ściana 
Płaczu gromadzą codziennie 
na modlitwie setki chrześcijan, 
wyznawców islamu i Żydów. 
To przenikanie się religii, a w 
efekcie i kultur wzbogaca życie 
mieszkańców Jerozolimy, ale 
stanowi też pewnego rodzaju 
wyzwanie dla ich tolerancji. 
Zajęte własnymi problemami 
miasto nie angażuje się we 
współpracę kulturalną z zagra
nicą. W tym kontekście wielkiej 
wagi nabiera decyzja o nawią
zaniu współpracy kulturalnej 
między Jerozolimą i Warszawą, 
podjęta we wrześniu br. w war

szawskim ratuszu. Prezydent 
Marcin Święcicki gościł wów
czas prezydenta Jerozolimy 
Ehuda Olmerta i ambasadora 
Izraela w Polsce Gershona 
Zohara. Oba miasta obejmą 
patronat nad wspólnymi impre
zami kulturalnymi. Symbolem 
porozumienia stała się wymia
na medalu 400-iecia stołe
czności Warszawy na klucze 
do Jerozolimy, upamiętniające 
3000-lecie jej istnienia. Umo
wę o takiej współpracy podpi
sano również w Krakowie.

(kea)

Ściana Płaczu 
w Jerozolimie 

— tu codziennie 
modlą się Żydzi
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Nie znane wnętrza

Pałac Stanisława Wo
łowskiego — po odbu
dowie siedziba Stowarzysze

nia Dziennikarzy Polskich — 
jest jednym z najbardziej za
pomnianych i najsłabiej 
przebadanych obiektów ar
chitektonicznych przy ul. Fo
ksal w Warszawie. W mono
grafii pałacu Zamoyskich 
(Pałac Zamoyskich na Fo- 
ksalu, Warszawa 1987) zna
komity historyk sztuki prof. T. 
S. Jaroszewski napisał: „Nie 
wiemy dokładnie, jak budow
la ta wyglądała, nie odnalazły 
się bowiem dotąd przekony
wające przekazy ikonografi
czne dotyczące jej wyglądu 
zewnętrznego i wnętrz”. Z 
tym większą satysfakcją 
pozwalam sobie przedstawić 
garść nowych informacji, 
zdając sobie przy tym spra
wę, że rodzą one kolejne py
tania, czasem bardzo frapu
jące.

Za cytowaną monografią 
wypada wspomnieć, że pałac 
powstał dla warszawskiego 
kupca i bankiera, męża Marii 
z Rawiczów i właściciela 
dóbr Pruszków. Po śmierci 
Wołowskiego (1893) pałac 
przeszedł w ręce jego córki 
— Bronisławy, zamężnej za 
hr. Potulickim, ta zaś w 
1900 r. odstąpiła nierucho
mość Magdalenie z Zawi
szów primo voto hr. Ludwi- 
kowej Krasińskiej, secundo 
voto ks. Mikołajowej Radziwit- 
łowej. Ostatnim prywatnym 
właścicielem stał się w 
1938 r. ks. Antoni Maria Jó
zef, etc., de Bourbon-Siciles. 
Pałac, znany z tego, że w je
go bramie został zamordo
wany min. Bronisław Pieracki 
(1934), spłonął w 1939 r. i zo
stał odbudowany w zupełnie 
nowej postaci w latach 
1947—1951 (proj. Tadeusz 
Iskierko).
Projektodawcą pierwotnej 
formy pałacu był Bronisław 
Brodzic-Żochowski (1836— 
1911), a prace budowlane 
rozpoczęto w 1878 r., co uda
ło się ustalić na podstawie 
wpisu w Aktach Gubernial- 
nych z tego roku. Należy 
przypuszczać, że prace 
przeciągnęły się do 1880 r„ 
ponieważ brak jest odpo
wiedniego dokumentu komi

sji gubernialnej dla 1879 r., 
która wtedy przyjęła protoko
ły z ukończenia robót przy 
pobliskich, budowanych rów
nocześnie pałacach Przez- 
dzieckich i Zamoyskich.

