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Od redakcji
Do nowego podziału administracyjnego 
kraju przygotowuje się służba konserwa
torska. Podczas konferencji wojewódz
kich konserwatorów zabytków w Ra
dziejowicach w styczniu br. opracowano 
podstawowe założenia organizacyjne. 
Najważniejsza jest sprawa rekonstrukcji 
struktury ochrony zabytków do tej, jaka 
funkcjonowała i sprawdziła się w latach 
1990-1996: Generalny Konserwator Za
bytków jest centralnym organem admi
nistracji rządowej (w ramach Minister
stwa Kultury i Sztuki) i w porozumieniu 
z wojewodami powołuje i odwołuje kon
serwatorów wojewódzkich będących te
renowymi organami rządu. Likwidacja 
takiego układu w październiku 1996 r. 
negatywnie wpłynęła na działania służby 
konserwatorskiej, ale na szczęście ten ni
czym nie uzasadniony powrót do czasów 
PRL nie trwał długo. Aby nie zaprzepa
ścić zasobów dokumentacyjnych znajdu
jących się w likwidowanych wojewódz
twach, istniejące tam oddziały służby 
konserwatorskiej zostaną przekształcone 
w delegatury terenowe. W projekcie 
podkreśla się konieczność współpracy 
z samorządami - wojewódzkimi, powia
towymi, gminnymi - którym należy za
pewnić odpowiednie kompetencje w za
kresie ochrony zabytków (około 50% 
stanie się ich własnością), stworzenie 
właściwych ulg podatkowych i kredyto
wych dla właścicieli obiektów zabytko
wych itd. Generalnie reforma wymusi 
zmianę sposobu finansowania instytucji 
związanych z kulturą, bowiem pieniądze 
z budżetu centralnego otrzymają samo

rządy. Redakcja ma nadzieję, że cały ten 
proces przebiegnie bez trudności i na 
stałe pozostanie w naszej strukturze 
ochrony zabytków.
Przy coraz mocniej oplatającej nas no
woczesności, w tym sieci super- i hiper
marketów, coraz rzadziej oglądamy się 
za siebie, a jeśli - to zazwyczaj nie do
strzegamy już tych szczegółów, które 
niegdyś stanowiły podstawę życia. Ta
kim niezwykle ważnym elementem dla 
naszych dziadków i pradziadków były 
m.in. wiejskie i małomiasteczkowe skle
piki, które integrowały ówczesną spo
łeczność, gdzie oprócz wypicia tytułowej 
lemoniady (s. 4) można było spotkać zna
jomych, porozmawiać, ponarzekać, po
śmiać się; przypominamy o tym w bieżą
cym numerze. Ale oprócz dawnych skle
pów bohaterami tego numeru są m.in. 
kresowe pałace (s. 17 oraz okładki), pa
miątki związane z wojskiem (ss. 27-29) 
oraz pamiątki po królowej Annie Jagiel
lonce (s. 36). Uczestniczymy również 
w badaniu kościoła w Kościelcu (s. 21), 
oglądamy malowidła na szczawnickich 
domach (s. 25), zwiedzamy Rygę (s. 33) 
oraz śląską rezydencję (s. 23).

W następnym numerze poruszymy te
mat prywatyzacji zakładów przemysło
wych, która niesie wiele zagrożeń dla 
znajdujących się tam obiektów zabytko
wych, będzie także o odbudowie war
szawskiego ratusza, pokażemy obraz od
zyskany dla wilanowskiej galerii oraz ro
mantyczną siedzibę Krasińskich w Opi
nogórze.



przeglądy 
poglądy

W konkursie na prace naukowe 
i popularyzatorskie z zakresu 
ochrony zabytków, zorganizowa
nym przez Ministerstwo Kultury 
i Sztuki, Generalnego Konserwa
tora Zabytków i Stowarzyszenie 
Konserwatorów Zabytków, nagro
dę za rok 1997 otrzymał zespól 
autorski z Rzeszowa pod kierun
kiem dra Jana Malczewskiego za 
pracę Studium historyczno-urba- 
nistyczne Łańcuta. Opracowanie 
to obejmuje wszystkie zagadnie
nia związane z ochroną łańcuc
kich zabytków - obiektów zamko
wych, sakralnych, archeologicz
nych, parkowych; do pracy dołą
czony został katalog wszystkich 
zabytków. Studium o zabytkach 
Łańcuta pomoże władzom samo
rządowym i konserwatorskim 
w podejmowaniu właściwych 
działań dotyczących obiektów za
bytkowych znajdujących się na 
terenie tego tak ważnego dla pol
skiej kultury i historii miasta.

(„Nowiny", 6 I 1998)

Czynione są starania o wpisanie 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO kolejnego polskiego zabytku 
- Gdańska. Aby jednak ostatecz
na decyzja Komitetu Światowego 
Dziedzictwa była pozytywna, mu
szą być spełnione określone wa
runki. W związku z tym przygoto
wany został plan zagospodaro
wania gdańskiego śródmieścia; 
fundusze na kontynuację prac 
przy gdańskich zabytkach mają

Widok na Stare Miasto w Gdańsku

pochodzić z Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, administracji samorządo
wej oraz Fundacji Polsko-Nie
mieckiej. Poza tym mają m.in. 
zniknąć anteny satelitarne i rekla
my z zabytkowych uliczek Głów
nego Miasta, a lokatorzy kamieni
czek, których mieszkania wyposa
żone są w nowoczesne okna, bę
dą musieli z nich zrezygnować, 
zamieniając na stolarkę tradycyj
ną. Konieczne jest także ograni
czenie ruchu samochodowego 
w śródmieściu; władze miasta już 
podjęty decyzję o budowie dodat
kowych parkingów.

(„Dziennik Bałtycki", 13-14X11 1997) 

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
za przywrócenie do świetności 
zespołu patacowo-parkowego, 
w którym ma swoją siedzibę, oraz 
za zachowanie kolekcji malarstwa 
i mebli rodziny Zamoyskich otrzy
mało medal międzynarodowej or
ganizacji Europa Nostra. Organi
zacja ta, utworzona w 1963 r., 
zajmuje się ochroną i rewaloryza
cją architektonicznego i przyrod
niczego dziedzictwa Europy. Te
mu celowi stuży m.in. powstała 
w 1978 r. idea corocznego kon
kursu projektów i realizacji doty
czących europejskiego dziedzic
twa kulturowego. Medale konkur
su w roku 1997 za wzorowe reali
zacje konserwatorskie, oprócz 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
(o tej polskiej siedzibie magnackiej 
pisaliśmy w „Spotkaniach z Zabyt
kami" m.in. w nr. 5, 1994), otrzy
mały następujące obiekty: zamek 
w Bornem w Belgii, budynek Gieł
dy w Lille we Francji, dawny teatr 
Arany Janos w Budapeszcie na 
Węgrzech, ratusz w Hilversum 
w Holandii oraz pałac Chastleton 
w Wielkiej Brytanii.

Fragment elewacji
pałacu Zamoyskich w Kozłówce

W Kielcach podjęta została dys
kusja na temat zagospodarowa
nia wzgórza zamkowego - zespo
łu urbanistycznego, w którego 
skład wchodzą: pałac biskupi 
z XVII w., wczesnobarokowa ka
tedra, pałacyk Zielińskiego z XIX 
w., dworek Laszczyków z XVIII 
w., pałacyk - dawna siedziba „Wi- 
fonu" oraz duży kompleks budyn
ków powięziennych. Zdaniem An
ny Piaseckiej - wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Kiel
cach - poza zakończeniem prac 
w apartamencie pałacu biskupie
go konieczna jest kontynuacja 
prac zabezpieczających basztę 
prochową oraz remont północne
go odcinka muru ogrodzeniowe
go. Celowe byłoby też zagospo
darowanie spichlerza z przezna
czeniem na funkcje muzealne. 
Najwięcej kontrowersji budzi za
gospodarowanie budynków po
więziennych, ponieważ nie ma 
środków na ich remont. Jedna 

z koncepcji proponuje, aby prze
jął je bogaty inwestor, np. banki.

(„Gazeta Lokalna", 19 I 1998)

Jan Matejko, 
„Otrucie królowej Bony”

W styczniu krakowska policja ujaw
niła, że obraz Jana Matejki „Otrucie 
królowej Bony”, nabyty w 1996 r. 
na aukcji przez krakowskie Mu
zeum Narodowe, pochodzi z kra
dzieży. Dzieło to (format: 77 x 62 
cm), namalowane przez Matejkę 
w 1859 r., najpierw należało do 
prywatnego kolekcjonera w War
szawie, potem do Towarzystwa 
„Zachęta”, a w 1938 r. znajdowało 
się w posiadaniu dra Andrzeja Wo- 
toszyńskiego. Dalsze losy obrazu 
były nieznane. Pojawienie się go 
na aukcji w 1996 r. wywołało sen
sację. Wylicytowany został za 222 
tys. zł, ale z prawa pierwokupu 
skorzystało Muzeum Narodowe 
w Krakowie. Po aukcji zgłosił się 
syn dra A. Wotoszyńskiego, infor
mując, że spadkobiercy jego ojca 
będą zabiegać o odzyskanie praw 
do obrazu, aby następnie podaro
wać go Muzeum Narodowemu. 
Obecnie obraz można oglądać 
w krakowskich Sukiennicach. Tak 
późne ujawnienie przez policję fak
tu kradzieży obrazu Matejki spowo
dowane było dobrem śledztwa pro
wadzonego w sprawie serii kra
dzieży dzieł sztuki z mieszkań kra
kowskich kolekcjonerów; członek 
gangu, który sprzedał obraz Matej
ki na aukcji, przebywa w areszcie.

(„Rzeczpospolita", 21 I 1998)

Późnorenesansowy ołtarz, stano
wiący tło dla cudownej figury Matki 
Boskiej Kębelskiej, w sanktuarium 
w Wąwolnicy w woj. lubelskim, 
przechodzi gruntowną konserwa
cję w Muzeum Archidiecezjalnym 
Sztuki Religijnej w Lublinie. Po 
zdjęciu z kolumn warstwy złoceń 
z ubiegłego wieku konserwatorzy 
odkryli ślady bogatych maniery- 
stycznych płaskorzeźb. Komisja 
specjalistów podjęta decyzję zre
konstruowania płaskorzeźb. Prace 
rekonstrukcyjne ma poprzedzić de
zynfekcja i impregnacja ołtarza 
oraz odtworzenie części, których 
nie uda się już uratować. Koszt 
konserwacji określono na ponad 

200 tys. zł. Parafia wąwolnicka nie 
dysponuje takimi funduszami, po
szukuje więc sponsorów gotowych 
sfinansować to przedsięwzięcie.

(„Gazeta w Lublinie", 19 XII 1997)

Biuro miejskiego konserwatora 
zabytków w Bydgoszczy przygo
towało spis bydgoskich zabytków 
wymagających jak najszybszego 
podjęcia prac remontowo-konser
watorskich. Wśród wytypowanych 
obiektów znalazły się m.in. spi
chlerze - najstarszy pochodzi 
z XVII w., dwa pozostałe z przeło
mu XVIII i XIX w.; remont dwóch 
młodszych spichlerzy trwa od 5 
lat, najstarszy zaczęto odnawiać 
niedawno. Od dłuższego czasu 
restauruje się również bydgoską 
Wenecję. Do końca roku planuje 
się wybudowanie pomostu 
wzdłuż rzeki oraz kontynuację re
montu znajdujących się tu przy
budówek i oficyn. Nowym przed
sięwzięciem mają być prace kon
serwatorskie przy kościele garni
zonowym i być może synagodze 
w Starym Fordonie. Planuje się 
także zakończenie remontu bu
dynków Zespołu Szkół Mecha
nicznych nr 1 (1910-1911) oraz 
I Liceum Ogólnokształcącego 
(1878).

(„Gazeta w Bydgoszczy", 13-14 XII 1997)

Niezbędny jest remont urządzeń 
klimatyzacyjnych w rotundzie 
„Panoramy Racławickiej” we Wro
cławiu. Już dwa lata temu dyrek
cja muzeum zwróciła się do woje
wody o pieniądze na remont tych 
urządzeń i wreszcie w grudniu 
1997 r. otrzymano na ten cel po-

Fragment „Panoramy Racławickiej”

nad 100 tys. zł. Następne środki 
mają być wpłacane na specjalnie 
utworzone konto. Koszt całkowity 
remontu urządzeń klimatyzacyj
nych w „Panoramie” przewiduje 
się na około 2 min zł. Projekt 
techniczny prac remontowych zo
stał opracowany przez pracowni
ków naukowych Politechniki Wro
cławskiej.

(„Gazeta Wrocławska”, 71 1998)

przeglądy 
poglądy
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Rubryka ta poświęcona jest tajemniczym przedmiotom, o któ
rych nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kiedy 
i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelni
kom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, 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 niejasności. Redakcja w porozumieniu z eksper
tami będzie starała się zdobyć jak najwięcej informacji 
i przedstawi je w tej rubryce.

„Jestem w posiadaniu 
dwóch cennych dla mnie 
przedmiotów, nie znam 
jednak ani autorów tych 
prac, ani okresu, w któ
rym powstały. Obraz olej
ny na płótnie ma wymiary 
22,5x25,5 cm i sygnaturę 
w formie daty »1845« 
przedzielonej odwróconą 
literą »E« powiązaną z li
terą »H«. Drugi przed
miot - to czara z umiesz
czonym pośrodku posąż
kiem z brązu (wysokość 

mantycznego o tematy
ce marynistycznej z po
towy XIX w. Przy próbie 
ustalenia autora pierw
sze wrażenie przywo
dzi na myśl np. arty
stów niemieckich, któ
rzy z zamiłowaniem od
twarzali nastrojowe 2 
sceny portowe, życie 
rybaków i morze. 
O twórcy tego obrazu 
nie można powiedzieć 
nic ponad to, że jest 
nim monogramista pod-

niu przez Towarzystwo 
Sztuk Pięknych. W opu
blikowanej w miejsco
wej prasie relacji z wy
stawy w 1845 r. napisa
no o nim oraz o jego 
bracie, Friedrichu: „ma
larze ci przejęli się zu
pełnie metodą francu
ską, pierwszy w swych 
widokach morskich wie
le ma śmiałości w ry
sunku i kolorycie 
Wartość obrazu można 
oszacować na 1500- 
2000 zł. Natomiast pa
tera - zapewne na owo
ce - jest wyrobem 
eklektycznym z końca 
XIX lub początku XX w. 
Można się domyśleć, 
że samo naczynie 
w kształcie rozłożyste
go kielicha o sfalowa
nych brzegach, wyko
nane zostało z seledy
nowego, barwionego 

w masie i matowionego 
szkła. Zdobiąca je fi
gurka - raczej z paty
nowanego stopu, a nie 
z brązu - powtarza 
spotykany na rynku an
tykwarycznym wzór 
„Wiktorii” - uskrzydlo
nej muzy zwycięstwa. 
W 1991 r. w warszaw
skim Domu Aukcyjnym 
„Rempex” sprzedano 
za 4 miliony zł (wów
czas ok. 420 dolarów) 
ozdobiony podobną fi
gurką kałamarz z prze
łomu XIX i XX w. W tym 
samym roku w Londy
nie u „Christie’s” za pa
rę brązowych figurek 
„Wiktorii” i „Sprawiedli
wości” uzyskano rów
nowartość 885 dola
rów. Przedstawioną na 
ilustracji nr 2 paterę 
można wycenić na ok. 
1500 zł.

32 cm), przedstawiają
cym uskrzydloną kobietę 
w krótkiej zbroi, trzymają
cą w prawej ręce wieniec 
laurowy, a w lewej jakby 
pąk róży.”

Krzysztof Kleczewski 
Poznań

Obraz (il. 1) jest przy
kładem malarstwa ro- 

pisujący się inicjałami: 
„E” w lustrzanym odbi
ciu oraz związanym 
z nim „H”. Być może 
warto przyjrzeć się 
twórczości Edwarda 
Hildebrandta (ur. w 
Gdańsku 1818 - zm. 
w Berlinie 1869), który 
kilkakrotnie uczestni
czył w wystawach orga
nizowanych w Pozna- 

★ ★ ★
Pod koniec ubiegfego roku odbyta 
się aukcja Warszawskiego Centrum 
Numizmatycznego, na której wysta
wiono prawie 800 monet. Wśród 
nich brązową monetę Olbii 
z V w.p.n.e. sprzedano po licytacji 
za 500 zt, egipską oktodrachmę 
Ptolemeusza V (III w.p.n.e.) sprze
dano za 8 tysięcy zt, ztoty dukat Ja
na Kazimierza z 1652 r. zostat ku
piony po licytacji za 14 tysięcy zt, 
dwie monety polskie z 1925 r. o no
minałach 10 i 20 zt sprzedano za 
540 zt, próbną ztotą monetę polską 

o nominale 20 zt (z gtową kobiety), 
której w 1925 r. wybito pięć sztuk, 
sprzedano po licytacji za 25 tysięcy 
zt, natomiast próbną mosiężną mo
netę polską o wartości 50 gr z 1958 
r. - za 1,25 tysięcy zt.

VI/VI/w-ed”-eć Wir WW więcej
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Niewielu z nas 
pamięta 
wiejskie 

i miasteczkowe sklepiki, 
ów niepowtarzalny 
zapach ich wnętrza 

i smak kupowanych 
tam cukierków.

A najbardziej 
lemoniady 

żal...
GRZEGORZ MILISZKIEWICZ

W
 cieniu powojennej tragedii polskiego 

ziemiaństwa skryły się powikłane losy 
innych mieszkańców wsi - chłopów, 
którzy w Drugiej Rzeczypospolitej, 

pragnąc handlem odmienić swój los, zakładali skle
piki. Jakże często była to ich wielka młodzieńcza 
potrzeba. Handel - nadzieja na dorobienie się - po
zostawał w opozycji do codziennej pracy na roli, łu
bianej lub beznadziejnej, ale zazwyczaj pozwalają
cej ledwo na utrzymanie się. Po wojnie sklepikarzy 
nie likwidowano jednym dekretem. W drugiej poło
wie lat czterdziestych stopniowo zaciskano im pętlę 
podatkową, odcinano od źródeł zaopatrzenia, a so
cjalistyczni planiści od 1948 r. tworzyli sieć placó
wek gminnych spółdzielni, lokowanych tuż obok, 
a nawet w tych samych lokalach. W ten sposób ago
nia sklepików przebiegała wolno i wielu kupców- 
-rolników kosztem olbrzymiego wysiłku starało się 
utrzymać sklepy, licząc na rychły zwrot w polityce 
władz wobec prywatnego handlu.
W takich warunkach uformowały się dwie kategorie 
zabytków z czwartej i piątej dekady XX w., które 
można określić: „niesprzedany towar sklepowy” 
oraz „pozostałości pomieszczeń sklepowych i wy
posażenia sklepów”. Pierwsza grupa jest arcycieka- 

wa ze względu na swoją istotę, druga stanowi feno
men. ponieważ tylko o przysłowiowy włos uniknęła 
całkowitego przemilczenia przez historię kultury 
materialnej. Ów towar - to przedmioty, które nie 
przeszły gehenny życia codziennego. Gdzieś w la
tach 1939-1950 leżały sobie na półkach wiejskiego 
lub miasteczkowego sklepu, a dziś anonimowe, bez 
metryczki, przedziwnie zalśnią czasami na targach 
staroci. Czyż nie może zdumiewać trwałość niektó
rych produktów: sygnowanych kostek mydła i wo
sku szewskiego, pasty do butów, ultramaryny, kawy 
naturalnej i zbożowej, gumek do ścierania? Jak wo
bec tego wierzyć w rychłą i nieuchronną destrukcję 
towaru wykonanego z surowców bardziej odpornych 
na czas - z drewna, celuloidu, aluminium? Czy ist
nieje klucz pozwalający zrozumieć po kilkudziesię
ciu latach strukturę towarów pozostałych po tych 
sklepach?

