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BIBLIOTEKA NARODOWA
ELNIA CZASOPISM

Od redakcji
Kiedy piszemy te słowa, trwa dysku
sja dotycząca podziału administra
cyjnego naszego kraju. Od wielu lat 
(zob. s. 5) uważamy, że jedną z dróg 
do społecznej akceptacji zmian jest 
identyfikacja województwa z trady
cyjnym, historycznym regionem, od 
nazwy poczynając. I nie jest ważne, 
że będą to regiony o różnej wielkości
- np. duża Wielkopolska przy nie
wielkim Podlasiu czy Ziemi Biało
stockiej - bowiem w ten właśnie spo
sób uformowane zostały w historycz
nym rozwoju. Wraz ze zmianami ad
ministracyjnymi ulegnie także zmia
nie organizacja służb ochrony zabyt
ków. Na s. 4 zamieszczamy rozmowę 
na ten temat z wiceministrem kultu
ry Stanisławem Żurowskim.
W rozmowie z młodzieżą w Pozna
niu (3 czerwca 1997 r.) Jan Paweł II 
nakłaniał młodych, aby mówili z du
mą: „my jesteśmy z Poznania, my je
steśmy stąd, skąd się Polska zaczęta, 
od Mieszka 1 i Bolesława Chrobre
go.” (zob. okładka s. IV). W 1989 r. 
z inicjatywy poznańskiego oddziału 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
ukazał się nr 4 „Spotkań z Zabytka
mi” poświęcony zabytkom Poznania
- przede wszystkim dotyczył on ar
chitektury z XIX i XX w. W bieżą
cym numerze następne „spotkania 

z Poznaniem” zwracają uwagę na 
zabytki najbardziej znane: katedrę 
(s. 6), farę (s. 26), ratusz (s. 18). Nie 
chodzi przy tym tylko o dopełnienie 
tamtego obrazu miasta. W ciągu mi
jającej dekady przy obiektach tych 
podjęte zostały prace konserwator
skie, których wyniki często są zaska
kujące, prowokują do dyskusji i po
lemik, a ze względu na miejsce tych 
zabytków w historii kraju chcieliby- 
śmy, aby dyskusja ta wyszła poza 
ramy lokalne. „Poznański” numer 
z 1989 r. otwierał artykuł o warun
kach niezbędnych dla właściwej 
ochrony zabytków. Zmiana systemu 
politycznego i gospodarczego po
zwoliła na realizację wielu z nich, 
nie ma już bowiem potrzeby nikogo 
przekonywać o znaczeniu samorząd
ności i własności prywatnej - 
zwłaszcza w Poznaniu ich rola jest 
dobrze widoczna. Pojawiły się jed
nak nowe zagrożenia, niekiedy trud
ne do opanowania, np. dążenie do 
maksymalizacji zysku kosztem za
bytków czy agresywnie ingerująca 
w miejską przestrzeń historyczną 
reklama. Ciągle także niedostatecz
na jest społeczna świadomość spraw 
odnoszących się do naszego, wspól
nego przecież, dziedzictwa kulturo
wego.

Numer dofinansowany przez Władze Miasta Poznania
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W ramach obchodzonego pod 
patronatem UNESCO Roku 
Mickiewiczowskiego, dla ucz
czenia 200 rocznicy urodzin 
poety, w Muzeum Okręgowym 
im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu zorganizowana 
została wystawa „Epoka »Pa
na Tadeusza**”. Zgromadzono 
na niej 1500 eksponatów, po
chodzących z 54 muzeów kra
jowych, kilku zagranicznych 
oraz z kolekcji prywatnych - 
dokumenty, obrazy, meble, 
ubiory, broń i rozmaite bibelo
ty z XVII, XVIII i początku XIX 
w. Ponad 500 obiektów wypo
życzono ze Lwowa - Lwow
skiej Galerii Obrazów, Mu
zeum Historycznego i Mu
zeum Etnograficznego, m.in. 
obrazy, bron, maskę pośmiert
ną poety. Z Biblioteki Polskiej 
w Paryżu pochodzą pokazy
wane po raz pierwszy w na
szym kraju akwarele Sylwe
stra Zalewskiego, przedsta
wiające mundury z czasów 
Księstwa Warszawskiego. 
Na wystawie możemy zoba
czyć, jak wyglądało Soplico- 
wo, karczma Jankiela, zaścia
nek Maćka Dobrzyńskiego... 
W wielkiej sali o nazwie „Polo
nez” zgromadzono kontusze, 
żupany, fraki, damskie suknie, 
a także porcelanowe statuetki 
marszałków Napoleona, a na
wet kosmyk włosów cesarza 
podarowany podporucznikowi 
Stadnickiemu. Zdaniem dyrek
tora radomskiego muzeum - 
Janusza Pulnara organizato
rom ekspozycji nie chodziło 
o pokazanie fabuły Pana Ta
deusza, lecz o wywołanie du
cha naszej przeszłości. Wy
stawa będzie czynna do 31 
sierpnia br.

(„Gazeta Wyborcza", 
18 II 1998)

W ramach programu „Hal- 
landzki Model Konserwacji Za
bytków” Szwedzi przekazali 
na konto Sejmiku Samorządo
wego Województwa Olsztyń
skiego 300 tys. zł z przezna
czeniem na opracowanie do
kumentacji renowacji pałaców 
w Tracku i przy ul. Metalowej 
w Olsztynie oraz piwnic zamku 
w Olsztynku. Współpraca sa
morządowców województwa 
olsztyńskiego i szwedzkiej 
prowincji Halland rozpoczęta 
się przed kilku laty. Ideą „Hal- 
landzkiego Modelu Konserwa
cji Zabytków" jest renowacja 
obiektów zabytkowych z prze
znaczeniem ich na pełnienie 
funkcji użyteczności publicz
nej. Szwedzi dzięki tej meto
dzie uratowali już prawie 50 
zabytkowych domów. Realiza

cję programu prowadzą siłami 
specjalnie przeszkolonych 
rzemieślników i bezrobotnych. 
Przyjęcie szwedzkiego mode
lu w ratowaniu zabytków War
mii i Mazur też powinno dać 
dobre rezultaty.

(„Gazeta Warmii i Mazur”,
12 III 1998)

Dyrektor Międzynarodowego 
Centrum Kultury w Krakowie - 
prof. Jacek Purchla, odpowia
dając na pytanie, czy jest za
dowolony z tego, co gmina ro
bi dla ochrony zabytków 
w Krakowie, m.in. powiedział: 
„Zasadniczą kwestią jest zro
zumienie, iż znakomicie za
chowane pod Wawelem dzie
dzictwo kulturowe jest nie tyl
ko martwym balastem dla 
miasta i mieszkańców, ale 
ciągle zbyt stabo wykorzysty
wanym potencjałem ekono
micznym. Innymi słowy - gmi
na musi lepiej wykorzystywać 
zabytkową architekturę mia
sta dla swojego rozwoju. Pro
wadzona więc przez gminę 
polityka nie powinna się spro
wadzać tylko do prostej dzia
łalności konserwatorskiej... 
Zabytek to nie tylko forma. 
Skuteczna ochrona powinna 
wiązać się z szukaniem odpo
wiednich funkcji dla poszcze
gólnych obiektów. Funkcje po
winny być przyjazne zabyt
kom. Mam wrażenie, że archi
tekci miejscy i konserwatorzy 
mają dziś za mało instrumen
tów kontroli dla realizacji ta
kiego programu. ”

(„Gazeta Krakowska”,
17 III 1998)

Fragment panoramy Gdańska J. Kriega 
z początku XVII w.

W Muzeum Narodowym 
w Gdańsku zaaranżowano no
wą Galerię Malarstwa Gdań
skiego. Znalazły się w niej 
dzieła dawnych mistrzów do
tychczas nie eksponowane: 

„Śląska Trójca” według drze
worytu Albrechta Durera, pre
della ze sceną „Ostatniej Wie
czerzy” wykonana przez twór
cę z kręgu Isaacka van den 
Blocke, „Madonna z Dzieciąt
kiem” z warsztatu Łukasza 
Cranacha Starszego. Znajdu
jący się w gdańskim muzeum 
cenny zbiór obrazów Antonie
go Moliera uzupełniony został 
jego wczesnym dziełem pt. 
„Chłopiec ze szczygłem 
i drewnianym konikiem”, które 
wypożyczono z Muzeum 
w Gliwicach.

(„Gazeta Wyborcza”, 
31 III 1998)

Mosiężny topór z XIX w. z Iranu
(fot. Stanisław Fitak)

Z okazji 70-lecia działalności 
Państwowego Muzeum Arche
ologicznego w Warszawie zor
ganizowana została wystawa 
„Topór - ciągłość idei”. Zgro
madzono na niej około 150 to
porów i siekier z całego świa
ta, które wypożyczono z jede
nastu polskich muzeów. Eks
pozycja ma na celu ukazanie 
funkcji tych narzędzi, znanych 
we wszystkich społeczno
ściach. Najlepiej reprezento
wane są te, które służyły do 
pracy, łowów, obrony i wymie
rzania kary śmierci. Pokazano 
także ptacidta - cienkie sie
kierki, które u Słowian w IX w. 
stanowiły środek płatniczy. 
W kulturach całego świata to- 
pory były atrybutami bóstw 
i władców, pełniły funkcje 
amuletów, używane byty 
w kulcie składania ofiar i uro
czystych tańcach.

(„Gazeta Stołeczna”, 
24 III 1998)

W województwie lubelskim 
w ostatnich latach około 30 
zespołów dworsko-parkowych 
zmieniło gospodarzy. Na kon
serwatorskiej liście zabytków 
czekających na użytkowników 
jest m.in. wielki (890 m2 po
wierzchni użytkowej) murowa
ny dwór w Łańcuchowie. Zbu
dowany został w 1904 r. we
dług projektu Stanisława Wit
kiewicza. Usytuowany jest 
wśród prawie 5-hektarowego 
parku w zakolu Wieprza. Ze 
względu na dużą kubaturę 
oraz walory krajobrazowe usy
tuowania obiektu byłby on do
skonałym miejscem na pen
sjonat, ekskluzywny klub lub 

ośrodek wypoczynkowy. Jesz
cze większym obiektem cze
kającym na gospodarza jest 
dawny zajazd pocztowy na 
skraju osady pałacowej w Pu
ławach - ma ponad 2150 m2 
powierzchni i 58 pomieszczeń.

(„Gazeta w Lublinie”, 
12 III 1998)

Na marcowej aukcji Polskiego 
Domu Aukcyjnego „Sztuka” 
w Krakowie wielkie zaintere
sowanie wzbudził obraz olejny 
Józefa Chełmońskiego „Wo
łyńskie miasteczko” (wymiary: 
64 x 103 cm). Obraz ten po
wstał w 1875 r., ostatni raz byt 
pokazywany w 1920 r. w war
szawskiej „Zachęcie”. Po woj
nie uznawany byt za zaginio
ny. Na aukcji sprzedany został 
za 340 tys. zł, cena wywoław
cza wynosiła 160 tys. zł. Na tej 
samej aukcji po raz pierwszy 
w Polsce wystawiony byt olej 
na płótnie Mojżesza Kislinga 
„Kwiaty”. Sprzedany został za 
185 tys. zł, przy cenie wywo
ławczej 150 tys. zł. Sensacją 
krakowskiej aukcji byt obraz 
Jana Styki „Dziewczyna z mi
mozami” - przy cenie wywo
ławczej 12 tys. zł sprzedany 
został aż za 115 tys. zł, nato
miast nie było chętnych na 
kupno obrazu Wojciecha Kos
saka „Polowanie cesarskie 
w Gódólló”, wystawionego za 
30 tys. zł.

(„ Rzeczpospolita", 
23 III 1998)

Towarzystwo Przyjaciół Po
znańskiej Fary oraz brytyjska 
firma doradcza Coopers & Ly
brand planują na 300-setną 
rocznicę konsekracji kościoła, 
która przypadnie w 2005 r., 
zakończenie kompleksowych 
prac renowacyjnych. Dotych
czasowe działania, które trwa
ją od ponad 5 lat, m.in. objęty: 
odnowienie elewacji świątyni, 
częściowe naprawienie dachu, 
podjęcie konserwacji malowi
deł ściennych i sztukaterii; do 
1999 r. ma zakończyć się re
nowacja organów. Organizato
rzy programu renowacji fary 
wstępny koszt wszystkich prac 
oceniają na 3,5 min zł. Finan
sowane są przez budżet, kasę 
samorządu i sponsorów; ini
cjatorzy przedsięwzięcia zwró
cili się także o pomoc do Fun
dacji Współpracy Polsko-Nie
mieckiej, Europejskiej Funda
cji Kulturalnej, Fundacji Ban
kowej im. Leopolda Kronen- 
berga i UNESCO. O konser
watorskich zagadkach po
znańskiej fary piszemy na s. 
26.

(„ Rzeczpospolita ”, 
31 III 1998)

przeglądy 
poglądy
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytel
nikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre 
zdjęcia lub rysunki) wyrobów nie znanych lub dzieł sztuki, co 
do których macie pewne niejasności. Redakcja w porozumie
niu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej infor
macji i przedstawi je w tej rubryce.

„Uprzejmie proszę 
o pomoc przy ustaleniu 
informacji na temat ka
rafki traktowanej przez 
moich rodziców jako 

zdobienia są ztote 
i białe.”

J.N.
Gliwice

cenny przedmiot (od
byta z nami podróż na 
Syberię w 1940 r.). Oto 
jej dane: wysokość 255 
mm, średnica podsta
wy 115 mm, na jednej 
stronie litera »R«, na 
drugiej - »S«; karafka 
jest czterodzielna, wy
konana z białego szkła, 

Jest to niezwykle orygi
nalna karafka podróż
na na cztery płyny (al
kohole?). Sądząc ze 
zdobnictwa nawiązują
cego do stylu empire, 
pochodzi ona z pierw
szej potowy XIX w. Jej 
obecna wartość jest 
nie do określenia.

„Proszę o pomoc w iden
tyfikacji moich »staroci«, 
które znalazłem w ogro
dzie podczas prac ziem
nych: 1) pieczęć o dłu
gości 4,5 cm z ozdobny

Ze względu na bardzo 
złą jakość nadesłanych 
zdjęć, możemy dopo
móc jedynie w identyfi
kacji ozdoby. Jest to 
rodzaj broszki-klipsu 

mi literami »AB«, 2) mo
neta o średnicy 3,5 cm 
z inicjałami »GR« oraz 
3) ozdoba o średnicy 4 
cm.

Szymon Kasza 
Strumień

w stylu Art Deco i pocho
dzi zapewne z lat dwu
dziestych XX w. Jeśli 
chodzi o monetę z inicja
łami - to należy sądzić, 
że mamy do czynienia 
raczej z medalem.

Pani Marta Czyżnie- 
wicz z Warszawy prosi 
o określenie twórcy 
i wartości obrazu. Nie
stety, z załączonego 
zdjęcia nie jesteśmy 
w stanie podać tych 
danych. Proponujemy 
zwrócenie się w tej 
sprawie do Domu Auk
cyjnego UNICUM 
w Warszawie, ul. 
Piękna 44a, tel. 625- 
57-03. Natomiast pa
nom Marianowi Ba
nachowi oraz Tade
uszowi Szemelow- 

skiemu z Krakowa 
polecamy Bibliotekę 
Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, gdzie 
w różnych wydaniach 
zawierających alfabe
tyczny spis malarzy 
(często także ich bio
grafie) powinni odna
leźć interesujących 
ich twórców.