Prawdziwym rarytasem są 
fotografie pałacu i jego 
wnętrz pochodzące ze 
zbiorów Archiwum Doku
mentacji Mechanicznej; nie 
zostały one dotąd zauwa
żone przez badaczy. Na 
podstawie tej dokumentacji 
możemy stwierdzić, że pałac 
był budowlą dwupiętrową, 
zwieńczoną kondygnacją man
sardy z szeregiem ozdob
nych lukarn oraz parą czwo
robocznych hełmów nad 
skrajnymi pseudoryzalitami. 
Te ostatnie poprzedzone były 
kolumnowymi loggiami bal
konowymi. Stosunkowo bo
gaty, neobarokowy wystrój 
właściwy był ówczesnej fazie 
twórczości Żochowskiego i 
może być porównywany np. z 
dekoracją własnego domu 
architekta przy ul. Brackiej 23 
(zachowane tylko oficyny). 
Do zachodniej, mniej repre
zentacyjnej elewacji wycho
dzącej na obszerny ogród, 
dobudowano kolumnowy ta
ras zwieńczony oszkloną we
randą. W okresie między
wojennym weranda ta była 
skromnie umeblowana, nato
miast ciekawym szczegółem 
wyposażenia były świetlne 
girlandy zawieszone pod 
stropem. Pomieszczenie 
wchodziło w skład aparta
mentów pierwszego piętra, 
wynajmowanych w okresie 
międzywojennym przez po
selstwo norweskie. Najbar
dziej efektowny program de
koracji miała Sala Balowa, 
zdobiona obficie białymi 
sztukateriami tworzącymi ra
my podziałów ścian, oprawy 
obrazów i zwierciadeł oraz 
fasety. Zachowała się też fo
tografia niewielkiego saloni
ku o wykwintnym umeblowa
niu, gdzie zwracał- uwagę 
kominek z wysoką nastawą, 
faseta dekorowana wicią 
akantu oraz wspaniały ży
randol.
Zupełną sensację stanowią 
dwa widoki pomieszczeń na 
drugim piętrze, które zajmo
wane były przez poselstwo

1

1. 2. Fasada 
pałacu (1) 
oraz taras 
i weranda 
przy elewacji 
zachodniej (2) 
w 1930 r.

amerykańskie. Nieznany pro
jektant działający tu przed 
1930 r. uczynił z tej stosun
kowo niewysokiej kondygna
cji prawdziwe „piano nobile”,

wykorzystując umiejętnie mo
tywy mieszczańskiej sztuki 
polskiej XVII w. Pomieszcze
nie z fotelem i sztandarem, 
które można chyba określić
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3

3. 4. 5. Wnętrza 
na pierwszym 
piętrze 
wynajmowane 
przez poselstwo 
norweskie: 
weranda (3), 
Sala Balowa (4) 
i Salonik (5)

jako Gabinet Audiencjonalny, 
wyróżniało się krzyżowymi 
sklepieniami wspartymi na 
krępej kolumnie (lub kolu
mnach) i dekorowanymi w 
sposób przypominający wys
trój staromiejskich kamieni
czek doby wazowskiej, 
szczególnie kamienicy Ba- 
ryczkowskiej. Zwraca uwagę 
staranny dobór umeblowania 
w stylu epoki, choć są to ra
czej kopie (m.in. fotele w ty
pie wyrobów gdańskich z po
łowy XVII w.), natomiast ko
bierce i skrzynia wyglądają 
na autentyki. Pewien dyso-