Otóż przetrwała nie tylko tandeta, podrzędna ga
lanteria, zabawki na jarmarcznym poziomie: 
celuloidowe małpeczki, blaszane zegareczki, minia
turowe lustereczka, papierowe ozdoby choinkowe, 

jak aniołki, św. Mikołaje, gwiazdki, zeppeliny. Po
został towar przeterminowany: imbir, papryka, suro- 
gaty pieprzu, budynie, sosy w proszku, kawa zbożo
wa „Enrilo”, kilogramowe torby z sodą do prania 
z „Solvaya”, lepy na muchy, tabaka. Ocalały te 
przedmioty, które wyszły z mody, np. spinki do 
mankietów, guziki niciane i z masy perłowej oraz te, 
które stały się zbędne, np. palniki i szkła do lamp 
naftowych, knoty, wagi-kantarki. Pozostał towar za
mówiony w jakiejś desperacji w olbrzymiej ilości 
przekraczającej wielokrotnie miejscowy popyt: pu
dry, aluminiowe grzebienie, ochraniacze na ołówki, 
drewniane, rzeźbione lufki. Nie mogło go już nabyć 
wiejskie i miasteczkowe rzemiosło, owi katoliccy 
i mojżeszowi szewcy i krawcy, których przed wojną 
sklepy zwykły zaopatrywać w ćwieki, dratwę, szy
dła, szpilarki, czernidlo i glazurę do obuwia, drew
niane i preszpanowe foremki na guziki. Pozostał też 
towar pełnowartościowy, choćby dla ówczesnych 
uczniów, który sklepikarze po zamknięciu sklepu 
bali się nielegalnie rozprowadzić: zeszyty ze zna
kiem wodnym „KLUCZE”, kolorowy papier glan- 
sowany, półgrosowe pakiety ołówków „Majewskie
go”, obsadki, stalówki „Wasilewskiego”, gumki 
„Myszka” i „Miki”. Dzięki temu przetrwały pudełka 
żaróweczek „Helios”, różny asortyment nici, pape
teria, zapałki, eleganckie łyżki aluminiowe „Kotliń- 
skiego”, uformowana w kule i gomółki glinka do 
bielenia chałup. Ocalało też coś z „szafki na trafika”. 
Jednocześnie niemal na naszych oczach w rodzinach 
sklepikarzy zużywano towar sprzed pól wieku: tem
perowano ołówki „Majewskiego”, haftowano nićmi 
„DMC”, sypano do opon puder „Adamczewskiego”, 
„Dobrolinem” pastowano buty, ściany wyklejano ta
petami „Franaszka”.
A owe sklepiki i ich wyposażenie? Andrzej Hodoly 
i Wacław Jastrzębowski w opublikowanej w 1957 r. 
książce Handel wiejski w Polsce międzywojennej pi
sali: „Pomimo skrupulatnych poszukiwań, nie spo
tkaliśmy ani w publikacjach ekonomicznych, ani na
wet w literaturze pięknej właściwego opisu mono
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graficznego typowego sklepu wiejskiego. W braku 
monografii gospodarczych poszukiwaliśmy literac
kiego opisu typowego sklepu wiejskiego z okresu 
międzywojennego, lecz bez wyniku. Przejrzano 
w tym celu sporą ilość książek, konsultowano paru 
postępowych literatów zajmujących się wsią, zapy
tywano również Instytut Badań Literackich - okaza
ło się, że brak takiego opisu. Brakuje danych doku- 
mentarnych dla zapoznania się z takimi podstawo
wymi cechami sklepu wiejskiego, jak jego lokal, 
urządzenia, asortyment lub rentowność”.
Przez następne kilkadziesiąt lat sytuacja w dziedzi
nie poznania wiejskich sklepików w zasadzie nie 
uległa zmianie. Ambicje polskiego muzealnictwa 
skansenowskiego do niedawna oscylowały wokół 
etnograficznie (J. Burszta, Wieś i karczma, 1950) 
i beletrystycznie (J. Stryjkowski, Austeria, 1966) 
usankcjonowanej karczmy sprzed 1914 r., a nie jej 
przeobrażeń: szynku, piwiarni, wiejskiego sklepiku. 
Nie zostałyby więc te sklepy wiejskie i miasteczko
we zauważone i nie weszłyby do opisanej historii 
gospodarczej Polski i życia codziennego Drugiej

laniuka (1837-1911). Założony w 1919 r. jako skle
pik spółdzielczy, w 1921 r. przeszedł w ręce wnuka 
Michała Stanisława (1902-1969). Działał prawie bez 
przerwy aż do urzędowej likwidacji w dniu 1 listo
pada 1948 r. (książka o historii tego sklepu, wyposa
żeniu, warunkach funkcjonowania, asortymencie to
warowym i obyczajach handlowych znajduje się 
w druku).
Do wydłużonego wnętrza o wymiarach 4,25 x 2,15 
i wysokości 2,23 m wchodziło się przez dwuskrzy
dłowe drzwi z drewnianymi odrzwiami, do których 
przybito tłoczone i malowane blaszane reklamy: 
„JEDYNA W ŚW1ECIE/ MUCHOŁAPKA CAP”, 
„LEMONIADY/ KWAS/ OWOCOWY/ HABER- 
BUSCH i SCHIELE/ SA./ WARSZAWA” oraz „T/ 
SPRZEDAŻ WYROBÓW TYTONIOWYCH/ WYRO
BY TYTONIOWE”. We wnętrzu, już za połową dłu
gości, stała w poprzek niewielka lada, za nią taboret, 
a w głębi pozostałe meble: na całej szerokości ścia
ny zamocowano pięć siermiężnych półek, o lewą 
ścianę wspierał się wąski czteropółkowy regał z po- 
rozbiórkowych desek z sufitu lub podłogi jakiejś 

1. W tej chałupie mieścił się sklep Milaniuka w Dawidach 
2. Stanisław Milaniuk z synem Józefem na zdjęciu z 1940 r.

Rzeczypospolitej, lecz jeszcze raz okazało się, że 
gdy brakuje odpowiedniej perspektywy, wiedzy 
i wyobraźni o tym, co ważne z niedalekiej przeszło
ści, spowolnienie biegu historii (czyli przemian na 
polskiej wsi) daje szansę, aby jeszcze niejeden błąd 
naprawić. Tu i ówdzie ocalały więc w różnym stanie 
pomieszczenia sklepowe i resztki wyposażenia, lecz 
nie łudźmy się, że tego swoistego kredytu na dołą
czenie do skandynawskich i zachodnioeuropejskich 
norm, gdzie ekspozycje sklepów znajdują się w wie
lu skansenach, historia udzieliła nam na wiele lat.

Jeden z ciekawszych zespołów posklepowych 
ocala! na Podlasiu we wsi Dawidy (gm. Jabłoń, 
woj. bialskopodlaskie). Sklep mieścił się w komorze 
przysadzistej, krytej strzechą chałupy, zbudowanej 

w czwartej ćwierci XIX w. przez unitę Michała Mi- 

chatupy; na prawej ścianie wisiala „szafka na trafi
ka” z dwuskrzydłowymi, rozsuwanymi drzwiczka
mi, podzielonymi na trzy kwatery ze sfalowanym, 
kostropatym szkłem, która tworzyła zamierzoną 
kompozycję z wiszącą niżej zgrabną półką ze szta- 
chetkową balustradką, przeznaczoną na szkła do 
lamp naftowych. Między ladą a drzwiami wzdłuż 
prawej ściany mieściła się ława na kołkowych no
gach, przeznaczona dla klientów. Półki i regał po
wstały około 1920 r. Około 1928 r. do sklepu wsta
wiono pierwszy „prawdziwy” mebel sklepowy - la
dę zwaną bufetem (wcześniej sprzedawano zza ma
lowanej skrzyni na ubrania i bieliznę). Około 1930 r. 
kontroler Polskiego Monopolu Tytoniowego miał 
powiedzieć Milaniukowi: „jak pan chce papierosy, 
to trzeba szafkę, bo tak nie pozwolę trzymać” (tyto
nie należało przechowywać w izolacji od produktów 
wydzielających zapachy); i tak pojawiła się szafka, 
ładna choć bez regulaminowej tylnej ścianki. Ten 
garnitur meblowy przetrwał do 1994 r.

5



6



Z belki pułapowej przed ladą zwieszała się lampa 
naftowa i lep na muchy, taki że „klient mógł się 
przykleić". Lampa przyścienna wisiała przy ladzie 
obok ramki ze świadectwem przemysłowym i obraz
ka z Matką Boską Częstochowską. W 1939 r. sklep 
spełniał minimum wymaganych higienicznych wa
runków. Była miednica, ręcznik i mydło do mycia 
rąk dla sprzedawcy oraz spluwaczka. Miał podłogę 
i nie łączył się z mieszkaniem. Ściany, częściowo 
obite dyktą, już bielono, nie miały jednak lamperii 
olejnych wymaganych w sklepach spożywczych.

3. 4. Tak w 1994 r. wyglądało wnętrze sklepu Milaniuka (3), 
a tak odtworzony fragment wnętrza sklepowego na wystawie (4) 
5-10. Różne sklepowe detale: 
reklama tłoczona i malowana na blasze (5), 
skrzynia na butelki z piwem (6), 
paczka ołówków „Perkun” (7), opakowania kawy zbożowej (8), 
dystrybutor nafty (9) oraz waga „Ideał” (10)

(zdjęcia: 1,3- Krzysztof Wiśniewski,
4-9 - Henryk Guz i Krzysztof Wasilczyk)

W najwcześniejszym okresie używano wag z odważ
nikami łutowymi, w tym wiszącej jarzmowej. Około 
1922 r. pojawiła się waga szalkowa „5 kg/A. LE
DER" z Lublina, natomiast od około 1930 r. do koń
ca funkcjonowania sklepu używano wagi „IDEAŁ 
/LUBLIN/ 10 kg” o tradycyjnych dla tej wytwórni 
ażurowych ściankach z ornamentem fantastycznych 
ptaków. Natomiast przez cały okres istnienia sklepu 
do cięższego towaru stosowano wagę dziesiętną 
„150 kg/W. HESS” z Lublina. Po olej i naftę (od
mierzane blaszanymi legalizowanymi miarkami), 
atrament, smarówkę do wozów przychodzono z wła
snym naczyniem. W latach dwudziestych sztaby my
dła „Schichta” piłowano na kostki lnianą lub konop
ną nitką.
Poza pieniędzmi środkiem płatniczym były jajka, 
czasami zboże, a nawet odrobek. Z jajkiem w kie
szeni przychodziły dzieci po cukierka, porcję droż
dży („za dwa jajka dostać można było najtańszy 
ołówek lub ośmiokartkowy zeszyt”). Choć na ścia
nie wisiała informacja „KREDYTU NIE UDZIELA 
SIĘ” i sentencja „DASZ NA KREDYT STRACISZ 
KLIENTA”, Milaniuk kredyt dawał, bo musiał kon
kurować z drugim sklepem w Dawidach. Długi zapi
sywał w książkach handlowych kopiowym ołów
kiem, każdy kredytobiorca miał tam osobną stronę. 
Towar nabywał sklepikarz prawie wyłącznie od ży
dowskich półhurtowników w Parczewie, do którego 
jeździł „żelaźniakiem” przeciętnie raz w tygodniu. 
Zachowane szczątki towaru, opakowania, zapiski 

w książkach kredytowych oraz wspomnienia rodzi
ny pozwoliły ustalić asortyment i kilkudziesięciu 
producentów towaru z lat trzydziestych. Można tu 
było kupić artykuły spożywcze, gospodarstwa do
mowego i rolnego, papiernicze i piśmiennicze, no- 
rymberszczyznę, pasmanterię i galanterię, artykuły 
szewskie, towar żelazny, środki higieny osobistej 
i utrzymania czystości, wyroby tytoniowe - wszyst
ko w podstawowym zakresie - a w sumie jakieś pół 
tysiąca różnego rodzaju towarów. Przy okazji każ
dych zakupów, z nieco niedoświetlonego sklepu 
Stanisława Milaniuka promieniowała na mieszkań
ców Dawidów i pobliskiego folwarku Lubno próbka 
estetyki Drugiej Rzeczypospolitej - grafika użytko
wa z pudełek, torebek i etykiet, litografowanych 
blaszanek ustawianych na najwyższych pólkach. 
Mimo że sklep nie miał koncesji na sprzedaż win 
i wódek, ekspozycja fasonów butelek była w nim 
imponująca.
A doznania smakowe? Ówczesna dziatwa i młodzi 
ludzie prawie wyłącznie wspominają niepowtarzal
ny smak cukierków raczków i kwasku owocowego 
Haberbuscha. Raczki „to się nazywali groszówki, 
po groszu kosztowali. Malutkie jak bułeczki, pako
wane w papier i pszczółka była namalowana na 
tym, ale myśmy nazywali raczki. Smakowały tak 
smacznie, dziś takich cukierków nie ma nawet na 
pokaz...”. „Co mi najbardziej utkwiło w pamięci? 
Przedwojenny Haberbusch - bardzo smaczna oran
żada. Miałem 7-8 lat (1931-1932 r.),jak to pierw
szy raz spróbowałem. To był luksus. Byliśmy we 
dwóch czy we trzech, złożyliśmy się. Butelka kosz
towała 50 groszy. Na miejscu wypiliśmy, do domu 
się nie brało. Miłaniuk dat szklanki, takie ze szta
chetkami do połowy. Butelki na kwasek miały po
jemność około 3/4 litra, były lekko zielonkawe, z ta
kimi korkami na drutach, że można było nalać i za
raz znów zamknąć. To było bardzo smaczne pi
cie!”. „Tylko raz chodziłam po te lemoniady i to pi
wo, to było przed wojną w 1938 r. (...) Raz przyje
chali do nas z Warszawy bracia stryjeczni mego 
męża (...) Wtedy poszłam z koszykiem po kwasek 
i piwo. Ale ta lemoniada niepodobna była do dzi
siejszej. Nazywała się Haberbusch, czy jak. Takie
go to dzisiaj nawet na pokaz nie ma, koloru takiego 
ładnego, wiśniowy taki, nawet nie można określić, 
bardzo piękny kolor i bardzo piękny smak. To piwo 
i kwasek nie były w sklepie, tylko w piwnicy i tam to 
Milaniuk trzymał. Może po pięć butelek piwa i kwa
sku kupiłam...”
W latach 1994-1997 Muzeum Wsi Lubelskiej* po
zyskało szczątkowo zachowany zespół posklepowy 
Stanisława Milaniuka, śnieżnobiała pleśń kwitnąca 
we wszystkich pomieszczeniach zapowiadała bo
wiem nieuchronną śmierć tej najstarszej w Dawi
dach chałupy...

Grzegorz Miliszkiewicz

* Wystawa stała w Muzeum Wsi Lubelskiej pt. „Sklep 
wiejski około 1939 r.” zrealizowana została przez Łucję 
Kondratowicz, Grzegorza Miliszkiewicza i Krzysztofa 
Wiśniewskiego.
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„Pokrętny 
secesyjny styl” 

dopełnia 
romańskie wnętrze 

i nikogo 
to już nie oburza, 

ale jeszcze 
czterdzieści lat temu 

uznawano go 
za niezwykle 

bulwersujący.

Secesja 
w romańskim 

wnętrzu
LIDIA KUCHTÓWNA

P
odominikański kościół Św. Jakuba w San
domierzu należy do najznakomitszych 
w Polsce zabytków sztuki późnoromań
skiej . Przez bogato dekorowany portal z XII 
w. wchodzi się do ceglanej trójnawowej świątyni 

z ostrolukowymi arkadami opartymi na kwadratowych 
filarach i z drewnianym stropem. Dzisiejszy wygląd 
kościoła jest wynikiem restauracji, przeprowadzonej 
po pożarze w 1905 r. przez architekta Jarosława Woj
ciechowskiego, który przywrócił kościołowi romański 
charakter - usunął przeróbki barokowe i pozostawił 
surową cegłę.
We wnętrzu znajdują się zabytki sztuki sakralnej 
z różnych epok: gotycka płyta nagrobna księżny 
Adelajdy i jej barokowy sarkofag, wczesnobaroko- 

wa kaplica Męczenników Sandomierskich z bogatą 
dekoracją stiukową i iłuzjonistycznym zdobieniem 
ścian, kaplica Św. Jacka z XVIII w. z galerią baro
kowych obrazów, gotyckie tarcze herbowe, renesan
sowe płyty nagrobne i barokowe epitafia, późnoba- 
rokowa falista belka tęczowa, krucyfiks z XVI w. 
w ołtarzu głównym. Uwagę zwraca duży zespół 
dziel sztuki w stylu secesyjnym, zaprojektowany 
przez Karola Frycza (1877-1963), wybitnego i nie
zwykle wszechstronnego artystę okresu Młodej Pol
ski. Prace nad wykończeniem wnętrza świątyni, 
opustoszałej po pożarze, powierzył Fryczowi - 
twórcy polichromii w niedalekim Szczucinie (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 1997) ks. Józef Ro- 
koszny, rektor kościoła Św. Jakuba, historyk i popu
laryzator sztuki, twórca Muzeum Diecezjalnego 
w Sandomierzu.
Ozdabianie wnętrza rozpoczęto w 1909 r. od kaplicy 
z XVII w., w której centralne miejsce zajmuje słyną
cy łaskami obraz Matki Bożej Różańcowej. Frycz 
umieścił go w ołtarzu z reminiscencjami barokowy
mi, w ramie zwieńczonej baldachimem i koroną. Na 
mensie ołtarzowej ustawił złote kwiatony i dwie ko
lumny z korynckimi głowicami, zdobnymi girlanda
mi winorośli. Na tympanonie w mozaice wykonano 
monstrancję z Imieniem Jezus, otoczoną ornamen
tem z kwiatów różanych. Dekorację kaplicy - wzo
rem wspomnianej polichromii w kościele szczuciń- 
skim - zaprojektował Frycz zgodnie z odczuciami 
estetycznymi Młodej Polski, nadając jej charakter 
secesyjny. Na sklepieniu umieścił niby kobierzec 
bogato tkany girlandami płaskich róż, w zdobieniach 
ścian wprowadził pawie oczka, ornamenty sercowa- 
te, motywy roślinne - stylizowane liście paproci 
i dębu, kwiaty kielichowate, w barwach niebieskich, 
zielonych, beżowych, złocistobrązowych, białych. 
Na bocznej ścianie umieścił dwie pary aniołów, za
topionych w adoracji, przypominających Matejkow- 
ską polichromię w krakowskiej bazylice Mariackiej. 
Anioły z trójramiennym kandelabrem i kadzielnicą 
adorują gorejące serce Maryi, przebite siedmioma 
mieczami i opasane cierniową koroną. W głębi stoi 
wazon z bukietem róż. Łukiem przebiega napis: 
„Zdrowaś Maryja łaskiśpełna Pan z Tobą”. Druga 
para aniołów, unosząca girlandę przepasaną złotą 
wstęgą obok srebrnej amfory z liliami, adoruje rado
sne serce Maryi, okolone białymi różami. Nad tą 
sceną biegną słowa: „Pod Twoją obronę uciekamy 
się Święta Boża Rodzicielko”. Anioły w sfałdowa- 
nych szatach, w pastelowych kolorach różowych, 
niebieskich, pomarańczowych, z ornamentami eso- 
watymi, płynnymi, mają różnobarwne skrzydła, zło
ciste aureole, przepaski we włosach upiętych 
w grecki węzeł. Po lewej stronie kaplicy Frycz usta
wił dębowe stalle z owalnymi zapieckami. 
W oknach po prawej stronie zaprojektował dwa in
tensywnie barwne witraże. Na pierwszym złoci się 
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monogram Maryi zwieńczony koroną, podtrzymy
waną przez dwa anioły, opleciony szarfą z napisem: 
„ Bogurodzica Dziewica ” i stylizowanymi motywa
mi roślinnymi. Pole poniżej monogramu zdobi błę
kitna amfora z fantazyjnym wielkim bukietem lilii. 
Na drugim witrażu twórca umieścił medalion z obra
zem Matki Boskiej Częstochowskiej, a nad nim nie
duży monogram Maryi, dekorowany sercami, pod
trzymywany przez anioły. Na szarfie znajduje się 
dalszy tekst modlitwy: „Bogiem stawiona Marya”, 
a na dolnym polu witraża - gałązki pnących róż.
Kaplicę zamyka zaprojektowana również przez Frycza 
żelazna kuta krata, misterna i ażurowa. Centralny mo
tyw stanowi monogram Maryi z koroną, umieszczony 
w owalu kwietnym i ornamentach utworzonych 
z płynnych linii, fantazyjnych łodyg i kwiatów, styli
zowanych góralskich parzenic. W obrzeżu kraty dwu- 
nastokrotnie powtórzona została miniatura monogra
mu Maryjnego, natomiast zwieńczenie stanowi krzyż 
przechodzący w monstrancję.
Zgodnie z zasadami secesji, całe wnętrze kaplicy wy
konane zostało w jednym stylu i przez jednego artystę. 
Wyraża ono zarówno ducha współczesności, jak i oso
bowość twórcy. Poświęcenie kaplicy przez biskupa 
Mariana Ryxa odbyło się 1 października 1910 r. 
Ksiądz Rokoszny nazwał ją „pertą świątyni”. „God
na ona - mówił na wstępie uroczystości - ze względu 
na swe artystyczne pomalowanie i witraże, stanąć 
obok najpiękniejszych dziel sztuki dekoracyjnej”. Ka
plica rzeczywiście wzbudziła duże zainteresowanie 
barwnością i secesyjną urodą. Zwracało uwagę założe
nie artystyczne, jakim było wprowadzenie nowocze
snej sztuki do świątyni późnoromańskiej. Ksiądz Jan 
Gajkowski, profesor Seminarium Duchownego, zano
tował w swoim Pamiętniku wrażenia Władysława 
Reymonta, którego oprowadzał po odnowionym ko
ściele. Pisarz narzekał na brak patyny wieków w całej 
świątyni, ale „tawki w kaplicy Matki Bożej Różańco
wej według rysunku Frycza podobały mu się, też mo
zaiki w ołtarzu i witraże”. Wystrój kaplicy wzbudzał 
jednak przez długi czas wiele emocji. Jeszcze w 1957 
r. sandomierski pisarz i przewodnik Wincenty Burek 
oburzał się w liście do Jarosława Iwaszkiewicza: „mo
dernistyczna furia barw i pokrętny secesyjny styl - 
nie do twarzy romańskiej prostocie!”. Dziś secesja 
przeszła już do historii sztuki. Nie zdumiewa także 
współistnienie różnych stylów w zabytkowych wnę
trzach.
Frycz nie ograniczył swojej pracy do ozdobienia kapli
cy. W 1910 r. zaprojektował wykonane w mozaice 
epitafium ks. Ludwika Piotrowicza, z literami o kroju 
secesyjnym i z symbolicznym znakiem krzyża i kola - 
wyrazem doskonałości chrześcijańskiej. Do późnore- 
nesansowego ołtarza w nawie północnej dla Stowarzy
szenia Panien Służących namalował obraz ich patron
ki - św. Zyty. Święta z koszem winogron i dzbanem, 
w ciemnoniebieskiej szacie, w różowej bluzce w jasne 

kwiatki, pochyla się nad żebrakiem siedzącym na 
schodach prowadzących do świątyni. Scena ukazana 
jest na tle włoskiego pejzażu z lazurowym niebem, ru
inami w głębi, smukłymi cyprysami, z pnączami 
i kwiatami na murze świątyni. Z kolei nad chórem mu
zycznym artysta zaprojektował cztery witraże w wą
skich, zakończonych trójlistnie oknach. Przedstawiają 
one postaci związane z Sandomierszczyzną: fundator
kę kościoła księżnę Adelajdę, bł. Kingę - żonę księcia 
sandomierskiego Bolesława Wstydliwego, bł. Salo- 
meę - córkę Leszka Białego i siostrę Bolesława Wsty-

1. Secesyjne epitafium ks. Ludwika Piotrowicza

dliwego, bł. Jolantę - siostrę Kingi. Wydłużone syl
wetki we wzorzystych szatach, znaki herbowe i naro
dowe, atrybuty błogosławionych okolone są barwną 
ornamentyką i rozetkami kwiatowymi. Wywodzą się 
z kształtu i charakteru witraży w gotyckich katedrach 
francuskich.
Wiosną 1914 r. w prezbiterium zaprojektował Frycz 
trzy witraże. W wydłużonych oknach o wystroju 
półkolistym umieścił obrazy związane z historią ko
ścioła podominikańskiego. Największy witraż środ
kowy przedstawia męczeństwo dominikanów sando
mierskich: pośrodku zgromadzonych zakonników 
z błogosławionym ojcem Sadokiem, obok paschału
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2. Adoracja 
serca Maryi 

przez dwa anioły 
- polichromia 
Karola Frycza 

w Kaplicy Różańcowej

- symbolu Zmartwychwstania - stoi lektor czytający 
tekst o zbliżającej się śmierci, u dołu - korona cier
niowa, herb zakonu. Nad zakonnikami umieszczony 
został Michał Archanioł z dwoma mieczami, ozdo
bionymi koronami i palmami zwycięstwa. W górze 
aniołowie adorują Chrystusa w cierniowej koronie 
i barwnej aureoli, wyciągającego ręce z ranami 
w geście przygarnięcia zakonników. Na dwóch 
mniejszych witrażach umieścił Frycz postaci bł. 
Wincentego Kadłubka i św. Jacka Odrowąża. Na tle 
świątyni biskup Kadłubek pisze księgę, w górze 
Duch Święty w postaci gołębicy zsyła płomienie 

łask. Z kolei św. Jacek trzymający drzewko lipowe 
z korzeniami ku górze przedstawiony jest na tle 
klasztoru Św. Jakuba. W szczycie znajduje się wyła
niająca się z płomieni monstrancja, a w dole herb 
Odrowążów zdobiony pawimi piórami. Witraże 
błyszczą żywymi, skontrastowanymi barwami: czer
wień i błękit, żółć i fiolet, brąz i ostra zieleń. Prze
wijają się secesyjne motywy: stylizowane ptaki, wę
że i smoki, chwiejące się płomienie, ornamenty 
kwiatowe - tulipany, bratki, konwalie.
W dwudziestoleciu międzywojennym Frycz porzucił 
działalność w innych niż scena dziedzinach: „Zatrza-
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3. 4. Fragment 
ołtarza
w Kaplicy Różańcowej 
z dekoracją 
secesyjną (3)
i jeden z witraży (4)

5. Obraz św. Zyty
w nawie północnej

(zdjęcia:
Lidia Kuchtówna)

snąłem za sobą otwarte wrota i koniec z zabawą, na
tomiast otworzyłem bramy do czarodziejskiej krainy, 
jaką jest teatr”. Przeszedł do historii teatru jako wy
bitny scenograf, twórca nowoczesnej scenografii pol
skiej. Już nie wracał do sztuki kościelnej - projekto
wania witraży, polichromii i mozaik, dekorowania 
wnętrz. Jednak nie należy zapominać o różnorodności 
jego dokonań artystycznych, wśród których poczesne 
miejsce zajmują prace w sandomierskim kościele Św. 
Jakuba.