\MlAfw,edziec WW więcej
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Stanisław Żurowski, etnograf 
i muzealnik, pracował w Muzeum 
im. Władysława Orkana w Rabce 

oraz w Muzeum Tatrzańskim 
im. Tytusa Chałubińskiego 

w Zakopanem. W 1995 r. został 
dyrektorem Muzeum Zamku 

w Niedzicy. W latach 1989-1993 był 
posłem na Sejm RP, pod koniec 

1997 r. powołany został 
na stanowisko wiceministra kultury, 
do którego obowiązków należą m.in. 

sprawy ochrony zabytków. 
Rozmowa z ministrem Żurowskim 

dotyczy tematu:

reforma 
i zabytki

■ Nadchodzi czas administracyjnej re
formy kraju. W latach 1973-1975, kiedy 
dzielono kraj na 49 województw, służba 
konserwatorska nie była do tego najle
piej przygotowana i dopiero po latach 
znalazła swoje miejsce w nowej struktu
rze. Jak wygląda to obecnie?

- W 1990 r. Sejm, nowelizując ustawę 
z 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o mu
zeach, powołał Państwową Służbę Ochro

ny Zabytków - rodzaj policji konserwa
torskiej, organizację wydzieloną, kiero
waną centralnie, w której decyzje woje
wódzkich konserwatorów zabytków nie 
podlegały zwierzchności administracji 
rządowej - wojewodom. Było to istotne 
unormowanie prawne w momencie trans
formacji ustrojowej. Wtedy też zdjęto 
z państwa wyłączną odpowiedzialność za 
zabytki, przenosząc ją na właścicieli 
i użytkowników. Służba ta zdała egzamin, 
okazała się skuteczna. Niestety, w 1996 r. 
wojewódzkich konserwatorów znów pod
porządkowano wojewodom. W natural
nym konflikcie współczesności z tradycją 
przegrała ta druga. Mam nadzieję, że 
w drugim etapie administracyjnej refor
my kraju parlament powróci do spraw
dzonych już w praktyce rozwiązań legis
lacyjnych z 1990 r.

■ Polityka ochrony zabytków powinna 
być w skali kraju jednakowa, ale z dru
giej strony po reformie administracyjnej 
prawie 50% zabytków stanie się własno
ścią samorządów. W jaki sposób można 
to pogodzić?

- Znaczną część odpowiedzialności za 
kulturowe dziedzictwo przejmuje samo
rząd. Wydaje się słuszne powołanie kon
serwatorskich służb gminnych i powiato
wych, niekoniecznie osobnych, może 
w ramach wydziałów architektury lub 
ochrony środowiska. Powinien to być 
pierwszy szczebel decyzyjny, zaś woje
wódzcy konserwatorzy zabytków powin
ni być instytucją odwoławczą. Taka 
struktura dawałaby możliwość prowadze
nia polityki regionalnej, uwzględniającej 
różnorodność kulturalnego bogactwa po
szczególnych dzielnic kraju.

■ Swego czasu opracowywane były każ
dego roku raporty o stanie ochrony za
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bytków, które chętnie prezentowaliśmy 
na łamach pisma. Od kilku lat ich nie 
ma, tymczasem właśnie taka organiza
cyjna i merytoryczna prezentacja znako
micie ułatwia prowadzenie globalnej po
lityki konserwatorskiej. Co Pan o tym są
dzi?

- Koniecznie należy powrócić do opraco
wywania rocznych raportów o stanie 
ochrony zabytków. Celowość dyspono
wania takimi materiałami jest oczywista 
i chyba nie wymaga szerszego uzasadnie
nia.

■ Co cztery lata albo częściej zmieniają 
się rządy i siłą rzeczy podejście do spraw 
ochrony zabytków - choć większość opcji 
politycznych chce je chronić - kształtuje 
polityka, choćby zmianami personalny
mi. Najwięcej traci na tym ciągłość 
ochrony zabytków. Jak można temu za
pobiec i jak Pan widzi przyszłość ochro
ny zabytków?

- Należy budować taką strukturę organi
zacyjną ochrony zabytków oraz przyjąć 
takie rozwiązania prawne, aby zmiany 
polityczne czy rotacje personalne nie mo
gły wpływać negatywnie na realizację po
lityki państwa w zakresie ochrony dóbr 

kultury. Natomiast przyszłość ochrony 
zabytków zależy od wielu czynników, 
a zwłaszcza od świadomości i szacunku 
społeczeństwa do materialnego dorobku 
naszych przodków, ilości środków finan
sowych kierowanych na ten cel i to za
równo państwowych, samorządowych, 
jak i prywatnych oraz od zakresu kompe
tencji i fachowości kadry zajmującej się - 
zawodowo i społecznie - ochroną zabyt
ków.

■ Autorzy „Spotkań z Zabytkami” oraz 
czytelnicy z naciskiem piszą o konieczno
ści jeszcze szerszej popularyzacji zabyt
ków i ich ochrony właśnie w dzisiejszych 
czasach, kiedy wielu ludzi czuje się osa
motnionych w realizacji swoich zaintere
sowań. Z drugiej strony wydawnictwa 
popularyzatorskie wymagają dofinanso
wania i to na ogół ze środków budżeto
wych. Czy według Pana oceny linia pro
gramowa naszego miesięcznika odpo
wiada potrzebom popularyzacji?

-Tak, zdecydowanie tak! A na populary
zację wiedzy o naszej kulturze i rozbu
dzanie potrzeb obcowania z obiektami 
historycznymi nie należy żałować pienię
dzy.

Rozmawiał: Krzysztof Nowiński

Taką mapkę (il. 1) 
podziału Polski 
opublikowaliśmy w 1991 r.
(nr 3, s. 4).
Niewiele różni się ona 
od podziału administracyjnego 
zaproponowanego 
w marcu 1998 r. (II. 2).
Podstawą obu tych projektów 
jest podział kraju uwarunkowany 
historyczną tożsamością 
każdego z regionów.
Obok aspektu historycznego 
brana tu jest pod uwagę tradycja, 
kultura oraz przyroda.
Niewielu dyskutujących 
na temat podziału kraju 
podnosiło te, naszym zdaniem, 
najważniejsze sprawy! 
Ostateczna decyzja zapadnie 
już po złożeniu 
tego numeru do druku.
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Poznańską katedrę 
należy rozumieć 

jako budowlę 
poświadczającą 

tysiąc lat istnienia 
Państwa i Kościoła 

w Polsce. 
Aby jednak przetrwały 

zawarte w niej treści, 
niezbędne są 

kompleksowe 
prace konserwatorskie.

Katedra 
i jej treści

WITOLD GAŁKA

Przyjmuje się, że w okresie chrztu przystą
piono do fundacji pierwszego stałego bis
kupstwa polskiego w Poznaniu, którego 
erygowanie nastąpiło w 968 r. Właśnie ta 

tradycja pierwszej stolicy biskupiej oraz miejsca 
chrztu mocno związała się z poznańską katedrą i jest 
w niej kultywowana. Świątynię uważa się ponadto 
za najstarszą nekropolię piastowską. Jan Długosz 
wspominał w Dziejach Polski o znajdujących się 
w niej grobach pierwszych monarchów od Mieszka 
I aż do Kazimierza Odnowiciela i przekaz ten jest 
świadectwem polskiej tradycji historycznej.
W czasie odbudowy katedry po zniszczeniach wo
jennych zaakcentowano nawarstwienie budowli go
tyckiej na wcześniejszą - preromańską i romańską. 
Najstarsze relikty, które możemy oglądać w po
mieszczeniach krypty pod nawą główną, stanowią 
jakby symboliczny fundament całej budowli. 
Tutaj bowiem odkryto domniemaną misę, którą 
wiąże się z obrzędem chrztu oraz relikty interpre
towane jako grobowce pierwszych historycznych 
władców Polski: Mieszka I (zm. 992 r.) i Bolesła
wa Chrobrego (zm. 1025 r.). Relikty te znajdują się 
w otoczeniu najstarszych partii katedry preromań- 
skiej i tkwiących nad nią murów bazyliki romańskiej 
ze starannie profilowanymi bazami filarów. Do od
budowy ceglanego korpusu gotyckiego użyto w niż
szych partiach murów stosunkowo wiele materiału 

kamiennego, również ciosów przejętych z poprzed
niej świątyni romańskiej. Starano się więc odnaleźć 
ciągłość i trwanie. W istocie postąpiono w ten sam 
sposób, jak czynili to budowniczowie w XIV w., 
którzy zachowali w murach katedry partie kamien
nych wątków po okresach wcześniejszych.
Granitowy wątek wieży południowej oraz ciosy pia
skowcowe z XI w., z których około połowy XIV w. 
wzniesiono dwa północne filary nawy głównej, trud
no byłoby tłumaczyć jedynie względami oszczędno
ściowymi. W architekturze gotyckiej cegła zastępo
wała romański kamień i zmiana ta narzucała się 
przede wszystkim w swych skojarzeniach symbolicz
nych. Pozostawienie fragmentów wcześniejszych bu
dowli kamiennych, posłużenie się pozostałym po 
nich materiałem ilustruje dzieje konkretnej świątyni 
jako fragmentu historii kościoła powszechnego. 
Świadectwem tego jest wiele innych detali architek
tury katedry, np. umieszczony w zamknięciu prezbi
terium kapitel z motywami liści dębu, pozostały po 
nieco tajemniczym chórze wzniesionym przez bisku
pa Boguchwała I (po 1243 r.). Wspomnieć także na
leży dwie płaskorzeźby przedstawiające Chrystusa ze 
sceny Koronacji NM Panny i św. Jana, pochodzące 
z grobowca Bolesława Chrobrego fundacji Kazimie
rza Wielkiego w XIV w., umieszczone (poza przed
stawieniem NM Panny eksponowanym obecnie w ra
tuszu) w sarkofagu Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
w Złotej Kaplicy - wielkim pomniku, w którym 
chciano „przeszłość związać z przyszłością”.
Wszystkie te treści w sposób szczególny wyróżniają 
poznańską katedrę. Należy jedynie postulować, aby 
były one eksponowane w pełniejszy sposób, by 
przy okazji renowacji Złotej Kaplicy na nowo za
aranżować dawne miejsce pochówków królew
skich i książęcych, które znajdowało się pośrodku 
nawy głównej, bowiem wydaje się, że obecny spo
sób upamiętnienia nie odpowiada jego randze 
i jest nieczytelny. Może należałoby wykonać płytę 
o starannie opracowanym programie treściowym, 
może także sięgnąć do źródeł, które wspominają 
o fundacji wiecznej lampy. Nie wprowadzałoby to 
żadnych zakłóceń, lecz byłoby elementem wspoma
gającym, zwłaszcza wobec przypomnienia w liturgii 
mszy za pochowanych królów i książąt. Ponad ty
siącletnia tradycja pierwszej stolicy biskupiej mogła
by zostać wzbogacona o nieco zapomniane wątki, np. 
legendę o mieczu św. Piotra, który według Jana Dłu
gosza miał przywieźć ze sobą z Rzymu do Poznania 
pierwszy misyjny biskup, Jordan. Miecz ten, wraz 
z innymi przedmiotami znalezionymi w trakcie po
wojennych prac badawczych, np. romańskimi pier
ścieniami, patenami i kielichami oraz pastorałem 
z Limoges, powinien być eksponowany nie w ratu
szu, lecz właśnie w murach katedry. Dla tego celu na
leży reaktywować skarbiec związany ze średnio
wieczną tradycją, a w znaczeniu symbolicznym - 
z bryłą gotyckiej katedry.
Pisząc o możliwie pełnej ekspozycji treści, które za
wiera katedra, należy wspomnieć o działaniach, któ
re już doczekały się urzeczywistnienia, np. przypo
mnienie postaci Przemyśla II przez realizację monu-
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1. Widok 
na Ostrów Tumski

mentalnej brązowej płyty w kaplicy królewskiej przy 
wieży południowej. Ostatnio rozważana jest potrzeba 
upamiętnienia także pierwszych biskupów - Jordana 
i Ungera. Postępowanie takie przywraca dawne zna
czenia i wzbogaca wnętrze katedry. Przypomnieć tu 
należy, jak wielkie dla niej znaczenie miał powrót 
słynnych późnogotyckich płyt vischerowskich, arcy
dzieł europejskiej sztuki odlewniczej.

Dla odczytania znaczeń związanych z katedrą 
ogromną wagę ma bezpośrednie otoczenie, 
przede wszystkim usytuowana w pobliżu kolegiata 

NM Panny. Kiedy w 1247 r. Przemysł I zatwierdził 
kościołowi katedralnemu darowiznę Rogalina, za
warta w dokumencie formuła brzmiała: „Actum in 
Trono ad sanctam Mariam”. Dokument ten został 
więc wydany „pod” lub „przy” kościele NM Panny - 
dawnej świątyni grodowej na Ostrowie, która według 
tradycji była fundowana przez księżnę Dobrawę, żo
nę Mieszka I. Wkrótce kościół ten przeszedł jedno
znacznie pod jurysdykcję biskupów, lecz sprawowa
ną nadal w miejscu uświęconym odległą tradycją. 
W 1390 r. akcja dokumentu biskupiego rozegrała się 
„in gradibus ante ecclesiam beate Marie Virginis in 
Summo Posnaniensi”, czyli „na stopniach przed ko
ściołem Panny Marii w grodzie poznańskim”. Było
by to wobec tego wzniesienie sakralne dla władzy 
świeckiej, podobne do tego, na którym w 1229 r. na 

Wzgórzu Wawelskim przed kościołem św. Michała 
zasiadał jako książę zwierzchni Henryk Brodaty. 
Kolegiata wraz z usytuowanym przy niej budynkiem 
Psałterii z lat 1512-1520 (być może na miejscu daw
nego palatium książęcego) poza kilkoma sondażami 
nie była poddana metodycznym badaniom. Dziś tyl
ko bardzo wprawne oko historyka architektury do
strzeże w cokole tej świątyni kilka wtórnie użytych 
ciosów pochodzących prawdopodobnie z drugiej fa
zy budowlanej, analogicznych do tych, których uży
to w romańskich partiach katedry, datowanych na la
ta 1038-1058. Intrygować może również wielki, pła
ski głaz ze śladami obrobienia kamieniarskiego, 
wmontowany w próg północnego portalu kolegiaty. 
Nikt nie wie, skąd i kiedy się tu pojawił. Czy - jak 
wspomniane ciosy - należał do poprzedniej romań
skiej budowli grodowej, odbudowanej ze zniszczeń 
po najeździe księcia Brzetysława? A może pamięta 
jeszcze przedromańską kaplicę księżnej Dobrawy? 
Gród poznański, w obrębie którego centralnie wzno
siła się ta świątynia, był jednym z najznaczniejszych 
ośrodków kształtowania się państwowości polskiej. 
Materialnym tego świadectwem są częściowo rozpo
znane badaniami fortyfikacje wzmocnione potężną 
lawą kamienną użytą tylko w Poznaniu. Jak o wzno
szącej się w pobliżu katedrze, tak o tym miejscu nie 
można zapomnieć, zwłaszcza w obliczu zbliżających 
się obchodów roku 2000.
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2. Pozostałości 
domniemanego grobowca 

Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
w krypcie pod nawą główną katedry