Europejskie dziedzictwo

Od sześciu lat w krajach europejskich 
obchodzone są Dni Dziedzictwa 

Europejskiego, w Polsce obchody te w tym 
roku odbyły się po raz czwarty. To coro
czne święto zabytków ma na celu uwrażli
wienie społeczeństwa oraz władz na po
trzeby związane z ochroną dziedzictwa 
kulturowego, poszerzenie wiedzy na jego 
temat oraz udostępnienie zamkniętych 
często obiektów zabytkowych zwiedzają
cym. W każdym regionie naszego kraju 
podejmowane są specjalne przedsię
wzięcia zwracające uwagę na ważne prób
ie ny lokalne w tej dziedzinie, np. na Lubel- 
szczyźnie w tym roku Dni Dziedzictwa 
Europejskiego przebiegały pod hasłem 
„Wspólne korzenie — wspólna przy
szłość”. Hasło to stanowiło motto nagro
dzonego w listopadzie 1995 r. przez Radę 
Europy i Fundację króla Baudouina w Bru

kseli programu transgranicznego Dni 
Dziedzictwa; program został opracowany 
jako projekt konkursowy powołanego przy 
współpracy polsko-ukraińskiej Euroregio
nu Bug.
W Warszawie Dni Dziedzictwa Europej
skiego odbywały się w dniach 21 —28 
września, a ich organizatorem było Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami. Tegoro
czne warszawskie obchody nawiązywały 
do 400-lecia stołeczności i ich główny te
mat — to „Warszawa, miasto rezydencjo- 
nalne”; pod takim tytułem wydana została 
przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
(w języku polskim i angielskim) specjalna 
krótka publikacja pióra dra Wojciecha Fi
jałkowskiego. W pałacu w Wilanowie odby
ła się dyskusja na ten temat oraz organiza
torzy zaprosili warszawiaków na spacer po 
Osi Saskiej, królewskim Ujazdowie — naj

starszym założeniu pałacowo- 
-ogrodowym Warszawy oraz Wila
nowie — znanym i nie znanym. (R)
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nans stanowi rokokowy ze
gar stojący na komodzie oraz 
obraz wiszący za sztandarem 
— jest to znane płótno Win
centego Kasprzyckiego z 
1833 r., przedstawiające wi
dok placu Bankowego (ory
ginał czy kopia?!). Zachwyca 
niezwykły kominek o niepo
wtarzalnych motywach ma
larskich zdobiących kafle, 
może wywodzących się ze 
słynnej manufaktury niebo- 
rowskiej(?).
Drugie pomieszczenie, na- 
zwijmy je Salonikiem, od

6. 7. Wnętrza 
na drugim piętrze 
wynajmowane 
przez konsulat 
amerykański: 
Gabinet Audiencjonalny (6) 
i Salonik (7) 
(zdjęcia ze zb. Archiwum 
Dokumentacji Mechanicznej 
w Warszawie)

wołuje się wystrojem do tej 
samej epoki, co Gabinet, tym 
razem jednak środkiem wy
razu jest drewno. Pułap z 
polichromowanymi belkami 
przypomina żywo stropy w 
kamienicy Kleinpoldowskiej 
na Rynku, natomiast gruba 
kolumna o niezwykłym trzo
nie kojarzy się raczej w archi
tekturze kamienic z XVII w. z 
kolumnami rozdzielającymi 
tzw. gezesy, czyli przyokien- 
ne siedziska. Wystroju wnę
trza dopełniały ozdobne 
schodki prowadzące na pod
dasze oraz meble (na foto
grafii widoczna jest gdańska 
lub niemiecka szafa ubra
niowa z około 1700 r.), ko
bierce i naczynia, choć także 
tutaj kanapa i fotele wyłamy
wały się z jednolitej konwen
cji stylistycznej. Oba pomie
szczenia stanowią zupełnie 
nie znany rozdział w historii 
tzw. stylu narodowego i nale
ży mieć nadzieję, że dalsze 
badania doprowadzą do 
osoby projektodawcy tych 
niezwykłych wnętrz.

