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WYDANO z dubletów 
Książnicy Pomorskiej 

SZCZECIN

Od redakcji
W tzw. public relations, czyli — jak 
brzmi definicja — przemyślanych, sy
stematycznych staraniach o zrozumienie 
i społeczną akceptację firmy, organizacji 
czy zachowania, główną rolę odgrywa 
reklama uliczna. O takich reklamach w 
naszym kraju pisaliśmy w 1994 r.: „... re
klama nie liczy się z żadną architekturą, 
obrastając budowle ze wszystkich stron, 
wyrastając z dachów, portali, okiennych 
obramień, oplatając tzw. małą architek
turę, np. stare latarnie”, przez co „walo
ry architektoniczne miast stale są po
mniejszane. Szczególnie dotyczy to daw
nej architektury, która przecież nie była 
projektowana dla tego rodzaju szaty in
formacyjnej.” Od napisania tych słów 
minęły trzy lata, zwiększyła się liczba 
reklam i pojawiły się problemy. Oto w 
Krakowie na narożniku ulic Senackiej i 
Grodzkiej skuty został portal kamienicy 
dla wprowadzenia reklamy powstającej 
tu restauracji, w Warszawie reklama 
coca-coli zasłoniła część klasycystycznej 
fasady kościoła Św. Anny, na warszaw
skim Starym Mieście takich sytuacji jest 
już sporo. W latach siedemdziesiątych 
kupcy z tej dzielnicy mieli obowiązek za
twierdzania projektów szyldów i reklam 
u stołecznego konserwatora zabytków i 
właśnie z tego czasu pochodzą zharmo
nizowane z otoczeniem i fasadami do
mów kute w metalu, estetyczne szyldy 
sklepowe. Teraz zabudowa Warszawy, 
Krakowa, Poznania i innych miast przyt
łoczona jest hałaśliwymi, wielkimi re
klamami, które nie tylko zasłaniają 
perspektywy, ale przede wszystkim ar
chitektoniczne detale kamienic. Tym

czasem można inaczej — wielkość i ha
łaśliwość reklam wcale nie zachęca, co 
mogą naszym „reklamiarzom” powie
dzieć zachodni fachowcy od „public re
lations”, zupełnie wystarczy wkompo
nowanie szyldu czy reklamy np. w archi
tektoniczne podziały elewacji kamienicy 
czy w sklepową witrynę. „Ustawa o 
ochronie dóbr kultury” nie jest w tym 
względzie jednoznaczna, tym bardziej że 
konserwator w wypadku budynku nie 
ujętego w rejestrze zabytków nie może 
ingerować w prywatną własność. Ocze
kujemy na stworzenie odpowiednich 
przepisów w gminach, które określą 
dozwoloną wielkość reklam dla każdej 
ulicy i sposób ich umieszczania, np. tylko 
równolegle do elewacji. Podobno takie 
wizualne porządkowanie miasta zaczyna 
się już w Krakowie.
W tym numerze oprócz malarskiego 
„kwiatowego corsa” na ss. 4—8, powęd
rujemy przez Europę sprzed prawie 
dwóch tysięcy lat razem z plemieniem 
Gotów (s. 9), dowiemy się, jak zaniedba
ne mazowieckie miasteczko dostosowuje 
się do standardu polonijnego centrum 
(s. 21), poznamy losy wiatraków w woj. 
białostockim (s. 18) oraz pracę dawnych 
bartników (s. 25).
W następnym numerze wspólnie z Fun
dacją Ochrony Zabytków Militarnych z 
Londynu ogłosimy dla Czytelników kon
kurs z nagrodami pieniężnymi. Przypo
minamy, że 10 września mija termin 
nadsyłania do redakcji ankiety dotyczą
cej naszego pisma, która była opubliko
wana w numerze 7, 1997.

[JL OiffiilJSŁ L
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Został rozstrzygnięty dwuetapo
wy, studialny konkurs architek
toniczny na zagospodarowanie 
Rynku Kościuszki w Białymsto
ku. Zwycięska praca — wykona
na przez zespół pod kierunkiem 
architekta Jerzego Ulmana — 
uznana została za dobry materiał 
wyjściowy, umożliwiający odre
staurowanie rynku w jego formie 
historycznej. Autorzy projektu 
zaproponowali wzniesienie na 
rynku — na skwerku pomiędzy 
skrzydłami Ratusza — budynku 
„wagi" miejskiej. Pomiędzy tym 
budynkiem a pierzeją rynku, w 
której mieści się m.in. „Desa", 
byłby wielki plac wyłożony ka
mienną posadzką, całkowicie 
pozbawiony zieleni; zachowane 
zostałyby natomiast drzewa przy 
ulicach Suraskiej i Lipowej. 
Wśród zastrzeżeń do zwycięskiej 
pracy sformułowanych przez jury 
konkursu znalazło się m.in. poz
bawienie pasażu przy „Desie" 
zieleni oraz wprowadzenie scho
dów. Projekt ma być jeszcze do
skonalony.
(„Gazeta Współczesna", 25—27 

IV 1997)

W województwie szczecińskim 
stale ubywa zabytków techniki. Z 
pomorskiego krajobrazu stop
niowo znikają młyny, tartaki, ce
gielnie, stare zabudowania gos
podarcze. Do interesujących 
pamiątek po minionych czasach 
należą gołębniki. Na terenie wo
jewództwa szczecińskiego za
chowały się jeszcze dwa takie 
obiekty — w Lubiatowie i Małko- 
cinie. Pierwszy z nich — to oś
miokątny, dwukondygnacyjny 
budynek z 1902 r. Obecny jego 
stan wskazuje na konieczność 
jak najszybszego przeprowadze
nia remontu, na który nie stać 
właścicieli. Drugi gołębnik jest 
dużo mniejszy od lubiatowskiego 
i nieco starszy — prawdopodob
nie pochodzi z połowy XIX w. 
Znajduje się on w pobliżu chału
py, która pierwotnie należała do 
miejscowego pastora. Obecnie 
jest nie użytkowany. Należy do 
Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa i wymaga pilnego re
montu. Dobrze też byłoby prze
nieść go na inne miejsce, np. na 
teren pałacowo-parkowy.
(„Kurier Szczeciński", 18 V 1997)

46. Kongresowi Eucharysty
cznemu, który odbył się w maju 
we Wrocławiu, towarzyszyło wie
le imprez kulturalnych. Jedną z 
nich była wystawa „Musica Sac-

M. Stein) —
anioł ze stalli w Lubiążu

ra — motywy muzyczne w sztuce 
śląskiej XIII—XVIII w.", zorgani
zowana przez wrocławskie Mu
zeum Narodowe, Bibliotekę Uni
wersytecką, Akademię Muzy
czną i Wratislavia Cantans. Na 
wystawie pokazano zabytki sztu
ki śląskiej, w których pojawiają 
się motywy muzyczne związane 
z religią, głównie rzeźby baroko
we, ilustrujące motyw muzykują
cej anielskiej orkiestry na przy
kładach figur ze stall, ołtarzy i 
prospektów organowych. Wy
eksponowano najwybitniejsze 
dzieła twórców śląskich, m.in. 
Jana Jerzego Urbańskiego, Ma
cieja Steinla, Michała Klahra 
Starszego. Wśród dzieł malar
skich znalazły się prace najlep
szego malarza barokowego na 
Śląsku — Michała Leopolda 
Willmanna. Pokazano również 
iluminowane rękopisy i starodru
ki zawierające graficzne przed
stawienia instrumentów muzy
cznych. Nie zabrakło samych 
instrumentów, które pochodziły z 
kolekcji poznańskiego Muzeum 
Instrumentów i po raz pierwszy 
eksponowane były poza Pozna
niem. Łącznie na wystawie po
kazano ponad 200 eksponatów 
reprezentujących najwyższą kla
sę artystyczną i w większości po 
raz pierwszy udostępnionych tak 
szerokiej publiczności. Ekspozy
cję uzupełniła bogato ilustrowa
na publikacja w języku polskim i 
angielskim, zawierająca eseje na 
temat motywów muzycznych w 
rzeźbie barokowej, malarstwie i 
grafice, rękopisach i starodru
kach oraz na temat instrumen
tów muzycznych.

Za dwa lata ulica Próżna w War
szawie ma odzyskać przedwo
jenny charakter i ma nawiązy
wać do atmosfery ulicy żydow
skiej, jaką wówczas była. Zabyt
kowe kamienice, które dzisiaj są 
w katastrofalnym stanie, mają 
być odrestaurowane przez Je
wish Renaissance Fundation, 
odtworzony ma zostać bruk i 
otoczenie wokół zabudowy. Mają 
tu powstać kluby, galerie, księ
garnie, trydycyjne sklepiki ży
dowskie, piekarnia i koszerna re
stauracja.

Przypominamy, że w ubiegłym 
roku kamienice nr 7, 9, 12 i 14 
przy ul. Próżnej zostały wpisane 
na listę 100 najbardziej zagrożo
nych obiektów zabytkowych na 
świecie, opracowaną przez 
World Monuments Fund.

(„Życie", 21 IV 1997)

Zachodnie skrzydło zamku mal- 
borskiego z każdym rokiem jest 
coraz bardziej zagrożone. Już w 
XVI w. wystąpiły rysy na ścianie 
wielkiego refektarza i z czasem 
przybrały katastrofalne rozmiary. 
Teren, na którym znajduje się 
zamek, jest podmokły i już w 
czasie wznoszenia budowli stwa
rzał niebezpieczeństwo jej osia
dania. Aby temu zapobiec, usa
dowiono ją na wbitych w ziemię, 
drewnianych palach, a prze
strzeń między nimi wypełniono

Ogólny widok zamku w Malborku

kamieniami i ziemią. Kiedy jed
nak w XVI w. opadły wody pobli
skiego Nogatu, do przestrzeni 
wokół pali dostało się powietrze i 
rozpoczął się proces gnilny, który 
dziś jest już bardzo zaawanso
wany. W celu zatrzymania całe
go procesu destrukcji zachod
niego skrzydła malborskiego 
zamku, obecnie mury zamkowe 
są spinane, wypełniana jest 
przestrzeń pomiędzy pęknięcia
mi, wymieniane jest poszycie 
dachowe. W wielkim refektarzu 
stoją rusztowania i pomieszcze
nie to jest niedostępne dla tury
stów. Po przeprowadzeniu prac 
budowlanych niezbędne tu będą 
prace konserwatorskie, mające 
na celu m.in. wydobycie spod 
warstwy tynku średniowiecznych 
malowideł.

(„Gazeta Morska", 9 IV 1997)

★ ★ ★
Towarzystwo Miłośników Piękna 
i Zabytków Konstancina, pod
warszawskiego uzdrowiska, ape
luje o pomoc władz w ratowaniu 
jego starej zabudowy. Według 
członków Towarzystwa sprze
dawane są w Konstancinie stare 
wille, które nowi właściciele 
często wyburzają i budują no
we, koszmarne pseudopałacyki. 
Grozi rozbiórka willi „Brzozy" przy 
ul. Batorego, secesyjnej willi przy 
ul. Jagiellońskiej i wielu innym. 
Spowodować to może całkowitą 
utratę dawnego charakteru 

miejscowości. Nie ma planu za
gospodarowania przestrzenne
go, nie przestrzega się zachowa
nia w strefie uzdrowiskowej dzia
łek o powierzchni nie mniejszej 
niż 3300 m2. Konstancin w bie
żącym roku obchodzi 100-lecie 
uzyskania praw miejskich, 80 lat 
temu otrzymał status uzdrowiska, 
a jego stara zabudowa wpisana 
została do rejestru zabytków — 
wszystko to upoważnia i zobo
wiązuje do odpowiedniego trak
towania i opieki ze strony władz.

(„Życie Warszawy", 9 V 1997)

Autoportret Jacka Malczewskiego

Na majowej aukcji Domu Aukcyj
nego „Polswiss Art" autoportret 
z 1908 r. Jacka Malczewskiego 
na tle ogrodu przy własnym do
mu sprzedany został za cenę 
wywoławczą 120 tys. zł — nie by
ło chętnych do przebicia. Niewie
le wyższą cenę w stosunku do 
ceny wywoławczej uzyskał rów
nież obraz Józefa Mehoffera 
„Tetmajerówka", którego prace 
bardzo rzadko pojawiają się na 
rynku. Obraz ten sprzedany został 
za 46 tys. zł; cena wywoławcza 
wynosiła 45 tys. zł.
Z kolei na aukcji zorganizowanej 
1 czerwca przez Dom Aukcyjny 
„Unicum" z wystawionych 80 
dzieł sztuki sprzedano tylko 37. 
Najdrożej wylicytowanym obra
zem było „Studium blondynki" 
Maurycego Gottlieba; sprzedane 
zostało za 60 tys. zł. Dwa pastele 
na kartonie „Wiosna" i „Lato” 
Mieczysława Reyznera sprzeda
no za 31 tys. zł, a „Autoportret" 
Brunona Schultza za 6,5 tys. zł. 
Przedstawiony jako wielka rewe
lacja, wykonany z brązu „Posąg 
Napoleona na koniu” Piotra Mi
chałowskiego z ceną wywoła
wczą 100 tys. zł nie znalazł na
bywcy.
(„Polityka", 17 V 1997, „Gazeta 

Wyborcza", 2 VI 1997)

DD prze9^dy 
poglądy
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o 
których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i 
gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom 
w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które maję w 
swoich zbiorach i nie potrafię określić np. ich twórcy, lat powsta
nia, stylu, przypuszczalnej ceny iłp. Przysyłajcie więc do redakcji 
dokładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) wyrobów 
nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne niejas
ności. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie się starała 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Kilka lat temu odziedziczyłam 
po mojej babci kilka przedmio
tów. W tej chwili, w związku z sy
tuacją materialną, w jakiej się 
znalazłam, jestem zmuszona do 
ich sprzedaży. Ponieważ cenię 
Waszą wiedzę i znajomość rze
czy, zwracam się z zapytaniem, 
kto mógłby być zainteresowany

dakiem” z początku XX w„ w an
tykwariatach cena takich lamp 
wynosi 700—1200 zł; cukiernica 
(il. 2) pochodzi z przełomu XIX i 
XX w., wykonana jest ze srebra 
(próba 3, waga około 550 g), ma 
wiedeńską cechę miejską i mo
nogram wytwórcy „JK", należy 
do przedmiotów obecnie poszu-

nie prace tego malarza nie mają 
dużego zbytu, cena 700—1100 

„W czasie wędrówki po rodzinnej 
wiosce mojego pradziadka na
tknąłem się u znajomego gospo
darza na kosę, która bardzo mnie

zł. Proponujemy wystawienie 
tych przedmiotów na aukcjach.

Niestety, nie ma katalogu sygna
tur na wyrobach metalowych. 
Przypuszczamy, że kosa jest wy
robem fabrycznym, o czym

kupnem oraz jaka jest orienta
cyjna wartość tych przedmio
tów?"

Mina G.
Lublin

Odpowiadamy; lampa nafto
wa (il. 1) jest eklektycznym „skła- 

kiwanych i jej cena wynosi 
1200—1500 zł; zegar szafkowy 
(il. 3) wykonany został w Wiedniu 
w drugiej połowie XVIII w., cena 
może osiągnąć 7000—10 000 
zł; obraz „Morze” (il. 4) pędzla 
Sotera Jaxy-Małachowskiego 
(1867-1952) z 1925 r. — obec- 

zainteresowała za sprawą sygna
tury w postaci kielicha; na prze
ciwnej stronie znajduje się jakiś 
numer.”

Robert Garwoliński
Otwock

+ ★

świadczy numer seryjny i rozbu
dowana sygnatura. Widoczny 
skrót „KM” można rozszyfrować 
jako „Kuźnia Mechaniczna”. Po
dejrzewamy, że kosa pochodzi z 
początku naszego wieku. A może 
Czytelnicy zetknęli się z podob
nym narzędziem?

Kilku Czytelników zamierza kupić sta
re meble i pyta się o ich ceny. Najta
niej można je nabyć na giełdach sta
roci, ale trzeba zaznaczyć, że bardzo 
rzadko wystawiane są na sprzedaż 
meble w dobrym stanie i wtedy do 
oferowanych cen należy dodać kosz
ty renowacji. Zresztą meble, które 
zostały odnowione przed sprzedażą 
wzbudzają wśród stałych klientów 
podejrzenie, że są to obiekty podra
biane, składające się często z ele
mentów pochodzących z kilku mebli. 
W maju br. na warszawskiej giełdzie 
staroci (przy ul. Obozowej na Kole) 
oferowano m.in.: biurko dębowe z lat 
dwudziestych XX w., bardzo zni

szczone, za 350 zł, sekretarzyk dę
bowy secesyjny także zniszczony za 
600 zł, fotel mahoniowy z XIX w 
(biedermeier) ze zniszczoną tapicer- 
ką za 1500 zł, stolik dębowy z XIX w. 
w dobrym stanie za 700 zl, krzesło 
orzechowe powlekane aksamitem z 
okresu secesji w stanie dobrym za 
320 zł.

WW wi?dzi?ć 
W W więcei
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Chyba nie było artysty, 
który w swojej twórczości 

nie odtwarzał kwiatów 
— bukietów w wazonach, 

wianków na głowach, 
pojedynczych 

kwiatów we włosach, 
całych kwiatowych 
ogrodów lub tylko 

roślinnych ornamentów. 
Czy jednak o kwiatach 

w sztuce 
wiemy już wszystko?

Malarze 
kwiatów

IRENA WASILEWSKA

Z
aliczane do sztuki użytkowej dekoracje 
roślinne są dziś tak popularne i wszędzie 
obecne, że traktujemy je jako wyraz zwy
kłej, codziennej potrzeby piękna. Wiedza 
o przeszłości tej dziedziny kultury jest najczęściej 

ułamkowa i kojarzy nam się z wieńcami zwycięzców 
wypraw wojennych czy olimpiad greckich, ucztami 
rzymskimi, z deszczem wonnych kwiatów i łożami 
usłanymi płatkami róż, wiankami dziewic, bukieci
kami fiołków dla zakochanych, pocałunkami pod je
miołą, aniołem stróżem z lilią, kwiatami we włosach 
czy butonierce, weselnymi bukietami, żałobnymi 
wiązankami itd. Wiele form dekoracyjnych już jest 
zapomnianych i nieznanych, jak np. festony, korsa
rze, równianki czy ogródki Dionizosa. Kwiaty sym
bolizowały m.in. boskość istoty rzeczy i marność 
dzieł ludzkich, urodę kobiet, cnotę i rozpustę, mi

łość, rozkosz i grzech, próżność życia i śmierć, pro
stotę i luksus, wyrafinowanie, tajemny świat natury. 
Dekoracje roślinne można podzielić na kompozycje 
składające się z kwiatów ciętych świeżych lub łączo
nych z innymi dodatkami (np. suszone i preparowa
ne elementy pochodzenia roślinnego) oraz roślin ros
nących w pojemnikach. Są one stosowane w strefie 
publicznej, np. związane z obrzędami ludowymi, re
ligijnymi, z ceremoniami państwowymi, oraz w pry
watnej, okazjonalnie lub dla stałej dekoracji.
Każdy może tworzyć kompozycje lub dekoracje 
roślinne. Widoczne jest wtedy, czy ręce realiza
tora są tylko sprawne i cierpliwe, czy też pełne 
artystycznego talentu, fantazji i wyrafinowa
nia. Kwiaty są przykładem doskonałości formy i ko
loru, ale ich materia jest nietrwała — dlatego kompo
zycje są piękne, ale i ulotne. W związku z tym poja
wia się pragnienie zatrzymania ich przez utrwalenie 
lub odtworzenie. I w tym momencie rozpoczyna się 
drugi, fascynujący wątek — świat roślin utrwalony w 
innych dziedzinach sztuki. Jego twórcami są głównie 
malarze, którzy tajemnicą swojej percepcji, wrażli
wości, potrzeb i talentu próbowali przez stulecia po
znać, uchwycić i zatrzymać piękno przyrody, wyko
rzystując różne środki artystycznego wyrazu. Przede 
wszystkim dzięki nim zachowały się przebogate do
wody na związki kwiatów ze sztuką.

