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Od redakcji

Drodzy Czytelnicy!
Od ostatniej ankiety dotyczącej naszego 
pisma minęło sześć lat; trzy lata temu 
zwróciliśmy się do Czytelników tylko 
z jednym pytaniem. Nadeszła więc pora, 
aby ponownie zaproponować Wam wyra
żenie swoich opinii na temat „Spotkań 
z Zabytkami” w szerokim zakresie, tym 
bardziej że wydajemy właśnie numer 125, 
co jest znakomitym pretekstem do różnych 
podsumowań. Każda ankieta pomagała 
nam w redagowaniu pisma, efektem tych 
spotkań z Czytelnikami było wprowadza
nie nowych tematów lub wzbogacanie sta
rych. Odpowiedzi polegających na wsta

wieniu znaku „x” w odpowiedni kwadrat 
lub napisaniu kilku słów w miejscach 
wykropkowanych — oczekujemy w redak
cji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a) DO 
10 WRZEŚNIA 1997 R. (decyduje data 
stempla pocztowego). Niestety, nie ma
my możliwości przyznać uczestnikom na
gród pieniężnych, ale wśród tych, którzy 
wypełnią ankietę i podadzą swoje dane 
z adresem, rozlosujemy: 10 PIĘKNYCH 
KSIĄŻEK O ZABYTKACH oraz 5 BEZ
PŁATNYCH PRENUMERAT „SPOTKAŃ 
Z ZABYTKAMI” W 1998 R.

Ankieta

1. Od kiedy czytuje Pan(i) „Spotkania z Zabytka
mi”?
od roku  od 5—10 lat  ponad 10 lat 

2. Jak często czyta Pan(i) „Spotkania z Zabytka
mi” w ciągu roku?
raz  do 6 razy  do 12 razy 

3. Jakie pisma popularnonaukowe czyta Pan(i) 
oprócz „Spotkań z Zabytkami”?
1) .........................................................................
2) .........................................................................
3) .........................................................................

4. W jaki sposób otrzymuje Pan(i) „Spotkania 
z Zabytkami”?

z prenumeraty 

kupuję w kiosku 

kupuję gdzie indziej 

pożyczam 

5. W jaki sposób czyta Pan(i) nasze pismo?

cały numer 

wybrane artykuły (działy) 
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6. Ocena działów i cykli w „Spotkaniach z Zabyt
kami”:

zła średnia dobra b.dobra
Od redakcji
Przeglądy poglądy
Wiedzieć więcej
Artykuły
Wokół jednego zabytku
Spotkania na Wschodzie
Zabytki w krajobrazie
To też są zabytki
Z warsztatu konserwatora
Wokół tradycji
Zbiory i zbieracze
Polskie zabytki na świecie
Z zagranicy
Rozmaitości
Ilustrowane słowniki
Akcja cmentarze
Akcja dwory
Akcja ogrody
Gniazda rodzinne
Niezwykłe serwisy
Nasz fin de siecle
Inne (jakie?):

 

9. Jakie proponowane przez nas formy publicy
styczne odpowiadają Panu(i) najbardziej? 
wszystkie 
artykuły syntetyczne 
drobne formy 
wywiady 
reportaże 
komentarze 
informacje 
inne (jakie?) 

10. Ocena strony graficzno-technicznej pisma:

zła średnia dobra b.dobra
czytelność układu pisma
okładka s. I i IV
ilustracje
jakość papieru
jakość druku
inne uwagi

7. Jakie tematy poruszane w „Spotkaniach z Za
bytkami” interesują Pana(ią) najbardziej?
wszystkie
zabytkoznawstwo
historia
historia sztuki
archeologia
etnografia
konserwacja zabytków
tradycje
aukcje
społeczna opieka nad zabytkami
inne (jakie?):

8. Jakie Pana(i) zdaniem nowe tematy warto wpro
wadzić do pisma?
(wymienić trzy)
1) 
2) 
3) 

11. Bliższe dane autora(ki) wypowiedzi:
Płeć

kobieta 
mężczyzna 

Wiek  lat
Wykształcenie

podstawowe 
średnie 
wyższe 

Zawód wykonywany 
Miejsce zamieszkania:

wieś 
miasto do 20 tys. mieszkańców 
miasto 20-50 tys. mieszkańców 
miasto 50-100 tys. mieszkańców 
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

Nazwisko i imię 
Dokładny adres 
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„Jeszcze Polska nie umarła...”

T
ak właśnie brzmi początek oryginalnego za
pisu naszego hymnu państwowego, będące
go dziś narodową pamiątką; zapis ten spo
rządził Józef Wybicki (1747—1822) przed 
19 lipca 1797 r. w Reggio nell’Emilia — włoskim mieś
cie w pobliżu Bolonii. Pierwsze wykonanie pieśni na 

melodię ludowego mazurka odbyło się prawdopodob
nie 19 lipca, w chwili pożegnania Legionów Polskich 
utworzonych przez gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 
opuszczających to miasto po piętnastodniowym poby
cie. Pieśń „zrobił pan Wybicki wtenczas, gdy w roku 
1797 pierwszy raz wojsko polskie w Reggio obaczył” 
— wspominał dziesięć lat później gen. Dąbrowski; 
Wybicki przybył tu z Paryża 7 lipca. Pieśń Legionów 
Polskich we Włoszech, Mazurek Dąbrowskiego, Jeszcze 
Polska nie zginęła — takie tytuły nosił utwór przez 130 
lat. Dopiero 26 lutego 1927 r. zatwierdzony został 
urzędowo jako HYMN PAŃSTWOWY.
Twórca słów hymnu urodził się i spędził dzieciństwo w 
Będominie koło Kościerzyny, w dworze położonym na 
wzniesieniu nad rzeką Wierzycą. Z tego właśnie powo
du utworzono tu w 1978 r. Muzeum Hymnu Narodo
wego, w którym przedstawione jest życie i działalność 
Wybickiego oraz dzieje narodowego hymnu. Najstarszą 
częścią dworu z lat pobytu Józefa Wybickiego jest par
terowa partia zachodnia. W trakcie prac konserwator

skich odkryto tu i uwidoczniono sienie, salon, pokój 
z alkową oraz detale: belkowe stropy, okienne wnęki, 
murowane kominki itd.; dwukondygnacyjna część 
wschodnia pochodzi z 1912 r.
Główne obchody 200-lecia hymnu polskiego i powsta
nia Legionów Dąbrowskiego odbędą się w tym roku 
m.in. w Warszawie (uroczysta msza św. i odprawa 
wart, wystawa w Muzeum Wojska Polskiego oraz od
słonięcie pomnika „Mazurka Dąbrowskiego” na Osi 
Saskiej), w Winnej Górze — majątku gen. Dąbrow
skiego (otwarcie poświęconego mu muzeum), w miej
scu jego urodzenia w Pierzchowie pod Krakowem (od
słonięcie pamiątkowego kopca); uroczystości odbędą 
się także w Reggio nell’Emilia, gdzie powstał hymn. 
Obchody organizuje we współpracy z polskim rządem 
Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dą
browskiego.

1. Podobizna rękopisu 
Pieśni Legionów Polskich we Włoszech

2. Okładka drugiego wydania 
Pieśni Legionów z ilustracjami Juliusza Kossaka 

(nakład księgarni H. Altenberga, Lwów 1910) 
(zob. też zdjęcia na ostatniej stronie okładki) 

(zdjęcia: Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)
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Nasz fin de siecle

W wiek XXI 
krajobraz polski 

wejdzie także 
(zob. nr 12, 1996 i 2, 1997) 

z ... ruinami. Nie chodzi 
tu jednak o zdewastowane 

pałace czy zamki, 
ale o świadomie utrwalone 

technicznie ruiny tych 
obiektów zabytkowych, 

które dawno utraciły 
przydatność użytkową 

i tylko w tej formie 
mogą przetrwać 

następne stulecia.

Na zawsze 
ruiny

MIROSŁAW PRZYŁĘCKI

Krajobraz kulturowy, 
a więc środowisko geograficzne 

związane z ukształtowaniem terenu, 
szatą roślinną, ciekami 

i zbiornikami wodnymi, 
z zabudową — ma także 

swoje cechy indywidualne. 
Rozwijające się — zwłaszcza od lat 

sześćdziesiątych — poczucie 
przynależności do określonego regionu 

historyczno-geograficznego, 
do swojej „małej ojczyzny” 

indywidualizm ten 
podkreśla i eksponuje.

W
ięź np. mieszkańców Podhala z Ta
trami, Mazowsza z krajobrazem do
liny Wisły czy Kaszubów z regio
nem środkowego Pomorza opiera się 
— oprócz więzi rodzinnych, tradycji, gwar miejsco

wych, zapamiętanych widoków gór, lasów i jezior — 
na kojarzących się z tymi widokami budowlach, 
zwłaszcza dawnych, często owianych zasłyszanymi 
w dzieciństwie legendami, baśniami i podaniami. 
Stare zamki, kościoły, klasztory, kaplice, zarysy 
dawnych grodzisk i stożkowych kurhanów stanowią 
bardzo często nie kwestionowane przestrzenne wy
różniki krajobrazu, poetycko zwane „stabilizatorami 
pamięci”, umacniające poczucie tożsamości miejs
cowej, regionalnej i narodowej. Są bardzo ważny
mi, czasem wręcz najważniejszymi elementami 
krajobrazu kulturowego.
Wśród tych zabytków architektury istotne miejsce 
zajmują budowle i zespoły, które utraciły swoją 
przydatność użytkową, walory ekonomiczne, a naj
częściej także wartości techniczne. Ich rekonstrukcja 
czy nawet częściowa odbudowa jest obecnie nieuza
sadniona funkcjonalnie i ekonomicznie, najczęściej 
także niedopuszczalna ze względów konserwator
skich. Są to budowle zrujnowane często od setek, w 
innych regionach świata nawet od tysięcy lat, istnie
jące dziś w formie mniej lub bardziej ustabilizowanej 
technicznie, czyli tzw. trwałej ruiny. Często stanowią 
one symbole i wybitne świadectwa minionych kultur 
i cywilizacji, pomniki czasem wymarłych już na
rodów, zapomnianych religii i obyczajów. Należy do 
nich np. Wielki Mur Chiński, świątynie i miasta 
amerykańskich Indian, zespół pałacowo-świątynny 
Angkor Vat w Kambodży, świątynie, pałace, amfi
teatry i inne budowle antycznej Grecji (np. miasto i 
port w Efezie, świątynia Apollina w Delfach czy naj
bardziej znany Akropolis w Atenach ze świątynią ich 
patronki Partenonem na czele), relikty starożytnego 
imperium rzymskiego (np. Pompei, portu w Ostii, 
fora i termy rzymskie z gigantycznym cyrkiem Co
losseum), ruiny świątyń Egiptu faraonów czy setki 
zrujnowanych zamków średniowiecznej Europy.

Znakomitymi, utrwalonymi w pamięci pokoleń 
akcentami krajobrazów polskich pozostają 
słynne zamki Jury Krakowsko-Częstochowskiej z 

Ogrodzieńcem — symbolem społecznej opieki nad 
zabytkami. Są to także: krzyżacki zamek w Toruniu 
zburzony przed wiekami przez wyzwalających się 
mieszczan, ruiny kościoła w Trzęsaczu na skarpie 
rozmywanej przez fale Bałtyku, rozległe zespoły 
twierdz śląskich w Kłodzku i Srebrnej Górze, relik
towe zachowane mury kościoła farnego w Lublinie, 
ocalałe fragmenty średniowiecznych i nowożytnych 
obwarowań Krakowa, Warszawy, Sandomierza, To
runia, Gdańska i wielu innych miast polskich. W 
formie „trwałej ruiny” powinien pozostać królewski
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1.2. Zamki Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej 
budowane były z wapienia 
i dziś ich ruiny „wyrastają” 
z wapiennych skał
— jest to przykład 
najmocniejszego związku 
dzieła ludzkiego z przyrodą; 
ruiny w Olsztynie (1) 
i Ogrodzieńcu (2)
3.4. Utrwalone ruiny zamków 
w Czersku (3)
i Kazimierzu Dolnym (4) 
od wieków mocno tkwią 
w naturalnym krajobrazie
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5. Zabezpieczone relikty 
pierwszej cukrowni w Konarach

6.7. Ząbkowice Śląskie, 
plan ekspozycji „trwałej ruiny” zamku: 

A — basteje, B — wieża wewnętrzna, 
C — wieża bramna, D — wieżyczka-czatownia (6) 

oraz fragment dziedzińca z bramą 
w czasie przygotowań do „Andyjskiej fiesty” (7)

zamek Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu nad 
Wisłą, liczne zamki śląskie, budowle Staszicowskiego 
zagłębia przemysłowego w woj. kieleckim, fragmenty 
murów pierwszej cukrowni z początku XIX w. w 
Konarach na Dolnym Śląsku, rozwaliska starych 
wapienników i murowanych wież wiatraków holen
derskich. A obok nich również liczne forty, budowle 
i urządzenia forteczne, np. w Modlinie, Krakowie, 
Przemyślu czy Kłodzku oraz wpisane już w krajobraz 
„militarny” relikty tzw. Wału Pomorskiego, krwawo 
zdobywanego w 1945 r.
Oprócz indywidualnych wartości history
cznych, naukowych, czasem artystycznych re
likty te mają niebagatelne znaczenie krajobra
zowe. Współtworzą — często bardzo wyraźnie — 
ten krajobraz i kształtują środowisko, w miarę upły
wu czasu zespalając się coraz bardziej z otaczającymi 
je tworami przyrody, wzgórzami, potokami, lasami, 
wreszcie z pojedynczymi grupami drzew i krzewów. 
Niektóre z nich głęboko zatapiają się w szatę roślin
ną, uzasadniając literackie określenie, że „ruina to 
obiekt wzniesiony przez człowieka, którym zawładnęła 
przyroda”. Wiele z nich stanowi zresztą znakomite 
dominanty krajobrazowe, okazale akcentując szczyty 
gór i wzgórz, np. śląskie zamki w Grodźcu koło Zło
toryi czy Chojniku koło Sobieszowa, zamek w Kazi
mierzu Dolnym i w Rytrze.
Nieodłącznymi i bardzo znaczącymi elementami 
historycznego krajobrazu miejskiego są relikty mu
rowanych z kamienia lub z cegły obwarowań miej
skich. Czytelne na ogół w planie miasta manifestują 
swą obecność resztkami murów kurtynowych, wież 
bramnych, baszt, bastei i innych budowli towarzy
szących. Zaskakująco często korespondują one z wi
zerunkiem herbu miasta przedstawiającym właśnie 
mury obronne, bramy czy wieże. Przypominają, że 
obwarowania miejskie wyraźnie nobilitowały miasto i 
jego mieszkańców. Są zatem legitymacją rodowodo
wą miasta, natomiast wspomniane ruiny w krajobra
zie otwartym stają się rodowodem regionu, okolicy, 
także gminy jako dokumenty łatwo czytelne i pozo
stające w pamięci niezależnie od stopnia zachowania.

Wartość obiektów starej architektury istnieją
cych już tylko w formie destruktów dostrze
żono bardzo dawno. I tak np. w Rzymie za panowa

nia cesarzy Wespazjana (I w.), Aleksandra Sewerusa 
(III w.), a zwłaszcza Konstantyna Wielkiego 
(III—IV w.) prowadzono prace zabezpieczające 
dawne budowle, w tym te, których przydatność 
funkcjonalna i techniczna zanikała. Po Wielkiej Re
wolucji Francuskiej w XVIII w. zaczęły powstawać 
różne komisje i towarzystwa obierające sobie za cel 
ochronę zabytków także zrujnowanych. Od XVIII 
w. tworzono ruiny sztuczne, budowano dramatyczne 
w formie destrukty, eksponując modną zwłaszcza w 
okresie romantyzmu tajemniczość, znikomość i 
przemijanie bogactwa, władzy i potęgi, ale także 
podnosząc przez to atrakcyjność krajobrazową głów
nie w kompozycjach z wodą (np. Teatr na Wodzie w 
królewskich Łazienkach w Warszawie), górami czy 
lasem (np. tzw. Stary Książ koło zamku Hochbergów 
Pszczyńskich w Książu koło Wałbrzycha).
Teoretycy rozwijającej się od połowy XIX w. na
ukowej konserwacji zabytków właśnie w ruinach do
patrywali się prawidłowej ekspozycji dokumentów 
historii, za jakie przede wszystkim uważali zabytki 
będące dla nich dziełami o nieskazitelnej pierwotnej
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formie, stanowiącej realizację pomysłu twórcy. Bar
dzo wyraźnie na konieczność zachowania zabytków 
zniszczonych — bez ich rekonstrukcji, ze zminimali
zowaną, sprowadzoną wyłącznie do zabiegów 
bezwzględnie koniecznych do stabilizacji istniejącej 
substancji interwencją techniczną — wskazywał 
John Ruskin (1819—1900). Metodę prostych i czy
telnych zabiegów techniczno-konserwatorskich w 
sposób naukowo podbudowany i nowoczesny propa
gował też od 1903 r. austriacki historyk sztuki Alois 
Riegl. Zasady te rozwinął na początku stulecia histo
ryk sztuki i konserwator Max Dvorak (1874—1921). 
Takie poglądy podzielali i rozwijali m.in. niemieccy, 
austriaccy i włoscy historycy sztuki oraz konserwato
rzy zabytków.
Znaczenie utrwalonych ruin zabytkowych podnosili 
też polscy konserwatorzy, m.in. Stanisław Lorentz, 
Ksawery Piwocki, Józef Dutkiewicz czy Jan Zachwa
towicz. Zgodnie ze sformułowaniem J. Dutkiewicza, 
teoretyka i praktyka w jednej osobie, „... zahamowa
nie procesu rozpadu i zniszczenia materii jest (...) sy
nonimem ochrony pomników przeszłości. Ta zasada jest 
fundamentem ochrony zabytków i powinna być stale 
czołowym postulatem konserwatorskim... ”
Znaczącą rolę zabytkowych ruin — przede wszyst
kim zamków w krajobrazie — uwypuklił Janusz 

Bogdanowski, zwracając uwagę na ich znaczenie jako 
krajobrazowych dominantów. Krajobrazową atrak
cyjność ruin wykorzystują organizatorzy rajdów i 
wycieczek turystycznych, krajowych i zagrani
cznych. Zwłaszcza na Śląsku ruiny zamków i fortyfi
kacji miejskich przyciągają turystów, szczególnie z 
Niemiec i Czech, którzy obiekty te znają także ze 
swojej narodowej historii, a wiele z nich traktują jako 
pomniki własnej kultury.

Problem utrzymania ruin w obszarze zurbani
zowanym, czyli w krajobrazie miejskim, jest 
bardziej skomplikowany. Po drugiej wojnie świato

wej wśród przedstawicieli władz administracyjnych 
pojawiła się niechęć do utrzymywania ruin w mia
stach. Pociągnęło to za sobą liczne rozbiórki obiek
tów zrujnowanych — głośna była sprawa Młynów 
Św. Klary we Wrocławiu, wysadzonych w powietrze 
w 1974 r. Obecnie przeważa pogląd, że nawet w ob
szarze zurbanizowanym, umiejętnie zabezpieczona i 
wyeksponowana ruina zabytku, zwłaszcza w połą
czeniu z zakomponowaną zielenią, może być cennym 
elementem historycznego zespołu miejskiego. W kraj
obrazie ruiny zabytków mogą się przenikać, wtapiać, 
łączyć z innymi obiektami zabytkowymi lub współ
czesnymi, albo też egzystować w izolacji, najczęściej 
wytworzonej przez pasmo zieleni lub zbiornik wod
ny. Istotna jest estetyczna kompozycja ruiny z oto
czeniem (budynki, zieleń, woda), zwłaszcza łączenie 
ruin z budowlami i urządzeniami współczesnymi, 
które do ruin muszą estetycznie i strukturalnie (wiel
kościami, gabarytami) nawiązywać. Bardzo ważna 
jest też informacja historyczna o obiekcie, dyskretna i 
estetyczna, podana w atrakcyjnej formie plastycznej. 
Nie bez znaczenia jest często nowy program 
funkcjonalny ruiny: może być ona pretekstem 
do ekspozycji muzealnej, miejscem rekreacji i 
wypoczynku, obiektem turystycznym, miej
scem występów estradowych i koncertów mu
zycznych. W wielu zrujnowanych zamkach poje
dyncze odbudowane obiekty przeznaczono na muzea 
będące centralną częścią ekspozycji całego zespołu. 
Muzea takie m.in. na Dolnym Śląsku powstawały już 
przed pierwszą wojną światową i w okresie między
wojennym. Dziś w tym regionie do licznie zwiedza
nych należą m.in. ruiny zamków z lokalnymi mu
zeami w Bolkowie i Zagórzu Śląskim czy izbami pa
mięci w Grodźcu i Chojniku. Rozległy kompleks 
szczątkowo zachowanego hitlerowskiego obozu 
Gross-Rosen w Rogoźnicy koło Strzegomia ma już 
także własne muzeum martyrologii. W wielu zacho
wanych w trwałej ruinie zamkach urządzono już na 
początku XX w. schroniska turystyczne (Chojnik, 
Grodno, Bolczów). Dziedzińce niektórych zamko
wych ruin wykorzystywane są na pokazy turniejów 
rycerskich (Grodziec) czy zawodów w strzelaniu z 
kuszy i łuku (Chojnik). Fragmenty zachowanych 
kurtynowych murów obronnych przeznacza się na
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Dachówki 
dla zabytków 
to nasza specjalność.

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

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

Dachówki
F.v. Muller

Iii <iii
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8.9.10. Zabytkowe „trwałe ruiny” współtworzą estetykę 
krajobrazu miast: zamek w Toruniu (8), 
mury miejskie w Wołowie (9) i Warszawie (10) 
(zdjęcia: 1, 2, 3 — Wiesław M. Zieliński,
7,9 — Mirosław Przyłęcki, rys. Mirosław Przyłęcki)

ekspozycje lapidaryjne (np. mury miejskie w Boles
ławcu, Niemczy i Wrocławiu).
Interesującą inicjatywę kompleksowego zagospoda
rowania i współczesnego wykorzystania znajdującego 
się w formie ruiny od XVII w. zamku w Ząbkowi
cach Śląskich podjęto w 1994 r. Ten okazały zespół 
konserwowany był właśnie jako trwała ruina już w 
XIX w. Obecnie wykorzystywany jest jako letni am
fiteatr ze stałą sceną widowiskową, zapleczem ga
stronomicznym (kawiarnia-bufet) i częścią sanitarną. 
Od 1995 r. odbywa się tu lokalny festiwal — koncer
ty folklorystycznych zespołów Indian południowo
amerykańskich pod nazwą „Andyjska fiesta”. Towa

rzyszą im także inne zespoły krajowe i zagraniczne, 
a przez mury zamku przewija się 3—5 tysięcy wi
dzów dziennie. W ubiegłym roku zamek ten gościł 
też „zlot czarownic” — hobbystek i hobbystów zain
teresowanych rzekomym miejscem nawiedzanym 
przez filmowe monstrum Frankensteina (zbieżność 
niemieckiej nazwy Ząbkowic — „Frankenstein”). 
W najbliższych latach specjalną formę ekspozycji 
zrealizuje się też w zespole częściowo zrujnowanego 
(kaplica i mury obronne) zamku i obwarowań miej
skich w Niemczy.
Ruiny zabytków architektury są elementami, 
które stanowią o treści estetycznej i malarskiej 
krajobrazu kulturowego, decydują o jego wy
razie, o charakterze wnętrza krajobrazowego i 
przesądzają o jego wartości zabytkowej oraz 
współczesnej.

