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Od redakcji
W listopadzie ubiegłego roku w Sieradzu 
ukonstytuowała się — z inicjatywy sie
radzkiego prezydenta — Kapituła Naj
starszych Miast Polskich. Warunkiem 
przynależności jest pisana wiadomość o 
danym mieście pochodząca sprzed końca 
XII w. Kapituła ma upowszechniać wie
dzę o dziejach tych miast i zachowanych 
zabytkach, inicjować wymianę doświad
czeń w zakresie ich ochrony i zagospoda
rowania dla współczesnych potrzeb, 
organizować wspólne imprezy kultural
ne czy handlowe, wymieniać doświad
czenia ekologiczne, wydawać publikacje 
o związkach tych miast itd. Celem Kapi
tuły jest zachowanie tożsamości kultu
ralnej każdego miasta, ochrona własne
go dziedzictwa, tradycji i promocja tu
rystyki na poziomie europejskim. 
Uczestnicy spotkania w Sieradzu 
stwierdzili, że niezbędne będzie wpro
wadzenie prawnej kategorii miast za
bytkowych, co wiąże się z możliwością 
otrzymywania dodatkowych środków 
(np. z większego udziału w podatkach) 
głównie na ochronę zabytków. Trzy
dzieści dziewięć miast — od małej 
Wschowy czy Łęczycy po duży Lublin i 
Bytom — to pierwsze grody, których 
przedstawiciele podpisali akt założyciel
ski Kapituły. Wierzymy, że dojdą do nich 
inne, bowiem miast o rodowodzie sięga
jącym XII w. jest w naszym kraju zna
cznie więcej. W ten sposób narodziła się 
bardzo ciekawa inicjatywa samorządo
wa, która oby nie przepadła w nawale 
spraw codziennych i... politykowania.

Niewątpliwie do związku najstarszych 
miast powinien należeć Gdańsk, którego 
nazwa po raz pierwszy została wymie
niona w 997 r. Tysiąclecie tego faktu jest 
okazją do przedstawienia miasta w tym 
numerze — od refleksji ogólnych (s. 6) po 
różne ciekawostki (ss. 11, 20, 26). Także 
tysiąc lat temu zabity został św. Woj
ciech, który — być może — będzie pa
tronem zjednoczonej Europy. Towarzy
szymy jego misji do pogańskich Prusów 
(s. 4), pokazujemy dzieła sztuki związane 
z tym wydarzeniem (okładka s. IV), a 
także dwa kościoły pod wezwaniem świę
tego misjonarza (ss. 16 i 31). To duża 
rzadkość, aby na łamach pisma pre
zentować jednocześnie aż dwie tysiąc
letnie rocznice! Z pozostałych artykułów 
dowiemy się o cystersach w Wąchocku, 
który jest jednocześnie polską „stoli
cą dowcipu” (s. 18), o pięknie drewnia
nych ram okiennych (s. 25), o związa
nym z naszą historią miasteczku w Ba
warii (s. 30) oraz o dawnych wyrobach ze 
szkła (s. 40).

W następnym numerze przedstawimy 
próbę podsumowania ośmiu lat funkcjo
nowania rynku sztuki w Polsce — będą 
to wypowiedzi dwóch ekspertów. Poka- 
żemy także łemkowskie znaki pamięci, 
czyli kapliczki w Beskidzie Niskim, mia
steczko Siewierz, piękno i tajemnice 
dzwonów oraz prace konserwatorskie 
prowadzone na warszawskich Powąz
kach.
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Dla zabytków w woiewództwie 
łomżyńskim korzystny okazał się 
bilans prac w 1996 r. W Łomży 
do katedry wróciła po renowacji 
ambona z początku XVIII w.. 
odtworzono zabytkowe elementy 
wnętrz w części budynku przy ul. 
Długiej, zakończony został re
mont cerkwi (obecnie jest to ka
plica rzymskokatolicka) w Wyso
kiem Mazowieckiem, sfinalizo
wano prace wykopaliskowe na 
cmentarzysku kultury przewor
skiej koło wsi Gródek.
Jako główne zadania w tym roku 
planuje się renowację budynków 
i zbiorów Muzeum Przyrody w 
Drozdowie i Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu, a także odno
wienie polichromii z XIX w. w 
łomżyńskim kościele NMP oraz 
remont budynku przy ul. Polowej 
w Łomży.

(„Kurier Poranny", 14 I 1997)

★ ★ ★

Stowarzyszenie Forum Biznesu 
Europy Środkowej rozpoczęto 
międzynarodową akcję zbierania 
funduszy na zakup do polskiego 
Muzeum Narodowego obrazu 
jednego z mistrzów impresjoni
zmu. Akcja przebiega pod 
hasłem ..Arcydzieło dla Polski". 
Jej organizatorzy zapewniają, że 
mają juz zagwarantowane przez 
różne banki ok. 400 tys. zł, a do 
końca roku chcą zebrać ponad 
milion dolarów.

(„Puls Biznesu", 4 II 1997)

★ ★ ★

Pałacowi w Krzeszowicach grozi 
ruina. Budowla ta powstała w la
tach 1850—1857 w stylu wło
skiego renesansu. Jej pierwszy
mi właścicielami byli Potoccy, 
w czasie okupacji niemieckiej gu
bernator Hans Frank zamienił ją 
na swoją letnią rezydencję, po 
wojnie urządzono w pałacu za
kład wychowawczy, który w 1975 r. 
został zlikwidowany. Od dwóch 
lat gmina Krzeszowice szuka 
chętnych do kupna pałacu. Po
tencjalnych nabywców odstra
sza jednak ogromna kubatura 
obiektu, a co za tym idzie wielki 
koszt remontu i utrzymania. Mo
że jednak znajdzie się ktoś, kto 
uratuje ten cenny polski zabytek.

(„Gazeta Krakowska", 16 I 1997)

★ ★ ★

W przyszłym roku w Tarnowie 
odbędzie się konferencja założy
cielska federacji muzeów euro

pejskich zajmujących się kulturą 
cygańską: Muzeum Okręgowe w 
Tarnowie ma być koordynatorem 
działań zmierzających do utwo
rzenia federacji. Celem nowo

Wóz cygański 
w ekspozycji 

muzeum w Tarnowie

powstałej organizacji ma być in
tegracja placówek gromadzą
cych zbiory kultury cygańskiej, 
opracowanie ewidencji tych 
zbiorów, ich międzymuzealna 
wymiana i organizowanie wspól
nych wystaw. Koszty zorganizo
wania i bieżącej działalności fe
deracji ma sfinansować Rada 
Europy

(„Rzeczpospolita", 20 I 1997)

★ ★ ★

W warszawskiej prasie pojawiło 
się wiele artykułów na temat od
budowy Pałacu Saskiego. Zwo
lennicy tej idei twierdzą m.in., że 
nie uda się już przywrócić piękna 
przedwojennej Warszawy. Nie
możliwe jest odtworzenie ulic na 
obszarze obecnego pl. Defilad 
czy kamienic przy ul. Marszał
kowskiej. Senatorskiej, Królew
skiej. Gdy jednak jeszcze można 
odbudować niektóre budowle hi
storyczne. należy to zrobić. Do
tyczy to właśnie Pałacu Saskie
go. który zamknąłby zachodnią 
pierzeję pl. Piłsudskiego oraz 
przywróciłby temu miejscu wy
miar historyczny i urbanistyczny. 
Według autora listu do „Życia 
Warszawy". Piotra Jaworskiego, 
należy odtworzyć to, co zniszczy
ło koło okrutnej historii. Zabudo
wa terenu Pałacu Saskiego nie 
uwzględniająca tej budowli była
by wtórnym barbarzyństwem 
wobec Warszawy i jej historii.

(„Życie Warszawy", 14 1 1997)

★ ★ ★
Wnętrzom bazyliki archikatedry 
w Przemyślu przywrócony zosta
nie wygląd, jaki miały katedry w 
okresie wczesnego chrześcijań
stwa. Przewidziano także utwo
rzenie specjalnej trasy turysty
cznej w podziemiach kościoła, 
wokół odkrytych murów rotundy 
z XI w. Zmieni tez swój wygląd 
otoczenie świątyni. Dotychcza
sową asfaltową nawierzchnię 
zastąpi bruk, zamontowane zo

staną lampy gazowe — powstanie 
tzw. miasteczko kościelne, znane 
w czasach średniowiecza.

(„Nowiny", 21 I 1997)

★ ★ ★

Do sieci monitoringu przeciwpo
żarowego w województwie no
wosądeckim ma być podłączo
nych 20 obiektów zabytkowych. 
Szczególnie jest to ważne w wy
padku zabytków architektury 
drewnianej. Wśród wytypowa
nych obiektów znalazło się sześć 
zabytkowych świątyń drewnia
nych (m.in. kościółek w Dębnie) 
oraz Sądecki Park Etnograficzny, 
synagoga w Nowym Sączu, 
zamek w Niedzicy, muzeum Or- 
kana w Rabce, Muzeum Ta
trzańskie w Zakopanem. Sieć 
monitoringu umożliwia powia
domienie najbliższej jednostki

Dachy zamku 
w Niedzicy

straży pożarnej natychmiast po 
pojawieniu się zagrożenia og
niem

(„Gazeta w Krakowie", 21 I 1997)

★ ★ ★

Górujący nad Kazimierzem Dol
nym kościół farny należy do 
cennych polskich zabytków. 
Powstał w połowie XIV w. z fun
dacji Kazimierza Wielkiego; w 
XVI—XVII w. byt przebudowywa
ny. We wnętrzu znajdują się pię
kne barokowe kaplice i nagrobki 
oraz słynne organy z XVII w. 
Okazuje się jednak, ze stan tego 
instrumentu oraz konstrukcji oł
tarza głównego i innych drew
nianych elementów wyposaże
nia kościoła jest katastrofalny. 
Wszędzie rozpanoszyły się szkod
niki drewna, które przejawiają 
wielką aktywność. Śzczególme 
niepokojące są znaczne ubytki 
drewna w dolnych partiach pio-

Kościoł farny 
w Kazimierzu Dolnym

nowych elementów szkieletu oł
tarza głównego, bardzo osłabia
jące całą jego konstrukcję. Po
nadto na elementach drewnia
nych ołtarza stwierdzono wystę
powanie grzyba domowego, a za 
ołtarzem — grzybów-pleśni. 
Wszystko to wskazuje na konie
czność jak najszybszego prze
prowadzenia odpowiednich za
biegów konserwatorskich. Wy
stępuje także pilna potrzeba od
nowienia elewacji kościoła. W 
tym celu niezbędne są określone 
przez ekspertów środki finanso
we, których parafia nie ma, 
oczekuje więc na pomoc spon
sorów.

(„Dziennik Wschodni”, 
13 i 14 I 1997)

★ ★ *

Trafił do Polski korespondencyj
ny system aukcyjny zapropono
wany przez Kanadyjczyka Wil
liama Vickreya. System ten na
zywany jest też ..second-best" 
Zainteresowani kupnem dzieła 
sztuki nadsyłają w określonym 
terminie swoje oferty. Deklarują 
w nich sumę, którą gotowi są za
płacić. Wygrywa ten, kto zaoferu
je najwięcej. Płaci jednak tyle, ile 
zaproponowała osoba druga w 
kolejności. W systemie tym brak 
emocji gry, jaka towarzyszy licy
tacjom, ale zainteresowani mają 
dużo czasu, aby przyjrzeć się 
dziełom i zastanowić, ile są 
skłonni za nie zapłacić. Pierwszą 
aukcję tego typu w Polsce zo
rganizował Dom Aukcyjny REM- 
PEX w Warszawie.

(„Puls Biznesu”. 4 II 1997)

OD pwaWy 
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 
ności. Redakcja w porozumiem: 
zdobyć jak najwięcej informacji i

„W swych zbiorach mam deko
racyjną tkaninę ścienną typu 
makata o wymiarach 158x67 
cm (bez frędzli dodanych pó
źniej). Tkanina wykonana została 
z nitki wełnianej. Sądząc po 
dworskiej scenie rodzajowej oraz 

do których macie pewne niejas- 
i z ekspertami będzie starała się 
przedstawi je w tej rubryce.

Jest to typowa ścienna makata 
(jej fragment na zdjęciu) ze sce
ną parkowo-dworską. Takie tka
niny były masowo wyrabiane w 
różnych fabrykach włókienni 
czych przede wszystkim w końcu

Czytelnicy pomogą nam rozwią
zać tę zagadkę. Natomiast je
steśmy pewni, że obraz — są
dząc po strojach, nakryciach 
głów, elektrycznych lampach 
(m.in. ledwie widoczna zawie

szona nad ulicą wychodzącą z 
rynku) oraz stojącej małej cięża
rówce z obudowaną platformą — 
powstał w okresie międzywojen
nym, a więc mógł być namalo
wany w 1933 r

przedstawionej architekturze tka
nina ta może pochodzić z prze
łomu XVIII i XIX w. Intuicja mówi 
mi jednak, ze tkanina powstała 
na początku XX w. Wdzięczny 
będę za informacje: co to za tka
nina, z jakiego pochodzi okresu i 
gdzie została wyprodukowana?"

Janusz Fulerski 
Police

XIX i na początku XX w. A 
więc intuicja Pana nie zawiodła! 
Brak sygnatury nie pozwala na 
określenie, w jakiej fabryce 
została wyprodukowana. Jak 
wiadomo, w tym czasie fabryk 
włókienniczych było bardzo du
żo.

★ ★ *

„W posiadaniu mojej rodziny od 
pół wieku znajduje się obraz 
przedstawiający fragment nie 
znanego miasta. Podobno jest to 
dawny Wrocław, gdyż obraz na
byty został we Wrocławiu w la
tach czterdziestych. Identyfikacji 
nie ułatwia fakt, że nieznany au
tor płótna (62x49 cm) zamaszy
stym pociągnięciem pędzla 
zamazał podpis i datę, której 
końcówka — to zapewne 93- 
lub 33 A może ten widok 

przedstawia rynek którejś z dol
nośląskich miejscowości?"

Edward Ciecierski 
Warszawa

Niestety, nie jesteśmy w stanie 
zidentyfikować miasta, choć wy- 
daje się. że nie jest to Wrocław i 
wcale nie musi to być miasto na 
Dolnym Śląsku (niespokojne lata 
czterdzieste — to okres przemie
szczania się ludności). Być może 

„W rodzinnych zbiorach prze
chowała się czółenkowa maszy
na do szycia. Przesyłam dwa 
zdjęcia: widoku ogólnego (ii. 1) oraz

Lł_______________________ 1

niezwykle ozdobnej owalnej 
blaszki z sygnaturą, którą tworzą 
splecione litery »S« i »B“ (il. 2). 
Na metalowej stopce maszyny 
wybity jest numer: 1 111063 ."

J.Ch. 
Warszawa

Wszystko wskazuje na to. ze jest 
to jeden ze starszych egzemp
larzy maszyn do szycia wypro
dukowanych przez fabrykę Izaa
ka Singera (litera „S") w latach
pięćdziesiątych lub sześćdzie
siątych XIX w. w Bostonie (litera 
„B"). Izaak Merrit Singer 
(1811—1875) udoskonalił ma
szyny do szycia i był założycie
lem wielu ich fabryk.

U/IA/ wiedziećWf WW więcej
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Siadami misji

P
iotr Skarga (1536-1612) — jezuicki 
kaznodzieja i pisarz (właściwe na
zwisko Powęski) napisał m.in. Żywo
ty Świętych starego i nowego zakonu 
na każdy dzień przez cały rok, które wydruko
wane zostały po raz pierwszy w 1579 r. Z kra

kowskiego wydania z 1881 r. (drukarnia Anczy- 
ca) zaczerpnęliśmy poniższy fragment żywota 
św. Wojciecha z zachowaniem oryginalnego ję
zyka sprzed ponad 100 lat. Tekst ten opracował 
Piotr Skarga — jak sam pisze — na podstawie 
znalezionego w rzymskim klasztorze Św. Cecy
lii rękopisu oraz kronik polskich.

„(...) słysząc, iż w Prusach byli zatwardziali poganie i 
możni, którzy królów polskich wielkiemi i trudnemi woj
nami turbowali — ludzkiego zbawienia i chwały Chry
stusowej rozmnożenia pragnąc — Bołesława prosił, aby 
go do Prus wodą, na nawrócenie pogaństwa do wiary 
Chrystusowej, wyprawił. Chociaż mu żał było bardzo z 
ziemi swej tak drogi skarb wypuszczać, wszakże wi
dząc tak wielkie i pilne około dusz ludzkich staranie, 
uczynił to: wyprawił go wodą, dobrze szkuty opa
trzywszy. Dwóch z sobą w towarzystwo wziął kapła
nów Wojciech święty: Gaudencyusza i drugiego, na tę 
drogę już z tym umysłem jadąc, iż albo one pogany na
wrócić, albo też mężną, której dawno pragnął, śmierć 
za Chrystusa podjąć miał. O, nienasycone miłości Bożej 
serce! czy małoś już prac dla Chrystusa był podjął? 
kto cię z Polski wygania? iżali niewdzięczność jaka 
albo niekarność owiec twoich? Nic takiego, jedno 
uprzejma miłość ku Chrystusowi, którąś chciał, na po
zyskaniu dusz ludzkich i na twej krwi rozlaniu poka
zać. — Wysiadł Wojciech św. z towarzyszami na jeden 
wy sep, który Wisła w Prusach czyni, i tam się modląc, 
gdy sobie szczęśliwego wejścia na posługę Pańską prosi
li, Prusacy ich niektórzy postrzegli i cicho się do nich 
przewiózłszy, ujrzeli ludzi dziwnych, niewidzianych w 
odzieniu mnisiem, ale jako owieczki pokorne i umyślili 
ich pojmać. Tedy jeden z nich najgorszy, cicho idąc do 
św. Wojciecha, — który w ten czas Psałterz mówiąc, 
drogę swoję Panu Bogu polecał. — okrutnie go wiosłem 
z tyłu między łopatki uderzył. Padł o ziemię św. Woj
ciech, a oni wołali: Co tu czynicie? uciekajcie ztąd, bo 
was pozabijamy i pomęczymy prędko. — A św. Woj
ciech on wielki ból cierpiąc, dziękował Panu Bogu w 
sercu swem, mówiąc: — Choćbym więcej w tej tu ziemi 
nie zyskał, i na tym jednym wielkim upominku rany tej 
i cierpienia dla Pana mego Jezusa ukrzyżowanego 
przestanę. — Lecz poczekaj, mężu święty, uczci cię 
Pan Bóg większemi łaski swej w męczeństwie darami.
Wynijść przecię z onej pruskiej ziemi nie chciał, ale 
szedł do jednego miasta, gdzie był zjazd ludzi wielki na 
jarmark; obstąpili ich poganie oni srodzy, pytając się: 
— Jacyście ludzie i czego chcecie? — A św. Wojciech 
odpowiedział: — Idziemy z Polski, niosąc wam zba
wienie wasze; sługam jest Boga żywego, co stworzył 

niebo i ziemię, i wszystko, co jest na nich; poznajcie 
Pana Boga jednego, a wybawicie dusze wasze z mocy 
piekielnej i czartowskiej; wierzcie w Jezusa, który 
świat odkupił, a chrzcijcie się na odpuszczenie grze
chów waszych. — Takie i inne Ewangielii świętej sło
wa, gdy chodząc po wsiach i miastach rozsiewał, Pru
sacy śmiali się, a słuchać niechcąc, kazali im z ziemi 
wynijść, rozkazując pod utratą gardła i majętności, aby 
ich nikt do gospody nie przyjmował. Poszli wzgardzeni 
z miasta w pole, a idąc mówił św. Wojciech: — Podob
no się tym ubiorem naszym brzydzą, zaczem odmienić 
nam te mniskie szaty, a wziąć kleryckie trzeba, za
puśćmy też brody. A tymczasem idźmy do Litwy, po
tem się z lepszem szczęściem wrócimy; albo tu gdzie wy
rabiajmy chleba u jakiego wieśniaka; możem albo tu ich 
zbawieniu co pomódz, albo też koronę męczeńską ode
brać.
I puszczając się ku Litwie, w polu Mszę świętą odpra
wiwszy, a trochę się chlebem posiliwszy, w drogę swoją 
poszli; a gdy czas nocny na odpocznienie przychodził, 
położyli się w polu i spali, Panu Bogu drogę i zdrowie 
swoje polecając. Nazajutrz zaś Mszę świętą rano w po
lu mieli. Prusacy z poduszczenia najwyższego swego 
kapłana, którego Krywe zwali, żałowali, iż św. Woj
ciecha zdrowo puścili, i goniąc z gniewem, znaleźli ich 
nie daleko miasta Romowe nazwanego, na onejże służ
bie Bożej. Tam wnet porwawszy św. Wojciecha, siedm 
włóczni w nim utopili i rozsiekawszy na drzewie zawie
sili, R. P. 997. Tak ten wielki Święty oddał ofiarę Bo
gu swemu, a męczeńskiej korony, której długo w rozla
niu krwi swojej dla Chrystusa Boga swego pragnął, 
uczestnikiem się stał. Towarzysze jego, obadwaj poj
mani są od onych okrutników, a ciało trzy dni tak leżąc 
rozsiekane, straż od jednego orła miało, aż się jeden 
zmiłował i one pogrzebł. — Gdy się o tern dowiedział 
Bolesław książę Polski, bardzo wielką żałością zdjęty, 
posłał zacnych posłów do Prus, o ciało św. Wojciecha 
prosząc. A oni widząc, iż się tak pilnie o nim król pyta i 
stara, chlubili się z tego, mówiąc: Bogaśmy Polskiego 
zabili — i nie damy go inaczej, aż nam tak wiele srebra 
przywieźć król każę, jako ciało samo zaważy. Odwa
żył się na tak wielką utratę pan on pobożny, wiedząc, 
jako mu Pan Bóg w wielkich a sławnych zwycięstwach 
za przyczyną tego Świętego szczęścił. Nad wszystkie 
skarby najdrożej sobie członki, w których Duch św. 
przemieszkiwał i łaska Boska przebywała, poczytując, 
zebrał wielką kupę srebra i posłał do Prus. Ale Pan Bóg 
nabożeństwo i chęć pobożną Bolesławową, cudem wiel
kim uczcił i swego Męczennika za sługę wsławił. Bo cia
ło ono tak się lekkie na wagach stało, iż bardzo mało 
srebra ważyło. Z wielką czcią, radością, tryumfem i 
pokorą król z kapłanami i ludem swym ciało ono pier
wej do Trzemeszna, potem do Gniezna prowadził; 
gdzie cudami wielkiemi słynie po dziś dzień, korony 
polskiej wielkim obrońcą i patronem zostając, przed sę
dzią i Bogiem naszym Jezusem, którego z Ojcem i z 
Duchem św. moc, sława i panowanie na wieki, Amen. ”
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Nie wiadomo, w którym miejscu misja św. Wojciecha dotarła do 
obszaru zajmowanego — od prawego brzegu dolnej Wisły i Noga- 
tu, na wschód do kraju Litwinów, na południu mniej więcej do granic 

późniejszego Mazowsza — przez plemiona pruskie. Nie znane jest także 
miejsce śmierci misjonarza. W źródłach pisanych ślad misji urywa się 
na Gdańsku — „urbs Gyddanyzc” w pierwszym Żywocie św. Wojciecha, 
napisanym prawdopodobnie przez jego przyjaciela Jana Kanapariusza 
w latach 998—999 w Rzymie. Misja przebywała więc w Gdańsku w mar
cu 997 r. Jedna z ostatnich hipotez głosi, że stąd udała się łodzią (ten 
fakt potwierdzają źródła pisane) przez tzw. Zatokę Żuławską (według 
geologów część Żuław była 1000 lat temu zalana wodą, pozostałością tej 
zatoki jest jezioro Drużno w woj. elbląskim) do pruskiego grodu o na
zwie „Cholinum” (wyjnieniony w spisanym Męczeństwie św. Wojcie
cha) koło obecnej wsi Święty Gaj (woj. elbląskie). Był to odcinek szlaku 
bursztynowego z II w. — w dolinie rzeki Dzierzgoni archeolodzy ostat
nio odkryli wykładany drewnem trakt o szerokości 4 m, być może funk
cjonujący także w czasach późniejszych. Gdzieś tutaj misjonarz miał 
ponieść śmierć 23 kwietnia 997 r. Jego wykupione ciało wieziono na
stępnie do Gniezna drogą lądową, wykorzystując dawny szlak burszty
nowy. Miejscem lądowania misji mógł być także południowo-wschodni 
występ Półwyspu Sambijskiego z miejscowością Tenkitten, gdzie św. 
Wojciech został zabity, co głosi dawna miejscowa tradycja; pod uwagę 
brane są również okolice ujścia Pregoły do Bałtyku.