Człowiek interesował się roślinami niewątpliwie 

od zarania dziejów, początkowo poznając i 
wykorzystując ich podstawowe właściwości użytko

we. Najstarsze przekazy dotyczące związków kwia
tów ze sztuką związane są z ludami Wschodu, a z za
chowanych malarskich przedstawień roślin najdaw
niejsze pochodzą z egipskich grobowców, gdzie zna
leziono też naczynia uznane za pojemniki do uprawy 
roślin lub wazony do kwiatów. Następny przekaz 
znajdujemy wśród antycznej ceramiki greckiej z or
namentyką stylizowanych kwiatów. W tym czasie 
bogowie, ludzie i zmarli byli czczeni dekoracjami 
kwiatowymi. Róże, fiołki, liście laurowe lub dębowe, 
gałązki oliwne, mirtowe, z tymianku, bluszczu, la
wendy zdobiły głowy, stroje, posągi, zwierzęta ofiar
ne itp. Na podstawie przykładów odnalezionych w 
Rzymie i Pompei przyjmuje się, że kwiaty jako mo
tyw malarski pojawiły się w Europie w I w.n.e. Za
chowane tam malowidła ścienne i mozaiki świadczą, 
że ogród zaproszony został wtedy do domu.
Z kolei w średniowiecznych ogrodach klasztornych i 
zamkowych dominowały rośliny użytkowe, głównie 
przyprawowe, lecznicze i o właściwościach magi
cznych; roślin ozdobnych było niewiele. Coraz li
czniejsze były manuskrypty, a wkrótce książki dru
kowane o roślinach leczniczych i użytkowych. Naj
starsza z zamieszczonych ilustracji z drugiej połowy 
XIV w. pochodzi z tłumaczenia arabskiego dzieła z 
XII w. Jest to miniatura pokazująca zbiór pietruszki,
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1. Praca w ogrodzie
— rysunek 
w traktacie 
o rolnictwie 
Pietro
de Crescentisa 
z 1303 r.

używanej wówczas m.in. do wieńców pogrzebowych. 
Jeszcze w XIV w. wizerunki tych roślin są mało po
dobne do rzeczywistych, brane często z fantazji. 
Europejskie chrześcijaństwo stworzyło sztukę całko
wicie podporządkowaną religii, kwiatów używano ja
ko symboli, wykorzystując przede wszystkim róże, li
lie i irysy; pojawiły się one w miniaturach i bordiu- 
rach około 1400 r. W XV w. kwiaty „rozkwitły” w 
sztuce dzięki przedstawieniom „rajskich ogrodów”, 
które chrześcijaństwo przejęło z religii i sztuki Bli
skiego Wschodu. Inne zastosowania dekoracji kwia
towych zostały zakazane. W epoce renesansu 
(1550—1600) włączenie kwiatów do kultu religijnego 
przyniosło szybki wzrost ich uprawy w klasztorach i 
na terenach należących do kościoła. W klasztornych 
wirydarzach i krużgankach pojawiły się rośliny up
rawiane w pojemnikach. We Francji w XV i XVI w. 
nastąpił rozkwit wyrobu tapiserii — tzw. kartonnicy 
wykorzystywali sceny wiejskie i pasterskie z ukwie
conymi łąkami. Popularne były też gry rycerskie ze 
słynnymi wojnami kwiatowymi (co znalazło odzwier
ciedlenie w poezji rycerskiej). Dotychczasowy kanon 
przedstawień roślinnych przełamał Albrecht Diirer 
(1471 —1528), który z zainteresowaniem i skrupulat
nością obserwował i utrwalał rzeczywistość.
Na zamówienie władców, a później ogrodów bota
nicznych, muzeów i wydawców powstało wiele — do 
dziś zachowanych — cennych zbiorów ikonografii 
roślinnej. Do najznakomitszych malarzy tego gatun
ku należą: Georg Fogel (1563—1638), Nicolas Ro

bert (1610—1684), Gerard van Spaendonck 
(1746—1822), Pierre Joseph Redoute (1759—1840). 
Wyodrębniło się w tym czasie malarstwo bukietów 
komponowanych z wielkim kunsztem; stanowiło ono 
samoistny temat lub element martwych natur, por
tretów, pejzaży i scen rodzajowych. W trzecim dzie
sięcioleciu XVII w. tworzyli najwięksi malarze bu
kietów: Jan Brueghel (1568—1625), Ambrosius Bos- 
sehaert (zm. 1621), Roeland Savery (1576—1639) i 
David de Heem (1606—1683). Wśród malarzy odro
dzenia wyjątkowe miejsce zajmuje Giuseppe Arcim- 
boldo (1527—1593), uznawany za prekursora sur
realizmu dzięki swoim „głowom” komponowanym z 
różnych kwiatów, owoców, warzyw i innych ele
mentów roślinnych.
Malarstwo „botaniczne” było w XVI—XVIII w. 
wyrazem poszukiwania „prawd natury” i coraz więk
szego zainteresowania naukami przyrodniczymi. Po
czątkowo malarze wykorzystywali rośliny rodzime, 
pospolite i dziko rosnące, później oddzielano rośliny 
uprawne od dzikich. Wraz z odkryciami geografi
cznymi i podbojami pojawiły się w malarstwie ga
tunki obce, dla których zakładano ogrody botaniczne 
i oranżerie. Malarze znajdowali tam swoje modele, a 
często także zatrudnienie przy wykonywaniu ikono
grafii do zielników, katalogów i książek przyrodni
czych. W XIX w. rośliny egzotyczne umieszczano w 
tzw. ogrodach zimowych w formie np. szklarni poko
jowych, niszy, szaf kwiatowych, witryn czy kwiato
wych koszy.
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2. Inicjał 
z kwiatem;

mszał 
z przełomu 
XV i XVI w. 
wykonany 

przez 
iluminatorów 
krakowskich

3. Scena 
z zamknięcia

ołtarza 
Wita Stwosza 

w kościele 
Mariackim 

w Krakowie 
z XV w.; 

bordiura 
w formie 

roślinnych 
wici

4. Gobelin 
„Łąka 

kwietna” 
z początku 

XVI w.
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5. Ikonostas cerkwi 
z XVIII w.
w Mochnaczce 
(woj.
nowosądeckie)
— precyzyjne 
ozdoby roślinne 
(wici, liście, grona) 
uzupełnione 
bukietem 
żywych kwiatów

6. Zdobiony 
girlandami kwiatów 
wazon
z połowy XIX w.

7—10. Niektórzy
polscy malarze kwiatów: 
Leon Wyczółkowski 
„Kaczeńce” (1903 r.) (7), 
Zdzisław Jasiński 
„Wiosna” (1908 r.) (8), 
Józef Pankiewicz 
„Bukiet różnobarwnych 
kwiatów” (1925 r.) (9) 
i Alfons Karpiński 
„Różowe róże” (1929 r.) (10)
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11.12. Secesyjne kwiatowe 
ozdoby kamienic: 

w Warszawie przy ul. Śniadeckich (11) 
i w Bielsku-Białej przy ul. Olszewskiego (12)

(zdjęcia: 3 — Andrzej Stasiak, 5 — Jan Chojnowski, 12 — Kazimierz Kąsek)

Niektóre malarskie bukiety są prawdziwymi 

„antologiami” roślin. W okresie popularności 
jakiegoś gatunku natychmiast powstawały jego różne 

malarskie wizerunki. Tak było np. z tulipanami na 
przełomie XVI i XVII w., potem z hiacyntami i pi- 
woniami, prymulkami itd. Często malarze tworzyli i 
kompletowali szkice poszczególnych gatunków w 
okresie ich kwitnienia, a następnie komponowali z 
nich na obrazach wspaniałe bukiety, które realnie nie 
mogłyby powstać, ponieważ tworzyły je kwiaty kwit
nące w różnych porach roku. Źródłem modeli dla 
malarzy były też szablony, tradycje i zbiory rodzin
ne, zielniki, atlasy i albumy roślin. Często malarze 
kwiatów „świadczyli usługi” dla malarzy innych spe
cjalności, niektórzy zakładali własne ogrody, np. 
Claude Monet (1840—-1926) malował własny ogród 
wodny, a róże ze swojego ogrodu August Renoir 
(1841—1919). Vincent van Gogh (1853—1890) w 
świat słońca i kwiatów wprowadzony został przez 
kwitnące sady w okolicy Arles.
Choć w XVIII w. nastąpił rozwój botaniki (systema
tyka roślin Karola Linneusza) — to właśnie wtedy 
tematy kwiatowe zaczęły się wyjaławiać. Artyści 
malowali kwiaty posługując się teraz głównie wyo
braźnią i wplatając je w świat symboli. Malarze XIX 
w. początkowo szukali wrażeń i malowali to, co wi
dzieli, później sięgnęli do wyobraźni i uczuć. Dla 
ekspresjonistów kwiaty były tylko pomocne w szuka
niu „tajemnicy czystego koloru” i pretekstem do wa
riacji kolorystycznych; rośliny znów weszły w ano
nimowość gatunkową. Wydaje się, że cudowny, wio
senny bukiet Augusta Renoira ułożony jest już bez 
troski kompozycyjnej i kunsztu dawnych mistrzów. 
Przepiękne bukiety Odilon Redon (1840—1916) 

czy Pierre’a Bonarda (1867—1947) są świadectwem 
zupełnie wyzwolonego z dawnych kanonów przed
stawiania kwiatów. Są to już przede wszystkim 
„wersje malarskie” kwiatów prezentujące ich niezna
ne oblicza, indywidualne i osobiste dla każdego ma
larza. Na przełomie XIX i XX w. artyści moderniz
mu po raz ostatni sięgnęli do wzorców w naturze i 
dzięki nim kwiaty weszły do sztuki użytkowej na ska
lę masową.
Frapującym, odrębnym gatunkiem jest twórczość 
malarzy „naiwnych”, w której kwiat jest czymś z po
granicza jawy i snów dzieciństwa.

Można powiedzieć, że dekoracje roślinne, 
zwłaszcza bukieciarstwo, przeszły drogę od 
przepychu i wystawności na użytek reprezentantów 

władzy i religii do bardziej demokratycznych domów 
mieszczańskich, gdzie się wzbogaciły, ale i uprościły. 
Wreszcie dotarły do całego społeczeństwa, dając w 
efekcie największą różnorodność form, aby zaspokoić 
szeroki wachlarz gustów i potrzeb. Ze sztuki elitarnej 
stały się sztuką masową. Odrębna i mniej zmienna 
jest ludowa tradycja dekoracji roślinnych.
Malarstwo współczesne jest jakby coraz „lżejsze” 
pod względem formy i koloru, realistyczne szczegóły 
są syntetyzowane i upraszczane, co w kompozycjach 
roślinnych znajduje odbicie w postaci nadania więk
szego znaczenia formie i rozmieszczeniu poszczegól
nych elementów. Przyjmuje się, że po rewolucji z 
przełomu wieków większe zmiany w kierunku róż
norodności i indywidualizacji dekoracji roślinnych 
nastąpiły po 1965 r. Dla współczesnego malarza 
kwiat stał się chyba tematem zbyt banalnym. 
Malarstwem kwiatów zajmują się teraz głównie ko
biety, amatorzy, malarze naiwni i twórcy ludowi. 
Dokumentacja i propagowanie roślin rozwija się na
tomiast dzięki fotografii i filmowi. Czy jest więc 
możliwy powrót kwiatów do malarstwa na 
dawną skalę?

Irena Wasilewska
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Od Skandynawii 
przez Polskę, Ukrainę, 

Włochy, Francję 
do Hiszpanii 

ciągnęła się wędrówka 
plemienia Gotów 

od początku 
pierwszego tysiąclecia 

naszej ery. 
Dziś tę odyseję 

badają i rekonstruują 
archeolodzy.

Pobyt niektórych ludów na naszych ziemiach, to za
ledwie mgnienie oka, jedno lub kilka pokoleń, inne 
pozostawały tu dłużej. Nie wszyscy byli jednak ko
czownikami i nie wszyscy przybyli ze Wschodu. Na 
przykład Goci: „...Gotowie wyszedłszy z łona wyspy 
Skandii ze swoim krółem imieniem Berig, na w sumie 
trzech okrętach przybili do brzegu z tej strony oceanu, 
to znaczy do Gothiskandii... ” (Historia Gocka Jorda- 
nesa, przekład polski za E. Zwolskim). Jordanes pi- 
sząc te słowa w Konstantynopolu w połowie VI w. 
opierał się na Origo Gothica, dziele Kasjodora, do
stojnika na dworze króla Ostrogotów od 471 r. i 
władcy Italii od końca V w. Teodoryka Wielkiego 
(455—526). Legendarna opowieść o ludzie lub może 
ludach, bo mowa jest także o Gepidach, od lat do
starcza wielu hipotez naukowych i spekulacji. Mo
żemy wyjaśnić, że wyspa Skandia — to 
Skandynawia, zaś Gothiskandia — to najprawdopo
dobniej południowe wybrzeże Bałtyku. Znamy jed
nak starsze od dzieła Kasjodora źródła pisane wspo
minające o Gotach. Wymieniają ich Strabon (65 
p.n.e.—20 n.e.), Pliniusz Starszy (23—79), Tacyt 
(55—120) i Ptolemeusz (100—168). Według nich 
Goci mieszkali na południowym wybrzeżu Bałtyku 
już w pierwszej dekadzie I w.

Gocka 
odyseja

TADEUSZ BARANOWSKI
LESZEK GAJEWSKI

1. Gocka odyseja w Europie

Z
iemia kryje ślady setek pokoleń dawnych 
jej mieszkańców. Jeśli przyjrzeć się do
kładnie, to okaże się, że mamy do czynie
nia z mozaiką różnych ludów. Tak jest i na 
terenie Polski. Przed Słowianami lub już za czasów 
ich osiedlenia się przemaszerowały tędy znane i nie

znane z nazwy grupy ludności, m.in. Scytowie, Cel
towie, Sarmaci, różne ludy germańskie — Burgun
dowie, Bastarnowie, Wandalowie, Goci czy Gepido- 
wie, a także Hunowie, Awarowie, Węgrzy, Pieczyn- 
gowie, Mongołowie. Nie od dzisiaj pasjonuje nas py
tanie, co popychało ich do porzucania swoich siedzib 
i podejmowania dalekich wędrówek? Bez wątpienia 
chodziło o poprawę sytuacji gospodarczej — szuka
nie lepszych ziem, pastwisk i łąk, łagodniejszego kli
matu, cennych surowców. Przyczyną mogły też być 
klęski żywiołowe na terenach rodzimych — susza, 
przeludnienie itp. Żądza złota, zaszczytów i władzy 
lub przygód na miarę mitycznych bohaterów — to z 
pewnością również istotny powód. Ale zapewne grały 
rolę także czynniki dziś dla nas zupełnie irracjonalne. 

Germańscy Goci przybyli w okolice ujścia Wisły z 
południowo-wschodniej części Skandynawii, z dzi
siejszej prowincji Ostergotland oraz z wysp Gotlan- 
dii i Olandii. Nadal nie wiemy, jak byli liczni, wia
domo natomiast, że zetknęli się tutaj z Wenedami 
(ludnością staroeuropejską) — według Ptolemeusza 
„ludem wielkim”. Dla obu tych grup ludności nie 
bez znaczenia były korzyści czerpane z panowania 
nad ważnym odcinkiem funkcjonującego wówczas 
szlaku bursztynowego.
Ponieważ nic nie wskazuje na nagłą wymianę całej 
ludności na Pomorzu, archeolodzy szukają jedynie 
potwierdzenia pobytu jakichś nowych ludów. Są 
to występujące od I w. cmentarzyska z kurhanami 
i kręgami kamiennymi o średnicy do kilkudziesięciu 
metrów oraz groby oznaczone kamiennymi stelami 
(stojącymi płytami). W przeciwieństwie do panują
cego tu ciałopalenia, pojawia się zwyczaj chowania 
zmarłych niespalonych, a w grobach nie ma tak do
tąd licznej broni. Najbardziej godne uwagi cmenta
rze znajdują się w miejscowościach: Węsiory w woj.
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2. Kurhan 
z kamienną stelą 
na cmentarzysku 

w Węsiorach 
(woj. gdańskie) 

(I—II w.)

3. Kamienny krąg 
na cmentarzysku 

w Odrach 
(woj. bydgoskie) 

(I—II w.)

gdańskim i Odry w woj. bydgoskim. Do dzisiaj leżą 3 
one w odludnej okolicy i zwiedzając je można zrozu
mieć nastrój towarzyszący starożytnym ośrodkom 
kultowym, bowiem w miejscach tych nie tylko cho
wano zmarłych, ale odprawiano też różne obrzędy, 
być może składając ofiary z ludzi. Niektórzy badacze 
widzą także w kręgach kamiennych urządzenia do 
prostych obserwacji astronomicznych.

Siedzib Gotów można poszukiwać w tym czasie 
na Pomorzu i w północnej Wielkopolsce, ale 
nie nad dolną Wisłą i na wschód od niej, gdzie naj

prawdopodobniej zamieszkiwali Gepidowie, ów od
łam Germanów, który „spóźnił się” na przeprawę 
przez Bałtyk: „... Spośród trzech okrętów jeden, zawi
jając do przystani później od dwu pozostałych, co nie
raz się zdarza, miał nadać nazwę ludowi. W ich języku 
bowiem »leniwy« brzmi gepanta. Ze zniekształconego 
przezwiska powoli narodziło się miano »Gepido- 
wie«... ”.
Śladami przenikania na teren Pomorza grup gockich 
są zabytki określane przez archeologów mianem 
„kultury wielbarskiej” (od miejscowości Wielbark na 
przedmieściach Malborka). Pojawiają się wówczas 
cmentarzyska o mieszanym, ciałopalnym i szkieleto
wym obrządku pogrzebowym, z wyposażeniem róż
niącym się od dawniej stosowanego. Do grobów 
wkładano m.in. charakterystyczne ozdoby: klamerki 
esowate do zapinania naszyjników, bransolety z 
główkami węży i wisiorki gruszkowate. Taka sytuacja 
trwała na terenie Pomorza i Wielkopolski do około 
160—230 r. Od tego czasu następowało przesuwanie 
się ludności gockiej w kierunku południowo-wscho
dnim na Mazowsze, Podlasie, Polesie i Wyżynę Lu
belsko-Wołyńską. Najdalszy zasięg gockich znalezisk 
sięga co najmniej środkowego Dniestru i górnego 
Bohu. Na tych terenach stopniowo zarzucano zwy

czaj budowania kamiennych kręgów i oznaczania 
grobów stelami, nadal natomiast występowały kur
hany przykryte kamiennym płaszczem. Goci prze
mieszczali się w dwóch etapach — między drugą po
łową II w. i 230 r. dotarli, jak się przypuszcza, na 
wschód od środkowej Wisły, wyludniając dawniej za
jęte tereny. Później, do 270 r. przybyli na Wołyń, 
Ukrainę i doszli do Morza Czarnego.
Na całym obszarze wędrówki Gotów od Bałtyku do 
Morza Czarnego, zwłaszcza w okresie późnego cesar
stwa i wędrówek ludów, razem ze związkami ple
miennymi powstawały ośrodki władzy. W wyjątkowo 
bogato wyposażonych grobach, zwanych dziś „ksią
żęcymi”, zapewne pochowani zostali królowie ple
mienni. W grobach tych znajdujemy luksusowe 
przedmioty produkowane na terenie Imperium 
Rzymskiego, a także importowane z innych obsza
rów. Jordanes pisze o wędrówce Gotów w ten spo
sób: „Ponieważ liczebność plemienia szybko rosła, już 
bodaj piąty król po Berigu, Filimer, syn Gadariga, po 
naradzie zarządził, by wojsko Gotów razem z rodzina-
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4

4. Naczynie 
z grobu
na cmentarzysku 
w Masłomęczu 
(woj. zamojskie) 
(pierwsza połowa
III w.)

5. Kościany 
grzebień 
ze śladami 
po nitach
z cmentarzyska 
w Masłomęczu 
(koniec III w.)

6. 7. 8. Różne ozdoby 
znalezione
w grobach
na cmentarzysku 
w Masłomęczu: 
para srebrnych 
zapinek 
zdobionych 
złotem
(koniec II w.) (6), 
złota klamerka 
(II-III w.) (7) 
i zapinka z brązu 
zdobiona 
czerwoną emalią 
(koniec II w.) (8) 
(zabytki 
z Masłomęcza 
z badań
A. Kokowskiego)

(zdjęcia: 2, 3 — 
Tadeusz Baranowski, 
4—8 —
Bartosz Tropiło)

mi ruszyło w dalszą wędrówkę. Szukając zatem najod
powiedniejszych siedzib i stosownych miejsc dotarli do 
ziem Scytii, które w swym języku nazywali Oium 
(»Błonia«). Zachwycony wielką urodzajnością okolic, 
Filimer przeprawił tam połowę swego wojska”. Można 
przypuszczać, że legendarna kraina Oium — to tere
ny nad Morzem Czarnym, gdzie Goci stworzyli silne 
państwo (po raz pierwszy byli tam notowani w roku 
238). Na zachód od dolnego Dniepru mieszkali Wi- 
zygoci, na wschód Ostrogoci, około 290 r. dołączyli 
do nich Gepidowie. W IV w. ariański misjonarz 
Wulfńa (311—383), od 341 r. biskup zachodnich Go
tów, nawrócił ich na chrześcijaństwo, ułożył gocki al
fabet i dokonał przekładu Biblii na język gocki. W 
332 r. Goci stali się sprzymierzeńcami Imperium 
Rzymskiego, które liczyło na pomoc w obronie 
swoich granic nękanych przez najazdy barbarzyńców 
i na uspokojenie samych Gotów.
Odyseja gocka trwała dalej. W 370 r. Hunowie ude
rzyli na sarmackich Alanów, później nad Dnieprem 
pokonali Ostrogotów, w 375 r. rozbili nad Dniestrem 

Wizygotów. Nastąpiła wtedy paniczna ucieczka wie
lu ludów na zachód. Wizygoci przekroczyli Dunaj, 
poprosili o azyl w Imperium Rzymskim, jednak na 
skutek złego traktowania wzniecili powstanie, a w 
bitwie przeciwko nim pod Adrianopolem zginął w 
378 r. cesarz Walens. W 401 r. Wizygoci wkroczyli 
do Italii, w 410 r. zdobyli i zrabowali Rzym, potem 
udali się do Galii i utworzyli państwo ze stolicą w 
Tuluzie. Z kolei w końcu V w. państwo w Italii ut
worzyli Ostrogoci pod wodzą Teodoryka. W latach 
pięćdziesiątych VI w. Bizancjum odzyskało Italię i 
dawną prowincję Betykę w Hiszpanii. W VIII w. 
państwo Gotów znajdowało się w Asturii ze stolicą w 
Oviedo, nigdy nie zdobytą przez Arabów.
Na Krymie część ludności gockiej przetrwała aż do 
XVIII w., w naszym kraju pozostały tylko tajemni
cze, rozległe cmentarze z kamiennymi kurhanami i 
kręgami oraz wiele zabytków — przede wszystkim 
wspaniałe ozdoby strojów.

