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Od redakcji
Nie ma jeszcze ostatecznego podsumo
wania strat, jakie poniosła kultura w 
czasie lipcowej powodzi. Najbardziej 
spustoszone pod tym względem są woje
wództwa: wrocławskie, opolskie, kato
wickie i wałbrzyskie. Trzy ostatnie wo
jewództwa odwiedzimy w następnym 
numerze, obecnie prezentujemy na s. 9 
fotoreportaż z Wrocławia.
Profesor Tadeusz Chrzanowski, historyk 
sztuki, przewodniczący Społecznego 
Komitetu Ratowania Zabytków Krako
wa, wieloletni inwentaryzator zabytków, 
autor licznych książek i artykułów, nasz 
współpracownik, ocenia mijające lata 
dziewięćdziesiąte pod kątem etyki kon
serwatorskiej i etyki społecznej (s. 4). Ar
tykuł ten polecamy wszystkim, bo za
warte w nim przemyślenia będą zapewne 
aktualne w nadchodzącym nowym stule
ciu. Autor nie wspomina o jednej spra
wie — pieniądzach. Od dawna wiadomo, 
że pieniądze państwa nie starczają na ra
towanie zabytków. Od dawna też mówi 
się o reprywatyzacji. Obie te sprawy są 
ze sobą ściśle związane. Po pierwsze — 
szansą na przetrwanie zabytków są ich 
prywatni właściciele, po drugie — nie
zbędne jest stworzenie im odpowiednie
go systemu podatkowego. Chodzi tu o 
odliczanie od dochodu do określonej wy
sokości wydatków na remont i konser
wację obiektów zabytkowych oraz odli
czanie stawek podatku od towarów i us
ług zawartych w cenach materiałów uży
tych do prac remontowo-konserwator
skich (podatek VAT). Natomiast doto

wanie obiektów należących do skarbu 
państwa odbywałoby się przez dotych
czasowe dotacje bezpośrednie. Tylko ta
ki czytelny system może uratować nasze 
dziedzictwo. Na pytanie, dlaczego do tej 
pory nie ma ustawy reprywatyzacyjnej 
ani takiego właśnie systemu podatkowe
go — redakcja odpowiedzieć nie potrafi. 
Mimo tego zabytki są remontowane, o 
czym świadczą różne przykłady, np. willi 
w Łańcucie (s. 24), dzieł Hansa Poelziga 
w Poznaniu (s. 29) czy konserwacja po
mnika serc Branickich w Białymstoku 
(s. 32). Kontrastują z tym ruiny: cmenta
rza w Żytomierzu (s. 14) i kościoła w 
Podhorcach (s. 17) na dawnych Kresach 
Rzeczypospolitej. Trzeba dodać, że 
wprowadzenie wspomnianych impulsów 
finansowych dla ratowania zabytków w 
naszym kraju spowodowałoby znaczne 
ożywienie, a odnawianie zabytków nie by
łoby tylko zjawiskiem spektakularnym, o 
którym czyta się w prasie, ogląda w te
lewizji i słyszy w radiu.
W najbliższym numerze m.in. artykuł o 
przezwyciężaniu przez naszych przod
ków lęku przed śmiercią, cmentarzach 
karaimskich na Kresach, spisana wier
szem historia kaplicy koło Grodna oraz 
tekst o „katedrze ścieków” w Londynie. 
Przypominamy Czytelnikom, że 15 paź
dziernika mija termin nadsyłania prac 
na nasz konkurs „Gdzie są szable z tam
tych lat”, ogłoszony w numerze 9, 1997. 
Czas już także zainteresować się prenu
meratą „Spotkań z Zabytkami” na przy
szły rok — w 1998 r. cena 1 egz. pisma 
wzrośnie do 3,50 zł.
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Generalny Konserwator Zabyt
ków — prof. Andrzej Tomaszew
ski w wywiadzie udzielonym Lidii 
Cichockiej ze „Słowa Ludu" m.in. 
mówił o projekcie nowej ustawy 
dotyczącej ochrony dóbr kultury. 
Oto jego opinia na ten temat: 
„Mimo że prace nad projektem 
ustawy trwały bardzo długo, skry
tykowały go wszystkie zaintere
sowane środowiska. Na szczęś
cie, ten Sejm nie zdoła już uch
walić ustawy i mamy nadzieję, że 
po powyborczych zmianach uda 
nam się przedłożyć własny pro
jekt. W projekcie już przygotowa
nym nie ma mowy o ulgach czy 
odpisach dla prywatnych użyt
kowników zabytków, chociaż taki 
system istnieje w całej Europie. 
Ustawa kasuje też jakiekolwiek 
ulgi, jeżeli w obiekcie zabytko
wym prowadzi się działalność 
gospodarczą. Wygląda to na sa
botaż władz centralnych w sto
sunku do dóbr kultury. Minister
stwo Finansów protestowało 
przeciwko takim rozwiązaniom i 
wygrało."

(„Słowo Ludu", 8 VI11997)

W Muzeum Narodowym w War
szawie w dniach 19 VI — 30 VIII 
br. czynna była wystawa „Pięć 
wieków grafiki polskiej” — pierw
sza tak obszerna prezentacja 
dziejów polskiej grafiki; autorką i 
komisarzem wystawy była dr Ire
na Jakimowicz. Ekspozycja 
zgromadziła 660 grafik, głównie 
ze zbiorów Muzeum Narodowe
go, autorstwa ponad 200 arty
stów — Polaków i cudzoziemców 
tworzących w Polsce. Wszystkie 
prace zostały ułożone chronolo
gicznie — od XVI w. do czasów 
współczesnych. Najwięcej miej
sca poświęcono grafice XX w., w 
tym okresie bowiem występowa
ło w polskiej sztuce dużo rozmai
tych kierunków i działało wiele 
grup artystycznych. Aby uniknąć 
monotonii i zachować czytelność 
ekspozycji, wprowadzono sy
stem kolorystyczny poszczegól
nych plansz: plansze brązowe 
sygnowały XVI—XIX w., zielone 
— XX w., czarne — wojnę, grana
towe — współczesność. Zamy
kały wystawę prace nawiązujące 
do sztuki fotograficznej. Ekspo
zycji towarzyszyła promocja bo
gato ilustrowanej książki-katalo- 
gu, również autorstwa Ireny Ja
kimowicz.

W ubiegłym roku celnicy skonfi
skowali na przejściach grani
cznych około 6 tysięcy dzieł 
sztuki o wartości około 400 tys. 
zł. Od lat największą popularnoś
cią wśród przemytników i ich za
chodnich klientów cieszą się 
ikony, np. w, czerwcu br. na 
przejściu w Świecku ze skrytki 
dachowej autobusu jadącego ze 
wschodniej części Polski celnicy 

wydobyli 58 ikon (były tam też 
inne cenne przedmioty). Wywo
żone są z kraju również zabytko
we obrazy, rzeźby, instrumenty 
muzyczne, medale, a nawet... 
kamienne koryta. Wśród przewo
żonych nielegalnie dzieł sztuki są 
też przedmioty kradzione z mu
zeów i kościołów.
W 1996 r. najbardziej skuteczny 
pod względem wykrywania prób 
przemytu dzieł sztuki okazał się 
Urząd Celny w Terespolu — 39 
prób przemytu 569 dzieł sztuki o 
wartości ponad 260 tys. zł, drugie 
miejsce zajął Urząd Celny w 
Rzepinie — udaremnił wywóz 
4961 zabytkowych przedmiotów 
o wartości ponad 62 tys. zł.

(„Przekrój", 6 VII 1997)

Według wstępnego raportu Mini
sterstwa Kultury i Sztuki straty 
kultury spowodowane lipcową 
powodzią na południu i zacho
dzie Polski wynoszą około 20 min

Widok na fragment 
Starego Miasta w Kłodzku

zł, ale przypuszcza się, że są 
znacznie wyższe. Największe 
zniszczenia wystąpiły na tych te
renach, gdzie fala powodziowa 
nadeszła niespodziewanie — w 
Kłodzku, Nysie Kłodzkiej, Opolu, 
Raciborzu. Trudno jeszcze osza
cować straty w województwie 
wrocławskim — we Wrocławiu 
zalane zostały magazyny w Mu
zeum Etnograficznym i w Skład
nicy Muzealnej, ale na szczęście 
udało się uratować Panoramę 
Racławicką (na temat powodzi 
we Wrocławiu na s. 9). Dzięki wy
jątkowo skutecznej przeciwpo
wodziowej akcji ewakuacyjnej 
uratowane też zostały sarkofagi 
piastowskie w Brzegu w woje
wództwie opolskim.
Szacowaniem strat spowodowa
nych powodzią w dziedzinie za
sobów kultury zajmuje się powo
łany przez ministra kultury i sztuki 
Zespół do spraw Pomocy Insty
tucjom Kultury i Obiektom Za
bytkowym. Szczególnie ważne 
zadania stoją teraz przed kon
serwatorami zabytków i history
kami sztuki, którzy liczą na mię
dzynarodową solidarność i po
moc w ratowaniu naszego kultu
rowego dziedzictwa.

(„Rzeczpospolita", 23 VII 1997)

Fragment rynku 
w Kazimierzu Dolnym

W wywiadzie udzielonym „Dzien
nikowi Wschodniemu” Halina 
Landecka — wojewódzki kon
serwator zabytków w Lublinie 
mówiła o pracy swojego urzędu, 
o sukcesach i porażkach. Wśród 
tych pierwszych przede wszyst
kim wymieniła: zainteresowanie 
zabytkami ich właścicieli i użyt
kowników, wzmocnienie pozycji 
właściciela obiektu. Wśród nega
tywnych przykładów znalazło się 
łamanie przepisów w zakresie 
ochrony zabytków na terenie Na
łęczowa, Lublina, Kazimierza 
Dolnego, Łopiennika, niepodję
cie prac remontowych w pałacu 
w Łańcuchowie, Jakubowicach 
Murowanych, Sobieskiej Woli, 
Dysie, Zawieprzycach lub przed
łużanie się tych prac, jak np. przy 
dworze w Suchodołach. Na py
tanie „Co wynikło z faktu, że od 1 
stycznia 1996 r. służby konser
watorskie przeszły pod nadzór 
wojewodów?" Halina Landecka 
odpowiedziała: „Działam teraz z 
upoważnienia wojewody lubel
skiego, ale moje uprawnienia nie 
zmieniły się. Zmiana — to likwi
dacja naszej delegatury w Kazi
mierzu Dolnym i przejęcie bez
pośrednio przeze mnie opieki 
nad Nałęczowem. Nie ma już 
stanowiska miejskiego konser
watora zabytków. Opracowuje
my nowe zasady organizacji 
pracy."
(„Dziennik Wschodni", 23 VI 1997)

Wszystkie archeologiczne znale
ziska należą do państwa, ich za
właszczenie jest karalne. Tym
czasem bardzo wielu posiadaczy 
wykrywaczy metalu szuka zabyt
ków na własną rękę i często 
swoimi nieprofesjonalnymi dzia
łaniami przyczynia się do zni
szczenia cennych dla naszej kul
tury miejsc, które nie zostały je
szcze zbadane przez archeolo
gów. Przedmioty znalezione 
przez takich nielegalnych poszu
kiwaczy trafiają potem do hand
lu. Niedawno ponad 60 zabytków 
archeologicznych, pochodzą
cych z epoki kamiennej, czasów 
rzymskich i średniowiecza, skon
fiskowała policja w antykwaria
cie w Pułtusku w województwie 
ciechanowskim. Sprawa przeka
zana została do prokuratury.

(„Tygodnik Ciechanowski”, 
22 VII 1997)

Radomski klasztor bernardynów 
wymaga natychmiastowej po

mocy konserwatorskiej. Obiekt 
ten należy do najstarszych komp
leksów średniowiecznych bu
dowli bernardyńskich w Polsce. 
Ufundowany został w 1486 r. 
przez Kazimierza Jagiellończyka. 
Ostateczny kształt otrzymał na 
początku XVI w. i wtedy wznie
siono obszerne zaplecze gospo
darcze. Prawie od 40 lat zespół 
nie był remontowany — ostatni 
gruntowny remont przeprowa
dzony został po pożarze w 
1959 r. Obecnie pękają ściany 
zewnętrzne kościoła i klasztoru, 
wymaga wymiany pokrycie da
chów i zabezpieczenia cenna 
konstrukcja pomieszczeń ku
chennych. Ani klasztor, ani mia
sto nie dysponują środkami po
trzebnymi na przeprowadzenie 
niezbędnych prac. Zrodziła się w 
związku z tym w Radomiu inicja
tywa pod hasłem „Akcja na rzecz 
klasztoru bernardynów", która 
ma pomóc w ratowaniu tego 
cennego zabytku.

(„Słowo Ludu", 25 VI 1997)

Muzeum Narodowe w Kielcach 
posiada prawie 3000 obrazów, 
ale tylko 500 przygotowanych 
jest do prezentacji, a zaledwie 
około 100 eksponowanych. Wie
le obrazów zalegających maga
zyny należy do dzieł bardzo cen
nych, ale bardzo zniszczonych, 
jak np. obraz „Eros i Psyche” 
namalowany około 1800 r. przez 
nieznanego artystę, „Zdjęcie z 
krzyża” z około 1700 r. być może 
autorstwa Franciszka Lekszyc- 
kiego czy portret biskupa Stefa
na Rupniewskiego z końca 
XVIII w. Konserwacji wymagają 
też niektóre obrazy eksponowa
ne w galerii malarstwa polskiego 
kieleckiego muzeum. Niestety, 
brak wystarczających funduszy 
na prace konserwatorskie. Po
siadane środki w pierwszej ko
lejności przeznaczane są na 
obiekty jeszcze bardziej zagro
żone — tkaniny zabytkowe. Szko
da, że tak wiele obrazów nie 
może być poddanych konserwa
cji i następnie eksponowanych w 
galerii. Stworzyłoby to szansę 
muzeum kieleckiemu urządzania 
wystaw okresowych i dokony
wania wymian z innymi muzeami. 
Na szczęście magazyny mu
zeum w Kielcach są dobrze 
przygotowane do przechowywa
nia dzieł malarskich.

(„Słowo Ludu”, 3 VI 1997)

DO Prze9iądy 
poglądy
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VI/VI/ wi.edzi.ećW Wf więcej

Lampy benzynowe pojawiły się 
wraz z wynalezieniem benzyny w 
końcu XIX w. Produkowano je za
ledwie przez kilka lat, w związku z 
czym są dużą rzadkością. Praw
dopodobnie jest to wyrób nie

miecki z przełomu wieków, kiedy 
w zdobnictwie różnych przedmio
tów pojawiła się secesja, stąd 
roślinne wici na podstawie lam
py, która kończy się u góry roz
chylonym kielichem kwiatowym.

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 mają w 
swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, lat powsta
nia, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji 
dokładne opisy i ilustracje (dobre zdjęcia lub rysunki) wyrobów 
nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne niejas
ności. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie się starała 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

„Z zainteresowaniem przeczy
tam w niezwykle pożytecznej ru
bryce »Wiedzieć więcej" kilka in
formacji na temat tej pięknej 
lampy. Wiem tylko, że była w mo

„Zwracam się do redakcji 
z uprzejmą prośbą o wy
jaśnienie, jaką techniką 
wykonany został ten cy
nowy dzban pochodzący z 
XIX w.?”

Jerzy Wołkowski 
Szczecin

jej rodzinie »od zawsze«, a dzia
dek mówił mi, że napełniano |ą 
benzyną; dziś jest nieczynna."

J.P. 
Pułtusk

Jest to typowy przykład 
repusowania, inaczej try
bowania. Technika ta po
lega na wykuwaniu orna
mentu na zimno za pomo
cą młotka. W zależności 
od twardości młotka i spo
sobu kucia (od zewnątrz 
lub od wewnątrz przed
miotu) na płaskiej blasze 
uzyskuje się półplasty- 
czne elementy. Metoda 
repusowania znana była w 
starożytności, szeroko sto
sowano ją w epoce rene
sansu, np. przy złotych 
pucharach, zbroi i broni, a 
w epoce baroku zaczęto 
repusować także przed
mioty domowe, np. dzba
ny.

W Chróstniku koło Lublina 
z okazji III Walnego Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa 
Numizmatycznego odbyła 
się aukcja numizmatów. 
Z ciekawszych sprzeda
nych egzemplarzy warto 
wymienić: trojak koronny 
Zygmunta III Wazy z 
1597 r. - 29 zł; tynf ko
ronny (30 gr) z 1663 r. — 
15 zł; grosz miedziany 
Stanisława Augusta z 
1767 r. — 10 zł; grosz 
Księstwa Warszawskiego 
z 1814 r. — 10 zł; 5 zł 
srebrne z 1 936 r. — 22 zł. 
Ze względu na znacznie 
wyższe niż rynkowe ceny

wywoławcze większość 
wystawionych monet nie 
znalazła nabywców.

★ ★ ★

Dziękujemy p. Lesławowi 
Kukawskiemu z Pańskiej 
Laski koło Trzcianki Lubu
skiej za zwrócenie uwagi, 
że skrót „K.P.” na łyżeczce 
(nr 6,1 997, s. 3) wcale nie 
musi oznaczać „Kuchni 
Polowej”, lecz „Kasyno 
Pułkowe”, co — przyzna- 
jemy — wydaje się blizsze 
prawdy.

W W wi.edzi.eć 
VW W więcej
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Z całą świadomością publikujemy 
— w cyklu Nasz fin de siecle 

— artykuł prof. 
Tadeusza Chrzanowskiego z Krakowa 

po raz drugi. Ukazał się 
w „Spotkaniach z Zabytkami” 

sześć lat temu 
pt. Medytacje o etyce 

konserwatorskiej (nr 4, 1991), 
ale zawarte w nim przemyślenia 

w niczym nie straciły na aktualności, 
a wręcz przeciwnie — ostatnie lata 

przyniosły potwierdzenie słów Autora, 
szczególnie w wypadku tego, 

co pisze o harmonii egzystencji 
starego z nowym oraz o konieczności 

rozszerzenia pojęcia 
etyki konserwatorskiej 
na całe społeczeństwo. 
Obawiamy się jedynie, 

że gdy ten artykuł opublikujemy 
za kilka lat po raz trzeci 

— też będzie aktualny!

Nasz fin de siecle

0 konserwatorach 
i społeczeństwie

TADEUSZ CHRZANOWSKI

W
 światku konserwatorskim, podobnie 

jak niemal we wszystkich światkach w 
kraju i za granicą, pełno dziś wielkich 
deklaracji, wielkich słów i trochę 

mniejszych klisz. Stereotypy myślowo-znakowe są 
tworem naszego stulecia i skutecznie blokują proces 

myślenia. Są one — jak w konserwacji — materiała
mi zastępczymi, którymi łata się tzw. substancję za
bytkową (umiłowany cement, by niedaleko szukać). 
Mówi się więc tonem podniosłym o konserwatorskiej 
etyce, o kulturowym przesłaniu dziejów, o tożsamości 
narodowej zakodowanej w zabytkach, o zadaniach, o 
obowiązkach itd., itd. Te wszystkie i wiele innych 
podniosłych sformułowań miałoby istotnie głęboki 
sens, gdyby nie ich nadużycie, co sprawiło, że się 
przeobraziły w klisze myślenia zbiorowego. A więc w 
sferze mentalnej dokonał się i w naszym ogródku 
proces dewaloryzacji haseł i skrótów myślowych. 
Gorąco zatem proszę tych wszystkich, co się o naro
dową spuściznę naprawdę troszczą, by się z umia
rem i tylko przy dostojnych okazjach taką wzniosłoś
cią posługiwali.