3. Baza filara romańskiego 
w krypcie pod nawą główną katedry 

z lat 1038-1058
4. Romańskie lico 

południowej wieży katedry
5. Fragment dolnej partii 

gotyckiego filara nawy głównej 
katedry (około potowy XIV w.), 

widoczne wtórnie użyte 
ciosy romańskie

6. Ocalały fragment 
z grobowca Bolesława Chrobrego 

przedstawiający Matkę Boską 
ze sceny Koronacji 

(około połowy XIV w.)
7. 8. Fragmenty 

dekoracji w katedrze: nagrobka 
bpa Benedykta Izdbieńskiego (7) 

oraz polichromii podłucza arkady 
kaplicy Matki Boskiej

i śś. Aniołów (8) 2
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9. 10. Kolegiata NM Panny 
(1431-1448)
i Psalteria (1512-1520) (9) 
oraz wtórnie użyte w cokole 
ciosy romańskie (10)

(zdjęcia: 1 - Stanisiaw Fitak,
2-10 - Witold Gaika)

Mija już bez mała pół wieku od czasu podźwi- 
gnięcia katedry poznańskiej ze zniszczeń wo
jennych. Na zachowanych reliktach preromańskich, 

romańskich i gotyckich oraz odtworzonych partiach 
poddanych regotyzacji coraz wyraźniejsze są nega
tywne efekty postępującej powoli, lecz systema
tycznie destrukcji budowli. Nie trzeba być specjali
stą, by zauważyć zly stan znacznych partii murów, 
którego przyczynami są: kapilarne podciąganie wil
goci, zalewanie murów wodą, utrudnione odparowy
wanie ze ścian przez szczelne tynki cementowo-wa- 
pienne oraz niezadowalająca wentylacja krypt. Pro
ces ten można zaobserwować m.in. w rejonie porta
lu głównego i potężnych skarp. Stan cegły użytej do 
odbudowy jest gorszy niż oryginalnej gotyckiej. 
Także ceglana zaprawa jest zwietrzała i rozkruszo- 
na, we fragmentach szczególnie narażonych na dzia
łanie deszczy częściowo wypłukana i nie spełnia już 
funkcji spoiwa. Naruszenie spoistości ceglanego lica
prowadzi w konsekwencji do pogłębienia się proce
su kruszenia cegieł i zapraw, m.in. na skutek prze
marzania. Inną przyczyną powodującą destrukcję 
jest brudne i nasycone substancjami spalania środo
wisko, potęgowane nieczystościami i spalinami 
z przebiegającej nieopodal tzw. Trasy Chwaliszew- 
skiej. Poważnym czynnikiem niszczącym jest też za
niedbanie w systemie odprowadzania wody na ze
wnątrz katedry. Można przypuszczać, że instalacje 
wodno-kanalizacyjne biegnące na obszarze bezpo
średnio przylegającym do elewacji nie są w pełni 
sprawne. Zlą sytuację potęgują znaczne nierówności 
wokół murów budowli, występujące zwłaszcza po 
stronie północnej i wschodniej, gromadzące wodę 
spływającą ku murom. Obniżony poziom placu 
przed fasadą powoduje po opadach atmosferycznych 
rozlegle rozlewiska, co świadczy o braku lub nie
sprawnej instalacji burzowej.
Wszystkie kaplice wewnątrz katedry mają ściany 
o podwyższonym stopniu zawilgocenia i zasolenia. 
Znaczne partie ceglanego lica oraz filary przy wej
ściach są przebarwione od krystalizujących się soli. 

Na stykach ścian tynkowanych z ceglanymi lub z ka
miennymi występują zacieki i pasmowe przebarwie
nia. Tynki są wybrzuszone i odspojone, widać na 
nich także liczne miejsca krystalizacji soli. Te same 
powody destrukcji występują także w Złotej Kapli
cy. W znajdującej się pod nią krypcie zaobserwo
wać można daleko zaawansowane objawy zawilgo
cenia, zasolenia i zwietrzenia oraz osypywania się 
i łuszczenia powierzchni wypraw i pobial. Podobnie 
na sklepieniu, zwłaszcza w jego partii wschodniej, 
widoczne jest zawilgocenie. Lokalizacja tych znisz
czeń wskazuje na penetrację wód opadowych. Praw
dopodobnie zawilgocenie to było jednym z powo
dów wybrzuszenia posadzki wraz z mozaiką we
wnątrz tej kaplicy. W partii cokołowej, zwłaszcza po 
stronie oktogonu zaobserwować można najdalej po
sunięte objawy zniszczenia w postaci głębokich 
ubytków i pęknięć sięgających podłoża. Na ścianach 
z kolumnami rozdzielającymi wschodnie nisze znaj
dują się głębokie pęknięcia nasuwające podejrzenia 
zmian konstrukcyjnych; przechodzą one przez war
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stwy malarskie, pozłotnicze i podłoże aż do muru. 
Przenoszenie destrukcji na elementy wystroju i wy
posażenia katedry występuje również w pozostałych 
kaplicach. Szczególnie narażone są liczne płyty na
grobne i nagrobki. Kamienne powierzchnie łuszczą 
się, osypują, powstają spękania, głębokie wżery i za
brudzenia. Na fragmentach rzeźbionych widoczne są 
ubytki mechaniczne oraz ślady niewprawnych na
praw, niestety również przy użyciu cementu. Wśród 
nagrobków są prawdziwe arcydzieła, np. nagrobek 
bpa Benedykta Izdbieńskiego (zm. 1553 r.), dzielą 
najwybitniejszego rzeźbiarza polskiego renesansu, 
Jana Michałowicza z Urzędowa, a także monumen
talny, renesansowy nagrobek rodziny Górków, sy
gnowany w 1574 r. przez Hieronima Canavesiego 
z Krakowa, przy którym podjęto w ostatnim czasie 
prace konserwatorskie. Pilnych prac wymagają póź- 
nogotyckie, późnorenesansowe i wczesnobarokowe 
płyty i nagrobki, m.in. płyta Andrzeja Dąbrowskie
go, dziekana kapituły (zm. 1494 r.), płyta nagrobna 
bpa Jana Lubrańskiego z lat 1522-1525, przypisywa
na do niedawna warsztatowi Bartłomieja Berecciego 
itd.
Gruntownych prac konserwatorskich wymaga rów
nież ołtarz główny - późnogotycki, ukończony 
w 1512 r. prawdopodobnie we Wrocławiu, w warsz
tacie rzeźbiarskim Mistrza Ołtarza z Góry Śląskiej 
(Jakuba Beinhardta?) i malarskim Mistrza Pasji 
z Góry Śląskiej. Dzieło to ma znaczne uszkodzenia 
podłoża, ślady żerowania owadów, ubytki polichro
mii na przedstawieniach rzeźbiarskich, znaczne 
zniszczenia warstw malarskich. Pilnych prac wyma
gają także obrazy, m.in. sygnowany w 1628 r. przez 
Krzysztofa Boguszewskiego przedstawiający 
„Wjazd św. Marcina do Amiens”.
Niewątpliwie do głównego zadania należy regulacja 
wilgotności zagrażającej samej katedrze i jej bezpo
średniemu otoczeniu, a następnie trzeba przejść do 
konserwacji zniszczonych murów, elementów wy
stroju i wyposażenia wnętrza. Bardzo interesujące 
efekty wspomnianych prac konserwatorskich przy 
nagrobku Górków potwierdzają, że muszą być one 
rozpatrywane w kontekście uwarunkowań, jakie nie
sie ze sobą bezpośrednie otoczenie. Usunięcie czy 
choćby skuteczne odcięcie oddziaływania negatyw
nych czynników zewnętrznych jest podstawowym 
warunkiem prawidłowego prowadzenia prac przy 
większości nagrobków. W Złotej Kaplicy sprawy za
wilgocenia i ewentualnych zmian konstrukcyjnych 
są ściśle związane z problemem konserwacji bogate
go wystroju. Usuwanie występujących zagrożeń mu
si być prowadzone ze zrozumieniem wzajemnych 
powiązań i skutków podejmowanych decyzji.
Dla katedry i Ostrowa Tumskiego w Poznaniu na
leży zabiegać o opracowanie szczegółowego pro
gramu rewaloryzacji, który stałby się miejsco
wym prawem chroniącym przed inwestycjami 
mogącymi być dla niego zagrożeniem. Na razie 
cieszy, że dla rozwiązania zarysowanych powyżej 
problemów poważnie zaawansowano prace budow
lane, przeprowadzono konserwację najstarszych re
liktów preromańskich i romańskich eksponowanych 

w krypcie pod nawą główną, a prace te połączono 
z nową udaną aranżacją. Przystąpiono również do 
renowacji fasady, koncentrując prace przy romań
skim licu wieży południowej i partii północnej wraz 
z jej potężnymi skarpami. Przedsięwzięto starania 
zmierzające do konserwacji elementów wyposażenia 
katedry, przede wszystkim ołtarza głównego oraz 
najbardziej zagrożonych nagrobków, także Złotej 
Kaplicy. Nie należy jednak zapominać również o ko
legiacie NM Panny, pozostającej z katedrą w bezpo
średnim związku przestrzennym i znaczeniowym. 
Nie można nie zauważyć, że z każdym rokiem go
rzej prezentuje się stan jej ceglanych elewacji o bo
gatym ceramicznym detalu. Świątynia ta wymaga 
więc podjęcia docelowej konserwacji, usuwającej 
źródła zagrożeń. Zarówno ten kościół, jak i położo
na przy nim Psalteria, wznoszące się na reliktach bu
dowli grodowych, wymagają prac kompleksowych 
ze szczególnym potraktowaniem badań. Wszystko to 
powinno być zwieńczone przyjęciem programu no
wego zagospodarowania otoczenia eksponującego 
treści związane z grodem poznańskim, a tym samym 
z początkami Państwa i Kościoła polskiego.

Witold Gałka

Spotkanie z książką

Królewski Wilanów
To kompendium wiedzy o wilanowskiej rezydencji 

miało ukazać się w roku 1996 - m.in. z okazji 400- 
lecia stołeczności Warszawy i 300-lecia śmierci Jana III 
Sobieskiego. Należy sądzić, że żaden z urzędników 
przed podjęciem decyzji odmawiającej finansowania 
ostatniej fazy druku nie rozumiał celu wydania książki, 
nie mówiąc już o jej treści. Faktem jest, że Królewski 
Wilanów Wojciecha Fijałkowskiego ukazał się dwa lata 
później i tylko staraniom wydawcy - Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami - należy zawdzięczać, że promocję 
książki udało się połączyć z odbywającymi się w Wila
nowie uroczystościami 70-lecia urodzin Autora (zob. nr 
7, 1997, s. 13 oraz nr 5, 1998, s. 2). Śladem urzędniczej 
indolencji i skąpstwa pozostanie jednak niezwykle 
skromna liczba kolorowych zdjęć, choć wydawnictwo 
ma charakter albumowy.
Spisane przystępnie i żywo dzieje pałacu w Wilanowie 
obejmują dwa królewskie okresy: Jana III Sobieskiego 
od chwili nabycia dóbr Milanów w 1677 r., poprzez bu
dowę i urządzanie pałacu oraz Augusta II Sasa, który 
zamieszkał tu w 1732 r. Wraz ze śmiercią tego króla Wi
lanów przestał być siedzibą królewską, nastąpiło w nim 
wiele niekorzystnych zmian, ale powojenni konserwato
rzy przywrócili rezydencji królewską rangę. Książkę 
uzupełniają: „Inwentarz generalny...” ruchomości pała
cu z 1696 r. oraz „Inwentarz Ogrodu Włoskiego Wila
nowskiego...” z 1729 r. Oba stanowią niezwykły mate
riał źródłowy. Przeczytanie książki znakomicie przybliża 
nam królewski Wilanów.
Książka jest do nabycia m.in. w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami, Warszawa, ul. Piękna 44a, tel. 629-62-26.

(s)

10



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Kosów doktora Apolinarego

Kosów - to dziś ma
łe, zaniedbane mia
steczko zachodniej 
Ukrainy, leżące u podnóża 

Czarnohory. Nic nie wska
zuje na to, że pięćdziesiąt 
lat temu było jednym z naj
popularniejszych uzdro
wisk, pełnym bogatych ku
racjuszy, strojnych Hucu
łów i pobożnych Żydów. 
Minioną świetność chętnie 
przypominają napotkani lu
dzie, a w ich opowiada
niach główną rolę odgrywa 
rodzina Tarnawskich. Nic 
dziwnego, znaczna część 
mieszkańców Kosowa pra
cowała w ich gospodar
stwie, sadach, winnicach, 
wreszcie w zakładzie przy
rodoleczniczym. Natomiast 
inni czerpali zyski ze sprze
daży letnikom wytwarza
nych tu kilimów, koców, 
słynnej ceramiki pokuckiej, 
drewnianych skrzynek, ta
lerzy itp.
W Kosowie żyje obecnie 
jedna polska rodzina: Józef 
i Janina Wachowie. Pra
dziad pani Janiny przybył 
z Bochni. Jego wnuk Bazy
li Morda miał koncesję mu
rarską i wybudował w mia
steczku większość budyn
ków użyteczności publicz
nej (szpital, prokuraturę, bi
bliotekę, a wcześniej żupę 
solną i kąpielisko na słyn
nym wodospadzie „Huk”). 
Brat pani Janiny - Maciej 
Morda skończył szkolę bu
dowlaną w Jarosławiu, co 
dało mu najlepsze kwalifi
kacje w międzywojennym 
Kosowie. Ludzie o wyż
szym statusie społecznym 
zlecali mu budowę nowo
czesnych domów. Projekto
wał niewielkie, moderni
styczne wille. Przy ul. Nie
zależności stoją one do dzi
siaj obok pokuckich chat. 
Podobne kontrasty są obec
ne na każdym kroku. Powo-

1. 2. Na dawnych fotografiach: 
restauracja nad wodospadem 
rzeki Rybnicy (1) 
oraz lekarze
(drugi od lewej siedzi dr Tarnawski) 
i pacjenci zakładu 
przyrodoleczniczego (2)

duje je spotkanie dwóch 
kultur: wschodniej i za
chodniej. Przybysza dziwią 
huculskie hafty w polskim 
domu, gdyż haft krzyżyko
wy kojarzy się z kulturą 
ukraińską. Dla Polaków 
mieszkających w Kosowie 
jest czymś oczywistym, że 
przed wojną uczyli się rze
miosł huculskich, a potem 
uprawiając je zarabiali na 
życie i wyrobami dekoro
wali swoje, polskie domy.
Ze wspomnień państwa 

Wachów wyłania się postać 
doktora Apolinarego Tar
nawskiego. Z głębi szufla
dy wyciągają stare fotogra
fie doktora, jego córki, go
ści w sanatorium. - „Ci lu
dzie mają na nogach trepci” 
- zwraca ktoś uwagę na 
nietypowe obuwie. „Trep
ci” - to skórzane sandały, 
których produkcję rozpo
czął w swoim zakładzie le
karz, a wkrótce szyli je 
wszyscy kosowscy szewcy. 
Nosili je zarówno kuracju

sze, wczasowicze, jak i sta
li mieszkańcy. To luźne 
obuwie, które dawało sto
pie swobodę i kontakt 
z powietrzem, było jednym 
z ogniw skomplikowanej 
koncepcji zdrowego życia 
i powrotu do zdrowia, któ
rej autorem był Apolinary. 
Jego recepta obejmowała 
wszystkie działania czło
wieka - od snu, przez ubra
nie, odżywianie, pracę, wy
poczynek i toaletę; nazwał 
ją higieną życia codzienne-
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3.4. Zachowane 
budynki mieszkalne 

na terenie sanatorium
5. Sanatoryjna altana

(reprod. i zdjęcia: 
Katarzyna Tur-Marciszuk)

go. Z niej wynikało rozpla
nowanie i zawartość przy- 
rodniczo-architektoniczna 
kosowskiego zakładu.