Jarosław Zieliński

Zapomniany pomnik

Pomnik Bohaterów Warsza
wy 1939—1945, tzw. Nike, 

zrósł się nie tylko z krajobrazem 
stolicy, ale — co ważniejsze — 
znalazł sobie szczególne miejsce 
w sercach warszawiaków. Nie 
można określać go jednozna
cznie mianem zabytku (od
słonięty w 1964 r. według projek
tu Mariana Koniecznego), ale z 
pewnością jest to dobro kultury 
narodowej w całym pojęciu tego 
znaczenia. Do niedawna stał na 
miejscu zniszczonego w czasie 
wojny ratusza, naprzeciw dostoj
nego budynku Teatru Wielkiego, 
a obszerny plac przed nim był 
miejscem wielu uroczystości pa
triotycznych. Jednak w ostatnich 
latach, kiedy o patriotyzmie jakoś 
mniej się mówi, ojcowie miasta 
oddali plac ten w wieczystą dzie
rżawę spółce, która ma tam wy
budować siedzibę dla banków. 
Teren ogrodzono i czerwone 
dźwigi krążą dziś po placu budo
wy, zaś pomnik rozebrano i odla

ną w brązie postać symbolizują
cą Walczącą Warszawę posta
wiono... w krzakach pod płotem. 
Goła ręka Nike — jeszcze nie
dawno wstrzymująca z cokołu 
niewidzialnego wroga — sterczy 
dziś nad parkanem w geście 
rozpaczy — jak ręka tonącego. 
Obchodzimy 400-lecie stołe
czności Warszawy i organizuje
my kosztowne obchody, ale po
mnik tych, którzy wywalczyli wol
ność dla naszego miasta zarasta 
od roku pokrzywami. Podobno 
dla Nike przewidziano ustronne 
miejsce na tyłach budynku ZUS, 
ale i ten pomysł nie doczekał się 
realizacji — pewno pieniądze 
wydano na słynne „słupki”... Bo
haterowie Warszawy od z górą 
pięćdziesięciu lat leżą w piachu i 
nie ma komu upomnieć się o za
pomniany pomnik zapomnianych 
żołnierzy...

Michał Gradowski
(fot. Michał Gradowski)
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Warunki prenumeraty

Cena 1 egz. - 2 zł 50 9r , od 1997 r. - 3 zł. Wpłaty 
25 000 zł

na minimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw, na konto 
Firmy AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII 
O/Warszawa, nr 1586—77578—136 (na załączonym na 
s. 39 przekazie pocztowym prosimy podać, których 
numerów dotyczy wjrtata). Dla prenumeratorów zama
wiających minimum 10 egz. — dodatkowo jeden 
egzemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Firma AMOS nie pobiera dodatkowej 
opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać pod numerem telefonu: 34-65-21.

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

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea: 
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio—Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Ko
pernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. 
NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob—Tour”, ul. Paderewskiego 32

ÓWKA- Pałac

KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
Salon Prasy AKG, ul. Zamenhoffa 1/3
NAGŁOWICE: Biblioteka, „Dworek Mikołaja Reja” 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsud
skiego 16
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czac
kiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
STASZÓW: Ziemi Staszowskiej
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, pl. 
Zamkowy
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20-go Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700—lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” przyjmo
wane są na I kwartał 1997 do 5 grudnia br. Prosimy 
pamiętać o zmianie ceny!

Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

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

— cała kolumna wewnętrzna
f

— 1/2 kolumny wewnętrznej

— 1/4 kolumny wewnętrznej

— 1/8 kolumny wewnętrznej

— cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV)

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s.l) rekla
my mieszczącej się w profilu 
pisma 1 500 zł

15 000 000
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

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

13 000 000
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%
II. Teksty reklamowe sponsorowane
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 500/5 000 000 zł 
do 2000/20 000 000 zł według indywidualnego 
uzgodnienia
III. Ogłoszenia drobne

jedno słowo — 70 gr
7 000

jedno słowo w ramce — 1 zł
10 000

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

— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gos
podarczych

— w wysokości 22% ceny reklamy — ogłosze
nia

— osób prywatnych nie prowadzących dzia
łalności gospodarczej

— w wysokości 7% ceny ogłoszenia.
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH

USŁUG!
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Zostały zdjęcia

W kra jest jedną z najbardziej 
malowniczych rzek pół

nocnego Mazowsza. Chlubą tej 
rzeki były młyny wodne: jeszcze 
do 1939 r. było ich około 30. 
Jednym z ostatnich zachowa
nych był młyn zbożowy rodziny 
Budzichów w miejscowości 
Brudnice (woj. ciechanowskie), 3 
km od Żuromina. Zbudowano go 
w 1873 r. na fundamentach sta
rej hamerni (kuźni), w której za 
czasów napoleońskich za po
mocą sztancy tłoczono blaszane 
guziki do mundurów Wielkiej Ar
mii. Guziki z Brudnic znajdują się 
w ziemi na polach bitewnych ca
łej Europy, zaledwie kilka sztuk 
właściciele młyna znaleźli na 
dnie rzeki.
Młyn był budynkiem drewnia
nym na fundamencie murowa
nym z przylegającą od strony za
chodniej turbiną Francisa: na- 
siębierną, pionową, sprowadzo
ną w 1912 r. z Czechosłowacji i 
przystosowaną do pracy na ma
łych spadkach wodnych. W 
Brudnicach nie ma osobnego 
przekopu-młynówki. Wkra ujęta 
w wielki staw stale utrzymuje do
stateczną ilość wody i spiętrzona 
stawidłami na moście kieruje 
część wody w koryto przepływo
we jazu. Przed turbiną znajduje 
się żelazna krata, zatrzymująca 
większe przedmioty płynące z 
nurtem. Spływająca z góry woda 
wprawiała w ruch koła nasię- 
bierne turbiny, która poruszała 
koło zamachowe. To z kolei uru

chamiało wał główny, na którym 
zamocowano dwanaście kół 
drewnianych. Wykonane przez 
stelmacha z różnych kawałków 
drewna miały niezwykłą twar
dość i spoistość. System pętli i 
pasów pędnych poruszał koła 
współdziałające i elementy urzą
dzeń przemiałowych. W celu 
otrzymania produktu finalnego 
zboże siedem razy było podno
szone podnośnikami czerpako
wymi w górę i opadało drogą 
inercji. Energia elektryczna służy
ła w młynie wyłącznie do oświet
lenia. W 1951 r. ten nie skażony 
nowoczesną techniką i elektro
niką obiekt został wpisany do re
jestru zabytków drewnianych 
budownictwa przemysłowego 
woj. ciechanowskiego.
Młyn przetrwał dwie wojny świa
towe i bardzo ciężki okres powo
jennej, planowej gospodarki. Był 
spalony, rekwirowany, zajmowa
ny, odbierany i oddawany właś
cicielom, potem funkcjonował 
dzięki utworzeniu spółki pracow
niczej z udziałem przedwojen
nych pracowników. „Ostatnia 
młynarka Rzeczypospolitej” Te
resa Budzich-Sumirska przejęła 
młyn w 1969 r. po ojcu Władys
ławie Budzichu, kontynuując 
150-letnią tradycję rodzinną w 
tym ginącym zawodzie. Na za
chodnim brzegu Wkry, wśród 
okazałych drzew znajduje się 
drewniany dworek Budzichów, 
pawilon hotelowy i ogród.

1.2. Młyn Budzichów 
nad Wkrą (1) 

i fragment wnętrza (2) 
(zdjęcia: Piotr Załęski)

We wrześniu 1994 r. odwiedziłem 
Brudnice i nie wiedziałem, że po 
raz ostatni podziwiam kunszt 
dawnego rzemiosła. Dwa tygod
nie później młyn stanął w pło
mieniach i w ciągu pół godziny 
ogień strawił całą konstrukcję. 
Przyczyną pożaru była prawdo
podobnie awaria instalacji elek
trycznej. Wynikłe straty oszaco
wano na około 900 milionów sta
rych złotych, czy to jest jednak 
wszystko?