Wydaje mi się, że ta moralizatorsko-felietoni- 
styczna preambuła była o tyle potrzebna, 
gdyż podjąłem właśnie problem zamieszkały już od 

dłuższego czasu w pozornym ogrodzie klisz i pusto
słowia. Ostrzegłszy jednak Czytelnika, ostrzegam też 
samego siebie: nie szafuj „krakowiaczku ci ja” dętą 
grandilokwencją! Pojęcie etyki konserwatorskiej, 
używane często i chyba nawet zbyt często, ogranicza 
się w naszej świadomości przede wszystkim do tych, 
co się konserwacją parają zawodowo i manualnie lub 
— w wypadku architektów — także konceptualnie. 
Wiąże się je także, choć w mniejszym zakresie, z całą 
strukturą administracyjną ochrony zabytków, a więc 
z terenowymi konserwatorami zabytków, z ich apara
tem kontrolno-wykonawczym oraz z innymi instytu
cjami tą dziedziną zajętymi. Czy jednak pojęcia tego 
nie należy potraktować szerzej? Czy nie należy objąć 
nim wszystkich przedstawicieli społeczności i to za
równo w węższym, regionalnym rozumieniu, jak i 
najszerszym: narodowo-państwowym? Czy przy
padkiem my wszyscy nie jesteśmy „konserwatora
mi”, to znaczy odpowiedzialnymi za to, co nam prze
kazała pani historia zarówno w materialnym, jak i 
duchowym przekazie?
Konserwatorzy
Zacząć trzeba jednak od tego węższego, jeśli tak wol
no rzec — „zawodowego” wymiaru zjawiska. Mówiąc 
o etyce konserwatorskiej w takim właśnie wymiarze, 
myślimy przede wszystkim o tym, aby wszelkie dzia
łanie, podejmowane w stosunku do zabytków, było 
zgodne z podstawowymi i powszechnie akceptowa
nymi (rozmaite międzynarodowe karty) zasadami. I 
chodzi tu przede wszystkim o problem autorskiego 
podejścia, z jawnym bowiem naruszeniem zasad, z 
fuszerką konserwatorską (burzenie i budowanie za
bytków „na nowo”, używanie niewłaściwych mate
riałów, metod itd.) nie wiąże się jakiekolwiek pojęcie 
etyki. Temu zwykłemu kanciarstwu nie warto po
święcać uwagi, jest ono sprawą konserwatorów tere
nowych, władz samorządowych, a w niektórych wy
padkach — prokuratorów.
Problemy etyki konserwatorskiej zaczynają się i koń
czą na styku koegzystencji wartości zastanych i war
tości dodanych. Wyjaśnijmy to bliżej: konserwator 
manualny i architekt uprawiający działalność kon
serwatorską mają świadomość, że są artystami czy 
twórcami (lub w tym wypadku współtwórcami). I 
potwierdza to dyplom otrzymywany po zakończeniu 
studiów czy kursów specjalistycznych, w wypadku 
zaś konserwatorów malarstwa i rzeźby — przynależ
ność do Związku Polskich Artystów Plastyków, a w 
jego ramach do Sekcji Konserwatorskiej. Tak więc 
konserwator jest w jednej osobie człowiekiem, 
który uprawia wysoko kwalifikowane rzemios
ło oraz artystą, który powierzone mu dzieło nie 
tylko utrwala, ale także niejednokrotnie dopeł
nia. Można by więc w odniesieniu do konserwato
rów i architektów w tej dziedzinie pracujących uży
wać określenia: współartysta i współtwórca. I tu za
czyna się problem istotny z punktu widzenia etyki 
konserwatorskiej: do jakiego stopnia konserwatorowi 
czy architektowi wolno ingerować owym własnym 
„współ”-wkładem. Ponieważ — i tu jest zasadnicza 
różnica między artystą „czystym” a konserwatorem 
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— w dziele tego drugiego częścią podstawową jest 
zawsze zabytek, a więc coś, co zaistniało wcześniej 
(nieraz dużo wcześniej), zanim dotarło do pracowni 
tego, którego PODSTAWOWYM zadaniem jest 
ochrona, a nie przetworzenie czy amplifikacja. Aby 
jednak wyswobodzić się ze zbyt teoretycznej zakal- 
cowatości, posłużę się przykładami. Józef Edward 
Dutkiewicz był jednocześnie wybitnym konserwato
rem, historykiem sztuki i malarzem w jednej osobie, i 
starał się zawsze, zwłaszcza w późniejszym okresie 
swej działalności, przeprowadzać niejednokrotnie 
bardzo śmiałe eksperymenty konserwatorskie. Nie 
naruszając w najmniejszym stopniu etyki konserwa
torskiej w sferze techniki i rzemiosła, czynił doświad
czenia z estetyczną ekspozycją dzieł przez siebie kon
serwowanych czy wręcz odkrywanych. Najwięcej te
go typu eksperymentów wprowadził w ostatnim 
swym dziele: globalnej konserwacji wnętrza fary w 
Olkuszu. Wykonał tam malowidła ścienne własnej 
inwencji, które miały koegzystować z dawnymi (z 
kilku epok). Odkryte za stallami malowidła ścienne 
zdjął i przeniósłszy na podobrazie ze sztucznego two
rzywa, umieścił ponad stallami (transfer). Słynny po- 
liptyk olkuski, który poprzednio znajdował się w bo
cznej kaplicy, przeniósł na miejsce ołtarza głównego, 
z którego manierystyczne retabulum przemieścił z 
kolei do nawy bocznej. To tylko kilka ważniejszych 
przykładów nowej aranżacji tego cennego wnętrza.
Miałem wątpliwości co do niektórych elementów 
owej aranżacji (zgłaszałem je za życia artysty), bo
wiem właśnie tego rodzaju działania stają nieraz na 
granicy problematyki etyki konserwatorskiej w szer
szym i głębszym znaczeniu, a zarazem o wiele trud
niejszym do obiektywnego rozstrzygnięcia; nasze 
oceny są bowiem zawsze subiektywne. Chciałem tu 
po prostu ukazać ową granicę: niewidoczną i nie usta
loną, która dzieli to, co jest dla artysty-konserwatora 
dopuszczalne, a nawet obowiązkowe z punktu wi
dzenia jego rzemiosła, od tego, co staje się własnym 
wkładem artysty-konserwatora jako współtwórcy 
dzieła. W którym momencie dochodzi do przekro
czenia bariery dopuszczalności? To musi być roz
strzygane w każdym wypadku na nowo i pierwszą in
stancją jest zawsze ów artysta-konserwator, który 
owe problemy rozstrzygać musi we własnym sumie
niu, a nie tylko w pojemnym obszarze własnych am
bicji.
Jeszcze dobitniej problematyka ta uzewnętrznia się w 
dziedzinie architektury. Mam znajomego architekta, 
który twierdzi, że w zakresie konserwacji nie ma gor
szych niszczycieli niż architekci-konserwatorzy. Być 
może przesadza, faktem pozostaje jednak, że opa
cznie pojęta „Kunstwollen” (Rieglowski termin na 
wolę twórczą) doprowadzała i doprowadza nadal do 
niepowetowanych strat. Jan Karol Sas Zubrzycki, 
zdolny twórca, interesujący, choć czasem na granicy 
nacjonalistycznej paranoi balansujący teoretyk, za
projektował na terenie tzw. Galicji dziesiątki (dos
łownie!) neogotyckich i innych neostylowych kościo
łów, co stało się z przeogromną stratą zasobów za
bytkowych, bowiem jego „katedrom” ustępowały 
miejsca stare, przeważnie drewniane kościoły. Zub
rzycki „zdejmował” ich plany, elewacje, detale, póź- 
źniej wydawał „uczone” studia (np. Cieślictwo pol
skie), a potem kazał burzyć i wystawiał w tym miejs

cu strzeliste „Szartry” lub „Notredamy” z hełmami a 
la północna wieża kościoła Mariackiego w Krakowie. 
Tak więc często, powiedziałbym: zbyt często ego ar
tysty staje się ślepe i głuche i na etykę zawodową, i na 
granice po prostu „dobrego smaku” (proszę tylko nie 
robić mi zarzutów, że posługuję się zaprzeszłą termi
nologią, robię z niej bowiem metaforyczny użytek). 
Dawniej architekci (a także ich mocodawcy, bo ich 
udział w tym względzie nie jest bez znaczenia!) mieli 
o wiele silniejsze poczucie harmonii, która dyktowała 
im granice samodzielności i granice podporządkowa
nia. Obawiam się, że wraz z odrzuceniem estetyki 
normatywnej (właśnie tej od „dobrego smaku”) 
odrzucono harmonię koegzystencji starego z nowym, 
samo bowiem pojęcie harmonii odłożone zostało ja
koby do lamusa zdezaktualizowanych terminów. 
Dziś na architektach trzeba wręcz wymuszać 
formę koegzystencjalną, formę zgodną z kon
tekstem otoczenia, oni sami zdają się bowiem 
jej nie czuć. Dawniej takie poczucie było poniekąd 
zakodowane. Dobrym przykładem jest twór architek
tury uznawany za wybitny i przełomowy, a dla mnie 
wydający się fatalną pomyłką: chodzi o jeden z naj
wcześniejszych, z lat pięćdziesiątych pochodzący 
wieżowiec w Mediolanie — Torre Velasco. Podobno 
był to architektoniczny protest wobec nudnych 
funkcjonalistycznych bez-form architektury skła
dankowej, podobno nawiązuje do form „narodo
wych” czy „regionalnych”. Mnie jednak, zwłaszcza 
gdy się ową Torre Velasco ogląda z dachu katedry 
mediolańskiej, przypomina raczej wieżę ciśnień, bru
talnie wrąbaną w harmonijną zabudowę starego mia
sta. Nastąpiło tu zasadnicze naruszenie urbanistyki, a 
zarazem naruszenie etyki konserwatorskiej, jakkol
wiek bowiem autorzy wznosili rzecz całkowicie no
wą, wznosili ją w kontekście zabytkowej zabudowy, 
w kontekście nawarstwień rozmaitych epok, dotych
czas harmonijnie koegzystujących.
Przykłady można mnożyć bez liku: chociażby wie
żowce, którymi Belgowie obstawili w Brukseli kated
rę Św. Guduli, a u nas chociażby warszawski hotel 
„Marriot” czy drugi wieżowiec przy pl. Bankowym. 
I nie chodzi wyłącznie o skalę, Warszawa ma ją bo
wiem z dawna zmąconą, ale także o formę i detal. Ar
chitektura najnowsza częściej gryzie się ze starą tam, 
gdzie ta druga przetrwała reliktowo (Kolonia), a cóż 
dopiero, gdy wtłacza się ją w całe zabytkowe zespoły. 
Tyle (a i tak zbyt wiele) o sensie terminu „etyka kon
serwatorska” w odniesieniu do konserwatorów, w 
szerokim kontekście rozumienia tej kwalifikacji. 
Trzeba teraz przez chwilę zatrzymać się przy etyce 
konserwatorskiej w odniesieniu do całego społeczeń
stwa. A więc kilka słów o społecznej ochronie zabyt
ków. Ocalenie bowiem spuścizny przeszłości — to 
zadanie dla nas wszystkich. A fakt ten wcale nie jest 
powszechnie uświadomiony.
Społeczeństwo
Rozważmy rzecz stopniowo. Na pierwsze miejsce 
wysuwają się ludzie, którzy w jakimś stopniu bezpoś
rednio lub pośrednio mają wpływ na nasz stan posia
dania zabytków. W grę wchodzi tu nie tylko, choć 
przede wszystkim, cała sieć administracyjna, zobo
wiązana do sprawowania takiej opieki. Wszelako nie 
tylko ona — za ową opiekę odpowiedzialni są wszys
cy urzędnicy administracji i uczestnicy samorządów.
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Zbyt często konserwator był tylko „chłopcem do bi
cia”, na którym rozmaici decydenci spod ciemnej 
gwiazdy wymuszali zgodę na burzycielstwo i dewa
stację naszej spuścizny. Z nastaniem demokracji sy
tuacja nie zmieniła się radykalnie. Wynika to z cie
mnogrodu mentalnego mych rodaków w zakresie 
ochrony zabytków.
Społeczeństwo polskie od wieków ma zakodowane 
zdumiewające podejście do oceny budowli czy inne
go wytworu przeszłości: ładne jest to, co nowe. A łą
czy się to z wyjątkowym niechlujstwem mej nacji 
(„Dziś pałac zgoła — jutro stodoła”, jak boleśnie 
drwił Sarbiewski na początku XVII w.).
Tak więc hierarchię zaangażowania mamy wyraźną: 
najpierw służby konserwatorskie, następnie służby 
administracyjne w ogóle, wreszcie (czy może nawet 
równocześnie) organa samorządowe. Trzeba z móz
gownic rodaków wykorzenić zagnieżdżone w nich 
kłamstwo komunistów: że państwo jest za wszystko 
odpowiedzialne. Wręcz przeciwnie — obecnie my 
wszyscy jesteśmy za wszystko odpowiedzialni. Trze
ba być bowiem konsekwentnym: jeżeli chce się de
mokracji, to przyjmując ją należy również podejmo
wać niezmiernie poszerzoną odpowiedzialność. I w 
tym momencie dochodzimy do społeczeństwa jako 
całości.

1. Dwór z drugiej połowy XIX w. we wsi Borów 
(woj. skierniewickie), 

przebudowany po 1910 r. 
(posiadłość premiera RP Władysława Grabskiego)

2. Wieś Kozłów Biskupi nad Bzurą koło Sochaczewa 
z kościołem Najświętszego Serca Jezusa z 1443 r., 

przebudowanym w 1894 r.

(zdjęcia: Wiesław Stępień)

Tu może należałoby poruszyć niezwykle aktualny 
temat mecenatu i sponsorowania, ale nie mogę nad
werężać cierpliwości Czytelnika, więc rzecz odłożę 
na inną okazję. Powróćmy do stwierdzenia, że wraz z 
ingresem demokracji nagle poszerzył się znacznie za
kres odpowiedzialności za etykę konserwatorską. Ob
serwujemy gwałtownie narastający proces prywaty
zacji i reprywatyzacji. Ten proces pociąga oczywiste 
następstwo: to nie tylko miody posiadania i zarabia
nia na tym posiadaniu, ale także obowiązek ponosze
nia kosztów, które — dotychczas przynajmniej teore
tycznie — obciążały totalitarno-etatystyczne pań
stwo.
Na straży dopełniania obowiązku ochrony tego, co 
zre- czy sprywatyzowano, stoi (znów teoretycznie) 
służba konserwatorska. Nie ma ona, jak dotąd, dosta
tecznych sankcji. Nadal niszczenie zabytków (przez
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niedbalstwo czy wręcz złą wolę) — to czyn z punktu 
widzenia prawa „społeczńie mało szkodliwy”, to 
czyn, za który właściwie nie ponosi się żadnej kary. 
Musi to nareszcie ulec zmianie. Poza tym istnieć 
winna także presja opinii społecznej.
Fatalny stan zabytków w naszym kraju jest 
efektem nie tylko złego funkcjonowania syste
mu komunistycznego, ale również — i to w 
niemałym stopniu — łatwo przyswojonej zbio
rowej opinii, że to, co państwowe, jest zarazem 
niczyje. Nie zawaliłoby się tyle dworów i domów, 
tyle miast nie uległoby zagładzie, gdyby ich miesz
kańcy i użytkownicy nie mieli do owych zabytków 
stosunku wyłącznie konsumpcyjnego; nikt właściwie 
nie czuł się zobowiązany do remontowania budynku, 
który zamieszkiwał, bo był to budynek „ich”, którego 
użytkowanie, podobnie jak pensja, było niejako obli
gatoryjne, ale jeśli chodzi o własny wkład, to żadne 
takie sztuczki — „konserwator niech odbuduje”. Stra
szliwe „niech”, słowo ciążące na mentalności Pola
ków.
Zaczął się ruch reprywatyzacyjny i ludzie staną się 
wkrótce właścicielami tego, czego przedtem byli 
użytkownikami. I definitywnie skończy się: „niech 
konserwator odbuduje”. W zasięgu finansowej aktyw
ności konserwatora pozostanie nie tak znów wielka 

liczba budowli miejskich czy państwowych, a poza te 
obiekty będzie rozciągał on działalność wyłącznie 
kontrolną, opiniodawczą i ewentualnie koordynują
cą. Zmiana sytuacji własnościowej pociągnie za sobą 
przewartościowanie owe ogromnej „masy upadłoś
ciowej”, jaką są w większości zabytki naszego kraju. 
Przestanie panoszyć się własność „skarbu państwa”, 
czyli niczyja, czyli pozbawiona realnej wartości (a tak 
odbierali to także funkcjonariusze państwowi). I za- 
cznie funkcjonować zasada, że im budynek w lep
szym stanie, im lepiej wyposażony, tym większe bę
dzie przynosił korzyści materialne (czynsze itp.). Za- 
cznie się więc opłacać inwestowanie, bo prze
cież trudno inwestować w bezwartościowość, 
warto zaś dokonywać wkładu w coś, co już ja
kąś, a zazwyczaj niemałą wartość posiada.
Oczywiście wizja jest teoretycznie tylko optymisty
czna. Po pierwsze — kod złych nawyków myślowych 
jest trudny do wytrzebienia i tu właśnie rola środków 
masowego przekazu, w tym prasy, a w tym „Spotkań 
z Zabytkami”, które od swych narodzin chwalebnie 
podejmują takie zadanie. Po drugie — przed jed
nostką otwiera się rozległe pole samodzielnej inter
wencji i właśnie z punktu widzenia etyki konserwa
torskiej mogą się w ramach tego interweniowania 
dziać rzeczy horrendalne. Można wymyślić sytuację, 
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że zabytkowy dworek czy kamieniczka zostanie przez 
właściciela „dosmaczona” na elewacjach przysło
wiowymi już lusterkami czy tłuczkiem szklano-ce- 
ramicznym, ale już teraz dostrzec można brutalne 
rąbanie witryn w tej „butikolandii”, w jaką przeobra
żają się nasze starówki. I dlatego konserwator jako 
urzędnik-kontroler jest niezbędnie potrzebny także 
w sferze zabytków „prywatnych”.
Etyka konserwatorska powinna też oddziały
wać jako wszechobecna siła opiniotwórcza. 
Moim drugim marzeniem byłoby (dlaczego by nie 
pomarzyć: pierwsze już się spełniło — żyję przecież 
w wolnym kraju!) potępienie przez ową opinię zni
szczenia „prywatnego” zabytku albo jego zeszpece
nia czy wreszcie dopuszczenia do zniechlujnienia. 
Rola opinii publicznej jest potężna, u nas trochę zma
lała i trzeba usilnie starać się o restytucję jej znacze
nia; to jednak w sumie zjawisko bardzo pozytywne.
Pamiętam wieś przedwojenną — ubogą, ale chędogą. 
Była rażąco nieraz biedna, ale w większości regionów 
schludna i ładna, bo wypadało mieć przed chałupą 
ogródek z malwami i „około Wielkiejnocy” ściany 
pobielić czy wyługować. Dziś pustakowe pałace stoją 
w otoczeniu śmietników i najwyższym szczytem este
tyki są owe potłuczone lusterka czy talerze oraz siatka 
pomalowana w zgrzytliwie kontrastujące kolorki. I 
nikt na takim obejściu nie napisze, jak to czynią mąd
re dzieciaki w miastach na usmolonych samocho
dach: „brudas”. Rozwijanie nowych kodów leży w 

gestii domu i szkoły, ale przy dzisiejszym rozbiciu 
środowisk, zwłaszcza w nowych dzielnicach miast, te 
starodawne zacne czynniki są za słabe: działać musi 
opinia publiczna. Okażmy naszym najbliższym są
siadom, jeśli na to zasłużyli, że nie lubimy brudasów 
Huechlujów, że są „poza nawiasem”.
Świadomie zaopatrywałem w powyższych uwagach 
określenie prywatny cudzysłowem. W odniesieniu 
bowiem do zabytków prywatność jest ograniczona, 
przestaje funkcjonować jako zjawisko jednostkowe. 
Reprywatyzacja zabytków oznacza bowiem, że stają 
się one i czyjeś indywidualnie, i nasze zbiorowo. 
Więc wszyscy za nie w jakimś stopniu odpowiadamy. 
Ale „my” — to wciąż taka wielka, głucha, ślepa i 
niema (to może, niestety, najmniej) masa. Anglosasi 
mówią „the silem majority” (milcząca większość). 
Nie stosujmy jednak Horacjańskiej pogardy wobec 
owej masy, bo i my w niej tkwimy na co dzień i od 
święta. I tu właśnie rozciąga się to ogromne pole 
etyki konserwatorskiej, które chciałem poka
zać, bowiem istnienie tego obszaru jest dalekie 
od powszechnego uświadomienia. A nas z tego, 
co wciąż jeszcze przetrwało z przeszłości, następne 
pokolenia „rozliczą”. I to nie w tym starym znacze
niu, że się gdzieś tam pójdzie „na dywanik”, a potem 
na kolejne miejsce w karuzeli stanowisk. Społeczne 
rozliczenie jest bowiem straszne — nie ma odeń ape
lacji. I trwa dłużej niż ludzkie życie!

Tadeusz Chrzanowski

Od 1827 r. stał w tym 
miejscu w Warszawie 
gmach Izby Obrachunkowej, 

zaprojektowany przez Anto
nio Corazziego. W latach 
sześćdziesiątych XIX w. miał 
w nim swoją pracownię ma
larską Juliusz Kossak. W ok
resie międzywojennym mieś
ciły się tu biura Ministerstwa 
Komunikacji. Budynek Co
razziego został zrujnowany w 
czasie wojny i w latach 
1948—1951 wzniesiono na 
jego miejscu gmach Komite
tu Centralnego PZPR, zwany 
przez warszawiaków Białym 
Domem. Był to projekt trzech 
architektów: Wacława Kły- 
szewskiego, Jerzego Mok- 
rzyńskiego i Eugeniusza 
Wierzbickiego, który stylem 
nawiązuje do obiektów admi
nistracji państwowej, jakie w 
tym czasie powstawały nie 
tylko w Polsce. Podobne są 
budynki Państwowego Insty
tutu Geologicznego (1955 r.) 
przy ul. Rakowieckiej i Skład
nicy Harcerskiej (1950 r.) 
przy ul. Marszałkowskiej — 
od formy okien nazwane „ży- 
letkowcami". Ponieważ styl 
Białego Domu przypomina 
modernizm lat trzydziestych,

Zabytek czy nie?
krytykowani przez ówczesne 
władze projektanci zmuszeni 
zostali do dodania siódmej kon
dygnacji w stylu realizmu socjali
stycznego. 

żony, nie cieszył się sympatią 
warszawiaków. Od kiedy znajdu
je się w nim Centrum Bankowo- 
-Finansowe „Nowy Świat" (1991 
r.), ta antypatia zelżała i pojawiły 
się głosy — w tym architektów i 
historyków sztuki — że budynek 
należy objąć ochroną, wpisując 

Ten czworoboczny budynek, za 
czasów PRL zawsze silnie strze

go do rejestru zabytków. 
Zwraca się uwagę na jego 
architektoniczną zwartość, 
czytelny układ wnętrz oraz 
zharmonizowanie z budyn
kami Muzeum Narodowego 
(1928—1 938) z jednej strony 
i Polskiej Agencji Prasowej 
(1928—1931) z drugiej. Nie 
jest to oczywiście wielkie 
dzieło sztuki, ale na pewno 
świadectwo historii.
Warszawa straciła w ubieg
łym roku m.in. budynek kina 
„Moskwa” z lat 1948—1950, 
który notabene z socrealiz
mem nie miał nic wspólnego, 
a nawet gdyby miał — nale
żało go chronić. Zbyt pos
piesznie zamazujemy fakty z
— chcianej czy nie chcianej
— ale naszej historii. Takim 
architektonicznym faktem 
jest m.in. były Dom Partii, któ
ry obok Pałacu Kultury czy pl. 
Konstytucji powinien znaleźć 
się w rejestrze warszawskich 
zabytków. A na marginesie 
zwróćmy uwagę na zakręt hi
storii, jaki dokonał się w tym 
miejscu — od Izby Obra
chunkowej w 1827 r. do fi
nansowego centrum w 1991 
r., czyli w ciągu 164 lat!

