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Od redakcji
Redakcja zawsze z radością przyjmuje 
artykuły omawiające twórczość zapo
mnianych lub zupełnie nie znanych arty
stów. W ubiegłym roku udało się wydo
być z zapomnienia krakowskiego rzeź
biarza Alfreda Dauna, pomorskiego ma
larza Otto Priebego i Marcina Samlic- 
kiego — malarza-kolorystę z Bochni. 
Zwykle te sylwetki przypominają auto
rzy związani zawodowo z daną dziedziną 
twórczości, znający rodzinę zmarłego 
twórcy, rzadziej jego potomkowie. A tak 
właśnie jest w bieżącym numerze, gdzie 
o malarzu Wojciechu Piechowskim pisze 
jego krewny (s. 4). Dzięki tego rodzaju 
przypomnieniom nie tylko dowiadujemy 
się o życiu danego artysty, ale przede 
wszystkim — upowszechniając efekty je
go twórczości — wzbogacamy nasze 
wspólne kulturowe dziedzictwo. Dlatego 
namawiamy Czytelników do rozejrzenia 
się w zbiorach bliższej i dalszej rodziny, 
w rodzinnych dokumentach, które być 
może pozwolą „odkryć” jakiegoś zapo
mnianego twórcę. Jeśli okaże się, że jego 
działalność warta jest odnotowania i po
kazania w „Spotkaniach z Zabytkami” 
— prosimy o kontakt z redakcją.
W tym numerze poznamy także malar
stwo ścienne wybitnego reżysera i sceno
grafa, dyrektora teatru im. J. Słowackie
go w Krakowie Karola Frycza (s. 8), dzie
je wyprodukowanego w Polsce fortepia

nu mistrza Paderewskiego (s. 12), po
szukamy pierwowzoru dla Soplicowa z 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza 
(s. 13) oraz zastanowimy się, czy jabłko o 
nazwie koksa przeszło już do historii na
szych upraw sadowniczych i jego smak 
przechowujemy (jako zabytek!) tylko we 
wspomnieniach z dzieciństwa (s. 29). 
Chcemy także zwrócić uwagę na stano
wczy protest dwóch organizacji spo
łecznych (oraz redakcji) w sprawie po
mysłu odbudowania ruin zamku w Ka
zimierzu Dolnym (s. 34).

W następnym numerze — a będzie to ko
lejny numer sto dwudziesty piąty — za
proponujemy Czytelnikom ankietę doty
czącą „Spotkań z Zabytkami”. Takie an
kiety organizujemy co kilka lat, dzięki 
opiniom i propozycjom Czytelników nie
jednokrotnie wzbogacaliśmy nasze pis
mo nowymi pomysłami. Wśród uczest
ników ankiety rozlosowane będą nagro
dy — skromne, bo skromne, ale zawsze! 
W lipcowym numerze będziemy też ob
chodzić dwustulecie powstania polskiego 
hymnu, opowiemy o tzw. trwałych rui
nach budowli zabytkowych w różnych 
krajobrazach i o najwspanialszym ser
wisie, zwanym łabędzim. Oprócz tego 
poznamy stolicę szlachty laudańskiej, 
fajki z pianki oraz piękne drewniane 
cerkwie dalekiej Karelii.
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Od roku Zarząd Miasta Płocka 
wprowadza program rewitalizacji 
Starego Miasta. Program, mający 
na celu ożywienie tego rejonu, 
obejmuje m.in. remonty i moder
nizację zabytkowych budowli. 
Odnowione już zostały elewacje 
kamienic na Starym Rynku, przy 
ul. Grodzkiej, odrestaurowano 
Dom Darmstadt (dawny hotel de 
Berlin), rozpoczęto remont ratu
sza. Opracowane też zostały pro
jekty kompleksowego zagospo
darowania Starego Rynku. W 
marcu odbyła się wystawa 
wszystkich projektów, aby każdy 
mieszkaniec Płocka mógł je 
obejrzeć i wypowiedzieć się na 
ich temat w anonimowej ankie
cie. Całkowita rewitalizacja Sta
rego Miasta nastąpi prawdopo
dobnie nie wcześniej jak za 20 
lat, jednak tempo prowadzonych 
obecnie prac napawa optymiz
mem, że już wkrótce płocka sta
rówka będzie dużo piękniejsza.

(„Gazeta na Mazowszu", 
8 III 1997)

* ★ ★
Kopiec im. Marszałka Józefa Pił
sudskiego w krakowskim Lasku 
Wolskim rozsypuje się. Silna 
ulewa w maju ubiegłego roku 
rozmyła północno-wschodni stok 
kopca i do tej pory nie ma środ
ków na naprawę osuwiska (koszt 
prac określono na 800 tys. zł).
Kopiec usypany został w latach 
1934—1937. Ma on formę ścię
tego stożka o średnicy podstawy 
110 m i wysokości 32 m. Jest to 
jedyny w Polsce kopiec Piłsud
skiego. Patronat nad zabytkiem 
objął przed pięciu laty Sejm, któ
ry — miejmy nadzieję — znajdzie 
środki na podjęcie prac przy 
kopcu.
(„Gazeta w Krakowie", 5 II11997)

★ ★ ★
Wieża sanktuarium Matki Bo
skiej Częstochowskiej na Jasnej 
Górze odchyliła się od pionu o 78 
cm. Do tej pory nie ustalono 
przyczyny tego zjawiska. Na
ukowcy wśród różnych przypu
szczeń wymieniają też prace bu- 
dowlano-konserwatorskie pro
wadzone na wałach jasnogór
skich; w trakcie tych prac usu
nięto z wałów dużo ziemi i ka
mieni. Zdaniem niektórych zły 
wpływ na wieżę ma pobliska ar
teria komunikacyjna. Niewyklu
czone też, że pochylenie budowli 
nastąpiło na skutek przelotu sa
molotów — w latach siedem

dziesiątych i osiemdziesiątych 
przelatywały one specjalnym ko
rytarzem nad Częstochową, 
przekraczając barierę dźwięku. 
Analizę odkształcenia wieży 

zie na temat powrotu „Sądu 
Ostatecznego” do bazyliki Ma
riackiej trwa spór pomiędzy wła
dzami kościoła i muzeum.
(„Dziennik Bałtycki’’, 12 III 1997) 

nia Wenecji, władze miasta za
mierzają w jego ramach odbu
dować jeden z najsłynniejszych 
budynków tego rejonu — gale
riowca przy ul. Przyrzecze. Do

Zespól klasztorny 
na Jasnej Górze 

w Częstochowie, 
widok z lotu ptaka

prowadzą naukowcy z Politech
niki Szczecińskiej. Ważne, że 
według ich opinii obecny kąt na
chylenia budowli nie stwarza 
niebezpieczeństwa zawalenia.

(„Kurier Polski", 18 III 1997)

★ ★ ★
Tryptyk „Sąd Ostateczny" Mem- 
linga, wywieziony u schyłku dru
giej wojny światowej z bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku, w 1956 r. 
został zwrócony Polsce i przeka
zany gdańskiemu Muzeum Naro
dowemu. Według dyrektora 
muzeum dotychczas nie było 
możliwości przechowywania te
go znakomitego dzieła w koście
le zgodnie z wymogami konser
watorskimi. Niedawno jedna z

Środkowa część 
tryptyku Memlinga 
„Sąd Ostateczny”

firm niemieckich wystąpiła z pro
pozycją ufundowania specjalnej 
gabloty dla tryptyku, jeżeli pow
róci on do bazyliki. Gablota za
pewniałaby utrzymanie odpo
wiedniej temperatury i wilgot
ności powietrza, niezbędnych do 
właściwego przechowywania 
zabytku oraz zabezpieczałaby go 
przed uszkodzeniem mechani
cznym; wykonana z kuloodpor
nego szkła umieszczona byłaby 
na jednej z kondygnacji wieży, na 
którą prowadziłaby winda. Na ra-

★ ★ ★
W dniach od 20 marca do 4 
kwietnia br. czynna była w war
szawskim Muzeum Narodowym 
wystawa „Terakotowe ikony z 
Vinicy ze zbiorów Muzeum Ma
cedonii w Skopje”. Pokazane za
bytki, datowane na V—VI w., po
chodziły z wykopalisk prowadzo-

Ikona 
z przedstawieniem 

Michała Archanioła

Zagospodarowany 
fragment Bydgoszczy nad Brdą 

— tzw. Pałacyk Żeglugi Bydgoskiej 
(obecnie bank) 

przy ul. Grodzkiej 17 (XIX w.)
(fot. Piotr Walczak)

całego przedsięwzięcia muszą się 
jednak włączyć właściciele do
mów Wenecji — na 24 domy 
gmina zarządza zaledwie czte
rema. Władze miasta zapowiada
ją pomoc wszystkim, którzy zde
cydują się wyremontować swoje 
posesje i przywrócić im dawny 
wygląd.

('„Gazeta Regionalna", 
7 III 1997)

★ ★
nych przez archeologów mace
dońskich na terenie wczesnobi- 
zantyjskiej twierdzy Vinica, leżą
cej w pobliżu miasta Vinica w 
Kotlinie Koczanskiej, na połud
niowy wschód od Skopje. Zgro
madzone eksponaty obejmowały 
48 terakotowych reliefów z 
przedstawieniami postaci ze Sta
rego Testamentu, chrześcijań
skich świętych i symboli religij
nych. Odkryte przez archeolo
gów w 1985 r. reliefy leżały zako
pane na głębokości ok. 2 m — 
znalezisko to okazało się jednym 
z najcenniejszych i najbardziej 
zagadkowych znalezisk archeo
logicznych w rejonie Półwyspu 
Bałkańskiego w ostatnich latach.

★ ★ ★
Bydgoska Wenecja — zespół 
domów dochodzących do wód 
Młynówki — na początku nasze
go wieku uważana była za jeden 
z bardziej malowniczych rejonów 
miasta. Domy te, powstałe w 
pierwszej połowie XIX w., dzisiaj 
są w bardzo złym stanie i miejsce 
straciło już swój urok. Niezbędne 
jest przeprowadzenie general
nego remontu wszystkich bu
dynków. Opracowany został 
ogólny projekt zagospodarowa-

Niedawno podaliśmy w „Spotka
niach z Zabytkami” informację, 
że czynione są starania o objęcie 
przemyskich fortyfikacji specjal
nym programem ministra kultury 
i sztuki. Starania uwieńczone 
zostały sukcesem. Minister po
wołał zespół do ratowania fortów 
przemyskich; przewodniczącym 
zespołu został prof. Andrzej Gru
szecki z Politechniki Warszaw
skiej. Podjęte przez zespół prace 
mają dać odpowiedź na pytanie 
— jak należy zachować ruiny for
tów oraz jak je zagospodarować 
pod względem użytkowym i tury
stycznym. Dzięki programowi po
jawią się też prawdopodobnie 
możliwości dotacji finansowych 
na prace remontowo-konserwa
torskie. Według konserwatora 
wojewódzkiego Marka Gosztyły 
musi się jednak znaleźć użyt
kownik, który zainwestuje w ra
towanie fortów przemyskich.

(„Nowiny", 26 III 1997)

OD Poglądy 
Poglądy
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o 
których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i 
gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które maję w 
swoich zbiorach i nie potrafię określić np. ich twórcy, lat powsta
nia, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji 
dokładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) wyrobów 
nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne niejas
ności. Redakcja w porozumieniu ze specjalistami będzie starała 
się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Około 25 lat temu znalazłam na 
brzegu Dunajca koło Czorsztyna 
zagadkowy przedmiot wykonany
— jak powiedziano mi w szcze
cińskiej Akademii Rolniczej — z 
paragnejsu. Długość przedmiotu
— 20 cm, największa szerokość
— 4 cm. Z kolei szczecińscy ar

kiejś pracy: jest tu bowiem 
„ostrze” i „rękojeść”. Mógł służyć 
np. do obrabiania skór i jako sie- 
kierka-klin do robót górniczych 
czy drogowych. Nic jednak nie 
wskazuje na to, że jest to narzę
dzie huńskie. Równie dobrze mo
że pochodzić z czasów wspót- 

cheolodzy sugerowali, że może 
to być pamiątka po bytności Hu
nów na naszych ziemiach".

Ewa Olszewska 
Szczecin

Fakt jest jeden — przedmiot zos
tał celowo przystosowany do ja

czesnych i było używane przez 
miejscowych górali. Chcąc pre
cyzyjnie określić pochodzenie 
narzędzia, trzeba wykonać ba
dania laboratoryjne, przede 
wszystkim pobrać próbkę do 
analizy. Chyba warto!

☆ ☆ ☆

„Jestem w posiadaniu srebrnej 
monety przedstawiającej króla 
Władysława siedzącego na tro
nie i trzymającego coś w ręku. Z 
drugiej strony monety znajduje 
się wizerunek biskupa Stanisła

wa stojącego z laską. Bardzo 
proszę o opis tej monety i odpo
wiedź, czy ma ona jakąś war
tość”.

Bogumił D. 
Nowy Sącz

Najstarsza polska moneta ze zło
ta — to dukat Władysława Ło
kietka (1306—1333) wybity w 
Krakowie prawdopodobnie w 
1330 r. Do dzisiaj znany jest tylko 
jeden pewny egzemplarz (w Mu
zeum Narodowym w Krakowie) i 
przypuszcza się, że emisja tych 
dukatów była bardzo ograniczo
na. Pana moneta wykonana zos
tała ze srebra i była naśladow
nictwem złotej. Na awersie znaj-

☆ ☆

duje się postać siedzącego na 
tronie króla Władysława Łokietka 
z bertem w prawej i jabłkiem w 
lewej ręce; napis na otoku: 
WLADISLAVS Dl. G. REX. Na 
rewersie postać św. Stanisława 
biskupa z pastorałem w lewej rę
ce i z błogosławiącą prawą; na
pis: S. STANISLAVS POLE. Tak 
złoty, jak i srebrny dukat mają 
średnicę 21 mm. Wartość tych 
monet jest bezcenna!

☆

„Mam w domu dwa przedmioty, o 
których niewiele wiem. Pierwszy 
z nich — to obraz przedstawiają
cy prawdopodobnie Napoleona 
Bonaparte gdzieś w Rosji, o 
czym mogą świadczyć widoczne 
na horyzoncie kopuły cerkwi. 
Obraz ma wymiary 68 x 48 cm, 
wykonany jest na desce nie zna
ną mi techniką. Z tyłu obrazu 
znajduje się pieczątka wyko
nawcy lub sprzedawcy „H. TA
BOR". Jest to pamiątka po moim 
prapradziadku Stanisławie Stel
machu (1869—1932). Obraz wi- 
siat w jego chacie zbudowanej 
w 1901 r. w Strzemieszycach 
Małych (obecnie w granicach 
Dąbrowy Górniczej). We wsiach 
przeważały raczej obrazy o tema
tyce religijnej i taki obraz jest 
ewenementem. Być może jego 
obecność w wiejskiej chacie ma 

giej połowie XIX w. Mimo tego 
zasługuje on na miano zabytku, a 
na pewno pamiątki rodzinnej. 
Pieczątka na odwrocie — to 
prawdopodobnie znak wytwórcy 
oleodruku lub handlarza. Temat 
obrazu — wojny napoleońskie, 
być może rok 1812, ale bliższe 
ustalenia są ryzykowne. Można 
przypuszczać, że jest to jedno z 
wielu opracowań przedstawiają
cych pożar Moskwy — charakte
rystyczną zabudowę widać w 
głębi. Napoleon i stojący ofice
rowie wydają się zaabsorbowani 
jakimś niezwykłym widokiem — 
może właśnie pożarem. Nie zga
dza się tylko pora dnia — pier
wsze płomienie zauważono tam 
bowiem wieczorem 14 września 
1812 r. Trudno też ustalić autora 
oryginalnego obrazu. Armata, 
przy niej ciało kanoniera, wypa-

związek z patriotyczną działal
nością prapradziadka (PPS, zsył
ka na Sybir). Drugi przedmiot — 
to srebrna łyżeczka do herbaty, 
którą znalazł mój wujek, bawiąc 
się jako dziecko w piaskownicy. 
Na jej uchwycie wygrawerowane 
są litery:

K. P.
4

P. P. LEG.”
Arkadiusz Rybak 

Strzemieszyce

Obraz można uznać za interesu
jący przykład kultywowania tra
dycji napoleońskiej. Zapewne 
jest to oleodruk, czyli reproduk
cja wykonana techniką wielo
barwnego drukowania farbami z 
dodatkiem oleju; było to szcze
gólnie rozpowszechnione w dru- 

lony dom — przypominają nie
które prace Horacego Verneta 
(1789—1863). Możliwości jest 
jednak wiele, a rozwiązanie za
gadki możliwe jedynie po znale
zieniu pierwowzoru tego oleo
druku. Zachęcamy do poszuki
wań!
Łyżeczka — najprawdopodob
niej nie srebrna, ale posrebrzana 
— używana była, sądząc z napi
su, w: K(uchni) P(olowej) 4. P(ut- 
ku) P(iechoty) Leg(ionów); po
chodzi zapewne z lat dwudzie
stych.

W W wi.edzieć 
W Wf więcej
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Często pokazujemy 
sylwetki i dzieła 

mało znanych 
lub zapomnianych 
polskich artystów. 

Niewątpliwie 
do tej drugiej grupy 

należy Wojciech 
Piechowski, którego 
pełne dramatyzmu 

obrazy są dziś 
dużą rzadkością; 

o artyście 
pisze jego krewny. 

Albo też inny obraz „Chrystus wśród siepaczy”, z 
którego znakomitą akwafortę wykonał Władysław 
Pankiewicz. Twarz Chrystusa o klasycznie pię
knych rysach, spływająca strumykami krew, żylaste 
dłonie oprawców, które wczepiają się żarłocznie w 
swą ofiarę i mówią więcej o brutalności oraz okru
cieństwie wydarzeń niż niejedna panorama Golgoty. 
Malarzem, który stworzył te sceny, był Wojciech 
Piechowski, żyjący w latach 1849—1911, bardzo cha
rakterystyczny, zarazem wybitny przedstawiciel 
szkoły monachijskiej w polskim malarstwie. Urodził 
się w Nosarzewie Borowym, rodzinnym majątku 
ziemskim opodal Mławy, był podobnie jak wielu póź
niejszych mistrzów palety i pędzla uczniem Wojcie
cha Gersona. Później udał się na studia do Akademii 
w Monachium. Malował wnętrza dworów, głównie 
Nosarzewa, sceny z życia ziemiaństwa na Mazowszu, 
sceny wiejskie, jak wnętrze kuźni czy chłopskie wese
le, obrazy religijne, alegorie. Wojciech Piechowski 
był o wiele bardziej znany za granicą niż w Polsce. 
Rozgłos przyniosły mu zwłaszcza dwie międzynaro
dowe wystawy w Stanach Zjednoczonych, w San 
Francisco i w Chicago, uwieńczone medalami złotym 
i brązowym, oraz srebrny medal w 1900 r. na mię
dzynarodowej wystawie w Paryżu. Gdy Piechowski 
udawał się na tę wystawę, jego mistrz, Wojciech Ger
son uroczyście go pobłogosławił, życząc sukcesu, 
które to życzenia wkrótce się sprawdziły.

Trzy widma 
i toast

JERZY PIECHOWSKI

C
óż to za osobliwy świat — wyrosłe z mo
nachijskiej szkoły polskie malarstwo z 
przełomu XIX i XX w.! Na łóżku, w 
ciemnym zatłoczonym pokoju leży 
dziecko, które już umarło albo za chwilę umrze. 

Wzrok notuje szczegóły: skrzynię na pierwszym pla
nie czy przypadkiem, czy z zamierzenia podobną do 
trumny, rozpacz matki, jej gest pełen grozy. Na ze
wnątrz domu tłucze się ptaszysko, zamiata skrzydła
mi okno — zwiastun śmierci w ludowych podaniach, 
którego wrzask zda się słyszeć, jak ponuro rozbrz
miewa budząc mieszkańców domu; obraz ten nosi ty
tuł „Puszczyk”.

W Polsce Wojciech Piechowski rzadko brał 
udział w wystawach, a jeśli, to w „Zachęcie” 

i w salonie Krywulta w Warszawie — artystycznych 
giełdach tamtej epoki. Niewiele też sprzedawał 
swoich dzieł, głównie przez galerie w Monachium do 
Stanów Zjednoczonych. Część obrazów, jak choćby 
dynamicznie malowane, pełne rozmachu i tempera
mentu, jakim odznaczali się niektórzy dawni Fla- 
mandowie, „Chłopskie wesele” czy też oryginał 
obrazu „Marsz żałobny” — zaginęła podczas wojny. 
Toteż malarska spuścizna Piechowskiego stanowi 
dziś niezmierną rzadkość na antykwarycznym rynku. 
Niektóre prace oglądać można w Muzeum Ziemi 
Zawkrzeńskiej w Mławie, w okolicy której znajduje 
się Nosarzewo. Trafiło tam również trochę rodzin
nych pamiątek — sekretarzyk z epoki rokoko i por
trety z XVIII w.
U malarzy szkoły monachijskiej ogromną rolę od
grywały subtelności, półtony, półcienie. Wzrok za
trzymuje się w okruchach światła, płatki śniegu lśnią 
jak biżuteria, te zaś na pozór drobiazgi zaczynają na
bierać tak odrębnego życia, że bez owych wyrafino
wanych znaków przekazywanych widzowi cały obraz 
traci znaczenie i sens. Układ świateł, cechy koloru i 
rysunku nabyte w wyniku dokładnego studiowania 
dzieł starych mistrzów flamandzkich i włoskich w 
monachijskiej Pinakotece czy też oddalonych o dzień 
drogi koleją żelazną skarbów Wenecji, Florencji lub 
Rzymu służyły nie tylko popisowi artystycznych 
umiejętności. Miały o wiele głębsze, wyrażane często
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1.2.3. Obrazy 
z wnętrzem dworu: 
„Marsz żałobny” (1), 
„Toast weselny” (2)
i „Wielkanocne święto” (3)
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4.5. Obrazy: 
„Rezurekcja” (4) 

i „Wnętrze kuźni” (5)

wprost w programie monachijeżyków znaczenie. 
Chodziło o „die Stimmung” — nastrój, nastrojowość, 
zdolność budzenia wyobraźni, które to cechy mo- 
nachijczycy uznali za najważniejsze. Przewodnia dla 
całej Akademii Monachijskiej idea nastrojowości w 
obrazach Polaków nabrała jednak szczególnej wagi i 
odrębnego sensu.
Polska przecież jako państwo w tamtych czasach nie 
istnieje. Jeśli jednak mimo wszystko trwa, to wyłą
cznie jako panująca w mózgach Polaków idea, w któ
rej świetle romantyzm, kostium historyczny, mona
chijska „die Stimmung”, filozofia sztuki, literatura, 
malarstwo i muzyka, różne gałęzie humanistycznej 
wiedzy, wreszcie wszystko, czym żyje kraj, zyskuje 
jakby czwarty wymiar. „Nastrój” staje się osobliwym 
wyrazicielem idei, jej pełnym siły i dobrej woli wy
znawcą. Tak oto racje w sztuce łączą się z racją stanu, 
co stanowi już tradycję w dziejach polskiej kultury, 
poczynając od epoki oświecenia.
Nowy romantyzm w sztuce starał się zrówno
ważyć, a może wręcz usunąć z obszarów świa
domości tragiczną rzeczywistość Polski, jej 
nieobecność na politycznej mapie świata, sto
sując metodę ataku. Tworzona przez polskich mo- 
nachijczyków „die Stimmung” nie jest więc jakimś 

nastrojem w ogóle, ani też — przynajmniej jako re
guła — nastrojem obcych miejsc, ale nostalgiczną au
rą wsi spod Krakowa, jesieni na Mazowszu, urody i 
brzydoty miasteczek, koni, wozów, Żydów, dworów i 
chłopskich chat, pustego pola, po którym spieszy z 
rozkazem oficer powstania listopadowego; a wszyst
ko to istnieje tylko w Polsce, w każdym szczególe jest 
nią napiętnowane. Poczucie wagi, jaką ma dla rodzi
mej i światowej sztuki fenomen zwany Polską, pie
częć własnej indywidualności odciska się w malar
stwie artystów spod znaku Klasy Rysunkowej — ma
larskiej uczelni prowadzonej przez Wojciecha Ger
sona i spod znaku Monachium.