Tadeusz Baranowski 
Leszek Gajewski
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Wokół jednego zabytku

Zaginiony portret

W majowym numerze „Spo
tkań z Zabytkami” z 1994 
r. ukazał się obszerny ar

tykuł pióra prof. Tadeusza S. Jaro
szewskiego poświęcony dziejom pa
łacu w Kozłówce koło Lubartowa. O 
pałacu tym, sięgającym swą historią 
pierwszej połowy XVIII w. i zwią
zanym przez blisko 200 lat z rodziną 
Zamoyskich, autor we wstępie napi
sał: „Jest to jedna z najciekawszych 
siedzib magnackich w Polsce ukształ
towanych całkowicie na nowo na prze
łomie dwóch stuleci”.
Owe zmiany zarówno w samej bryle 
pałacu, jak i wystroju wnętrz 
Kozłówka zawdzięcza kolejnemu 
właścicielowi z rodziny Zamoyskich 
— Konstantemu Stanisławowi 
(1846—1923), na którego całe roz
ległe dobra przeszły w 1870 r. W 
tym samym roku Konstanty poślubił 
Anielę z Potockich (1850—1917). 
Młody właściciel powziął zamiar 
stworzenia dla swej rodziny godnej 
siedziby, któ.ra mogłaby konkurować 
z rezydencją kuzynów w położonym 
niedaleko Zamościa Klemensowie. 
Hrabia Konstanty był barwną posta
cią o wyjątkowej kulturze osobistej, 
poczuciu humoru, „swobodzie obejś
cia” — jak pisali jemu współcześni; 
odznaczał się przy tym „prawdziwie 
wielkopańską uprzejmością i grze
cznością”. Zygmunt Kamiński, pro
fesor Politechniki Warszawskiej, za
przyjaźniony z hrabią Konstantym i 
częsty gość w pałacu, tak wspominał: 
„Istotną pasją pana domu były jego 
obrazy. Ściany rezydencji kozłowiec- 
kiej, a zwłaszcza wielkiej piętrowej sa
li balowej, będącej salonem i położonej 
w centrum pałacu, od dołu do góry 
zawieszone były obrazami”.
Trudno powiedzieć, jakie płótna 
zdobiły poszczególne pomieszczenia 
pałacu, tym bardziej że nie zachowa
ły się przedwojenne inwentarze. 
Wspomniany prof. Kamiński wy
mienił kilka, jego zdaniem znaczą

cych. Był to obraz pędzla Palmy 
Vecchio — „gwóźdź zbiorów” o nie
znanym temacie, podobno przywie
ziony z Wenecji przez hetmana 
Zamoyskiego, dalej „ oryginalne dzie
ła najlepszych majstrów, m. in. Gerar
da”. Wymieniał ponadto „wielki re
prezentacyjny portret króla Stanisła
wa Poniatowskiego w stroju korona
cyjnym, pędzla Bacciarellego pocho
dzący z zamku królewskiego w War
szawie”. Konstanty Zamoyski na 
równi z obrazami pędzla znanych 
mistrzów, które odziedziczył po po
przednich właścicielach pałacu, cenił 
kopie. Te ostatnie nabywał za grani
cą bądź „obstalowywał” w Polsce, 
głównie u Józefa Buchbindera. 
Szczególną wagę przywiązywał do 
portretów antenatów, a pragnąc 
stworzyć galerię rodową godną sie
dziby pierwszego ordynata kozło- 
wieckiego (ordynacja utworzona zos
tała w 1903 r.), zamawiał wizerunki 
przedstawicieli familii Zamoyskich 
oparte, jak pisze prof. T. S. Jaro
szewski, „na rozmaitych przekazach 
ikonograficznych ”.

Około 1871 r. hrabia Konstanty 
zamówił portret swej młodej, 
wówczas dwudziestodwuletniej żo

ny, u Jana Matejki. Matejko pracę 
nad portretem Anieli ukończył w 
1872 r., co potwierdzała data umie
szczona obok sygnatury malarza: J. 
M. 1872. Obraz został namalowany 
na płótnie o wymiarach 139 x 91 cm, 
przedstawiał młodą kobietę w pozy
cji siedzącej, ujętą w 3/4, twarzą 
zwróconą do widza. Z czarno-białej 
reprodukcji zamieszczonej w mono
grafii Matejki autorstwa Mieczysła
wa Tretera możemy domyślać się, że 
portretowana miała jasne włosy opa
dające na ramiona, ubrana była w 
ciemny strój (suknię?), uszyty praw
dopodobnie z aksamitu i obszyty fu

trem, spod którego przy dekolcie i 
rękawach widoczne były białe ko
ronki. W prawej dłoni trzymała różę, 
lewa dłoń luźno spoczywała na su
kni. Tło obrazu stanowił gobelin, 
„który znajduje się u niej”, jak podał 
Marian Gorzkowski; stąd też obraz 
znany był pod tytułem: „Portret 
Anieli Zamoyskiej z domu Potockiej 
na tle gobelinu”.
Portret wzbudził mieszane uczucia. 
Stanisław Tarnowski w monografii 
Jana Matejki zarzucił malarzowi, że 
wizerunek portretowanej nie jest 
zgodny z jej aktualnym wiekiem. „ W 
rzeczywistości lat zaledwo dwadzieś
cia — pisał — regularność rysów jak u 
greckiej kamei, a wdzięk i gracja mło
dości, jak u dziewczynek Greuze’a, 
tylko bez świadomości siebie, tembar- 
dziej bez afektacji i maniery. Na por
trecie stoi potężna czterdziestoletnia 
kobieta, z rysów wprawdzie do pani 
Zamoyskiej podobna, ale z owalem 
twarzy prawie kwadratowym, z brodą 
energiczną i ciężką, z wyrazem har
dym i twardym, który w sam raz 
przystałby królowej Bonie na przy
kład”. Trudno nie zgodzić się z opi
nią Tarnowskiego. Nic dziwnego, że 
Konstanty Zamoyski ujrzawszy por
tret miał podobno zawołać: „Mi
strzu, mistrzu, moja żona tak nie 
wygląda!” Na co Matejko spokojnie 
odpowiedział: „Ale tak powinna, pa
nie hrabio, wyglądać!”. Co prawda 
anegdota ta mogła się odnosić do in
nego portretu Matejki przedstawia
jącego Alfredową Potocką z Łańcu
ta, pozostańmy jednak przy „wersji 
kozłowieckiej”.

Nie wiadomo, gdzie obraz był 
eksponowany. Zdaniem pani 
Róży Maliszewskiej zajmującej się 

zbiorami w Kozłówce, na pewno nie 
w części reprezentacyjnej pałacu 
(tam znajdował się m.in. drugi obraz 



Matejki „Jan Zamoyski pod Byczy
ną”, zamówiony również przez hra
biego Konstantego). Świadczą o tym 
zachowane do dziś nieliczne fotogra
fie, przedstawiające głównie część 
reprezentacyjną pałacu. Portret

przy portrecie Potockiej podał: 
„Własność tejże w Warszawie”, ma
jąc zapewne na myśli pałac Zamoy
skich na Foksalu, który Aniela z 
Potockich wniosła w posagu. Czy 
znaczyłoby to, że obraz został prze

mógł zatem zdobić apartamenty 
prywatne: sypialnię Anieli bądź 
Konstantego. Przyjęło się określać 
pałac w Kozłówce jako miejsce 
przechowywania obrazu. Jednak 
wspomniany już Tarnowski w spisie 
właścicieli dzieł Matejki (w 1897 r.) 

wieziony do Warszawy? Raczej mało 
prawdopodobne. Tym bardziej że 
Edward Chwalewik w Zbiorach pol
skich wydanych w 1926 r., wspomina 
o trzech obrazach pędzla Matejki, 
jakie znajdowały się wówczas w 
Kozłówce: portrecie Anieli Zamoy

skiej, portrecie Konstantego Zamoy
skiego oraz kompozycji historycznej 
„Zamoyski pod Byczyną”. Tu należy 
się jednak sprostowanie. Otóż Chwa
lewik popełnił błąd, bowiem w 
obecnym stanie badań nie jest znany 
portret Matejki przedstawiający 
pierwszego ordynata kozłowieckiego 
i chodziło zapewne o portret pędzla 
innego malarza.
Aniela Zamoyska zmarła w 1917, 
Konstanty w 1923 r., nie pozosta
wiwszy potomstwa. Wobec tego or
dynacja kozłowiecka przeszła na 
Adama Zamoyskiego (1873—1940), 
stryjecznego brata Konstantego, 
ożenionego z Marią Potocką. Po nim 
ostatnim ordynatem został syn Ale
ksander. Druga wojna światowa nie 
dotknęła tak bardzo pałacu i jego 
zbiorów, jak wiele innych polskich 
rezydencji. Niestety, najcenniejsze 
dzieła sztuki, w tym portret Anieli 
Zamoyskiej oraz obraz „Zamoyski 
pod Byczyną”, wobec zbliżającego 
się frontu, zostały przewiezione do 
Warszawy późną wiosną (prawdo
podobnie w czerwcu) 1944 r. przez 
Jadwigę z Brzozowskich Zamoyską i 
— podobno — złożone w piwnicach 
kamienicy Zamoyskich przy ul. 
Kredytowej 10. Według relacji prof. 
Z. Kamińskiego miały ulec tam 
„sproszkowaniu i spaleniu w czasie 
powstania 1944 r. Nic nie ocalało. 
Były tam, jak to słyszałem w Często
chowie z własnych ust jednej z pań 
Zamoyskich z Kozłówki w r. 1945, nie 
tylko obrazy, ale i najcenniejsze meble , 
i sprzęty, dywany, srebra rodzinne, 
futra etc. (...) W roku 1948 — pisze 
dalej Kamiński — widziałem przy
wiezione i złożone w pałacu w Cieleś- 
nicy koło Janowa Podlaskiego niektóre 
meble zabytkowe z Kozłówki (...)”■ Z 
kolei według danych uzyskanych od 
dyrektora Muzeum-Pałacu w Koz
łówce Krzysztofa Korneckiego, 
skrzynie z dziełami sztuki zostały 
„umieszczone prawdopodobnie w ka
mienicach Zamoyskich i Brzozowskich 
oraz w magazynach Muzeum Naro
dowego przy ul. Podwale, zaś według 
innych informacji na Pradze, gdzie 
miały szanse przetrwać Powstanie 
Warszawskie”. Pozostaje nam zatem 
wierzyć w tę ostatnią informację...

Monika Kuhnke



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

„Pan z wąsami”

O tym, że dzieła sztuki, 
podobnie jak my 
wszyscy, doświadcza

ją biegu historii, dowodzić ni
komu nie trzeba. Czasem ich 
los splata się z jakimś ważnym 
(a więc godnym uwagi) wyda
rzeniem. Czasem na drodze 
zapomnianego zabytku pojawi 
się ktoś powszechnie znany, 
przyciągający uwagę ogółu — 
wówczas istnieją spore szanse 
na przywrócenie pamięci o ta
kim właśnie pozornie porzu
conym, a nierzadko bardzo 
cennym przedmiocie. Ile to 
razy do lektury gazetowych 
sensacji zachęcały nas (i za
chęcają) krzykliwe tytuły w 
rodzaju: Obraz znad łóżka Hit
lera trafił do naszych zbiorowi 
Częściej jednak za zakrętami 
historii niknęły gdzieś na dłu
gie lata nie tylko pojedyncze 
obiekty muzealne, ale także ca
łe kolekcje, znane i cenione 
zbiory. Dzięki przychylności 
pracowników Lwowskiej Ga
lerii Obrazów we Lwowie 
mamy okazję po raz pierwszy 
zobaczyć w reprodukcji nie
mal zapomniany obraz niemal 
zapomnianego polskiego mala
rza: „Portret Januarego Su
chodolskiego”, namalowany w 
1843 r. przez Antoniego Zie- 
mięckiego (1806—1889), ma- 
larza-amatora, ilustratora ksią
żek i rysownika z Warszawy. 
Obraz ten wymieniony jest już 
w 1877 r. przez Edwarda Paw
łowicza w jego Katalogu Mu
zeum imienia Lubomirskich 
(Lwów 1877, s. 145, poz. 392): 
„Suchodolski January, mai. 
Antoni Ziemęcki (!). Wielkość 
naturalna. Półpostać przed 
sztalugą, z ołówkiem w ręku ”, a 
ponownie, już z poprawną pi
sownią nazwiska, w 1889 r. w 
następnym wydaniu katalogu 
(s. 196, poz. 509). Dwadzieścia 
lat później Mieczysław Treter, 
w Przewodniku po Muzeum 
imienia Książąt Lubomirskich 
(Lwów 1909, s. 87) od tego 
właśnie portretu rozpoczął 
omawianie malarstwa prezen
towanego w Galerii Obrazów: 
„Galerya obrazów mieści się w 
budynku przybudowanym do 
głównego skrzydła gmachu i 
obejmuje mały westibul z klatką 
schodową, oraz wielką salę z 

górnem oświetleniem na pier
wszym piętrze (...) Na lewo od 
wejścia: (poz.) 252. “Portret 
malarza Januarego Suchodol
skiego (7797—1875); malował 
Antoni Ziemięcki«”. Wspomina 
też o nim Emanuel Swieykow- 
ski w Pamiętniku Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w 
Krakowie. 1854—1904 (Kra
ków 1905, s. 330), a także Je
rzy Guttler w Spisach obrazów 
i rzeźb Lwowskiej Galerii 
Obrazów (Lwów 1944, Dział 
VII: Spis obrazów z Muzeum 
im. Lubomirskich przejętych 
przez Lwowską Galerię Obra
zów, poz. 48/252; maszynopis 
w Instytucie Sztuki Polskiej 
Akademii Nauk: „Ziemięcki 
Antoni (1806—18?). Portret 
Januarego Suchodolskiego. Olej 
na płótnie, 94,4 x76 cm, sygno
wany z lewej u dołu: Ziemięcki/ 
1843 na odwrocie — farbą 
czarną Ant. Ziemięcki malował 
w roku 1843/ w Warszawie”.
Nie jest to więc płótno niezna
ne, chociaż z pewnością dotąd 
niedoceniane. Nie wspominają 
o nim w żadnym kontekście 
biografowie Januarego Su
chodolskiego, nic nie wiadomo 
o losach obrazu do chwili po
jawienia się w lwowskim mu
zeum. Możemy jedynie do
myślać się, że trafił tam praw
dopodobnie w 1870 r., kiedy 
książę Jerzy Lubomirski prze
kazał tworzącej się placówce, 
poza obrazami i rycinami, tak
że zbrojownię i pamiątki histo
ryczne ze zbiorów książąt Lu
bomirskich. Z całą pewnością 
natomiast wiemy, że portret 
znalazł się w Galerii Obrazów 
jeszcze za życia Antoniego 
Ziemięckiego. Lecz jakże to 
mało!
Spróbujmy więc poszukać od
powiedzi na choćby jedno 
związane z tym obrazem pyta
nie: skoro malowany był w 
1843 r., czy Ziemięcki wysta
wił go wraz z innymi portre
tami na warszawskiej wystawie 
dzieł sztuki w 1845 r., na wy
stawie najbliższej pod wzglę
dem terminu i — co bodaj 
najważniejsze — cieszącej się 
wówczas dużym zaintereso
waniem? Pytanie o tyle intry
gujące, że nie można na nie 
odpowiedzieć wprost, posłu

gując się na przykład katalo
giem wystawy, gdyż zwycza
jowo nie ujawniano publicznie 
nazwisk portretowanych osób, 
a odgadywanie ich stanowiło 
jedną z atrakcji tak urządza
nych ekspozycji.
Wystawa mieszcząca się na te
renie Uniwersytetu Warszaw
skiego, w jednym z gmachów 
Pałacu Kazimierzowskiego, 
czynna była od 27 czerwca do 
co najmniej 6 września 1845 r. 
Wzięło w niej udział 74 arty
stów prezentujących 253 pra
ce, z których większość ujęto 
w katalogu dostępnym już kil
kanaście dni po jej otwarciu. 
Frekwencja, jak zgodnie oce
niano, była bardzo duża, zain
teresowanie prasy i krytyki 
nadzwyczajne. Ziemięckiemu, 
artyście-amatorowi, jednemu 
z wielu i — przyznajmy to — 
nie najwyżej ocenianemu wy
stawcy, rzecz prosta, nie po
święcono zbyt wiele uwagi. 
Ale poza dwoma obrazami o 
tematyce historycznej, które 
zostały szerzej omówione w 
sprawozdaniach z wystawy, 
wspomniano też o jego portre
tach. Dodać wypada, że właś
nie w dziedzinie malarstwa 
portretowego artystę tego ce
niono najbardziej.
Józef Kenig, publicysta i kry
tyk sztuki pracujący dla „Ga
zety Warszawskiej”, później
szy jej główny redaktor, tak o 
tym napisał: „ W ośmiu jego 
(Ziemięckiego) portretach znać 
widoczne stopniowanie w po
stępie, każden z nich wskazuje 
jeden krok dalej w sztuce, za
czynając od portretu oficera od 
kurdów nr 79, którego najlepsza 
część, to jest wybornie i z pracą 
oddane trudne złote dodatki 
ubioru, giną dla oczu patrzą
cych z powodu wysokości zawie
szenia, aż do portretu nr 78, 
człowieka w wieku z wstążką le
gii honorowej w guziku, w któ
rym najwybitniej widzimy owo 
tchnienie życia”. Nietrudno 
zauważyć, że choć krytyk — 
pamiętając o zasadzie anoni
mowości przy omawianiu pre
zentowanych na wystawie por
tretów — nazwisk nie podał, 
to między wierszami przemy
cił jednak kilka istotnych in
formacji, pozwalających rzucić 

przynajmniej cień podejrzenia 
co do portretowanych osób. 
Kenig pisał dalej: „Podobień
stwo w portretach zajmować 
nas pis z ących nie może, jednak
że nr 76 przedstawiający na
szego najznakomitszego drama
tycznego pisarza, lub portret 
jednego z bardzo znanych 
naszych malarzy (podkr. 
WP) wskazują, że i na tej za
słudze, jakkolwiek ważnej tylko 
dla szczególnych indywiduów, 
chociaż obojętnej dla ogółu 
sztuki, nie zbywa panu Zie
mięckiemu”. („Gazeta War
szawska”, nr 199 z 31 lipca 
1845 r.).
Być może ów tajemniczy nr 76 
— to portret hrabiego Ale
ksandra Fredry. Tak przynaj
mniej mniemać można posłu
gując się opinią tego samego 
autora, który pół roku wcześ
niej oznajmił: „Dramat ma 
dwóch obecnie przedstawicieli: 
Fredrą i Korzeniowskiego” 
(„Gazeta Warszawska”, nr 330 
z 11 grudnia 1844 r.). Na 
Fredrę wskazuje nie tylko 
ustalona w przytoczonym 
zdaniu kolejność świadcząca, 
że to on właśnie w odczuciu 
Keniga zasługiwał w tym cza
sie na najpochlebniejszą, naj
wyższą ocenę. Więc cóż poza 
tym? Warszawska wystawa 
sztuki odbywała się lateml845 
roku, w okresie szczególnej 
popularności komediopisarza. 
Dopiero co odbyła się entuzja
stycznie przyjęta przez publi
czność i recenzentów war
szawska prapremiera Dożywo
cia (9 kwietnia 1845 r.), która 
spowodowała wznowienie Li
stu (31 sierpnia 1845 r.) oraz 
Odludków i poety (21 września 
1845 r.), a już szykowała się 
następna prapremiera, z górą 
od dziesięciu lat wyczekiwanej 
w stolicy Zemsty (26 września 
1845 r.). Możemy domyślać 
się zatem, że jeśli Ziemięcki 
rzeczywiście portretował ko
mediopisarza, to mógł to 
uczynić na wiosnę 1845 r., 
kiedy Fredro — zawsze dbają
cy o sceniczny kształt swoich 
sztuk i często osobiście doglą
dający ich realizacji — być 
może uczestniczył w przygo
towaniach do prapremiery 
Dożywocia. Ale to wszystko. 
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Tymczasem o Józefie Korze
niowskim — wymienionym na 
liście rankingowej Keniga na 
drugim miejscu — wiemy 
przynajmniej tyle, że po sześ
ciu latach pobytu w Charko
wie w październiku 1844 r.

ma żadnych kłopotów, a to 
głównie dzięki podpowiedzi 
Seweryna Oleszczyńskiego, ma
larza i grafika, autora opu
blikowanej w „Gazecie Co
dziennej” satyry na krytyków 
sztuki zatytułowanej Zdarze

sami — słowo honoru, ja go 
znam, widuję codzień rano w 
Saskim Ogrodzie, ale nie sam 
chodzi — oh, tak nie sam, ale 
skoro paletę w ręku trzyma, wi
dać, że maluje, czemuż nie pa
trzy się na obraz, ale odwróco

przybył do Warszawy. Może 
więc to jego wizerunku, a nie 
Aleksandra Fredry należałoby 
doszukiwać się w portrecie 
wykonanym przez Antoniego 
Ziemięckiego i oznaczonym 
numerem 76 w katalogu war
szawskiej wystawy sztuki?
Wróćmy jednak do wzmian
kowanego przez krytyka sztuki 
jednego z bardzo znanych 
naszych malarzy. Z jego 
identyfikacją, szczęśliwie, nie 

nia prawdziwe na wystawach 
przemysłu i sztuki, w której (nr 
228 z 30 sierpnia 1845 r.) czy
tamy m.in.: „Musiał się dandy 
odpowiedzią moją obrazić, bo 
już nie czyniąc mi więcej zapy
tań, wprost zaglądając za każ
dym obrazem do »Gazety« nu
mer po numerze krytykował, a 
nawet i portretom nie darował 
(...) stanąwszy przed jednym z 
pięknych portretów Ziemięckie
go, zawołał: »A h ten pan z wą

ny spogląda na wiatr, jakby 
muchy gonił? «
»— Istotnie — odrzekłem — 
jak on się oko w oko wpatruje w 
pana.« ”
Opisanym malarzem był z całą 
pewnością January Suchodol
ski. By dojść do takiego 
stwierdzenia, wystarczy zapo
znać się z dobrze znanym re
portażem J. I. Kraszewskiego 
pt. Pracownia Suchodolskiego 
(po raz pierwszy zamieszczo

nym w „Tygodniku Peters
burskim” nr 94 z listopada 
1838 r., później kilkakrotnie 
przedrukowywanym w całości 
bądź we fragmentach). Znaj- 
dziemy tam m.in. literacki 
portret pana z wąsami, dosko
nale korespondujący z wszyst
kimi znanymi jego podobi
znami malarskimi: „Człowiek 
średniego wieku, blady, coś woj
skowego w twarzy i ruchu, wąsy 
tępo ucięte, uśmiech smutny i 
spokojny, ułożenie ujmujące i 
miłe, ubiór poufały i wygodny, 
zaniedbany, twarz wcale nie 
cudzoziemska, owszem, jeden z 
typów często u nas spotyka
nych. ” Znajdziemy też infor
macje o pozostałych szczegó
łach dotyczących malarza z 
portretu zaprezentowanego na 
wystawie przez Antoniego 
Ziemięckiego. A więc: bliskość 
Ogrodu Saskiego — „Tak 
myślałem przez Saski Ogród 
ogołocony z liści idąc i kierując 
się ku pracowni (...) Januarego 
Suchodolskiego", zgodną z jego 
ówczesnym miejscem za
mieszkania (przy ul. Grani
cznej 13) — „Juźeśmy byli we 
drzwiach domu niepozornego 
wcale, ale czystego, i szliśmy po 
wschodach, mijając drzwi kon
sulatu austriackiego i kierując 
się jeszcze wyżej", a nawet 
owego towarzysza codzien
nych spacerów w Ogrodzie 
Saskim — „U progu (...) śli
czny pies duński, faworyt dzieci 
i ich obrońca zapewne. ” 
Wątpliwości nie ma więc ża
dnych: portretowaną osobą 
był January Suchodolski. Jed
nakże, jeśli dać wiarę opisowi 
obrazu pozostawionemu nam 
przez Oleszczyńskiego, wydaje 
się, że portret z Galerii Lwow
skiej i portret z wystawy w 
1845 r. — to dwa różne płótna; 
na pierwszym artysta przed
stawiony jest z ołówkiem w rę
ku, na drugim trzyma malar
ską paletę. Dlatego też na po
stawione wcześniej pytanie, 
czy prezentowany tu, po
chodzący ze zbiorów Lwow
skiej Galerii Obrazów portret 
Januarego Suchodolskiego 
pokazano w 1845 r. na wysta
wie sztuk pięknych w War
szawie — jednoznacznie od
powiedzieć nie można.