(W)
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Zabytki i powódź
Przejmującymi i zatrważającymi, a zarazem unika

towymi w sensie częstotliwości zdarzeniami były 
godziny naporu powodziowej fali w dniach 12 i 13 
lipca tego roku na zabytkowe zespoły Wrocławia, przede 

wszystkim stojące na odrzańskich wyspach. Wprawdzie 
przerażeni widokami tego, co się działo wcześniej w 
Kłodzku i Opolu pracownicy nadrzecznych muzeów i bib
liotek przenieśli wcześniej zbiory na wyższe kondygnacje, 
zaś w kościele Panny Marii konserwatorzy podnieśli go
tyckie ołtarze na ustawione metalowe rusztowania, a tak
że założono workami z piaskiem bramy i okna (gdzie
niegdzie piwniczne zamurowano), to jednak zdano sobie 
sprawę, że to nie wystarczy, że poziom wody przekroczy 
krawędź nabrzeży i bulwarów. A wówczas woda wleje się 
do świątyń Ostrowa Tumskiego, Piasku i nadbrzeżnych 
części Starego Miasta.
Ta chwila nieuchronnie zbliżała się w sobotnie popołud
nie 12 lipca. Świadomość katastrofy stała się zaczynem 
spontanicznej akcji mieszkańców, częściowo też wojska, 
rozpoczęcia nadbudowy nabrzeży workami z piaskiem. 
Worki skądś dostarczano lub zrzucały je helikoptery, pia
sek dowożono, a gdy go brakło, opróżniono wszystkie pia
skownice, a nawet zaczęto używać ziemi ze stoków zabyt
kowego bastionu Ceglarskiego. Byle szybciej, byle wyżej! 
W nocy pracowano przy cmentarnych zniczach, i uwaga, 
świetle iluminowanych zabytków Ostrowa. Była to scene
ria niesamowita...
Najgroźniej było na Piasku. Nabrzeża wyspy tuż za absy- -| 

dą kościoła Panny Marii rozcinają nurt Odry na dwa ra
miona. Bulwar jest tu najniższy, a napór wody najsilniej
szy. Od pewnego momentu pracowali tu już nie wolonta
riusze i żołnierze, ale ryzykanci, kamikaze. Około drugiej 
w nocy poziom wody przestał się podnosić, ale Ostrowa 
Tumskiego, Piasku i bastionowych nabrzeży miasta le
wobrzeżnego broniły już tylko wały z worków.
Ta nocna obrona zabytkowych zespołów nie uratowała od 
zniszczeń innych części miasta, może nawet niejednego 
domu i mieszkania obrońców. Trudno nie dostrzec wyjąt
kowej konsolidacji wrocławskiej społeczności, przecież 
tylko nieco ponadpółwiecznej, wokół tego, co tutaj wyda
rzyło się dramatycznej nocy. Jestem tej społeczności małą 
cząstką, ale sobie to bardzo cenię!

Olgierd Czerner

1. Bulwary 
Ostrowa 
Tumskiego 
przy 
normalnym 
poziomie 
wody

2. Te same 
bulwary 
podczas 
wielkiej 
wody
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Polskie zabytki 
dotknięte powodzią 

według wstępnego raportu 
Ministerstwa

Kultury i Sztuki

• 127 kamienic
• 12 kościołów, 4 cerkwie,

2 klasztory, 1 kapliczka
• 10 pałaców
• 8 parków
• 7 dworów
• 5 zamków
• 2 młyny wodne
• 2 skanseny
• kopce Kościuszki

i Piłsudskiego
• kolejka wąskotorowa 

Bytom—Krab—Markowice
• Stare Miasto w Kłodzku

7. Początek 
wznoszenia 
przez ludność 
wałów z worków 
z piaskiem
na nabrzeżu
8. Napełnianie 
worków ziemią 
z zabytkowego 
bastionu
9. Most Piaskowy 
i wał
w poprzek
ul. Św. Jadwigi
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11. 12. Woda podpływa 
w sąsiedztwo
Muzeum Architektury (11) 
i pawilonu Panoramy 
Racławickiej (12)

13. Bastionowe nabrzeże
Starego Miasta
12 lipca o godz. 10

14. To samo nabrzeże
13 lipca o godz. 9

15. Stary Wrocław
i wielka woda

(zdjęcia: Olgierd Czerner)
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Wokół jednego zabytku

„Zabezpieczona” rzeźba

Muzeum Diecezjalne 
Sztuki Kościelnej w 
Tarnowie założone 
zostało w 1888 r., a jego zbiory 

najpierw umieszczono w gma
chu Seminarium Duchowne
go. Inicjatorem i propagato
rem idei powstania tej placów
ki był ksiądz Józef Bąba. 
Wkrótce stała się ona jedną z 
najciekawszych w regionie ma
łopolskim. Wśród szczególnie 
cennych eksponatów wyró
żniała się grupa rzeźbiarska 
św. Anny Samotrzeciej, po
chodząca z drewnianej świąty
ni w Olszynach koło Wojnicza. 
Ta rzeźba św. Anny z Marią i 
Dzieciątkiem Jezus powstała 
bez wątpienia w warsztacie 
Wita Stwosza, prawdopodob
nie była nawet dziełem samego 
mistrza wykonanym około 
1480—1490 r. Od dawna bu
dziła zainteresowanie badaczy 
jako obiekt powszechnie znany 
z racji perfekcji wykonania 
wyróżniającej ją spośród 
obiektów pokrewnych jej sty
lem i przesłaniem ideowym. 
Skromny kościół w Olszynach, 
z którego przeniesiono rzeźbę 
do muzeum w Tarnowie, na 
pewno nie był jej pierwotnym 
miejscem przeznaczenia. Być 
może był nim krakowski koś
ciół Św. Anny, przy czym wie
le wskazuje na fakt, że ta grupa 
rzeźbiarska znajdowała się w 
centrum większego założenia 
ołtarzowego, prawdopodobnie 
tryptyku. To że dzieło Wita 
Stwosza trafiło do Olszyn, 
sprawiły zapewne zmieniające 
się style i gusty, a być może 
przebudowa kościoła. Unowo
cześnianie wnętrz doprowa
dzało bowiem często do usu
wania ze świątyń dzieł sztuki 
gotyckiej, które przenoszono 
do prowincjonalnych kościo
łów czy nawet przykościelnych 
lamusów, gdzie powoli ni
szczały.
Powróćmy jednak do wieku 
XV, kiedy żywo rozwijał się 
kult Marii Niepokalanie Po
czętej, współistniejący z kul
tem rodziców Marii — Joa
chima i Anny. Ich imiona nie 
Ijyły wspominane w Piśmie 
Świętym, ale utrwaliły się 
dzięki usankcjonowanej przez 
Kościół tradycji, mającej swe 
źródło w apokryfach. Do ich 
szerokiego rozpowszechnienia

Wit Stwosz, „Św. Anna Samotrzecia", ok. 1480—1490 r. 
(reprod. wg katalogu Sichergestellte Kunstwerke 

im Generalgouvernement, Breslau 1940)

przyczyniła się zwłaszcza op
racowana w drugiej połowie 
XIII w. przez Jacopo de Vora- 
gine Złota Legenda (Legenda 
A urea), niejako porządkująca 
dawniejsze przekazy dotyczące 
dziejów Chrystusa i żywotów 
świętych. Jedną z odmian kul
tu matki Najświętszej Marii 
Panny stały się przedstawienia 
św. Anny Śamotrzeciej i przy
bierały one różną formę pla
styczną. Dorosła Maria mogła 
występować w postaci po
mniejszonej — zdarza się to 
wtedy, gdy św. Anna trzyma 
na ręku Madonnę z Dzieciąt
kiem Jezus w ramionach. Do 
takich przedstawień należy 
urokliwy obraz św. Anny Sa
motrzeciej z klasztoru karmeli
tów w Strzegomiu, namalo
wany około 1400 r. (obecnie w 
Muzeum Narodowym we

-------------------------------------------------------------------- Zl 

Wrocławiu). Rzeźbiarska gru
pa wykonana przez Wita 
Stwosza należy do typu 
wykształconego w, kręgu Mi
kołaja z Lejdy. Św. Anna i 
Maria siedzące obok siebie na 
ławie są podobnej wielkości, 
zaś mały Jezus jest wyraźnym 
łącznikiem między nimi. 
Dziewczęca Maria podaje 
pierś przytulonemu Dzieciąt
ku, św. Anna z czułością opie
ra dłoń na ramieniu swej Córki 
i wyciąga rękę w kierunku 
Wnuka. Zachował się opis po
lichromii rzeźby Stwosza — 
suknia Matki Bożej była szkar
łatna, płaszcz złoty z niebie
skim podbiciem, św. Anna 
miała suknię złotą i obszerny 
złoty płaszcz o niebieskim 
spodzie; polichromie te były 
odnawiane w okresie baroku.
W latach 1933—1941 zbiory 

Muzeum Diecezjalnego prze
chowywano w tarnowskim ra
tuszu, a później zostały roz
proszone i chronione w róż
nych miejscach. Niestety, 
okupanci hitlerowscy oriento
wali się, jak wybitne dzieła 
sztuki znajdowały się w mu
zeum, co nie pozostało bez 
wpływu na losy kolekcji. Św. 
Anna Samotrzecia została 
„zabezpieczona” przez Nie
mców na mocy zarządzenia 
generalnego gubernatora Han
sa Franka z dnia 16 grudnia 
1939 r. Tym samym podzieliła 
los wielu dzieł, które powstały 
w pracowni Stwosza bądź pod 
jej wyraźnym wpływem, po
czynając od najwspanialszej 
realizacji, czyli krakowskiego 
Ołtarza Mariackiego, szczęś
liwie odzyskanego po wojnie. 
W archiwum Muzeum Die
cezjalnego do dziś przecho
wywane są dokumenty z czasu 
wojny, które ilustrują sposób, 
w jaki Niemcy zatroszczyli się 
o obiekty z tarnowskiej kolek
cji. Najpierw muzeum odwie
dziło dwóch niemieckich spe
cjalistów, którzy zapoznali się 
ze zbiorami. 4 czerwca 1940 r. 
pojawił się dr Werner Kudlig, 
reprezentujący urząd specjal
nego pełnomocnika do spraw 
spisu i zabezpieczenia dzieł 
sztuki i zabytków kultury na 
zajętych obszarach Polski. Za
żądał wydania ośmiu najcen
niejszych obiektów wskaza
nych mu uprzednio przez 
niemieckich naukowców. Dzie
ła te zostały szybko zapakowa
ne do skrzyń i samochodem 
przewiezione do Krakowa. 
Zachowało się pokwitowanie, 
które wystawił dr Kudlig, 
obiecując przy tym, że zabrane 
przez niego eksponaty znajdą 
się na wystawie niemieckiej 
sztuki na Wschodzie, a później 
powrócą do Tarnowa lub będą 
„zabezpieczone w centrali”. 
Dwa spośród zabranych przez 
Niemców eksponatów — gru
pa rzeźbiarska św. Anny Sa
motrzeciej oraz bardzo cenna, 
pochodząca ze wsi Grywałd 
tronująca Madonna z Dzie
ciątkiem (około 1350—1360 r.) 
nie powróciły na swoje miejsca 
i ich los pozostaje nie znany.

Dorota 
Janiszewska-Jakubiak
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Akcja cmentarze

Polacy w Żytomierzu

Ż
ytomierz odłączony został 
od Polski w 1793 r. i po
został na terenach przy
znanych Związkowi Radzieckiemu 

po 1920 r. Przez cały XIX w. mia
sto to stanowiło jeden z mocniej
szych ośrodków polskości na tere
nie carskiej Rosji. Znajdowała się 
tu polska księgarnia, działało kilku 
polskich wydawców książek, funk
cjonował teatr noszący nazwę Tea
tru Szlachty Wołyńskiej, który 
grał przede wszystkim sztuki pol
skie i po polsku. Wszystko to 
sprzyjało utrwalaniu się wśród lo
kalnej społeczności polskiej świa
domości narodowej. Niewątpliwie 
przyczyniali się też do tego za
mieszkujący to miasto wybitni 
przedstawiciele polskiej kultury: 
Józef Ignacy Kraszewski, Ignacy 
Pietkiewicz (Adam Pług), Apollo 
Korzeniowski czy Karol Kacz
kowski, naczelny lekarz Armii 
Polskiej w powstaniu listopado
wym.
W Żytomierzu znajdują się trzy 
wielkie cmentarze: katolicki, zwa
ny polskim, prawosławny i żydow
ski. Cmentarz polski oddany do 
użytku w 1799 r. znajduje się na 
terenie pagórkowym o powierzch
ni przeszło 9,5 ha. Warunki topo
graficzne zadecydowały o układzie 
alej, które dzielą teren cmentarza 
na dziewięć nieregularnych kwa
ter. Na szczycie najwyższego 
wzniesienia zbudowano w latach 
1841—1846 murowaną kaplicę 
Św. Stanisława, na miejscu 
wcześniejszej drewnianej. Kaplica 
ta, podobnie jak stojąca obok 
dzwonnica, zostały znacznie uszko
dzone w 1941 r. w czasie odwrotu 
Armii Czerwonej. Nie zabezpie
czone ruiny ulegały dalszemu roz
padowi i dzisiaj oprócz zachowa
nej fasady pozostałe ściany są w 
ruinie.
Pierwsze wrażenie po przekrocze
niu bramy cmentarnej jest nieco 
zaskakujące — cmentarz wydaje 
się ubogi. Dopiero po pewnym 
czasie orientujemy się, że całkowi
cie brak tu nagrobków rzeźbiar
skich. Jest to tym bardziej dziwne, 
że dawne opisy nekropolii właśnie 
podkreślają piękno nagrobnych 
pomników. Na przykład J.I. Kra
szewski pisał w 1859 r. w Wieczo
rach Wołyńskich, że na cmentarzu 
tym „grobowce wykwintne i skro
mne rozsypane są po obszernej prze
strzeni”. Pół wieku później Adam 

Lubieniecki zapisał w pamiętniku, 
że cmentarz był „ tonący w zieleni, 
z dużą ilością (podkr. T.R.) 
pięknych pomników nagrobko
wych”. Gdzie więc są one? Staje- 
my tutaj wobec najtragiczniej
szych wydarzeń w dwóchsetletniej 
historii cmentarza, który jako ka
tolicki i polski zawsze był źle wi
dziany przez władze carskie, po
tem radzieckie. W 1976 r. cmen
tarz został definitywnie zamknię
ty. Nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Żytomierza prze
widywał założenie w tym miejscu 
parku (2 km od miasta!) i w związ
ku z tym władze miejskie przystą
piły do wyprzedaży ciekawszych 
pomników. Ich cokoły zostały po
numerowane, a ponieważ rzeźby 
kupowano nieraz bez cokołów, 
możemy dzisiaj stwierdzić, jak 
wielkie straty poniósł wówczas 
cmentarz. Trójcyfrowa numeracja 
świadczy, że wyniesiono wówczas 
kilkaset najpiękniejszych nagrob
ków i dzisiaj są tu zaledwie dwie 
rzeźby figuralne w dobrym stanie i 
kilkanaście destruktów.
Cechą charakterystyczną cmenta
rzy położonych na dawnych ru
bieżach wschodnich Rzeczypospo
litej jest szczególna predylekcja do 
wykorzystywania przy produkcji 
nagrobków skał twardych. Na ży
tomierskim cmentarzu 98% 
wszystkich nagrobków kamien
nych wykuto z granitów, labrado- 
rytu i gabro. Dla porównania: na 
Cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie nagrobki granitowe 
stanowią niecałe 3%. Dzięki sto
sowaniu skał twardych czytelność 
inskrypcji żytomierskich jest do
bra bez względu na czas powstania 
pomnika.
W bliskim sąsiedztwie kaplicy 
znajdują się starsze katakumby — 
z 1888 r. Są one znacznie większe 
od katakumb przy bramie z 1907 r. 
Zawierają 124 wnęki, ale wszystkie 
są otwarte i puste. Zamykające je 
niegdyś tablice inskrypcyjne, 
głównie z labradorytu i granitów, 
leżą porozbijane na ziemi. Struk
tura ceglana tej budowli pozba
wiona od lat tynków ukazuje li
czne głębokie ubytki powstałe na 
skutek zmurszenia cegły. Do takiej 
destrukcji przyczynia się bardzo 
agresywna zieleń. Pokrywa ona 
wszelkie wolne przestrzenie, w 
wypadku grobów rodzinnych nie
raz tylko ściana przednia jest do-
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1. Elewacja południowa 
kaplicy Św. Stanisława

2. Roślinność grubą warstwą 
pokrywa nagrobki

3. Nagrobek 
Anny i Jana Paderewskich

4. Pomnik 
Elżbiety Urbanowskiej

5. Nagrobki księży biskupów 
Ludwika Brynka 

i Michała Rusieckiego

6. Grobowiec 
Józefy Lipskiej

7. Studenci 
z ekipy inwentaryzacyjnej 

przy wydobywaniu 
fragmentu nagrobka z ziemi

(zdjęcia: 1, 4
— Oleg Łagowski,

2, 3, 5, 6, 7
— Tadeusz Rudkowski)
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stępna, resztę zaś okrywa gruby 
dywan gęstej zieleni.
Na cmentarzu pogrzebanych zo
stało wiele osób zasłużonych dla 
polskiej kultury i historii. Nieste
ty, w bardzo wielu wypadkach nie 
potrafimy zlokalizować ich mogił, 
co szczególnie dotyczy osób po
chowanych tutaj w pierwszej po
łowie XIX w. Jedną z form szykan 
stosowanych przez kolejne władze 
było nieudzielanie zezwolenia na 
powiększanie cmentarza; jedyne 
powiększenie nastąpiło w 1888 r. 
W 1938 r., czyli 50 lat później, za
rząd cmentarza zwrócił się do 
władz miejskich o kolejne powięk
szenie cmentarza, ale do dnia dzi
siejszego takiego zezwolenia nie 
otrzymał. W związku z tym rozpo
częło się likwidowanie najstar
szych grobów. Do dzisiaj zacho
wały się zaledwie trzy nagrobki 
sprzed 1830 r. Spośród nagrob
ków poświęconych pamięci ludzi 
zasłużonych wymieńmy pomnik 
na grobie ojca Jana Ignacego Pa
derewskiego, fundowany przez ar
tystę i przed trzema laty odrestau
rowany staraniem żytomierskiej 
Polonii. Przy głównej alei prowa
dzącej do kaplicy znajduje się 

wielki nagrobek z labradorytu Ju
liana Zarębskiego (zm. 1885), wy
bitnego pianisty i kompozytora, 
znanego lepiej w Europie niż w 
Polsce, gdzie dopiero ostatnio za
czynają się pojawiać jego utwory w 
programach koncertowych. Naj
piękniejszy z zachowanych na
grobków jest wielki neogotycki 
pomnik żeliwny Elżbiety Urba
nowskiej (zm. 1854), żony znane
go kolekcjonera dzieł sztuki i bib
liofila. Współfundatorem tego 
grobowca był Józef I. Kraszewski, 
ożeniony z siostrzenicą Urbanow
skiej. Niestety, stan tego pomnika 
jest zły — głęboka korozja objęła 
wszystkie jego elementy.
W najbliższym otoczeniu kościoła 
pochowanych zostało kilku bisku
pów tutejszej diecezji. Niektóre z 
ich grobów miały dekorację figu
ralną, ale dzisiaj są to destrukty, 
postacie pozbawione głów i rąk, 
jak np. nagrobki ks. Ludwika 
Brynka i ks. Michała Rusieckiego. 
Ten ostatni nagrobek jest dla nas 
szczególnie interesujący, gdyż 
powstał w warszawskiej pracowni 
R.S. Lubowieckiego i jest dzisiaj 
jedyną rzeźbą wapienną na żyto
mierskim cmentarzu. Z Warszawą 

związany jest także poświęcony w 
1915 r. grobowiec biskupa Karola 
Niedziałkowskiego — model po
staci anioła przygotował Stanisław 
Jakubowski, odlewu dokonał zna
ny warszawski zakład Braci Ło- 
pieńskich. Grobowiec ten utracił 
elementy dekoracyjne, w tym i po
stać anioła. Tuż obok znajduje się 
grób ks. Andrzeja Fedukowicza 
(zm. 1925), postaci prawie legen
darnej, której pamięć jest do dzi
siaj otaczana najwyższym szacun
kiem. Aresztowany kilkakrotnie 
przez władze sowieckie za obronę 
polskości kościoła katolickiego, 
torturami został zmuszony do na
pisania listu do papieża o treści 
sprzecznej z jego poglądami. Zwol
niony z więzienia, dręczony wyrzu
tami sumienia, wkrótce potem ode
brał sobie życie przez samospalenie. 
Z innych postaci na wymienienie 
zasługuje Bronisław Matejewicz- 
-Macejewicz, pierwszy polski pilot, 
który zginął śmiercią lotnika. Na 
tle opisanych rozległych zniszczeń 
odbija wyraźnie od otoczenia na
grobek nie znanej bliżej Janiny 
Rybczyńskiej (zm. 1970). Na jej 
grobie, na wysokim cokole z la
bradorytu znajduje się figura mło

dej kobiety niosącej przed sobą 
krzyż. Jest to odlana z metalu 
rzeźba reprezentująca twórczość 
ukraińską z wpływami radzieckie
go socrealizmu.
Zapewne nigdy nie dowiemy się, 
gdzie spoczęły zwłoki generała Ig
nacego Dzialyńskiego, Kajetana 
hr. Miączyńskiego, marszałka 
szlachty wołyńskiej, jednego z 
pierwszych zmarłych pochowa
nych na tym cmentarzu, Francisz
ka Miechowicza, profesora bu
downictwa na uniwersytecie ki
jowskim, Maksymiliana Jakubo
wicza, wybitnego filologa, profe
sora uniwersytetu moskiewskiego, 
poety Adama Mironowskiego i 
wielu, wielu innych.
W latach 1994—1995 zespół stu
dentów i asystentów Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach doko
nał pod kierunkiem autora artyku
łu inwentaryzacji grobów polskich 
na tej nekropolii — naliczono ich 
2222; inwentaryzacja ukaże się 
drukiem jeszcze w bieżącym roku. 
Znajdą się w niej też podstawo
we dane o prawie 5 tysiącach Po
laków, którzy w Żytomierzu za
kończyli życie.