Wojciech Piechowski odznaczał się wyjątkową 
nawet w gronie uczniów bawarskiej Akade
mii zdolnością budzenia nastroju, działania wprost 

na wyobraźnię zgodnie z programową zasadą „die 
Stimmung”. Obraz „Marsz żałobny”, który może 
służyć za przykład owej siły nastroju, należy do naj
dziwniejszych, zarazem najbardziej oryginalnych 
dzieł polskiej szkoły monachijskiej. Wyobraźnia arty
sty przekroczyła tu bowiem granice czasu, sięgając 
ku wydarzeniom, jakie rzeczywiście w przyszłości 
miały się rozegrać. Twórcy dzieł sztuki doznają nie
kiedy takich przebłysków intuicji, które nazwać mo
żna wejściem w stan profetycznego snu. Trzy szkie
lety ubrane w opończe urządzają koncert w opusto
szałym domu. Jeden bije w dzwon, drugi gra na forte
pianie, trzeci szarpie smykiem struny wiolonczeli. Za 
oknami przeciąga pogrzebowy kondukt. Widać tru
mnę i uniesione do góry twarze ludzi. Wnętrze — to 
salon dworu w Nosarzewie Borowym, który dziś jest 
ruderą. Trzy postacie żałobnego marsza, trochę zło
wieszcze i nieco groteskowe, tworzą wizję, jaką miewa 
się w złym śnie: trwa życie domu, toczy się normalnie 
świat. Wszystko na pozór jest codzienne, zwyczajne. 
A tymczasem jawi się już bakcyl śmierci, kornik za
głady przegryza tę żywą tkankę codzienności.
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„Marsz żałobny” namalowany w 1906 r., wystawiony 
w Warszawie po raz pierwszy rok później, zyskał 
rozgłos także z uwagi na szczególny temat, który za
pada w pamięć, budząc bardzo różne skojarzenia. 
Publikowany m.in. w „Tygodniku Ilustrowanym” w 
1907 r. zawiera przesłanie, które jest właśnie przebły
skiem profetycznej intuicji: oto zjawiają się zwiastu
nowie śmierci, pustki i zniszczenia; grają utwór niby 
„Totentanz” Liszta, zapowiadając czasy, które istot
nie nadejdą. Lecz publiczności, która w tamtym cza
sie oglądała osobliwe dzieło Piechowskiego, nie mogło 
przychodzić na myśl, że już za niespełna czterdzieści 
lat przeminie w Polsce nieodwołalnie pewna postać 
świata. Przekraczał bowiem wówczas ludzką wyobra
źnię kres pewnej epoki, po której przetoczyła się fala 
barbarzyńskich zniszczeń, jaka dotknęła dwory i pa
łace po 1945 r.
Inny obraz — „Toast weselny”. Znowu w dworskim 
salonie, przy zastawionym stole gra żydowska kapela, 
jaką dziś można już spotkać tylko na obrazach sprzed 
stu laty. Rozgrzane winem twarze mężczyzn, uba
wiony, klaszczący w ręce pleban. Twarze bardzo wy
raziste, twarze — portrety znanych malarzowi osób. 
Tłum ludzi rozsadza wnętrze domu, rozbija — zda 
się — ramy obrazu. Ruch, realizm studiowanych 
okiem psychologa postaci, smuga światła na podło
dze, płomień świecy. Im dłużej patrzeć na obraz, tym 
silniej wzrok przyciąga ów płomień i smuga bieli na 
dębowych deskach, jakby malarz chciał w nich zam
knąć nastrój chwili.

Wojciech Piechowski zginął tragicznie w wypadku, 
gdy na drodze poniosły konie wystraszone trąbie
niem automobilu, jak wówczas nazywano nieliczne 
jeszcze na mazowieckiej wsi samochody. Nosarzewo, 
gdzie w wyobraźni malarza odegrały koncert trzy 
widma zagłady, było kiedyś miejscem nawiedzanym 
przez najsłynniejsze postacie polskiego malarstwa. 
Gościli tam: Józef Brandt, Wojciech Kossak, Mas
łowski i oczywiście Chełmoński, najbliższy przyjaciel 
oraz Wojciech Gerson, ich mistrz. Zjeżdżali się na 
wakacje do nosarzewskiego dworu i unosili wspo
mnienia, którym później nadawała kształt magia ich 
malarstwa. Piechowski był dziwakiem nieprawdopo
dobnym, o którym anegdoty krążyły w okolicznym 
ziemiaństwie i w rodzinie. Skłócony z braćmi w 
sprawach majątkowych, przebywał często u Szwoy- 
nickich, ziemian z Ukrainy, w Kuklówce zaś u 
Chełmońskiego nie chciał mieszkać we dworze, lecz 
zbudował rodzaj altany, gdzie spędzał większość cza
su, będąc blisko, a zarazem oddzielając się od przyja
ciela. Chodził po cmentarzach i zbierał wykopane z 
ziemi, zmurszałe kości umarłych, potrzebne mu ja
koby do studiów nad anatomią. Wymyślał później na 
ich temat opowieści grozy, łącząc dwa obszary na
strojów: ten z życia i ten z wyobraźni.
Świat przełomu epok niósł takie typy ludzi i 
taką właśnie aurę: nerwową, nostalgiczną — 
przeczucie końca czasu, niepokój przed podró
żą w nieznany wiek XX.

Jerzy Piechowski

Ambona z „dzikusami”

W Ścinawie Małej, około 20 km od Nysy, w gotyckim 
kościele parafialnym (przebudowanym w okresie 

baroku w latach 1744—1796) znajduje się ambona prze
niesiona tu z kościoła Św. Jakuba w Nysie. Powstała ona w 
latach 1776—1779 w warsztacie znanego snycerza ślą
skiego Józefa Hartmanna, przy udziale malarza Andrzeja 
Stephana. Ambona jest bogato dekorowana, a na gzymsie 
jej kosza znajdują się wyobrażenia alegoryczne — posągi 
symbolizujące kontynenty: Azję, Afrykę i Amerykę w dość 
skąpych, jak przystało na mieszkańców ciepłych krajów, 
strojach. Na ich stroje składają się zróżnicowane przykry
cia głów (także pióropusz), krótkie spódniczki sporządzone 
z materiału lub liści i drobiazgowo oddapa biżuteria: bran
solety, naszyjniki oraz kameryzowane pasy. Sens umie
szczenia postaci „dzikich" na ambonie jest zrozumiały w 
kontekście przedstawienia sceny zesłania Ducha Święte
go, znajdującej się na koszu kazalnicy — chodzi tutaj o 
rozszerzanie wiary na wszystkie kraje. Jednocześnie do
wiadujemy się, jak wyobrażano sobie w XVIII w. mieszkań
ców dalekich krajów.

Jan Samek
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To, że znany scenograf 
i reżyser teatralny 

maluje obrazy 
— nie budzi zdziwienia. 

Zaskakuje jednak 
fakt stworzenia 

kościelnej polichromii, 
o której 

śpiewano później 
w kabarecie 

„Zielony Balonik”.

Scenograf 
w kościele

LIDIA KUCHTÓWNA

Kiedy z szosy prowadzącej 
z Sandomierza 

do Krakowa 
skręci się koło Pacanowa 

w kierunku 
Dąbrowy Tarnowskiej 

i minie most 
na szeroko rozlanej Wiśle, 
wjeżdża się do Szczucina, 

zasobnej, dużej wsi. 
W jej centralnej części, 

w rynku, wznosi się 
póżnorenesansowy kościół 

Sw. Marii Magdaleny.

P
arafia istniała w Szczucinie już w 
XIV w., najstarsza świątynia nie 
dotrwała jednak do naszych czasów. 
Pozostał z niej tylko obraz Matki Bos
kiej Szczucińskiej, który umieszczono w ołtarzu 

głównym obecnego kościoła z XVII w. W ciągu 
wieków kościół kilkakrotnie ulegał pożarom. Po 
czwartym, w pierwszych latach naszego stulecia 
świątynię gruntownie przebudowano według 
projektu prof. Wiesława Zarzyckiego. Parafianie 
z ówczesnym proboszczem ks. kanonikiem To
maszem Łączewskim postanowili wtedy upięk
szyć kościół malowidłami. Ksiądz Łączewski ze 
znawstwem zatroszczył się o najwyższy poziom 
artystyczny wystroju i zamiast samemu zaanga
żować malarza, zwrócił się do dyrekcji Muzeum 
Narodowego w Krakowie z propozycją ogłosze
nia konkursu na wykonanie polichromii. Do jury 
powołano znakomitych znawców sztuki kościel
nej: Feliksa Koperę, dyrektora krakowskiego 
Muzeum Narodowego, profesorów Akademii 
Sztuk Pięknych Teodora Axentowicza i Ferdy
nanda Ruszczyca, architekta i konserwatora, kie
rownika odnowienia Zamku Królewskiego na 
Wawelu Zygmunta Hendla, architekta Jana Ka
rola Zubrzyckiego, komisarza biskupiego do 
spraw konserwacji dzieł sztuki kościelnej ks. 
prałata Franciszka Leśniaka oraz Ksawerego 
Bogusza, reprezentującego parafię w Szczucinie. 
W maju 1908 r. ogłoszono wyniki konkursu. 
Pierwszą nagrodę z prawem realizacji projektu w 
ramach umowy kontraktowej z Muzeum Naro
dowym jury jednogłośnie przyznało 30-letnie- 
mu wówczas malarzowi krakowskiemu Karolowi 
Fryczowi (1877—1963). Wprawdzie był to jego 
pierwszy projekt w dziedzinie sztuki sakralnej, 
lecz był artystą już uznanym, bardzo wykształ
conym i twórczym. Ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Krakowie, studiował także w Mona
chium, Wiedniu i Londynie. Od 1905 r. działał 
w Krakowie: malował obrazy, był twórcą sztuki 
stosowanej, grafikiem, dekoratorem teatralnym, 
wykładał historię sztuki, trudnił się wystawien
nictwem, poligrafią, działał w kabarecie „Zielo
ny Balonik”.

Projekt, który zgłosił na konkurs, uznano za 
bardzo nowatorski, Frycz bowiem przyjął 
założenie, że nie będzie w polichromii nawiązywał 

do późnorenesansowej bryły kościoła ani do ba
rokowych ołtarzy. Zaproponował natomiast de
korację współczesną, zgodną z upodobaniami 
estetycznymi epoki Młodej Polski. Jak sam wy
jaśniał, chciał, aby świątynia dzięki jego poli
chromii przybrała uroczysty, odświętny i rados
ny charakter, żeby ściany sprawiały wrażenie 
obwieszonych kobiercami, kosztownymi tkani
nami, makatami i kapami wschodnimi, girlan
dami kwiatów.
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1. Kościół Św. Marii Magdaleny w Szczucinie

W prezbiterium na bocznych ścianach umieścił 
cztery kompozycje figuralne obramowane deko
racyjnym motywem, przypominające gobeliny. 
Pierwszy obraz przedstawia Chrystusa w Ogrój
cu, wśród lilii i krzewów cierniowych. Anioł z 
wyrazem boleści na twarzy trzyma w ręku kie
lich goryczy. Na drugim malowidłe znajduje się 
oryginalne przedstawienie Trójcy Świętej: Bóg 
Ojciec w szacie ozdobionej motywem pawich 
oczek, gestem Opatrzności ochrania Dzieciątko 
Jezus, trzymające w ręku chorągiew — symbol 
Zmartwychwstania, stojące na kuli ziemskiej 
opasanej przez węża. Nad wodami, we wszech- 
świecie unosi się gołębica — Duch Święty. 
Trzem Osobom towarzyszą anioły, przeniesione 
tu z włoskich fresków. Po prawej stronie obrazy 
ukazują Ukrzyżowanie na kamienistej, ciernio
wej Golgocie w momencie zaćmienia słońca na 
granatowym nieboskłonie oraz scenę zesłania 
Ducha Świętego, pojawiającego się nad Matką 
Bożą i apostołami w postaci Gołębicy, z której 
skrzydeł spływają płomyki łask. Na ścianie nad 
ołtarzem głównym znajduje się Trójca Święta z 
Bogiem Ojcem w stroju biblijnego patriarchy. 
Na łuku tęczowym malarz umieścił pośrodku 

symbol Hostii, którą z obu stron adorują anioły z 
motylimi skrzydłami, z płonącymi świecami w 
rękach.
„Motyw głównej nawy — to na tle zielonym, kom
binowanym z kilku odcieni, złota karpia łuska — 
opisywał Adolf Nowaczyński w tygodniku 
„Świat”. — Między oknami przewija się motyw 
owocu i kwiecia granatu. Oba łączą się nad chórem 
z kwiatami traktowanymi makatowo, które wień
czą ujęty w tło złote ryngraf z Matką Boską Czę
stochowską. Cały kościół obiega fryz, wypełniony 
czarno-różowym motywem roślinnym, jak w słuc- 
kim pasie. Sklepienie wreszcie, to jakby haft 
dzierzgany w kwiaty i gałązki, a u szczytu, w 
strzelistej rozecie, Baranek Boży”.
W polichromii przewija się secesyjne zdobnict
wo: stylizowane róże, płomieniste liście dębu, 
beżowe liście paproci, błękitne ozdoby w kształ
cie serca, pawie oczka, fantazyjne kielichy kwia
tów, ornamenty o płynnej linii. Z secesją łączą 
się motywy ze sztuki ludowej: góralskie parzeni
ce, wzory z wycinanek na stropie bocznych naw. 
Tadeusz Chrzanowski i Marian Kornecki w mo
nografii Sztuka Ziemi Krakowskiej podkreślają 
„ogromny zmysł dekoracyjny twórcy. U Frycza 
ornamentyka jest jakby wyzwolona z jakichkol
wiek obciążeń, można by rzec — niezawisła i 
prawdziwie secesyjna”.

Wystrój malarski świątyni szczucińskiej 
został ukończony w listopadzie 1908 r.

Ksiądz Łączewski składał w prasie podzięko
wanie Karolowi Fryczowi „za artystyczne i su
mienne przeprowadzenie całej pracy malarskiej w 
kościele szczucińskim i wykonanie jej przy pomocy 
gorliwych, przykładnych współpracowników”. 
Dzieło zyskało wysokie oceny komisji z ramienia 
krakowskiego urzędu konserwatorskiego, w 
skład której wchodzili m.in. Witold Noskowski, 
Jerzy Warchałowski — prezes Towarzystwa Pol
ska Śztuka Stpsowana, architekt Franciszek Mą- 
czyński. W „Świecie” i „Biesiadzie Literackiej” 
ukazały się zdjęcia polichromii. „Pan Frycz 
stworzył w Szczucinie dzieło niepospolite” — 
podkreślał Nowaczyński.

„Rzecz podobała się ogromnie — wspominał ks. 
Józef Rokoszny, rektor kościoła Św. Jakuba w 
Sandomierzu. — Wielu znawców jeździło specjal
nie oglądać tę barwną, żywą polichromię o nowych 
ciekawych motywach”. Wśród oglądających nie 
zabrakło również przyjaciół Frycza — cyganerii 
z „Zielonego Balonika”. Skutek był taki, że o 
kościele parafialnym w Szczucinie śpiewano w 
Jamie Michalikowej piosenkę Tadeusza Boya- 
-Żeleńskiego: opowieść wędrownego dziadka, 
który chce udać się aż do samego biskupa ze 
skargą, że jakiś „malarz, co na piechotę tam po
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2. 3. 4. Sceny z prezbiterium: 
Ukrzyżowanie (2), 

Zesłanie Ducha Św. (3) 
i Trójca Św. (4)

prośbie załazł, kościół, co się cudami rozsławił, 
straśnie spługawił”. Dziadek okropnie lamentuje:

„Kędy janioły wprzód zdobiły ścianę,
Teraz kapłony wiszą podskubane,
A tam, gdzie beły święte męczenniczki,

Tłuste jendyczki”.

Boy pewnie jednak nie był w kościele szczuciń- 
skim, a motywy z ptactwem domowym obejrzał 
w krakowskiej restauracji Drobnera, zdobionej 
przez tego samego artystę. Dziadek z kabaretu 
„Zielony Balonik” gorszy się jeszcze faktem, że 
malarz na kościelnych ścianach umieścił swoich 
przyjaciół. „Za złego łotra wisi w Męce Boskiej 
Kunrad Rakowski” — śpiewa oburzony. Rze
czywiście, Frycz lubił portretować znajomych 
(podobno w postaciach aniołów uwiecznił piękne 
szczucinianki). Jednak rysów krakowskiego kry
tyka teatralnego nie doszukamy się, gdyż Frycz 
złego łotra po prostu nie namalował.
Głos dziadkowy o restauracji kościoła parafiałnego 
w Szczucinie przedrukowywany jest we wszyst- 4
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5. Wzory
z ludowych wycinanek 
na stropie
nawy bocznej

(zdjęcia: Lidia Kuchtówna)

kich wydaniach Słówek Boya. Tak więc poli
chromia kościoła w Szczucinie przeszła nie 
tylko do historii sztuki, lecz również do 
dziejów kabaretu. Leży także w kręgu zainte
resowań teatrologów, bowiem Frycz z bogactwa 
swoich wszechstronnych uzdolnień wybrał w 

końcu scenę i pozostał w historii teatru jako 
twórca współczesnej scenografii polskiej, zna
komity reżyser i dyrektor Teatru im. Słowackie
go w Krakowie.

Lidia Kuchtówna

Dziwne losy pokutnych 
krzyży

Stanisław Błaszczyk w publikacji 
Pokutne pomniki kamienne woj. 
leszczyńskiego w świetle dawnego 

prawa, zwyczajów i legend („Rocznik 
Leszczyński”, 1982) opisuje niewielki 
(wysokość 55 cm) krzyż o nieregular
nym kształcie stojący nad stawem we 
wsi Konary (gm. Miejska Górka) i po- 
daje związaną z nim legendę. Otóż 
dawno temu miejscowy pasterz owiec 
oburzony, że na posiłek otrzymał tylko 
czarny chleb, splunął nań i wrzucił do 
stawu. Za czyn ten został zamieniony w 
kamień i tak stoi do dzisiaj, ale co kil
kadziesiąt lat przesuwa się nieznacznie 
w kierunku stawu i gdy wreszcie stoczy 
się do wody — skończy się jego poku
ta. W latach siedemdziesiątych miejs
cowa młodzież wpadta na pomysł skró
cenia „pastuszkowi” okresu pokuty: wy
łamali krzyż z ziemi, zniszczyli przy 
okazji jego dolną część i wrzucili do 
stawu. Po interwencji pomnik został 
wyciągnięty z wody i osadzony w daw
nym miejscu.

Kilka lat temu byłem przejazdem w Ko
narach i — znając legendę o „pastusz
ku” — zainteresowałem się losem 
krzyża. Okazało się, że nikt w całej wsi 
i okolicy, łącznie z miejscową nauczy
cielką, proboszczem i naczelnikiem 
gminy, nigdy nie słyszał o żadnym krzy
żu pokutnym. Zrozumieli o co chodzi 
dopiero wtedy, gdy wspomniałem o le
gendzie. Okazało się, że kamień nad 
stawem w świadomości ludzi nigdy nie 
funkcjonował jako krzyż. Mówili, że 
obiektem interesował się wojewódzki 
konserwator zabytków, ale nie bardzo 
rozumieli, w jakim celu, była też propo
zycja przeniesienia krzyża na teren 
kościelny, czemu sprzeciwił się pro
boszcz, uważając, że nie jest to obiekt 
sakralny...

W dość szczególny sposób uhonoro
wany został inny krzyż w woj. leszczyń
skim stojący przy szosie w miejsco
wości Niechlów. Ma on wysokość 157 

cm, rozpiętość ramion 107 cm. Ramio
na zakończone są trójlistnie, z tyłu 
znajduje się zatarty napis, z przodu — 
wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa i 
klęczącej postaci ludzkiej. Podczas 
pobytu w Niechlowie dowiedziałem się, 
że w latach 1980—1981 postawiono 
ówczesnemu naczelnikowi gminy za
rzut, że nie dba o zabytki na swoim te
renie. Jako przykład wskazano właśnie 
stojący w polu krzyż kamienny. Na
czelnik polecił zatem o niego zadbać, 
co sprowadziło się do ogrodzenia krzy
ża metalowym płotkiem. Ponieważ 
ogrodzenie ma plan wydłużonego pro
stokąta, a krzyż stoi przy krótszym bo
ku — całość upodobniła się do grobu. 
Tak właśnie odebrali to okoliczni 
mieszkańcy i od tej pory każdego roku 
w dniu Wszystkich Świętych stawiają tu 
znicze...

Aleksander Stukowski
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B
ył rok 1919. Mistrz Ig
nacy Paderewski, siedząc 
w wytwornym wnętrzu 
secesyjnego hallu hotelu „Bristol” 

w Warszawie, gawędził z ożywie
niem ze swym przyjacielem Jenty- 
sem. Z nim właśnie przed kilkuna
stu laty finansował budowę „Bri
stolu”. Znany z poczucia humoru 
Jentys zagadnął w pewnej chwili 
Paderewskiego:
„ — Powiedz mi, mój drogi, jak to 
jest, że ty, który zawsze lak bar
dzo, przy każdej okazji manifestu
jesz swój patriotyzm i miłość do 
wszystkiego co polskie, ty, świato
wej sławy polski pianista i kompo
zytor. .. grasz nie na polskich, lecz 
na obcej produkcji fortepianach? ! ” 
Zaskoczony Paderewski spojrzał 
na przyjaciela i odparł:
„ — Istotnie, gram na steinwayach, 
instrumentach słynnej amerykań
skiej firmy Steinway. To znakomite 
fortepiany...".
„— Ale przecież u nas w Polsce 
działa wiele firm fortepianowych, 
jak choćby istniejąca od połowy 
XIX w. firma Antoniego Hofera. 
Właśnie fortepiany Hofera zdobyły 
wielokrotnie złote medale i pierwsze 
nagrody na światowych wystawach 
w Wiedniu i Petersburgu, i to przed 
takimi słynnymi firmami jak Pleyel 
czy Erard... ”— przekonywał Jen
tys.
Paderewski Zadumał się.
„— Wiesz — rzeki po chwili — 
właściwie to masz rację. Tak się 
powszechnie przyjęło, że pianiści 
światowej sławy koncertują na 
steinwayach... Są świetne... ale 
przecież i polskie hofery... znam je; 
ta cudowna barwa brzmienia... 
Masz rację, masz rację... muszę to 
przemyśleć”.
Upłynęło kilka dni. Paderewski 
wracał wieczorem z posiedzenia 
rady ministrów (był wówczas mi
nistrem spraw zagranicznych) do 
„Bristolu”. Wchodząc do swego 
apartamentu, zauważył przez 
uchylone drzwi jakąś zmianę w 
umeblowaniu salonu. Niektóre 
meble zostały przesunięte, inne 
całkowicie zmieniły miejsce. Gdy 
przekroczył próg, ze zdumieniem 
ujrzał stojący w rogu pokoju pod 
oknem, piękny, ciemnobrązowy 
fortepian. Na otwartej, wspaniale 
inkrustowanej macicą perłową 
klapie nad klawiaturą, widniał na
pis: ANTONI HOFER W WAR
SZAWIE. Ponad nią przykuwało 
wzrok ażurowe oparcie do nut, z 
tak przepiękną, wycyzelowaną w 
cieniutkim drewnie rzeźbą, praw
dziwą koronką o motywach z wi
norośli, że mistrz z zachwytem 
wodził po niej palcami. Po chwili 
przeniósł je na klawiaturę i ude
rzył kilka akordów. Najpierw jak
by nieśmiało, pianissimo, potem z 
pełną siłą. Potężny dźwięk wypeł
nił wnętrze. Paderewski usiadł i 
jakby z niedowierzaniem podwa-

Wokół jednego zabytku

Fortepian

żył paznokciem jeden z czarnych 
klawiszy, unosząc go nieco ponad 
szereg innych. „Ho, ho, — mru
knął z uznaniem — lity heban... a 
białe z kości słoniowej!”. Wcisnął 
znów czarny klawisz, chwilę 
trzymał uniesione nad klawiatu
rą dłonie... i uderzył nagle. 
Popłynęły tony menueta, którego 
skomponował przed kilku laty. 
Gdy skończył, nagle drgnął na 
odgłos oklasków, jakie rozległy się 
za jego plecami.