Mirosław Przyłęcki
9



Niezwykłe serwisy

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

później innych 
napojów i potraw.

Są dziełami sztuki, 
często wykonywanymi 

na zamówienie władców, 
ich dzieje bywają 

niezwykle ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z lat 1730—1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

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

Najwspanialszy!
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

O tym serwisie 
zawsze mówiło się 

z największym podziwem: dla jego 
wspaniałości, dla bogactwa rzeźbiarsko 

ujętych elementów dekoracji 
(niedoścignionych zarówno 

w artystycznym zamyśle, 
jak i w efekcie ich wykonania), 

dla sławy, jaką zyskał już 
nazajutrz po dostarczeniu go 

właścicielowi, wreszcie dla pieniędzy, 
których był i jest wart. 

A są to pieniądze niemałe!

T
alerz z »łabędziego« kompletu Bruhla 
kosztować może nawet 10 tys. dolarów” 
— napisała ze zdziwieniem autorka 
artykułu omawiającego zmieniający się 
rynek sztuki w Polsce. Znamienny tytuł tego tekstu: 
Łabędzia kup mi luby — będący parafrazą przysło

wiowego już dzisiaj życzenia z Fredrowskiej Zemsty 
— mówi sam za siebie. Co do pieniędzy natomiast 
można powiedzieć, że jak utarło się przyjmować, iż 
za jeden centymetr bieżący secesyjnego francuskiego 
szkła warstwicowego trzeba zapłacić 100 zł, tak i 
przedmioty z serwisu „łabędziego” mają swoje, usta
lone ceny. Ostatnio spore zainteresowanie wzbudziły 
aż trzy naczynia ze słynnej zastawy sprzedane na 
aukcji „Rempexu” w Warszawie. Za okrągły półmi
sek średnicy 33 cm zapłacono 33 tys. zł (przy cenie 
wywoławczej 20 tys. zł), nieco mniejszy kosztował 29

1. Henryk von Briihl (1700—1763) na sztychu z ok. 1732 r.; 
od 1746 r. sprawował w Polsce władzę 

jako premier-minister saski w imieniu Augusta III, 
hamował reformy, sprowadził wojska rosyjskie 

do tłumienia zawiązywanych przeciw niemu konfederacji, 
kosztem Saksonii i Polski zgromadził olbrzymi majątek

tys. zł (17 tys. zł). Wydaje się więc, że mamy nową 
zależność cenową — 1000 zł za jeden centymetr 
średnicy! Tylko trzeci z przedmiotów — puszka na 
herbatę lub cukier, choć stanowił w ofercie naj
większą rzadkość, ze względu na stan zachowania — nie 
osiągnął tak wysokich kwot pieniędzy; licytacja za-
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2. Sygnatura 
serwisu 

3. Lichtarz, 
J.J. Kaendler, 

1739

kończyła się na 9 tys. zł (8,8 tys. zł). Na światowym 
rynku sztuki za serwis „łabędzi” płaci się podobnie, 
a rekordy biją teryny (wazy do zupy). Jedną z nich 
(wysokości 43 cm) sprzedano w 1989 r. na aukcji 
„Sotheby’s” w Londynie za równowartość 107 200 
USD (!). Cztery lata później ta sama firma, wysta
wiając w Zurychu inną, dwukrotnie niższą terynę, ale 
unikatową, gdyż pochodzącą z zespołu próbnych na
czyń tego serwisu, spodziewała się uzyskać za nią 
zbliżoną kwotę. Skąd to powodzenie? Z czego zrodziła 
się sława „ łabędziej” zastawy?
Serwis, który z założenia przewyższyć miał wszystkie 
porcelanowe zastawy (w tym także uchodzący za 
dzieło dotąd najdoskonalsze — zaprezentowany w 
„Spotkaniach z Zabytkami”, nr 3, 1997 — serwis 
Sułkowskiego) wykonany został w latach 1737—1741 
w Miśnieńskiej Manufakturze Porcelany na zlecenie 
ministra na dworze króla Augusta III, hrabiego 
Henryka Bruhla. 17 kwietnia 1737 r. w Dreźnie pod
czas przyjęcia wydanego z okazji ślubu tego niezwy
kle bystrego i robiącego oszałamiającą karierę byłego 
dworzanina z hrabianką Marią Anną Kollowrath- 
-Krakowską, zaproszonym gościom zaprezentowano 
pierwsze naczynia z serwisu. Wzbudziły one niekła
many podziw biesiadników, a wkrótce po tym w sto
licy Saksonii handlowano już miedziorytami przed
stawiającymi niezwykłą zastawę. Wiadomo, że serwis 
obliczony był dla 100 osób, przyjmuje się też, że 
wszystkich naczyń i uzupełniających je figurek wy
konano ponad 2200. Nic dziwnego, że trzeba było 
pięciu lat dla zrealizowania tak dużego zamówienia, 
którego autorem i głównym realizatorem był Johann 
Joachim Kaendler, pomysłodawcą zaś (choć w tym 
względzie całkowitej pewności nie mamy) sam Briihl. 
Już pierwsze z modeli serwisowych naczyń zdradzały 
odmienne od dotychczasowego podejście ich twórcy 
do podejmowanego tematu. Wspomniana wielka ba
rokowa zastawa Sułkowskiego zamykała jeden ze 
wspaniałych rozdziałów działalności miśnieńskiej 
manufaktury. Serwis „łabędzi” — pierwszy niemal 
jednolicie rokokowy zespół porcelanowych naczyń i 
figur — otwierał rozdział następny, pozostając jed
nocześnie najwybitniejszym osiągnięciem niezwykle 

pracowitego i uzdolnionego rzeźbiarza-artysty, jakim 
był Kaendler. Projektant sięgnął do tematyki mitolo
gicznej i uczynił to w sposób typowy dla artystów 
tych czasów. Losy Galatei i Akisa, historia ich wzru
szającej, nieszczęśliwej miłości stała się pretekstem, 
punktem wyjścia do swobodniejszej kreacji. Dostar
czyła ona artyście tkanki narracyjnej, idealnie współ
grającej z szeroko pojętym żywiołem wodnym — 
tłem opowieści. Nagromadzenie postaci tworzących 
morski orszak Posejdona w zamyśle służyć miało 
przede wszystkim wywołaniu wrażenia przepychu, 
nadzwyczajnego bogactwa form, a w odbiorze ostate
cznym stworzenia wyrafinowanego plastycznie dzieła 
sztuki. I nieistotne było tu pomieszanie organizmów 
żyjących w morzu i w wodach śródlądowych. Reali
stycznie — w sensie przedstawienia rzeźbiarskiego 
— odwzorowane zostały słodkowodne łabędzie, czap
le, czajki i bekasy (widoczne np. w reliefie talerzy 
lub na półmiskach z nakrywami), lądowe ślimaki 
(wieńczące nakrywki dzbanków do kawy i na śmie
tankę), wiązki jeziornych trzcin spełniające funkcję 
uchwytów w półmiskach owalnych oraz nóżek w te- 
rynach. Współwystąpiły one z plastycznie ujętą fau
ną i florą morską: delfinami (którym powierzono 
funkcję uchwytów we wspomnianych dzbankach) i 
„muszlami morza” zebranymi w girlandy wzbogaco
ne pąkami kwiatów. W większych naczyniach uch
wyty wymodelowane zostały w postaci nagich dzie
wcząt i dzieci. Obok mieszkańców mórz — nereid i 
trytonów — wystąpiły też najady związane z rzeka
mi i strumieniami. Niezwykła mnogość różnej płci i 
wieku ichtiocentaurów (trytonów) była tu, jak się 
wydaje, niezbędna dla właściwego ukazania central
nej postaci: triumfującej pięknej Galatei w swym 
muszlowym rydwanie. Inspiracji do tak właśnie uję
tego tematu dostarczył Kaendlerowi namalowany 
około 1630 r. olejny obraz włoskiego malarza Fran
cesca Albaniego „Galatea w muszlowym rydwanie”; 
płótno to od 1722 r. znajduje się w Galerii Drezdeń
skiej.
Bliższych skojarzeń odnoszących się do sposobu 
przedstawienia pięknej nereidy, głównej postaci ca
łego serwisu (na pokrywie średniej teryny, wykona
nej przez rzeźbiarza w 1738 r.) może nam dostarczyć 
znane dzieło Franęoise Bouchera „Triumf Venus” 
(1740). Pewnie to kwestia przypadku, ale zarówno 
porcelanowa waza, jak i słynny obraz znajdują się 
obecnie w tym samym, sztokholmskim Muzeum 
Narodowym. Szczęśliwie, gdyż wystarczy pokonać w 
nim różnicę jednego piętra, by na przykładzie obu 
arcydzieł doświadczyć, czym jest wzajemne przeni
kanie się tematów podejmowanych przez tak róż
nych, ale o podobnej wrażliwości estetycznej arty
stów. Uwaga ta nie oznacza, rzecz prosta, że pier
wowzorem dla Bouchera, szkicującego w Paryżu swój 
przyszły obraz, były Kaendlerowskie teryny przed
stawione na rycinach przywiezionych malarzowi pro
sto z Drezna. Z drugiej jednak strony nie wydaje się, 
aby wszystkie wątpliwości dotyczące tych dzieł zosta
ły już wyjaśnione.
Faktem jest, że Kaendlerowi pomagali w realizacji 
tak dużego zlecenia co najmniej dwaj inni rzeźbiarze: 
Johann Friedrich Eberlein i Johann Gottlieb Ehder. 
Niektóre z naczyń są ich samodzielnymi pracami, 
wszyscy trzej natomiast, ulegając panującej wówczas
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4. Jedna z teryn 4 
(wysokość 44 cm)
5. Kubek do picia 

wermutu
6. Naczynie służące 

do schładzania 
butelek z winem

7. Pojemnik 
na herbatę lub cukier 

(fot. 7 — Stanisław Piotr Ciok)
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modzie, zdołali stworzyć dzieło niepowtarzalne, 
przeładowane rzeźbiarsko i niepraktyczne w użyciu, 
ale pod względem artystycznym dopracowane w 
każdym calu. Motyw płynącej pary łabędzi, 
wzięty ze sztychu znajdującego się w wydanej 
w 1700 r. w Norymberdze przez Johanna Leon- 
harda Buggla Nowej kompletnej księdze rycin, 
powtarza się na większości naczyń z tego ser
wisu. Nie w postaci dekoracji malarskiej — tej, poza 
drobnymi kwiatkami typu Indianische Blumen, złoce
niami oraz dość okazałym herbem Briihlów, nie było 
w serwisie prawie wcale — ale w delikatnym reliefie 
na powierzchni nieskazitelnie lśniącej bieli miśnień
skiej porcelany. To właśnie one dały nazwę naj
słynniejszej z wszystkich zastaw stołowych.
Na temat historii tego serwisu można by snuć długie 
opowieści, ograniczymy się jednak do zasygnalizo
wania najważniejszych faktów. Początkowo serwis 
przechowywany był w pałacu Briihlów w Dreźnie 
przy ulicy Augusta. Później przewieziono go do po
siadłości hrabiego w Brodach (niem. Pfórten) koło 
Gubina, gdzie pozostawał przez długie lata. Podjęta 
w okresie międzywojennym próba jego zinwentary
zowania wykazała istnienie w tym czasie jeszcze oko
ło 1400 obiektów. W większości stanowiły one ozdo
bę wnętrz śląskiego pałacu w Brodach, gdzie — 
wchodząc w skład założonej na hrabiowskich mająt
kach ordynacji — wydawały się odpowiednio chro
nione przed zniszczeniem i rozproszeniem. Tak było 
niemal do zakończenia działań drugiej wojny świa
towej. W pierwszych miesiącach 1945 r., podczas 
stacjonowania w Brodach wojsk radzieckich, dopu
szczono się największej dewastacji i grabieży tej za
bytkowej zastawy. Wkrótce po tym do opuszczone
go, zniszczonego i częściowo strawionego pożarem 
pałacu nadciągnęła nowa „armia”. Wówczas też roze
grała się jeszcze jedna batalia tamtej wojny. Histo
rycy pomijają ją, gdyż odbyła się ona pomiędzy... 
„miłośnikami staroci” dobrze zorientowanymi, jakie 
skarby od dawien dawna skrywały pałacowe mury. 
Doszło do bijatyki, wydzierania sobie okazów zabyt
kowej porcelany. Antoni Uniechowski tak opowiadał 
o tamtych wydarzeniach: „Sławą kolekcjonerskiego 
klejnotu cieszył się zawsze miśnieński serwis łabędzi, 
tzw. Schwanmuster. Przed kolekcjonerem, który do
szedł do posiadania kilku schwanów, jak mówi się w an- 
tykwarskim żargonie, inni chylą głowy. (...) Po wy
zwoleniu Śląska (...) serwis został nie tylko rozszabro- 
wany, ale w czasie walki o niego i zamieszania — wy- 
tłuczony. Wiele sztuk zniknęło, destrukty natomiast 
rozeszły się po całej Polsce. ”
Dziś w zbiorach naszych muzeów mamy nieco ponad 
100 (prawda, że nie zawsze w idealnym stanie) 
przedmiotów ze słynnej zastawy. Najwięcej, gdyż 
prawie połowa z nich znajduje się w Muzeum Na
rodowym w Warszawie. Jakaś bliżej nieokreślona 
część serwisu pozostaje w kolekcjach prywatnych; 
czynione w ten sposób szacunki wskazują, że właśnie 
w Polsce zachowało się z niego najwięcej egzempla
rzy. Jeśli okoliczności pozwolą nam zobaczyć naj
wspanialsze egzemplarze z „łabędziej” zastawy pre
zentowane w Warszawie z okazji 300-lecia unii pol- 
sko-saskiej na wystawie „Skarby królewskich zbio
rów drezdeńskich” (czerwiec—październik 1997 r.), 
niech towarzyszy temu wspomnienie jeszcze jednej, 

utrwalonej w relacjach mieszkańców Brodów po
tyczki. Miał ją stoczyć w kilka lat po zakończeniu 
wojny na pałacowym dziedzińcu młody traktorzysta, 
dopingowany przez swego przełożonego, kierownika 
miejscowego ośrodka maszyn, trzymającego zakłady 
w tej dziwnej walce. Przeciwnikiem dzielnego ryce
rza była duża (pozbawiona nakrywy, jak wspominają 
świadkowie) teryna z serwisu „łabędziego” — godna 
największego potępienia pozostałość fortuny ostat
niego właściciela pałacu w Brodach. Traktorzysta i 
jego stalowy rumak nie zawiedli: za trzecim podejś
ciem porcelanowa waza uległa całkowitemu zni
szczeniu...

Wojciech Przybyszewski

Siedemdziesiątka (?)
Tego w ogóle Ole widać. W jednym z wywiadów przyzna), 

że jest twardy, być może to właśnie wpływa na ową kondy
cję, aktywność i wygląd do pozazdroszczenia. Dr Wojciech 
Fijałkowski, rocznik 1927, historyk sztuki, muzeolog i kon
serwator zabytków, od 1954 r. „pan na Wilanowie”, czyli ku
rator muzeum i zespołu pałacowo-ogrodowego. Na pracę 
w Wilanowie zdecydował się kilka miesięcy przed uchwałą 
rządową z grudnia 1954 r. o generalnej renowacji rezyden
cji z przeznaczeniem na muzeum. Musiał wtedy zabezpie
czyć zbiory, przygotować pałac do remontu, opracować 
program konserwatorski i plan urządzenia wnętrz. Wszyst
kie te zadania wykonał — w 1962 r. korpus główny pałacu 
został udostępniony zwiedzającym, sześć lat później udo
stępniono cały wilanowski zespół. Oczywiście na tym kło
poty kuratora nie skończyły się — przez lata Wilanów był z 
jednej strony wizytówką ówczesnych władz, gdzie w apar
tamentach lewego skrzydła podejmowano zagranicznych 
gości, z drugiej zaś każdego dnia wymagał bieżącej kon
serwacji, na którą zwykle brakowało pieniędzy i trzeba było 
je zdobywać. Kiedy w 1991 r„ po 37 latach wilanowskich 
zmagań przeszedł na emeryturę, zrywając siłą rzeczy bez
pośredni kontakt z pałacem i ukochanym Janem III Sobie
skim — wydawało się, że straci impet. Nic z tego. W dal
szym ciągu jest silnie związany z Wilanowem, bo tu miesz
ka, tu także działa w różnych komisjach powoływanych a to 
dla ratowania zabytkowego cmentarza, a to dla zachowa
nia właściwego otoczenia zespołu pałacowego itp. Oprócz 
tego — jak w poprzednich latach — bierze udział w li
cznych gremiach i kolegiach ekspertów ochrony zabytków, 
przede wszystkim zaś od 1992 r. jest prezesem Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami, które — dzięki Jego staraniom 
— wyciągnęło nasz miesięcznik z bardzo niebezpiecznego 
zakrętu. Był naszym konsultantem, teraz przewodniczy Ra
dzie Redakcyjnej, jest także naczelnym redaktorem kwar
talnika „Ochrona Zabytków”. Nie zaprzestał publicystyki, w 
której dominują tematy związane z Warszawą i Wilanowem; 
ostatnie dzieło — to kompendium wiedzy o dziejach wila
nowskiego pałacu pt. Królewski Wilanów. Bywa także na
szym autorem, niestety — tylko bywa, bo przecież stale 
cierpi na brak czasu...
A więc jak to jest — albo do siedemdziesięciu lat jeszcze 
sporo brakuje i data urodzenia jest nieprawdziwa, albo ży
cie zaczyna się po siedemdziesiątce, panie Wojciechu?!

Krzysztof Nowiński
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Wokół jednego zabytku

Odnaleziony obraz
Modny historyzm 

w malarstwie 
europejskim XIX 
w. oraz szczególna sytuacja 

Polski skłoniły młodego Ja
na Matejkę do podjęcia de
cyzji co do wyboru drogi 
twórczej — postanowił 
stworzyć wielki cykl dzieł 
poświęconych postaciom i 
wydarzeniom historycznym. 
Realizację swojej wizji dzie
jów Polski rozpoczął od do
kładnych studiów w zakre
sie historii, literatury, sztu
ki oraz kultury materialnej. 
Własna malarska interpre
tacja wydarzeń history
cznych w kontekście zna
jomości historii i realiów 
epoki kreowała wizje dzie
jów ze swoistą dramaturgią. 
Powstawała ikonografia hi
storyczna nasycona nie
zwykłym patriotyzmem i 
umiłowaniem dziejów Pol
ski. Pierwszym dojrzałym 
artystycznie dziełem Ma
tejki zapowiadającym jego 
wizje historyczne był obraz 
przedstawiający otrucie 
królowej Bony. Namalował 
go Matejko w latach 
1859—1860, rozpoczynając 
podczas pobytu w Mona
chium, a kończąc w Kra
kowie. Malowany techniką 
olejną na płótnie o wymia
rach 77,5x62,5 cm przed
stawia królową Bonę sie
dzącą w fotelu we wnętrzu 
komnaty. Obok królowej 
stoi oparta o fotel dworka, z 
prawej strony lekarz podaje 
królowej kielich, w głębi za 
kotarą tłoczą się dworzanie. 
Dzieło charakteryzuje zwar
ta kompozycja, koloryt 
w tonacji brązów, ugrów, 
czerni i czerwieni. Drama
tyczny moment i jego na
strój akcentuje tajemnicze 
światło skupione na twarzy 
i dłoniach królowej oraz na 
twarzy dworki, twarzy i 
dłoniach lekarza. Podkreśla 
go również pełen tragizmu 
wyraz twarzy królowej oraz 
różnorodne odczucia malu
jące się na twarzach pozo
stałych osób.
Obraz ten zapowiada póź
niejsze kompozycje histo
ryczne o charakterysty

cznym dla Matejki sposo
bie komponowania scen 
dramatycznych, wierności 
wobec modeli, uwzględ
niania szczegółów charak
terologicznych bohaterów, 
kostiumów oraz scenogra
fii wiernych epoce. Obraz 
pozostawał długo w zbio
rach prywatnych, był poka
zywany na wystawie po
święconej setnej rocznicy 
urodzin Jana Matejki w 
Krakowie w 1938 r. i re
produkowany w katalogu 
tej wystawy. Do 1996 r. lo
sy jego były nie znane. W 
październiku 1996 r. został 

zakupiony na aukcji „De
sy” w Krakowie do zbiorów 
krakowskiego Muzeum 
Narodowego.
Akcentując znaczenie tego 
obrazu, należy przypo
mnieć, że Matejko kilka
krotnie powracał do wize
runku królowej Bony. W 
kilku wersjach rysunko
wych, przechowywanych w 
zbiorach Domu Matejki w 
Krakowie, przedstawił Bo
nę jako młodą królową, 
opierając się na jej portrecie 
z epoki, wykonanym w drze
worycie, a zamieszczonym 
w Chronica Polonorum Ma

cieja Miechowity w 1521 r. 
Bona występuje również w 
dużych kompozycjach hi
storycznych, jak: „Podnie
sienie dzwonu Zygmunta” 
(Muzeum Narodowe w 
Warszawie) czy „Hołd Pru
ski” (Muzeum Narodowe 
w Krakowie).
Matejko starał się ukazać 
rolę Bony w dziejach mo
narchii Jagiellonów oraz 
tragiczny los królowej po 
opuszczeniu Polski, przy
pominając jej postać i zna
czenie dla naszych dziejów.

Aldona Sołtysówna



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Z kroniki stowarzyszeń

Spotkania rodaków
Od 1993 r. Zarząd Główny 
Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami organizuje kursy 
z podstawowych problemów 
ochrony zabytków, w których 
biorą udział także Polacy ze 
Wschodu. Na temat tych kur
sów i ich efektów rozmawiamy 
z członkiem Zarządu TOnZ 
dr. Tadeuszem Rudkowskim.