Lidia Kuchtówna

u



Wokół jednego zabytku

Generalska czara

Od pierwszych dni grudnia 
1997 r. do końca lutego 
1998 r. w warszawskim 
Muzeum Narodowym można było 

obejrzeć interesującą wystawę: 
„Warszawskie srebra. 1851- 
1939 r.”. Ekspozycja ta - pomyśla
na jako kontynuacja przedsięwzię
cia sprzed sześciu laty, kiedy 
w tym samym miejscu zaprezento
wano srebra warszawskie z XVIII 
i pierwszej połowy XIX w. - spięła 
klamrą ponad 150-letni dorobek 
warszawskiego zlotnictwa w tej 
dziedzinie, ukazując jednocześnie 
przyzwoity stan posiadania w zbio
rach publicznych. Organizatorzy 
wystawy zadbali o właściwą ekspo
zycję zgromadzonych przedmiotów 
oraz przygotowali obszerny, sta
rannie wydany katalog, który 
z pewnością przez wiele następ
nych lat będzie przewodnikiem dla 
historyków sztuki, kolekcjonerów 
i miłośników starych sreber. Mając 
to właśnie na względzie, zatrzy
majmy się choć przez chwilę przy 
pokazanym na wystawie zdjęciu, 
którego komisarz wystawy, Ry
szard Bobrow, nie zdążył już opu
blikować w swoim katalogu, a war
te jest ono uwagi, gdyż stanowi 
klucz do interesujących ustaleń. Ta 
archiwalna fotografia wykonana 
została około 1858 r. przez Karola 
Beyera (1818-1877), jednego z pio
nierów polskiej fotografii i jej naj
wybitniejszego przedstawiciela 
z pierwszej połowy XIX w. Na 
zdjęciu ukazana została złota czara 
generała Wincentego Krasińskiego, 
o której autor katalogu napisał: 
„w 1858 r. złoto przekazane przez 
Napoleona III z zapisu Napoleona 
I general przeznaczył na wykona
nie czary pamiątkowej, zrealizo
wanej w pracowni Józefa Wejner- 
ta. Wysokości 19, o średnicy 18,5 
cm, wspierała się na kolumnie oto
czonej srebrnymi figurkami szwo
leżerów »en masif«, a jej po
wierzchnię dekorowała część prze
słanych luidorów”. Porównując ją 
z innym wyrobem Wejnerta, wyko
nanym także dla generała Krasiń
skiego, autor katalogu uczynił taką 
uwagę: „ Według prasy czara była 

dziełem piękniejszym. Sam jubiler 
zaliczał obie prace do swoich lep
szych dziel, bo w 1881 r. prezento
wał je na wystawie w Warszawie”, 
a w przypisie: „już. w trakcie ko
rekty katalogu udało się zidentyfi
kować czarę na fotografii z ok. 
1858 r. K. Beyera (MNW, nr inw. 
Dl 98793).” Informacje te zostały 
powtórzone także w podpisie pod 
prezentowanym na wystawie zdję
ciem: „Czara wykonana przez ju
bilera warszawskiego Józefa Wej
nerta w 1858 r. ze złota pochodzą
cego z zapisu Napoleona I dla 
Krasińskiego. Autor projektu i mo
delu nie znany. Obiekt zaginiony 
lub zniszczony w czasie II wojny. 
Własność MNW, poza katalo
giem.”
Nie wydaje się, aby zdjęcie czary 
zostało wykonane przez Beyera 
w pałacu Wincentego Krasińskiego 
przy Krakowskim Przedmieściu 
410. Przenośny sprzęt do fotografo
wania ważył w tamtych latach oko
ło 25 kg i to mogło być wystarcza
jącą przeszkodą w realizacji takie
go przedsięwzięcia. Z pewnością 
łatwiej było dostarczyć złote na
czynie do nie tak odległego zakładu 
Beyera, mieszczącego się od 1857 
r. w Hotelu Europejskim przy Kra
kowskim Przedmieściu 389. Także 
widoczna na zdjęciu książka, na 
której ustawiono czarę (któryś 
z czterech tomów Gabinetu meda
lów polskich oraz tych, które się 
dziejów Polski tyczą Edwarda Ra
czyńskiego, Wrocław 1838-1843) 
zapewne nie pochodziła z bogatej 
biblioteki generała, lecz stanowiła 
własność samego Beyera, pragną
cego być może w ten sposób zazna
czyć swój wkład do nauki. Karol 
Beyer był bowiem nie tylko foto
grafikiem, ale także kolekcjonerem 
medali i autorem trzech zeszytów 
stanowiących niedokończone, nie
stety, uzupełnienie opracowania 
hrabiego Raczyńskiego (Gabinet 
medalów polskich (...). Dopełnie
nie dzieła E. Raczyńskiego, War
szawa 1857). Warto dodać, że zbiór 
numizmatów Beyera liczył w tym 
czasie około 9 tysięcy sztuk i nale
żał do największych nie tylko 

w Polsce, ale także w Europie. 
Można też przyjąć, że do pracy ar
tysta zabierał się nie tylko ze znaw
stwem warsztatu fotografika, ale 
także z fachową wiedzą dotyczącą 
samego obiektu. Wiadomo bo
wiem, że po ukończeniu liceum 
przez jakiś czas pracował u swoje
go wuja Karola Mintera w war
szawskiej fabryce artystycznych 
wyrobów metalowych, gdzie nie
wątpliwie poznał wdele sekretów 
zawodu złotnika. Co do testamentu 
Napoleona I niewykluczone, że 
owe luidory pochodziły z połowy 
majątku przeznaczonego przez ce
sarza po jego śmierci „żyjącym 
jeszcze oficerom i żołnierzom, któ
rzy uczestniczyli w sławnych uy- 
prawach lat 1792-1815”, o czym 
pisał m.in. Emil Ludwig, autor po
pularnej u nas biografii Napoleona 
Bonapartego.
Ważniejszy od tych ustaleń wydaje 
się jednak fakt, że poza cytowanym 
przez Ryszarda Bobrowa „Inwenta
rzem Zbiorów' Muzeum Ordynacji 
Krasińskich” (znajdującym się 
w Dziale Inwentarzy Muzeum Na
rodowego w Warszawie) zachowa
ły się jeszcze wcześniejsze, pocho
dzące z 1859 r. inwentarze majątku 
pozostawionego przez generała 
Wincentego Krasińskiego i jego sy
na Zygmunta Krasińskiego, 
a w nich interesujące dane. Warto 
zapoznać się z ich zawartością, 
gdyż mogą one wnieść wiele no
wych informacji na temat dziel 
sztuki, wyrobów rzemiosła arty
stycznego, księgozbioru, nawet 
sprzętów domowych znajdujących 
się w dawnym pałacu generała 
Wincentego Krasińskiego. Odpisy 
z inwentarzy znajdują się w „Ak
tach Kancelarii Józefa Noskow
skiego, rejenta powiatu warszaw
skiego, pisarza Królestwa Polskie
go z lat 1834-1863", przechowywa
nych w Archiwum Państwowym 
m.st. Warszawy (sygn. 137). Nie
dawno znaczące ich fragmenty 
opublikował Zbigniew Sudolski 
(Krasiński. Listy do plenipotenta 
i oficjalistów, Warszawa 1994). 
W celu wyjaśnienia zagadek zwią
zanych z wyrobami złotniczymi 



przeznaczonymi przez generała do 
skarbca Ordynacji Krasińskich na
leży jednak sięgnąć do oryginal
nych zapisów.
Złota czara Wincentego Krasiń
skiego figuruje w sporządzonym 
w 1859 r. „Inwentarzu pałacu 
Krasińskich przy ulicy Krakow
skie Przedmieście 410 w Warsza
wie”, w jego części określonej ty
tułem: Spis Rzeczy w Skarbcu 
przeznaczonych do 
Ordynacji Opino- 
górskiej, gdzie 
w pierwszej z sied
miu inwentaryzo- 
wanych szaf, wśród 
szesnastu przedmio
tów umieszczonych 
na półce czwartej, 
pod pozycją 1026 
zapisano: „Czara 
pod kloszem szcze
rozłota, robiona na 
model rysunku S u- 
chodolskie- 
g o [podkr. WP] 
z części złota testa
mentem zapisanego 
przez Cesarza Na
poleona Igo Hra
biemu Wincentemu 
Krasińskiemu ”.
Znamy więc autora 
projektu. Jest nim 
January Suchodol
ski (1797-1875), 
malarz amator, ba
talista nazywany 
niekiedy „polskim 
Vernetem". który 
służąc w wojsku 
w latach 1823-1830 
pełnił funkcję adiu
tanta generała Kra
sińskiego. Hrabia 
szybko zorientował 
się w zdolnościach 
podwładnego i stał 
się jego protekto
rem, później także 
powiernikiem oraz 
przyjacielem. Wie
my, że zlecał mu 
konserwację obra
zów znajdujących 
się w pałacu, także w miarę po
trzeby wykonywanie ich kopii 
oraz zamawiał samodzielnie wy
konywane przez malarza kompo
zycje. Niektóre z tych obrazów 
znajdują się dziś w zbiorach Mu
zeum Narodowego w Warszawie, 
jak np. dwa wczesne płótna Su
chodolskiego: „Kapitulacja forte
cy Frias” (1830 r.) oraz „Bitwa 
pod Tudelą” (1827 r.). Po uwol
nieniu ze służby w wojsku 

(w grudniu 1830 r.) generał nie 
zaprzestał kontaktów z malarzem. 
Przeciwnie, polegał na mm jak na 
starym wiarusie, radził się u niego 
w sprawach artystycznych, zlecał 
drobne prace. W 1832 r. dopo
mógł Suchodolskiemu w podjęciu 
wymarzonych studiów u Horace
go Verneta w Rzymie. Być może 
zaciągnięty w ten sposób dług 
wdzięczności artysta postanowił

spłacić Krasińskiemu, wykonując 
przed wyjazdem do Rzymu pro
jekt złotego pucharu, który - we
dług modelu Ludwika Kaufmanna 
- wykonał później w swojej pra
cowni warszawski złotnik Karol 
Malcz. Puchar ten, jak pisała ów
czesna prasa, „na pamiątkę 
wdzięczności dla jednego z Jene
rałów obstalowano", kosztował 
od 7 do 8 tysięcy złotych, a pra
cownia, w której w marcu 1832 r. 

znajdowało się jeszcze dzieło 
„była natłoczona ciekawemi, 
uwielbiającemi z podziwem tę 
pracę czyniącą zaszczyt Artyście; 
nie widziano u nas nic podobne
go; osoby wyrobione z srebra wy
obrażające Ułanów są misternie 
i najdokładniej wykonane, wszel
kie najdrobniejsze szczegóły 
mundurów, pałasze, ostrogi itp. 
zadziwiają wykończeniem, są 

przy tym Puharze 
i armatki srebrne, 
Z których strzelać 
można!”. Być mo
że January Sucho
dolski jest również 
autorem projektu, 
znanego nam dziś 
już tylko z repro
dukcji zamieszczo
nej w „Tygodniku 
Ilustrowanym”, zło
tego pucharu na
grodowego na wy
ścigi koni czystej 
krwi podczas wy
stawy rolniczej 
w Łowiczu, wyko
nanego w 1859 r. 
„podług rysunku 
oryginalnego jed
nego z naszych ar
tystów” w zakła
dzie jubilerskim Jó
zefa Wejnerta. Mo
że także wykonał 
projekt złotej szpi
cruty z sylwetką 
pełnoplastycznego 
konia - drugiej 
z nagród przezna
czonych na te same 
zawody?
Jeśli nawet nie 
wszystkie wysunię
te tu przypuszczenia 
dotyczące działal
ności Januarego Su
chodolskiego w nie 
znanej dotąd dzie
dzinie znajdą 
w przyszłości po
twierdzenie, już te
raz możemy z po
wodzeniem wpisać 

nazwisko tego artysty do grupy 
tych malarzy, którzy poza swoim 
zasadniczym zajęciem zajmowali 
się także projektowaniem przed
miotów zaliczanych do rzemiosła 
artystycznego. W drugiej połowie 
XIX w. z takiej działalności znani 
byli m.in. Wojciech Gerson i Ju
liusz Kossak, ale January Sucho
dolski wykonywał swoje projekty 
jeszcze przed nimi.

Wojciech Przybyszewski



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Pohrebyszcze

Pohrebyszcze leżą nad 
rzeką Rosią i przed
stawiają najwierniej
szy krajobraz ukraiński, jaki 

tylko wyobraźnia roić sobie 
może” - pisała żona Adama 
Rzewuskiego, Jadwiga z Ja
czewskich. Na tle bezkre
snych, żyznych pól pszenicz
nych rozległy park pohreby- 
ski, sięgający początkami cza
sów Wiśnio wieckich, sprawiał 
wrażenie zalesionej oazy, nad 
którą dominowała wieża zam
ku. Stary pałac ocieniały sę
dziwe, rozłożyste wiązy. 
Z opadającym łagodnym zbo
czem ku rozlewisku Rosi łą
czył się bezpośrednio stary 
sad, od którego na lewo rosły 
dwie aleje pysznych topoli. 
Między drzewami stał tam 
dwupiętrowy pawilon z pod
ziemnymi lochami, służącymi 
kiedyś jako prochownia. Opo
dal wznosił się kopiec z krzy
żem, porośnięty kwiatami, 
krzewami bzów i akacjami. 
Według legendy była to mogi
ła, w której chowano pole
głych w czasie wojen kozac
kich. Stąd wywodzono nazwę 
miejscowości - Pohrebyszcze. 
Należały one początkowo do 
książąt Zbaraskich, następnie 
Wiśniowieckich. Otrzymała je 
w posagu ks. Urszula Wiśnio- 
wiecka, wychodząc za mąż za 
ks. Michała Kazimierza Ra
dziwiłła zwanego „Rybeńko”, 
hetmana wielkiego litewskie
go, wojewodę wileńskiego 
i ordynata nieświeskiego. Ich 
córka, Katarzyna Karolina 
wyszła za mąż w 1758 r. za 
Stanisława Ferdynanda Rze
wuskiego herbu Krzywda 
(1737-1786). Aż do 1917 r. 
dobra te należały do Rzewu
skich. Połączyli oni w jedną 
całość dwie wielkie fortuny - 
Podhorce w woj. ruskim i Po
hrebyszcze w woj. braclaw- 
skim.
Stanisław Ferdynand Rzewu
ski, podstoli i chorąży litew
ski, konfederat barski i generał 
wojsk austriackich, oddał Po
hrebyszcze swemu synowi 
Adamowi Wawrzyńcowi

1. Tyle pozostało
z klasycystycznego 
pałacu Rzewuskich 
przebudowanego 
na przedszkole

2. ... a tyle z pałacu 
neogotyckiego

3. 4. Kościół parafialny 
w trakcie odbudowy (3) 
i ks. Piotr Szczerbaty 
w czasie
niedzielnego nabożeństwa (4)

(zdjęcia:
Zbigniew Hauser)

(1760-1825), kasztelanowi 
witebskiemu, posłowi Rze
czypospolitej do Danii. Po 
rozbiorach był on senatorem 
i pierwszym marszałkiem 
szlachty guberni kijowskiej, 
a także współzałożycielem 
i kuratorem gimnazjum mę
skiego w Kijowie. Następnie 
dobra odziedziczył drugi syn 
kasztelana - Adam Rzewuski 
(1801-1888), generał rosyjski, 
brat pisarza Henryka i Eweli
ny Hańskiej. Po śmierci Ada-
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ma Rzewuskiego Pohrebysz- 
cze odziedziczył najpierw naj
starszy jego syn Stanisław, 
a następnie najmłodszy Leon, 
który, mieszkając stale w po
bliskim Hajworanie, był ostat
nim właścicielem Pohre- 
byszcz.

Stanisław Ferdynand Rze
wuski w 1786 r. wybudo

wał w Pohrebyszczach klasy- 

cystyczny pałac, na murach 
wcześniejszego zamku Wi- 
śniowieckich. Budowla 
wzniesiona została na stokach 
opadającego ku stawowi 
wzgórza i dlatego od strony 
podjazdu była parterowa. Pa
łac miał osiem osi, portyk 
składający się z dwóch czwo
rograniastych filarów skraj
nych, dwóch odpowiadają
cych im pilastrów oraz dwóch 

kolumn toskańskich. W trój
kątnym szczycie widniał kar
tusz herbowy. Bardziej monu
mentalny kształt miała piętro
wa elewacja ogrodowa, 
z dwoma skrzydłami boczny
mi tworzącymi podkowę. 
Część środkowa już wtedy 
miała charakter neogotycki. 
Dwutraktowa amfilada wnę
trza miała wyposażenie godne 
wielkopańskiej rezydencji.

Sień dekorowały herby Rze
wuskich i rodzin z nimi spo
krewnionych. Jej posadzka 
wyłożona była białym mar
murem. W lewym narożniku 
pałacu mieściła się kaplica, 
w prawym - sala jadalna. 
W salonie Białym, ze ściana
mi dekorowanymi wzorzystą 
mozaiką, wisiały portrety Rze
wuskich, m.in. pędzla Lam- 
piego. Szczególnie cenną pa
miątką rodzinną było loże, 
wykonane z mahoniu, z rzeź
bionymi herbami i baldachi
mem wspartym na czterech 
spiralnych kolumienkach, 
z datą „1574”. W sąsiadują
cych z sypialnią gabinetach 
wisiały inne portrety rodziny 
Rzewuskich. Najbardziej re
prezentacyjny charakter miała 
wielka sala balowa w trakcie 
ogrodowym. Osiem kolumn 
doryckich dzieliło ją na trzy 
części. Belkowanie dekorowa
ne było stiukami o motywach 
roślinnej groteski. Sufit zdobi
ła wielka rozeta. Meble nosiły 

cechy stylu Ludwika Filipa. 
W sali tej Adam Rzewuski 
zgromadził najcenniejsze 
dzieła sztuki i pamiątki ro
dzinne. Były wśród nich rzeź
bione alabastrowe urny, gipso
we popiersia Rzewuskich, 
portrety rodzinne oraz sceny 
rodzajowe o tematyce batali
stycznej m. in.: „Epizod z ob
lężenia Moskwy w 1612 r.” 
(praca pędzla Smuglewicza) 
oraz piękny portret kasztela
na Adama Wawrzyńca Rze
wuskiego, w paradnym stro
ju poselskim, namalowany 
przez Thomasa Lawrence’a. 
W tym klasycystycznym pa
łacu przyszła na świat 
w 1801 r. Ewelina Rzewu- 
ska-Hańska, późniejsza pani 
na Wierzchowni oraz do
zgonna miłość Balzaka.

W 1861 r. Adam Rzewuski 
wzniósł dla swej trzeciej 

żony, Jadwigi z Jaczewskich, 
pałac neogotycki. Był to wy
soki budynek jednokondygna
cyjny, na planie prostokąta. 
Środkową, trójosiową część 
jednej z jego elewacji dłuż
szych wydzielono za pomocą 
wieżyczek sterczynowych 
tworzących pozorny ryzalit 
oraz zamykającej go ścianki 
attykowej z trójkątnym szczy
tem. Tu znajdowały się wyso
kie, ostrołukowe drzwi prowa
dzące na taras, a nad drzwiami 
kartusz herbowy właściciela. 
Przy lewym narożniku ogro
dowym stała kwadratowa wie
ża z balkonem i tarasem wido
kowym, otoczonym krenela- 
żem z nadwieszonymi wie
życzkami. Ze środka tarasu 
wyrastała druga wieża, znacz
nie mniejsza, służąca prawdo
podobnie jako zegarowa. Tak
że ten pałac miał bogate wypo
sażenie. W salonie Wielkim 
wisiały obrazy: „Dziewczyna 
z dzbanem” Tycjana, „Matka 
Boska” i „Magdalena” Murilla 
oraz wielki portret zbiorowy 
panującej rodziny saskiej, na
malowany przez Greuze’a. 
W sąsiednich salonach znajdo
wały się akwarele Aleksandra 
Orłowskiego i autoportret An
geliki Kauffmann. Do pohre- 
byskiego parku prowadziła 
kuta, żeliwna brama, ozdobio
na koronami hrabiowskimi. 
W obszernych oranżeriach ho
dowano drzewa pomarańczo
we i krzewy winne.
Po spaleniu się pałacu najcen
niejsze przedmioty przeniesio
no do świeżo nabytej Wierz
chowni lub do Hajworonu, po
sagowego majątku Jadwigi 
Jaczewskiej.
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Na obrzeżach parku gen. 
Adam Rzewuski wzniósł 
w 1864 r. na miejscu dawnej 
świątyni, ufundowanej przez 
Wiśmowieckich i Radziwił
łów, kościół parafialny , w któ
rego podziemiach znajdowały 
się groby rodzinne kilku ostat
nich pokoleń rodu. Nawę zdo
biły marmurowe tablice po
święcone Stanisławowi Ferdy
nandowi Rzewuskiemu, kon
federacie barskiemu oraz Ada
mowi Rzewuskiemu, kasztela
nowi witebskiemu.