Wojciech Przybyszewski
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Lwowska impresja: Rynek

Ziemia czerwieńska, w 
której leży Lwów, zos
tała zajęta przez księcia 
Włodzimierza w 981 r. Można 

to uznać za pierwszy cios w 
plecy, jako że Mieszko I był 
wówczas uwikłany w wojnę z 
naszym wspólnym wrogiem — 
Niemcami. Kolejnym polskim 
królom udawało się odzyski
wać utracone ziemie na pe
wien czas — dopiero ostatni z 
Piastów — Kazimierz Wielki 
odebrał to, co utracił pierwszy. 
Wybudował wówczas nowe 
miasto królewskie z kamienia i 
cegły, obwiedzione podwójnym 
murem i fosą, z dwoma zam
kami: Wysokim i Niskim. Cen
trum administracyjno-spo- 
łeczne nowego grodu stanowił 
oczywiście Rynek z ratuszem. 
Było to nie tylko miejsce han
dlu, ale i uroczystego święto
wania, tu także wymierzano 
sprawiedliwość — stał pręgierz, 
obok którego ścięto trzech 
hospodarów wołoskich za 
zdradę Rzeczypospolitej.
Gdybyż Rynek mógł przemó
wić... Ale mówią kamienie: te 
zawarte jeszcze w gotyckich 
łękach i renesansowych atty- 
kach. Mówią barokowe woluty 
i rokokowe muszle. Obecny tu 
jest neoklasycyzm, eklektyzm i 
secesja. Mimo licznych poża
rów, zniszczeń i zmian, w 
Rynku dają swoje świadectwo 
wszystkie epoki: od średnio
wiecza po modernizm.
Najważniejsza budowla — ra
tusz — utrzymana w koszaro
wym „stylu austriackim”, zy
skała we Lwowie (gdzie niko
mu i niczemu nie darowano) 
prześmiewcze miano: „pudłu 
ratuszowy”. Ale też ile urzę
dów mieści do dziś ten gmach 
budowany z typowym aus
triackim praktycyzmem?! 
Wkrótce po ukończeniu trzeba 
go było odbudowywać, jako że 
gen. Kammerstein spalił go 
częściowo w powstaniu 
1848 r., zasypując miasto gra
natami. W narożach ratusza 
znajdują się pęki starych latarń 
i cztery studnie z empirowymi 
rzeźbami Henryka Witwera: 
Neptun i Amfitryta, Diana i 
Adonis. Nie zawsze jest w nich 
woda — w mieście też często 
jej brakuje, jako że nadmiernie 
zostało rozbudowane i uprze
mysłowione. Tymczasem nie
gdyś był na Rynku staw z ry
bami, bardzo potrzebny w 
często obleganym mieście. Po-

1

tem były karpie w oblodzo
nych sadzawkach studzien
nych przed Bożym Narodze
niem. A dookoła Rynek zabu
dowali: Polacy, Ślązacy, Nie
mcy z Nadrenii, Ormianie, 
Włosi, Grecy, Węgrzy, pó
źniej i Żydzi. Tu mieszkał flo
rencki Bandinelli, tu wenecki 
Massari, tu Korniakt z Krety i 

Szolc-Wolfowiczowie z Wroc
ławia.
Tu szwajcarski Andreolli miał 
swoją cukiernię, a tu swojski 
Michotek swoją. Tu mieszkali 
braciszkowie zakonni, tu bi
skupi, a tu pani Łużkowska 
(nomen omen) króla uwodziła 
(albo na odwrót!). Tu mieszkał 
Śobieski, a tu znów Korybut 

Wiśniowiecki ducha wyzionął. 
Tu namiestnik hr. Pergen re
zydował, a tu „Narodna Tor- 
hiwla”. A naprzeciw starej ap
teki Terleckiego knajpa arty
styczna „Atlas”, odpowiednik 
wyeksportowanej ze Lwowa 
do Krakowa cukierni mistrza 
Michalika, późniejszej słynnej 
„Jamy”. Tu się też światła roz-
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1.2. Rynek 45: tu mieściła się 
słynna knajpa artystyczna 

„Atlas” (1); gotycki łuk pod 
klasycystycznymi konsolami 

w tej kamienicy (2)
3. Arkady dziedzińca 

kamienicy Królewskiej 
(Rynek 6)

4.5. Portale 
kamienicy Janszulcowskiej

(Rynek 26): 
gotycki w formie 

liścia koniczyny (4) 
i renesansowy (5) 

6. Kamienica Czarna (Rynek 4): 
bogate zdobienie 

między oknami świetlicy 
na pierwszym piętrze 

(wypukłe rozety, winna latorośl, 
płaskorzeźba 

Matki Bożej nad filarem) 
(zdjęcia: Zdzisław J. Zieliński)

jarzały w bańkach przed świę
tami w narożnej mydlarni — a 
na drugim rogu, w „Truście”, 
całe armie ołowiane nacierały 
na siebie z czołgami, armatami 
i samolotami.
Tutaj wyszczekane krupiarki 
łyczakowskie handlowały przez 
cały rok. Rozkwitał wschodni 
bazar kolorami, zapachami i 
kupieckim zaśpiewem: tu ka
wony, tam zaleszczyckie wi
nogrona, makagigi i chałwa w 
różnych odmianach. Tutaj 
wiejskie baby przynosiły całe 
płachty pełne róży — obrywa
ły, formowały wonne sterty 
lekkich płatków na sok i na 

konfitury. Bo to, panie, jak już 
pączki — to tylko z różą, po
sypane cukier-mączką! Inne 
znowu miały bobu całe pira
midy — pachnącego, seledy
nowego, wydobywanego z cze
luści strąkowych, wyłożonych 
srebrnym aksamitem. Z tego 
Żydzi zaraz robili „hajsse bo- 
bełe”, sprzedawane w gaze
towych tutkach. W zimie 
mieściły porcje gorących „ma
ronów”, wypiekanych w ma
łych piecykach. Eh, tak się tyl
ko przez chwilę człowiek roz
marzył...

Zdzisław J. Zieliński
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Los wiatraków

W całości lub części 
swej bryły obracały 
się do kierunku wia

tru. Nierzadko zmieniały 
właściciela i lokalizację, „węd
rując” po kilkadziesiąt kilome
trów. Obok wież kościelnych 
stanowiły ważny pionowy ak
cent w wiejskim krajobrazie 
kulturowym. To tylko niektó
re cechy decydujące o niezwy
kłości wiatraków na tle innych 
obiektów budownictwa wiej
skiego. Przede wszystkim 
jednak wiatraki miały, jak 
żaden inny gospodarczy 
obiekt, własną duszę, ukry
tą gdzieś w powolnym ru
chu śmigów, w poskrzypu- 

trzebną do przemiału czerpały 
z siły wiatru, która nic nie 
kosztowała. Ustępowały miej
sca tylko młynom wodnym w 
dolinach rzek, ale na wzniesie
niach i otwartych równinach 
panowały niepodzielnie.
Postęp techniczny okazał się 
dla wiatraków zabójczy. Mię
dzy innymi elektryfikacja wsi, 
ale także pewne działania ad- 
ministracyjno-polityczne spo
wodowały, że od połowy na
szego wieku liczba czynnych 
wiatraków zaczęła gwałtownie 
spadać. W ciągu ostatnich kil
kunastu lat nieczynne już wia
traki zaczęły w ogóle znikać z 
naszego krajobrazu. Procesu 

pięciu latach należy spodzie
wać się jeszcze większego 
spadku ich liczby.
Latem 1995 r. odwiedziłem 
ponad 20 wiatraków w wo
jewództwie białostockim. 
Ogólnie można je podzielić na 
dwie grupy: mniejszą obejmu
jącą wiatraki otoczone właści
wie pojmowaną opieką oraz 
większą — wiatraki znajdujące 
się w stanie degradacji. Spo
kojny o swój los może być naj
starszy w województwie wia
trak z 1836 r. typu kozłowego. 
Zbudowany we wsi Matyski 
koło Łap przewędrował w 
1954 r. do wsi Rzędziany, 
gdzie pracował jeszcze pięć lat. 

skansenu planuje się przenie
sienie jeszcze trzech wiatra
ków. Na szczęście, zdarzają się 
jeszcze nieliczni właściciele, 
zwykle starzy młynarze lub ich 
potomkowie, którzy dbają o 
swoje nieczynne wiatraki. Dla 
powstrzymania destrukcji, 
zwłaszcza wewnętrznych drew
nianych mechanizmów, naj
ważniejszy jest szczelny dach. 
Piękny wiatrak holenderski we 
wsi Aulakowszczyzna został 
zabezpieczony przez pokrycie 
obrotowej czapy i zewnętrzne
go fragmentu wału skrzydło
wego blachą. Zestawienie no
wego materiału z miękką gon
tową fakturą ścian wiatraka nie

jących drewnianych prze
kładniach i w szumie ża
ren.
Jednak to nie romantyczność 
wiatraków — młynów wietrz
nych zdecydowała o doniosłej 
roli gospodarczej, jaką odgry
wały w minionych wiekach. 
Obiekty te miały jedną pod
stawową zaletę — energię po

tęgo nie uda się już chyba 
powstrzymać. W województ
wie białostockim, które należa
ło do zasobniejszych w wiatra
ki, było ich w 1980 r. prawie 
120, w tym pięć pracowało. W 
1992 r. liczba ta zmniejszyła 
się do około 90 obiektów, z 
których żaden już nie praco
wał. Obecnie, po kolejnych 

Potem prawie 30 lat stal nie
czynny, a pod koniec lat 
osiemdziesiątych odbył drugą 
wędrówkę do Białostockiego 
Muzeum Wsi w Jurowcach. 
Przed ponownym złożeniem 
elementy wiatraka poddano 
konserwacji, części najbardziej 
zniszczone wymieniono. Do 
budowanego od ponad 10 lat

1. Wiatrak kozłowy z 1836 r. 
w skansenie w Jurowcach

2. Zabezpieczony 
wiatrak holenderski 

w Aulakowszczyżnie
3. Baza noclegowa 

w wiatraku kozłowym 
w Bielsku Podlaskim 

4. Adaptowany na dom mieszkalny 
wiatrak holenderski 

w Studziankach
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jest szczególnie harmonijne, 
ale w ten sposób ochroniono 
wiatrak przed wodą opadową. 
Podobnie zabezpieczone są 
m.in. holender w Szaciłówce 
i paltrak w Gajownikach.

Dbałość o stary wiatrak — 
to dowód wysokiej kul
tury właścicieli, postawa god

na naśladowania, jednak najle
piej, gdy uda znaleźć się dla 
wiatraka nową funkcję. Wów
czas z jednej strony zostaje 
przedłużony praktyczny sens 
istnienia wiatraka, a z drugiej 
właściciel ma bodziec do dal
szego utrzymywania obiektu w 
dobrym stanie. W Bielsku 
Podlaskim na terenie miej
skiej działki w niewielkim 
ogrodzie koło domu stoi 90- 
-letni wiatrak kozłowy. Obecny 
właściciel Józef Wygonowski 
przeniósł go w 1975 r. z Klich 
i urządził we wnętrzu bazę 
noclegową dla 20 osób. Wia
trak jest bardzo dobrze utrzy
many i zabezpieczony, wnę
trze ozdabiają zdjęcia innych 
zabytkowych wiatraków, foto
reportaż z przenosin wiatraka, 
za który Wygonowski otrzy
mał przed laty nagrodę w kon
kursie lokalnej gazety, oraz 
rozmaite sprzęty związane z 
pracą młynarza w wiatraku. Z 
kolei wiatrak holenderski z 
1939 r. transportowany był 
ponad 70 km z Moniuszek 
koło Suchowoli do podbiało- 

stockiej wsi Studzianki, aby 
stać się domem. Autorami i 
realizatorami tego przedsięw
zięcia są dwaj architekci: 
Krzysztof Kulesza i Adam 
Turecki. Nowa funkcja wy
magała pewnych adaptacji, 
zostały one przeprowadzone z 
dużą kulturą, we wnętrzu za
chowano integralne elementy 
mechanizmu wiatraka. Zmia
ny mają twórczy charakter i 
podkreślają urodę obiektu. 
Architekci wprowadzili np. 
pas okien obiegających całą 
górną kondygnację, z której 
można podziwiać rozległy wi
dok na dolinę rzeki Supraśli. 
Wiatrak znakomicie wpisał się 
w okolicę i górując na wzgórzu 
nad Studziankami stworzył 
nową jakość przestrzenną oraz 
uwypuklił atrakcyjność miejs
ca, co jednak dało mało pożą
dany efekt — od kilku lat w 
pobliżu wiatraka wyrasta 
osiedle domków.

Niestety, w tym miejscu 
kończą się przykłady 
pozytywne. Wiatraki na ogół 

bardzo źle znoszą zamianę na 
młyny elektryczne. Zasilanie 
żaren energią elektryczną do
prowadzoną z odległej elek
trowni jest też zaprzeczeniem 
istoty wiatraków. U podstaw 
tego zjawiska leżała chęć ukró
cenia przez władze PRL do
mniemanego nocnego prze
miału zbóż, bowiem zabezpie

czony plombami licznik mo
żna było z łatwością kontrolo
wać. W okolicach Białegosto
ku młyny elektryczne działają 
do dziś m.in. w wiatrakach w 
Kalinówce Kościelnej i 
Długołęce. Jednak zupełnie 
kuriozalnym przykładem prze
budowy jest wiatrak w Ru
dzie. Ten zbudowany w 
1928 r. paltrak funkcjonował 
do 1965 r., potem został za
mieniony na młyn elektry
czny. Po latach przyszła pora 
na modernizację na miarę 
XXI w. W wyniku rozbudowy 
w 1992 r. właściciel dwukrot
nie powiększył kubaturę wia
traka, dodał jeszcze parterową 
przybudówkę z rampą oraz si
los na ziarno, a całość obił nie
rdzewną blachą. We wnętrzu 
wisi oprawiona w ramki foto
grafia wiatraka takiego, jakim 
był przed laty...
Najczęściej jednak wiatraki nie 
są w żaden sposób eksploato
wane, niszczeją z roku na rok 
pozostawione same sobie. Gdy 
słońce, wiatr i deszcz uczynią 
już z gontowego dachu sito, 
reszta sypie się bardzo szybko. 
Przykładem niech będzie wia
trak ze wsi Letniki z 1924 r., 
stanowiący nietypowe połą
czenia paltraka z koźlakiem. 
Jeszcze 10 lat temu był w do
brym stanie, dziś jest ruiną. 
Podobnie niszczeją wiatraki w 
Białousach, Szpakowie, 
Tykocinie (wszystkie ponad 

stuletnie) i liczne młodsze. 
Szczególne zdziwienie budzi 
zaniedbanie wiatraka w Tyko
cinie — miejscowości o 
świetnej historii i licznych 
dobrze utrzymanych zabyt
kach. Może się też zdarzyć, że 
starzejący się wiatrak zaczyna 
być dla właścicieli uciążliwy, 
np. zabiera cenną przestrzeń. 
Takiego pecha miał paltrak z 
1928 r. we wsi Zaczerlany i w 
1995 r. właściciele zburzyli go, 
aby obok rozpocząć wznosze
nie nowego domu.
Niedaleko wsi Minkowce, 
niecały kilometr od granicy z 
Białorusią, obejrzeć można 
wiatrak stojący na... cmenta
rzu. Jak się tam znalazł? Czy 
ktoś go przeniósł? Okazuje się, 
że tym razem nie. Ten wiatrak 
o rzadkim typie konstrukcji 
tzw. sokolskim, nie spotykany 
poza okolicami Sokółki, jest na 
swoim miejscu od chwili zbu
dowania w 1900 r. To cmen
tarz pojawił się w pewnym 
momencie w pobliżu, a wiele 
lat później został powiększony 
o teren, na którym stoi wiatrak 
i w ten sposób stuletni młyn 
wietrzny trafił między groby 
ludzi, by trwać wśród nich je
szcze jakiś czas, rozmyślając o 
losie swoim i swych braci — o 
losie wiatraków.

Michał Wróblewski

Na krakowskich Plan
tach latem 1886 r. sta

nął u zbiegu ulic Basztowej i 
Sławkowskiej pomnik ufun
dowany z okazji pięćsetnej 
rocznicy Unii Lubelskiej. To 
dzieło wykonane z marmuru 
kanaryjskiego przez profeso
ra Akademii Artystycznej Św 
Łukasza w Rzymie, Teodora 
Sosnowskiego, przedstawia 
postacie królowej Jadwigi i 
króla Władysława Jagiełły 
stojące na wysokim (około 4 
m) cokole granitowym. Z hi
storią pomnika wiąze się 
mało znane, niecodzienne 
zdarzenie. Gdy zbliżał się 
termin uroczystości, pomnik 
nie był gotowy i wówczas 
zwrócono się z prośbą o po
moc do prof. Sosnowskiego. 
Tak się złożyło, ze w jego 
pracowni stał przygotowywa-

Mieszko czy Jagiełło? ny dla Muzeum Narodowego 
w Krakowie pomnik związany 
z rocznicą chrztu Polski. Dla 
uratowania rocznicy Unii Lu
belskiej uzgodniono, aby wy
korzystać pomnik przedsta
wiający Dąbrówkę i Mieszka. 
Tak się też stało, ale bystre
mu obserwatorowi nie ujdzie 
uwagi, że postury obu posta 
ci na pomniku nie odpowia
dają znanym skądinąd praw
dopodobnym wizerunkom 
młodej królowej Jadwigi i 
krępego króla Jagiełły. Wido
czne są także różnice w stro
jach, które od czasu chrztu 
Polski uległy dużym zmianom 
Do rocznicy Unii Lubelskiej 
nawiązują dwie tarcze z her 
bem Polski i Litwy oraz napis 
na ścianie postumentu.