„— Popatrz, ma na wypalonej pie
częci numer fabryczny »1189«, to 
egzemplarz z 1867 r. — zauważył 
Jentys. — To właśnie instrumenty 
tej serii odniosły tyle medalowych 
sukcesów na światowych wysta
wach, o których wspomniałem przed 
kilku dniami. Spójrz na tę imponu
jącą strojnicę w ramie z lanego mo
siądzu, z wiedeńskim mechanizmem 
młoteczkowym. A ta cała obudo
wa z drewna palisandrowego... nogi 
też palisandrowe z pięknie profi

„— Brawo, brawissimo mistrzu” — 
roześmiana od ucha do ucha twarz 
Jentysa, który ukryty za kotarą ob
serwował poczynania przyjaciela, 
promieniowała zadowoleniem. 
„— A tom ci sprawił siurpryzę 
Ignasiu, nieprawdaż?!"
„ — Od razu poznałem, że to twoja 
sprawka, przyjacielu — zali to pre
zent dla mnie? ”
„ — Oczywista, i musisz go przy
jąć. Żadnych reklamacji nie będę 
uwzględniał”.
Paderewski podszedł do przyjacie
la i ucałował go w oba policzki.
„— Dziękuję ci, sprawiłeś mi 
wielką radość” — powiedział ze 
wzruszeniem.
Po chwili razem zaczęli oglądać 
instrument.

lowanymi gzymsami i — sam przy
znaj — wspaniałymi mosiężnymi 
okuciami pokrytymi płaskorzeźbą ”. 
„— Tak — przyznał Paderewski 
— ciekawe jest również zawieszenie 
pedałów w kształcie ślicznej, intars- 
jowanej liry. Klawiatura — siedem 
pełnych oktaw. I ta niezwykła bar
wa dźwięku! To naprawdę instru
ment koncertowy... ”.

Upłynęło znów kilkanaście lat. 
Gdy w 1932 r. ministrem spraw 
zagranicznych został Józef Beck, 
mistrz Ignacy Paderewski, który 
już praktycznie na stałe przebywał 
na obczyźnie, jemu podarował ten 
fortepian, jednak kiedy bywał w 
kraju, zawsze koncertował na nim 
u Becków dla grona najbliższych 
przyjaciół.

Po wybuchu drugiej wojny świa
towej, gdy minister Józef Beck 
wraz z całym polskim rządem 
wyemigrował do Rumunii (gdzie 
zmarł w 1942 r.), powierzył ins
trument swemu stryjecznemu bra
tu, również Józefowi Beckowi. 
Przechowywał on fortepian w 
mieszkaniu przy ul. Wiejskiej 19 
m 4 w Warszawie przez okupację. 
Gdy wybuchło powstanie war
szawskie, fortepian zniesiono do 
piwnic kamienicy. O dziwo, ona 
jedyna, z całej zachodniej pierzei 
ul. Wiejskiej, ocalała. A instru
ment? Zapomniany, przeleżał tam 
powstanie i lata powojenne do 
1982 r. Został wówczas wydobyty 
na światło dzienne, po czym zare
jestrowany i opisany w Ośrodku 
Dokumentacji Zabytków w War
szawie.
Do tego właśnie czasu pracowałem 
wspólnie z inż. Józefem Beckiem 
w redakcji czasopism populamo- 
-technicznych dla dzieci i młodzie
ży, których byłem redaktorem na
czelnym. Łączyła nas z panem Jó
zefem wielka przyjaźń od chwili, 
gdy go poznałem, czyli od 1966 r. 
Wówczas, jako młody architekt, 
dorabiający grafiką w redakcji, 
której on był wtedy naczelnym, 
zostałem poproszony o zaprojek
towanie mu domu. Zrobiłem to, 
lecz zastrzegłem, że żadnego ho
norarium z tego tytułu od niego 
nie przyjmę. Niechcący wprawi
łem tym pana Józefa w zakłopota
nie, bowiem przez wiele lat męczył 
się, biedny, czym by mi się od
wdzięczyć. Pewnego dnia (było to w 
maju 1985 r., na rok przed jego 
śmiercią), inż. Beck wkroczył do 
redakcji z wielce rozradowaną mi
ną.
„— Panie Włodku — zawołał od 
progu — mam coś dla pana... że ja 
dopiero teraz na to wpadłem... ot 
skleroza...”.
„— Ale o co chodzi?” — zapyta
łem.
„— O to chodzi, mój drogi, że 
masz fortepian!”
„ — Mam pianino...” — sprosto
wałem.
„— Masz pan fortepian, mówię! — 
przerwał mi — to znaczy (miał 
zwyczaj powtarzać to słowo), bę
dzie pan miał mój fortepian... ee... 
to znaczy fortepian Paderewskie
go... to znaczy fortepian Hofera. 
Mnie on niepotrzebny, a pan prze
cież gra... — i widząc moją otwar
tą ze zdumienia gębę, dodał im
pulsywnie: — ... Z proszę mi tu nie 
protestować!” I tak stałem się 
szczęśliwym posiadaczem tego 
wspaniałego instrumentu...
Obecnie ten 130-letni fortepian 
znajduje się wśród zbiorów zabyt
kowej kolekcji antyków pp. Nadin 
i Jana Bandurskich, znanych ko
neserów sztuki w Warszawie.

Włodzimierz Wajnert



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Czombrów Soplicowem?

„Śród takich pól przed laty, 
nad brzegiem ruczaju, 
Na pagórku niewielkim, 
we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki z drewna, 
lecz podmurowany,
Świeciły się z daleka 
pobielane ściany,
Tem bielsze, że odbite 
od ciemnej zieleni
Topoli, co go bronią 
od wiatrów jesieni. ”

Słowa te powtarzało za Ada
mem Mickiewiczem kilka po
koleń Polaków. Nieomal od 
chwili wydania Pana Ta
deusza w 1834 r. zastana
wiano się, czy dwór sopli
cowski był tylko tworem 
wyobraźni poety, czy też 
istniał jego pierwowzór. 
Jeśli tak, to gdzie znajdował 
się ów „dom mieszkalny nie
wielki, lecz zewsząd chędogi”? 
Liczni badacze wskazywali 
między innymi na Tuhanowi- 
cze, Soplicowo (właściwie za
ścianek Saplice) i Czombrów 
(często zwany nieprawidłowo 
Cząbrowem) w dawnym po
wiecie nowogródzkim oraz 
Gojcieniszki w powiecie lidz- 
kim, dzisiaj na terytorium Bia
łorusi. Wszystkie okoli
czności zdają się przema
wiać na korzyść Czombro- 
wa: tutaj wychowywała się 
matka Adama z domu Majew
ska, jego dziadek Mateusz był 
ekonomem w dworze czom- 
browskim, zaś właścicielka — 
Aniela Uzłowska — została 
matką chrzestną przyszłego 
wieszcza. Adam bywał tutaj 
jako mały chłopiec i zapamię
tane z dzieciństwa obrazy 
uwiecznił później na kartach 
poematu.
Najdawniejszymi właściciela
mi Czombrowa byli członko
wie rodziny Kurczów herbu 
Radwan. Na wzgórzu zwanym 
„Horodyszczyk”, położonym 
kilkaset metrów na zachód od 
znacznie późniejszego zespołu 
dworskiego, wojewoda Stefan 
Kurcz wybudował ceglany 
zamek. Na początku XIX w. 
pozostały z niego tylko 
ruiny, ale nie można wy
kluczyć, że to one stały się 
pierwowzorem zamku Ho- 
reszków. Jeszcze przed 1939 r. 
na „Horodyszczyku” wznosił 
się mur ceglany o wysokości 
około metra. Prowadzone wów
czas amatorskie badania ar

cheologiczne umożliwiły zlo
kalizowanie podjazdu do daw
nej bramy. Po wybuchu wojny 
ruina została rozebrana na ce
głę przez miejscowych chło
pów.
W XVIII w. Czombrów prze
szedł w ręce rodziny Uzłow- 
skich, spokrewnionych z Kur
czami. Inwentarz z 1731 r. 
wspomina, że istniał tam już 
jakiś dwór. Kolejny, na wzgó
rzu nad rzeczką Niewdą, spa
lony w maju 1943 r., wznieśli

Ignacy Uzłowski „pobił na za
jeździć cały garnizon nowo
gródzki i dowódców zabrał w 
niewolę". Mickiewicz podaje, że 
wydarzyło się to około 1817 r., 
natomiast L. Okołów-Podhor- 
ski w Realiach, że w grudniu 
1821 r. Umowa dotycząca 
sprzedaży majątku wraz z 
dworem sporządzona została 
w 1827 r. i Czombrów w rę
kach Karpowiczów pozostawał 
ponad sto lat.

rek, by stary Dąbrowskiego 
usłyszeć mazurek. ”
Z tarasu pod portykiem roz
ciągał się widok na kolisty ga
zon, obsadzony krzewami, do
linę Niewdy i malownicze oko
lice Wałówki. Przed dworem 
posadzono wysmukłe topole. 
Po prawej stronie domu znaj
dowała się najstarsza budowla 
czombrowska — długi, 
drewniany budynek z gale
rią wspartą na pięciu kolum

1. Dwór w Czombrowie 
ok. 1920 r. na zdjęciu J. Bułhaka

Uzłowscy prawdopodobnie je
szcze w XVIII w. W pamięt
nym roku 1812 w Czombrowie 
przebywały wojska polskie i 
francuskie. Prawdopodobnie 
zjawił się tam Hieronim Bo
naparte. W 1822 r. majątek 
kupił od Izabeli Uzłowskiej jej 
krewny Kazimierz Karpowicz, 
„ regent graniczny Guberski 
Grodzieński”, który m.in. 
przejął długi Uzłowskich wo
bec dominikanów z pobliskiej 
Wałówki. Zaciągnięto je, aby 
opłacić proces związany z za
jazdem na Czombrów i wy
kupić się od zsyłki na Sybir. 
O wydarzeniu tym wspomina 
Mickiewicz w Objaśnieniach do 
IX księgi Pana Tadeusza. Po- 
zostaje do ustalenia data, kiedy 

Niewielki, dziewięcioosiowy, 
klasycystyczny, drewniany 
dwór o ścianach bielonych, 
lecz nie tynkowanych, wznie
siony został na podmurówce 
na planie prostokąta i nakryty 
wysokim, gontowym dachem. 
Trójosiowa część środkowa 
domu była piętrowa. Fasadę 
z portykiem wspartym na 
dwóch parach kolumn, zwień
czonych trójkątnym przyczół
kiem z okrągłym okienkiem 
pośrodku, skierowano na stro
nę południowo-wschodnią. 
We wnętrzu — na parterze — 
znajdowało się dwanaście po
mieszczeń. Większość dawne
go wyposażenia ruchomego 
przepadła podczas pierwszej 
wojny światowej. Osobliwoś
cią dworu był stary, an
gielski zegar z kurantem, 
który pociągano... „za sznu

nach, mieszczący spichrz, 
stajnie i wozownie, wznie
siony zapewne w XVII w. 
(„ I stodołę miał wielką.■ • ”); po 
lewej stronie postawiono ofi
cynę.
W dawnym ogrodzie, rozcią
gającym się na powierzchni 
kilkunastu morgów na tyłach 
dworu, siedem rosnących krę
giem lip utworzyło naturalną, 
zieloną altanę, podobną do 
„kolebki miłości” Maryli z 
pobliskich Tuhanowicz. Park 
porastały liczne drzewa liścia
ste — głównie dęby i lipy — 
oraz drzewa owocowe. Do 
wybuchu pierwszej wojny 
światowej w czombrowskiej 
oranżerii hodowano morele i 
winogrona. Huragan w 1927 r. 
zniszczył 80 starych lip, zmie
niając charakter parku.
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Ogród zamykał wąwóz, przez 
który właściciel Czombrowa 
Julian Karpowicz przerzucił 
łukowato wygięty mostek, łą
cząc go z dębowym gajem na 
„Horodyszczyku”. Jeden z 
odwiedzających czombrowski 
dwór w końcu XIX w. opisuje: 
„ Za nim poziom urywał się na
gle, a między konarami drzew 
otwierały się widoki na dolinę, 
na wieś Radohoszcza z młynem 
na stawie i dalszą okolicę, zno
wu podnoszącą się zielonemi 
garbami zarośli. Widok z »Ho- 
rodyszczyka« był istotnie nad
zwyczajnie piękny i stanowił 
przedmiot podziwu gości i dumy 
gospodarzy, którzy go chętnie 
pokazywali licznym przyjezd
nym. ” W scenerii dworu 
czombrowskiego w 1927 r. 
kręcono zdjęcia do Pana Ta
deusza w reżyserii Ryszarda 
Ordyńskiego; Karolowi Kar
powiczowi powierzono w tym 
filmie epizodyczną rólkę.
Z dworskich budowli do dzi
siaj zachowała się jedynie 
zrujnowana dawna owczarnia, 
która służyła miejscowemu 
sowchozowi za skład lnu. 
Obok dawnego gazonu wznie
siono — w dwóch etapach — 
parterowy budynek ośrodka 
zdrowia, a na terenie ogrodu 
zaraz za dworem — dwie cha
ty; przez wąwóz poprowadzo
no drogę.
W 1896 r. Julian Karpowicz i 
jego żona Karolina z Bułha
ków, ufundowali kapliczkę 
(9 m wysokości) na cmenta-

2.3. Dawna owczarnia (2) 
i resztki dworskiego parku (3) 

rzu rodzinnym, położonym 
około 600 m na północny za
chód od dworu. Zbudowana 
została na wzór wileńskiej, 
kalwaryjskiej kaplicy Pana Je
zusa niosącego krzyż sprzed 
kościoła Sw. Rafała na Śni- 
piszkach. Prowadziła do niej 
aleja, wysadzana potężnymi 
drzewami. Jeszcze na począt
ku lat dziewięćdziesiątych 
obok kapliczki zachowały się 
trzy tablice nagrobne kobiet 
z rodziny Karpowiczów. W

Szostakowo Trauguttów

W czasie mojej podróży po Polesiu 
w sierpniu 1996 r. dotarłem do 

Szostakowa, leżącego 4 km na połud
nie od szosy z Kamieńca Litewskiego 
do Wysokiego Litewskiego, miejsca 
urodzenia (16 stycznia 1826 r.) Ro
mualda Traugutta.
Dwór Trauguttów (w okresie międzywo
jennym było tam muzeum) należał 
ostatnio do Strzeleckich, a zniszczony 
został około 1951 r. wraz z otaczają
cym go parkiem. Pozostała po nim za
puszczona polana, ukryta wśród gę
stwiny zdziczałego sadu. Na polanie tej 
stoi zdewastowana szopa, trzy drew
niane krzyże prawosławne oraz głaz, 

na którym po zniszczeniu polskiej insk
rypcji umieszczono napis w języku ro
syjskim: „W domie stojaszczim na etom 
miestie, w 1826 godu rodiłsia Romuald

Traugutt, widny] obszczestwiennyj die- 
jatiel Polszi". Tak wygląda dziś miejsce 
urodzenia polskiego „społecznego 
działacza" (I), męczennika powstania 
styczniowego w zapomnianej i trudno 
dostępnej wsi poleskiej. Czy żadna in
stytucja w Polsce nie zainteresuje się 
tym miejscem i nie umieści w nim 
choćby tylko skromnej tablicy z polską 
inskrypcją?

Zbigniew Hauser

Tak wygląda miejsce 
po dworze Trauguttów 
z widocznym głazem i szopą 
(fot. Zbigniew Hauser)

14



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Zalesie Ogińskich

W połowie drogi między 
Mińskiem i Wilnem, ko

ło Smorgoni na Białorusi nad 
rzeczką Zurzą leży wieś Za
lesie — dawne włości książąt 
Ogińskich. Michał Kleofas 
Ogiński (1765-1833), dy
plomata, kompozytor i pa- 
miętnikarz zamieszkał tu z 
rodziną w 1802 r. Mimo że 
zastał tam wcześniej wznie
siony pałac z francuskim 
ogrodem, to przystąpił do 
zbudowania nowej rezyden
cji. Założył park angielski, 
zwierzyniec, ogród botani
czny i oranżerię. Nowy klasy- 
cystyczny pałac zaprojekto
wał Michał Szulc, profesor 
architektury w Wilnie. Zalesie 
pod rządami Michała Ogiń
skiego stało się jedną z naj

piękniejszych rezydencji w tym 
regionie, którą sławił Aleksander 
Chodźko w poemacie Zalesie. 
Rozległy park (około 26 ha), 
staw, młyn, kapliczka z XIX w. 
stanowią otoczenie pałacu. Na 
skraju parku zachował się głaz z 

napisem „CIENIOM KOŚCIUSZ
KI" ufundowany przez M.K. 
Ogińskiego na cześć wodza i 
przyjaciela. W latach międzywo
jennych w pałacu znajdowały się 
pokoje dla letników i „pokój kom
pozytora” ku czci Ogińskiego. W 

latach powojennych cały ze
spół pałacowo-ogrodowy peł
nił funkcje wypoczynkowo- 
-sanatoryjne, ale później za
czął popadać w zaniedbanie. 
Obecnie prowadzone są tu 
prace konserwatorskie, re
montowana jest również 
oranżeria i młyn. Wykonano 
już najważniejsze zabezpie
czenia i roboty konstrukcyj
ne, choć tempo prac, ze wzglę
du na ograniczone możli
wości finansowe, jest nie
wielkie. Związek Państwo
wych Muzeów Literatury Re
publiki Białoruskiej zamierza 
urządzić tu dom muzyki i lite
ratury w połączeniu z rekrea
cją i wypoczynkiem.

Feliks Ptaszyński 
(fot. Feliks Ptaszyński)
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październiku 1996 r. pozostała 
jedynie płyta nagrobna Karo
liny z Bułhaków oraz tablica 
fundacyjna wmurowana w ka
plicę. Fragment figury Chry
stusa, wyrzucony z kapliczki, 
leżał opodal, groby splądro
wano.
W pobliskiej Wałówce, obok 
pierwotnie unickiej cerkwi 
drewnianej z XVII w. znaj
dował się klasztor i kościół 
dominikanów, ufundowany w 
XVII w. przez Kurczów. Po 
upadku powstania listopado
wego klasztor zlikwidowano, 
kościół został zamknięty, 
przekazany cerkwi prawo
sławnej i przebudowany. 
Wszystkich okolicznych chło
pów „przechrzczono” na pra
wosławie. Kościoła nie rewin
dykowano po odzyskaniu nie
podległości. W 1934 r. wybu
dowany został nowy, drewnia
ny kościół. Plac i budulec ofia
rował Karol Karpowicz, a 
koszty robót pokryła jego żona 
Maria z Popławskich. Posta
wiony został przy skrzyżowa
niu dróg: gościńca z Nowo
gródka do Baranowicz i lokal
nej alei wiodącej do dworu w 
Czombrowie. Zarówno dawny 
kościół dominikanów, jak i 
drewniany kościół fundacji 
Karpowiczów zostały zni
szczone podczas działań wo
jennych. Ocalała jedynie 
drewniana cerkiewka po- 
unicka, w której, według 
współczesnej miejscowej 
legendy, miały się odbyć 
zaślubiny Tadeusza i Zosi. 
W położonym rJedaleko fol
warku Czombrówek pod ko
niec XIX w. Karol Karpowicz 
wybudował niewielki dwór, 
który stanowi! kopię (w mniej
szej skali) dworu w Czombro
wie. Stąd prawdopodobnie 
wynikła pomyłka rozpow
szechniona przez artykuł w 
„Kraju” w 1897 r. jakoby 
dwór czombrowski był bu
dowlą pochodzącą z końca 
XIX w.
Tak więc do dziś nie zachowa
ły się w Czombrowie ani dwór, 
ani inne budynki pamiętające 
dzieciństwo i młodość Mic
kiewicza. Na terenie dawnego 
parku umieszczono bazę ma
szynową sowchozu z Rado- 
hoszczy. Tylko pofałdowany 
„mickiewiczowski” krajobraz 
z kępami dorodnych drzew i 
oddalone o około trzy kilome
try na południowy wschód, 
otoczone wieńcem sosnowo- 
-brzozowego lasu, jezioro Świ
teź— przywodzą na myśl poe
zje wieszcza Adama.

Jolanta B. Kucharska

Arboretum wokół dworu

Arboretum, czyli do
świadczalny, spe
cjalistyczny ogród 
z kolekcjami różnych roślin 

znajduje się w Bolestraszy- 
cach koło Przemyśla i na
wiązuje do tradycji mało
polskich ogrodów: Sienia
wy Izabeli Czartoryskiej, 
Zarzecza Magdaleny Mor
skiej, Dubiecka Krasic
kich oraz Miżyńca Lubo
mirskich. W Bolestraszy- 
cach — znanych Czytelni
kom z artykułów o Twier
dzy Przemyśl (tędy prze
biegał zewnętrzny pierścień 
obronny) — znajduje się 
dwór z połowy XIX w., 
którego poprzednikiem był 
drewniany zamek wybu
dowany około połowy XV 
w. przez Świętopełków, 
którzy władali majątkiem 
do 1652 r. Na przełomie 
XVI i XVII w. zamek zastą
piono murowanym dwo
rem obronnym. Kiedy po 
1652 r. majątek przeszedł 
do rodziny Drohojow- 
skich, przypuszczalnie w 
XVIII w. zbudowali oni 
parterową oficynę, która w 
pierwszej połowie XIX w. 
przejęła funkcję dworu. W 
tym czasie powstało też za
łożenie ogrodowe.
Od 1846 r. w Bolestraszy- 
cach mieszkał znakomity 
malarz Piotr Michałowski, 
który zasłynął jako świetny 
gospodarz. W tym czasie 
dokonano gruntownej prze
budowy oficyny, dostawia
jąc drewniane piętro. To 
właśnie w Bolestraszycach 
Michałowski malował ko
nie i mieszkańców — chło
pów i Żydów; najbardziej 
znany z tego okresu jest 
portret Seńki. Po śmierci 
malarza w 1855 r. jego żona 
Julia zaadaptowała istnieją
ce jeszcze szczątki zamecz
ku do budowy kaplicy 
rzymskokatolickiej, zwanej 
kościółkiem. Obecny dwór

1. Kolumnowy portyk dworu
2. Grzybień ozdobny 

na stawie dużym w arboretum

— to wynik budowlanych 
działań Zajączkowskich, 
którzy kupili Bolestraszyce 
w 1912 r. Dobudowano 
wtedy ryzalit, portyk ko
lumnowy i przedsionki oraz 
zmieniono wnętrza.
Po 1945 r. dwór użytkowa
ny był najpierw jako szkoła, 
potem gminny ośrodek ma
szynowy, a niektóre pomie
szczenia przeznaczono do 
celów mieszkalnych i gos
podarczych. W 1975 r. 
władze powiatowe przeka
zały park wraz ze zniszczo
nymi budynkami nowo 
powstałemu Zakładowi Fiz
jografii i Arboretum Towa

rzystwa Przyjaciół Nauk w 
Przemyślu. Zakład wykonał 
remont i adaptację tak 
dworu, jak i ogrodu, w któ
rym powstało arboretum, 
na wzór istniejących w Ro- 
gowie, Kórniku i Przelewi
cach.
Ogród zajmuje powierzch
nię 12,8 ha. Posadzono tu 
ponad 18 tysięcy roślin i 
podzielono go na wiele sta
nowisk, np. alpinarium, 
pergolę, promenadę na 
skarpie czy wyjątkowej 
urody staw duży, w którym 
można podziwiać kolekcję 
grzybieni ozdobnych. Dy
rektorem arboretum jest 
prof. Jerzy Piórecki, autor 
wielu naukowych książek z 
dziedziny przyrody i histo- 
rii- (Jano)

16



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja dwory

Alkierzowy w Świdniku

Osiemnastowieczny 
dwór w Świdniku 
może spełnić nasze oczeki

wania na znalezienie pol
skiego dworu — obszerne
go i rozłożystego, z alkie
rzami, bielonymi ścianami i 
ciemnym dachem, ukryte
go wśród starych drzew. 
Położony w okolicy pod
górskiej, w niewielkiej od
ległości od Nowego Sącza, 
dwór wraz z parkiem i za
budowaniami folwarczny
mi należał do dawnej po
siadłości szlacheckiej. Park 
o charakterze krajobrazo
wym przecięty jest w poło
wie aleją, poprowadzoną od 
drogi i zakończoną koli
stym podjazdem pod ganek 
wejściowy. W obrębie par
ku znajdują się jeszcze dwa 
mniejsze obiekty: murowa
na kaplica dworska i ka
mienna piwnica nakryta 
dachem. Kaplica pochodzi 
z XVIII w., natomiast 
piwnica ma wcześniejszy 
rodowód i prawdopodobnie 
jest pozostałością dawnego 
zboru ariańskiego.