Na miejscu spalonego młyna 
Hubert Sumirski, syn młynarki, 
uruchomił w czerwcu 1995 r. ma
łą elektrownię wodną. Zachowa
ne koła młyńskie i fragmenty 
urządzeń młyna wyeksponowa
no na odkrytej platformie, two
rząc zalążek skansenu młynar- 
stwa.

Piotr Załęski

Pokwitowanie dla poczty
zł ..............................................

| słownie -

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

słownie ~

Pokwitowanie dla wpłacającego 
zł ............................................

słownie

I
I

I
I

I

I
I

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

WPŁACAJĄCY 
imię 
nazwisko 
kod poczt, 
adres

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

na rachunek 
AMOS 

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

1586-77578-136

stempel pobrano opłatę

zł ...................

stempel pobrano opłatę

zt...................

stempel pobrano opłatę

zł ....................
podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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Miernik drogi

W dawnym wrocławskim 
Schlesisches Museum fur 

Kunstgewerbe und Altertiimer 
do czasów ostatniej wojny znaj
dował się jeden z ciekawszych 
eksponatów — miernik drogi, 
zwany również krokomierzem. 
Instrument ten powstał w latach 
około 1575—1580 w warsztacie 
Thomasa Rlicherta, a do wroc
ławskiego muzeum trafił w 1870 
r. ze zbiorów Roberta Tielscha z 
Jeleniej Góry.
Zainteresowanie człowieka ok
reślaniem pomiarów w otaczają
cej go przestrzeni datuje się od 
czasów starożytnych, a pierwsza 
potwierdzona wiadomość o me
chanicznym urządzeniu do mie
rzenia odległości pochodzi od 
Herona z Aleksandrii, greckiego 
mechanika, matematyka i wyna
lazcy. Urządzenie powstałe wed
ług jego pomysłu, zwane ho- 
dometrem połączone było z ko
łem pojazdu. Myśl ta, przejęta 
przez Witruwiusza, została w XVI 
w. rozpowszechniona na terenie 
Niemiec dzięki niemieckojęzy
cznemu wydaniu jego słynnego 
traktatu O architekturze, który 
ukazał się w Norymberdze w 
1548 r.
Przypadający na XVI w. rozwój 
gospodarczy poszczególnych 
państw niemieckich i szerokie 
zainteresowania książąt przy
czyniły się do rozpowszechnie
nia kartografii. Stosowane do tej 
pory metody pomiaru odległości 
były dość prymitywne, a przy tym 
niedokładne. Odległości odmie
rzano krokami za pomocą sznura 

pomiarowego z rozmieszczonymi 
w odpowiednich odległościach 
węzłami lub za pomocą tzw. łań
cucha pomiarowego. Wymierzo
ne w ten sposób obszary łączono 
i w efekcie powstawały mapy 
przypominające bardziej rysunki 
wykonane „z lotu ptaka". Zna
czny postęp w systemach po
miaru odległości tereny Niemiec 
zawdzięczają elektorowi Sakso
nii — księciu Augustowi, którego 
panowanie przypadło na lata 
1553—1586. Książę elektor, 
wszechstronnie wykształcony, o 
zamiłowaniach do nauk ścisłych, 
nie tylko sprowadzał na swój 
dwór wybitnych uczonych, gro
madził fachową literaturę, ale i 
sam uczestniczył w różnego typu 
badaniach. Podobno był współ
twórcą wielu przyrządów mate
matycznych i to jego pomysłowi 
przypisuje się miernik drogi. Bez 
względu na to, czyjego projektu 
był ten instrument, wiadomo, że 
książę znał prace Witruwiusza, 
a prezentowany tam miernik 
chciał wykorzystać nie tylko do 
sporządzania dokładnych map 
geograficznych swego państwa, 
ale również do pomiarów górni
czych i wojskowych oraz jako 
środek do kontroli przebytej w 
podróżach drogi. Informacje o 
prowadzonych na terenie Sa
ksonii pracach, choć objęte ta
jemnicą, szybko rozpowszechni
ły się na inne kraje. Już w 1578 r. 
książę elektor Hesji Wilhelm IV 
prosił księcia Augusta o „naszki
cowanie mapy oraz przyrządów 
do pomiaru drogi".