Tadeusz Rudkowski

W zachowanych doku
mentach tytułuje się 

go „snycerzem", ale rzeźbił 
tak w drewnie, jak i w kamie
niu. W rokokowej rzeźbie 
europejskiej jego dzieła przez 
niezwykłą ekspresję, dyna
mizm, a także psychologi
czną głębię przedstawianych 
postaci i twarzy z widocznymi 
indywidualnymi rysami cha
rakteru — zajmują czołowe 
miejsce. Nie znane jest jego 
imię i wiadomo o nim niewiele. 
W połowie lat czterdziestych 
XVIII w. przybył na dwór sta
rosty kaniowskiego Mikołaja 
Potockiego (1709—1782) w 
Buczaczu, który był niezwykle 
hojnym fundatorem wielu 
budowli oraz mecenasem 
sztuki. Pierwsze znane dzieła 
Pinzla powstały dla kościoła 
misjonarzy w Horodence — 
były to kamienne rzeźby św. 
Jana Nepomucena (1750) i 
Matki Bożej (1751). Dla ratu
sza w Buczaczu wykonał 
umieszczone na attyce dwa
naście alegorycznych posta
ci przedstawiających prace 
Herkulesa. Współpracował 
już wtedy z włoskim architek
tem Bernardem Meretynem 
(zm. 1759), który projektował

Drewniana, polichromowana 
i złocona rzeźba Panny Marii 

z ołtarza kościoła w Hodowicy

Mistrz Pinzel
obie te budowle fundowane 
przez Potockiego. Pracowali ra
zem także przy wznoszeniu ka
tedry Św. Jura we Lwowie ozdo
bionej na fasadzie posągami 
Pinzla oraz w Hodowicy koło 
Lwowa, gdzie w kościele farnym 

Pinzel wykonał ołtarz główny ze 
znakomitymi rzeźbami z drewna, 
m.in. „Samson rozdzierający Iwa” 
i „Ofiara Abrahama”. Też we 
Lwowie powstały rzeźby m.in. na 
fasadzie kościoła dominikań
skiego i scena „Ukrzyżowa

nie” w kościele Św. Marcina 
Po śmierci architekta Pinzel 
wrócił do Buczacza i stworzył 
m.in. dla kościoła w Monaste- 
rzyskach dwa drewniane oł
tarze, a dla kościoła w Bu
czaczu reliefy na antepe- 
diach ołtarzowych; zdobił tez 
cerkiew Św. Pokrowy — na 
jednym z ołtarzy umieścił 
wspaniałe alegorie Wiary i 
Odwagi, mające symbolizo
wać cnoty Mikołaja Potoc
kiego — fundatora.
Tematy Pinzel czerpał ze Sta
rego i Nowego Testamentu. 
Drewniane figury wykonywał 
najczęściej z drewna lipowe
go, pokrywał białym podkła
dem, na który nanosił tempe
rą kolory na odkryte części 
ciał i złocił szaty lub detale. 
Według prof. M. Gembarowi- 
cza lwowska twórczość Pinz
la nawiązuje do zastanej na 
Kresach atmosfery prawo
sławia, a ściślej majestaty
cznej sztuki bizantyjskiej 
Stąd wziął się dramatyczny 
patos rzeźb Pinzla, widoczny 
szczególnie w rzeźbach z oł
tarza kościoła w Hodowicy, 
który jest najlepszym dziełem 
artysty. W 1770 r Mistrz Pin
zel przestał pracować... Za
chowane rzeźby zgromadzo
ne są w Galerii Rzeźby 
Lwowskiej.

(ks)
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Podhorecki kościół

Wieś Podhorce leżąca 
w północno-wschod
niej części obwodu 
lwowskiego znana jest głównie 

z późnorenesansowego pałacu 
Koniecpolskich. Jakby uzu
pełnieniem tej rezydencji jest 
zbudowany na jej osi dawny 
kościół rzymskokatolicki Pod
wyższenia Św. Krzyża. Zbu
dowany został w latach 
1756—1763 z fundacji
ówczesnego właściciela Pod- 
horzec hrabiego Wacława 
Rzewuskiego. Według Słowni
ka Geograficznego Królestwa 
Polskiego i innych krajów sło
wiańskich Rzewuski miał być 
projektantem tej świątyni, zaś 
Tadeusz Broniewski przypisu
je jej autorstwo C. Romanu- 
sowi. Wystrój wnętrza był 
dziełem znanych polskich ma
larzy, jak Franciszek Smugle- 
wicz i Szymon Czechowicz. 
Kościół jest budowlą niewiel
kich rozmiarów, postawioną 
na planie zbliżonym do rotun
dy, w stylu przejściowym 
między barokiem i klasycyz
mem. Sylwetką przypomina 
bazylikę Św. Piotra w Waty
kanie. Elewację frontową koś
cioła tworzą dwa szeregi po 
osiem kolumn korynckich, 
podtrzymujących belkowanie. 
Fronton ma formę równo
bocznego trójkąta, a fasadę 
wieńczy attyka z siedmioma 
(jeden zaginął) posągami świę
tych — patronów rodziny 
Rzewuskich. Górną część 
świątyni tworzy kopuła pokry
ta miedzianą blachą i zwień
czona latarnią z krzyżem. Bę
ben kopuły ma osiem podłu
żnych okien, górą zakończo
nych półkoliście. Pola między 
oknami zdobione są podwój
nymi pilastrami w porządku 
korynckim.
Wnętrze kościoła jest obec
nie poważnie zdewastowane. 
Przed 1945 r. w ołtarzu głów
nym znajdował się obraz 
Szymona Czechowicza przed
stawiający św. Józefa i Pod
wyższenie Św. Krzyża. Za
chowała się natomiast po
lichromia przedstawiająca mo
tywy aniołków, zniczy z pło
nącym ogniem, zaś w górnych 
częściach wnęk okiennych 
możemy oglądać dekoracje 
stiukowe o motywach roślin
nych. Bogatą dekorację ma 
kopuła, podzielona ośmioma 
żebrami biegnącymi w formie 
promieni od latarni do bębna i

Oś kościoła stanowi aleja pro
wadząca do pałacu. Symetry
cznie do niej — po przeciwnej 
stronie drogi wiejskiej, przy 
której stoi kościół — na tra
wiastej murawie wznoszą się 
dwie wyniosłe kamienne figu
ry, także z XVIII w., będące 
uzupełnieniem całej kompozy
cji przestrzennej. Zewnętrzna 
forma figur jest oryginalna. 
Podstawę stanowi czterostop
niowy cokół na planie kwadra
tu. Na cokole ustawiony jest 
prostopadłościenny postument, 
z którego wyłania się kolumna 
zakończona kapitelem joń- 
skim, zaś nad kapitelami są 
odpowiedniki belkowań w 
portykach kolumnowych, skła
dające się z architrawu, fryzu i 
gzymsu, na których ustawione 
są posągi Matki Boskiej Nie
pokalanej i św. Józefa.
Nie wiadomo, jakie będą dal
sze losy podhoreckiej świątyni.

1. Kościół 
Podwyższenia 
Św. Krzyża, 
na pierwszym 
planie 
kolumna z figurą 
św. Józefa

2. Fragment 
dekoracji 
kopuły

3. Kolumna 
z figurą 
Matki Boskiej 
Niepokalanej

(zdjęcia: 
Jarosław T.
Leszczyński)

2

dzielącymi kopułę na jedna
kowej wielkości pola. W dolnej 
części każdego pola znajduje 
się malunek wazonu wypeł
nionego owocami. Ponad wa
zonami ulokowane zostały 
okrągłe medaliony z głowami 
proroków Starego Testamen
tu, a powyżej nich dekoracje 
stiukowe o motywach geome- 
tryczno-roślinnych utrzymane 
w kolorze białym na czerwo
nym tle.

We wsi nie ma już Polaków, a 
Ukraińcom dla potrzeb reli
gijnych wystarcza miejscowa 
cerkiew. Wydaje się, że wraz z 
pałacem, w którym obecnie 
mieści się sanatorium prze
ciwgruźlicze, powinna zostać 
odnowiona i zaadaptowana na 
cele muzealne. Oba obiekty są 
niemym świadectwem minio
nej potęgi i chwały Rzeczy
pospolitej Obojga Narodów.

Jarosław T. Leszczyński
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Zapomniana prepozytura

N
a wschód od Łodzi, w 
odległości 35 km leży 
niewielka osada Jeżów. 
Kilkadziesiąt domów, wysoka, wi

doczna z daleka wieża neogotyc
kiego kościoła. Mało kto się tu za
trzymuje...
Osada jeżowska istniała w X—XI 
w. na połączeniu dwóch dróg, 
prowadzących z południa (Mało
polska) i południowego wschodu 
(od przepraw na Pilicy w Inow- 
łodzu i Górach) na północny za
chód, w stronę Kujaw i Gniezna. 
Trakty te przechodziły obok pier
wotnej granicy plemiennej Łęczy- 
can i Mazowszan dolinami rzek: 
Mrogi, Mrożycy i Czarnej, a nieco 
dalej na wschód — doliną średniej 
i dolnej Rawki — biegła wschod
nia granica archidiakonatu łęczyc
kiego. Usytuowanie Jeżowa mię
dzy tymi granicami — może pla
nowe — znalazło odbicie w róż
nych etapach jego dziejów. Na po
czątku XII w. Bolesław Krzywo
usty, przygotowując się do rozpra
wy ze swym bratem Zbigniewem, 
władcą Mazowsza, kazał odbudo
wać i wzmocnić gród w Łęczycy. 
W 1108 r. po wygnaniu Zbigniewa 
Mazowsze weszło w skład zjedno
czonych ziem Bolesława. W tym 
czasie na pogranicznym terenie 
pojawiły się królewskie inicjatywy 
osadnicze: wzmocniono dawny ple
mienny gród w Skoszewach Sta
rych nad Moszczenicą, po 1112 r. 
wzniesiony został w Jeżowie 
kościół Św. Andrzeja Apostoła. 
Fundator uposażył go czterema 
wsiami (Jeżów, Jasienin, Mikulin i 
Krosnowa) oraz rozległym lasem 
Przyłęk. Nową placówkę objęli 
prawdopodobnie benedyktyni z 
tzw. pierwszej fundacji opactwa w 
wielkopolskim Lubiniu. Opactwo 
to, założone w latach siedemdzie
siątych XI w. przez Bolesława II 
Śmiałego, po jego wypędzeniu z 
kraju w 1079 r. zostało spalone 
przez Pomorzan, a konwent roz
proszony. Bolesław Krzywousty 
pod koniec swego panowania reak
tywował klasztor lubiński i druga 
fundacja lubińska miała miejsce w 
latach 1137—1138; wtedy zapew
ne kościół i klasztor w Jeżowie zos
tały podporządkowane Lubiniowi 
jako jego prepozytura.
Pierwsze zapiski źródłowe doty
czące konwentu jeżowskiego mo
żna odnieść do połowy XII w. W 
Księdze brackiej klasztoru lubiń
skiego znajduje się dodatek zatytu
łowany fratres de Gesou, wymienia
jący 30 imion osób zapisanych w 
klasztorze jeżowskim, które żyły 
tam w latach 1150—1170. Kolejny 
fakt — to pochodząca z drugiej po
łowy XII w. wiadomość o syno
dzie prowincji gnieźnieńskiej, któ
ry odbył się właśnie w Jeżowie:

prawdopodobnie 13 stycznia 1168 
r. przyjechał tu legat apostolski 
Reinald oraz liczni dostojnicy koś
cielni ze swymi orszakami. Klasz
tor musiał być organizacyjnie od
powiednio przygotowany do po
mieszczenia i wyżywienia licznych 
gości. Kilka dokumentów z XIII 
w. poświadcza nadania i ulgi dla 
jeżowskiej placówki ze strony ko
lejnych władców. W 1215 r. Kon
rad Mazowiecki (Jeżów był już 
wtedy w dzielnicy mazowieckiej) 
uwolnił ludność wsi klasztornych 
od sądownictwa urzędników ksią
żęcych, w 1257 r. książę Ziemowit 
przyznał klasztorowi prawo łowie
nia bobrów we wsi Góra. Doku
ment z 1298 r. przynosi kilka wa
żnych szczegółów: Jeżów wraz z 
okolicznymi wsiami podlegał ju
rysdykcji kasztelana w Białej, 
pierwotnego ośrodka późniejszej 
ziemi rawskiej. Książę Bolesław 
nadal klasztorowi obszerny im
munitet ekonomiczny, dowiadu
jemy się też o jeżowskim targu, cle 
i opłatach targowych jako upraw
nieniach pochodzących z dawnego 
nadania księcia Władysława. Mo
żna więc przypuszczać, że targ 
oraz prawo poboru targowego 
mieli benedyktyni jeżowscy w 
pierwszej połowie XIII w.
Ważny przywilej otrzymał klasz
tor w 1334 r. od Ziemowita II — 
uwolnił on mieszkańców dóbr 
klasztornych od wszelkich powin
ności na rzecz księcia, od sądow
nictwa kasztelana oraz zezwolił na 
lokowanie wsi na prawie niemiec
kim. Jeżów otrzymał prawa miej
skie i wkroczył w nowy, pomyślny 
okres dziejów. 1 listopada 1385 r. 
w klasztorze odbył się zjazd księcia 
Ziemowita IV z arcybiskupem 
gnieźnieńskim Bodzantą, a w 1406 
r. pierwszy student z Jeżowa po
jawił się na Uniwersytecie Jagiel
lońskim. W pierwszej połowie XV 
w. utworzono prepozyturę szpi
talną Św. Ducha z kościołem Sw. 
Leonarda opata. Klasztor jeżow
ski był już na tyle silny ekonomi
cznie i organizacyjnie, że rozpo
częto starania o jego usamodziel
nienie. Trwający 9 lat proces pre
pozyta z opatem lubińskim (za
kończony w 1448 r.) nie przyniósł 
efektu: Jeżów miał co roku ui
szczać dwa postawy płótna na ha
bity, a opat lubiński Mikołaj miał 
zwrócić księgi zabrane z Jeżowa i 
postarać się o spisanie nowego an
tyfonarza dla tego klasztoru. Je
szcze raz w XV i czterokrotnie w 
XVI w. prepozyci jeżowscy pró
bowali wyzwolić się z opieki klasz
toru lubińskiego.
W XVI w. prepozytura jeżowska 
była największą prepozyturą 
opactwa lubińskiego. Jeszcze w 
końcu XV w. prepozyt Piotr zbu-

1.2. Widok kościoła 
Św. Andrzeja: 
od strony 
wschodniej 
na rysunku 
z tzw. Albumu 
Stronczyńskiego (1) 
i od strony 
południowo- 
-zachodniej 
z 1847 r. (2)
3. Jedyny znany 
plan kościoła 
Św. Andrzeja 
przed 
rozebraniem 
części 
wschodniej
na planie 
miasta z 1823 r.
4. Obecny 
widok kościoła 
Św. Józefa
(za wieżą 
znajduje się 
zachowana 
część dawnego 
kościoła 
Św. Andrzeja)
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(fot. 4 — Jerzy Augustyniak)

dowal osobne pomieszczenie nad 
zakrystią dla przechowywania 
księgozbioru biblioteki klasztor
nej. Klasztor gościł przejeżdżają
cych tędy królów: w 1513 r. Zyg
munta I jadącego z Poznania do 
Radomia, w 1552 r. Zygmunta 
Augusta. W 1596 r. przebywał tu 
legat papieski Enrico Gaetani. 
Komora celna pobierała tzw. cło 
ziemskie rawskie jeszcze w 1620 r. 
Najazd szwedzki gruntownie zni
szczył miasto i klasztor, w 1676 r. 
miasto liczyło tylko 33 mieszkań
ców. Z tego okresu i z końca XVII 
w. pochodzą trzy skarby monet 
znalezione na terenie Jeżowa. Je
szcze w 1778 r. Stanisław August 
nadał miastu nowe cztery jarmar
ki, ale niewiele to pomogło i sto lat 
później w 1870 r. Jeżów utraci! 
prawa miejskie. W 1834 r. kasata 
objęła opactwo w Lubiniu, a wraz 
z nim wszystkie prepozytury — 
klasztor w Jeżowie przestał istnieć. 
Mimo że historycy zgodnie po
świadczają powstanie kościoła je
żowskiego w pierwszej połowie 
XII w., próżno szukać wiadomoś
ci o nim w opracowaniach poświę
conych okresowi romańskiemu w 
Polsce. Trzeba jednak przyznać, 
że los obszedł się okrutnie z relik
tami najwcześniejszego założenia i 
nie wiemy dziś, jak wyglądało. 
Czy był to prosty, jednonawowy 
kościół z półokrągłą absydą i wieżą 
od zachodu, może zamknięcie 
wschodnie stanowiły tu trzy absydy 

bez przęsła prezbiterialnego, co 
zdaje się sugerować rysunek z tzw. 
A Ibumu Stronczyńskiego. Zbudo
wany był z ciosów kamiennych, 
widocznych jeszcze na początku 
XX w. W momencie utworzenia 
prepozytury istniała konieczność 
budowy klasztoru, może przybu
dowanego od strony północnej do 
kościoła? Ze szczątkowych wia
domości źródłowych znana jest 
przebudowa z użyciem cegły w 
XIII w. i znaczna przebudowa w 
pierwszej połowie XVI w. Wtedy 
też nadano zasadniczy kształt obec
nej nawy, a wnętrze otrzymało 
gwiaździste sklepienie. Dwie kolej
ne przebudowy w XVII i połowie 
XIX w. przyczyniły się do powol
nego zacierania pierwotnego wyg
lądu, zaś na początku naszego stu
lecia rozebrano część wschodnią, a 
w latach 1907—1914 wybudowa
no na tym miejscu nowy, duży 
kościół Św. Józefa. Dziś wydaje 
się niezrozumiałe, dlaczego dy
sponując odpowiednim, wolnym 
terenem złączono obydwie budow
le. Jednak może tylko dzięki temu 
przetrwał do naszych czasów relikt 
starego kościoła Św. Andrzeja 
Apostoła.
Zagadki jeżowskiej prepozytury 
benedyktyńskiej wyjaśnić mogą 
tylko badania archeologiczne i ar
chitektoniczne.

Jerzy Augustyniak

Kaplica Łubkowskich
Na cmentarzu parafialnym w Borowej 
koło Mielca znajduje się kaplica z 
XIX w. Zbudowana jest na planie pro
stokąta o wymiarach 5,70x4,25 m z na
rożnymi lizenami. W ścianie frontowej 
umieszczono prostokątne drewniane 
drzwi płycinowe, fasadę wieńczy szczyt 
z umieszczonym na nim krzyżem. W 
trójkątnej części ściany frontowej w 
niewielkiej prostokątnej płycinie znaj
duje się figurka Chrystusa, wykonana 
ze szkła w kolorze jasnego różu, ściana 
zachodnia i wschodnia ma po jednym 
oknie zakończonym u góry łukiem ko
szowym; kaplicę nakrywa dach dwu
spadowy kryty czerwoną dachówką. Z 
inicjatywy ks. proboszcza Józefa Mroza 
we wrześniu 1995 r. kaplica została 
odnowiona.

Wewnątrz kaplicy na kamiennej płycie 
znajduje się inskrypcja wymieniająca 
zmarłego Kajetana Łubkowskiego, sy
na Jana Kantego i Krystyny Biberstein 
Starowiejskiej. Fundatorami kaplicy byli 
jego synowie Erazm i Roman. Rodzina 
Łubkowskich herbu Bończa pochodziła 
ze wsi Łubki koło Lublina. W 1773 r. 
nabyli Gliny Małe od Czartoryskich, a w 
1781 r. zamieszkali w majątku, o czym 
świadczą zachowane księgi metrykal
ne. Przez ponad 100 lat Łubkowscy 
związani byli z tym majątkiem i parafią 
borowską. Wszystkich zmarłych z tej 
rodziny chowano w podziemiach kap
licy, o czym świadczą przekazy ustne i 
zachowane księgi zmarłych.

