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Od redakcji
Swego czasu pisaliśmy w tym miejscu 
o rozpoczynających się badaniach ar
cheologicznych w związku z budową 
autostrad i rurociągu gazowego z pół
wyspu Jama! w Rosji do Niemiec. 
„Wielka rura” przetnie nasz kraj na 
długości około 700 km od granicy 
z Białorusią. Niezwykle zasłużony dla 
prowadzenia badań okazał się inwe
stor polskiego odcinka - Europol 
Gaz, co jest sprawą bez precedensu, 
bowiem inwestorzy na ogół niezbyt 
chętnie patrzą na czasochłonne prace 
naukowe, nie mówiąc już o ich finan
sowaniu. Tym razem wszystko prze
biega bez trudności - przy firmie po
wołany został zespół koordynujący 
badania, które odbywają się przed za
sadniczymi pracami ziemnymi. 
W ubiegłym roku znaleziono m.in. 
osadę z połowy V tysiąclecia p.n.e. ko
ło Włocławka z zarysami dużych 
chat, ośrodek warzenia soli z przeło
mu er koło Mogilna, świątynie z I w., 
pracownie bursztyniarskie z III-IV w. 
itd. Postawę inwestora i same badania 
wysoko ocenia Rada Europy - 
w czerwcu br. w jej siedzibie w Stras
burgu ma być otwarta wielka wysta
wa polskich znalezisk. Mamy nadzie
ję, że taka ekspozycja pokazana bę
dzie także w Polsce.
Na s. 3 prezentujemy artykuł o zagro
żeniach, jakie dla obiektów zabytko
wych niesie prywatyzacja i upadanie 

dawnych zespołów przemysłowych. 
Dotyczy to tylko Radomska i Toma
szowa Mazowieckiego, ale wiadomo, 
że dzieje się tak w całym kraju. War
to przypomnieć, że od 1995 r. realizo
wany jest program ochrony zabytków 
techniki w prywatyzowanych przed
siębiorstwach państwowych - wyko
nuje się dokumentację, wpisuje do re
jestru zabytków. Jednak odnosi się to 
tylko do wyselekcjonowanych obiek
tów. Zresztą, jak się okazuje, wpis do 
rejestru nie zapobiega niszczeniu, 
czego przykładem jest włocławska fa
bryka fajansu zarejestrowana w 1987 
r., będąca obecnie w ruinie. Nie ma 
bowiem generalnej strategii ochrony 
całego dziedzictwa przemysłowego 
i dopóki nie zostanie ona opracowana, 
będziemy tracić kolejne zabytki tech
niki. W numerze zajmujemy się także 
odbudową warszawskiego ratusza (s. 
8) - odtwarzanie zabytkowych fasad 
kryjących nowoczesne budynki jest 
do przyjęcia, ale tylko w wypadku bu
dowli całkowicie zniszczonych. Pisze- 
my o tym przestrzegając, aby metoda 
ta nie stała się precedensem do wybu
rzania obiektów zabytkowych. Na
stępny numer, czerwcowy, poświęco
ny będzie zabytkom Poznania. Nu
mer rozpocznie krótka rozmowa z wi
ceministrem kultury Stanisławem 
Żurowskim na temat reformy admi
nistracyjnej kraju.
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przeglądy 
poglądy

Do roku 2000 Wawel ma być go
towy na przyjęcie rzesz tury
stów. Prowadzone od wielu lat 
prace remontowo-konserwator
skie mają na celu utrzymanie 
zabytku w odpowiednim do jego 
rangi stanie. Odrestaurowane 
zostały bezcenne, drewniane 
stropy kasetonowe, odnowione, 
a niekiedy wręcz na nowo odkry
te fryzy w salach reprezentacyj
nych, odtworzone sztukaterie 
i ztocenia w gabinecie Zygmunta 
III Wazy. Zabiegom konserwa
torskim poddawana jest Sala 
Senacka z arrasami. Teraz na 
odnowę czeka wawelski dziedzi
niec. Problem jest dość trudny, 
ponieważ ma on zostać wyłożo
ny ciosami z jurajskiego wapie
nia. Tymczasem wszystkie pod
krakowskie kamieniołomy są już 
wyeksploatowane i jest kłopot 
ze zdobyciem materiału zgodne
go z historycznymi przekazami. 
Miejmy jednak nadzieję, że dzię
ki licznym sponsorom, wspoma
gającym finansowanie wielu 
prac na Wawelu, i ten problem 
zostanie rozwiązany.

(„Gazeta Krakowska”, 
11 II 1998)

♦ * *
W lutym br. w Toruniu odbyty się 
już po raz czwarty Międzynaro
dowe Targi Konserwacji Zabyt
ków i Renowacji Miast oraz III 
Giełda Zabytków. W Targach 
uczestniczyło 110 firm z Polski, 
byli też Niemcy, Włosi, Holen
drzy i Ukraińcy. Ponad 40 arty- 
stów-rzemieślników oferowało 
odbudowę obiektów łącznie 
z odtworzeniem wnętrz i ich wy
posażeniem. Proponowały swo
je usługi m.in. pracownie witra
ży, tkactwa, kowalstwa, meblar
stwa, rzeźby, malarstwa. Były 
też firmy, które prezentowały 
technologie osuszania budyn
ków, ochrony przed zawilgoce
niem i walki z grzybami. Na Gieł
dzie Zabytków pięć oddziałów 
Agencji Rolnej Skarbu Państwa 
(ze Szczecina, Bydgoszczy, 
Wrocławia, Olsztyna i Zielonej 
Góry) przedstawiło oferty sprze
daży kilkuset zabytkowych 
obiektów, głównie dworów i pa
łaców. Wśród propozycji sprze
daży znalazł się nawet kościół 
w Izbicy Kujawskiej, należący do 
prywatnego właściciela.

(„Gazeta Wyborcza”, 3 III 
1998)

* * *

Kolejny zagraniczny biznesmen 
złożył ofertę zakupu i odrestau
rowania polskiego zabytku. Tym 
razem jest to Florian Lauda, brat 
słynnego kierowcy rajdowego, 
byłego mistrza świata, Austriaka 
Niki Laudy. Zainteresował się on 
zamkiem Grodno w wojewódz
twie wałbrzyskim. Przedstawił 
wstępny projekt zagospodaro
wania terenu, na którym wznie
siony został około 1340 r. za
mek. Po remoncie część obiektu 

zaadaptowana byłaby na luksu
sowy hotel. Planuje się także re
nowację parku krajobrazowego, 
otaczającego zamkowe wzgó
rze. Florian Lauda, poza progra
mem turystyczno-wypoczynko
wym, chciatby w zamku umie
ścić również swoją rezydencję. 
Złożona propozycja przyjęta zo
stała z dużym zainteresowaniem 
przez władze wojewódzkie, po
nieważ realizacja przedstawio
nego projektu mogłaby zapew
nić całkowitą odbudowę zabytku 
średniowiecznej architektury na 
Dolnym Śląsku.

(„Kurier Polski”, 4 II 1998)

* * *

Widok Pałacu w Wilanowie 
Bernarda Bellotta zw. Canaletto

W dniu 24 lutego br. w Pałacu 
Wilanowskim w Warszawie od
byto się uroczyste spotkanie 
z okazji podwójnego jubileuszu
- 70-lecia urodzin i 50-lecia 
działalności na polu upowszech
niania, ochrony i konserwacji za
bytków - dra Wojciecha Fijał
kowskiego, historyka sztuki, mu- 
zeologa i konserwatora zabyt
ków (na tamach „Spotkań z Za
bytkami” życzenia z tej okazji 
przekazaliśmy Jubilatowi w nr. 7
- 1997). Na spotkaniu odbyta 
się prezentacja nowej książki 
Wojciecha Fijałkowskiego Kró
lewski Wilanów oraz wręczenie 
Jubilatowi specjalnie przygoto
wanej przez zespół autorów 
w darze publikacji In artium hor- 
tis. Studia i szkice z dziejów 
sztuki, konserwacji zabytków 
i muzealnictwa.
Organizatorami spotkania było 
Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami, Stowarzyszenie Konser
watorów Zabytków oraz Mu
zeum Pałacu w Wilanowie.

* * *

Władze Szczecina i firma Ameri
can Retail Systems (ARS) pod
pisały umowę w sprawie odre
staurowania secesyjnej części 
centrum miasta. Inwestycja ma 
kosztować około 200 min zł 
i trwać od czterech do siedmiu 
lat. Prace renowacyjne mają ob
jąć około 50 kamienic, oficyny 
oraz zagospodarowanie placów. 
Całość przedsięwzięcia została 
podzielona na cztery etapy. Po 
ich zakończeniu firma ARS, fi
nansująca renowację, ma stać 
się wfaścicielem odnowionych 
obiektów i zarabiać na ich dzier
żawie oraz sprzedaży. Dotych

czasowi lokatorzy remontowa
nych domów dostaną nowe 
mieszkania w innych dzielni
cach. W odnowionych znajdą 
się eleganckie apartamenty, biu
ra, sklepy i kawiarnie. Kilkudzie
sięciometrowa ulica Bogusław
skiego, oddzielająca kwartały 
przekazane Amerykanom do re
nowacji, ma być przekształcona 
w pasaż handlowy.

(„Gazeta Wyborcza”, 
21-22 II 1998)

* * *

częty został remont i w związ
ku z tym ponad 50 trumien 
znajdujących się w kryptach 
pod nawą na czas trwania prac 
musiano przenieść pod prezbi
terium. Operacja trwała kilka
naście godzin; przeprowadzili 
ją pracownicy specjalistycznej 
firmy „Sigma”. Na niektórych 
trumnach zachowały się reszt
ki tkanin, metalowe ozdoby 
i okucia. Prawie na wszystkich 
przetrwały monogramy zmar
łych i daty śmierci. Najstarsze 
trumny pochodzą z końca XVII

W dniach od 15 lutego do 15 
marca br. Muzeum Lubelskie 
zorganizowało pierwszą w histo
rii polskiego muzealnictwa wy
stawę ukazującą postać Chry
stusa Frasobliwego w sztuce lu
dowej. Zgromadzono na niej 
102 świątki oraz 11 olejnych ob
razów z drugiej potowy XIX i po
czątku XX w. z pejzażami z ka
pliczką, m.in. pędzla Franciszka 
Kostrzewskiego, Stanisława 
Czajkowskiego, Vlastimila Hof
mana. Rzeźby małych i więk
szych Chrystusików (wielkości

Chrystus Frasobliwy z przydrożnej 
kapliczki z okolic Tarnowa 
(fot. Wiesław M. Zieliński)

od 15 do 85 cm) pochodziły z 16 
województw Polski, od łomżyń
skiego i ostrołęckiego na półno
cy po nowosądeckie i krakow
skie na południu. Przeważały 
rzeźby z drewna polichromowa
nego, ale byty także obiekty wy
konane z piaskowca, gipsu, gli
ny i zaprawy murarskiej. Więk
szość pochodziła z XIX i pierw
szej potowy XX w. Ich autorzy są 
na ogól nieznani i tylko nieliczne 
są datowane.

(„Gazeta w Krakowie", 
21-22 II 1998)

* * *

W nawie głównej Kościoła Ma
riackiego w Krakowie rozpo

Kościót Mariacki w Krakowie
(fot. Henryk Kuglarz)

i początku XVIII w. Spoczywa
ją w nich znamienici krakowscy 
mieszczanie.
Pod posadzką całego kościoła 
Mariackiego znajduje się aż 58 
komór grobowych, w któiych po
chowanych zostało kilka tysięcy 
osób.

(„Kurier Polski”, 4 II 1998)

* * *

W przyszłym roku minie 300 
lat od czasu zbudowania 
drewnianego kościoła Św. Le
onarda w Busku-Zdroju, naj
starszego zabytku w tym mie
ście, stanowiącego przy tym 
rzadki w Polsce przykład 
drewnianej architektury sakral
nej. Kościół jest niestety 
w bardzo złym stanie i od dłuż
szego czasu wymaga pilnego 
remontu. Według ekspertów 
przede wszystkim należy uzu
pełnić pokrycie gontowe dachu 
oraz wykonać opaskę odwad
niającą. Następnie należałoby 
przeprowadzić konserwację 
fragmentów malowideł we 
wnętrzu. Dotychczas za zebra
ne na cel remontu społeczne 
pieniądze udało się odnowić 
tylko połowę pokrycia dachu. 
Na pozostałe prace zabrakło 
środków. Jest jednak nadzieja, 
że władze miasta włączą się 
do całego przedsięwzięcia 
i świątynia doczeka się 
wszystkich niezbędnych prac 
remontowo-konserwatorskich.

(„Słowo Ludu”, W II 1998)

pp przeglądy 
poglądy
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Prywatyzacja 
zakładów przemysłowych 

niesie zagrożenie 
dla zabytków techniki 

i obiektów towarzyszących. 
Tylko 

szybkie działania 
prawne 

uchronią je 
od zniszczenia.

Zabytki
i prywatyzacja

EWA GWÓŹDŹ

W naszym kraju od kilku lat dokonuje się 
zmiana systemu ekonomicznego. 

Zakłady przemysłowe, dotychczas 
państwowe, często upaństwowione 

po wojnie na mocy przepisów ustawy 
o nacjonalizacji przemysłu 

z 3 stycznia 1946 r., 
której praworządność jest dziś 

podważana, zyskują nowego właściciela. 
Przeważnie stają się spółkami akcyjnymi 

lub spółkami skarbu państwa. 
Wiele z nich jednak upada i majątkiem 

rozporządza wtedy syndyk masy 
upadłościowej. Z procesami tymi wiąże się 

- całkowicie pomijane w rachunku 
ekonomicznym - zagrożenie w sferze 
kultury, oczywiście pod warunkiem, 

że zespoły fabryczne, pochodzące 
w większości z XIX w., uznajemy za część 

dziedzictwa kulturowego.

P
roblem dotyczy nie tylko zabudo
wań o charakterze produkcyjnym 
z maszynami i urządzeniami 
technologicznymi, lecz również 
ściśle powiązanych z fabrykami osiedli ro

botniczych i pałaców fabrykanckich. Para
doks polega na tym, że są one bardziej za
grożone w obecnych czasach początkują
cego kapitalizmu niż w niesławnej pamię
ci okresie gospodarki socjalistycznej opar
tej na systemie zarządzania centralnego 
i przelewania pieniędzy państwowych czę
sto z jednego worka w drugi. Wtedy utrzy
manie nierentownych budynków nie było 
problemem, podobnie jak przy braku real
nego rachunku ekonomicznego utrzyma
nie przez zakłady przemysłowe pałaców 
i osiedli robotniczych. Inna sprawa, że 
dziś znajdują się one w stanie tragicznym, 
były bowiem często od lat pozbawione ge
neralnych remontów.
Obecnie niezależnie od formy własności, 
w warunkach ostrej konkurencji rynkowej 
i wysokich podatków liczonych od „po
wierzchni produkcyjnej” - zamyka się nie
rentowne bądź będące na granicy rentow
ności oddziały, budynki produkcyjne, na
wet poszczególne zakłady wchodzące 
w skład różnych przedsiębiorstw. Nielicz
ne zachowane stare maszyny zwykle się 
złomuje (wyjątkiem są sytuacje, gdy dają 
one oryginalną specjalistyczną produkcję, 
nie do odtworzenia nowoczesnymi maszy
nami, np. krosno do produkcji kordu 
w Tomaszowskiej Fabryce Filców Tech
nicznych - dawnej fabryce sukna „Bato- 
wia” z XIX w.). Czasem dochodzi do upa
dłości fabryk. Nie jest to nic nowego - 
wystarczy prześledzić historię różnych za
kładów przemysłowych, by dowiedzieć 
się, że podobne procesy często zachodziły 
w przeszłości. Przejmowanie zakładów 
przez większe, prężne firmy, różne fuzje 
i zmiany właścicieli nie były rzadkością, 
tym bardziej w naszym nękanym wojnami 
i powstaniami kraju. Jednak zwykle - po
mijając pożary i zniszczenia w czasie wo
jen - budynki pozostawały, ulegając tylko 
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przekształceniom i modernizacjom zwią
zanym z postępem technicznym i zmianą 
profilu produkcji określoną przez rynek. 
Przy obecnych wymogach technologicz
nych i higieny pracy często niemożliwa 
jest adaptacja starej substancji do bieżą
cych potrzeb. Całe zespoły fabryczne lub 
poszczególne ich obiekty pustoszeją. Nie
kiedy przedsiębiorstwa dokonują podziału 
i sprzedają wycinki terenu wraz z budyn
kami, kiedy indziej wyburza się hale pro
dukcyjne z towarzyszącą im zabudową, 
niezależnie od stanu technicznego, zdarza
ją się też podpalenia (celowe czy przypad
kowe?) poprzedzające rozbiórkę.
W większych miastach, np. w Łodzi, ła
twiej sprzedać bądź wydzierżawić duże 
hale na hurtownie, domy meblowe itp. 
Trudniejsza sytuacja jest w mniejszych, 
np. w Tomaszowie Mazowieckim czy Ra
domsku. W Tomaszowie stoi pusty cały 
tzw. zakład B, należący do zakładów „Ma- 
zowia” SA (fabryka sukna H. Landsberga 
z 1900 r.), w Radomsku najstarsza część 
Radomskiej Fabryki Mebli - dawny za
kład Thoneta, założony przez synów twór
cy mebli giętych. W obu tych fabrykach 
znaleźć można kilka obiektów o bardzo in
teresującej formie plastycznej, ciekawej 
dekoracji, często oryginalnej konstrukcji, 
pozwalającej docenić umiejętności inży
nierów, którzy przeszło 100 lat temu do
brze radzili sobie z przekryciem dużych 
powierzchni. Prawie na moich oczach, 
podczas pracy nad opracowywaniem tych 
obiektów, spłonął, a później został roze
brany jeden z budynków dawnej fabryki 
Thoneta, rozebrano też m.in. kotłownię 
o ciekawej formie plastycznej w fabryce 
Landsberga. Zresztą rozbiera się też stare, 
nieprzydatne budynki w zakładach funk
cjonujących. Spółka tomaszowska doko
nała geodezyjnego podziału terenu zakła
du i sprzedaje go „po kawałku” wraz z bu
dynkami lub po ich wyburzeniu, ewentual
nie oddaje w dzierżawę. Możliwe jest to 
w wypadku małych budynków, bowiem 
utrzymanie dużych hal fabrycznych prze

kracza możliwości niewielkich prywat
nych firm produkcyjnych lub hurtowni. 
Stosunkowo łatwo jest natomiast sprzedać 
niskie budynki pomocnicze czy biurowe. 
Znaczenie ma także ich usytuowanie 
w stosunku do ulicy. W zespole tym znaj
duje się np. utrzymany w dobrym stanie 
technicznym budynek dawnej siłowni 
z 1900 r., ponieważ jednak położony jest 
w głębi fabrycznej posesji, nikt nie chce 
go zagospodarować. Wynika z tego wnio
sek, że właściciel terenu powinien przy 
podziale myśleć kategoriami urbanistycz
nymi, przewidując dostępność poszcze
gólnych działek, dojazdy itp.

Domy pracownicze przeważnie są 
użytkowane, niekiedy przekazane 
przez zakłady na własność gminy lub mia

sta. Dzięki temu dopóki mieszkają w nich 
ludzie - dokonuje się przynajmniej doraź
nych remontów. Zwykle jednak brakuje 
środków na remonty generalne, wprowa
dzanie lub naprawę instalacji wodno-ka
nalizacyjnych, gazowych, centralnego 
ogrzewania, przebudowę mieszkań w kie
runku ich większej funkcjonalności. Nie
którzy lokatorzy na własny koszt wykonu
ją instalację kanalizacyjną i budują np. ła
zienki. Tak dzieje się w Piotrkowie przy 
ul. Sulejowskiej, w dawnych domach pra
cowników Piotrkowskiej Fabryki Mebli 
z końca XIX w. Często brak wygód i niski 
czynsz powodują, że w starych domach ro
botniczych pozostają emeryci i ludzie 
z tzw. marginesu społecznego, którzy do
datkowo dewastują budynki. Domy drew
niane o niskiej wartości technicznej naj
częściej wyburza się z uwagi na nieopła
calność remontu i zagrożenie pożarowe, 
zupełnie nie biorąc pod uwagę ich warto
ści estetycznych i historycznych - są to 
bowiem oryginalne zespoły urbanistyczne, 
często jednorodne stylistycznie. W wy
padku mieszkańców część z nich decyzję 
o wyburzeniu i perspektywę przeniesienia 
się do bloków przyjmuje z radością, inni 
wolą pozostać w starych domach z uwagi
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1. Budynek siłowni 
na terenie 
fabryki sukna Landsberga 
w Tomaszowie Mazowieckim

2. Plan tomaszowskiej fabryki Landsberga:
1 - willa kierownictwa fabryki (1900 r.),

2 - zespół budynków pomocniczych (ok. 1900 r.),
3 - kuźnia, potem stolarnia i warsztat mechaniczny (1900 r.),

4 - zespół budynków pomocniczych (m.in. 4a - stolarnia, 
4b - magazyn węgla i palenisko; całość z 1890 r.),

5 - suszarnia (1859 r.) , 6.7.8. - budynki produkcyjne,
9 - siłownia (ok. 1900 r.),

10 - kotłownia (ok. 1900 r., rozebrana w październiku 1997 r.), 
11 - budynek gremplarni (oryginalna klatka schodowa, 1890 r.),

12 - budynek produkcyjny (1890 r.),
13 - budynek administracyjny (1900 r.),

14 - budynek magazynowy (ok. 1900 r.),
15 - budynek pomocniczy (ok. 1900 r.)