1. Tak zwana 
kamienna baba

— pruskie bóstwo z X w. 
znalezione koło 
wsi Mózgowo 
w woj. olsztyńskim
2. Pruski gródek z X w. 
w Bezledach
koło Bartoszyc 
w woj. olsztyńskim

4

3. Droga w pobliżu 
wsi Święty Gaj
w woj. elbląskim 
prowadzi między 
dwoma wzgórzami, 
na których znajdowały się 
pruskie strażnice
4. Fragment
odkrytej przez archeologów 
wykładanej drewnem drogi 
w dolinie rzeki Dzierzgoni 
w woj. elbląskim
(zob. też okładka s. IV)

(zdjęcia: Stanisław Fitak)
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Prawda jest taka: 
Gdańsk 

nie ma tysiąca lat, 
ale trochę więcej, 

co wykazali 
archeolodzy, 

natomiast pierwsza 
pisana wzmianka 
z nazwą Gdańska 

dotyczy rzeczywiście 
wydarzeń 

sprzed tysiąca lat w 997 r., 
lecz powstała 
nieco później, 

bo w latach 998—999. 
Niemniej jednak oficjalnie 

w tym roku 
obchodzimy tysiąclecie, 

co jest dobrą okazją 
do refleksji 

na temat miasta, 
jego rozwoju 

i powojennej odbudowy.

Tysiąc lat 
tworzenia 

miasta
LECH KRZYŻANOWSKI

Liczbę tysiąc wymawia się płynnie 
i krótko. Łatwo ją skojarzyć z szybkością 
rejsową współczesnych odrzutowców czy 

odległościami mierzonymi w kilometrach, 
które pokonujemy w wakacyjnych 
wędrówkach. Dziesięć wieków jest 

pojęciem historycznym i porównywalnym 
z życiem człowieka, także z wiekiem 

Polski. To kawał czasu, 
jak potocznie się mówi.

G
dańsk wszedł do historii przez mę
czeńską śmierć świętego Wojciecha 
w 997 r. Dwa lata później spisywano 
Żywot Świętego Wojciecha w odleg
łej, słonecznej Italii i zapewne pogańska nazwa 

miejsca, do którego przybył misyjny biskup, aby 
chrzcić „liczne rzesze ludzi”, niełatwo uległa ła
cińskiej transkrypcji jako „Gyddanyzc”. A to był 
Gdańsk, który szaleństwo wojny skazało na za
gładę w jubileuszowym, dziesiątym wieku roz
woju. Kontynuacja owych dziejów — podziwia
na w roku tysiącznym od wejścia w historię udo
kumentowaną przez rzesze jubileuszowych gości 
— stała się możliwa dzięki trudowi i uporowi 
pokoleń przybyłych tu po 1945 r.
Każdy jubileusz nakłania do refleksji nad prze
szłością, nasuwa pytania z nią związane. Tylko 
część odpowiedzi będzie mogła usatysfakcjono
wać, bo proces poznawania dziejów ma charak
ter ciągły. Można jeszcze dodać, że każde poko
lenie inaczej formułuje pytania, co wynika z jego 
doświadczeń. Nie ulega jednak wątpliwości, że 
najważniejsze pytania związane są z przyszłością. 
Podstawowej odpowiedzi udzielili archeolodzy 
skierowani do Gdańska w 1948 r. przez Kierow
nictwo Badań nad Początkami Państwa Polskie
go; przewodził im nieżyjący już prof. Konrad 
Jażdżewski. W rejonie dzisiejszego Zamczyska 
zlokalizowali gród, przekopali kilkanaście 
warstw kulturowych, określili czas budowy gro
du na lata 970—990. To tu, nieopodal ujścia Mo- 
tławy do Wisły zatrzymał się biskup Wojciech 
z zacnej praskiej rodziny Sławnikowiców, przy
słany przez Bolesława Chrobrego z apostolską 
misją. Przyjęcie chrztu oznaczało wtedy nie tyl
ko otwarcie się na nową wiarę, ale i poddanie się 
feudalnemu władztwu odległego suwerena. 
Mieszko I opanował wybrzeże Bałtyku od Odry
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1. Zabudowa Gdańska
w czasie pobytu św. Wojciecha
— odkryte
przez archeologów 
podwaliny 
drewnianych domów 
z końca X w. w dzielnicy 
rybacko-rzemieślniczej
2. 3. 4. Ulica Długa:
w latach dwudziestych
XX w. (2),
w 1946 r. (3)
i obecnie (4); 
ulicę zamyka 
tzw. Brama Złota z 1612 r.
5. 6. Porównanie planów 
działek budowlanych 
w rejonie ul. Długiej 
i Długiego Targu: 
historyczny (5) i obecny (6)
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po Wisłę, a w 977 r. za dziesięciometrowymi wa
łami drewniano-ziemnymi nadwodnego grodu 
namiestnika i przylegającej osady rybacko-rze- 
mieślniczej jego następca utrwalał władztwo 
formującego się państwa. Jubileuszowa wystawa 
gdańskiego Muzeum Archeologicznego prezen
tuje wyniki badań archeologicznych. Powstanie 
grodu państwowego niemal u ujścia Wisły do 
Zatoki Gdańskiej rozpoczęło w tym rejonie dłu
gotrwały proces formowania miasta. Trwa on 
nadal, niejednokrotnie dramatycznie spowalnia
ny. Wcześniejsze osady w rejonie Gdańska, któ
rych elementy odnaleziono, nie przyczyniły się 
do procesu miastotwórczego. W Gdańsku zdo
łano zlokalizować także osadnictwo z XII w. 
obejmujące co najmniej okolicę Długiego Targu 
i kościoła Św. Katarzyny, lecz brak szeroko- 
płaszczyznowych badań, określanych dziś poto
cznie archeologią miast, utrudnia wyjście poza 
hipotezy.

Zdobycie grodu przez Krzyżaków przerwa
ło w 1308 r. działalność władców gdań
skich i ich następców, spowodowało zniszcze

nie dokumentów, które być może rzuciłyby wię

cej światła na historię rozwoju miasta. Długo
trwały acz nieskuteczny proces z zaborcami pro
wadzony przed sądem papieskim przerwał Ka
zimierz Wielki. W 1343 r. uznał stan faktyczny, 
tj. przejęcie przez Zakon Pomorza Gdańskiego i 
zawarł pokój. Dopiero teraz można było zaini
cjować proces legalizacyjny miasta, co upowa
żnieni zawartym traktatem włodarze Gdańska 
uczynili bez zwłoki. Dla terenu określanego póź
niej jako Urbs Principalis (niem. Rechte Stadt) 
dokument lokalizacyjny opatrzono datą 1346.
Ale już w 1343 r. wmurowano kamień węgielny 
w fundamenty fary Najświętszej Marii Panny i 
rozpoczęto od Baszty Narożnej budowę murów 
obronnych zamykających od strony lądu obszar 
około 42 ha, określany jako Główne Miasto. Wy
tyczenie siatki ulic skorelowanej z istniejącymi 
już traktami, wymierzenie działek parcelacyj- 
nych przy zaakceptowaniu istniejących — to tyl
ko fragmenty wielkiego przedsięwzięcia prawne
go i przestrzennego, jakim jest zakładanie mia
sta. Jest ono nieźle rozpoznane dzięki zachowa
nym dokumentom i reliktom budowli inwenta- 
ryzowanych w trakcie działań technicznych po
wojennej odbudowy. Zapewne obraz byłby peł-
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7. Główne Miasto z Ratuszem 
na pierwszym planie
i konkatedrą NMPanny 
w głębi
8. Zabudowa nad Motławą
— widoczny budynek Żurawia 
z 1444 r.

niejszy, gdyby działaniom budowlanym towa
rzyszył nadzór archeologiczny. Jego brak 
wynikał z wielu złożonych przyczyn, niezależ
nych na ogół od badaczy.
Zwracając uwagę na legislacyjno-planistyczną 
stronę aktu lokacji Gdańska, trzeba również 
podkreślić inny, nowatorski element, który 
wówczas wystąpił. Jest nim rewolucja technicz
na. Krzyżacy swój kompleks zamkowy wznieś
li w cegle, a teraz nowy materiał zastosowano na 
całym obszarze miasta, w pierwszych dziesiąt
kach lat były to zapewne tylko ławy fundamen
towe.

Długo można wyliczać nowe jakościowo 
zjawiska ekonomiczne i społeczne zwią
zane z szerokim wejściem europejskiej kultury 

mieszczańskiej nad Motławę. Pogłębiający się 
związek Hanzy z Radą Gdańska, boć to ona rep
rezentowała społeczność w potężnej organizacji 
handlowej, ukoronował zjazd Hanzy w Gdań
sku. Był to rok 1378, gdy ćwierć wieku po za
warciu pokoju i rozpoczęciu działań lokalizują
cych miasto sformułowano ostatecznie przywilej 
samorządowy Głównego Miasta. Tak zwany 
Wielki Przywilej nadał Kazimierz Jagiellończyk

Spotkanie z książką

Archeolog nowoczesny

Czy ktoś uwierzy, ze pięćdziesiąt lat po wojnie polska archeo
logia nie ma własnego podręcznika terenowych badań? Lu

kę tę częściowo wypełnia wydany przez Instytut Archeologii Uni
wersytetu Warszawskiego w nakładzie 200 egzemplarzy Podrę
cznik archeologiczny — Podebłocie (Warszawa 1996) pod redak
cją Ewy Marczak. Podebłocie — to nazwa grodziska i zespołu 
osad badanych od kilkunastu lat przez prof. Jerzego Gąssowskie
go i autorkę książki (stanowisko znane z odkrycia napisów na 
ułamkach ceramiki z IX w. — zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 3, 
1992, s. 8). Podręcznik wzorowany jest na pomysłach popularnych 
w Anglii, aby o sprawach trudnych i nudnych — nie nudzić. Układ 
jest więc bardzo urozmaicony, czemu sprzyja znajomość kompu
tera i wykorzystanie jego ogromnych możliwości edytorskich. 
Tekst składa się z pytań i jasno formułowanych odpowiedzi ilus
trowanych tabelami, rysunkami oraz zestawieniami. Książkę czyta 
się więc lekko, choć treść jest skomplikowana, ponieważ traktuje 
o powinnościach dokumentacyjnych archeologa od przysłowio
wego wbicia łopaty w ziemię. W podręczniku poznamy: pomiary i 
metody badań, formy dokumentacji, sposoby rekonstrukcji środo
wiska naturalnego, organizację pracy na wykopaliskach, a także 
metody datowania i wykorzystania komputera. Jakby mimocho
dem dowiadujemy się, co odkryto w Podebłociu — jest to więc 
także prezentacja wyników badań. W sumie zaś podręcznik przy
pomina, jak powinny wyglądać nowocześnie prowadzone prace 
wykopaliskowe (M) 
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w 1454 r., tworząc materialną podstawę przy
szłej potęgi Gdańska i nadając unikatowy sta
tus prawny miasta w Koronie. Akt był iście kró
lewsko szczodry, ale też Rada Gdańska potrafiła 
spożytkować wspólny majątek ku chwale miasta 
i Rzeczypospolitej; był to zresztą cały zespół 
przywilejów wydawanych od 1454 r. Trzecim 
podstawowym dokumentem otwierającym 
Gdańskowi perspektywy był dekret z 30 marca 
1945 r., ustanawiający województwo gdańskie. 
Większość przyszłych mieszkańców nowej jed
nostki administracyjnej nie wiedziała jeszcze, że 
tu skieruje ich historia.
Już w 1946 r. trwały dyskusje o przyszłym 
kształcie centrum miasta, a 29 stycznia 1947 r. 
Jan Zachwatowicz, generalny konserwator za
bytków, wziął udział w konferencji organizowa
nej na ten temat przez Zarząd Miejski. Odpiera
jąc sugestie przebicia szerokiej trasy komunika
cyjnej przez Główne Miasto i wzniesienia tam 
współczesnego „city” (według ówczesnych wyo
brażeń), Regionalna Dyrekcja Planowania Prze
strzennego przygotowała pierwszą koncepcję 
konserwatorską. Rok później Jan Zachwatowicz 
mógł już zapewnić zgromadzonych w Ratuszu 
Starego Miasta, że rekonstrukcja Głównego 
Miasta jest przesądzona.

Był to jedyny sposób wyrażenia szacunku i 
uznania dla wielowiekowego dorobku 
morskiej stolicy Polski. Od początku nie budziła 

wątpliwości zasada niezabudowywania przestrze
ni w środku bloków, co niosło za sobą w konsek
wencji skracanie długości niemal wszystkich 
domów. Postanowiono budować na dawnych 
fundamentach, by obniżyć koszty i narzucić sze
rokość fasadom w celu przywrócenia tradycyj
nego wizerunku ulic. Przyjęcie obowiązujących 
wówczas normatywów mieszkaniowych (choć 
nie wykluczano odstępstw) pozwoliło pozyskać 
Zakład Osiedli Robotniczych jako generalnego 
inwestora i uruchomić postępowanie inwesty
cyjne. A było ono potrzebne nie tylko, by ukazać 
osadnikom żyjącym w nader trudnych warun
kach perspektywę otrzymania mieszkania, ale 
także aby pilnie utworzyć liczne miejsca pracy. 
W miarę postępu prac ulepszano metody kwe
rendy źródeł, podnosiły się kwalifikacje i ambi
cje projektantów i wykonawców robót. Wystar
czy porównać pierwszą z odbudowanych ul. 
Ogarną, potraktowaną dość schematycznie, z są
siednią Długą i Długim Targiem, a następnie z 

Mariacką i Ducha Św. (między Groblą i Długim 
Pobrzeżem), cieszącymi oczy finezją rysunku i 
wykonawstwa fasad czy przedproży, aby pojąć 
kierunek rozwojowy. Jednocześnie konserwacji 
poddawano dziesiątki zachowanych oryginałów, 
takich jak: Ratusz Głównego Miasta, Brama Zie
lona, kościół NMP, Żuraw, Zbrojownia Wielka i 
Mała itp.; te działania finansowało Minister
stwo Kultury.
Charakteryzując tryb postępowania, zwracając 
uwagę na ulepszanie jakości prac w miarę ich po
stępu, nie zamierzam zapewniać, że uniknięto 
potknięć. Nie będę jednak ich wyliczać — i to 
nie z powodu jubileuszowej tonacji mych ref
leksji — ale wyłącznie dlatego, że opisując wiel
kie przedsięwzięcia i dokonania trzeba umieć do
strzec ich ostateczny rezultat, a jest on pozytyw
ny, co muszą przyznać nawet zagorzali malkon
tenci.

Jestem przekonany, że pozytywów gdańskiego 
trudu ostatniego półwiecza szukać należy rów
nież poza kubaturami odbudowanych domów i 
odrestaurowanych zabytków. Budując sobie 
miasto, ludzie związali się z nim trwale i poczuli 
się pełnoprawnymi gdańszczanami, nie tylko z 
racji adresu i nazwy miasta. Identyfikując się z 
miejscem lub chociażby akceptując tylko istnie
nie znacznej przecież liczby zabytków przeszłoś
ci i tradycji przekazywanej przez literaturę i 
sztukę, zaczęli uznawać za naturalne, że są 
współczesnym ogniwem wielkiej kontynuacji 
procesu tworzenia miasta. Dokonali lub dokonu
ją przewartościowania swych ocen przeszłości. 
Były one niejednokrotnie obciążone złymi, na
cjonalistycznymi tradycjami, które rodziły się w 
całej Europie XIX w. Dostrzegli i zaakceptowali 
swoje miasto także jako europejskie centrum 
wielowątkowej kultury, której dzieła przemawia
ją do nich codziennie (choć czasami tylko w for
mie kopii) z fasad budowli. W świątyniach, ratu
szach czy na wystawach muzealnych chłoną ar
tystyczne przesłanie wprost od autorów dzieł, 
którzy je stworzyli. Takiego zrozumienia i iden
tyfikacji z miejscem nie można przekazać li tylko 
w procesie edukacji. Narasta ono z wolna, sto
sownie do indywidualnego poziomu zaintereso
wania światem i sobą. Jest to proces w Gdańsku 
daleko zaawansowany.

Lech Krzyżanowski
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Największy rozkwit 
przeżywał Gdańsk 

w XVI-XVIII w. 
Duży był 

w tym udział 
rzemieślników, 

choć 
— jak wynika 

z relacji 
odwiedzających miasto 

cudzoziemców — 
już wtedy 

trafiało się „oszukane” 
pieczywo 

i — o zgrozo! — 
piwo.

Cudzoziemcy 
o rzemiośle 

docznym godłem, charakteryzującym rodzaj 
wytwarzanych produktów. Podróżny, spacerują
cy malowniczymi uliczkami nadmotławskiego 
portu z daleka mógł rozpoznać specjalność da
nego warsztatu rękodzielniczego. Produkowa
ne wyroby zaspokajały nie tylko potrzeby 
gdańszczan, ale również rozchodziły się po 
całej Polsce i cenione były za granicą, co 
podkreślają w swoich raportach i wspo
mnieniach cudzoziemscy podróżnicy.

Do najstarszych i najliczniejszych rzemiosł 
należały rzeźnictwo, piekarstwo i bro
warnictwo. Duże ludne miasto potrzebowało 

codziennie wielkich ilości chleba, mięsa i piwa. 
Piekarze gdańscy dzielili się na wytwórców chle
ba żytniego i pieczywa pszennego, brali także 
udział w zaopatrywaniu w żywność statków, 
sprzedając żeglarzom baryłki specjalnych su
charków. Zamówienia na ten rodzaj pieczywa 
zgłaszali niejednokrotnie przedstawiciele państw 
obcych w Gdańsku. W latach 1653—1659 na 
prośbę rezydenta duńskiego Melchiora Roht-

1. Gdańsk ok. 1687 r. (fragment planu P. Willera):
A — Główne Miasto, B — Stare Miasto, C — Zamczysko,

D — Stare Przedmieście, E — Wyspa Spichrzów i Ołowianka, 
F — Dolne Miasto

AGATA BŁASZCZYK

Trzysta, czterysta lat temu Gdańsk po
strzegany okiem cudzoziemca należał 
do największych i najbogatszych miast 
ówczesnej Europy. Był to nie tylko 

bardzo ważny port Północy, ale i znaczący ośro
dek rzemieślniczy. W XVII w. w Gdańsku liczą
cym 50—70 tysięcy mieszkańców połowę lud
ności stanowili właśnie rzemieślnicy różnych 
specjalności. O tym, że rękodzielnictwo towa
rzyszyło życiu miasta od czasów najdawniej
szych, dowiadujemy się przechadzając się dziś 
ulicami, których nazwy przypominają dawne ce
chy rzemieślnicze. Większe i mniejsze warsztaty 
były niegdyś specjalnie oznaczane prostym, wi

kinga Rada Miejska zamierzała przesłać do Da
nii m.in. 50 łasztów sucharów, w 1759 r. rezy
dent rosyjski zamówił u miejscowych piekarzy 
1500 bochenków czterofuntowego chleba. Wy
pieku dokonali producenci pieczywa żytniego, 
dzieląc zamówienie między wszystkich sześć
dziesięciu wypiekających mistrzów; każdemu 
przypadł więc wypiek 25 bochenków. Duże iloś
ci sucharków gdańskich docierały do Holandii. 
Pewne komplikacje w eksporcie do tego kraju 
powstały w latach osiemdziesiątych XVII w. W 
1687 r. miało dojść w Amsterdamie do wydania 
zakazu wwozu gdańskich sucharków i rogali. Je
den z szyprów holenderskich przywiózł jednak 
niebacznie do Amsterdamu gdańskie suchary i
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2. Wykonana ok. 1683 r. 
przez gdańskiego 
rzemieślnika
Jana Godfryda Holla 
złota taca ze sceną 
„Triumf króla
Jana III Sobieskiego”
3. Kufel
ze scenami mitologicznymi 
wykonany w XVII w.
przez gdańskiego złotnika 
Christiana Pichgiela

osadzono go w więzieniu, suchary skonfiskowa
no, początkowo nawet zarekwirowano statek. 
Wywołało to oburzenie piekarzy, którzy argu
mentowali, że towar nabyty w Gdańsku nie był 
kontrabandą, a poza tym w Gdańsku pozwala się 
szyprom amsterdamskim na przywożenie 
pszennych sucharów. Władze miasta, popierając 
protest cechu, zagroziły nawet podjęciem odpo
wiednich środków represyjnych w wypadku, 
gdyby władze amsterdamskie nie zmieniły po
stępowania. Niestety, brak wiadomości na temat 
finału zatargu amsterdamsko-gdańskiego, pow
stałego na tle interesów gdańskiego producenta 
cechowego.
Niełatwy żywot wiedli gdańscy piekarze, skoro 
w połowie XVIII w. popularna była plotka o 
„złym chlebie”, produkowanym przez miejsco
wych piekarzy cechowych. Niewątpliwie okreś
lony wpływ na obniżenie jakości pieczywa miała 
zła jakość mąki wyrabianej w gdańskich mły
nach. Szczególnie alarmujące były skargi na ja
kość mąki wyrabianej w Małym Młynie. Nie
przypadkowy był zapewne fakt, że przybrały one 
na sile w pierwszym dziesięcioleciu XVIII w., a 
więc w okresie wojny północnej. Wtedy też dała 
się we znaki większa niż zwykle płynność kadr, 
co nie mogło pozostać bez wpływu na jakość pra
cy we wspomnianym młynie. Nie najlepsza ja
kość mąki miała również źródło w tym, że pieka
rzom, na ogół niezbyt zasobnym w gotówkę, 
przy zakupie żyta lub pszenicy trafiały się pod
lejsze partie zboża. Oczywiście czasami sami 

umyślnie pogarszali jakość mąki przez mieszanie 
różnych gatunków. Zdarzały się też wypadki do
sypywania do mąki żytniej mąki jęczmiennej, a 
nawet produktu otrzymywanego z... bobu (moż
liwe, że taką mąkę wprowadzili "Holendrzy, któ
rzy przybyli tu w XVI w.). Nie tylko zła jakość, 
ale także drożyzna chleba wypiekanego przez 
gdańskich piekarzy była przedmiotem krytyki, 
co zobrazowane zostało w licznych wierszach, 
które pojawiały się w mieście w połowie XVIII 
w. Francuski rezydent Mathy donosił w raporcie 
z 4 lutego 1750 r. o wierszu przyklejonym na 
drzwiach ratusza, w którym autor zaatakował 
burmistrza i rajców za ich politykę podatkową 
oraz za ochranianie zdzierców — piekarzy. Wie
le awantur spowodowała także podła jakość piwa 
dostarczanego na statki, a przecież piwo gdań
skie słynęło za granicą, gdzie miało licznych od
biorców i wielbicieli.