Szczepan Komoński
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Akcja ogrody

Geometria zieleni

O
 tym, że kiedyś były bar

dzo rozpowszechnione, 
wiemy ze świadectw pi

sanych, nielicznie zachowanych 
planów, a wyjątkowo tylko da się 
wyśledzić w terenie szczątki syme
trycznych założeń: pozostałości 
strzyżonych niegdyś szpalerów, 
układów dróg i kanałów, a czasem 
elementów małej architektury. 
Największe zniszczenia tych par
ków poczyniły wojny i okresy kry
zysów gospodarczych, a także mo
da na przekształcanie ich w parki 
krajobrazowe, bowiem w XIX w. 
uważano, że geometryczne ogrody 
francuskie „były wzorem nikcze- 
mności i śmieszności”. Twórcą stylu 
geometrycznego w sztuce ogro
dowej był Andre Le Nótre 
(1613—1700), który w 1657 r. 
zrealizował swój projekt w Wersa
lu, a później w kolejnych rezyden
cjach. Główną cechą nowej szkoły 
zakładania ogrodów było połącze
nie barokowej jedności kompozy
cyjnej z klasycystycznym kompo
nowaniem układów wieloosio
wych, wzajemnie ze sobą połączo
nych. Ogród tworzyły: duże wnę
trze przed pałacem zwane salo
nem, z którego wyprowadzano na 
osi szeroką aleję lub kanał wodny; 
wśród szpalerów zwanych gabine
tami powstawały małe wnętrza na 
planach geometrycznych z fon
tannami, altanami, pawilonami 
itd.
Tego rodzaju francuski późnoba- 
rokowy park z połowy XVIII w. 
znajduje się w Posadowię pod Po
znaniem — ma powierzchnię po
nad 10 ha, w tym 0,6 ha zajmują 
wody. Miejscowość pojawia się w 
przekazach historycznych już w 
XIV w. jako dobra rycerskie ro
dziny Wezenborgów z Trzciela. W 
1434 r. przeszło ono w ręce Ostro
rogów lwowskich, a w 1580 r. na
leżało do Marcina Rozbickiego. W 
pierwszej połowie XVIII w. stało 
się własnością Adama Kazimierza 
Pawłowskiego z Worbna. Po jego 
śmierci wnuczka, Jadwiga Nepo
mucena, wyszła za mąż za Józefa 
Kurzbok-Łąckiego, podkomo
rzego brzesko-kujawskiego, który 
jest uważany za twórcę parku. 
Kontrakt z 1759 r. brzmi: „Zakon
traktowałem sławetnego Pana Got
fryda (nazwisko nieczytelne) kunsz
tu grabarskiego magistra, który bić 
będzie w ogrodzie posadowskim ka
nałów trzy i rowy od nich... Te ka
nały swymi ludźmi szlamować bę
dzie, do wielkiego zaś kanału, w 

środku będącego, i do drugiego 
mniejszego kanału wedle niego do 
sadzawki u św. Jana i do kanalików 
w ogrodzie ja mu ludzi szafować 
powinienem co dzień dwanaście, 
które kanały wszystkie, tak i sa
dzawkę najporządniej ma zrobić. 
Do tego ma wybrać dwie fontanny 
takie jak w Poznaniu w Rynku są, 
od których apart zapłacić mu obie
cuję”. Podkomorzy Łącki sam kie
rował pracami przy budowie par
ku, jednak nie zachowały się żadne 
plany ani dokumenty, na podsta
wie których można się dowiedzieć o 
pierwotnym wyglądzie parku.

1. Szkicowy plan parku

2.3. Aleja cisowa
w latach trzydziestych (2)

i obecnie (3)

Powstanie ogrodu łączono z na
zwiskiem francuskiego planisty 
Andre Le Notre’a, wersja ta jest 
jednak mało prawdopodobna, 
gdyż prace przy parku rozpoczęły 
się 59 lat po jego śmierci.
Być może twórcą tego parku był 
jego uczeń Le Blond, który został 
powołany na dwór petersburski i

w Posadowię mógł być przejaz
dem w drodze do Rosji. Nie zosta
ło to jednak potwierdzone żadny
mi dokumentami.
Najstarsza, późnobarokowa część 
parku opiera się na głównej osi 
symetrii przechodzącej przez zało
żenie i poza jego granice. W XIX 
w. zgodnie z ówcześnie panującą 

modą, do regularnego założenia 
dołączono zachodnią część krajo
brazową, a w latach 1872—1893 
część południową z owalnym ga
zonem i strzyżonymi lipami drob- 
nolistnymi. W 1870 r. dla Włady
sława Kurzbok-Łąckiego wznie
siono nowy, neorenesansowy pa
łac, według projektu architekta
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4. Pałac
— widok
z owalnego gazonu 
otoczonego 
żywopłotem 
grabowym

5. Most
nad kanałem, 
w głębi szpaler 
grabowo-lipowy

(zdjęcia:
Iwona Huminiecka)

Stanisława Hebanowskiego. Bu
dowla ta jest większa od poprzed
niej, przesunięta o kilkadziesiąt 
metrów na północ i posadowiona 
najprawdopodobniej na terenie 
dawnego parteru ogrodowego. W 
latach 1909—1910 przebudowano 
i zmodernizowano pałac, usunięto 
z drugiego tarasu okazałe klony i 
świerki, gabinety grabowe, statuy 
bogiń i fontannę, które zdobiły 
niegdyś ogród. Wtedy też obsa
dzono staw magnoliami i różane
cznikami, a w 1936 r. założono 
wokół owalnego gazonu żywopłot 
grabowy. W 1946 r. majątek prze
szedł na rzecz skarbu państwa pol
skiego i od tego czasu użytkuje go 
Państwowa Stadnina Koni; w 
1948 r. park został uznany za za
bytek kultury. Pierwsze zabiegi 
pielęgnacyjne cisów wykonano w 
1953 r. Skrócono wówczas zbyt 
wybujałe gałęzie, oczyszczono 
drzewa z krzewów i chwastów oraz 
zasilono kompostem zmieszanym 
z ziemią. Gdy stan cisów poprawił 
się, wszystkie przystrzyżono.
Park założony został w formie 
wydłużonego prostokąta, ujętego z 
dwu dłuższych boków podwójny
mi strzyżonymi szpalerami gra- 
bowo-lipowymi. Każdy z nich ma 
długość 140 m, a odległość między 
nimi wynosi 44 m; południowy, 
krótki bok zamyka pałac z wieża
mi. Powierzchnia parku podzielo
na jest na cztery tarasy, z których 
najwyższy znajduje się w części 
południowej. Na tarasach rosną 34 
cisy, strzyżone w formę słupów o 
przekroju kwadratu, koła lub w 
formie piramid. Rosną one pod-

W województwie gdań
skim, przy szosie wio

dącej do Słupska, w odleg
łości około 10 km od morza 
leży stara wieś kaszubska 
Krokowa Jej początki sięga
ją XIII w. i niewiele późniejszy 
jest znajdujący się na jej te
renie zamek. Stanowił on 
siedzibę rodową najstarszej 
udokumentowanej rodziny 
kaszubskiej, z której wywodzi
li się żołnierze i urzędnicy 
polskiej i niemieckiej służby 
państwowej. Z dziejami kro
kowskiego zamku związane 
są również losy dwóch pol
skich królów: Zygmunta III 
Wazy oraz Jana III Sobie
skiego, a także filozofa Ęm- 
manuela Kanta i Stefana Że
romskiego.
Pierwotnie zamek stanowił 
budowlę zamkniętą z dwóch 
stron wysokimi wieżami. Pó
źniej był wielokrotnie przebu
dowywany, ostatnia przebu-

Zamek niedaleko morza
dowa (finansowana ze środ
ków Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej w War
szawie) została przeprowa
dzona w latach 1992—1993. 
W czasie tej przebudowy za
chowane zostały cenne ele
menty wyposażenia wnętrza 
zamku, m.in. barokowa klatka 
schodowa, późnobarokowe 
drzwi, neorenesansowe pie
ce kaflowe, piec z 1 738 r. z 
kafli w typie delfickim. Cała 
budowla otoczona jest fosą i 
starannie utrzymanym par
kiem.
Obecnie w zamku mieści się 
Kaszubskie Centrum Spot
kań Europejskich, które ma 
służyć celom Fundacji Spot
kania Europejskie, Centrum 
Kultury, a cele te — to pojed
nanie polsko-niemieckie i 
socjalno-kulturalny rozwój 
północnych Kaszub. (R)

Widok krokowskiego zamku
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wójnym szeregiem wzdłuż głów
nej osi parku oraz poprzecznie do 
niej, tworząc formę krzyża. Nie
wątpliwie cisy te były sadzone 
podczas zakładania parku, mają 
więc dziś po około 240 lat. Nie 
wiadomo jednak, ile ich wówczas 
posadzono i w jakim układzie. 
Nierównomierne rozmieszczenie 
cisów wzdłuż głównej osi parku 
nasuwa przypuszczenie, że wolne 
obecnie miejsca były kiedyś zajęte 
przez również strzyżone drzewa 
lub krzewy. Mogły to być buksz
pany lub świerki, sadzone na 
przemian z cisami, które okazały 
się najtrwalsze. Średnica ich koron 
przekracza 3 m, a wysokość około 
8 m; pomiędzy cisami znajduje się 
kilka murowanych cokołów na wa
zy. Tarasy oddzielają od siebie 
murki oporowe. Na drugim tarasie 
rosną symetrycznie rozmieszczone 
dwa dęby-solitery o rozłożystych 
konarach. Poniżej, po obu stro
nach drogi, umieszczone są dwa 
kamienne sfinksy, dziś bez głów. 
Trzeci parter jest gazonem, a 
czwarty, nie objęty już szpalerami, 
zajmuje staw. Pod kątem prostym 
do osi parku łączą się ze stawem 
dwa kanały, z których wschodni 
jest dopływowy, zachodni zaś od
pływowy. Dalej na przedłużeniu 
głównej osi znajduje się brama 
wjazdowa, za którą ciągnie się sze
roka aleja z lip i wiązów, powięk
szająca optycznie założenie par
kowe. Po obu stronach stylowego 
ogrodu, za szpalerami, znajduje 
się dalsza część parku, zapuszczo
na i zarośnięta samosiewami 
drzew i krzewów. Rosną tam pię
kne okazy jesionów, buków, wią
zów, topoli, olch i innych gatun
ków drzew.
Dużo szczegółów dotyczących 
parku z okresu międzywojennego 
przekazał długoletni konserwator 
— ogrodnik pan Franciszek Na
wrot, który do dziś troszczy się o 
ogród i przycina rośliny oraz dba o 
trawniki. Z jego relacji wynika, że 
ostatni właściciele Posadowa — 
Emilia z Mielżyńskich i Stanisław 
Kurzbok-Łącki, a potem Janusz 
Tyszkiewicz — troskliwie opieko
wali się parkiem, zwłaszcza cisami. 
Były one corocznie starannie 
strzyżone, okopywane i podlewane 
wodą, często z domieszką krwi 
bydlęcej jako nawozem. W czasie 
okupacji zaniedbano strzyżenia i 
pielęgnowania cisów, zostało rów
nież zniszczone ogrodzenie, co 
spowodowało odłamywanie ciso
wych gałązek na wieńce i stroiki 
świąteczne.
Cokolwiek byśmy dziś powiedzieli 
o estetyce i pięknie dawnych par
ków, powinniśmy je chronić i 
utrzymywać jako zabytki minionej 
epoki.

Iwona Huminiecka

Podlaska rezydencja

Nad rzeką Białką, w 
południowej części 
Niziny Mazowiecko- 
-Podlaskiej leży Radzyń Pod

laski. Najstarsze zapisy poda
ją, że do 1580 r. miasto nazy
wało się Kozirynek, który jako 
własność królewska znajdował 
się zazwyczaj w dzierżawie. W 
XV w. zarządzał nim podko
morzy lubelski Grot z Ostro
wa, herbu Rawicz, któremu 
król Kazimierz Jagiellończyk 
zezwolił w 1468 r. na lokację 
miasta na prawie magdebur
skim. W 1534 r. Zygmunt I 
Stary przekazał miasto Miko
łajowi Mniszchowi, później
szemu dziadkowi Maryny 
Mniszchówny, znanej z histo
rii jako żona cara Dymitra 
Samozwańca. W rękach tej 
rodziny miasto pozostawało 
przez około 100 lat, zbudowa
no wówczas kościół Zwiasto
wania NMP i zamek na sie
dzibę starostwa. Pod koniec 
XVII w. Radzyń stał się włas
nością podkanclerza litewskie
go Stanisława Antoniego 
Szczuki, a w 1741 r. jako wia
no jego wnuczki dostał się Eu
stachemu Potockiemu, genera
łowi artylerii litewskiej, który 
był głównym fundatorem ist
niejącego do dziś pałacu.
W 1685 r. rozpoczęto przebu
dowę zamku Mniszchów pod 
kierunkiem architekta królew
skiego Augustyna Locci, 
twórcy Wilanowa. Kolejnej 
przebudowy dokonał Jakub 
Fontana w latach 1750—1758 
na zlecenie Eustachego Potoc
kiego. Pałac należy obecnie do 
najpiękniejszych rokokowych 
rezydencji w Polsce. Składa się 
z korpusu głównego i powią
zanych z nim dwóch skrzydeł 
bocznych, w których znajdują 
się bramy — jedna od strony 
miasta (zachodnia), pięknie 
ukształtowana na zewnątrz 
oraz druga (wschodnia), pro
sta i gładka. Nad bramami 
wznoszą się wysokie wieże, 
których hełmy noszą na szczy
cie herby: Pilawa Potockich i 
Jeleń Marii Kątskiej, żony ge
nerała Potockiego. Od strony 
południowej dziedziniec za
myka niska balustrada wieńczą
ca skarpowanie fosy, przez 
którą przerzucony jest most 
zakończony bramą. Bogata 
dekoracja rzeźbiarska stanowi 
zwieńczenie ryzalitów w kor
pusie głównym, a także znaj
duje się na pawilonach bo

cznych: myśliwskim w skrzyd
le zachodnim oraz stajni i wo
zowni mieszczących się w 
skrzydle wschodnim. Rzeźby 
umieszczone na obu bramach 
dziedzińca przedstawiają mito
logicznych i biblijnych boha
terów walczących z potworami 
trapiącymi ludzkość i służyły 
gloryfikacji rodu Potockich. 
Autorem koncepcji tej dekora
cji był Fontana, zaś wykona
niem zajmował się rzeźbiarz 
Jan Chryzostom Redler.
Na północ od pałacu założony 
był dwuosiowy ogród w stylu 
francuskim. Główną oś zało
żenia, prostopadłą do budyn-

1. Plan pałacu 
i założenia 

ogrodowego 
(według G. Ciołka)

ku pałacu, kończył prostokąt
ny basen obsadzony szpalera
mi drzew, natomiast oś boczna 
wiodła do wnętrz ogrodowych, 
przy których wznosiła się 
oranżeria projektu Jakuba 
Fontany, o której pisał Gerard 
Ciołek: „ niewątpliwie pod
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2. Fragment 
zachodniego 
skrzydła pałacu
od strony dziedzińca

3. 4. Brama
w skrzydle zachodnim (3) 
i oranżeria
od strony południowej (4)

(zdjęcia: Wojciech Gil)

względem architektonicznych wa
lorów najpiękniejsza w Polsce”. 
Budynek ten zwrócony jest fa
sadą na południe, na jej środku 
znajduje się piękny ryzalit ro
kokowy, nad nim zaś w attyce 
bogata rzeźba przedstawiająca 
rydwan Apollina zaprzężony 
w trzy rumaki; boczne ryzality 
zdobią putta i wazony. Obec
ny park pałacowy, o po
wierzchni 8 ha, został zrekons
truowany według projektu G. 
Ciołka. Rośnie w nim wiele 
drzew pomnikowych, najstar
szy modrzew ma ponad 300 
lat.

Na początku XIX w. pałac był 
własnością księżnej Anny Sa- 
pieżyny, która zagrożona kon
fiskatą mienia po powstaniu li
stopadowym sprzedała go ro
dzinie Korwin Szlubowskich z 
Mazowsza. W ich rękach pałac 
pozostał do 1944 r. Na skutek 
bombardowań wojennych wnę
trze pałacu zostało całkowicie 
wypalone, zachowała się jed
nak zewnętrzna dekoracja. 
Odbudowę ukończono w la
tach sześćdziesiątych, ale pra
ce renowacyjne trwają do dziś 
dzięki funduszom z Urzędu 
Miasta i dotacjom, m.in. z 
Ministerstwa Kultury i Sztu
ki. W pałacu mieszczą się róż
ne instytucje: sąd, biblioteka, 
szkoła muzyczna, a w oranże
rii: dom kultury i kino.

Wojciech Gil

Z'amek w Nowym Jasińcu 
(woj. bydgoskie) wysta

wiony został na przetarg 
przez Agencję Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Wy
grało go małżeństwo, które 
od dawna pragnęło kupić ja
kiś zabytkowy obiekt. Rozpo
czyna się remont zamku pod 
nadzorem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Bu
dowla położona jest na cyplu 
półwyspu otoczonego wo
dami Jeziora Zamkowego. 
To obronne z natury miejsce 
wykorzystywane było od- 
wczesnego średniowiecza, 
kiedy zbudowano tu gród 
graniczny z siedzibą kaszte
lana. Na jego miejscu w la
tach 1377—1392 postawio
no murowany zamek gotycki 
— punkt sporny między Pol
ską a państwem krzyżackim: 
w XV w. przechodził z rąk do

Prywatny zamek rąk. Od 1454 r. jego właści
cielem był wojewoda ino
wrocławski Jan Kościelecki. 
W latach 1540—1565 zamek 
przebudowano w stylu rene
sansowym, a kiedy w 1772 r. 
przejęli go Prusacy, na pię
trze powstała kaplica ewan
gelicka. W XIX w. zamek zos
tał opuszczony i popadał w 
ruinę, którą próbowali rato
wać konserwatorzy w 1908 r. 
Z budowli gotyckiej pozostały 
ruiny prostokątnego domu 
mieszkalnego o charakterze 
obronnym z czwartą kondyg
nacją opatrzoną strzelnicami. 
Wejście prowadziło przez 
zwodzony most z przedzam- 
cza, które znajdowało się u 
nasady półwyspu. Nowym 
właścicielom zamku życzymy 
powodzenia!

Piotr Walczak
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Promocja w willi

W jubileuszowym, 
dwudziestym kon
kursie Minister

stwa Kultury i Sztuki oraz 
Generalnego Konserwatora 
Zabytków w 1995 r. nagro
dę I stopnia przyznano pa
nu Andrzejowi Reizerowi z

zdruzgotane prawe ramię. 
Po wyleczeniu nauczył się 
władać lewą ręką i zgłosił 
do oddziału „żuawów 
śmierci”, gdzie na jego wi
dok dowódca miał wykrzy
knąć „ Vive le sans bras” 
(„Niech żyje bez ręki”). Po 

Dzięki starannie przepro
wadzonym pracom kon
serwatorskim „Pałacyk” 
stał się pięknym obiektem z 
doskonale odtworzoną ele
wacją i stylowymi wnę
trzami. Mieści hotel, restau
rację i kawiarnię. Znajduje 

(fot. Andrzej Reizer)

Łańcuta „ za uratowanie wil
li z 1904 r. położonej w Łań
cucie przy ul. Paderewskiego 
18, wykonanie komplekso
wych prac budowlanych i 
konserwatorskich oraz uda
ną adaptację obiektu na re
staurację i hotel”. Warto 
dodać, że pan Reizer 
otrzymał również Złotą 
Odznakę za Opiekę nad 
Zabytkami.
Budynek willi został wznie
siony w 1904 r. przez Filipa 
Sanbra Kahane i jego żonę 
Alinę z domu Jastrzębiec 
Drozdowską. Oboje po
chodzili spoza Łańcuta: 
Alina wywodziła się z Lit
wy z rodziny o tradycjach 
patriotycznych, Filip 
(1838—1915) był synem 
lekarza powiatowego w Sa
noku. „Sanbra” — to jego 
przydomek z walk w pow
staniu styczniowym, kiedy 
po bitwie pod Grochowi
skami bronił sztandaru, 
został ranny i usunięto mu 

syberyjskiej zsyłce osiadł w 
Łańcucie i podjął pracę w 
Ordynacji hr. Potockiego 
jako pełnomocnik do spraw 
rolnych. Na podarowanej 
przez hr. Romana Potoc
kiego parceli wybudował w 
1904 r. dom, który projek
tował architekt Armand 
Louis Bauque. W latach 
osiemdziesiątych wnuczka 
Filipa Kahane sprzedała 
willę Andrzejowi Reizero
wi. Nowy właściciel z 
wielkim pietyzmem pod
szedł do zabytkowego 
obiektu i nie tylko odre
staurował ze szczegóła
mi budynek, ale też od
dał szacunek byłym 
właścicielom, których 
portrety zdobią ściany 
jednej z sal.

Willa „Pałacyk” jest bu
dowlą neorenesansową, 
wzniesioną na planie pro
stokąta, parterową, z 
mieszkalnym poddaszem. 

się tu sześć dwuosobowych 
komfortowo wyposażonych 
pokoi, sala bankietowa i 
konferencyjna. Z pomie
szczeń „Pałacyku” korzy
stają profesorowie i uczest
nicy Międzynarodowych 
Kursów Muzycznych, ak
torzy, parlamentarzyści, 
arystokraci, liczni turyści 
zagraniczni. Księga pa
miątkowa zawiera dziesiąt
ki pochwalnych wpisów i 
jest potwierdzeniem wspa
niałej atmosfery panującej 
w willi. Osiągnięcia właści
ciela najtrafniej ujął jeden z 
gości: „Panu Andrzejowi 
Reizerowi należą się serde
czne gratulacje za dopro
wadzenie obiektu do wspa
niałego wyglądu i za to, że 
dzięki niepowtarzalnej at
mosferze, obsłudze i jakości 
potraw promuje Łańcut w 
kraju i w Europie”.