Architekturę polskich dwo
rów w XVIII w. kształto
wały głównie rozwiązania 
bryłowe. Rola detalu była 
wyjątkowo skromna i dru
goplanowa. Inną cechą 
tych dworów był ich syme
tryczny układ, zarówno w 
planie, jak i w bryle, z sie
nią, salonem i gankiem na 
osi. Dwór w Świdniku re
prezentuje właśnie te cechy. 
Zbudowany został jako 
drewniany, w konstrukcji 
zrębowej, później ściany 

zostały częściowo przemu- 
rowane i z zewnątrz pokry
te gładkim tynkiem. Dwu- 
traktowy korpus główny 
rozwiązany jest na planie 
wydłużonego prostokąta, 
do którego w narożach do
stawione są cztery kwadra-

1. Plan sytuacyjny:
1— dwór,

2 — piwnica 
(pozostałość

zboru 
ariańskiego),

3 — kaplica

towe alkierze, wysunięte 
poza elewacje wzdłużne. 
Wejście podkreślone jest 
dwukolumnowym gankiem. 
Korpus główny przekryty 
jest dachem czterospado
wym, alkierze mają dachy 
namiotowe, a nad gankiem 
znajduje się daszek dwu
spadowy. Wszystkie dachy 
pokryte są gontem. W po
łaci dachu korpusu głów

nego, od strony południo
wej znajduje się facjata do- 
świetlająca pomieszczenia 
poddasza użytkowego. Pier
wotne rozplanowanie kor
pusu głównego w postaci 
sześciu dużych pomie
szczeń zostało zakłócone

podczas późniejszej prze
budowy, kiedy wprowa
dzono dodatkowe, we
wnętrzne podziały.

Historia dworu związana 
jest z dziejami wsi, o której 
pierwsze wiadomości po
chodzą z drugiej połowy 
XIII w. Od XVII do koń
ca XVIII w. właścicielami 
jej byli Sędzimirowie, któ
rzy w połowie tego wieku 
zbudowali obecny dwór. 
Później majątek po kądzieli 
przeszedł do rodziny Wie- 
logłowskich, a od 1821 r. 
właściciele zmieniali się 
wielokrotnie. Ostatnią dzie
dziczką do 1946 r. była Ma
ria z Walterów Śmiałow- 
ska. Od tego czasu w dwo
rze mieściły się kolejno: 
siedziba władz gromadz
kich, szkoła, w latach sie
demdziesiątych ośrodek 
wypoczynkowy Akademii 
Medycznej w Krakowie, 
później taki sam ośrodek 
Mieleckiego Przedsiębior
stwa Budowlanego. W 1991 r. 
dwór z parkiem przejęła 
gmina Łukawica, obecnie 
jest dzierżawiony przez 
osobę prywatną.

KWARTALNIK 
ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Jest to bogato ilustrowany periodyk zamieszczający 
prace z zakresu teorii i historii architektury, urbanisty
ki, planowania przestrzennego oraz założeń terenów 
zielonych. Publikuje także kronikę posiedzeń Komitetu 
Architektury i Urbanistyki PAN, prac badawczych i in
wentaryzacyjnych wydziałów architektury politechnik 
krajowych oraz recenzje; streszczenia w języku angiel
skim.
Do nabycia w księgarniach OR PAN oraz w prenume
racie w Wydawnictwie Naukowym PWN — 00-251 
Warszawa, ul. Miodowa 10 (tel. 695-43-21 w. 460). 
Prenumeratę przyjmuje także RUCH SA oraz urzędy 
pocztowe i roznosiciele Poczty Polskiej.
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2.3. Dwór 
od strony 

południowo- 
-zachodniej (2) 

i jego ganek (3)

4. Parkowa 
kaplica 

z XVIII w.

(rys. i zdjęcia: 
Stanisław 

Grzelachowski)

Zabytkowy budynek dworu 
przetrwał do naszych cza
sów w dobrym stanie tech
nicznym. W latach 1958—
— 1959 i 1978—1980 prze
prowadzono remonty kapi
talne i wydawałoby się, że 
efekt ich jest zadowalający. 
Zastrzeżenie budzi łatwa 
dostępność terenu dworu
— obiekty i park właściwie 
nie są chronione. Niezbęd
ne są również prace reno
wacyjne przy zieleni par
kowej niskiej i wysokiej.

Zachowanie prywatnych 
użytkowników, którzy 
obecnie przejęli zabytki 
dworskie, charakteryzu
ją dwie skrajne tenden
cje. Pierwsza — to prze

sadna wprost ochrona 
własności prowadząca do 
tego, że obiekty stają się 
zamknięte dla szerszego 
ogółu i można je oglądać 
jedynie z daleka, spoza 
ogrodzenia. Druga polega 
na prawie zupełnym braku 
dozoru, co może prowadzić 
do nieprzewidzianych zda
rzeń. Wydaje się, że należy 
wypośrodkować obie te 
tendencje w kierunku za
pewnienia zarówno pewnej 
dostępności zabytku, jak i 

jego właściwego zabezpie
czenia. W tym wypadku w 
najlepszej sytuacji są dwo
ry, które stały się placów
kami muzealnymi. Zagra
niczne przykłady świadczą, 
że w wielu krajach znale
ziono rozwiązania, które 
potrafiły pogodzić posiada
nie i użytkowanie na własne 
cele zabytku z równoczesną 
jego dostępnością dla zwie
dzających.

Stanisław 
Grzelachowski
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Polskie zdroje

Iwonicz
1. Siedziba dyrekcji uzdrowiska 

— „Stary Pałac” z 1837 r.
2. Dawny Dom Zdrojowy, 

obecnie sanatorium 
(ok. 1860 r.)

3. Klasycystyczna altana z 1837 r. 
nad źródłami „Amelia” i „Karol”, 

z lewej strony pawilon 
źródła „Józef” (koniec XIX w.)

Dobrze się stało, że 
mimo naturalnego 
rozwoju w Iwoniczu 

przetrwało wiele obiektów 
z ubiegłego i początku na
szego wieku. Te history
czne budowle z ciekawymi 
rozwiązaniami architekto
nicznymi nadają uzdrowi
sku specyficzną atmosferę. 
Siedziba dyrekcji ośrodka 
sanatoryjnego mieści się w

późnoklasycystycznym „Sta
rym Pałacu” z 1837 r. Z te
go samego roku pochodzi 
wsparta na doryckich ko
lumnach altana nad źród
łami oraz Pijalnia z obszer
nymi podcieniami; dawniej 
odbywały się tu kąpiele bo
rowinowe. Około 1860 r. 
wzniesiony został Dom Zdro
jowy, w latach 1880—1890 
zbudowano klasycystyczne

4. Dawne łazienki mineralne, 
obecnie sanatorium 

„Stare Łazienki” 
(1880—1890) 

5. Wieża drewnianej 
willi „Bazar” 

(ok. 1864 r. — początek XX w.)

(zdjęcia: 
Andrzej Rozpendowski)
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„Stare Łazienki” oraz 
„Belweder” — rezydencję 
Załuskich, właścicieli Iwo
nicza w XIX w. Najbar
dziej charakterystyczna jest 
drewniana willa „Bazar” z 
okazałą wieżą. Zdrojową 
kaplicę wzniesiono tu w 
1894 r., godny uwagi jest 
również duży drewniany 
budynek szpitala i sanato
rium „Biały Orzeł” z sece
syjnym wystrojem elewacji. 
Z innych obiektów warto 
wymienić m.in. zbór ariań- 
ski ufundowany przez 
Zbigniewa Sienieńskiego w 
1599 r., kamienny most z 
1873 r. z herbem Ossoliń
skich, ówczesnych zarząd
ców Iwonicza oraz obeliski, 
np. przy źródle „Bełkotka” 
poświęcony Karolowi hr. 
Załuskiemu „fundatorowi 
Zakładu Zdrojowego w Iwo
niczu”, o czym informuje 
napis z 1856 r. oraz now
szy, wzniesiony z okazji 
400-lecia miasta, ozdobio
ny wizerunkiem dra Woj
ciecha Oczki, odkrywcy 
iwonickiego kurortu. Na 
terenie Iwonicza znajdują 
się zabytkowe nekropolie, 
w tym cmentarz z 1831 r. z 
miejscem pochówku ofiar 
cholery, park dworski z za
chowanym starodrzewiem i 
secesyjną oranżerią oraz 
odkryte w XIX w. wspo
mniane źródło „Bełkotka”, 
w którym z wody wydoby
wa się łatwo palny gaz zie
mny.
Wszystkie obiekty histo
ryczne są zadbane, kon
serwowane na bieżąco z 
zachowaniem pierwot
nego wyglądu. Stylowy 
wystrój utrzymały także 
obiekty rekreacyjne, a nie
które nowe budowle deko
rowane są motywami histo
rycznymi, jak np. nowa pi
jalnia wód mineralnych, 
której wystrój nawiązuje do 
secesji. Dzięki temu wszy
stkiemu kuracjusze space
rujący po parku zdrojowym 
obcują z niepowtarzalną 
atmosferą kurortu z minio
nego stulecia.
Pierwsza pisana wzmianka 
o Iwoniczu pochodzi z po
czątku XV w. Miejscowość 
była wówczas własnością 
rycerza Morawy de Iwoni

cze, od nazwiska którego 
przybrała zachowaną do 
dzisiaj nazwę. W wieku na
stępnym ówcześni właści
ciele z rodu Kmitów utraci
li Iwonicz z przyległymi 
włościami na rzecz Sienień- 
skich. Na ten okres datuje 
się początek iwonickiego 
uzdrowiska. W 1578 r. kró
lewski lekarz Stefana Bato
rego dr Wojciech Oczko po 
raz pierwszy zwrócił uwagę 
na szczególne właściwości 
tutejszych wód źródlanych. 
W XVII w. Iwonicz znany 
już był jako miejscowość 
lecznicza. W tym stuleciu o 
właściwościach iwonickich 
źródeł mineralnych pisali 
m.in.: lekarz Jan Sechkini, 
jezuita Wojciech Tylowski, 
lekarz królowej Marysieńki 
dr Conradi oraz lekarz kró
lewski Jana III Sobieskiego 
dr Wawrzyniec Braun, któ
ry zbadał skład mineralny 
źródeł. Lecznicze własności 
iwonickich wód znalazły 
też uznanie poza granicami, 
co potwierdzają publikacje 
w, Niemczech i Francji 
(Źródło odkryte w Polsce — 
dzieło nadwornego lekarza 
Ludwika XVI Giovanni 
Battisty Denisa). Jednak po
chlebne opinie rodzimych i 
zachodnioeuropejskich le
karzy nie wpłynęły na spo
dziewany rozwój uzdrowi
ska. Nie pomogły starania 
jezuickiego fizjografa, re
gensa sandomierskiego Col
legium Gostomianum, Ga
briela Rzączyńskiego. Za
ważyła tu moda, jaka nasta
ła w XVIII w. wśród 
szlachty polskiej chętniej 
bywającej „u wód” Austrii, 
Węgier i Italii. Dodatko
wą przeszkodą w rozwoju 
kurortu były zniszczenia 
spowodowane działaniami 
wojsk szwedzkich, saskich, 
rosyjskich i rodzimych, kon- 
federackich.
Próbę odbudowy Iwonicza 
z przywróceniem rangi 
uzdrowiska podjął w XIX w. 
przybyły tu naczelnik pow
stania listopadowego na 
Żmudzi, Karol Załuski. 
Wówczas lwowski farma
ceuta dr Teodor Torosie- 

wicz dokonał szczegółowe
go badania składu chemicz
nego miejscowych źródeł. 
W 1837 r. oddano do uży
tku zakład leczniczy z 
pijalnią wód i kąpielami 
mineralno-borowinowymi. 
Wzniesione zostały piękne 
klasycystyczne pensjonaty, 
zagospodarowano teren z 
wytyczeniem „deptaków” 
w parku zdrojowym. W 
popularyzowaniu kurortu 
ważną rolę odegrali lekarze 
polscy: Józef Pol, Adam 
Barach, prof. Józef Dietl 
oraz czeski Czelakowsky i 
Karl Hempais z Austrii. 
Iwonicz stał się modnym 
uzdrowiskiem, gdzie walo
ry lecznicze dopełniało bo
gate życie towarzyskie, 
dzięki pobytom wybitnych 
przedstawicieli ówczesnego 
świata kultury: Wincentego 
Pola, Seweryna Goszczyń
skiego, Michała Bałuckiego 
czy Artura Grottgera. Na
stąpiła rozbudowa zakładu 
leczniczego, pojawiły się 
kolejne, teraz już secesyjne 
pensjonaty i wille. W 1914 
r. uzdrowisko zaszczycił 
wizytą Józef Piłsudski. Po 
zniszczeniach spowodowa
nych pierwszą wojną świa
tową w latach dwudzie
stych uzdrowisko zmoder
nizowano. Po ostatniej 
wojnie Iwonicz został roz
budowany, przybyło wie
le nowoczesnych państwo
wych i resortowych ośrod
ków sanatoryjnych.

Obecnie Iwonicz Zdrój na
leży do najpopularniej
szych uzdrowisk w Polsce. 
Można tu leczyć m.in. cho
roby reumatyczne, narządu 
ruchu, układu trawiennego 
i oddechowego; oprócz 
zdrojów mineralnych w le
czeniu wykorzystywane są 
szczawy, złoża borowiny 
oraz walory bioklimaty- 
czne. Rocznie przebywa tu 
kilkadziesiąt tysięcy kura
cjuszy, dziennie wykonuje 
się około 2 tysięcy zabiegów 
w nowym zakładzie przy
rodoleczniczym.

Andrzej Rozpendowski

Mazowiecki szlak 
romantyczny” jest 
trasą dla kone
serów, trasą o wyjątkowo 

bogatym bukiecie, jak naj
lepsze wino. Pierwszą część 
tej wędrówki, kończącą się 
w Zakroczymiu, opisaliśmy 
poprzednio („Spotkania z 
Zabytkami”, nr 11, 1996). 
Dzisiaj przyszła pora za
prosić na jej dalszą część. 
Jak opisał to bliski memu 
sercu, tak dzisiaj niemodny 
i zapomniany romantyk 
nad romantykami Wincen
ty Pol, tutaj właśnie, na 
Mazowszu „ legła ziemia 
sławna z zboża/ Z wiary, z 
męstwa, z gościnności/ I z 
nieładu i z wolności”, kędy 
„ nad sadami i nad dworem/ 
Jasną blachą pobijany/ 
Świeci kościół murowany”. 
Na północ od Zakroczymia 
„mazowiecki szlak roman
tyczny” wkracza w pejzaż 
rustykalny, pomiędzy pola i 
zagaje na lekko sfałdowa- 
nym i wielce malowniczym 
obszarze moreny dennej 
wysoczyzny lodowcowej. 
W okolicach Kroczewa 
wczesnym latem pojawiają 
się przy szosach stragany 
sprzedawców malin, któ
rych plantacje są charakte
rystycznym rysem tego re
gionu. Jesienią pod Kro- 
czewem zmienia się deko
racja poboczy szos, przy 
których rolnicy oferują 
worki pełne smakowitej ce
buli. Samo Kroczewo 
główna szosa omija bokiem, 
a warto doń wstąpić. W są
siedztwie nostalgicznego 
stawu podworskiego stoi 
kościół, jeden z owych nie
zwykłych przykładów pol
skiego historyzmu „naro
dowego”, zbudowany w 
pierwszych latach odzyska
nej niepodległości, pomię
dzy 1918 a 1922 r. „Kościół 
ten jest świadectwem wiary 
naszych ojców i pomnikiem 
naszej kultury ” — głosi na
pis przy wejściu do świąty
ni, którego strzegą neoro- 
mańskie kolumny. Mimo
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Od Zakroczymia po Ciechanów

pewnych niezręczności w 
zakomponowaniu bryły, 
jest to kościół bardzo moc
no osadzony w tradycji i w 
każdym calu także budowla 
neoromantyczna, w dobit
ny sposób nawiązująca do 
tego wszystkiego „co pol
skie, co nasze”, jak to śpie
wał w swoich poezjach ma
zowiecki lirnik, Teofil Le
nartowicz.
W Kroczewie zaczyna się 
boczna szosa, prowadząca 
przez Wojny i Nową Wro
nę do Wrony Starej i da
lej na północ do Jońca nad 
Wkrą. Lutą zimą przeje
chać tu przez zaspy nie 
sposób, latem przedżniw- 
nym wszędzie szumią zbo
żowe kłosy i czerwienią się 
maki, a słoneczną jesienią 
horyzont poszerza się do 
najdalszych, dostępnych 
oku granic. Przy drodze tej 
stoją żeliwne krzyże na 
smukłych kamiennych co
kołach i murowane stulet
nie kapliczki. Jeden z krzy
ży został umocowany na 
wierzchołku wysokiego na 
2,5 m monolitu czerwonego 
granitu przedziwnych 
kształtów, niezwykłej na 
mazowieckich równinach 
pozostałości epoki lodow
cowej. Kościół w Starej 
Wronie, przysadzisty neo- 
gotyk z czerwonej cegły, 
wydaje się dalekim echem 
obronnych kościołów go
tyckich na Mazowszu, jak 
strażnica zamkowa wyrasta
jąc nad wyraźnie zaznacza
jącą się w pejzażu dolinką 
Naruszewki.
Naruszewka jest dopływem 
Wkry. Nad Wkrą jest poło
żony Joniec. Miejscowy 
kościół ufundował biskup 
Michał Jerzy Poniatowski, 
brat królewski. Wybudo
wano kościół w 1784 r., w 
tym samym, w którym 

książę brat został pryma
sem i wciąż był jeszcze 
przewodniczącym Komisji 
Edukacyjnej oraz zapamię
tałym propagatorem oświa
ty ludu wiejskiego, czego 
naocznym dowodem jest 
umieszczona na dzwonnicy 
jonieckiej tablica z wypisa
nym na niej m.in. alfabe
tem oraz wierszykiem, któ
ry tak oto się zaczyna: 
„ Czytać, Pisać, Rachować 
ucz się z tey Tablice: Pomo
gą ci do tego Proboszcz, 
Pan, Rodzice”. Książę 
prymas był postacią tra
giczną, jak niemal wszyscy 
z rodziny, z królem włącz
nie — w gruncie rzeczy. W 
przeciwieństwie do księcia 
Józefa tragizm jego śmierci 
nie miał wymiaru roman
tycznego. Zmarł śmiercią 
samobójczą, w ten chociaż 
sposób ratując honor, os
karżany przez opinię pu
bliczną o współpracę z ro
syjskim zaborcą.
Z Jońca nasza romantyczna 
trasa prowadzi do Socho
cina, wzdłuż urodziwej tu
taj Wkry. Na wyniesieniu 
nad doliną rzeki wyjątkowo 
pięknie prezentuje się 
drewniany kościółek wiej
ski w Królewie. Pomimo 
gruntownej przebudowy w 
1882 r., wciąż jest to ten 
sam drewniany kościółek 
zrębowej konstrukcji, po
stawiony w 1639 r. Na 
przeciwnym brzegu Wkry, 
1600 m od kościoła w So
chocinie, obok wioski Bie- 
le-Brzeźnica widnieją na 
krawędzi dolinnej ślady 
grodziska z XII i XIV w. 
Archeolodzy niewielu rze
czy się tutaj dokopali. Jakiś 
szczątek żelaznego zamka 
do drzwi, żelazny grot, sko
rupy glinianego garnka, ot i 
wszystko co dzisiaj wiemy o 
ludziach, którzy tu żyli, 

którym rodziły się dzieci i 
umierali rodzice, i którzy 
sami też umierali lub ginęli 
z rąk najeżdżających nad- 
wkrzańską ziemię Prusów 
lub Jaćwingów.
Niedaleko stąd wpada do 
Wkry Raciążnica, struga 
raczej niż rzeczka. Wzdłuż 
niej prowadzi boczna szosa 
do Smardzewa, gdzie na 
północnym brzegu stoi 
kościół wybudowany w la
tach trzydziestych XX w., 
będący kolejnym przykła
dem polskiego historyzmu 
w architekturze sakralnej. 
W smardzewskiej świątyni 
podają sobie zgodnie ręce 
neogotyk, neorenesans i 
neobarok, wszystko to bar
dzo harmonijnie skompo
nowane i pełne wdzięku, 
wręcz podręcznikowo pre
zentujące to, co w polskich 
kościołach wiejskich jest 
najlepsze i najbardziej cha
rakterystyczne. Na dodatek 
całość jest niezwyczajnie 
wkomponowana w krajo
braz, oprawiona w nad
rzeczne olchy i wierzby, 
stare drzewa z zabytkowy
mi dębami.
Ze Smardzewa wybruko
wana polnym kamieniem 
droga doprowadza do szosy 
głównej. Nią tylko kilo
metr, potem znów należy 
skręcić w bok, znów nad 
Raciążnicę, do Sarbiewa. 
Miejscowy drewniany koś
ciółek został wystawiony w 
drugiej połowie XVII w., 
być może już na przełomie 
XVIII w. Nie pierwszy to 
kościół we wsi. Parafia Sw. 
Stanisława istniała już w 
XIV w. Stąd pochodzi peł
na niezwykłej urody rzeźba 
Marii z XV w., służebnicy 
w świątyni, lecz aby ją zo
baczyć, trzeba jechać aż do 
płockiego Muzeum Diecez
jalnego. Stąd pochodził 

najznakomitszy ze wszyst
kich poetów polskich języ
ka łacińskiego i jeden z naj
świetniejszych w całej 
Europie liryków baroko
wych, za granicą zwany 
sarmackim Horacym — 
urodzony w 1595 r. Maciej 
Kazimierz Sarbiewski. Do 
najpiękniejszych jego pieś
ni (tłumaczonych m.in. 
przez W. Syrokomlę i dziś 
niemal zupełnie niedostę
pnych poza bibliotekami) 
należą te, które przepełnio
ne są zachwytem nad pięk
nością natury. Napisał ich 
wiele, zwłaszcza po powro
cie z Rzymu, uwieńczony 
papieskim laurem, gdy czas 
spędzał najczęściej w do
brach płockich biskupów 
nad Wisłą, Narwią i Bu
giem.