Bardzo interesujące są dzieje rzemiosła 
włókienniczego. Wielkie znaczenie dla 
rozwoju produkcji tekstyliów miał napływ rze

mieślników obcych, zwłaszcza niderlandzkich, 
którzy w tym czasie masowo osiedlali się w 
Gdańsku i jego okolicach, o czym wspomina wie
lu podróżników przybywających do tego portu. 
Sugerują oni, że dzięki owej imigracji wywołanej 
zamieszkami i wojnami religijnymi na zachodzie 
Europy miasto zyskało wielu zdolnych fachow
ców, którzy przynieśli ze sobą nowe, doskonalsze 
metody produkcji i wprowadzili nieznane na
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6. 7. 8. Z życia miasta: 
ruch na Długim Targu
na rysunku Dickmanna z 1617 r. (6), 
rozwożenie piwa (7)
i mieszczanie gdańscy (8) 
na rysunkach Moliera z 1601 r.

4. 5. Gdańskie szkatuły z bursztynu 
zrobione pod koniec XVII w.

tym terenie gatunki wyrobów. Dyskryminowano 
zaś ich przede wszystkim dlatego, że stanowili 
konkurencję, stąd określenia — „heretycy”, bo 
byli to w większości menonici, a więc ludzie nie
godni prawa miejskiego, jak donosi francuski 
dyplomata Karol Ogier w Dzienniku podróży do 
Polski 1635—1636...
O tym, że zbytnia wynalazczość mogła w owych 
czasach okazać się nie tylko niepopłatna, ale 
wręcz niebezpieczna, świadczy los półlegendar- 

nego tkacza gdańskiego, który wynalazł „ maszy
nę wielce kunsztowną, tkającą naraz 4—6 
tkanin”. Włoski ksiądz Lancelotti podaje, że 
„(■■■) w tym czasie oglądano w Gdańsku wiel
ce kunsztowną maszynę, ale ponieważ rada miej
ska zatrwożyła się, że ów wynalazek obróci 
mnóstwo robotników w żebraków, kazała maszy
nę zniweczyć, wynalazcę zaś cichaczem udusić, 
czy utopić”. Działo się to w drugiej połowie 
XVI w. (na zachodzie Europy analogiczna 
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maszyna pojawiła się pół wieku później w Lej- 
dzie).

Nie sposób oczywiście pominąć rzemiosło 
bursztynowe, a raczej rękodzielnictwo 
czy sztukę, bo przecież wyroby z tego surowca 

były przedmiotem ogromnego zachwytu i po
dziwu podróżników z całej Europy. Ciekawość 
wzbudzało pochodzenie bursztynu. Odpowiedzi 
na to pytanie poszukiwał przebywający w Gdań
sku po 1571 r. legat papieski Francesco Gio
vanni Commendoni: „Jaka jest bursztynu natura 
i z czego się rodzi, różnie dawni i teraźniejsi pisa
rze mniemają. Być może, że bardziej w północnych 
wyspach, skały, a raczej drzewa sączą gumę po
dobną do gumy wiśniowej, że ścięte mrozem spada
ją w morze, twardnieją w niesz a potem na przeci
wne brzegi wyrzucone bywają, tym sposobem 
znajdują się w nich śmieciny, różne owady, sami 
bowiem widziełiśmy zamknięte w masach komary, 
pszczoły, pająki, w niczym nienadwyrężone”. 
Uwagę papieskiego legata zwróciła chciwość, z 
jaką zbierano bursztyn wyrzucony przez morskie 
bałwany: „(...) taka jest tego chciwość, iż go 
nawet w wodach i piasku morskim szukają. Zbie
rany przez pubłiczne akcje sprzedawanym bywa, 
dochód z niego, a lubo nie taki wielki jak dawniej, 
dość jednak jest znaczny. Rzymianie tak byli chci
wi bursztynu, iż za cesarza Domicjana z przyczy
ny tej, wojnę mieszkańcom tych brzegów wypowie
dzieli. Dziwili się barbarzyńcy, jak dla rzeczy tak 
podłej w ich mniemaniu, wojnę można było toczyć; 
jakoż przyjęli Rzymian, i pozwolili im tyle ile 
chcieli żywicy zabrać. Pliniusz powiada, że naj
mniejsza figurka ludzka z bursztynu wyrobiona, 
przechodzi cenę żywego człowieka”. Śfl relacji 
nuncjuszów apostolskich wizytujących Gdańsk 
odnajdujemy też ciekawy opis sposobu wydo
bywania tego cennego kruszcu. Jesienią, po 
przypływie ludzie rozebrani do naga zanurzali 
się w fale, łowiąc okruchy bursztynu w specjalne 
siatki. Autor relacji podkreślił specyficzną właś
ciwość bursztynu: w wodzie pozostawał miękki, 
na powietrzu natychmiast twardniał.
Wyrobem pięknych przedmiotów i ozdób z 
bursztynu zajmował się specjalny cech burszty- 
niarzy. To oni mieli wyłączne prawo zbierania 
go i pierwszeństwo skupu. Wydzierżawili od 
Rady Miejskiej prawo zbierania bursztynu na 
brzegu morskim pozostającym pod zarządem 
Gdańska. To zarządzenie przypomina nuncjusz 
apostolski w Polsce Fulwiusz Ruggieri w Opisie 
Polski w roku 1565: „Nikomu nie wolno go łowić, a 
gdyby kto zbierał wyrzucony na brzeg przez mo
rze, uległby karze szubienicy”. Gdańscy burszty- 
niarze potrafili wyczarować ze złocistego jantaru 
nadzwyczaj piękne rzeczy, prawdziwe dzieła 
sztuki. Te „malutkie cuda natury” podziwiał 
m.in. francuski podróżnik, wspomniany Karol 
Ogier: „Zachwyt wzbudzały wyrabiane z tegoż 
14

kruszcu figurki świętych, paciorki, skrzyneczki, 
łyżeczki, klatki dla ptaszków” „(...) Wszystko to 
jednak dla kruchości swojej bardziej dla oka, niż 
dla użytku”. Wartość kruszcu doceniali władcy 
polscy. „ Widziałem w Gdańsku dwie sztuki czy
stego bursztynu, za jedną z nich obecny tu król pol
ski ofiarował pięćset tałarów” — pisał w 1593 r. 
Anglik Fynes Moryson w swoich notatkach z 
podróży po Polsce.

Prawdziwymi artystami byli także gdańscy 
złotnicy. Zamówienia patrycjatu lokują
cego znaczne kapitały w srebrze stołowym i 

biżuterii oraz władz miasta i różnych korporacji 
w XVI w. powiększa zastawa Dworu Artusa. 
Kompletują swe zasoby cechy i gildie, a także 
król i magnaci; zapewniało to gdańskim mi
strzom łatwy zbyt dla ich wyrobów. Wykonywa
no tutaj przedmioty budzące podziw nawet na 
dworach panujących. W 1573 r. wykonano w 
Gdańsku wspaniały stół do pisania, cały ze sre
bra, wartości 1200 florenów. W 1636 r. rada za
płaciła złotnikowi Piotrowi Rantzenkramerowi 3 
tysiące florenów za szkatułkę hebanową ze 
złotymi i srebrnymi okuciami, którą złożyła w 
darze posłowi francuskiemu, hrabiemu d’Avaux. 
Wspomina o tej pięknej szkatułce Karol Ogier w 
swym dzienniku: „na wierzchu tej szkatuły siedzi 
na złotym tronie Chrystus w cierniowej koronie na 
głowie i z trzciną w ręce. Otacza go czterech 
ewangelistów (...). Za plecami Chrystusa jest osob
liwy zegar, dzwoniący z bębenkiem — budzikiem i 
z wszelkimi fazami księżyca, a wszystko to na 
wieku; niżej, na ścianach i w drzwiczkach szka
tułki umieszczone są srebrne płytki, na których 
najdelikatniej wyrzeźbione rozmaite historie 
ewangeliczne. Spomiędzy płaskorzeźb na owych 
płytkach wysuwają się wypukłe srebrne figurki 
dwunastu apostołów, długości wskazującego palca, 
a grubości kciuka. Na podstawie szkatuły są 
jeszcze insze ewangeliczne historie, w których za 
pomocą wypalania wyobrażano Sybil wizerunki. 
Cztery pozłacane lwy podtrzymują całe to dzieło 
sztuki”.
Tego rodzaju prace zapewniły gdańszczanom 
rozgłos i pieniądze. Pieniądze przynosiły pro
dukty rzemiosła wykonywane na zamówienie (w 
tym wytwory rzemiosła artystycznego — o 
gdańskich zegarach zob. s. 20), o czym wspomi
nają cudzoziemcy, często korzystający z tych 
form usług. Jeżeli produkty te budziły zach
wyt, wspominali o tym w swych pamiętni
kach czy diariuszach, ale również skrupu
latnie odnotowywali fakty niedbalstwa i 
złego wykonawstwa. W żadnej cudzoziemskiej 
relacji nie znajdujemy jednak negatywnej opinii 
o gdańskich złotnikach czy bursztyniarzadh. 
Ich wyroby zawsze budziły zachwyt, co w rez
ultacie przynosiło miastu popularność i pieniądze.

Agata Błaszczyk



Wokół jednego zabytku

Tragedia w szkockim zamku

Wzniesione mie
cze. Roznamięt- 
nione żądzą mor

du twarze. Blask pochodni 
oświetla gotyckie luki sali. 
Ktoś wleczony na śmierć i 
oszalała z przerażenia ko
bieta, którą siłą wstrzymują 
dwaj rycerze w zbrojach. 
Cóż takiego się dzieje? Co 
przedstawia scena wyrażo
na na okazałych rozmiarów 
grawiurze, która została 
wykonana z wielkim roz
machem kreski oraz mi
strzostwem w stosowaniu 
płaszczyzn światła i cienia? 
Rycinę tę wykonał pod sam 
koniec XVIII w. Izaak Tay
lor Młodszy techniką, która 
łączy miedzioryt z akwafor
tą, według obrazu J. Opie. 
Przedstawia ona history
czną scenę mordu dokona
nego na Dawidzie Riccio. 
Był on faworytem królowej 
Marii Stuart, z pochodze
nia Włochem, przybył do 
Szkocji i tam osiadł na sta
łe, zyskując bezgraniczne 
niemal zaufanie tej słynnej 
z licznych, późniejszych 
utworów literackich mo- 
narchini. Podbił ją muzyką, 
gdyż posiadał wielki w tym 
kierunku talent, po czym 
uzyskał wpływ na wiele 
spraw królestwa, w tym 
również na politykę. Pozy
cja, jaką zdobył obcy przy
bysz, a ponadto parwe- 
niusz, którym gardzili, za
zdrościli mu i nienawidzili 
go wielcy panowie Szkocji, 
przyniosła mu jednak zgu
bę. Rozpuszczano najpierw 
fałszywe plotki o tajemnym 
pożyciu królowej z ulubio
nym sekretarzem, następ
nie postanowiono się go raz 
na zawsze pozbyć. Postara
no się, by plotki dotarły do 
uszu męża królowej Marii, 
hrabiego Darnlcya. Ten 

wpadł we wściekłość i za
wiązał spisek — lub może 
stał się tylko pionkiem w 
rękach wytrawniejszych od 
siebie intrygantów: kancle

rza Mortona i lorda Ruth
vena.
Na rycinie Izaaka Taylora 
widnieje owa scena mordu, 
gdy w dniu 9 marca 1566 r. 
spiskowcy dopadli Riccia 
Marię Stuart, będącą wów
czas w szóstym miesiącu 
ciąży, odpycha od fawory
ta, chwytając ją wpół i 
ciągnąc z wysiłkiem do tyłu 
hrabia Darnley. Lord 
Ruthven w zbroi z otwartą 
przyłbicą zamierza się włó
cznią na Riccia, ten zaś 
upadł na posadzkę. Na le
żącego rzucają się inne 
zbrojne postacie — szlachta 
oraz słudzy. Za chwilę Ric
cio zostanie wywleczony z 
komnaty królowej do sieni, 

gdzie go dobiją, zadając mu 
ponad pięćdziesiąt ciosów. 
Sztych Taylora ukazuje 
właśnie ostatnie chwile tego 
dramatu.

Wykraczając poza scenę, o 
której opowiada grawiura, 
hrabia Darnley również za 
jakiś czas zginie w wyniku 
spisku, słynną śmierć na 
szafocie poniesie Maria 
Stuart. Dziecko, które 
przyszło na świat 19 czerw
ca 1566 r. — to późniejszy 
król Anglii oraz Szkocji Ja
kub I Stuart. Dalej wykra
czając poza ramy wypad
ków ukazanych na rycinie, 
powiemy, że nie odbiega od 
prawd}7 przypuszczenie, ja
koby mentalność oraz życie 
króla Jakuba znalazły się 
pod wpływem owych pełnych 
mroku wydarzeń, w któ
rych brał on udział pośred
nio w łonie matki. Jej lęk 

oraz uczucie grozy, jakie 
przeżyła, odbiły się na cha
rakterze dziecka, a następ
nie władcy. Jakub I okazał 
się dziwakiem z pogranicza 

umysłowej nierównowagi. 
Opętany ideą absolutnej 
władzy, niemalże tyranii, 
łączył skrupulatność pe
danta z brakiem charakte
ru, pewną dobroduszność 
zaś z okrucieństwem i jaw
nym tchórzostwem. Dwór 
Jakuba uchodził za gniazdo 
intryg, robili na nim karierę 
ludzie niewiele warci, jego 
osobowość przeto stała się 
tematem badań licznych 
historyków, a także psycho
logów.
Tak oto sztych Taylora 
wprowadza nas w tajniki 
nie tylko śmierci, lecz i 
meandrów życia.

Jerzy Piechowski
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Św. Wojciech we Lwowie

Na skraju miasta, nie
opodal Wysokiego 
Zamku, u stóp Pia
skowej Góry stoi na wzgórku 

wśród drzew najrzadziej chyba 
odwiedzana świątynia Lwowa 
— niepozorny kościółek Św. 
Wojciecha Biskupa i Męczen
nika. Imieniem patrona Polski 
nazwano również wiodącą doń 
uliczkę, która po 1939 r. 
przemianowana została na ul. 
Dowbusza. Blisko trzystulet
nie dzieje obiektu są z braku 
przekazów mało znane, a jego 
obecny stan nie stwarza wielu 
możliwości badawczych.

Pierwszy, drewniany kościół 
Św. Wojciecha ufundowany 
został w 1602 r. przez miesz
czanina Piotra Moskalika. 
Niewiele da się o nim powie
dzieć poza tym, że służył jako 
filialny przez całe stulecie., 
W latach 1702—1703 wznie
siono na jego miejscu nowy, 
murowany z kamienia i cegły 
skromny kościół barokowy. 
Jest to prostokątna, jednona- 
wowa, dwuprzęsłowa budowla 
z krzyżowo-żebrowym skle
pieniem. Niższe i węższe od 
nawy prezbiterium zamykają 
trzy ściany ośmioboku. Pier
wotne wyposażenie pozostaje 
całkowicie nieznane. Prostą fa
sadę zdobi jedynie trójkątny 
szczyt z trzema pełnohtkowy- 
mi blendami. Na kalenicy 
dwuspadowego dachu wznosi 
się sygnaturka z barokowym 
hełmem, którego wysoka iglica 
— dziś ułamana — widoczna 
była z daleka. Obok kościoła 
ulokowano bursę dla klery
ków.
W rok po otwarciu kościółek 
znalazł się w „strefie przyfron
towej” wojny północnej. 5 
września 1704 r. król szwedz
ki Karol XII z trzema pułkami 
dragonów podszedł pod Lwów 
i zajął zrujnowany Wysoki 
Zamek. Obserwacja z góry 
ujawniła słabe punkty obrony. 
Stanąwszy na kwaterze w 
przykościelnych zabudowa-

1.2. Fasada 
kościoła (1) 

i prezbiterium (2) 
w 1994 r.
(zdjęcia:

Jarosław Komorowski)

niach Św. Wojciecha, król 
wydał nocą rozkaz ataku i 
wskutek niedbalstwa załogi 
zdobył Lwów — po raz pier
wszy w jego dziejach. Szwedzi 
splądrowali miasto, złupili 
świątynie, a będący „pod rę
ką” kościółek z pewnością tak
że nie uniknął grabieży.
W 1747 r. arcybiskup Mikołaj 
Wyżycki przekazał kościół Św. 
Wojciecha sprowadzonym do 
Lwowa księżom ze. Zgroma
dzenia Misjonarzy Św. Win
centego a Paulo, zwanym laza- 
rystami. Założony w 1625 r. 
w Paryżu zakon działał w 
Polsce od 1651 r., początkowo 
przy kościele Św. Krzyża w 
Warszawie. Głównym celem 
zgromadzenia było wychowa
nie księży, toteż w dawnej 
bursie rychło otwarte zostało 
niższe seminarium duchowne. 
Seminarium wyższe mieściło 
się w pobliżu, przy odkupio
nym od teatynów kościele Św. 
Kazimierza u podnóża Wyso
kiego Zamku. Lwowscy misjo
narze nie byli zbyt liczni — 
w 1772 r., gdy miasto zajęli 
Austriacy, placówkę Św. Woj
ciecha obsługiwało zaledwie 
dwóch księży.

W 1784 r., po kasacie zakonów 
przez cesarza Józefa II, obiekt 
przejęła armia, zamieniając 
kościół na magazyn prochu 
(przy czym doszczętnie znisz
czono wnętrze), a klasztor na 
składy wojskowe. Dopiero w 
1906 r. świątynia została zwró
cona wiernym, wyposażona w 
nowe ołtarze i rekonsekrowana 
przez arcybiskupa Józefa Bil- 
czewskiego. W budynku klasz
tornym znalazł siedzibę inter
nat dla gimnazjalistów. Po 
1945 r. zamknięty przez wła
dze sowieckie kościół znów 
stał się magazynem, ostatnio 
— urządzeń radiowo-telewi
zyjnych. Ponownie „oczysz
czone” wnętrze po zamuro
waniu części okien podzielono 
stropem na dwie kondygnacje. 
W 1994 r. zdewastowaną bu
dowlę przekazano grekokatoli
kom, którzy przeprowadzili 
remont i restaurację wnętrza 
z przeznaczeniem na cerkiew. 
Przywrócona więc została sak
ralna funkcja obiektu, ale jed
nocześnie zniknęło ze Lwowa 
imię św. Wojciecha...

Jarosław Komorowski
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SPOTKANIA NA WSCHODZĘ

Mickiewicz w Zaosiu

Muzeum Literatury 
im. Adama Mic
kiewicza w War
szawie nawiązało przed kilku 

laty współpracę ze Związkiem 
Państwowych Muzeów Litera
tury Republiki Białorusi. W 
wyniku współdziałania otwar
to w 1992 r. nową stałą ekspo
zycję w Muzeum Adama Mic- 
.kiewicza w Nowogródku, a 
ostatnio prace zostały zinten
syfikowane z powodu zbliżają
cej się w 1998 r. rocznicy 200- 
-lecia urodzin Adama Mic
kiewicza. W dniach 25—27 li
stopada 1996 r. mgr Elżbieta 
Sitek — wicedyrektor Mu
zeum Literatury w Warszawie 
i autor tej notatki omawiali w 
Mińsku, Zaosiu i Nowogród-, 
ku sprawy związane z realiza
cją rocznicowych zadań na 
Białorusi.
Głównym tematem były roz
poczęte w 1996 r. prace re
konstrukcyjne w Zaosiu. Na 
miejscu, gdzie przed laty 
ustawiony został obelisk pa
miątkowy z napisem w języku 
białoruskim: „Tu w Zaosiu 24 
grudnia 1798 roku urodził się 
wielki poeta Adam Mickie
wicz”, wykonano już w stanie 
surowym rekonstrukcję nie
mal całej „Mickiewiczow
skiej” zagrody składającej się z 
dworu, świronka, obory i sto
doły. Badania historyczne i ar-

sie studiów zwiedzał Zaosie 
i wówczas narysował dwór z 
otoczeniem. Szczegółowe opi
sy E. Pawłowicza („Tygodnik 
Ilustrowany”, nr 14, 1883 r.) 
pozwoliły zaprojektować także 
rozkład wnętrz dworu.
Prace rekonstrukcyjne zyskały 
wysoką ocenę uczestników 
spotkania. Pracowali tu do
świadczeni cieśle, realizujący 
roboty konserwatorskie w nie
dalekim gotyckim zamku w 
Mirze, stosując ciesielskie tra
dycje tego regionu. W sprawie 
robót wykończeniowych i wy
posażenia wnętrz prowadzone 
będą dalsze studia.
Rekonstrukcja zespołu dwor
skiego w Zaosiu traktowana 
jest przez białoruskich gospo
darzy i głównego inwestora — 
dyrektora Związku Państwo-

1.2. Rysunek
E. Pawłowicza 
z XIX w.
przedstawiający dwór 
z otoczeniem (1)
i projekt rekonstrukcji
z 1996 r. (2)
3.4. Zrekonstruowana 
zabudowa: 
dwór (3)
i tzw. świronek (4)
(zdjęcia: Feliks Ptaszyński)

cheologiczne zostały przepro
wadzone, a projekt rekons
trukcji opracowany przez pra
cowników naukowych w Miń
sku pod kierunkiem architekta 
S. Druszczyca na zlecenie bia
łoruskiego związku muzeów li
terackich.
Trwają dotychczas i zapewne

trwać będą nadal dyskusje na 
temat miejsca urodzenia poe
ty; z powodu braku jednozna
cznego dokumentu wysuwano 
różne hipotezy, wskazujące 
głównie na Nowogródek i Za
osie. Opierając się na rodzin
nej tradycji Mickiewiczów i 
dokumentach znajdujących się

w Muzeum Mickiewicza w 
Paryżu uznano, że miejscem 
urodzenia poety było Zaosie. 
Projekt rekonstrukcji dworu i 
całej zagrody oparto na rysun
ku z XIX w. Edwarda Paw
łowicza, uważanego za najbar
dziej wiarygodnego znawcę 
tego tematu. Pawłowicz w cza-

wych Muzeów Literatury Re
publiki Białorusi Leonida 
Chadkiewicza jako pomnik ku 
czci Adama Mickiewicza oraz 
znaczące miejsce edukacji 
młodzieży i ważny obiekt na 
szlaku mickiewiczowskim.