Do Pohrebyszcza dojechałem 
autostopem ze Spiczyńców, 
ponieważ we wschodniej czę
ści „Winnickiej obłasti” auto
busy kursują rzadko lub nie 
jeżdżą wcale. Przyjął mnie go
ścinnie nowy proboszcz parafii 
pohrebyskiej, ks. Piotr Szczer
baty, rodem z Brahiiowa koło 
Winnicy. Energiczny kapłan 
zaskarbił sobie miłość bardzo 

nielicznych tu parafian. Pola
ków pozostało niewielu. Na 
niedzielne msze św. przycho
dzi mała grupka ludzi, na co
dzienne - bywa, że nikt. Jeśli 
ktoś zgłasza chęć udziału we 
mszy, dzwoni do księdza, a ten 
dla niego ją odprawia. Parafia 
pohrebyska należy do wymie
rających.

Ksiądz Piotr znajduje także 
zrozumienie dla potrzeby rato
wania polskich zabytków. Zro
zumienie to nie zawsze - nie
stety - jest powszechne wśród 
kapłanów pracujących na 
Ukrainie. Większość z nich in
teresuje się tylko ewangeliza
cją i budową nowych kościo
łów, na restaurację starych 
i zrujnowanych nie ma pienię
dzy. Widząc moje zaintereso
wanie opuszczonymi i niszcze
jącymi obiektami, ksiądz ob- 
wiozł mnie samochodem po 
całym rejonie pohrebyskim.

Przede wszystkim jednak za
prowadził do kościoła parafial
nego, który - pomimo podej
mowanych prób odbudowy - 
wciąż jest straszliwie zdewa
stowaną ruiną. Zamknięty 
w latach czterdziestych, zwró
cony został w 1991 r. Za cza
sów sowieckich był domem 
kultury i utracił całe wyposaże
nie, nawet architekturę we
wnętrzną. Z zewnątrz ocalały 
tylko gzymsy i pilastry. Gołe 
mury wnętrza pokryte są rusz
towaniami, przepadła krypta 
z grobami Rzewuskich. Na 
dziedzińcu, wśród zwałów pia
sku i żwiru gromadzonych 
w związku z remontem świąty
ni, poniewiera się interesujący 
pomnik z czarnego marmuru, 
tzw. kamień Rzewuskich 
z 1888 r., poświęcony zasłu
gom gen. Adama Rzewuskie
go. Wyliczeni są na nim wszy
scy jego przodkowie i ich tytu
ły. Ciekawe są też umieszczo

ne tam sentencje religijne. Nie
stety, ks. Piotr nie zdoła! nakło
nić pracujących robotników, 
by pomnik ten oczyścili i przy
gotowali do zdjęcia.

Klasycystyczny pałac Rzewu
skich przebudowany został 
gruntownie na przedszkole. 
Z pałacu neogotyckiego ocala
ła kwadratowa wieża, nato
miast cały jego korpus został 
niedawno gruntownie przebu
dowany na cerkiew prawo
sławną.

Na cmentarzu (zachowana 
brama z murem - rzadkość na 
Ukrainie!) ocalało kilkanaście 
polskich nagrobków z końca 
XIX w., min. Jana Tyszkiewi
cza (zm. 1906), Seweryna 
Burczak-Abramowicza (zm. 
1885) oraz Józefa Herburt- 
-Heybowicza (zm. 1902).

Zbigniew Hauser

Ułańska mogiła

Na Wileńszczyźnie, przy
trakcie lidzkim, okoto 20 

km od Wilna, niedaleko Ejszy- 
szek znajduje się miejsco
wość Jaszuny, z zespołem pa- 
tacowo-parkowym należącym 
do szczególnie pięknych rezy
dencji Wileńszczyzny z pierw
szej połowy XIX w. Niedaleko 
zabudowań użytkowanych po 
wojnie przez (nie istniejący 
już) sowchoz, opodal niewiel
kiego gospodarstwa pod la
sem, na całkowicie zarośnię
tym chwastami pagórku znala
złem samotny grób. Na przy
krywającej go płycie przedsta
wiony jest stylizowany orzeł 
w koronie, pod nim Krzyż Wa
lecznych i dwie skrzyżowane 
lance, oraz napis: „Ś+P Tu le
ży ułan Jan Kamiński 21 puł
ku, 1 szw(adronu), 2 pl(utonu) 
kaw(aler) Krzyża Walecznych. 
Pad! w obronie ukochanej Oj
czyzny 18.10.20 w szarży pod 
Olkiennikami". Nazwisko Ka
miński spotyka się w okolicy 
zamieszkiwanej w większości 
przez ludność polską, jednak 
nie udało mi się ustalić przy
czyn, dla jakich ułan został po
chowany pod lasem na terenie 
prywatnego gospodarstwa. 
Nie jest to bowiem prowizo
ryczna mogiła żołnierska na 
polu bitwy, ale grób przykryty 
płytą bazaltową, wykonaną 
zapewne staraniem kolegów 
pułkowych, na co wskazywa
łyby nazwiska dowódców puł
ku u jej podstawy. Czas jej wy

konania trudno ustalić. Odzna
ki Krzyża Walecznych musiaty 
być nadane pośmiertnie. Po
nadto zmiana nazwy na 21. 
Pułk Ułanów Nadwiślańskich 
została dokonana nieformal
nie w dwa dni po bitwie. Od 
sformowania w lipcu 1920 r. 
pułk, wchodzący w skład 8. 
brygady jazdy, nosił nazwę 
11. Pułku Konnych Strzelców 
Granicznych. Strzelcy byli 
głównie elewami szkoły pod
oficerskiej w Starej Wsi. zaś 
kadra dowódcza pochodziła 
z byłej armii rosyjskiej. Pułk 
walczył pod Radzyminem 
i prowadził działania osłonowe 
nad Narwią w rejonie Orze
chowa. Dopiero pod koniec 
września 1920 r. wszedł 
w skład 3. brygady jazdy 
i skierowany został na front li- 
tewsko-białoruski, a 5 paź
dziernika zajął miasteczko Ej- 
szyszki. Następnie osłaniał li
nię kolejową Grodno-Wilno. 
15 października dokonał wy
padu pod Olkienniki, gdzie 
miała miejsce trzydniowa 
krwawa bitwa z konnicą so
wiecką, w której poległ ułan 
Kamiński.
Groby żołnierskie z wojny 
1920 r. zostały w większości 
zdewastowane. Ułańska mo
giła w lesie jest więc jedną 
z nielicznych zachowanych 
w tak dobrym stanie. Warto 
o niej przypomnieć, zanim ule
gnie zniszczeniu.

Jan Pruszyński
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Po kresowych pałacach 
i dworach (5)

Na zakończenie tego pięcioodcinkowego repor
tażu kilka uwag ogólnych. Jak Czytelnicy mo
gli się przekonać, prezentacja dotyczyła przede 
wszystkim obiektów powstałych w dobie klasycy

zmu, komponowanych przez znakomitych twórców, 
których nazwisk w obecnym stanie badań nie zawsze 
znamy. Zaskakuje nas skala zaprezentowanych tu 
siedzib, możliwa do zrealizowania dzięki wielkim 
majątkom pozostającym w rękach polskich. Rysuje 
się na koniec problem należytego zbadania tych 
obiektów. Roman Aftanazy stworzył doskonalą pod
stawę do dalszych badań, młode pokolenie history
ków sztuki ma się na czym oprzeć. Nie czekajmy 
z podjęciem prac badawczych, może się bowiem zda
rzyć, że za parę lat nie będzie czego badać. Przeko
najmy przyjaciół z Ukrainy, że nie chodzi nam o re
windykacje terytorialne, ale o badanie i ratowanie od 
zagłady polskiego dorobku kulturowego. Tak jest, 
polskiego, nie krępujmy się tego powiedzieć otwar
cie. Przecież wszystkie obiekty, które w niniejszym 
cyklu pokazałem, są eksportem, polskim eksportem 
na terytorium Ukrainy, rozciągającym się na zachód 
od Dniepru. Dobrze jest przypomnieć sobie od czasu 

do czasu, że jeszcze po pierwszym rozbiorze teryto
rialnym Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Ukraina się
gała tej rzeki.
Na koniec tych rozważań dwa akcenty lżejszej katego
rii. Największy nonsens, z jakim zetknęliśmy się 
w czasie naszej wyprawy, to zażądanie od nas przez 
Ukraińców przy wyjeździe, powtarzam: przy wyjeź
dzić, specjalnej opłaty ekologicznej, a każdy przecież 
wie. że jest to kraj, gdzie znajdują się nieszczelne elek
trownie atomowe ze słynnym Czarnobylem na czele, 
nie mówiąc już o brudzie, który sięga zenitu. Najza
bawniejsza przygoda zdarzyła się w Starym Konstan
tynowie. Kiedy zapukaliśmy do furty klasztoru o.o. 
kapucynów, prosząc o nocleg, otworzyła nam siostra 
zakonna prowadząca gospodarstwo w klasztorze. Na 
naszą prośbę odpowiedziała: „ Oczywiście! Położymy 
was w raju”. I rzeczywiście otworzyła nam sklepioną 
izbę nad zakrystią, na której ścianach i sklepieniu wy
malowani byli al secco pierwsi rodzice na tle pod
zwrotnikowej roślinności. Pierwszy i pewno ostatni 
raz znaleźliśmy się w prawdziwym raju...

Tadeusz S. Jaroszewski

1. WIERZCHOWNIA
(rejon rużyński, 

obwód żytomierski). 
Patac, znany w całej Europie 

z racji pobytu w nim 
Honoriusza Balzaka w 1847 r., 

powstat zapewne w latach 
dwudziestych XIX w. 

z inicjatywy 
Wacława Hańskiego, 

ożenionego 
z Eweliną Rzewuską. 

Projektodawcą pałacu 
miał być architekt Bleriot, 

bliżej nie znany 
historykom sztuki. 

Dawna siedziba ziemiańska 
utrzymana jest dobrze 

(na zdjęciu widok 
od strony ogrodu), 

mieści się w niej technikum, 
którego personel jest dumny, 

że ma do dyspozycji budynek, 
w którym gościł Balzak. 
Piękna, klasycystyczna 

architektura pałacu 
zeszpecona jest kolorem. 

Otóż elewacje pomalowane są 
na kolor tak jadowicie różowy, 

że przybysz z Zachodu 
dostaje bólu zębów. 

Na tle ścian ostro 
rysują się białe kolumny 
z bazami pomalowanymi 

na czarno.
Zachował się wystrój 

sztukatorski niektórych sal, 
m.in. sali balowej, 

obecnie odnawiany.
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2. MALEJOWCE 
(rejon dunajowiecki, obwód chmielnicki). 

Pięknie położony klasycystyczny patac 
- uchodzący za najpiękniejszą siedzibę Podola 

- wybudował w 1788 r. ulubieniec 
Stanisława Augusta - Jan Onufry Orłowski, 

łowczy wielki koronny. Nie jest wykluczone, że siedzibę 
tę zaprojektował Jakub Kubicki. Obecnie w pałacu 

mieści się sanatorium dla dzieci. Szczęśliwie 
zachowała się dekoracja sztukatorska kilku sal 

pałacu. Po całym założeniu oprowadzał nas 
rezolutny dwunastolatek, który znal historię obiektu 

i nawet nazwisko jego fundatora. On właśnie 
zaprowadził nas do malowniczej baszty zwieńczonej 

krenelażem - niegdyś była to wieża ciśnień 
miejscowego wodociągu. Zdziczały park w niczym 
nie przypomina dawnego. Malejowce do rewolucji 

należały do Orłowskich.

3. 4. CZARNOMIN 
(rejon pieszczanski, obwód Winnicki). 

Jeden z najpiękniejszych pałaców klasycystycznych 
na Ukrainie wybudował ok. 1820 r. Mikołaj Czarnomski. 

Byt plenipotentem Zofii Potockiej (Greczynki) 
i zarazem ostatnim jej amantem. Za przywłaszczone 

pieniądze Potockiej nabył od generała Tutolmina 
wieś Rozbójną, której nazwę zmienił następnie na 

Czarnomin, zapewne chcąc uniknąć niedobrych 
skojarzeń ze sposobem nabycia tej majętności. 

W każdym razie Czarnomski umiał być bogaty. Do 
budowy pałacu zaangażował czynnego w Odessie 

architekta Francesco Boffo rodem z Sardynii. Patac 
z sześciokolumnowym portykiem w elewacji wzdłużnej 
(il. 3) i z półkolistym ryzalitem otoczonym kolumnadą 

od ogrodu (il. 4) przypomina Biały Dom w Waszyngtonie. 
Główne wejście do pałacu znajdowało się w elewacji 

bocznej. Obecnie w pałacu czarnomińskim znajduje 
się szkoła średnia. Zachowała się szczęśliwie 

dekoracja sztukatorska wielkiego salonu ciągnącego 
się przez całą szerokość pałacu, zburzono natomiast 

portyk elewacji bocznej, gdzie znajdowało się wejście 
główne. Do dziś przetrwało neorenesansowe skrzydło 

dodane do pałacu w latach dziewięćdziesiątych 
XIX w., zupełnej niemal zagładzie uległ ogromny 

krajobrazowy park otaczający patac.

5. BIELECKIE
- jeden z piękniejszych 
klasycystycznych dworów 
znajdujących się na terenie 
dawnego województwa wołyńskiego, 
w pobliżu Potonnego i Hamerni.
Jak przypuszcza Roman Aftanazy, 
dwór powstał w pierwszej ćwierci XIX w. 
fundowany przez
Brygidę z Suchockich Żurakowską 
lub w drugiej ćwierci tego stulecia
- w tym ostatnim wypadku 
fundatorem byłby syn Brygidy, 
Henryk Benedykt Żurakowski. 
Dwór zachowany jest dobrze, 
obecnie mieści się w nim szkoła.
Do rewolucji pozostawał 
w rękach rodziny Żurakowskich.
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6. WIERZCHÓWKA
(rejon trościanecki, obwód Winnicki). 
Neobarokowy patac 
powstał pod koniec XIX w.
dla braci Henryka i Witolda Sobańskich. 
Mieści się w nim technikum,
które wkrótce
ma ulec likwidacji.
Budynek utrzymany jest
w dobrym stanie.

7. ZASŁAW
(rejon zastawski, obwód chmielnicki). 
Póżnobarokowy patac
księcia Pawta Karola Sanguszki 
ukształtował architekt
Paweł Antoni Fontana, 
który czynny byt tutaj 
od 1746 r. do śmierci w 1765 r.
W XIX w. w pałacu mieściły się 
koszary rosyjskie, 
potem popadt w ruinę.
W dobrym stanie 
zachował się kościół Św. Józefa 
ufundowany przez 
tego samego zleceniodawcę 
i projektowany przez 
tego samego architekta.
Ruiny pałacu robią duże wrażenie 
ze względu na wysoki poziom architektury 
oraz jej skalę.
(zob. też zdjęcia na okładce s. IV)

(zdjęcia: Andrzej Wąsowski)

Katedra w Telszach

Kościół katedralny w Telszach, mieście re
jonowym w centralnej Litwie, pochodzi 
z początku XVII w. W 1624 r. obok stojącej 

już drewnianej świątyni wzniesiono zabudo
wania klasztorne dla sprowadzonych tu wów
czas zakonników reguły bernardyńskiej. Ko
lejny, także drewniany kościół wystawiono 
w 1650 r. Zespól bernardyński spłonął w cza
sie pożaru miasta w 1702 r., a kilka miesięcy 
później stanął nowy, murowany budynek 
klasztorny, zaś drewniany kościół odbudowa
no dopiero w 1738 r. Obecna murowana 
świątynia Św. Antoniego Padewskiego wysta
wiona została staraniem podkanclerzego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego Pawta Sa
piehy oraz miejscowych zakonników w latach 
1761-1765 (konsekrowana w 1794 r.). Jest to 
budowla późnobarokowa z elementami zapo
wiadającymi nadejście nowego stylu - klasy
cyzmu. Charakterystyczną, wysoką wieżę 
o zwieńczeniu oktagonalnym dobudowano

Katedralna wieża i brama z 1893 r. 

w 1864 r. Do prezbiterium przytyka dwupozio
mowa zakrystia. Kościół wielokrotnie remon
towano, m.in. w latach 1867 i 1914. Przy 
klasztorze mieścita się szkoła, dla której 
w 1796 r. wystawiono murowany budynek; 
zakon w Telszach skasowano w 1853 r. Nie
zwykle jest wnętrze tego kościoła: sklepienie 
kolebkowe z lunetami nakrywa dwupoziomo
wą przestrzeń - boczne nawy zamienione zo- 
'stały w dwa rzędy połączonych ze sobą ka
plic. Ponad pierwszym poziomem wznosi się 
galeria, otoczona metalową kratą, zainstalo
waną w 1900 r. w miejscu drewnianej balu
strady. W latach 1765-1795 działający na tym 
terenie jezuicki rzeźbiarz rodem z Grodna, 
Tomasz Podhayski zaprojektował ołtarze roz
mieszczone na galeriach. Inny artysta, Jerzy 
Możejka, stworzył dwa ołtarze obok filarów 
przy prezbiterium oraz ambonę. Od 1926 r. 
świątynia pełni funkcję katedry. Podczas dru
giej wojny światowej mocno uszkodzona, 
wkrótce została odbudowana.

Jolanta B. Kucharska
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Akcja dwory

Grocholiński dwór
N

iewiele zachowało 
się w Polsce w do
brym stanie siedzib 
szlacheckich budowanych od 

XVI w. w formie dworów 
obronnych. Od końca XIX w. 
dworami obronnymi przyjęto 
nazywać obiekty w formie 
piętrowych budowli muro
wanych, o zwartych bryłach 
na planie prostokąta, ukła
dzie wnętrz dwutraktowym, 
z basztami lub basztą w naro
żach. Podobne budowle na 
Węgrzech i w Słowacji noszą 
nazwę kaszteli. W ciągu 
XVII w. dwór tracił cechy 
obronne na rzecz wygodnej 
rezydencji mieszkalnej.
Przez mieszkańców wsi Gro- 
cholin koło Kcyni w woj. 
bydgoskim wspaniale odre
staurowany dwór obronny 
nazywany jest zamkiem. 
W średniowieczu właścicie
lami tej wsi byli Grocholscy 
lub Grocholińscy. W XVI w. 
wieś przeszła na własność ar
cybiskupów gnieźnieńskich, 
a na początku XVII w. dobra 
te zostały wydzierżawione 
trzem bratankom arcybisku
pa Wojciecha Baranowskie
go. Od drugiej ćwierci XVIII 
w. właścicielem Grocholina 
był Antoni Radzymiński, na
stępnie hrabia Skórzewski 
z Lubostronia, od którego 
majątek ten nabyła niemiec
ka rodzina von Treskow.
Grocholiński „zamek” zbu
dowany został na przełomie 
XVI i XVII w. przez jednego 
z Baranowskich. Murowany 
z cegły, częściowo w ukła
dzie gotyckim, częściowo na 
cokole kamiennym z piętrem 
oraz sklepionymi piwnicami, 
ma elementy manierystyczne 
i neogotyckie. Wzniesiony 
jest na planie prostokąta 
z frontem zwróconym ku 
wschodowi i basztą narożni
kową w części południowo- 
zachodniej. Obecna baszta 
odbudowana została w 1836 
r. w wyniku prac restauracyj-

(fot. Piotr Walczak)

nych prowadzonych stara
niem J.C. von Treskow, gdyż 
w XVIII w. dwór popadł 
w ruinę, a wieża zawaliła się. 
Grocholiński dwór ma dwu- 
traktowy układ wnętrz 
o czterech pomieszczeniach. 
W trakcie frontowym znajdu
je się sień nakryta sklepie
niem kolebkowym z mijają
cymi się lunetami, w której 
mieści się klatka schodowa 
prowadząca na piętro. Piętro 
w tego rodzaju budowlach 
miało zazwyczaj charakter 
mieszkalno-reprezentacyjny, 
z dużą izbą stołową. Należy 
przypuszczać, że tak też było 
w tym dworze. Maniery- 

styczny portal główny z po
czątku XVII w. z koszową 
profilowaną arkadą poprze
dzają schody, ograniczone po 
bokach parą kolumn na wy
sokich cokołach dźwigają
cych gzyms. Nad gzymsem 
znajduje się ozdobny dwu- 
strefowy szczyt z pilastrami 
hermowymi, wolutami, mo
tywami okuciowymi i rozetą. 
Po bokach szczytu na osiach 
kolumn znajdują się ogzym- 
sowane nastawy ze sterczy- 
nami. W dolnej strefie szczy
tu widnieje herb rodowy von 
Treskow. Okna przyziemia, 
w których znajdują się stare 
kraty ujęte tynkową opaską, 

zamknięte są lukiem odcin
kowym. Dwór ma elewacje 
boczne trójosiowe, a dwuspa
dowy dach kryty jest da
chówką.
Przed drugą wojną światową 
dwór był użytkowany jako 
zbrojownia z pokaźną kolek
cją militariów. Odremonto
wany na początku lat osiem
dziesiątych dzierżawiony jest 
przez Spółkę Gospodarstwo 
Rolne-Grochołin od Agencji 
Własności Rolnej Skarbu 
Państwa z Bydgoszczy 
i wykorzystywany jako miej
sce narad, konferencji, wy
najmowany na hotel itp.