Eugeniusz Szal

Jednym z ciekawszych 
dzieł obronnych Twie
rdzy Kraków jest fort nr 
43 o nazwie „Pasternik”, 

położony na szczycie wzgórza 
Wróżna Góra (269 m n.p.m.), 
przy dwupasmowej drodze z 
Krakowa w kierunku autos
trady katowickiej i Zabierzo
wa; szlak ten dawniej nosił na
zwę „traktu śląskiego”.
W latach 1856—1866 Twier
dza Kraków została bardzo in
tensywnie rozbudowana na 
podstawie projektów opraco
wanych pod nadzorem Ge- 
neralgenieinspektora grafa Au
gusta Cabogę. Rozbudowę 
wstrzymał wybuch wojny aus- 
triacko-pruskiej w 1866 r. oraz 
sprzeciwy polskich posłów w 
parlamencie w 1868 r. Jednak 
sytuacja polityczna w Europie, 
jak również wrażenie, jakie 
wywarła klęska armii francu
skiej w wojnie fortecznej 
(1870—1871) stworzyły nowy 
impuls do intensywnej rozbu
dowy twierdzy. Dodatkowo na 
podjęcie nowych prac moder
nizacyjnych miał wpływ szyb
ki rozwój broni palnej po 1850 
r., który w sposób zasadniczy 
rzutował na rozwój koncepcji 
fortyfikacyjnych. W 1864 r. 
zastosowano na szeroką skalę 
odtylcowy karabin Dreysego. 
Przed 1870 r. w artylerii pru
skiej i rosyjskiej wprowadzono 
działa odtylcowe, zaś wynala
zek działa o lufie gwintowanej 
w 1848 r. został szybko wdro
żony w armiach europejskich 
(Francja-1860, Prusy-1862, 
Austria-1863, Rosja-1867 r.). 
Wojna prusko-francuska bez
litośnie obnażyła konieczność 
dalszego doskonalenia sprzętu 
artyleryjskiego, gdyż przyczy
ną klęski Francji była głównie 
techniczna wyższość artylerii 
pruskiej. Dlatego europejskie 
potęgi militarne pospiesznie 
pracowały nad ulepszeniem 
swojej broni.
Burzliwy rozwój możliwości 
technicznych artylerii, oparty 
na „starej” teorii Montalam- 
berta (1714—1800), że „jedy
nym środkiem przeciwstawienia 
się atakowi jest ustawienie tylu 
dział na pozycji, aby przeciw
nik na jej przedpolu nie mógł 
ustawić ani jednego”, spowo
dował, że powstała koncepcja 
nowego rodzaju fortu — „fort 
artyleryjski ześrodkowany”. 
Dawne „obozy warowne” 
przeistoczyły się w „twierdze
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Osobliwy fort „Pasternik”
pierścieniowe”, czyli wieńce 
złożone z kilkunastu oddzielo
nych artyleryjskich fortów od
dalonych 3—6 km od rdzenia 
twierdzy; swoim ogniem po
krywały one nawet kilkukilome
trowe przestrzenie.
Wszystkie te czynniki spowo
dowały, że latem 1871 r. opór 
polskich posłów został złama
ny i do budżetu wojennego 
wprowadzono kwotę 400 ty
sięcy złr. na dalsze prace przy 
budowie krakowskiej twier
dzy. Kwota ta przeznaczona 
została na rozpoczęcie budowy 
dwóch dużych fortów artyle
ryjskich na północnych rubie
żach Twierdzy Kraków: nr 43 
„Pasternik” oraz planowanego 
wcześniej fortu nr 47 „Łysa 
Góra” przy trakcie warszaw
skim. Rozpoczęcie przy nich 
robót w 1872 r. zaczęło na
stępny etap rozbudowy twier
dzy.
Obydwa dzieła położone są na 
kulminacjach terenowych w 
podobnym układzie topografi
cznym, mają tradycyjny narys 
spłaszczonego półksiężyca-lu- 
nety, a miejsce redity* zajęły 
obronne koszary szyjowe. 
Część szyjowa stała się właśnie 
charakterystycznym elemen
tem fortu. Umieszczenie tu 
bloku niskich koszar szyjo
wych dwukrotnie załamanych 
w formie półbastionów nadaje 
szyi postać dzieła rogowego z 
bramą pośrodku. Dodatkowo 
plac broni osłaniany jest zie
mną „bastionetką”. Jej ściany 
tworzone są przez przedstok, a 
wjazd mieści się w czole. 
Wspomniane załamanie koszar 
szyjowych występuje w „star
szych” fortach artyleryjskich 
krakowskiej twierdzy obok już 
wymienionych (np. nr 51 
„Rajsko”, nr 50 „Prokocim”, 
nr 49 „Krzesławice”). Zreali
zowane w latach 1884—1886 
forty artyleryjskie mają kosza
ry szyjowe proste (np. nr 45 
„Zielonki”, nr 52 „Borek”). Za
równo fort „Pasternik”, jak i 
„Łysa Góra” są fortami jed- 
nowałowymi, co wyraźnie 
świadczy o ich pruskim rodo
wodzie. W tym czasie bowiem 
austriacka szkoła fortyfikacyj
na wypracowywała swój model 
fortu artyleryjskiego, bazując 
na doświadczeniach szkoły 
pruskiej, która preferowała 
forty jednowałowe, oraz szkoły 
francuskiej z fortem dwuwa- 

łowym (jeden wał dla piecho
ty, drugi dla artylerii). Działo 
się to zwłaszcza po doświad
czeniach „wojny krymskiej”, 
która wykazała prymat artyle
rii. Osobliwością szkoły aus
triackiej jest postępowe na owe 
czasy przesunięcie artylerii 
ciężkiej na działobitnie sprzę
żone oraz np. wprowadzenie 
poprzecznie barkowych przy 
poszczególnych stanowiskach 
dział, które chroniły działobit
nie przy nich przed ogniem 
skośnym przeciwnika i odłam
kami. Występują one na obu 
porównywanych fortach. W 
zbliżonych formą i gabarytami 
koszarach szyjowych obu for
tów poszczególne izby koszar 
przekrywają betonowe koleby. 
Fort artyleryjski ześrodkowa- 
ny stanowił doskonale prze
myślany mechanizm obrony. 
Artyleria obrony dalekiej wy
posażona np. w armaty ciężkie 
pozycyjne wz. 1880 kalibru 18 
cm o lufach produkowanych 
ze spiżu mogła prowadzić sku-

niem karabinowym. Wspoma
gały ich w tym działka szybko
strzelne „przeciwszturmowe”, 
początkowo w postaci np. lek
kiej armaty polowej kaliber 7 
cm wz. 1875 (szybkostrzelność 
10 strzałów na minutę) lub 
wyspecjalizowanej armaty ma-

1. Rzut aksonometryczny 
fortu nr 43 „Pasternik”

2. Fragment elewacji 
koszar szyjowych 

z bramą główną

3. Plan koszar szyjowych

2

teczny ogień do przeciwnika, 
który zbliżył się do twierdzy i 
rozpoczynał roboty oblężnicze 
na odległość: kulą o wadze 58 
kg do 5100 m, szrapnelem do 
4500 m. Gdy przeciwnik zbli
żył się na dystans rażenia bro
ni piechoty, zgromadzeni w 
schronach podwalni* strzelcy 
zajmowali stanowiska na wa
łach, rażąc nieprzyjaciela og-
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lego kalibru z zamkiem re
wolwerowym, np. francuska 
armata wz. 1879, kaliber 
47 mm (szybkostrzelność 35 
strzałów na minutę). Jeśli 
jednak przeciwnik przedarł się 
przez ścianę ognia, na jego 
drodze stawały zasieki, a na
stępnie fosa. W razie wdarcia 
się do fosy nieprzyjaciel do
stawał się pod ogień strzelnic z 
kaponier*. Gdyby przeciwnik 
zmusił je do milczenia oraz 
przeszedł fosę, nie oznaczało 
to jeszcze zdobycia fortu, gdyż 
zamknięta w kazamatach pie
chota pod osłoną pancernych 
okiennic i furt ze strzelnicami 
do broni ręcznej mogła nadal 
stawiać opór. W razie wysadze
nia okiennic i furt pozostawały 
barykady wewnętrzne (wręby 
do barykadowania korytarzy 
istnieją w obu fortach). Koszty 
budowy fortu były bardzo du
że. Zgodnie z badaniami (J. 
Purchla, Matecznik Polski, 
Kraków 1992), łączny koszt w 
wypadku obu fortów wynosił 
900 000 złr., z czego wynika, 
że koszt budowy jednego fortu 
sięgał niebagatelnej kwoty 
450 000 złr.
Na tym podobieństwa się koń
czą, ponieważ „Pąsternik” ma 
wiele nietypowych rozwiązań, 
zaczynając od szczegółów na- 
rysu. Standardowy fort artyle
ryjski ma narys pięcioboczny, 
natomiast „Pąsternik” zbudo
wano w formie sześcioboczne- 
go półksiężyca. Ten narys 
spowodował, że fosy w forcie 
broni pięć kaponier (w „Łysej 
Górze” wystarczały trzy). „Pa- 
sternik” nie ma schronu głów
nego, natomiast „Łysa Góra” 
ma go między podwalnią i ko
szarami. Stanowiska dział 
„Pasternika” rozmieszczone są 
na dwóch poziomach: pięć 
znajduje się na stropie pod- 
walni, która mieści 16 schro
nów o różnym przeznaczeniu 
oraz trzy poterny prowadzące 
do kaponier. Na osi głównej 
fortu prosta poterna wiedzie z 
podwalni do kaponiery gro- 
dzowej (w forcie „Łysa Góra” 
istnieje standardowa kaponie- 
ra podwójna). Pozostałe sta
nowiska dział po pięć na każ
dym barku stanowią klasyczne 
działobitnie ze wspomnianymi 
poprzecznicami mieszczącymi 
schrony pogotowia. Na obu 
barkach drugi (licząc od stro
ny koszar szyjowych) schron 
pogotowia jest zarazem wejś
ciem do poterny prowadzącej 
do kaponiery pojedynczej o 
dwóch izbach bojowych o 
kształcie i gabarytach powtó
rzonych w nieco późniejszym 
forcie nr 51 „Rajsko”. Każda z

tych izb miała pięć strzelnic 
karabinowych, przerobionych 
w latach 1902—1910 na prze- 
ciwrykoszetowe z podstawami 
do karabinów ręcznych. 
Wspomniana kaponiera gro- 
dzowa nie tylko przegradza ca
łe światło fosy, umożliwiając 
jej ostrzał w obie strony, ale 
według interpretacji prof. J. 
Bogdanowskiego (Warownie i 
zieleń Twierdzy Kraków, Kra
ków 1979) rozbudowana jest w 
postaci tarasu dla stanowisk 
moździerzy. Pomysł ten nie 
jest nowy, bo już gen. hr. L. 
M. Carnot (1755—1823) za
proponował stosowanie w 
obronie moździerzy (broń, 
której propagatorem był Leo

nardo da Vinci) umieszczo
nych i ukrytych za wałem lub 
w fosie, udowadniając liczbo
wo, że sześć moździerzy 32 cm 
może w ciągu 10 dni zniwe
czyć umocnienia połowę stwo
rzone przez dwudziestotysię- 
czną armię oblężniczą.
Kaponiera grodzowa fortu w 
późniejszym czasie była prze
rabiana w dość niechlujny 
sposób (jakość betonu wyra
źnie odbiega od pierwotnej 
realizacji), spowodowany być 
może pośpiechem (przyczyna 
tej modernizacji wymaga kwe
rendy w austriackich archi
wach). Nadbudowanie nad 
pierwotną kaponierą grubego 
betonowego „materaca” suge-

4. Fragment elewacji 
schronów podwalni,

nad nimi widoczne 
stanowiska ogniowe dział

5. Pochylnie dla dział
prowadzące 

na taras artylerii

6. Kaponiera pojedyncza 
ze strzelnicami

7. Fragment 
kaponiery grodzowej
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ruje, że była to być może mo
dernizacja z około 1910 r. wy
wołana faktem, że Rosjanie w 
tym czasie zmodernizowali 
swój ciężki moździerz pozy
cyjny, zwiększając jego donoś- 
ność z 2900 do 6300 m. Fakty 
te na pewno spowodowały, że 
ściana narażona kaponiery 
grodzowej została zabezpie
czona „materacami” kamien
nymi przykrytymi od góry ma
teracem betonowym, w wyni
ku czego kaponiera ma niety
powy kształt. Dokładne bada
nia tej kaponiery utrudnia wo
da, która wypełnia jej wnętrze, 
a pochodzi z fosy; grozi to des
trukcją trzech kaponier, bo
wiem odwodnienie wymaga 
dużych nakładów finanso
wych.
Zgodnie z prawem i potrzebą 
zachowania spuścizny po
przednich pokoleń zabytek te
go rodzaju winien być pieczo
łowicie konserwowany. Pomi
jając nawet istotny aspekt fi
nansowy, wielkość takiego za
bytku decyduje o trudności w 
jego chronieniu.
Ze względu na rozproszenie 
pomieszczeń trudno też o 
prawidłowy dobór współczes
nej funkcji. Zagospodarowanie 
częściowe, ograniczone do 
wykorzystania np. koszar szy
jowych, automatycznie pocią
ga zaniedbanie pozostałych 

(zwłaszcza ziemnych) elemen
tów założenia. Jest to dobrze 
widoczne w forcie nr 43, gdzie 
tylko jeden trakt koszar do- 
świetlony jest światłem dzien
nym, co stanowi kolejną barie
rę adaptacyjną. Dlatego też 
forty użytkowane są często ja
ko magazyny, czego przykła
dem jest właśnie fort „Paster- 
nik”. Ze względu na swój 
niepowtarzalny wygląd, 
względnie dobry stan za
chowania oraz okres bu
dowy kwalifikuje się do 
wpisania do rejestru za
bytków.

Andrzej Turowicz

* Trudniejsze terminy:
Redita (fr. reduit) — skazamato- 
wana budowla murowana stanowiąca 
rodzaj śródszańca dzieła obronne
go, zwykle kilkukondygnacyjna, 
założona na planie kolistym lub 
półkolistym; elementem fortu re- 
ditowego jest np. tzw. bastion 
Kleparski z lat 1856—1859.
Podwalnia — w fortyfikacji no
wożytnej sklepiony schron, umie
szczony w wewnętrznym stoku wału. 
Kaponiera — element obronny 
fortyfikacji nowożytnej w postaci 
wyodrębnionej, niskiej, skazama- 
towanej budowli, wyposażonej w 
stanowiska bojowe, przeznaczonej 
do obrony wnętrza fosy, wtopionej 
w stok lub przeciwstok fosy, nie 
przekraczającej jej wysokości.

■■■■■■

Impresja o klamce

Klamka — sama esen
cja drzwi. Zamykanie 

PRZED..., otwieranie NA... Co 
mogłyby kryć drzwi bez kla
mek?

Na klepisku stodoły leżą po
rzucone, bogato rzeźbione, 
stare drzwi z żeliwną klamką. 
Ich piękno przenika spod 
wyblakłych, spękanych 

warstw farby, wyraża się du
mnie wyprężonym łbem Iwa, 
mocarnego strażnika domu, la
tami obłaskawianego przez 
ciepły dotyk dłoni. Drzwi po

rzucono w pośpiechu, bez żalu. 
I tylko dostępność opału nie za
mieniła ich jeszcze w płomień. 
Zaś w ścianie domu tkwią teraz 
nowe drzwi, gładkie i białe. Alu
miniowa klamka skromnie po
chyla się ku ziemi. Jest jakaś 
biedna. Może już nie bardzo ma 
CO zamykać PRZED, nie bardzo 
ma NA CO się otwierać?

Klamka. Porzucona, ale piękna 
— istnieje. Jak nazwać to, co kry
ły pięknie rzeźbione drzwi, a cze
go już znaleźć nie można?

Hanna Rychły
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Brama w Ślesinie
— same zagadki

Łuk triumfalny należy 
do tych zabytków ar
chitektury, które raczej 
interesują biografów lub histo

ryków, mimo że odegrały 
również rolę w ukształtowaniu 
elewacji budowli, ołtarzy i na
grobków. Ta monumentalna 
budowla, jako trwały świadek 
odbytego triumfu zwycięskie
go wodza rzymskiego tak była 
rozpowszechniona w antyku, 
że jeszcze do dziś pozostało 
pięć łuków z trzydziestu ośmiu 
wybudowanych w samym tyl
ko Rzymie. Czasy renesansu 
przywróciły architekturze eu
ropejskiej tę tradycję; w okre
sie baroku stawiano przewa
żnie czasowe, wykonane z 
drewna łuki, określane mia
nem bram triumfalnych. Do 
tej tradycji nawiązuje zapewne 
jedyny zachowany w Polsce 
łuk triumfalny w Ślesinie, woj. 
konińskie, zwany potocznie 
Bramą Napoleona.
Brama ta powiela klasyczny 
schemat łuku triumfalnego — 
jest to murowana budowla 
trójprzęsłowa, z trzema arka
dowymi otworami o półkoli
stym sklepieniu kolebkowym, 
artykułowana czterema pilas- 
trami, zakończonymi jońskimi 
głowicami wspierającymi bel
kowanie. Wybudowana została 
w stylu klasycystycznym i nie 
nawiązuje do tradycyjnych 
form antycznych, co dodatko
wo podkreśla surowość deko
racji. Pozbawiona jest insk
rypcji, a w miejscu, gdzie ją 
umieszczano — na wysokiej 
pełnej attyce wznoszącej się 
nad belkowaniem — ślesiński 
łuk zaopatrzony jest w czte- 
rouskokowy postument, na 
którym osadzono rzeźbę orła.
O historii łuku w Ślesinie 
wiemy niewiele. „Łuk trium
falny zbudowany przez miesz
kańców Ślesina w 1812 r. ku 
czci Napoleona” — tak głosi 
zamieszczona w 1987 r. tabli
ca. „ W nadziei na odzyskanie 
niepodległości” — tego już nie 
pozwolił dopisać ówczesny 
wojewódzki konserwator za
bytków. Złośliwi dodają, że 
przede wszystkim w nadziei na 
obniżenie kontrybucji, jaką 
zmuszeni byli płacić obywate

le Księstwa Warszawskiego 
wciąż wojującym wojskom na
poleońskim. Niestety, Napo
leon nie przejeżdżał w grudniu 
1812 r. przez Ślesin, i to po
dobno nie tylko z braku po
wodów do odbycia triumfu, 
ale ze względu na zasadzkę ko
zacką przygotowaną tu przez 
Rosjan nękających cesarza spie
szącego do Paryża na wieść o 
nieudanej próbie zamachu 
stanu. Nie przeszkadza to jed
nak ślesiniakom być dumnymi 
z tego zabytku. Przykładem 
jest zamieszczenie wizerunku 
bramy na stemplach między
wojennego magistratu miasta 
Ślesina. Kiedy zaś wpisaną w 
1968 r. do rejestru zabytków 
„Bramę Napoleona” zniszczył 
nieostrożny kierowca Kopalni 
Węgla Brunatnego w Koninie 
na początku lat siedemdziesią
tych, tak długo molestowano 
dyrekcję kopalni, aż ta odbu
dowała łuk, który oficjalnie 
oddano 1 maja (podczas po
chodu) 1977 r. Dlaczego ślesi- 
niacy tak uparcie domagali się 
rekonstrukcji swego zabytku? 
Czy nadal czekają na trium
falny powrót Napoleona ze 
Wschodu...
Skoro jednak tak się mają fak
ty, to dlaczego w bogato ilus
trowanym albumie opracowa
nym przez Ernesta Łunińskie- 
go pt. Napoleon (Legiony i 
Księstwo Warszawskie), wyda
nym nakładem i drukiem 
Orgelbranda w Warszawie w 
1911 r., właśnie z okazji setnej 

rocznicy kampanii 1812 r., za
brakło ilustracji ślesińskiego 
łuku triumfalnego, choćby 
wzmianki, jeśli całą stronę au
tor poświęcił nie istniejącemu 
łukowi, który wystawili miesz
kańcy Warszawy na Nowym 
Ś wiecie powracającym 19 
grudnia 1809 r. wojskom 
Księstwa Warszawskiego po 
wojnie z Austrią? Czyżby cen
zura carska nie dozwoliła? W 
Warszawie może, ale na pew
no nie w Krakowie, gdzie dru
kował swe wielotomowe dzieło 
pt. Lud Oskar Kolberg. Otóż 
tenże w XXIII tomie — części 
pierwszej opisującej ówczesną 
gubernię kaliską — w infor
macji opisującej miasteczko 
Ślesin napisał: „ osobliwością 
osady jest wielka brama muro
wana, wystawiona dla uczcze
nia Fryd. Augusta Księcia 
Warszawskiego przez ówczes
nego dziedzica”. Czyżby Kol
berg się mylił?! A jeśli się po
mylił, to dlaczego akurat tylko 
raz, i to przy sprawie tyczącej 
Ślesina?
Zamiast źródeł proponuję lo
giczne myślenie: jakim cudem 
Ślesin, liczący wówczas pię
ciuset niezamożnych miesz
kańców, zdobyłby się na wy
stawienie takiej budowli, w 
dodatku murowanej, w mieś
cie, gdzie na pięćdziesiąt do
mów murowany był tylko koś
ciół? Zaś właściciela — dzie
dzica pobliskiej wsi Piotrkowi
ce — stać było na to na pewno, 
choćby z czynszu, jaki płacili 

mu mieszkańcy Ślesina. Skoro 
więc to nie ślesiniacy wybu
dowali łuk, to może Kolberg 
nie myli się co do osoby, której 
jest on poświęcony. Bo co w 
końcu, wobec braku inskryp
cji, przemawia za Napoleo
nem? Nazwa ulicy jego imie
nia wiodąca od łuku do cen
trum miasta? Nadana została 
po zaborach i jest konsekwen
cją potocznej nazwy łuku. 
Argumentem jest również 
wieńczący bramę orzeł okreś
lany jako napoleoński. Cesar
stwo trwało zbyt krótko, aby 
utrwaliło swoją ikonografię, 
ale chociażby pobieżna lustra
cja pozwala stwierdzić, że Na
poleon zazwyczaj używał nie 
koronowanego orła, a na łuku 
w Ślesinie orzeł ma koronę — 
taką jak orzeł Księstwa War
szawskiego, którego władcą 
był właśnie Fryderyk August. 
Nawet jeśli przyjmiemy, że 
jest to orzeł napoleoński, to 
jest on wtórny, gdyż pierwot
ny zdjęli Rosjanie na fali po
powstaniowych represji. Pisał o 
tym na początku XX w._ w 
Krótkiej monografii miasta Śle
sina Kazimierz Dorywalski — 
ślesiniak z dziada pradziada: 
„na szczycie tej bramy do 1864 
r. stał na żelaznej sztabie herb 
Polski”. Polskiego, a nie napo
leońskiego orła widzieli więc 
przodkowie K. Dorywalskie- 
go. W dodatku autor używa 
terminu „brama wjazdowa”. 
Jeśli wystawiono ją ku czci 
Napoleona, dlaczego nie użył 
tradycyjnej nazwy? Czyżby 
rację miał Oskar Kolberg, a 
Dorywalski wołał przemilczeć 
prawdę niż burzyć powstałą 
tradycję? Jeśli wystawili ją śle
siniacy, dlaczego on — au
tochton — nie pochwalił 
swoich ziomków?