Wjazd główny stanowi
ła drewniana brama, 

nad którą widniał napis 
„ władaj sobą ”, zapowiada
jąc metodę i cel stosowane
go w sanatorium leczenia. 
Teren lecznicy był niedo
stępny, prawdopodobnie 
dlatego, że bywały tu osoby 
z „wyższej sfery”, a metody 
lecznicze były dość dra
styczne. Hrabia czy gene
rał, jeżeli chcial leczyć się 
u Tarnawskiego, musiał 
tak, jak wszyscy w zakła

dzie, spać przy otwartym 
oknie, wstawać rano i na 
bosaka biec nad rzekę Ryb- 
nicę, kąpać się w zimnej 
wodzie, w chwilę potem 
gimnastykować się na tra
wie pokrytej jeszcze rosą, 
jadać jarskie potrawy lub 
znosić kilkudniową gło
dówkę - główne lekarstwo 
stosowane przez doktora. 
Musiał też pokornie przyj
mować lekarskie zalecenia, 
np. wożenie kamieni tacz
kami przez dwie godziny 
lub pracę w ogrodzie. W za
kładzie obowiązywało rów
nież specjalne „umunduro
wanie”. Material, z którego 
wykonywano ubrania, tka
no i szyto w gospodarczej 
części sanatorium. Były to 
ubrania przewiewne, nie 
krępujące ruchów, prze
ważnie białe. Panie musialy 
zrezygnować z gorsecików, 
wąskich spódnic i butów na 
wysokim obcasie. W za
mian za to otrzymywały 
spodnie - szarawary, luźne 

bluzki i owe trepci. Tar
nawski stale udoskonala! 
swoją koncepcję. Pragnął 
zapewne produkować dla 
pacjentów ubrania z jedwa
biu, gdyż założył sad mor
wowy i próbował hodować 
jedwabniki. Nie należy się 
temu dziwić, bowiem dla 
doktora nie było rzeczy nie
możliwych. Założył w Ko
sowie dobrze prosperujące 
winnice, plantacje brzo
skwiń i moreli oraz sprowa
dził wiele jarzyn i owoców. 
Do parku sanatoryjnego 
nieustannie wprowadzał eg
zotyczne drzewa, krzewy 
i rozmaite rośliny z całego 
świata. Nie była to próżna 
ciekawość, snobizm czy fa
naberia bogacza. Ten asce
tycznie żyjący człowiek 
przypisywał pięknu właści
wości terapeutyczne. Intry
gujące swoją odmiennością 
okazy botaniczne miały za 
zadanie m.in. ożywiać 
uśpione w pacjentach siły 
witalne przez wzbudzanie 

zdziwienia i zachwytu nad 
możliwościami przyrody 
i dziełem Boga.
Jeden z ukraińskich bada
czy napisał w artykule za
mieszczonym w czasopi
śmie „Karpaty”, że w parku 
zinwentaryzowano 157 od
mian roślin, w tym 20 ga
tunków drzew iglastych. 
Drzewa egzotyczne sadzo
ne były w sposób przemy
ślany i dobrze zaplanowa
ny. Chodziło o to, aby ich 
charakterystyczne cechy, 
osobliwości i dekoracyj
ność silnie kontrastowały 
z sadzonymi obok gatunka
mi karpackimi. Sadzono je 
pojedynczo lub po parę, 
w krótkich odcinkach par
kano wy ch bądź w okrąg. 
W takim żywym parawanie 
lub altanie rosną drzewa 
jednego gatunku albo wy
stępuje alternacja, np. 
świerk i lipa. Drzewa krajo
we, jak buki, klony, jesio
ny, brzozy, lipy, graby two
rzyły odpowiednie tło dla 
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egzotycznych, ale również 
były sadzone w ściany, za
słaniały od wiatru, mrozów 
i śnieżyc. We wszystkich 
pomysłach doktora zdrowie 
i piękno szły w parze. Aleje 
i żywe altany z drzew igla
stych w parku miały za za
danie dawać cień, odświe
żać powietrze i jednocze
śnie zachwycać swoją uro
dą i układem, w jakim zo
stały posadzone.

Z pomocą przyjaciela, 
Kazimierza Mokłow- 

skiego, doktor projektował 
wille, pawilony i altany. Od 
1891 r. aż do wybuchu dru
giej wojny światowej każ
dego roku powstawały no
we budynki. Wojna oszczę
dziła sanatorium. Z wyjąt
kiem kaplicy, ozdobnego 
zadaszenia utrwalonego na 
wielu przedwojennych 
zdjęciach, stróżówki i bra
my głównej, które zostały 
zniszczone, większość za
budowań znajduje się w do
brym stanie. Sześć sanato
ryjnych dworków niewzru
szenie stoi w cieniu rosłych 

drzew. Altany i kiosk w po
bliżu łazienek-solarium wy
dają się nie starzeć, jedynie 
letnia jadalnia i owe łazien
ki - dwa najpiękniejsze bu
dynki w całym zespole, 
chylą się ku upadkowi. 
Urodę założenia łamie no
wy, dwupiętrowy budynek 
sanatorium „Kosiw” oraz 
przebudowane wille, odarte 
z ozdobnych detali, z da
chami pokrytymi eternitem. 
Budynków sanatoryjnych 
nie można „zaszufladko
wać”. Niektóre ornamen
tem i proporcjami przywo
dzą na myśl styl zakopiań
ski, inne konstrukcją i ma
teriałem budowlanym koja
rzą się z huculskimi szała
sami i grażdami. Główny 
dworek ma drewniany ga
nek i obramienia okienne, 
jak ramki obrazków z hu
culskiej zagrody, a ponad 
oknami pokuckie płytki ce
ramiczne. Wśród różnorod
nych budynków oddzielo
nych od siebie drzewami 
i krzewami, jak księżniczka 
rozpiera się romantyczna 
jadalnia letnia. Poszczegól

ne elementy zdobiące jej 
dach, okna, werandy i bal
kony znane są ze wzorni
ków europejskich, ale 
skomponowane w sposób 
niespotykany w uzdrowi
skowej i sanatoryjnej archi
tekturze oraz w budownic
twie willowym. Jest ona 
dzisiaj dziełem wyjątko
wym. Ściany z dużą liczbą 
okien zamykają jedną, dużą 
salę, w której profilowane 
słupy podtrzymują balkon 
znajdujący się na piętrze 
i otwarty do wnętrza bu
dynku. Nie użytkowana, 
niszczona przez grzyb, cze
ka na swój koniec.

Ten bajkowy park z domka- 
mi, jak chatki Baby Jagi 
i zameczkiem-łazienkami, 
został stworzony przez 
człowieka, o którym pamięć 
jest niesłychanie trwała, 
a miejscowi wspominając 
go dodają: „wymagający, 
ale sprawiedliwy”. Apoli
nary Tarnawski w maju 
1972 r. podczas VIII Zjaz
du Balneoklimatologów 
w Szczawnicy uznany zo

stał za prekursora przyrodo- 
lecznictwa w Polsce. 
Oprócz osiągnięć medycz
nych był osobowością, 
wokół której gromadzili się 
ludzie nauki i sztuki. Pięk
nie urządzone sanatorium 
w Kosowie sprzyjało twór
czej atmosferze. Przyjeż
dżali tam m.in.: profesor 
literatury polskiej Ignacy 
Chrzanowski (stały gość 
przez 30 lat), Kazimierz 
Wierzyński, Gabriela Za
polska, Xawery Dunikow
ski, a także znany miłośnik 
Huculszczyzny Antoni 
Ossendowski. Córka dokto
ra, Celina Tamawska-Bu- 
sza, absolwentka Akademii 
Rolniczej w Dublanach, 
pomagała ojcu pielęgnować 
park, natomiast syn Wit był 
lekarzem i zdolnym pisa
rzem. Tłumaczył Conrada, 
a także pisał minipowieści 
i opowiadania. W niejed
nym jego utworze można 
odnaleźć przedwojenną at
mosferę Kosowa i Huculsz
czyzny.

Katarzyna 
Tur-Marciszuk

Świątynia w Rosieniach

W Rosieniach (lit. Raseinai), dziś 
niewielkim miasteczku rejono

wym położonym w centrum Litwy, koja
rzącym się z bohaterami Trylogii Sien
kiewicza, najcenniejszym zachowa
nym do dziś obiektem zabytkowym jest 
dawny zespót klasztorny dominikanów 
z kościołem parafialnym Wniebowzię
cia NPMarii. Wzniesiono go w miejscu 
jednej z najstarszych świątyń żmudz- 
kich, prawdopodobnie drewnianej, któ
rej metryka sięga pierwszej ćwierci XV 
w. Obecną budowlę ufundował i upo
sażył biskup żmudzki i wileński Jerzy 
Tyszkiewicz w 1663 r. Otrzymała 
kształt trójnawowej bazyliki z wydłużo
nym transeptem oraz nawami boczny
mi o wysokości o połowę niższej niż 
nawa główna. Prawie dwadzieścia lat 
później w 1682 r. wymurowano piętro

wy budynek klasztorny. Zespót ten 
zniszczył pożar w 1729 r., odbudowa
no go w latach 1760-1783. Świątynię 
przedłużono i uzyskała wówczas no
wą, późnobarokową fasadę oraz nie
wielkie prezbiterium na planie prosto
kąta. W kościele zachowało się pięć oł
tarzy. Najcenniejszy element wyposa
żenia stanowi obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, ubrany w srebrną su
kienkę z XVIII w. Od 1935 r. Rosienie 
były centrum litewskiej prowincji zako
nu dominikanów, zwanych tutaj „biały
mi księżmi”, w odróżnieniu od „czar
nych” duszpasterzy parafialnych.

Jolanta B. Kucharska

Fasada kościoła
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Najstarszy zamek

P
oznań jest tym szczegól
nym miastem, w którym 
znajdują się aż dwa zam
ki królewskie. Ten bardziej zna

ny - to neoromańska rezydencja 
królów pruskich przy ul. św. 
Marcina, wzniesiona w latach 
1905-1910, zwana zamkiem ce
sarskim. Mniej popularnym 
obiektem jest natomiast siedziba 
książąt wielkopolskich, wznie
siona w 1249 r. przez Przemyśla 
I, a po 1290 r. rozbudowana na 
królewską rezydencję przez 
Przemyśla II. Zlokalizowanie tej 
budowli w zacisznym zakątku 
między Starym i Nowym Mia
stem powoduje, że jest ona 
w śródmieściu niemal nie za
uważana.
Historia tego miejsca wiąże się 
z lokacją w 1253 r. nowego mia
sta Poznania na lewym brzegu 
Warty przez książąt wielkopol
skich Przemyśla I i Bolesława 
Pobożnego. W 1249 r. Przemysł 
I postawił tu zamek, rezygnując 
z dawnego, istniejącego od X w. 
grodu koło katedry na Ostrowie 
Tumskim. Była to, jak można są
dzić, wymurowana na zboczu 
wzgórza wieża mieszkalna, ze 
studnią ujętą cylindryczną obu
dową, mieszczącą się przy ze
wnętrznym narożniku budowy. 
Na wierzchołku wzgórza znajdo
wał się dziedziniec z zabudową 
gospodarczą, otoczony zapewne 
wałem i częstokołem. Ta nieduża 
twierdza została włączona w li
nię budowanych nieco później 
(w 1253 r.) takich samych umoc
nień miejskich.
W 1274 r. Poznań został spalony 
przez Brandenburczyków, nie 
wiadomo czy ucierpiał wówczas 
także zamek, ale od tej pory aż 
do początku XIV w. miasto za
częto otaczać wysokimi, cegla
nymi murami obronnymi. Znacz
nie rozbudowany został także za
mek. Zapewne po 1290 r. książę 
wielkopolski Przemysł II zdecy
dował się na koronację i odro
dzenie z 200-letniego upadku 
Królestwa Polskiego. Postanowił 
więc wznieść w Poznaniu nową 
siedzibę. Niestety, tragiczna 
śmierć króla w osiem miesięcy 
po koronacji przerwała rozpo
częte prace, ale budowę konty

nuowano w XIV w. i prawdopo
dobnie ukończono przed wstą
pieniem na tron Kazimierza 
Wielkiego.
Cóż to była za budowla? Otóż na 
szczycie wzgórza, obok wcze
śniejszej wieży mieszkalnej 
Przemyśla I, wzniesiony został 
na kamiennym fundamencie ol
brzymi budynek ceglany o wy
miarach około 63 x 17,5 m i wy
sokości około 9 m. Do południo
wej ściany przystawiona była 
wysoka wieża obronna, wysunię
ta na zewnątrz zarówno murów 
zamkowych, jak i miejskich. 
Gmach ten był wówczas naj
większą świecką budowlą w Pol
sce. Grubość murów budynku 
i murów obwodowych wzgórza 
przekraczała 2 m, a wieży 3 m. 
Rozmiary znajdującej się na 
wyższej kondygnacji hali sięgały 
58 x 13 m (ponad 750 m2) i mo
gła ona pomieścić ponad 2000 
ludzi. Budowla ta wzorowana 
była niechybnie na „palatium” 
wznoszonym od lat trzydzie
stych XIII w. przez Henryka 
Brodatego w Legnicy, odpowia
dała mu nawet wymiarami. Na
wiązywała także bezpośrednio 
do siedzib cesarskich. Polski 
władca chciał tym budynkiem 
wyrazić wykształconą na zacho
dzie Europy doktrynę politycz
ną: „król jest cesarzem w króle
stwie swoim”, oznaczającą nie
zależność królestwa od cesar
stwa, równość suwerenności 
oraz władzy króla i cesarza. 
Przemysł II w momencie koro
nacji był najpotężniejszym z pol
skich książąt dzielnicowych. la
ko potomek Piasta, był „dziedzi
cem przyrodzonym” Królestwa 
i jednocześnie mógł wywieść 
swoje pochodzenie od trzech dy
nastii cesarskich i większości dy
nastii królewskich w Europie. 
Należał do najwyższej elity wła
dzy naszego kontynentu, pocho
dzącej od Karola Wielkiego, ce
sarza Zachodu. Był czwartym 
koronowanym władcą z dynastii 
piastowskiej. Nie można się więc 
dziwić wyjątkowemu charakte
rowi poznańskiego zamku jako 
królewskiej rezydencji.
Mimo utraty stołeczności przez 
Poznań po śmierci króla Przemy-

1. Rekonstrukcja zamku z XIV w.
2. Plan pierwszej kondygnacji „palatium” (obecnie piwnice zamkowe) 

i całości założenia na Górze Przemysława w Poznaniu: 
A - wieża zamkowa Przemyśla II sprzed 1296 r., 

B - domniemana wieża mieszkalna Przemyśla I z 1249 r., 
C - „palatium" rozpoczęte przed 1296 r., ukończone zapewne przed 1334 r., 

D - brama zamkowa sprzed 1296 r. 
(w rzeczywistości stała nieco bardziej na południe) 

3. Rekonstrukcja zamku z XVI w.
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4. Zamek
- archiwum państwowe 
na zdjęciu z ok. 1903 r.
5. Ruiny zamku w 1945 r.
6. Obecny widok zamku

(fot. 6 - Janusz Korpal)