■ Jak doszło do zorgani
zowania kursów o ochronie 
zabytków?
— Kiedy osiem lat temu by
łem prezesem Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, za 
sprawę najważniejszą uznałem 
popularyzację zagadnień zwią
zanych z zabytkami i ich 
ochroną. Ponieważ z praktyki 
wiedziałem, jak trudno prze
konać ludzi, że zabytki są po
trzebne i że w interesie lu
dzi leży troska o nie, uznałem, 
że trzeba zacząć od młodzieży. 
I właśnie przed ośmiu laty zor
ganizowałem pierwszy kurs 
dla uczniów jednego z war
szawskich liceów. Nauczyciele 
byli sceptyczni, twierdzili, że 
młodzież nie zainteresuje się 
tym tematem. Tymczasem 
zgłosiło się i przychodziło — 
w godzinach pozalekcyjnych — 
kilkudziesięciu uczniów! Kie
dy jednak później chciałem za
łożyć w kilku szkołach oddzia
ły naszego Towarzystwa, oka
zało się, że nie można znaleźć 
nauczyciela, który mógłby 
podjąć się merytorycznej 
opieki nad takim uczniowskim 
kołem. Trzeba więc było za
cząć od kształcenia nauczycie
li. Efekt tych działań jest taki, 
że od 1 września bieżącego ro
ku w warszawskiej szkole nr 
324 do programu nauczania 
wejdą podstawy ochrony za
bytków jako przedmiot obo
wiązkowy z wpisem na świa
dectwie. Inicjatywę tę bę
dziemy się starali rozszerzyć, 
bo kiedy jest przedmiot na
uczania, organizacja szkolnych 
kół TOnZ nie powinna spra
wiać trudności. Zorganizowa
liśmy też, jak dotąd, jeden 
kurs dla doradców metody
cznych kuratoriów oświaty, 
ludzi bardzo zaangażowanych, 
z dużym stażem, od których 

również my możemy wiele 
skorzystać w zakresie metod 
pracy z młodzieżą.

■ Kto i czego uczy na 
kursach Towarzystwa?
— Wykładają specjaliści róż
nych dziedzin ochrony zabyt
ków. Przekazują uczestnikom 
kursów swoją wiedzę — od 
wyjaśniania podstawowych 
pojęć, np. co to jest zabytek, 
przez aspekty prawne i organi
zację służb konserwatorskich, 
sposoby inwentaryzacji i kon
serwacji zabytków, po oma
wianie różnych rodzajów za
bytków: architektury, dzieł 
sztuki, etnograficznych, tech
nicznych itd. W 1996 r. TOnZ 
wydało dzięki finansowej po
mocy resortu kultury skrypt 

zawierający poszczególne pre
lekcje.

■ Organizowane są tak
że kursy dla Polaków ze 
Wschodu...
— Tak. Było ich dotąd pięć, 
ostatni w kwietniu tego roku. 
Otóż jeszcze przed pierwszym 
kursem dla nauczycieli z Pol
ski, gdy byłem w Wilnie, ge
neralny konserwator zabytków 
Litwy zaprosił mnie na objazd 

okolicy. Rozmawiałem wów
czas z wieloma Polakami w 
podwileńskich miasteczkach i 
wsiach, zobaczyłem też, że ma
ją wielką wolę działania, ro
bienia czegoś pożytecznego. 
Kiedy później znalazłem się na 
Ukrainie — stwierdziłem to 
samo. Zaryzykowaliśmy więc i 
TOnZ zorganizował pierwszy 
kurs dla działaczy organizacji 
polskich zza wschodniej grani
cy. Rezultaty przeszły nasze 
oczekiwania: to są wspaniali 
ludzie, łapczywie chłonący 
wiedzę o naszej wspólnej prze
szłości, np. po ośmiu godzi
nach intensywnych zajęć 
chętnie spotykali się jeszcze 
raz i wymieniali notatki, żeby 
czegoś nie stracić. W tym roku 

po raz pierwszy — o ile dosta
niemy fundusze — chcieli- 
byśmy zorganizować dla nich 
w listopadzie jeszcze jeden 
kurs.

■ Skoro o pieniądzach 
mowa — kto finansuje kur
sy?
— Generalny Konserwator 
Zabytków i Pełnomocnik Rzą
du do spraw Dziedzictwa Kul
turalnego za Granicą. Środki 

te dotychczas były wystarcza
jące. W tym roku wygląda 
jednak na to, że być może 
będziemy musieli z czegoś 
zrezygnować. Jestem jednak 
optymistą — jak dotąd zawsze 
te pieniądze, może w ostatniej 
chwili, ale znajdowały się.

■ W jaki sposób Towa
rzystwo prowadzi nabór 
uczestników ze Wschodu?
— Najtrudniej było pierwszy 
raz, robiliśmy to wtedy przez 
nasze konsulaty, co jednak 
dało pewną liczbę osób dość 
przypadkowych. Od tych, któ
rzy wtedy przyjechali, dowie
dzieliśmy się już dokładnie, 
jaka jest organizacja na ich 
terenie i kogo warto zaprosić. 
W ten sposób skompletowa
liśmy listę na następny kurs. 
Potem rozesłałem pisma do 
wszystkich dotychczasowych 
uczestników, prosząc, aby ro
zejrzeli się w swoim otoczeniu 

i podali kandydatów. Dostaliś
my 62 zgłoszenia, co wypełni
ło uczestnikami trzy kolejne 
kursy. Najważniejsze zaś jest 
to, że — jak stwierdziłem pod
czas pobytów na Ukrainie — 
uczestnicy kursów rzeczywiś
cie przekazują tam nabytą u 
nas wiedzę.

■ No właśnie, jak to 
wygląda w praktyce?
— Na przykład w Kijowie

1. Dr Tadeusz Rudkowski w trakcie zajęć na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
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Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
oraz 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Warszawie

zaświadczają, że Pan(i)________________________
urodzon dnia___________ w_____________ .—
uczestniczył .. w kursie w zakresie podstaw 
wiedzy o zabytkach, który odbył się w dniach 
________________________________ w Warszawie. 
Kurs miał na celu zaznajomienie się z proble
matyką ochrony dziedzictwa kulturalnego i obej
mował 51 godzin wykładowych i seminaryjnych.

mfrMiru Kilinowslu

mjr Elibletł KozJowiki

2. Strona zaświadczenia 
ukończenia kursu w TOnZ

dwie panie, czołowe działaczki 
tamtejszej Polonii, na własną 
rękę rozpoczęły inwentaryza
cję cmentarza Bajkowskiego. 
Miały wiele zapału, ale mniej 
umiejętności i w rozmowie 
stwierdziłem, że są wręcz 
przestraszone, na jaką zdecy
dowały się pracę. Zwróciły 
jednak naszą uwagę na ten 
cmentarz z wieloma polskimi 
grobami z XIX—XX w. i 
obecnie szczegółowa inwenta
ryzacja grobów wykonywana 
przez fachowców z kraju zbliża 
się do końca. Inna uczestniczka 
kursu zorganizowała na Łotwie 
już dwie wystawy różnego ro
dzaju poloników ze zbiorów 
prywatnych. Uczestnicy utrzy
mują z nami kontakt, piszą do 
nas o swoich problemach. Spra
wa cmentarza Bajkowskiego w 
Kijowie nasunęła nam pomysł, 
żeby rodaków ze Wschodu na
uczyć działań praktycznych, 
np. właśnie inwentaryzowania 
grobów. Nie tak dawno odbył 
się w TOnZ kurs drugiego 
stopnia dla absolwentów kur
sów wcześniejszych. Jeśli pier
wszy stopień daje tylko wia
domości teoretyczne, to w dru
gim wypadku jest odwrotnie — 
większość czasu przeznaczona 
jest na praktyki w pracowniach 
konserwatorskich i przy in- 
wentaryzowaniu zabytkowych 
grobów. Uczestniczenie w obu 
kursach powinno przyczynić 
się do jeszcze lepszego rato
wania polskich zabytków na 
Wschodzie.

■ Życzę wielu sukcesów w tak 
pożytecznej działalności i dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał: 
Jarosław Komorowski

dr Wojdech Fbtlkowiki

Stolica Laudy

Nad rzeką Niewiażą 

w rejonie poniewie- 
skim znajduje się miastecz

ko Krakinów położone na 
Laudzie — sławnej krainie 
zaścianków szlacheckich. 
Jest to jedyny laudański oś
rodek miejski i stąd niejako 
pełni funkcję „stolicy” tego 
miniregionu. Jadąc do 
Krakinowa, już z odległości 
kilku kilometrów widzimy 
górującą bryłę neogotyc
kiego, dwuwieżowego koś
cioła Wniebowzięcia NMP.

czył zaś jego następca, ks. 
Boleslovas Baronas. Koszty 
budowy pokryły ofiary pa
rafian i pielgrzymów przy
bywających do krakinow- 
skiej świątyni. Kościół zo
stał poświęcony przez bpa 
sufragana żmudzkiego ks. 
Kaspra Cytowta w wigilię 
odpustu Wniebowzięcia 
NMP 14 sierpnia 1907 r.

W tym czasie — po upadku 
powstania styczniowego i 
szczególnych represjach 

wym walorem tych świątyń 
było, że nie nadawały się 
one do zamiany na cerkwie. 
Stąd od końca XIX w., gdy 
ucisk carski nieco zelżał, 
zaczęto wznosić na Kresach 
kościoły neogotyckie, w 
tym także świątynię kraki- 
nowską. Jest to ceglana bu
dowla trójnawowa typu ha
lowego, z dwuwieżową fa
sadą i zamkniętym wie- 
lobocznie prezbiterium; 
zwracają uwagę ostrołuko- 
we okna i portale. Ołtarz

1

1. Krakinów
— widok 
na wieżę 
kościoła
i fragment 
miasteczka
2. Witraż 
pod chórem 
kościoła 
przedstawiający 
Chrystusa
i herby 
ważniejszych 
miast
na Litwie
3. Budynek 
synagogi
i szkoły 
żydowskiej

Według tradycji, pierwszy, 
drewniany kościół w tym 
miejscu ufundował książę 
Witold w 1419 r. Następną, 
także drewnianą świątynię 
ufundowali w latach 
1472—1484 Stanisław i 
Aleksander Wizgirdowie z 
Małgorzatą Bauderową. 
Uległa ona spaleniu i w 
1750 r. odbudowana została 
przez ks. Wołowicza. Bu
dowę obecnego kościoła 
rozpoczął w 1896 r. miej
scowy proboszcz ks. Fran
ciszek Żukowski, dokoń

wobec polskości oraz ka
tolicyzmu — wśród prze
śladowanych katolickich 
Polaków i Litwinów zaczę
ło pojawiać się zainte
resowanie gotykiem, jako 
stylem zachodnioeuropej
skim i będącym przeciw
wagą dla obiektów wzno
szonych przez zaborców w 
formie bizantyjskiej i na 
modłę rosyjską. Kościoły 
neogotyckie swoją lekkością 
kontrastowały z ciężkimi, 
masywnymi cerkwiami pra
wosławnymi, a dodatko

(zdjęcia: 
Jarosław T.
Leszczyński)
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główny, boczne oraz am
bonę wykonał majster Za
borski z Szaweł.
W głównym ołtarzu znaj
duje się obraz Matki Bo
skiej Krakinowskiej, oto

czony kultem przez miesz
kańców Krakinowa i Lan
dy. Obraz ten został nama
lowany w XV w. w Krako
wie i przywieziony przez 
misjonarza Alberta, głoszą

cego Ewangelię nad brze
gami Niewiaży. Uratowany 
został z pożaru przez pew
ną staruszkę i od tego czasu 
przybywały tu tłumy piel
grzymów z okolicznych 
miast i zaścianków szla
checkich. Obraz ma dwie 
zasuwy namalowane przez 
malarza Szałkowskiego: 
jedna przedstawia Matkę 
Boską Wniebowziętą w to
warzystwie aniołów, druga 
— Jezusa błogosławiącego 
dzieci. Do namalowania 
drugiej zasuwy pozowały 
Szałkowskiemu dzieci i 
młodzież wywodząca się z 
okolicznej szlachty laudań- 
skiej. Jedna z ukazanych 
tam dziewczynek ubrana 
jest w strój przypominający 
ubiór krakowski.
Interesujący jest umie
szczony pod chórem witraż 
przedstawiający Pana Jezu

sa oraz herby ważniejszych 
miast na Litwie.

Na cmentarzu przykościel
nym możemy oglądać mo
giły wspomnianych księży 
— Żukowskiego i Barona- 
sa. Na pierwszej z nich 
znajduje się napis w języ
kach polskim i litewskim, 
na drugiej — tylko w litew
skim.
Innymi zabytkami Kraki
nowa są budynki synagogi i 
szkoły żydowskiej, zbudo
wane na przełomie XIX i 
XX w.

Dzisiejszy Krakinów — to 
mała, zlituanizowana mieś
cina, której mieszkańcy tyl
ko sporadycznie przyznają 
się do polskości.

Jarosław T. Leszczyński

WRumszyszkach ko
to Kowna (zob. 

„Spotkania z Zabytkami", 
nr 7, 1996) poza terenem 
skansenu znajduje się 
niezwykle interesujący 
zabytek, będący najcen
niejszym obiektem tej 
niewielkiej miejscowości. 
Jest to drewniany, ludowy 
w formie kościółek Św 
Michała Archanioła z XIX 
w. oraz stojące obok — 
także drewniane — trzy
kondygnacyjna dzwonni
ca i mała kostnica.
Informacje o pierwszej 
świątyni w Rumszyszkach 
pochodzą z XV w. Kolejny, 
drewniany kościół zbu
dowany został w 1660 r„ a 
siedem lat później, stara
niem miejscowego ple
bana Aleksandra Gied- 
roycia, pokryto go sło
mianym dachem. Obecna

Podziękowanie 
z Watykanu

świątynia została zbudo
wana w latach 1859—1860. 
Nie zamknięto jej po pow
staniu styczniowym, .mi
mo aresztowania księ
dza Antoniego Kozłow
skiego. Kościół był czyn
ny także w czasach wła
dzy radzieckiej. Kiedy w 
latach 1958—1959 spię
trzano wodę na Niemnie i 
tworzono zalew zwany 
Morzem Kowieńskim — 
kościół wraz z miastecz
kiem znalazł się na tere
nie przeznaczonym do za
topienia. Jednak miejs
cowość i kościół przenie
siono na taras usypany 
powyżej lustra wody. Za 
uratowanie tego obiektu 
władze radzieckiej Litwy 
otrzymały specjalne po
dziękowanie od Stolicy 
Apostolskiej.

Jolanta B. Kucharska
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Poszukiwanie 
motywu
Wśród śląskich rzeźb 

przydrożnych naj
częściej spotyka się 
postać czeskiego świętego — 

Jana Nepomucena. Liczba fi
gur przydrożnych tego święte
go na Śląsku jest znacznie 
większa niż przedstawień in
nych świętych.
Do połowy XVIII w. Śląsk na
leżał do Czech lub znajdował 
się pod silnymi wpływami cze
skimi (zwłaszcza ziemia kłodz
ka). Beatyfikowany w 1721 i 
kanonizowany w 1729 r. Jan 
Nepomucen był uznawany za 
świętego niemal od chwili swo
jej śmierci. Znalazło to wyraz 
m.in. w szesnastowiecznych 
obrazach, na których kapłan 
przedstawiany jest jako świę
ty wśród innych patronów 
kościoła. W XVIII i XIX w. 
każdy fundator, stawiając 
przydrożną rzeźbę, dokonywał 
wyboru takiego świętego, od 
którego oczekiwał opieki i orę
downictwa. Ponieważ Jan Ne
pomucen został wyniesiony na 
ołtarze z powodu nieustającej 
czci płynącej ku niemu ze 
strony ludu czeskiego i społe
czności innych krajów, zro
zumiałe staje się, dlaczego 
wśród setek przydrożnych 
rzeźb Śląska wizerunek cze
skiego kapłana jest tak często 
spotykany. Najwięcej jego 
rzeźb powstało na terenach 
zamieszkanych ówcześnie przez 
katolików, zaś tam, gdzie 
przeważali protestanci, rzeźb 
tych jest mniej lub nie ma ich 
wcale. Nawiasem mówiąc, 
powszechna obecność św. Jana 
Nepomucena w śląskim krajo
brazie pozwala uznać go za 
nieformalnego patrona tej 
krainy; oficjalną patronką jest 
wprawdzie św. Jadwiga z 
Trzebnicy, jednak jej przydro
żne rzeźby są wielką rzadkoś
cią.
Symbolika dotycząca wyobra
żeń św. Jana Nepomucena jest 
bardzo bogata. Atrybuty to
warzyszące świętemu oraz pła
skorzeźby przedstawiające sce
ny z jego życia, umieszczane 
często na cokołach rzeźb, wy

rażają w sposób skondensowa
ny przekazywaną przez wieki 
historię życia i śmierci kapła
na. Najczęściej spotyka się 
płaskorzeźbę ilustrującą kul
minacyjny i wielce dramaty
czny moment martyrologii 
świętego Jana — zrzucenie z 
Mostu Karola w Pradze w 
nurt spienionej Wełtawy. In
terpretacja tej płaskorzeźby 
nie sprawia większych trud
ności, natomiast mogą się one 
pojawiać przy rzadziej spoty
kanych scenach, jak spowiedź 
królowej (kanonik Jan był jej 
spowiednikiem), rozmowa Ja
na z królem Wacławem IV, 
przypalanie pochodniami w 
izbie tortur (Jan nie zdradził 
grzechów królowej) itp.
Sporadycznie spotyka się je
szcze jeden motyw. Otóż 
wśród rzeźb św. Jana Nepo
mucena na Śląsku w kilku wy
padkach natknęłam się na pła
skorzeźbę przedstawiającą po
stać pielgrzyma zdążającego 
do sanktuarium z nieznanym 
na Śląsku wyobrażeniem Mat
ki Bożej. Dopiero wyjazdy do 
Czech i połączone z nimi pe
netracje terenowe ukazały mi, 
że motyw ów występuje tam o 
wiele częściej. Dalsze poszu
kiwania zaprowadziły mnie do 
znanego w Czechach sanktua
rium w miejscowości Stara 
Boleslav, 13 km na północny 
wschód od granic Pragi, na 
prawym brzegu Łaby, nieda
leko ujścia Izery. Wraz z pfi- 
bramską Świętą Górą jest to 
najstarsze i najbardziej zna
czące pątnicze miejsce Czech i 
wiąże się z męczeńską śmiercią 
czeskiego księcia Wacława z 
rodu Przemyślidów (zm. w 
929 lub 935 r.). W jednym z 
kościołów znajduje się cudow
ny obraz Matki Bożej Starobo- 
leslawskiej, który jest identy
czny ze wspomnianym wize
runkiem widniejącym na nie
których śląskich rzeźbach. Jak 
wynika bowiem z życiorysu 
Jana Nepomucena, w kluczo
wych momentach swego życia 
pielgrzymował on do tego 
świętego obrazu i fakt ten tra-

1. Stara 
Boleslav, 
kościół 
Matki Bożej 
Staroboleslawskiej
— witraż 
nad głównym 
ołtarzem 
przedstawiający 
Matkę Bożą
w otoczeniu 
czeskich 
świętych

2

2. Żelazno 
koło Kłodzka
— płaskorzeźba 
na cokole 
figury
św. Jana 
Nepomucena; 
w prawym 
górnym rogu 
widoczny 
medalion 
z wizerunkiem 
Matki Bożej 
Staroboleslawskiej, 
z lewej 
pielgrzymujący 
do niej
Jan 
Nepomucen

dycja utrwaliła w postaci owej 
sceny spotykanej na cokołach 
pomników jemu poświęconych. 
W pierwszej połowie X w. 
Bolesław, brat księcia Wacła
wa, wybudował koło ujścia 
Izery do Łaby kościół ŚŚ. 
Kośmy i Damiana, który nie
bawem stał się miejscem bra
tobójczej walki. Według naj

starszych legend książę Wac
ław został zaproszony przez 
swojego brata na chrzciny sy
na. Nazajutrz, w drodze na 
poranną mszę został napadnię
ty przez brata i w czasie 
ucieczki zamordowany przez 
Bolesławowych giermków u 
drzwi świątyni; tam też go po
chowano. W 932 lub 938 r.
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3.4. Grodowiec 
koło Głogowa 

— figura 
św.Jana 

Nepomucena 
z 1736 r. (3) 

i płaskorzeźba 
na cokole 

przedstawiająca 
pielgrzymkę 

Jana 
do Matki Bożej 

Staroboleslawskiej 
(4)

5. Święciechowa 
koło Leszna 

— malowidło 
w miejscowym 

kościele 
przedstawiające 

modlitwę 
Jana 

Nepomucena 
do obrazu 

Matki Bożej 
Staroboleslawskiej

(zd/ęcia: 
Iwona 

Scheer)

przeniesiono jego zwłoki na 
praski gród do katedry Św. 
Wita, co było spowodowane 
wielką czcią, jaką cieszył się 
książę w chwili śmierci. Na
tomiast staroboleslawska świą
tynia — dzisiejszy kościół Św. 
Wacława — stała się od tej po
ry najczęściej nawiedzanym 
pątniczym miejscem Cze

chów. Według dalszych słów 
legendy książę Wacław był 
wielkim czcicielem Matki Bo
żej i w momencie śmierci miał 
przy sobie metalowy obraz 
Maryjny, wcześniejszy dar św. 
Metodego dla jego babki 
Ludmiły. Po śmierci św. Wac
ława ikonę tę ukrył w ziemi 
niejaki Podiven, gminny pa

sterz. Około 1160 r. pewien 
pobożny chłop wyorał ją z 
ziemi i przekazał dla święto- 
witskiego dziekana Kaspara 
Arsenia. Później w tym miejs
cu postawiono kaplicę, w któ
rej najprawdopodobniej umie
szczono tę ikonę lub namalo
wany na jej podstawie obraz. 
Przebudowę gotyckiego obiek
tu z przełomu XIV i XV w. 
rozpoczęto w 1617 r. W jej 
trakcie, w 1632 r. kościół zos
tał zajęty przez wojska saskie i 
obraz Matki Bożej Starobole
slawskiej skradziono. Dopiero 
w 1638 r. został odnaleziony i 
wykupiony, po czym wrócił do 
Starej Boleslavi. W latach 
1639—1646 był zdeponowany 
w Wiedniu. W 1648 r. prze
wieziono go do Pragi, którą 
jednak tego samego roku opa
nowało szwedzkie wojsko. Po 
skończonych walkach, w 1650 
r. Matka Boża wróciła na swo
je miejsce do prezbiterium po
święconego jej pątniczego koś
cioła.
Na Śląsku istnieje zaledwie 
kilka figur z płaskorzeźbą na 
cokole ukazującą pielgrzymkę 
Jana Nepomucena do Starej 
Boleslavi. Znajdują się one np. 
w Żelaźnie koło Kłodzka, w 
Olbrachcicach Wielkich koło 

Ząbkowic Śląskich czy w Gro- 
dowcu koło Głogowa (do nie
dawna zwanym Wysoka Cere
kiew). Na uwagę zasługuje tak
że malowidło zdobiące jedną z 
kaplic kościoła w Święciecho- 
wej koło Leszna przedstawia
jące św. Jana Nepomucena 
modlącego się przed obrazem 
Matki Bożej Staroboleslaw
skiej. Dalsze penetracje tere
nowe pozwolą być może na od
nalezienie kolejnych figur św. 
Jana Nepomucena z tym mo
tywem. Także w miejscowości 
Narol położonej aż w woj. 
przemyskim, odległej od Starej 
Boleslavi w linii prostej o prze
szło 600 km, znajduje się ka
mienna figura św. Jana Nepo
mucena, która jest ewenemen
tem wśród setek odwiedzonych 
przeze mnie rzeźb tego święte
go. Stanowi bowiem jedyny 
znany mi przykład wyobraża
jący świętego klęczącego przed 
pełnoplastyczną rzeźbą Matki 
Bożej Staroboleslawskiej. Ową 
wyjątkową kompozycję figu
ralną umieszczono w przydro
żnej, murowanej kapliczce, 
ufundowanej w 1870 r. przez 
babkę obecnego właściciela po 
spaleniu domu, jako błogosła
wieństwo na odbudowę.