I na koniec, żeby problem nie 
wydawał się zbyt prosty, je
szcze jedno pytanie: jeśli nie 
mieszkańcy Ślesina, i nie Na
poleonowi, to dlaczego wysta
wiono Bramę Napoleona po 
wschodniej stronie miasta w 
1812 r.?

Stanisław Fijałkowski
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Odnowiony Poelzig 1. 2. Hala Poelziga: 
widoczna wewnątrz 
drewniana konstrukcja 
nośna (1)
i hala z zewnątrz 
(ponad 200 m długości!) (2)

Wpisanie do rejestru 
zabytków obiektu 
przemysłowego tra
ktowane jest na ogół przez jego 

właściciela jako dopust Boży i 
to szczególnie dotkliwy. 
Ustawa o ochronie dóbr kultu
ry nakłada wszak wówczas ok
reślone obowiązki, nakazy i 
zakazy pod czujnym okiem 
konserwatora zabytków i rygo
rem odpowiedzialności karnej. 
Łatwo tu o sytuacje konflik
towe, w szczególności przy do
stosowywaniu obiektu do wy
mogów współczesnej techno
logii oraz do przepisów bez
pieczeństwa i higieny pracy. 
Przy dobrej woli da się jednak 
to wszystko ze sobą pogodzić. 
Przykładem niech będzie hi
storia tzw. hali Poelziga w Za
kładach Chemicznych „Lu
boń” S.A. w Luboniu koło 
Poznania. Obiekt ten, zapro
jektowany w 1911 r. przez 
Hansa Poelziga — wybitnego 
architekta wrocławsko-berliń- 
skiego, a zrealizowany w la
tach 1911 — 1912, jest pozosta
łością po dawnej Fabryce 
Chemicznej Moritza Milcha. 
Do rejestru zabytków wpisano 
go z kilkoma innymi budyn
kami w 1984 r. „Szczególne 
miejsce wśród nich zajmuje tzw. 
Hala Poelziga, która swą wiel
kością i kunsztem drewnianej 
konstrukcji należy do najwybit
niejszych przykładów architek
tury przemysłowej w Europie”

— oto fragment uzasadnienia 
decyzji wojewódzkiego kon
serwatora zabytków. Zakład 
odwołał się od tej decyzji, uza
sadniając to brakiem charakte
ru zabytkowego ze względu na 
liczne przebudowy, znaczną 
dewastację i brakiem środków 
na rekonstrukcję. Ponieważ 
konserwatorską decyzję utrzy
mano w mocy, zakład wniósł o 
skreślenie budynku z rejestru 
zabytków, lecz Generalny Kon
serwator Zabytków tego wnio
sku nie uwzględnił. I tak to 
trwało. Tymczasem budynek 
był już w tak złym stanie, że 
inspektor pracy wydał w 
1992 r. decyzję o wstrzymaniu 
robót w obiekcie i jego otocze
niu ze względu na zagrożenie 
katastrofą budowlaną. Ostate
cznie jednak nastąpił szczęśli
wy finał: budynek odrestau
rowano i w 1995 r. urucho
miono w nim nową instalację 
beztermicznej granulacji su- 
perfosfatu (nowoczesna meto
da opracowana w latach 
1992—1993 przez pracowni
ków zakładu).

Zmodernizowano także inne 
wielkopolskie dzieło H. Poel
ziga. W maju 1996 r. zakoń
czono remont pawilonu nr 11
— najbardziej chyba znanego 
obiektu Międzynarodowych Tar
gów Poznańskich. Wybudo
wano go w latach 1910—1911 
jako wodną wieżę ciśnień, 
spełniającą jednocześnie w 
części parterowej funkcję pa
wilonu wystawowego zorgani
zowanej w 1911 r. „Wystawy 
Wschodnioniemieckiej”; bu
dynek nazwano Wieżą Gór
nośląską. Zniszczony podczas 
drugiej wojny światowej 
obiekt odbudowano w 1955 r. 
w obecnej postaci, tj. wysta
wowego pawilonu z charakte
rystyczną iglicą (autor projek
tu: Bolesław Szmidt). Z daw
nego dzieła Poelziga pozostała 
tylko, niewidoczna dla zwie
dzających, stalowa konstrukcja 
nośna. Ostatnio przeprowa
dzona modernizacja (autorzy 
projektu: Jerzy Buszkiewicz i 
Eugeniusz Skrzypczak) miała 
na celu przebudowę wnętrza i 
przystosowanie go do nowej 
funkcji (w przyszłości będzie tu
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3. 4. 5. Pawilon 
nr 11
Międzynarodowych 
Targów 
Poznańskich: 
na pocztówce 
z 1929 r. 
wydanej 
z okazji 
Powszechnej 
Wystawy
Krajowej (3) 
i obecnie (4) 
z widoczną 
wewnątrz 
oryginalną 
konstrukcją
H. Poelziga (5)

(zdjęcia: 1, 2, 4, 5 
i reprod. 3 — 
Aleksander
Stukowski)

centrum informacji targowej). 
Pawilon wyposażono w nowo
czesne systemy klimatyzacji, 
oświetlenia, sygnalizacji prze
ciwpożarowej, ruchome schody 
i panoramiczną windę. Jedno
cześnie odsłonięta została ory

ginalna konstrukcja Poelziga. 
Zabytkowe obiekty prze
mysłowe nie muszą być za
tem w końcu XX w. kłopot
liwym anachronizmem!

Aleksander Stukowski

Aby korek był elastyczny

Gdybym fotografię wido
cznego na ilustracji 
przedmiotu wysłał do redak

cji z prośbą, aby w ramach 
rubryki „Wiedzieć więcej" wy
jaśniono, do czego służyło to 
urządzenie, redakcyjni eks
perci mieliby zapewne nieco 
problemów z prawidłową 
odpowiedzią. Nie bawmy się 
więc tym razem w zagadki. 
Urządzenie składające się z 
koła o średnicy około 10 cm 
o moletowanym (ząbkowa
nym) obwodzie, obracane 
mimośrodowo za pomocą 
ręcznej dźwigni w pewnej 
(zmiennej) odległości od mo- 
letowanej półokrągłej bieżni 
stanowiło jeszcze kilkanaście 
lat temu niezbędne wyposa
żenie każdej apteki i więk
szości laboratoriów chemi
cznych. Służyło zaś do czyn
ności bardzo prozaicznej — 
ugniatania korka. W dzisiej
szych czasach „prawdziwy

mi", tj. wykonanymi z kory dębu 
korkowego (Quercus suber) kor
kami zamyka się chyba tylko bu
telki z winem (myślę tu o praw
dziwym winie). Korki jako zam
knięcia butelek aptecznych i labo

ratoryjnych wyszły już zupełnie z 
użycia — wyparły je wykonane z 
rozmaitych tworzyw zakrętki.
Nowy korek jest — wbrew pozo
rom — twardy i aby dobrze 
uszczelniał szyjkę butelki, 

musiał być elastyczny. W tym 
celu wystarczyło go ugnieść i 
do tej właśnie czynności słu
żyło nasze urządzenie. Korek 
umieszczało się pomiędzy 
bieżnią a kołem (od strony 
szerszego między nimi od
stępu) i poruszając kilkakrot
nie dźwignią przetaczało się 
go tam i z powrotem między 
moletowanymi powierzch
niami. W efekcie korek sta
wał się miękki i łatwo dawał 
się wcisnąć w szyjkę butelki 
o mniejszej niż on sam śred
nicy. Ugniatacz odszedł w 
przeszłość wraz z „korkami z 
korka". Ale i w tych, tak 
przecież niedawnych cza
sach, gdy był w laboratorium 
niezbędny, można było sobie 
bez niego poradzić. Należało 
mianowicie owinąć korek w 
papier, nadepnąć i przetoczyć 
kilkakrotnie nogą po podło
dze.

(A.S.)
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„Hawryki”
Około 1867 r. rozpo

czął się masowy na
pływ letników do Za
kopanego, które zdobywało 

coraz większą sławę. Nie lada 
wytrwałością musieli być ob
darzeni ci, którzy marzyli o 
wypoczynku pod Tatrami. Już 
sama podróż była bardzo wy
czerpująca, najgorszy zaś był 
ostatni odcinek drogi z Kra- 

wszelkie poduszki, pierzyny, 
garnki, rondle, talerze, szklan
ki, żywność, przyprawy, trun
ki, jednym słowem wszystko, 
co niezbędne w gospodar
stwie, które musiało funkcjo
nować przez miesiąc lub dwa 
w Zakopanem. Trzeba dodać, 
że w pierwszych latach istnie
nia letniska w jednym małym 
sklepiku żydowskim można 

szczęście, jeśli wytrzymywały 
hamulce i nie groziła im wy
wrotka wraz z całym dobytkiem. 
Do częstych atrakcji należało 
również pokonywanie w bród 
Dunajca. Zwłaszcza wiosną 
zdarzało się, że wzbierająca 
woda niszczyła most, a z na
prawieniem szkody nie kwa
piono się zbyt szybko. Potem 
jeszcze tylko człapanie konia 

że w pogodę jest w nich duszno, 
a w deszcz się moknie ”.
Na szczęście dla wczasowi
czów w 1894 r. ukończono bu
dowę kolei żelaznej do Cha
bówki, a w 1899 r. do Zakopa
nego. Zapytajcie jednak tych, 
którzy przepłacają za bilety ko
lejowe, jeżdżą nie dogrzanymi, 
brudnymi wagonami — czy 
dla odmiany nie chcieliby

„Hawryka” pełniąca 
funkcję kwietnika 

(fot. Beata Denis-Jastrzębska)

kowa do Zakopanego, który 
należało pokonać zakopiańską 
furką — „hawryką”. Górale 
czekali na gości w Krakowie 
na rynku Kleparz. Najpierw 
trzeba było targować się o ce
nę, później przeładowywać z 
pociągu wszystkie bagaże na 
niewielki wóz. Słowo bagaż 
jest w tym wypadku niedosko
nałe, bo trudno tak nazwać 

było nabyć gwoździe, podko
wy, baty i ... nic więcej. Wy
jeżdżano z Krakowa o świcie, 
aby pod wieczór stanąć na noc
leg w Luboniu lub Zaborni. 
Następny dzień był bardziej 
emocjonujący: na Obidową, 
największe wzniesienie na ca
łej trasie, podróżni wdrapywa
li się o własnych siłach, by ul
żyć koniom. Trudno powie
dzieć, czy odczuwali ulgę po
nownie wsiadając do wozu, bo 
oto czekał ich zjazd po wyboi
stej, pełnej dziur drodze. Mieli 

po brukowanej płaskimi ka
mieniami drodze i wreszcie 
tablica z napisem „Zakopane”. 
Najpełniejszy obraz takiej 
wyprawy dał w swoim porad
niku Jechać czy nie jechać w 
Tatry z 1883 r. Józef Rostafiń
ski: „Mil to niby tylko koło 16, 
a swoją drogą jedzie się dwa 
dni, a kto nie jest magnatem i 
nie ma pieniędzy na wyrzuce
nie, jedzie góralskim wózkiem. 
Stopnie i resory należą w nich 
do przeszłości, więc zęby ognia 
dają, a grube płótno sprawia, 

przeżyć opisanych przygód... 
Natomiast góralskie furki na 
nowo zaczynają pojawiać się w 
zakopiańskim krajobrazie. Peł
nią teraz funkcję straganów z 
regionalnymi towarami albo 
elementów dekoracyjnych w 
większych ogrodach. I chyba 
to dobrze, bo nie niszczeją 
gdzieś w zakamarkach, zmu
szają też do zastanowienia się, 
co to za dziwne pojazdy...

Beata 
Denis-Jastrzębska
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Pomnik serc
Nagrobek z sercami 

wojewody podla
skiego Stefana 
Mikołaja Branickiego i jego 

matki, marszałkowej nad
wornej koronnej Katarzyny 
Aleksandry z Czarnieckich 
Branickiej, znajdujący się w 
kościele Wniebowzięcia 
NMP w Białymstoku, pod
dany został ostatnio grun
townej konserwacji.
W tzw. starym kościele w 
Białymstoku od lat prowa
dzona jest kompleksowa 
konserwacja, obejmująca 
swym zakresem całe wnę
trze. Częścią tego rozległe
go programu są prace przy 
mauzoleum. Przeprowadzi
li je od czerwca 1993 do lu
tego 1994 r. konserwatorzy 
dzieł sztuki: Małgorzata 
Andron-Hofmańska z Bia
łegostoku (partie kamien
ne) oraz Wojciech Lacho
wicz z Krakowa (drewniane 
rzeźby puttów, konserwa
cja istniejących i rekons
trukcja elementów metalo
wych kartusza herbowego). 
Konserwacja objęła: oczy
szczenie z brudu, usunięcie 
materiałów wtórnych, wy
konanie kitów i przespoi- 
nowanie (obiekt miał liczne 
ubytki mechaniczne, zaist
niałe wskutek rozbiórki i 
powtórnego składania, a 
także prób dotarcia do jego 
wnętrza przez złodziei), na
sycenie woskiem i polero
wanie powierzchni marmu
ru oraz pozłocenie napisów 
(złotem w proszku). Prze
prowadzono również kon
serwację puttów, przywra
cając im pierwotną białą 
polichromię i złocenia 
atrybutów (klepsydry i 
czaszki). Z gzymsu usunię
to najwyraźniej wtórne, 
czarno malowane, drew
niane płyty wieńczące.
Na podstawie rytowanego 
przez Józefa Myszkowskie
go widoku pomnika zamie
szczonego w „Kłosach” w 
1887 r. zamieniono czarno 
pomalowane tynki, wypeł
niające partie pomiędzy pi- 
lastrami i tablicą inskryp- 
cyjną, na gipsową sztabla- 

turę. Rycina z „Kłosów” 
umożliwiła także odtwo
rzenie brakujących elemen
tów kartusza — korony i 
herbu Łodzią. Najważniej-

miejscu (upozowanie put
tów dostosowane było do 
łukowatych powierzchni 
odwróconych przyczółków). 
Jedynym źródłem informu-

„ najsmutniejsza małżonka 
postawiła”, a także „łzami 
wypisała ten wieczny po
mnik miłości jedynej roku 
Pańskiego 1711 dnia 27

szą innowacją, dokonaną 
podczas konserwacji, było 
przywrócenie pomnikowi 
wyglądu sprzed stanu udo
kumentowanego ryciną My
szkowskiego. Po zdjęciu 
przyczółków i próbnym ich 
ustawieniu w pozycji odw
rotnej stwierdzono, że mu- 
siały być one pierwotnie 
usytuowane podobnie jak 
przyczółki w ogromnie bli
skim białostockiemu na
grobkowi pomniku pryma
sa Michała Radziejowskie
go w kościele Św. Krzyża w 
Warszawie. Przestawiono 
je zatem na dawne miejsce. 
Dokonana zmiana pociąg
nęła za sobą konieczność 
umieszczenia puttów w 
głębi pomnika, po obu 
stronach herbowego kartu
sza, a więc w zupełnie 
przypadkowym dla nich 

jącym o okolicznościach 
powstania mauzoleum są 
wyryte na nim inskrypcje. 
Napis umieszczony na 
środkowej tablicy głosi, że 
serce Stefana Mikołaja 
Branickiego zostało tutaj 
współpogrzebane z „naj- 
czułszym sercem najukochań
szej jego matki Katarzyny z 
Czarnieckich Branickiej”. Z 
napisu umieszczonego na 
piedestale dowiadujemy 
się, że Katarzyna Schola
styka z Sapiehów Branicka, 

1.2.3. Pomnik
z sercami Branickich: 

na rysunku J. Myszkowskiego 
z 1887 r. (1), 

przed obecną konserwacją (2) 
i po jej zakończeniu (3) 

(zdjęcia: 2,3 
— Jerzy Szandomirski)

sierpnia”. Stefan M. Bra- 
nicki zmarł 6 lipca 1709 r. 
Dwa lata później w biało
stockim nagrobku złożono 
jego serce, na krótko przed 
uroczystym pogrzebem,

Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Kró
lewskich poszukuje kandydata na stanowisko Głów
nego Konserwatora.
Wymagania: wykształcenie wyższe konserwatorskie, 
staż pracy w muzealnictwie.
Nasz adres: ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa

tel. 628 42 05, fax 628 46 99
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który odbył się 11 paź
dziernika 1711 r. W dawnej 
Polsce ciała znakomitych 
osób poddawano po śmierci 
„balsamacji”. Odbywało się 
to w następujący sposób: 
otwierano jamę brzuszną i 
wyjmowano wnętrzności 
(viscera et praecordia), ciało 

kąpano w wodzie z solą, na
sycano i zasypywano 
chmielem, ziołami i baweł
ną, czasem wapnem lub 
maściami. Wnętrzności za
chowywano i składano w 
specjalnych urnach, po 
czym urządzano im osobne 
pogrzeby, najczęściej w 

ulubionym kościele własnej 
fundacji, gdzie pozostawały 
już na stałe.
Białostockie „mauzoleum 
serc” nie zawsze stało w 
miejscu, w którym znajduje 
się obecnie. Umieścił je tu 
w 1752 r. syn zmarłego, 
hetman wielki koronny Jan 

Klemens Branicki, nieco je 
przekształcając (kazał od
wrócić przyczółki i umieś
cić na nich dwa putta-ge- 
niusze z klepsydrą i ludzką 
czaszką). Nie wiemy jed
nak, gdzie nagrobek ten 
znajdował się wcześniej. 
Pomnik dla serc Branickich 
wykonany został w dębnic
kich łomach marmuru. 
Wydaje się, że po całej dy
skusji, jaka odbyła się wo
kół jego autorstwa, wciąż 
pozostaje aktualna dawna 
atrybucja Olgierda Zagó- 
rowskiego, według którego 
autorem nagrobka był 
Kacper Bażanka. Architekt 
ten, studiując w Rzymie u 
Andrea Pozza, znał z au
topsji twórczość Gian Lo
renza Berniniego i Carlo 
Fontany, których dzieła by
ły niewątpliwą inspiracją 
dla pomnika białostockie
go. Za Bażanką przemawia
ją również jego liczne prace 
dla Branickich (m.in. „cas
tra doloris” na pogrzeby 
obojga małżonków i upa
miętniający ich monu
mentalny pomnik w koście
le SS. Piotra i Pawła w 
Krakowie), bliskość Dęb
nika od Krakowa, miejsca 
jego zamieszkania, a także 
pobyt architekta w 1711 r. 
na Podlasiu. Zmiany doko
nane w nagrobku za czasów 
Jana Klemensa Branickiego 
projektowane były zapewne 
przez nadwornego archi
tekta hetmana Jana Henry
ka Klemma, zaś figury put- 
tów-geniuszy powstały praw
dopodobnie w warszaw
skim warsztacie Jana Chry
zostoma Redlera.
Białostocki „pomnik serc” 
zajmuje prekursorskie miej
sce w grupie polskich 
obiektów wzniesionych na 
wklęsłym, elipsoidalnym 
planie. Ostatnia konserwa
cja, przywracająca mu 
pierwotny kształt, opinię tę 
potwierdziła. Pomnik jest 
też wzruszającym doku
mentem uczuć synowskich 
i miłości małżeńskiej w 
dawnej Polsce.

ks. Jan Nieciecki
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Miasteczko wież 1. Panorama San Gimignano 
z dominującymi wieżami 

2. Na pierwszym planie 
cysterna na placu Studni, 

w głębi wieże Ardinghellich, 
częściowo widoczna 

Wieża Miejska Ratusza

Na jednym ze wzgórz 
Toskanii, niedaleko 
słynnych centrów 
kultury i sztuki — Florencji i 

Sieny, rozpościera się malow
niczo położone „miasto pię
knych wież” — San Gimigna
no. Wchodząc w obręb murów 
tego włoskiego, romańskiego 
urbs, cofamy czas przenosząc 
się w atmosferę wieków śred
nich. Mimo burzliwej historii, 
zachowało ono niemal w nie
naruszonym stanie swą struk
turę architektoniczną i urbani
styczną, pochodzącą głównie z 
XII—XIV w. Jak głosi legen
da, jego założycielami byli 
dwaj młodzi Rzymianie: Silvio 
i jego przyjaciel Muzio.

Usytuowanie na najważniej
szym średniowiecznym trakcie 
łączącym Rzym i zachodnią 
Europę sprzyjało rozwojowi 
miasta, ale charakter jego za
budowy niewątpliwie uwa
runkowała historia z dwoma 
stuleciami walk: w XII w., kie
dy miasto wyzwalało się spod 
jurysdykcji biskupa Volterry i 
w XIII—XIV w., kiedy San 
Gimignano było wplątane w 
wojny między dwoma zwalcza
jącymi się obozami polity
cznymi — gibelinami (proce- 
sarskim) i gwelfami (propapie- 
skim). Jednocześnie miasto 
stopniowo wchodziło w strefę 
wpływów Florencji, czego re
zultatem było panowanie tu 
Republiki Florenckiej w latach 
1353—1530, a po jej upadku - 
Medyceuszy (1530-1737). Ku
ratela Florencji pozytywnie 
wpłynęła na sztukę miasta, 
głównie na malarstwo. W 
architekturze występują ele
menty zaczerpnięte z toskań
skiego budownictwa XIII i 
XIV w.: okna florenckie i sie
neńskie dzielone kamiennymi 
słupkami, pizańskie łuki i ma- 
jolikowe płyty oraz typowe dla 
Lukki i Sieny ceglane łukowe 
nadproża, ostrołukowe arkadki 
zdobiące korony wież i do
mów.