W 1536 r. wielki pożar strawił 
niemal caiy Poznań razem z ratu
szem. Zniszczeniu uległ również 
zamek. Podniósł go z ruin ów
czesny starosta generalny An
drzej Górka. Zamek odbudowa
no w formie dużego, trójkondy- 
gnacyjnego budynku z czterema 
schodkowymi szczytami kryją- 
cymi poprzeczne dachy. W wie
ży mieszkalnej umieszczono 
później kuchnię zamkową, gdyż 
zachowała się tam studnia. Na
stępne zniszczenia przyniósł 
„potop”, a później zwłaszcza ob
lężenie Poznania w 1704 r., gdy

sła II, zamek gościł często pol
skich władców, a szczególnie 
Kazimierza Wielkiego. Włady
sława Jagiełłę i Kazimierza Ja
giellończyka. Prawie rok miesz
ka! tu Jan Olbracht, przyjmując 
w wielkiej sali na piętrze hołd 
ziem pruskich od wielkiego mi
strza zakonu krzyżackiego. Pod
czas wielomiesięcznego pobytu 
Zygmunta Starego w 1513 r. je
go małżonka, królowa Barbara 
Zapolya. tutaj urodziła córkę Ja
dwigę, późniejszą margrabinę 
brandenburską. Gościli tu jesz
cze Henryk Walezjusz, dwukrot
nie Zygmunt III i Jan Kazimierz. 
Od czasów Władysława Łokiet
ka zamek stał się siedzibą kró
lewskiego namiestnika, zwanego 
starostą generalnym Wielkopol
ski, będącego najwyższym 
przedstawicielem monarchy 
z pełną władzą sądową, policyj

ną i skarbową. Z czasem obok 
sądu starosty generalnego po
wstał sąd burgrabiowski i działa
jący na zamku aż do rozbiorów 
urząd grodzki. W piwnicy mie
ścił się także areszt dla ujętych 
złoczyńców i w dolnej lub też 
górnej wieży więzienie przezna
czone dla przestępców pocho
dzenia szlacheckiego; pomiesz
czenia te częściowo zachowały 
się do dziś. Dwór starosty gene
ralnego był nie tylko siedzibą 
władzy administracyjnej i sądo
wej, lecz także tworzył ośrodek 
rycerskiego obyczaju i szlachec
kiej kultury. To tutaj burgrabia 
zamkowy w latach 1398-1400 
Przecław Słota z Gosławic czytał 
swój poemat O chlebowym stole, 
zawierający wskazówki, jak się 
zachowywać przy dworskim sto
le, a barokowy poeta Samuel ze 
Skrzypną Twardowski opiewał 

„wjazd na starostwo” Bogusława 
Leszczyńskiego w 1642 r. 
„Wjazdy na urząd” starosty ge
neralnego były bowiem wielki
mi, krajowymi i miejskimi uro
czystościami, w których brała 
udział zarówno okoliczna szlach
ta, duchowieństwo i mieszczanie. 
Trwały one kilka dni i niemal do
równywały wystawnością nie
równie rzadszym - zwłaszcza 
w czasach nowożytnych - wjaz
dom królewskim. I one były 
czczone przedstawieniami te
atralnymi młodzieży jezuickiego 
kolegium. Podobnie okazale ob
chodzono święta rodzinne staro
sty (wesela, pogrzeby). Podczas 
pobytu na zamku generała uro
czyście święcono także uroczy
stości państwowe - koronacje 
królewskie i ich rocznice, imie
niny władców, ich zwycięstwa 
i pogrzeby. 

miasto bronione przez załogę 
szwedzką oblegane było przez 
wojska moskiewskie i saskie. 
Jednak całkowity upadek zamku 
spowodowało dopiero oblężenie 
Poznania przez konfederatów 
tarnogrodzkich w 1716 r., pod
czas którego zamek, obsadzony 
dla odmiany przez załogę saską, 
został wzięty po raz pierwszy 
w swej historii szturmem. Zruj
nowane budynki częściowo zo
stały odbudowane w 1721 r., jed
nak zamek, mimo ponawianych 
napraw, chyli! się ku upadkowi. 
Dopiero Kazimierz Raczyński, 
przewodniczący poznańskiej 
Komisji Dobrego Porządku, 
wzniósł w 1783 r. według pro
jektu poznańskiego budownicze
go Antoniego Hoene-Wrońskie- 
go na zachowanych murach 
z XIII i XIV w. gmach archi
wum. Istniejący do dzisiaj budy
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nek, zbudowany w stylu tzw. 
zimnego baroku, uzyskał kształt 
piętrowego, staropolskiego dwo
ru, przykrytego łamanym da
chem z trójkątnym naczółkiem 
wieńczącym płytki ryzalit.
Po rozbiorach zamek z dobudo
waną na średniowiecznych piw
nicach i ścianach szczytowych 
oficyną stał się siedzibą pruskiej 
Rejencji, następnie sądu apela
cyjnego, a od 1885 r. archiwum 
państwowego. Przy archiwum 
miało także siedzibę utworzone 
również w 1885 r. Towarzystwo 
Historyczne. W 1796 r. na dol
nych kondygnacjach dawnej 
wieży mieszkalnej postawiono 
niewielki, piętrowy budynek, 
w którym znajdowały się miesz
kania pracowników sądowych, 
a następnie archiwalnych. W lu
tym 1945 r., podczas walk o Po
znań zamek został mocno znisz
czony. Pozostały jedynie wypa
lone, średniowieczne mury bu
dynku Raczyńskiego i ściany 
szczytowe oficyny pochodzące 
jeszcze z budowli średniowiecz
nej (niestety, rozebrane przed 
1950 r.). W całości zachował się 
tylko budynek mieszkalny stoją
cy na skraju wzgórza. Przy oka
zji pierwszych wykopalisk pro
wadzonych po wojnie przy od
gruzowaniu terenu odkryto na 
południe od głównego budynku, 
ponad 3-metrowej wysokości 
mury wieży.
Częściowa odbudowa zamku - 
podniesiono z ruin jedynie 
skrzydło Raczyńskiego - trwała 
od 1959 do 1964 r.; projektanta
mi byli architekci F. Rychlicki 
i K. Jasicki. Dnia 23 lutego 1965 
r. w zamku otwarto Oddział Mu
zeum Narodowego - Muzeum 
Rzemiosł Artystycznych, od 
1991 r. noszący nazwę Muzeum 
Sztuk Użytkowych. W ustawio
nym na resztkach wieży budyn
ku mieszkalnym, który nazwano 
„Kuchnią Królewską”, urządzo
no pracownie naukowe, konser
watorskie i magazyny. Niestety, 
odbudowa drugiej części zamku. 
mimo licznych planów - zarów
no historyzujących, jak i nowo
czesnych - nie została zrealizo
wana. Ta szczerba w dawnej za
budowie Starego Miasta w Po
znaniu nikomu nie przeszkadza. 
Podjęte próby przypomnienia te
go braku nie znalazły niestety 
oddźwięku.

Zygmunt Dolczewski

Przywracanie parku

D
opiero od kilku lat, 
przede wszystkim dzię
ki lokalnym środkom 
masowego przekazu, a zwłasz

cza codziennej prasie, poświę
cającej tej sprawie dość dużo 
miejsca, do świadomości prze
ciętnego obywatela docierać za
czyna przeświadczenie o ko
nieczności ochrony i renowacji 
historycznych miejskich zało
żeń ogrodowych: parków, 
skwerów czy alei. W wielu pol
skich miastach przystąpiono do 
restauracji zabytkowych ogro
dów i parków publicznych, aby 
przywrócić im dawny wygląd. 
Działania takie podjęto również 
w Poznaniu. Dokonujące się od 
1990 r. przeobrażenia społecz
no-polityczne wpłynęły także 
na stosunek nowych władz 
miejskich do sprawy bardzo już 
zaniedbanych i zdewastowa
nych historycznych założeń 
ogrodowych.
Pierwszym ogrodem publicz
nym w Poznaniu, któremu po
stanowiono przywrócić dawny 
wygląd i reprezentacyjne zna
czenie, jest obecny park Wilso
na na Łazarzu, dziś już histo
rycznej dzielnicy Poznania. Jest 
to najpiękniejszy i najstarszy 
poznański park publiczny - 
udostępniony został mieszkań
com miasta w Święto Wielka
nocne 12 kwietnia 1903 r. Zało
żono go na gruntach dawnej 
Szkółki Drzew i Krzewów 
Ozdobnych, należącej do Towa
rzystwa Upiększania Miasta. 
Nazywany był Ogrodem Bota
nicznym. choć w pełnym tego 
słowa znaczeniu nigdy nim nie 
był. Rosło tu co prawda wiele 
gatunków drzew, krzewów i by
lin. tak krajowych, jak i egzo
tycznych. a wszystkie zaopa
trzone były w odpowiednie kar
teczki z nazwami botanicznymi. 
Znajdowało się tam także alpi
narium. rosarium i szklarnie. 
Park ten. o powierzchni blisko 7 
ha, składał się z dwóch części: 
pierwszej o kompozycji krajo
brazowej w stylu angielskim 
i drugiej - w formie geome
trycznego ogrodu francuskiego. 
W części krajobrazowej znajdo
wały się dwa stawy zasilane 

wodą spływającą z wodospadu 
położonego na terenie alpina
rium. W drugiej części parku 
w związku z Wystawą Ogrodni
czą w 1907 r. wzniesiono na ta
rasie stylową drewnianą halę, 
mieszczącą kawiarnię. W 1911 
r. ogród włączony został do te
renów Wystawy Wschodnionie- 
mieckiej Przemysłu. Rzemiosła 
i Rolnictwa. W związku z tym 
w północnej jego części posta
wiono Palmiarnię o powierzch
ni 534 m2, wykonaną przez fir
mę Andres i Spółka z Wrocła
wia. W położonym przed nią 
basenie pływały w sezonie let
nim subtropikalne lilie wodne.
Wielki wpływ na wygląd tego 

restaurację z tarasem wycho
dzącym w stronę parku. 4 lipca 
1931 r. przy głównym wejściu 
odsłonięto pomnik prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Wood- 
rowa Wilsona, ufundowany 
miastu przez Ignacego Pade
rewskiego. Autorem pomnika 
był rzeźbiarz amerykański Gut- 
zon Borglum, znany z monu
mentalnych rzeźb głów czterech 
prezydentów USA, wykutych 
w skałach Góry Rushmore (po
łudniowa Dakota). Pomnik Wil
sona został zniszczony podczas 
okupacji hitlerowskiej. W 1936 
r. wybudowano dużą muszlę 
koncertową (zachowana do 
dziś). W 1951 r. patronem parku

ogrodu, nazywanego od 1926 r. 
parkiem Wilsona (dla uczczenia 
150 rocznicy niepodległości 
Stanów Zjednoczonych), miała 
decyzja o połączeniu go z tere
nami ekspozycyjnymi słynnej 
Powszechnej Wystawy Krajo
wej w 1929 r. Na miejscu starej 
Palmiarni wzniesiono nową, 
bardziej okazałą o powierzchni 
1700 m2. Po usunięciu drewnia
nego pawilonu kawiarni posta
wiono monumentalną fontannę, 
wieczorem bogato iluminowaną 
(stoi do dziś). W 1928 r. park 
otoczony został nowym, muro
wanym ogrodzeniem z tralek 
i otrzymał reprezentacyjne wej
ście główne od strony ul. Gło
gowskiej. Na jego skraju, po 
prawej stronie od wejścia zbu
dowano okazały budynek 
mieszkalny mieszczący na par
terze wielką, pierwszorzędną 

1. Widok 
na krajobrazową część 
Ogrodu Botanicznego 

na pocztówce 
z ok. 1905 r.

2. Główna oś parku 
od strony Palmiarni
3. Pomnik Wilsona 

przy głównym wejściu 
do parku

4. Romantyczny 
fragment parku

(reprod. 1
- Barbara Drzewiecka,

zdjęcia: 2, 3, 4
- Jerzy Miecznikowski)

został Marcin Kasprzak, dzia
łacz ruchu robotniczego. Jego 
wielki pomnik postawiono 
w 1963 r. przy wejściu do par
ku, które wówczas całkowicie 
przebudowano, znosząc muro
wane ogrodzenie i bramy. War
to jeszcze dodać, że w 1956 r. 
w parku ustawiono piękną rzeź-
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podzielona jest na 10 pawilo
nów o łącznej powierzchni 
4612 m2 i jest jednym z naj
większych obiektów tego typu 
w Europie. W 1994 r. przy nie
zwykle pieczołowicie zrekon
struowanym wejściu głównym 
do parku postawiono popiersie 
Wilsona dłuta warszawskiej 
rzeźbiarki Z. Trzcińskiej-Ka- 
mińskiej. Rzeźba ta, wykonana 
jeszcze w 1929 r., miała być już 
wówczas umieszczona w parku 
Wilsona, jednak zamiast niej 
stanął pomnik podarowany mia
stu przez Paderewskiego.
Wszystkie prace, jak przystało 
na park wpisany do rejestru za
bytków, prowadzone są pod ści
słym nadzorem miejskiego kon
serwatora zabytków - Witolda 
Gałki. Nic więc nie dzieje się 
w nim przypadkowo, wszystkie 
działania przebiegają zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami.

bę przedstawiającą Perseusza 
ratującego Andromedę (wyko
nana w 1891 r.), która pierwot
nie zdobiła obecny plac Cyryla 
Ratajskiego.
W 1992 r. przystąpiono do dłu
gotrwałych prac restauracyj
nych, prowadzonych zgodnie 
z projektem opracowanym 
przez inż. Bernarda Lisiaka. 
Głównym celem tych prac, któ
rych zakończenie planowane 
jest w 1998 r., ma być przywró
cenie parkowi jego przedwojen
nego wyglądu oraz moderniza
cja. W 1990 r. usunięto pomnik 
Kasprzaka i przywrócono na
zwę parku z okresu międzywo
jennego. Dwa lata później udo
stępniono dla publiczności no
wą Palmiamię, która powstała 
na miejscu starej, nieczynnej od 
1978 r. z powodu katastrofalne
go stanu. Obecna Palmiarnia 

W pierwszym etapie prac od
tworzono część zniesionego 
murowanego ogrodzenia od 
strony ul. Matejki i bramy wej
ściowe. Przed Palmiamią zbu
dowano balustradę, ozdobioną 
stylowymi wazami z kwiatami 
i pergole, które złagodziły suro
wą formę ogromnych, szkla
nych ścian Palmiami. Przy ba
lustradzie posadzono, stosując 
specjalną technikę, dość znacz
nej wielkości dęby. Wyremon
towano muszlę koncertową, od
nowiono żwirowe i asfaltowe 
alejki spacerowe, wymieniono 
wszystkie stare krawężniki na 
nowe, udrożniono cały system 
wodny ze stawami i fontanną, 
założono stylowe oświetlenie, 
postawiono wiele wzorowanych 
na przedwojennych ławek itp. 
Nie zapomniano o takich zabyt
kowych detalach, jak np. zegar
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słoneczny postawiony w parku 
w 1929 r., a wykonany w Fabry
ce Instrumentów Geodezyjnych 
C. Gerlacha w Warszawie. Nie
zbędnym zabiegom konserwa
torskim poddana została istnie
jąca roślinność, przeprowadzo
no równocześnie nowe nasadze
nia.
W ramach drugiego etapu prac 
renowacyjnych teren między 
muszlą koncertową i Palmiarnią 
został wyrównany i podwyższo
ny o około pół metra. W rezul
tacie wokół wielkiej fontanny 
utworzono taras widokowy, na 
którym ustawiono ławki, skąd 
można podziwiać położony ni
żej wspaniały parter kwiatowy. 
Na taras prowadzą pięciostop
niowe schody od strony wiel
kiego kwietnika i dwustopnio
we od ul. Matejki. Dla osób nie
pełnosprawnych wykonano spe
cjalne podjazdy. Przed muszlą 
koncertową wzniesiono amfite
atralne schody pod ławki, za
projektowane w ten sposób, aby 
najwyższe z nich dorównywały 
poziomowi krawędzi basenu 
fontanny. Stary plac zabaw po
łożony tuż przy ruchliwej ul. 
Matejki został zlikwidowany, 
ponieważ bawiące się tam dzie
ci były narażone na wdychanie 
spalin i hałas. Po lewej stronie 
przy wejściu do Palmiarni zało
żono trzy nowe piaskownice, 
a położony wokół nich teren od
powiednio zagospodarowano. 
Pomimo że odrestaurowany 
park jest strzeżony i zamykany 
na noc, trudnym problemem są 
szkody wyrządzane przez wan
dali niszczących ławki, kosze 
na śmieci, roślinność itp. Aby 
zmniejszyć dewastację parku, 
zdecydowano się nawet na za
mknięcie dwóch bocznych 
bram od ulic Berwińskiego 
i Matejki.
Za przywrócenie parkowi za
bytkowego charakteru i jego 
pielęgnację Urząd Miejski 
w Poznaniu otrzymał brązowy 
medal przyznany w konkursie 
na najlepsze prace z zakresu 
ochrony zabytkowych założeń 
ogrodowych w Polsce, zorgani
zowanym w 1994 r. pod auspi
cjami Ministerstwa Kultury 
i Sztuki i przeprowadzonym 
przez Ośrodek Ochrony Zabyt
kowego Krajobrazu.