Iwona Scheer
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W Szamotułach

Stanisław Helsztyń- 
ski, pisarz i historyk 
literatury, tak pisał 
o Szamotułach:

„ Senatorów dwudziestu, 
ośmiu wojewodów 
i kasztelanów z rodu 
jednego dwunastu
z dawien dawna przysparza 
chwały temu miastu 
nad szereg je wynosząc 
wielkopolskich grodów... ”

skiej nauki i sztuki: dziekan 
Uniwersytetu Jagiellońskie
go Marian Cichosz, Marian 
Krypa — wybitny astro
nom, Jan Paterek — autor 
zabytku języka polskiego 
Kazań o Marii Pannie Czy
stej oraz rektor krakowskiej 
Wszechnicy Grzegorz Sno
pek, twórca wielu wybit
nych dzieł prawniczych

gotyckim, zmieniał często 
właścicieli i stopniowo pod
upadał, stając się zwykłą 
siedzibą szlachecką. Dopie
ro w 1720 r. Mycielscy za
częli go ratować, a przed 
pierwszą wojną światową 
niezbyt fortunnego retuszu 
restauratorskiego dokonał 
pruski następca tronu ksią
żę Fryderyk Wilhelm. W 

obronną wieżą przybra- 
mną; jeszcze w XVIII w. 
łączył ją z zamkiem drew
niany ganek. Budynek po
stawiony został na planie 
prostokąta, ma trzy kon
dygnacje naziemne i jest 
podpiwniczony, zaś w ele
wacji północnej znajduje 
się cylindryczna przybu
dówka z klatką schodową.

Folklor ziemi szamotulskiej 
sięga korzeniami XVI w. — 
błękitny ubiór dziewczęcy, 
biały panien dojrzałych, 
starsze zaś niewiasty ubie
rały się w dni świąteczne w 
strój obrzędowy, którego 
nieodzownym elementem 
była halka zwana „piekiel
nicą”. Z kolei mężczyźni 
okręcali szyję kolorową 
chustą „jedwabnicą”, a w 
ręku trzymali tęgą laskę, 
zaś paradnego uniformu 
dopełniała tzw. lola — 
barwna chusta, będąca pa
miątką po Szkotach, którzy 
na początku XVII w. li
cznie osiedlali się w Szamo
tułach. Od nich wywodzi 
się też tutejszy taniec, zwa
ny szotem. Rodziny Forbe- 
sów, Gordonów i Jonsto- 
nów przejęły handel poszu
kiwanym szamotulskim su
knem. W tej ostatniej ro
dzinie urodził się w 1603 r. 
Jan Jonston, którego 
współcześni uczeni zwali 
chlubą nauk. Był lekarzem, 
przyrodnikiem i filozofem, 
władał dwunastoma języ
kami i napisał dzieło Zarys 
historii powszechnej od stwo
rzenia świata do roku 1493. 
Szamotuły jako osada tar
gowa znana przed 1257 r. 
zyskały prawa miejskie nie 
później niż w 1394 r. W 
1455 r. przy kościele Św. 
Stanisława biskupa powsta
ła szkoła parafialna, której 
budynek odrestaurowany w 
1870 r.'służy do dziś. W jej 
murach zdobywali wiedzę 
późniejsi luminarze pol

oraz założyciel regionalnej 
fundacji dla dwóch bied
nych a zdolnych studentów 
— działo się to w roku 1534! 
Do tej tradycji próbowano 
wrócić w 1946 r., niestety, 
działalność fundacji zakoń
czyła się po trzech latach. 
Imię szamotulskiej szkoły 
rozsławił także Wacław z 
Szamotuł, kapelmistrz Zyg
munta Augusta i najwybit
niejszy polski kompozytor 
tworzący przed Chopinem i 
Szymanowskim.
Do dobrze utrzymanych 
zabytków miejskich należy 
zamek — wzniesiony w XV w. 
przez Dobrogosta Świdwę- 
-Szamotulskiego, od 1511 r. 
należący do rodziny Gór- 
ków. Rozbudowany przez 
Łukasza Górkę na rezy
dencję utrzymaną w stylu 

latach 1979—1989 zamek 
poddano gruntownej prze
budowie, przywracając cha
rakter gotycki. Położona na 
sztucznym wzniesieniu bu
dowla ma kształt litery 
„L”. W piwnicach zacho
wały się gotyckie sklepienia 
krzyżowe, na ścianach zaś 
odkryto w trakcie konser
wacji fragmenty gotyckiej i 
renesansowej polichromii. 
W sieni zwraca uwagę 
drzewo genealogiczne daw
nych właścicieli Szamotuł, 
Nałęczów Szamotulskich i 
Górków, oraz tablica fun
dacyjna z 1518 r. Na parte
rze zachował się gotycki re
likt ceglany oraz oryginalny 
strop belkowy z renesan
sową polichromią. Obok 
zamku stoi tzw. Baszta 
Halszki, będąca w XVI w. 

1. Zamek Górków 
od strony południowej

To właśnie tutaj spędziła w 
odosobnieniu czternaście 
lat Katarzyna Ostrogska, 
zwana Halszką, uwięziona 
przez swego męża, Łukasza 
Górkę. Ojciec Halszki, 
kniaź Eliasz Ostrogski, był 
właścicielem ogromnych 
majątków na Ukrainie, Po
dolu i Wołyniu. Umierając, 
zapisał je córce, jako jedy
nej spadkobierczyni. Były 
to niewyobrażalnie wielkie 
latyfundia — samych miast 
było 27, zamków kilkanaś
cie. Do posażnej panny su
nęli więc rzędem kandydaci 
na mężów. Trzeci w kolej
ności małżonek ukrył ją 
przed światem w wieży. 
Halszka przeżyła despoty-
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2. Baszta Halszki, 
dawna
wieża bramna
3. Kościół 
pokolegiacki 
od strony 
zachodniej
(zdjęcia:
Bohdan
Olszewski)

cznego męża, ale samotność 
i nostalgia za rodzinnymi 
stronami skróciły jej żywot 
i zmarła, mając niespełna 
42 lata. Dziś w baszcie 
znajduje się Muzeum Zie
mi Szamotulskiej.

Kościół pokolegiacki Św. 
Stanisława biskupa zbudo
wano około 1423 r. dzięki 
fundacji braci Dobrogosta i 
Wincentego Szamotulskich. 
Jest to jeden z najbardziej 

monumentalnych kościo
łów gotyckich w Wielko- 
polsce — trzynawowy, ba
zylikowy, o siedmiu przęs
łach i z dwoma schodko
wymi szczytami. Gwiaździ
ste sklepienia pokryte zos
tały polichromią przez 
Wacława Taranczewskiego 
w 1952 r. W czasie refor
macji kościół służył przez 
prawie dwadzieścia lat lute
ranom, potem braciom cze
skim. We wnętrzu znajduje 

się wiele dzieł sztuki, wśród 
których wyróżniają się: go
tycki krucyfiks z około 
1370 r. umieszczony na łu- 
ku tęczowym, a w nawie 
głównej renesansowy na
grobek z piaskowca i czer
wonego marmuru Jakuba 
Rokossowskiego, podskar
biego wielkiego koronnego, 
zmarłego w 1580 r. — wy
konany przez Hieronima 
Canavesiego. W 1990 r. 
świątynia odzyskała z le- 

ningradzkiego muzeum 
płytę nagrobną z brązu 
Andrzeja Szamotulskiego, 
ostatniego ze sławnego rodu 
Szamotulskich, wykonaną 
przez Piotra Vischera z 
Norymbergi. Szamotulski 
przedstawiony jest na niej 
w postaci odzianego we 
wspaniałą zbroję rycerza, z 
umieszczonymi obok cho
rągwią, mieczem i heł
mem z pióropuszem. Drugi 
kościół Św. Krzyża znajdu
je się w barokowym zespole 
klasztornym reformatów i 
zbudowany został w latach 
1675—1682. Na początku
XVIII w. w kaplicy Św. 
Antoniego powstały malo
widła wykonane przez 
Adama S wacha (1668— 
1747), twórcę barokowych 
polichromii kościelnych 
m.in. w Poznaniu i Lądzie. 
Mieszkalna zabudowa mia
sta, przede wszystkim w re
jonie rynku, pochodzi z
XIX w. Znajduje się tu 
wiele budynków postawio
nych w konstrukcji sza- 
chulcowej.

Bohdan Olszewski

Niedaleko kościoła Św.
Bartłomieja w Ciągowi- 

cach, przy szlaku turysty
cznym z Łaz do Siewierza 
stoi w zarośniętym parku 
zrujnowany dwór. Wybudo
wany został w drugiej poło
wie XVIII w. Pierwszymi 
właścicielami byli Paproccy, 
potem, do 1939 r. Zawadzcy 
W czasie okupacji gospoda
rowali tu Niemcy, a po wojnie 
we dworze urządzono szkołę 
podstawową, później PGR. W 
1988 r. opuszczonym obiek
tem zainteresowała się ro
dzina muzyków z Tych — 
państwo Raczkowie. Odkupili 
oni dwór od gminy i przed
stawili plany remontu, zmie
rzające do utworzenia tu do
mu pracy twórczej z salą 
koncertową Przystąpiono już 
do remontu dachu, ale nie
stety, wtedy właśnie w wy-

Akcja dwory

Szkoda dworu

padku samochodowym zgi
nął Krzysztof Rączko, a jego 
żona została inwalidką. Od 
czasu tej tragedii dwór zaczął 
znów popadać w ruinę, 
zgromadzone materiały bu
dowlane rozkradziono, teren 
pokryły pokrzywy i dzikie 
drzewka, a wandale dokonali 
reszty. Mimo ogromnych 
spustoszeń dwór robi duże 
wrażenie. Na parterze znaj
dowało się niegdyś pięć po
koi. kuchnia i spiżarnia, pod 
budynkiem spore piwnice z 
solidnego kamienia. Na pię
tro prowadziły drewniane, 
szerokie schody: tu znajdo
wało się sześć pokoi. Front 
dworu ma cztery drewniane 
kolumny. Budynki gospodar
cze przedstawiają także stan 
żałosny. Szkoda takiego ma
jątku!

Andrzej Wójcik
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Rezydencja w Ratnie

W pobliżu słynnego 
sanktuarium w 
Wambierzycach, w 

dolinie Pośny płynącej pomię
dzy Górami Stołowymi na po
łudniu i Wzgórzami Scinaw- 
skimi na północy, przy drodze 
z Kłodzka przez Radków do 
czeskiego Broumova znajduje 
się wieś Ratno Dolne. Według 
nie potwierdzonych źródeł w 
XI w. miał tu istnieć niewielki 
gródek założony prawdopo
dobnie przez Czechów, o 
czym świadczyć mają nazwy 
Ratno i Radków wywodzone z 
czeskiego „Hradek”. W 1347 
r. wieś została po raz pierwszy 
wymieniona w dokumentach 
jako „Rathin” i należała ^wów
czas do znanego na Śląsku 
rodu von Pannwitzów (Pano- 
wiców), wywodzącego się z 
Łużyc, z okolic Budziszyna. 
Za spiskowanie przeciw kró
lowi Czech Przemysłowi Ot- 
tokarowi II odebrano im ten 
majątek. W następnych latach 
Ratno należało m.in. do 
Zbynka Bochwica z Bukowca, 
koniuszego księcia Henryka I 
Podiebradowicza (w 1486 r.), a 
następnie do samego księcia. 
W 1505 r. Ulrich Hardich 
zbudował murowany zamek 
na nieregularnym planie. W

Rezydencja w Ratnie od strony parku, poniżej widoczna pałacowa oranżeria (fot. Krzysztof Rejmer)

1514 r. właścicielem Ratna 
został Balthasar von Reihen- 
bach i przebudował zamek w 
okazałą, renesansową rezyden
cję obronną. W 1563 r. nastą

piła kolejna przebudowa, a w 
następnym stuleciu (1645 r.) 
podczas wojny trzydziestolet
niej zamek, z wyjątkiem gór
nego, spalili Szwedzi. W XVII 

i XVIII w. Ratno było admi
nistracyjnym centrum rozleg
łych dóbr, będących własnością 
Daniela von Osterberga. Uro
dził się on w kupieckiej rodzi-

Konsekwencje przemian 
ustrojowych, jakie za
szły w Polsce w 1989 r„ dla 

wielu zabytkowych obiektów 
okazały się bardzo poważne. 
Niektóre zabytki powróciły w 
troskliwe ręce dawnych 
właścicieli lub ich potomków, 
inne, a tych jest zdecydowa
nie więcej, zostały porzucone 
i są w opłakanym stanie. Wie
le internatów, ośrodków rol
niczych, zakładów popraw
czych, placówek zdrowia 
miało swą siedzibę w stylo
wym pałacu czy dworku. Po 
niechcianym gospodarzu po
zostały dziś szczątki parków, 
zdewastowane zabudowania 
gospodarcze i zabytkowe 
ruiny.
Przykładem zabytku pozo
stawionego na pastwę losu 
jest pałac zbudowany w XIX w. 
prawdopodobnie według pro
jektu znanego architekta 
Franciszka Marii Lanciego 
dla polskiego oficera Ale
ksandra Leszczyńskiego w 
Białej Rawskiej, niewielkim 
miasteczku, położonym na

Opuszczony
południe od Warszawy. Jak się 
dowiedzieliśmy, najstarsi miesz
kańcy Białej dobrze pamiętają 
przedwojennego właściciela pa

łacu — Gustawa Sułowskiego. 
Wspominają do dziś jego mają
tek, który słynął w całej okolicy. 
Miał bowiem Sułowski rozległe 

pola uprawne, łąki, stawy 
rybne i sady. Po wojnie roz
parcelowany majątek ziem
ski znalazł nowych właścicie
li, a pałac pełnił funkcję sie
dziby ośrodka zdrowia, aptek 
i izby porodowej. Na piętrze 
ulokowano mieszkania pry
watne. Od kilku lat ośrodek 
zdrowia ma nową siedzibę, a 
opustoszały pałac niszczeje; 
z resztek parku utworzono 
park miejski, z wnętrz skra
dziono wyposażenie, zde
montowano armaturę i piece 
kaflowe. Powyrywano zało
żone niedawno nowe rynny, 
przez co ściany zalewa woda 
deszczowa, a mróz je rozsa
dza, Miejscowa łobuzeria ni
szczy schody, zewnętrzne 
tynki i obramowania okien 
Niewiele pomogło zamuro
wanie wejść do obiektu. 
Mieszkańcy Białej Rawskiej 
powiadają, że gmina chce 
sprzedać pałac, jednak chęt
nych odstrasza cena. A co z 
troską o losy zabytku?

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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nie w Opavie, zdobył solidne 
wykształcenie, odbył m.in. 
studia prawnicze w Pradze. 
Pod wpływem lektur posta
nowił w swych dobrach wy
budować kopię świątyni Sa
lomona w Jerozolimie, do cze
go nadawały się Wambierzyce, 
w których według legendy w 
końcu XII w. Janowi z Ratna 
(lub Raszkowa) miała się uka
zać Matka Boska z Dzieciąt
kiem; miejsce to stało się zna
nym ośrodkiem kultu religij
nego. W 1677 r. Osterberg 
rozbudował ratnieński zamek, 
nadając mu charakter okazałej 
rezydencji renesansowo-baro- 
kowej. W centrum Wambie
rzyc można oglądać pomnik 
Osterberga — na cokole wid
nieje płaskorzeźba przedsta
wiająca pałac w Ratnie, które 
wtedy nazywano także Dol
nymi Wambierzycami. Ostat
nią właścicielką rezydencji by
ła Iza von Blanchart; w 1946 r. 
została wysiedlona.

Po ostatniej wojnie pałac i 
folwark stały się własnością 
PGR, a następnie Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. W 
1972 r. odbył się ostatni re
mont, wkrótce potem pałac 
opustoszał, popadając w rui
nę, jedynie część zabudowań 
użytkowanych jest przez gos
podarstwo rolne. Zespół pała
cowy w obecnej formie po
chodzi z lat 1675—1677 i na
leży do najbardziej okazałych 
i najcenniejszych na ziemi 
kłodzkiej, mimo że przebu
dowy w XIX w. zatarły wiele 
jego cech stylowych. Wznosi 
się na skalistej skarpie lewego 
brzegu Pośny, ku której opada 
pozostałościami tarasowych 
ogrodów stanowiących część 
romantycznego parku krajo
brazowego z XIX w. Jest to 
malownicza, rozbudowana 
bryła pozbawiona detali deko
racyjnych, dwukondygnacyj
na, z poddaszem, bocznymi 
skrzydłami i oranżerią oraz 
narożną, kwadratową wieżą o 
sześciu kondygnacjach, w 
dolnej części z kamienia, w 
górnej z cegły; środkowy ryza
lit pochodzi z XIX w. Budow
lą jest zwieńczona typową dla 
Śląska półokrągłą, renesanso
wą attyką, ma także skromny 
portal o cechach późnorene- 
sansowych z wpływami baro
ku. Przy dziedzińcu znajdują 
się zabudowania gospodarcze, 
dwie oficyny, dom ogrodni
ka i barokowa kapliczka z 
XIX w.

Krzysztof Rejmer

Akcja cmentarze

Odkupiony i uratowany

1

Pierwsza wojna świato
wa pozostawiła w Be
skidach i na Pogórzu 
liczne cmentarze wojskowe. 

Od listopada 1914 do stycznia 
1915 r. na terenie obecnego 
województwa tarnowskiego 
trwały ciężkie boje między 
wojskami austro-węgierskimi i 
oddziałami rosyjskimi. Ozna
czony numerem 301 cmentarz 
znajduje się w Żegocinie obok 
kościoła i dziwnym zbiegiem 
okoliczności stał się... włas
nością prywatną. Trwało to 
dłuższy czas, a skutkiem była 
postępująca dewastacja, bo
wiem ten stan prawny nie 
pozwalał na oficjalną opiekę, 
mimo wpisania cmentarza 
przez wojewódzkiego konser
watora zabytków do rejestru 
chronionych dóbr kultury.
Oryginalny status cmentarza 
był tematem kilku artykułów 
prasowych, podkreślających 
absurdalność powstałej sytua
cji, w efekcie której miejsce 
wiecznego spoczynku kilku
dziesięciu zmarłych stanowiło 
obejście zabudowań gospodar
czych z pasącym się inwenta
rzem domowym i suszącą się 
bielizną. Przez kilka lat Urząd 
Gminy nie mógł dojść do po
rozumienia z właścicielem, 
który na ruinie cmentarza po
stanowił zrobić interes, usilnie 
forsując pomysł wymiany tego 
gruntu na inną działkę. Spra

wa skomplikowała się jeszcze 
bardziej, od kiedy obiektem 
począł interesować się aus
triacki Czarny Krzyż rozta
czający opiekę nad cmenta
rzami z pierwszej wojny świa
towej. Ż kolei gmina miała 
trudności z wyszacowaniem 
wartości cmentarza. W końcu 
jednak impas został przezwy
ciężony i przy wspólnych uz
godnieniach rozsądek, a może 
i dobra wola wzięły górę. 17 
października 1996 r. Urząd 
Gminy dokonał zakupu cmen
tarnej nieruchomości i naty
chmiast przystąpił do renowa
cji grobów. Odnowiono i umo-

1.2. Widok na cmentarz nr 301 
zza kościelnego ogrodzenia (1) 
i jeden z zachowanych 
nagrobków (2)
(zdjęcia: Zbigniew Ellnain)

cowano żeliwne krzyże i tab
lice, postawiono wywrócone 
nagrobki, oczyszczono teren.
Cmentarz powstał na przeło
mie 1914 i 1915 r. Trwały wów
czas krwawe działania fronto
we. Kościół w Żegocinie za
mieniono na szpital wojskowy, 
zaś zmarłych żołnierzy cho
wano za jego murem. Później 
utworzono tu cmentarz z na
grobkami, krzyżami i imien
nymi tablicami, zgodnie z pro
jektem naczelnego architekta 
cmentarnego okręgu nr IX 
Franza Starka. Na cmentarzu 
pochowani są żołnierze aus
triaccy (11), pruscy (68) i ro
syjscy (9).
W ostatnich latach współpraca 
Czarnego Krzyża z lokalnymi 
władzami gminnymi woje
wództwa tarnowskiego przy
nosi pozytywne efekty. Wzra
sta też świadomość społeczna 
potrzeby ochrony i odtwarza
nia wspólnego dziedzictwa, 
powiększa się również liczba 
uratowanych cmentarzy. Nie
wątpliwie ze względu na swe 
walory architektoniczne, kra
joznawcze i historyczne są te
go godne.

Zbigniew Ellnain
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A może skansen?
W planach carskich 

strategów fort w Be
niaminowie współ

tworzył na początku XX w. 
wschodni odcinek Warszaw
skiego Rejonu Fortecznego 
(WRF). Obszar ten wyznacza
ły dwie twierdze pierścienio
we: Warszawa i Nowogieorgi- 
jewsk (obecnie Modlin) oraz 
twierdza zaporowa w Zegrzu.