3. Willa
Landsberga
w Tomaszowie Mazowieckim
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na przyzwyczajenie, więzi sąsiedzkie, 
ogródki i cały swoisty styl życia - nie do 
odtworzenia we współczesnym osiedlu. 
Przychodzą tu na myśl śląskie „familoki”, 
jak Nikiszowiec i Giszowiec w Katowi
cach, tzw. Księży Młyn w Łodzi, ale także 
np. domki przyfabryczne robotników 
i majstrów w Gomunicach koło Radomska 
z około 1910 r. Są one drewniane, pięknie 
zdobione, tonące w zieleni, mają ogródki 
i podwórka, gdzie dzieci bawią się bez-

4. Dom pracowniczy 
przy ul. Barlickiego 

w Tomaszowie Mazowieckim

5. Radomsko 
- fragment fabryki 

mebli Thoneta

piecznie, a starzy gawędzą siedząc na ław
kach. „Tutaj nigdy nie zamykało się drzwi 
na klucz”- wspomina była mieszkanka. - 
„Nikt by nic nie ukradł, a sąsiadka często 
przypilnowała dziecka albo dopatrzyła go
tującej się w kuchni zupy”. W latach sie
demdziesiątych wyburzono tu sporo do
mów z obawy przed pożarem, a ludzi prze
niesiono do bloków. Pozostałych budyn
ków chwilowo ten los nie czeka, choćby 
z tej przyczyny, że nie wiadomo, co zrobić 
z mieszkańcami. Ale ten swoisty klimat - 
to nie wszystko. Brakuje instalacji sanitar
nych, wnętrza ogrzewane są piecami, a dla 
zakładu osiedle jest obciążeniem, bowiem 

czynsze nie pokrywają kosztów niezbęd
nych remontów i modernizacji.

Problemem są też pałace fabrykanckie.
Czasem stanowią one własność zakła

du, choć niekiedy znajdują się poza tere
nem fabryki, na osobnej posesji. Do tej po
ry pełniły głównie funkcje biurowe lub so
cjalne - znajdowały się tam zakładowe do
my kultury, przychodnie, żłobki, przed
szkola. Obecnie utrzymanie pałaców sta
nowi duży problem finansowy i budynki 
niejednokrotnie stoją puste, często są wy
stawiane na sprzedaż. W Tomaszowie Ma
zowieckim pusta jest okazała, położona 
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w parku willa Kliendiensta, niegdyś wła
sność zakładów „Wistom”, obecnie prze
kazana Piotrkowskiej Spółdzielni Inwali
dów, która się nią nie zajmuje. Budynek 
stoi otwarty, nie zabezpieczony, przez 
dziury w dachu leje się woda, niszcząc 
stropy. Nie wiadomo również, jaki będzie 
los pięknego drewnianego dworku na tere
nie fabryki oraz drewnianego budynku re- 
zydencjonalnego z XIX w. w ośrodku wy
poczynkowym zakładów, malowniczo po

go i blokującego pomysły nowego właści
ciela, pragnącego dostosować układ wnę
trza do nowych potrzeb. Trzeba podkreślić 
znaczenie reklamy, informacji i umiejęt
ności poruszania się na rynku zabytko
wych nieruchomości. Czy można sobie 
wyobrazić specjalistyczną firmę zajmują
cą się obrotem nieruchomościami o szcze
gólnych walorach zabytkowych, histo
rycznych i plastycznych? Jej działalność 
mogłaby dotyczyć wszystkich rodzajów

6. Drewniana 
willa
w Zakościelu

(zdjęcia:
Ewa Gwóźdź)

łożonym nad Pilicą w Zakościelu koło 
Inowłodza. Kłopoty z pofabrykanckimi 
pałacami ma także Łódź, choć tu łatwiej 
o nowego właściciela.
W wielu obiektach nie uregulowana jest 
sytuacja prawna, wciąż brak rozstrzygnięć 
ustawowych dotyczących ewentualnego 
zwrotu przejętego po wojnie majątku. 
Często przed przystąpieniem do przetargu 
trzeba wykonać długą kwerendę prawną. 
Jednak nawet obiekty o czystej hipotece 
niełatwo sprzedać, odstrasza bowiem ska
la koniecznych remontów i nadzór konser
watora zabytków, starającego się dopro
wadzić do przywrócenia stanu pierwotne- 

obiektów zabytkowych. Wymaga to jed
nak także przemian w świadomości inwe
storów: przedsiębiorca powinien zrozu
mieć, że piękny, odrestaurowany stary bu
dynek o interesującej formie może być wi
zytówką jego firmy! Na zachodzie Europy 
firmy konkurują ze sobą także niebanalną 
architekturą budynków biurowych i pro
dukcyjnych. Tymczasem miniona epoka 
przyzwyczaiła nas do tego, że budownic
two przemysłowe - to tylko czysto funk
cjonalne pomieszczenia produkcyjne i nie
wielu przedsiębiorców przywiązuje wagę 
do ich wartości estetycznych.

Ewa Gwóźdź
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W warszawskim 
numerze 

„Spotkań z Zabytkami” 
(nr 4,1996) 

zamieściliśmy artykuł 
Wiesława Olszowicza 

o badaniach terenu 
pod dawnym ratuszem. 

Dziś wznosi się tu 
historyczna fasada, 

a za nią 
nowoczesny gmach.

Metoda
JANUSZ MILISZKIEWICZ

Bezpowrotnie minęły czasy, kiedy zabytki 
rekonstruowaliśmy tak wiernie, jak np. 

Zamek Królewski w Warszawie. 
Na pl. Teatralnym znów stoi pałac 

Jabłonowskich, ale historyczny wygląd ma 
tylko fasada. Ukryta za nią bryła - to 

supernowoczesny gmach, nie mający nic 
wspólnego z historią, przystosowany do 
potrzeb inwestorów - Banku Rozwoju 
Eksportu zajmującego część po lewej 

stronie wieży i Citibanku, mieszczącego się 
po stronie prawej. Nowoczesną bryłę 

zaprojektował Jerzy Czyż z zespołem, zaś 
historyczną fasadę Wiesław Olszowicz 

Z Pracowni Konserwacji Zabytków 
„Zamek”. Za pieniądze BRE rozpoczęto 
odbudowę klasztoru Panien Kanoniczek 

i dawnej kamienicy Bruna. W obydwu 
obiektach zostaną zrekonstruowane 

również tylko fasady. Rodzi się nowa 
metoda odnowy zabytków...

R
ekonstrukcja fasady pałacu Jabło
nowskich wymagała żmudnych ba
dań, przede wszystkim architekto
nicznych. Wojewódzki konserwa
tor zabytków powierzył je PKZ „Zamek”. 

Gmach wzniesiony w drugiej połowie XVIII 
w. zaprojektował Dominik Merlini. W 1816 r. 
został zakupiony przez władze miejskie 
z przeznaczeniem na ratusz i odtąd był kilka
krotnie przebudowywany, zwłaszcza po poża
rze w 1863 r., kiedy całkowicie zmienił wy
gląd. Wówczas architekt Józef Orłowski do
dał m.in. wysokie dachy, balkony i wieżę 
z zegarami. Taki wygląd gmach zachował do 
1944 r. i fasadę postanowiono obecnie odtwo
rzyć w tym właśnie kształcie. Wiesław Olszo
wicz musiał przejrzeć w archiwach setki foto
grafii. Katalogi archiwów okazały się niedo
skonałe, często nie lokalizowano w opisach 
zdjęć wydarzeń rozgrywających się na tle ra
tusza. Bardzo przydatne były powojenne zdję
cia ruin. Wykonywano je zwykle z odległości 
kilku metrów, dzięki temu doskonale widać 
zachowane elementy, niedostrzegalne na pa
noramicznych zdjęciach nawet pod szkłem 
powiększającym. Równocześnie ze studiowa
niem fotografii W. Olszowicz prowadził ana
lizy porównawcze fasad gmachów, które Mer
lini zaprojektował mniej więcej w tym samym 
czasie, co pałac Jabłonowskich.
W rekonstrukcji fasady pomogły badania ar
cheologiczne. Odnaleziono np. konsolki spod 
gzymsu wieńczącego, wsporniki balkonu, 
tralki, fragmenty krat z okna pierwszego pię
tra, żeliwne barierki z wieży. Wiesław Olszo
wicz kilkadziesiąt lat wcześniej wykonał pro
jekt kamieniarki dla Zamku Królewskiego, 
m.in. na podstawie około dwóch tysięcy wy
dobytych z ruin fragmentów. Teraz z powo
dzeniem wykorzystał tamte doświadczenia, 
stworzył projekt fasady i z upoważnienia wo
jewódzkiego konserwatora nadzorował wyko
nanie wszystkich elementów jej wystroju. 
Czystą fantazją - wobec braku przekazów - 
są drobne fragmenty krat i wskazówki zegara. 
Takimi samymi badaniami poprzedzono od
budowę klasztoru Panien Kanoniczek i ka
mienicy Bruna.
Fasada otrzymała dawny wygląd, lecz zbudo
wana została nowoczesnymi metodami. Ścia
nę nośną postawiono z żelazobetonu, z ze
wnątrz obmurowano ją cegłami. Zbudowanie 
ceglanej ściany o grubości 12 cm i wysokości 
20 m, oddzielonej od ściany nośnej grubą izo-
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1.2.3. Kilka archiwalnych fotografii 
pomocnych przy odtwarzaniu fasady: 

z lat 1915-1918 (1), 
z 1932 r. w czasie pogrzebu Żwirki i Wigury (2) 

oraz z 1945 r., kiedy pozostał 
tylko fragment wieży (3)
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4.5. Rok 1998: zrekonstruowana fasada (4) 
zakrywająca od strony pl. Teatralnego 

nowoczesny gmach bankowy (5)

lacją cieplną, wymagało zastosowania skom
plikowanej techniki. Dla oszczędności więk
szość elementów kamieniarskich odtworzono 
w sztucznym kamieniu (tzw. lapidis). Z pia
skowca wykonano tylko przyziemne cokoły, 
kartusz, okładzinę parteru wieży od strony 
ulicy, balustrady balkonów oraz obramienia 
okien pierwszego i drugiego piętra wieży od 
strony placu.
Stoję na pl. Teatralnym - najważniejszym 
placu przedwojennej Warszawy. Od połu
dniowej strony widać stworzony przez Coraz - 
ziego gmach Opery Narodowej, naprzeciwko 
- zbudowany w ubiegłym roku pałac Jabło
nowskich, obok którego rozpoczęto budowę 
klasztoru Panien Kanoniczek i kamienicy 
Bruna. Od strony wschodniej, wzdłuż ul. Mo
liera rozciąga się szpetny blok, taki sam jak 
tysiące bloków wzniesionych od Archangiel- 
ska po Berlin Wschodni. Z kolei od strony za
chodniej rzucają się w oczy bloki i tandetny 
pawilon u zbiegu Senatorskiej i Bielańskiej. 
Nie trzeba znać najnowszej historii Polski, że
by patrząc na pl. Teatralny odgadnąć ducha 
czasów - minionych i współczesnych. Stojąc

(zdjęcia: 1,2,3 - ze zb. IS PAN 
i Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, 

4, 5- Wiesław M. Zieliński)

na pl. Teatralnym, uświadomiłem sobie, nie 
po raz pierwszy zresztą, że architekci są inży
nierami polskich dusz. Na równi z pisarzami 
mogą bowiem decydować o psychicznej kon
dycji pokoleń.
Przez kilka lat trwał spór, czy odtwarzać pół
nocną pierzeję pl. Teatralnego w historycz
nym kształcie, czy zabudować ją nowoczesną 
architekturą. Konflikt dotyczył właściwie tyl
ko tej jednej kwestii. Kiedy wreszcie zapadła 
decyzja o odbudowie fasad historycznych bu
dowli, zabrakło dostatecznej dyskusji, w jaki 
sposób to czynić, dlatego np. okna drugiego 
piętra pałacu Jabłonowskich przecięte są 
w połowie grubym stropem, ponieważ nowo
czesny gmach ma więcej pięter niż „zabytko
wa” fasada. Zabrakło także dyskusji, jak osta
tecznie ma wyglądać plac. Odpowiedź na to
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pytanie ma bowiem fundamentalne znaczenie. 
Może się zdarzyć, że na równie wielką skalę 
będziemy odtwarzać zabudowę innej ulicy lub 
placu. Musimy wtedy zadbać o symbiozę re
konstruowanych zabytków i otoczenia. Przy 
okazji odbudowy pałacu Jabłonowskich nikt 
nie wspominał, czy np. będziemy poprawiali 
urodę blokowiska stojącego wzdłuż ul. Molie
ra, czy planujemy rozbiórkę trzech szpetnych 
wieżowców, które wyłaniają się zza pałacu 
Jabłonowskich i, niestety, nie zasłoni ich ani 
klasztor, ani kamienica Bruna, czy na placu 
pojawią się stylowe latarnie, fontanny, traw
niki i drzewa, widoczne na przedwojennych 
fotografiach? Dziś na pl. Teatralnym panuje 
architektoniczny chaos. Czy życie w chaosie 
poprawia kondycję psychiczną?
Trwają przymiarki do odbudowy Pałacu Sa
skiego. Dyskusja ogranicza się przede wszyst
kim do kwestii, czy zabytek o symbolicznym 
znaczeniu wolno odbudowywać za obce pie
niądze. Polscy inwestorzy ich nie mają, a ob
cy kapitał znów odtworzy tylko historyczny 
wygląd, wypełniając wnętrza współczesną 
treścią.

Dziesięć lat temu „Spotkania z Zabytkami” 
(nr 2, 1988) zamieściły reportaż pt. Metoda 
Witoldówki. Z entuzjazmem przedstawiłem 
w nim sposób rekonstrukcji willi „Witoldów- 
ka” przy deptaku w Krynicy. Trudno sobie 
było wyobrazić krajobraz miasta bez tej trzy
piętrowej, drewnianej willi w stylu tyrolskim. 
Niestety, budulec uległ całkowitemu wyeks
ploatowaniu i konieczna była rozbiórka. 
Z przyczyn ekonomicznych i technicznych 
nie można było zbudować takiej samej willi 
z drewna. I wtedy Centralny Związek Spół
dzielni Mleczarskich, proroczo przewidując 
dzisiejsze tendencje, zbudował „Witoldów- 
kę” z betonu i obłożył ją drewnem, idealnie, 
pod nadzorem konserwatora zabytków, po
wtarzając pierwotny wygląd. Wówczas takie 
postępowanie wydawało się czymś szokują
cym, rewolucyjnym. Redakcja w komentarzu 
zaznaczyła, że nie podziela mojego entuzja
zmu. Dziś, kiedy możemy mówić wprost 
o „metodzie Jabłonowskich”, sposób odbudo
wy „Witoldówki” nabiera zupełnie nowych 
znaczeń.

Janusz Miliszkiewicz
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Niezwykłe serwisy

Pierwotnie służyły 
do serwowania-podawania 

herbaty, kawy, czekolady, 
później innych 

napojów i potraw. 
Są dziełami sztuki, 

często wykonywanymi 
na zamówienie władców, 

ich dzieje bywają 
niezwykłe ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z łat 1730-1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

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

Sułtański
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

Pozostawmy na chwilę przegląd słynnych 
serwisów Katarzyny II, by trzymając się 

chronologii oraz pamiętając o przysłowiu: 
„cudze chwalicie, swego nie znacie...” 

przyjrzeć się rodzimej produkcji, z jej 
najwspanialszym przykładem 

w omawianej tu dziedzinie: serwisem 
sułtańskim (tureckim). Wykonano go 

w latach 1776-1777 w podwarszawskim 
wówczas Belwederze, w „Królewskiej 

Fabryce Far furo w” Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Nie jest to serwis 

porcelanowy, lecz fajansowy. Ale to nie 
ma przecież żadnego znaczenia dla jego 

oceny. Uznawany za szczytowe osiągnięcie 
manufaktury, wychwalany za wysokie 

wartości artystyczne, zaciekawia też swoją 
historią. Niezwykłe dzieje tej zastawy 

w jakimś sensie wiążą się bowiem z losami 
naszego narodu, a w każdym razie 

stanowią odbicie pewnych zamierzeń 
politycznych, na których realizację 

historia nie zostawiła już czasu.

P
rzegrana Turcji w wojnie z Ro
sją w latach 1772-1774 oraz 
kończący te zmagania niechlub
ny dla imperium osmańskiego 
pokój w Kuczuk-Kajnardży (1774) nie 

przekreśliły jeszcze nadziei Polski wią
zanych z tym krajem. Dwór Stanisława 
Augusta Poniatowskiego wyraźnie ciążył 
w tamtą stronę. Wyrazem tych sympatii 
miał być drogocenny prezent - serwis 
wykonany na królewskie zamówienie dla 
nowego władcy w Konstantynopolu, suł-

1. Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1798) 
według sztychu I.S. Klaubera

tana Abdul Hamida I (1725-1789), panu
jącego w latach 1774-1789. Szybko oka
zało się jednak, że tlące się jeszcze nawet 
podczas sejmu rozbiorowego oczekiwa
nia Polaków trafiały wciąż w pustkę, 
a przychylność dla polskiej sprawy nie
udolnego i lękliwego władcy Turków by
ła już tylko papierowym poparciem tych 
nadziei. Ofiarowany sułtanowi serwis 
był jednak nie tylko wspaniałym prezen
tem i symbolem zbliżenia polsko-turec
kiego. Był to także dowód najwyższej 
umiejętności i starań pracowników za-
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trudnionych w belwederskiej manufaktu
rze.

Zlecenie obejmowało wykonanie 280 
sztuk naczyń. Część z nich, jak wynika 
z kwerendy przeprowadzonej w latach 
trzydziestych XX w. w liczbie około 30 
sztuk - przetrwało w Muzeum Starego 
Seraju w Stambule. Tam też zachował 
się dokument potwierdzający dostarcze
nie serwisu na dwór padyszacha. Miał te
go dokonać w roku 1192 ery muzułmań-

Królewska Manufaktura Fajansów w Belwederze 
założona została w 1770 r. w dawnych budynkach 
stajennych na terenie warszawskiego Belwederu 
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wyda
rzenia te poprzedziły dwa lata eksperymentów 
mających na celu uzyskanie porcelany, co 
w XVIII w. było ambicją każdego niemal dworu 
europejskiego. Próby te ostatecznie nie powiodły 
się. Uruchomiona jednak w miejsce planowanej 
wytwórni porcelany manufaktura fajansów już 
w pierwszych latach produkcji dostarczyła na 
dwór królewski oraz liczne dwory magnackie wie
lu dobrej jakości wyrobów fajansowych. Miały 
one zarówno charakter dekoracyjny, jak i użytko
wy, a bogata oferta 263 różnych wyrobów świad
czy o ambitnych planach młodej wytwórni. Manu
faktura znana była z pięknie dekorowanych wazo
nów w stylu wschodnim. W ciągu krótkiego trzy
nastoletniego okresu działalności wytwórnia wy
pracowała swoisty styl dekoracji malarskiej. Wy
soki poziom artystyczny zawdzięczała zarówno 
hojnemu mecenatowi króla, jak i kwalifikacjom 
oraz zdolnościom organizacyjnym sprowadzonych 
z Niemiec arkanistów: kierownika manufaktury 
Franciszka Józefa Teodora barona Schiittera, 
głównego modelarza Jana Waltzera i kierującego 
malarnią Gerarda Bachmayera. Ostatecznie jed
nak dobra jakość wyrobów Belwederu stanowiła 
efekt pracy byłych warszawskich garncarzy oraz 
wyuczonych w nowym zawodzie ochotników, któ
rzy potrafili stworzyć zgrany i dobrze wykwalifi
kowany zespół pracowników.