„ Tum w najpierwszej
Niemowlęctwa śpiewał porze, 
Tum najrańszą swą piosenkę 
Na brzozowej wyrył korze ”, 

Wygodna, asfaltowa droga 
(nie uwidoczniona na ża
dnej jeszcze mapie) przez 
Wolę Dłużniewską i Gosz- 
czyce dociera do położonej 
nad Wkrą wioski Dziekta- 
rzewo. Prawdziwie roman
tyczny to zakątek, na który 
składa się rzeka meandrują
ca pobok i stary podworski 
park, mocno nadpsuty, a 
mimo to wciąż ładny, i koś
ciół. Zbudowana w pierw
szej połowie XVI w. wiej
ska świątynia gotycka zo
stała przekształcona w 
1837 r. przez polskiego na
śladowcę Viollet-le-Duca, 
Stefana Szyllera, który 
uczynił ją jeszcze bardziej 
gotycką. Obok, za wysokim 
murkiem ceglanym, kry
tym dachówką, stoi neogo
tycka dzwonnica z czasów 
szyllerowskich. Tuż obok 
zgrabna słupowa kapliczka 
z XVIII w.; wszystko w
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cieniu wiekowych drzew.
Po drugiej stronie rzeki stoi 
w Malużynie inny kościół. 
Jego prezbiterium jest mu
rowane, zapewne z pierw
szej połowy XVI w. Z koń
ca XVIII w. pochodzi 
drewniana nawa, ta pier
wotna jednak była zapewne 
również drewniana. Miłoś
nik sztuki niechętnie będzie 
chciał opuścić wnętrze, 
gdzie można obejrzeć a to 
późnogotycki krucyfiks, a 
to portal, a to wczesnoba- 
rokowy ołtarz, a to baroko
wą rzeźbę Ukrzyżowanego 
w neogotyckim ołtarzu, a to 
z czarnego marmuru wy
konaną tablicę z epitafium 
zmarłej w 1649 r. Francisz- 
kowej z Mieczyna Dunin-

-Święcickiej, ozdobionym 
rytymi herbami Łabędź, 
Korab, Prawdzie i Rogala. 
Będąc w tej okolicy nie spo
sób nie odwiedzić Uparte
go Mazura, też zabytkowe

go i bardzo wiekowego. 
Tak zwie się potężny dąb 
szypułkowy, drugi co do 
wielkości dąb mazowiecki, 
jednak od natolińskiego 
Mieszka znacznie ładniej -

1. Neoromańska głowica 
kolumny portyku kościoła w Kroczewie 

— romantyzujący historyzm 
z pierwszych lat niepodległości (1918—1922)

2. Jeden z najpiękniej położonych 
drewnianych kościołów mazowieckich 

w Królewie z 1639 r.
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w 1337 r. pustoszył ze 
swymi Litwinami nad Ły- 
dynią położony gród cie
chanowski.
Ościsłowo i Suleżyrz (do 
tego roku obowiązywała 
nieco inna pisownia, dla 
obcokrajowców też niełat
wa: Sulerzyż) — to następ
ne etapy trasy. Suleżyrz 
jest sytuowany bardzo pię
knie w rolniczym pejzażu. 
Na rozstaju za wsią stoi 
krzyż, na jego cokole napis: 
„Szczęść nam Boże” — 
znak wiary i tradycji, strze
gący plonów tej krainy. Po 
obu stronach drogi — koś
ciół i dwór. Kościół jest 
murowany, w rok po spale
niu drewnianego wzniesio
ny w 1908 r. według pro-

3. Smardzewo nad Raciążnicą: 
ten kościół nie ma jeszcze stu lat,
a wyglądem przywołuje odległą epokę, 
ma wiele uroku i w doskonały sposób jest wpisany 
w romantyczny krajobraz północnego Mazowsza

4. Przydrożny znak wiary i tradycji, 
strzegący plonów rolniczej krainy (Suleżyrz)

szy. Rośnie na południe od 
Młocka, przy szosie do Oj
rzenia, a przed korytem 
rzeczki Łydyni. Jako mło
dzieniec oglądał już zapew
ne kniazia Gedymina, który 

jektu Józefa Piusa Dzie- 
końskiego, wsławionego 
niesamowitą płodnością w 
projektowaniu neogotyc
kich świątyń, od Mazowsza 
i Kujaw po Zakopane.
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Drewniany jest dwór w Su- 
leżyrzu, dla Kanigowskich 
zbudowany w pierwszej po
łowie XIX w. Gdy najlep
szy z ustrojów na świecie 
wyrzucił krwiopijcę dzie
dzica z dworu, dwór przez 
lat dwadzieścia służył jako 
szkoła, przez następne 
dwadzieścia przykładnie 

niszczał opuszczony przez 
ludzi i ustrój. Dziś prywat
ny właściciel przywrócił 
mu pierwotną urodę, a jest 
ona niemała. W znacznej 
mierze dwór ten odpowia
da stereotypowi polskiego 
dworku szlacheckiego, jaki 
wytworzył się i obowiązy
wał w okresie romantyzmu. 

Również drewniany jest 
kościółek we wsi Chotum. 
Według tradycji powstał w 
1644 r., na pewno w XVII 
w. Do połowy XIX w. peł
nił funkcję kaplicy dwor
skiej i dla tego celu go zbu
dowano. Ma wdzięk cał
kiem niezwyczajny. Być 
może dzięki oszalowaniu

5. Drewniany dwór 
o konstrukcji zrębowej 
w Suleżyrzu 
pochodzi z pierwszej 
połowy XIX w.;
„sarmacki romantyzm”
— jedyny tego rodzaju 
obiekt na całym szlaku 

(zdjęcia:
Lechosław Herz)

ozdobnemu z 1900 r., być 
może dzięki otaczającym go 
drzewom, a może dlatego, 
że jest tak niewielki. W 
każdym razie wygląda bar
dzo romantycznie i jest 
bardzo na miejscu na „ma
zowieckim szlaku roman
tycznym”.
O kilkanaście minut jazdy 
samochodem od tego dre
wnianego cudeńka znaj
duje się już Ciechanów, a 
w jego sąsiedztwie uświet
niony młodzieńczym poby
tem Żeromskiego dwór w 
Szulmierzu i ukochana 
przez Zygmunta Krasiń
skiego Opinogóra, gniazdo 
mazowieckiego romantyz
mu.

Lechosław Herz

W odległości 4 km od 
centrum Piotrkowa w 

przyłączonej do miasta 
miejscowości o wdzięcznej 
nazwie Byki wznosi się 
póżnorenesansowy zamek 
Miejscowość ta była rodo
wym gniazdem możnej rodzi
ny Jaxa-Bykowskich, a przez 
długie stulecia mieszkali tu 
przedstawiciele jednej z ga
łęzi rodu piszący się „Jaxy- 
cowie z Byków Bykowscy’’, 
co poświadcza w swym her
barzu Kacper Niesiecki. 
Wybudowana przez nich w 
XV w. warownia o czterech 
narożnych basztach górowa
ła nad płaską okolicą. Z naj
starszego zamku pozostała 
m.in. wieża z potężnymi szkar- 
pami i ostrołukowymi oknami 
oraz strzelnicami. Ten pier
wotny zamek został około 
1604 r. rozbudowany i ozdo
biony późnorenesansowymi 
detalami: wspaniałymi porta
lami i obramieniami okien, na

Byki których umieszczono — 
częściowo zatarte dziś — ła
cińskie sentencje. Do wnę
trza prowadzi imponująca 
dwupiętrowa brama przejaz
dowa zwieńczona kartuszem 
z herbem. Wraz z upadkiem 
znaczenia rodu i zmianami 
właścicieli Byków podupadt 
też zamek. Około 1847 r. zo
stał co prawda odrestaurowa
ny, ale kolejne zniszczenia 
dotknęły warownię pod ko
niec XIX w. w czasie pier
wszej i drugiej wojny świato
wej. Po 1945 r. zamek został 
wpisany do Katalogu zabyt
ków sztuki w Polsce już jako 
częściowa ruina. Jednak w 
latach sześćdziesiątych na
stąpił kompleksowy remont i 
dziś zamek jest siedzibą róż
nych instytucji dbających o 
jego zachowanie.

Grzegorz P. Bąbiak

Zamek od strony parku
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„Stacja” 
na Żoliborzu

P
rzy małej bocznej od
nodze ul. Czarniec
kiego w Warszawie 
stoi willa zaskakująco przy

pominająca... stację kolejki 
górskiej w Zakopanem. Nie ma 
w tym nic dziwnego, biorąc 
pod uwagę autorów projektu 
wspomnianego domu. Byli 
nimi Anna (1901—1944) i An
toni (1898—1973) Kodelscy, 
twórcy wszystkich stacji kolej
ki linowej na Kasprowy 
Wierch (zob. „Spotkania z 
Zabytkami”, nr 2, 1997, s. 26). 
Ta para architektów, wyspecja
lizowana w projektowaniu 
obiektów turystyczno-sporto
wych, pracowała na ogół 
wspólnie, ale zdarzały im się 
też samodzielne opracowania. 
Kodelski znany jest przede 
wszystkim jako twórca pły
walni i skoczni KS „Legia” 
(wraz z R. Raksimowiczem) 
przy ul. Łazienkowskiej w 
Warszawie (1928—1929), sta
cji górnej kolejki terenowej na 
Górę Parkową w Krynicy (z J. 
Skolimowskim), budynków 
stacyjnych podobnej kolejki na 
Gubałówkę — wszystkie z lat 
1934—1937, czy wreszcie
Domu Akademickiego w Wil
nie (1938—1939). Wspólnie z 
żoną projektowali Obserwato
rium Państwowego Instytutu 
Meteorologicznego na Kasp
rowym Wierchu, ona sama (z 
W. Hryniewiczem i W. Sto
kowskim) wygrała natomiast w 
1938 r. konkurs na siedzibę te
go instytutu na Bielanach w 
Warszawie, gdzie miał też sta
nąć (projekt z 1939 r.) Insty
tut Aerodynamiczny jej autor
stwa. Wykonywali też zamó
wienia prywatne. Dla Zyg
munta Augusta, Bernarda Ra- 
kowieża, syna Jana, architekta 
z Poznania, zaprojektowali w 
Bukowinie pensjonat. Nic 
więc dziwnego, że ten sam zle
ceniodawca zamówił u nich 
projekt domu własnego w 
Warszawie.
Mieszkający już od pewnego 
czasu na Żoliborzu Oficerskim 
Zygmunt Rakowicz (1897— 

—1988) był postacią nietuzin
kową, zajmował kierownicze 
stanowiska bądź zarządzał 
ośmioma firmami jednocześ
nie (m.in. „Pionki”, Państwo
we Zakłady Inżynieryjne, 
„Ursus”, przedstawiciel „Ge
neral Motors”). Projektantom 
domu przedstawił ponoć stu- 
kartkowy elaborat z konkret
nymi postulatami. Działkę 
pod budowę jako kapitan re
zerwy uzyskał od jedynego 
właściwie dysponenta terenów 
bezpośrednio przylegających 
do Cytadeli, czyli „Mieszka
niowego Stowarzyszenia Spół
dzielczego Oficerów z Odpo
wiedzialnością Ograniczoną” z 
siedzibą przy pl. Inwalidów 10 
(później Mieszkaniowo-Bu- 
dowlane Stowarzyszenie Spół
dzielcze Oficerów w Warsza
wie). Wydzielono ją z więk
szego terenu (hip. 9180) przy 
nowo powstałej uliczce (1/3 
budowy pokrył sam Rako
wicz), biegnącej od ul. Czar
nieckiego w stronę fortu znaj
dującego się na tyłach pl. Wil
sona. Projekt nowego domu 
zatwierdzony został 11 maja 
1936 r., budowę rozpoczęto 
we wrześniu tego roku, a 
ukończono w październiku ro
ku następnego. Jak już wspo
mniano, bezpośredni udział w 
fazie projektowania wziął 
właściciel, czego ślady odnaj
dujemy w częściowo zachowa
nym projekcie. Oprócz projek
tu podstawowego, zrealizowa
nego z niewielkimi zmianami,

1. Południowa 
elewacja willi 

z balkonem 
przykrytym dachem
2. Portyk wejściowy 

nawiązujący 
do budynku stacji 

na Kasprowym Wierchu
3. Elewacja zachodnia 

— widoczne słupy 
podtrzymujące balkon 

i balustrada tarasu 
na parterze 

(zdjęcia: 
Grzegorz Zieliński)
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zawiera on „ alternatywę parte
ru jako samodzielnego mieszka
nia (4 pokoje)”, i taką samą dla 
piętra (również czteropokojo- 
wą). Koszty zrealizowanego 
obiektu (bez instalacji) o kuba
turze 2177,14 m3 skalkulowa
no (z 3% upustem) w 1936 r. 
na 97 tysięcy 110 ówczesnych 
złotych. Podstawowe roboty 
budowlane prowadziło 
„Przedsiębiorstwo Inżynie
ryjno-Budowlane Inż. G. Pod- 
lecki, W. Słobodziński i S-ka” 
(Nowogrodzka 7), a kanaliza- 
cyjno-wodociągowe i grzewcze 
„Przedsiębiorstwo Instalacyj- 
no-Techniczne Inż. O. Vogel” 
(Krochmalna 87) w Warsza
wie. Ze względu na panującą 
już wtedy aurę polityczną bu
dynek uzyskał bardzo solidną 
(żelbetowe słupy nośne i pod
ciągi, warstwa żwiru między 
stropem i strychem) i wytrzy
małą konstrukcję. Z podob
nych względów w piwnicach 
zaprojektowano schron gazo
wy, a otwory okienne w partii 
przyziemia wyposażono w 
pancerne (!) okiennice.
Elewacje (zwłaszcza na linii 
wschód-zachód) uzyskały iście 

monumentalny charakter. Wej
ście główne od południa umie
szczono pod portykiem pod
trzymywanym przez trzy słu- 
py-kolumny o wysokości obu 
kondygnacji. Pod nim z jednej 
strony umieszczono schody 
prowadzące do wejścia na wy
sokim parterze, a z drugiej 
biegnący w dół wjazd do znaj
dującego się w piwnicach ga
rażu. Portyk ten właśnie jest 
bezpośrednim nawiązaniem 
do budynku stacyjnego na 
Kasprowym Wierchu i spra
wia wrażenie, jakby w każdej 
chwili mógł stąd wyjechać wa
gonik kolejki. Dodatkowym 
elementem kompozycyjnym 
elewacji południowej jest bal
konik pierwszego piętra z 
daszkiem umieszczonym na tej 
samej wysokości, co przykry
cie portyku, ale po przeciwnej 
stronie jej osi pionowej. Nie 
mniej imponująca jest elewa
cja zachodnia. Głównym ak
centem wertykalnym są tu 
słupy podtrzymujące balkon 
pierwszego piętra, a horyzon
talnym — balustrada podłu
żnego tarasu na parterze, opa
dająca łagodnym lukiem do 

ogrodu. Elewacja tylna (pół
nocna) oprócz małego balko
niku na poziomie pierwszego 
piętra nie wyróżnia się niczym 
specjalnym.
Wnętrza rozplanowano w dość 
tradycyjny sposób dla trójoso- 
bowej wówczas rodziny. Za
wierają one ciekawe rozwiąza
nia techniczne. Okna parteru 
wyposażono w wewnętrzne 
okiennice, na piętrze nato
miast zastosowano uchylne (!) 
żaluzje godne polecenia 
współczesnym projektantom 
wnętrz. Do dnia dzisiejszego 
użytkowany jest też komplet 
oryginalnych mebli ogrodo
wych z epoki oraz częściowo 
zachowana przedwojenna ar
matura w łazience na pier
wszym piętrze. Zachował się 
(w dwóch wersjach) projekt 
ogrodu podpisany przez nie 
zidentyfikowanego Al. Snar- 
skiego z Boernerowa we 
wrześniu 1937 r. Inwestor za
łożył więc bardzo komplekso
we podejście do całości zagad
nienia realizacji domu własne
go-
Budynek ucierpiał nieznacznie 
w 1939 r., większych uszko

dzeń doznał dopiero w czasie 
powstania, czego ślady, za
równo na zewnątrz, jak i wew
nątrz, widoczne są do dnia 
dzisiejszego. Niemniej jednak 
całość należy uznać za jeden z 
najlepiej zachowanych przy
kładów architektury typu 
„wolno stojący dom własny” z 
okresu międzywojennego na 
terenie Warszawy.
Dotychczasowe działania 
obecnych użytkowników — 
bezpośrednich spadkobier
ców inwestora — nie spo
wodowały większych szkód 
w zachowaniu stanu pier
wotnego, a wręcz przeciw
nie — dały efekt pozytywny 
(np. częściowa regeneracja 
wyposażenia łazienki pier
wszego piętra). Z punktu wi
dzenia konserwatorskiego na
leżałoby kontynuować ten stan 
rzeczy, zwłaszcza że obiekt 
wymaga remontu, a przede 
wszystkim przywrócenia pier
wotnej funkcji niektórym po
mieszczeniom na parterze, 
gdzie jadalnia została podzie
lona i wykorzystywana jest na 
biura firmy.

Marek Tomiczek

Gdy 17 marca 1813 r. król Prus 
Fryderyk Wilhelm III proklamował 

we Wrocławiu wojnę wyzwoleńczą 
przeciwko Napoleonowi, do walki sta
nęła nie tylko armia regularna. Już w 
lutym major Adolf Ludwig von Lutzów 
zaczął organizować ochotniczy korpus 
strzelców konnych. Nabór prowadzono 
w gospodzie „Pod Złotym Berłem" (nie
istniejącej dziś) przy ul. Kuźniczej. 
Sformowany ostatecznie w Sobótce 
korpus w sile 1250 ludzi złożył 27 mar
ca 1813 r. przysięgę w pobliskim Bo
gowie. W 1913 r. uroczyście obcho
dzono setną rocznicę zwycięskiej woj
ny. We Wrocławiu Max Berg wzniósł 
Halę Stulecia (obecnie Ludową), w So
bótce zaś, przy murze okalającym koś
ciół Św. Jakuba, odsłonięto 31 sierpnia 
pomnik jeźdźca korpusu von Lutzowa 
— pierwsze monumentalne dzieło wy
bitnego rzeźbiarza Theodora von Go- 
sena. Wykuty w sprowadzonym spod 
Wurzburga bloku skalnym jeździec 
stanął na gładkim postumencie z miej

Cokół scowego granitu, ten zaś na wysokim 
cokole o surowej fakturze granitowego 
ciosu. Z dwóch lwich głów w dolnej 
partii cokołu płynęła woda do niewiel
kiego basenu. Na tablicy widniał napis: 
DEM VON LUTZOWSCHEN FREI- 
KORPS ZUM GEDACHTNIS ERRICH- 
TET MCMXIII (Dla upamiętnienia 
ochotniczego korpusu von Lutzowa 
wzniesiony 1913).
Po 1945 r. przez pewien czas pozosta
wiono pomnik w spokoju. Dopiero w 
1948 r. jeźdźca zrzucono z cokołu, ni
szcząc cenną rzeźbę. Zatarto też napis 
na tablicy — ponoć miejscowe władze, 
nie umiejąc odczytać „rzymskiej” daty, 
skojarzyły słowo „Freikorps” z powsta
niami śląskimi i uznały obiekt za anty
polski. Pozostał zwracający uwagę po
nad dwumetrowy cokół. Stanisław Je
rzy Lec pisał: „Burząc pomniki, oszczę
dzajcie cokoły. Zawsze się mogą przy
dać". Jak dotąd jednak w Sobótce nie 
znaleziono nowego zastosowania dla 
tego reliktu.

(jk)
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Spotkanie z historią

W
ieś Warmątowice 
(niem. Eichholz) 
leży 10 km na 
południe od Legnicy. Już w 

średniowieczu istniała tu bu
dowla obronna. W 1602 r. 
Wenzel von Zedlitz und Neu- 
kirch, kapitan krajowy i radca 
dworu księcia legnickiego 
Fryderyka IV, wzniósł na jej 
miejscu renesansowy zamek, 
otoczony fosą. Gotyckie relik
ty przetrwały w piwnicach i 
murach przyziemia. W 1639 r. 
majątek kupił Siegenberg, w 
1653 r. — Zahradecker, a w 
1736 — Seherr-Thoss, który 
w dwanaście lat później prze
budował zamek na pałac baro
kowy, okazałą rezydencję we 
wspaniałym parku. W drugiej 
połowie XVIII w. pałac stał 
się własnością księżnej kurlan- 
dzkiej Fanny Biron, od niej 
zaś nabył go w 1812 r. pruski 
oficer o polskich korzeniach, 
Ludwik Serafin von Olszew
ski.
Ojciec Ludwika, szlachcic z 
Podlasia, a przy tym ewange
lik, pod koniec XVIII w. 
osiadł w Jaworze. Natomiast 
jego wnuk Alfred von Olszew
ski, także oficer armii prus
kiej, w pełni już zniemczony, 
nieoczekiwanie wprowadził 
Warmątowice w krąg spraw 
polskich. Pod wpływem Try
logii Sienkiewicza — czytanej 
oczywiście po niemiecku — 
zaczął się pasjonować prze
szłością, tradycją oręża i kultu
rą Polski. Rychło przeszedł na 
katolicyzm, stale podkreślał 
swe pochodzenie i choć języka 
nigdy nie opanował, córce i 
synowi nadał imiona słowiań
skie. Obudzony nagle polski 
patriotyzm zderzył się z nasi
loną antypolską polityką Bis
marcka. Hrabia Alfred zaczął 
więc otwarcie krytykować „że
laznego kanclerza” i pruskich 
urzędników, bronić krzyw
dzonych Polaków. Opuszczo
ny przez przyjaciół i zniena
widzony przez władze, wyje
chał na kilkuletnią kurację do 
Szwajcarii i Włoch. Zmarł w 
1909 r. w Nervi koło Genui i 
tam został pochowany.
W testamencie Alfred von Ol
szewski zażądał, by jego dzie
ci, Draga i Bolesław Bogdan, 
nauczyły się polskiego języka i 
historii, zdając egzamin przed 

polskim nauczycielem. Gdyby 
nie wypełniły woli ojca, miały 
być wydziedziczone, a War
mątowice winien otrzymać 
ulubiony autor — Henryk 
Sienkiewicz. Gdy rzecz stała 
się głośna, pisarz oficjalnie 
zrezygnował z zapisu, uzna
jąc za niedopuszczalne zmu
szanie kogokolwiek do zmiany 
narodowości. Dziś o historii 
tej przypomina szkoła imienia 
Sienkiewicza w pobliskim 
Kościelcu. W 1973 r. w tam
tejszym kościele Serca Jezu
sowego umieszczono poświę
coną hrabiemu Alfredowi tab
licę.
Syn von Olszewskiego, chory 
na raka, niezdolny był do za
rządzania majątkiem. Córka w 
1915 r. wyszła za Heinricha 
von Zedlitz und Neukirch i w 
ten sposób pałac znalazł się w 
posiadaniu rodziny, której 
przodek trzysta lat wcześniej 
go zbudował. W 1945 r. Draga 
von Zedlitz zdołała ujść przed 
Sowietami do Niemiec. Po 
drodze została obrabowana — 
tak przepadł dziennik jej ojca. 
Nie zniszczony w czasie dzia
łań wojennych, ale splądrowa
ny pałac zamieszkiwany był 
potem przez różnych, często 
zmieniających się użytkowni
ków, ulegając coraz większej 
dewastacji. Opuszczony na 
początku lat siedemdziesią
tych, popadł w ruinę. Podjęta 
w 1981 r. próba ratowania

1. 2. Pałac 
w 

Warmątowicach (1) 
i zwieńczenie 

portalu 
z 1748 r. (2)

3. Obelisk bitwy 
nad Kaczawą

4. Rok 1996: 
marszałek 

Bliicher 
przed bitwą

(zdjęcia: 
Jarosław 

Komorowski)
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obiektu nie została zrealizo
wana. W kwietniu 1995 r. ku
pił go wraz z 300 ha ziemi 
plantator Jarosław Rabkowski 
i rozpoczął odbudowę na cele 
mieszkalne. Jak niegdyś pałac 
stał się więc centrum posiad
łości, która pozwoli na jego 
utrzymanie, co jest sytuacją 
najkorzystniejszą z możli
wych.