Feliks Ptaszyński
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ZABYTKI W KRAJOBRAZU

Cystersi w Wąchocku

Do niewielkiej osady 
o nazwie Kamien
na (w dokumencie: Canti

na), leżącej nad rzeką o tej 
samej nazwie na przedgó
rzu Gór Świętokrzyskich, 
pierwsi cysterscy mnisi 
przybyli w XII w. Było to 
stulecie niezwykle dynami
cznego rozwoju tego misyj
nego zakonu utworzonego 
w 1098 r. — w XIII w. na 
terenie Europy funkcjono
wało ponad 2000 opactw, w 
Polsce ufundowano ich 26. 
Mnisi, którzy przybywali 
do Małopolski (np. do Jęd
rzejowa w latach 1141 — 
— 1149), pochodzili na ogół 
z macierzystego domu w 
Morimond, natomiast Pol
skę północną (np. Łekno w 
latach 1142—1153) zasied
lali cystersi z Clairvaux. 
Zakładane opactwa miały 
główne zadanie — krze
wienie wiary na terenie Ru
si (cystersi małopolscy) i 
Prus (cystersi pomorscy). 
Cystersom przypisuje się 
różne pionierskie w naszym 
kraju osiągnięcia, m.in. w 
gospodarce wiejskiej, gdzie 
upowszechnili nowe syste
my upraw, pług koleśny i 
bronę ramową oraz mły- 
narstwo, folusznictwo i ko
palnictwo z przetwórstwem 
surowców. Przyczyniali się 
także do powstawania osad 
o charakterze miejskim, 
zwykle na bazie funkcjonu
jących już targów. Tak było 
m.in. w Wąchocku — fun
dacja opactwa cysterskiego 
przez biskupa krakowskie
go Gedkę jako filii opactwa 
w Morimond nastąpiła tu w 
1179 r. Wtedy też znacznie 
ożywiło się miejscowe targo
wisko, na którym zakon

nicy sprzedawali swoje 
nadwyżki produkcyjne i 
zaopatrywali się w po
trzebne produkty. W poło
wie XIII w. osada w Wą
chocku stała się wzorem 
organizacji targu na prawie 
niemieckim, zaś wokół 
opactwa osiedlało się coraz 
więcej ludzi (prawa miej
skie Wąchock uzyskał w 
1454 r.).
Główną cechą pierwszych

wzniósł ją włoski budowni
czy Simon — taka inskryp
cja ze znakiem kamieniar
skim widnieje na północnej 
skarpie wschodniej fasady 
kościoła NMPanny i Św. 
Floriana. Jest to oriento
wana bazylika trójnawowa 
z filarami i wydzielonym 
prezbiterium. Zbudowano 
ją z ciosów piaskowca na 
przemian żółtoszarych i 
brunatnoczerwonych, co

przebudowano w XVII w. 
Znajduje się tu najpiękniej
szy z małopolskich kapi
tularzy cysterskich — z 
dziewięciopolowym skle
pieniem krzyżowo-żebro- 
wym wspartym na czterech 
kolumnach o głowicach bo
gato zdobionych roślinnoś
cią. Zachowały się także: 
fraternia z jednym filarem 
i refektarz ze sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym. Z ok-

cysterskich budowli była 
prostota oraz brak m.in. 
empor, maswerków i wież 
(np. kościoły w Burgundii). 
Po XII w. doszły różne lo
kalne tradycje budowy 
świątyń, stosowanie stylu 
gotyckiego wpłynęło na 
urozmaicenie architektury, 
zaś surowość form najdłu
żej zachowały budowle 
klasztorne. W Wąchocku 
osiedlili się głównie mnisi 
narodowości włoskiej, stąd 
też włoskie cechy architek
tury tego opactwa. Zabu
dowa późnoromańska pow
stała w latach 1218— 
—1239. Przypuszcza się, że

stanowiło podstawę układu 
dekoracyjnego. Kościół zo
stał przebudowany w 
XVI—XVIII w. W drugiej 
połowie XVII w. zyskał ba
rokowe wyposażenie wnę
trza (m.in. dwa marmuro
we ołtarze około 1680 r.), 
a około połowy XVIII w. 
także rokokowe (m.in. czte
ry ołtarze, bogato dekoro
wane stalle i ambonę). 
Klasztor również został po
stawiony z ciosów piaskow
ca żółtoszarego, z pierwot
nej zabudowy z początku 
XIII w. zachowało się 
skrzydło wschodnie i część 
południowego, pozostałe

resu romańskiego pochodzą 
płyty nagrobne, m.in. pia
skowcowa z początku XIII 
w. pokryta ornamentem 
plecionkowym otaczającym 
opacką laskę.

Od kilku lat wzrasta zainte
resowanie misyjną działal
nością cystersów. Uważa 
się, że to właśnie oni połą
czyli Europę, propagując 
wzorce kulturowe, osiąg
nięcia techniczne i gospo
darcze oraz modę w dzie
dzinie sztuki (m.in. w Pols
ce spopularyzowali styl 
gotycki). W 1998 r. będzie 
obchodzone 900-lecie ist-
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ZABYTKI w krajobrazie

1. Opactwo 
od strony zachodniej

2.3.4. Fragmenty 
klasztornych wnętrz: 

kapitularz (2), 
sklepienie fraterni (3) 

i krużganki (4)
5.6. Z wnętrza kościoła: 

stalle 
w nawie bocznej (5) 

i organy 
z ok. połowy XVII w. 
w nawie głównej (6)

(zdjęcia: 
Teresa Gumołowska)

nienia zakonu i stąd m.in. 
zrodził się pomysł organi
zacji pod patronatem Rady 
Europy tzw. Europejskiego

Szlaku Cystersów, łączące
go wszystkie dawne siedzi
by klasztorne, w tym rów
nież Wąchock.

Miasteczko to 1 stycznia 
1994 r. odzyskało prawa 
miejskie, utracone w 1869 
r. m.in. za sformowanie

korpusu powstańczego Ma
riana Langiewicza w 1863 
r., który miał obóz na tere
nie skasowanego w 1819 r. 
klasztoru. Choć Wąchock 
żył i żyje (cystersi powrócili 
tu w 1951 r.) w cieniu 
opactwa, to dokładnie nie 
wiadomo, kiedy stał się 
polską ... „stolicą dowci
pu”, jak Aberdeen w Szko
cji czy Gabrowo w Bułga
rii. Mieszkańcy uważają, że 
wszystko zaczęło się na po
czątku lat sześćdziesiątych 
z winy... Gustawa Holo
ubka. Do Warszawy przy
jechała wycieczka z miej
scowego „geesu”, czyli 
gminnej spółdzielni. Rytua
łem było wówczas po zwie
dzeniu stolicy „zaliczenie” 
pobytu w teatrze. Wąchoc- 
czanie weszli na widownię 
spóźnieni, akurat w mo
mencie, gdy ze sceny Ho
loubek wygłaszał kwestię: 
„ skądże to mili goście przy
bywacie? ” „Jak to skąd? — 
odpowiedział przytomnie i 
głośno prezes spółdzielni 
— wycieczka gees z Wą
chocka!!!” Od tego czasu 
coraz więcej dowcipów o 
Wąchocku i jego sołtysie 
krąży po kraju: z Wąchocka 
trzeba w miarę wcześnie 
wyjeżdżać, bo na noc asfalt 
zwijają; w Wąchocku ot
warto kolejny bank — wy
trychem; wąchocki sołtys 
kupił konia, ale ten nie chce 
pracować, bo czeka na po
moc z Zachodu; dla sołtysa 
kopią rów z Warszawy, bo 
postanowił ciągnąć prze
wód doktorski itd'., itd. I w 
ten sposób — w jednym 
pokoleniu — narodziła się 
wąchocka tradycja współ- 
egzystująca dzisiaj z cy
sterską, liczącą osiem wie
ków. (m)
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Gdańskie zegary

Najstarsze zegary me
chaniczne w Polsce 
umieszczano na wie
żach kościelnych i ratuszo

wych: Wrocław otrzymał taki 
zegar w 1368 r., Kraków — 
około 1380 r., Gniezno — w 
1418 r. Być może zegar me
chaniczny znajdował się wtedy 
także na gdańskim Ratuszu 
Głównego Miasta. Nie ma o 
nim jednak pewnych danych, 
ponieważ uległ pożarowi albo 
zniszczony został wraz ze 
wszystkimi dokumentami przez 
Krzyżaków. Nowy zegar 
umieszczono tam w 1460 r. i 
wkrótce potem w Gdańsku 
rozwinęła się produkcja zega
rów, której rozkwit przypadł 
na XVI i XVII w. Miasto było 
wtedy największym ośrodkiem 
zegarmistrzostwa w kraju, 
znanym także poza granicami. 
Realizowano tutaj liczne za
mówienia dla bogatych miesz
czan, szlachty i arystokracji. 
Produkowano m.in. zegary 
stołowe w kształcie sześciokąt
nego kafla, podłogowe w po
staci szafek, bijące, grające z 
wmontowanym kurantem, na
wet podróżne.
Specjalnością gdańskich ze
garmistrzów były kuranty. 
Wzory do ich budowy czerpa
no z terenu Flandrii, gdzie 
powstawały od XIV w. słynne 
później na całym świecie „ca- 
rillony”, rozbrzmiewające po
lifoniczną muzyką zespołu 
specjalnie strojonych dzwo
nów. Tradycje takich zegarów 
połączonych z „grającymi” 
dzwonami kontynuowane są w 
Gdańsku do dzisiaj. Pomysło
wość i zdolności zegarmi
strzów, rozmaitość stosowa
nych form, jak i mistrzostwo 
wykonania sprawiały, że inne 
miasta Rzeczypospolitej za
praszały zegarmistrzów z 
Gdańska, którzy wykonywali 
na miejscu zegary publiczne 
na ratuszach, kościołach, cza
sem na innych budynkach. 
Znakomicie opanowali arkana 
tej sztuki rzemieślniczej: Be
niamin Zoll, Jan Eichstadt, 
Franciszek Bellair i wielu in
nych. Zegary słoneczne i me
chaniczne budował słynny as-

1. Wieża głównego dworca kolejowego z zegarem
2. Wieża Ratusza Głównego Miasta z zegarem

3.4. Zegar astronomiczny w kościele Mariackim 
jest najwspanialszym osiągnięciem zegarmistrzostwa gdańskiego (3);

z tarczy kalendarza odczytywano dni tygodnia, 
daty nowiu, znaki zodiaku i inne oznaczenia czasu (4)

tronom gdański Jan Heweliusz 
(1611—1687).
Niestety, w dzisiejszym Gdań
sku niewiele zachowało się ze
garów. Przyjezdnych wita ze
gar dworca głównego, którego 
tarcze umieszczone zostały 
pod hełmem na każdej ścianie 
dworcowej wieży, będącej do
datkowo wieżą ciśnień; neore- 
nesansowe zabudowania dwor
ca pochodzą z 1900 r. Następ

ne zegary znajdują się na 
Głównym Mieście, stanowią
cym centralną część gdańskiej 
starówki. Cztery tarcze zega
rowe z godzinami oznaczony
mi cyframi rzymskimi zdobią 
wieżę Ratusza. Tarcze i wska
zówki pochodzą z 1556 r.; były 
przeznaczone dla nowego ze
gara, ponieważ poprzedni usz
kodzony został w pożarze w 
tym właśnie roku. Zegar ten, 

zaprojektowany przez war
szawskiego zegarmistrza Fran
ciszka Gugenmusa szczęśliwie 
przetrwał wojnę, ale podczas 
wyzwalania miasta zatrzymał 
się na godzinie 5 minut 10. Po 
odbudowie połączono go z ku
rantem typu „carillon”, wy
grywającym o pełnych godzi
nach pierwsze takty Roty do 
muzyki Feliksa Nowowiej
skiego. Zegar umieszczony jest 
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na wysokości 45 m, choć wieża 
liczy 83,5 m. Po przeciwnej 
stronie ratuszowej wieży, na 
cokole narożnej wieżyczki 
znajduje się wspaniały zegar 
słoneczny wykonany w 1589 r. 
przez ewangelickiego pastora 
Antoniego Glasera z kościoła 
Św. Barbary. Kunsztownie 
opracowaną tarczę otaczają 
dwa łacińskie napisy, z któ
rych dolny głosi: „ Umbra sum 
dies nostri”, co oznacza: „Cie-

sugerować, że należy do naj
starszych gnomonów miasta. 
Nie wiadomo też, kiedy pow
stały dwa zegary w Oliwie, on
giś stolicy pomorskich cyster
sów. Znajdują się one na Do
mu Bramnym (XIV w.), który 
stanowił główne wejście do 
opactwa: jeden umieszczono 
nad ostrołukowym wejściem, 
drugi na ścianie bocznej. Na 
prostokątnych tarczach widać 
połowę Słońca, wysyłającego 

5.6. Zegary słoneczne nad gotyckim wejściem (5) 
i na ścianie bocznej (6)
Domu Bramnego dawnego opactwa cystersów 
w Gdańsku-Oliwie
(zdjęcia: Krzysztof Domański)

niem są dni nasze”. To nawią
zanie do trwania i przemijania 
łączy się jeszcze ze średnio
wiecznym pojmowaniem świa
ta.
Inaczej potraktowany został 
zegar słoneczny na Żurawiu, 
gdzie jego biegnący dołem pół- 
okrąg wieńczy postać aniołka. 
Data budowy jest wprawdzie 
nieznana, ale niewielka średni
ca i sposób wykonania może 

różnej długości promienie do 
godzin oznaczonych cyframi 
arabskimi. Takie rozwiązanie 
pozwala przypuszczać, że 
gnomony te powstały dość 
późno, może nawet w XVIII 
w. Z drugiej strony nieznany 
twórca chciał zwrócić uwagę 
na wcześniejszą rachubę czasu 
za pomocą zegara całego, który 
miał podziałkę na 24 godziny. 
Dlatego na dole i z prawej 

strony zegara umieścił w od
powiedniej kolejności godziny 
dostosowane już do nowego 
obliczania czasu; w podobny 
sposób wykonuje się wiele ze
garów słonecznych nawet dzi
siaj. W XVII w. rozpow
szechniać się zaczął nowy sy
stem pomiaru czasu oznacza
nego 12 godzinami — było to 
tzw. półzegarze.
W perspektywie ul. Groblowej 
rysuje się inny zegar mecha
niczny Głównego Miasta — 
olbrzymia tarcza wieńczy 
szczyt północnego transeptu 
kościoła Mariackiego. Czas 
odmierzają tutaj wskazówki 
wielkości dwóch osób. Prze
suwają się między „rzymski
mi” godzinami i kiedy zatoczą 
część okręgu, w uliczkach roz
lega się niski ton przygłuszo
nych nieco dźwięków. Zegar 
ten wybudowany został w la
tach 1635—1637 według pro
jektu zegarmistrza Hansa 
Konnatha. W 1984 r. urucho
mili go inżynierowie W. Jani
szewski i H. Kawecki, a koszty 
prac złotniczych pokrył w 
1991 r. Hans-Lothar Fauth — 
członek Rady Miejskiej Lube
ki oraz Honorowy Obywatel i 
Senator Miasta Gdańska. Rok 
wcześniej (1990) odnowił on 
również zegar słoneczny 
umieszczony w 1533 r. przez 
Wawrzyńca Zachau na połud
niowym transepcie świątyni. 
Najwspanialsze dzieło gdań
skiego zegarmistrzostwa znaj
duje się w samym kościele 
Mariackim. Wystarczy tylko 
przekroczyć potężną bramę 
pod zegarem „groblowym”, 
by na styku transeptu i nawy 
głównej zauważyć wielkie tar
cze zegara astronomicznego. 
Dolna była kalendarzem i słu
żyła do odczytywania dni ty
godnia, dat w systemie rzym
skim, imion świętych (ozna
czonych heksametrami), dat 
nowiu (dla lat 1463—1538), 
znaków zodiaku, kalendarza 
świętych wraz z kolejnością 
dni liturgicznych oraz znaków 
miesiąca synodycznego (obej
mującego okres od nowiu 
do nowiu). Wszystkie dane 
umieszczone zostały na sześciu 
kręgach, a daty wskazywał kij
kiem chłopiec z lewej strony 

tarczy. Wyżej widać astrola- 
.bium, czyli tarczę planetarium 
z jedną dużą wskazówką. Po
kazywała ona czas w systemie 
półzegarza. Nadto można było 
tu odczytać położenie Słońca i 
Księżyca względem gwiazd i 
znaków zodiaku oraz fazy 
Księżyca. W zwieńczeniu 
ustawiono dwie półokrągłe 
platformy z figurami aposto
łów, nad nimi zaś postacie 
Adama i Ewy. Zegar ten zbu
dował Jan Diiringer z Torunia 
w latach 1464—1470. Miał on 
wysokość 14 m i uważany był 
za największy na świecie. Le
genda głosi, że na polecenie 
Rady Miejskiej twórcę zegara 
oślepiono tylko po to, by nig
dzie nie mógł już zbudować 
podobnego wspaniałego dzie
ła. W 1553 r. zegar zepsuł się i 
szybko uległ zapomnieniu. 
Dopiero w 1983 r. zawiązał się 
komitet odbudowy zegara, 
który pod kierunkiem Andrze
ja Januszajtisa rozpoczął prace 
renowacyjne. Patronat nad 
odtworzeniem zabytku objęło 
Stowarzyszenie Inżynierów i 
Techników-Mechaników Pol
skich. Przez ponad 10 lat sy
stematycznie przywracano da
wny wygląd zegara, starając 
się jak najwierniej oddać jego 
detale. Jest to przecież jedyny 
w swoim rodzaju wielofunk
cyjny zegar astronomiczny w 
kraju.

Nie mają już swoich zegarów 
liczne kościoły Gdańska: Św. 
Bartłomieja, Św. Jakuba, Św. 
Jana i inne, na wieży kościoła 
Św. Barbary pozostała nawet 
pusta wnęka. Pięknem melodii 
zachwyca jednak „carillon” 
kościoła Św. Katarzyny. Za
brzmią! on po półwiecznej 
przerwie 1 września 1989 r. 
Jego „orkiestra” obejmuje aż 
37 dzwonów, tj. tyle, ile było 
ich przed wojną! Odbudową 
dzwonu kierował były gdań
szczanin Hans Eggebrecht, 
zamieszkały obecnie w Ham
burgu.

Tak więc stare gdańskie zegary 
powracają do miasta i wraz z 
zegarami najnowszej generacji 
dalej odmierzają czas i wyzna
czają rytm dnia w tysiącletniej 
historii.

Krzysztof Domański
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Badania zamku

Żarnowiec, położony w 
obecnym woj. kato
wickim, wymieniony 
jest po raz pierwszy w źród

łach w kronice Galla w 1098 r. 
W połowie XIII w. istniały 
tu: kościół Św. Wojciecha, 
karczmy, komora celna sku
piająca wszystkie drogi prowa
dzące z północy do Krakowa, a 
także dwór książęcy. Prawa 
miejskie otrzymał w latach 
trzydziestych XIV w. od Ka
zimierza Wielkiego. Miasto 
ulokowano na nowym miejscu, 
około 2,5 km na południe, na 
terenie trójkąta utworzonego 
przez doliny Pilicy i Uniejów- 
ki. Na wyniesieniu wytyczono 
kwadratowy rynek, z którego 
narożników rozchodziły się 
ulice. Po wschodniej stronie 
rynku stanął kościół Narodze
nia NMPanny, po zachodniej, 
oddzielony korytem Pilicy, 
znajdował się młyn. Główna 
oś komunikacyjna przebiegała, 
podobnie jak dziś, wzdłuż za
chodniej pierzei rynkowej.

Na północny zachód od mia
sta, oddzielony od niego rzeką, 
ulokowany został zamek. Nie
wiele wiemy na jego temat ze 
źródeł pisanych. Nie wymie
nia go wśród zamków wznie
sionych przez Kazimierza 
Wielkiego Janko z Czarnkowa, 
pisze natomiast Długosz: 
„ Wspomniana przeto królowa 
Polski Adelajda, która była 
strzeżona jak jaka wygnanka w 
zbudowanym przez króla Ka
zimierza z bardzo pięknej, wy
palonej cegły zamku w Żarnow
cu, rzadko oglądała twarz kró
la”. Na podstawie ostatnich 
badań historyków można przy
jąć, że królowa przebywała w 
Żarnowcu od stycznia 1355 do 
września 1356 r. Pobyt króla 
Kazimierza w zamku notowały 
kroniki w 1341, 1360, 1365, 
1366 i 1369 r. Ważny jest tu 
zapis z 1366 r., w którym król 
wystawiając dokument w Żar
nowcu określił go mianem: 
„Nasza wówczas królewska re
zydencja”. W 1524 r. wielki 
pożar zniszczył miasto i za
mek. Lustracja z 1569 r. opi
sywała: „Jest w zamku kamie-

1.2. Obecny 
widok Żarnowca 

z samolotu (1) 
oraz rekonstrukcja 

miasta i zamku 
w XVI w. (2) 

(fot. Wiesław Stępień, 
rys. Krzysztof 
Augustyniak)

nica wielka, która bardzo spu
stoszała, tak isz ieno mury 
stoią, mieszkania żadnego nie- 
masz i zwierzchu, nienakryta ”. 
Najazd szwedzki zniszczył 
zamek gruntownie, podobnie 
jak miasto. Lustracja z 1765 r. 
przedstawiała już inny stan: 
„Zamek murowany porządnie, 
pod gontami, rynny blaszane, 
okna, drzwi i piece dobre, ofi
cyny i stajnie murowane, obwie
dzione kanałem wkoło i sztache
tami, most z zwodem, przy któ
rym kurdygardy 2 murowane ”,

Badania żarnowieckiego 
zamku — to klasyczny 
przykład zastosowania metody 
wykopaliskowej do poszuki

wań reliktów architektury.

Kiedy dziś bowiem spytać w 
Żarnowcu o zamek, pierwszą 
reakcją jest zdziwienie. Rze
czywiście, ślady po jego ist
nieniu zatarto doskonale. Na 
płaskich łąkach rozpościerają
cych się na lewym brzegu Pili
cy tylko wytrawne oko znaj
dzie zarysy wspomnianego w 
lustracji „kanału”. Z pomocą 
archeologii przyszła fotografia 
lotnicza i geodezja. Wykonane 
mokrą wiosną 1994 r. zdjęcia 
uchwyciły wypełnione wodą 

partie kanału, a opracowany 
komputerowo plan warstwico- 
wy przyniósł jego prawie peł
ny zarys. Kanał-fosa otaczał 
więc teren o wymiarach około 
140x150 m i tu należało szukać 
reliktów zamku.
Zalegają one płytko, 30—50 
cm pod warstwą darni i gruzu. 
Poziom wody gruntowej wy
stępuje 1,6 m poniżej dzisiej
szego poziomu łąk, nietrudno 
zatem wywnioskować, że do 
dyspozycji archeologa pozo-
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3

4

3. Plan 
warstwicowy 
terenów 
zamkowych 
(cięcie 
co 0,05 m) 
opracowany 
na komputerze 
(mgr inż. 
Jacek Tyrowicz) 
4.5. Odsłonięte 
mury (4) 
i lico zewnętrzne 
baszty 
północno- 
-wschodniej 
(na pierwszym 
planie 
drewniany pal 
zapewniający 
stabilność muru) (5) 
6. Wydobyte z ziemi 
elementy wystroju 
architektonicznego 
(zdjęcia: 
4,5,6 — Jerzy 
Augustyniak)

stały resztki zamkowych mu
rów do wysokości 1 m. Mury 
te jednak zostały niemal zu
pełnie pozbawione pierwotnej 
stratygrafii, zniszczonej nie 
tylko przez kolejne przebudo
wy (XIV—XVIII w.), ale tak
że w XIX w. (na gruncie zam
kowym stały warsztaty do wy
palania ceramiki) i XX w. (me
lioracja i niwelacja). Mimo 
tych utrudnień można dziś 
pokusić się o rekonstrukcję 
żarnowieckiego zamku.