Piotr Walczak

20



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Z badań kościoła 
w Kościelcu

1. Kościół od strony wschodniej

Kościelec Kujawski, po
łożony 5 km na zachód 
od Inowrocławia, jest 
wsią liczącą około 680 miesz

kańców. Z okresu wczesnego 
średniowiecza zachowało się tu 
grodzisko pierścieniowate, 
strzegące niegdyś przeprawy 
pod Mątwami, jednej z najważ
niejszych na szlaku komunika
cyjnym z Wielkopolski na Po
morze. Wieś, występująca po
czątkowo pod nazwą Ecclesia 
lapidea (Kościół kamienny), po 
raz pierwszy odnotowana zosta
ła w źródłach w 1311 r., kiedy 
należała do rodu Leszczyców. 
Na początku XV w. przeszła 
w posiadanie Ogończyków 
Kościeleckich. Wymienienie 

w najstarszych spisach święto
pietrza z lat 1325-1327 aż czte
rech proboszczów w Kościelcu 
może być dowodem istnienia tu 
kolegium kanoników świeckich, 
a tym samym świadczyć o pier
wotnej funkcji kościoła jako ko
legiaty. Już wcześniej uzyskuje
my informację o pierwszych 
plebanach w Kościelcu, Fryde
ryku i Hermanie, którzy 1 
X 1320 r. zostali wysłani do 
Wielkiego Mistrza z pozwem na 
termin ogłoszenia wyroku to
czącego się w Inowrocławiu 
procesu papieskiego w sporze 
o aneksję Pomorza Gdańskiego. 
W 1488 r. kościół został podnie
siony do rangi kolegiaty przez 
biskupa włocławskiego Piotra 

z Bnina. Ustanowiona została 
wówczas prepozytura i kole
gium sześciu mansjonarzy. 
Kościół w Kościelcu jest jedną 
z nielicznych wiejskich wcze
snośredniowiecznych świątyń 
budowanych z granitu. Założo
ny na planie prostokąta o wy
miarach 12 x 8,80 m, z absydą 
prezbiterialną, od zachodu za
kończony jest kwadratową wie
żą. Do kościoła prowadzą dwa 
wejścia: od północy i od połu
dnia. Po stronie południowej 
znajduje się renesansowa kapli
ca Sw. Barbary z XVI w. oraz 
zakrystia z XIX w. Na kaplicy 
Św. Barbary wzorowana jest 
neorenesansowa kaplica Serca 
Jezusowego z XIX w., usytu

owana od północy, gdzie znaj
duje się również kruchta z 1869 
r. Pośrodku dachu, nad prezbite
rium wznosi się barokowa sy
gnaturka z 1699 r. Wnętrze 
świątyni przekryte jest neogo
tyckim sklepieniem sieciowym 
z 1894 r. w nawie oraz późno- 
gotyckim sklepieniem gwiaź
dzistym z XV w. w prezbite
rium. W przyziemiu wieży za
chowało się romańskie sklepie
nie krzyżowe. Kościół otoczony 
jest murem cmentarnym z około 
połowy XIX w. z późnorene- 
sansową bramą od północnego 
wschodu. Prezbiterium świątyni 
wyposażone jest w maniery- 
styczne ołtarze z drugiej ćwierci 
XVII w. Z epoki romańskiej po
chodzi zasadniczy zrąb budow
li: granitowy korpus nawowy, 
prezbiterium i wieża. Wewnątrz 
od zachodu znajdowała się em- 
pora, z której zachowały się ni
sza ołtarzowa (?) oraz schody - 
jeden z nielicznych w Polsce 
przykładów wejścia na emporę 
z wczesnego średniowiecza 
(podobne wejście znajduje się 
w kolegiacie w Skalbmierzu).
Typ układu przestrzennego 
(program architektoniczny: 
wieża-nawa-absyda), technika 
budowlana oraz zachowane de
tale (łuk tęczowy, relikty empo- 
ry) wskazują na przełom XII 
i XIII w. jako czas wzniesienia 
świątyni. Wezwanie kościoła - 
Św. Małgorzaty, popularne 
w Wielkopolsce (Środka, Go
styń, Góra Św. Małgorzaty), jak 
i rozwiązanie przestrzenne ma
jące odniesienia na terenie 
Wielkopolski (Giebło, Goźlice, 
Giecz, Krobia, Kotłów, Koście
lec Kolski, Objezierze) mogą 
świadczyć o sprowadzeniu 
warsztatu budowlanego działa
jącego w tej dzielnicy. Ze 
względów chronologicznych 
i geograficznych należy rów
nież rozważyć możliwość przy
bycia warsztatu zatrudnionego 
do końca lat osiemdziesiątych 
XII w. przy budowie kościoła 
NMP w Inowrocławiu. Zwa
żywszy na możliwości finanso
we (koszt budowy świątyni ka
miennej wynosił we wczesnym
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2. Romańskie schody 
na emporę zachodnią

3. Renesansowy nagrobek 
Jana i Janusza Kościeleckich, 
stan po konserwacji w 1997 r.

(zdjęcia: Marek Markowski)

średniowieczu kilka ton srebra), 
czas budowy kościoła, analogie 
do kościołów wielkopolskich 
oraz pierwotną własność Ko
ścielca (książęcą?), jedyną po
stacią predestynowaną do mia
na fundatora wydaje się książę 
wielkopolski Mieszko III Sta
ry, panujący na Kujawach od 
1186, 1191 lub 1194 do 1200 
lub 1202 r.
W okresie gotyku, być może 
w związku ze wzrostem znacze
nia kościoła jako kolegiaty, 
podjęta została przebudowa 
świątyni, finansowana zapewne 
przez Kościeleckich. Nadbudo
wano wówczas mury prezbite
rium, korpusu nawowego oraz 
wieży, która uległa obsunięciu 

w narożu południowo-wschod
nim. W prezbiterium wprowa
dzono sklepienie gwiaździste i - 
podobnie jak w nawie - ostrołu- 
kowe okna (zachowały się 
dwa). Między prezbiterium i na
wą wybudowano trójkątny 
szczyt ceglany.
W epoce renesansu od strony 
południowej dobudowana zo
stała przed 1559 r. ceglana ka
plica Św. Barbary, na zewnątrz 
zdobiona rustyką sgraffitową 
i zwieńczona attyką. Na podsta
wie podobieństwa niektórych 
detali kaplicy (np. sklepienia 
zwierciadlanego z herbami i at- 
tyki) do renesansowego wystro
ju ratusza poznańskiego oraz 
sygnatury-gmerku, odkrytego 

podczas prac konserwatorskich 
w latach 1982-1987, autorstwo 
kaplicy przypisywane jest arty
ście rodem z Lugano, komasko- 
wi, Janowi Baptyście Quadro 
(zm. 1590-1591). W kaplicy 
znajduje się piętrowy nagrobek 
Jana (zm. 1545) i Janusza Ko
ścieleckich (zm. 1564), dłuta 
najprawdopodobniej Jana Marii 
Padovano. Kaplica grobowa ro
dziny Kościeleckich jest jedyną 
na Kujawach kaplicą z XVI w. 
w stylu renesansu włoskiego 
i drugą fundacji świeckiej, po 
królewskiej kaplicy ostatnich 
Jagiellonów na Wawelu.
W latach 1861-1862 staraniem 
Franciszki Sicińskiej z Cieślina 
dobudowano od strony północ

nej świątyni kaplicę Św. Józefa 
(obecnie Serca Jezusowego), 
wzorowaną na kaplicy Koście
leckich. Kaplicę wymurował M. 
Cybulski z przeznaczeniem na 
mauzoleum dziedziców Cieśli
na. Prawdopodobnie podczas 
wykuwania przejścia z kaplicy 
do kościoła, wypad! tkwiący 
w murze północnym cios z pła
skorzeźbą głowy ludzkiej (zagi
niony). W 1869 r. wymurowano 
od północy kruchtę. W tym sa
mym czasie po stronie połu
dniowo-wschodniej kościoła 
dobudowano murowaną zakry
stię.

Katarzyna Hewner

Przy głównym grzbietowym szlaku 
karkonoskim, niedaleko Kotta 

Wielkiego Stawu, znajduje się malow
nicza grupa skalna, zwana dziś Sło
necznikiem (niem. Mittagsstein). Tuż 
obok, w znakomitym punkcie widoko
wym stoi potężna granitowa tawa. Na 
trzech tablicach, umieszczonych w jej 
oparciu, widnieją nazwiska: „Profes
sor dr IV. Kórber, Rentner H. Schult
ze. Schulrat P. Handloss." Ponad 
środkową tablicą biegnie półkolem ry
ty w kamieniu, słabo już czytelny i nie
co tajemniczy napis: „1881 R.G.V. 
1906 Ortsgr. - Breslau". Wskazuje on, 
że lawa ustawiona została dla 
uczczenia 25-lecia wrocławskiego od
działu (Ortsgruppe) pierwszego w na
szej części Karkonoszy (niem. Rie- 
sengebirge) stowarzyszenia tury
stycznego: Riesengebirgsverein, 
w skrócie RGV. Trzej upamiętnieni 
panowie - to zarząd tego oddziału, 
z prezesem Wilhelmem Kórberem na 
czele. Stowarzyszenie założył w 1880 
r. Theodor Donat z Mysłakowic, 
a główną siedzibą była Jelenia Góra. 
Rychło rozwinęła się sieć blisko stu

Pamiątkowa tawa
oddziałów, nawet w Berlinie czy Stutt
garcie. Celem RGV było propagowa
nie karkonoskiej turystyki, wytyczanie 
i znakowanie szlaków wraz z udogod
nieniami dla wędrowców, jak punkty 
widokowe, schody, barierki czy wła
śnie ławy, oczywiście nie zawsze tak 
okazałe. Od 1881 r. RGV wydawało 
pismo „Der Wanderer im Riesengebir- 
ge“, w którym znaleźć można wiele 
cennych materiałów. W 1914 r. w Je
leniej Górze powstało muzeum RGV 
z bogatymi zbiorami (obecnie Mu
zeum Okręgowe). Po 1945 r. stowa
rzyszenie. oderwane od swego regio
nu, odrodziło się w Bambergu.
Wkrótce po śmierci Donata w 1890 r. 
(nie zaś, jak podaje Marek Staffa, 
w 1930) ponad Wielkim Stawem sta
nął pomnik-kopiec, ułożony z kamieni, 
dedykowanych przez poszczególne 
oddziały. Po wojnie został on znisz
czony; jedynym swoistym pomnikiem 
RGV jest więc ława przy Słoneczniku, 
interesujący, choć nie wymieniany 
w przewodnikach zabytek turystycz
nej przeszłości Karkonoszy, (jk)

(fot. Waldemar Komorowski)
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Rezydencja Yorcków
Reprezentacyjna re

zydencja w Oleśni
cy Malej - zespół 
pałacowy i rozległy park 

- leży na wschodnim 
krańcu Dolnego Śląska. 
Oddalona o niecałe 20 ki
lometrów od Oławy i od 
Brzegu, na uboczu głów

nych tras, rzadko bywa 
odwiedzana przez tury
stów. Nie doczekała się 
też dotąd solidnej doku
mentacji historyczno-ar- 
chitektonicznej. Tymcza
sem zarówno sam zespół, 
jak i jego dzieje warte są 
uwagi. Pałac, szczęśliwie 

ocalały od zniszczenia 
dzięki obecnemu gospo
darzowi - Zakładowi Do
świadczalnemu Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin, 
jest bowiem miejscem 
bardzo istotnym dla wciąż 
mało znanej przeszłości 
Śląska.

Oleśnica Mała po raz 
pierwszy pojawia się - ja
ko „Olesniz” - w doku
mencie biskupa wrocław
skiego Żyrosława z 1189 
r. Na początku XIII w. 
wieś była własnością św. 
Jadwigi z Trzebnicy. 
W latach dwudziestych 
mąż Jadwigi, książę Hen
ryk Brodaty, sprowadził 
templariuszy i nadał im 
oleśnickie dobra. Po kasa
cie templariuszy ich miej
sce około 1312 r. zajęli jo- 
annici (późniejsi kawale
rowie maltańscy). Ka
mienny herb jednego 
z komturów, wtórnie 
wmurowany od strony 
dziedzińca, przypomina 
o blisko pięćsetletnim 
władztwie zakonu. Naj
starsze, dwupiętrowe 
skrzydło istniejącej bu
dowli wznieśli joannici 
w 1594 r., później pojawi
ło się drugie, stojące osob
no. Po pożarze w 1706 r. 
komandoria została w cią
gu pięciu lat odbudowana 
w stylu barokowym. Ele
wacje podzielono pilastra- 
mi, wspartymi na bonio-

1. 2. Barokowe skrzydło pałacu 
z kościołem Św. Wawrzyńca (1) 
i pałac od strony dziedzińca (2); 
w centrum wieża Zofii
i hall główny z 1910 r.

3. Herb Yorcków 
nad wejściem do wieży Zofii
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5. Krypta 
mauzoleum 
- w centrum 

sarkofag 
feldmarszałka

6. Pomnik
Hansa 

i Heinricha 
Yorcków 
z 1944 r.

(zdjęcia: 
Jarosław 

Komorowski)

4. Mauzoleum 
Yorcków 

von Wartenburg

wanym parterze, wnętrza 
zyskały dekorację stiuko- 
wą, częściowo zachowa
ną. Z osiemnastowiecz
nego wyposażenia pozo
stał też wspaniały piec 
z malowanych kafli, dato
wany na rok 1769.
Po 1706 r. umieszczono 
w pałacowym skrzydle ka
plicę, obecnie kościół Św. 
Wawrzyńca. Jednonawo- 
wa świątynia nakryta ko
lebką, ze skromnym baro
kowym wyposażeniem, 
zaakcentowana została 
w bryle czworoboczną 
wieżą zegarową, zwień
czoną hełmem cebulastym 
z latarnią. Na placyku 
przed kościołem stoi figu
ra św. Jana Nepomucena, 
obok leży kamienna płyta, 
upamiętniająca mieszkań
ców, poległych „za Cesa
rza i Rzeszę” w latach 
1914-1918.
Po sekularyzacji w 1810 r. 
posiadłość stała się wła
snością państwa pruskiego. 
W 1814 r. otrzymał ją za 
zasługi w wojnie z Napole
onem generał (od 1821 r. 
feldmarszałek) Hans Lu
dwig David Yorck, obda
rzony nadto tytułem hra
biowskim - von Warten

burg. Oleśnicę Małą wy
brał spośród kilku propo
zycji i już w 1815 r. przy
stąpił do przebudowy daw
nej komandorii. Generał 
Yorck był jednym z najwy
bitniejszych dowódców 
wojny wyzwoleńczej Prus. 
Zmuszony do współdziała
nia z Francuzami przeciw 
Rosji, 30 grudnia 1812 r. 
w Taurogach na Litwie 
podpisał z generałem Iwa
nem Dybiczem konwencję, 
deklarującą neutralność 
pruskiego korpusu pomoc
niczego. Faktyczne odwró
cenie sojuszy dało sygnał 
do rychłej walki z Napole
onem. Wojenną sławę 
i miano „żelaznego Yorcka” 
przyniosło generałowi 
zwłaszcza forsowanie Ła
by pod Wartenburgiem (3 
X 1813) - stąd brzmienie 
tytułu szlacheckiego, 
a także udział w Bitwie 
Narodów pod Lipskiem.

Przebudowa pałacu 
w latach 1815-1820 
znacząco zmieniła wygląd 

obiektu. Dwa skrzydła ba
rokowe połączyła piętrowa 
budowla w pruskim stylu 
wiejskim. Pomieszczenia 
dla służby i stajnie osta

tecznie zamknęły prosto
kątny dziedziniec z wjaz
dem przez okazałą bramę. 
We wnętrzach pojawił się 
neogotyk - zwłaszcza 
w ulokowanej na parterze 
bibliotece z belkowym su
fitem i wielkim komin
kiem. Wśród pamiątek 
zwracały uwagę dary od 
króla Fryderyka Wilhelma 
III: marmurowe popiersie 
monarchy dłuta Johanna 
Gottfrieda Schadowa, por
celanowe popiersie Napo
leona oraz wielki serwis 
stołowy, ozdobiony her
bem właściciela, Krzyżem 
Żelaznym i złotymi gałąz
kami wawrzynu. Cenne by
ło też marmurowe popier

sie feldmarszałka, dzieło 
Christiana Daniela Raucha. 
Oleśnica Mała pozostawa
ła własnością Yorcków 
przez 130 lat. W drugiej 
połowie XIX w. bywał tu 
często znany niemiecki fi
lozof Wilhelm Dilthey, za
przyjaźniony z Paulem 
Yorckiem. także filozo
fem. Brat Paula Wolfgang 
kontynuował wojskowe 
tradycje rodu - poległ 
w 1870 r. we Francji. 
W 1910 r. Heinrich Yorck 
przekształcił centralną 
część pałacu. Pomiędzy 
skrzydło osiemnasto
wieczne i dziewiętnasto
wieczne wbudowany zo
stał nowy hall główny 
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Malowidła 
pana 
Szalaya "

z tzw. wieżą Zofii o ce
chach secesji.
W latach 1827-1829 
w parku zbudowano kapli
cę - mauzoleum rodowe. 
Sporządzone już w 1825 r. 
plany Carla Ferdinanda 
Langhansa zrealizował 
wrocławski architekt Ju
lius Schultze. Ośmiokątną 
budowlę nakrytą płaskim 
dachem oświetlają wysoko 
umieszczone okrągłe 
okienka. Ponad neogotyc
kim portalem z kutymi że
laznymi drzwiami widnie
je odlany w brązie hra
biowski herb z dewizą 
„Nec cupias, nec metuas” 
(„Ani żądz, ani obaw”). 
W mauzoleum jako pierw
sze znalazły się trumny żo
ny feldmarszałka Johanny, 
jego syna Heinricha (po
legł pod Wersalem 
w 1815) i córki Johany 
von Hoverden. Hans 
Yorck von Wartenburg 
zmarł 4 października 1830 
r. i spoczął obok żony. 
Łącznie w krypcie stoi 
czternaście piaskowco
wych sarkofagów. Od 
1905 r. członków rodziny 
chowano na zewnątrz, 
przy ścianach mauzoleum.

Na pałacowy dziedzi
niec przeniesiono 
niedawno z parku obiekt 

doprawdy niezwykły - na
grobek ulubionego konia 
feldmarszałka, nieregular
ną granitową płytę z napi
sem: Der Schimmel (czy 1 i 
Siwek) von Móckem. Ów 
„tytuł honorowy” pocho
dzi od nazwy miejscowo
ści, pod którą 16 paździer
nika 1813 r. rozegrała się 
wstępna faza Bitwy Naro
dów, a dzielny wierzcho
wiec bardzo się zasłużył.
W 1864 r. nad stawem 
w parku odsłonięty został 
pomnik feldmarszałka, re
plika stojącego w Berlinie 
brązowego posągu autor
stwa Raucha. Na cokole 
wciąż można przeczytać: 
„Wzniesiony przez synów 
jako przykład dla wnuków”. 

W kilka lat po drugiej woj
nie posąg zniknął, wrzuco
ny ponoć do stawu. Jeśli to 
prawda, wartość rzeźby wy
nagrodziłaby wszelkie 
koszty poszukiwań...
Niedaleko mauzoleum 
znajduje się jeszcze jeden 
pomnik, świadectwo histo
rii najnowszej. Heinrich 
Yorck poświęcił go w 1944 
r. pamięci poległych sy
nów. Antynazistowska po
stawa rodziny nie mogła 
uchronić ich przed pobo
rem. Hans zginął 9 wrze
śnia 1939 r. w Polsce, pod 
Słupią. Heinrich, ranny pod 
Taganrogiem, zmarł 10 
marca 1942 r. Przypomnij- 
my, że ich starszy brat Peter 
był współzałożycielem an
tyhitlerowskiego, konspira
cyjnego Kręgu z Krzyżo
wej. Aresztowany po nie
udanym zamachu Stauffen- 
berga, stracony został 8 
sierpnia 1944 r. Pomnik, 
choć postrzelany i poobija
ny, jakimś cudem ocalał. 
Dziś, gdy w myśl umów 
międzynarodowych tworzy 
się u nas niemieckie cmen
tarze wojskowe, z pewno
ścią winien podlegać 
ochronie.
Po 1945 r. rozgrabiony 
pałac przekazany został 
PGR Jakubowice. Całe 
założenie uległo daleko 
idącej dewastacji. Wspo
mniany na wstępie Zakład 
Doświadczalny przejął 
obiekt w 1955 r. W latach 
1973-1977 przeprowa
dzono gruntowny remont. 
W 1991 r. z funduszu kon
serwatora wojewódzkiego 
przy wydatnym udziale 
Zakładu wyremontowane 
zostało mauzoleum, napra
wiono porozbijane sarko
fagi. W 1992 r. urządzono 
tam i poświęcono kaplicę 
Św. Maksymiliana Kolbe
go. Na uroczystość przyje
chał do Oleśnicy Małej 
Paul Yorck von Warten
burg, ostatni z czterech 
braci i ostatni w linii mę
skiej potomek rodu.

Jarosław Komorowski

Jedno z najsławniej
szych i najpopularniej
szych uzdrowisk pol

skich - Szczawnica ma po
łożenie wyjątkowe: w po
bliżu Pienin i niezwykłej 
urody przełomu Dunajca, 
w łagodnym klimacie pod
górskim doliny Grajcarka 
pomiędzy Małymi Pienina
mi z urodziwymi górskimi 
halami na południu i lesi
stymi zboczami Beskidu 
Sądeckiego. O rozwoju 
uzdrowiska zdecydowały 
tutejsze wody mineralne, 
zwane szczawami, które 
odznaczają się silnym dzia
łaniem leczniczym. O tych 
zdrojach wiedziano od bar
dzo dawna, a pierwsi kura
cjusze przyjeżdżali tutaj już 
na początku XIX w.
W 1828 r. właścicielami 
zdrojowiska zostali Węgrzy 
- Stefan i Józefina Sza- 
layowie. To oni uporządko
wali źródła i wznieśli 
pierwsze znaczniejsze bu
dynki. Prawdziwy rozwój 
uzdrowiska zaczął się 
w 1838 r. za sprawą ich sy
na, Józefa Szalaya, który 
nadal uzdrowisku właściwą 
oprawę, a znany krakowski 
lekarz, dr Dietl, gorąco za
chęcał swoich pacjentów do 
odwiedzin uzdrowiska, któ
re nazywał „królową wód 
polskich”. Do Szczawnicy 
zaczęli ściągać znakomici 
goście, a byli to i wielcy ar
tyści, i utytułowane osoby 
z kręgów arystokracji, po
chodzące ze wszystkich za
borów i dzielnic Polski. Tu
taj zjeżdżało się na lato, tro
chę dla kuracji, ale głównie 
dla przyjemnego towarzy
stwa, przyjeżdżało też wie

le matek z córkami na wy
daniu oraz młodzież do tań
ca, wśród której nie brakło 
i statecznych epuzerów, 
pragnących wejść w związ
ki małżeńskie.
Józef Szalay był postacią 
niebanalną. „Ten człowiek 
pełen zapału wkładał w ten 
zakątek wszystkie dochody, 
wysiłki, aby uczynić z niego 
Meran Polski”- napisze po
tem zakochany w Szczawni
cy i mieszkający w niej pi
sarz, Jan Wiktor. Szalay za
łoży! wspaniały park, sam 
podobno wytyczał w nim 
dróżki. Nakazał obudować 
źródła, a najważniejsze no
siły imiona jego rodziców. 
Powstawały też liczne letni
skowe wille, z których wiele 
dotrwało do naszych cza
sów, choć smutkiem napawa 
stan niektórych budynków 
zdrojowych w centrum 
uzdrowiska, wokół placu 
Dietla zbudowanych w ogól
noeuropejskim, uzdrowisko
wym stylu z ubiegłego wie
ku. Budynki te są świadec
twem czasów wielkiej 
świetności uzdrowiska i mi
mo uszczerbków tworzą 
bardzo interesujący, choć 
nie w pełni jednolity, ale 
wartościowy kompleks. Nie 
zawsze tak sądzono i był 
czas, gdy tego rodzaju bu
downictwo na ziemiach pol
skich uważane było za nie- 
patriotyczną narośl, szpecą
cą polski pejzaż. To o tych 
budowlach w 1956 r. pisali 
Hanna Pieńkowska i Tade
usz Staich, autorzy jednej 
z najpiękniejszych opowie
ści o zabytkach i tradycjach 
ziemi podhalańskiej pt. Dro
gami skalnej ziemi: cza-
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1. 2. Przykłady 
malowanych godet

(zdjęcia: Lechosław Herz) 

sów rozkwitu pochodzi sze
reg zachowanych jeszcze 
budynków, będących dla 
nas szczytem »nieporozu- 
mienia«, przeniesieniem 
bez jakichkolwiek zmian 
»architektury« niemiec
kich kurortów. W niedługim 
jednak czasie trzeba będzie 
zapewne jeden z takich 
przykładowych budynków 

uznać za zabytek i zachować 
na pamiątkę poglądów tam
tego okresu”. Cóż - tempora 
mutantur, et nos mutamor in 
illis!
Józef Szalay był nie tylko 
„ojcem” uzdrowiska i pie
nińskim niekwestionowa
nym królem, zajmował się 
również malarstwem 
i utrwalał na płótnach ro
mantyczne zakątki szczaw
nickie, a wiele jego obra
zów - podobno - zdobiło 
góralskie izby jego rozlicz
nych kochanek. Większość 
malowideł przepadła. Ale 

w dolnej Szczawnicy wciąż 
można jeszcze oglądać ma
lowane przez Szalaya około 
1840 r. godła domów letni
skowych: „Pod Trzema Ko
ronami”, „Pod Węgrzy
nem”, „Pod Hiszpanem” 
i wiele innych. Już w 1841 
r. pisano, że „jedni mieszka
ją pod rakiem, drudzy pod 
zajączkiem lub capem, trze
ci pod piękną góralką, pod 
krakowiakiem, pod różą”. 
Od godeł tych - podawał 
Józef Nyka - wzięły nazwę 
domy, a rodziny - przydom
ki, np. Węglarz od Węża, 

Majerczak-Krakus itp. Jak 
się zdaje, większość z tych 
obrazków nadal oglądanych 
w Szczawnicy jest oryginal
nymi dziełami Szalaya, cho
ciaż już tylko nieliczne do
my pamiętają Szalayowskie 
czasy. Są to obrazki pełne 
wdzięku naiwnego, amator
skiego malarstwa. Tak jak 
przed wiekiem nadal uła
twiają orientację i są niema
łą, wielce oryginalną pa
miątką dawnych, „kurorto
wych” czasów.