Wzniesiony na planie prosto
kąta dziewięcioosiowy, dwu- 
traktowy pałac w Warmątowi- 
cach — to wysoko podpiwni
czona (poziom fosy), piętrowa 
budowla z mieszkalnym pod
daszem pod wysokim, naczół
kowym dachem. Ponad nad
budowanym na osi fasady pię
terkiem z trójkątnym szczytem 
góruje drewniana, ośmiokątna 
wieża zegarowa, zwieńczona 
barokowym hełmem. Fasadę 
główną, podzieloną pseudoli- 
zenami, zdobią stiukowe 
obramienia okien; wskutek 
odpadnięcia tynku znaczna 
część tej dekoracji obecnie nie 
istnieje. Przetrwał natomiast 
okazały barokowy portal ko
lumnowy z herbami Seherr- 
Thossów w zwieńczeniu. Tab
lica poniżej zawiera wierszo
waną informację o kolejnych 
właścicielach i przebudowie w 
1748 r. wraz z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla domu.
Z dawnego wystroju wnętrz 
ocalało niewiele. Najcenniej
szy jest renesansowy strop w 
sali parteru, pokryty bogatym, 
wielobarwnym ornamentem 
roślinnym. W sieni widnieje 
odsłonięta właśnie spod tynku 

piaskowcowa tablica z łaciń
skim napisem, upamiętniają
cym fundatora zamku. To tu 
do 1945 r. wisiała stara pa
miątka rodzinna Olszewskich 
— obraz przedstawiający 
dwóch chłopców w stroju pol
skim, z szablami w rękach. Do 
głównego wejścia wiedzie ka
mienny most. Z prawej strony 
stoi w pobliżu fosy murowana 
osiemnastowieczna altana na 
planie ośmiokąta z kamienny
mi obramieniami drzwi i 
okien. Niegdyś prowadził do 
niej przez fosę lekki mostek 
drewniany. Spośród budyn
ków gospodarczych na uwagę 
zasługuje spichlerz z XVIII w. 
oraz obszerne dworskie staj
nie.

W 1813 r. podczas wyzwoleń
czej wojny Prus z Napoleo
nem, niedaleko warmątowic- 
kiej rezydencji rozegrało się 
decydujące starcie, znane jako 
bitwa nad Kaczawą. Armia 
Śląska pod dowództwem 
Gebharda Leberechta von Blii- 
chera powstrzymała ofensywę 
armii francuskiego marszałka 
Macdonalda. Bój stoczono 26 
sierpnia pomiędzy miejsco
wościami Warmątowice, Bie- 
lowice, Winnica i Janowice 
Duże. Bliicher doskonale wy
brał pozycję, zmuszającą 
przeciwnika do szturmowania 
płaskowyżu pod ostrzałem 
ulokowanej na wzgórzach arty
lerii. W strugach deszczu, któ
ry zatrzymał część francuskich 
oddziałów na linii rozlanych 
rzek: Kaczawy i Nysy Szalonej 
oraz uniemożliwił użycie rę

cznej broni palnej, doszło do 
zaciekłych zmagań. W walce 
wręcz na bagnety i szable, pod 
ciągłym ogniem armatnim 
Francuzi zostali pokonani, 
ponosząc ciężkie straty.
W pościgu za Macdonaldem 
30 sierpnia Blucher zajął 
Lwówek, a 1 września 1813 r. 
odrzucił wojska Napoleona za 
Kwisę, wówczas rzekę grani
czną. „Śląsk jest już wolny, 
wczoraj przegnałem ostatnich 
Francuzów przez granicę do 
Saksonii” — pisał do żony. 
Wcześniej jednak, 27 sierpnia 
kwaterował w Warmątowicach 
u Ludwika von Olszewskiego. 
Wydarzenie to upamiętnia 
kamienny obelisk, jeden z je
denastu rozmieszczonych na 
polu walki w 1913 r. Pod 
Krzyżem Żelaznym umie
szczono odpowiedni tekst in
formacyjny. Wydobyty ostat
nio ze śmietniska pomnik stoi 
znowu w centrum wsi.
Zarówno w setną, jak i w 
mniej okrągłe rocznice bitwy 
odbywały się wojskowe uro
czystości, których tradycję 
przerwała druga wojna świa
towa. W 1996 r. wójt gminy 
Krotoszyce Stanisław War
choł postanowił do tej tradycji 
nawiązać, organizując w 
Warmątowicach od 23 do 25 
sierpnia pierwszy w Polsce 
Biwak Historyczny „Bitwa 
nad Kaczawą 1813”. W mun
durach z epoki wystąpiło wielu 
miłośników dawnej broni i 
barwy z Niemiec, często orga
nizujących podobne widowi
ska, a także z Francji i Anglii. 
Członkowie Stowarzyszenia 

Bitwy Narodów z Lipska 
przywieźli zabytkową armatę. 
Punktem kulminacyjnym była 
defilada i potyczka na pałaco
wej polanie. Naprzeciw siebie 
stanęli napoleońscy piechurzy 
i wspierający ich Sasi oraz for
macje Armii Śląskiej: batalion 
grenadierów von Spiegla, ża
gański regiment Landwehry i 
sprzymierzeni Rosjanie z od
działów Osten-Sackena. Na
tarcie poprowadził oczywiście 
sam Bliicher, prywatnie Klaus 
Beckert z Lipska, świetnie 
jeżdżący konno i bardzo do 
słynnego dowódcy podobny. 
Zaakceptowany przez rodzinę 
marszałka, odtwarza tego 
bohatera od siedmiu lat. Po
tyczka była z założenia poka
zem, nie rekonstrukcją, którą 
uniemożliwiłaby zresztą pię
kna słoneczna pogoda. Dzień 
wcześniej we wsi Dunino od
słonięto odrestaurowany po
mnik z 1908 r. i otwarto po
nownie muzeum bitwy istnie
jące tu w latach 1909—1945. 
Biwak zakończył się balem ko
stiumowym w pałacu. Udana 
impreza bez wątpienia zapew
niła tak pożądaną promocję 
gminy liczącej na rozwój tury
styki i wydobyła z zapomnie
nia Warmątowice. Przede 
wszystkim jednak stała się 
ważnym krokiem na drodze do 
poznania — a w istocie od
krywania — wielowiekowej hi
storii Dolnego Śląska, postrze
ganej w perspektywie europej
skiej jedności.

Jarosław Komorowski

Stary paszport

Oryginalny blankiet ma format zbliżony do dzisiejszego 
B4, a liczy około 190 lat. Napisany został w języku 

używanym w napoleońskiej Europie, czyli we francuskim. 
Rozpoczyna go grzeczna prośba ministra policji Księstwa 
Warszawskiego do urzędników cywilnych i wojskowych 
zobowiązanych do utrzymania porządku na swoim terenie 
działania, aby osobie wymienionej z nazwiska, urodzonej tu 
i tu, zamieszkałej tam i tam, udającej się do i przez — w ra
zie potrzeby udzielili pomocy i opieki. Jest też oczywiście 
miejsce na numer ewidencyjny i określenie terminu wa
żności, w czasie którego wyżej wymieniony (a) „Lui”, to jest 
„on" lub „ona" ma opuścić obszar Księstwa Warszawskie

go. Podpisywał ten dokument kierownik biura, zapewne 
paszportowego.
Z lewej strony u dołu jest miejsce na podpis okaziciela, któ
rego ze zrozumiałych względów nie rozpoznawano na pod
stawie zdjęcia, lecz rysopisu. Przypuszczać należy, że 
obowiązywały w tej sprawie w miarę precyzyjne wytyczne, 
aby funkcjonariusze w czasie podróży okaziciela mieli jak 
najmniej wątpliwości co do jego tożsamości. Nie ulega 
chyba wątpliwości, że taki dokument — szczególnie nie 
wypełniony — jest unikatem.

Andrzej Piwowarczyk
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Koksy najbardziej żal...

T
en zabytek — to owoc 
średniej wielkości, kształ
tny, kulisty, ale lekko 
spłaszczony, o skórce matowej, 
żółtozłotej, pod wpływem słońca 

czerwono prążkowanej, jakby za
płonionej. Pod względem smaku 
zaliczany był do najwytworniej
szych owoców deserowych o 
miąższu z żółtawym zabarwieniem 
i słodko-kwaskowatym, korzen
nym smaku pełnym harmonii i 
muszkatu z cynamonem. Dojrzała 
jabłoń tworzyła piękną kulistą ko
ronę i owocowała niezwykle 
wdzięcznie.
Koksy były najsmaczniejszymi o- 
wocami mojego dzieciństwa. W la
tach pięćdziesiątych, ciągnięty 
przez matkę za rękę między fur
mankami na targu, zawsze prosi
łem, aby kupiła mi właśnie koksy. 
Później pakowała mi je do tornistra, 
po nie sięgałem odrabiając lekcje i 
wówczas, gdy spragniony, z wysu
szonym gardłem wracałem z lo
dowiska. Koksy — to były takie 
polskie pomarańcze. Tanie, sma
czne, dostępne. Mijały lata. Po
jazdy konne zastąpione zostały żu
kami, tarpanami i nyskami. Koksy 
wydawały się coraz mniejsze i było 
ich coraz mniej. Błędnie sądziłem, 
że to matka wybiera mniejsze i 
tańsze owoce. W latach osiemdzie
siątych zdarzało się, że musiałem 
obejść cały targ, aby trafić na jed
nego sprzedawcę z kilkoma kilo
gramami tej odmiany na dnie 
skrzynki. Chłopi mówili, że drze
wa koksy pomarańczowej są już 
bardzo stare, a nowych się nie sa
dzi, bo to się nie opłaca, i że pew
nie to już ostatnie lata dla koksy. 
W 1989 r. z powodu choroby defi
nitywnie musiałem rozstać się z 
surowymi jabłkami. Jednak będąc 
na targu z sentymentu wypatrywa
łem koksy na straganach i w 
skrzynkach rozstawionych przed 
dostawczymi samochodami. W 
1995 r. nie spotkałem już ich ani 
razu...
Jabłoń koksa zwana koksą poma
rańczową czy też renetą koksą 
pomarańczową powstała około 
1830 r. w Anglii. Na ziemiach pol
skich przed drugą wojną światową 
koksa uważana była za „bardzo 
smaczną”, „bardzo pokupną” i 
„poszukiwaną na rynku” odmianę 
jabłek, „czułą na mróz i wybredną 
na glebę”. Reklamowano ją: „naj
lepszy owoc wśród jabłek zimowych, 
a tylko z powodu swego niepokaźne- 
go wyglądu i małych owoców ma 
mniejszy pokup”. Wszystkie 
ówczesne cenniki i katalogi szkó
łek drzew i krzewów owocowych 
oferowały sadzonki koksy. W 
dwudziestoleciu międzywojennym 
zalecano jej uprawę w woje
wództwach: śląskim, krakow
skim, tarnopolskim, kieleckim, lu
belskim, warszawskim i łódzkim.
W regionie lubelskim koksy prze
chodzą już do historii, zostając w 
tyle w wyścigu genetyków — po
szukiwaczy „cudownego jabłka”, 

idealnego pod względem smaku, 
zapachu, odporności na choroby i 
szkodniki, łatwego w przechowy
waniu. Przegrały z „pospolitymi” 
przecież, bo wyhodowanymi z 
przypadkowych siewek odmiana
mi jabłek, jak mcintosch, jonatan, 
starking. „Tam, gdzie przykłado
wo — stwierdził kiedyś profesor 
Szczepan Pieniążek — zbiera się 
100 kg koksy, można zebrać 250 ki
logramów mcintoscha. To ile musia- 
laby kosztować ta koksa, żeby opła
ciło się ją uprawiać?”. W latach 
siedemdziesiątych koksa była naj
bardziej rozpowszechnioną od
mianą jabłoni w Anglii i niektó
rych krajach Europy Zachodniej. 
Być może są w Polsce obszary, 
gdzie odmiana ta uprawiana jest 
na większą skalę i nie odnosi się 
wrażenia, że wymarła. Niektórym 
znawcom problematyki mój alarm 
podniesiony z punktu widzenia 
bywalca targowisk, odwiedzające
go wieś od czasu do czasu może 
wydawać się przedwczesny. Ko
ksy nie są związane ściśle z na
szą narodową tradycją, cho
ciaż przez stulecie mocno 
wrosły w strukturę ziemiań
skich sadów, tak jak papie
rówki kojarzą nam się z za
grodą i chłopskim sadem. Dla 
mnie najważniejsza jest moja mała 
ojczyzna — region. To punkt wi
dzenia człowieka, któremu z pej
zażu targowisk, kiosków z owoca
mi i jesiennych sadów, znika owoc 
dzieciństwa.
Przykład koksy jest tu wybrany 
przypadkowo. Takich znikających 
z pola widzenia pamiątek prze
szłości, zabytków jest znacznie 
więcej. Odchodzić musi w prze
szłość zdecydowana większość te
go, co bezbronne wobec zanieczy
szczenia środowiska, co mało wy
dajne, nieopłacalne, kłopotliwe w 
utrzymaniu. Dla mnie owa różnica 
między wszystkim, co było, a zde
cydowaną większością tego, co 
ubyło — właśnie jest zabytkiem. 
Przeżyłem zawód teraźniejszością 
i wówczas wyostrzyła się moja 
wizja przedmiotów z przeszłości. 
Spostrzegam te, które są w śla
dowej ilości i w zanikającej posta
ci, poszukuję tych, których już nie 
ma. Wywołuje to potrzebę mó
wienia o przedmiocie lub zjawisku 
następnym pokoleniom, a niekie
dy i wewnętrzny przymus doku
mentowania. Niewątpliwie każdy 
z nas musi dojrzeć do stanu, by 
sentyment i wspomnienie zaowo
cowało pragnieniem zmiany oto
czenia.
Można wyliczyć urzędowo 
uznane pomniki przyrody, ale 
nikt nie wie na pewno, co w na
szym kraju dzieje się z koksą. 
Sklepy ogrodnicze oferują sa
dzonki jej unowocześnionych od
mian. Być może więc sytuacja jest 
przejściowa i o koksie w przyszłoś
ci nie będę myślał, jak o zabytku...

Grzegorz Miliszkiewicz

Po pożarze
S

troma bryła dachu kry- 
jącego prezbiterium 
kościoła jezuitów w 
Kaliszu różowieje połaciami 

świeżo położonej dachówki. 
Nad budynkiem przyległego 
klasztoru linia kalenicy nagle 
się urywa. Tu już tylko 
prowizoryczny dach pokryty 
papą zabezpiecza dwa uszko
dzone skrzydła budynku. 
Sterczy nad nim szczytowa 
ściana i obnażone przewody 

wentury Strzeleckiego, pełnią
cego różne funkcje, m.in. 
gwardiana konwentu kaliskie
go. Dzięki tym działaniom 
wnętrze kościoła doprowadzo
no, jak podaje jedna z kronik, 
„do właściwej i pięknej formy”. 
Prace stolarsko-snycerskie 
wykonywał wybitny artysta — 
brat Bonawentura Widawski z 
pomocnikami, polichromię — 
pierwszy w owym czasie ma
larz dekorator prowincji wiel-

kominowe — widomy znak 
pożaru, który 20 lipca 1991 r. 
poczynił tak znaczne szkody. 
Ogień szybko zlokalizowa
no i ugaszono, lecz jego 
skutki pozostały do dziś.
Kościół Nawiedzenia NMP i 
klasztor przy ul. Stawiszyń- 
skiej 2 wzniesiony został w la
tach 1594—1607 przez zakon 
bernardynów; w 1919 r. zespół 
ten przejęli jezuici. Świątynia 
otrzymała formę późnorene- 
sansową z widocznymi cecha
mi gotyckimi. Około połowy 
XVIII w. jednonawowe wnę
trze zyskało nowy wyraz sty
lowy, nader harmonijny i jed
nolity. Złożyły się na to: zespół 
kulisowo ustawionych siedmiu 
późnobarokowych ołtarzy, ła
wki, konfesjonały, ambona, 
prospekt organowy, wąska i 
wysoka arkada tęczowa opra
cowana snycersko oraz poli
chromia (obejmująca nawę, 
prezbiterium i kruchtę), która 
jest czynnikiem kompozycyj
nie i kolorystycznie scalającym 
wnętrze. Pracował nad tym ze
spół wysokiej klasy artystów i 
rzemieślników bernardyńskich 
pod kierunkiem ojca Bona

1. Widok 
północno-wschodniego 

skrzydła klasztoru 
po pożarze

kopolskiej bernardynów, brat 
Walenty Zebrowski, twórca 
polichromii kościołów swojego 
zakonu we Wschowie, War
szawie, Skępem, Warcie i Os
trołęce (gdzie pożar zniszczył 
w 1989 r. niemal całą poli
chromię). Tę ostatnią pracę 
ukończył w 1764, a może na
wet w 1765 r. W tym czasie 
realizacja polichromii w Kali
szu była już mocno zaawanso
wana. Taki dwutorowy sposób 
pracy Zebrowskiego, w sytua
cji, jak łatwo się domyślić, 
nieustannej presji terminów i 
zobowiązań, umożliwiała ar
tyście dobrze zorganizowana 
pracownia, wyszkoleni i wy
próbowani współpracownicy. 
Do ich grona zaliczali się: 
Cyprian Keyzer, Błażej Ko
pański i Paschalis Wołos. Ka
liskiej polichromii Zebrowski 
ukończyć jednak nie zdołał, 
przeszkodziła mu bowiem na
gła śmierć 15 maja 1765 r., bę
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dąca następstwem wypadku 
związanego z pracą. Śmierć 
artysty prowincja odczuła „ja
ko wielką stratę i ból”. Brata 
Walentego pochowano w pod
ziemiach kaliskiej świątyni, w 
miejscu odpowiadającym usy
tuowaniu ołtarza Ukrzyżowa
nia, po prawej stronie nawy. 
Polichromię ukończyli ucz
niowie i współpracownicy, co 
niejednokrotnie można doj
rzeć w różnych miejscach, 
choćby w centralnej scenie 
nawy czy w kruchcie.
W realizacji każdej kościelnej 
polichromii ważną rolę od
grywał scenariusz, potocznie 
nazywany dziś programem, i 
osoba jego autora. W opisy
wanym wypadku był nim oj
ciec Anzelm Kiełbaszewicz, 
uczony teolog, wykładowca fi
lozofii na miejscowym stu
dium, a także autor publikacji 
teologicznej treści. Każdy tego 
rodzaju scenariusz ma swoistą 
dramaturgię, nawet poetykę i 
te odczytujemy w kaliskiej po
lichromii, choć samego tekstu 
nie znamy. Trudno dziś do
ciec, czy zafascynowała Kieł- 
baszewicza symbolika liczby 
„3” (najwyższa świętość, do
skonałość), czy też bliższe mu 
były tradycje kaliskich kon
trowersji w XVII w. między 
katolikami i arianami, którzy, 
jak wiadomo,, podważali dog
mat Trójcy Świętej. Dla Że
browskiego trójka stała się 
powtarzającym motywem tre
ściowym i kompozycyjnym, 
jeżeli chodzi o malowidła w 
nawie. I tak w scenie głównej, 
która wypełnia centralne, 
wydłużone pole sklepienne, 
wyodrębnione malowaną ra
mą, artysta przedstawił Trójcę 
Świętą, adorowaną przez pa
trona zakonu św. Franciszka. 
W wysklepkach lunet wciętych 
w kolebkę nawy odnajdujemy 
rozwinięcie tego samego wąt
ku — sekwencję symboli zwią
zanych z Trójcą Świętą. I tak 
np. potrójny świecznik daje 
jedno światło, wyłaniająca się 
zza obłoku ręka kreśli jedna
kowe, przecinające się koła 
(stary symbol Trójcy Świętej), 
pod trzema słonecznymi pro
mieniami rozkwitają na ziemi 
trzy kwiatki, otwarta księga 
dotyczy Trójcy Świętej i jest 
niewątpliwie traktatem św. 
Augustyna, potrójne zakoń
czenie ma przedstawiona kot
wica — symbol nadziei. Trój
kami rozmieszczone są na

spływach sklepienia różne per
sonifikacje, postacie zakonni
ków w brązowych habitach, 
wyrażające kwestie i takie war
tości, jak: dokonanie właści
wego wyboru życiowej drogi 
(służby zakonnej), cnoty za
konne, umartwianie ciała, 
przemijanie. Wplatający się w 
to wątek zakonny ma swój 
akord na sklepieniu prezbite
rium, gdzie na malowniczym 
rokokowym tronie z balda
chimem wśród aniołów, putt, 
obłoków i kwiatów króluje 
Matka Boska Anielska, pa
tronka prowincji wielkopol
skiej bernardynów. Dziewięć 
chórów anielskich demonstru
je swoje atrybuty — pobłysku- 
ją hełmy, półpancerze, lśnią 
płaszcze podbite gronostajami, 
mitry, korony, goreje serce ze 
znakiem IHS. Drugą „kon
centrację” postaci anielskich 
oglądamy nad chórem muzy
cznym, gdzie skrzydlaci graj
kowie asystują królowi Dawi
dowi.
W kompozycji polichromii 
uderza zdyscyplinowanie — 
całość jest przejrzysta, nie 
przeładowana, choć nie wolna 
od rysunkowych błędów. Jej 
wielkie zalety — to subtelna 
wrażliwa kolorystyka i dekora
cyjność. Artysta ze swobodą 
transponuje elementy iluzjoni- 
stycznej architektury. W róż
nobarwnych belkowaniach, 
gzymsach, pilastrach i niszach

zasady perspektywy linearnej 
ustępują na rzecz wartości 
czysto malarskich, dekoracyj
nych właśnie. Te artysta stosu
je zwłaszcza na ścianach, jako 
że sklepienie tradycyjnie prze
znaczone jest w kościele na 
wyrażanie treści bezpośrednio 
dotyczących „sacrum” i zasa
da stosowności musi tu być 
szczególnie przestrzegana. Na 
ścianach maluje więc Żebrow
ski pełne wdzięku fantazje ma- 
larsko-architektoniczne, przy
pominające dekorację teatral

ną, ukazujące m.in. nadrealne 
widoki z rokokowymi „struk
turami”, które spoczywają na 
murawie. Lekkie, swobodne, 
ozdobione niekiedy jakby od 
niechcenia rzuconym narę
czem kwiatów, urzekają swo
ją urodą. Żebrowski już w 
swoich wcześniejszych realiza
cjach pracował nad tym mo
tywem francuskiej prowenien
cji, który potrafił twórczo 
przystosować do własnych po
trzeb i zainteresować nim 
swoich uczniów.
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2. Symbol 
Trójcy Świętej 

— malowidło 
w północnej 

lunecie nawy

3. 4. Widoki 
z fantastycznymi 

„strukturami" 
na zachodniej 
ścianie nawy

5. Matka Boska 
Anielska 

— fragment 
polichromii 

na sklepieniu 
prezbiterium 

po konserwacji

(zdjęcia:
1 — ze zb. oo. 

jezuitów, 
2—5 — Piotr 

Dybalski)