Zamek został zbudowany 
na wzniesieniu stano
wiącym fragment terasy nad- 
zalewowej, około 1,5 m ponad 

poziomem łąk wyścielających 
dno dolin Pilicy i Uniejówki. 
Zewnętrzną linię obrony sta
nowiły: wał ziemny szerokości 
około 15 m i wysokości około 
1,5 m usypany z ziemi wyrzu
conej przy kopaniu fosy, fosa 
szerokości 22 m i głębokości 
około 1 m zasilana bezpośred
nio z Pilicy, następnie pas 
ziemi szerokości 11 m, wolny 
od zabudowy, kontrolowany i 
broniony z baszt murowanego 
obwodu obronnego, tenże ob
wód składający się z muru ka
miennego grubości 1,6 m i 
prawdopodobnej wysokości 
6—7 m, zakończonego zapew
ne blankami, oraz baszt, z któ
rych stwierdzono dotąd pół

nocno-wschodnią (10x9 m) i 
pośrodku zachodniego od
cinka obwodu (6x4 m); we 
wschodnim odcinku obwodu 
od strony miasta usytuowany 
był wjazd na zamek, zapewne 
broniony basztą i mostem 
zwodzonym na Pilicy. Tak za
rysowana linia obrony otaczała 
przestrzeń o wymiarach około 
125x105 m. Główny budynek 
mieszkalny usytuowany był 
przy zachodniej pierzei muru 
obwodowego, wykorzystując 
ten mur jako jedną (dłuższą) 
ze ścian. Prawdopodobne 
wymiary budynku wynoszą 
66x13,5 m; został on wznie
siony w jednym czasie z mu- 
rem obwodowym. Ściany bu
dowli formujące dwie kon
dygnacje (?) wykonane były z 
cegły. Główne wejście pośrod
ku budynku zapewne było do
datkowo zaakcentowane porta
lem. Oprócz budynku miesz
kalnego w obrębie dziedzińca 
stały spichlerze, piekarnia, 
stajnie, wozownie, częściowo 
wzniesione w drewnie. Tak 
wyglądało pierwsze założenie 
obronne w Żarnowcu w dru
giej połowie XIV w.
W czasie prac wykopalisko
wych znaleziono ponad trzy 
tysiące zabytków ruchomych: 
ułamków ceramiki, kafli, szkła, 
metali, kości zwierzęcych. 
Odkryto także, użyte jako wy
pełnienie muru lub luźno w 
ziemi, kilkanaście elementów 
wystroju architektonicznego, 
m.in. kapitel kolumny zdobio
ny wolutami (XVII w.) oraz 
fragment kartusza herbowego 
z herbem Poraj (Róża) z dru
giej połowy XVII w. Uwagę i 
podziw okolicznej ludności 
licznie odwiedzającej teren 
wykopalisk zwracały duże 
fragmenty wykonane z czer
wonego marmuru, które 
świadczyły o wysokim pozio
mie artystycznym żarnowiec
kiej rezydencji jeszcze pod ko
niec XVIII w.
Dziś Żarnowiec jest cichą osa
dą, siedzibą władz gminy, co
raz mniej już żyje starych 
obywateli świadomych chociaż 
okruchów dawnej świetności 
miasta. Pamiętajmy więc o 
przypadającej w 1998 r. ro
cznicy 900-lecia pierwszej pi
sanej wzmianki o Żarnowcu.

Jerzy Augustyniak
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Rów Hermana i kanał Trynka

Położony na wiślanej 
skarpie średniowiecz
ny Grudziądz z chwi
lą otrzymania praw miej

skich (18 VI 1291 r.) prze
obrażony został przez Krzyża
ków w warowne, murowane 
miasto o dużym znaczeniu 
gospodarczym i handlowym z 
górującym na wysokim wznie
sieniu konwentowym zam
kiem. Grudziądz zaopatrywa
ny był wówczas w wodę z (nie
istniejącego już) jeziora Tu- 
szewo przez naturalną strugę 
płynącą od jeziora wzdłuż po
łudniowych murów miejskich 
i uchodzącą do Wisły za Bra
mą Toruńską. Zapewne już w 
XIV w. Krzyżacy założyli 
przy ujściu strugi młyn zwany 
Nadolnym, a później kilkaset 
metrów na wschód drugi, tzw. 
Nagómy. Od tej pory strugę 
zaczęto nazywać Potokiem 
Młyńskim (Muhlgraben).
W ciągu XIV w. na skutek 
zamulenia i wysychania Jezio
ra Tuszewskiego zaistniała ko
nieczność znalezienia nowych Końcowy odcinek kanału Trynka; na miejskich murach widoczna otynkowana wieżyczka wodociągowa 

(fot. Piotr Bilski)

Rezydencja odbudowana

Zamek w Krągu (woj. koszaliń
skie) wzniósł Adam Podewils 

— znamienity rycerz z przybocznej 
drużyny księcia Bogusława X — na 
niewielkim wzniesieniu morenowym 
u stóp jeziora zwanego odtąd Zam
kowym. Z pierwotnego założenia za
chowały się jedynie piwnice we 
wschodniej części obiektu. Przy 
końcu XVI w. wzniesiono zamek, z 
czterema cylindrycznymi basztami w 
narożnikach, zwieńczony attyką. Ko
lejne przebudowy w XVII i XIX w. nie
znacznie zmieniły wygląd bryły zam
kowej — od strony południowej sta
nął niewielki budynek, zaś attykę od 
wschodu i zachodu zastąpiły pod
wójne szczyty. Rezydencja Podewil- 
sów była ogromna: według legendy 
miała tyle komnat, ile tygodni w roku, 
tyle okien, ile dni w roku, tyle wejść, 
ile miesięcy i wreszcie tyle wież, ile 
pór roku. Po 1945 r. zamek został 

częściowo spalony i zdewastowany. 
Odbudowa ciągnęła się przeszło 30 
lat. Jeszcze dziś, gdy dawna siedziba 
Podewilsów stała się luksusowym 
hotelem (z racji cen raczej dla cu
dzoziemców), prowadzone są prace 
wykończeniowe.
W gorszym stanie jest sąsiadująca z 
zamkiem kaplica Zwiastowania NMP 
z drugiej połowy XVI w. Wiele ele
mentów jej barokowego wyposaże
nia pozostaje w ścisłym, związku z 
dziejami rodu Podewilsów, m.in. dwa 
sarkofagi z prochami członków ro
dziny.

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy

1.2. Zamek 
od strony jeziora (1) 

I zamkowa kaplica (2) 
(zdjęcia: 

Izabela i Tomasz
Kaczyńscy)
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rozwiązań. W oddalonej o 4 
km od Grudziądza osadzie 
Węgrowo znajdowały się źród
ła wód podziemnych, były to 
jednak tereny podlegające są
siedniej komturii w Pokrzyw
nic, dlatego grudziądzcy mie
szczanie zwrócili się z prośbą 
do tamtejszego komtura 
Baldwina von Frankenhofena 
o pozwolenie przekopania od
powiedniego kanału. Kom tur 
wyraził zgodę i w ten sposób w 
1386 r. powstał wąski kanał 
długości 7,9 km, nazwany 
rowem Hermana (od imienia 
jego twórcy). Zaczyna się on 
na gruntach dzisiejszej wsi Pa
stwiska, przebiega na połud
niowo-wschodnich terenach 
od miasta i wpada do Wisły w 
pobliżu późniejszego portu 
rzecznego na południu od sta
rówki. Rów Hermana po połą
czeniu z potokiem młyńskim 
nie tylko zapewnił dopływ wy
starczającej ilości wody pitnej 
dla miasta, ale także spowo
dował osuszenie podmokłych 
terenów wokół rzeczki Gaci. 
W tym czasie rozpoczęto też 
budowę pierwszych, drewnia
nych wodociągów, choć od
powiedni przywilej Grudziądz 
otrzymał dopiero w 1415 r. 
Wielki mistrz Michał Kiich- 
meister w wystawionym do
kumencie pozwalał mieszcza
nom na budowę wodociągów z 
zastrzeżeniem, aby nie stało 
się to ze szkodą dla zamko
wych młynów. Wodę z potoku 
młyńskiego przepompowywa
no za pomocą specjalnego koła 
do drewnianych rur, które 
rozprowadzały ją po całym 
mieście. Główne urządzenia 
znajdowały się przy połud
niowych murach miejskich, a 
całe przedsięwzięcie kosztowa
ło miasto 200 grzywien. O so
lidności tych urządzeń niech 
świadczy fakt, że istniały je
szcze w połowie XVI w., kiedy 
przeprowadzano ich moderni
zację. W tym stuleciu na sku
tek wykarczowania połaci leś
nych źródła węgrowskie zaczę
ły się wyczerpywać. Postano
wiono więc wykopać nowy ka
nał zasilany wodami rzeki Osy, 
płynącej na północ od Gru
dziądza.
Supliki Rady Miejskiej kiero
wane do króla Zygmunta I 
Starego, a później do Zyg
munta Augusta przyniosły w 
końcu pozwolenie monarchy 
na przeprowadzenie odpo
wiednich prac na terenach 
królewskich. W 1552 r. pow
stał kanał mający kilka metrów 
szerokości i 8 km długości, 
który do dziś funkcjonuje pod 

nazwą Trynka (od niemieckie
go „trinken” — pić). Trynka 
rozpoczyna swój bieg przy 
dawnym młynie na Osie we 
wsi Kłódka i płynąc w stronę 
Grudziądza wpada do jeziora 
Tarpno. Następnie zasilana 
wodami tego jeziora płynie da
lej w kierunku miasta, gdzie 
po wschodniej stronie murów 
miejskich łączy się z potokiem 
młyńskim, tworząc na styku 
charakterystyczne zakole. Za
pewne wówczas też wybudo
wano na miejscu starych, no
we urządzenia wodociągowe 
(tzw. Wasserkunst). Do dziś 
przetrwały w tym miejscu ob
warowania miejskie i charakte
rystyczna wieżyczka wodocią
gowa. Nowy kanał nie tylko 
dostarczał wody pitnej, ale 
także poruszał starościńskie 
młyny, folusze sukiennicze 
oraz zasilał cztery fontanny, 
które powstały w tym czasie na 
terenie Grudziądza. Ostatni 
starosta August Stanisław 
Goltz w 1764 r. wybudował 
przy młynie Nadolnym śluzę, 
która spowodowała rozgałę
zienie Trynki istniejące do 
chwili obecnej. Kanał Trynka 
pełnił swoją funkcję do XIX 
w. i nawet po tym okresie do
starczał wodę dla celów prze
mysłowych.
Rów Hermana i kanał Trynka 
istnieją do dziś, choć nie peł
nią już swojej pierwotnej 
funkcji: rów w odcinku pod
miejskim ma funkcje meliora
cyjne, a w miejskim, niestety, 
stał się odbiornikiem ścieków. 
W XX w. po intensywnej roz
budowie Grudziądza Trynka 
znalazła się w jego śródmieściu 
i stanowi ważny element kraj
obrazowy i upiększający obli
cze miasta. W 1933 r. przy jej 
brzegu powstał Ogród Botani
czny, po drugiej wojnie świa
towej wytyczono wzdłuż 
Trynki planty. W latach 1976- 
1982 najstarszy odcinek kana
łu, tj. dawny potok młyński, 
został ujęty w betonowe kręgi i 
zasypany; również tu utwo
rzono miejsce spacerowe.
Na tle dziejów obu obiektów 
możemy prześledzić, jak nasi 
przodkowie rozwiązywali wa
żne dla życia problemy zaopa
trzenia w wodę i jak tworzyły 
się pierwsze wodociągi w 
średniowiecznym mieście. W 
świetle wszystkich tych argu
mentów wartość historyczna 
rowu Hermana i kanału 
Trynka — kilkusetletnich 
obiektów wodnych w Gru
dziądzu — wydaje się bez
sporna.

Henryk Kamiński

Okna

J
akie są nasze „okna na 
świat”, te zwyczajne domowe 
okna naszych mieszkań, 
przez które codziennie spog
lądamy w oczekiwaniu kogoś bli

skiego, w nadziei na dobrą pogodę 
lub aby ukoić zmęczone oczy zie
lenią pobliskiego sadu czy parku? 
Patrzymy przez okna nowoczesne, 
funkcjonalne, często różniące się 
od sąsiednich tylko wzorem na fi
rankach przebijających przez szy
by. Są to okna bez „charakteru”, 
„anonimowe”, a wyjęte z naszych 
mieszkań i wprawione w jakikol
wiek inny prostokątny otwór nie
wiele by się wyróżniały.
Podstawowy schemat okna nie 
uległ wielkim zmianom. Każde 
okno, niezależnie od epoki, miało 
oboknie, ramy skrzydeł okiennych 
zawieszone w obokniu oraz dodat
kowe elementy, jak słupki i śle
miona tworzące krzyże okienne, 
dzielące okna na mniejsze kwate
ry. Słupek okienny jako pionowy 
element zamocowany w progu i 
nadprożu dzieli okno w pionie, 
ślemię jest elementem umocowa
nym w stojakach oboknia, dzieląc 
okno w poziomie. W okresie śred
niowiecza czy renesansu okna były

1. Okno krosnowe w kamienicy 
przy ul. Lubuskiej 16 a 

w Płotach koło Czerwieńska 
(woj. zielonogórskie) 

2.3.4. Okna skrzynkowe w Przylepie 
(woj. zielonogórskie) przy ulicach: 

Robotniczej 2 (2), 22 Lipca 55 (3) 
i Robotniczej 7 (4) 

5. Okno ościeżnicowe 
przy ul. Robotniczej 30 w Przylepie 

(zdjęcia: Anna Dymek)
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dzielone ślemieniem i słupkiem. 
Górna część była przeszklona i w 
ten sposób docierało do wnętrza 
światło, w dolnej zamontowane 
były okiennice zamiast szklanej 
błony, tędy wietrzono pomie
szczenie. Istniały również okna 
przeszklone. W dobie baroku śle
mię i słupek krzyżowały się pod 
kątem prostym i tworzyły okno o 
równych kwaterach. W okresie 
klasycyzmu uformował się podział 
na kwatery nierówne. Powoli za
nikał słupek konstrukcyjny, a 
skrzydło okienne było bardzo wy
sokie. Ślemię występowało rzadko 
i przesunięte było ku górze w ten 
sposób, że dolne okna były więk
sze od górnych, a szyby umie
szczano w wąskich szczeblinach 
krzyżowych. Zlikwidowany słupek 
konstrukcyjny imitowała listwa 
przymykowa. Z wyglądu okna te 
były smukłe i lekkie. W XIX w. 
ślemię występowało również rzad
ko, jednak nieodzowne było w ot
worach przykrytych półkoliście. 
Natomiast popularne było w 
oknach prostokątnych, gdzie 
przecinało pionową listwę. Słupek 
okienny należał już do wyjątków. 
Zróżnicowanie okna, o którym de
cydowały elementy stolarki okien
nej jak słupek i ślemię, tworzyło w 
ciągu wieków różne kwatery krzy
żowe. W jednych oknach oba ele
menty były w tej samej płaszczyź
nie, w innych nieco zróżnicowane 
płaszczyzny zespalała w miejscu 
przecięcia kostka drewniana lub 
też przechodzący przez całą wyso
kość okna słupek i dobijające do 

niego ślemię. W tym ostatnim wy
padku skrzydła okienne były wy
jątkowo smukłe. Od drugiej poło
wy XIX w. popularne były krzyże 
z przechodzącym ślemieniem, do 
którego dochodził słupek. Dziś za
chowały się one najliczniej.
W oknach z początku XX w. 
krzyż okienny był najczęściej po
zorny, ponieważ funkcję słupka 
pełniła listwa przymykowa wystę
pująca w podślemieniu i nadśle- 
mieniu. Powodem zaniknięcia 
słupka od końca XIX w. było 
wprowadzenie w okresie secesji 
dużych tafli szklanych, bez dziele
nia drobnymi szczeblinami. Stało 
się tak, ponieważ kondygnacje 
domów były dość wysokie, a szyby 
nie zdołały wypełnić otworów 
okiennych. Dlatego w budow
nictwie mieszkaniowym utrwalił 
się typ okna czterodzielnego, 
dwupoziomowego z przesuniętym 
ku górze ślemieniem. Ślemiona w 
oknach bezsłupkowych są prost
sze, czasami szersze. Skrzydło w 
dolnej partii jest większe, ma dwie 
tafle szyb oddzielone od siebie 
drewnianą listwą przymykową, 
która zakrywając styk dwóch 
skrzydeł okiennych decyduje o ko
lejności ich zamykania i otwiera
nia. Listwa przejęła więc rolę 
słupka i ukształtowała się w formie 
kolumienki lub pilasterka. Za 
przykład mogą posłużyć zachowa
ne okna w domach mieszkalnych 
ziemi lubuskiej. Profilowane 
ślemiona i snycersko zdobione li
stwy umiejscowione są na ze
wnętrznej stronie skrzydła okien

nego. To one decydują o plastyce i 
estetyce okna. Wzory, jakie na 
nich widnieją, obfitują w formy 
historyzujące. Wszystkie elemen
ty wykonane są w drewnie, otwory 
okienne są duże, szyby w podśle
mieniu mają kształt prostokątny, 
w nadślemieniu zbliżony do kwad
ratu, zaś ślemię jest o wiele grub
sze od listwy przymykowej i 
przechodzące, co dodatkowo 
podkreśla jego dominującą rolę w 
podziale okna.
Przedstawione na ilustracjach za
bytkowe okna związane są z do
mami, które wybudowane były 
przed drugą wojną światową, 
szczęśliwie ją przetrwały i dziś 
służą kolejnym mieszkańcom. Z 
detalu ślemion i listw przymyko- 
wych można wnioskować, że po
chodzą one z lat trzydziestych XX 
w., a ich wzorniki były masowo 
wykorzystywane przez snycerzy w 
całym kraju. Obecnie trzeba dob
rze wytężyć wzrok, aby tego ro
dzaju okna wypatrzyć. Jest to 
efekt coraz częstszego procesu 
wymiany starych okien na nowsze, 
głównie na poziomie parteru i 
zamieszkanych części pięter. Na
tomiast w wyższych, niezagospo
darowanych partiach budynku lub 
na strychach pozostają jeszcze 
oryginalne przykłady stolarki 
okiennej. Mieszkańcy często nie 
uświadamiają sobie, że okna te 
stanowią cenną, zabytkową sub
stancję. Dzieje się tak najczęściej 
tam, gdzie obecny właściciel nabył 
dom w wyniku np. przesiedlenia i 
nie czując wkładu własnej pracy w 

jego budowę, nie będąc związa
nym kulturowo przez swoich an
tenatów ze środowiskiem, usto
sunkowany jest obojętnie do za
bytku. Ważna jest więc świado
mość ludzi, że miejsca, w których 
żyją, kształtują sami, a to, co 
otrzymali, jest godne szacunku. 
Miejsca takie są w pewnym sensie 
uzewnętrznieniem osobowości lu
dzi, którzy je zajmują, są ich wizy
tówką. Z relacji niektórych miesz
kańców podzielonogórskich miejs
cowości wynika, że degradacja za
bytkowych okien postępuje w za
straszającym tempie. Wiele osób 
już wymieniło stare okna na nowe, 
a inni chcą to uczynić w dogodnej 
chwili. W ten sposób znikną z na
szego krajobrazu domy z charakte
rystycznymi, malarskimi oknami, 
„duszami” tych miejsc. Niszcze
nie zabytkowych okien rozpoczy
na się od wymontowania stylo
wych okiennic, gdyż „są już nie
modne”. Nawarstwienia farb 
spowodowane wielokrotnymi prze- 
malowaniami doprowadzają do 
zniekształcenia ramiaków, aż w 
końcu przenikający przez szpary 
chłód utwierdza użytkowników, że 
należy okno wymienić.
Szkoda, że działania zapobiegaw
cze są rzadko w odpowiednim cza
sie stosowane. Dokładne oczy
szczenie przed ponownym po
malowaniem czy założenie 
skrzydła zimowego przy poje
dynczym oknie albo uszczel
nienie byłyby lepszymi roz
wiązaniami.

Anna Dymek

Naprzeciw gdańskie. Bra
my Świętojańskie, z XIV 
—XV w„ opodal Żurawia z XV w 

od kilku lat cumuje olbrzymi 
statek. Na dziobie widnieje 
skromna, jak na jego rozmia
ry, nazwa — „Sołdek": to 
pierwszy powojenny rudo- 
węglowiec o napędzie paro
wym wybudowany w Gdań
sku. Po długiej służbie na 
morzu powrócił do rodzinne
go portu, by podjąć się tuta, 
nowej roli ..muzeum na wo
dzie".
„Sołdek" zbudowany został w 
Stoczni Gdańskiej na podsta
wie dokumentacji technicz
nej opracowane, przez fran
cuskich konstruktorów ze 
stoczni „Augustin Normand" 
w Hawrze (północna Fran
cja) Założenia konstrukcyj- 
no-projektowe przygotował 
jednak zespół polskich inży
nierów pod kierunkiem Hen
ryka Gietdzika Niebawem 
rozpoczęły się prace monta
żowe. Budowa statku trwała 
siedem miesięcy i zakończy
ła się wodowaniem 6 listopa
da 1948 r. Matką chrzestną 
była Helena Sołdek, żona

Sołdek
Stanisława, który pracował w 
stoczni jako traser (wykonujący 
naturalnej wielkości szablony 
różnych elementów statków) i 
należał do przodujących jej pra
cowników. Kadłub wykonano z 
blach łączonych nitami. tylko 

niektóre części i detale spawano 
tu elektrycznie Pod pokładem 
znajdują się: duża maszynownia 
z kotłownią i cztery ładownie. W 
pierwsze, umieszczono cztero- 
cylindrowy silnik parowy o mocy 
1300 kM. w ładowniach zaś zbu

dowano specjalne zbiorniki 
balastowe, które wypełniano 
wodą morską w wypadku 
transportu rudy lub pustego 
przebiegu.
Kiedy 22 października 1949 r 
„Sołdek" wychodził w pier
wszy rejs z węglem do Belgii, 
sprawiał niemałe wrażenie — 
ma przecież 87 m długości i 
7,1 m wysokości (bez nad
budówek). Otwierał on bu
dowę serii sześciu dużych 
rudowęglowców Stoczni Gdań
skie,. które miały pływać po 
Morzu Bałtyckim i Północ
nym. W końcu grudnia 1980 r 
„Sołdek" odszedł na zasłużo
ny odpoczynek, po odbyciu 
az 1476 rejsów. Przekazany 
został Centralnemu Muzeum 
Morskiemu w Gdańsku, a 
generalny remont rudowęg- 
lowca przeprowadziła Gdań
ska Stocznia Remontowa 
Dwie ładownie przekształco
no na sale wystawowe, w 
których urządzono ekspozy
cje stałe Jest też miejsce na 
wystawy okresowe poświę
cone tematyce marynisty
czne,.