Kazimierz Kisielewski
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Pułtusk — adaptacja miasta

Osada powstała w
VII—VIII w. w roz
lewiskach Narwi, na 

skraju Puszczy Białej. Było to 
dogodne położenie — dla wy
miany produktów rolniczych i 
leśnych oraz ze względu na 
szlak handlowy biegnący tędy 
z Mazowsza na Litwę. Budo
wa obronnego grodu była kon
sekwencją zagrożenia najaz
dami Prusów, Jaćwingów, po
tem Litwinów; chronił on pół
nocno-wschodnią granicę Ma
zowsza. Gród ten — położony 
na dzisiejszym wzgórzu zam
kowym — został przebadany 
przez archeologów z okazji 
odbudowy zamku na ośrodek 
dla rodaków z zagranicy. Na 
obszarze około 5 tys. m2 znale
ziono doskonale zachowane 
konstrukcje drewniane, ślady 
zabudowy i wykładane drew
nem ulice. Podgrodzie powsta
ło na najbliższym terenie dzi
siejszego rynku; w XI_w. stała 
tu drewniana kaplica Św. Ma
rii Magdaleny. Ten zespól 
osadniczy miał status kaszte
lanii do końca XI w., kiedy 
Pułtusk przekazany został 
przez Bolesława Śmiałego bi

skupstwu płockiemu, do któ
rego należał aż do końca 
XVIII w. Uposażenie pot
wierdzi! dokument księcia 
Konrada Mazowieckiego w 
1203 r. — jest to jednocześnie 
pierwsza pisana wzmianka o 
Pułtusku.
W tym czasie dotychczasowe 
podgrodzie okazało się zbyt 
małe dla coraz liczniejszych 
osadników i wokół drewniane
go kościoła NMPanny z XII 
w. powstała duża osada targo
wa. Tu prawdopodobnie na
stąpiła w 1257 r. lokacja pier
wszego miasta. Było ono kil
kakrotnie niszczone przez na
jazdy Jaćwingów. Mimo tego 
stałego zagrożenia w pierwszej 
połowie XIV w. biskup płocki 
Florian Laskary (1318—1333) 
obrał Pułtusk na swoją stałą 
siedzibę i zbudował zamek na 
miejscu grodu. W 1368 r. 
zamek spłonął w czasie najaz
du litewskiego Kiejstuta na 
Mazowsze. Biskup Klemens 
Pierzchała zainicjował budowę 
drugiego miasta w bardziej 
obronnym miejscu, na wyspie 
otoczonej Narwią i jej odno
gami, w 1339 r. nadał mu pra

wo chełmińskie oraz podjął 
decyzję o postawieniu nowego 
zamku. Rozwój Pułtuska na
stąpił w XV w., kiedy miasto 
zaczęło odgrywać dużą rolę 
handlową i korzystało z wielu 
przywilejów, m.in. swobodnej 
żeglugi po Narwi i Bugu; było 
to jedno z najbogatszych miast 
w Polsce, o czym miał świad
czyć także rynek wytyczony na 
długość 400 m!
Rozbudowywany w XVI i 
XVII w. zamek biskupów stał 
się gotycko-renesansową rezy
dencją. Przed 1443 r. ukoń
czono naprzeciw zamku bu
dowę murowanego kościoła 
Zwiastowania NMPanny i Św. 
Mateusza, który decyzją pa
pieską ustanowiony został ko
legiatą. W 1405 r. rozpoczęto 
wznoszenie ratusza z obronną 
wieżą, w 1538 r. powstała ok
rągła zamkowa kaplica Św. 
Marii Magdaleny, a w latach 
1508—1533 miasto otoczono 
obronnymi murami z basztami 
i bramami. Kościoły powsta
wały także poza nimi, m.in. 
Św. Krzyża w 1531 r., który 
był świątynią dla mieszkańców 
podmiejskich osad. „Poltowsk 

— pisał Jan Długosz — naj
piękniejszym zamkiem wyró
żnia się (...) miasto bogate w 
ryby, zboże, zwierzynę leś
ną...”.
Kolejni biskupi dążyli do ut
worzenia w Pułtusku ośrodka 
nauki i kultury. Szkoła kole- 
giacka działała tu od połowy 
XV w. (biskup Paweł Giżyc
ki), po sprowadzeniu jezuitów 
przez biskupa Andrzeja Nos
kowskiego (1546—1567), któ
ry zbudował dla nich kościół i 
gmach szkolny, powstało kole
gium związane z Uniwersyte
tem Jagiellońskim (kontynua
cją jest założona w Pułtusku w 
1994 r. Wyższa Szkoła Huma
nistyczna); w kolegium wykła
dali m.in. Jakub Wujek i Piotr 
Skarga. W XVI w. powstała 
pierwsza na Mazowszu dru
karnia, a na zamku przecho
wywano księgozbiory bisku
pów, m.in. tzw. złoty Kodeks 
Pułtuski z XI w. (obecnie w 
zbiorach Muzeum Czartory
skich). Największe zasługi dla 
miasta położył wspomniany 
biskup Noskowski, który prak
tycznie przeniósł tu stolicę 
diecezji. Związany był z dwo-

Cisowo — to mala wieś 
leząca kolo Darłowa 

(woj. koszalińskie). Jedynym 
zabytkiem jest tu gotycki 
kościół z XIV w,, katolicki, po
tem ewangelicki, obecnie 
ponownie katolicki Wokół 
świątyni znajduje się teren po 
dawnym cmentarzu niemiec
kim. Świadczą o tym porzu
cone w krzakach fragmenty 
krzyzy, m m. żelaznego i ka
miennego. Na tych krzyżach 
z trudem można odczytać da
ty — rok 1870 widoczny jest 
na krzyzu kamiennym — i 
niemieckie nazwiska Wszyst
kie płyty nagrobne zostały 
usunięte z mogił, a wykorzy
stano je przy wznoszeniu 
ogrodzenia cmentarza Póź
niej przystąpiono do likwida
cji grobów, okazało się jed
nak, że nie będzie można po-

Akcja cmentarze

Zacieranie śladów

Kamienny krzyż nagrobny z 1870 r.

nownie wykorzystać tego te
renu do chowania zmarłych, 
ponieważ wyjątkowo duże 
zasolenie ziemi sprawia, że 
ciała ulegają mumifikacji. 
Obecnie teren cmentarza 
jest zaniedbany i porośnięty 
chaszczami. Pośrodku stoi 
kamienny pomnik z datą 
„1971”, wzniesiony w cza
sach Gierkowskiego pojed
nania z Niemcami. Postawio
no go ku czci żołnierzy nie
mieckich pochodzących z 
pobliskich wiosek i poległych 
w czasie pierwszej wojny 
światowej. Do Cisowa często 
przyjeżdżają niemieccy tu
ryści. Przychodzą na cmen
tarz, patrzą i znacząco kiwają 
głowami...

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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1. Zespół zamkowy 
od strony rynku, 

na pierwszym planie 
renesansowa kaplica 
Św. Marii Magdaleny

2. Podobno najdłuższy 
rynek w Europie 

— zwracamy uwagę 
na zachowaną 

kamienną nawierzchnię, 
gotycką wieżę 

dawnego ratusza 
i ratusz z 1728 r.

3.4.5 Kamienice przy rynku: 
nr 29 z XVIII w., w której 

kilka dni w grudniu 1806 r. 
mieszkał Napoleon 

po stoczonej pod Pułtuskiem 
zwycięskiej bitwie 

z Rosjanami (3), 
nr 19 z XIX w. (4) 

i fragment pierzei 
z kamienicami nr nr 15 

(pierwsza połowa XIX w.), 
13 (pierwsza połowa XIX w.) 

i 11 (1826 r.) (5)

6. Ulica 3 Maja: 
budynek szpitala z XVIII w., 

rozbudowany w 1876 r. 
oraz baszta z XVI w., 

niegdyś strażnica stojąca 
przed murami obronnymi

7. Kamienice z XIX w. 
nad odnogą Narwi 

(ul. Śtaszica) 
(zdjęcia z pułtuskiej kolegiaty 

na okładce s. IV)

(zdjęcia: 1,6,7 
— Grzegorz Zieliński,

2—5 — Tomasz Dwernicki)

1
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rem królewskim Zygmunta 
Augusta, dysponował dużymi 
środkami finansowymi i zaini
cjował wiele inwestycji bu
dowlanych. W latach 1553— 
—1560 przy kościele Zwia
stowania NMPanny powstała 
renesansowa kaplica — jej 
twórcą był Jan Baptysta z We
necji. Ten sam budowniczy 
wykonał kolebkowe sklepienie 
pokryte kasetonową dekoracją 
w nawie głównej.
Od połowy XVII w. wojny i 
pożary powodowały stopnio
wy upadek miasta. Jednak 
mimo tych klęsk, a także 
upaństwowienia dóbr bisku
pów płockich przez władze 
pruskie pod koniec XVIII w., 
Pułtusk dalej był przodującym 
miastem Mazowsza. Nadal 
rozwijało się szkolnictwo — w 
1811 r. powstała pierwsza 
świecka szkoła elementarna, a 
w okresie Królestwa Kongre
sowego — Szkoła Wojewódz
ka Księży Benedyktynów sły
nąca wysokim poziomem na
uczania. Definitywny upadek 

miasta pod względem gospo
darczym nastąpił po powsta
niu listopadowym.
W 1989 r. zastanawialiśmy się 
na łamach „Spotkań z Zabyt
kami”, jak długo potrwa adap
tacja gminnej rzeczywistości 
— zaniedbanej, szarej i pro
wincjonalnej — do luksuso
wego polonijnego centrum na 
zamku. Po ośmiu latach okaza
ło się, że powoli, ale konsek
wentnie miasto pozbywa się 
kompleksów. Pierwszą realiza
cją było uporządkowanie ryn
ku i ulic oraz odnowienie ka
mieniczek z XVIII i XIX w., 
dziś z wieloma eleganckimi 
sklepami. W każdym razie nie 
ma już w wyglądzie miasta ta
kiego dysonansu w stosunku 
do zespołu zamkowego, jaki 
był jeszcze kilka lat temu. 
Gospodarze miasta szybko 
zrozumieli, że zamek zam
kiem, ale odpowiedni wize
runek nawet najmniej
szych uliczek — to ich wi
zytówka.

Tomasz Dwernicki

Przeniesienie 
kościoła
Zabytek architektury 

jest związany z 
miejscem, w którym 
powstał i swoim otocze

niem. Przeniesienie czy 
przesunięcie go w inne 
miejsce jest złem konie
cznym, zwykle odbywa się 
dla ratowania obiektu od 
zagłady.
W Radziłowie — dawnym 
mieście, obecnie wsi w wo
jewództwie łomżyńskim — 
po wybudowaniu nowego 
murowanego kościoła drew
niany kościół z XVII w., 
nie pełniący już funkcji pa
rafialnych, łatwo mógł ulec 
stopniowemu zniszczeniu. 
W związku z tym woje
wódzki konserwator zabyt
ków podjął decyzję o jego 
przeniesieniu do Krama
rze wa, 7 km od Radziłowa. 
Drewniany kościół Św. 
Barbary usytuowany był w 
Radziłowie na skraju mia
steczka. Otoczony kamien
nym murem i obsadzony 
starodrzewem, tworzył wraz 
z drewnianą, wolno stojącą 
dzwonnicą piękną całość, 

harmonizującą z zachowa
nym zabytkowym układem 
miejskim. Była to budowla 
o konstrukcji zrębowej, sza
lowana deskami pionowo, 
postawiona na podmurów
ce kamiennej. Plan kościoła 
był zbliżony do kwadratu 
13,90x13,3 m, z prostokąt
nym prezbiterium o szero
kości i wysokości takiej, jak 
nawa główna (10,40 m). 
Długość kościoła z kruchtą 
wynosiła 24,60 m. Z boku 
znajdowały się zakrystia i 
składzik. Od zachodu zosta
ła dobudowana prostokątna 
kruchta z chórem muzy
cznym. Stropy w nawie 
głównej i prezbiterium wy
konane były w formie po
zornej drewnianej kolebki, 
zaś płaskie w pomieszcze
niach bocznych i kruchcie. 
Nawa główna oddzielona 
była od bocznych dwiema 
parami gładkich słupów 
drewnianych, natomiast 
belka tęczowa była profilo
wana. Dach konstrukcji 
drewnianej, dwuspadowy, 
dawniej pokryty był gon-

1. Plan sytuacyjny kościołów w Radziłowie:
1 — stary kościół, 2 — nowy kościół,

3 — plebania,
4 — budynki gospodarcze, 5 — dzwonnica
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2. Drewniany kościół 
w Radziłowie w trakcie rozbiórki

3. Radziłowski kościół 
postawiony w Kramarzewie

(rys. i zdjęcia: Anna Czapska) 

tern, przez ostatnie lata bla
chą ocynkowaną; na nim 
wznosiła się sygnaturka. W 
elewacjach bocznych znaj
dują się okna zakończone 
półkoliście, podzielone 
szprosami, wejście prowa
dziło od zachodu przez 
prostokątne dwuskrzydło
we drzwi, ponad którymi 
znajdowało się okno do- 
świetlające chór muzyczny 
oraz dwa mniejsze na pod
daszu. Na terenie dawnego 
cmentarza przykościelnego 
od strony północnej stała 
dzwonnica o konstrukcji 
słupowo-ryglowej, na pla
nie kwadratu, dwukondyg
nacyjna z dachem namio
towym, zwieńczona stoż
kowym hełmem.
Po wzniesieniu nowego 
kościoła, stykającego się 
prezbiterium ze ścianą 
frontową starego, po prze
prowadzeniu dokładnej in
wentaryzacji, drewniany 
kościół został rozebrany. 
Materiał posegregowano i 
zabezpieczono środkami 
owadobójczymi i konser
wującymi drewno. Przep
rowadzono też inwentary
zację polichromii we wnę
trzu barokowych ołtarzy 
oraz dobrze zachowanych 
rzeźb. Niektóre zniszczone 
elementy trzeba było wy
mienić na nowe, ale całość 
pozostała w formie pier
wotnej. We wsi Kramarze- 
wo, gdzie konserwator za
bytków wyznaczył nowe 
miejsce dla kościoła Św. 
Barbary, najpierw przygo
towano teren. Znajdował 
się on także na skraju wsi, 
podobnie jak w Radziłowie. 
Zachowano tu jego kształt i 
wielkość oraz, jak w Radzi
łowie, otoczono murem, 
fundamenty kościoła wy
murowano z kamienia na
rzutowego (część podzie
mna z betonu z izolacją). 
Następnie według rysun
ków inwentaryzacyjnych 
zaczęto na nowo wznosić 
świątynię. Do wnętrza

wprowadzono odnowione i 
odpowiednio zakonserwo
wane wyposażenie — ołta
rze, malowidła ścienne, 
ławki. W ten sposób kościół 
Św. Barbary został urato
wany, nadal pełni funkcję 
sakralną i choć mieszkańcy 
Kramarzewa myśleli o bu
dowie nowej świątyni, to 
piękne wnętrze o doskona

łych proporcjach przekona
ło ich do decyzji konserwa
tora.
W Radziłowie ślad po starej 
świątyni został zaznaczony 
przy nowym kościele przez 
ułożenie z jasnych kamieni 
zarysu fundamentów uka
zujących zabytkowy plan 
kościoła, który stał tu od 
XVII do końca XX w. Wy

remontowano też stary ka
mienny mur okalający te
ren przykościelny, bramę 
wjazdową i furtę. Zacho
wano także starodrzew — 
kasztanowce, jesiony, aka
cje. W ten sposób w Radzi
łowie uszanowano tradycję, 
a Kramarzewo zyskało za
bytkową świątynię.

Anna Czapska
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Miodu pobieranie

Bartnictwo znali Sło
wianie i ludy skandy
nawskie co najmniej od 
XIII w. Na ziemiach polskich 

najbardziej miododajna była 
Puszcza Białowieska, gdzie do 
dziś można oglądać rosnące 
drzewa bartne. Bartników nie 
brakowało na Mazowszu, 
Kurpiach i w okolicach Rze
szowa. Ślady ich działalności 
pozostały w etymologii nazw 
wsi (Bartniki, Bartodzieje), 
nazwisk (Bartnik, Bartczak, 
Bartnicki) i imion (Bartosz). 
Zgromadzone w skansenie w 
Nowogrodzie nad Narwią ule 
trafiły tu dzięki staraniom etno
grafa Adama Chętnika. Skan
sen zbudowany w latach 
1919— 1927 na prywatnym 
placu państwa Chętników od 
początku miał dział poświęco
ny bartnictwu. Najcenniejsze 
eksponaty — pnie bartne z 
kilkusetletnich sosen prze
trwały wojnę i są dziś częścią 
ekspozycji. Interesującym o- 
biektem jest pomnik Stacha 
Konwy wykonany z pnia bart
nego. Jest to kopia pomnika 
wystawionego w 1922 r. z ini
cjatywy Adama Chętnika pod 
Jednaczewem — w miejscu 
śmierci legendarnego bohatera 
Kurpiów z XVIII w. Stach 
Konwa nie mógł mieć innego 
pomnika — zanim stanął na 
czele oddziałów partyzanckich 
walczących po stronie króla 
Stanisława Leszczyńskiego 
miał bór pod Nowogrodem, a 
po przeniesieniu się do My
szyńca zasiadał jako ławnik w 
sądzie bartnym.
Zarówno ule „stojaki”, jak i 
pomnik są odrzynkami z 
drzew bartnych. W rzeczywi
stości barcie zakładano w ży
wych drzewach — najchętniej 
sosnach i dębach — prawdo
podobnie ze względu na ich 
pokaźne rozmiary. Lekko 
spróchniałe drzewo z dziuplą 
ułatwiało tylko zadanie. Pier
wszą umiejętnością, którą mu- 
siał opanować przyszły bartnik 
była... wspinaczka. Za pomocą 
leziwa—ławeczki z powrozami 
do podciągania się bartodziej 
musiał dostać się na wysokość 
3,5—18 m nad ziemią. Po

1. Rekonstrukcja 
pomnika 
Stacha Konwy 
wykonana
z pnia 
bartnego 
w 1965 r.

2. Ule 
„stojaki” 
wykonane
z odrzynków 
pni 
drzew 
bartnych

(zdjęcia: 
Małgorzata 
Kotarba)

oznaczeniu drzewa klejmem 
— znakiem własności, można 
było przystąpić do drążenia 
barci. Po 2—3 dniach pracy 
siekierką i dłutem, gdy otwór 
miał już 35—40 cm głębo
kości, 10—35 cm szerokości i 
40—100 cm wysokości (im 
głębiej, tym większy) można 
było pokropić jego płaskie dno 
i ściany „zanętą” — roztwo
rem ziół z miodem oraz wo
skiem i czekać na dzikie 
pszczoły. Otwór — „dhtżnię” 
zamykano deseczką „zatwo- 
rem” z „okiem” lub „wlotem”. 
Należało jeszcze zabezpieczyć 
rój przed innym bartnikiem, 
czyli... niedźwiedziem. Służy
ła do tego samobijnia — za
wieszona na wysokości wlotu 
belka, która odpychana pow
racała i uderzała intruza, lub 
odenko — pomost wokół pnia 
nabity ostrymi kołkami. Barć 
na zimę ogacano, wiosną 
podmiatano (czyszczono). Je- 
sienią, a od XVI w. także 
wiosną pobierano miód przez 
wycinanie plastrów nożem. 
Dopóki bartnicy nie nauczyli 
się wykurzać pszczół, roje 
przypłacały życiem swoją pra
cowitość.
Z jednej barci uzyskiwano 8 
kg miodu. Czy to dużo? 
Obecnie 25—30 kg z pnia jest 
uznawane za dobry wynik, a 

50 kg za bardzo dobry. Mio
dem słodzono potrawy, leczo
no choroby i wyrabiano z nie
go upajający napój. Dopiero w 
XVII w., kiedy zaczęły na
pływać do Polski niedrogie 
wina z Francji i Węgier, mio
dy pitne straciły swą popular
ność. Wosku używano głównie 
do produkcji świec i także go 
eksportowano.
Gospodarowanie na dużych 
obszarach leśnych było trudne 
bez stworzenia zorganizowa
nej formy. Bartnicy gromadzi
li się w cechach pod przewod
nictwem starostów bartnych, 
podlegających starostom ksią
żęcym. Dochody z barci trafia
ły na dwory książęce w postaci 
tzw. bartnego, płaconego w 
naturze. Musiały być zadowa
lające, skoro bartnicy korzysta
li z przywileju zwolnienia z 
pańszczyzny na czas opieki 
nad borem, prawa połowu 
ryb i polowania na drobną 
zwierzynę w książęcych la
sach. Choć gospodarze borów 
rekrutowali się ze wszystkich 
stanów, w sądzie bartnym za
siadali tylko szlachcice: ośmiu 
ławników i starosta. Prawa i 
obowiązki spisali jako pierwsi 
w 1559 r. bartnicy z „Zagajni- 
cy Łomżyńskiej” — jak daw
niej nazywano Puszczę Kur
piowską — w postaci doku

mentu zatytułowanego Prawo 
bartne bartnikom należące. Do 
dziś zachowały się w Archi
wum Państwowym w Pozna
niu akta sądowe bartników 
nowogrodzkich z przełomu 
XVII i XVIII w. Wykrocze
nia przeciw prawu bartnemu 
karano okrutnie: za najcięższą 
zbrodnię — kradzież pszczół z 
barci groziła śmierć w mę
czarniach. Bory (60 barci), 
półbory (30 barci) i ćwierćbo- 
ry (15 barci) podlegały dzie
dziczeniu, jednak trzyletnie 
zaniedbanie oznaczało ich od
danie w ręce nowego właścicie
la.

Losy kraju nie sprzyjały bart
nikom. Wojny, pożary, rabun
ki zniechęcały do tej pracy nie 
mniej niż konieczność dziele
nia się jej owocami z dworem. 
Ostatecznie kres bartnictwu 
położyła w XIX w. polityka 
władz zaborczych. Zgodnie z 
rozporządzeniem z 1837 r. 
ostatnie barcie miały być w 
Puszczy Kurpiowskiej zlikwi
dowane do 1 kwietnia roku na
stępnego i wycięte z pni barcie 
w postaci uli „stojaków” po
wędrowały do przydomowych 
pasiek.