Pożar w 1991 r. nie uszkodził 
wprawdzie wnętrza bezpo
średnio, jednak woda wylana w 
wielkiej ilości na sklepienia 
bardzo zaszkodziła obrazom, 
rzeźbom, sprzętom, a poli
chromii w szczególności, 
przyczyniając się do jej postę
pującej destrukcji. Od ostat
niej jej konserwacji minęło 
ponad 40 lat (wykonał ją Kon
stanty Tiunin). Teraz barwy 
polichromii w nawie, pokryte 
brudem i kurzem, stały się

przytłumione i nie mają tej siły 
wyrazu co kiedyś. Samo zaś 
wnętrze pozostaje w stanie da
leko posuniętej dezintegracji. 
W prezbiterium sytuacja jest 
inna. W grudniu 1992 r. ze
spół konserwatorski pod kie
runkiem Piotra Dybalskiego z 
Poznania rozpoczął prace kon
serwatorskie przy polichromii, 
której zalanie wodą zaszkodzi
ło tu najbardziej. Na rok 
z braku funduszy roboty 
przerwano, w lipcu ubiegłego 

roku można było do nich pow
rócić. Do tego czasu ściany i 
sklepienie osuszono, oczy
szczono z kurzu, brudu, pleśni 
i przemalówek, utrwalono za
strzykami z substancji klejącej 
odspojone od muru partie za
prawy wapienno-piaskowej, w 
miejscach ubytków założono 
łaty (tzw. kity). W następnym 
etapie przeprowadzono punk
towanie w miejscach ubytków 
warstwy malarskiej i przetarć 
oraz rekonstrukcję brakują
cych fragmentów. W paź
dzierniku 1996 r. prace kon
serwatorskie na sklepieniu za
kończono, odebrała je komisja. 
W marcu 1997 r. została ukoń
czona konserwacja polichromii 
ścian.
Dokonane zaraz we wstępnym 
etapie prac badania technolo
giczne wykazały, że na murze 
znajduje się warstwa zaprawy 
wapienno-piaskowej z XVII 
w., pokryta pobiałą, na której 
w tamtym czasie wykonano 
inną dekorację malarską z za
stosowaniem techniki tempe
rowej (fragment tych malowi

deł widać m.in. na odkrywce 
wykonanej na południowej 
ścianie w nawie). W XVIII w., 
gdy zdecydowano się na wy
konanie nowej polichromii, 
położono cienką warstwę za
prawy (około 1 cm grubości), 
czyniąc to porcjami o wielkoś
ci powierzchni możliwej do 
zamalowania przez Zebrow
skiego w ciągu jednego dnia. 
Na miękkim podłożu artysta 
odciskał rylcem rysunek, 
miejscami ciągnął go pędzlem, 
po czym zakładał szybko pła
szczyzny koloru. Pigmenty 
wnikały w strukturę schnącego 
tynku. Szczegóły, bliki świetl
ne musiał wykańczać już na 
suchym tynku, posługując się 
jako spoiwem mlekiem wa
piennym. Była to zatem tech
nika freskowa (buon fresco), 
uzupełniana al secco.
Przebieg dokonanych prac 
konserwatorskich ukazuje do
kumentacja rysunkowa ekspo
nowana na korytarzu klasztor
nym oraz opis udostępniony 
autorce przez mgra Dybalskie
go. Są to zabiegi niezmiernie 
żmudne i pracochłonne, wy
magające najlepszych fachow
ców oraz najnowocześniej
szych metod i środków, a więc 
bardzo kosztowne. Finanso
wane są w części z funduszów 
kaliskiej wspólnoty ojców je
zuitów (aukcje dzieł sztuki 
dawnej oraz współczesnej, ofia
rowanych na ten cel m.in. przez 
plastyków, ofiary wiernych, 
zebrane w Kaliszu i przez mis
je w różnych parafiach na terenie 
całego kraju, sprzedaż wyda
nych cegiełek), w części z do
tacji przyznanych przez Gene
ralnego Konserwatora Zabyt
ków i konserwatora miejskie
go. Organizatorem tych prac 
jest o. superior Aleksander Ja- 
cyniak. Jest to jednak kropla w 
morzu potrzeb, konserwacji 
wymaga bowiem także poli
chromia pozostałej części koś
cioła i jego wyposażenia arty
stycznego

Magdalena Witwińska

Wpłaty na kontynuowanie prac konserwator
skich w nawie kościoła można kierować na konto: 
Społeczny Komitet Odbudowy Kościoła i Klasz
toru OO. Jezuitów w Kaliszu, PBG w Łodzi, Od
dział Kalisz, nr 10801079-35288-27006-801000.
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Las pachnący lasem

A
by ekspozycję muzealną 
uczynić jak najbardziej 
zrozumiałą w odbiorze, 
muzea zachodnie starają się wpro

wadzać najnowszą technikę, która 
pobudzać ma wszystkie zmysły 
zwiedzającego. Zabiegi te mają też 
na względzie fakt, iż współczesny 
człowiek, zwłaszcza z krajów o wy
sokim poziomie technicznym, ma 
ograniczoną wiedzę na temat do
znań pochodzących od natury, ma 
też niewielką lub żadną wiedzę w 
zakresie prostych technologii, 
użycia prostych narzędzi, kontak
tu ze zwierzętami itp. Jednocześ
nie od dziecka karmiony jest 
barwnymi obrazami telewizyjnego 
świata, w którym historia odległa 
pomieszana z fantazją i wizjami 
futurologicznymi niczym nie różni 
się od relacji ze zdarzeń bieżących, 
dlatego nie potrafi sobie wiele 
wyobrazić. Z drugiej zaś strony 
oczekuje wielu bodźców, które by 
mu pomogły postrzegany obraz 
muzealnego przekazu najdogłęb
niej zrozumieć. Tak zrodziły się 
pomysły ożywienia ekspozycji 
manekinami, które „mówią”, ru
szają się, a sceneria, w którą wkra
cza widz przesycona jest nie tylko 
zmiennym światłem, odpowied
nim dźwiękiem, ale też — zapa
chem. Celują w tym muzea angiel
skie, gdzie przed kilku laty pow
stała nawet wytwórnia history
cznych zapachów, która oferuje w 
swoim katalogu ponad 200 różno
rodnych odmian woni. Odpo
wiednia aparatura emituje te zapa
chy na ekspozycji, wypełniając ją 
dodatkową, nie znaną dotąd mu
zealnikom treścią.
W londyńskim Imperial War Mu
seum zaprezentowano fragment 
transzei z pierwszej wojny świa
towej. Widz przemierza w pół
mroku kręte okopy, rozświetlane 
błyskami wybuchów, słychać tu 
strzały, komendy i rozmowy żoł
nierzy, których pełnowymiarowe 
manekiny rozmieszczono w od
powiednich pozycjach na stanowi
skach. Elementem szczególnym 
jest zapach, smród właściwie, któ
rym nasycony jest okop. Na ile 
jest to zapach prawdziwy — niech 
ocenią ci, którym los kazał w ta
kich okopach przebywać napraw
dę.
W średniowiecznym zamku w 
Warwick niedaleko Coventry 
wszystkie pomieszczenia urządzo
ne są z dążnością do jak najdalej 
posuniętej teatralizacji czy natura- 
lizacji. Zaczynając zwiedzać za
mek od piwnic, wkraczamy do 

stajni, gdzie stojący przy żłobie 
koń łypie na widza ruchomymi 
oczyma i ogania się od much ma
chając ogonem. Aby nie było 
wątpliwości, że to koń „żywy”, 
towarzyszy mu ostry koński za
pach, pomieszany z zapachem 
końskiego łajna i siana. Przecho
dząc kolejne pomieszczenia widzi 
się scenki z historii zamku, ilus
trowane postaciami, które wyko
nują jakieś czynności, opowiadają,

wedle zachowanych z dawnych lat 
zdjęć, ożywiając je manekinami, 
które odtwarzają konkretne sytua
cje na tych zdjęciach utrwalone. 
Zaglądając więc do pralni, widzimy 
pochyloną nad wanną gosposię 
piorącą bieliznę, a woda cieknie z 
kranu, z drzwi obok wychodzi 
niania z dzieckiem na ręku, obok 
wisi zdjęcie, które taki moment 
uchwyciło przed kilkudziesięciu 
laty, salony zaludniają postacie 

ły, koszyki, dalej Cyganie targują 
konia, inni tańczą. Zaaranżowano 
też fragment ulicy miasteczka z 
domokrążną sprzedawczynią sztu
cznych kwiatów, którą ze złością 
odgania od drzwi rozeźlona 
mieszczka. A obok ze sklepu mięs
nego wybiega cygański pies z pę
tem kiełbasy w zębach, goniony 
przez wściekłego sprzedawcę. W 
sztucznych drzewach chronią się 
świergoczące ptaki, po omszałych

śmieją się, siedzący na wozie kot 
rusza ogonem, a zaglądający do la
tryny pies prowokuje, by go stam
tąd przepędzić. Opis ten dla raso
wych muzealników wydać się mo
że infantylną próbą teatralizacji 
zacnego obiektu historycznego. 
Kiedy jednak studenci polscy z 
Oxfordu polecali mi okoliczne 
atrakcje, to rekomendując zamek 
w Warwick, w pierwszej kolejnoś
ci mówili, że „jest tam koń, który 
macha ogonem, a cała stajnia 
śmierdzi stajnią”. Figury są zresz
tą wykonane bardzo udatnie i widz 
przeżywa nierzadkie momenty, 
gdy przepychając się pośród zwie
dzających, ma wrażenie zatraty 
poczucia, które z otaczających go 
postaci to turyści, a które — to 
manekiny, tym bardziej że pośród 
manekinów chodzą żywi pracow
nicy obsługi, także historycznie 
odziani. Na wyższej kondygnacji 
zamku zrekonstruowano kilka sal 

czytające, palące cygara, grające 
na pianinie, rozmawiające — 
wszystkie w pozach z dawnych fo
tografii.
W Paultons Park, w jednym z 
kompleksów rekreacyjno-rozryw- 
kowych na południu Anglii koło 
Romsey (Hampshire), obok in
nych, rozlicznych atrakcji zbudo
wano niedawno osobną ekspozycję 
nazwaną „Muzeum cygańskim”. 
W wielkim hangarze urządzono 
kilka scenek z życia Cyganów, któ
rzy skupiają się wokół prezentowa
nych tu poszczególnych typów 
wozów używanych przez Cyga
nów angielskich. Ścieżka prowadzi 
widza od scenki do scenki, które są 
dobrze wyizolowane od reszty, 
opisane, otoczone sztuczną ziele
nią. Jest tu taborowa scena, w któ
rej Cyganie wyrabiają drewniane 
spinacze do bielizny (jedno z ty
powych tu, tradycyjnych rzemiosł 
cygańskich), inni wyrabiają miot

1. Fragment ekspozycji 
w Imperial War Museum 

w Londynie 
2.3.4. Muzeum cygańskie 

w Paultons Park: 
obozowisko (2), 

koński targ (3) 
i scena uliczna (4) 

(zdjęcia: Adam Bartosz)

kamieniach pluska strumyk, a ca
łość przesycona jest zapachem 
trawy, lasu i koni. Chociaż ta eks
pozycja daleka jest od realizowa
nych za pomocą środków konwen
cjonalnych wystaw, trudno ją na
wet do końca jako muzealną trak
tować, to jednak daleko posunięta 
teatralizacja sprawia, że jest ona 
łatwa w odbiorze, cieszy się ogro
mnym zainteresowaniem. Sama 
ekspozycja poprzedzona jest dob
rze naukowo opracowanym wpro
wadzeniem w historię Cyganów, 
również eksponaty są w większości
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oryginalne, aczkolwiek przemie
szane z atrapami, co zresztą w mu
zealnictwie angielskim jest czę
stym zabiegiem twórców ekspozy
cji. Jeśli zauważyć, iż w innych 
sektorach Paultons Park widz ma 
okazję zobaczyć zrekonstruowane 
gady prahistoryczne, wnętrza hi
storycznych mieszkań, przyjrzeć 
się żywym zwierzętom z różnych 
stron świata — to przyznać należy, 
że tak zaprezentowana ekspozycja 
świetnie spełnia zadanie informa- 
cy j no-edukacy jne.
Przykłady sztucznej emisji zapa
chów „historycznych” spotkały się 

ze sporym zainteresowaniem mu
zeów. Firma, która je wytwarza, 
opublikowała katalog, w którym 
poleca m.in. woń starego wina, 
prochu strzelniczego, rumu, siana, 
cynamonu, mydła, karbolu. Cen
nik za te zapachy (materiał sprze
dawany jest na kilogramy) jest 
zróżnicowany. Najdrożej kosztuje 
kilogram „oddechu smoka” (sic!). 
Ciekawe, na jakich przesłankach 
źródłowych spreparowano ów „hi
storyczny” zapach?

Adam Bartosz

Z kroniki stowarzyszeń

Miłośnicy Krakowa

Sto lat temu, 21 listopada 
1896 r. w Archiwum Akt 
Dawnych Miasta Krakowa na 

zaproszenie ówczesnego dy
rektora Stanisława Krzyża
nowskiego zebrali się: Adam 
Chmiel, Stanisław Estreicher, 
Józef Friedlein, Teodor Kuła
kowski, Józef Wawel-Louis, 
Władysław Łuszczkiewicz, 
Stanisław Wyspiański i wielu 
innych ■ luminarzy kultury 
podwawelskiego grodu, by 
założyć towarzystwo mające 
na celu badanie i upow
szechnianie zabytków Kra
kowa. Ułożono statut i już 1 
stycznia 1897 r. wydano 
odezwę: „Towarzystwo Mi
łośników Historii i Zabytków 
Krakowa nazwą samą okreś
la swoje cele. (...) Znajo
mość zabytków krakowskich 
rozbudzić i zanieść w jak naj
szersze kota naszej inteli
gencji i naszego mieszczań
stwa — to nasz cel jeden. 
Wywołać przed oczy dzisiej
szych pokoleń obrazy daw
nego życia krakowskich pa- 
trycjuszów, kupców, bankie
rów, rzemieślników, przed
stawić urządzenia dawnego 
magistratu, sądów, cechów, 
zbadać warunki ekonomi
czne i handlowe, w jakich 
miasto się rozwijało, słowem 
przedstawić całą historię 
Krakowa i uczynić to w spo
sób dla Krakowa zrozumiały 
— to nasz cel drugi." 
Społeczeństwo Krakowa nie 
zawiodło. W pierwszym roku 
działalności zapisało się do 
Towarzystwa 176 osób, w 
ósmym było już ich 600, bo
wiem do grona „miłośników 
Krakowa” wejść mógł każdy: 
od ucznia, studenta, po pro
fesora i wybitnego uczonego. 
Do 1939 r. dzięki akcjom To
warzystwa ocalono niektóre 
kompleksy zabytkowe, od
nowiono wiele dzieł sztuki, 
zorganizowano wiele odczy
tów i wycieczek po Krakowie. 
Od 1898 r. Towarzystwo 
opiekowało się pochodami 
Lajkonika, dla którego barw
ny strój zaprojektował Stani
sław Wyspiański, a także kul
tywowało zwyczaj stawiania 
szopki krakowskiej, organizu
jąc coroczne konkursy na 
najpiękniejszą. Przede wszyst
kim zaś naukowcy zredago
wali 30 tomów „Rocznika 
Krakowskiego”, ponad sto

Znak Towarzystwa 
Miłośników Krakowa

tomów „Biblioteki Krakow
skiej”, gdzie prezentowano 
zabytki, wydarzenia i wspo
mnienia krakowian.
Dziś, jak przez sto lat swojej 
działalności Towarzystwo 
służy Krakowowi. Pęcznieje 
zawartość „Biblioteki Kra
kowskiej”, kontynuowane są 
tradycje wydawania „Roczni
ka Krakowskiego”. W dorob
ku Towarzystwa jest również 
kilkanaście tomików z serii 
„Kraków dawniej i dziś”, 
ostatnio rozpoczęto publika
cję cyklu „Rola Krakowa w 
dziejach narodu". Co roku od 
20 lat odbywają się organi
zowane przez Towarzystwo 
konkursy fotograficzne „Oca
lić od zapomnienia”, będące 
prawdziwą kroniką dziejów 
miasta.
W 1997 r. Towarzystwo, kie
rowane od 1980 r. przez prof. 
Jerzego Wyrozumskiego, ob
chodzi stulecie istnienia. Ses
ja poświęcona Krakowowi 
przed stu laty, zredagowana 
przez prof. Wiesława Bień
kowskiego jubileuszowa mo
nografia Towarzystwa, książ
ka zawierająca sylwetki jego 
założycieli, wybicie medalu 
pamiątkowego — to tylko 
niektóre akcenty jubileuszu. 
Henryk Barycz, krakowski hi
storyk oświaty i nauki, ma
wiał: „Dwie są miłości w 
człowieku: patriotyzm i umi
łowanie stron rodzinnych.” 
Przyznać trzeba, że ani jed
nego, ani drugiego miłośni
kom Krakowa nie brakuje i 
oby nie zabrakło na następne 
stulecia!

Agnieszka Partridge
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Kazimierz 
—- zagrożony 

krajobraz

(fot. Wiesław M. Zieliński)

Oświadczenie pierwsze

Reprezentanci lubelskiego środowiska konserwatorskiego 
zebrani na spotkaniu naukowym w dniu 24 lutego 1997 r. 
przedstawiają następujące stanowisko w sprawie rozważanej 
możliwości odbudowy zamku w Kazimierzu Dolnym.
Ruiny królewskiego zamku objęte są prawną ochroną kon
serwatorską i stanowią wraz ze Wzgórzem Zamkowym część 
historycznego krajobrazu kulturowego doliny Wisły między 
Kazimierzem i Janowcem o udokumentowanych, najwyższych 
wartościach zabytkowych. Zamek wraz z miasteczkiem ocze
kuje na wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i 
Naturalnego UNESCO. Ruiny te wiążą się nierozerwalnie z 
unikatowym pejzażem miasteczka, będąc jego historycznym 
symbolem i znakiem tożsamości kulturowej. Uwzględniając 
powyższe przestanki uznaje się obecny status Wzgórza Zam
kowego wraz z ruinami zamku jako nienaruszalny pomnik hi
storii miasta.
Za niedopuszczalną uznaje się propozycję odbudowy ruin 
zamku z uwagi na:
1) sprzeczność z treścią obowiązującej decyzji o wpisie do re
jestru zabytków woj. lubelskiego określającą warunki prawnej 
ochrony konserwatorskiej,
2) niezgodność z ustalonymi zasadami konserwacji krajobra
zów historycznych,
3) groźbę utraty zabytkowych wartości tkwiących w obecnej 
postaci budowli zamkowej i krajobrazie kulturowym,
4) możliwość zniszczenia autentycznej substancji zabytkowej 
utrzymanej jako „trwata ruina” i Wzgórza Zamkowego podat
nego na przekształcenia i destrukcje w wypadku wprowadze
nia infrastruktury technicznej.
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków w Lublinie apeluje 
do organizacji i instytucji samorządowych m. Kazimierza i woj. 
lubelskiego o tworzenie warunków umożliwiających przetrwa
nie pozostałości zamku — pomnika historii miasta w jego 
obecnej postaci.

Zarząd Lubelskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Oświadczenie drugie

W związku z projektami odbudowy zamku w Kazimierzu Dol
nym, Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
zgłasza stanowczy sprzeciw wobec tych projektów.
Uważamy, że zamek w Kazimierzu Dolnym powinien zostać w 
postaci „trwałej ruiny" wpisanej w historyczny krajobraz kultu
rowy. Wszelkie próby odbudowy zamku, intensywnego wyko
rzystania jego pomieszczeń oraz związane z tym przekształ
cenia tego obiektu zabytkowego, spowodują nieodwracalne 
straty w unikatowym pejzażu miasta i zniszczą jego niepowta
rzalny charakter, tak mocno związany z polską historią i kultu
rą.

Zarząd Główny 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

(pismo skierowane do wojewody lubelskiego, wojewódzkiego konser
watora zabytków w Lublinie i Generalnego Konserwatora Zabytków)

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” przypomina, że malownicza 
ruina zamku z połowy XIV w. wznosi się nad miasteczkiem od 
350 lat, wpisała się trwale nie tylko w kazimierski krajobraz, ale 
również w dzieje polskiego malarstwa, bowiem Kazimierz od 
XIX w. po dzień dzisiejszy utrwalany był i jest właśnie z ruiną 
zamku na setkach obrazów, grafik, drzeworytów, niejedno
krotnie przez mistrzów naszego malarstwa. Uważamy, że już 
sam pomysł odbudowy zamku (na jakiej historycznej podsta
wie?!) — z dojazdami, parkingami, zdewastowaną przyrodą, 
śmieciami i innymi atrybutami współczesności — nie jest 
najlepszy. Pomysłodawcom proponujemy skierowanie za
interesowań na inne obiekty zabytkowe, mające pełniejszą 
ikonografię historyczną i RZECZYWIŚCIE czekające na re
nowację.

UWAGA: W następnym numerze opublikujemy artykuł na temat świa
domie zabezpieczonych technicznie tzw. trwałych ruin od stuleci 
związanych z polskim (i nie tylko polskim) krajobrazem.
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Święci maszerują

Po 40 latach od ostatniej 
konserwacji zdjęte zos
tały ze swych historycznych 

konsoli przy filarach nawy 
głównej kościoła katedralne
go Św. Mikołaja w Elblągu 
rzeźby 12 apostołów.
W ponad 750-letniej historii 
kościół parafialny Starego 
Miasta był wyposażany w 
różne, nierzadko wybitne dzie

wę i kaskadowe fałdy; spod 
szat widoczne są bose stopy. 
W ugiętych rękach trzymają 
księgi i inne atrybuty, które w 
większości są niestety wy
tworem konserwatorów z XIX 
w. Wraz z atrybutami zni
szczeniu uległy dłonie i są 
one w większości dość pry
mitywnie dorobione. Głowy 
świętych, choć w niewielkim 

i

ła sztuki. Do takich należy bez 
wątpienia spiżowa chrzciel
nica mistrza Bernhusera czy 
Grupa Ukrzyżowania autor
stwa pochodzącego z Fland
rii Jana van der Mattena, 
fundacji proboszcza Mikołaja 
Wulzaka. Wraz z rzeźbami 
Grupy powstał w latach 
1400—1414 inny zespół figur 
zamówiony przez tego sa
mego fundatora. Snycerze z 
elbląskich warsztatów wyko
nali 12 apostołów — pełno- 
plastyczne, wysokie na około 
140—150 cm rzeźby, które 
zostały ustawione na spe
cjalnie powstałych kamien
nych konsolach przy filarach 
nawy głównej. Same konsole, 
z których kilka zachowało się 
w dobrym stanie, dekorowa
ne są maswerkowymi orna
mentami i zakończone głów
kami młodzieńców. Aposto
łowie przedstawieni są w 
sposób dość schematyczny: 
ustawieni w lekkim kontra- 
poście, odziani w długie sza
ty, polichromowane i złoco
ne, ułożone w piękne koszo- 

1. Święci maszeruję
2. Figura św. Jana 

(zdjęcia: Maria Gawryluk)

stopniu zindywidualizowane, 
mają jednak pewien rys por
tretowy wyrażony w zróżni
cowanym układzie pukli wło
sów i zarostów, a oblicza są 
poważne i spokojne.
Dopiero po zdjęciu rzeźb z 
ich wysoko umieszczonych 
konsol można się przekonać, 
jak starannie opracowane 
zostały z wszystkich stron. 
Choć przeznaczone od chwili 
powstania do ustawienia na 
dużej wysokości przy fila
rach, a więc do oglądania z 
trzech stron, mają pięknie 
ułożone na plecach długie 
włosy skręcone w misterne 
pukle. Szaty są z tyłu opra
cowane równie starannie, jak 
z przodu. Szczególnie urzeka
jąca jest postać ulubionego 
ucznia Chrystusa — św. Ja
na. Jako jedyny nie ma zaro
stu, krótkie włosy ułożone są 
wokół twarzy w rodzaj wieńca

ze spiralnych loków. Ubrano 
go w odmienną od innych 
szatę — rozchylony płaszcz z 
kołnierzem, spod którego wi
doczna jest wysoko przepa
sana tunika. Prawa dłoń 
uniesiona, palce ułożone do 
trzymania kielicha, którego 
pozbawiły go wojenne zawie
ruchy.