(K.D.)
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Dylematy 
z puszką

W
iatach 1945—1946 
dziadek mój, porucz
nik Stanisław Jędrze
jak, był komendantem Rejonowej 

Komendy Uzupełnień we Wło
dawie. Trafiały wówczas do na
szego domu paczki żywnościowe 
wysyłane do Polski przez Orga
nizację Narodów Zjednoczonych 
do spraw Pomocy i Odbudowy 
(UNRRA). W parafinowanych 
kartonach obok gumy do żucia i 
papierosów Lucky Strike, roz
puszczalnej kawy, skondensowa
nego mleka oraz batonów czekola
dowych były także konserwy jed- 
norazówki z zapasów US Army. 
Kiedy w 1983 r. dożywając 90 lat 
dziadek umarł, odziedziczyłem po 
nim pożydowskie eklektyczne biur
ko z włodawskiego getta i unrrow- 
ską cylindryczną puszkę z dehyd- 
ratyzowaną siekaną wołowiną. 
Bliżsi spadkobiercy dostali mapy 
sztabowe kaprala spod Verdun, 
wojskowe zdjęcia lotnicze z mię- 
dzyrzecza Warty i Noteci z około 
1920 r. oraz kolekcję odznaczeń, 
wśród nich medal za 50-lecie po
życia małżeńskiego ze Stanisławą, 
również weteranką powstania 
wielkopolskiego, moją babką, któ
rą zapamiętałem z wakacji we 
Włodawie, wiecznie siedzącą w 
kuchni i próbującą podzielić się ze 
mną niechęcią do Piłsudskiego za 
przymusowe odkomenderowanie 
rodziny po zamachu majowym z 
Poznania na Kresy.
Trzynastouncjową konserwę wy
produkowała chicagowska firma 
Wilson & Company. Data wytło
czona na wieczku mówi, że w 1942 
r. Oprócz mięsa zawierała dehyd- 
ratyzowane, gotowane ziemniaki, 
sól, przyprawy, aromat i konser
want — azotyn sodu. Według 
nadruku zawartość puszki należało 
przed spożyciem przełożyć do 
większego pojemnika, zalać na 10 
minut zimną lub najlepiej gorącą 
wodą, mieszając od czasu do cza
su. Konserwę można było również 
smażyć w rondelku na niewielkiej 
ilości tłuszczu aż do uzyskania 
brązowego koloru.
Po sprzedaniu biurka konserwa 
została najstarszym przedmiotem 
w moim mieszkaniu. O ciemnozie
loną lakierowaną puszkę troszczy
łem się z nie mniejszym przeję
ciem niż Mały Książę opiekował 
się swoją Różą. Obawiałem się, że 
pewnego dnia spuchnie wieczko, 
bombaż eksploduje i konserwa za- 
cznie tracić na wadze (żeby nie 
powiedzieć wartości). Często 
przychodziła mi na myśl tragedia, 
która wydarzyła się u sąsiadów. 
Mieli oni butelkę starego węgier

skiego wina z Fukierowskich piw
nic. Przywieziona na początku 
wieku przez jakiegoś dobrze sy
tuowanego przodka, stała w barku 
wyjmowana stamtąd jako przed
miot dumy i przechwałek przed 
gośćmi, lecz nigdy nie otwierana. 
Pewnego dnia ich dzieci zakradły 
się do butelki, uszkodziły nie
znacznie lak i przekłuwając korek 
strzykawką pobrały i skosztowały 
odrobinę trunku. Wkrótce wino 
zmętniało i sąsiadom na dalsze lata 
pozostał już tylko czar fasonowej 
rubinowej flaszki z Fukierowską 
etykietką.
Lękałem się, że moi wiecznie 
głodni dorastający synowie które
goś dnia w podobny sposób dobio- 
rą się do dehydratyzowanej sieka
nej wołowiny. Nomen omen nigdy 
w obecności puszki nie pozwoli
łem sobie na zabawę otwieraczem 
do konserw. A mój dziadek Sta
nisław? Dlaczego gospodarny 
Wielkopolanin nie otworzył kon
serwy w latach czterdziestych? 
Trzymał ją na czarną godzinę? 
Przegapił, a później bał się zatru
cia? Dziwne to, ale na puszce Wil
son & Co. nie ma daty ważności, 
jak gdyby jej konserwa była pro
duktem wiecznotrwałym. Może 
po otwarciu identycznej puszki 
dziadkowie doszli do wniosku, że 
konserwowana azotynem sodu wo
łowina przeznaczona dla wygło
dzonych frontowych wiarusów w 
okopach nie nadaje się na rodzin
ny stół?
Co stanie się z moją konserwą w 
przyszłości? Śmietnik? Emigracja 
do Muzeum Pomocy Polsce, Mu
zeum Przemysłu Spożywczego, a 
może Muzeum Wojska Polskiego 
(zapewne w takie konserwy ekwi- 
powano żołnierzy polskich na Za
chodzie)? Zerkam na puszkę, bu
jam się na fotelu i bujają się we 
mnie różne myśli. Czy jakiś 
przedmiot staje się zabytkiem 
już wtedy, gdy go teoretycznie 
wytypujemy, czy w momencie, 
gdy go dojrzymy, czy też do
piero wówczas, gdy podej- 
miemy decyzję, że będziemy 
się nim opiekować? Pytanie, czy 
w mojej konserwie bardziej zabyt
kowe jest opakowanie czy zawar
tość, a może obie łącznie, nie jest 
bez sensu.
Zapewne w środku puszki trwa 
coraz bardziej zażarta walka. Bla
cha i zawartość oddziałują na 
siebie, wzajemnie się niszcząc. Co 
przetrwa dłużej — wołowina czy 
puszka? Co i dla kogo ma większą 
wartość poznawczą? Może, aby 
przetrwać jak najdłużej, zawartość 
powinna zostać zamrożona lub

umieszczona w formalinie, a bla- 
szanka umyta i zakonserwowana 
osobno. Pytam się żony i dzieci. 
Jakby czytając w moich myślach, 
dzieci zapewniają, że nie tkną kon
serwy. Zona burknęła coś w tym 
sensie, że owszem również ceni 
pamiątki, ale moje zaabsorbowa
nie puszką doprawdy godne jest 
lepszej sprawy, a prawdziwe mi
strzostwo życia polega na poświę
caniu przedmiotów w imię szczęś
cia bliźniego (zrozumiałem, że 
miała na myśli pomoc przy sprzą
taniu). Idę więc do kolekcjonera, 
bratniej duszy, który ma podobne 
rozterki, będąc posiadaczem bu
dyniu w papierowej torebce ze 
stemplem „8 III 1942” i weka hu
ty „Hortensja” z przedwojennymi 
konfiturami. Jestem pewien, że 
gdybyśmy byli ćwierć wieku 
młodsi i na bańce, poszłyby w 
ruch zakłady w rodzaju, kto pier
wszy zje te swoje zabytki. Prowa
dzimy spokojną rozmowę przy 
herbatce cienkiej jak słomka. Ot
wierać opakowania czy cierpliwie 
budować rodzinne sagi? Pewnie 
muzealnicy już dawno rozwiązali 

ten problem. Dzwonię po poradę 
do dyrektora muzeum w naszym 
mieście. Z pamięci recytuje mi 
przepisy i procedury, które nijak 
się mają do naszych zabytków. 
Dziękuję za rozmowę. Żartujemy 
z kolegą, że ofiarowując nasze 
zbiory, wycięlibyśmy urzędasowi 
niezły numer...

Przed kilkoma dniami do mojej 
„dziewicy” z Chicago dołączyła jej 
niewiele starsza koleżanka — 
przeszło siedmiolitrowa puszka po 
ogórkach z Fabryki Konserw w 
Zagłobie, sukcesorów Kleniew- 
skiego. Angielski tekst i napis 
„Made in Poland” na etykiecie 
wskazuje, że polskie ogórki prze
znaczone były przede wszystkim 
na rynek amerykański. „ — O mały 
włos obie puszki nie rozminęły się 
gdzieś na Atlantyku” — zażarto
wał kolega. „— Na szczęście ta 
druga jest już pusta” — dodałem.

Grzegorz Miliszkiewicz
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Pomorska stulatka

Pierwszy pociąg na 
Pomorzu Zachodnim 
ruszył trasą Kolei Ber- 
lińsko-Szczecińskiej już w 

1843 r., lecz przez następne 
pół wieku kolejowe inwestycje 
państwowe nie zaspokajały żą
dań władz lokalnych. Parla
ment pruski z myślą o pobu
dzeniu prywatnej przedsię
biorczości wydał 28 lipca 
1892 r. „Ustawę o kolejkach i 
bocznicach prywatnych” (Ge- 
setz iiber Kleinbahnen und 
Privatenschlussbahnen). Pod
stawową ich funkcją było do
wożenie osób i ładunków do 
stacji kolei państwowych lub 
ośrodków przemysłowych. 
Dwa dni po ogłoszeniu ustawy 
Friedrich Lenz, mający za so
bą 15-letnie doświadczenie w 
budowie żelaznych szlaków, 
utworzył w Szczecinie przed-

przewóz ziemiopłodów, choć 
nie zapomniano o pasażerach. 
Z myślą o letnikach pragną
cych zażyć morskiej kąpieli 
stację końcową usytuowano tuż 
nad wodami Bałtyku. Nazwa
no ją Horst Seebad, czyli Nie
chorze Kąpielisko. W począt
kowym okresie w eksploatacji 
było aż 16 wagonów towaro
wych, ale tylko 4 osobowe i 3 
parowozy. Wciąż rosnące za
potrzebowanie na buraki cuk
rowe doprowadziło do otwar
cia dwa lata później kolejnego 
szlaku z Gryfic do Dargosła- 
wia. Na jego krótkim odcinku 
funkcjonował tor trójszynowy 
(750/1435 mm), umożliwiają
cy bezpośredni wjazd pocią
gów normalnotorowych do 
gryfickiej cukrowni.

siębiorstwo budowlane „Ei- 
senbahnbau- und Betriebsge- 
sellschaf Lenz & Co GmbH”. 
Nastawione było na budowę 
kompletnych linii i ich eks
ploatację. Osoba Lenza stawa
ła się na Pomorzu coraz bar
dziej znana i symbolizowa
ła rozwój tej pruskiej prowin
cji właśnie przez budowę no
wych szlaków. Zaprojektowa
no sześć niezależnych sieci 
kolei lokalnych o różnym 
prześwicie toru: Kolejkę Re
ską, Kołobrzeską, Koszaliń- 
sko-Białogardzką, Słupską, 
Stargardzką i Gryficką. Na 
punkt styczny ostatniej z nich 
z wybudowaną w 1882 r. przez 
Lenza normalnotorową linią 
Dąbie — Kołobrzeg wybrano 
leżące na 80. kilometrze szlaku 
Gryfice (niem. Greifenberg). 
Kierowano się głównie ułat
wieniem dowozu surowców 
do powstającej w mieście 
cukrowni. 22 lipca 1895 r. fir
ma „Lenz & Co” otrzymała 
koncesję na budowę i eksploa
tację przyszłej wąskotorówki. 
Właścicielami „Greifenberger 
Kleinbahn AG”, czyli „Spółki 
Akcyjnej Gryfickiej Kolei Lo
kalnej”, zostali m.in. rząd pru
ski i prowincja Pomorze (po 29 
proc, akcji) oraz powiat Gryfi
ce (25 proc.) i zarząd lasów (3 
proc.).
Prace przy budowie pierwsze
go odcinka kolejki przebiegały 
nadzwyczaj sprawnie i już 1 
lipca 1896 r. oddano do użytku 
szlak długości 36 km o rozsta
wie szyn 750 mm, prowadzący 
w kierunku wybrzeża. Od po
czątku nastawiono się na 

1

W 1900 r. z usług Gryfickiej 
Kolei Lokalnej skorzystało 
48 tysięcy osób i przewieziono 
39 ton różnego rodzaju towa
rów. Przy tak sprzyjającej ko
niunkturze F. Lenz podjął 
niezwykle odważną decyzję o 
zwiększeniu rozstawu szyn z 
750 do 1000 mm na całej trasie 
kolejki. Bez wątpienia wiązało 
się to z dużymi utrudnieniami 
w ruchu (przesiadki, przeła
dunek) oraz dodatkowymi 
kosztami (przerobienie istnie
jących odcinków). Pierwsze 
połączenie o nowej szerokości 
toru uruchomiono w 1901 r. z 
Golczewem, ale wszystkie 
prace adaptacyjne na szlakach 
„ciuchci” zakończono 4 lata 
później. Pochodzący z tych 
stron Lenz gorąco pragnął 
rozwoju swej rodzinnej okoli
cy. Z tym zamiarem w 1902 r. 
utworzył w Czarnogłowach 
koło Golczewa przedsiębior
stwo wydobywcze skał wa
piennych. Zainicjował też 
przedłużenie torów kolejki do

Stepnicy nad Zalewem Szcze
cińskim (1903 r.), co znacznie 
ułatwiło mu transport urobku 
do tamtejszego portu i stacji w 
Łożnicy.
W latach 1905—1913 sieć 
nadmorskiej kolejki gwałtow
nie się rozrosła. Uruchomiono 
odgałęzienia do Sniatowa, 
Mrzeżyna i Trzygłowa, zaś 
Gryfice z Trzebiatowem połą
czyły dwa szlaki (przez Nie
chorze i Dargosław). W tym 

okresie liczba wagonów oso
bowych wzrosła do 34, a towa
rowych aż do 323. Berlińska 
firma „Orenstein & Koppel” 
wzbogaciła tabor 7 parowoza
mi czteroosiowymi. Do 1914 r. 
obroty kolejki powiększyły się 
siedmiokrotnie w porównaniu 
z końcem XIX w. W między
czasie (1910 r.) firma „Lenz & 
Co GmbH” utraciła prawo za
rządu nad wąskotorówką na 
rzecz Związku Prowincjonal-
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1. Schemat przebiegu 
gryf ickiej 

wąskotorówki: 
A — odcinki i stacje 

nieistniejące, 
B — odcinki i stacje 

istniejące. 
1 — linie wąskotorowe. 

2 — odcinek 
przeznaczony 

do zachowania 
3 — linie normalnotorowe.

4 — stacje węzłowe 
i ważniejsze przystanki 

wąskotorówki, 
5 — pozostałe miejscowości 
(oprać. Filip Karoński)

2. 3. Na szlaku: 
„Ciuchcia- 

-Retro-Expres 
mknie przez 

nadmorskie łąki (2) 
i zabytkowy 

dworzec w Rewalu (3)

4. 5. Muzeum Kolei 
Wąskotorowej 

w Gryficach: 
wagon silnikowy 

z 1935 r. (4) 
i ręczna drezyna 
„twoja-moja” (5)

(zdjęcia: 
Filip Karoński)

4

5

nego, co zapoczątkowało pro
blemy z przewozem wapienia 
z kamieniołomów w Czarno- 
głowach do szlaków kolei pań
stwowych. Wtedy Lenz po
stanowił wybudować własną 
normalnotorową odnogę do 
stacji w Rokicie (7 km). Połą
czenie stało się faktem już 16 
września 1911 r., lecz jego 
właściciel nie odcinał się kate
gorycznie od gryfickiej kolejki 
— przez ułożenie trzeciej szy
ny umożliwił przejazd „wą
skich” pociągów.
Poza spadkiem przewozów la

ta pierwszej wojny światowej 
zaznaczyły się stratą 8 paro
wozów Malleta, które przeka
zano dla wojskowych kolei po- 
lowych. W 1920 r. zarząd eks
ploatacyjny przeszedł w ręce 
Zjednoczenia Zachodniopo
morskich Kolei Wąskotoro
wych, które natychmiast zade
cydowało o korekcie trasy 
(m.in. likwidacja przystanku 
Chaussehaus) i podpisaniu 
kontraktu na zakup parowo
zów ze szczecińską fabryką 
„Vulcan”. Ze względów eko
nomicznych w połowie lat 

dwudziestych uruchomiono 
komunikację autobusową na 
mało uczęszczanych szlakach, 
zaś na pozostałych próbnie 
wprowadzono trakcję spalino
wą. W celu bezpośredniego 
dowozu buraków z coraz dal
szych terenów zarząd „Grei- 
fenberger Kleinbahn AG” wy
dzierżawił w 1926 r. od kolejki 
kołobrzeskiej odcinek Tąpadły 
— Skrzydłowo (16 km) na ok
res 9 lat. Po spadku obrotów w 
dobie wielkiego kryzysu i 
przejściu w 1937 r. pod zarząd 
Dyrekcji Kolei Krajowych 
Pomorze (Die Landesbahndi- 
rektion Pommern) z siedzibą 
w Szczecinie rekordowy w ca
łej ponad 100-letniej historii 
kolejki gryfickiej okazał się rok 
1938. Wagoniki przewiozły 
wówczas ponad 400 tys. pasa
żerów i prawie 260 ton ładun
ków.
Po przejęciu kolei przez PKP 
w 1949 r. gryficka wąskoto- 
rówka znalazła się w granicach 
DOKP Szczecin. Dla zarzą
dzania całością „wąskich” 
szlaków na terenie okręgu sca
lono niezależne niegdyś sieci 
w jeden sztuczny organizm — 
Pomorskie Koleje Dojazdowe. 
W wyniku działań wojennych 
znaczna część linii i infra
struktury uległa zniszczeniu 
lub została rozgrabiona przez 
uciekających Niemców i od
działy radzieckie. Po wyzwo
leniu niemiecki Greifenberg 
otrzymał przejściową nazwę 
Zagórze. Do czerwca 1945 r. 
na terenie powiatu praktycznie 
nie istniał transport kolejowy

— dopiero pod koniec miesią
ca uruchomiono pierwszy po
wojenny skład „ciuchci”. Jak 
donosiła ówczesna prasa, „(...) 
w rocznicę Manifestu Lipcowe
go 22 lipca (tj. dokładnie 50 lat 
po wydaniu koncesji — przyp. 
autora) nastąpiło uroczyste 
uruchomienie kolejki, (...) duże 
zasługi (...) miał tutaj Ob. 
Rutkowski. Pierwszy pociąg 
zawiózł zagórzan do Niecho
rza. Po drodze, w Paprotnie 
wójt gminy p. Olechowicz 
urządził przyjęcie (■■■)”■ 
Wkrótce uruchomiono kolej 
do Trzebiatowa. Kilku przed
wojennych połączeń kolejki 
(m.in. do Trzygłowa i Rokity) 
nie odbudowano, zaś niektóre 
po krótkiej eksploatacji zlik
widowano (Trzebiatów Mokre
— Mrzeżyno).
W powojennej Polsce prakty
cznie nie produkowano taboru 
na tor 1000 mm — Pomorskie 
KD wciąż korzystały z wysłu
żonych wagonów, często pa
miętających początki stulecia. 
Dla uzupełnienia braków spro
wadzono do ruchu tabor z 
przekuwanych do 750 mm ko
lejek średzkiej i śmigielskiej 
oraz niewykorzystywany z ko
lejki grójeckiej. Znaczny sto
pień zużycia lokomotyw paro
wych skłonił DG PKP do 
przebudowy 17 parowozów se
rii Px48 z 750 do 1000 mm, 
które od 1975 r. rozpoczęły 
służbę w Gryficach. Wtedy też 
rozpoczęto produkcję wago- 
nów-transporterów (typ Tw6a/ 
100), eliminujących kłopotliwe 
prace przeładunkowe.

Wiatach 1906-1991 we
Wrocławiu w dzielnicy 

Tarnogaj funkcjonowała miej
ska gazownia przetwarzająca 
węgiel kamienny na gaz 
miejski. Urządzenia techno
logiczne w zakładzie obsłu
giwane były wąskotorową ko
lejką o szerokości toru 
1000 mm. W związku z za
grożeniem pożarowym, jakie 
stwarzała produkcja gazu, 
użytkowano tu parowozy bez- 
ogniowe. Parowóz taki — to 
normalna lokomotywa paro
wa wysokości 1,5 m, poz
bawiona jednak paleniska i 
zasilana parą przez zawór ze 
stacjonarnego punktu pobo
ru energii. Po 1945 r. na wą
skim torze eksploatowano 
pięć takich maszyn. Praco
wały one na torze długości 
200 m, zabierały jeden czte- 
roosiowy wagon wypełniony

Parowozy bez palenisk rozżarzonym koksem o tem
peraturze około 1300° C i 
przeciągały go pod wieżę 
gaśniczą, a następnie od
prowadzały pod żuraw, za 
pomocą którego rozładowy
wano koks.

Prezentowany parowóz z 
numerem zakładowym 4 po
chodzi z fabryki „Saechsi- 
sche Maschinen-Fabrik vorm 
Richard Hartman" z Che
mnitz, wyprodukowano go w 
1927 r. Od 1991 r. znajduje 
się w Muzeum Kolei Wąsko
torowej w Sochaczewie i jest 
obecnie eksponatem udo
stępnionym dla zwiedzają
cych. Drugi parowóz tego ty
pu znalazł schronienie w Mu
zeum Gazownictwa w Sobót
ce koło Wrocławia.

Marek Barszcz
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Zachowaniem i konserwacją 
zabytkowego taboru kolejki za
jęło się Muzeum Kolei Wąsko
torowej w Gryficach, powstałe 
jeszcze w strukturach Mu
zeum Kolejnictwa. Pierwsze 
eksponaty trafiły tu w 1978 r., 
gdy na nadmorskich szlakach 
zawitała nowoczesność — ru
muńskie lokomotywy spali
nowe serii Lxd2. Do dziś na 
torach wystawowych obok kil
kunastu parowozów (najstar
szy z 1909 r.) stanął o wiele od 
nich mniejszy samowarek z 
gryfickiej cukrowni (Ty 9785, 
prod. Orenstein & Koppel, 
1921) oraz wagony towarowe 
różnych typów (kryte, plat
formy, węglarki). Towarzyszą 
im wagony specjalne, tzn. płu
gi odśnieżne, wózki do prze
wozu wagonów normalnoto
rowych oraz ręczna drezyna, 
potocznie nazywana przez ko
lejarzy „twoja-moja” (nazwa 
znakomicie obrazuje napęd 
dwuosobowy). Całość ekspo
zycji wieńczy okazały semafor 
kształtowy i odrestaurowana 
obrotnica, oczywiście na tor 
1000 mm. Wycofane z ruchu 
latem 1986 r. dwa ostatnie 
czynne parowozy Px48 (o nu
merach 3901 i 3912) po prze
prowadzeniu naprawy głównej 
są wykorzystywane do służby 
przy pociągach turystycznych. 
Niesłabnącym powodzeniem 
cieszy się dziś „Ciuchcia-Re- 
tro-Expres”, uruchomiona 
przez Pomorską DOKP w 
1991 r. W czasie letnich wee
kendów dwukrotnie w ciągu 
dnia pokonuje najbardziej ma
lowniczą trasę do Trzebiato
wa.
Wiosną 1995 r. cały układ 
przestrzenny kolejki gryfickiej 
znalazł się w rejestrze zabyt
ków woj. szczecińskiego. Kilka 
miesięcy później w skansenie 
świętowano pojawienie się 
pierwszego zabytkowego wa
gonu pasażerskiego — silni
kowego MBxd 1-348 z 1935 r. 
z Grójecko—Wilanowskiej Ko
lei Dojazdowej.
Jeszcze pod koniec 1995 r. 
Aleksander Janiszewski, ów
czesny dyrektor generalny 
PKP zapowiedział, że wszyst
kie nasze wąskotorówki zosta
ną definitywnie zlikwidowane 
do 2000 r., jako wysoce nieren
towne. Tak się jednak nie sta
nie — dzięki staraniom m.in. 
warszawskiego Muzeum Ko
lejnictwa kolejka gryficka zos
tanie uratowana (niestety, je
dynie nadmorski odcinek z 
Gryfic do Trzebiatowa).