2. Sygnatura 
manufaktury 

belwederskiej

3. 4. Talerz (3) 
i półmisek (4)

2

skiej, co w kalendarzu gregoriańskim 
przelicza się na 1777 r., poseł i ambasa
dor do Rzeczypospolitej Polskiej Numan 
Bey. Nie zgadza się tylko, co stało się 
przyczyną wielu mylnych ocen i nieporo
zumień, liczba przywiezionych z War
szawy naczyń. W protokole wymienione 
są: „w typie wiedeńskim talerze małe 
i duże okrągłe i owalne sztuk 73, w typie 
wiedeńskim talerze okrągłe z kratką 
sztuk 16, w typie wiedeńskim koszyki 
sztuk 16, w typie wiedeńskim solniczki 
sztuk 12, talerzy sztuk 35, małych waz 

8”, co czyni łącznie: naczyń 160. A po
zostałe? W raportach fabrycznych doty
czących wykonania serwisu sułtańskiego 
mówi się o 136 różnych naczyniach i 144 
talerzach wchodzących w skład słynnej 
zastawy. Ze źródła tego wiemy ponadto, 
że cały serwis kosztował 1896 złotych, 
a dodatkowo Fryderyk baron Schiitter, 
kierownik belwederskiej manufaktury, 
otrzymał pokaźną kwotę 4690 złotych 
i 15 groszy na pokrycie złotem wszyst
kich 280 naczyń. Całkowity koszt wyko
nania serwisu zamyka się więc olbrzymią
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5. Czarka
według drzeworytu 

z 1877 r. 
6. Waza z nakrywą 

ustawiona 
na okrągtym 

półmisku

kwotą blisko 6600 złotych, co stanowiło 
około 2/3 wpływów ze sprzedaży w 1777 
r., ale nie uratowało tej krótko działają
cej manufaktury (1768-1780) przed ry
chłym jej zamknięciem. Przytoczone do
kumenty wskazują, że faktycznie do Tur
cji pojechała tylko część zamówionego 
przez króla serwisu - owe 160 sztuk, któ
re opisał w swoim protokole Numan Bey. 
Pozostałych 120 naczyń nie opuściło 
Warszawy. Zdaje się to poświadczać „In
wentarz magazynu mebli w Zamku War
szawskim sporządzony w miesiącu mar
cu 1795 roku”, w którym znajduje się 
m.in. następujący zapis: „Pięćdziesiąt 
dziewięć głębokich talerzy i sześćdzie
siąt talerzy płytkich z fajansu, malowa
nych na niebiesko, w różnych kolorach 
i złoconych, z fabryki Belwederskiej, 
stanowiących serwis stołowy, który Jego 
Królewska Mość podarował ambasado
rowi tureckiemu, 1 [dukat] za sztukę.” 
Naczynia z serwisu sułtańskiego dekoro
wane są obustronnie naszkliwnymi far
bami muflowymi. Za wzór posłużyły 
chińskie wyroby z lat 1720-1730, będące 
kopiami japońskiego zdobnictwa typu 
Imari (ornament kwiatowy z częstymi 
wyobrażeniami stylizowanych chryzan
tem). Naśladownictwo tego stylu, z cha
rakterystyczną chryzantemą w kolorze 
pomidorowoczerwonym oraz otaczają

cym ją wielobarwnym ornamentem bro
katowym stanowi w serwisie cel osta
teczny. Przykładano przy tym starań, by 
zdobienia te wypadły jak najlepiej, nie 
pozostawiając zbyt wiele miejsca pozba
wionego dekoracji malarskiej. Nie szczę
dzono też złota, na które, jak wiemy, po
szła znaczna część zapłaty za serwis. Na
czyń z reguły nie sygnowano, a jedynie 
sporadycznie, tylko na większych sztu
kach kładziono napis: Varsovie B. Za to 
na wszystkich naczyniach w owalnych 
rezerwach umieszczono złoty napis w ję
zyku tureckim: „Te prezenta i dary prze
syła Padyszachowi rodu Osmana Król 
Lechów, ażeby najzupełniejszą miłość 
i szczerą życzliwość okazać. W stolicy 
Warszawie.” Dedykację tę ułożył i na 
użytek Polaków jej sens objaśnił Antoni 
Łukasz Krutta (1727-1814), nadworny 
tłumacz króla Stanisława Augusta Ponia
towskiego.
Niemal sto lat później ogłoszono dru
kiem w Warszawie „Dziennik przyjęcia 
i pobytu nadzwyczajnego posła Porty ot- 
tomańskiej do Stanisława Augusta, Kró
la Polskiego, Wielkiego Księcia Litew
skiego i do Rzeczypospolitej Polskiej 
1777 r.”; jego autorem był tenże Antoni 
Krutta. W skrupulatnym opisie przebiegu 
wielomiesięcznej wizyty Numan Beya 
w Polsce nie zabrakło informacji o prze
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kazaniu posłowi wspaniałego podarunku 
dla Abdul Hamida I - serwisu sułtańskie- 
go z belwederskiej manufaktury. Z ksią
żeczki tej dowiadujemy się też, że nie 
był to jedyny prezent, jaki Numan Bey 
wywiózł z Polski. Od wojewody ruskie
go, księcia Augusta Czartoryskiego 
otrzymał on „śliczną tabakierkę złotą, 
wysadzaną brylantami i rubinami, jako 
upominek przyjaźni'’, a od hetmana wiel
kiego koronnego, Franciszka Ksawerego 
Branickiego - ogiera z rzędem wartości 
1500 dukatów. Jeśli zaś dodać do tego 
przyznane poselstwu diety - 56 dukatów 
dziennie - okaże się, że była to bardzo 
kosztowna wizyta. W kwestiach zasadni
czych chyba jednak udana, skoro Numan 
Bey, uroczyście zobowiązawszy się 
otrzymaną zastawę dostarczyć sułtanowi 
jak najrychlej i w stanie nienaruszonym, 
z zadania tego wywiązał się znakomicie. 
Serwis sułtański bezpiecznie dotarł na 
dwór padyszacha, gdzie przyjęty został 
z zadowoleniem i należnym ofiarodawcy 
szacunkiem. Co jednak było powodem, 
że w Muzeum Starego Seraju z tego du
żego i wartościowego zespołu naczyń 
pozostało tak niewiele? Wytłumaczenia 
tego stanu rzeczy należałoby zapewne 
szukać w uświęconych tradycją zwycza
jach i mentalności władców imperium 
osmańskiego. Sułtanowi podejmującemu 
w swoich pałacach licznych gości naj
większą radość zawsze sprawiało ich do
bre samopoczucie i zadowolenie. Często 
podczas biesiady obdarowywał on najdo
stojniejszych jej uczestników drobnymi 
upominkami. Niewielki deserowy tale
rzyk czy choćby solniczka z sułtańskiego 
serwisu były wymarzonymi wprost pre
zentami na takie okazje. Między innymi 
w taki właśnie sposób wiele naczyń po
chodzących z właściwego serwisu suł
tańskiego rozpierzchło się po świecie. 
Także w Polsce nie ma ich wiele. 
W zbiorach publicznych znajduje się 
około 10 naczyń, m.in. na Zamku Kró
lewskim w Warszawie oraz w krakow
skim i warszawskim Muzeum Narodo
wym. Nie zapominajmy, że podczas dru
giej wojny światowej uległo całkowite
mu zniszczeniu lub zaginęło wiele cen
nych zabytków ceramiki artystycznej.

Spotkanie z książką

Rola lasu
Nie byfo jeszcze na polskim rynku wydawniczym książki 

poświęconej w całości kulturotwórczej roli lasu. Wydaw
nictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu wydało publikację wła
śnie pt. Kulturotwórcza rola lasu (Poznań 1996) autorstwa 
Bohdana Kietczewskiego i Jerzego Wiśniowskiego, profeso
rów Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. 
Książka jest adresowana „do czytelnika wrażliwego na pięk
no i harmonię otoczenia niezależnie od rodzaju wykształce
nia”. Autorzy definiują kulturę jako „zdolność ludzi do twórcze
go korzystania z sil przyrody”. Właśnie ukazaniu integralności 
tematyki przyrodniczej z historią, kulturą i sztuką poświęcili 
swoją książkę. Przedstawiona została rola lasu, elementów 
jego struktury i mieszkańców jako źródeł inspiracji artystycz
nej w architekturze, rzeźbie, malarstwie, filmie, sztuce ludo
wej i użytkowej, także w muzyce i literaturze. Czytelnik znaj
dzie tu opisy budowli i dzieł sztuki inspirowanych kształtem 
drzew, liści, kwiatów, zwierząt, duchami lasu, przeczyta 
o wszechobecności lasu w dziełach kultury. Ta książka wzru
sza i uczy miłości oraz szacunku dla pierwotnego przecież 
wobec twórczości człowieka dzieła przyrody. Książka była do 
nabycia w Wydawnictwie Akademii Rolniczej w Poznaniu, au
torzy przygotowują jej drugie wydanie.

Wiesław Wiącek

Były wśród nich także naczynia z serwi
su sułtańskiego - 12 talerzy ze zbiorów 
Alfreda Faltera z Warszawy. Z obiektów 
zniszczonych w czasie działań wojen
nych tylko nieliczne egzemplarze udało 
się naprawić. O jednym z nich wspomina 
„Biuletyn Informacyjny Biura Odbudo
wy Stolicy” z 26 maja 1945 r.: „Dolne 
sale Zachęty przedstawiają w tej chwili 
dość przykry widok: leżą tam połamane 
meble, wartości muzealnej, kawałki 
rzeźb i porcelany. Konserwatorzy zajmu
ją się mozolnym sklejaniem szczątków 
porcelany sewrskiej, napoleońskiej, sa
skiej, Baranówki i Korca, waz japoń
skich, porcelany chińskiej z XV wieku 
i rekonstruują fragmenty orientalnych 
zbiorów prof. Czarnockiego. Artysta ma
larz Suchanek zrekonstruował już nie
które przedmioty porcelanowe - np. fili
żankę japońską i piękny talerz, który Sta
nisław August zamówił w Wytwórni 
Belwederskiej dla Sułtana, oceniany 
przed wojną na 100 dolarów w zlocie."

Wojciech Przybyszewski
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W orszańskim powiecie
„Babiniczem zaś nazwał się 
pan Andrzej od miasteczka 
Babinicze, leżącego niedale
ko Orszy, które od prasta
rych czasów do Kmiciców 
należało” - objaśnił Henryk 
Sienkiewicz w Potopie decy
zję chorążego orszańskiego 
o zmianie nazwiska na czas 
pokuty. Gdy dziś zbliżamy 
się do Orszy od południa, od 
strony Mohylewa, tablica 
z białoruskim napisem „Ba- 
biniczy” budzi znajome sko
jarzenia. Czy owe Babinicze 
rzeczywiście należały do his
torycznego Kmicica, noszą
cego imię Samuel, nie jest 
dowiedzione. Bez wątpienia 
natomiast orszański rodo
wód sienkiewiczowskiego 
bohatera - to zasadniczy po
wód, dla którego miasto na 
dalekich Kresach, nad Dnie
prem i Orszycą, wciąż żyje 
w naszej zbiorowej pamięci. 
Orsza, gród ruski wzmianko
wany pod datą 1067, w XII 
w. przeszedł we władanie 
książąt litewskich, by wraz 
z całym Wielkim Księstwem 
wejść w skład Rzeczypospo
litej. 8 września 1514 r. pod 
Orszą, przy ujściu do Dnie
pru rzeczki Kropiwny, roze
grała się wielka bitwa. Het
man wielki litewski Kon
stanty Ostrogski z trzydzie
stoma tysiącami ludzi do
szczętnie rozbił osiemdzie- 
sięciotysięczną armię mo
skiewską pod dowództwem 
kniazia Bułhakowa-Golicy, 
„który z całym obozem, 
wszystkimi działami i chorą
gwiami i mnóstwem wojska 
dostał się do niewoli, 30 000 
poległych na polu bitwy stra
ciwszy”. Zwycięstwo nad 
najeźdźcą upamiętnia drew
niany krzyż z napisem „Gie- 
rojam arszanskaj pieramo- 
gi”, ustawiony nad Kropiw- 
ną 7 września 1995 r. z ini
cjatywy orszańskiej parafii. 
W 1620 r. Zygmunt III Waza 
nadał Orszy, powiatowemu 
miastu województwa witeb
skiego, prawo magdebur-

1.2. Orsza: 
kościót Św. Józefa (1) 

i cerkiew Św. Ducha (2)

skie. Zagarnięta przez Rosję 
w pierwszym rozbiorze, stała 
się z kolei siedzibą powiatu 
guberni mohylewskiej. 7 i 8 
listopada 1812 r., podczas 
odwrotu spod Moskwy, 
w kolegium jezuickim kwa
terował Napoleon, a chwilo
we zatrzymanie Rosjan na 
Dnieprze pozwoliło na ewa
kuację korpusu marszałka 
Neya.
Orsza słynęła niegdyś z licz
nych, pięknych kościołów. 
Większość z nich zamienio
no na cerkwie lub zamknięto 
w latach zaborów, a potem, 
za władzy sowieckiej, zbu
rzono. Przetrwały natomiast 
przeznaczone na rozmaite 
cele gmachy klasztorne: ber
nardynów (1636, szpital), 
franciszkanów (1680, dom 
mieszkalny), trynitarzy 
(1714, archiwum) i bazylia
nów (1774, w ruinie) oraz
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3. Patac Lubomirskich 
w Jurcewie

4. Dwór Łubieńskich
w Mieżowie

5. Pałacyk Mokrzyckich 
w Wysokiem

6. Cerkiew Pokrowska 
w Dubrownie

(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)

kolegium jezuitów, miesz
czące dawniej szkołę i teatr 
(1690, do 1989 r. więzienie, 
teraz w ruinie). Ocalał jedy
nie podominikański kościół 
Św. Józefa Oblubieńca przy 
obecnej ul. Sowieckiej. 
Dominikanów sprowadził do 
Orszy w 1649 r. książę Hie
ronim Albrycht Drucki-So- 
kolnicki, starosta łuczanow- 
ski. Obecną, pierwotnie 
dwuwieżową świątynię 
wznoszono od lat osiemdzie
siątych XVIII w. do 1808 r., 
przebudowano w 1819 r. 
Wewnątrz wisialy portrety 
księcia Hieronima i jego żo
ny, namalowane według 
dawnych wizerunków przez 
Franciszka Smuglewicza. 
O wystroju wnętrza nic wię

cej nie wiadomo. Po kasacie 
zakonu w 1831 r. kościół stał 
się kościołem parafialnym, 
w 1870 r. rozebrano wieże, 
przestały też istnieć zabudo
wania klasztorne. Zamknięty 
w 1937 r., po drugiej wojnie 
został przebudowany na dom 
kultury budowlanych z salą 
kinowo-widowiskową. Od
rodzona wspólnota katolicka 
odzyskała kościelne mury 
w 1991 r. i ogromnym wysił
kiem przywróciła im funkcję 
świątyni. Od 1994 r. pro
boszczem jest ks. Jarosław 
Hybza, marianin, prężny go
spodarz rozleglej parafii. 
Planuje się generalny remont 
i rekonstrukcję fasady z od
budową wież.
Z wielu orszańskich cerkwi
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przetrwały tylko dwie. Cer
kiew Św. Ducha dawnego 
Kuteinskiego Bogojawleń- 
skiego monastyru z pierw
szej połowy XVII w., dopro
wadzona do ruiny, została 
niedawno odrestaurowana. 
Cerkiew Iljińska z 1880 r. 
czynna była nieprzerwanie. 
O istnieniu w Orszy społecz
ności żydowskiej świadczy 
zdewastowany cmentarz 
z niewieloma już zachowa
nymi nagrobkami z XIX 
i XX w.
Spośród miejscowości leżą
cych w pobliżu Orszy szerzej 
znane - dzięki Tomaszowi 
Zanowi - są jedynie Smola
ny, opisane w „Spotkaniach 
z Zabytkami”, 1996, nr 12. 
Ale i w kilku innych miej
scach znajdują się zabytki 
zapomniane, a godne uwagi. 
Na wysokim brzegu rzeki 
Skupiei w Jurcewie wznosi 
się potężny, dwupiętrowy 
gmach z czerwonej cegły, 
dziś szpital inwalidów wo
jennych. To dawny pałac 

Konstantego Lubomirskiego, 
budowany od 1820 r. Po 
śmierci księcia w 1870 r. nie 
wykończony wciąż obiekt 
odziedziczyła córka Jadwiga 
Grabowska. Jego wygląd 
utrwalił w 1877 r. Napoleon 
Orda. Prostokątna, dziewię- 
cioosiowa bryła pałacu 
z dwiema ośmiokątnymi 
basztami od ogrodu, nie 
zmieniła się zbytnio. Pod
czas powojennej odbudowy 
zastąpiono jedynie wysoki 
dach płaskim, zniknął też 
neogotycki krenelaż. Druga 
z córek księcia Konstantego, 
Anna Łubieńska, otrzymała 
w posagu folwark Mieżów. 
Jej syn Leon Łubieński wy
budował tu w 1901 r. neoba- 
rokowy dwór o fantazyjnie 
asymetrycznej elewacji 
głównej. Z prawej widnieje 
pięcioboczna absyda dwor
skiej kaplicy. Parterowa 
część ogrodowa została prze
budowana w latach pięćdzie
siątych. Dwór mieści kilka 
instytucji, a dawna kaplica 

pełni funkcję prowizorycz
nej cerkwi - mieżowska cer
kiew Woskriesieńska jest po
rośniętą drzewkami ruiną. 
Niewielki pałacyk z przeło
mu XIX i XX w. znajduje się 
we wsi Wysokie, dawnej po
siadłości Mokrzyckich. Od 
frontu opuszczonego dziś 
budynku widać ślad zburzo
nego ganku, wysunięty ryza
lit ogrodowy ma kształt pię- 
cioboku. Po obu stronach 
dziedzińca przed pałacem 
stoją dwie oficyny: murowa
na z 1912 r. i drewniana.
Na wschód od Orszy leży Du- 
browna - wymieniane w do
kumentach od początku XVI 
w. prywatne miasteczko Hle
bowiczów. W 1630 r. Miko
łaj Hlebowicz wzniósł tu 
drewniany kościół Św. Jerze
go i klasztor bernardynów. 
W 1809 r. na jego miejscu 
stanął kościół i klasztor mu
rowany. Po usunięciu bernar
dynów nowy właściciel, ksią
żę Potiomkin, sprowadził 
z Witebska pijarów. Obecnie 

po kościele nie ma śladu, 
a nieużytkowany budynek 
klasztorny szybko niszczeje. 
Cerkiew Pokrowska w Du- 
brownie, klasycy styczna 
z pierwszej połowy XIX w., 
wyróżnia się w okolicy od
biegającą od nieciekawej nor
my architekturą. Interesująca 
jest też drewniana cerkiew 
Św. Trójcy we wsi Orze- 
chowsk, przebudowana z sie
demnastowiecznej w 1812 r., 
ponoć dla upamiętnienia 
zwycięstwa Rosjan w bitwie 
z Francuzami nad Jeziorem 
Wielkim Orzechowskim. Zaś 
na cmentarzyku w Stachówce 
spoczywa generał Michaił 
Truchaczow, uczestnik walk 
z Napoleonem i wojny z po
wstańczą Polską w 1831 r. 
Zachowane tuż obok polskie 
nagrobki - to swoisty komen
tarz do usiłowań zaborcy, by 
polska mowa na zawsze znik
nęła także z orszańskiej zie
mi.