Lechosław Herz

Od kilkudziesięciu lat ru
iny zamku krzyżackiego 

w Pokrzywnie w woj. toruń
skim zamieszkane są przez 
pewną rodzinę. Jest to rzadki 
wypadek. Pomiędzy gotycki
mi murami i spichrzem posta
wiony został budynek miesz
kalny, a obok na byłym 
przedzamczu znajduje się 
ogrodzony płotem przydomo
wy warzywniak oraz podwór
ko, po którym biegają kury 
i koguty. Zamek ten zbudo
wali Krzyżacy w drugiej poło
wie XIII w. w miejscu polskie
go grodu, na stromo opada
jącym wzniesieniu; składał 
się z zamku wysokiego na 
cyplu oraz dwóch przedzam- 
czy: wewnętrznego i ze
wnętrznego. Rycerze zakon
ni nazywali go „Angeli ca- 
strum” - „Zamek Aniołów”. 
Jako siedziba komtura miał

Zamieszkane ruiny
znaczenie militarne i gospo
darcze. Źródła podają, że 
w 1381 r. na zamku w Po
krzywnie było 1597 owiec. 
W czasie wojen polsko-krzy- 
żackich zamek wielokrotnie 
zmieniał właścicieli, by 
w 1454 r. powrócić do Polski, 
stając się siedzibą starostdw 
do 1772 r. W 1657 r. został 
zdobyty i zniszczony przez 
Szwedów. Z zamku zacho
wały się fragmenty murów 
obwodowych, wieży bramnej 
i budynku głównego, a na 
przedzamczu wewnętrznym 
trójkondygnacyjny spichlerz 
oraz fragment murów obwo
dowych z bramą. Na przed
zamczu zewnętrznym, od
dzielonym od wewnętrznego 
fosą, możemy dzisiaj obej
rzeć odcinki muru obwodo
wego i pozostałości budynku 
gospodarczego. (PW)
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Nagroda w konkursie 
„Gdzie są szable z tamtych lat...”Konska 

książeczka wojskowa

W silach zbrojnych, 
a także w doktrynie 
wojennej Drugiej 
Rzeczypospolitej, znaczną 

rolę odgrywała kawaleria. 
Przez długi czas uważano ją 
nawet za siłę rozstrzygającą. 
W końcu 1919 r. odrodzone 
wojsko polskie miało już sie
dem brygad kawalerii. 
W 1921 r. Sztab Generalny, 
ustalając strukturę organiza
cyjną wojska, liczbę brygad 
kawalerii określił na 11. 
Zwiększono ją w 1924 r. do 
16, ale w 1937 r. powrócono 
do 11 brygad. Kawaleria 
w armii Drugiej Rzeczypo

spolitej procentowo stanowi
ła: w 1921 r. - 11,9, w 1935 
r.-12,5, a w 1939 r.-10,2% 
ogółu sił zbrojnych, co było 
najwyższym wskaźnikiem 
dla tego rodzaju broni w ar
miach państw europejskich. 
Podstawowym składnikiem 
kawalerii, oprócz ludzi, były 
oczywiście konie. Brygada 
składająca się z trzech puł
ków miała ich na swoim sta
nie etatowo 5194, a brygada

1. 2. 3. Okładka (1)
i różne strony (2, 3) 

końskiej książeczki wojskowej

DOWÓD
TOŻSAMOŚCI KONIA.

W oj ewództwo
Powiat HEf WIEŹ

Serja F. Nr.

zs
2

Serja F.
Nr. 231707

„renewnie przeglądnięty i ptjzr 

■ctawtofiy w tej samej kategorji"
^*2'3. MAJ. 19

SBlęly i Zjsht.xuij/

24 CZER. 1938

9. Dalsze oceny zdatnoścj do służby wojskowej. 
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czteropułkowa - 6291. Ogó
łem cała polska kawaleria li
czyła przed wojną blisko 70 
tysięcy koni. Poza brygadami 
kawalerii szwadrony kawale
ryjskie wchodziły również 
w skład wszystkich dywizji 
piechoty. Wobec niskiego 
stopnia zmotoryzowania pol
skiego wojska cała artyleria 
opierała się na ciągu konnym. 
Podobnie rzecz wyglądała 
w taborach. W tej sytuacji 
jedna dywizja piechoty mu- 
siała mieć na swoim etacie aż 
6937 koni, a więc więcej niż 
czteropułkowa brygada ka
walerii. Tym samym w samej 
tylko piechocie (liczącej 30 
dywizji) „służyło” blisko 210 
tysięcy koni. Prócz tego ko
nie „pełniły służbę” także 
w innych rodzajach broni. 
Łącznie więc można szaco
wać liczbę „koni-żołnierzy” 
w przedwojennej armii na 
około 300 tysięcy.
Duże zapotrzebowanie woj
ska na konie, przy znacznych 
stratach w ich pogłowiu bę
dących wynikiem pierwszej 
wojny światowej, zmusiło 
władze państwowe Drugiej 
Rzeczypospolitej do wpro
wadzenia nadzoru nad ho
dowlą tych zwierząt. Przeja
wem tego było wprowadze
nie w 1922 r. „Kart ewiden
cyjnych konia”, a następnie 
„Dowodów tożsamości ko
nia”. „Dowód tożsamości ko
nia” był drukowaną książecz
ką o wymiarach ok. 10 x 15 
cm, liczącą 32 strony, 
z okładką z płótna apreturo
wanego koloru czarnego, 

z wytłoczonym pośrodku go
dłem państwowym. „Do
wód” był drukiem ścisłego 
zarachowania. Istniał jeden 
wzór „Dowodów” dla ogie
rów i klaczy, stąd niektóre 
rubryki wypełniano w zależ
ności od płci danego konia. 
Podstawowy opis konia znaj
dował się na stronach 4 i 5. 
Zawierał on następujące ru
bryki: 1) pochodzenie, rasa 
albo typ, 2) nazwa konia, 3) 
płeć, 4) rok urodzenia, 5) 
maść i odmiany, 6) znaki 
szczególne. Na następnej 
stronie wpisywano dane do
tyczące pierwszego właści
ciela (posiadacza) konia 
i miejsce postoju konia. 
Sześć kolejnych stron prze
znaczonych było na adnota
cje o zmianach tego stanu 
rzeczy. Na dalszych stronach 
wpisywano wyniki oględzin 
sanitarnych dokonywanych 
przez lekarza weterynaryjne
go. Strona 19 zawierała for
mularz „Świadectwa zareje
strowania klaczy zarodowej”. 
Na mocy ustawy z 1925 r. 
o nadzorze państwowym nad 
ogierami i rejestracji klaczy 
zarodowych, świadectwa te 
zwalniały danego konia od 
przymusowego poboru do 
wojska oraz od wszelkich 
świadczeń podwodowych 
w naturze. W wypadku braku 
orzeczenia o uznaniu za ogie
ra bądź rejestracji klaczy koń 
podlegał poborowi do woj
ska, co odnotowywano 
w dalszej części „Dowodu”. 
Pierwsze orzeczenie o zdat- 
ności konia do celów woj

skowych wpisywano na stro
nie 27, zaznaczając jednocze
śnie właściwą kategorię, do 
jakiej dany koń został zali
czony. Dwie kolejne strony 
przeznaczone były do adno
tacji dalszych ocen zdatności 
konia do służby wojskowej, 
z zaznaczeniem ewentual
nych zmian kategorii danego 
zwierzęcia. Wpisów tych do
konywał właściwy rejonowy 
inspektor koni. Adnotacje 
o próbnych poborach konia 
do wojska wpisywała na stro
nie 30 Komisja Poborowa 
Koni przy Dowództwie 
Okręgu Korpusu. Następna 
strona zawierała orzeczenie 
Komisji Remontowej lub Po
borowej o zakupie lub pobra
niu konia dla wojska i nada
niu mu numeru ewidencyjne
go. Na ostatniej stronie „Do
wodu” dokonywano opisu 
przebiegu służby wojskowej 
danego konia.
Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wojskowych 
i Ministra Spraw Wewnętrz
nych z 1919 r. w sprawie po
boru koni (zmienionego 
w 1920 r.) wyróżniano trzy 
kategorie koni taborowych 
oraz trzy kategorie koni kawa
leryjskich i artyleryjskich. Do 
tych pierwszych zaliczano ko
nie o wzroście do 148 cm, na
tomiast zwierzęta wyższe, 
stosownie do ich budowy, za
liczane były do koni kawale
ryjskich bądź artyleryjskich. 
„Dowód tożsamości konia” 
był wystawiany przez władze 
cywilne, z reguły przez Rejo
nowego Inspektora Koni 

i przede wszystkim on był 
uprawniony do dokonywania 
w nim wszelkich adnotacji, 
jednak pobranie konia do woj
ska odnotowywała już komi
sja wojskowa. Przejście konia 
do służby wojskowej następo
wało razem z jego dowodem 
tożsamości, który' z tym mo
mentem stawał się dokumen
tem wojskowym, w którym 
adnotacji mogły dokonywać 
tylko właściwe władze woj
skowe. Te władze wypełniały 
rubryki dotyczące przebiegu 
służby wojskowej danego ko
nia i one wreszcie, na stronie 
26, wpisywały notatkę o pad
nięciu zwierzęcia. W czasie 
służby wojskowej konia „Do
wód” towarzyszył zwierzęciu 
tak samo, jak książeczka woj
skowa żołnierzowi. Z tego po
wodu dokument ten może być 
uważany za „końską ksią
żeczkę wojskową”.
„Dowody tożsamości konia” 
są dziś dużą rzadkością. 
Praktycznie nie zachowały 
się „końskie książeczki” 
z czasu wojny obronnej 1939 
r., które zawierałyby adnota
cje o przebiegu służby woj
skowej koni w tym okresie. 
W zbiorach Muzeum Naro
dowego Rolnictwa i Przemy
słu Rolno-Spożywczego 
w Szreniawie koło Poznania 
znajdują się tylko dwie takie 
książeczki, pochodzące 
z okresu międzywojennego, 
zawierające jedynie adnota
cje o zdolności do służby 
wojskowej i kategorie woj
skowe ich „właścicieli”.

Wojciech Mielewczyk

Nagroda...

Instrukcja w niewoli
Armia polska 

w okresie dwu
dziestolecia mię
dzywojennego - to nie 

tylko główne rodzaje 
wojsk, jak piechota czy 
kawaleria, ale także wie
le rozmaitych służb, 
a wśród nich również ta 
najbardziej chyba niepo
pularna - żandarmeria. 

Zarówno wojska prze
znaczone do bezpośred
niej walki, jak i właśnie 
owa nie łubiana żandar
meria miały prócz broni 
wiele przepisów, in
strukcji itp., które po
dobnie jak sprzęt i broń 
budziły zainteresowanie 
okupujących Polskę ar
mii.

Jeden z takich dokumen
tów - wydana w 1938 r. 
i podpisana przez do
wódcę żandarmerii puł
kownika Bałabana „In
strukcja inwigilacyjna 
żandarmerii”, zaintere
sował żołnierzy sowiec
kich, którzy w niezna
nych okolicznościach go 
zdobyli. Instrukcji tych 

wydrukowano zapewne 
niewiele, tak jak niewie
le było dywizjonów żan
darmerii (12, w tym 
Morski Dywizjon Żan
darmerii i dywizjon żan
darmerii Korpusu 
Ochrony Pogranicza). 
Można podejrzewać, że 
książeczka znaleziona 
została w kancelarii któ-
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regoś z dywizjonów 
żandarmerii na terenie 
wschodniej Polski. Jest 
raczej mało prawdopo

dobne, aby miał ją przy 
sobie któryś z wziętych 
do niewoli żandarmów. 
Instrukcja po sprawdzę - 

UWAGA!

RZETELNYCH konserwatorów(-ki) dzieł sztuki 
(malarstwo ścienne, pozłocenia, kamień) 

zatrudnię na 4 do 6 miesięcy. 
Listy na adres: RESTAUR ’Art, J. Błoński, 

Eichenweg 2, CH- 3052 Zollikofen

niu zawartości przez 
wojskową cenzurę, 
o czym świadczy tuszo
wy stempel z napisem 
„Cenzuruju”, trafiła do 
jakiejś biblioteki, co po
twierdza kolejny stem
pel z napisem „Bibliote
ka” oraz numerem. Ze 
stempli i napisów nie 
wynika, do jakiej jed
nostki czy instytucji „In
strukcja” trafiła.
Najciekawsze jest to, że 
książeczka wróciła do 
Polski. Być może sowie
ci przekazali ją odpo

wiednim służbom 1. Ar
mii WP, gdzie ponownie 
z niej korzystano, choć 
w zupełnie już innych 
realiach. Instrukcja liczy 
52 strony, oprawiona 
jest w czerwoną tekturę. 
Zawiera opis zasad po
stępowania z dezertera
mi, poszukiwania skra
dzionej broni palnej, 
oczywiście sposoby ty
tułowej inwigilacji, 
a także wzory odpo
wiednich meldunków.

Lucjan Siewiorek

Nagroda...

Medalik poborowego
Mały ryngraf o wy

miarach 30 mm 
na 40 mm tło
czony w aluminium. Na 

tarczy orzeł w koronie na 
tle litery „A”. Na dolnym 
ramieniu litery napis wy
pukły „Pobór 1933 
Wojsk”. W starym domu 
na strychu znalazłem 
zniszczony kuferek z opi
sanym wyżej ryngrafem. 
Powołanie do służby woj
skowej młodego chłopca 
jest wielkim dla niego 
przeżyciem. Tak było 
i przed wojną. Młody 
człowiek stawał przed ko
misją lekarską i otrzymy

wał kategorię oraz taki 
„medalik”. Chłopiec przy
gotowywał się do poboru 
i zamawiał u stolarza ku
ferek. Kuferek w kształcie 
walizki wykonany z cien

kich desek z metalowymi 
okuciami, zamykany na 
kłódkę, wewnątrz prze
grody na listy i fotografie 
z tajemną skrytką na pie
niądze. Kuferek służył re
krutowi w koszarach za 
podręczny magazynek 
rzeczy osobistych i był 
cząstką domu rodzinnego. 
Właściciel tego kufer
ka, powtórnie powoła
ny na ćwiczenia rezer
wy w pierwszych dniach 
sierpnia 1939 r., pierw
szego dnia wojny był 
ranny w obronie granicy 
polskiej w okolicach Lu
blińca. Przewieziony do 

szpitala wojskowego 
w Krakowie, następnie 
ewakuowany do Równe
go, dostał się do niewoli 
sowieckiej. Pracował 
w okolicach Smoleńska 
przy wyrębie lasów. Po 
utworzeniu Armii Pol
skiej gen. Andersa wy- 
maszerował do Iraku. 
Walczył we Włoszech 
pod Monte Cassino. 
W kampanii włoskiej był 
dwukrotnie ranny. Po 
wojnie w 1946 r. wrócił 
do kraju. Umarł w wieku 
45 lat.

Franciszek Skała
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Ostatnie działo

Zachodzące słońce 
kładzie długie cie
nie ku wschodo
wi. W ciszy z dala od do

mostw słychać tylko po
szum wysokich traw, ko
łysanych lekkim wiatrem. 
Opodal ściany lasu czai 
się już półmrok. Po prze
kroczeniu tej ściany na 
stoku wzgórza wśród 
drzew widać jaśniejszą 
gładką plamę. W półmro
ku nie sposób od razu po
jąć, co to jest. Jeszcze 
trzy kroki - i nagle przez 
plecy przechodzi dreszcz: 
w ciemności pod jasną 
plamą żelbetowego nawi
su tkwi potężna, pogru
biona jeszcze skrótem per
spektywicznym lufa for- 
tecznej armaty... W Pol
sce oczy fortecznych 
strzelnic są puste, ślepe, 
zmartwiałe. Tylko w tym 
jednym miejscu uchowała 
się jeszcze źrenica - broń. 
Działa kazamatowe - to 
specyficzna odmiana ar
tylerii. Istniały „od za
wsze”, lecz na ogół uwa
gę tak badaczy, jak 
i wszystkich zaintereso
wanych przyciągała arty
leria połowa, konna, cięż
ka, okrętowa, w końcu 
nabrzeżna (też należąca 
do artylerii fortecznej). 
Działo kazamatowe - to 
broń stacjonarna, na od
miennej od standardów 
lawecie, umożliwiającej 
operację działem w za
mkniętym pomieszczeniu 
ze strzelnicą. Nie było tu 
miejsca na malownicze 
szarże zaprzęgów z dzia
łami w boju, na imponu
jący hurkot kół na bruku 
w czasie defilad, na roz
strzygające bitwę salwy

ze wzgórza. Artyleria for- 
teczna oczekiwała, aż 
przeciwnik wejdzie w jej 
zasięg. Szczególnie doty
czyło to dział kazamato
wych, bo konstrukcja bu
dowli, dająca dobrą osło
nę, przez rozwiązanie 
strzelnicy warunkowała 
pole ostrzału. W bitwie 
w polu dymy wystrzałów 
rozwiewał wiatr - tu jego 
kłęby wypełniały kaza
matę, grożąc zatruciem 
kanonierów i uniemożli
wiając widoczność. 
Z tych i innych przyczyn 
wynikła istota specyfiki 
form i treści - a zatem 
i wartości - architektury 
fortecznej dawnych cza
sów, tak bardzo nie doce
niana np. przez history
ków sztuki i szerzej - 
przez zabytkoznawców.

Budowle fortyfikacyjne 
obliczone są zawsze 
na zapewnienie człowie
kowi najlepszych warun

ków do walki z pomocą 
coraz bardziej kompliku
jących się przez wieki 
urządzeń technicznych. 
I właśnie sposób funkcjo
nowania owych urzą
dzeń, a zwłaszcza broni 
jako najważniejszej, 
w zasadniczy sposób 
przesądzał o formach, 
strukturach i treściach 
budowli obronnych. Ów 
specyficzny „funkcjona- 
lizm” decyduje właśnie 
o odmienności architek
tury fortecznej. Nie wy
kluczał on udziału także 
innych funkcji, również 
świadomego i nieświado
mego czynnika estetycz
nego w kształtowaniu tej 
architektury, zresztą mię
dzy fortyfikacją i archi
tekturą cywilną zacho
dziło wiele złożonych 
związków. Jednak nie co 
innego, jak wzrost siły 
rażenia pocisków artyle
ryjskich po 1860 r. stop
niowo zredukował do ze-

1. 2. Armata tradytora 
Linii Mototowa: 
od zewnątrz (1) 

i wewnątrz (2)

(zdjęcia: Piotr Czech) 

ra ozdobny detal archi
tektoniczny budowli for
tyfikacyjnych. Każda za
bytkowa budowla jako 
dokument swego czasu 
jest czytelna - nawet 
w ruinie - poprzez ogół 
integralnych cech swej 
bryły, struktury, detalu 
(zwłaszcza estetyczne
go), przez ekspozycję 
w bliższym otoczeniu 
i w wielkiej skali krajo
brazowej, wreszcie 
i przez wyposażenie 
w sprzęty i urządzenia. 
Budowle fortyfikacyjne 
mają bryły utopione 
w nasypach i utworzone 
z nasypów, ukształtowa
ne podług wytyczenia 
nieczytelnych dziś pól 
ostrzału, powiązań 
ogniowych z innymi 
dziełami obronnymi, są
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zamaskowane autentycz
ną czy wtórną zielenią, 
nie mają stylistycznych 
ozdób, a jeśli - to mocno 
zredukowane. Stąd dla 

możliwości odczytu 
znacznie większa jest ro
la wyposażenia bojowe
go, bardziej integralnie 
związanego z budowlą 

niż wyposażenie obiek
tów cywilnych. I to wła
śnie wyposażenie - dzia
ła na fortecznych lawe
tach, karabiny, perysko

py, skrzynie z amunicją, 
prycze - zwykle nie prze
trwało.
Armata znajduje się 
w jednym z typowych 
trądy torów artyleryjskich 
na północnym skrzydle 
Przemyskiego Rejonu 
Umocnionego dawnej ra
dzieckiej Linii Moteto
wa. W dziejach fortyfika
cji trądy tory artyleryjskie 
pojawiły się w drugiej 
połowie XIX w. jako ele
menty w strukturze fortu. 
Były przeznaczone dla 
dział do bocznego ostrza
łu przestrzeni pomiędzy 
fortami (międzypól) 
w razie, gdyby piechota 
przeciwnika usiłowała 
przedrzeć się tędy w głąb 
pozycji obronnej. Dobrze 
ukryte przed ostrzałem, 
mające precyzyjnie wy
znaczone sektory ognia, 
wchodziły do walki »

Serce
Przy poznańskim placu Kolegiackim 

znajdowała się niegdyś, jak sama 
nazwa wskazuje, kolegiata - najbardziej 
w swoim czasie reprezentacyjny kościół 
miasta. Wzniesiona w XIV w., kilkakrot
nie niszczona pożarami i odbudowywa
na świątynia, ostatecznie zrujnowana 
w następstwie kolejnego pożaru w 1780 
r., zniknęła całkowicie z pejzażu miasta 
w 1802 r., kiedy władze pruskie dokona
ły rozbiórki ruin.
Obecnie trwają na pl. Kolegiackim prace 
archeologiczne, mające na celu dokład
ne określenie przestrzennego zasięgu 
świątyni i zbadanie zachowanych pod 
ziemią elementów architektonicznych. 
Jak zwykle podczas takich prac, arche
olodzy odkrywają różne przedmioty, sta
nowiące niegdyś wyposażenie kościoła. 
Ale - jak się okazuje - aby natrafić na 
niektóre z nich, niekoniecznie trzeba ko

pać. Przy ścianie poznańskiego kościoła 
farnego przy ul. Gołębiej tkwi wykonany 
z kutego żelaza przedmiot w kształcie 
dzbana o wysokości około 55 cm ponad 
poziom chodnika. Mato kto wie, co to 
właściwie jest. Jak można przeczytać 
w artykule Pogodne serce Poznania za
mieszczonym w 1960 r. w „Przewodniku 
Katolickim”, jest to serce dzwonu wła
śnie z dawnej kolegiaty. Ciekawy ten za
bytek niestety niszczeje - jest w znacz
nym stopniu skorodowany, nie mówiąc 
już o tym, że służy przechodniom jako... 
popielniczka. Prawdziwy poznaniak nie 
rzuca „petów" byle gdzie, stara się je 
upchnąć po różnych kątach i dziurach, 
w tym wypadku do widocznego u góry 
otworu. Wydaje się jednak, że zabytko
we serce zasłużyło na lepszy los i powin
no być niezwłocznie poddane konserwa
cji.