Małgorzata Kotarba
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Pierwszy pomnik
„ Granat nie wyrzucony na wroga 
I łza dziecka gorętsza niż ogień, 
Czemuś w głaz się milczący obrócił 
Powiedz! ”

(z wiersza 
Anatoliusza Jurenia 

o pomniku)

Jest w Słupsku taki 
pomnik, którego nie 
omija żadna wycieczka 
i który przez dziesiątki 

lat pokazywany był z dumą, 
zwłaszcza gościom z War
szawy. Pomnik Powstań
ców Warszawy i jego histo
ria jest wspaniałą lekcją pa
triotyzmu i ilustracją do 
„meandrów dziejów naj
nowszych”.
Już 15 września 1945 r. na 
jednym ze skwerów Słup
ska, nazwanym placem 
Powstańców Warszawy, 
stanął prowizoryczny po
mnik. Z lakonicznych 
wzmianek wiadomo, że wy
konany był z desek imitują
cych mur symbolizujący 
miejsca publicznych egze
kucji. Bezpośrednim po
wodem jego postawienia 
był uroczysty pochówek 24 
robotników przymusowych 
zamordowanych przez hit
lerowców 7 marca 1945 r. i 
ekshumowanych na ten 
skwer. Pomnik ten szybko 
uległ zniszczeniu i 15 maja 
1946 r. Stanisław Wysocki, 
naczelnik oddziału Urzędu 
Informacji i Propagandy, 
złożył wniosek do pre
zydenta miasta o budo
wę trwałego pomnika. 
Wniosek ten poparł Ed
ward Łada-Cybulski, kie
rownik Wydziału Społecz
nego MRN: „dla Słupska, 
którego dużą część ludności 
stanowią mieszkańcy War
szawy, którzy potracili naj
bliższych w owych pamięt
nych dniach walki i grozy, 
będzie ten pomnik cząstką 
ich wspomnień i pamięci o 
poległych. Pomnik ten zresz
tą musi być i dla przyszłych 
pokoleń symbolem Wolnoś
ci. ” Po uzyskaniu akcepta
cji Zarządu Miasta 5 lipca 
zawiązał się Obywatelski 
Komitet Budowy Pomnika 

ku czci Powstańców War
szawskich. Wykonanie pro
jektu zlecono warszaw
skiemu rzeźbiarzowi Jano
wi Małecie; przebywał on 
w tym czasie w Słupsku. 
Zadziwiające, jak spontani
cznie włączyli się do akcji 
mieszkańcy Słupska przy
byli tu z różnych stron 
kraju, różnych środowisk, 
o różnych tradycjach. 
Wspólne działanie zjedno
czyło kształtującą się spo
łeczność miasta. Warsza
wiakami byli wspomniani 
S. Wysocki i E. Łada-Cy
bulski, także sekretarz 
Obywatelskiego Komitetu
— M. Zaborowska. Warto 
też wspomnieć, że przez ja
kiś czas po wojnie w Słup
sku mieszkali ks. Jan Zieja
— kapelan Szarych Szere
gów i Michał Isajewicz

OBYWATELE!
W drugą rocznicę Powstania Warszawskiego, Słupsk miasio 
daleko wysunięte na terenach Ziem Odzyskanych, postanowiło 
złożyć

hołd bohaterstwu i męczeństwu 
Naszej Stolicy.

Widomym znakiem tego hołdu będzie ufundowany wspólnym 
wysiłkiem społeczeństwa Słupskiego

Pomnik ku czci Powstańców 
Ł Warszawskich w Słupsku

dłuta warszawskiego art. rzeźb. Jana Małety.
Uroczystość odsłonięcia tego pomnika nastąpi przy udziale przed
stawicieli władz administracyjnych, wojskowych i samorządo
wych, w dniu 15 września b. r. o godz. 10-ej rano na Placu 
Powstańców Warszawskich w Słupsku.
Do wzięcia udziału w tej uroczystości zaprasza całe społeczeństwo miasta Słupska

PROGRAM

Obywatelski Komitet Budowy Pomnika ku ad Powstańców Warsz. w Słupsku

uroczystości odsłonięcia Pomnika ku czd POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

1. Plakat 
informujący 
o odsłonięciu 
pomnika
w 1946 r.
2. Pomnik 
Powstańców 
Warszawy 
(fot. 
Stanisław 
Szpilewski)

„Miś”, uczestnik zamachu 
na Kutscherę.
Przeprowadzono powsze
chną zbiórkę pieniędzy, 
najwięcej uzyskano ich w 
zakładach pracy, a najbar
dziej szczodrzy okazali się 
lekarze, aptekarze, urzęd
nicy rady narodowej, rze- 
źnicy. Kwestowano też na 
ulicach „przy udziale pod
chorążych Centrum Wysz
kolenia Milicji Obywatel
skiej i Pań z Zarządu Miej
skiego i Ligi Kobiet”; 
sprzedawano okolicznoś
ciowe pocztówki, wprowa
dzono dopłaty do biletów 
teatralnych. I może nie by
łoby w tym nic szczególne
go, gdyby nie fakt, że działo 
się to w wyjątkowo trud
nych czasach niepewności, 
niedostatków i troski o co
dzienny kawałek chleba. 
Odsłonięcie pomnika 15 
września 1946 r. było pow
szechną manifestacją pa
triotycznej jedności.
Zawarta w pomniku sym
bolika jest bardzo wymow
na. Na tle postrzępionego 
muru leży umierający pow
staniec z granatem w ręku, 
drugą opiera na tarczy z
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herbem Warszawy. Nad 
powstańcem pochyla się 
orzeł, a u stóp znajduje się 
plączące dziecko. W cegla
ny mur ze śladami od kul 
wmontowano prostokątną 
płaskorzeźbę z plączącym 
Chrystusem na krzyżu na 
tle płonącej Warszawy; na 
cokole pomnika napis: 
BOHATEROM WARSZA
WY — SŁUPSK.
Pomnik przetrwał kilkanaś
cie lat, w tym czasy stali
nowskie i dopiero w 1963 r. 
poddany został „ideologi
cznemu retuszowi”. Pod 
pretekstem remontu w 
miejsce płaskorzeźby z 
Chrystusem wmontowany 
został Gryf na trzech falach 
— herb Słupska. Wymon
towaną płaskorzeźbę z 
własnej inicjatywy dwaj 
robotnicy przenieśli do 
magazynu muzeum. Ale 
pozostała ona w pamięci 
mieszkańców Słupska. Kry
styna Marczyk, przewodnik 
PTTK, doprowadziła jako 

radna do podjęcia w 1981 r. 
przez MRN uchwały i ory
ginalna płaskorzeźba po
wróciła na swoje miejsce. 
W okresie stanu wojennego 
plac Powstańców War
szawskich był miejscem 
manifestacji i protestów.
Pomnik wykonany z cemen
tu o niskiej jakości szybko 
ulegał destrukcji i został 
poddany, konserwacji w 
1984 r. Środki na ten cel 
wyasygnowano z miejskiej 
kasy, ale jednocześnie z ini
cjatywy Słupskiego Towa
rzystwa Społeczno-Kultu
ralnego przeprowadzono 
zbiórkę pieniędzy. Miesz
kańcy miasta powtórzyli 
gest swoich poprzedników 
z 1946 r. Konserwacji do
konał zespół konserwato
rów z Muzeum Pomorza 
Środkowego. Na wniosek 
oddziału Towarzystwa O- 
pieki nad Zabytkami pom
nik ten wpisany został do 
rejestru zabytków.

Stanisław Szpilewski

Ratowanie pociągów
W kolejowym wagonie, 

tzw. bydlęcym, z 
1911 r., stojącym na boczni

cy poznańskiej lokomoty- 
wowni w pobliżu specjalnego 
pociągu ratunkowego, zgro
madzono unikatowe zbiory 
sprzętu i urządzeń ratow
nictwa kolejowego. Ekspona
ty są pieczołowicie zakon
serwowane i zinwentaryzo
wane, ale jest to —- jak dotąd 
— inwentaryzacja wyłącznie 
ilościowa („są na stanie") 
Brak jest danych o pocho
dzeniu sprzętu i latach pro
dukcji, choć nie ulega wąt
pliwości, że część z nich pa
mięta początki XX w. Katas
trofy kolejowe i wykolejenia 
zdarzały się „od zawsze", 
musiał zatem istnieć sprzęt 
umożliwiający usuwanie ich 
skutków, a więc m.in. pod
nośniki hydrauliczne i me
chaniczne, pompy, nosidła, 
liny do podnoszenia wago
nów, latarnie
Inicjatorem zgromadzenia 
tych ciekawych zbiorów był 
p. Bernard Kramer, kierownik 
— obecnie już emerytowany 
— specjalnego pociągu ra
tunkowego. Kontynuuje jego

dzieło obecny kierownik po
ciągu p Henryk Zięba, Rola 
jego ogranicza się jednak tyl
ko do zabezpieczania, kon-

Dwa podnośniki mechaniczne

serwacji i udostępniania 
zbiorów; nie podejmuje się 
ich fachowego opracowania 
od strony dokumentacyjnej. 
Może zatem wśród licznej 
rzeszy entuzjastów zabytków 
kolejnictwa znajdzie się ktoś 
chętny (i fachowo przygoto
wany) do wykonania tej pra
cy? (AS)

Woskowe tabliczki

Do pisania w starożyt
ności używano gliny, 
kamienia i papirusu, 
w średniowieczu pergaminu, 

lecz nie wszyscy wiedzą, że 
posługiwano się wówczas rów
nież tabliczkami woskowymi. 
Są to drewniane deseczki z 
płytko wyżłobionymi polami, 
w których umieszczano wosk 
zaprawiony żywicą. Pisano na 

miejskich. Tam też tabliczki 
przeżyły swój „złoty wiek”, 
głównie pełniąc funkcję brud- 
nopisów — manuałów. Spisy
wano na nich wszystkie czyn
ności kancelarii miejskich, po
stanowienia rady, ławy i po
datników, następnie informa
cje te wpisywano do odpo
wiednich ksiąg pergamino
wych. Kiedy pojawił się pa-

nich ostro zakończonym ryl
cem. Ponieważ tekst mógł być 
łatwo usunięty, często więc by
ły używane ponownie. Ten 
materiał piśmienniczy znany 
był już w starożytności, roz
powszechnili go Fenicjanie, od 
nich przejęli Grecy, a od Gre
ków Rzymianie. W średnio
wieczu tabliczek używano w 
szkołach, skryptoriach bisku
pów i opatów, a przede 
wszystkim w kancelariach

1. Strona tytułowa z ornamentem 
plecionkowym (tabliczka IA) 
2. 3. Tabliczki z poliptyków: 

B (2) i C (3) 
(zdjęcia: Czesław Czekiel)

pier, tabliczki jako nieprzy
datne były niszczone lub 
trafiały do archiwów. Do cza
sów współczesnych nie za
chowało się ich wiele. Naj
większy zbiór ma Archiwum
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Państwowe w Toruniu, kilka 
egzemplarzy znajduje się w ar
chiwum w Legnicy, 18 tabli
czek przechowywanych jest w 
Muzeum Regionalnym w Ja
worze.
Te ostatnie pochodzą z lat 
1374—1428 i zawierają różne 
zapiski sądowe: „ Wiadomo, że 
Nickel Fritsche w wyniku spłaty 
długu Nickela ma ławie przeka
zać swe prawo, co zostało 
prawnie stwierdzone i zapisane 
na tabłiczce ” — zanotował ryl
cem pisarz miejski. W innym 
miejscu pisał: „Także Nicze 
Helwigisdorf został zabity przez 
Hieronima Gama i są akta i 
prawa, które w podanej sprawie 
zostały spisane”. Jaworskie 
tabliczki wykonano z drewna 
klonowego, a do wypełnienia 
pól użyto tak charakterysty
cznego dla średniowiecza 
czarnego wosku, który do po
wierzchni deszczułek przykle
jony był klejem glutenowym. 
Tabliczki podzielone są na 
trzy poliptyki. Poliptyk A (155 
x394 mm) składa się z trzech 
tabliczek łączonych paska
mi pergaminowymi w nacię
ciu ich grzbietu. Aby za
pobiec wypadnięciu blokowa
no je kołeczkami, tworząc w ten 
sposób księgę. Tabliczka IA 
była stroną tytułową, o czym 
świadczy wyryty wzór w 
kształcie plecionki. Poliptyk B 
(150x283 mm) zawiera cztery 
tabliczki połączone w górnej i 
dolnej części. Natomiast po
liptyk C (155x283 mm) składa 
się z jedenastu tabliczek złą
czonych ze sobą w trzech 
miejscach rzemieniem i per
gaminowym paskiem na 
grzbiecie.
W XVI w. tabliczki zastąpił 
papier. Na całe szczęście nie 
zniszczono ich, lecz schowano 
do archiwum znajdującego się 
w wieży ratuszowej. Wbrew 
pozorom nie zapomniano o 
nich, bowiem trzy wieki póź
niej Heinrich Meisner w 
swoich wspomnieniach o Ja
worze opisując archiwum 
napisał: „Sławne tabłice wo
skowe, na których ryłceni wyry
te były najstarsze protokoły po
siedzeń i zarządzeń”. W 
przedwojennym przewodniku 
po mieście były one traktowa
ne jako swego rodzaju atrakcja 
turystyczna. W 1928 r. Zarząd 
Miasta przekazał tabliczki do 
jaworskiego muzeum. Szczęś
liwie przetrwały lata wojny i 
okres wywożenia dóbr z Dol
nego Śląska. W latach 
1986—1990 poddane zostały 
gruntownej konserwacji.

Mirosław Szkiłądź

Bateria pod śmieciami

D
la większości z nas poję
cie „toruńskie zabytki” 
ogranicza się do śred
niowiecznego centrum, a jeśli ktoś 

wspomina o budowlach militar
nych — to również ogranicza się 
do murów okalających Stare Mia
sto i pozostałości krzyżackiego 
zamku. A przecież miasto ze 
względu na swoje położenie wie
lokrotnie w swej historii było bro
nione, oblegane i zdobywane od 
wojen Polski z Zakonem, przez 
wojny ze Szwecją, okres wojen 
napoleońskich, a skończywszy na 
działaniach drugiej wojny świato
wej. Tak więc położenie miasta i 
doświadczenia historyczne wpły
wały na ciągłe zmiany w fortyfika
cjach miejskich.
Szczególnego znaczenia nabrał 
Toruń po kongresie wiedeńskim. 
Położony blisko granicy z carską 
Rosją miał dla Prus znaczenie 
szczególne. Z jednej strony stano
wił dogodną przeprawę przez Wis
łę, z drugiej mógł służyć jako baza 
i oparcie dla wojsk broniących te
renu Mazur, jak i zagradzających 
drogę na Berlin. Dlatego też za
padła decyzja o przekształceniu 
miasta w twierdzę i po doświad
czeniach wojny francusko-pru- 
skiej nastąpiła dalsza rozbudowa 
umocnień. W latach siedemdziesią
tych XIX w. dookoła miasta, w od
ległości około 4 km od centrum, 
powstał wieniec fortów artyleryj
skich. Niecałe dwadzieścia lat pó
źniej wobec gwałtownego rozwoju 
artylerii zaszła potrzeba wzmoc
nienia pierścienia fortów ziemny
mi bateriami. W 1896 r. pomiędzy 
fortem V „Grosser Kurfurst” (po 
1920 r. przemianowany na fort XI 
„Stefan Batory”) i fortem Va „Ur- 
lich von Jungingen” (po 1920 r. 
przemianowany na fort XII 
„Władysław Jagiełło”) powstała 
ziemna bateria A.B. IV (Armi- 
rungs-Batterie — bateria mobili
zacyjna). Jednak rozwój techniki 
wojennej wprowadził pociski mi
nowe, przed którymi jedynym ra
tunkiem było całkowite rozpro
szenie budowli obronnych lub 
osłonięcie ich pancerzem. Dlatego 
już w 1895 r. zapadła decyzja o 
budowie w miejscu baterii ziemnej 
doświadczalnej wieży pancernej 
dla armaty 105 mm/L35, przewi
dzianej następnie do rozbudowy w 
pełnowartościową baterię dwu- 
wieżową. Warto przy tym wspo
mnieć, że w myśl ówczesnych pla
nów Toruń miał otrzymać 10 
dwu wieżowych baterii armat 105 
mm/L35 i 10 czterowieżowych 
baterii haubic 150 mm/L12, przez

co stałby się największą twierdzą 
cesarstwa. Planowana rozbudowa 
(w tym także baterii A.B.IV) nie 
doszła jednak do skutku — wysi
łek fortyfikacyjny został skierowa
ny nad granicę francuską.
Bateria z 1896 r. jest chyba najcie
kawszym obiektem toruńskiej 
twierdzy. Całkowicie betonowa 
budowla kryje w sobie niszę, gdzie 
kiedyś znajdował się mechanizm 
obrotu wieży, dwa szyby wind 
amunicyjnych oraz niewielkie 
pomieszczenie załogi (1 podoficer 
i 6 kanonierów). Brak tu natomiast 
magazynu amunicji, bowiem nie 
doszło do rozbudowy w pełnowar
tościową baterię (w wieży prze
chowywano tylko 62 pociski). Bu
dowla zachowała się do dnia dzi
siejszego w dobrym stanie, lecz ja
ko dogodnie położona przy par
kingu obok szosy poznańskiej słu
ży kierowcom za... wysypisko 
śmieci. Dzieje się tak dlatego, że 
brak właściciela, który zająłby się 
właściwym wykorzystaniem obie-

1. 2. Bateria 
z wypełniającą się 

śmieciami 
transzeją dobiegową (1) 

i jej wieża pancerna 
z widocznym otworem 

na lufę działa 
oraz dwoma otworami 

obserwacyjnymi (2) 
(zdjęcia: Jarosław Chorzępa)

ktu. Niestety, jeszcze dzisiaj sły
chać głosy, że przecież Toruń ma 
tyle innych zabytków, że to budo
wali zaborcy... Miejmy jednak 
nadzieję, że bateria nie zniknie 
pod zwałami śmieci i chcący po
znać ówczesną technikę wojskową 
nie będą musieli wybierać się np. 
do Thionville we Francji (dawne 
Diedenhofen), gdzie takie same 
baterie (i to wyposażone w działa) 
od lat pełnią funkcję obiektów 
muzealnych.

Jarosław Chorzępa
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Leszczyńscy w Szwecji
Stanisław Leszczyński 

(1677—1766) był w 
naszej historii postacią nie

jednoznaczną. Królem wy
brano go pod naciskiem 
Szwecji w 1704 r., w 1705 
r. zawarł traktat, który uza
leżniał Polskę od Szwecji. 
Po klęsce Karola XII pod 
Połtawą w 1709 r. został 
zmuszony do wyjazdu wraz 
z rodziną do Szwecji. W 
1733 r. ponownie został 
wybrany królem, tym ra
zem pod naciskiem fran
cuskiego króla Ludwika 
XV. Panował tylko dwa lata 
i znów emigrował, tym ra
zem do Francji, gdzie jako 
książę lotaryński okazał się 
świetnym gospodarzem 
oraz mecenasem sztuki i 
nauki. Był także pisarzem 
politycznym, żądał ustro
jowych reform, zniesienia 
poddaństwa i liberum veto 
(dzieło Głos wolny wolność 
ubezpieczający z 1749 r.); 
jego córka Maria została 
królową Francji.

Podczas pierwszej emigra
cji Leszczyńscy zamieszkali 
w Kristianstad w połud
niowej Szwecji jako goście 
królewscy. W latach 
1711 —1714 nadworny ma
larz króla Szwecji Johan 
Starbus namalował portre
ty członków rodziny Le
szczyńskich, które obecnie 
znajdują się w zbiorach 
zamku Gripsholm i są zna
komitym materiałem iko
nograficznym dotyczącym 
polskich osobistości histo
rycznych.
Znajduje się tu portret Sta
nisława Leszczyńskiego 
namalowany olejno na 
płótnie (95x69 cm), przed
stawiający króla w ujęciu 
do pasa, w zbroi i płaszczu 
podbitym gronostajami. 
Zwraca uwagę młoda twarz 
o pogodnym spojrzeniu, z 
wąsem i charakterystyczną

1. Stanisław Leszczyński 
na portrecie
Johana Starbusa

fryzurą sarmacką. Podobny 
jest drugi portret króla 
(53x40 cm), również olejny 
na płótnie. Około 1712 r. 
Starbus namalował dwa 
reprezentacyjne portrety 
małżonki króla Katarzyny 
Opalińskiej. Przedstawiają 
one królową en face w o- 
zdobnym stroju i z klejno
tami (145x117 cm i 79x64 
cm). Szczególnie cenne są 
dwa portrety córki królew
skiej Marii, jeszcze jako 
księżniczki, zanim poślubi
ła Ludwika XV i została 
królową Francji. Powstały 
one około 1714 r. Większy 
(146x117 cm) przedstawia 
Marię w ujęciu en face, 
prawie w całej postaci, we 

wnętrzu loggii, na tle kota
ry, zza której widoczny jest 
ogród. Maria ubrana jest w 
brązową suknię haftowaną 
złotem i czerwony płaszcz 
podbity gronostajami, w 
prawej ręce trzyma klejnot. 
Drugi portret (79x64 cm) 
przedstawia podobne ujęcie 
postaci na neutralnym bru
natnym tle.

Starbus namalował również 
dwa portrety drugiej córki 
króla — Anny, starszej od 
Marii. Przedstawiają one 
Annę w ujęciu en face, z po
stacią lekko zwróconą w 
prawą stronę, ubraną w su
knię i płaszcz podobnie jak 
na portrecie Marii. I tu wy

stępuje loggia oraz kotara z 
widocznym za nią fragmen
tem ogrodu. Rodzinie Le
szczyńskich towarzyszyła 
na emigracji matka króla 
Stanisława — księżna Anna 
Jabłonowska. Również jej 
dwa portrety namalował 
Starbus około 1712 r. Por
trety pędzla Starbusa za
chowują konwencję portre
tów barokowych, malowane 
są delikatnie i oddają cechy 
charakterologiczne osób 
portretowanych.

W zamkowych zbiorach za
chowały się jeszcze dwa 
portrety Stanisława Lesz
czyńskiego innego artysty. 
Jeden z nich, ze szkoły
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2. Maria 
Leszczyńska 
na portrecie

Johana Starbusa

3. Anna 
Leszczyńska 
na portrecie

Johana Starbusa

(reprod. 
Leszek Dziedzic)

Hyacinthe’a Rigaud, ma
lowany olejno na płótnie 
przedstawia króla w stroju 
reprezentacyjnym, na dru
gim przedstawiony jest w 
stroju szwedzkim; jest to 
dzieło Davida von Kraffta, 
malarza dworu Ulryki 
Eleonory, wykształconego 
we Francji i ulegającego 
wpływom portretowego

malarstwa francuskiego. 
Także francuski malarz 
Louis Michel Van Loo oko
ło 1740 r. namalował por
tret Marii Leszczyńskiej 
jako królowej Francji; na 
tym portrecie widoczny jest 
fragment pałacu i parku w 
Wersalu.