Jarosław Komorowski

Kamień księcia Borysa
WPotocku, na wysokim 

brzegu Dźwiny, nie
opodal soboru Św. Zofii 

zwraca uwagę wielki, ponad 
dwumetrowy głaz. Na chro
powatej powierzchni czer
wonego granitu wyryty jest 
duży krzyż, a po jego obu 
stronach ledwo widoczne li
tery staroruskiego alfabetu. 
Na napis sktada się symbol 
triumfu Jezusa Chrystusa: 
skrót jego imienia IC XPC 
z greckim słowem NIKA 
(zwycięża), a poniżej tekst 
„Gospodzi pomozi rąbu 
swojemu Borysu” (Panie po
móż słudze swemu Boryso
wi). Ryt ten sporządzono na 
rozkaz księcia połockiego 
Borysa, panującego w la
tach 1101-1128. Przypusz
cza się, że głaz, jak i inne 
podobne, wcześniej był 
obiektem kultu pogańskie

go. Ponieważ dawne wierzenia 
wciąż się utrzymywały, książę 
polecił wyryć na „bałwanie” na
pis przypieczętowujący zwycię
stwo chrześcijaństwa. Tych 
tzw. kamieni Borysowych, 
z różnymi wariantami tekstu, 
znano na początku XX w. co 

najmniej siedem: wiązały się 
z nimi liczne legendy. Kamień 
z Potocka, leżący pierwotnie 
w korycie Dźwiny koto wsi Pod- 
kościelce, 5 km od miasta, tam
tejsza ludność nazywała Borys 
Chlebnik - opowiadano, że 
o świcie zawsze leży na nim 

bochen świeżego chleba. 
W 1981 r. siedemdziesięcio- 
tonowy głaz przeniesiono na 
obecne miejsce.
Z pozostałych kamieni ist
nieją dziś tylko dwa. Pierw
szy, z napisem „Sulibor 
chriesf’w 1888 r. wywiezio
no z okolic Dzisny do Mo
skwy, gdzie można go oglą
dać w rezerwacie-muzeum 
Kotomienskoje. Drugi wciąż 
spoczywa w nurcie Dźwiny 
koto Drui. Największy był 
głaz z Dziattowa koto Orszy 
opatrzony datą 7 maja 1171 
r. i inskrypcją syna Borysa, 
księcia druckiego Ragwoto- 
da. W 1803 r. zbudowano 
nad nim cerkiew Borysa 
i Gleba. W latach trzydzie
stych wraz z trzema innymi 
został w ramach walki z reli- 
gią zniszczony przez władze 
sowieckie, (jk)
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Kamedulska pustelnia

W
 XVII w., dobie kontr
reformacji, w Rze
czypospolitej Obojga 

Narodów fundowano liczne no
we klasztory dla zgromadzeń 
zakonnych. W tym czasie po
wstała większość polskich pu
stelni kamedułów, a wśród nich 
w Pożajściu (lit. Pażaislis) nad 
Niemnem. Dziś do tego zespołu 
pokamedulskiego położonego 
wśród sosnowych lasów, na 
przedmieściu Kowna, dojechać 
można miejskim trolejbusem. 
Na przełomie lat pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych naszego 
wieku znalazł się on na brzegu 
sztucznego zbiornika na Nie
mnie, zwanego Morzem Ko
wieńskim.
Kościół i klasztor ufundowane 
zostały w 1660 r. przez Krzysz
tofa Zygmunta Paca, kanclerza 
Wielkiego Księstwa Litewskie
go. Toczą się spory wśród histo
ryków sztuki, zarówno polskich, 
jak i litewskich, kto jest autorem 
projektu barokowego kościoła

1. Zespół klasztorny i kościół

2.3. Fragment 
odrestaurowanego sklepienia 
w kościele (2)
oraz boazeria dębowa
i fragment 
sklepienia w zakrystii (3)

4. Jeden z kamedulskich 
domków

(zdjęcia:
Jolanta B. Kucharska)

Zwiastowania Najświętszej Ma
rii Panny. Wśród nazwisk bu
downiczych wymieniani są 
m.in. Jan Zaor i Jan Baptysta 
Frediani. Z kolei ostatnia atry- 
bucja profesora Mariusza Kar

powicza, potwierdzona źródło
wo przez badaczy litewskich, 
wskazuje na Izydora Affaita 
Starszego, architekta z Valsol- 
dy. Kamień węgielny pod budo
wę świątyni położono w 1667 r., 

ukończono ją w 1674 r., a prace 
we wnętrzu kontynuowano w la
tach 1675-1712. Po śmierci fun
datora finansował je jego spad
kobierca - Michał Kazimierz 
Pac. Budową kierowali Karol 

i Piotr Puttini, stiuki wykonał 
Giovanni Merli, zaś polichromię 
- florentyńczyk Michał Anioł 
Palloni, najwybitniejszy autor 
dzieł malarstwa ściennego 
w Polsce XVII w. Jedynie malo
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widło w kopule centralnej, 
przedstawiające koronację Ma
rii, mocno zmienione w 1840 r., 
powstało prawdopodobnie na 
początku XVIII w. Do dekoracji 
wnętrza użyto popularnego 
wówczas czarnego marmuru 
z Dębnika pod Krakowem.
Od zachodu kościół ma wklęsłą, 
dwuwieżową fasadę z portalem 
o pękniętym architrawie wspar
tym na dwóch jońskich kolum
nach. Pierwotnie na balustrado
wej attyce umieszczono cztery 
kamienne figury: św. Józefa, 
grupy Marii i Elżbiety (Nawie
dzenie) oraz Zachariasza. Cen
tralna kopuła na wysokim tam- 
burze, nakrywająca nawę głów
ną, wzniesiona została na planie 
sześciokąta. Od zachodu po
przedza ją część wejściowa 
o sklepieniu żaglastym, zaś od 
wschodu - część ołtarzowa, za 
którą umieszczono chór zakon
ny. Wokół nawy centralnej roz
mieszczono cztery kaplice: Św. 
Krzysztofa, Św. Romualda, Św. 
Brunona Bonifacego i Św. Mag
daleny del Pazzi, która to święta 
- ze względu na podobne 
brzmienie nazwiska - patrono
wała rodzinie Paców. Od półno
cy do chóru i części ołtarzowej 
dobudowano kapitularz, zaś od 
południa - zakrystię ze wspania
łą, rzeźbioną boazerią dębową 
z XVII w., oba pomieszczenia 
poprzedzono korytarzami. Po 
upadku powstania listopadowe
go kościół został przekazany 
cerkwi prawosławnej i w latach 
1837-1841 dostosowany do jej 

potrzeb liturgicznych. Zniesiono 
siedem barokowych ołtarzy oraz 
panele z dębowej boazerii, prze
malowano polichromię, zaś 
w miejsce ołtarza głównego 
wstawiono ikonostas. Rzeźbiarz 
wileński Kazimierz Jelski w la
tach 1839-1840 dokonał konser
wacji stiuków. Niegdyś w ko
ściele znajdował się obraz „Ma
donna z Pożajścia w wieńcu 
z kwiatów”, namalowany na 
płótnie farbami olejnymi 
w pierwszej połowie XVII w., 
pochodzący ze szkoły fla
mandzkiej (wymiary: 177x95 
cm, owal). Podarował go 
Krzysztofowi Zygmuntowi Pa- 
cowi w 1661 r. papież Aleksan
der VII dla fundowanego przez 
niego kościoła. Obecnie obraz 
ten znajduje się w ołtarzu bocz
nym katedry kowieńskiej.
W niepodległej Litwie od 1920 r. 
do drugiej wojny światowej ze
spół pokamedulski w Pożajściu 
objął żeński zakon Litewskich 
Sióstr od św. Kazimierza. W cza
sach władzy radzieckiej kościół 
i budynki klasztorne upaństwo
wiono. Mieściły się tu kolejno: 
archiwum centralne, dom star
ców i szpital psychiatryczny. 
W 1967 r. zespół poklasztomy 
stał się filią kowieńskiego Mu
zeum im. Mikołaja Konstantego 
Cziurlionisa i wówczas rozpoczę
to prace restauracyjne, mające 
przywrócić mu dawną świetność. 
Na początku lat dziewięćdziesią
tych. po odzyskaniu przez Litwę 
niepodległości do Pożajścia po
wróciły siostry od św. Kazimie

rza, które prowadzą tu ośrodek 
rekolekcyjny dla młodzieży. 
W kościele trwają prace konser
watorskie, w 1995 r. ukończono 
remont zakrystii i kontynuowano 
prace we wnętrzu.
Od północy i południa do świą
tyni przytykają dwa skrzydła 
klasztorne, tworząc dwa arkado
we dziedzińce. Kolejny dziedzi
niec - laicki, zwany też wiel
kim, od zachodu zamknięty jest 
fasadą kościoła, od wschodu - 
pałacem fundatora, zwanym też 
domem gościnnym lub foreste- 
rium. Od północy i południa 
flankują go dwie oficyny. Przed 
nimi, w dwóch końcach prosto
kątnego dziedzińca wykopano 
studnie, w których - według 
miejscowej tradycji - zakonnicy 
hodowali raki. Za prezbiterium 
kościoła mieściło się dwanaście 
domków zakonników, dziś czę
ściowo zrekonstruowanych, da
lej ogród i trójkondygnacyjna 
dzwonnica usytuowana na brze
gu Niemna. Od zachodu prowa
dzi do zespołu brama wjazdowa 
wzniesiona w XVII w. na osi 
portalu domu gościnnego, fasa
dy kościelnej i dzwonnicy.
Obecnie w odrestaurowanych po
mieszczeniach foresterium, 
w których zachowały się ślady 
polichromii z XVII w., zorgani
zowano dom pielgrzyma. W kil
kuosobowych pokojach zamiesz
kuje młodzież litewska przyby
wająca do Pożajścia na rekolek
cje. Do ukończenia remontu ko
ścioła nabożeństwa odprawiane 
są w dawnej kaplicy Paców, 

w południowej części byłego do
mu gościnnego, tutaj też odbywa
ją się nauki. Tymczasowo prze
niesiono do kaplicy i ustawiono 
na prowizorycznym ołtarzu olej
ny obraz na płótnie „Ukrzyżowa
nie” (poddany wcześniej konser
wacji), sygnowany przez Michała 
Anioła Palloniego. Na ścianach 
kaplicy - w pobliżu ołtarza - za
chowały się polichromie przed
stawiające trzy istniejące w XVII 
w. polskie pustelnie zakonu ka
medułów: Silvae Aureae (Srebr
ny Las) - Rytwiany, Mons Ar- 
genti (Srebrna Góra) - Bielany 
pod Krakowem i Quinque Marty- 
rum (Pięciu Męczenników, tzw. 
Pięciu Braci Polskich) - Bieni- 
szew koło Kazimierza Biskupie
go. Każdy widok został zaopa
trzony w inskrypcję w języku ła
cińskim, zawierającą informację 
dotyczącą miejscowości, roku za
łożenia klasztoru oraz nazwisko 
fundatora. Nad wejściem umiesz
czono niewielki obrazek z XVII 
(?) w. stanowiący być może wzo
rzec założenia klasztornego zako
nu kamedułów. Wyposażenie ka
plicy stanowią także dwa portrety 
Paców namalowane przez Danie
la Szulca, niesłusznie opatrzone 
informacją przypisującą ich au
torstwo Palloniemu, oraz komi
nek. Siostry od św. Kazimierza 
planują zorganizowanie tu nie
wielkiej ekspozycji poświęconej 
dziejom zakonu kamedułów na 
dawnych terenach Rzeczypospo
litej.

Jolanta B. Kucharska

Lwowska fontanna

Przy południowym naro
żu lwowskiego Śród

mieścia, czyli starego miasta 
znajduje się plac nazywany 
przed wojną Mariackim, 
obecnie Adama Mickiewi
cza, bo stoi tam pomnik na
szego wieszcza. Ten trójkąt
ny plac swoim północno- 
-zachodnim bokiem łączy się 
z Wałami Hetmańskimi i tu 
właśnie stała do 1939 r. fon
tanna z posągiem Marii Pan
ny; stąd zapewne dawna na
zwa placu. Fontannę (a mo
że tylko samą statuę?) ufun
dowała w 1862 r. Władysła

wa Badeniowa. Zrozu
miałe, że za sowieckich 
czasów nie było możliwe 
utrzymywanie sytuacji, 
aby na jednym z głów
nych placów miasta stała 
święta figura, więc ją 
zdjęto, ale nie zniszczo
no. Na tym miejscu usta
wiono inną fontannę, ze 
średniej wielkości misą 
i obojętnym zwieńcze
niem. W ostatnich latach 
na życzenie mieszkań
ców Lwowa postanowio-

(fot. Olgierd Czerner) 

no starą fontannę zrekon
struować oraz ponownie 
ustawić na niej figurę Ma
donny. Tak się złożyło, że na 
kilka dni przed ukończeniem 
tych prac byłem we Lwowie 
i sfotografowałem jeszcze 
nie udostępnioną wówczas 
fontannę. Figura wydaje się 
być nowa, na pewno taka 
jest cała fontanna. W górnej 
części postumentu wyrasta
jącego ze zbiornika wody 
umieszczone zostały herby 
Lwowa.

Olgierd Czerner
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W albumowym wy
dawnictwie Ar
chitektura Polska 

do połowy XIX wieku, 
opracowanym pod kierow
nictwem prof. Jana Zachwa
towicza, wśród ilustracji 
poświęconych genezie ar
chitektury w naszym kraju 
znajduje się zdjęcie zespołu 
góralskich szałasów w Doli
nie Chochołowskiej. Zdję
cie to poprzedzone jest wi
dokiem odkrytej podczas 
wykopalisk osady przedhi
storycznej w Biskupinie. 
Z pewnością to zestawienie 
tematyczne nie jest przy
padkowe, ponieważ formy 
budownictwa pasterskiego, 
które zachowały się do na
szych czasów, są bardzo 
zbliżone do tych pierwot
nych, a warunki życia pa
sterskiego w pewnym stop
niu są najbardziej podobne 
do życia ludzi, którzy 
mieszkali w Biskupinie 
w VIII-VII w. p.n.e.
Istniejące obecnie szałasy 
pasterskie w Tatrach są nie
stety tylko niewielką czę
ścią tego rodzaju budownic
twa. Wraz z drastycznym 
ograniczeniem gospodarki 
pasterskiej w latach powo
jennych zabrakło przesła
nek do podtrzymywania 
obiektów z nią związanych; 
mogło to ostatecznie dopro

wadzić do całkowitej ich 
zagłady. Szczęśliwie jednak 
w okresie przed- i powojen
nym zostały przeprowadzo
ne na terenie Tatr liczne 
prace badawcze i inwenta
ryzacyjne zachowanej zabu
dowy pasterskiej. Rezulta
tem ich była bogata literatu
ra i dokumentacja dotyczą
ca tej dziedziny. Niezmier
nie ważnym wydarzeniem 
edytorskim było ukazanie 
się w latach sześćdziesią
tych wielotomowego opra
cowania zbiorowego Paster
stwo Tatr Polskich i Podha
la.
Wypas owiec i bydła na ha
lach i polanach Tatr odby
wał się zawsze w okresie 
letnim i trwał od 3 do 5 mie
sięcy. Pasterze, przebywa
jący w tym czasie w warun
kach zmiennego i ostrego 
klimatu górskiego, narażeni 
byli na trudy i niebezpie
czeństwa ze strony sił przy
rody, także dzikich zwie
rząt. Wszystko to miało 
wpływ na wykształcenie się 
bardzo indywidualnych 
cech życia pasterskiego 
w postaci pewnego rytuału 
i zwyczajów przestrzega
nych z pokolenia na pokole
nie. Poszczególne czynno
ści pasterskie, związane 
z redykiem, czyli wyjściem 
na hale, pobytem tam oraz 

powrotem do macierzystych 
wsi, odbywały się w okre
ślonym porządku. Mieściła 
się w nim również praca na 
hali oraz w szałasach, które 
były miejscem przetwór
stwa mleka owczego.
W zależności od wysokości, 
na których odbywał się wy
pas trzody, ukształtowały 
się różne typy zabudowy 
pasterskiej. I tak powyżej 
1700 m budowane były po
jedyncze szałasy kamienne, 
od 1700 m do 1400 m po
wstawały zespoły szałasów 
drewnianych, a poniżej 
1400 m - zgrupowania 
obiektów pasterskich two
rzące całe osady w rzędo
wym lub owalnym ustawie
niu. Dwa pierwsze typy za
budowy związane były 
z wypasem owiec na halach 
pod nadzorem zorganizo
wanych grup pasterskich, 
składających się z juhasów 
pod przewodnictwem bacy, 
trzeci typ wiązał się z wypa
sem bydła i owiec na pola
nach w ramach gospodarki 
rodzinnej.
Wśród wymienionej zabu
dowy ośrodki życia i gospo
darki na halach stanowiły 
szałasy-bacówki. Natomiast 
bezpośrednio z wypasem 
owiec związane były kosza
ry służące do zamykania 
stada oraz strągi do ich do

jenia. Podstawowym mate
riałem do budowy szałasów 
było łatwo dostępne drew
no, przeważnie świerkowe 
w postaci okrąglaków, pół- 
okrąglaków i łupanych de
sek. Tylko w wysokich par
tiach gór do budowy ścian 
szałasów używany był ka
mień i jedynie przekrycie 
było drewniane (zob. „Spo
tkania z Zabytkami”, nr 3-4, 
1985). Mimo że szałasy by
ły wykonywane za pomocą 
bardzo prostych narzędzi, 
jak siekiera, topór, świder, 
rzadziej dłuto i ręczna piła, 
to jednak osiągano w ich 
konstrukcji wysoki poziom 
techniczny połączeń ciesiel
skich, zapewniający jedno
rodność współpracujących 
ze sobą ścian i dachu. 
W planie szalasy-bacówki 
były jedno- lub dwuwnę- 
trzowe. W tym ostatnim 
wypadku znajdowała się 
w nich izba i komora od
dzielone przepierzeniem. 
Szałas miał tylko jeden 
otwór zewnętrzny - wejście 
umieszczone w większości 
obiektów w ścianie szczyto
wej i zamknięte drewniany
mi drzwiami. Przy wejściu 
usytuowane było „watrzy
sko” - miejsce na ognisko 
wyłożone kamieniami. Ta 
część szałasu była najważ
niejsza, ponieważ tu prze
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pisów regulujących stosun
ki własnościowe na obsza
rze parku, które miały do
prowadzić do wywłaszcze
nia górali lub przekazania 
im w zamian terenów pa
sterskich w innych regio
nach gór, jak Bieszczady, 
nastąpił stopniowy upadek 
gospodarki pasterskiej 
w Tatrach. W 1981 r. czę
ściowo przywrócono tę go-

niej jedna z części skraj
nych przeznaczona była dla 
pasterzy, druga dla bydła 
i na siano, a w części środ
kowej znajdowało się tzw. 
boisko, czyli przestrzeń na 
wozy otwarta lub zamknięta 
wrotami.
Od czasu utworzenia 
w 1954 r. Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, następ
nie wejścia w 1960 r. prze

twarzano mleko owcze, wa
rzono je oraz wyrabiano se
ry i oszczypki. W pobliżu 
znajdowało się miejsce do 
spania i wypoczynku. Dym 
z watry uchodził przez trój
kątny dymnik w szczycie 
dachu i przez szpary w ścia
nach, tzw. przeziory. Ko
mora służyła do przechowy
wania produktów mlecz
nych oraz niezbędnego 
sprzętu. Oba pomieszczenia 
miały podłogę drewnianą, 
a nad komorą czasami był 
strop. Często do ścian szała
su dobudowywano „dojar- 
nik”, czyli zakryte pomiesz
czenie przeznaczone do do
jenia owiec i ich ochrony 
w czasie niesprzyjającej po
gody. Był on znacznie niż
szy od szałasu i dlatego 
dach nad nim był jednospa
dowy, o mniejszym nachy
leniu niż połacie szałasu. 
Ciekawym przykładem sza- 
łasów-bacówek jest zespół 
na Hali Stoły w Tatrach Za
chodnich. Usytuowane na 
zboczu hali trzy jednakowo 
zorientowane szałasy do
skonale harmonizują z ota
czającym je wysokogór
skim krajobrazem. Jeszcze 
do niedawna czterospadowe 
dachy szałasów miały 
wzmocnienia w postaci 
jarzm, tj. drewnianych be
lek ułożonych na połaciach 
i obciążonych kamieniami. 
Kiedyś element ten był nie
zmiernie charakterystyczny 
dla budownictwa paster
skiego w wyższych partiach 
gór. Niżej, na polanach, 
gdzie prowadzony był wy
pas bydła, budowano obiek
ty pasterskie z przeznacze
niem na obory, stajnie, szo
py na siano i pomieszczenia 
mieszkalne dla pasterzy. 
Zasada budowy tych obiek
tów była podobna do szała
sów wysokogórskich, jed
nak widoczne tu są wpływy 
wiejskiego budownictwa 
podhalańskiego. Polany te 
zabudowane były bardziej 
intensywnie w formie np. 
ulicówek. Przykładem 
ulicówki jest znany zespół 
pasterski na Niżnej Polanie 
Chochołowskiej. Ściany bu
dynków na polanie są wyso- 
kozrębowe i pojawiają się 
w nich okna, zaś same 
obiekty są większe i wystę
pują w postaci dwu- lub 
trzyczęściowej. W tej ostat-