Aleksander Stukowski
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w krytycznej fazie sztur
mu, gdy przeciwnik prze
kraczał linię fortów, 
a więc gdy sukces wyda
wał się bliski. Wówczas 
raził go niespodziewany, 
szybki ogień boczny 
z tradytorów - stąd na
zwa, bo „traditor” w łaci
nie oznacza „zdrajcę”. 
Tradytory artyleryjskie 
na Linii Mołotowa wy
stępowały najczęściej 
(choć nie wyłącznie) 
w dwóch podstawowych 
wersjach, jako dwukon
dygnacyjne obiekty, róż
niące się położeniem izby 
bojowej pomocniczego 
karabinu maszynowego. 
Nie różniły się natomiast 
uzbrojeniem głównym. 
Dwie armaty kalibru 76,2 
mm znajdowały się 
w przyległych do siebie 
izbach bojowych. Każde 
działo było osadzone 
w przegubie sferycznej 

tarczy pancernej, która 
poruszała się w pancernej 
obudowie o przeciwryko- 
szetowym profilu - ca
łość ważyła tyle, co lekki 
czołg z tego czasu. W tej 
postaci pancerz tworzył 
zarazem lawetę działa - 
jest to charakterystyczna 
cecha rozwiązań kon
strukcyjnych broni kaza
matowych tego czasu. 
Wystająca na zewnątrz 
część lufy ma stalowy, 
rurowaty płaszcz ochron
ny; zabezpieczał on lufę 
przed uszkodzeniem od 
podmuchu i odłamków. 
Podług istniejących da
nych armata w ciągu mi
nuty mogła wystrzelić do 
25 pocisków o wadze 4,7 
kg na dystans do 8500 m. 
Pośród wielu sygnatur na 
różnych częściach działa, 
znajdująca się na obsa
dzie zamkowej data 
„1939” oznaczać może 

rok produkcji, a numer 
509 - to zapewne seryjny 
numer egzemplarza. Ar
mata nie ma zamka 
i osprzętu: celownika, rur 
do odsysania gazów pro
chowych itd. Jest też 
uszkodzona. Zniekształ
cenia i rozdarcia metalu 
w partii oporopowrotnika 
wskazują, że odpalono tu 
nieduże ładunki wybu
chowe. W chwili ataku 
na ZSRR Niemcy obeszli 
ten odcinek, nie było tu 
żadnych walk. Odcięta 
załoga ponoć przez kilka 
tygodni nie miała co ze 
sobą zrobić - nieprzyja
ciel nie pojawił się w po
lu rażenia broni. Później 
Niemcy odarli schrony 
bojowe z większości wy
posażenia i uzbrojenia - 
w sąsiedniej izbie bojo
wej tradytora po bliźnia
czym dziale pozostała 
tylko pancerna obudowa. 

Drugie natomiast pozo
stało na miejscu. Jest to 
fakt niewytłumaczalny, 
wziąwszy pod uwagę, że 
druga akcja zbiórki zło
mu wojennego przepro
wadzona została po za
kończeniu działań wojen
nych. Od kilku lat trwa 
trzecia taka akcja na 
wielką skalę, tym razem 
jako wynik nielegalnych 
„oddolnych inicjatyw 
ekonomicznych”. Tego 
etapu ostatnie działo ka
zamatowe w Polsce może 
już nie przetrwać...

Waldemar Brzoskwinia 
Piotr Czech

Od autorów: po powstaniu 
tego artykułu opisywane tu 
działo wraz z pancerzem zo
stało zabezpieczone przez 
przeniesienie do Muzeum 
Wojska Polskiego w lecie 
1997 r.

Radomska elektrownia

Mało znanym faktem 
jest uruchomienie 
w 1901 r. w Radomiu elek

trowni miejskiej i oświetle
nie latarniami elektryczny
mi ulic miasta. Radomska 
elektrownia była jedną 
z pierwszych w ówczesnym 
Cesarstwie Rosyjskim, do
piero dwa lata później zbu
dowano elektrownię w War
szawie. Starania o założe
nie elektryczności w Rado
miu rozpoczęły się w 1896 
r., kiedy ofertę ztozyta firma 
Siemens i Halske. Jednak 
dopiero w 1899 r. na pod
stawie umowy miasta z Ro
syjskim Towarzystwem 
Oświetleniowym „Union" 
rozpoczęty się prace nad 
projektem, który 15 czerw
ca 1900 r. zatwierdzono do 
realizacji. Produkcję prądu 
rozpoczęto 16 marca 1901 
r. Elektrownia znajdowała

Budynek elektrowni

się przy ówczesnej ul. Długiej, 
dziś Kopernika. W czasie 
pierwszej wojny światowej 
60% urządzeń wystano do Ro
sji. Dopiero w 1924 r. nastąpi
ła gruntowna przebudowa 

i w jej rezultacie zespół budyn
ków elektrowni otrzymał obec
ny wygląd. W latach 1924- 
1928 przeprowadzono grun
towną modernizację urządzeń, 
sprowadzając turbogenerato

ry, silniki i kotły z fabryk 
szwajcarskich oraz z fabry
ki Cegielskiego. Właścicie
lem elektrowni było wów
czas Radomskie Towarzy
stwo Elektryczne Sp. Akc., 
częściowo należące do 
Belgijskiej Spółki Akcyjnej. 
Budynek elektrowni prze
trwał ostatnią wojnę świato
wą. W 1945 r. elektrownia 
przeszła pod zarząd Zjed
noczenia Energetycznego 
w Skarżysku-Kamiennej, 
ale do końca lat siedem
dziesiątych obiekty i urzą
dzenia spełniały swoje pier
wotne funkcje. Jednak wraz 
z budową nowoczesnych 
elektrociepłowni umieszczo
no w budynku kotłownię 
centralnego ogrzewania. 
Coraz bardziej zaciera się 
w pamięci, że niegdyś była 
tu jedna z najstarszych 
w Cesarstwie Rosyjskim 
elektrownia miejska.

Adam Penkalla
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Ryga
Chociaż dzieje Rygi - 

stolicy Łotwy - wielo
krotnie wplatają się 
w historię naszego państwa, 

miasto to jest w Polsce mało 
znane.
Lokacji Rygi dokonał w 1201 
r. biskup inflancki Albert von 
Buxhovden, czyniąc ją stolicą 
diecezji inflanckiej. Bezpie
czeństwa miasta miał strzec 
Zakon Kawalerów Mieczo
wych, który wzniósł zamek 
obok rezydencji biskupiej. 
Wkrótce biskup Albert na 
północ od obwarowań rozpo
czął wznoszenie katedry i sie
dziby kapituły. Katedrze 
NMPanny nadano romańskie, 
a następnie gotyckie cechy 
oraz imponujące wymiary: 
długość 87 m, szerokość 43 
m, wysokość nawy głównej 
26 m, a wieży 140 m wysoko
ści. Zapewne biskupi ryscy 
nie mogliby pozwolić sobie 
na taki rozmach, gdyby nie 
fakt, że w 1255 r. papież ogło
sił Rygę stolicą arcybiskup- 
stwa, obejmującego m.in. die
cezję chełmińską, kwidzyńską 
i warmińską.
Ryga rozwijała się jednak 
przede wszystkim dzięki ope
ratywności mieszczan, licznie 
napływających tu z Lubeki 
i Bremy. Po wielkim pożarze, 
który w 1215 r. strawił prawie 
całą drewnianą zabudowę, po
woli zaczęły pojawiać się bu
dynki kamienne i ceglane. 
Miasto otoczono murem, któ
rego wysokość od strony lądu 
wynosiła aż 11 m. Bezpie
czeństwa strzegły także basz
ty; do dziś zachowała się 
Baszta Prochowa. Centrum 
średniowiecznej Rygi stano
wił Plac Ratuszowy. Znajdo
wał się tam oprócz ratusza 
dom zebrań gildii, początko
wo nazywany Nowym Do
mem, a następnie, gdy w 1477 
r. przejęło go bractwo mło
dych, nieżonatych kupców, 
Domem Czamogłowych. Na
zwa wywodzi się od patrona 
bractwa - św. Maurycego, 
którego atrybutem jest głowa 
Murzyna. Była to jedna z naj
bardziej reprezentacyjnych 
budowli Rygi. We wschodniej 
części miasta wybudowano 

Wielką Gildię dla kupców, 
obecnie gmach Filharmonii. 
Mieszczanie mieli swoją świą
tynię Św. Piotra, a mniej za
możni korzystali z kościoła 
Św. Jakuba, obecnie katedry 
katolickiej. W 1234 r. domini
kanie odkupili opustoszałe za
budowania starej siedziby bi
skupiej i przy kościele Św. Ja
na zaczęli prowadzić szpital. 
W 1255 r. przy kościele Św. 
Marii Magdaleny osiadły cy- 
sterki, a przy kościele Św. Ka
tarzyny franciszkanie. Od 
1237 r. straż w mieście trzy
mali Krzyżacy, którzy wchło
nęli Zakon Inflancki. Pierw
szym mistrzem krzyżackim 
w Rydze został dotychczaso
wy mistrz pruski, współautor 
lokacji Chełmna i Torunia, 
Herman von Balk. Jednak już 
w 1297 r. ryżanie, nie mogąc 
znieść ucisku, zniszczyli ich 
siedzibę. Zakon wzniósł więc 
nową warownię poza obrębem 
murów miejskich, będącą 
pięknym przykładem zamku 
konwentualnego z wewnętrz
nym dziedzińcem i czterema 
narożnymi wieżami. Po Mal
borku jest to najważniejszy 
zachowany zamek krzyżacki 
w strefie nadbałtyckiej.
Momentem przełomowym dla 
miasta okazał się rok 1524. 
W okresie reformacji zniesio
no klasztory dominikanów 
i franciszkanów, a ich zabudo
wania zamieniono na magazy
ny i stajnie. Prawie w całości 
zniszczono wyposażenie kate
dry i kościołów Św. Piotra 
i Sw. Jakuba. W 1547 r. spło
nęła prawie cała arcybiskupia 
część Rygi. Gdy w 1561 r. Inf
lanty znalazły się w zależności 
lennej od Rzeczypospolitej, 
zamek ryski przestał być sie
dzibą Krzyżaków, a miasto 
stolicą metropolii. Najważ
niejszym gmachem stał się ra
tusz - siedziba władz wolnego 
miasta. W 1582 r. przybył do 
Rygi król Stefan Batory i ofi
cjalnie podporządkował mia
sto swej władzy. W wyniku 
działań ks. Piotra Skargi 
zwrócono katolikom klasztor 
pocysterski i kościół Św. Ja
kuba. W zabudowaniach tych 
ks. Skarga zorganizował kole-

1. Panorama Rygi z potowy XVI w.

gium jezuickie, zaś na zamku 
stanął polski garnizon.
Mimo tak wielu burz dziejo
wych, w XVI w. miasto prze
żywało okres świetności. Dla 
nas szczególnie ciekawy jest 
okres polski. W 1587 r. przy
stąpiono do rozbudowy podo- 
minikańskiego kościoła Św. 
Jana. W dobudowanym pre
zbiterium, będącym jednym 
z najlepszych przykładów ma- 
nieryzmu w Rydze, zaznaczy
ły się silne wpływy gdańskie. 
W podobnym duchu w 1590 r. 
rozpoczęto przebudowę Do
mu Czamogłowych. Renesan
sowymi hełmami przyozdo
biono wieżę katedry, świątyni 
jezuitów i ratusza. Kontynu
owano umacnianie obwaro
wań miasta. Kwitło ryskie rze
miosło i handel. Z portu wy
pływało rocznie około 300 
statków. W mennicy bito mo
nety złote i srebrne z wizerun
kiem Batorego, a następnie 
Zygmunta III. Ryga słynęła 
też jako ośrodek ludwisar- 
stwa, tu wykonano m.in. ol
brzymi, siedmioramienny 
świecznik o wysokości 3,1 m, 
obecnie przechowywany
w katedrze włocławskiej, 
a także żyrandol z fary cheł
mińskiej .
W 1621 r. miasto zajęli Szwe
dzi. Wprawdzie w 1700 r. pró
bował zdobyć je August II 
Sas, ale szwedzka cytadela 
stawiła mu opór. Ostatecznie 
zwyciężył car Piotr I. Jednak 
miasto, jakby nie zwracając 
uwagi na działania wojenne 
kolejnych suwerenów, żyło 
własnym życiem. W 1701 r. 
drewniany most połączył 
brzegi Dźwiny, w 1746 r. za
płonęły pierwsze latarnie 
miejskie ze świecami, odbu

dowano hełm wieży kościoła 
Św. Piotra - symbol potęgi 
mieszczaństwa ryskiego, 
a pod koniec XVIII w. obniżo
no i zbarokizowano hełm ko
ścioła pokatedralnego, nada
jąc mu obecny kształt.
W XIX w., wobec szybko ro
snącej liczby mieszkańców 
jedyną możliwością zaspoko
jenia potrzeb lokalowych by
ło wyburzanie starych kamie
niczek i wznoszenie kamie
nic czynszowych. Dopiero 
w 1856 r. władze carskie ze
zwoliły na stawianie budyn
ków na przedpolach obwaro
wań. Nowa Ryga otrzymała 
spójny urbanistycznie charak
ter, stając się siedliskiem wy
twornej secesyjnej i moderni
stycznej architektury. Do naj
bardziej reprezentatywnych 
budowli tego okresu zaliczyć 
należy Politechnikę, Muzeum 
i Akademię Sztuk Pięknych. 
Gdy po pierwszej wojnie 
światowej Ryga została stolicą 
niepodległej Łotwy, w alei 
Wolności, na miejscu pomni
ka Piotra I wzniesiono w la
tach 1931-1935 według pro
jektu Karlisa Żale Pomnik 
Wolności. Z okresu między
wojennego godne uwagi są 
dwie nekropolie położone na 
północnych obrzeżach miasta: 
Cmentarz Wojskowy zwany 
Bratnim i Cmentarz Rajnisa. 
Pierwszy z lat 1924-1936 ma 
piękną, artystyczną oprawę. 
Nad grobami około 2 tysięcy 
żołnierzy czuwa Matka-Oj- 
czyzna i kamienni rycerze 
oraz symbolicznie potrakto
wana roślinność: lipy, dęby, 
brzozy, tuje. Drugi z cmenta
rzy wziął swą nazwę od grobu 
łotewskiego poety - nagrobek 
Rajnisa to kilkumetrowy mo-
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2. Obecna panorama miasta 
z wieży kościoła Św. Piotra
3. Budynek konwentu Ecka
i fragment podominikańskiego 
kościoła Św. Jana
4. Pomnik Wolności
5. 6. Katedra:
prospekt organowy z 1601 r. (5) 
i epitafium rzemieślników 
Małej Gildii z 1604 r. (6)

(zdjęcia: Marek G. Zieliński)

nument budzącego się ze snu 
młodzieńca z napisem na co
kole: „I wstanę silny na spo
tkanie słońca”.
Niestety, słońce Rygi zgasło 
wraz z początkiem drugiej 
wojny światowej. Najpierw 
Łotwa została wcielona do 
ZSRR, później niemieckie 
bomby zniszczyły najcenniej
szą część miasta z kościołem 
Św. Piotra i Domem Czamo- 
głowych. Ten ostatni był 
szczególnie znany Polakom, 
gdyż tu 18 marca 1921 r. pod
pisano traktat pokojowy koń

czący wojnę polsko-rosyjską. 
Po zakończeniu wojny władze 
radzieckie podjęły wprawdzie 
dzieło rewaloryzacji najcen
niejszych zabytków, ale jedno
cześnie wydano decyzję o wy
burzeniu pozostałości ratusza 
i Domu Czamogłowych oraz 
o wzniesieniu w tym rejonie 
gmachów Politechniki i Mu
zeum Czerwonych Strzelców 
Łotewskich. Przez wiele lat ka
tedra służyła jako sala koncer
towa, a kościół Św. Piotra po 
odbudowie stał się salą wysta
wową. Prace rewaloryzacyjne 

prowadziły tu także polskie 
Pracownie Konserwacji Zabyt
ków, m.in. przy konwencie Ec
ka, portalach kościoła Św. Pio
tra, domu Mentzendorffa, mu- 
rach obronnych. Po ponownym 
odzyskaniu niepodległości 
władze łotewskie szczególnie 
zadbały o usuwane dotąd 
w cień zabytki: Pomnik Wol
ności i Cmentarz Bratni. Świą
tyniom przywrócono sakralny 
charakter. Zamek po zakończe
niu prac rewaloryzacyjnych 
stanie się, jak przed wojną, sie
dzibą prezydenta. Jedną z naj

głośniejszych prac konserwa
torskich była restytucja Domu 
Czamogłowych na Placu Ratu
szowym.
W 1997 r. Ryga znalazła się 
na Liście Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Natu
ralnego UNESCO. Eksperci 
zwrócili uwagę m.in. na na
gromadzenie obiektów zabyt
kowych w stylu secesji, za
chowanie budownictwa drew
nianego z XIX w. oraz wpływ 
polskich architektów na wy
gląd miasta.

Marek G. Zieliński
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Akcja cmentarze

Zapomniane

Optymizmem może napa
wać fakt ratowania coraz 
większej liczby galicyjskich 

cmentarzy z pierwszej wojny 
światowej, których stan tech
niczny z roku na rok ulega po
prawie. Dzieje się tak wskutek 
wysiłków pasjonatów oraz lo
kalnych organów administracji, 
wspieranych przez Austriacki 
Czarny Krzyż. Niestety, nie 
wszędzie sytuacja tych chro
nionych prawem obiektów wy
gląda tak dobrze, a przykładem 
jest gmina Trzciana w woj. tar
nowskim. We wsi Łąkta Dolna 
znajdują się cmentarze wojsko
we nr 305, 306 i 307 położone 
tradycyjnie w przepięknej okoli
cy. Unikatowość tego zespołu 
polega na tym, że w bardzo 
niewielkiej odległości od siebie 
założono trzy prawie identycz
ne cmentarze, różniące się tyl
ko wielkością. Mają one kształt 
wydłużonych prostokątów, 
ogrodzone są kamiennymi 
słupkami nakrytymi betonowy
mi daszkami, połączonymi nie
gdyś parkanem. W środku 
znajdują się nagrobki z żeliw
nymi tablicami, częściowo 
zniszczone. Na cmentarzu nr 
306 na uwagę zasługują nadto 
dwa symetrycznie rozmiesz
czone granitowe pomniki. Je
den z inskrypcją: „Czas, które
mu się ofiarowaliśmy, dal wię
cej, dat nieskończenie więcej 
niż od Was wziął. Dal silę 
i wielkość uczuć, czyni z pro
staczków ludzi, jest przewodni
kiem do celu - doskonałości.” 
Drugi pomnik wystawił na gro
bie poległych w tym samym 
dniu dwóch braci Cuny ich oj
ciec. Rodzina przez wiele lat 
po zakończonej wojnie odwie
dzała nekropolię, podobnie jak 
krewni innego żołnierza, które
go śmierć została upamiętnio
na indywidualną tablicą znajdu
jącą się w lewym narożniku.
Na tych obiektach spoczywa 
286 żołnierzy z niemieckiej re
zerwowej 47. dywizji piechoty, 
poległych w dniach 6-12 grud
nia 1914 r. podczas tzw. opera
cji tapanowsko-limanowskiej. 
Pomimo swoich niewątpliwych 
walorów historycznych i este
tycznych, cmentarze od wielu 
lat ulegają postępującej de-

1. 2. 3. Cmentarze
z pierwszej wojny światowej 
we wsi Łąkta Dolna: nr 305 (1), 
nr 306 (2) i nr 307 (3)

2

(zdjęcia: Zbigniew Ellnain)

strukcji. Proces ten został nie
stety przyspieszony w ostatnim 
czasie. Jest to tym bardziej 
smutne że zmiany administra
cyjne w terenie, polegające na 
utworzeniu urzędu gminy 
w Trzcianie, wskazywały na 
proces odwrotny. Tak jednak 
dotychczas się nie stało. 
Oprócz braku społecznego za
interesowania, martwi w tym 
wypadku brak reakcji ze strony 
zobowiązanego do opieki nad 
cmentarzami urzędu gminy, jak 
również miejscowej parafii. 
W efekcie takiej postawy, skraj
nie zaniedbane, z rozpadają
cym się ogrodzeniem i pochy
lonymi lub wywróconymi na
grobkami cmentarze sprawiają 
przygnębiające wrażenie skła
niające do refleksji.