Filip Karoński

Bawarskie miasteczko

1.2. Nad 
miasteczkiem 

dominuje 
zamek 

Trausnitz (1) 
z gotyckimi 

murami 
obronnymi (2)

3. Najwyższa 
ceglana 

wieża 
świata 

kościoła 
Św. Marcina

4. Jedna 
z wielu 

kolorowych 
kamienic 

renesansowych 
(zdjęcia: 
Jarosław 

Chorzępa)

Podróżując w kie
runku Monachium, 
mijamy jedno z 
najpiękniejszych miast Ba

warii, powiązane zresztą z 
naszą historią. Jest to 
Landshut — malownicze, 
wczesnośredniowieczne mia
sto, założone w 1204 r. nad 
rzeką Izarą, z doskonale za
chowanym średniowieczno- 
-renesansowym zespołem 
staromiejskim i górującą 
nad nim bryłą zamku 
Trausnitz. Do najważniej

szych zabytków należy 
właśnie ten zamek zbudo
wany w 1204 r. Wtedy po
stawiono tu donżon, tzw. 
Wieżę Wittelsbachów i 
kaplicę Grzegorza. Zamek 
był centrum Bawarii, którą 
władali Wittelsbachowie. 
W 1516 r. mieszkał tu ksią
żę Ludwik X z monachij
skiej linii tego rodu, a w la
tach 1517—1579 zamek 
został rozbudowany przez 
księcia Wilhelma V. Prze
budowano wtedy m.in. 

sklepienie kaplicy, bramę 
wjazdową oraz zabudowa
no arkadami zamkowy 
dziedziniec. W latach 
1762—1771 zamieniono 
zamek w manufakturę weł
ny i lazaret.
Innym obiektem zabytko
wym jest gotycki kościół 
Św. Marcina, z lat 
1380—1500, zbudowany 
przez mistrzów Hansa von 
Burghausena i Hansa Stet- 
heimera. Ceglana wieża 
kościoła jest najwyższą tego
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rodzaju budowlą na świecie 
i liczy 130,6 m. W 1803 r. 
kościół uległ sekularyzacji, 
został ponownie poświęco
ny w 1937 r. Naprzeciwko 
kościoła, po lewej i prawej 

stronie ciągnie się najstar
sza część Landshut — Sta
re Miasto z licznymi gotyc
kimi kamienicami, jak np. 
„Landschaftshaus” z pozo
stałościami renesansowych 

polichromii czy „Pappen- 
bergerhaus”. Ratusz został 
utworzony z trzech domów 
gotyckich pod wspólną 
neogotycką fasadą z 1860 r. 
Z kolei na Nowym Mieście 

znajdują się budowle od go
tyku po klasycyzm, a w po
bliżu rezydencja księcia 
Ludwika X z 1536 r., koś
ciół Św. Ducha z lat 
1407—1461 oraz klasztor 
Seligental.
Od 1903 r. co cztery lata 
miasto na ponad trzy ty
godnie zmienia swoje obli
cze. Ulice przystrojone są 
biało-niebieskimi flagami 
Bawarii i biało-czerwonymi 
flagami Polski, a po ulicach 
przelewa się tłum ludzi po
przebieranych w renesan
sowe stroje. Odbywa się tu 
największy według Bawar- 
czyków festyn historyczny 
w Europie — odtwarzane 
są okoliczności, jakie towa
rzyszyły ślubowi dolnoba- 
warskiego księcia Jerzego 
Bogatego z polską księ
żniczką Jadwigą, córką Ka
zimierza Jagiellończyka w 
1457 r.

Jarosław Chorzępa

Sw. Wojciech 
w Pradze

Kościół Św. Wojcie
cha w Pradze stoi na 

Nowym Mieście, przy 
uliczce jego imienia, bli
sko brzegu Wełtawy. 
Dwunawowa gotycka świą

1. Ołtarz 
główny 

kościoła 
2. Św. Wojciech 

na fasadzie 
szkoły

tynia była po raz pierwszy 
wzmiankowana w 1318 r. 
W bocznym ołtarzu za
chowała się figura Matki 
Bożej Zderazkiej z XV w. 
W latach 1690-1693 do 
kościoła dobudowano ba
rokową kaplicę Św. Krzy
ża, a w trzeciej dekadzie 
XVIII w. przekształcono w 
duchu baroku całe wnę
trze. Z tego okresu po
chodzi zapewne kamien
na rzeźba św. Wojciecha, 
stojąca obecnie w sieni

domu parafialnego. Kolejną 
zmianę wystroju, tym razem 
na neogotycki, zrealizował w 
latach 1875 —1881 Jerzy 
Patzold. Organistą był wów
czas kompozytor Antoni 
Dworzak, na instrumencie o 
pięknym, romantycznym 
brzmieniu grywał też Bed- 
rzich Smetana; koncerty od
bywają się do dziś.
W ołtarzu głównym znajduje 
się tryptyk, namalowany w 
1875 r. przez Petera Maixne- 
ra, profesora praskiej aka is k 'U "J S
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demii Sztuk Pięknych. 
Z lewej widzimy św. Woj
ciecha jako benedyktyń
skiego mnicha, pośrodku 
— w majestacie biskupiej 
godności (stoją za nim 
rodzice: książę Sławnik z 
żoną). Dynamiczna scena 
z prawej ukazuje mę
czeńską śmierć na pru
skim uroczysku — poga
nin wznosi właśnie włó
cznię do ciosu.

Na początku XX w. obok 
kościoła zbudowano oka
zały gmach szkoły, no
szącej niegdyś imię pra
skiego biskupa. Secesyj
ną fasadę zdobi płasko
rzeźba św. Wojciecha z 
wiosłem, jego głównym 
atrybutem indywidualnym 
przypominającym, że do 
Prus płynął łodzią po Wiś
le (jk)
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Zatrzymana kolekcja

Kolekcjonerskie pa
sje króla Stanisła
wa Augusta Poniatowskie

go są powszechnie znane. 
Za jego panowania Polska 
wzbogaciła się o tysiące 
dzieł sztuki nabywanych za 
pośrednictwem rozległej 
sieci agentów działających 
w wielu europejskich mia
stach. W 1790 r. król zlecił 
znanemu londyńskiemu 
pośrednikowi Noelowi De- 
senfansowi zakup obrazów 
z myślą o utworzeniu gale
rii na Zamku Królewskim 
w Warszawie. W ciągu kil
ku kolejnych lat Desenfans 
zgromadził kolekcję obra
zów holenderskich i wło
skich mistrzów głównie z 
XVII i XVIII w. Trzeci 
rozbiór Polski i abdykacja 
Stanisława Augusta unie
możliwiły zapłacenie za 
obrazy i przekreśliły plany 
sprowadzenia ich do War
szawy.
Po nieudanych próbach 
sprzedania płócien rządowi 
brytyjskiemu i Rosji, De
senfans zdecydował się za
trzymać kolekcję. W spo
rządzonym przed śmiercią 
w 1807 r. testamencie zapi
sał ją swojemu przyjacielo
wi i znanemu dealerowi 
Francisowi Bourgeois z 
dyspozycją znalezienia od
powiedniego pomieszcze
nia i udostępnienia dla 
zwiedzających. Bourgeois 
początkowo powiesił obra
zy w swoim domu przy 
Charlotte Street w centrum 
Londynu i planował budo
wę galerii w sąsiedztwie. 
Jednak trudności w uzy
skaniu zgody na lokalizację 
opóźniały realizację tych 
zamiarów. Ostatecznie ko

lekcja blisko 400 obrazów 
wraz z pieniędzmi na adap
tację pomieszczeń na po
trzeby przyszłej galerii za
pisana została na rzecz 
Dulwich College — niczym 
nie wyróżniającej się orga
nizacji charytatywnej pro
wadzącej szkołę i przytułek 
dla starszych osób na ob
rzeżach Londynu. Nie bez 
wpływu na ten wybór było 
przekonanie ofiarodawcy, 
że czyste wiejskie powietrze 
będzie bardzo korzystne 
dla płócien.

Ambitni zarządcy Dul
wich College zdecy
dowali — mimo bardzo 

ograniczonych środków — 
wybudować nowy budynek 
dla otrzymanej kolekcji. 
Przygotowanie projektu 
powierzono Sir Johnowi 
Soane’owi, jednemu z naj
wybitniejszych angielskich 
architektów, autorowi m.in. 
budynku Banku Anglii. Z ze-

1. Dulwich Picture Gallery od strony południowo-zachodniej
2. Portret Stanisława Augusta pędzla Aleksandra Kucharskiego

3. Obraz Rembrandta „Dziewczynka w oknie” 
(zdjęcia: 1 — Paweł Kubisztal, 2, 3 — Dulwich Picture Gallery)
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stawu przygotowanych pro
pozycji wybrano najtańszą, 
a Soane dodatkowo zrezyg
nował ze swojego honora
rium. Poza galerią koncep
cja obejmowała mauzoleum 
dla Desenfansa i jego żony, 
dla Bourgeois oraz sześć 
małych pomieszczeń mie
szkalnych dla starszych 
osób, zamieszkujących w 
budynku stojącym na 
miejscu planowanej galerii. 
Dwie prostokątne i trzy 
kwadratowe sale przezna
czone na ekspozycję two
rzyły amfiladę z południa 
na północ, a częściowo 
przeszklone sklepienie za
pewniało równomierne oś
wietlenie rozproszonym 
światłem dziennym. Po za

chodniej stronie znajdowa
ły się niższe pomieszczenia 
mieszkalne, w środku zaś 
mauzoleum, gdzie wpada
jące przez żółte witraże 
światło stwarzało niezwykły 
nastrój. Ciekawym elemen
tem mauzoleum jest zwień
czenie, które ponad 100 lat 
później zainspirowało pro
jekt tak charakterystycznej, 
czerwonej angielskiej budki 
telefonicznej.

Dulwich Picture Gallery 
otwarła swoje podwoje w 
1814 r., jako pierwsza pub
liczna galeria w Wielkiej 
Brytanii. Jej projekt, mimo 
że początkowo budził pew
ne kontrowersje, stał się 
prototypem wielu później

szych galerii i muzeów. Pod 
koniec XIX w. pomie
szczenia mieszkalne zamie
niono na kolejne sale wy
stawowe, aby pomieścić 
zwiększające się zbiory. W 
tym też celu na początku 
XX w. dobudowano kilka 
kolejnych sal wystawowych 
od strony wschodniej, 
zmieniając zupełnie pier
wotny wygląd fasady. Wte
dy również przeszklono 
całkowicie sklepienie głów
nych sal, wpuszczając wię
cej światła. Podczas bom
bardowania w 1944 r. gale
ria uległa poważnemu uszko
dzeniu, na szczęście obrazy 
zostały wcześniej ukryte. 
Powojenna rekonstrukcja 
przywróciła świetność bu

dynkowi i w 1953 r. galeria 
została ponownie otwarta.

Obecnie w dwunastu
salach wiszą obrazy, 

które stanowiły zaczątek 
kolekcji Stanisława Augu
sta Poniatowskiego, wzbo
gaconej późniejszymi na
bytkami. Do najbardziej 
znanych należą dzieła 
Rembrandta (m.in. „Por
tret młodego mężczyzny”), 
Poussina, Van Dycka, Ru- 
bensa i Canaletta. Nie brak 
też angielskich malarzy: 
Hogartha, Reynoldsa, Gains- 
borougha (m.in. „Siostry 
Linley”). Są tu również po
lonika: w pierwszej sali wisi 
portret Stanisława Augusta 
pędzla Aleksandra Kuchar
skiego (1741 —1819), który 
był królewskim stypendy
stą w Paryżu i specjalizował 
się m.in. w malowaniu por
tretów polskiej i francuskiej 
arystokracji.
Dulwich Picture Gallery 
organizuje cieszące się du
żym uznaniem w świecie 
koneserów sztuki wystawy 
okresowe. W 1992 r. zorga
nizowano ekspozycję pt. 
„Skarby Polskiego Króla” 
ze zbiorów Zamku Królew
skiego w Warszawie; na za
sadzie wymiany w Polsce 
gościło ponad 30 obrazów 
ze zbiorów galerii.

Mimo że obecnie okolica 
została wchłonięta przez 
metropolię, otoczenie gale
rii zachowało swój dawny 
charakter. Oryginalny, sto
jący wśród zieleni budynek 
z bogatymi i cennymi zbio
rami sprawia, że Dulwich 
Picture Gallery często jest 
nazywana „najdoskonalszą 
galerią w Londynie”.

Paweł Kubisztal
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Dwa muzea

Dzień 20 września 1996 r. 
dobrze zapisał się w dzie
jach poznańskiego muzealnic

twa, otwarto bowiem dwie nowe 
placówki: Muzeum Gospodarki 
Mięsnej i Muzeum Motoryzacji. 
Oba muzea jako instytucje nie są 
nowe, problem polegał na braku 
siedzib.
Muzeum Gospodarki Mięsnej 
(zob. nr 2,1996) założone zostało 
przez emerytowanego profesora 
poznańskiej Akademii Rolniczej 
Wincentego Pezackiego, który 
na początku lat siedemdziesią
tych rozpoczął gromadzenie 
eksponatów, ale nie mogły być 
one udostępniane ze względu na 
brak lokalu. Na szczęście loka
lowe perturbacje muzeum za
kończyły się. Dzięki życzliwości 
wojewody poznańskiego Wło
dzimierza Łęckiego i dyrektora 
Wydziału Rolnictwa UW w Po
znaniu Stefana Mikołajczaka 
zdecydowano o lokalizacji mu
zeum w jednym z pawilonów 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Sielinku koło Opalenicy (około 
40 km od Poznania). Muzeum ma 
do dyspozycji około 1700 m2 

powierzchni obejmującej trzy sa
le wystawowe, czytelnię, biblio
tekę, pomieszczenia administra
cyjne i pomocnicze [tel. (0-666) 
73-653],
Z kolei historia Muzeum Motory
zacji rozpoczęła się w 1981 r„ 
kiedy zrzeszeni w działającym od 
1973 r. (pierwszy w kraju!) Klubie 
Samochodów Zabytkowych przy 
Automobilklubie Wielkopolskim 
miłośnicy starych samochodów 
zorganizowali pierwszą ekspozy
cję na terenie Międzynarodo
wych Targów Poznańskich. Po 
trzech latach ekspozycja miała 
już charakter stały: w podpo
znańskim Suchym Lesie, w 
obiekcie stanowiącym własność 
jednego z członków klubu zloka
lizowano Izbę Pamiątek Dawnej 
Motoryzacji. Ten stan przejścio
wy trwał lał siedem, do września 
1990 r., kiedy ekspozycję prze
niesiono do pawilonu na terenie 
Toru Samochodowego „Poznań” 
i kolejne sześć, kiedy Muzeum 
Motoryzacji uzyskało siedzibę w 
pomieszczeniach przy podzie
mnym przejściu dla pieszych pod 
Rondem Kaponiera w centrum

1.2. Ogólny widok 
głównej sali ekspozycyjnej 
Muzeum Gospodarki Mięsnej (1) 
i secesyjna waga sklepowa 
z 1913 r. (2)

3.4. Lorraine-Dietrich
— samochód 
produkcji francuskiej z 1913 r. 
(właściciel Jan Peda 
z Gostynina) (3) 
oraz skuter Osa M52, 
produkcji polskiej 
z 1964 r.
(właściciel
Zenon Dutkiewicz) (4)

(zdjęcia:
Aleksander Stukowski)

Na Pomorzu Środko
wym w woj. koszaliń

skim, we wsi Kowalewice 
mieszka rzeźbiarz i zbieracz 
— pan Kazimierz Konieczny. 
Jest to człowiek niezwykły. 
Przed 40 laty opuścił rodzin
ny Piotrków Trybunalski i jak 
wielu innych udał się na zie
mie północne w poszukiwa
niu pracy i domu. Oprócz 
tych prozaicznych przyczyn 
gnała go także ogromna cie
kawość ludzi i świata. W Ko- 
walewicach odnalazł to 
wszystko, tu ożenił się, miał 
dziesięcioro dzieci, a w wol
nych chwilach zajmował się... 
ratowaniem poniemieckich 
dóbr kultury. Do dziś niekiedy 
z humorem, to znów z gory
czą opowiada o tamtych 
czasach, gdy za butelkę go
rzałki czy marne parę złotych 
odkupywał od polskich prze
siedleńców stylowe dębowe 
kredensy ozdobione płasko
rzeźbami, komody z okucia-

Domowe
mi, toaletki, zegary, posrebrzane 
sztućce z monogramami daw
nych właścicieli, trofea myśliw
skie z gabinetów niemieckich 
junkrów. I do dziś nie może odża
łować, że tyle pięknych i cen
nych mebli trafiło zwyczajnie do

muzeum
pieca, że zniszczono tyle starych 
ksiąg, obrazów, rzeźb, że zdewa
stowano tyle ładnych dworów i 
pałacyków. W ten sposób p. Ka
zimierz swój skromny drewniany 
dom zapełnił cennymi przedmio
tami, tworząc prywatne muzeum. 

Ekspozycję uzupełniają wła
sne rzeźby — proste figury 
przedstawiające ludzi, świąt
ki, zwierzęta, aniołki i diabełki 
Rzeźbieniem p. Kazimierz 
zajmuje się od niedawna, 
kiedy w 1990 r. przeszedł na 
emeryturę i spędzając w do
mu długie, monotonne godzi
ny odkrył w sobie zamiłowa
nie do „dłubania w drewnie". 
Owoce jego twórczej pracy 
stoją dziś na półkach umo
cowanych na zewnętrznej, 
tylnej ścianie domu. Dla p. 
Kazimierza, jak sam przyzna- 
je, cenniejszymi nagrodami 
niż te, które trzykrotnie 
otrzymywał na Prezentacjach 
Kulturalnych Wsi Koszaliń
skiej, są ludzka życzliwość i 
dobre słowo, toteż domowe 
muzeum p. Kazimierza za
wsze stoi otworem.

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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Poznania. Powierzchnia wysta
wowa liczy 530 m1 2, można więc 
na niej wyeksponować nie wię
cej niż okoto 25 pojazdów. Przy
jęto zatem zasadę sukcesywnej 
wymiany ekspozycji, przeznacza
jąc przy tym jedno miejsce na 
„samochód miesiąca". We 
wrześniu był to Lorraine-Dietrich 
z 1913 r. — najstarszy w Polsce 
samochód „na chodzie".

1. Dom Michalaków
w Kazimierzu

Należy się jednak obawiać, że 
liczba pojazdów zabytkowych (a 
zwłaszcza tych najcenniejszych 
— z pietyzmem poskładanych z 
odnalezionych w najdziwniej
szych miejscach elementów 
pamiętających czasy przedwo
jenne) nie będzie mogta w na
szym kraju wzrosnąć. Zauważ
my, że dopuszczone do ruchu 
mogą być jedynie pojazdy speł
niające określone obowiązują
cymi przepisami warunki techni
czne, np. kierownica musi być po 
lewej stronie, a zawiasy drzwi 
muszą znajdować się z przodu. 
Przepisy określają też maksy
malną zawartość szkodliwych 
substancji w spalinach — w 
praktyce nie da się tego uzyskać 
bez katalizatora (wyjątek uczy
niono jedynie — i to do czasu — 
dla pojazdów z silnikami o poje
mności poniżej 700 cm3). W wy
padku pojazdów zabytkowych 

jest to oczywiście nierealne. Co 
prawda przepis art. 58. ust. 5, pkt 
1 Prawa o ruchu drogowym sta
nowi, że „Minister Transportu i 
Gospodarki Morskiej może w in
dywidualnych, uzasadnionych 
przypadkach zezwolić na od
stępstwa od warunków techni
cznych, jakim powinny odpowia
dać pojazdy”, a pojazdy zabyt
kowe — to właśnie te indywi
dualne wypadki, ale — jak wia
domo — szykuje się nowelizacja 
przepisów, przewidująca m.in. 
całkowity zakaz rejestracji „skła
daków". Będzie można oczywiś
cie złożyć samochód ze starych 
oryginalnych elementów, ale nie 
zostanie on dopuszczony do ru
chu, pozostając „martwym" eks
ponatem. Zabronione jest także 
sprowadzenie zabytkowego po
jazdu z zagranicy. Wynika to z 
przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 czerwca 
1994 r. w sprawie ustanowienia 
zakazu przywozu niektórych to
warów. Do towarów tych zaliczo
no m.in. samochody starsze niż 
czteroletnie i żadnych wyjątków 
się tu nie dopuszcza. Okazuje 
się więc, że oprócz ochrony 
zabytków funkcjonuje w na
szym kraju również ochrona ... 
przed zabytkami.

Aleksander Stukowski

W domu Michalaków

Najbardziej kazimierski z ka
zimierskich malarzy... U- 
wiecznił piękno krajobrazu oraz 

charakterystyczne postaci, ot 
choćby słynnego niewidomego 
Kozdronia, którego oglądamy na 
pierwszym planie „Bajki o czło
wieku szczęśliwym” w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Spoś
ród przedwojennej „malarii” — to 
właśnie Antoni Michalak (1899— 
—1975) jako pierwszy na stałe 
osiadł w Kazimierzu nad Wisłą w 
1927 r. i mieszkał tam aż do 
śmierci. Teraz (nareszcie!) twór
czość artysty możemy podziwiać 
w prywatnym muzeum, urządzo
nym w jego domu, staraniem ro
dziny, przede wszystkim syna Ja
nusza i synowej Wandy.
Malarzem został właściwie przy
padkiem. Urodził się w chłopskiej 
rodzinie we wsi Kozłów Szla
checki, położonej pomiędzy Ło
wiczem a Sochaczewem. W cza
sie pierwszej wojny światowej 
został ranny, gdy piechotą węd-

rował z Warszawy w rodzinne 
strony. Carscy żołnierze widząc 
leżącego chłopaka opatrzyli go i 
zabrali do Odessy. Tam miejs
cowe tilantropki odkryły i doceni
ły jego talent — posłały chłopca 
do Szkoły Rysunkowej. Kiedy 
wrócił do Warszawy, nie miał już 
innego wyboru, wstąpił do Szko

ły Sztuk Pięknych, związał się z 
Tadeuszem Pruszkowskim i 
Bractwem Św. Łukasza. Tadeusz 
Dobrowolski w Nowoczesnym 
malarstwie polskim, po wylicze
niu najwybitniejszych członków 
„Bractwa”, stwierdza: „Na czoło 
tych malarzy wysunął się Antoni 
Michalak”.

Zajął wysoką pozycję w sztuce. 
Zasłynął jako twórca monumen
talnych, dramatycznych w wyra
zie płócien o treści sakralnej, 
mających idealnie gładką po
wierzchnię i zwykle ciemną kolo
rystykę. Przed wojną zostat uho
norowany m.in. nagrodą na Mię
dzynarodowej Wystawie Sztuki 
Religijnej w Padwie. Dziś pow
szechnie uważany jest za jedne
go z najwybitniejszych artystów 
w dziejach polskiej sztuki sakral
nej. Drugi nurt w dorobku Micha
laka — to portrety, utrzymane w 
jasnej tonacji, jak chociażby po
pularny wizerunek Wandy Hoff- 
manowej (1936), wiszący w sto
łecznym Muzeum Narodowym.
24 września 1946 r. A. Michalak 
kupił od rodziny Skroczyńskich 
położony blisko kazimier
skiego rynku zrujnowany dom. 
Akt kupna spisał znany skądinąd 
notariusz Stanisław Cichosz. 
Bezstylowa siedziba mieszczań
ska z końca XVIII w. została 
„podrasowana” przez nowego 
właściciela i architekta Karola 
Sicińskiego. Mury podwyższono, 
zmieniono dach, dobudowano 
ganek wsparty na czterech ko-
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Dachówki 
dla zabytków 
to nasza specjalność.