1-4. Hala Stoły: 
szałasy w 1980 r. 

po remoncie (1, 2) 
i po 17 latach (3, 4) 
(pozostałe zdjęcia 

na ostatniej stronie okładki)

(zdjęcia:
Stanistaw Grzelachowski)
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spodarkę w formie tzw. wy
pasu kulturowego, który 
miał się odbywać w okre
ślonych miejscach przy za
chowaniu wymogów ochro
ny przyrody. Wraz z tą 
zmienioną sytuacją pojawi
ły się problemy ochrony ist
niejącego jeszcze budow
nictwa pasterskiego. Zda
niem służb konserwator
skich w programie tej 

ochrony powinien wziąć 
udział przede wszystkim 
gospodarz terenu - Tatrzań
ski Park Narodowy. W na
stępnych latach TPN przy
stąpił do systematycznych 
remontów szałasów. W la
tach 1977-1978 prawie 
wszystkie szałasy zostały 
wpisane do rejestru zabyt
ków województwa nowosą
deckiego. Świadczą o tym 

zachowane do dziś emalio
wane tabliczki na ich ścia
nach. Problemy związane 
z przetrwaniem budownic
twa pasterskiego są jednak 
ciągle aktualne, głównie 
z powodu tego, że materiał 
drewniany w górskich wa
runkach klimatycznych ule
ga szybkiemu procesowi 
niszczenia, a to wymaga 
przeprowadzania ciągłych 

i systematycznych napraw 
oraz wymiany uszkodzo
nych elementów; dawniej 
bieżące naprawy szałasów 
zawsze były wykonywane 
wiosną, zaraz po przybyciu 
pasterzy na hale. Z proble
mem konserwacji łączy się 
także sprawa użytkowego 
wykorzystania istniejących 
szałasów. Wobec tak bardzo 
ograniczonej gospodarki 
pasterskiej wiele z nich nie
stety pozostaje nie zagospo
darowanych.
Proces niszczenia szałasów 
dobrze można prześledzić 
na przykładzie wspomnia
nej już Hali Stoły. Po za
przestaniu wypasu szałasy 
zaczęły szybko podupadać 
i aby je uratować należało 
niezwłocznie przystąpić do 
prac konserwatorskich. 
Szczęśliwie w latach 1971- 
1972 ekipy Technikum Bu
downictwa Regionalnego 
w Zakopanem podjęły się 
tego zadania i przeprowa
dziły gruntowny remont 
wszystkich trzech szałasów. 
Rezultaty tego remontu ilu
strują zdjęcia szałasów 
z 1980 r. Jednak od tego 
czasu minęło 17 lat i obec
nie ich stan jest podobny, 
jak przed ostatnim remon
tem.
Zachowana do naszych dni 
forma szałasów pasterskich 
w Tatrach pochodzi z prze
łomu XIX i XX w., jednak 
w swojej tradycji budowla
nej sięga ona czasów bar
dziej odległych. Ze względu 
na stałą potrzebę wymiany 
w nich elementów drewnia
nych, na obiekty składają 
się części pochodzące z róż
nych lat. Wszystko to by
najmniej nie powoduje 
zmiany pierwotnego wyglą
du szałasów, który za każ
dym razem można odtwo
rzyć dzięki umiejętnościom 
miejscowych cieśli. Dopóki 
potrafią oni posługiwać się 
techniką budowlaną przeka
zywaną z ojca na syna, za
wsze jest szansa na prze
trwanie zabudowy paster
skiej. Potrzebne są jednak 
ciągłe inicjatywy ze strony 
zainteresowanych organiza
cji i instytucji zmierzające 
do materialnego wsparcia 
działań konserwatorskich.

Stanisław 
Grzelachowski
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Gniazdo romantyzmu

Opinogóra bywa nie
kiedy nazywana 
gniazdem roman
tyzmu. Trzech było ro

mantycznych wieszczów 
w Polsce. Adam Mickie
wicz, Juliusz Słowacki, 
Zygmunt Krasiński. Nie
którzy, najzupełniej zresz
tą słusznie, dołączają do 
nich Cypriana Norwida. 
Korzenie Mickiewicza 
tkwią na Litwie, w Wilnie, 
Słowackiego w podolskim 
Krzemieńcu. Norwid uro
dził się na Mazowszu. 
Wszyscy trzej związani 
byli z emigranckim, pol
skim Paryżem. Zygmunt 
Krasiński urodził się w Pa
ryżu, lecz mazowiecka by
ła gleba, na której wzrasta! 
i gdzie dojrzewała jego na
tchniona poezja. Pochowa
ny został w podziemiach 
opinogórskiego kościoła, 
a nad jego tumbą w ko
ścielnej nawie znajduje się 
nagrobek matki, w kararyj- 
skim marmurze wyrzeźbio
ny przez włoskiego artystę 
Luigi Pampalioniego. 
W klasycyzującej formie 
przedstawiona jest postać 
umierającej. Spoczywa ona 
na rzymskim łożu, przy 
którym klęczy dziesięcio
letni Zygmunt. Na jego 
głowie w geście błogosła
wieństwa spoczywa mat
czyna ręka. Poeta wierzył, 
że matka - w chwili śmier
ci kładąc rękę na jego czo
le - przekazała mu dar 
wieszczy. Scena ta znala
zła odbicie w tekście Nie- 
-B oskiej komedii na począt
ku drugiej części dramatu. 
Opinogóra była „rajem 
swobody i uciech dziecin
nych” poety, później 
świadkiem jego nieudane
go małżeństwa z woli de
spotycznego ojca. Dzisiaj 
jest dobrze utrzymanym 
zespołem zabytkowym. 
Licznie odwiedzana ma 
znaczenie niepospolite, 
szczególnie dla miłośni
ków literatury i architektu

ry. Jest także miejscem 
bardzo romantycznym, 
świadkiem wydarzeń i dra
matycznych przeżyć. Aż 
trudno w to uwierzyć, gdy 
przechadzamy się po alej
kach opinogórskiego par
ku, wśród kolorów mazo
wieckiego „babiego lata”.
Na wierzchołku pagórka 
stoi romantyczne cacko - 
neogotycki zameczek. Bu
dowla bardzo niewielka 
i zgrabnie zakomponowa
na. Dzięki opadającym 
spod jej stóp stokom i dzię
ki cokołowi, na jakim ją 
postawiono, również dzięki 
smuklej wieży o czterech 
kondygnacjach, budowla 
nadspodziewanie urasta. 
Budowano ją dosyć długo, 
ukończono w 1843 r. Przez 
wiele lat usiłowano przypi
sać projekt autorstwu Viol- 
let-le-Duca. Rzeczywisty 
twórca jest nieznany, był 
jednak niewątpliwie arty
stą przednim. Generał 
Wincenty Krasiński ofiaro
wał zameczek synowi jako 
prezent z okazji jego ślubu 
z Elizą z Branickich, przez 
ojca wybraną synowi żoną. 
Generał był postacią nie
przeciętną. O takich dziś 
mówi się, że są kontrower
syjni. Wierny napoleoń- 
czyk, potem gorliwy wy
konawca woli cara Rosji. 
Życie swoich bliskich me
blował wedle własnych za
miarów, tworząc podwali
ny dla swojej dynastii. 
Swoją legendę budował 
również. Fałszował nawet 
historyczne fakty: nakazał 
Horacemu Vernet namalo
wać siebie na pierwszym 
planie po zwycięstwie pod 
Somosierrą, gdzie w isto
cie go nie było. Kopia ob
razu wisi dzisiaj w za
meczku, mieszczącym nie
wielkie, gustowne Mu
zeum Romantyzmu.
Po Wincentym Krasińskim 
została Opinogóra. To nie
mało. Po nieszczęśliwej 
Elizie, nie kochanej, pozo

1. Romantyczny, 
neogotycki zameczek

stały opasłe tomy fascynu
jącej dzisiaj koresponden
cji. Więcej pozostało po 
Zygmuncie. W jego po
ezjach jest wiele z tego, co 
tutaj również miało miej
sce. Tutaj przecież poeta 
cierpiał obciążony brze
mieniem dziedzictwa, a jak 
pisał prof. Juliusz Kleiner, 
„nie tylko fizycznego... 
lecz moralnego, historycz
nego, które kazało misję 
pełnić potomkowi wielkie
go rodu, a jednocześnie po
wikłało mu żywot bezna
dziejnie straszną przemia
ną ojca i ojcu temu dało 
wobec syna niby rolę prze
znaczenia”.

2. Portyk kościoła

3. Neogotycka oficyna

4. Kapliczka 
przy drodze 

z Opinogóry do Pałuk

(zdjęcia:
Lechosław Herz)

Alejkami opinogórskiego 
parku trzeba przechadzać 
się wolno. Tutaj, jak bodaj 
nigdzie indziej na mazo
wieckiej równinie, archi
tektura i jej zabytkowa 
wartość, obrazy na ścia-
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nach w zameczku, jakieś 
przymglone tremo w empi
rowej ramie w korytarzu - 
to wszystko staje się li tyl
ko dekoracją antycznej tra
gedii. Przez jednostkowe 
losy bohaterów ukazują się 
losy ich ojczyzny, koniec 
świata szwoleżerów i tego, 
którego przedstawicielami 
są bohaterowie tego dra
matu. I to również jest ob
licze polskiego romanty
zmu. Już nie romantyczno- 
ści. W tej opinogórskiej 
dekoracji dramat rozgry
wał się o rozmiarach aj- 
schylosowych. Czy było to 
znamię epoki? Czasów? 
Czyż nie miał racji Wy

spiański wiele lat później, 
gdy postacie z nocy listo
padowej stały się figurami 
w grze, rozgrywanej przez 
antycznych bogów?
Doskonale klasyczną fasa
dą z portykiem o czterech 
toskańskich kolumnach 
imponuje opinogórski ko
ściół. Powstał w latach 
1874-1875, twórcą projek
tu był Wincenty Rakie- 
wicz. Gdy patrzeć na świą
tynię od frontu, wydaje się 
najbardziej doskonalą an
tyczną budowlą, przenie
sioną na polską równinę, 
aby stanąć u stóp opino- 
górskich pagórków. Tutaj, 
w tej antycznej dekoracji 

późnego klasycyzmu, po 
rozegranym dramacie po
zostały ciała bohaterów. 
Tylko to je różni od leżą
cych na scenie ciał akto
rów, że dramat nie był fik
cją. Oni nie żyją naprawdę. 
I rąk do oklasków złożyć 
jakoś nie sposób.
Nie ma już śladu po dworcu 
myśliwskim książąt mazo
wieckich, w którym w po
łowie XV w. zmarł Bole
sław IV, książę warszaw
ski, czerski, zakroczymski, 
ciechanowski i łomżyński, 
a któremu krzyż piaskow
cowy postawił w opinogór- 
skim parku generał Win
centy Krasiński. Nie ma już 

pałacu, gdzie mieszkał z ro
dziną. Stoi oficyna neogo
tycka z 1828 r., szczęśliwie 
przywrócona do właściwe
go wyglądu po nieudanych 
przekształceniach. Opodal 
oficyny „ławeczka miło
ści”, kamienna pamiątka 
postawiona przez Amelię 
Załuską. Jest to jeszcze jed
na bohaterka tego, co tu się 
rozgrywało. Kochał się 
w niej młodziutki Zygmunt. 
Zwierzał się jej jego ojciec: 
„chce być tylko pisma
kiem”, pisał. Czy go kocha
ła? Była mu wierna. Na 
pewno była przyjazna. 
I ona, jak przystało na od
twórczynię jednej z ról, po
została w opinogórskim ko
ściele. Konstanty Laszczka, 
rodem z mazowieckiego 
Makowca, w 1899 r. wy
rzeźbił w białym marmurze 
jej piękną nagrobną płytę.
Obok kościoła znajduje się 
cmentarz. Wśród mogił - 
jak pisał poeta - „groby 
tych, których znalem i co 
mnie kochali”. Trzeba 
przyznać, że jak w roman
tycznym dramacie dzieje 
się wszystko w Opinogó
rze. Nie w kościele, nie za 
toskańską kolumnadą 
przypadło miejsce na grób 
dla wiernych sług. Spoczy
wają pod mazowieckimi 
brzozami, blisko swoich 
państwa. I onegdajszy to
warzysz broni generała, 
kapitan szwoleżerów Sta
nisław Dunin-Wąsowicz, 
którego stary druh zatrud
nił jako zarządcę swoich 
lasów. I były pułkowy, 
a potem domowy lekarz, 
francuski baron Francois 
Girardot. Włoch Chiarini, 
domowy nauczyciel Zyg
munta. Jego opiekunka, 
gdy matka go odumarła, 
Helena baronowa de la 
Haye. I stara niania, zacna 
pani Katarzyna Rozpędow- 
ska.
Przy drodze, wybiegającej 
z Opinogóry ku wsi Pałuki, 
stoi urodziwa, słupowa ka
pliczka z XVIII w. Za Pału
kami droga wiedzie do wsi 
Krasne, rodowego gniazda 
Krasińskich.

Lechosław Herz
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Pozostałości 
zamku 

w Broku

Biskupie letnisko
W

yjeżdżających z Bro
ku, znanej miejsco
wości letniskowej, 
w kierunku Małkini zadziwia 

widok wysoko piętrzącej się 
w górę ruiny, widocznej po le
wej stronie szosy, zwłaszcza 
kiedy nie ma jeszcze na drze
wach liści. Jest to pozostałość 
zamku, będącego ulubioną re
zydencją biskupów płockich. 
Położona na wysokim brzegu 
Bugu budowla początkami 
sięga XVI w., a jej założycie
lem był sławny humanista bi
skup Erazm Ciołek (1474- 
1522), uczestnik misji dyplo
matycznych królów Aleksan
dra i Zygmunta Starego. Za
meczek renesansowy wzniósł 
biskup płocki Henryk Firlej 
(1574-1626), prymas Polski, 
współpracownik Zygmunta 
III. Po zniszczeniach, jakim 
uległ zamek w czasie wojen 
szwedzkich, biskup Ludwik 
Załuski odnowił go i rozbudo
wał w 1717 r. Był to zamek 
piętrowy, murowany z cegły, 
asymetryczny w planie, wypo
sażony w atrium, kaplicę 
i wieżę widokową-belweder. 
W ścianie czołowej budowli 
jeszcze w 1910 r. widoczny 
był rząd strzelnic świadczą

cych o funkcjach obronnych 
obiektu, od strony południo
wej mieściły się okna ostrołu- 
kowe, pozostałe okna miały 
cechy renesansowe. Nad zam
kiem od strony wschodniej 
wznosiła się potężna, czworo
kątna w planie baszta ozdo
biona małymi wieżyczkami na 
narożach.
Zamek pełnił funkcję letniej 
rezydencji biskupów płoc
kich. Uczestnikiem takich 
„wczasów” był m.in. jezuita 
Maciej Kazimierz Sarbiew- 
ski (1595-1640), polsko-ła- 
ciński poeta i teoretyk litera
tury, nadworny kaznodzieja 
Władysława IV od 1635 r., 
„poeta laureatus” ozdobiony 
zaszczytnym wawrzynem 
przez papieża Urbana VIII. 
Przyjmowany i goszczony na 
zamku w Broku przez swego 
mecenasa, pisarza i historyka 
biskupa Stanisława Łubień
skiego (1573-1640), wiele 
miejsca poświęcił w swych 
utworach opisowi krajobrazu 
ojczystego, czerpiąc na
tchnienie z widoków pobli
skiego Bugu i Narwi. Utwo
ry te wydrukował biskup Łu
bieński w dziele Opera post- 
huma, a także w Lyricorum 

(fot. 
Marian 

Paździor)

liber I. W 1910 r. o zamku 
w Broku pisał Wiktor Gomu- 
licki w „Tygodniku Ilustro
wanym” (zamieszczając tak
że jego fotografię), że potęż
ne jeszcze i zdrowe skarpy 
wspierały mury budowli, 
którą już wtedy zaczęto roz
bierać. Pisał też, że właści
ciel młynarz urządził bodaj 
z kaplicy... chlew. Autor 
apelował do Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Prze
szłości o interwencję w celu 
uratowania obiektu. Inny zaś 
autor o pseudonimie „Boru
ta” w Gawędach krajoznaw

czych („Ziemia”, 1910 r.) 
potępił barbarzyńską roz
biórkę zamku przez prywat
nego właściciela.
Ruina, która zachowała się 
do naszych czasów - to 
część wieży widokowej 
zamku z dwiema wieżyczka
mi na szczycie. Po ogrodzie 
- jak można mniemać jesz
cze renesansowym - pozo
stał tylko sad. Reszta poro
śnięta jest chaszczami ple
niącymi się dziko na całym 
terenie.

Wanda Puget

Cmentarz żydowski w Lesku 
liczy okoto dwóch tysięcy 
bardzo starych i bardzo znisz

czonych nagrobków. Najstarsza 
znana wzmianka archiwalna 
o tym cmentarzu pochodzi 
z 1611 r. Maurycy Horn podaje, 
że „na początku XVII w. gmina 
żydowska nabyła kawa! gruntu 
na okopisko (...). W 1611 r. 
mieszczanie lescy. Leszek Ry
dzyk i jego syn Iwan, stwierdzili 
przed sądem wójtowsko-ławni
czym. iż sprzedali Moszkowi 
i Markowi zięciowi Aarona na 
wieczne czasy cztery zagony 
roli na okopisko żydowskie za 
zip 40." Najstarsza odczytana 
z nagrobka data pochówku - to 
14 X 1548. Grunt zakupiony 
w 1611 r. stużyt zatem do po
większenia istniejącego już 
cmentarza. Prace konserwator
skie (nowa brama, schodki) do
konywane są z funduszów mia
sta Leska, przy pomocy woje
wódzkiego konserwatora zabyt
ków z Krosna. Sami Żydzi 
cmentarzem niezbyt się intere
sują. W Fundacji Nissenbauma 
w Krakowie oświadczono 
przedstawicielce Bieszczadz
kiego Domu Kultury z Leska, że

Akcja cmentarze

Mimo konserwacji
nie zamierzają partycypować 
w kosztach konserwacji i utrzy
mania cmentarza, co wiąże ?ię 
z brakiem kultu zmarłych u Ży
dów - kiedy umiera człowiek, 
jego grób po jakimś czasie 
umiera razem z nim. Ma to swo
je źródło w Starym Testamencie 
- ten, kto zetknie się z padliną 
bądź ze zwłokami, staje się nie
czysty i dlatego ortodoksyjni Ży
dzi starają się ograniczać swoje 
kontakty ze zmarłymi do wyjąt
kowych okazji, tj. pogrzebów 
i rocznic urodzin zmarłego. 
W Lesku kilka nagrobków zo
stało odnowionych przez po
tomków leskich Żydów, którzy 
wyemigrowali, a teraz odnaleźli 
swoich przodków; niektóre na
grobki zostały pomalowane 
w sposób amatorski. Nagrobki 
zinwentaryzowali badacze 
z Uniwersytetu Marii Sktodow- 
skiej-Curie w Lublinie. W sumie 
jednak cmentarz jest zaniedba
ny, zdewastowany i zarośnięty 
krzakami.

Renata Słowik 
Piotr Tafiłowski

Zniszczone macewy z XIX w.
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Zabytki Nawry
Nawra - to niewielka 

wioska leżąca kolo 
Chełmży w woj. to
ruńskim. Od połowy XIII 

w. była własnością rycer
ską, od 1635 r. rodu Kru
szyńskich, a od połowy 
XIX w. Szczanieckich (do 
1945 r.). Miejsce to wyjąt
kowe, wielce zasłużone dla 
kultury narodowej, ostoja 
polskości tych ziem w cza
sach zaborów. Nawra była 

spotykali się działacze z te
renów Prus i Królestwa, na
wiązując jakże potrzebne 
kontakty. Gościł tutaj czę
sto kuzyn właściciela i to
warzysz broni gen. Józef 
Wybicki. W gościnnych 
progach pałacu bywali: 
Konrad Ujejski, Oskar Kol
berg, archeolog Gotfryd 
Ossowski. Od XVI w. stał 
tutaj typowy dwór szla
checki, w którym rozkocha

nia książek wybudował no
wy pałac. Powstał on w la
tach 1798-1805 według 
projektu Hilarego Szpilow- 
skiego, jako typowa dla kla
sycyzmu warszawskiego 
siedziba wiejska, piętrowa, 
z lekko pośrodku wysunię
tym jońskim portykiem ko
lumnowym. Po bokach do
budowano później dwie sy
metrycznie ustawione ofi
cyny.