Wrocławski instrument wykona
ny został na zlecenie elektora 
saskiego około 1575—1580 i w 
1583 r. podarowany cesarzowi 
Rudolfowi II. Istnieje również 
przypuszczenie, że to sam ce
sarz polecił ten przyrząd skopio
wać w Pradze. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że miernik pochodzi 
z działającego w Augsburgu, pó
źniej w Dreźnie, warsztatu Tho
masa Ruckerta (znanego rów
nież jako Ruckert lub Ruckart) — 
płatnerza i podobno „najlepsze
go specjalisty od cięcia żelaza i 
od mechaniki". To jego autor
stwa był „fotel żelazny" podaro
wany przez magistrat Augsburga 
cesarzowi Rudolfowi II, ozdobio
ny scenami przedstawiającymi 
historię Cesarstwa Rzymskiego i 
Niemiec. Znane są trzy inne 
przyrządy do mierzenia drogi wy
konane przez Ruckerta, do 
ostatniej wojny przechowywane 
na terenie Niemiec — w Dreźnie, 

Lipsku i Kessel, wszystkie z lat 
1575—1580. Ich wewnętrzne 
mechanizmy rozmieszczone były 
jednakowo, bez względu na for
mę czy dekorację zewnętrzną.
Zasada działania miernika drogi 
z wmontowanym wewnątrz kom
pasem, najogólniej mówiąc, po
legała na odpowiednim połącze
niu dźwigni i kół zębatych poru
szających poszczególne ele
menty: tarcze zegarowe poda
jące przebytą odległość, we
wnętrzne koło odwijające i nawi
jające rolkę papieru oraz układ 
igieł. W rezultacie urządzenie to 
co 100 kroków wyciskało za po
mocą igły znak na pasku papieru 
o szerokości 7 mm i pozwalało 
na mierzenie odległości do 3 mil 
(pomiar z zewnętrznej tarczy 
pomiarowej) lub do 12 mil (po
miar widoczny na małej tarczy); 
po 12 milach pasek należało 
zmienić na nowy. Urządzenie 
montowane było na ciele osoby 
dokonującej pomiaru lub moco
wane przy końskim siodle czy na 
wozie. Z uwagi na znajdujący się 
w środku kompas, całość bez 
względu na sposób pomiaru za
wsze musiała znajdować się w 
jednej pozycji.
Jak podają dawne inwentarze, 
obudowa wrocławskiego mierni
ka wykonana została ze złoco
nego ogniowo brązu. Niemal ca
łą jej powierzchnię pokrywała 
bogata dekoracja maureskowa, 
podobnie jak w innych mierni
kach autorstwa Ruckerta, z 
wkomponowanym w owal napi
sem „Cum Gra: Et Privi: S. Cesar. 
Maj". Stan zachowania instru
mentu do czasu ostatniej wojny, 
jak podają źródła niemieckie, był 
bardzo dobry. Losy miernika są 
obecnie nie znane.

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

Kradzież na początku lat 
osiemdziesiątych z kościo
ła filialnego Sw. Leonarda 
w Bugaju, gm. Kodrąb (woj. 
piotrkowskie)

1. AUTOR NIEZNANY. Obraz, 
portret Józefa Załuskowskie- 
go, 1 poł. XIX w.
Olej na płótnie. 67x55 cm.
Na odwrocie portretu napis: 
„JÓZEF Z KALISZKOWIC ZA- 
ŁUSKOWSKI MARSZAŁEK P- 
-TU WARTECKIEGO ZMARŁY 
12 7bris 1824 r. POCHOWANY 
W WRÓLEJCE NAJGOD
NIEJSZY WZÓR NAJPOCZ
CIWSZYCH LUDZI”.
Kat. PA-539-467.