Zbigniew Ellnain

35



ROZMAITOŚCI

Pamiątki po Jagiellonce

Wychowana w duchu hu
manizmu Anna Jagiellon

ka (1523-1596), córka Zyg
munta I Starego i Bony Sforzy 
d’Aragona, byta ostatnią przed
stawicielką rodu Jagiellonów, 
dziedziczącą fortunę dynastii 
i koronę. Po śmierci swego mę
ża Stefana Batorego (1585) 
z pełną odpowiedzialnością za 
losy państwa i godnością prze
prowadziła elekcję swojego 
siostrzeńca - Zygmunta III Wa
zy-
Zachowało się wiele pamiątek 
świadczących o działalności 
i upodobaniach królowej. Nale
żą do nich dwa miniaturowe 
portrety: jeden malowany olej
no na blasze przez Łukasza 
Cranacha Młodszego około 
1556 r., należący do cyklu por
tretów rodziny Jagiellonów 
(w zbiorach Czartoryskich 
w Krakowie), drugi nieznanego 
malarza, również olejny na bla
sze z drugiej potowy XVI w. 
(w zbiorach pałacu w Pszczy
nie). Ponadto zachowały się 
dwa portrety pędzla Marcina 
Kobera matowane olejno na 
płótnie: jeden z 1587 r. przed

stawia królową w stroju korona
cyjnym (w katedrze wawelskiej 
nad wejściem do kaplicy Zyg- 
muntowskiej). Drugi portret 
z 1595 r. ukazujący Annę Ja
giellonkę w stroju wdowim jest 
w zbiorach Zamku Królewskie
go na Wawelu. Repliki tego 
portretu znajdują się w kate
drze na Wawelu również nad 
wejściem do kaplicy Zygmun- 
towskiej, w Zamku Królewskim 
w Warszawie i w Galerii Portre
tów w Wilanowie. Królową An
nę interesowały tkaniny deko
racyjne i hafty wykonywane 
w pracowniach włoskich i w po
pieranych przez królową miej
scowych warsztatach. Z zacho
wanych pamiątek należy wy
mienić fragment płaszcza koro
nacyjnego królowej z haftowa
nym Ortem Polskim z 1587 r. 
(zbiory Muzeum Narodowego 
w Warszawie). Z kolei w skarb
cu katedry na Wawelu znajduje 
się kilka obiektów pochodzą
cych z daru królowej dla kate
dry, m.in. ornat z czerwonego 
altembasu z haftowanymi na 
złotym tle motywami liści i owo
ców granatu, u dołu z Orłem

2. 3. Złoty krzyżyk 
wysadzany brylantami (2) 

i bursztynowy wisior 
z popiersiem 

Stefana Batorego (3)

4. Pałac w Łobzowie 
na miedziorycie 

z początku XVII w.

(reprod. 1, 2, 4
- Leszek Dziedzic)

1. Portret 
Anny Jagiellonki 

na miniaturze 
z drugiej potowy XVI w.
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Jagiellońskim, literą A i inskryp
cją: „Anna Jagettowna Dei Gra
cia Regina Poloniae 1592”', jest 
to zapewne wyrób warsztatu 
miejscowego. Oprócz innych 
ornatów i ozdobnych pasów 
materii, tzw. szerzynek, po An
nie Jagiellonce pozostały tu 
także dwa antepedia - jedno 

ze sceną ucieczki do Egiptu 
z drugiej potowy XVI w., drugie 
z hierogramem IHS, wizerun
kiem Chrystusa Ukrzyżowane
go, Chrystusa u studni, Matki 
Boskiej Bolesnej, u dołu zaś 
Orta Polskiego i inicjałów AR, 
z tego samego czasu. 
W skarbcu koronnym Zamku 

Królewskiego na Wawelu prze
chowywany jest fragment ha
ftowanej szerzynki. Z daru kró
lowej dla Biblioteki Uniwersyte
tu Jagiellońskiego zachował 
się jej modlitewnik z 1582 r., 
którego okładka została wyko
nana przez polskiego hafcia
rza: na czerwonym aksamicie 
haft złotą i srebrną nicią, perty, 
korale, lazuryt - motyw Orta, 
otoczony arabeską na obu 
okładkach z datą 1582 i inicja
łami AJ RP. Z biżuterii królowej 
znamy jedynie złoty krzyżyk 
wysadzany brylantami, pocho
dzący ze słynnej kolekcji klej
notów króla Zygmunta Augu
sta, wieńczący obecnie mon
strancję biskupa Mikołaja 
Oborskiego (1685) oraz wisior 
w kształcie serca z bursztynu 
oprawiony w srebro złocone 
z popiersiem Stefana Batorego 
(wyrób gdański z około 1585 r., 
wyjęty z trumny królowej). Do 
uchwytu dołączona jest ob
rączka z napisem „Anny z por
tretem Batorego". Z regaliów 
pozostały: jabłko królewskie 
z miedzi złoconej z grawerowa
nym ortem, zwieńczone krzy
żem, wyjęte z trumny królowej 
oraz kopie insygniów grobo
wych korony i berta (1596); pa
miątki te przechowywane są 
w skarbcu katedry na Wawelu. 
Królowa Anna Jagiellonka, na
wiązując do tradycji dynastycz
nej, popierała sztuki piękne, 
sprawując mecenat w różnych 
dziedzinach. W latach 1591- 
1592 zleciła pokrycie złotem 
kopuły kaplicy Zygmuntow- 

skiej. W końcu XVI w. ufundo
wała kratę żelazną do tejże ka
plicy z Ortem Polskim, herbem 
Sforzów i własnymi inicjałami. 
Dokonała też wielu fundacji: 
nagrobków w kaplicy Zygmun- 
towskiej w latach 1574-1575, 
brata Zygmunta Augusta i wła
snego przy stallach, wykona
nych w czerwonym marmurze 
przez rzeźbiarza włoskiego 
Santi Gucciego, a w latach 
1594-1595 nagrobka swojego 
małżonka króla Stefana Bato
rego z piaskowca, marmuru 
i alabastru wykonanego też 
przez Santi Gucciego w kaplicy 
Mariackiej przy katedrze wa
welskiej. Ufundowała również 
nagrobek swojej matki królowej 
Bony w bazylice Św. Mikołaja 
w Bari w latach 1588-1593, 
o bogatym, zaprojektowanym 
przez siebie programie ikono
graficznym, dotyczącym ro
dów, z których pochodziła 
i z którymi była związana Bona; 
autorami byli: Andrzej Sarti, 
Franciszek Zaccarella i Franci
szek Bernucci.
Anna Jagiellonka zajmowała 
się także architekturą. Na jej 
zlecenie Santi Gucci rozbudo
wał zamek królewski w Łobzo
wie w trzeciej ćwierci XVI w., 
nadając mu późnorenesanso- 
wą formę pałaców włoskich. 
Lorenzo Bothero - sprowadzo
ny przez królową włoski ogrod
nik - założył ogrody, urządził 
kwatery z różnymi gatunkami 
kwiatów. Zasadzono tam cy
prysy, różne krzewy, założono 
groty, fontanny, sadzawki z wy-1
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Odcinek dla poczty lub banku

zł..........................................................................

słownie................................................................

wpłacający........................................................ wpłacający........................................................ wpłacający.........................................................

imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym

na rachunek 
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek 
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek 
AMOS 

01 -806 Warszawa, ul. Zuga 12

PKO VIII O/Warszawa
10201084-77578-270-1 -111

PKO VIII O/Warszawa
10201084-77578-270-1 -111

PKO VIII O/Warszawa
10201084-77578-270-1-111

stempel
pobrano opłatę

stempel
pobrano opłatę stempel

pobrano opłatę

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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spami, labirynty. Ulubioną 
przez królową siedzibą byt 
Ujazdów, gdzie budowę dworu 
rozpoczęta królowa Bona, 
a rozbudowa! go na polecenie 
Anny Jagiellonki Santi Gucci 
w trzeciej ćwierci XVI w. Zało
żone zostały tu ogrody zapla
nowane jeszcze przez Bonę 
w uktadzie kwaterowym - kwia
towe, owocowe, warzywne, fi- 
garnia, rosarium, altanki, 
chłodniki, fontanny, sadzawki 
i słynny zwierzyniec - wzoro
wane na włoskich ogrodach re
nesansowych. Królowa założy
ła teatr i parafię ujazdowską, 
budując drewniany kościół 
w 1596 r. Rezydując najczę
ściej w Ujazdowie, wywierała

duży wpływ na rozwój Warsza
wy i Mazowsza. W 1573 r. zre
alizowała budowę mostu na 
Wiśle ze stałym przyczółkiem 
w formie baszty. W 1586 r. od
budowała wieżę katedry war
szawskiej. Przebywając 
w Warszawie rezydowała 
w tzw. Dworze Mniejszym 
w obrębie Zamku, rozbudowa
nym w latach 1569-1572. Rów
nież przy nim założony został 
ogród włoski. Liczne byty też 
fundacje na rzecz rozwoju Uni
wersytetu Jagiellońskiego, kró
lowa wspierała kościoły i klasz
tory, wspomagała ubogich 
i szkolnictwo.

Aldona Sottysówna

Spotkanie z książką

Polskie muzea
Nakładem Ośrodka Dokumentacji Zabytków ukazał się infor

mator o polskich muzeach (M. Sołtysiak, K. Wierzbicka. 
Muzea w Polsce - informator, Warszawa 1997). Nie licząc po
wielanych informacji, wydawanych także przez ODZ, jest to 
pierwszy po dziele Stanisława Lorentza z 1971 r. tak wyczer
pujący opis naszych muzeów przeznaczony dla zwiedzających 
je indywidualnie lub zbiorowo. Obok podstawowych danych, jak 
adresy, telefony (większość nieaktualnych I), dni i godziny ot
warcia, zawiera także opis siedziby muzeum, jeśli znajduje się 
w obiekcie zabytkowym, jego historii i prezentowanych zbiorów 
oraz stałych ekspozycji. Książka zaopatrzona została w indeks 
w uktadzie wojewódzkim. Informator można nabyć lub zamówić 
w Dziale Wydawnictw ODZ, ul. Mazowiecka 11, pok. 17, 
00-052 Warszawa, tel. 827-00-38; cena 1 egzemplarza - 15 zł.

Listy
Pan M.M. z Sosnowca prosi 
nas o interwencję w sprawie 
dworu w Grywałdzie, woj. no
wosądeckie: „przebywając 
w tej malowniczej wiosce do
wiedziałem się, że znajdujący 
się tu dwór z pierwszej potowy 
XIX w. ma zostać rozebrany. 
Ostatnia właścicielka p. Dzie- 
wolska zmarła w 1997 r., zapi
sując obiekt zakonowi sióstr 
albertynek, który zamierza tu 
zbudować dom opieki społecz
nej po uprzedniej likwidacji

dworu oraz dworskich zabudo
wań”. Nie przypuszczamy, aby 
wyraził na to zgodę wojewódz
ki konserwator zabytków w No
wym Sączu, być może chodzi 
tylko o adaptację dworu do no
wych celów pod nadzorem 
służby konserwatorskiej. Pan 
Jerzy G. z Poznania zastana
wia się nad powodami obojęt
ności ludzi wobec obiektów za
bytkowych: „często natrafiam 
na fakt, że mieszkańcy zupeł
nie nie orientują się, iż od lat 
mieszkają w lub obok np. rene
sansowej kamienicy i proponu
ją, aby ją zburzyć, a na tym 
miejscu postawić blok miesz

kalny. To samo dotyczy wsi, 
np. znajdujących się tam dwo
rów. Czy jest to efekt wielolet
niej komunistycznej indoktry
nacji, wmawiania ludziom, że 
każda pokryta ozdobami ka
mienica - to burżuazyjny, 
a w wypadku dworów - ob- 
szarniczy przeżytek? Ile jesz
cze lat musi uptynąć, żeby lu
dzie zrozumieli wartość każde
go zabytku?” Z kolei p. Elżbie
ta Karbowska ze Szczecina 
rozważa wpływ „Spotkań z Za
bytkami” na ludzką świado
mość dotyczącą zabytków. 
„Z pewnością już zrobiliście 
kawał dobrej roboty - pisze

nasza Czytelniczka - ale 
wszystko to jest zbyt mato. Ro
zumiem, że brak odpowiednich 
funduszy nie pozwala Wam na 
bardziej spektakularną działal
ność, ale w tym wypadku tak 
Ministerstwo Kultury, jak i To
warzystwo Opieki nad Zabyt
kami, które figurują w redakcyj
nej stopce, powinny wspólnymi 
siłami dążyć do zwiększenia 
objętości i nakładu pisma, że
by »gruby« miesięcznik do
tarł pod każdą strzechę, żeby 
Wasz doskonały i sugestywny 
tytuł rzeczywiście oznaczał po
wszechne spotkania z zabyt
kami!”

Prenumerata ’98

miesięczniki
Cena
1 egz./zł

Liczba 
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od - do

Opłata 
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!
REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu 
zamówienia należy wpłacić odpowiednią sumę na 
konto: Oficyna Wydawnicza AMOS, 01-806 War
szawa, 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) reklamy 
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 we
dług indywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne
- jedno słowo - 70 gr
- jedno słowo w ramce - 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecz
nych opiekunów zabytków udzielana jest zniżka 
w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace 
redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku do
starczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia goto
wego do druku (naświetlonych klisz) udzielany 
jest rabat 10%. Podatek VAT doliczany jest do zle
ceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospo
darczych w wysokości 22% ceny reklamy-ogtosze- 
nia;
- osób prywatnych nie prowadzących działalności 
gospodarczej w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy nume
ry przyjmowane są na co najmniej 1 miesiąc przed 
rozpoczęciem dostaw, na konto Oficyny Wydawni
czej AMOS, 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12. PKO VIII 
O/Warszawa, nr 10201084-77578-270-1-111 (na za
łączonym na s. 37 przekazie pocztowym prosimy 
podać, których numerów dotyczy wpłata). Dla pre
numeratorów zamawiających minimum po 10 egz. 
każdego numeru - dodatkowo jeden egzemplarz 
bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera 
dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informa
cje można uzyskać pod numerem telefonu 834-65- 
21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS 
oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej im. 
Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieście 7) 
i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2). Sprzedaż „Spo
tkań z Zabytkami” prowadzą muzea:

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. Kopernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycz
nej, al. NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 1 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6 
Księgarnia „Glob-Tour“, ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Maty Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. 
Czackiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcin
kowskiego 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 Turystycz
nej, pl. Zamkowy
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 iecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyj
mowane są na III kwartał 1998 r. do 5 czerwca br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
III. ZŁOTNICTWO

3. Wyroby świeckie (XVI-XVIII w.)

Wykonywanie świeckich, użytkowych i czysto dekoracyj
nych przedmiotów ze szlachetnych kruszców ma w rzemio
śle artystycznym długą, sięgającą dalekiej starożytności tra
dycję. W Polsce występowały one już w średniowieczu na 
dworach królów, książąt i możnowładców, lecz były to 
przede wszystkim importy, znane dzisiaj jedynie z przeka
zów pisemnych. Rodzime rzemiosło dostarczało wówczas 
głównie złotniczych przedmiotów sakralnych. Dominowały 
one także w produkcji polskich cechów w dobie renesansu. 
Jednak humanistyczne zainteresowanie pięknym przedmio
tem, wzrost estetyki życia codziennego, przemiany obycza
jowe spowodowały, że i w Polsce, w sferach nie tylko dwor
skich, ale i wśród magnaterii, zamożnej szlachty i bogatego 
mieszczaństwa wzrosło zainteresowanie luksusowymi wy
robami złotniczymi. Wzrastający popyt spowodował zatem 
wzmożoną produkcję użytkowych przedmiotów świeckich. 
Najbardziej okazałe zabytki rodzimego świeckiego złotnictwa 
z XVI w. - to dwa srebrne kury Bractw Strzeleckich skupia
jących rzemieślników różnych profesji - insygnia Króla Kur
kowego, czyli zwycięzcy rokrocznie odbywanych zawodów 
strzeleckich. Kur warszawski powstał w 1552 r„ kur krakow
ski był darem króla Zygmunta Augusta z 1565 r. Oba wyroby 
mają kształt realistycznie przedstawionych, starannie grawe
rowanych srebrnych orłów, zdradzających w sposobie ujęcia 
i opracowania wpływy renesansowe. Charakterystyczne już 
dla manieryzmu zastosowanie oryginalnego kształtu i mate
riału odnajdujemy w datowanym na drugą połowę XVI w. 
kubku w kształcie sowy (przechowywanym w Państwowych 
Zbiorach Sztuki na Wawelu), wykonanym z oprawionego 
w srebro orzecha kokosowego. Wiadomo też, że sporządzano 
w Polsce popularne w manierystycznym złotnictwie europej
skim puchary-nautilusy, których czaszę stanowiła wypolero
wana, duża muszla ślimaka morskiego o tej samej nazwie, zaś 
bardzo dekoracyjną stopę, trzon, oprawę muszli wykonywano 
ze szlachetnych metali, korala i drogich kamieni. W naszych 
zbiorach muzealnych zachowały się jednak tylko nautilusy 
obcego pochodzenia, które, jak wiele luksusowych wyrobów 
złotniczych, sprowadzano do kraju głównie z Norymbergi 
i Augsburga.
Istnienie wielu polskich świeckich przedmiotów złotniczych 
z XVI i pierwszej połowy XVII w. poświadczają tylko archi
walia; do najliczniej zachowanych obiektów należą nato
miast srebrne łyżki. Zgodnie z przejmowanymi z Zachodu 
wzorcami obyczajowymi, propagującymi także bardziej wy
kwintny sposób jedzenia, srebrne łyżki zaczęły przy uroczy
stych okazjach zastępować pospolite łyżki drewniane czy 
cynowe. Goście przynosili je często ze sobą na ucztę - stąd 
powiedzenie o „łyżce za cholewą”; stanowiły też swoistą lo
katę kapitału i nawet w średniozamożnym domu szlachec
kim miano ich po kilkadziesiąt sztuk. W XVI i XVII w. łyż
ki owe miały płytki, muszlowaty czerpak, połączony płaską 
płytką z dość długim, wąskim, wielobocznym trzonkiem. 
Srebrne łyżki były wykonywane w wielu warsztatach złotni
czych, na ogół ich nie sygnowano, ale za to podkreślano pol
ską specyfikę tych wyrobów. Wzdłuż trzonków łyżek 
umieszczano bowiem rymowane sentencje lub przysłowia, 
jak np. SERCZE TAM ROSCZIE GDZIE SZY ZGODNY 
GOSCZIE, ZŁEGO OBYCZAJU STRZEŻ SIE I W GAJU, 
WSZYSTKO PRZEMINIE SŁAWA NIE ZGINIE, KTO 
MNIE SKRYJE BARDZO MOJ PAN BI JE. W XVII w. de
korowano też łyżki grawerowaniem lub techniką niello w ro
ślinne czy geometryczne wzory.

W polskim złotnictwie świeckim doby baroku, podobnie jak 
w sakralnym, czołową rolę odgrywał Gdańsk. Ożywione kon
takty gospodarcze i kulturalne tego miasta z zagranicznymi 
ośrodkami złotniczymi (głównie niemieckimi i niderlandzki
mi) sprzyjały przenikaniu na rodzimy grunt obcych wzorów, 
propagowanych także przez licznie osiadłych w Gdańsku za
granicznych mistrzów. Jednym z nich był Andrzej Mackensen 
I, twórca m.in. dwunastu pater z 1648 r., których czasze ozdo
bione były medalionami z podobiznami królów polskich, 
a wspierały się na trzonach w kształcie orłów. Patery te, ofia
rowane przez Gdańsk królowi Janowi Kazimierzowi, zostały 
następnie przez monarchę przekazane podskarbiemu koronne
mu Janowi Kazimierzowi Krasińskiemu (stąd ich nazwa - 
srebra podskarbiowskie). Do charakterystycznych wyrobów 
gdańskich z drugiej połowy XVII i XVIII w. należały srebrne, 
niekiedy złocone lub zdobione bursztynem kufle - cylindrycz
ne, przysadziste, najczęściej z nakrywami i ekspresyjnie wy
giętymi uchami. Dekorowano je miękko repusowanym, gę
stym, wypukłym ornamentem roślinnym lub scenami o tema
tyce biblijnej. Podobnie plastyczną dekorację figuralną bądź 
roślinną stosowali gdańscy złotnicy na barokowych tacach 
i półmiskach. Znakomitym przykładem takich wyrobów jest 
taca ze sceną triumfu króla Jana III (w zbiorach wilanow
skich) wykonana około 1683 r. przez Jana Gotfryda Holla czy 
skromniejsza, opracowana w bardziej płaskim reliefie i gra- 
werunku roślinnym taca z fundacji Sapiehy - dzieło Christia
na Schuberta II z 1711 r.
Barokowe formy i ornamentykę stosowano w polskim złot
nictwie świeckim aż do czwartej ćwierci XVIII w. W XVIII 
w. nadal wykonywano, głównie w Gdańsku i Toruniu, kufle, 
patery i dzbany o miękko zarysowanych, plastycznych for
mach, pokryte bujnym, repusowanym ornamentem, którego 
barokowe motywy (liście akantu, girlandy kwiatów i owo
ców, panoplia) łączono z nowymi wzorami rokokowymi; ro- 
caille’ami, kogucimi grzebieniami, delikatnymi wiciami ro
ślinnymi. Mistrzem tego typu dekoracji byl zwłaszcza 
gdańszczanin Jan Gotfryd Schlaubitz. W swoich wyrobach 
sakralnych odwoływał się on bezpośrednio do wzorów zna
komitego mistrza francuskiego rokoka, Jeana Aurele’a Me- 
issoniera; wykonywał też przedmioty świeckie w stylu roko
kowym, odznaczające się wysokim poziomem artystycznym 
i warsztatowym. Jego dziełem z 1752 r. jest popularny w do
bie baroku i rokoka komplet - misa i dzban, tzw. nalewka, 
służące do obmywania rąk (przechowywane obecnie w Mu
zeum Narodowym w Warszawie).
Świeckie wyroby złotnicze powstawały w omawianym cza
sie także w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lwowie, Wil
nie i Lublinie - ich poziom nie dorównywał jednak przed
miotom z przodującego ośrodka gdańskiego. Jego zdecydo
waną dominację przerwali dopiero w ostatniej ćwierci XVIII 
w. złotnicy warszawscy, szybko i powszechnie przejmujący 
nowy styl - neoklasycyzm. Ich dzieła omówimy w następ
nym odcinku dziejów polskiego rzemiosła artystycznego.
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