W następstwie zmiany planów 
strategicznych Rosji i odsu
nięcia linii obrony na wschód 
— fort w Beniaminowie został 
częściowo rozbrojony. W 
1913 r. w „Warszawskim 
Dniewniku” ukazało się ogło
szenie o przetargu na wybu
rzenie fortu. Zniszczeniu uleg
ły wówczas dzieła przeznaczo-

1. Lokalizacja 
fortu 

na mapie 
turystycznej

Rejon umocniony wymuszał 
na nieprzyjacielu inny, bar
dziej przewidywalny kierunek 
ataku oraz osłaniał koncentra
cję armii carskiej. W centrum 
WRF Rosjanie utworzyli duży 
garnizon o nazwie Obóz Hurki 
(dziś Legionowo). Kwatero
wały w nim pułki piechoty re
zerwowej, batalion kolejowy i 
oddział balonowy WRF. Prze
strzeń między twierdzami zos
tała uszczelniona dodatkowy
mi fortami o znaczącej sile og
nia. Na odcinku Zegrze—War
szawa z pięciu planowanych 
fortów wybudowane zostały 
trzy: „Beniaminów”, „Wa
wer” i „Kawęczyn”; utworzo
no je wykorzystując naturalne 
obronne warunki terenowe. 
Niedostępne bagna, ciągnące 
się przed wydmowymi pagór
kami tarasu praskiego, uczyni
ły z fortów obiekty trudne do 
zdobycia. Jednocześnie pod 
koniec XIX w. na ich zapleczu 
carscy inżynierowie wytyczyli 
bite trakty komunikacyjne, 
m.in. Jabłonna—Struga i Ze
grze—Wawer.
Z trzech wzniesionych obiek
tów do naszych czasów dotrwał 
tylko fort w Beniaminowie. 
Powstał na początku naszego 
stulecia podczas największego 
rozkwitu rosyjskiej szkoły for
tyfikacyjnej, obiekt wykonano 
według planów znakomitego 
inżyniera gen. K. I. Wieliczki 
(1856—1927). Przystosowane 3

2.3.4. Koszary 
szyjowe: 
fragment 
od strony 
południowej 
z kominami 
wentylacyjnymi 
i betonową 
attyką (2), 
resztki 
wysadzonej 
kaponiery (3) 
i amfilada 
izb żołnierskich 
wewnątrz 
koszar (4)

do samodzielnej obrony dzieło 
wybudowano z betonu na pla
nie nieregularnego trapezu. 
Fort podporządkowany był 
Zarządowi Inżynieryjnemu 
twierdzy Zegrze i obsadę Be- 
niaminowa tworzył 2. Ze
grzyński Pułk Piechoty Forte- 
cznej, sformowany w 1891 r. 
(początkowo jako batalion). 
Na początku stulecia oddział 
ten zakwaterowano w kosza
rach wzniesionych w pobli
skich Białobrzegach.

ne do obrony bliskiej, m.in. 
kojce przeciwskarpowe, w 
gruzach legły także potężne 
tradytory artyleryjskie i kapo- 
niera szyjowa, charakterysty
czne dla rozwiązań inżynieryj
nych Wieliczki. Rozbity beton 
posłużył m.in. do utwardzenia 
nawierzchni drogowych w 
pobliskim Radzyminie.
Beniaminowski fort wyróżnia
ją monumentalne koszary szy

jowe, w których mieści się sze
reg półkoliście sklepionych izb 
żołnierskich. Wejścia i naroż
niki koszar zwieńczono beto
nowymi attykami, a w cofnię
tych skrzydłach usytuowano 
żołnierskie latryny. Na kosza
rach Rosjanie usypali ziemną 
platformę, z której prowadzo
no obronę daleką; do dziś dob
rze zachowały się ziemne po
chylnie, po których wtaczano

działa. Z koszar budowniczo
wie wyprowadzili podziemny 
chodnik komunikacyjny, peł
niący jednocześnie funkcję 
dużego schronu. Kończy się 
on przed wałem czołowym, tu 
też została wykopana studnia 
forteczna. W korytarzu znaj
dują się izby amunicyjne, a po 
obu stronach wykonano wyjś
cia na place broni. Na wale 
czołowym fortu zachowały się
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ławki strzeleckie oraz niewiel
kie, betonowe schrony pogo
towia. Jeden z nich został po
łączony wyciągiem z podzie

mnym magazynem amunicyj
nym. Po wewnętrznej stronie 
wału czołowego istnieją resztki 
drogi wałowej oraz stanowiska 

dla dział — były to otwarte 
działobitnie przedzielone krót
kimi nasypami — poprzeczni- 
cami.

5.6. Schron pogotowia 
w wale czołowym (5) 
i jego wnętrze (6)
7. Wejście do poterny
8. Ogólny widok 
tzw. placu broni
(zdjęcia: 3, 5, 7, 8 — 
Wiesław M. Zieliński)

Z placu broni można przejść 
do jedynej zachowanej w for
cie poterny (rodzaj podzie
mnego chodnika komunika
cyjnego). Tuż za przelotnią 
korytarz ciągnie się kilkadzie
siąt metrów pod stopą wału i 
rowem fortecznym, a kończy 
się na gruzach kojca przeciw- 
skarpowego. Była to odmiana 
skazamatowanego stanowiska 
dla działek ostrzeliwujących 
rów forteczny. Z kojców wy
prowadzono krótkie korytarze, 
umożliwiające poprowadzenie 
walki podziemno-minerskiej. 
Wszystkie te kojce zostały do
szczętnie zniszczone, nie za
chowała się również dwu
stronna kaponiera szyjowa, z 

W okolicach Dębna koło
Chojny zachowało się 

we wsiach i w ich pobliżu kil
ka starych drogowskazów. 
Wszystkie są wykonane z 
kamienia, większość z szare
go lub różowego granitu i ma
ją wysokość 1,50—1,70 m. 
Można by powiedzieć, że cu
dem ocalały one z okresu 
powojennego. Większość z 
nich nadal stoi tam, gdzie je 
ustawiono, mimo że miejs
cowości, do których wskazu
ją drogę, od lat już noszą inne 
nazwy. Niektóre drogowska
zy są datowane. Najstarszy z 
nich, w formie prostego gra- 
niastosłupa na podstawie 
kwadratu, nosi datę „1843". 
Jest ustawiony na rozstajach 
dróg obok wsi Warnice, a 
wskazuje drogę do wsi Ró
żańsko i Dyszno (Rosenthal i 
Ringenwalde). Jadąc leśną 
drogą do Dyszna, natknąć 
się można na kolejne kamie
nie z napisem: „Verbotener 
Weg 1913". Tak po dziś dzień 
brom dostępu do grobowca

Przy drodze
rodzinnego lezącego w lesie nad 
jeziorem starosta von der Osten 
z Warnic. W lasach koło tej wsi 
są jeszcze dwa takie drogowska
zy, choć nieco młodsze. Jeden w 
pobliżu leżącego na półwyspie 
jeziora grodziska w Smolińcu, 
wskazujący drogi do Narostu i do 
Warnic (Nordhausen i Warnitz), 
nosi datę „1852", drugi — w po

bliżu leżącej głęboko w lesie kolo
nii Borówno. Z kolei w pobliżu 
wsi Bielin, przy drodze do Gądna 
nad jeziorem Morzycko, znajduje 
się kamienny drogowskaz z 1889 r. 
mniej obrobiony przez kamie
niarza. przeniesiony w głąb lasu i 
tam porzucony. Wskazywał drogi 
do Gądna i Mieszkowic (Gudhen 
i Barwalde). Inne takie drogow

skazy są we wsiach położo
nych na wschód i południe 
od Dębna. W Tarnowie pro
sty kamień wskazuje na leś
ną drogę do Mosiny (Mas- 
sin), zaś w Cychrach, obok 
starego młyna niski wielokąt- 
ny słupek kieruje podróżnych 
ku wsiom Krześnica i Bogus
ław (Wilkersdorf i Batzlow). 
Wszystkie te drogowskazy — 
to przecież prawdziwe, nie 
podrabiane zabytki, co jed
nak trudno sobie uświado
mić, gdyż nie noszą one w 
sobie ładunku historyczno- 
-emocjonalnego, który prze
mawiałby do wyobraźni. Róż
nią się od zamków i dworów, 
w których ktoś mieszkał. Tu 
życie przepływało obok, po
zostawiając naszych milczą
cych bohaterów na poboczu 
drogi.

Tomasz Sebastian

1.2. Kamienne drogowskazy: 
koło Warnic (1) i koło Smolińca (2)

(zdjęcia: Tomasz Sebastian)
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której broniono dostępu do 
koszar, ostrzeliwując zachodni 
odcinek rowu fortecznego. 
Kaponiera stanowiła samo
dzielny, wewnętrzny punkt 
oporu, w którym na wypadek 
buntu, jaki mógł zdarzyć się w 
wielonarodowościowej armii 
rosyjskiej, broniła się załoga 
wierna imperatorowi. Zacho
wał się natomiast inny element 
charakterystyczny dla rosyj
skiej szkoły fortyfikacyjnej — 
przelotnia. Była to betonowa 
osłona chroniąca wejścia do 
poszczególnych dzieł. Przelot
nię wprowadzono do fortyfi
kacji rosyjskiej po analizie do
świadczeń przeprowadzonych 
w Kownie w 1892 r. Dzięki 
niej skutki wybuchu były ła
godzone i w mniejszym stopniu 
zagrażały załodze znajdującej 
się wewnątrz umocnienia. 
Rozbrojony fort zmuszony 
został do odegrania roli strate
gicznej. W sierpniu 1915 r. 
opanowały go wojska niemiec
kie, dwa lata później w Biało
brzegach koło Beniaminowa 
— a nie jak się przyjęło w Be
niaminowie — po kryzysie 
przysięgowym internowano 
kadrę oficerską Legionów Pol
skich. Żołnierzy strzegli war
townicy z Infanterie Ersatz 
Truppe Warschau. W czasie 
pierwszej wojny światowej 
dowództwo niemieckie włą
czyło fort w Beniaminowie do 
linii obronnej „Briickenkopf 
Warschau”. W sierpniu 1920 
r. współtworzył on drugą linię 
obrony wojsk polskich. W cza
sie drugiej wojny w forcie 
znajdował się obóz jeńców ra
dzieckich i z tego okresu na 
ścianie jednej z kazamat za
chował się napis: „dobijem fa- 
szistskowo zwierja”.
Fort nie jest porośnięty wyso
ką roślinnością, dzięki czemu 
dobrze czytelny jest jego narys 
i przeznaczenie ocalałych dzieł 
obronnych. Jego powierzchnia 
użytkowa wynosi około 10 ha, 
co sprawia, że może on stać 
się doskonałym skansenem 
militarnym w rejonie czę
sto odwiedzanym przez tu
rystów przebywających 
nad pobliskim Zalewem 
Zegrzyńskim. Zanim jednak 
to nastąpi, niezbędne jest za
bezpieczenie fortu i umie
szczenie tablicy informacyjnej 
(z planem całego założenia) od 
strony szosy Radzymin—Bia
łobrzegi—Nieporęt.

Jacek Szczepański

Fajki z pianki
Pianka morska zawdzię

cza swą nazwę prze
konaniu wywodzące
mu się jeszcze z czasów staro

żytnych, że jest ona skamienia
łą morską pianą. W rzeczywi
stości mamy tu do czynienia z 
sepiolitem, kopalnym minera
łem składającym się głównie ze 
związków krzemu i magnezu. 
Sepiolit jest porowaty i lekki, 
tak lekki, że nie tonie w wo
dzie. Duże, eksploatowane od 
stuleci pokłady tego minerału 
występują w Azji Mniejszej, w 

sprawą austriackiego posła w 
Konstantynopolu, księcia Es
terhazy. Z przywiezionej 
przez niego bryłki sepiolitu 
pewien wiedeński rzeźbiarz 
miał wykonać pierwszą euro
pejską fajkę. Z kolei wedle 
najbardziej rozpowszechnio
nego podania europejskie po
czątki fajek z sepiolitu wiążą 
się z nazwiskiem działającego 
w węgierskiej Budzie szewca 
Karola Kovacsa, znanego nie 
tyle z biegłości w wyuczonym 
fachu, co z talentów rzeźbiar

1. Rzeźbione główki fajek 
i cygarniczki (w środku) 
z XIX w. (Austro-Węgry)

2. Z lewej strony 
współczesna 
fajka turecka 

w kształcie głowy Iwa 
(pianka prasowana), 

z prawej cygarniczka 
z XIX w. 

(brak bursztynowego 
ustnika)

3. Fajka typu „lulka" 
— główka z sepiolitu, 

cybuch z leszczyny, 
okucie mosiężne

4. Współczesna 
fajka drewniana 

z wkładem piankowym 
wykonana w Tanzanii

1

(zdjęcia: Stanisław Woś)

okolicach tureckiego miasta 
Eskisehir. Tam też, najpraw
dopodobniej w XVII w., pow
stały pierwsze fajki z tego su
rowca. Na tureckie pochodze
nie piankowej fajki wskazuje 
używana w Turcji nazwa se
piolitu — lutetaszi, co znaczy 
„kamień fajkowy”.
Fajka z pianki morskiej ma 
swoje legendy. Według jednej 
z nich Europejczycy po raz 
pierwszy zetknęli się z taką 
fajką podczas odsieczy wie
deńskiej w 1683 r. Wśród łu
pów zdobytych na Turkach 
miały znajdować się pięknie 
rzeźbione egzemplarze sepioli- 
towych fajek. Zgodnie z inną 
legendą pierwszy kawałek mi
nerału trafił na kontynent 
europejski około 1760 r. za 

skich. Kiedy powracający z 
Turcji w 1723 r. hrabia Gyula 
Andrassy przywiózł kawałek 
nie znanej jeszcze na starym 
kontynencie pianki morskiej, 
zlecił Kovacsowi wykonanie 
czegoś ładnego według włas
nego uznania. Efekt pracy 
szewca przeszedł najśmielsze 
oczekiwania — pod jego ręką 
powstało fajczarskie arcydzie
ło. Dodać trzeba, że obok 
Wiednia i Budapesztu, jako 
miejsce powstania pierwszej 
fajki piankowej w Europie 
wymienia się Debreczyn.
Wkrótce „biała bogini” — bo 
tak zaczęto nazywać sepiolito- 
wą fajkę — podbiła salony i w 
zasadzie tylko salony. Wynika
ło to przede wszystkim z ceny 
surowca i wysokich kosztów

produkcji. Ceny te sprawiały, 
że nie opłacało się wytwarzać 
fajki proste i powielać po
spolite wzory stosowane przy 
produkcji fajek ceramicznych. 
Zazwyczaj więc pianka trafiała 
w ręce mistrzów, którzy wy
czarowywali z niej prawdziwe 
majstersztyki. Jednak o powo
dzeniu fajki wśród palaczy ty
toniu decydowały nie tylko 
względy estetyczne czy snobi
styczne, miała ona także duże 
walory użytkowe: sepiolit jest 
złym przewodnikiem ciepła, 
więc fajka nie parzyła w dłonie, 
a dobre właściwości absorb- 
cyjne sprawiały, że fajkowa 
główka wchłaniała gorzki kon
densat powstający podczas pa
lenia i utrwalała aromat tyto
niu.

26



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Proces produkcyjny fajki był 
złożony. Wyrzeźbioną główkę 
gotowano w wosku, łoju lub 
tranie rybim z dodatkiem róż
nych ingrediencji, po czym po
lerowano przy użyciu specjal
nych mikstur, których skład 
stanowił zwykle firmową ta
jemnicę. Celem tych zabiegów 
było nadanie wyrobowi pię
knego wyglądu i uodpornienie 
go na uderzenia. Teraz wy
starczyło już tylko główkę 
uzupełnić bursztynowym ust- 
nikiem i ewentualnie srebr
nymi dodatkami.
Ograniczona dostępność do 
surowca sprawiała, że ośrod
ków produkujących piankowe 
fajki nie było zbyt wiele. Kró
lował wśród nich Wiedeń, 
gdzie — jeśli uwierzymy ko
lejnej legendzie — w samym 
tylko 1812 r. przerobiono na 
fajki 360 ton sepiolitu i 30 ton 
bursztynu. Inne znaczące oś
rodki — to niemieckie miasta: 
Lemgo w księstwie Lippe oraz 
Ruhla w Turyngii. Trochę 
warsztatów znajdowało się w 
Paryżu i okolicy. W 1867 r. 
osadnik z Niemiec August 
Fischer zapoczątkował historię 
sepiolitowej fajki w Ameryce. 
Jego potomkowie działają do 
dziś w USA w branży fajczar- 
skiej.
Tymczasem w Europie coraz 
bardziej dawało się odczuć 
brak „kamienia fajkowego”. 
Zmyślni rzemieślnicy zaczęli 
więc stosować jego surogaty. 
Jednym z nich była pianka 
prasowana, składająca się ze 
zmielonych odpadów produk
cyjnych sprasowanych z do
datkiem spoiwa. Natomiast 
tzw. masa piankowa nie miała 
się już nijak do oryginalnego 
surowca. Tworzyły ją niewiel
kie ilości sproszkowanego se
piolitu z dodatkiem węglanu 
potasu i szkła wodnego. Więk
szość dzisiejszych fajek jest 
produkowana z takich podró
bek. Zdaniem historyka fajki 
Zbigniewa Turka z „Przekro
ju” właśnie odejście od orygi
nalnego surowca było przy
czyną załamania się piankowe
go boomu w połowie XIX w.

W latach pięćdziesiątych na 
pograniczu tanzańsko-kenij- 
skim odkryto nowe pokłady 
sepiolitu. Jest on w sensie geo
logicznym znacznie młodszy 
od surowca z Turcji i zdaniem 
fachowców ustępuje mu jakoś
cią, jednak na jego bazie do 
dziś produkuje się w Kenii i 
Tanzanii fajki z pianki.

Janusz Charytoniuk
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Śpiewające mury

Na warszawskim Mo
kotowie, przy ul. 
Wiśniowej 50 za
chował się skromnie dziś wy

glądający, niepozorny budy
nek fabryczny. Chyba nikt nie 
wie, że jego mury mają za sobą 
niezwykłą przeszłość i pośród 
różnych obiektów przemysło
wych stanowią osobliwy wyją
tek. Gdyby te mury mogły 
mówić, to pewnie by... zaśpie
wały! Mieściła się tu bowiem 
pierwsza polska wytwórnia 
płyt gramofonowych „Syrena 
Record”.
Kiedy słyszymy czasem w ra
diu głos takich artystów, jak 
Hanka Ordonówna czy Euge
niusz Bodo, to możemy być 
pewni, że zarejestrowano go 
właśnie na płytach „Syreny 
Record”. Niezwykłą okazją do 
zagłębienia się w przeszłość 
jest zwiedzenie dawnej fabry
ki, wejście do środka i świa
domość, że tu właśnie stał 
mikrofon, do którego śpiewała 
legendarna Ordonka.
Działalność firmy rozpoczęła 
się w 1904 r. i do września 
1939 r. wytwórnia mogła się 
poszczycić ponad 29 tysiącami 
nagranych utworów! Opisy
wane studio przy ul. Wiśnio
wej powstało w 1930 r. Zaist
niała wówczas potrzeba zbu
dowania nowego, dużego ate
lier przystosowanego do na
grań elektrycznych, czemu nie 
odpowiadało już stare studio 
przy ul. Chmielnej 66. Warto 
przypomnieć, że przed 1930 r. 
w Polsce nagrywano płyty me
todą akustyczną, tj. do tuby, 
zaś pierwsze nagrania syste
mem elektrycznym Marconie
go, opatrzone marką „Syrena 
Electro”, wytwórnia wprowa
dziła na rynek wiosną 1929 r. 
Działkę przy późniejszej ul. 
Wiśniowej 50 wytyczono we 
wrześniu 1898 r., przy parce
lacji dóbr hr. Narbutta, a jej 
pierwszym nabywcą był Igna
cy Muszyński. W 1914 r. na
był ją doktor nauk chemi
cznych, Stanisław Tarczyński, 
który wybudował tu wytwór
nię pudru „Towarzystwo do 
wyrobu pudru S. Tarczyński 
and Co.”. Powstał wówczas

dość duży, jednopiętrowy bu
dynek na planie podkowy, 
otoczony z trzech stron ogro
dem. Działalność wytwórni 
nie trwała długo i dr Tarczyń
ski sprzedał fabrykę Adamowi 
Klimkiewiczowi, przedstawi
cielowi na Polskę wytwórni 
płyt „Pathe”. Od tego czasu 
obiekt został na trwałe związa
ny z przemysłem płytowym. 
Klimkiewicz urządził na Wiś
niowej nie tylko „Polską Fa
brykę Instrumentów Muzy
cznych”, ale także studio do 
nagrań. W 1930 r. odsprzedał 
nieruchomość właścicielom 
„Syreny” — Juliuszowi Faj- 
genbaumowi, znanemu prze
mysłowcowi i założycielowi 1 
firmy, oraz jego wspólnikowi 
— Owsiejowi Gerszunemu, 
zamożnemu warszawskiemu 
kamienicznikowi. Wkrótce na
stąpiła kosztowna przebudowa 
fabryki: znacznie poszerzono i 
podwyższono lewe skrzydło 
budynku, instalując w nim 
„ urządzenia kompletne dla 
zdjęć dźwiękowych na płyty 
gramofonowe i na filmy dźwię
kowe". W prawej i środkowej 
części zainstalowano maszyny 
do tłoczenia płyt, galwanizer
nię, drukarnię, magazyny, ślu- 
sarnię i inne konieczne urzą
dzenia. O wyglądzie nie tylko 
studia, ale i całego obiektu 
mówi jeden z pierwszych fil
mów znanego później doku- 2 
mentalisty — Ludwika Per
skiego (zresztą także muzyka, 
który pracował w „Syrenie” i 
brał udział w nagraniach jako 
klarnecista). Film ten, nakrę
cony w 1934 r., zachował się, 
dzięki czemu wiemy, jak wyt
wórnia wyglądała.
Studio było pomieszczeniem 
obszernym — 12 m szerokości 
i blisko 25 m długości przy 
wysokości 6,5 m. Ciekawostką 
jest zachowana do dziś spe
cjalna konstrukcja zawieszona 
pod sufitem: kilkadziesiąt 
drewnianych żeber, mających 
tłumić nadmierny pogłos sali, 
co w ówczesnych nagraniach 
uznawano (przeciwnie niż dzi
siaj) za wadę. Studio było dość 
dobrze urządzone — podłogę 
pokrywał na całej powierzchni

1. 2. Niepozorny 
budynek studia (1) 
i podwórko 
oddzielające 
studio
od budynku 
tłoczni 
(po prawej 
stronie) (2)

3. 4. Wnętrze 
sali nagrań (3) 
i fragment 
drewnianych 
żeber 
na suficie (4)

5. Różne 
nagrania 
„Syreny-Electro” 
z lat trzydziestych

(zdjęcia:
Andrzej Zborski)

FORTECA 
kwartalnik miłośników fortyfikacji

Wszystkich zainteresowanych dawną i współczesną sztuką fortyfikacyjną zachęcamy do lektury 
numeru pierwszego, który będzie zawierał szereg artykułów renomowanych autorów krajowych i 
zagranicznych, a między innymi:

bastionowy zamek w Pilicy 
zarys dziejów pancerza  fortecznego 

umocnienia II Rzeczypospolitej na wschodzie 
międzywojenna i powojenna fortyfikacja radziecka

Zamówienia indywidualne i zbiorowe prosimy kierować na adres: 
„Forteca” uL Sadowa 6/66,06-300 Przasnysz teł. (0478) 63-402 

będą one realizowane w cenie 7 zł za egzemplarz (koszty przesyłki ponosi wydawca) 
po wcześniejszej wpłacie na konto

PBK O/Przasnysz 11101431 - 125699 - 2700 - 1 - 62
lub za zaliczeniem pocztowym (koszty przesyłki pokrywa odbiorca)
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drewniany parkiet, ściany wy
bite były tkaniną, oświetlenie 
boczne zainstalowano w po
staci eleganckich, rozmie
szczonych w regularnych od
stępach kinkietów. Była też 
poczekalnia dla artystów i mu
zyków, bufet, zaś na antresoli 
znajdowała się kabina reżysera 
dźwięku i pomieszczenie dla 
urządzenia nagrywającego. 
Wygląd zewnętrzny nawiązy
wał nieco do stylu neogotyc
kiego: całość licowana była 
cegłą, prawdopodobnie czer
woną i żółtą, nie brakowało też 
licznych gzymsów, ostrohiko- 
wych sklepień nad oknami itp. 
W studio przy ul. Wiśniowej 
udźwiękowiono wiele polskich 
filmów, ale przede wszystkim 
swój głos uwieczniło tu wielu 
artystów, np. śpiewacy ope
rowi: Gruszczyński, Dygas, 
Salecki, Bregy, Mossakowski, 
Wejsis, gwiazdy rewii: Zimiń
ska, Pogorzelska, Bodo, Dy
msza, Krukowski, Tom, La- 
wiński, nagrywały też chóry: 
Dana, Warsa, Eryana, Juran
da, ks. Gieburowskiego i La-

Istnieją przedmioty, które w 
ciągu ostatnich kilkunastu 
lat — a więc dosłownie na 

naszych oczach — całkowi
cie wyszły z użycia, a ich na
stępcy ani wyglądem, ani — 
co ważniejsze — zasadą 
działania w ogóle ich nie 
przypominają. Na przykład 
suwak logarytmiczny (il. 1). 
bez którego nie wyobrażały 
sobie pracy całe pokolenia 
inżynierów, aż do... no właś
nie, do kiedy?. Przypomnijmy 
sobie, kiedy po raz pierwszy 
zetknęliśmy się z elektroni
cznym kieszonkowym kalku
latorem. Nowością w naszym 
kraju był on około 20 lat te
mu, a potem tak się jakoś nie
postrzeżenie rozpowszech
nił — i to we wszystkich 
środowiskach — że nie da 
się chyba określić momentu, 
w którym całkowicie i skute
cznie wyparł suwaki. A było 
to przecież tak niedawno.. 
Pokazałem ostatnio suwak 
kilkorgu młodym, dwudzie- 
stoparoletnim ludziom. Jedni 
zauważali niepewnie, że to 
„chyba suwmiarka, chociaż... 
nie, nie wiem". Według in
nych była to linijka do pomia
rów kartograficznych, „bo ma 
kilka podzialek". Nie padła

Na naszych oczach
ani jedna prawidłowa odpo
wiedź. Nikt też nie wiedział, 
co przedstawia il. 2. Nie wie
dzieli tego również młodzi le
karze, choć jest to akurat — 
będący nie tak dawno w 
powszechnym użyciu — 
sprzęt medyczny. Nazywa się 
„paratus" i jest szczelnie 
zamykanym (nakrętka na gó
rze ilustracji) pojemnikiem do 
przechowywania wysteryli- 
zowanej strzykawki i kilku 
igieł. Znajdował zastosowa
nie wszędzie tam, gdzie trze
ba było mieć przy sobie go
tową (paratus — w języku ła
cińskim znaczy gotowy) do 
natychmiastowego użycia 
strzykawkę. Były więc para- 
tusy w wyposażeniu karetek 
pogotowia, miały je pielęg
niarki wykonujące zabiegi u 
chorych w domu, zalecały je 
także jako wyposażenie ap
teczek — wraz z surowicą 
przeciw jadowi żmii — niektó
re poradniki dla turystów wy
bierających się w Bieszcza
dy. Wszystko to przestało być 
aktualne z chwilą rozpow
szechnienia jednorazowych 
strzykawek i igieł. A kiedy na
stąpiła ta chwila? No, cał
kiem niedawno...