1. Elewacja frontowa pałacu

wtedy stolicą życia obywa
telskiego i kulturalnego 
dawnych Prus. Po upadku 
powstania listopadowego 
tutaj koncentrowała się 
myśl patriotyczna. Na słyn
nych tzw. polskich balach 
(bez udziału zaborców) za
początkowanych w pałacu 

ni w książkach właściciele 
gromadzili je, udostępnia
jąc innym. Gdy zbiory stały 
się pokaźne, ówczesny wła
ściciel Nawry szambelan 
Konstanty Kruszyński (her
bu Prawdzie) postanowił 
podtrzymywać tradycje 
i głównie w celu gromadze

Konserwator dzieł sztuki 
poszukuje stałej współpracy 

(konserwacja - rzeźba kamienna, 
element architektoniczny, ceramika, porcelana - 

w pełnym zakresie).
Tel. (0-22) 663-55-74.

Biblioteka znajdowała się 
na pierwszym piętrze. By
ło tu około 10 tysięcy ksią
żek, stosy archiwaliów, 
mapy, numizmaty. Obok 
znajdowały się pokoje 
mieszkalne, salony, poko
ik myśliwski, pokoje dzie
cinne, w których wycho
wywały się pokolenia 
Szczanieckich i Kruszyń
skich. Podczas okupacji 
Niemcy umieścili w pała
cu „Mutter Heim” - dom 
matki, do którego przyjeż
dżały Niemki rodzić dzieci 
z dala od działań wojen
nych. Część bibliotecz

nych zbiorów (około 1000 
tomów) ukrył w pobliskim 
kościółku ks. Gajdus wraz 
ze swym bratem. Dzięki 
temu przetrwały i dziś 
część z nich stanowi wła
sność Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika w Toruniu. 
W Nawrze znajdował się 
także wspaniały zbiór sar
mackiego malarstwa por
tretowego, obecnie rozpro
szony.
Po wojnie chciano tu stwo
rzyć muzeum, ośrodek kul
tury, bibliotekę, laborato
ria. W pałacu mieściło się 
przedszkole, mieszkali 
w nim pracownicy PGR. 
Obecnie obiekt jest wła
snością Zakładu Doświad
czalnego Hodowli i Akli
matyzacji Roślin z pobli
skich Kończewic. Ostatnie 
większe prace remontowe 
przeprowadzono w poło
wie lat siedemdziesiątych, 
kiedy odnowiono elewacje 
i dokonano prac zabezpie
czających. Pod koniec li
stopada 1996 r., na zlece
nie wojewódzkiego kon
serwatora zabytków z To
runia zabezpieczono kon
strukcję dachu.
Kolejny godny uwagi 
obiekt nierozerwalnie zwią
zany z dziejami Nawry - to 
kościół. Zbudowany został 
z kamienia i cegły w XIV 
w., w stylu gotyckim, prze
budowany w XVII i XVIII 
w. o wyposażeniu baroko- 
wo-rokokowym z czworo
boczną wieżą zwieńczoną 
barokowym hełmem. Na 
uwagę zasługuje ciekawy 
obraz Matki Boskiej z Dzie
ciątkiem w ołtarzu głów
nym z pierwszej połowy 
XVII w., sukienka z 1767 
r., wykonana przez złotnika 
J. Letyńskiego. Przywiezio
ny został przez pierwszego 
właściciela Nawry Bernar
da Kruszyńskiego z niewoli 
moskiewskiej. W 1815 r. 
Konstanty Kruszyński 
umieścił w kościele drew
nianą tablicę epitafijną rodu 
Kruszyńskich. Wykonana 
jest z drewna, ozdobiona 
rzeźbami puttów, plączą
cym geniuszem oraz kartu
szem z herbem Kruszyń- 
skich-Prawdzic.
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2. 3. Kościół (2)
i tablica epitafijna 
Kruszyńskich (3)

4. Dawna karczma

(zdjęcia: Piotr Walczak)

Innym zabytkowym obiek
tem Nawry jest dawna 
karczma stojąca obok pała
cu i kościoła. Zbudowana 
została pod koniec XVIII 
w., częściowo przebudo

wano ją w 1954 r., następ
nie zrujnowaną odbudowa
no w połowie lat siedem
dziesiątych, ale dziś jest 
nie użytkowana.

Piotr Walczak

Na polskim wybrzeżu 
co wieczór rozbłyska 
światło 16 latarni mor

skich. Latarnia w Darło
wie jest najmniejszą 
z nich. Zbudowano ją 
z czerwonej cegły 
w 1885 r. w nadmorskiej 
dzielnicy miasta zwanej 
Darłówkiem, u nasady 
wschodniego mola, tuż 
przy kanale portowym. 
W 1927 r. latarnię pod
wyższono, dobudowując 
trzecie piętro. Obecna 
wysokość wynosi 23 m, 
zasięg światła - 15 mil 
morskich. Namiastki la
tarni - tzw. stawy świetl
ne - ustawiano w dar- 
towskim porcie już przed 
wiekami. Darłowo od po
czątku było osadą rybac- 
ko-handlową, położoną 
nad Bałtykiem, przy uj
ściu rzeki Wieprzy. Jak 
podają kroniki już na po
czątku XIII w. znajdował 
się tu gród kasztelański, 
którego mieszkańcami

Latarnia i port
byli głównie żeglarze, ryba
cy, sieciarze, solarze i kup
cy. Najstarszym dokumen
tem określającym Darłowo 
jako miasto jest przywilej 
księcia Wisława II z Rugii, 

wnuka Świętopełka, wysta
wiony 5 lutego 1271 r. 
W 1312 r. miastu ponownie 
nadano przywilej lokacyjny, 
tym razem na prawie (ubec
kim. W konsekwencji nastą

pił znaczny rozwój Darło
wa i wzbogacenie jego 
mieszkańców. W 1362 r. 
miasto zostało przyjęte 
do Związku Miast Han- 
zeatyckich jako członek 
pośredni reprezentowa
ny przez Kołobrzeg. 
Fakt ten zadecydował 
o wzmożonym handlu 
morskim i wpłynął na 
rozwój rybołówstwa 
w basenie Morza Bałtyc
kiego. W 1412 r. Darło
wo stało się pełnopraw
nym członkiem Hanzy. 
Ożywiony handel m.in. 
z Gdańskiem, Lubeką 
i Norwegią sprawił, że 
„złotym” okresem rozwo
ju miasta byt XV w. Upa
dek przyniosła wojna 
trzydziestoletnia (1618- 
1648), a ponowny rozwój 
miasta i portu nastąpił 
w XIX w. m.in. dzięki bu
dowie linii kolejowej do 
Stawna.

Izabela i Tomasz 
Kaczyńscy
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Bateria zaporowa

Po dojściu Hitlera do 
władzy w Niemczech 
na szeroką skalę roz
poczęły się zbrojenia we 

wszystkich rodzajach 
wojsk, także w Kriegsmari- 
ne. Rozbudowa floty pocią
gnęła za sobą potrzebę bu
dowy nowoczesnych syste
mów obrony portów. W la
tach 1935-1936 trwały pra
ce projektowe, a w latach 
1937-1940 niemieckie porty 
wojenne nad Morzem Pół
nocnym i Bałtyckim uzy
skały systemy obrony prze
ciwlotniczej. Składały się 
one z dział umieszczonych 
na betonowych stanowi
skach, schronów dowodze
nia i koszarowych oraz 
obiektów pomocniczych.
Jedną z tak rozbudowanych 
baz Kriegsmarine był port 
wojenny w Świnoujściu, 
chroniony przez 15 stałych 

baterii. Spośród nich jede
naście znajdowało się w re
jonie portu, a cztery wybu
dowano na pozycji wysu
niętej w okolicach Kamie
nia Pomorskiego. Wśród 
świnoujskich baterii trzy 
były zaporowe (Sperrbatte- 
rie), czyli mogące prowa
dzić ogień do celów w po
wietrzu i na morzu. Taką 
baterię zaporową o nazwie 
„Warszów” wybudowano 
przy ujściu rzeki Świny, na 
zachodnim krańcu wyspy 
Wolin. Jej trzon stanowiły 4 
armaty kalibru 105 mm 
umieszczone w pancernych 
osłonach i ustawione na be
tonowych stanowiskach. 
W 1939 r. bateria została

1. Wejście
do schronu koszarowego

Akcja cmentarze

Cmentarna rotunda

Jest to niewątpliwie rzadkość wśród 
budowli cmentarnych. Nie spotkałem 

bowiem obiektu architektonicznego o ta
kiej formie na cmentarzu żołnierskim. Ro
tundę w Rudzie Wielkiej koto Radomia 
zbudowano z ciosów piaskowca pomię
dzy 112 grobami żołnierskimi trzech wal
czących armii: niemieckiej, austro-wę- 
gierskiej i rosyjskiej. Z dawnego cmenta
rza poza rotundą zachował się mur, dwa 
kamienne nagrobki austriackich oficerów 
oraz szczątki kilku żeliwnych krzyży 
z niemieckimi inskrypcjami. O czasie po
wstania rotundy informują umieszczone 
nad portalem wejścia daty „1914" 
i „1915”. Przedzielone znakiem „chi-ro” 
wskazują na wyznanie tu pogrzebanych. 
Rotunda stanowiła niegdyś lokalną domi
nantę, bowiem wraz z cmentarzem znaj
dowała się na wysokim wzgórzu, dziś po
rośniętym lasem.

Budowla ma 7,5 m wysokości, postawio
no ją na planie kota o średnicy 1.8 
m przy grubości murów 0,5 m. Sklepiona 
została kopułą otwartą w środku i oto
czoną stylizowanymi blankami. Jest to 
charakterystyczny element wojskowych 
cmentarzy niemieckich, na których trak
tuje się ją jako obiekt komemoratywny - 
miejsce pamięci poległych (nazwy nie
mieckie: Ehrenfriedhófe - cmentarz ku 
czci lub Heldengedenkstatten - miejsce 
pamięci bohaterów). Obiekt w Rudzie 
Wielkiej przypomina grobowiec Teodory- 
ka w Rawennie, co również podkreśla je
go walor.

Adam Penkalla

Rotunda
na cmentarzu 
w Rudzie Wielkiej
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2. Wnętrze
schronu amunicyjnego

(zdjęcia: Witold Fontner)

wzmocniona przez umiesz
czenie kolejnego działa, 
również na betonowym sta
nowisku, ale nie opancerzo
nego.
W centrum ustawionych 
w pólokrąg stanowisk 
ogniowych wybudowano 
dwupoziomowy i dwuwej- 
ściowy schron. Górna kon
dygnacja schronu - to miej
sce dowodzenia, dolna sta
nowiła pomieszczenia ko
szarowe. Na schronie usta
wiony byl dalmierz chronio
ny pancerną osłoną. Około 
150 m na prawo od schronu 
centralnego jest schron ma
szynowni. Znajdował się tu 
przyrząd kierowania ogniem

WYKRYWACZE METALI
(0-22) 758 73 48

X

wz. 36 (Kommando-Gerat 
36), który byl połączony 
z dalmierzem umieszczo
nym na schronie central
nym. W maszynowni znaj
dował się również agregat 
prądotwórczy i pomieszcze
nia pomocnicze. Schron ma 
jedno wyjście zamykane 
drzwiami pancernymi oraz 
wyjście awaryjne. Około 
500 m dalej wybudowano 
dwa schrony amunicyjne. 

Kolejny schron o przezna
czeniu koszarowym został 
usytuowany około 100 m od 
bunkra centralnego.
Alianckie naloty na Świno
ujście rozpoczęły się 
w sierpniu 1943 r., a za
kończyły się radzieckim 
nalotem w dniu 4 maja 
1945 r., dzień później baza 
poddała się. Nie ma doku
mentów mogących ukazać 
skuteczność niemieckiego 

zespołu obrony przeciwlot
niczej bazy w Świnoujściu, 
ale można przypuszczać, że 
uszkodził i zestrzelił on 
kilkadziesiąt samolotów. 
Świadczyć o tym może 
symboliczny grób lotników 
brytyjskich w lesie pod 
Karsiborem, którzy uczest
niczyli w nalocie na 
Świnoujście 17 kwietnia 
1945 ę, podczas którego 
brytyjski samolot został ze
strzelony. Załoga uratowa
ła się, ale została rozstrze
lana przez Niemców i po
chowana przez Polaka-ro- 
botnika przymusowego, 
a po wojnie w 1950 r. ciała 
zostały ekshumowane.
Obecnie obiekty baterii 
„Warszów” są zniszczone 
i zanieczyszczone oraz po
zbawione elementów meta
lowych. O rodowodzie świ
noujskich bunkrów świad
czą zachowane w niektó
rych miejscach napisy eks
ploatacyjne w języku nie
mieckim (głównie schron 
koszarowy i schron dowo
dzenia).

Witold Fontner

Dnia 27 października
1918 r. Niemcy ogłosi

ły, że oczekują „propozycji 
rozejmu, które utorują dro
gę do sprawiedliwego poko
ju”. Rozejm został podpisa
ny i wszedł w życie 11 listo
pada 1918 r. na niekorzyst
nych dla Niemiec warun
kach. W czasie następnej 
wojny światowej, kiedy ar
mia III Rzeszy ponosiła klę
ski na froncie wschodnim, 
żołnierze Armii Krajowej 
wymalowali na ścianach 
budynków Węgrowa i Soko
łowa Podlaskiego znaki 
Polski Walczącej i napis 
„OCTOBER", prorokując ry
chłą klęskę Niemiec. Wkrót
ce na tych samych ścia
nach pojawiły się afisze 
w języku niemieckim i pol
skim o następującej treści: 
„Na terenie miasta Sokoło
wa i Węgrowa zostały po
smarowane narożniki do
mów wyrazem »Oktober«. 
Znaczy to, że racja cukru 
na miesiąc październik wy
dana została omyłkowo.

Ostatnia pamiątka
Ponieważ sprawcy nie zo
stali dotychczas zgłoszeni, 
przeto wstrzymuje się przy
dział cukru na miesiąc listo
pad”. To ogłoszenie staro
stwa powiatu sokotowsko- 
-węgrowskiego nr 277 pod
pisał 18 października 1943 
r. Ernest Gramss. W ten 
sposób starosta „osłodził” 
Polakom życie za przypo
mnienie doniosłego faktu 
sprzed 25 lat.
Jest to prawdopodobnie je
dyny ocalały w Polsce na
pis uliczny z czasów oku
pacji hitlerowskiej. Znajduje 
się na murze klasztoru oo. 
reformatów przy ul. Ko
ściuszki w Węgrowie. Pod
czas tynkowania muru ktoś 
zwrócił na niego uwagę 
i zabytek uratowano. Pod 
kotwicą Polski Walczącej 
ocalał jedynie fragment na
zwy miesiąca „CTOB”. Czy
niono próby konserwacji 
i zabezpieczenia tego uni
katu, jednak bez rezultatu.

Sławomir Kordaczuk
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Odkrycie „kurnej chaty”
W

ieś Swoiowo w gmi
nie Słupsk objęto 
w 1997 r. pilotażo
wym programem „TOURIN 

II”, jako zespół wiejski będący 
obiektem europejskiego dzie
dzictwa kulturowego (o wsi 
zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 8, 1996, s. 20). Opracowane 
zostało studium krajobrazowe 
(inż. Rafał Nastalski), mające 
na celu zachowanie i renowa
cję przyrodniczego i kulturo
wego krajobrazu, m.in. zapro
jektowano utworzenie tu skan
senu budownictwa chłopskie
go. Tymczasem w lipcu ub.r. 
„odkryłam” w Swołowie dom, 
który sam może być muzeum. 
Jest to tzw. kuma chata. Takim 
terminem określa się dawną 
wiejską chałupę bez komina, 
bo kumy znaczy „zadymiony

1.2. Ten dom byt niegdyś 
„kurną chatą”: 

widok od zachodu (1) 
i na elewację południową (2)

3. Wyraźnie zadymiona 
krokiew i jętka 

- tędy dym 
uchodził na zewnątrz

lub dymiący”; w swołowskiej 
chacie okopcenie zaczyna się 
na wysokości 2 m od podłogi. 
Obiekt ten jest bardzo cenny 
dla badań, bo dotąd „kurne 
chaty” na Pomorzu znamy je
dynie z opisów etnograficz
nych.
Swołowska chata, jak zapisano 
w wykazie z 1862 r. była wła
snością Jana Vossa, który był 
żeglarzem. Później, jak odno

towano w księdze budynków 
założonej w 1910 r. należała do 
niejakiego Frenza. Oprócz do
mu miał on podwórko, przydo
mowy ogród, stodółkę, chle
wik, piekarnik i 1,92 ha ziemi. 
Zagroda położona jest przy 
wjeździe do wsi, na wschod
nim skraju wewnętrznego pla
cu w kształcie owalnicy, przed 
nim stoi budynek kuźni z dru
giej połowy XIX w. Chatę 

i wymienione budynki za
mieszczono na mapie Schulza 
z 1832 r. Porównując tę mapę 
ze stanem obecnym widać, że 
mimo istotnych zmian w zabu
dowie „kuma chata” istniała 
już wtedy. Jest ona stosunkowo 
duża i ma wymiary około 15 
x 8 m. Wejście znajduje się te
raz w podłużnej ścianie połu
dniowej. Podłużne ściany mają 
różne wysokości: południowa 

od podwórka dochodzi do 4 m, 
natomiast od strony północnej 
dach schodzi bardzo nisko 
i okap znajduje się na wysoko
ści około 1,8 m od ziemi. Cha
ta miała pierwotnie dach czte
rospadowy kryty strzechą, 
spod którego „dymników” 
przy łączeniach połaci ucho
dził dym. Stare krokwie mają 
imponujące przekroje (ok. 22 
x 22 cm) i rozstawy (około 1,5 
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m). Przy zmianie pokrycia na 
dachówkę pomiędzy pierwot
nymi krokwiami wprowadzono 
nowe (niezadymione) oraz do
dano dwie skrajne. Zmieniło to 
formę dachu na dwuspadowy, 
symetryczny, ale o różnej dłu
gości połaci. To właśnie zmia
na formy dachu ukrywała do
tąd archaiczność chaty.
Konstrukcja dachu nad wyższą 
częścią oparta jest na dwóch 
belkach oczepowych, umiesz
czonych na ponad dwudziestu 
wysokich (do 4 m) słupach. 
Podobnie wysokie są wszyst
kie słupy (10) w ścianach 
szczytowych. Wyższa część 
budynku ma około 5 m szero
kości i taka jest też rozpiętość 
krokwi. Po północnej stronie 
zbudowano ciąg komór z da
chem o własnej konstrukcji 
krokwi, które jednak były złą
czone z konstrukcją wyższą 
drewnianymi kołkami. Przy
czyną „przecięcia” dłuższych 
krokwi mogły być względy 
konstrukcyjne (asymetria da
chu) lub materiałowe (brak be
lek o żądanej długości), we
dług literatury komory te słu
żyły jako nisze do spania, spi
żarnie na sadło, kartofle, prze
twory i zapasy żywności oraz 
znajdował się tam... domowy 
browar.
Słupy ścian podłużnych stoją na 
dużych, płaskich głazach narzu
towych. Pionowa konstrukcja 
ścian wzmocniona jest odcinka
mi poziomych rygli łączonymi 
ze słupami na drewniane kolki. 
Jako usztywnienie służą jedynie 
małe „miecze”, umieszczane 
pod oczepem. Wszystkie ele
menty konstrukcyjne oraz darte 
dyle poziomo usztywniające 
strop wyższych partii chaty wy
konano z dębowego drewna. 
Ściany i przestrzenie pomiędzy 
belkami i ryglami wypełnia po
lepa gliniana, zewnętrznie wy
bielona wapnem. Bielona była 
pierwotnie również cala ze
wnętrzna konstrukcja drewnia
na. Imponujące są nawet deski 
- dyle o szerokości do 70 cm na 
poddaszu, których nie „położo
no” na belkach, ale zamocowa
no we wrębach, co usztywniało 
konstrukcję słupową. Zastana
wiające, jak potężne musiały 
być dęby, z których toporami 
wyciosano drewno do tej chaty 
z okolicznych królewskich la
sów.
W chacie widać tylko nie
znaczne w stosunku do stanu 
pierwotnego zmiany. Najwięk
szą zmianą konstrukcyjną było 
wycięcie części belki stropo-

4

wej, na której wisial kociołek 
nad paleniskiem oraz „wsta
wienie” w środek murowanego 
komina. Dowodem na to, że 
pierwotnie chata nie miała ko
mina, jest „odymienie” wszyst
kich starszych elementów kon
strukcyjnych wewnętrznych 
stron ścian i ścianek „działo
wych” na poddaszu. Najczar- 
niej jest tuż przy kominie, 
gdzie dymowe „skamieliny” 
dochodzą do 2 cm. Kilkumili
metrowa warstwa pokrywa 
spód desek, które pierwotnie 
stanowiły tzw. nagi strop nad 
sienio-kuchnią. Grubym osa
dem pokryte są też zwieńcze
nia pierwotnie skrajnych kro
kwi oraz jętki, przez które 
uchodził dym na zewnątrz.