Waldemar Karolczak

Odnawianie ratusza

R
atusz poznański wznie
siony został na przeło
mie XIII i XIV w., po 
raz pierwszy wzmiankowany 

był w aktach miejskich w 1310 
r. Pierwotnie był to niewielki, 
jednopiętrowy budynek, które
go pozostałością są sklepione 
piwnice. W XV w. wzniesiono 
gotycką wieżę. Do zasadniczej 
przebudowy, której ratusz za
wdzięcza swój obecny renesan
sowy kształt, doszło w połowie 
XVI w. Prace nad zabezpiecze
niem gmachu, nadwątlonego 
pożarem w 1536 r. oraz jego 
przebudowę powierzono archi
tektowi włoskiemu Janowi 
Baptyście Quadro z Lugano, 
który przeobraził skromne go
tyckie praetorium w okazałą, 
reprezentacyjną siedzibę władz 
miejskich. Kolejna gruntow- 
niejsza renowacja nastąpiła 
w latach 1782-1784. wówczas 
to wieża otrzymała nowy klasy- 
cystyczny hełm, a na jej szczy
cie zawisł w 1783 r. polski 
orzeł. Następne większe prace 
restauracyjne podjęte zostały 
w latach 1910-1913. Uratowały 
one ratusz przed grożącą ruiną, 
wprowadziły jednak do wnętrz 
i elewacji wiele przeróbek dale
ko odbiegających od stanu pier
wotnego. W lutym 1945 r., pod
czas walk o wyzwolenie Pozna
nia spod okupacji niemieckiej, 
runął w czasie pożaru hełm 
wieży i wypalone zostały wnę
trza drugiego piętra. Prace nad 
odbudową i konserwacją trwały 
do 1954 r.
W 1992 r. Muzeum Narodowe 
w Poznaniu - użytkownik bu
dynku, w którym mieści się 
obecnie Muzeum Historii Mia
sta Poznania - podjęło decyzję 
o rozpoczęciu prac zmierzają
cych do przeprowadzenia gene
ralnej konserwacji ratusza. Naj
pierw należało odpowiedzieć 
na wiele pytań dotyczących 
przyczyn destrukcji gmachu. 
Przeprowadzone badania doty
czyły m.in. posadowienia grun
tów, stosunków wodnych, stanu 
konstrukcji (także wieży), przy

czyn pojawiających się na 
wszystkich elewacjach pęknięć, 
uszkodzeń mechanicznych, 
uszkodzeń wynikających z uży
cia wadliwych materiałów pod
czas kolejnych konserwacji 
i remontów, wpływu warunków 
atmosferycznych. zagrożeń 
akustycznych, zagrożenia my- 
kologicznego, oddziaływania 
organizmów żywych, np. pta
ków.
W 1994 r. rozpoczęto remont 
wieży. Wykonano m.in. kon
serwację balustrady kamiennej, 
balustrady metalowej, zakon
serwowano hełm i złocenia na 
herbach oraz tarczach zegara 
wieżowego. Poddano konser
wacji gotycki trzon wieży 
i przywrócono (istniejące do 
1945 r.) kute, żelazne latarnie, 
które pierwotnie sygnalizowały 
pożary w mieście. W następ
nym roku zlikwidowano jedną 
z najważniejszych przyczyn de
strukcji gmachu - kotłownię 
węglową i wprowadzono na jej 
miejsce ogrzewanie gazowe.

1. Ratusz na litografii 
z około potowy XIX w.

2. 3. Projekt 
kolorystyczny fasady (2) 

i zrealizowany jego fragment (3)

(reprod. 1
- Zygfryd Ratajczak, 

zdjęcia: 2, 3
- Jerzy Miecznikowski)

Jednocześnie ekipy badawcze 
i konserwatorskie rozpoczęły 
prace przy fasadzie; objęły one 
dwa pionowe, południowe 
przęsła. Wykonano badania 
zmierzające do określenia zróż
nicowania materiałowego i wy
łonienia stratygrafii warstw, 
określenia stanu zachowania 
warstw malarskich naniesio
nych po 1945 r., a także prze
prowadzono konserwację pod
łoża - tynków, narzutu oraz 
oczyszczenie powierzchnio
wych zabrudzeń. Następnym 
etapem pracy było wprowadze
nie kolorystyki. Wstępne pro
jekty zostały przygotowane na 
podstawie sondażowych badań
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i dokumentacji historycznej. 
Badania dawnej kolorystyki 
prowadził przed 1910 r., to jest 
w czasie, gdy były jeszcze za
chowane resztki starych tyn
ków, niemiecki uczony Julius 
Kohte; obecna kolorystyka 
oparta została na jego odkry
ciach.
Zaproponowane zmiany budzą 
największe emocje. Przyzwy
czajeni jesteśmy bowiem do 
stanu gmachu z lat pięćdziesią
tych, ale uświadomić sobie mu- 
simy, że w epoce renesansu nie 
bano się koloru, wprowadzając 
go odważnie do architektury. 
Tak było też w wypadku ratu
sza. Komisja konserwatorska 
zaakceptowała więc rozwiąza
nie kolorystyczne zapropono
wane przez wybitną znawczy
nię konserwacji polichromii 
Annę Bystroń-Kwiatkowską, 
podjęła również decyzję, na
wiązując do znanej z ikono
grafii starej polichromii 
gmachu, o uzupełnieniu figu
ralnej dekoracji fasady. Takie 

projekty rozważano już w trak
cie prac konserwatorskich w la
tach pięćdziesiątych, istnieją 
także ich różne wersje opraco
wane przez prof. J. Piaseckiego. 
W tamtym czasie projektów 
tych nie zrealizowano, uznając, 
że pozostawienie „pustych” 
ślepych arkad jakby zmonu- 
mentalizuje fasadę. Jednak 
przekazy ikonograficzne z XIX 
w. nie pozostawiają wątpliwo
ści co do tego, że nie należy 
rezygnować z wypełnienia tych 
pól. Na górnej galerii polichro
mia z lat siedemdziesiątych XX 
w. przedstawia królów z dyna
stii Jagiellonów. W ślepych 
arkadach były również niewąt
pliwie wizerunki władców. 
Biorąc pod uwagę tradycję 
Poznania jako miasta królew
skiego, były to, jak należy do
mniemywać, przedstawienia 
królów, które wspólnie z gale
rią pod attyką tworzyły pro
gram dynastycznej polichromii 
zgodny, jak się wydaje, także 
z programem sklepienia Sali 

Renesansowej. Ostatecznie za
decydowano, że na ślepe arka
dy boczne (od strony północnej 
i południowej) wprowadzeni 
zostaną władcy z dynastii 
Piastów. Dyskusyjny był i po
zostanie wybór postaci histo
rycznych. Komisja konserwa
torska zdecydowała, że będą to: 
w dolnym pasie Mieszko I 
i Bolesław Chrobry, na wyso
kości pierwszego piętra Prze
mysł I i Przemysł U, na wyso
kości drugiego piętra Włady
sław Łokietek i Kazimierz 
Wielki. Autorem projektu i wy
konawcą jest prof. Zbigniew 
Bednarowicz (twórca fryzu 
z dynastią Jagiellonów), a jego 
koncepcja przy zastosowaniu 
współczesnych środków wyra
zu oparta została w warstwie 
ikonograficznej na przekazach 
graficznych z XVI w., głównie 
z dzieła Tretera z 1580 r. i Mie
chowity z 1521 r.
Jednym z elementarnych pro
blemów, które należy rozwią
zać w związku z kompleksową 

renowacją ratusza jest sanacja 
stosunków wodnych. W tym 
celu w zeszłym roku wymienio
no w gmachu instalację central
nego ogrzewania i wodno-ka
nalizacyjną. W roku bieżącym 
powinna zostać ostatecznie roz
wiązana sprawa obiegającego 
ratusz kanału osuszającego, 
a w miarę środków finanso
wych przeprowadzone zostaną 
także prace konserwatorskie 
w piwnicach, gdzie w latach 
siedemdziesiątych założono 
tynki dystansowe, których za
daniem było zasłonięcie zawil
goconych murów. W trakcie 
prac instalacyjnych okazało się 
po zdjęciu tynków, że zarówno 
ze względów konserwator
skich, jak i estetycznych o wie
le korzystniejsze będzie odsło
nięcie ich i wyeksponowanie 
autentycznego wątku starych 
murów. Ponadto komisja pla
nuje kontynuację prac przy fa
sadzie ratusza.

Magdalena 
Mrugalska-Banaszak
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Pałac w Radojewie
W obrębie dzisiej

szego Poznania 
znalazło się wiele 

dawniej samodzielnych osad 
czy wsi, które powstawały 
często równocześnie z mia
stem, a później były przez 
nie wchłaniane. Powiększe
nie Poznania na początku 
XIX w. spowodowało włą
czenie w jego układ średnio
wiecznych osad św. Marcina 
i św. Wojciecha, z kolei po
wstanie nowopruskiej twier
dzy przyłączyło do miasta 
Winiary. Największe zmiany 
przyniosło jednak zlikwido
wanie po 1900 r. twierdzy. 
Przyłączono wtedy do miasta 
Jeżyce, Łazarz, Górczyn 
i Wildę. Decyzje urbani
styczne, wskazujące północ 
jako przewidywany kierunek 
pasmowego rozwoju miasta, 
przyniosły włączenie wsi: 
Morasko, Umultowo i Rado- 
jewo. Do rozbudowy miasta 
w tym kierunku na szczęście 
nie doszło, ale wsie te pozo
stały w granicach Poznania. 
Pierwsze wzmianki o wsi pi
sanej wówczas Radujewo 
pochodzą z 1252 r. z doku
mentu fundacyjnego opac
twa cystersek w O wińskach, 
nadanego zakonnicom przez 
księcia Przemyśla I. Wraz 
z macierzystymi Owińskami 
wieś ta do końca XVIII w. 
wchodziła w skład dóbr 
klasztornych. Zajęcie Wiel
kopolski przez Prusy przy
niosło rozwiązanie zakonu 
oraz konfiskatę ich dóbr. 
Z inicjatywy ówczesnego 
króla pruskiego Fryderyka 
Wilhelma nowym właścicie
lem całego klucza stał się 
świeżo nobilitowany na 
szlachcica Sigmund Otto Jo
seph von Treskow, berliński 
bankier, ożeniony z Anną 
Sarą George z osiadłej 
w Berlinie rodziny hugonoc- 
kiej. Treskow uzyskał dobra 
po bardzo korzystnej cenie, 
odliczono mu bowiem dość 
znaczne sumy pożyczone 

uprzednio królowi, który nie 
mając możliwości ich spłaty 
wykorzystał skonfiskowane 
majątki do pokrycia swych 
zobowiązań.
Główną siedzibą rodziny sta
ły się Owińska, gdzie w la
tach 1804-1806 wzniesiony 

spadającego do Warty 
wzniesienia zbudowany zo
stał niezwykle interesujący 
obiekt. Jego autora szukać 
trzeba w środowisku berliń
skim, prawdopodobne jest 
autorstwo młodego wówczas 
i robiącego karierę Schinkla.

lazł się okazały pokój z gabi
netem i być może garderoba. 
Układ piętra był niemal iden
tyczny, z tym że w części 
wschodniej znajdowała się 
większa sala, pełniąca funk
cję jadalni lub sali balowej. 
Pałac byl otynkowany i po

1. Widok 
pałacu

został okazały pałac - dzieło 
Dawida Gilly’ego, przebu
dowany później prawdopo
dobnie według planów Karo
la Fryderyka Schinkla. 
Kształt pałacu i układ jego 
wnętrz nawiązywał do naj
nowocześniejszych wówczas 
berlińskich tendencji w ar
chitekturze. Prawdopodob
nie około 1820 r., po ustaniu 
zamieszania spowodowane
go wojnami napoleońskimi, 
właściciele postanowili po
większyć swą rezydencję 
przez wybudowanie na prze
ciwległym do Owińsk 
wzniesieniu po drugiej stro
nie Warty pałacu letniego, 
którego posiadanie dodatko
wo dowartościowałoby no
wego szlachcica-bankiera.
W punkcie doskonale wi
docznym z okien pałacu 
w O wińskach, na szczycie 

2. Plan 
parteru 

z wyodrębnioną 
pierwszą 

fazą budowy 
(zaznaczona 

na czarno)

O 5 10

Pałac w Radojewie zbudo
wano na planie litery „H”. 
Część środkowa mieściła 
sień, mały pokój i klatkę 
schodową na piętro, w części 
zachodniej, mieszkalnej 
umieszczono dwa kwadrato
we pokoje wyposażone 
w piece i kominki. W części 
wschodniej na parterze zna

malowany na kolor czerwo
ny (czerwień pompejańska), 
detale architektoniczne mia
ły kolor piaskowca, a całość 
kryl dach z czerwonych da
chówek. To „kolorowe zja
wisko” rysowało się barwną 
plamą na tle zieleni założo
nego prawdopodobnie przez 
berlińskiego ogrodnika par
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ku. Przed północną elewacją 
znajdował się rodzaj koli
stego dziedzińca obsadzone
go strzyżonymi lipami, 
z którego rozpościera! się 
wspaniały widok na Wartę 
i rysujące się w oddali Owiń- 
ska z klasztorem i pałacem. 
Zabudowania dworskie znaj
dowały się na zachód od pa
łacu (powstały chyba znacz
nie później). Od wjazdu wi
doczna była tylko boczna

elewacja pałacu i dopiero ob
jechanie dziedzińca uzmy
sławiało wygląd fasady. 
Prawdopodobnie od począt
ku partię południową wyko
rzystywano dla umieszcze
nia tam oranżerii, tak charak
terystycznych dla założeń tej 
epoki.
W 1829 r. właścicielem 
Radojewa stał się młodszy 
syn Sigmunta, Heinrich Bal
tazar (1795-1861), ożeniony 

3. Plan 
założenia parkowego 

na pruskiej 
mapie sztabowej 

z końca XIX w.