Aleksander Stukowski
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chmana, stałymi gośćmi byli 
piosenkarze: Faliszewski, As
ton, Witas, Fogg, Jasiński i 
słynne śpiewaczki: Messal, 
Wermińska, Szlemińska, Po- 
lińska-Lewicka, Szczepańska, 
Karwowska, Mankiewiczów- 
na, a także pianiści, skrzypko
wie i całe orkiestry, np. Warsa. 
Ostatnią płytą nagraną przed 
wojną było „Pięciu chłopców z 
»Albatrosa«”; przeznaczono ją 
do sprzedaży na wrzesień 
1939 r. Niemcy po zajęciu 
Warszawy natychmiast zam
knęli fabrykę, a jej właścicieli 
już na początku okupacji za
mordowali.
Przez okres wojny budynek 
stał zamknięty. Podczas 
powstania warszawskiego w 
ogródku przed wytwórnią 
znajdował się prowizoryczny 
cmentarz. Po wojnie, z racji 
bliskości Ministerstwa Bez
pieczeństwa Publicznego przy 
ul. Rakowieckiej, w podzie
miach więziono żołnierzy Ar
mii Krajowej. Nigdy już nie 
powrócono do produkcji 
płyt gramofonowych, choć do 
dziś jest tu dobra akustyka. Po 
1956 r. obiekt przebudowano 
na garaż, w którym przebywa
ły limuzyny partyjnych notab
li. Jeszcze w latach sześćdzie
siątych wywieziono stąd na 
złomowisko pokaźną liczbę ni
klowych matryc do tłoczenia 
płyt oraz ostatnie urządzenia. 
Obiekt został w końcu zdewa
stowany, pozbawiony wystro
ju zewnętrznego i zamieniony 
na magazyn PGM. Może jed
nak ta sytuacja nieco się pop
rawi — losem tego unikatowe
go dla naszej kultury obiektu 
zajęli się społecznicy z Zespołu 
Opiekunów Kulturowego Dzie
dzictwa Warszawy. W paź
dzierniku 1995 r. złożyli w 
Wydziale Architektury i Nad
zoru Budowlanego Dzielnicy 
Mokotów pismo z wnioskiem 
o zachowanie obiektu w nie 
zmienionym kształcie. Miej- 
my nadzieję, że uchroni to 
ze wszech miar godny 
uwagi budynek pierwszej 
polskiej fabryki płyt „Sy
rena Record” wraz z histo
rycznym już dzisiaj stu
diem nagrań przed dalszą 
dewastacją, przebudową 
lub zniszczeniem.

Tomasz Lerski

„Haefki”

W przededniu pier
wszej wojny świa
towej ówczesne 

mocarstwa posiadały w 
składzie swoich armii woj
ska kolejowe eksploatujące 
przenośne połowę koleje 
wąskotorowe. Armia nie
miecka wykorzystywała ko
lej o szerokości toru 
600 mm, której głównym 
środkiem trakcyjnym był 
parowóz typu HF (Briga- 
denlokomotive fur Heeres 
Feldbahnen).
Pierwsza maszyna tego ty
pu powstała w 1911 r. w 
firmie Orenstein & Koppel 
w Berlinie. W Muzeum 
Kolei Wąskotorowych w 
Wenecji znajduje się jeden 
z prototypowych egzemp
larzy, oznaczony numerem 
Tx2-355. Zaletą tych pa
rowozów była dość prosta 
konstrukcja, umożliwiająca 
łatwe naprawy. Maszyny 
miały niewielkie rozmiary, 
a dzięki systemowi osi 
przesuwnych Kliena-Lin- 
dera pokonywały hiki o 
promieniu minimalnym 18 
m. Niewielki nacisk osi 
wynoszący 4 tony pozwalał 
eksploatować parowozy HF 
również na prowizory
cznych torach kolei polo- 
wych. Był to podstawowy 
typ użytkowany przez woj
sko — produkcja tych ma
szyn osiągnęła ponad 2000 
sztuk.
Po pierwszej wojnie świa
towej 200—300 sztuk lo
komotyw znalazło się na 
ziemiach Drugiej Rzeczy
pospolitej. Wiele maszyn 
wykorzystywano na kole
jach leśnych i na budowa
nych w tym czasie kolej
kach cukrowniczych. Więk
szość z nich dotrwała do 
drugiej wojny światowej; 
po jej zakończeniu parowo
zy stosowano też na wąsko
torowych kolejach PKP i 
na liniach przemysłowych. 
Wraz z rozwojem transpor
tu samochodowego likwi
dowano linie wąskotorowe. 
Ostatnie parowozy HF 
znajdujące się w normalnej

pracy można było zobaczyć 
w połowie lat osiemdziesią
tych na kolei leśnej Czarna 
Białostocka — Waliły. Na 
liniach PKP parowozy za
kończyły pracę na początku 
lat siedemdziesiątych, a 
ostatnie „haefki” należące 
do cukrowni ciągnęły skła
dy z burakami cukrowymi 
na początku lat osiemdzie
siątych. Potem maszyny 
często trafiały na pomniki 
mające przypominać o 
dawnej świetności często 
już całkowicie zlikwidowa
nych linii wąskotorowych. 
Kilka zachowanych w ten 
sposób parowozów obję
tych zostało opieką kon
serwatorską. Ponad 15 eg
zemplarzy znalazło się na 
placach przyfabrycznych 
lub z racji swoich niewiel
kich rozmiarów i filigrano
wego wyglądu na osiedlach 
mieszkaniowych, gdzie słu
żą do zabawy dzieciom. 
Często jednak parowóz 
okazuje się zbyt niebezpie
czny dla dzieci, wtedy wy
wożony jest na złom.
W 1990 r. Białostocki Oś
rodek Transportu Leśnego

1. Parowóz HF 
w Czarnej Białostockiej 

2. Widok parowozu HF z boku 
(fot. i rys.: Marek Barszcz) 

wyremontował i przywrócił 
do ruchu parowóz HF o 
numerze Txlll2. Pracuje 
on na kolei leśnej w Haj
nówce, gdzie jest wykorzy
stywany do sporadycznych 
jazd dla turystów zagrani
cznych. Niestety, nie po
wiodły się próby zorgani
zowania stałego ruchu do
stępnego dla każdego tury
sty. Lokomotywa nie zara
bia na siebie, a zgodnie z 
przepisami z 1996 r. powi
nien zostać przeprowadzo
ny bardzo kosztowny re
mont kotła, który jest wa
runkiem dopuszczenia pa
rowozu do dalszej eksploa
tacji.
Powiodła się restytucja żu
bra w Białowieskim Parku 
Narodowym. Wszystko 
wskazuje jednak na to, że 
przywrócenie do eksploata
cji ściśle związanych z hi
storią techniki parowozów 
wąskotorowych HF zakoń
czy się niepowodzeniem.

Marek Barszcz
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Kościół Skalny

Oprócz polskiego koś
cioła Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 
działającego w Budapeszcie od 

1927 r. (zob. „Spotkania z Za
bytkami”, nr 2, 1994) w gro
tach Góry Gellerta znajduje 
się związana z Polską kaplica 
Matki Boskiej Częstochow
skiej w tzw. Kościele Skal
nym. Jego historia rozpoczyna 
się jesienią 1924 r., kiedy po
wracający z Lourdes węgiers
cy pielgrzymi stwierdzili, że w 
Budapeszcie można wznieść 
podobne sanktuarium Maryj
ne. Wybrano grotę Św. Stefa
na, znajdującą się na wschod
nim zboczu Góry Gellerta. 
Zimą 1925 r. zawiązał się Ko
mitet Budowy Kościoła Skal
nego, a prace budowlane roz
poczęto w 1925 r. 23 maja 
1926 r. w dzień Zielonych 
Świątek poświęcono pierwszą, 
a cztery lata później kolejne 
kaplice kościoła, sukcesywnie 
urządzane w poszerzanej gro
cie. Kiedy zapadła decyzja o 
ponownym sprowadzeniu na 
Węgry członków zakonu Świę
tego Pawła Pierwszego Pustel
nika (oo. paulinów), którzy 
odbywali nowicjat w klaszto
rach w Częstochowie i Leśnej 
Podlaskiej, obok kościoła wy
budowano klasztor. Polscy 
paulini podarowali swym wę
gierskim braciom dwie kopie 
cudownego obrazu Matki Bo
skiej Częstochowskiej; jedna 
została umieszczona w kaplicy 
Matki Boskiej Częstochow
skiej Kościoła Skalnego, druga 
powędrowała na południe 2 
Węgier do Pecsu.
W 1939 r., po napaści hitle
rowskich Niemiec na Polskę, 
na Węgry zaczęli napływać 
polscy uchodźcy. Wtedy z ini
cjatywy polskiego paulina 
działającego w służbie węgier
skiego konwentu, magistra 
nowicjatu w Pecsu, ojca Micha
ła Zembrzuskiego, za zgodą 
węgierskich władz kościelnych 
i węgierskiej administracji, 
rozpoczęła się organizacja 
księży kapelanów-uchodźców 
polskich dla zapewnienia 
opieki duszpasterskiej. W 
październiku 1940 r. zgodnie z 
wymogami o internowaniu 
żołnierzy zostało zorganizo
wane Duszpasterstwo Inter

nowanych Żołnierzy Wojska 
Polskiego, a na jego czele sta
nął ksiądz mgr Anastazy Rut
kowski. Jego biuro działało w 
klasztorze oo. paulinów na 
Górze Gellerta, gdzie również

1. Wnętrze kaplicy 
Matki Boskiej 

Częstochowskiej, 
w głębi witraż 

przedstawiający 
Matkę Boską 

z Marianosztra
2. Orzeł z kopią 

obrazu jasnogórskiego 
(zdjęcia: 

Maria Puternicka) 1

ksiądz biskup Karol Maria 
Radoński i księża: Jan Paweł 
Grajnert i Stefan Pietruszka 
zorganizowali biuro Katolic
kiego Uniwersytetu Pow
szechnego. Spowodowało to, 
że klasztor i Kościół Skalny 
były coraz częściej odwiedzane 
przez Polaków. W kościele 
tym paulini odprawiali polskie 
nabożeństwa w kaplicy Matki 
Boskiej Częstochowskiej, na 
które przychodzili polscy 
uchodźcy i internowani żoł
nierze.
Po zakończeniu wojny, w 1947 r. 
władze węgierskie wydały roz

porządzenie, na mocy którego 
członkom zrzeszeń zakonnych 
zabroniono przebywania w 
miejscach publicznych w stro
ju zakonnym. Dwa lata pó
źniej rozwiązano działające na 
Węgrzech zakony (z wyjąt
kiem bernardynów, francisz
kanów i pijarów). Majątki koś
cielne i klasztorne zostały 
upaństwowione, natomiast 
Kościół Skalny został spląd
rowany, wejście do niego zala
no betonem, zaś w budynkach 
klasztornych urządzono inter
nat dla uczennic Szkoły Bale
towej. Tak było do 1989 r., 

kiedy prymas Węgier dr La- 
szló Paskai podpisał zgodę na 
użytkowanie obiektu przez 
Kościół. W 1990 r. Kościół 
Skalny i klasztor zwrócono 
paulinom, a 6 czerwca 1992 r. 
w wigilię Zielonych Świątek 
odbyła się uroczystość poświę
cenia odrestaurowanego koś
cioła Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Marii Panny z 
Lourdes; na uroczystościach 
obecny był ojciec generał oo. 
paulinów z Częstochowy, Jan 
Nalaskowski. Odtworzono rów
nież — dzięki inicjatywie 
Towarzystwa Przyjaźni Pol-
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sko-Węgierskiej — kaplicę 
Matki Boskiej Częstochow
skiej. Kopia obrazu jasnogór
skiego, przekazana kościołowi 
przed wojną, zaginęła, ale za
stąpiła ją nowa, wykonana 
przez siostrę Teresę Bła
szczyk, umieszczona w pięknej 
oprawie w postaci polskiego 
orła w koronie. Na skrzydłach 
orła przedstawiono postacie 
błogosławionej Jadwigi i bło
gosławionego Euzebiusza, za
łożyciela zakonu paulinów. 
Naprzeciwko obrazu Matki 
Boskiej znajdują się dwie tab
lice: jedna wymienia miejsco
wości na terenie Węgier, w 
których w czasie drugiej wojny 
światowej zorganizowane były 
miejsca internowania polskiej 
ludności cywilnej i żołnierzy, 
na drugiej napis w językach 
polskim i węgierskim informu
je, że „ Uchodźcy i żołnierze 
Wojska Polskiego internowani 
w latach II wojny światowej na 
Węgrzech, modlili się tu do 
Królowej Polski i Węgier, o 
szczęśliwy powrót do wolnej i 
niepodległej Polski”.
Kaplica oddzielona jest od po
zostałej części kościoła piękną 
ozdobną kratą ze stylizowa
nymi herbami Węgier i Rze
czypospolitej Obojga Naro
dów. W okienku kaplicy umie
szczono witraż przedstawiają
cy Matkę Boską z Dzieciąt
kiem z miejscowości Maria- 
nosztra, węgierskiej kolebki 
paulinów. Uzupełnieniem wy
stroju kaplicy jest niewielki oł
tarzyk poświęcony osobie św. 
ojca Maksymiliana Kolbego.
Autorami projektu architekto
nicznego wystroju kaplicy są 
profesorowie Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie: artysta 
rzeźbiarz Bronisław Chromy i 
dr inż. arch. Zbigniew J. Biał- 
kiewicz. Tablicę zaprojektował 
inż. arch. Tadeusz Kucz, a 
wszystkie odlewy zostały wy
konane przez Zakład Odlew
niczy „Metaloplastyka” Ma
riana Boruty z Krakowa. Uro
czyste poświęcenie kaplicy na
stąpiło 15 maja 1994 r.
Wszystkim odwiedzającym 
stolicę Węgier polecam obej
rzenie Kościoła Skalnego na 
Górze Gellerta. Naturalny, 
wyrzeźbiony przez przyrodę 
układ wnętrz, zagłębienia i ni
sze skalne tworzą niepowta
rzalny nastrój sprzyjający nie 
tylko modlitwie.

Maria Puternicka

Drewniane cerkwie 
Karelii

Od wieków nieodłą
czną częścią krajo
brazu Karelii — 
obszaru od Morza Białego 

do Bałtyku — są drewniane 
świątynie. Do dzisiaj w po
łudniowo-zachodniej Kare

lii zachowało się 5 cerkwi i 
25 kaplic ( w 1944 r. było tu 
25 cerkwi i 95 kaplic). Stoją 
one na niewielkich pagór
kach lub nad brzegami je
zior i rzek, zawsze w pew
nym oddaleniu od zabudo

wań wsi i zawsze w miej
scach widokowych z rozległą 
perspektywą. Dawniej w 
dużych wsiach dominowały 
tzw. pogosty — zespoły 
składające się z cerkwi zi
mowej, ogrzewanej, zwanej
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1. Zespół cerkwi 
tzw. pogost 

na wyspie Kiżi 
(obecnie skansen) 

2.3. Cerkwie 
na wyspie Kiżi: 

Preobrażenska (2) 
i Pokrowska (3) 

4.5. Cerkiew 
w Kondopodze: 

wnętrze trapiezy (4) 
i zwęgłowanie 
podwaliny (5) 

6. Południowa 
kaplica 

cerkwi w Kemi
(zdjęcia: 

Grażyna Ruszczyk)

ciepłą, cerkwi letniej, nie 
ogrzewanej, zwanej zimną, 
dzwonnicy i cmentarza; 
otoczone solidnymi umoc
nieniami, dawały schronie
nie mieszkańcom w razie 
najazdu. Do dzisiaj zacho
wał się tylko jeden karelski 
pogost na wyspie Kiżi na 
jeziorze Onega (obecnie 
skansen).
Zachowane zabytki świad
czą o niezwykłym rozkwicie 
drewnianej architektury 
cerkiewnej na terenach 
Rosji północnej, który 
przypadał na XVII i XVIII w. 
i związany był zarówno 
ze znaczną pozycją cerkwi 
w państwie (szczególnie w 
XVII w.), jak i z koloniza
cją słabo zaludnionych te
renów Północy. Cerkwie 

pełnity nie tylko funkcję re
ligijną, ale i świecką. W 
przednawiach cerkiewnych, 
zwanych trapiezami lub 
pritworami, odbywały się 
narady, sądy, spisywanie 
dokumentów i zbieranie 
podatków. Tu znajdowało 
się też archiwum akt gmin
nych. Gmina zatrudniała 
trapieznego do palenia w 
piecu, sprzątania i... przy
gotowywania piwa, bo w 
dni świąteczne mieszkańcy 
gromadzili się przy wspól
nej biesiadzie. Trapiezy, 
pomieszczenia znacznie 
większe od nawy, na planie 
kwadratu lub prostokąta, 
nakryte dachem dwuspa
dowym, dostawione są od 
zachodu i oddzielone od 
cerkwi ścianą z szerokim 

portalem na osi. Występują 
w opisach i rysunkach z XV 
i XVI w., rozpowszechniły 
się w XVII w. w związku z 
istnieniem silnych samo
rządów gromadzkich. Roz
wój administracji pań
stwowej w XVIII w. oraz 
protesty władz duchow
nych przeciw świeckim 
funkcjom cerkwi spowo
dowały, że trapiezy utraciły 
swoje znaczenie, ale nie na 
tyle, aby zaprzestać ich bu
dowy.
Z siedemnastowiecznych 
dokumentów wynika, że 
inicjatywa budowy cerkwi 
lub jej remontu należała do 
chłopów. Od władz du
chownych uzyskiwali oni 
jedynie zgodę na prowa
dzenie prac, natomiast sami 

w zależności od potrzeb i 
funduszy ustalali wielkość i 
kształt świątyni. Starosta 
cerkiewny i kilku włościan 
spisywali umowę z majs
trem ciesielskim, w której 
bardzo dokładnie określali 
powinności obu stron. Bu
dowę rozpoczynało położe
nie pierwszego wieńca 
odtwarzającego plan przy
szłej świątyni (tzw. okładu). 
Odpowiadał on wybrane
mu i określonemu przez 
gromadę wzorcowi, jakim na 
ogół była cerkiew poprzed
nia, cerkiew z sąsiedniej wsi 
lub cerkiew powszechnie 
znana z piękności albo 
uchodząca za wyjątkową. 
Po zaakceptowaniu planu 
duchowny święcił miejsce i 
krzyż wystawiony w części 
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ołtarzowej, po czym gro
mada zapraszała cieśli na 
poczęstunek i wypłacała za
liczkę. Budowa rozpoczy
nała się następnego dnia.

Cerkwie Karelii charakte
ryzuje surowość, monu
mentalność i archaizm 
konstrukcji. Porównanie re
liktów architektury drew
nianej z IX w. odkrytych w 
Nowogrodzie z zachowany
mi zabytkami, które powsta
wały od XVI do XIX w. 
wykazuje, że rozwiązania 
konstrukcyjne stosowane w 
drewnianych budowlach 
przez blisko dziesięć wie
ków ulegały jedynie nie
znacznym unowocześnie
niom. Miejscowe warsztaty 
ciesielskie stosowały trady
cyjne konstrukcje pochła
niające dużą ilość budulca, 
na co pozwalały olbrzymie 
zasoby łatwego w obróbce 
drewna sosnowego i czemu 
sprzyjała izolacja Północy, 
gdzie nie docierały osz
czędniejsze rozwiązania kon
strukcyjne rozpowszech
nione w Europie. Świątynie 
wzniesione są z okrąglaków 
(lub półokrąglaków) — o- 
korowanych pni, leżących 
bezpośrednio na ziemi, je
dynie grunt pod narożni
kami umacniają kamienie. 
Bierwiona w węgłach łą
czono na obłap, w nowszych 
obiektach wzmocniony czo
pem. Na styku belek, 
wzdłuż bierwiona biegnie 
paz — rowek, umożliwiający 
wpasowanie wypukłości są
siedniej belki zrębu. Po
czątkowo paz znajdował się 
w dolnej belce, ale groma
dząca się w nim woda po
wodowała szybsze gnicie 
bierwiona i od około XVI w. 
umieszczano go tylko w 
bierwionie górnym; zrąb do 
XVIII w. uszczelniano 
mchem. Wewnętrzne ścia
ny cerkwi często są wyrów
nane do lica, co podwyższa
ło koszty budowy, ale i 
upodabniało ścianę do 
gładkiego muru, który w 
świadomości wiernych był 
ładniejszy i bardziej repre
zentacyjny. Z kosztownych 
bierwion ociosanych tylko 
czasami wykonywano po
mieszczenia ołtarzowe. 