Na razie trudno określić do
kładną datę powstania chaty. 
Na pewno zbudowano ją przed 
1752 r., kiedy wydano przepis, 
że „mieszkania chłopów i no
wych chłopów, zagrodników 
i chałupników nie mogą być 
budowane bez mocnych muro
wanych kominów”. Dotyczył 
on w pierwszej kolejności wsi 
w domenach królewskich, a ta
ką przynależność prawną mia
ło wówczas Swołowo. W cha
tach istniejących należało 
w ciągu czterech lat „wmuro
wać kominy”. Za wykonanie 
zarządzenia odpowiedzialnych 
uczyniono sołtysów oraz 
„wsiowych sędziów”. W po
równaniu konstrukcji „swo- 
łowskiej kurnej chaty” z inny-

4.5. Próba rekonstrukcji 
stanu z XVIII w.
- plan (4):
1 - sień z otwartym 
paleniskiem,
2 - izba z komorą,
3 - komora-spiżarnia,
4 - komora
do warzenia piwa,
5 - izba lub warsztat,
6 - hipotetyczne 
miejsce 
otwartego ogniska 
oraz przekrój 
poprzeczny
przez sień-kuchnię (5)

(zdjęcia i rys.: 
Elżbieta Szalewska)

mi, dokładnie datowanymi na 
drugą połowę XVIII w. - ta 
jest zdecydowanie starsza 
i może pochodzić nawet z koń
ca XVII w., na co wskazują 
bardzo archaiczne sposoby łą
czenia elementów oraz obrób
ka drewna.
Stan swolowskiej chaty bardzo 
dobrze świadczy o jej właści
cielach. Dumny jest z niej 
mieszkający tu p. Krzysztof 
Zapart, który przed kamerą te
lewizyjną oświadczył: „Dla 
mnie był to tylko stary dom, te
raz wiem, że to jest zabytek. 
Jest to zaskoczenie dla mnie, 
mojej żony i dzieci. Mieszka
my w zabytku!”

Elżbieta Szalewska
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Powrót „Apolla i Muz”
Wśród polskich 

znawców sztuki 
czasów stanisła

wowskich, w których zami
łowanie do rzeczy pięk
nych przejawiało się w ko
lekcjonowaniu zabytków 
starożytności oraz dziel 
malarstwa, grafiki i rzeźby, 
niepoślednie miejsce zaj
mował wybitny działacz 
polskiego Oświecenia - 
Stanisław Kostka Potocki. 
W wyniku licznych podró
ży zagranicznych do 
Włoch, Austrii, Szwajcarii, 
Francji i Anglii Potocki 
zgromadził pokaźną liczbę 
dzieł sztuki, którymi naj
pierw ozdobił swój war
szawski pałac przy Kra
kowskim Przedmieściu 15, 
a następnie pałac w Wila
nowie, pozyskany w 1799 
r. dzięki mariażowi z Alek
sandrą, córką Stanisława 
i Izabeli Lubomirskich. 
W kolekcji liczącej kilkaset 
obrazów i tworzącej trzon 
utworzonego przez Potoc
kiego Muzeum w Wilano
wie dużą część stanowiły 
prace mistrzów włoskich 
od XVI do XIX w., w któ
rych Potocki znajdował 
szczególne upodobanie. 
Obok dzieł związanych 
z imionami tak znanych 
i popularnych mistrzów 
pędzla słonecznej Italii, jak 
Agostino Caracci, Antonio 
Correggio, Andrea Locatel- 
li, Guido Reni, Andrea del 
Sarto, Jacopo Tintoretto 
czy Paolo Veronese, w ko
lekcji Potockiego znalazło 
się pięć dzieł Pompeo Ba- 
toniego, rzymskiego por
trecisty, malarza scen reli
gijnych i alegorycznych. 
Były to owalne portrety 
małżonki Stanisława Kost
ki Potockiego - Aleksan
dry i jej siostry Izabeli, żo
ny Ignacego Potockiego, 

obraz Św. Józefa z Dzie
ciątkiem Jezus, a także 
dwie nieco większe kom
pozycje alegoryczne. Jedną 
z nich, jak podaje pocho
dzący z 1825 r. rękopi
śmienny Katalog Obrazów 
Gallerii Willanowskiej 
i obrazów znajdujących się 
w pałacu warszawskim, by
ła kompozycja reprezentu
jąca „Malarstwo i rzeźbę”, 
druga przedstawiała „Po
ezję i muzykę”.

W kilka lat po śmierci 
Stanisława Kostki 

Potockiego oba dzieła Ba- 
toniego włączone zostały 
do zbiorów wilanowskich, 
na co wskazuje przypisy
wany Antoniemu Blankowi 
Spis obrazów znajdujących 
się w galerii i pokojach pa
łacu wilanowskiego, wyda
ny w Warszawie w 1834 r. 
Wśród obrazów ekspono
wanych w Wielkiej Galerii 
autor wymienia „Malar
stwo, Rzeźbę i Architektu
rę” oraz „Poezję i Muzykę 
wyobrażoną przez mło
dzieńca śpiewającego 
i dwie młode dziewice 
w bieli, z których jedna gra 
na flecie”, oba pędzla Pom
peo Batoniego. W drugiej 
połowie XIX stulecia ale
goryczne kompozycje 
rzymskiego artysty opa
trzone zostały wraz z inny
mi dziełami tworzącymi 
kolekcję wilanowską napi
sem: „Gallerie de Villano
va”, szablonową owalną 
pieczęcią „Galerya Obra
zów w Willanowie” z her
bem Pilawa w środku i nu
merami inwentarza 213 
i 214.
Mimo bolesnych wydarzeń 
związanych z powstaniem 
styczniowym 1863 r. 
i pierwszą wojną światową 
1914-1918 r. wilanowskie 

dzieła Batoniego nie uległy 
ani zniszczeniu, ani też 
grabieży czy sekwestrowi. 
Dopiero ostatnia wojna 
i okupacja niemiecka wy
rwały je wraz z innymi 
dziełami z historycznej ko
lekcji pałacowej i skazały 
na poniewierkę. Zagrabio
ne przez okupantów, wy
wiezione zostały do Nie
miec, a następnie jako tro
feum wojenne Armii Czer
wonej do ZSRR. W wyniku 
starań ówczesnych władz 
polskich i polskich muze- 
ologów w latach 1951- 
1956 powróciła do kraju 
znaczna część kolekcji wi
lanowskiej, w tym dwa 
portrety Potockich pędzla 
Batoniego. Nie odzyskane 
zostały natomiast trzy po
zostałe obrazy.

Kilka lat po dokonanej 
rewindykacji na obie 
kompozycje alegoryczne 

natrafiono w odbudowa
nym po wojnie pałacu 
w Pawłowsku pod Peters
burgiem. Chociaż obecność 
tych obrazów w dawnej 
siedzibie cara Pawła I po
twierdzili odwiedzający 
Pawłowsk dyrektorzy i ku
stosze Muzeum Narodowe
go w Warszawie oraz Mu
zeum w Wilanowie, a prof. 
Stanisław Lorentz złożył 
stosowne pismo ministrowi 
kultury i sztuki, przez po
nad trzydzieści lat nie było 
jakiejkolwiek szansy na 
odzyskanie wilanowskich 
dzieł Batoniego. Szansa ta
ka powstała dopiero dzięki 
podpisaniu przez stronę 
polską i rosyjską 18 maja 
1994 r. „Porozumienia 
o współpracy w dziedzinie 
ujawniania i zwrotu dóbr 
kultury przemieszczonych 
na teren drugiego pań
stwa”. W końcu maja 1996 

r. wydelegowana została do 
Rosji trzyosobowa grupa 
ekspertów złożona z kon
serwatorów Muzeum 
w Wilanowie w osobach 
mgr Teresy Stramowskiej 
i mgr Elżbiety Modzelew
skiej oraz autora niniejsze
go artykułu. Po przybyciu 
do Pawłowska stwierdzo
no, że obrazu przedstawia
jącego „Alegorię architek
tury, rzeźby i malarstwa” 
nie ma, jest natomiast płót
no „Apollo i Muzy”, uzna
wane przez kierownictwo 
Pawłowska za niemiecką 
kopię, nie mającą nic 
wspólnego z obrazem po
szukiwanym przez Pola
ków. W tej sytuacji obraz 
poddany został badaniom 
w promieniach podczerwo
nych. Ku zaskoczeniu ro
syjskich gospodarzy pod 
warstwą farby ugrowej, 
którą pokryto odwrocie ob
razu, odkryte zostały 
wszystkie wymienione wy
żej znaki własnościowe 
Wilanowa z XIX w., łącz
nie z czytelnym napisem 
„Gallerie de Villanova” 
i numerem 214.
Przez wiele następnych mie
sięcy wydawało się, że re
windykacja obrazu „Apollo 
i Muzy” szybko lub w ogó
le nie nastąpi. Jednak dzię
ki umiejętnym negocja
cjom pełnomocnika rządu 
ds. polskiego dziedzictwa 
za granicą, a być może 
w pewnym stopniu także 
dzięki przekazaniu stronie 
rosyjskiej artykułu prof. 
Tadeusza S. Jaroszewskie
go o obrazach Batoniego 
w Polsce, w którym kom
pozycja znajdująca się 
w Pawłowsku przedstawio
na została jako kopia Fran
ciszka Tegazzo - dzieło to 
wróciło do Polski w końcu 
października 1997 r. Po

33



POLSKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE

1. P. Batoni „Apollo i Muzy”, 
obraz z historycznej
Galerii Wilanowskiej

2. Znaki własnościowe
Galerii Wilanowskiej 
odkryte na odwrociu 
obrazu Batoniego 
w promieniach podczerwonych

3. Pieczątka szablonowa
Galerii Wilanowskiej
i numer inwentarzowy, 
jakimi oznaczano 
obiekty wilanowskie 
w drugiej połowie XIX w.

oficjalnych protokolarnych 
ceremoniach obraz przeka
zany został, jak wszystkie 
rewindykowane z Rosji 
obiekty wilanowskie, do 
pałacu króla Jana i wpisany 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami do wilanow
skiego inwentarza muze
aliów.
Fakt, że kompozycja 
„Apollo i Muzy” notowana 
jest w katalogu kolekcji 

Stanisława Kostki Potoc
kiego jako dzieło Batonie
go, zaś Franciszek Tegazzi 
uchodzący za autora obrazu 
urodził się w Warszawie 
dopiero w kilka lat po 
śmierci Potockiego, zdaje 
się zaprzeczać atrybuowa- 
niu dzieła temu polskiemu 
malarzowi włoskiego po
chodzenia. Dodatkowym 
czynnikiem potwierdzają
cym wątpliwości atrybu- 

cyjne jest to, że Wojciech 
Gerson, współtwórca Albu
mu o Wilanowie wydanego 
jeszcze za życia Tegazzie- 
go i znający dobrze artystę, 
a przy tym będący w sta
łym kontakcie z właścicie
lami Wilanowa, nie mógł 
nie wiedzieć, że interesują
cy nas obraz jest kopią nie
dawno wykonaną przez je
go kolegę ze studiów 
w Warszawskiej Szkole 

Sztuk Pięknych oraz Aka
demii Petersburskiej, a nie 
pracą Batoniego.

Trwające obecnie w Wila
nowie szczegółowe bada
nia technologiczne i che
miczne umożliwią zapewne 
ostateczne ustalenie czasu 
powstania obrazu, a co za 
tym idzie jego autorstwa.

Wojciech Fijałkowski
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Odkrycia w Stagirze

Kończą się badania ar
cheologiczne w Sta
girze w pobliżu osie
dla Olimpiada na Półwyspie 

Chalcydyckim w Grecji - 
miejscu urodzenia Arystote
lesa, jednego z największych 
filozofów starożytności (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 
5, 1993, s. 41). Według tra
dycji rok po śmierci Arysto
telesa w Chalkidzie (stolica 
wyspy Eubia) w 322 r. p.n.e, 
mieszkańcy Stagiry przenie
śli jego szczątki do miasta - 
miejsca jego urodzenia. Zbu
dowany został wówczas 
wielki ołtarz nad grobem fi
lozofa i ustanowiono na jego 
cześć wielkie coroczne świę
to o nazwie „Aristotelia”. 
Wśród odkrytych w Stagirze 
obiektów znajdują się m.in. 
umocnienia miasta z 500 r. 
p.n.e., fragmenty bizantyj
skiej twierdzy na szczycie 
wzgórza Liotopi; w najgłęb
szych warstwach tej twier
dzy znaleziono wielką świą
tynię w stylu doryckim z VI 
w. p.n.e. z fragmentami 
rzeźb. W niewielkiej odle
głości od świątyni ocalały 
fragmenty muru, duży kwa
dratowy zamek i łukowa bu
dowla z marmuru, wewnątrz 
której znajduje się napis z XI 
w. p.n.e. oraz pokryty kamie
niami korytarz, prowadzący 
do podwyższenia stanowią
cego podstawę ołtarza. Obok 
znaleziono podłogę pokrytą

1. Południowy mur
z okresu klasycznego

2. Zrekonstruowany zamek

3. Wykopaliska
na wzgórzu Liotopi

4. Prawdopodobny 
grób Arystotelesa
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marmurem z białymi, duży
mi mozaikami; w centrum 
mozaiki istnieje prostokątne 
zagłębienie wyryte w natu
ralnej skale. Na podstawie 
odnalezionych monet, sko
rup naczyń, różnych przed
miotów glinianych i metalo
wych oraz kawałków dachó
wek z napisem „BA” tzn. 
„Wasilefs Aleksandros” 
(„Król Aleksander”), wnio
skuje się, że budowla ta po
chodzi z około 322 p.n.e., 
czyli z roku śmierci Arysto
telesa.
Na wzgórzu Liotopi odkryto 
także późniejszy klasyczny 
mur miasta, który zbudował 
Filip II, ojciec Wielkiego 
Aleksandra, na prośbę Ary
stotelesa. Wewnątrz muru 
wykopano fragmenty staro
żytnych domów. W centrum 
starożytnego miasta, gdzie 
w przeszłości odnaleziono 
publiczny portyk z czasów 
klasycznych i starożytne 
sklepy, w 1996 r. odkryto 
fragmenty magazynów miej
skich z pomieszczeniami do 
przechowywania produktów 
suchych i płynnych oraz tzw. 
deptak służący do deptania 
winogron i odciągania 
pierwszego wina (z czasów 
starożytnych). Wśród przed
miotów ruchomych zwraca 
uwagę gliniana podobizna 
prahistorycznego domu (10 
x 10 cm), na której oddane są 
wszystkie szczegóły, razem 
z dekoracją.
Prace wykopaliskowe w Sta- 
girze przyciągają uwagę i za
interesowanie nie tylko ar
cheologów Grecji. Tysiące 
zagranicznych turystów od
wiedzają tereny wykopali
skowe. Tereny te są poważ
nie zagrożone. Międzynaro
dowa spółka z Kanady za
mierza w pobliskim mia
steczku Barbara założyć ko
palnię złota, arsenu i żelaza. 
Niebezpieczeństwo zagraża 
czystemu środowisku natu
ralnemu. a więc także zdro
wiu mieszkańców i turystów. 
Dwanaście gmin leżących 
nad zatoką Strymonikos pro
testuje przeciw tej decyzji 
rządu greckiego pod hasłem: 
„Wolimy czyste środowisko, 
zdrowie, życie i Arystotelesa 
niż złoto”.

Lefteris Cirmirakis

„Turecki” dzwon
Niedaleko Chojny, nieco 

w bok od drogi łączącej 
przejście graniczne w Krajniku 

Dolnym z samą Chojną, leży 
wieś Krzymów. Położona jest 
wśród morenowych wzgórz i - 
podobnie jak cała okolica - 
ma ciekawą historię, która 
przez ostatnich kilkadziesiąt 
lat nie była popularyzowana, 
a nawet tajono ją i usuwano. 
Powoli znikały inskrypcje, po
mniki, cmentarze. Przetrwało 
tylko to, co było ukryte w archi
wach, kościołach, czasem na
wet w grobowcach.
W krzymowskim kościele wi- 
siaty niegdyś dwa dzwony. Je
den z nich kilka lat temu wysta
wiono na zewnątrz kościoła 
i teraz jest zawieszony na pro
wizorycznej konstrukcji drew
nianej. Jest to dzwon - szczę
ściarz, bowiem przetrwał akcję 
pozyskiwania metali na cele 
wojenne w czasach pierwszej 
wojny światowej i okres zamę
tu po drugiej wojnie. Niewielki, 
o średnicy 68 cm, pokryty zie
lonkawą patyną i bogatymi 
zdobieniami oraz inskrypcjami. 
Odlany został w stawnej ludwi- 
sarni Jana Henryka Schmidta 
w Szczecinie, o czym informu
je napis na górnej części 
dzwonu. Pośrodku widoczny 
jest herb rodziny von Sydow, 
bardzo szeroko rozgałęzionej 
w tych okolicach i mającej wie
le majątków, w których gdzie
niegdzie jeszcze dziś można 
ten herb zobaczyć; tarczę her
bową otaczają ornamenty ro
ślinne i kwiatowe.
Dolną część dzwonu okala 
piękna inskrypcja łacińska 
brzmiąca w tłumaczeniu na ję
zyk polski: „Metal ten czytelni
ku, z którego jestem odlany, 
został Turkom odebrany i na 
święty użytek przeznaczony. 
Jako że Pan Adam Wilhelm 
von Sydow, dowódca piechoty 
króla pruskiego Fryderyka III, 
pan na Krzymowie, Stokach 
i Zern (?), ze swoich siedmiu 
na Węgrzech odbytych kam
panii także i jego do domu 
przywiózł pomiędzy innymi na
grodami swego męstwa, po 
tym jak wrogowie zostali pobi
ci w roku 1686 pod Budą, 
w roku 1691 pod Salankemen 
i w roku 1697 pod Zentą. 
Nadał on mu taką formę, która 
całą parafię razem zwołuje, 
w roku który przez taką prośbę 
się oznacza: Niech się święci 
Imię Boże.”
Wiemy, że Adam Wilhelm von 
Sydow, obrist-wachtmeister 
piechoty brandenburskiej, ku
pił majątek Krzymów w 1694 r. 
od Aleksandra von Horcker.