4. Pozostałości 
pawilonu parkowego

(zdjęcia: 1 - Jan Skuratowicz, 
4 - Brunon Cynalewski; 

rys.: 2, 3 - Jan Skuratowicz) 

w tymże roku z Antoniną 
von Bunting. Prawdopodob
nie wówczas pałac został 
rozbudowany przez wypeł
nienie nowymi pomieszcze
niami części środkowej 
mieszczącej od frontu kryty 
portyk, od południa zaś do
datkowe pokoje. Przebudo
wie uległo też piętro, po

większone o kolejne pokoje. 
Tak przekształcony pałac 
mógł pełnić funkcje już nie 
„maison de plaisance”, 
ale normalnej rezydencji. 
W 1830 r. pałac był już 
ukończony, gdyż tu urodził 
się pierwszy syn Heinricha - 
Otto Heinrich Karl, kolejny 
właściciel Radojewa.
Pałac przetrwał z drobnymi 
zmianami do dzisiaj. Wyko
rzystanie starszej budowli 
nie odbiło się na jego wyglą
dzie. Pozbawiony niemal de
talu architektonicznego na 
elewacjach, z niezwykle su
rowymi kubizującymi bryła
mi, doskonale wpisuje się 
w nowatorski nurt architek
tury berlińskiej. Przebudowa 
pałacu na rodową siedzibę 
przyniosła też, jak się wyda- 
je, zmiany w założeniu par
kowym, które zostało znacz
nie rozszerzone. Tradycja 
wiąże projekt parku z Pe
terem Josephem Lenne, 
królewskim ogrodnikiem 
z Poczdamu. Powiązania 
Treskowów z Berlinem i ich 
finansowy potencjał hipote
zę tę uprawdopodabniają. 
Układ zieleni i ścieżek, zna
komite wykorzystanie poło
żenia wskazywałoby na rękę 
doskonałego planisty. Zgod
nie z duchem epoki wzboga
cono też park wieloma ele
mentami romantycznymi. 
Około 1843 r. na najwyż
szym punkcie wzgórza 
wzniesiono sztuczną ruinę 
tzw. Otto Heinrichs Burg. 
Nieco poniżej na stoku 
wzgórza umieszczono nie
wielki cmentarzyk rodzinny, 
a nad brzegiem stawu koń
czącego od wschodu założe
nie parkowe wzniesiono tzw. 
kaplicę jedenastu braci 
o neogotyckiej formie. Z ko
lei na niewielkim wzniesie
niu zwanym Górą Krzyżową 
umieszczono wysoki ka
mienny krzyż mający odstra
szać złe moce. Prawdopo
dobnie w tym czasie powstał 
zespół folwarczny, umiesz
czony po stronie zachodniej 
założenia pałacowego.
W latach dziewięćdziesią
tych XIX w. majątek przejął 

młodszy z synów Ottona - 
Hermann Otto Hugo von 
Treskow, ożeniony w 1907 r. 
z Margaretą Heleną Jadwigą 
von Treskow. W skład ma
jątku w Radojewie wchodzi
ły też Umułtowo i Nowa 
Wieś, łącznie 1142 ha ziemi. 
Gospodarstwo prowadzone 
było wzorowo i przynosiło 
duże dochody. W okresie 
międzywojennym rodzina 
von Treskow zamieszkiwała 
nadal w pałacu. Późną zimą 
1945 r. wkroczyły tu wojska 
sowieckie, a właściciele zdą
żyli wyjechać.
Po 1946 r. dobra przejął 
skarb państwa, a w pałacu 
umieszczono szkołę podsta
wową. Po jej likwidacji w 
latach siedemdziesiątych 
wprowadzono lokatorów, 
którzy mieszkają tu do dzi
siaj. Po 1990 r. pałac prze
szedł na własność miasta 
Poznania i prowadzone od 
1990 r. próby usunięcia loka
torów i wyremontowania pa
łacu nie przyniosły rezultatu. 
Park stracił wiele cennych 
drzew, wspaniała polana 
przed fasadą pałacu całkowi
cie zarosła. Budynki parko
we rozpadly się i zostały ro
zebrane. Napór nowej roślin
ności zmienił charakter par
ku, w którym w ostatnim 
czasie w części wschodniej 
ustanowiono rezerwat. Prze
kształceniu uległo też oto
czenie. Tereny dawnych 
ogrodów po stronie zachod
niej pałacu zostały rozparce
lowane i zabudowane brzyd
ką zabudową jednorodzinną. 
Podobne domy pojawiły się 
w latach osiemdziesiątych 
wzdłuż południowej granicy 
parku. W połowie lat dzie
więćdziesiątych władze 
miejskie wydały pozwolenie 
na budowę rzekomo ekolo
gicznego osiedla na północ 
od pałacu, na styku z kom
pleksem lasów należących 
do poligonu w Biedrusku. 
Fakty te nie rokują dobrze 
pałacowi w Radojewie...

Jan Skuratowicz
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Drzwi i okna

Elementy wykończenia 
stolarskiego, chociaż 
powstały z potrzeb 
praktycznych (zamknięcie 

otworów, izolacja), w ciągu 
wieków nabrały form ozdob
nych i współtworzą architek
turę. Często mają także zna
czenie symboliczne: w śre
dniowieczu drzwi były dopeł
nieniem portalu katedry ak
centującego granicę między 
światem doczesnym i niebiań
skim. Łatwo było przenieść tę 
symbolikę do architektury 
świeckiej, jako znak nobilita
cji instytucji czy właściciela. 
Obecnie ochrona zabytkowej 
stolarki nabiera szczególnego 
znaczenia, ponieważ dużym 
dla niej zagrożeniem jest bu
downictwo zdominowane 
przez względy utylitarne, wy
korzystujące nowe technolo
gie i dostosowujące się do pa
nującej mody. Elementy 
drewniane - często dzielą rze
miosła na bardzo wysokim 
poziomie - zastępowane by
wają tworzywami sztucznymi 
i aluminium. Te nowe mate
riały, będące wytworem na
szych czasów, zbyt często są 
nadużywane i wprowadzane 
w zastępstwie dawnej stolarki, 
której form nie są w stanie po
wtórzyć. W efekcie powstają 
sterylne preparaty, kolidujące 
z zabytkową architekturą. 
Zabytkowa stolarka jest jed
nym z najmniej rozpoznanych 
problemów badawczych hi
storii architektury i budownic
twa w Poznaniu. Dotychcza
sowe działania w tej dziedzi
nie ograniczały się do podsta
wowych prac inwentaryzacyj
nych, które na szerszą skalę 
podjęte zostały przed pierwszą 
wojną światową. Była to in
wentaryzacja drzwi i okien 
z terenu Starego Miasta, wy
konana w latach 1911-1914 
przez uczniów szkoły budow
lanej przy ul. Rybaki pod kie
runkiem profesora Alfreda 
Grottego (zachowało się kil
kadziesiąt rysunków).
Drzwi. Konserwatorska syste
matyka drewnianych drzwi na

terenie Polski została ustalona 
przez prof. Jana Tajchmana 
w Instytucie Zabytkoznaw- 
stwa i Konserwatorstwa w To
runiu. Według tej systematyki 
poznańskie drzwi miały kilka 
charakterystycznych cech 
ewolucyjnych od początku 
XIX w. do okresu międzywo
jennego. W pierwszej połowie 
XIX w. odchodzono od kon
strukcji deskowej w kierunku 
stosowania drzwi płycino- 
wych z dolną plyciną mniej
szą, a następnie z górnym 
prześwitem szklonym z meta
lowymi kratami; było to szcze
gólnie popularne w drugiej po
łowie XIX w. Równocześnie 
przechodzono od nadświetla 
prostokątnego, popularnego na 
przełomie XVIII i XIX w., do 
nadświetla półokrągłego 1 

w drugiej połowie XIX w.; 
w końcu XIX w. pojawiły się 
bardziej zróżnicowane formy 
nadświetla - odcinkowe, ko
szowe itp. Na przełomie XIX 
i XX w. następuje zmiana w

profilowaniu listew, polegają
ca na odchodzeniu od skomp
likowanych form do prostego 
sfazowania. Wyraźna jest 
ewolucja łączenia skrzydeł: na 
przełomie XVUI i XIX w. czę

ste były drzwi nakładane, 
w drugiej połowie XIX w. 
przeważają drzwi tzw. tępe, 
mniej jest przy Igo wy ch. Drzwi 
z przełomu XVIII i XIX w. 
oraz pierwszej połowy XIX w. 
wykorzystują klasyczne formy 
prostokątów, festonów i rozet 
(ul. Wrocławska 25). W dru
giej połowie XIX w. najczę
ściej występowały formy neo- 
renesansowe (ul. Łąkowa 18). 
Często zdarzały się przykłady 
eklektyzmu (ul. Staszica 24). 
W końcu wieku przeważały 
formy secesyjne (ul. Niego
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lewskich 34). Na przełomie 
XIX i XX w. pojawiły się for
my neobarokowe (ul. Słowac
kiego 15) i neoromańskie 
(zamek cesarski). Okres mię
dzywojenny zdominowany 
został przez formy neokla- 
syczne (ul. Słowackiego 21). 
Okna. Do połowy XIX w. 
rozpowszechnione były okna 
„klasycystyczne”, szklone na 
kit dużymi taflami z krzyżem 
najczęściej pośrodku i z po- 

kształcił się typ okna podwój
nego o konstrukcji skrzynko
wej. Otwierane były one do 
wnętrza, stosowano w nich 
wielkie szyby bez podziałów, 
zajmujące cale skrzydła 
okienne. Przewagę zdobyły 
okna dwupoziomowe z prze
suniętym ku górze ślemie
niem. Bardzo często nadproża 
z tego okresu mają kształt łu
ków odcinkowych, rzadziej 
łuków półokrągłych i koszo- 

niem przechodzącym. Funk
cję estetyczną słupka spełniała 
wówczas listwa przymykowa 
w podślemieniu i nadślemie- 
niu. Zdarzało się też rozwiąza
nie pośrednie, polegające na 
zachowaniu części słupka 
w nadślemieniu, natomiast 
w podślemieniu słupek zastę
powała listwa przymykowa. 
Coraz częściej górne kwatery 
rozwiązywane były jako 
uchylne i wykonywane w po- 

nych prefabrykatów. Analizę 
stylistyczną okien umożliwia
ją przede wszystkim dekora
cje listew przymykowych 
i krzyży. Okna poznańskie 
w tym czasie wykazują zdecy
dowaną przewagę form neore- 
nesansowych, rzadziej zdarza
ły się formy klasycyzujące lub 
neogotyckie. Na przełomie 
XIX i XX w. coraz częściej 
używano form secesyjnych, 
które mniej widoczne są na li-

ziomymi szczeblinami (we
wnętrzne skrzydła takiego 
okna krosnowego zachowane 
są w dawnym dworku przy ul. 
Szyperskiej 9); ten typ charak
terystyczny jest dla architektu
ry mieszczańskiej. Inny typ 
okna klasycystycznego miał 
skrzydła na całej wysokości 
otworu. Bardzo interesujący 
jest rysunek z 1914 r. z oknem 
krosnowym przy ul. Wodnej 5 
o szczeblinach krzyżowych, 
często spotykanych w pierw
szej połowie XIX w. W dru
giej połowie XIX w. wy- 

wych. Na przełomie XIX i XX 
w. w nadślemieniach pojawia
ją się szczebliny, najczęściej 
krzyżowe, czasami tylko 
w skrzydłach zewnętrznych. 
W latach siedemdziesiątych 
XIX w. w klatkach schodo
wych i holach pojawiły się 
okna krosnowe z dużymi 
środkowymi taflami szklany
mi i obiegającymi je szczebli
nami wypełnionymi najczę
ściej kolorowym szkłem. Po
wszechne stało się w tym cza
sie stosowanie pozornych 
krzyży okiennych ze ślemie- 

staci wielkiej tafli na całą sze
rokość okna. W plastyce okien 
decydujące jednak były roz
wiązania samych krzyży. 
Okna o bardzo rozbudowa
nych formach popularne były 
nieprzerwanie do pierwszej 
wojny światowej. Były to roz
wiązania dwojakiego rodzaju 
- rzeźbione snycersko lub roz
wiązanie polegające na listwie 
przymykowej w formie kolu
mienki lub pilastra z cynkową 
głowicą. Jest to przykład ma
sowego wykorzystywania 
w stolarce okiennej ozdob- 

stwach przymykowych, nato
miast częściej w kształtach 
otworów i podziałów okien
nych (przykładem są okna 
przy ul. św. Marcina 69). Na 
początku XX w. powszechna 
stała się dla listwy przymyko
wej forma rózgi liktorskiej. 
Była to jedna z ostatnich rzeź
bionych dekoracji okiennych 
przed zdecydowanym uprosz
czeniem stolarki w okresie 
międzywojennym.

Jerzy Borwiński
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Strażacka poczta

W grudniu 1997 r. 
minęła 120 rocz
nica powstania 

poznańskiej straży pożarnej. 
Początkowo utworzono 
w 1845 r. Towarzystwo Ra
tunkowe, czyli straż ochotni
czą. Potrzeby miasta wyma
gały jednak zorganizowania 
straży zawodowej, która po
wstała w 1877 r. jako pogo
towie pożarne miejskie, zaj
mujące się gaszeniem ma
łych, ale za to licznych poża
rów; przy gaszeniu więk
szych pożarów pomocy 
udzielało Towarzystwo Ra
tunkowe. Z czasem system 
zawodowy rozwinął się tak 
dalece, że z pomocy ochot
ników korzystano tylko wy
jątkowo. W 1882 r. zawodo
wą straż stałą wzmocniono 
rezerwą, w skład której 
wchodzili pracownicy za
trudnieni na co dzień w in
nych zakładach komunal
nych. System ten działał do 
1904 r., kiedy straż stała by
ła już na tyle rozbudowana 
(związane to było ze znacz
nym poszerzeniem granic 
miasta w 1900 r.), że rezer
wa stała się niepotrzebna.
Tyle o historii. Jubileuszo
we teksty o straży pożarnej 
ilustruje się zwykle sztan
darem ze św. Florianem, si
kawką konną lub błyszczą
cym mosiężnym hełmem. 
Tym razem - dla odmiany - 
zaprezentujemy inny stra
żacki zabytek techniki i to - 
nieprzerwanie od około 100 
lat - działający! A jest to 
znajdująca się we wzniesio
nym w latach 1886-1887 
budynku straży pożarnej 
przy ul. Masztalarskiej słu
żąca do łączności we
wnętrznej - poczta pneuma
tyczna. Zastosowana po raz 
pierwszy w połowie XIX w. 
w Londynie przez C. Lati- 
mera jest systemem rurocią
gów, którymi - dzięki

1. 2. Górna (1) 
i dolna (2) stacja 

poczty pneumatycznej

(zdjęcia: 
Aleksander Stukowski) 

utrzymywanej w nich różni
cy ciśnień powietrza - prze
syła się z prędkością około 
25 km/godz. pojemniki za
wierające np. dokumenty. 
W dzisiejszych czasach 
poczta pneumatyczna nie 
jest bynajmniej przeżyt
kiem. Wykorzystuje się ją 
np. w bankach i supermar
ketach do transportu pienię
dzy z kas do centralnego 
sejfu, w szpitalach do prze
syłania próbek laboratoryj
nych i lekarstw, a także 
w niektórych, i to bardzo

nowoczesnych, zakładach 
przemysłowych.
Pamiętająca jeszcze XIX w. 
(dokładnych danych brak, 
gdyż nie zachowały się żad
ne dokumenty ani tabliczka 
znamionowa) poczta pneu
matyczna w poznańskiej 
straży pożarnej służy do ko
munikacji między znajdują
cym się na pierwszym pię
trze rejonowym stanowi
skiem kierowania Komendy 
Rejonowej i zlokalizowaną 
na parterze dyżurką jednost
ki ratowniczo-gaśniczej. 
Działa to tak: po odebraniu 
przez rejonowe stanowisko 
kierowania telefonicznej in
formacji o pożarze, pracow
nik sporządza meldunek 
w formie pisemnej, umiesz
cza go w pojemniku, który 
następnie wrzuca do nie
wielkiego okrągłego otworu 
(il. 1). Pojemnik grawitacyj
nie zsuwa się rurociągiem na 
parter, gdzie podoficer dy
żurny przejmuje meldunek, 
przekazuje go wyjeżdżającej 
sekcji, a pusty pojemnik na
tychmiast odsyła (jest to jed
nocześnie potwierdzenie 
przyjęcia meldunku) drugim 
rurociągiem z powrotem na 
pierwsze piętro do stanowi
ska kierowania. Niezbędna 
do tego celu różnica ciśnień 
wytwarzana jest przez ukry
tą w szafce dmuchawę; po
jemnik - zatoczywszy 
w ozdobnej prowadnicy 
efektowny wiraż - ląduje 
w worku. Na dolnej stacji 
poczty (il. 2) pojemnik 
z meldunkiem spada lewą 
pionową rurą do wyłożone
go miękkim materiałem za
sobnika; po wyjęciu mel
dunku wkłada się go przez 
zamykane drzwiczkami 
okienko do prawej rury, któ
rą wędruje na górę. I to 
wszystko naprawdę od tylu 
lat niezawodnie działa!