Aldona Sołtysówna

Najstarszy 
drewniany

Saksonowie zamiesz
kujący w VII w. te
reny dzisiejszego hrab

stwa Essex długo opierali 
się próbom chrystianiza
cji, czcząc swoich pogań
skich bogów w leśnych 
ostępach. Misja św. Ce- 
da w połowie tego stule
cia doprowadziła do bu
dowy niewielkiej świąty
ni w Greensted — 
schronienia dla misjona
rzy i księży, gdzie wierni 
gromadzili się na ze
wnątrz. Dwieście lat pó
źniej, około 845 r. doda
no do budynku nawę, 
która z późniejszymi 
zmianami przetrwała do 
dziś i uznawana jest za 
najstarszy drewniany 
kościół na świecie.
Sposób budowy był pro
sty: pnie dębów o śred
nicach od 17 do 43 cm, 
przecięte wzdłuż na po
łowę i podzielone na trzy 
części osadzano w po
przecznych belkach od 
dołu i od góry. Pojedyn
cze pnie, z których wy
cięto jedną czwartą, sta
nowiły narożniki kons
trukcji. Całość została 
wzmocniona, uszczel
niona i nakryta strzechą. 
Nawa nie miała okien, a 
do dziś widoczne osmo
lenia sugerują używanie 
pochodni zawieszonych 
na ścianach.
W XII w. Normanowie 
powiększyli kościół, do
dając prezbiterium, z 
którego pozostała tylko 
kamienna podmurówka. 
Obecne prezbiterium 

jest wynikiem przebu
dowy z około 1500 r. 
Materiałem wówczas 
użytym były cegły. Świą
tynia uzyskała trzy okna 
w krytym dachówkami 
dachu, które pozwoliły 
na częściowe oświetlenie 
wnętrza światłem dzien
nym. Na początku XVII w. 
dobudowano wieżę po
krytą zachodzącymi na 
siebie poziomymi de
skami, typowymi dla 
budownictwa w hrab
stwie Essex. W latach 
1847—1848 przeprowa
dzono gruntowny re
mont kościoła, który zo
stał uznany za zbyt dużą 
ingerencję w pierwotny 
materiał. Obcięto wów
czas dolne części ory
ginalnych pni dębowych, 
umieszczając je na cegla
nej podmurówce, usu
nięto część belek z więź- 
by dachowej, zastępując 
je rzeźbionymi, dodano 
trzy kolejne okna, prze
budowano wejście oraz 
usunięto część średnio
wiecznych tynków. Po 
obu stronach ołtarza 
umieszczono witraże przed
stawiające św. Andrzeja 
— patrona kościoła i św. 
Edmunda, którego zwło
ki najpewniej spoczywa
ły w kościele w 1013 r. w 
drodze z Bury St. Ed
munds do Londynu.
Przeprowadzone ostat
nio badania cmentarza 
otaczającego kościół po
zwoliły na opisanie 52 
grobów. Najstarszy po
chodzi z XII w. i przy-
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1. 2. Widok kościoła (1) 
i zbliżenie 

na dębowe bale nawy, 
które przetrwały 

ponad jedenaście stuleci (2) 
(zdjęcia: Paweł Kubisztal)

puszcza się, że jest to 
miejsce spoczynku lo
kalnego bohatera, ucze
stnika wypraw krzyżo
wych.

Kościół w Greensted po
łożony jest w ustronnym 
miejscu, kilkanaście mi
nut drogi od pobliskiego 
miasteczka Ongar. Do 
otwartego codziennie 
kościoła przybywa dużo 
odwiedzających, a szcze
gólnymi okazjami są do
roczne dożynki i odby
wający się co dwa lata fe
stiwal ziół, gdy kościół 
dekorowany jest rośli
nami o medycznym, 
kosmetycznym i kuli
narnym zastosowaniu. 
Poza przewodnikami i 
widokówkami można 
tu nabyć publikacje 
omawiające wykorzysta
nie ziół przez mieszkań
ców okolic Greensted, a 
także wskazówki, jak je 
uprawiać.

Paweł Kubisztal

Pomnik
„króla walca”

Obok średniowiecznej katedry Św. Ste
fana drugim symbolem stolicy Austrii 
jest pomnik „króla walca" — Jana Straussa- 

-syna (1825—1899). Ten niezwykły kompo
zytor, którego chwała w monarchii Austro- 
-Węgier przerosła nawet samego najjaśniej
szego cesarza Franciszka Józefa I, blisko 
ćwierć wieku czekał na godne uczczenie 
pamięci. Pomnik Jana Straussa wzniesiono 
w 1923 r. (proj. Edmund Hellmer) na terenie 
Parku Miejskiego z XIX w., położonego na 
dawnych polach okalających miejskie mury 
obronne.
Brązowy posąg kompozytora grającego na 
skrzypcach został ustawiony pod tukiem z 
białego marmuru. Dekorację łuku stanowią 

płaskorzeźby przedstawiające alegorie tań
czących fal, w domyśle — „pięknego, mod
rego Dunaju”. W ostatnim czasie pomnik 
poddano zabiegom konserwatorskim. Cie
mna, spatynowana figura Mistrza Jana zos
tała pozłocona i jej blask z daleka przyciąga 
zwiedzających.
Miejsce wystawienia pomnika nie zostało 
wybrane przypadkowo. Park Miejski z 
1862 r„ położony nad rzeką Wiedenką 
(Wienfluss) i spiętrzonym na niej sztu
cznym stawem, zaprojektowany przez mala
rza Józefa Selleny'ego w stylu angielskiego 
parku krajobrazowego, od początku kojarzył 
się z muzyką rodu Straussów. W znajdującej 
się na skraju parku kawiarni (Kursalon), 
zbudowanej w stylu włoskim w latach 
1865—1867 (proj. Johann Garben), przez 
wiele lat odbywały się koncerty plenerowe 
Edwarda Straussa i jego orkiestry. Dzisiaj 
nadal można tu posłuchać muzyki wiedeń
skich mistrzów i pospacerować alejkami.

Jolanta Kucharska
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Wokół poznańskiego pomnika

W pierwszej połowie XIX 
w. żyło wielu wybitnych 

Wielkopolan (Karol Marcin
kowski, Hipolit Cegielski, Ka
rol Libelt, Ewaryst Estkowski 
i inni), ale na czołowym 
miejscu trzeba umieścić Ed- 

przy tym również pisarza i 
wydawcy.
W 1841 r. Raczyński zaini
cjował budowę poznańskie
go wodociągu sprowadzają
cego źródlaną wodę ze 
wzgórza winiarskiego (na 

dy do celów przeciwpożaro
wych, ze względu na prze
chowywane w budynku Ziem- 
stwa ważne dokumenty. 
Studni tej nadano postać 
pomnika, ale początkowo był 
to tylko cokół z piaskowca 

rzą o rysach żony E. Raczyń
skiego — Konstancji) projek
tu Alberta Wolffa nie znalazła 
się wówczas na cokole, lecz 
w 1845 r. —- po samobójczej 
śmierci Raczyńskiego — ozdo
biła jego grobowiec w Za-

warda hr. Raczyńskiego 
(1786—1845) — fundatora 
gmachu i zbiorów istniejącej 
do dzisiaj jednej z najwięk
szych w kraju bibliotek w 
Poznaniu, założyciela szkoły 
rolniczej w Jeżewie (w daw
nym powiecie śremskim), 
fundatora Złotej Kaplicy, czy
li mauzoleum pierwszych 
władców Polski w poznań
skiej katedrze, fundatora 
miejskich wodociągów, a 

którym nieco wcześniej Pru
sacy wznieśli cytadelę) do 
czterech studni na terenie 
miasta. Jedną z nich zlokali
zowano u zbiegu obecnej 
ul. 23 Lutego i al. K. Marcin
kowskiego, naprzeciw bu
dynku ówczesnego Ziem- 
stwa Kredytowego (obecnie 
Akademia Sztuk Pięknych). 
Niektóre źródła podają, że 
przyczyną takiej lokalizacji 
studni było zapewnienie wo- 

(proj. Christian Cantien) z 
medalionem z brązu, przed
stawiającym profil Wincente
go Priessnitza, otoczony na
pisem w języku greckim i 
polskim „Nic lepszego nad 
wodę" (a właściwie „lepze- 
go”, bo w słowie tym pominię
to literę „s”). Z umieszczonej 
poniżej medalionu głowy Iwa 
ciekła woda do kamiennego 
zbiornika. Postać siedzącej 
bogini zdrowia Hygiei (z twa- 

niemyślu. W 1908 r. praw
nuk Edwarda — Karol (przy
rodni brat zmarłego w 1993 r. 
Edwarda Bernarda — prezy
denta RP na obczyźnie) zlecił 
wykonanie kopii tego posągu 
i umieścił ją na cokole, prze
nosząc jednocześnie pomnik 
w górę al. Marcinkowskiego, 
na wysokość wylotu ul. Pod
górnej. Znajdował się on tam 
do 1971 r., kiedy przeniesio
no go na pl. Wolności. Po tej
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ostatniej przeprowadzce pom
nik przestał pełnić użyteczną 
funkcję studni — z pyska Iwa 
już nic nie ciekło, a kamienny 
zbiornik przestał istnieć. Do 
historii przeszły więc czasy, 
gdy z kamiennego zbiornika 
korzystały dorożkarskie ko
nie.
Kim jednak był Priessnitz, 
którego właśnie w Poznaniu 
uczczono medalionem na 
tym pomniku? Wincenty 
Priessnitz (1799—1851), wła
ściciel majątku w miejsco
wości Jesenik (w górach Je- 
senikach, w Czechach) był 
prekursorem nowoczesnego 
wodolecznictwa. Choć był 
samoukiem, opracowane przez 
niego metody hydroterapeu- 
tyczne były na tyle skute
czne, że zyskały uznanie w 
całej Europie, a założony w 
1826 r. (istniejący do dziś) 
zakład wodoleczniczy został 
w 1830 r. oficjalnie uznany 
przez władze państwowe. 
Hydroterapia Priessnitza opie
rała się na okładach, kąpie
lach i natryskach z czystej 
źródlanej wody. Jednym ze 
skutecznie wyleczonych pa
cjentów był Roger Raczyński, 
syn Edwarda, i stąd właśnie 
ów dowód wdzięczności w 
postaci medalionu na po
znańskim cokole.
Nie jest to jedyny polski po
mnik Priessnitza. W rodzin

nym Jeseniku, a dokładnie w 
kurorcie Lazne Jesenik, po
łożonym na wzgórzu 2 km od 
miasta, Priessnitz ma pięć 
pomników: czeski z 1874 r. z 
posągiem Hygiei, jubileu
szowy z 1899 r. z brązowym 
popiersiem Priessnitza, wę
gierski z 1839 r. z dużą meta
lową postacią Iwa, francuski 
z pierwszej połowy XIX w. 
(metalowy dzban na kamien
nym obelisku), a także po
mnik polski z 1899 r. — 
marmurowy obelisk z meta
lowym orłem stojącym na kuli 
ziemskiej. Obelisk jest trój- 
boczny, na jednej z bocznych 
ścian znajduje się napis: 
„Bóg go natchnął, by najła
godniejszym a najskute
czniejszym środkiem — wo
dą, cierpiących ratował. 
Cześć Jego pamięci", na 
drugiej bocznej ścianie: „Od 
Polaków 1899”, a na froncie: 
„Priessnitzowi" oraz tabliczka 
w języku czeskim z informa
cją, że jest to pomnik polski 
i z przekładem polskiego tek
stu.
Istnieje jeszcze trzeci polski 
„pomnik" Priessnitza — rze
czownik pospolity „prysznic”, 
czyli natrysk. O ile mi wiado
mo, określenie to istnieje wy
łącznie w języku polskim...

Aleksander Stukowski

Wśród wąskotorowych 
wagonów eksploato

wanych do niedawna na 
Bydgoskiej Kolei Dojazdowej 
znajduje się bardzo zgrabna, 
niewielka cysterna. Jej kons
trukcja wskazuje na zaawan
sowany wiek: nitowane są 
nie tylko rama, ale również 
wszystkie elementy zbiorni
ka, co potwierdza pochodze
nie cysterny sprzed drugiej 
wojny światowej lub jeszcze 
wcześniej. Wagon wyposa
żony jest w hamulec rzutowy 
zainstalowany na niewielkim 
pomoście przeznaczonym 
dla hamulcowego. Nośność 
wagonu nie przekracza 4 ton, 
ma on jeden wlew i dwa kurki 
spustowe. Do wlewu prowa-

Węskotorowa cysterna dzi (niewidoczna na zdjęciu) 
drabinka, a przy samym wle
wie jest niewielki pomost dla 
obsługi. Wagon ten nosił 
dawniej oznaczenie Rh 
70101, zmienione później na 
numer 00-04 712 0100-4.
Ponieważ na kolei bydgoskiej 
dochodziło do dużej rotacji 
taboru, trudno teraz ustalić 
pochodzenie wagonu, nie ma 
też firmowej tabliczki wy
twórcy. Nie wiadomo rów
nież. kiedy cysternę sprowa
dzono na kolej bydgoską i co 
w niej przewożono. Wąskoto
rowa kolej bydgoska od dłuż
szego czasu jest nieczynna, 
a wagon stoi na bocznym to- 
rze stacji w Białośliwiu.

Marek Barszcz
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Jubileusz wśród skorup

Kolej bardzo starannie 
przygotowała się do ju
bileuszu sześćdziesięciole- 

cia elektryfikacji warszaw
skiego węzła PKP. Wyremon
towany został dworzec w 
Otwocku, zorganizowano dwie 
wystawy i konferencję na
ukowo-techniczną. Nic nie 
zakłóciło uroczystego nastro
ju i dobrego samopoczucia 
organizatorów, choć w tym 
samym czasie pracownicy 
PKP modernizujący otwocką 
podstację (zbudowaną w 
1936 r.) niemal doszczętnie 
wytłukli zabytkową ceramikę 
elektrotechniczną sprzed 60 
lat.
W 1936 r. wybudowano linię 
wysokiego napięcia (30 kV 
prądu zmiennego) biegną
cą od dworca Warszawa 
Wschodnia do Otwocka. Linia 
zasilała otwocką podstację, 
gdzie następowało przetwa
rzanie prądu zmiennego na 
stały o napięciu 3300 V, który 
odprowadzano do kolejowej 
sieci trakcyjnej. Na odcinku 
między Świdrem i Otwockiem 
budowniczowie linii zastoso
wali stalowe słupy. Przewody 
podwieszono na porcelano
wych izolatorach talerzo
wych wyprodukowanych w 
Ćmielowie. Armaturę do izo
latorów (zaciski wieszakowe i 
odgromniki) wykonały Byd
goskie Zakłady Mechani
czne. Linia dochodziła do 
napowietrznej rozdzielni w 
otwockiej podstacji. Przewo
dy podtrzymywane były przez 
kilka rodzajów izolatorów za
wieszonych lub umocowa
nych na nitowanych kon
strukcjach stalowych tzw. 
bramkach.
Wyposażenie napowietrznej 
rozdzielni przetrwało wojnę 
bez zniszczeń, podobnie jak 
odcinek linii wysokiego na
pięcia między Świdrem i Ot
wockiem. Po wojnie dokony
wano tam jedynie drobnych 
napraw i uzupełnień. Do na
szych czasów zachował się 
m.in. imponujących rozmia
rów transformator prostowni
ka z 1936 r„ wyprodukowany 
przez „The English Electric 
Company Ltd.” — jedną z 
firm, które w sierpniu 1933 r. 
podpisały z PKP umowę elek
tryfikacyjną. Modernizacja li
nii otwockiej podstacji była 

zatem konieczna. Dziwić mo
że jedynie fakt, że kierow
nictwo Oddziału Zasilania 
Elektroenergetycznego PKP 
Warszawa Wschodnia nie 
uznało za stosowne zawia
domić o tym wcześniej Mu
zeum Techniki lub Muzeum 
Kolejnictwa. Modernizowanie 
linii rozpoczęto we wrześniu 
1996 r. od usuwania przed
wojennych izolatorów tale
rzowych ze słupów między 
Świdrem i Otwockiem. Nikt 
nie pomyślał o zachowaniu 
choćby jednego egzempla
rza, choć właśnie te izolatory 
są szczególnie cennym relik
tem świadczącym o poziomie 
ówczesnej polskiej myśli 
technicznej. Z publikacji za
wartych w przedwojennych 
numerach „Przeglądu Elek
trotechnicznego" wynika, że 
w latach trzydziestych porce
lanowe izolatory talerzowe 
sprowadzano niemal w ca
łości z zagranicy. Wytwórnia 
w Ćmielowie stawiała wów
czas pierwsze kroki — jej 
izolatory wysokiego napięcia 
dopiero testowano sprawdza
jąc, czy są w stanie dorów
nać konkurencji; testy wy
padły pomyślnie.
W październiku 1996 r. ob
serwowałem, jak robotnicy 
montujący nowe izolatory 
pracowicie rozbijali dawną 
ceramikę. Pod każdym słu
pem piętrzył się stos skorup, 
niekiedy zrzucane izolatory i 
zaciski wieszakowe zakopy
wano. Dzięki temu udało mi 
się uratować jeden izolator i 
przykład armatury z bydgo
skiej wytwórni. Po oczy
szczeniu okazało się, że na 
kołpaku izolatora wybity jest 
znak firmowy Ćmielowa. 
Podczas odczepiania arma
tury znalazłem też oryginalne 
przedwojenne zawleczki mie
dziane, które wyprodukowały 
zakłady „Gródek S.A.” w To
runiu.
W połowie listopada 1996 r. 
dowiedziałem się, że roz
dzielnia napowietrzna w 
Otwocku zostanie zlikwido
wana. Postanowiłem zrobić 
kilka zdjęć. Gdy 26 listopada 
przyjechałem do Otwocka, 
nie było już czego fotografo
wać. Stalowe bramki poje
chały na złom, a teren roz
dzielni wyglądał jak po nalo

cie: cały pokryty był skoru
pami doszczętnie wytłoczo
nej ceramiki elektrotechni
cznej z lat 1935—1936. Gdy 
jeden z robotników zobaczył 
aparat fotograficzny, zawołał 
pomocników i skorupy szybko 
zmiecione zostały do beto
nowego kanału. Dzięki 
uprzejmości pracowników 
podstacji, udało się ocalić 
cztery izolatory. Niezwłocznie 
zawiadomiłem Muzeum Te
chniki, które zabrało dwa izo
latory do swoich zbiorów.

dwa pozostałe włączyłem do 
swojej kolekcji dawnej cera
miki elektrotechnicznej.
Ciekawym eksponatem jest 
duży izolator wsporczy (wy
sokość 24 cm, średnica pod
stawy 23 cm) z wytwórni Pol- 
sko-Duńskiego Towarzystwa 
Izolatorów „Norden". Data

1. Zabytkowe izolatory 
na odłączonym słupie 

— jeszcze przed 
wytłuczeniem

2. Uratowany izolator 
z Ćmielowa 

o oryginalnej armaturze
3. Zawleczki 

z toruńskich zakładów 
„Gródek”
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4. Izolator wsporczy 
wyprodukowany w kwietniu 1936 r.

5. Izolator dwukołpakowy 
z 1935 r.

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

produkcji — kwiecień 1936 r. 
— wyciśnięta została w ma
sie porcelanowej. Izolator 
składa się z trzech części 
spojonych cementem i osa
dzonych na stalowym trzonie 
o przekroju 30 mm. Drugi 
eksponat pochodzi z tego 
samego źródła i jest przykła
dem izolatora dwukołpako- 
wego (tzw. motor), wyprodu
kowanego w 1935 r. Wido
czny zacisk wieszakowy, to 
wyrób Fabryki Aparatów 
Elektrycznych „S. Kleiman i 
Synowie" przy ul. Okopowej 
w Warszawie.

Uratowanie opisanych eg
zemplarzy jest efektem 
szczęśliwego zbiegu okoli
czności W PKP wiele osób 
nadal nie zdaje sobie spra
wy z historycznej wartości 
posiadanego wyposażenia 
technicznego, które — 
przed kasacją — powinno 
być zawsze obejrzane 
przez pracownika właści
wego muzeum lub inspek
tora urzędu konserwator
skiego.