Kradzież w nocy z 18 na 19 
stycznia 1996 r. z kościoła 
parafialnego Przemienie
nia Pańskiego w Lubanii 
(woj. skierniewickie)

2. AUTOR NIEZNANY. Kopia 
obrazu Correggia, Św. Rodzi
na, (czas powstania kopii) 
XVIII w.
Olej na płótnie. 230x160 cm. 
Płótno obrazu zostało wycięte 
z ramy.
Kat. PA-532-461.

Kradzież w nocy z 8 na 9 
kwietnia 1995 r. z kościoła 
Św. Marcina w Żelaźnie 
(woj. wałbrzyskie)

4. WARSZTAT ŚLĄSKI. Rzeź
ba, Madonna z Dzieciątkiem, 
ok. 1500 r.
Drewno polichromowane 
(wydrążone). Wys. 120 cm. 
Kat. PC-272-234.

Kradzież w nocy z 6 na 7 
września 1995 r. z kościoła 
Narodzenia Najświętszej 
Panny Marii w Racięcicach 
(woj. konińskie)

5. AUTOR NIEZNANY. Rzeź
ba, Matka Boska z Dzieciąt
kiem, ok. 1430 r.
Drewno polichromowane 
(wydrążone). Wys. 126 cm 
(131 cm z podstawą).
Kat. PC-273-235.

Kradzież w nocy z 18 na 19 
marca 1995 r. z zakrystii 
kościoła parafialnego w 
Baranowie Sandomierskim 
(woj. tarnobrzeskie)

6. Łódka z łyżeczką wykonana 
w stylu rokoko, pocz. XVIII w. 
Stop miedzi. Technika: odle
wanie, repusowanie, rytowa- 
nie. Wys. 10 cm, średnica pod
stawy stopy 5 cm.
Kat. RL-62-43.

3. AUTOR NIEZNANY. Kopia 
obrazu Rafaela, Św. Rodzina, 
(czas powstania kopii) XVIII w. 
Olej na płótnie. 230x160 cm. 
Kat. PA-533-462.

7. Kadzielnica wykonana w sty
lu neogotyckim, 1 poł. XIX w.
Stop miedzi. Technika: odle
wanie i cyzelowanie. Wys. 30 
cm, podstawa w kształcie 
sześcioliścia o średnicy 10 cm. 
Kat. RL-63-44.



Zwierzęta 
na starych 

ilustracjach

Po wprowadzeniu kolorowego, 
masowego druku zaczęto produ
kować obrazki przeznaczone do 
celów praktycznych; częstym te
matem ilustracji były zwierzęta. 
Zachwalały one różne produkty, 
deklarowały i symbolizowały 
przyjaźń między ludźmi. Dla 
dzieci również drukowano nie
wielkie obrazki ze zwierzętami, 
które służyły do „wymuszania” na 
rodzicach zakupu określonych 
towarów. Najczęściej umieszcza
no je w paczkach z artykułami 
spożywczymi, zwłaszcza słody
czami. Na wszystkich wizerun
kach najwięcej było psów i kotów 
— miały one symbolizować sło
dycz i ciepło. Przedstawione tu 
ilustracje — to obrazki służące do 
zbierania i pocztówki.

1. 2. 3. Obrazki 
sprzed 1914 r. 
przeznaczone 
do zbierania 
dla dzieci 
towarzyszyły 
kupowanym 
wyrobom
4. 5. Pocztówki 
wydane 
około 
1914 r.
(zdjęcia: 
Andrzej Zborski)
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