Okna, pierwotnie małe wy
cinane w belkach zrębu, od 
XVII w. powiększano. 
Stropy są proste, jedynie 
przestrzeń nad nawą zamy
ka rodzaj płaskiej kopuły 
zwanej niebem. Dla ociep
lenia wnętrz podłogi zakła
dano wysoko; przestrzeń 
pod nimi zajmują składziki. 
Do właściwej cerkwi pro
wadzą kryte schody, ganki, 
galerie wsparte na słupach i 
osłonięte dachami.
Dachy dwuspadowe i 
boczki (inaczej kokoszniki, 
czyli dachy dwupołaciowe 
o wykroju cebulastym) 
spoczywają na slegach — 
okrągłych belkach równo
ległych do kalenicy, opar
tych na zrębie ścian szczy
towych. W najstarszych 
rozwiązaniach slegi umie
szczano w każdej belce 
szczytu. Od około XVI w. 
wrębywano je rzadziej, w 
co drugie, nawet trzecie 
bierwiono. O slegi zaha
czone są kluczyny (drew
niane haki) trzymające 
rynnę, która służy do od
prowadzania wody i zabez
piecza przed osuwaniem się 
pokrycia dachu. Cztero- 
łub ośmioboczne hełmy oraz 
kopuły do końca XVII w. 
kształtowano w konstrukcji 
luźnozrębowej, od XVIII w. 
coraz powszechniej zastę
powano ją krokwiami w da
chach wielopołaciowych i 
krążynami w kopułach. 
Pokrycie dachu uszczelnia 
kora brzozowa, a otwór nad 
kalenicą zamyka belka. Da
chy przykrywają deski 
sosnowe, zaś kopuły oz
dobnie cięty gont z drewna 
osikowego, srebrzyście mie
niący się w słońcu. Nie
zwykle malownicze są naj
rozmaitsze kształty da
chów. Dodatkowa dekora
cja zdobi elementy kons
trukcji: portale, słupy i de
ski szczytu zabezpieczające 
slegi. Tworzą ją wałki, 
sznury, ząbkowanie i różne 
figury geometryczne. For
my zwierzęce nadawano je
dynie główkom kluczyn i 
zakończeniom belek wień
czących dach. Motywy te 
występujące już w architek
turze nowogrodzkiej IX w. 

powielane były przez stule
cia.

Wśród karelskich cerkwi 
można wyróżnić trzy pod
stawowe typy. Najprostsze 
— to cerkwie trójdzielne 
złożone z członów w planie 
kwadratowych lub prosto
kątnych zbliżonych do 
kwadratu, przykrytych od
dzielnymi dachami dwus
padowymi. Wiele z nich nie 
ma wieży, inne mają wieżę 
wbudowaną nad nawą, do
stawioną do nawy lub wol
no stojącą połączoną z 
cerkwią krytym gankiem na 
słupach. Przykładem jest 
najstarsza zachowana cer
kiew Św. Łazarza zbudo
wana w XVI w. w Murom- 
skim Monastyrze (przenie
siona do skansenu na Kiżi) 
oraz większość istniejących 
karelskich kaplic pocho
dzących z XVII— XIX w. 
Drugą grupę stanowią 
cerkwie wieżowe (namio
towe), zwane szatrowymi, z 
częścią ołtarzową zamknię
tą prosto lub trójbocznie, 
nawą na planie ośmioboku 
bądź kwadratu, który w 
górnej kondygnacji prze
chodzi w oktogon nakryty 
wysokim hełmem namio
towym (szatrem) oraz z 
przedsionkiem. Typ ten ma 
również wiele odmian: na
wa z bocznymi aneksami 
zbliżonymi do kwadratu, 
które cerkwi nadają plan 
krzyża, nawa z przybudów
kami od południa i północy 
(kaplicami powtarzającymi 
kształt cerkwi) oraz korpus 
z dodatkowymi wieżami od 
zachodu. Budowa cerkwi 
wieżowych, powszechnych 
w architekturze murowa
nej, została zakazana re
formą Nikona w 1654 r. 
Ustalono wówczas kanon z 
pięcioma kopułami dla ro
syjskiej architektury pra
wosławnej. W Karelii nowy 
wzorzec nie przyjął się i 
jeszcze w 1774 r. powstała 
w Kondopodze cerkiew 
namiotowa. Drugim za
chowanym do dziś zabyt
kiem jest świątynia w Ke- 
mi z lat 1711 — 1717. 
Cerkwie wielokopułowe 
(wielogłowe) mają plan oś
mioboku przenikającego się 

z krzyżem greckim. Bryłę 
ośmioboku zasłaniają ko
lejne dobudówki przy ra
mionach krzyża, przykryte 
osobnymi boczkami zwień
czonymi małymi kopułka- 
mi. Wznoszą się one pię
trowo ku górze na kształt 
piramidy schodkowej z po
nad dwudziestoma „głów
kami na szyjach”. Cerkwie 
wielokopułowe budowano 
już w X w. Drewniany So- 
fijski sobór w Nowogrodzie 
wzniesiony w 989 r. miał 
podobno 13 kopuł, a karel
ska cerkiew w Wielkim 
Ustiugu z 1342 r. (spalona 
w 1963 r.) była podobna do 
jedynej zachowanej świąty
ni tego typu — cerkwi 
Preobrażenskiej na Kiżi 
(1714).
Cerkwią łączącą typ wie
żowy z wielokopułowym 
jest świątynia Pokrowska 
na Kiżi (1764) z częścią 
ołtarzową zamkniętą trój
bocznie, nawą na planie 
kwadratu i trapiezą po
przedzoną przedsionkiem. 
Czworobok nawy w górnej 
kondygnacji przechodzi w 
ośmiobok, który nakrywa 
plaski wielospadowy dach z 
9 kopułkami. Przypuszcza 
się, że w pierwotnym za
myśle miała to być cerkiew 
szatrowa, zmieniona w 
trakcie budowy.
Zachowane zabytki pocho
dzą przede wszystkim z 
XVII i XVIII w. Starsze 
cerkwie znane są jedynie ze 
źródeł pisanych i przeka
zów ikonograficznych. Trud
no jest zatem prześledzić 
rozwój typów drewnianej 
architektury cerkiewnej 
oraz stwierdzić, kiedy pow
stały i jakie były najbardziej 
popularne; niewątpliwie 
ukształtowały się pod 
wpływem architektury mu
rowanej. Zmierzch drew
nianej architektury cer
kiewnej w Karelii nastąpił 
w XIX w. Od 1826 r. wła
dze carskie nakazały stoso
wanie planów opracowy
wanych przez administra
cję państwową i miejsce 
malowniczych świątyń ka
relskich zajęły budowle ty
powe dla imperium, ale ob
ce lokalnym tradycjom.

Grażyna Ruszczyk
34



DD Prze9iądy 
F^F^ poglądy

W Bielsku ma być przeprowa
dzona kompleksowa rewitaliza
cja Starego Miasta. Duża część 
zabudowy w tym rejonie jest w 
bardzo złym stanie. Budynki są 
zniszczone, często zawilgocone i 
zagrzybione. Jedną z przyczyn 
tego złego stanu jest niestabil
ność wzgórza, na którym stoi 
bielskie Stare Miasto. Niestabil
ność ta wynika m.in. z braku ka
nalizacji deszczowej. W czasie 
opadów woda płynie tam, gdzie 
znajdzie ujście, co powoduje 
naruszenie statyki kamienic. 
Remontu wymagają tez na
wierzchnie ulic i placów, oświet
lenie. Największym problemem 
jest znalezienie środków na kosz
towne prace remontowe. Jed
nym ze sposobów pozyskania 
tych środków ma być sprzedaż 
poszczególnych budynków lub 
lokali.
Pierwszy etap prac rewaloryza
cyjnych na Starym Mieście w 
Bielsku ma objąć kwartał domów 
przy ul. Celnej. Ma być także 
przywrócony pierwotny wygląd 
rynku z figurą Jana Nepomuce
na i studnią z Neptunem. Z kolei 
w związku z 550-leciem katedry 
Św. Mikołaja będzie przeprowa
dzony remont placu kościelnego.

(„Dziennik Zachodni",
20 III 1997)

★ ★ ★

Szansą dla starej zabudowy 
dzielnic miast może być ustawa 
o renowacji i modernizacji ob
szarów zabudowanych, której 
projekt przygotowała Komisja Po
lityki Przestrzennej, Budowlanej i 
Mieszkaniowej. Ustawa ta umoż
liwi powstanie mechanizmów 
pozwalających na tworzenie spó
łek publiczno-prywatnych, które 
realizowałyby prace renowacyj
ne na obszarach starych dziel
nic. Ustawa ma również dawać 
motywacje właścicielom prywat
nym, samorządom i lokatorom do 
podejmowania remontów i akty
wizacji zaniedbanych rejonów. 
Inicjatorzy projektu ustawy po
stulują, by stworzyć Krajowy 
Fundusz Renowacyjny, z którego 
finansowane byłyby remonty i 
modernizacje starej zabudowy. 
Oczekuje się, że opracowana 
ustawa będzie uchwalona przez 
Sejm jeszcze w tej kadencji.

(„Dziennik Polski", 19 /V 1997)

★ ★ ★

Katedra gnieźnieńska otrzymała 
w darze od episkopatu Niemiec 
ołtarz wzorowany na ołtarzu

A

Fragment katedry gnieźnieńskiej

przywiezionym do Gniezna w 
1000 r. przez Ottona 111; 38 lat pó
źniej Gniezno zostało złupione 
przez Brzetysława Czeskiego i oł
tarz wraz z relikwiami Św. Woj
ciecha wywieziony do Pragi i 
prawdopodobnie przetopiony na 
ozdoby i monety. Nie zachowały 
się żadne przekazy ikonografi
czne na temat dawnego ołtarza, 
poza wzmianką w kronice Kos- 
masa, mówiącą, źe ołtarz oblany 
byl 300 funtami złota, bogato 
zdobiony szlachetnymi kamie
niami i kryształami górskimi. 
Twórcą nowego ołtarza jest zna
ny w Europie rzeźbiarz niemiecki 
Heinrich Bucker. Jego ottarz od
lany został z brązu, częściowo 
jest pozłacany i zdobiony kryszta
łem górskim. Przedstawia po
stać Chrystusa — Sędziego z 
Apokalipsy w otoczeniu symboli 
ewangelistów. Po bokach znajdu
ją się cztery płaskorzeźby ukazu
jące sceny z życia Jezusa. W 
centrum tylnej ściany umie
szczony jest wizerunek Marii 
zwyciężającej smoka.
('„Gazeta Wyborcza”, 18IV 1997)

★ ★ ★

Przeprowadzony na początku 
lat osiemdziesiątych spis zabyt
ków województwa łomżyńskiego 
wykazał obecność na tym tere
nie 51 dworków. Do dzisiaj pozo
stało ich już zaledwie 37. Tylko 
nieliczne z nich miały szczęście 
do dobrych użytkowników. Więk
szość została zdewastowana w 
okresie powojennym. Konserwa
torzy zabytków ostrzegają, że 
obecnie rozpoczął się drugi ok
res niszczenia tego typu obiek
tów. Brak ustawy reprywatyza
cyjnej nie pozwala na rozstrzyg
nięcie praw własności tego, co 
jeszcze pozostało do uratowania. 
Mato jest chętnych do inwesto
wania w nieruchomości o nie
jasnym statusie prawnym.

(„Gazeta Współczesna", 
21 IV 1997) 

★ ★ ★

Na tysiąclecie Gdańska zorgani
zowana została w gdańskim Mu
zeum Narodowym wystawa „Au- 
rea Porta Rzeczpospolitej", na 
której zgromadzono dzieła 
przedstawiające dzieje sztuki te
go miasta od połowy XV do koń
ca XVIII w., a więc pochodzące z 
okresu największego rozkwitu 
kultury Gdańska, promieniujące
go wówczas daleko poza granice 
Rzeczypospolitej. Większość o-

Dwór Artusa w Gdańsku

biektów na wystawę udostępniły 
muzea krajowe i zagraniczne, 
wiele eksponatów przekazały 
kościoły; szkoda, że zabrakło np. 
Ołtarza Jerozolimskiego z koś
cioła Mariackiego. Z zagranicy 
sprowadzone zostały m.in. cenne 
wyroby sztuki złotniczej, szkatuły 
Pichgiela z berlińskiego Kunst- 
gewerbemuseum i Charlottenbur- 
ga, srebra z Ermitażu i Ukraiń
skiego Muzeum Historycznego w 
Czernihowie.
Układ tematyczny wystawy zos
tał opracowany według następu
jących haseł: „Kościół Mariacki", 
„Dwór Artusa”, „Artyści w służbie 
miasta”, „Cnoty obywatelskie”, 
„Republika uczonych", „Dla kró
la, magnatów i kościoła”, „Polski 
szlachcic i cudzoziemiec w 
Gdańsku".
Tej wielkości wystawa została 
zorganizowana w Polsce po raz 
pierwszy.
(„Rzeczpospolita", 2—4 V 1997)

★ ★ ★

Prezes Stowarzyszenia Architek
tów Polskich Krzysztof Chwali- 
bóg w wywiadzie na temat archi
tektury Warszawy, udzielonym 
dziennikarzom „Gazety Wybor
czej”, m.in. powiedział: „Warsza
wa jest chaotycznym skupiskiem 
blokowisk, z nielicznymi rodzyn
kami, np. Starym Miastem. Trze
ba jej wreszcie wybrać charak
ter. Wróciłbym do architektoni
cznego abecadła: ulicy, kamie
nicy, placu. Potem wybrałbym 
obszary architektonicznie naj
ciekawsze: Stare Miasto, sece
syjna ściana domów w Alejach 
Jerozolimskich, pl. Zbawiciela, pl.

Fragment Starego Miasta 
w Warszawie

Unii Lubelskiej... Wokół nich bu
dowałbym domy zbliżone w skali 
i stylu. Powielałbym najlepsze 
wzorce. Powtarzam, chodzi o za
chowanie skali, proporcji. A resz
ta... W Wiedniu jeden z najlep
szych austriackich architektów 
Hans Hollein zbudował niedaw
no naprzeciwko katedry Św. Ste
fana supernowoczesny Haas 
Haus. Stoi wśród starych kamie
nic. I świetnie się z nimi zgadza. 
O coś takiego mi chodzi".
(„Gazeta Wyborcza — Magazyn",

18 IV 1997)

★ ★ ★

Kilka lat temu dokonano sensa
cyjnego odkrycia konserwator
skiego w pałacu w Konarzewie w 
województwie poznańskim — 
odsłonięto freski z przełomu XVII 
i XVIII w. Sensacyjność znalezi
ska polegała przede wszystkim 
na tym, że w świeckich budow
lach tego typu malowidła w Pols
ce są bardzo rzadkie. Kto jest au
torem odkrytych fresków na razie 
nie wiadomo, podejrzewa się 
tych samych artystów, którzy 
pracowali przy freskach w po
znańskiej farze. Większość od
krytych malowideł uratowano, 
natomiast zagrożone jest malo
widło w sali jadalnej, ponieważ 
prace konserwatorskie musiały 
zostać przerwane ze względu na 
bardzo zły stan sklepienia tej sali. 
Bez przeprowadzenia general
nego remontu sali jadalnej może 
ulec zniszczeniu piękny fresk i 
zawalić się cała kondygnacja pa
łacu. Właściciel obiektu — 
Agencja Własności Rolnej Skar
bu Państwa — powinien jak naj
szybciej podjąć w tej sprawie 
decyzję.

(„Głos Wielkopolski", 
27 II 1997)

DD P^eglądy 
Fr poglądy

35



ROZMAITOŚCI

Piękno wzbogacone
Od niedawna mieszkań

cy Słupska prozaiczne 
nadanie listu na poczcie mo
gą łączyć z doznaniami este
tycznymi i snuć rozważania 
na temat ocalonego i wzbo
gaconego piękna, W wyniku 
przeprowadzonych prac re
montowych i konserwator
skich dotychczas zaniedba
ne i nieefektowne wnętrze 
poczty przy narożniku ulic 
Łukasiewicza i Mikołajskiej 
otrzymało nowy wyraz.

Budynek poczty wzniesiony 
został w 1879 r. w pobliżu 
średniowiecznego kościoła 
Mariackiego. Powszechnie 
panująca w tych czasach 
tendencja nawiązywania do 
stylów historycznych, a być 
może również sąsiedztwo go
tyckiego kościoła spowodo
wały, ze gmach prezentuje 
styl neogotycki; autorem pro
jektu był S. Kind przy współ
udziale Heinricha von Step
hana (1831- 1897). Warto 
wspomnieć, że von Stephan, 
ówczesny generalny pocz- 
mistrz i minister poczt Nie
miec, urodził się w Słupsku 
i był wybitnym specjalistą 
od spraw pocztowych, m.in. 
twórcą (1865 r.) tak pow
szechnej obecnie pocztowej 
karty; setną rocznicę jego 
śmierci obchodzimy w tym 
roku.
Dwa skrzydła pocztowego 
budynku łączą się ze sobą 
ściętym narożnikiem. Bryła 
wzbogacona jest ryzalitami z 
trójkątnymi szczytami. Nad 
ryzalitem narożnym z głów
nym wejściem wznosi się 
wieżyczka z zegarem. Po bo
kach ozdobnych drzwi usy
tuowano kamienne kolumny 
tworzące arkadę z tukiem 
Tudora (tuk złożony z odcin
ków dwóch kół) i dźwigające 
balkon. Elewacje wyłożone 
są cegłą klinkierową koloru 
pomarańczowego z ozdob
nymi pasami w kolorze cie
mniejszym, a ponadto wzbo
gacone są kolorystycznie 
ciemnozielonymi płytkami 
ceramicznymi pod oknami. 
Część cokołową wyłożono 
płytami piaskowca. Styl neo
gotycki podkreśla detal archi
tektoniczny w postaci fryzów 
z czwórliści i rozetek biegną
cych przez całą długość 
ścian pod gzymsem i pod 
oknami, czołganki (ozdoba w 
kształcie zwiniętych liści i 

pąków) na krawędziach 
szczytów oraz krenelaz 
(blanki) wieńczący ścianę 
północną.

Przeprowadzone zabiegi kon
serwatorskie polegały głów
nie na starannym oczysz
czeniu elewacji i uzupeł
nieniu ubytków. W ten spo
sób wydobyto zatarty detal 
i kolor. Godne zauważenia 
jest też harmonijne połącze
nie poczty z wybudowanym 
w 1993 r. gmachem teleko
munikacji, który przedłuża w 
nowoczesnej formie ten sam 
rytm ryzalitów i okien, a prze
de wszystkim współgra kolo
rystycznie. Prace przywróciły 
pierwotny układ wnętrz bu
dynku przez usunięcie prowi
zorycznej ścianki działowej i 
odsłonięcie dwóch par żeliw
nych kolumn. Natomiast wy
konanie całkowicie nowego 
wystroju budzi z jednej strony 
zachwyt, a z drugiej wątpli
wości co do nadmiernego 
przeestetyzowania. Ściany 
wnętrza i filary wyłożono pły
tami imitującymi biały, żyłko
wany marmur, przyozdabia
jąc krawędzie listwami z 
czerwonego, centkowanego 
granitu. Z podobnego granitu 
wykonano lady, które stano
wią dominujący element 
wnętrza. Zwraca uwagę sta
ranne zaprojektowanie i wy
konanie częściowo dębowej 
stolarki, nawiązującej w 
większości wypadków do 
form neogotyckich. Drzwi oz
dabiają ostrotukowe, fanta
zyjne płyciny, podobne two
rzą fryz nad skrytkami na 
przesyłki. Neogotycki charak
ter mają też ławy dla klientów 
czy ażurowe obudowy grzej
ników. Zadbano również o 
ozdobną formę takich detali, 
jak skrzynka na listy, pulpity 
czy obudowa automatu wy
dającego numerki dla klien
tów. Całość uzupełniają 
urządzenia nieodzowne do 
właściwego funkcjonowania 
poczty, będące jednocześnie 
„atrybutami" nowoczesności 
w stylowym wnętrzu; są to 
monitory, wyświetlacze nu
merów stanowisk i oświetle
nie.
Należy cieszyć się, że w za
łożeniach projektowych wnę
trza świadomie nawiązano do 
form neogotyckich dla pod
kreślenia takiego właśnie

1.2. Odnowiony 
budynek poczty (1) 

i arkada głównego wejścia 
na narożniku (2) 

3.4. Wnętrze sali pocztowej (3) 
i stylowa skrzynka na listy (4)

charakteru zabytkowej bu
dowli. W moim odczuciu wy
padłe to może zbyt „bogato”, 
a już zdecydowanie trudno

(zdjęcia: 1 — Stanisław Szpilewski, 
2, 3, 4 — Zbigniew Bielecki)

pogodzić się z połączeniem 
tak szlachetnego materiału, 
jak dąb (dlaczego nie za
chowano naturalnego kolo
ru?) i granit z udającymi 
marmur płytami na ścianach.

A może wystarczy przywołać 
w tym miejscu stare, rzym
skie powiedzenie „de gusti- 
bus non est disputandum"?

Stanisław Szpilewski
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„Dotyczy się organów”
Zbierając materiały do inwen

taryzacji organów w Wiel- 
kopolsce, trafiłem w „Amtsblatt” 

na dokument będący ciekawym 
przyczynkiem do ochrony zabyt
ków. „Amtsblatt” był „Dzienni
kiem Urzędowym Regencji Pru
skiej”, w ogólnych zarysach od
powiednikiem naszego „Dzienni
ka Ustaw”. Ukazywały się w nim 
wszystkie rozporządzenia wła
dzy, zawiadomienia o zezwole
niach na kwesty dobroczynne, 
informacje o książkach mają
cych zezwolenie cenzury na roz
powszechnianie itd. Rozporzą
dzenie, o którym mowa, ukazało 
się w lipcu 1842 r. i skierowane 
było do proboszczów, prowizo
rów i organistów.
Wiek XIX uważany jest czasami 
za okres, w którym nastąpił pe
wien regres w budownictwie 
organowym. Rzeczywiście, zni
knęło wówczas z polskich koś
ciołów wiele zabytkowych ins
trumentów. Dokument ten jest 
świadectwem, że starano się za
pobiec upadkowi sztuki organ- 
mistrzowskiej, ale zapewne 
wszystko rozmyło się w urzędni
czej rutynie, braku fachowców i 
niechęci proboszczów, prowizo
rów i organistów. Sam dokument 
jest na tyle ciekawy, że warto 
przytoczyć go w całości.
„Nr 1523. Czerwca r.b.