Już od końca XIX wieku 
Zakłady Dachówek 
Ceramicznych F.v. Muller 
są aktywne w Europie 
Wschodniej. Stuletnie 
dachówki Miillera spoty
kamy w Szczecinie, 
Słupsku, Gdańsku a nawet 
w Królewcu.
Nasze początki to 1878 
rok. Dzisiaj jesteśmy z 
nowoczesną produkcją i 
szerokim wyborem modeli 
dachówek, kształtek oraz 
ozdób jednym z czołowych 
zakładów ceramicznych w 
Europie. Oferujemy 
profesjonalne rozwiązania 
dla zabytkowych dachów.

Kontakt w Niemczech:
F.v. Muller 
Dachziegelwerke
Tel.: 0049/6351/499111, 
w Polsce, Gdańsk 
Tel./Fax: 058/331750

Dachówki JlSL 
F.v. Muller llllll
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2.3. Obrazy Antoniego Michalaka: 
„Zdjęcie z krzyża” (po 1930 r.) (2) 

i mało znany portret 
ks. Władysława Korniłowicza 

(1940 r.) (3) 
(zdjęcia: 

1,3 — Janusz MUiszkiewicz)

lumnach. Zabieg ten dodał urody 
domostwu. Przechodzący ulicą 
Nadrzeczną obok posesji z nu
merem 24 sądzą zapewne, że mi
jają relikt dworkowej architektu
ry. Właśnie tu, gdy wejdziemy z 
sieni w drzwi po lewej stronie, 
możemy obejrzeć kilkadziesiąt

dzieł Michalaka. Przewodnikami 
po muzeum są syn Janusz, arty
sta malarz i historyk sztuki oraz 
synowa Wanda z Konopińskich, 
z wykształcenia muzeolog.
Dwór Michalaków od dawna peł
nił funkcję klasycznego, w naj
lepszym tego słowa znaczeniu, 
salonu artystycznego. Kto tu nie 
bywał! Iłłakowiczówna, Brandys, 
Jan Józef Szczepański, prof. Ma
rian Morelowski, nowojorski ma
larz Rafał Olbiński i np. dusza ka
zimierskiego towarzystwa, rzeź
biarz Jerzy Sikorski, autor m.in. 
stołecznego pomnika ku czci

żołnierzy gen. Maczka i płasko
rzeźby z postacią Tadeusza Kuli
siewicza, umieszczonej na domu 
przy ul. Mazowieckiej w Warsza
wie. Przez lata kolejni goście 
wprost domagali się utworzenia 
muzeum wielkiego artysty. Stało 
się to możliwe wyłącznie dzięki 
„Grillowi”, który zagościł w 
obejściu od strony podjazdu. 
Dochody z „Grilla” pozwoliły na 
kultywowanie sztuki. Oprócz sta
łej ekspozycji organizowane bę
dą zmienne pokazy sztuki współ
czesnej.

Janusz MUiszkiewicz

To samo ujęcie
Oto dwa widoki tego sa

mego fragmentu War
szawy: Krakowskie Przed

mieście od zbiegu z ul. Trę
backą ku pl. Zamkowemu. 
Na pierwszej ilustracji — gra
fice Fryderyka Krzysztofa 
Dietricha zatytułowanej „Vue 
du Faubourg de Cracovie du 
cóte de la Poste” — artysta 
utrwalił wygląd tego miejsca 
około 1820 r. Ilustracja druga 
— to zdjęcie z 1995 r. Już na 
pierwszy rzut oka dostrze
gamy sporo różnic, ale rów
nież jakże wiele elementów 
wspólnych, mimo że oba wi
doki oddziela od siebie po
nad 170 lat.
Aż do lat sześćdziesiątych 
XIX w. tak właśnie wyglądał 
ten fragment Warszawy. W 
centrum ilustracji widać ul. 

Kozią, której perspektywę 
zamyka — tak jak dziś — 
poprowadzony nad ulicą łą
cznik, tzw. most westchnień, 
bardziej na prawo zaś wiodą
cy ku Kolumnie Zygmunta 
północny odcinek tzw. wą
skiego Krakowskiego Przed
mieścia z zabudowanymi 
obiema pierzejami ulicy. Die
trich utrwalił wygląd stoją
cych tu wówczas kamieni
czek. Pokazane w dużym 
skrócie perspektywicznym 
wypełniają całą prawą stro
nę ilustracji. Kamieniczek 
tych było dziewiętnaście i tak 
opisywał je Aleksander 
Kraushar w Echach prze
szłości (Warszawa 1917): 
„ciągnął się tu szereg niepo
zornych kamieniczek. Były 
między nimi domostwa histo

ryczne/ wartości, między in
nymi dom stawnego mówcy, 
prawoznawcy i statysty 
Franciszka Barssa oraz dom 
słynnej kabalarki, Zofii de 
Puget Lhullier, którą warsza
wianie Mamselle Lulli zwali 
(...) Obok tego domu istniała 
rozległa kamienica wysta
wiona za czasów Stanisława 
Augusta przez Józefa Wasi
lewskiego, radcę dworu kró
lewskiego. Tam mieszkał od 
roku 1768-go biskup Ignacy 
Krasicki i dawał tzw. wieczory 
uczone, na których wraz z 
królem bywał cały świat lite
racki warszawski. Mieszkała 
tam w porze zimowej Elżbieta 
z Szydłowskich hr. Grabow
ska (...) morganatyczna żona 
Stanisława Augusta. Za cza
sów pruskich kamienica owa
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1.2. Na grafice 
F.K. Dietricha 

z ok. 1820 r. (1) 
i obecnie (2) 

(fot. Maria Barbasiewicz)

była rezydencją zimową 
wygnanego Bourbona, póź
niejszego króla Ludwika 
XVIII-go". Dom Wasilewskie
go, później będący własnoś
cią Wilhelma Malcza i księ
garza Samuela Orgelbranda, 
stał frontem do pl. Zamko
wego i na omawianej ilustra
cji nie jest widoczny, stanowi 
jednak integralną część tego 
bloku zabudowy.
W połowie lat sześćdziesią
tych XIX w. wszystkie wido
czne kamieniczki wyburzono. 
Decyzję tę podjęto w celu 
usprawnienia komunikacji. 
Od kiedy bowiem zaczął 
funkcjonować most Kierbe
dzia (1864 r.), na ulicach 
wiodących od pl. Zamkowe
go do placu przed Dworcem 
Warszawsko-Wiedeńskim na
stąpiło wyraźne zagęszcze
nie ruchu pojazdów i pie
szych. Powołano zatem komi
tet mający tę niedogodność 
zlikwidować. Po rozważeniu 
różnych koncepcji zapadła 
decyzja o rozbiórce domów 
położonych między Krakow
skim Przedmieściem a Dzie
kanką oraz o przedłużeniu ul. 
Miodowej do Krakowskiego 
Przedmieścia. To drugie 
przedsięwzięcie zrealizowa

no dopiero w latach osiem
dziesiątych XIX w. W ten 
sposób uregulowano i us
prawniono komunikację mię
dzy dwoma warszawskimi 
dworcami kolejowymi — Pe
tersburskim (obecnie Wileń
skim) i Warszawsko-Wiedeń
skim, a północny odcinek 

Krakowskiego Przedmieścia 
uzyskał znany nam współ
cześnie wygląd, zaś na pow
stałym w ten sposób skwerze 
— między figurą Matki Bo
skiej Passawskiej a kościo
łem pokarmelickim — w 
1898 r. stanął pomnik Adama 
Mickiewicza.

Najważniejszym, pierwszo
planowym budynkiem przed
stawionym po lewej stronie 
ryciny Dietricha jest gmach 
tzw. Poczty Saskiej. Pałac 
ten, wzniesiony około połowy 
XVfll w. dla gen. Franciszka 
Jana Załuskiego, od 1761 r. 
był własnością Teodora 
Wessla, a następnie kolejno: 
Fryderyka Alojzego Bruhla i 
Tomasza Uruskiego, od 1790 
r. króla Stanisława Augusta, 
potem ks. Józefa Poniatow
skiego, Tyszkiewiczów i Ostro
wskiego. W 1804 r. dom 
kupiły władze pruskie dla ge
neralnego pocztamtu berliń
skiego. Poczta mieściła się tu 
również w okresie Księstwa 
Warszawskiego (Dyrekcja 
Generalna Poczt i pocztamt 
warszawski) i Królestwa Pol
skiego, aż do 1865 r„ gdy Za
rząd Pocztowy i pocztamt 
przeniesiono do innej siedzi
by. Pierwotnie byt to budynek 
dwupiętrowy z trzyokienną 
facjatką, tak jak na grafice z 
XIX w. Swój pierwotny wygląd 
zachował do 1882 r„ kiedy 
przy poszerzaniu ul. Trębac
kiej dawną pocztę przebu
dowano według projektu Ale
ksandra Woydego i Włady
sława Marconiego. Budynek 
został podwyższony wów
czas o piętro i zyskał nową 
elewację: przebudowano go, 
ścinając narożnik oraz pod
ciągając trzecią kondygnację 
na całej długości; Marconi 

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie z

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

siownie Słownie
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imię  
nazwisko  
kod poczt.----------------------------------------
adres  
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AMOS 

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

podpis przyjmującego

WPŁACAJĄCY
imię  
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zmienił również dekorację 
architektoniczną fasady. Bu
dynek został wypalony w 
czasie powstania warszaw
skiego, po wojnie zaś odbu
dowany pod kierunkiem Jana 
Bieńkowskiego i oddany do 
użytku jesienią 1947 r. Przy
wrócono mu na ogół wygląd 
przedwojenny, zmieniając je
dynie otwory parteru — zni
knęły witryny sklepowe, zlik
widowano bramę przejazdo
wą i umieszczono na jej 
miejscu portal wiodący do 
hallu. Obecnie w gmachu 
mieści się prokuratura.
Na grafice widoczny jest 
również przy lewej krawędzi 
trzyosiowy budynek sąsiadu
jący od południa z pocztą. 
Stał on na rogu ul. Trębackiej 
i Krakowskiego Przedmieścia 
aż do momentu rozszerzenia 
tej pierwszej w 1882 r.; wów
czas narożna kamieniczka 
została zburzona.
Placyk na ilustracji Dietricha 
wydaje się dużo rozleglejszy i 
otoczony większymi gma
chami niż obecnie. Takie 
wrażenie narzucił widzowi ar
tysta dzięki lekkiemu zmody
fikowaniu zasad perspekty
wy, spojrzeniu na to miejsce 
z większej odległości, jakby z 
góry, oraz pewnemu zminia
turyzowaniu postaci. Ten 
fragment Warszawy był kie
dyś bardzo ruchliwy, obecnie 
mijany jest w pośpiechu 
przez zdążających ku Stare
mu Miastu.

Maria Barbasiewicz

Vanitas

Vanitas — portret tru
mienny na tle sarmac
kich obyczajów pogrzebo

wych” — to tytuł otwartej 24 
listopada 1996 r. w Poznaniu 
wystawy. Jest to czwarta 
spośród poświęconych pol
skiemu barokowi ekspozycji 
zorganizowanych w ostat
nich latach przez Muzeum 
Narodowe. Zainteresowanie 
kulturą i sztuką baroku jest w 
ostatnich latach duże, ale to, 
co nastąpiło teraz, przerosło 
wszelkie oczekiwania — ta
kich tłumów, jak na otwarciu 
tej wystawy dawno w po
znańskim muzeum nie oglą
dano. Otwarcie wystawy od
notowały też liczne ogólno
polskie środki masowego 
przekazu, co również jest nie
typowe, zważywszy, że cho
dzi o imprezę pozawarszaw- 
ską.

A było co podziwiać. W rezul
tacie wieloletniej pracy komi
sarza wystawy — pani Joan
ny Dziobkowej, ekspozycja 
objęła ponad 400 obiektów, 
w tym ponad 300 portretów 
trumiennych, a także Inne fu- 
neralia — chorągwie na
grobne, epitafia, elementy ka
tafalków, szaty liturgiczne, 
obrazy i grafiki o tematyce 
mortalnej, tablice żałobne, 
medale pogrzebowe itp. A to 

wszystko — w oryginalnej, 
wprowadzającej widza w 
epokę i w temat, aranżacji 
plastycznej Ryszarda Kaji,

kofag wypożyczono z kościo
ła farnego w Czarnkowie. Po
zostałe eksponaty (oprócz 
stanowiących własność Mu-

czego przykład widzimy na 
ilustracji przedstawiającej 
zaaranżowaną w jednej z sal 
kryptę, w której ustawiono 
oryginalny, pochodzący z 
około 1628 r. cynowy sarko
fag Adama Sędziwoja Czarn- 
kowskiego (dzieło poznań
skiego konwisarza Jakuba 
Kanadeja), oczywiście wraz z 
portretem trumiennym; sar

zeum Narodowego w Pozna
niu) wypożyczono z 50 koś
ciołów i klasztorów, 2 biblio
tek, 42 muzeów i galerii (w 
tym dwóch lwowskich), a 
także od osób prywatnych. 
Uzupełnieniem ekspozycji 
był piękny katalog, objętością 
zbliżony do książki telefoni
cznej. Wystawa trwała do 
marca 1997 r. . (A.S.)

Prenumerata

miesięczniki cena
I egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od-do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,00

Płomyczek 1,80

Poznaj 

Swój Kraj
3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość 1,60

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 7,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

3,50

Razem zł:
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Poznaj 

Swój Kraj
3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
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Sztuki
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY ! OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać 
pod adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Pię
kna 44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po 
przyjęciu zamówienia należy wpłacić odpo
wiednią sumę na konto: Oficyna Wydawnicza 
AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII 
O/Warszawa, nr 10201084-77578-270-1-111.

I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe:

— cała kolumna wewnętrzna — 1200 zł
— 1/2 kolumny wewnętrznej — 600 zł
— 1/4 kolumny wewnętrznej — 300 zł
— 1/8 kolumny wewnętrznej — 150 zł
— cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) — 1400 zł

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej
— 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) rekla

my mieszczącej się w profilu pisma — 1500 zł
— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

— cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III)
— 1300 zł

— 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 zł do 2000 zł 
według indywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne:

jedno słowo — 70 gr
jedno słowo w ramce — 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społe
cznych opiekunów zabytków udzielana jest zniż
ka w wysokości 20%.

W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypad
ku dostarczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia 
gotowego do druku (naświetlonych klisz) udzie
lany jest rabat 10%.

PODATEK VAT doliczany jest do zleceń:
— instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gos

podarczych
w wysokości 22% ceny reklamy — ogłoszenia;
— osób prywatnych nie prowadzących dzia

łalności gospodarczej
w wysokości 7% ceny ogłoszenia.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3 zł. Wpłaty na minimum trzy numery 
przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Oficyny Wydaw
niczej AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12, 
PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578-270-1- 
-111 (na załączonym na s. 37 przekazie poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy 
wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum 10 egz. — dodatkowo jeden egzemp
larz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 
150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie 
pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem telefo
nu: 34-65-21.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS 
oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej 
im. Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieś
cie 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).

Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą mu
zea:
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. Koperni
ka 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 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsudskie
go 16
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackie
go 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
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. Zam
kowy
WARTA: Miasto i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecie 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” 
przyjmowane są na III kwartał do 5 czerwca br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE

I. SZKŁO

3. Wyroby szklane XIV—XVIII w.

Historia wytwarzania szklanych wyrobów użytkowych 
sięga w Polsce początku XIV w. Z tego czasu pochodzą 
pierwsze znane dokumenty, świadczące o istnieniu hut 
szkła na terenie Wielkopolski i Małopolski. Huty te, za
kładane przez właścicieli ziemskich w obrębie ich posiad
łości, były niewielkimi warsztatami, produkującymi na po
trzeby lokalne szklane naczynia stołowe — szklanki, kie
liszki, butelki. Od XV w. większy rozwój szklarstwa na 
ziemiach polskich związany był z powstawaniem cechów 
szklarzy w miastach — Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Po
znaniu, Kaliszu, Lublinie, Lwowie, Wilnie i wielu innych. 
Produkcja szkła odbywała się przeważnie w małych hu
tach, posiadających tylko jeden piec do wypalania masy 
szklanej. Masę tę uzyskiwano przez topienie oczyszczone
go piasku (zawierającego „szklisty” dwutlenek krzemu) z 
popiołem z drewna bukowego, świerkowego lub sosnowe
go (stanowiącym topik — dwutlenek potasu) i dodawanie 
jako środka stabilizującego różnych skał wapiennych (wa
pienia, margla, kredy). Taki skład miało powstające w kra
jach środkowoeuropejskich — również i w Polsce — szkło 
potasowe, zwane też leśnym, twardym lub „krótkim”. 
Nazwy te oddają właściwości owego szkła: zawartość tlen
ku potasu uzyskiwanego z popiołu drzew leśnych, odpor
ność na nacisk, zwartość, szybki czas stygnięcia, wymaga
jący prędkiego formowania szklanej masy. Gorącą masę 
szklaną nabierano na piszczel (długą, metalową rurkę) i 
przez wydmuchiwanie, walcowanie, operowanie nożycami 
i szczypcami uzyskiwano pożądany kształt wyrobów. Ze 
względu na niedostateczne oczyszczenie masy szklanej 
miały one najczęściej zielonkawe lub żółtawe zabarwienie 
i nie były w pełni przejrzyste. Najczęściej wytwarzane na
czynia — szklanki, kieliszki, butelki były proste, przysa
dziste, grubościenne.
Od XVI w., czyli od renesansu, datuje się rozwój polskie
go szkła artystycznego. Było ono precyzyjniej formowane i 
różnorodnie zdobione, ale prawdziwy rozkwit tej gałęzi 
rzemiosła artystycznego przypadł dopiero na czasy baroku
— wiek XVII i XVIII. W XVII w. spotykało się w Polsce 
szkła zdobione wdmuchiwanymi do wewnątrz bańkami 
powietrza oraz nakładaną na powierzchnię naczynia deko
racją z guzów, kropli czy ornament wyciskany na gorąco
— ząbki, karbowania. Próbowano też w hutach polskich, 
zwłaszcza na terenach wschodnich, naśladować filigrano
we szkło weneckie, jednak rodzime grube szkło potasowe 
nie bardzo się nadawało do formowania cienkościennych 
naczyń z subtelnymi ornamentami szklanych nitek i pro
dukcja ta daleka była od weneckich pierwowzorów. 
Najbardziej popularnym sposobem dekorowania polskich 
szkieł w XVI i XVII w. było malowanie ich farbami ema

liowymi. Te kryjące, nieprzezroczyste farby sporządzano z 
łatwo topliwego mielonego szkła i tlenków metali, które 
pozwalały uzyskać barwy: czerwoną, niebieską, zieloną, 
żółtą, brązową, czarną i białą. Malowidła wykonywano „na 
zimno” na gotowym, ukształtowanym i wypalonym wyro
bie, a następnie poddawano ów wyrób powtórnemu wypa
laniu, by farby zespoliły się z powierzchnią szkła. Prefe
rowano głównie sceny religijne (Ukrzyżowanie, Matka 
Boska z Dzieciątkiem, święci), ale przedstawiano także 
sceny rodzajowe, herby i emblematy. W ten sposób zdo
biono przede wszystkim wilkomy cechowe — duże, cy
lindryczne szklanice, wsparte na niskiej, grubej stopie. 
Wilkomów używano w cechach przy różnych uroczystoś
ciach do spełniania toastów, stąd też prócz tematów reli
gijnych występują na nich postacie rzemieślników przy 
zabawie czy pracy oraz emblematy cechowe. I tak na wil
komie cechu szewców z Łańcuta widzimy rzemieślników 
wykonujących buty, a na wilkomie cechu garncarzy z Ła
gowa, obok postaci Matki Boskiej, świętych Piotra i Pawła 
pojawia się garncarz przy garncarskim kole. Nieliczne za
chowane wilkomy są zatem cennym źródłem informacji o 
pracy i obyczajach polskiego mieszczaństwa w XVII w. 
Świadczą też o dużych umiejętnościach artystycznych 
ówczesnych rzemieślników — malowidła wykonane są 
pewnymi, szerokimi pociągnięciami pędzla, obwiedzione 
swobodną, wyraźną kreską, a sceny umiejętnie zakompo
nowano na powierzchni szklanic.
Farbami emaliowymi zdobiono też pojedyncze krążki 
okienne, które w renesansie i wczesnym baroku wprawia
no w duże okna wnętrz kościelnych czy świeckich oszklone 
bezbarwnymi szybkami. Wprawdzie kryjące farby czyniły 
takie krążki nieprzejrzystymi, ale efekt kolorowej dekoracji 
na szkle był łatwiejszy do osiągnięcia niż w skomplikowa
nej technice wytwarzania średniowiecznych witraży. Na 
szklanych krążkach przedstawiano nie tylko tematy reli
gijne, herby czy godła cechowe; pod koniec XVII i na po
czątku XVIII w. malowano na nich także sceny alegory
czne i rodzajowe. Tak dekorowany jest zespół prostokąt
nych „obrazków na szkle” ze zbiorów Muzeum Narodo
wego w Warszawie z personifikacjami dwunastu miesięcy, 
malowanymi lekko i swobodnie, w jednolitej tonacji barw
nej.
W końcu XVII w. zaczęto wprowadzać w Polsce technikę 
szlifowania i grawerowania wyrobów szklanych, bardzo 
popularną w barokowym szklarstwie europejskim. Roz
powszechnienie tego typu zdobienia i znakomite efekty ar
tystyczne osiągnięto w tej dziedzinie dopiero w XVIII w., 
co przedstawimy w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka
——---------------------------------------------------------------
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1. Wilkom cechu garncarzy
w Łagowie z XVII w.

2. Wilkom cechu garncarzy
w Łagowie z XVII w.

z postaciami 
św. Piotra i św. Pawła

3. Szklanica w formie baryłki 
zdobiona wklęsłymi bańkami

(XVII-XVIII w.)

4. Szkło malowane na zimno
— scena z alegorią 
miesiąca września 

(XVII-XVIII w.)

(ze zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie)
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Po misji

1. Wczesnośredniowieczna moneta
z wizerunkiem Bolesława Chrobrego 
klęczącego przed św. Wojciechem
2. Scena śmierci św. Wojciecha 
na Drzwiach Gnieźnieńskich 
(ok. 1170 r.)
3. Sarkofag św. Wojciecha
pod ołtarzem katedry w Gnieźnie 
(Hans Brandt, ok. 1479 r.)
4. Srebrna trumna
z relikwiami św. Wojciecha 
w katedrze gnieźnieńskiej 
(Piotr van der Rennen, 1662 r.)
5. Polichromia w arkadzie nad niszą 
z sarkofagiem Mieszka I
i Bolesława Chrobrego
w Złotej Kaplicy katedry poznańskiej 
— Bolesław i Otton III
przed grobem św. Wojciecha 
(Edward Brzozowski, 1840 r.)

(zdjęcia: Stanisław Fitak)