Janusz Sujecki

Od nazwy do wykopalisk

W 1983 r. na jednym z 
pierwszych spotkań 

członków Koła Miłośników 
Historii Bolesławia i okoli
cy przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Bukownie 
(obecnie Klub Literacko-Hi- 
storyczny „Bukowy Liść” przy 
MOK Bukowno) zajęliśmy się 
zbieraniem nazw miejsco
wych na terenie naszej gmi
ny. Przeprowadziliśmy kwe
rendę dostępnej literatury, 
dokumentów i map, ogłosiliś
my też ankietę dla młodzieży 
szkolnej, członków klubu 
emerytów i rencistów, klubu 
pszczelarzy i innych zespo
łów pracujących przy ośrod
ku kultury. W wyniku tej akcji 
zebrano kilkaset nazw, wśród 
których zwróciła naszą uwa
gę nazwa „Zamczyska". 
Miejsce tak określane — w 
dawnej gwarze wiejskiej tak
że „zomczyska", „ząbczyska" 
— znajduje się w pobliżu wsi 
Krzykawka, wśród lekko po
fałdowanego terenu lesso
wego pokrojonego głębokimi 
jarami. Stoki jarów porośnięte 
są brzozami, grabami, dęba
mi i krzakami, dołem płyną 
strużki wody spływającej z 
mokradeł. Wśród drzew wy
różnia się kępa starych bu
ków na wzniesieniu — ono 
właśnie nazwane zostało 
Zamczyskiem, choć brak tu 
jakichkolwiek śladów daw
nego budownictwa.
Starzy ludzie opowiadali, że 
jest to miejsce, w którym 
straszy; były też legendy: o 
sarence, która ukazała się 
myśliwemu, a gdy ten strzelił do 
niej, zamieniła się w uroczą

dziewczynę, która następnie 
stała się obłoczkiem i rozpły
nęła w powietrzu; o rycerzu w 
zbroi i koniu ze złotymi pod
kowami, który zatonął w bag
nie u stóp wzniesienia itd. W 
każdym razie to tajemnicze 
miejsce zwabiło nasz zespół. 
Zabraliśmy podstawowy ek
wipunek: łopatę saperską z 
drugiej wojny światowej, nóż,

siekierkę, kopaczkę itp. Ku 
naszemu zdziwieniu okazało 
się, że w każdym decymetrze 
przekopanej ziemi znajduje 
się coś interesującego: sko
rupy z naczyń glinianych, ja
kieś okucia budowlane, ka
wałki żużli, kości zwierzęce 
lub ludzkie itp. * Pokazaliśmy 
te zabytki archeologowi w 
Urzędzie Wojewódzkim w Ka
towicach i kilka dni później 
przybyła tu ekipa naukow
ców, orzekając, że są to śla
dy wczesnośredniowieczne
go grodziska. Potem przep
rowadzono wykopaliska. Znale
ziono liczne ułamki naczyń, a 
przede wszystkim wyroby z 

1. Widok na jar i wał grodu 
zwanego Zamczyskiem 
po prawej stronie
2. Jar zwany Stawidła 
(zdjęcia: Józef Liszka)

żelaza: trójkątną kopaczkę, 
fragmenty sierpa i topora, 
nóż, młotek kowalski, groty, 
podkowę, gwoździe. Były tak
że inne przedmioty, jak koś
ciany grzebień ze śladami po 
nitach, wisiorek z brązu itp. 
Archeolodzy określili, że gród 
w Krzykawce funkcjonował 
od połowy XIII do końca XIV 
w. W ten sposób nazwa 
miejscowa doprowadziła do 
odkrycia nie znanego do
tychczas historykom i ar
cheologom wczesnośred
niowiecznego gródka w 
Krzykawce.
Zajęliśmy się też okolicą 
grodu-Zamczyska. Otoczony 
on jest głębokim jarem nazy
wanym przez okolicznych 
mieszkańców Stawidła. Zna
leźliśmy tu ślady stawidet, 
dzięki którym można było w 
wypadku jakiegoś niebezpie
czeństwa spiętrzyć wodę 
wokół grodu.
Jak więc widać, miejscowe 
nazwy są dużą pomocą w 
badaniach terenowych. Pa
miętają je jednak już tylko 
najstarsi mieszkańcy wsi, na
leży więc je jak najszybciej 
zadokumentować.

Józef Liszka

' Od redakcji: Rozumiemy nie
cierpliwość odkrywców z Bu
kowna, ale przypominamy, że 
ich obowiązkiem było zawiado
mienie służby konserwatorskiej 
przed rozpoczęciem badań 
tego miejsca i uzyskanie na to 
zezwolenia!
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Miastu Gdańsk gratulujemy 
Milenium, Ratuszowi 
Głównego Miasta Gdańska 
nowego dachu. •'

Już od końca XIX wieku 
Zakłady Dachówek Ceramicz
nych F.v. Muller są aktywne w 
Europie Wschodniej. Stuletnie 
dachówki Mullera spotykamy 
w Szczecinie, Słupsku, 
Gdańsku a nawet w Królewcu. 
Nasze początki to 1878 rok. 
Dzisiaj jesteśmy z nowoczesną 
produkcją i szerokim wybo
rem modeli dachówek, kształ
tek oraz ozdób jednym z 
czołowych zakładów ceramicz
nych w Europie. Dla wszyst
kich nowych i zabytkowych 
dachów oferujemy profesjo
nalne rozwiązanie.
Nasze produkty posiadają 
polskie certyfikaty. Import, 
skład i sprzedaż dla północnej 
Polski: TALBROS, Gdańsk.

Przedstawiciel firmy w Polsce: 
Grzegorz Rozalewicz, Gdańsk 
Tel./Fax: 058/331750

von MULLER 
DACHÓWKI "! *
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Kielich z Tyńca

Zapisy w starych księgach 
inwentarzowych świad

czą, że skarbiec opactwa 
benedyktynów w Tyńcu 
zgromadził bogate zbiory na
czyń liturgicznych. Po pier

nowskim został mianowany 
ks. Florian Janowski z tyniec
kiego opactwa. W 1816 r. na 
mocy decyzji kongresu wie
deńskiego opactwo w Tyńcu 
zostało rozwiązane, część 

wszym rozbiorze Polski 
opactwo znalazło się poza 
granicami kraju i uległo 
częściowemu zniszczeniu. W 
listopadzie 1783 r. cesarz Jó
zef II utworzył nową diecezję 
z części diecezji krakowskiej 
z siedzibą biskupa w Tarno
wie. W 1786 r. biskupem tar

zbiorów ze skarbca została 
przeniesiona do Bochni, a 
później do katedry w Tarno
wie.

Wśród tych przeniesionych 
sprzętów znalazł się również 
gotycki kielich mszalny z lat 
1470—1480. Kielich miał 

21,7 cm wysokości, wykona
no go z kutego srebra złoco
nego, z elementami grawe
rowanymi i barwną emalią. 
Sześciolistna stopa kielicha 
miała wysunięte obrzeże, a 
na niej cokolik ażurowy deko
rowany wicią z winnej lato
rośli. Nad cokolikiem znaj
dowały się pola obwiedzione 
perełkowaniem i wypełnione 
nałożonymi odlewanymi de
koracyjnymi gałązkami. Trzon 
kielicha, który rozszerza się ku 
nodusowi (stopie), dekoro
wany był wielobarwną emalią 
drutową. Nodus miał kształt 
sześciobocznej kapliczki i 
opięty był na narożach skar
pami z pinaklami i kwiatona
mi. Natomiast nisze między 
skarpami zwieńczone były 
tukami w ośli grzbiet; w ni
szach umieszczono także 
maswerki.

Kielich ten wymieniany był w 
inwentarzu z 1636 r., gdzie 
określano go jako „podobny 
do kielicha opata Macieja", 
oraz w kolejnych inwenta
rzach do 1763 r. W 1873 r. 
kielich wystawiony został na 
Wystawie Światowej w Wied
niu. W 1940 r. zabrany został 
przez Niemców na przygoto
wywaną wystawę „Sicherge- 
stellte Kunstwerke im Gene- 
ralgouvernement” i od tego 
momentu jego losy są nie
znane. Obecnie kielich z 
Tyńca figuruje w rejestrze 
strat wojennych utworzonym 
w Biurze Pełnomocnika Rzą
du ds. Polskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego za Granicą.

Joanna 
Paprocka-Gajek
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Katalog strat

Każdy z prezentowanych obiektów opatrzony jest 
zdjęciem i numerem katalogu komputerowego, pro
wadzonego przez Ośrodek Ochrony i Konserwacji 
Zabytków, 00-461 Warszawa, Al. Ujazdowskie 6, tel. 
628-22-85, tel. fax. 621-04-45. Wszelkie informacje 
dotyczące skradzionych dzieł sztuki prosimy zgła
szać pod wymienionym adresem.

2. AUTOR NIEZNANY, 
Obraz, 

portret Wilhelma Schutza, 
1 pot. XIX w. 

Olej na płótnie. 82x60 cm. 
Kat. PA-547-476.

Kradzież w nocy z 6 na 7 lipca 1996 r.
z zabytkowego dworku w Parku Etnograficznym 
w Tokarni (woj. kieleckie)

Kradzież w nocy z 6 na 7 lipca 1996 r. 
ze sklepu antykwarycznego w Kielcach

1. AUTOR NIEZNANY, 
Obraz „Kobieta ze szkatułkę”, 

2 poł. XVIII w. 
Olej na płótnie. 53x42 cm.

Kat. PA-549-478.

3. AXENTOWICZ, Teodor, 
Obraz „Święto Jordana" 

(szkic do większej pracy). 
Olej na płótnie. 30x23 cm. 

Sygnowany „Axent”, 
oprawiony w złoconę ramę. 

Na odwrocie 
przylepiona i opieczętowana 

ekspertyza autentyczności. 
Kat. PA-554.
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4. KOSSAK, Juliusz, 
Obraz „Krakowiak na koniu”. 

Akwarela na papierze. 
30x17 cm. 

Sygnowany Juliusz Kossak, 
na brązowej ramie 

mosiężna tabliczka 
z nazwiskiem autora.

Kat. PA-555.

5. HOFMAN, Vlastimil, 
Obraz „Targ wschodni”. 

Olej na płótnie. 43x34 cm. 
Sygnowany Vlastimil Hofman, 

na ramie tabliczka mosiężna 
z nazwiskiem autora.

Kat. PA-556.

6. KOSSAK, Wojciech, 
Obraz „Las”. 

Olej na tekturze. 20x16 cm. 
Sygnowany W. Kossak, 

oprawiony w złoconą ramę.
Kat. PA-557.

Kradzież w dniu 9 lipca 1996 r.
z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie

7. Grupa etniczna 
Dan-Kran w Liberii. 

Rzeźba, „pramatka”, 
1 poł. XX w. 

Drewno barwione 
na kolor ciemnobrązowy. 

Wys. 55 cm. 
Kat. PC-276.

Prenumerata

miesięczniki cena
I egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od—do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,00

Płomyczek 1,80

Poznaj 
Swój Kraj

3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość 1,60

kwartalniki
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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, pi. 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-lecia 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
II. CERAMIKA
1. Kafle i piece

Do najstarszych polskich obiektów ceramiki artystycznej, wywo
dzących się z pospolitego garncarstwa, należą kafle piecowe. Wa
runki klimatyczne sprawiły, że w Polsce już od XIII w. zaczęto w 
zamożniejszych siedzibach ogrzewać pomieszczenia nie otwar
tym, dymiącym paleniskiem, lecz piecem mieszkaniowym, 
który odprowadzał dym przewodem kominowym i pozwalał na 
większą kumulację ciepła. Przez następne stulecia piec konkuro
wał — na ogół zwycięsko — z kamiennym kominkiem, który też 
był używany w polskich domach.
Piece z XIII — XIV w. miały jeszcze otwarte dołem, obudowane 
palenisko, ale ich wysoką nastawę konstruowano już z kafli 
garnkowych, miskowych czy wklęsłych, toczonych na kole 
przez garncarzy, przypominających kształtem naczynia. Były one 
wykonane z surowej, wypalanej gliny i pozbawione dekoracji. Od 
XV w., gdy palenisko zaczęto umieszczać wewnątrz pieca, weszły 
w użycie czworoboczne kafle płytkowe o pełnej ściance ze
wnętrznej i dnie otwartym do wnętrza pieca. Wówczas kaflar- 
stwo stało się odrębną dziedziną rzemiosła, oddzieloną od garn
carstwa. Nowy kształt kafla, odciskanego w formach, stworzył 
możliwości ozdobnego opracowania jego powierzchni, a tym sa
mym uczynienia z pieca dekoracyjnego elementu wnętrza. Naj
starsze zachowane kafle polskie z pierwszej połowy XV w. były 
jeszcze nieszkliwione, ale już miały dekorację reliefową, odciska
ną z formy. Na gotyckich kaflach pojawiają się motywy architek
toniczne (np. maswerki) i religijne sceny figuralne (np. św. Jerzy 
walczący ze smokiem) oraz przedstawienia zoomorficzne (jelenie, 
gryfy). W drugiej połowie tego stulecia zaczęto kafle pokrywać 
glazurą — początkowo było to szkliwo ołowiowe — przezro
czyste, błyszczące, uzyskiwane przez stopienie piasku i tlenku 
ołowiu, dające bezbarwne lub jednobarwne pokrycie całej po
wierzchni kafla.
Wspaniały rozwój kaflarstwa polskiego przypada na czasy rene
sansu. Wprowadzenie szkliwa ołowiowo-cynowego pozwalało 
pokrywać kafle wielobarwną, kryjącą glazurą, a ozdobny cha
rakter nadawała im przede wszystkim różnorodna dekoracja re
liefowa. Najwcześniej kafle renesansowe pojawiły się w przebu
dowywanym w pierwszej ćwierci XVI w. Zamku Wawelskim. 
Na dużych, prostokątnych i kwadratowych kaflach pokazano w 
plastycznym ujęciu postacie władców (m.in. Jana Olbrachta), 
giermków, rozety i arabeski. Następny zespół kafli wawelskich z 
drugiej ćwierci XVI w. miał płytszą dekorację reliefową i deli
katniejszą kolorystykę, za to bardziej urozmaicony repertuar mo
tywów: obok typowych dla renesansu portretowych popiersi, 
ujętych w architektoniczne obramienia, występują herby Polski i 
Litwy, Zygmunta Starego i Bony Sforzy. Wzniesione z owych 
kafli piece o geometrycznych, zwalistych kształtach (wysoka, 
prostopadłościenna podstawa i walcowate zwieńczenie) miały 
oddzielnie kształtowane, podkreślające konstrukcję kafle naro
żnikowe i szczytowe. Znany jest autor wawelskich dzieł sztuki 
kaflarskiej — był nim Bartosz z Kazimierza, który pozostawił 
swój podpis na kaflach fryzowych pieców. Zrekonstruowane 
modele pieców renesansowych możemy podziwiać na ekspozycji 
„Wawel zaginiony”.
Z zabytkami wawelskimi mogą rywalizować pod względem arty
stycznym kafle autorstwa Jerzego Stelznera, z których w 1545 r. 
wybudowano wspaniały, 12-metrowy piec w Dworze Artusa w 
Gdańsku. Wykonane zgodnie z założeniami sztuki renesansowej 
kafle gdańskie też ukazują w reliefowym odcisku z formy portre
towe przedstawienia władców, postacie alegoryczne i symetry
cznie ujmowane motywy florealne.
W końcu XVI w. w zdobnictwie kafli zaszły pewne zmiany: za
częto stosować wzór kontynuacyjny, który w przeciwieństwie 
do wcześniejszych, pojedynczych przedstawień na każdym kaflu 
posługiwał się ornamentem formowanym w płaskim reliefie, 
jednolicie dla wszystkich kafli pokrywającym powierzchnię pie
ca. Stosowano najczęściej zgeometryzowane motywy roślinne, a 
kolorystykę ograniczano do dwu barw (przeważnie żółtej i nie

bieskiej na białym tle). Poszczególne kondygnacje pieca dzielone 
były wąskimi fryzami kafli o odmiennej, pasowo ujmowanej, 
geometrycznej ornamentyce. Nadal ozdobnie kształtowano 
zwieńczenia pieców, wprowadzając do nich niskie attyki czy 
przedstawienia herbowe.
W XVII w. pojawiły się kafle płaskie, które miały przeważnie 
gładkie lico, zdobione kontynuacyjnym, ciągłym motywem, 
obejmującym cały piec. Były to głównie drobne wzory geometry
czne, które pod wpływem mody na fajanse z Delft przybierały 
biało-błękitną barwę. Wznoszone z takich kafli piece barokowe 
miały formy cylindryczne lub graniaste. Tego typu kafle i piece 
wytwarzano w Gdańsku.
Również w dobie rokoka ośrodek gdański (wraz z Elblągiem, 
Fromborkiem, Malborkiem i Toruniem) odgrywał przodującą 
rolę w produkcji kafli i budowie pieców. Białe kafle formowano 
tak, by reliefowa dekoracja z giętkich linii, kwiatów czy rocailles 
tworzyła obramienie dla malowanej sceny figuralnej, motywu 
pejzażowego czy roślinnego. Malowidła wykonywano pod- 
szkliwnie kobaltem (błękitne) i manganem (fiołkowobrunatne). 
Delikatne formy przedstawień i ich subtelna kolorystyka harmo
nizowały z kształtami pieców, często naśladujących rokokowe 
meble — szafy, szyfoniery, witryny. Szczególnie ozdobne było 
zwieńczenie pieca, zamknięte falistym gzymsem, kartuszem o 
niespokojnych liniach, wazą czy nawet postaciami alegoryczny
mi.
Neoklasycyzm przyniósł wyraźne uspokojenie form pieców i up
roszczenie kafli. Przeważały piece prostokątne i cylindryczne, 
choć zdarzały się konstrukcje w formie piramidy, obelisku lub 
kolumny. Wznoszono je z białych kafli gładkich albo o geome
trycznym wzorze reliefowym, uwydatnionym złoceniami.
Wśród eklektycznych pieców i kafli z drugiej połowy XIX w. 
wyróżniały się wyroby manufaktury majoliki w Nieborowie, za
łożonej w 1881 r. przez księcia Michała Radziwiłła. Odznaczały 
się one wielką różnorodnością: oferowano wzory barokowe, ro
kokowe i klasycystyczne. Wśród kafli glazurowanych na biało by
ły gładkie i profilowane; malowano na nich naszkliwnie różne 
wzory — największym powodzeniem cieszyły się kafle zdobione 
scenami z bajek Lafontaine’a, wykonanymi według rycin Gusta- 
va Dore. Można też było w Nieborowie zamówić piec z własnym 
herbem, na wzór wykonanego około 1881 r. pieca z Radziwiłłow- 
skim herbem „Trąby”, który do dziś zdobi sień pałacu w Niebo
rowie.
Ostatnim okresem sprzyjającym produkcji ozdobnych kafli i de
koracyjnych pieców był przełom XIX i XX w. Charakterysty
czne dla secesji dążenie do stylistycznej jednolitości wnętrza 
sprawiło, że i piec starano się dopasować do reszty wyposażenia 
salonu, gabinetu czy sypialni. Preferowaną przez ten styl przy
tłumioną, harmonijną skalę barw oddawano w zielonkawych, 
szarobłękitnych czy brunatnych kaflach, kaligraficznie zdobio
nych wzorem irysów, nenufarów, giętkich linii. Niespokojne, fa
lujące formy miały też zwieńczenia pieców, choć ich bryła była 
na ogół geometryczna.
W następnych dziesięcioleciach naszego wieku zrezygnowano i z 
wymyślnych kształtów pieców, i z misternych zdobień kafli. W 
czasach współczesnych nawet najprostsze piece i kafle wypierają 
kaloryfery, grzejniki olejowe i elektryczne. Ale ich już nie da się 
ozdobić barwnym, reliefowym wzorem i dyskretnym połyskiem 
glazury...

Anna Sieradzka

W następnym numerze wszystko o fajansie.
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1. Kafel z przedstawieniem 
św. Jerzego walczącego ze smokiem,

glina garncarska nieszkliwiona, 
dekoracja reliefowa odciśnięta w formie, 

pierwsza połowa XV w.
2. Kafel z figurą szlachcica, 

glina garncarska, szkliwo cynowo-ołowiowe,
dekoracja malowana kobaltem podszkliwnym, 

XVIII w.
3. Piec gdański rokokowy, 

kafle z gliny garncarskiej, 
dekoracja reliefowa odciskana w formie 

i malowana podszkliwnie fioletem manganowym, 
Gdańsk, druga poł. XVIII w.

4. Piec klasycystyczny, 
kafle z gliny garncarskiej,
dekoracja reliefowa odciskana w formie, 
szkliwiona i złocona, 
koniec XVIII w.

5. Kafel ze scenką z bajek Lafontaine’a 
według ryciny G. Dore,
glina garncarska z polewą cynową, 
dekoracja malowana naszkliwnie, 
manufaktura majolik w Nieborowie, 
lata osiemdziesiąte XIX w.

(wszystkie reprodukcje ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie)



Odkrycia w kolegiacie
Rozmaitość stylów — tak można określić wnętrze pułtuskiej kolegiaty, 
obecnie kościoła parafialnego Zwiastowania NM Panny i Św. Mateusza. 
Budowla wzniesiona przed 1443 r. jako gotycka, rozbudowana została w 
XVI w. w stylu renesansowym, a w następnym stuleciu wyposażona w ba
rokowe detale. Najpiękniejsze jest sklepienie nawy głównej, wykonane w 
1560 r. przez Jana Baptystę z Wenecji — kolebkowe, pokryte geometry
czną dekoracją kasetonową, wykonaną z cegieł wystających przed skle- 
pienną płaszczyznę. Takie renesansowe sklepienia znajdują się w innych 
gotyckich kościołach Mazowsza: Brochowie, Broku i Cieksynie; nazwano 
je „pułtuskimi”, bowiem najpełniej wyrażone zostały właśnie w pułtuskiej 
kolegiacie. Na trzech filarach między nawami konserwatorzy odkryli rene
sansowe malowidła, potem takie same pojawiły się w prezbiterium oraz 
podobne pod chórem muzycznym wykonane na drewnie. Prace konser
watorskie trwają nadal i być może niedługo odsłonięty zostanie cały ze
spół malowideł ściennych. Połączy się on ze scenami widocznymi na 
ścianach kaplicy Noskowskiego (Najświętszego Sakramentu) odkrytymi 
w 1935 r. Ta kaplica jest najwcześniejszym naśladownictwem kaplicy 
Zygmuntowskiej na Wawelu, choć odbiega od niej koncepcją artystyczną. 
Jakie jeszcze zagadki kryje wnętrze pułtuskiej kolegiaty? (td)

1. Fragment kolegiaty od strony południowej
2. 3. 4. Sklepienia w nawach: bocznej gotyckie (2)
i głównej renesansowe (3) z odkrytymi malowidłami (4)
5. Barokowa ambona w kształcie łodzi z żaglem
6. Zachodnia ściana kaplicy grobowej biskupa A. Noskowskiego
— renesansowy fresk ze sceną „Nawrócenie św. Pawła”
z ledwo widocznymi zarysami: 
budowli miejskich i zwodzonego mostu z lewej strony, 
poniżej postaci konnego rycerza i biegnącego przy nim psa, 
zaś pod górną krawędzią postaci Chrystusa w czerwonym płaszczu 
(zdjęcia: 1,3 — Grzegorz Zieliński, 4 — Andrzej Stasiak, 2, 5, 6 — Tomasz Dwernicki)