Symbolem San Gimignano 
były i są nadal wieże. Z 72 wy
sokich wież na planie kwadra
tu, z wąziutkimi strzelniczymi 
okienkami, przetrwało 14. 
Niektóre zostały obniżone lub 
stanowią część innych budyn
ków. Wśród nich wyróżnia się 
wieża Podesty-Rognoza z 
XIII w. o wysokości 51 m, 
która pierwotnie służyła jako 
biuro, sąd i więzienie. Przy 
Ratuszu wzniesiono w latach 
1300—1311 Wieżę Miejską, 
inaczej zwaną Dużą Wieżą o 
wysokości 54 m, ozdobioną 
herbami Podestów urzędują
cych tutaj w czasie jej realiza
cji. Statut z 1255 r. zakazał 
budowy wież wyższych od 
Rognozy, lecz dwa rywalizują
ce ze sobą rody, Salvucci i Ar- 
dinghelli, złamały w wyrafi
nowany sposób tę uchwałę, 
wznosząc po dwie wieże o wy
sokości przekraczającej 51 m. 
Wieże przy placu katedralnym 
dominują nad miastem i flan
kują katedrę. Świątynia ta, kon
sekrowana przez papieża Eu
geniusza III w 1148 r., wchło
nęła pierwotną kaplicę (dato
waną na IX lub X w.), której 
ślady widoczne są na we
wnętrznych ścianach fasady. 
Trójnawowa bazylika była kil
kakrotnie rozbudowywana. 
Dość mroczne wnętrze kościo
ła ożywiają barwne freski,

wśród których na szczególną 
uwagę zasługują, umieszczone 
nad wejściem: „Męczeństwo 
św. Sebastiana” (1465 r.), 
dzieło Benozzo Gozzoliego, 
oraz pełen ekspresji i natura
lizmu wcześniejszy „Sąd Osta
teczny” (1396 r.), autorstwa 

Taddeo di Bartolo. Lewą nawę 
zdobią epizody ze Starego Te
stamentu namalowane w 1367 
r. przez sieneńskiego artystę 
Bartolo di Fredi, prawą — 
cykl scen z życia Chrystusa 
malowanych w drugiej poło
wie XIV w. przez Barnę da
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3. Fragment zabudowy
z Wieżę Miejską Ratusza
4. Dziedziniec
Ratusza

(zdjęcia:
Anna Szkurłat)

liego, Fra Filippino Lippiego i 
Pinturicchia, można podzi
wiać w znajdującej się nieopo
dal Galerii Malarstwa Mu
zeum Miejskiego w Ratuszu.

Z rozświetlonego słońcem 
dziedzińca prowadzą schody 
do tzw. Hallu Dantego, gdzie 
w 1300 r. przemawiał słynny 
poeta, oraz do powstałych na 

Siena. Ściany kaplicy Św. Fi
ny dekorują malowidła przed
stawiające wydarzenia z życia 
świętej — dzieło wybitnego 
florentyńczyka Domenica 
Ghirlandaio (1475 r.).
Kilka płócien innych floren- 
tyńczyków: Benozzo Gozzo- 

Wznosi się on w południowej 
pierzei placu katedralnego od 
drugiej połowy XIII w. Pod
czas rozbudowy w 1323 r. 
otrzymał dziedziniec, którego 
ściany zdobią herby oraz Log
gię Sądu, pokrytą freskami po
święconymi sprawiedliwości. 

początku XIV w. kaplicy i 
komnaty Podesty.
Wąski przesmyk między na
rożnikami Ratusza i starego 
pałacu Podesty łączy plac ka
tedralny z placem Studni — 
dawnym centrum handlowym 
i bankowym. Jego nazwa przy

jęła się dzięki okazałej, ma
sywnej kamiennej studni, po
stawionej w centrum miasta w 
1237 r. Plac obudowano ka
miennymi pałacami i domami, 
wśród których wyróżnia się fa
sada pałacu Tortoli: dwukolo- 
rowa, pasowa, przepruta dość 
dużymi gotyckimi dwudziel
nymi oknami. Dominantę wy
sokościową placu stanowią bli
źniacze wieże Ardinghellich, 
dla których tłem jest Wieża 
Miejska Ratusza.
Na jednym z krańców miasta 
wznosi się gotycki kościół Św. 
Augustyna zbudowany wraz z 
klasztorem w latach 1280— 
1298. Niewielkie, jednonawo- 
we wnętrze kryje kolejne cen
ne dzieło malarskie Benozzo 
Gozzoliego: sceny z życia Au
gustyna w prezbiterium za oł
tarzem głównym (1463— 
1465). Zachowały się również 
inne świątynie, m.in. kościół 
Św. Jakuba z XI w., zbudo
wany przez tutejszych rycerzy 
po powrocie z pierwszej kru
cjaty, Św. Jana z XII w. pier
wotnie należący do templariu
szy, a później do Kawalerów 
Maltańskich. Najwyższym 
punktem jest wzgórze z rui
nami twierdzy Montestaffoli, 
pełniącej funkcję obronną w 
latach 1353—1555.
San Gimignano — to jednak 
przede wszystkim muzeum 
średniowiecznej toskańskiej 
architektury i urbanistyki, 
związane również z włoskim 
Rinascimento: kościoły i mu
zea kryją malarstwo florenc
kich mistrzów Odrodzenia. 
Mówiąc o renesansie, nie spo
sób nie wspomnieć, że właśnie 
w tym miasteczku w 1437 r. 
urodził się wybitny humanista 
Filippo Buonaccorsi, którego 
los związał z Polską na ponad 
ćwierć wieku (1470—1496). 
Pod pseudonimem Kallima- 
cha był doradcą i bliskim 
współpracownikiem Kazimie
rza Jagiellończyka oraz wy
chowawcą królewskich synów. 
Biorąc czynny udział w euro
pejskim życiu kulturalnym i 
naukowym, wywarł wielki 
wpływ na polską elitę umys
łową.

Anna Szkurłat
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Tradycja w Markowej

Nie jest możliwe 
dokładne okreś
lenie daty założenia wsi, 

gdyż nie zachował się 
dokument lokacyjny, ale 
pierwsza wzmianka o 
Markowej pochodzi z 
1384 r. Wieś nazywana 
była wówczas Marken- 
hof — Markowa Poręba, 
co było typowe dla loka
cji na „surowym korze
niu” dla osadnictwa na 
prawie niemieckim. W 
tym wypadku byli to 
osadnicy z Saksonii. W 
Markowej właściciele 
zmieniali się często, jak 
w całych dobrach łań
cuckich (Pileccy, Stad
niccy, Korniaktowie 
itd.). Rozparcelowanie 
tutejszego folwarku w 
1926 r. dało bodziec do 
rozwoju wsi. Teraz mar- 
kowianie mogli pokazać 
własną inicjatywę: w 
1927 r. założyli spół
dzielnię mleczarską, w 
1935 r. powstała pier
wsza w Polsce spółdziel
nia zdrowia, a rok pó
źniej spółdzielnia spo
żywców „Markowian- 
ka”, która prowadziła we 
wsi pięć sklepów. Losy 
mieszkańców w czasie 
okupacji nie odbiegały 
od losów Polaków: 
uczestnictwo w walkach 
na Wschodzie i Zacho
dzie, konspiracja, po
dziemna prasa itd.
Dzisiejsza Markowa — 
to wieś dostatnia i za
dbana. Jednak coraz 
mniej jest drewnianych 
domów o zdobionych oś
cieżnicach i obramie-

2

niach okien, z charakte
rystycznymi wystający
mi piętnarami. W 1979 r. 
założono Towarzystwo

Przyjaciół Markowej. 
Ocalenie od zapomnie
nia, dokumentowanie i 
przekazywanie historii

1.2. Wiele 
drewnianych budynków 

znajduje się jeszcze 
w niezłym stanie technicznym 
i tylko świadomość właścicieli 
zadecyduje o ich zachowaniu
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3. Czy ten przykład 
— to jedyna słuszna 
i możliwa droga?

wsi przewodziło założy
cielom tej organizacji. 
Podstawowym celem jest 
chronienie przed zni
szczeniem wszystkich 
autentycznych wytwo
rów kultury materialnej i 
duchowej mieszkańców 
wsi; zbieranie zabytko
wych przedmiotów, a 
także starych melodii, 
pieśni, legend i opowia
dań. Członkowie Towa
rzystwa gromadzą te ma
teriały w celu opracowa
nia monografii Marko
wej i biografii jej najwy
bitniejszych mieszkań
ców. Otaczają opieką i 
dokumentują groby za
służonych markowian. 
Uratowana już została 
charakterystyczna przy- 
shtpowa zagroda: na 
ofiarowaną nieodpłatnie 
działkę przeniesiono 
czworoboczne zabudo
wania gospodarskie z 
XIX w. W tym skanse
nie (czynnym od 1985 r.) 
znalazła się też chałupa 
biedniacka, stodoła, je-

Pokwitowanie dla poczty
zł 

słownie ~

WPŁACAJĄCY
imię-------------------------------------------------
nazwisko
kod poczt.
adres

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1-111

podpis przyjmującego

stempel pobrano opłatę

zł

Pokwitowanie dla posiadacza rachunku
zł  

 
słownie 

 

WPŁACAJĄCY
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres 

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1-111

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę 

zł 

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł  

 
 

słownie ~

WPŁACAJĄCY 
imię  
nazwisko  
kod poczt.

 
adres

na rachunek 
AMOS 

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

10201084-77578-270-1-111

stempel

podpis przyjmującego

pobrano opłatę

zl 

|
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I
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Renowacja schodów, 
okien, drzwi, 

elewacji drewnianych 
(075)7326562

4.5. Zagroda- 
-Muzeum: 

przysłupowa 
chałupa (4) 

i kryta strzechą 
stodoła (5) 

z widocznymi 
wozami 

— muzealnymi 
eksponatami 

(zdjęcia: 
Małgorzata 

Drożdż-Szczybura)

den z wielu istniejących 
niegdyś w Markowej 
wiatraków koźlaków, stu
dnia z żurawiem, a 
ostatnio spichlerz-sołek. 
Został on zinwentaryzo
wany w 1995 r. przez 
studentów Wydziału Ar
chitektury Politechniki 
Krakowskiej. Budynki 
znajdujące się w skanse
nie są całkowicie urzą
dzone i wyposażone w 
około pół tysiąca ekspo
natów — przedmiotów 
codziennego użytku. Pra
wie wszystkie sprzęty, 
narzędzia i ubiory sta
nowią darowizny miesz
kańców wsi. Większość z 
nich utrzymywana jest w 
stanie pozwalającym na 
ich użytkowanie, np. w 
wiatraku można mielić 
zboże, upiec chleb w 
piecu chlebowym i przy
gotować posiłek na znaj
dującej się w chałupie 
kuchni węglowej.

Małgorzata 
Drożdż-Szczybura

Prenumerata '97

miesięczniki cena
1 egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od—do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,00

Płomyczek 1,80

Poznaj 
Swój Kraj

3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość 1,60

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 7,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

3,50

Razem zł:

Prenumerata '97

miesięczniki cena
1 egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od-do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,00

Płomyczek 1,80

Poznaj 
Swój Kraj

3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość 1,60

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 7,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

3,50

Razem zł:

Prenumerata '97

miesięczniki cena
I egz./zł.

liczba 
egz.

Prenu 
merata 
od—do

opłata 
zł

Spotkania 
z Zabytkami 3,00

Płomyczek 1,80

Poznaj 
Swój Kraj

3,00

Echa Leśne 3,00

Nauka
i Przyszłość 1,60

kwartalniki

Ochrona 
Zabytków 7,00

Biuletyn 
Historii 
Sztuki

3,50

Razem zł:

38



Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

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

I. Ogłoszenia — reklamy ramkowe:

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

(okładka s. IV) — 1400 zł

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

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

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

— pozostałe jej części — odpowiednio jak wyżej

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane: 
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, repor
taże, fotoreportaże — ceny od 500 zł do 2000 zł 
według indywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne:

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

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

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

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

łalności gospodarczej
w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z NASZYCH USŁUG!

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

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS 
oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej 
im. Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieś
cie 7) i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2).
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą mu
zea:
BOCHNIA: im. prof. S. Fischera, Rynek 20 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Koperni
ka 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. NMP 
65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
OSTROŁĘKA: Sklep Turystyczny „Tropik”, ul. Piłsudskie
go 16
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackie
go 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
Warszawskie Centrum Informacji Turystycznej, pl. Zam
kowy
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S. A.” 
przyjmowane są na I kwartał 1998 r. do 5 grudnia 
br. W 1998 r. cena 1 egz. pisma wzrośnie do 
3,50 zł.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
II. CERAMIKA

3. Majolika
Termin majolika wywodzi się od Majorki — nazwy wyspy, któ
ra była punktem tranzytowym dla przewożonej w średniowieczu 
do Włoch ceramiki hiszpańskiej. Jest on często używany wy
miennie z określeniem fajans, stosowanym do wyrobów cerami
cznych z jasnej glinki, krytych szkliwem. W polskiej terminologii 
majolika oznacza przede wszystkim dekoracyjne naczynia cera
miczne, produkowane we Włoszech w XV—XVII w., kryte nie
przezroczystym szkliwem ołowiowo-cynowym i zdobione nasz- 
kliwnie barwnymi malaturami oraz ich europejskie naśladow
nictwa. Wczesnorenesansowe majoliki włoskie, produkowane w 
drugiej połowie XV w. we Florencji, Sienie, Orvieto pozostawały 
pod silnym wpływem arabsko-hiszpańskim — dominowały w 
nich wzory o dużych, zgeometryzowanych motywach 
roślinnych, podkreślających stukturę przedmiotu, w których 
przeważały barwy: zielona, fioletowa i ciemnogranatowa. W 
pierwszej połowie XVI w. powodzeniem cieszyły się majoliki z 
Faenzy, Gubbio, Deruty, Castel Durate, dekorowane scenami 
religijnymi, mitologicznymi i portretami, wykonywanymi wed
ług dzieł wielkich mistrzów włoskiego Odrodzenia. W Gubbio i 
Derucie dodatkowy akcent dekoracyjny stanowiły kładzione na 
wypaloną powierzchnię szkliwa lustry — farby uzyskiwane ze 
związków metali, odznaczające się mieniącym, lśniącym poły
skiem. W drugiej połowie XVI w. największą sławę zdobyły ma
joliki z Urbino.
W ceramice włoskiej dojrzałego i późnego renesansu ustaliły się 
typowe dla wyrobów majolikowych formy, wzory i kolory deko
racji. Wytwarzano głównie duże talerze i półmiski o charakterze 
czysto dekoracyjnym — przeznaczone do eksponowania na kre
densie lub powieszenia na ścianie — oraz wazy (zwłaszcza apte
czne) i naczynia do chłodzenia wina. Całość ich powierzchni, 
niezależnie od kształtu, pokrywały sceny o tematyce mitologi
cznej, alegorycznej, historycznej czy rodzajowej, traktowane na- 
turalistycznie. Na wazach aptecznych często wyodrębniano sce
nę czy ujęcie portretowe, ujmując je w dekoracyjne, roślinno- 
-geometryczne obramienia.
W Polsce ceniono sobie wschodnie, hiszpańskie, francuskie, a 
zwłaszcza włoskie majoliki, których okazy można oglądać w na
szych zbiorach muzealnych. Jednak nie udało się stworzyć w kra
ju produkcji majoliki na szerszą skalę. Wyjątkiem były wytwa
rzane w Gdańsku w drugiej połowie XVIII w. nielicznie zacho
wane patery i wazy o dość uproszczonej dekoracji figuralnej, na
wiązującej do wzorów włosko-holenderskich.
Pierwsza — i ostatnia — znacząca wytwórnia polskiej majoliki 
powstała późno — w 1881 r. w Nieborowie. Uruchomił ją książę 
Michał Piotr Radziwiłł, głównie z powodów patriotycznych. 
Przejęty pozytywistyczną ideą wspierania przemysłu krajowego i 
rozpowszechniania rodzimych wzorów, chciał dostarczać na pol
ski rynek majoliki użytkowe i dekoracyjne o narodowym charak
terze. Kierownictwo manufaktury nieborowskiej objął Stanisław 
Thiele, znający z autopsji produkcję majolik we francuskiej wy
twórni w Nevres, a także mający doświadczenie w kierowaniu 
działem produkcji majoliki w zakładach ćmielowskich. Prócz 
niego wzorów do dekoracji dostarczał sam książę Radziwiłł para
jący się amatorsko sztuką oraz uczniowie z warszawskiej Klasy 
Rysunkowej Wojciecha Gersona. Znane są też nazwiska zatrud
nionych na stałe w Nieborowie malarzy-dekoratorów — Feliksa 
Szewczyka i Jadwigi Hyżyckiej.

Asortyment majolik nieborowskich, zwłaszcza w latach najwięk
szego rozkwitu produkcji (1881 —1885), był bardzo szeroki. Wy
różniały się serie dużych talerzy z popiersiowymi wizerunkami 
królów polskich, dzbanki, wazony, cache-pót (ozdobne osłonki 
na donice do kwiatów). Popularne były także obudowy do zega
rów, świeczniki, zestawy przyborów na biurko, oprawy do sztuć
ców, kubki, filiżanki, talerzyki oraz różne dekoracyjne drobiazgi, 
jak np. wykwintne damskie buciki. W typie zdobienia wyrobów 
dominował charakterystyczny dla owych czasów eklektyzm. Sto
sowano, niekiedy łącznie, wzory renesansowe (groteski, wici roś
linne), barokowe (motywy lambrekinowe), rokokowe subtelne 
kwiaty i rocailles. Pokrywano też naczynia delikatnie i swobodnie 
malowanymi pejzażami z rodzimymi motywami Pałacu na Wo
dzie w Łazienkach czy budowlami z romantycznego parku w 
Arkadii. Najbardziej swojski charakter miały przedstawienia 
władców Polski, zwłaszcza króla Jana III Sobieskiego, którego 
wizerunki zdobiły obficie ceramikę z 1883 r. upamiętniającą ro
cznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Około 1890 r. w majolikach niebo
rowskich zaczęły się pojawiać wzory secesyjne — swobodnie ma
lowane kwiaty i wijące się, kaligraficzne ornamenty roślinne. W 
tych przedmiotach przeważała delikatna kolorystyka złocisto- 
-brunatno-zielona, odmienna od powszechniej stosowanych w 
wyrobach „historyzujących” barw granatowo-żółtych.
Niestety, żywot manufaktury nieborowskiej był krótki — prze
stała istnieć w 1892 r., choć jej wyroby cieszyły się uznaniem. 
Inicjatywę księcia Radziwiłła pochwalał w „Kronikach Tygod
niowych” z 1883 r. drukowanych w „Kurierze Warszawskim” 
sam Bolesław Prus. Później produkcję Nieborowa oceniano róż
nie. Władysław Tatarkiewicz w 1913 r. wypowiadał się negatyw
nie na temat zbyt, jego zdaniem, jaskrawych i kontrastowych 
barw majolik wcześniejszych, krytykował też lekki styl malowideł 
z okresu późniejszego, jako nie pasujący do samej natury wyro
bów ceramicznych. Współcześni badacze są na ogół zgodni w po
zytywnej ocenie majolik z Nieborowa. Podkreślają ich wyjątko
wość wśród zunifikowanej produkcji ceramicznej ostatniej ćwier
ci ubiegłego wieku, dostrzegają poszukiwanie nowych form wy
powiedzi artystycznej, doceniają swoisty wdzięk wielu przedmio
tów.
Najlepszym dowodem na odkrywaną na nowo wartość nieborow
skich majolik jest ponowne uruchomienie w 1981 r. pracowni 
ceramicznej w Nieborowie. Urządzono w niej stałą ekspozycję 
zachowanych wyrobów dawnej wytwórni i wznowiono produkcję 
wzorowanych na starych oraz nowych wyrobów. Współczesne 
artystki (m.in. Teresa Szałowska, Krystyna Andrzejewska, Hali
na Lewakowa, Zofia Solakowa) znów zdobią kafle, żardinierki, 
patery, filiżanki i talerzyki widokami polskich zabytkowych dwo
rów, zamków i malowniczych pejzaży.

Anna Sieradzka

W następnym numerze o wyrobach porcelanowych XVIII w.
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2. S. Gebethner, Manufaktura majolik w Nieborowie, Warszawa (brak
daty)
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1. Półmisek
z wizerunkiem 
Jana III Sobieskiego
2. Butla
w kształcie kulistym
3. Cache-pót
— osłona na donicę 
z kwiatami
4. Damski bucik 
(ze zb.
Muzeum Narodowego
w Warszawie)



Odnowiona Dukla
Jan Pawet II byt w tym miasteczku (około 2 tysiące 
mieszkańców) 9 czerwca br., dzień później kanoni
zował bt. Jana z Dukli, którego relikwie znajdują się 
w kościele bernardynów. Miasto przygotowało się 
do tej wizyty - odnowiono kościoły, domy, także 
nawierzchnie rynku i ulic. Położone jest w Beski
dzie Niskim nad rzeką Jasiołką u stóp góry Cergo- 
wej. Prawa miejskie ma od 1380 r., a położenie na 
przedpolu Przełęczy Dukielskiej, przez którą 
prowadził szlak handlowy na Węgry, sprzyjało 
rozwojowi; zachowane wielkie sklepione piwnice są 
dawnymi składami wina. Miasto było własnością 
prywatną Mniszchów, potem Potockich. Zrujnowa
ne zostało w 1944 r., kiedy znalazło się w centrum 
bitwy o Przełęcz Dukielską między armiami nie
miecką i radziecko-czeską. Mimo tych zniszczeń 
przetrwało tu wiele obiektów zabytkowych, (td)

1. Kościół Św. Jana z Dukli 
w zespole klasztornym bernardynów z drugiej połowy XVIII w.

2. Późnobarokowy pałac Mniszchów z XVII w.; 
widoczne są fragmenty dwóch oficyn z drugiej potowy XVIII w.

3. Fragment kościoła parafialnego 
Św. Marii Magdaleny z lat 1742-1747, 

przebudowanego przez Mniszchów w 1765 r.
4. 5. Rynek w Dukli: neogotycki ratusz z drugiej potowy XIX w. (4) 

i fragment zabudowy (5) 
(zdjęcia: Zygmunt Malinowski)