1.2. Gotycki 
kościót (1) 
i „turecki' 
dzwon (2)

W rękach rodziny von Sydow 
Krzymów pozostał do 1748 r. 
Nie wiemy nic więcej o boha
terze wojen tureckich, jednak, 
jak można przypuszczać, pan 
Adam Wilhelm widocznie ni
czym pan Kmicic „umiał się 
z wojny żywić”. Daty występu
jące w inskrypcji dotyczą mniej 
znanego w Polsce okresu wo
jen pomiędzy krajami Europy 
(głównie Rzeszą) a Turcją, 
rozpoczętego zwycięstwem 
Jana III Sobieskiego w 1683 r. 
pod Wiedniem i bitwą pod Par
kanami. Ale wojna bynajmniej 
nie wygasła. Przewagę nad 
Turcją uzyskała Rzesza i ona 
to prowadziła dalej działania 
na Węgrzech i na Bałkanach. 
Tam właśnie z innymi pocią
gnął w 1686 r. Adam Wilhelm 
von Sydow w składzie 10-ty- 
sięcznego korpusu branden
burskiego, który Wielki Elektor 
Fryderyk Wilhelm musiał wy
stawić na wezwanie cesarza 
Leopolda, jak to już wcześniej 
czynili inni książęta Rzeszy. 
Elektor brandenburski jako so
jusznik Francji żywo byt zain
teresowany powodzeniem 
Turków i do wojny się nie palił. 
Jako jedyny z wielkich książąt 
Rzeszy nie poszedł pod Wie
deń, jednak w ciągu następ
nych trzech lat stosunki 
z Francją pogorszyły się i kor

pus pod wodzą znakomitego 
generała Hansa Adama von 
Schóning powędrował przez 
cesarski Śląsk na południe. 
Oblężono Budę, która padta 
we wrześniu 1686 r. Stąd żoł
nierze brali olbrzymie łupy, 
a wielu brandenburskich ofice
rów wróciło po zakończonej 
kampanii jako zamożni ludzie. 
Wzmianki o tureckich łupach 
spotyka się często, np. do 
ostatniej wojny ołtarz kościoła 
w pobliskim Naroście przykry
ty byt tureckim kilimem. Nic 
dziwnego, że chętnie wyru
szano na kolejne wyprawy 
w następnych korpusach po
siłkowych słanych przez elek
tora na południe. Wyruszał też 
Adam Wilhelm von Sydow. Był 
pod Salankemen w sierpniu 
1691 r., gdzie wojska cesar
skie pobity trzykrotnie liczniej
szą armię turecką Fazyla Mu
stafy paszy. Byt też pod Zentą 
w 1697 r., kiedy Eugeniusz 
Sabaudzki położył ostatecznie 
kres tureckiej dominacji na 
Bałkanach. Już po bitwie pod 
Salankemen stać było Adama 
Wilhelma na zakup własnego 
majątku i oczywiście na ufun
dowanie w 1708 r. dzwonu 
z brązu przywiezionego z od
ległych Węgier.

Tomasz Sebastian
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Ślubny wieniec

W skarbcu klasztoru oo. do
minikanów w Krakowie 

przechowywane jest niezwy
kłej urody dzieło sztuki złotni
czej - barokowa monstrancja, 
zwieńczona historyczną pa
miątką: wieńcem ślubnym kró
lowej Bony. Wykonana została 
w 1756 r. w Rzymie, na pole
cenie ojca Henryka Russjana, 
dominikanina z klasztoru 
w Podkamieniu. Zrobiono ją 
z klejnotów z różnych okresów, 
składanych jako wota w klasz
torach dominikanów w Krako
wie i w Podkamieniu. Pozosta
łe elementy kompozycji wyko
nane zostały przez znakomite
go złotnika rzymskiego, które
go nazwiska niestety nie zna
my, ponieważ stopa monstran
cji, na której zwykle umiesz
czane są punce i sygnatury, 
została odjęta w 1738 r. i nie 
wiadomo, na jaki cel przezna
czona; później dorobiono mo
siężną złoconą, klasycystycz- 
ną stopę, która obecnie wspie
ra monstrancję.
Monstrancja ma wysokość 98 
cm, szerokość 50 cm. Nad 
trzonem stopy znajduje się 
emaliowana figurka św. Toma
sza z Akwinu, klęczącego 
w kielichu lilii. Nad nią promie
nista gloria - w środku reser- 
vaculum otoczone dwiema 
warstwami promieni oddzielo
nych wieńcem z klejnotów. 
Z lewej strony umieszczona 
jest figurka św. Jacka, z prawej 

Zwieńczenie 
monstrancji 
ze ślubnym 

wieńcem

św. Dominika. Całość otoczo
na wieńcem z kwiatów, zwień
czona kokardą i dwoma anioł
kami. Nad nimi wieniec z rozet, 
liści i pereł tworzący podstawę 
pod medalion z monogramami 
wiązanymi IHS i MARIA, 
zwieńczonymi podtrzymywaną 
przez aniołki koroną, otoczony 
promieniami; całość wieńczy fi
gurka pelikana. Monstrancję

wykonano ze złota, pokryto 
wielobarwną emalią malarską 
(kwiaty, figurki, ornamenty), 
wysadzono brylantami, perta
mi, rubinami. Charakteryzuje ją 
niezwykła finezja i delikatność 
formy, w którą włączone zosta
ły gotowe klejnoty. W kompo
zycji uwzględniono symbolikę 
związaną z Chrystusem i świę
tymi dominikańskimi.

Wśród klejnotów na szczegól
ną uwagę zasługuje wieniec 
wieńczący monstrancję. Zło
żony z dwóch warstw: dolnej 
utworzonej z kwiatów i liści po
krytych wielobarwną emalią 
z brylantami i rubinami, oraz 
górnej z mirtowych zielonych 
gałązek z emalii, wśród któ
rych duże perty tworzą jakby 
koronę. Wieniec ten został wy
konany na początku XVI w. 
i jest wyrobem neapolitańskim. 
Przywiozła go królowa Bona 
na uroczystość swoich zaślu
bin z królem Zygmuntem Sta
rym w 1518 r. Po ceremonii, 
zgodnie ze zwyczajem, wieńce 
ślubne składano na ołtarzu. 
Królowa Bona była donatorką 
klasztoru oo. dominikanów 
w Krakowie, tam też zostawiła 
swój wieniec. Razem z innymi 
klejnotami dostał się do klasz
toru oo. dominikanów w Pod
kamieniu i włączono go 
w kompozycję monstrancji, 
która przywieziona została 
z Podkamienia do Krakowa 
przez dominikanów w okresie 
międzywojennym. Jest to je
den z najpiękniejszych zabyt
ków ztotnictwa okresu baroku 
w zbiorach polskich, z zacho
wanymi wcześniejszymi klej
notami włączonymi w jego 
kompozycję, które dzięki temu 
przetrwały do naszych cza
sów.

Aldona Sottysówna

Pokwitowanie dla wpłacającego
zł...............................................................
słownie......................................................

Odcinek dla posiadacza rachunku
zł...............................................................
słownie......................................................

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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Akcja cmentarze

Wieliszewski cmentarz
W Wieliszewie, między Legio- 

nowem a Zegrzem położo
ny jest stary rosyjski cmentarz 
wojskowy. Utworzono go w 1902 
r. na piaszczystym, wyrównanym 
wzniesieniu. Znajdują się na nim 
nagrobki prawosławnych i katoli
ków - głównie żołnierzy i urzęd
ników z garnizonu w Jabłonnie 
(obecnie Legionowo) oraz 
z twierdzy Zegrze. Rozkaz urzą
dzenia cmentarza dla wojsk sta
cjonujących w tych miejscowo
ściach podpisał 22 listopada 
1899 r. car Mikołaj II. Za wy
właszczone z majątku Wieliszew 
grunty o powierzchni około 2,5 
ha spadkobiercom kupca Berg
mana wypłacono odszkodowa
nie na podstawie ówczesnych 
przepisów zawartych w X tomie 
Zbioru Praw.
Nowo utworzony cmentarz 
wkrótce otoczono rowem i nie
wysokim watem, które zachowa
ły się do dziś. Przed wejściem od 
strony Traktu Kowieńskiego zo
stała wybudowana niewielka 
stróżówka. Władze wojskowe 
przewidziały także wzniesienie 
kaplicy cmentarnej, a środki na 
jej budowę pochodziły ze zbiórek 
przeprowadzonych w okolicz
nych garnizonach. Do cmentarza 
można było dojechać Traktem 
Kowieńskim oraz istniejącą od 
1897 r. wojskową linią kolejową 
z Jabłonny do Zegrza. Obszar 
cmentarza podzielono na kwate
ry, które zostały przydzielone 
pułkom z okolicznych garnizo

nów. Prostokątne place oddzie
lono alejami wysadzanymi dęba
mi. Jedyny zachowany, rosyjski 
plan cmentarza istnieje w APW 
Oddział w Górze Kalwarii. Szkic 
ten wykonał szef Zarządu Inży
nierii Twierdzy Zegrze. Za pod
stawę posłużyły mu pomiary wy
konane przez Feliksa Jaroszew
skiego, geometrę przysięgłego 
kl. II.
Uroczyste poświęcenie wojsko
wego prawostawno-katolickiego 
cmentarza w Wieliszewie nastą
piło w Niedzielę Palmową 7 
kwietnia 1902 r. Na miejsce uro
czystości przybyły delegacje żoł
nierzy z 1. zegrzyńskiego pułku 
piechoty fortecznej oraz 192. wa- 
werskiego rezerwowego pułku 
piechoty. Poświęcenia kwater 
dokonał duchowny prawosławny 
z twierdzy Zegrze i ksiądz z pa
rafii Wieliszew. Obaj kapłani 
podkreślili znaczenie nekropolii 
jako bratniej mogiły żołnierzy 
dwóch wyznań.
Do dziś na cmentarzu ocalały 
ukryte w krzakach bzu nieliczne 
prawosławne i katolickie krzyże. 
Nagrobki są często rozbite 
i ograbione. Na szczególną uwa
gę zasługuje granitowy głaz 
z 1902 r. upamiętniający miejsce 
pochówku żołnierza z 3. kompa
nii 191. drohiczyńskiego rezer
wowego pułku piechoty; oddział 
stacjonował w Jabłonnie w la
tach 1892-1910. Innym dobrze 
zachowanym nagrobkiem jest 
pomnik wystawiony carskiemu 

oficerowi S.l. Stasjukowi. Rosyj
skie napisy wyryte na obelisku 
informują, że: „9 marca 1915 ro
ku porucznik 8. turkiestańskiego 
putku strzelców im. generata ad
iutanta von Kaufmana, Sergiej 
Iwanowicz Stasjuk zmart od ran 
poniesionych 11 lutego w bitwie 
z Niemcami, we wsi Wola Wierz
bowska powiatu przasnyskiego 
guberni płockiej’’. Forma archi
tektoniczna pomnika jest prosta: 
blok wykonany ze zwężającego 
się ku górze piaskowca. Na 
cmentarzu chowano także osoby 
cywilne. Świadczy o tym zdewa
stowany nagrobek Zofii Michaj- 
towny Brzeskiej, która zmarła 
w 1904 r. w wieku 27 lat.
Po pierwszej wojnie światowej 
cmentarz w Wieliszewie służył 
okolicznej ludności oraz żołnie
rzom z Legionowa i Zegrza. 
Przykładem jest nagrobek z in
skrypcją: „Tadeusz Szczepański 
kapral 2-go Putku Saperów Kole
jowych. Zmart śmiercią tragiczną 
15 VIII 1927 r. Ukochanemu Sy
nowi - Rodzice”. Od 1934 r., tj. 
od czasu utworzenia cmentarza 
parafialnego w Legionowie, ne
kropolia wieliszewska zaczęta 
popadać w zapomnienie. W cza
sie drugiej wojny światowej na 
terenie cmentarza toczyły się 
walki, które przyczyniły się do 
dewastacji grobów. W 1997 r. na 
cmentarzu znajdowały się już tyl
ko dwie zadbane mogiły.

1.2. Nagrobki na cmentarzu: 
prawosławny krzyż (1) 

i grób polskiego kaprala (2)

(zdjęcia: 1 - Jacek Szczepański, 
2 - Wojciech Oksieńciuk)

Jacek Szczepański
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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-ogłosze- 
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” pfowadzą 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 11 
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 lecia 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

4. Wyroby świeckie z końca XVIII i pierwszej połowy XIX w.

W zlotnictwie polskim ostatniego ćwierćwiecza XVIII w. 
i w pierwszej połowie XIX w. zaszły istotne zmiany. Początek 
omawianego okresu wiąże się z adaptacją nowego stylu - klasy
cyzmu, który w swych kolejnych fazach (styl Ludwika XVI, styl 
Dyrektoriatu i Konsulatu, styl I Cesarstwa - empire) dominował 
w polskich wyrobach złotniczych aż do połowy XIX w. Zdecy
dowaną przewagę zyskało złotnictwo świeckie, w którym znala
zły odbicie znamienne dla klasycyzmu odwołania do antyku. 
Proste, geometryczne kształty naczyń nawiązywały do form sta
rożytnych, a oszczędna ornamentyka posługiwała się motywami 
meandra, palmet, festonów, liści lauru i akantu; w czasach I Ce
sarstwa poszerzono ten repertuar wzorów o orły, sfinksy, delfi
ny, lwie łapy.
Klasycyzująca stylistyka wpłynęła z kolei na dobór surowców 
i technik złotniczych. Przedmioty wykonywano głównie ze sre
bra, czasami częściowo złoconego. Kształtowano je przez wybi
janie i odlewanie. Odlewano zwłaszcza drobne części naczyń 
(uchwyty, plakietki, nóżki); od drugiego dziesięciolecia XIX w. 
coraz częściej elementy te były sztancowane, czyli wycinane 
mechanicznie, podobnie jak ciągłe, wstęgowe ornamenty, któ
rych mechaniczne wytłaczanie na metalowej blasze nosi nazwę 
moletowania. Tak wykonane zdobienia przylutowywano do 
gładkich powierzchni naczyń, podkreślając ich symetryczną bu
dowę. Poszczególne części przedmiotów łączone były zazwyczaj 
„na zimno”, za pomocą śrub i nakrętek. Asortyment ówczesnych 
wyrobów srebrnych był bardzo bogaty. W ostatniej ćwierci
XVIII w. i na początku XIX w. największym powodzeniem cie
szyły się okazałe naczynia stołowe: wazy do zupy, półmiski, ku
bełki do chłodzenia wina, dekoracje środka stołu - surtout-de-table. 
Mniejsze rozmiary miały sosjerki i solniczki. Od drugiej ćwierci
XIX w., gdy znaczącą grupę odbiorców wyrobów złotniczych 
stanowiło zamożne mieszczaństwo, naczynia stołowe straciły 
monumentalność, zyskały za to większą różnorodność i funkcjo
nalność. Wówczas to ukształtował się ostatecznie serwis do ka
wy czy herbaty, złożony z imbryka z podgrzewaczem (tzw. bu- 
liery), dzbanka i małego dzbanuszka - miecznika, umieszczo
nych na dużej tacy. Zestaw ten uzupełniały niekiedy: naczynie 
do konfitur i ażurowy koszyczek do ciastek oraz, obowiązkowo, 
cukiernica. Przez cały omawiany okres warsztaty złotnicze nadal 
produkowały sztućce, lichtarze, kałamarze, różnego rodzaju puz
derka i wykwintne przybory toaletowe.
Głównym ośrodkiem produkcji złotniczej była Warszawa, gdzie 
najpierw mecenat artystyczny króla Stanisława Augusta, a póź
niej stabilizacja polityczna czasów Królestwa Polskiego, sprzy
jały rozwojowi tej dziedziny rzemiosła artystycznego. Warszaw
scy złotnicy najwcześniej zaadaptowali styl klasycy styczny. 
Uwidoczni! się on w latach osiemdziesiątych XVIII w. w pra
cach Jana Jerzego Bandaua I i Jana Jerzego Holkego: dużych wa
zach do zupy o ciężkich, prostych formach, skromnie dekorowa
nych płaskimi liśćmi akantu, perełkowaniem i puklowaniem, 
z kolistymi uchami - uchwytami. Niektóre z dzieł Holkego, jak 
np. świeczniki, miały obfitszą dekorację (wieńce laurowo-dębo- 
wę, festony), bliską jeszcze stylowi Ludwika XVI. Nurt „pury- 
stycznego” klasycyzmu dotarł do Warszawy w końcu XVIII w. 
i panował przez pierwsze dziesięciolecie wieku XIX. Przedmio
ty o najprostszych, zdecydowanie geometrycznych formach, by
ły z reguły pozbawione dekoracji ornamentalnej. Warsztaty Teo
dora Pawłowicza, Jana Macieja Schwarza, Józefa Skalskiego, 

Szymona Staneckiego produkowały zupełnie gładkie, błyszczące 
wypolerowaną powierzchnią talerze, dzbanki, lichtarze, a przede 
wszystkim solniczki, których klasycystyczna forma utrzymała 
się, z niewielkimi zmianami, przez całą pierwszą połowę ubie
głego stulecia. Solniczka taka miała łódkowatą czarę z dwoma 
wydatnymi, ale cienkimi uchami, wspartą na niskim trzonie, 
przymocowanym do romboidalnej podstawy.
Bardziej reprezentacyjna i ozdobna odmiana klasycyzmu - styl 
empire - przyjął się w polskim zlotnictwie w drugim dziesięcio
leciu XIX w. i trwał, wraz z innymi kierunkami stylowymi, przez 
następne trzydzieści lat. W solniczkach, przy zachowaniu omó
wionej wyżej formy, empire wprowadził finezyjnie kształtowane 
uchwyty w kształcie wici roślinnej lub muszli, zaś trzon naczy
nia stanowiły ekspresyjnie wygięte figurki delfinów. Takie wy
roby pochodziły m.in. z firmy Karola Jerzego Lilpopa, która pro
dukowała też bardzo popularne w drugiej ćwierci XIX w. serwi
sy do kawy i herbaty. Zachowały się z nich głównie imbryki 
i mieczniki o silnie wybrzuszonych i przewężonych formach, de
korowane pasowym, przeważnie już sztancowanym ornamen
tem, zaopatrzone w miękko wygięte, drewniane ucha. Tego typu 
przedmioty były również charakterystyczne dla najbardziej zna
nego warsztatu złotniczego owych czasów - zakładów Karola 
Filipa Malcza.
Srebra Malcza umiejętnie łączyły plastyczne formy naczyń ze 
skromnym ornamentem o różnej proweniencji stylowej. Buliery, 
imbryki. mieczniki, duże tace, sztućce i lichtarze najczęściej 
miały dekorację o motywach rokokowych lub renesansowych; 
w latach czterdziestych XIX w., gdy wzrosła moda na neo-style, 
również kształt naczyń nawiązywał do form minionych epok. 
Powstawały neorenesansowe puchary, neobarokowe kufle czy 
tace, neorokokowe patery. Neostylowe dekoracje towarzyszyły 
często najbardziej popularnemu od czasów biedermeieru przed
miotowi złotniczemu - cukiernicy skrzynkowej.
Jej kształt ustalił się na początku XIX w. jako prostopadło- 
ścienna skrzyneczka, w latach dwudziestych i trzydziestych ze 
ściętymi narożami, a od lat czterdziestych z wybrzuszonymi 
bokami. Cukiernica wsparta była na czterech nóżkach, począt
kowo kulistych lub prostopadłościennych, zaś od czasów empi
re nóżki przybierały najczęściej postać lwich łap, niekiedy 
uskrzydlonych. Wieczko i boki cukiernicy dekorowano prze
ważnie płaskimi, odlewanymi lub sztancowanymi nakładkami 
w formie kwiatowych taśm, aplik ze sfinksami, palmetami, ro
gami obfitości. Najokazalszy ornament (np. figuralne sceny mi
tologiczne) umieszczano na wieczku oraz na szyldziku zamka 
na przedniej ściance, jako że ówczesne cukiernice były staran
nie zamykane na kluczyk. Cukiernice skrzynkowe cieszyły się 
wielkim powodzeniem odbiorców do końca XIX w., a produ
kowały je wszystkie znane firmy warszawskie: Karol Malcz, 
Tomasz Klimaszewski, Ludwik Nast, Maciej Nowakowski, Jan 
Popiel, Stanisław Plewiński, Emil Radke, Samuel Schmidt, Au
gust Wolkiewicz.
W omawianym okresie rozpoczęła też w Warszawie działalność 
słynna firma Frageta. Jej najlepsze wyroby złotnicze, a zwłasz
cza platemicze, powstały w drugiej połowie XIX w., toteż przed
stawimy je, podobnie jak różnorodną produkcję innych sreber 
i platerów tego czasu, w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka



1.2. Wyroby Jana Jerzego Holkego
z lat osiemdziesiątych XVIII w.: 
srebrny lichtarz (1)
i srebrna waza częściowo złocona (2)

3. Srebrna solniczka 
z końca XVIII w.
- dzieło Szymona Staneckiego

4. Srebrna solniczka
z lat dwudziestych-trzydziestych XIX w.
- dzieło Karola Jerzego Lilpopa

5. Miecznik i imbryk ze srebra 
z lat trzydziestych XIX w. 
wykonane przez
Karola Filipa Malcza

6. Srebrna cukiernica skrzynkowa 
z lat dwudziestych XIX w.
wykonana przez Tomasza Klimaszewskiego

(ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)



1.2. Piękno 
tatrzańskich 
pasterskich 

szałasów 
na Niżnej Polanie 

Chochołowskiej

3. Zagroda 
dla owiec

4. Watra 
w szałasie 

na Hali Stoły

5. Formowanie sera 
w bacówce

(zdjęcia: Stanisław
Grzelachowski)
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