Dotyczy się organów kościel
nych.
Król. Ministerstwo spraw du
chownych, szkolnych i lekar
skich przekonało się z wielu 
przełożonych mu doniesień, że 
organy kościelne nie wszędzie 
przyzwoicie dozierane, a szcze

gólniej przy nowych budowach i 
naprawach tychże, których an- 
szlagi nie dostają się do Nadre- 
wizyi Król. Nadbudowniczej De- 
putacyi, potrzebne środki ostro
żności zachowane nie bywają. 
Wspomniane wysokie Minister
stwo widziało się dla tego spo- 
wodowanem, wezwać nas, 
abyśmy na rzecz tę szczególną 
naszą uwagę zwrócili i przytem 
następujące przepisy sobie za 
zasadę wzięli.

1. Dążyć do tego potrzeba, 
aby ekonomi kościelni i presbito- 
rye do rewizyi i reparacyi resp. 
do budowy nowych organów ta
kie tylko przypuszczały osoby, 
które przez nas za zdatnych i 
pewnych organmistrzów uznane 
zostały.

2. Starać się należy, aby dy
spozycja do nowych, albo zmie
nić się lub przywrócić mających 
wewnętrznych sztuk organów, 
jako też odebranie ukończonej 
roboty, w zdarzających się przy
padkach przez pewnego znawcę 
dokładnie zrewidowane były.

3. Ekonomów kościelnych wez
wać trzeba, aby się z naprawą 
małych uszkodzeń nie ociągali, 
żeby przez zaniedbanie tejże 
główna reparacja organów po
trzebna nie była, albo takowe 
całkiem nieużytecznymi się nie 
stały.

4. Do woli ekonomów kościel
nych pozostawić należy, ażeby 
się z zatwierdzonym przez nas 
organmistrzem względem rocznej 
rewizyi, reparacyj i strojenia 
organów na pewny czas ułożyli, 
i za to, stosownie do wielkości

i układu organów, stalą temuż 
przeznaczyli nagrodę, którąż z 
funduszów kościelnych opędzić 
trzeba.

5. Spowodować należy eko
nomów kościelnych, aby przy 
składaniu rocznych rachunków 
kościelnych każdoczasowy stan 
organów kościelnych, podobnie 
jak innych budynków kościel
nych, podawali.

6. Na wszystkich organistów 
włożyć należy obowiązek, aby 
się o wewnętrznym stanie orga
nów przekonywali, o pomniej
szych, choćby i bardzo mało 
znacznych uszkodzeniach zaraz 
donosili, i o zabezpieczenie 
organów od wszelkiego niebez
pieczeństwa starali.

7. Zatem także przy ustana
wianiu organistów baczyć na to 
trzeba, aby organista nie tylko 
na organach grać umiał, ale 
także potrzebną znajomość 
wewnętrznego składu tychże po-

Kościół Św. Jana Jerozolimskiego 
w Poznaniu — instrument 

o neogotyckim prospekcie, 
remontowany w 1996 r. 

pod nadzorem konserwatora 
(fot. Andrzej Jazdon)

siadał i wydarzające się uszko
dzenia części tychże rozpoznać 
potrafił i o nich donosił.
Podając te przepisy, dla prze
strzegania ich, do wiadomości 
Kollegiów kościelnych, zwraca
my ich uwagę ad. 1. i 4. na na
stępujących organmistrzów, z 
którymi się o reparacje, resp. bu
dowanie nowych organów ukła
dać mogą: 1. bracia Petera w 
Poznaniu, 2. organmistrz Walter 
w Szlichtyngowie, 3. organmistrz 
Kamiński w Opalenicy ptu Bu
kowskiego, 4. organmistrz Hartig 
w Cylichowie, 5. organmistrz 
Buckow w Hirschbergu, 6. 
organmistrz Renner w Landsbe- 
rgu n/W, 7. organmistrz Dublań- 

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

słownie --------

WPŁACAJĄCY
I imię______________________________

nazwisko  
kod poczt.
adres

________________________________  
I _========== 

na rachunek
AMOS

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

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

7ł
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

7I
podpis przyjmującego

Zł ..................................

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

7ł
podpis przyjmującego

Zł ..................................
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ROZMAITOŚCI

ski w Frejnie, 8. organmistrz 
Spiegel w Reichtal.
Poznań, dnia 3 lipca 1842 

Król. Pruska Regencja. II.
Po 154 latach tekst ten niewiele 
stracił na aktualności, I dzisiaj 
można spotkać instrumenty za
chowane w świetnym stanie, 
dzięki opiece proboszczów zain
teresowanych „swoimi zabytka
mi". I nie chodzi mi o instrumenty 
znane (Oliwa, Leżajsk, Kamień 
Pomorski itp.), ale o mniej znane, 
szczególnie z XIX w. Ale obok 
nich spotkać można organy, któ
re z braku opieki nie grają i 
swoim wyglądem, i zaniedba
niem psują zabytkowe wnętrze. I 
nie jest to tylko wina probo
szczów, opiekunów parafii, by nie 
wspomnieć o organistach, którzy 
często nie mają odpowiednich 
kwalifikacji. Służby konserwator
skie nie zawsze zwracają uwagę 
na instrumenty znajdujące się w 
kościołach, nie czują się też 
przygotowane do tego typu dzia
łalności. Trzeba tu być po trochu 
muzykologiem-instrumentologiem 
i historykiem sztuki. Jedynie Oś
rodek Dokumentacji Zabytków w 
Warszawie prowadzi zakrojoną 
na szeroką skalę inwentaryzację 
zabytkowych organów.
W dostępnej literaturze znanych 
jest czterech z wymienionych 
organmisłrzów: bracia Peterowie 
(kojarzeni raczej z Wrocławiem), 
Kamiński i Spiegel, Pozostali 
czekają na swoich biografów. 
Może projektowana inwentary
zacja pozwoli odszukać ich ins
trumenty i ocalić je od zapo
mnienia, a także rozszerzyć kar
totekę wartościowych instrumen
tów polskich.

Andrzej Jazdon

Listy
W kwietniu br. otrzymaliśmy list od 
p. dra Franciszka Pulita z Tarnowa, w 
którym odnosi się do artykułu opubli
kowanego w numerze 7. 1996, ale — 
jak tłumaczy — z tym numerem 
„Spotkań z Zabytkami" zapoznał się 
dopiero w marcu 1997 r. List w formie 
skróconej za zgodą Autora publiku
jemy poniżej.
Pan red. Wacław Panek w artykule pt. 
„A Paderewski na to patrzy" (nr 7, 
1996) oskarża mnie o robienie nie
jasnych interesów i żerowanie na 
imieniu wielkiego Polaka. Na podsta
wie wycinków prasowych znajdują
cych się w kronikach dworku Pade
rewskiego w Kąśnej Dolnej oraz in
formacji p. Zbigniewa Dudy, autor ar
tykułu używając zjadliwych i obrażli- 
wych zwrotów oskarża mnie o czyny, 
których nie popełniłem. W. Panek nie 
zadał sobie trudu, by ze mną poroz
mawiać przed napisaniem artykułu, 
czuł się jednak uprawniony do wysu
wania pod moim adresem oskarżeń, 
które naruszają moje dobra osobiste i 
wprowadzają w błąd Czytelników.
Od 1971 r. prowadzę poszukiwania 
materiałów archiwalnych dokumentu
jących związki Ignacego Paderew
skiego z jego dobrami Kąśna Dolna w 
latach 1897—1910. Odnalazłem wie
le dokumentów źródłowych rzucają
cych nowe światło na nieznane lub 
zapomniane epizody z życia Mistrza. 
Byłem pierwszym wśród biografów 
Paderewskiego, który udokumento
wał wielokrotne pobyty Mistrza w 
Kąśnej Dolnej i różne działania, jakie 
tu podejmował. Temu właśnie po
święciłem kilkadziesiąt artykułów na 
łamach prasy polskiej i polonijnej. 
Wędrując przez ponad dwadzieścia 
lat śladami Paderewskiego, dokumen
towałem historię miejsc i pamiątek. 
Plon tych wędrówek przedstawiłem w 
publikacjach, audycjach radiowych i 
telewizyjnych oraz na stałej wystawie 

fotograficznej „Droga do sławy" w 
Kąśnej. Tarnowskie Towarzystwo 
Muzyczne, którego Zarządu byłem 
członkiem, przejęło dworek w Kąśnej 
w 1984 r. Podejmując starania o jego 
remont, opierało się na moich publi
kacjach źródłowych. Pragnę podkreś
lić, że zawsze informowałem z uzna
niem o tym, że remont ten był finan
sowany przez Urząd Wojewódzki w 
Tarnowie z dotacji Ministerstwa Kul
tury i Sztuki. (...)
Wędrując śladami Paderewskiego, 
udało mi się odnaleźć wiele pamiątek, 
wśród nich fortepian, który Paderew
ski zakupił do dworku w Kąśnej w 
1897 r. Jego właścicielką była p. Kry
styna Barbacka, córka Włodzimierza 
Kodrębskiego, któremu Paderewski 
sprzedał posiadłość w 1903 r. Miesz
kała ona w Nowym Sączu, po drugie/ 
wojnie przeniosła się do Warszawy i 
tam przewiozła fortepian Mistrza. W 
sprawie przekazania fortepianu do 
dworku w Kąśnej pertraktowałem z 
nią osobiście (...) Natomiast nic mi nie 
wiadomo, aby red. Panek uczestni
czył w przekazywaniu fortepianu do 
Kąśnej.
Panowie Józef Jasiak i Michał Pawe
łek z Chicago ustanowili w 1989 r. w 
Tarnowie Fundację Paderewskiego. 
(...) Wiązałem z nią duże nadzieje, 
czemu dawałem wyraz w licznych 
publikacjach. Cele statutowe funda
cja miała realizować w oparciu o dzia
łalność gospodarczą. Składnikiem 
majątkowym miała być zadeklarowa
na w akcie notarialnym suma 10 tys. 
dolarów. Założyciele fundacji kwoty 
tej nie przekazali, nie zorganizowano 
biura i nie rozpoczęto działalności. (...) 
22 czerwca 1993 r. skierowałem do 
Departamentu Prawnego MKiS wnio
sek o wykreślenie tej fundacji z rejes
tru. (...) Z kolei p. Jasiak czynił w Chi
cago starania o zarejestrowanie Fun
dacji Paderewskiego w 1990 r. Nie 
uzyskał na to zgody i jej działalność 
założycielska skończyła się 31 grud
nia 1991 r. (komunikat w „Dzienniku 

Związkowym", Chicago 26—28 czer
wca 1992 r.). Fundacja ta wydała in
formator pt. „Dom w Ojczyźnie" i 
przewodnik „Szlak niepodległości im. 
I.J. Paderewskiego Tarnów—Kąśna 
Dolna", za co nie otrzymałem honora
rium. (...) Fundacja nie przekazała 
żadnych środków na remont dworku, 
jedynie drobne pamiątki, m.in. znaczki 
pocztowe, książki, nuty itp.
Red. W. Panek bez sprawdzenia po
siadanych przeze mnie dokumentów 
napisał: ... obaj panowie na cztery
ręce zaczęli zbierać pieniądze oraz 
dary na odbudowę dworku Paderew
skiego w Kąśnej Dolnej". W ferworze 
epitetów pod moim adresem, red. Pa
nek wkłada w moje usta cytat zamie
szczony w „Gazecie Krakowskiej" ja
koby „Fundacja przejęła jedyny za
chowany na świecie dom Paderew
skiego — dworek w Kąśnej". Nie mo
gę potwierdzić cytowanej wypowie
dzi, gdyż jestem przy zdrowych zmy
słach i dobrze znam realia prawno- 
-własnościowe dworku w Kąśnej. To 
moje rzekome łgarstwo, zdaniem red. 
Panka, miało:... napędzać kasę Ja-
siakowi i Pulitowi". Lista insynuacji i 
pomówień jest długa. Red. Panek 
ubolewa m.in., że nikt z krytyków nie 
zainteresował się moją książką „Śla
dami Paderewskiego". Red. Panek 
twierdzi, że „jest to praca grafomań- 
ska, oparta na zlepku cytatów i okra
szona sosem spod znaku, jak mały 
Kazio wyobraża sobie pisanie o mu
zyku". Cytowana wypowiedź jest ubli
żająca i nie będę /ej komentował. 
Pragnę jedynie nadmienić, że książka 
nie spotkała się z żadnymi kryty
cznymi uwagami znanych autoryte
tów, miała natomiast wiele pochleb
nych recenzji. (...)
Na zakończenie pragnę zapytać: czy 
red. Wacław Panek może bezkarnie 
naruszać moje dobra osobiste, ubli
żać i formułować oszczercze opinie? 
Pozostaję z wyrazami głębokiego 
szacunku

dr Franciszek Pulit
Tarnów

Prenumerata

miesięczniki cena
I egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
ad—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:

Prenumerata

miesięczniki cena
1 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:

Prenumerata

miesięczniki cena
l 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 IV kwartał do 5 września br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
I. SZKŁO

6. Wyroby szklane w pierwszej połowie XX w.

Styl secesji, w którym artystyczne wyroby szklane stały się zna
komitymi przykładami jego najważniejszych założeń ideowych i 
cech formalnych, nie przyniósł na ziemiach polskich indywi
dualnych osiągnięć w kształtowaniu i zdobieniu szklanych na
czyń. Różnorodność dostępnych na krajowym rynku dekoracyj
nych szkieł secesyjnych z Czech, Austrii, a nawet z Francji oraz 
brak zainteresowania miejscowych hut dla zatrudniania polskich 
projektantów sprawiły, że na przełomie XIX i XX w. nie znaj- 
dziemy wśród Polaków artystów szkła na miarę Emila Galle’a czy 
Louisa C. Tiffany’ego. Jedynym wyjątkiem świadczącym o pro
dukowaniu na ziemiach polskich szkieł secesyjnych są wazony, 
których wzory umieszczono w wydanym w 1911 r. katalogu huty 
„Niemen”. Smukłe formy tych naczyń z kielichowo ukształto
wanymi wylewami i plastyczną żmijką oplatającą dół korpusu 
odpowiadają stylowi szkieł dekoracyjnych, wytwarzanych na 
początku naszego stulecia w północnych Czechach.
To właśnie stamtąd wywodziła się rodzina Juliusza Stollego — 
założyciela huty „Niemen”, uruchomionej w 1891 r. w Brzozów
ce na Litwie. Zakład ten stał się w latach dwudziestych, a zwłasz
cza w latach trzydziestych XX w. pod kierownictwem syna Ju
liusza, Bronisława Stollego, czołowym polskim producentem 
szkieł stołowych i dekoracyjnych. Były to wprawdzie szkła wy
twarzane głównie metodami przemysłowymi, na skalę masową, 
ale znakomicie oddające tendencje artystyczne ówczesnego 
szklarstwa światowego, też w większości pochodzącego z pro
dukcji seryjnej, lecz często kształtowanego wedle wzorów wybit
nych projektantów.
Dla dominującego w szkłach tego czasu stylu Art Deco, wyraża
jącego się w prostych, zgeometryzowanych kształtach naczyń, 
ich grubych, przeważnie nieprzejrzystych ściankach oraz relie
fowych lub grawerowanych dekoracjach o uproszczonych moty
wach roślinnych, najbardziej charakterystyczne były projekty 
znakomitego artysty francuskiego, Rene Lalique’a. On też roz
powszechnił w latach dwudziestych znaną od końca XVIII w. 
w Stanach Zjednoczonych technikę szkła prasowanego. Polega 
ona na formowaniu wyrobów z półpłynnej masy szklanej przez 
jej tłoczenie w drewnianych, mosiężnych lub żelaznych formach. 
Naczynia ze szkła prasowanego odznaczają się dość znaczną gru
bością i małą przejrzystością; widoczne też są najczęściej na ich 
powierzchniach „szwy”, gdy kształt wymagał użycia dwu lub 
trzech form. Niewątpliwą zaletą tej techniki, która przesądziła 
o jej popularności w produkcji seryjnej, była możliwość uzyska
nia z jednej formy praktycznie nieograniczonej ilości wyrobów 
i co za tym idzie obniżenie kosztów.
W technice szkła prasowanego powstawała przede wszystkim 
szklana „galanteria”: zestawy toaletowe (flakoniki do perfum, 
puzderka na puder i kremy), naczynia stołowe (talerzyki, salater
ki, patery) i różnego rodzaju bibeloty (np. przyciski na biurko). 
Huta „Niemen” produkowała te przedmioty ze szkła barwionego 
w masie na kolor żółty, jasnozielony, szafirowy, fioletowy, na
dając im uproszczone kształty i wyraźną reliefową dekorację ze 
zgeometryzowanych liści, muszli, wachlarzy, gwiazd, spirali czy 
przenikających się rombów i trójkątów.
Droższe były niemeńskie wyroby ze szkła szlifowanego — sta
nowiły je najczęściej jednobarwne lub przejrzyste, masywne wa
zony o graniastym kształcie lub kielichowo rozszerzone, wsparte 
na grubych stopach, niskie żardiniery, cylindryczne szklanki. 
Powierzchnię tych naczyń pokrywały duże, płaskie lub obłe fase
ty, stykające się ze sobą pod ostrym kątem (szlifowane „w kant”). 
One także odpowiadały istniejącej w szklarstwie europejskim od 
drugiej dekady naszego wieku „kubizującej” odmianie stylu Art 

Deco, popularyzowanej przez artystów austriackich z kręgu 
„Wiener Werkstatte”, a realizowanej głównie przez wytwórnię 
Ludwika Mosera w Karlovych Varach.
Dużą popularnością cieszyły się też produkowane w hucie 
„Niemen”, choć w mniejszych ilościach (głównie na eksport) 
szkła cichodmuchane. Były to spore, przeważnie kuliste wa
zony, kształtowane przez wdmuchiwanie masy szklanej do meta
lowych form, pokrytych od wewnątrz reliefowym wzorem. Go
towe naczynia prezentowały bogatą skalę barw i dekoracji o mię
sistych, wypukłych, uproszczonych motywach roślinnych.
W zakładach Stollego powstawały również dekoracyjne, dmu
chane wazony cienkościenne. Były one z reguły wytwarzane ze 
szkła przezroczystego lub delikatnie zabarwionego i dekorowane 
powierzchniowo „lekkim szlifem” w typowe dla Art Deco moty
wy wiotkich gałązek, drobnych kwiatów, kłosów czy tylko prze
cinających się cienkich kresek, rzadko rozmieszczanych na płasz
czyźnie wazonu.
Mimo niewątpliwych zbieżności stylistycznych z podstawowymi 
kierunkami szklarstwa europejskiego, wyroby huty „Niemen” 
wyróżniały się wśród seryjnej produkcji szklarskiej innych zakła
dów z czasów Drugiej Rzeczypospolitej (takich, jak np. huta 
„Hortensja” w Piotrkowie Trybunalskim czy huta „Zawiercie” 
na Śląsku). Nie tylko prezentowały najbogatszy na ówczesnym 
polskim rynku asortyment wyrobów, ale też odznaczały się zna
komitą jakością techniczną; wyróżniały się także umiejętnym 
adaptowaniem modnych wzorów, a nawet ich twórczym przet
warzaniem. Samodzielne projekty naczyń z huty „Niemen” były 
najczęściej autorstwa Michała Titkowa (krewnego właściciela 
huty), który w latach trzydziestych XX w. był niewątpliwie jed
nym z pierwszych polskich designerów wyrobów szklanych.
Przodującą rolę huty „Niemen” w latach międzywojennych po
twierdzają też kierowane do zakładu Stollego indywidualne za
mówienia na prestiżowe szkła unikatowe. To w nich wykonano 
ponad półmetrowej wysokości wazon z mlecznego szkła, malo
wanego w kwiaty, eksponowany w dziale polskim na paryskiej 
Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w 1925 r. Tu również zrealizo
wano zestaw szkieł użytkowych, przeznaczonych do rezydencji 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Ignacego Mościckiego. Wreszcie 
w 1935 r. hucie „Niemen” przypadł zaszczyt sporządzenia urny 
na serce Marszałka Józefa Piłsudskiego — wykonanej z jasnonie
bieskiego, grubościennego, szlifowanego szkła.
Rozwój produkcji huty „Niemen” i innych polskich wytwórni 
szkła oraz dobrze zapowiadające się początki rodzimego projek
towania w tej dziedzinie (w końcu lat trzydziestych rozpoczęli 
działalność jako projektanci szkła wychowankowie warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych — Wanda Golakowska i Stanisław 
Ptaszyński) przerwała druga wojna światowa. Po wojnie szybciej, 
choć w niewielkiej skali, rozwinęło się artystyczne szkło unikato
we. Na wskrzeszenie tradycji polskiego designu i rzeczywiste za
istnienie na rynku nowoczesnego i estetycznego szkła użytkowe
go trzeba było czekać aż do współczesnych nam lat dziewięćdzie
siątych kończącego się stulecia...

Anna Sieradzka

W następnym numerze rozpoczniemy omawianie wyrobów cera
micznych; najpierw będą to kafle.
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1. Flakon do perfum
— szkło prasowane 

z lat trzydziestych XX w.
(huta „Niemen”)

2. Czarka — szkło prasowane 
z lat trzydziestych XX w.

(huta „Niemen”)
3. Talerzyk deserowy

— szkło prasowane 
z lat trzydziestych XX w.

(huta „Niemen”)
4. Wazonik — szkło szlifowane 

z lat trzydziestych XX w.
(huta „Niemen”)

5. Wazon — szkło cichodmuchane 
z początku lat trzydziestych XX w.

(huta „Niemen”)
6. Wazon — szkło cienkościenne, 

tzw. lekki szlif, lata trzydzieste XX w.
(huta „Zawiercie”)

(zdjęcia: 1, 2, 3, 5, 6 — Jacek Borowik, 
4 — ze zbiorów 

Muzeum Narodowego w Warszawie)



Wokół 
hymnu

1. Dwór w Będominie
— z lewej strony 

parterowa część z XVIII w.
2. Olejny obraz 

Jana Ostoi 
Mioduszewskiego 

(1831—1910) 
„Jeszcze Polska 

nie zginęła” 
przedstawia 

polskiego żołnierza 
rannego w czasie 

powstania listopadowego
3. Mundur legionisty

4. Kapliczka 
z wmontowaną w środku 

pozytywką grającą 
„Mazurka Dąbrowskiego” 

(XIX w.)
5. Udana próba 

zmylenia carskiej cenzury 
— nuty „Pieśni Legionów” 

zaczynają się 
od fragmentu 

utworu Chopina 
(zbiory Muzeum 

Hymnu Narodowego 
w Będominie)

(zdjęcia:
Stanisław Fitak, 

Wiesław M. Zieliński)