Rzeźby apostołów przetrwały 
do naszych czasów jako nie
liczne średniowieczne zabyt
ki kościoła Św. Mikołaja. Były 
wielokrotnie konserwowane 
— po raz pierwszy już w 
1500 r. W XVIII w. zostały 
całkowicie przemalowane, 
co na szczęście nie zniszczy
ło ich oryginalnej polichromii, 
odsłoniętej przez konserwa
torów w XIX w. Ostatni raz by
ty konserwowane 40 lat temu 
po zniszczeniach spowodo
wanych koniecznością ukry
cia ich w jednym z podelblą- 
skich kościołów, dzięki cze
mu przetrwały rok 1945, naj
trudniejszy dla naszych za
bytków nie tylko ze względu 

na działania wojenne, ale 
przede wszystkim związane z 
nimi rabunki.
Pod koniec lutego 1997 r. 
rzeźby apostołów zostały 
zdjęte ze swych konsol i 
ustawione w pomieszczeniu 
podwieżowym kościoła ka
tedralnego w celu oczysz
czenia z kurzu i sprawdze
nia stanu zachowania. Oka
zało się, że tylko kilka z 
nich wymaga impregnacji od 
środka i niewielkich zabez
pieczeń drobnych uszkodzeń 
polichromii. Zdecydowano 
też o wzmocnieniu ich pod
staw i dorobieniu kilku wy
branych atrybutów. Po tych 
zabiegach święci wrócą na 
swe dawne miejsca przy fila
rach nawy głównej.
Konserwatorski przegląd 
rzeźb stworzył niepowtarzal
ną okazję dokładnego ich 
sfotografowania. Po zdjęciu 
z filarów apostołowie zostali 
ustawieni w dwa szeregi, co 
wywołało nieodparte wraże
nie „marszu świętych”.

Maria Gawryluk
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Nie tylko na Karmelu

Z zainteresowaniem zapo
znałem się z artykułem 

Anny Radłowskiej pt. Stry- 
jeński na Karmelu („Spotka
nia z Zabytkami”, nr 2,1997). 
Mowa w nim o kamiennej 
podobiznie architekta Ta
deusza Stryjeńskiego na fa
sadzie kościoła ss. karmeli
tanek bosych przy ul. Łob
zowskiej w Krakowie. Oka
zuje się jednak, że nie jest to 
ani jedyna, ani nawet pier
wsza podobizna Stryjeńskie
go dokumentująca jego dzia
łalność architektoniczną.
Kiedy w końcu 1888 r. komi
tet parafialny kościoła Ma
riackiego w Krakowie posta
nowił wcielić w życie wcześ
niejszy jeszcze zamysł re
stauracji świątyni, poproszo
no Tadeusza Stryjeńskiego, 
aby przeprowadził wstępne 
badania architektoniczne w 
kościele. Ich obiecujące wy
niki wpłynęły na podjęcie 
szybkiej decyzji o rozpoczę
ciu restauracji prezbiterium 
kościoła oraz powołanie Stry
jeńskiego w skład komitetu 
wykonawczego i powierzenie 
mu kierownictwa robót. Wła
dysław Łuszczkiewicz tak 
argumentował ten wybór: 
„Komitet wykonawczy oddal 
kierunek prac architektowi p. 
T. Stryjeńskiemu, polegając 
na jego artystycznym talen
cie, gorliwości i znanej ene
rgii. Przede wszystkiem kiero
wało wyborem architekta 
przekonanie o jego wysokiej 
bezinteresowności i oszczęd
ności w wydatkach".
Celem restauracji było usu
nięcie nowożytnych nawar
stwień i przywrócenie świą
tyni charakteru z XIV w. W 
dużej mierze słuszne, choć 
nie pozbawione złośliwości, 
było stwierdzenie Władysła
wa Ekielskiego, innego kra
kowskiego architekta tam
tych czasów, że kierownict
wo Stryjeńskiego było „gos
podarcze, nie artystyczne". 
Niemniej jednak dobre i 
szybkie przeprowadzenie re
stauracji oraz pomysłowość i 
operatywność architekta przy
niosły mu splendor i uznanie. 
W rezultacie „komitet polecił 
pomieścić w miejscu ka
miennego kroksztynu u por
talu wizerunek zasłużonego 
architekty p. Stryjeńskiego, 
jakkolwiek tenże wzbrania! 
się od tego zaszczytu". Pod
stawą do wyrzeźbienia owe

go wizerunku stał się rysunek 
wykonany w 1890 r. przez 
Jana Matejkę, znajdujący się 
obecnie w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie 
(Dom Matejki). Niewykluczo
ne, że pewien wpływ na osta-

Głowa Stryjeńskiego
na portalu kościoła Mariackiego

teczny wygląd tego wsporni
ka miał także portret Stryjeń
skiego autorstwa Stanisława 
Wyspiańskiego. Szkic ten, 
zniszczony w 1944 r„ wyko
nany został właśnie w czasie 
omawianej restauracji i sta
nowił namacalny dowód 
współpracy oraz początku 
zażyłej znajomości obu arty
stów.
Modele wspornika z głową 
architekta, a następnie osta
teczną jego wersję wykonał 
rzeźbiarz Zygmunt Langman 
(1860—1924), wykształcony 
w Krakowie, Monachium i 
Rzymie, znany głównie ze 
swej działalności w Krakowie 
i Warszawie. Nie wiadomo 
dlaczego pracę tę powierzo
no akurat Langmanowi, fak
tem jest jednak, że rzeźba 
portretowa była — obok 
rzeźby religijnej — domeną 
twórczości rzeźbiarza. Portret 
Stryjeńskiego wkomponowa
ny został po lewej stronie por
talu wiodącego z kościoła 
na Plac Mariacki (w połud
niowej ścianie prezbiterium). 
Dwa gipsowe modele wspor
nika znajdują się w dawnej 
willi własnej architekta „Pod 
Stańczykiem” w Krakowie 
oraz w posiadaniu potomków 
rzeźbiarza.
Konsekwencją powszech
nych pochwał było ponowne 
powierzenie Stryjeńskiemu 

kierownictwa robót restaura
cyjnych, tym razem w nawie 
kościoła w latach 1890— 
—1891. Prace te znów spot
kały się z aprobatą i pochwa
łą ze strony specjalistów i 
społeczeństwa. Ta akcepta
cja stała się podstawą do 
ponownego uhonorowania 
architekta, m.in. przez umie
szczenie jego herbu Tarnawa 
na świeżo pomalowanym w 
czasie konserwacji łuku tę
czowym oraz wpisanie tego 
herbu (z nazwiskiem na ban
deroli) i tarczy z monogra
mem „T.S.” w kompozycję 
jednego z witraży w oknie po
łudniowej ściany prezbite
rium.
Możliwość wykonywania prac 
przy odnowie jednej z naj
znakomitszych polskich świą
tyń gotyckich była dla wielu 
artystów i rzemieślników spra
wą prestiżu. Nie inaczej by
ło w wypadku Stryjeńskiego. 
Honorarium, jakie pobrał za 
pracę przy restauracji prezbi
terium, nie stanowiło nawet 
10% ogółu poniesionych 
kosztów. Architekt, podobnie 
jak Jan Matejko i wielu in
nych, nie szczędził też włas
nych środków finansowych, 
aby przywrócić świątynię do 
pełnego blasku, był np. 
współfundatorem witraży w 
prezbiterium.
Współtwórcą krakowskiego 
Karmelu, o czym wspominała 
w swoim artykule A. Radłow- 
ska, był Franciszek Mączyń- 
ski. Po latach od tamtego 
przedsięwzięcia wzniósł on, 
już samodzielnie, kościół je

zuitów przy ul. Kopernika w 
Krakowie. W dowód wdzię
czności przy jednej ze ścian 
świątyni ustawiono pomnik 
przedstawiający eleganckie
go pana z modelem kościoła 
w ręku. Autorem owego po
mnika był Xawery Dunikow
ski, a upamiętnioną w ten 
sposób postacią — Franci
szek Mączyński.
Tak oto wizerunki twórców 
Karmelu na stałe wpisały się 
w bogaty kulturowy krajobraz 
Krakowa. Wydaje mi się, że 
głównymi sprawcami ich po
jawienia się byli, nieco para
doksalnie, sami architekci. 
Liczne ich grono godziło bo
wiem wówczas pracę projek
tową z pracą badawczą w 
zakresie historii architektury 
(czy szerzej — sztuki) i dzia
łalnością konserwatorską. 
Raz po raz napotykano przy 
tej okazji średniowieczne wi
zerunki architektów bądź bu
downiczych. Musiało to nie
wątpliwie pobudzać ich wyo
braźnię i inspirować do ideo
wego naśladownictwa. Przy
woływany tu wielokrotnie 
Władysław Łuszczkiewicz, 
sam zresztą członek komitetu 
wykonawczego do spraw re
stauracji kościoła Mariackie
go, poświęcił temu zagad
nieniu osobną rozprawę, co 
pozwala upatrywać w nim 
bezpośredniego pomysłodaw
cę wykonania omówionego 
wyżej wspornika z głową Ta
deusza Stryjeńskiego.

Andrzej Laskowski

Listy
„Niedawno pewien historyk 

sztuki zaprezentował nam w TV 
twórczość rzeźbiarską współ
czesnych artystów peruwiań
skich. Wśród różnych znakomi
tych dzieł pokazano też ogro
mną, abstrakcyjną rzeźbę usta
wioną na skalach nad brzegiem 
morza. Dół jej był gęsto pokryty 
gryzmołami wykonanymi w 
sprayu, podobnymi w liternictwie 
i nastroju do napisów „LEGIA" i 
„KOCHAM JOLKĘ" widnieją
cych na naszych płotach. Ktoś 
mógłby pomyśleć, że to wandale 
oszpecili dzieło sztuki. Otóż nie 
— komentator bowiem powie
dział z wyraźną aprobatą: »ktoś 
przyozdobił rzeźbę graffiti, przy
dając jej życia i współczesnoś
ci'’. Jeżeli więc w ocenie history

ków sztuki (było nie było fa
chowców w tej branży) pozorne 
gryzmoły w rzeczywistości są 
ozdobą dzieł sztuki, to nuże chło
paki ozdabiać nasze pomniki i 
nudne, gładkie ściany starych 
budowli. Przydajmy im życia i 
współczesności. A co — czy to 
my gorsi od Latynosów? Co 
prawda niedawno jakieś dziadki 
o niewspólczesnym stylu myśle
nia kazały wyszorować do czysta 
pięknie przyozdobiony (w ten 
sam sposób, co wspomniana 
rzeźba) cokół kolumny Zygmun
ta, ale uszy do góry — wszystko 
jeszcze da się naprawić! Tylko 
nie żałujcie grosza na dobre, 
niezmywalne spraye!! Historyku 
sztuki — możesz liczyć na swych 
ziomków — twój komentarz nie 
pozostanie bez odzewu!!!"

Michał Gradowski
Warszawa
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Katalog strat

Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest zdję
ciem i numerem katalogu komputerowego, prowadzo
nego przez Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków, 
00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 628-22-85, 
tel./fax 621-04-45. Wszelkie informacje dotyczące skra
dzionych dzieł sztuki prosimy zgłaszać pod wymienionym 
adresem.

Kradzież 24 lipca 1996 r. z prywatnego budynku 
w Olkuszu (woj. katowickie)

1. KOSSAK Wojciech, 
obraz, „W pościgu”. 
Olej na płótnie, 
50,5 x 40 cm.
Na odwrocie 
po lewej stronie 
pieczęć lakowa czerwona. 
Poniżej napis 
w czterech rzędach 
pisany ręcznie atramentem: 
141
Wojciech Kossak
W pościgu 
600-sześćset
Kat. PA-566.

2. ZALEWSKI Marcin, 
obraz, „Kraków”, 1843 r. 
Olej na płótnie,
59 x 51 cm.
Na ramie obrazu 
metalowa tabliczka 
z napisem:
„Marcin Zalewski 1796—1877”. 
Kat. PA-565.

3. WYCZÓŁKOWSKI Leon, 
obraz, „Portret Górala”, 1924 r. 
Pastel na tekturze,
49,5 x 69,5 cm.
Kat. PA-567.

4. BADOWSKI Jerzy, 
obraz przedstawiający 
fragment 
Panoramy 
Racławickiej 
(Kościuszko na koniu).
Ólej na płótnie, 50 x 65 cm. 
Kat. PA-568.

5. KOSSAK Jerzy, 
obraz przedstawiający 
jeźdźców na koniach, 
a za nimi sanie 
zaprzężone w trójkę koni. 
Akwarela na tekturze, 
50 x 70 cm.
Kat. PA-569.

Kradzież w nocy z 24 na 25 sierpnia 1996 r. 
z prywatnego mieszkania w Warszawie

6. AUTOR NIEUSTALONY, kopia obrazu Rubensa 
„Czynszowy grosz”, poł. XVII w.
Olej na desce dębowej, 48,5 x 64,8 cm.
Kat. PA-562.

Pokwitowanie dla poczty
zł 

| słownie

! WPŁACAJĄCY
I imię  

' nazwisko  
I kod poczt.

adres

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1-111

stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
Zł ..............................

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł  

 
 

słownie ~

WPŁACAJĄCY
imię______________________________
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek
AMOS

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

10201084-77578-270-1-111
stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
Zf ..............................

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
słownie 

 

WPŁACAJĄCY 
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1-111

stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego
Zf . .........................
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Kradzież w nocy 
z 23 na 24 września 1996 r. 

z refektarza 
klasztoru oo. marianów 
w Stoczku Klasztornym 

(woj. olsztyńskie)

7. AUTOR NIEZNANY, 
obraz przedstawiający postać 

nierozpoznanego męczennika, 
2 pot. XVIII w. 

Olej na desce, 95 x 58 cm.
Kat. PA-563.

Kradzież 2 kwietnia 1996 r. 
z kapliczki przykościelnej 

w Brzeźnicy 
(gm. Żagań, 

woj. zielonogórskie)

9. AUTOR NIEZNANY, 
rzeźba św. Jan Nepomucen, 

2 pot. XVIII w. 
Drewno polichromowane, 

wys. ok. 85 cm. 
Zdjęcie pokazuje 

stan obiektu z 1964 r. 
Skradziona figura 
była uszkodzona, 

nie miała prawej dłoni i krzyża.
Kat. PC-284.

8. AUTOR NIEZNANY, 
obraz św. Józef, 

2 poł. XVIII w. 
Olej na desce, 

94 x 55 cm.
Kat. PA-564.

Kradzież 8 sierpnia 1996 r. 
w Rudach Raciborskich 

(gm. Kuźnia Raciborska, 
woj. katowickie)

10. AUTOR NIEUSTALONY, 
rzeźba, „Lwia rodzina”, 1863 r. 

Odlew z białego metalu, 
80 x 100 cm. 
Kat. PC-285.

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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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I 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: Miasta 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
5. Wyroby szklane XIX w.

Upadek Pierwszej Rzeczypospolitej, przypieczętowany rozbio
rami, wpłynął na osłabienie życia gospodarczego, w tym także 
spowodował czasowe zahamowanie produkcji szklarskiej. Część 
manufaktur magnackich przestała wprawdzie istnieć, inne jed
nak przeszły w ręce rzutkich przedsiębiorców-handlowców. 
W XIX w. wyrób szkieł użytkowych i dekoracyjnych na zie
miach polskich kształtował się nieco odmiennie na terenie 
poszczególnych zaborów. Wielkopolska, wchodząca w skład 
Prus, zdominowana była przez wyroby niemieckich, czeskich 
i śląskich hut. Produkcja okręgu czesko-śląskiego przeważała też 
w zaborze austriackim i tylko zakłady położone we wschodniej 
Galicji (w okolicach Lwowa, Stanisławowa, Brodów) mogły li
czyć na zbyt w większych miastach. Sytuacja stosunkowo ko
rzystna dla rodzimego przemysłu szklarskiego zaistniała nato
miast w zaborze rosyjskim, zwłaszcza w czasach Królestwa Pol
skiego (1815—1830). Bariera celna na granicy z Prusami, a je
dnocześnie unia celna z Rosją sprzyjały produkcji szkieł i na ry
nek miejscowy, i na eksport w głąb Imperium Rosyjskiego.
Radykalny zwrot do antyku, dokonany w sztuce ostatniej ćwierci 
XVIII w., nie ominął także produkcji szklarskiej. Wybujałe, ba
rokowe formy naczyń i ich bogate, rytowane zdobienia zostały 
zastąpione kształtami prostszymi i oszczędniejszą dekoracją 
w stylu klasycystycznym. W Polsce przemiany te wystąpiły 
w wyrobach szklanych w końcu XVIII w., nawet w hutach sły
nących z ozdobnych naczyń barokowych, jak manufaktura 
urzecka. I tu zaczęto naśladować klasycystyczne wzory szkła an
gielskiego, cieszącego się wówczas dużym powodzeniem w całej 
Europie. Funkcjonalność, prostota i dekoracyjny umiar cechowa
ły naczynia stołowe, zwłaszcza zestawy kieliszków, szklanek i ka
rafek. Produkowane w Polsce kieliszki w typie angielskim miały 
kształt zbliżony do antycznej wazy: półowoidalną czaszę (przy
pominającą połówkę jajka) i krótki, masywny, wieloboczny trzon, 
wsparty na równie solidnym, kwadratowym piedestale lub okrąg
łej plincie. Towarzyszyły im proste, butelkowate karafki o 
brzuścu płynnie przechodzącym w jeszcze dość grubą i niezbyt 
długą szyjkę, zamkniętą szklanym korkiem w kształcie spłaszczo
nej pestki. Szklanki przybierały przeważnie formę cylindry
czną, urozmaiconą pionowym, grubym żeberkowaniem. Naczy
nia te były skromnie zdobione regularnie rozłożonym, grawero
wanym ornamentem o klasycystycznych motywach girland, fe- 
stonów, medalionów czy, cieszącym się szczególnym powodze
niem, wzorem „owsa”, będącym uproszczoną wersją starożytne
go ornamentu w typie kimationu.
Po 1820 r., gdy w rzemiośle artystycznym klasycyzm ustąpił 
mieszczańskiemu stylowi biedermeier, a ten z kolei wyparły 
w drugiej połowie XIX w. neostyle historyczne, zmieniły się, jak 
w całej Europie, rodzaje, formy i sposoby zdobienia polskich 
szkieł. Największą sławę zdobyło „kryształowe” szkło czeskie. 
Było to szkło potasowo-wapniowe z dużą zawartością kredy, 
grubościenne, dające się odlewać w formach i szlifować. Drugim 
gatunkiem szkła, wykorzystywanym w wyrobach biedermeie- 
rowskich i późniejszych, było angielskie szkło ołowiowe, bar
dziej „miękkie” niż czeskie i przez to podatniejsze na precyzyjną 
obróbkę szlifierską. Oba typy szkieł najczęściej barwiono w ma
sie lub powierzchniowo tlenkami metali, dającymi głębokie, na

sycone barwy (kobalt — niebieską, miedź — zieloną lub czerwo
ną, uran — żółtą, chrom — żółto-zieloną).
Z takiego szkła formowano w drugiej i trzeciej ćwierci XIX w. 
naczynia stołowe, komplety toaletowe (flakony na perfumy, puz
derka na puder czy krem, przybory na biurko (kałamarze, pia- 
seczniczki, przyciski do papierów) oraz inne przedmioty co
dziennego użytku. Miały one przeważnie graniaste, przysadziste 
kształty o wyraźnie wyodrębnionych częściach, a ich zdobienie 
polegało głównie na różnorodnym szlifowaniu. Stosowano pro
sty, geometryczny szlif angielski o dużych płaszczyznach ostro 
stykających się ze sobą faset; szlif wypukły, dający formy ob
łych, pionowych półwalców czy też bardzo dekoracyjny szlif 
diamentowy, pokrywający powierzchnię naczynia drobnymi, 
gęstymi rombami czy stożkami. Urozmaicone efekty zdobnicze 
dawało szlifowanie szkła barwnego dwuwarstwowego czy bar
wnie powlekanego, gdy spod wierzchniej, kolorowej warstwy 
wydobywano przezroczystą warstwę spodnią, uzyskując biały 
ornament na ciemniejszym tle.
Niekiedy barwne lub bezbarwne przedmioty szklane były uzu
pełniane skromną dekoracją grawerowaną w postaci widoczków, 
patriotycznych emblematów czy wzniosłych sentencji. Taka 
kompozycja, przedstawiająca obudowę architektoniczną czterech 
źródeł leczniczej wody zdrojowej, zdobi flakonik z rubinowego 
szkła, przywożony w drugiej połowie ubiegłego stulecia jako pa
miątka z pobytu w Truskawcu — znanym uzdrowisku w Galicji. 
Z kolei upamiętnieniu wydarzeń powstania styczniowego zdawał 
się służyć szklany przycisk na biurko z grawerowanymi dość 
prymitywnie patriotycznymi emblematami: Okiem Opatrzności, 
herbami Polski i Litwy na tle kotwicy (symbolu nadziei) i sto
sownym napisem „Boże, zbaw Polskę”.
Unifikacja wyrobów szklarskich dziewiętnastowiecznych wyt
wórni polskich, przejmujących cechy kolejnych stylów zgodnie 
z wzorami szklarstwa europejskiego, powoduje, że trudno jest 
odróżnić produkcję poszczególnych hut. Dotyczy to również naj
słynniejszej w pierwszej połowie ubiegłego stulecia huty szkła, 
kierowanej przez czeskiego mistrza szklarskiego Ignacego Hord- 
liczkę. Założona w 1822 r. we wsi Barcząca pod Mińskiem Ma
zowieckim, w 1835 r. została przeniesiona do Trąbek koło Gar
wolina i prosperowała pod nazwą „Czechy”. Produkowano w 
niej szeroki asortyment szkieł użytkowych i dekoracyjnych, 
umiejętnie szlifowanych mechanicznie, głównie przez sprowa
dzonych z Czech i Śląska fachowców. Być może produktem tej 
wytwórni jest prezentowany na zdjęciu flakonik za szkła rubino
wego, zdobiony szerokimi płaszczyznami szlifu angielskiego 
i drobnym szlifem diamentowym.
Większość szkieł powstałych w XIX w. w dużej mierze 
utraciła cechy indywidualnych, ręcznie kształtowanych wyrobów 
rzemiosła artystycznego, stając się przedmiotami coraz bardziej 
zmechanizowanej, masowej produkcji przemysłowej.

Anna Sieradzka

W następnym numerze szkło XX w.
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1. Kieliszek i karafka, 
fragment zestawu klasycystycznego 

z dekoracją w „owsy”, 
szkło szlifowane i grawerowane, 
Urzecze, pierwsza ćwierć XIX w.

2. Flakonik ze szkła rubinowego 
dekorowany szlifem 

angielskim i diamentowym, 
druga ćwierć XIX w.

3. Flakonik z widokami 
czterech zdrojów Truskawca, 
szkło rubinowe powlekane,
szlifowane i rytowane, trzecia ćwierć XIX w.

4. Przycisk do papierów
z emblematami patriotycznymi, 
szkło szlifowane i rytowane, trzecia ćwierć XIX w.

(zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)



Miasto 
pogranicza 
Odwiedziliśmy położoną nad ujściem 
potoku Bełcza do Jasiołki dzisiejszą 
wieś Jaśliska koło Sanoka. Miasto zało
żył tu w 1366 r. węgierski możnowładca 
Jan de Hanselino, tędy bowiem prze
biegał szlak handlowy z Sanoka i Dukli 
na Węgry. Było to typowe miasteczko 
pogranicza — funkcjonowała tu komora 
celna, znajdowały się liczne składy na 
towary, odbywały się targi i jarmarki. 
Miasto było otoczone obronnymi mu- 
rami z basztami i bramami. W XIX w. 
trakt na Węgry został przebudowany, 
a Jaśliska stały się prowincjonalnym 
miasteczkiem rzemieślniczym, które po 
1848 r. straciło prawa miejskie. Do dziś 
zachował się miejski charakter zabu
dowy, co widać na ilustracjach.

1. Tędy przebiegał trakt na Węgry 
(dziś ul. Węgierska);
w głębi wieże kościoła Św. Katarzyny 
z lat 1724—1750
2. Zabudowa rynku jest drewniana 
z drugiej połowy XIX w.;
stawiano tu domy wąskofrontowe 
o konstrukcji wieńcowej
i dwuspadowych dachach
3. Inny rodzaj zabudowy —
dom o przysłupowej konstrukcji dachu; 
w głębi zagrody zrębowy spichrz
4. Wschodnia pierzeja rynku
— na pierwszym planie ratusz
z XVI—XVII w., przebudowany w XIX w., 
w głębi kościół parafialny
(zdjęcia: Zygmunt Malinowski)