Aleksander Stukowski
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„Cepelinhala”

N
aprzeciwko nowoczesne
go supermarketu „Dom 
i Ogród”, wzdłuż trawni
ka rozdzielającego pasma jezdni 

ruchliwej ul. Serbskiej na po
znańskich Winogradach, ciągnie 
się na przestrzeni kilkudziesięciu 
metrów niski łukowaty murek. 
Mieszkańcy okolicznych osiedli 
są przeświadczeni, że jest to jakaś 
pozostałość niemieckich fortyfi
kacji, tymczasem budowla, która 
tu się niegdyś wznosiła, miała - 
owszem - militarny charakter, ale 
nie było to bynajmniej dzieło 
obronne. W 1913 r. firma Artur 
Miller wzniosła w tym miejscu 
ogromny - 150 m długości i 60 
m szerokości - hangar dla ste- 
rowca, czyli balonu z napędem 
silnikowym, popularnie zwanego 
- od nazwiska konstruktora - 
zeppelinem. Doceniając znacze
nie sterowców w wypadku woj
ny, Niemcy zbudowali przed 
1914 r. wiele takich hal wzdłuż 
wschodniej granicy Rzeszy - 
w tym również halę poznańską. 
Cumował w niej sterowiec Zep
pelin D4, a na początku pierwszej 
wojny światowej odnotowano 
również obecność sterowca Z5, 
wykonującego prawdopodobnie 
loty bombowe na Warszawę 
i Łomżę. Następnie hala służyła 
jako magazyn sprzętu lotniczego, 
zdobytego w 1918 r. przez po
wstańców podczas powstania

wielkopolskiego. W okresie mię
dzywojennym podjęto próbę 
przystosowania hangaru dla po
trzeb wytwórni filmowej, co jed
nak z powodu kryzysu gospodar
czego nie doszło do skutku.

Hala przetrwała drugą wojnę 
światową, choć z pewnymi 
uszkodzeniami. Była jeszcze za
znaczona na planie miasta wy
danym w 1946 r. Potem została 
rozebrana, a - prawdę mówiąc -

rozszabrowana. Drewniane po
szycie poszło na opał, metalowa 
konstrukcja też się komuś na coś 
przydała (podobno częściowo 
na tramwajowe słupy trakcyj
ne). Po hali pozostał tylko 
wspomniany już murek (był to 
fundament pod prowadnicę pół
okrągłych czołowych wrót do 
hali), wystające gdzieniegdzie 
spod ziemi bloki betonowe, 
a także - w krzakach przy pętli 
tramwajowej - stalowy pier
ścień o średnicy 22 cm służący 
niegdyś do cumowania sterow
ca. Funkcjonuje też do dziś 
w pamięci starych (ale napraw
dę starych!) poznaniaków na
zwa „cepelinhala”.

(AS)

Turyści odwiedzający Pałuki z ich 
największą atrakcją - osiedlem 
obronnym w Biskupinie - korzystają 

bardzo często z możliwości przejażdż
ki żnińską wąskotorówką. Kolej ta jest 
ostatnią czynną linią PKP o szerokości 
toru 600 mm. Turystyczny pociąg wy
rusza ze Żnina i jedzie przez Wenecję, 
gdzie znajduje się muzeum żnińskiej 
kolejki i ruiny zamku „diabla weneckie
go''. dalej mija wspomniany Biskupin 
i dociera do folwarcznej osady Gąsa
wa. Część składów żnińskiej wąskoto- 
rówki prowadzona jest przez zabytko
wy parowóz Px38-805, będący nie la
da atrakcją, zwłaszcza dla licznie od
wiedzających te tereny wycieczek 
szkolnych.
Maszyna oznaczona obecnie serią 
Px38, nr fabryczny 727, została wy
produkowana przez Pierwszą Fabrykę 
Lokomotyw w Polsce Spółka Akcyjna, 
dla Wrzesińskiej Kolei Powiatowej, 
w 1938 r. Wrzesińska powiatówka 
miała linię główną z Wrześni przez 
Zieliniec, Zydowo do Pyzdr, z odgałę
zieniami do Bieganowa, Krzywej Góry

Żniński parowóz

i Gorazdowa. Prezentowany parowóz 
ma cztery osie napędne, silnik dwucy- 
lindrowy. który w pierwotnym wykona
niu byt tendrzakiem, obecnie eksplo
atowany z tendrem doczepnym. Pod
czas użytkowania na kolei powiatowej 
nosił oznaczenie WKP Nr 5. Przejęty 
został przez Polskie Koleje Państwo
we wraz z nacjonalizacją Wrzesińskiej 
Kolei Powiatowej 15 stycznia 1949 r. 
Wtedy też otrzymał oznaczenie zgod
ne z normami PKP-Px4-805. Na swo
jej macierzystej kolei pracował do 
1957 r., kiedy tor jej został przekuty na 
szerokość 750 mm. Wtedy parowóz 
trafił na kolej myszyniecką, która przez 
cały okres swego istnienia miała sze
rokość toru 600 mm. W 1962 r. zmie
niono oznaczenie serii parowozu na 
Px38. Następnie, w związku z likwida
cją kolei myszynieckiej w 1973 r. ma
szyna pracowała na kolejach bydgo
skich i stąd w 1976 r. przekazana zo
stała Żnińskiej Kolei Dojazdowej, 
gdzie znajduje się w eksploatacji do 
dziś.

Marek Barszcz
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Konserwatorskie zagadki

W
 1570 r. biskup Adam 

Konarski sprowadzi! 
do Poznania jezu

itów i otrzymali oni niewielki 
kościółek św. Stanisława. 
W 1651 r. przystąpiono do bu
dowy okazalej świątyni pod tym 
samym wezwaniem. Początko
wo prace prowadził Tomasz 
Poncino z Lugano. Po przerwie 
spowodowanej zarysowaniem 
się fundamentów i wzniesio
nych murów na skutek posado
wienia prezbiterium na grzą
skim gruncie zasypanej fosy bu
dowę podjął w 1678 r. rektor ko
legium jezuickiego, wybitny 
teoretyk architektury Bartłomiej 
Wąsowski. a w dziesięć lat póź
niej, po jego śmierci, dzieła do
kończył ceniony w Wielkopol- 
sce Jan Catenazzi (1697-1701). 
W rezultacie przy ul. Gołębiej 
i pl. Kolegiackim powstało im
ponujące barokowe założenie 
wraz z kolegium (obecny Urząd 
Miejski), szkolą (obecnie Szko
ła Baletowa) i ogrodem (obecny 
park im. F. Chopina). W samym 
kościele wykorzystano osią
gnięcia pełnego ekspresji i te
atralności baroku rzymskiego. 
Porządek trójnawowego wnę
trza, którego wystrój narastał 
przez pół wieku, sklepionego 
kolebką z lunetami, z owalną 
pseudokopułą na skrzyżowaniu 
naw wyznacza szesnaście potęż
nych, ciemnoczerwonych ko
lumn. Tworzą one kulisy wiodą
ce widza w kierunku pełnego 
światła transeptu. Nawy boczne 
przez umieszczenie w nich ołta
rzy pełnią jednocześnie funkcję 
kaplic i prowadzą do dwóch 
sanktuariów przy prezbiterium - 
św. Krzyża i Matki Boskiej. Nad 
nawami znajdują się cztery em- 
pory z bogatym wystrojem ma
larskim i stiukowym. Okazały 
wystrój świątyni jest dziełem 
włoskiego warsztatu Giovannie- 
go (lub Alberta) Bianco (sztuka
terie) oraz Karola Dankwarta 
(malowidła ścienne), znanego 
ze swoich realizacji w Krako
wie, Częstochowie i na Śląsku, 
i pochodzi z pierwszych lat 
XVIII w. Dekoracja malarska 
i rzeźbiarska obejmuje kilka

1

wątków tematycznych - w na
wie głównej i prezbiterium uka
zuje historię św. Stanisława Bi
skupa, w transepcie sceny z ży
cia świętych jezuickich - Stani
sława Kostki - pierwszego Pola
ka jezuity wyniesionego na ołta
rze i św. Ignacego Loyoli - zało
życiela zakonu. Wątki programu 
jezuickiego znajdujemy w ma
lowidłach ściennych naw bocz
nych oraz wystroju licznych oł
tarzy. Całości dopełnia zespół 
ponadnaturalnej wielkości 16 
rzeźb Ojców Kościoła i Aposto
łów nad gzymsem obiegającym 
kościół.
W 300-letniej historii świątyni 

można wyróżnić trzy okresy 
kompleksowych zabiegów kon
serwatorskich. W końcu XIX w. 
przeprowadzono poważne robo
ty dachowe i elewacyjne oraz 
przy niektórych elementach wy
stroju (np. część ołtarzy). W la
tach 1912-1913 wykonano grun
towną renowację wnętrza z wy
posażeniem, zatrudniając przy 
restauracji malowideł Tadeusza 
Sulimę Popiela, a po jego śmier
ci Antoniego Procajlowicza. 
Trzeci, znaczący etap przypadt 
na lata 1948-1949 i polegał na 
usunięciu szkód wojennych (do 
wnętrza kościoła wpadlo kilka 
pocisków) oraz uzupełnieniu 

zniszczonego i po części zrabo
wanego wystroju. Początek 
czwartego w historii fary okresu 
kompleksowych działań konser
watorskich. szczególnie doty
czących wystroju, poprzedzony 
został w latach 1984-1988 wy
mianą pokrycia dachowego nad 
nawą główną i transeptem, 
a w latach 1993-1995 nad nawa
mi bocznymi, łącznie z obiema 
kaplicami przy prezbiterium. Po
wrócono w ten sposób do daw
nego pokrycia dachowego z bla
chy miedzianej, usuniętej przez 
okupanta. Wymieniono również 
zniszczone elementy konstruk
cyjne i więźby.
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W 1996 r. przystąpiono do reno
wacji kaplicy Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy oraz em- 
pory zachodniej, zwanej Archi
wum. Stan ich obu określały 
spękania podłoża, odpadające

głównie na zabezpieczeniu 
i utrwaleniu struktury wystroju. 
Dużo bardziej zaawansowane są 
prace w kaplicy. Zespół kon
serwatorów, którym kieruje 
Krzysztof Powidzki, dokonał tu

1. Kolorystyczny 
projekt fasady

2. Rzeźba 
św. Ignacego 

we wnęce 
nad głównym 

portalem
3. Widok nawy

4. Kaplica 
Matki Boskiej 

Nieustającej 
Pomocy 

w trakcie prac 
konserwatorskich

(zdjęcia: 1, 3 
- Jerzy 

Miecznikowski, 
2,4- Witold 

Gatka)

tynki wraz ze sztukateriami, 
łuszczące się malowidła, nie
rzadko ze znacznymi ubytkami 
oraz duże zawilgocenie wynika
jące z nieszczelności dachów. 
Stanowiąca pendant do empory 
wschodniej zwanej Kapitula
rzem okazała sala Archiwum 
z zespołem 37 malowideł ścien
nych, rozmieszczonych wśród 
bujnej dekoracji stiukowych 
zwojów wici roślinnej, również 
poświęcona została w dużej mie
rze kultowi maryjnemu, po czę
ści w kontekście narodowej hi
storii. Podjęte przy tej emporze 
po raz pierwszy od ponad osiem
dziesięciu lat prace polegają 

zaskakującego odkrycia. Otóż 
pod barokowym, uważanym do
tąd przez historyków sztuki za 
pierwotny, wystrojem malar
skim i sztukatorskim z czterdzie
stych lat XVIII w. kryje się pier
wotna warstwa dekoracji, wyko
nana na samym początku tego 
wieku, a więc z czasów, gdy 
świątynię oddawano do użytku. 
Odkryty wystrój malarski wyko
nany w technice alfresco zacho
wał się nadspodziewanie dobrze. 
Na ścianie zachodniej, po obu 
stronach okna odsłonięte malo
widła wyobrażają na tle błękit
nego nieba roślinność ujętą w li- 
stwowe ramy - być może był to 

sztafaż dla nieznanej sceny figu
ralnej. Malowidło ściany 
wschodniej zostało w dużej mie
rze zniszczone przez wybicie 
otworu do prezbiterium - prze
trwał fragment postaci z pióro
puszem. włócznią, część drabiny 
oraz aniołki (Ukrzyżowanie?). 
W ościeżach okna zachodniego 
i południowego oraz na gurtach 
i pilastrach ściany wschodniej 
i zachodniej, po części pod baro
kowymi stiukami, odkryto malo
wane zwoje bujnego, ugrowo- 
żółtego akantu, podmalowanego 
szarym błękitem i przeplecione
go z załamującą się sztywno ta
śmą. Zachowane na ścianie po
łudniowej dwa wąskie malowi
dła ze scenami Nawiedzenia 
i Ucieczki do Egiptu, po oczysz
czeniu z przemalowań (na dru
gim z nich znaleziono resztki sy
gnatury S. Wróblewskiego i datę 
„1949”) okazały się w pełni ba
rokowe, jednak w górnej partii 
kryje się pod nimi warstwa pier
wotna z roślinnością na tle błę
kitnego nieba. Po wykonaniu 
licznych sond zdecydowano się 
na pozostawienie obecnych ma
lowideł. Na sklepieniu, spod bo
gatego wystroju stiukowego na 
różowym tle wyłonił się błękit. 
Niestety, pod plafonem skle- 
piennym z przedstawieniem 
Wniebowzięcia Marii Panny 
z początku XX w. nie udało się 
znaleźć żadnych wcześniejszych 
śladów. Malarski wystrój małej 
empory nad kaplicą wykonany 
na początku naszego stulecia sta
nowi pendant do barokowej de
koracji przeciwległej empory 
wschodniej znajdującej się nad 
kaplicą św. Krzyża. Okazało się 
jednak, że i tutaj znaleziono pod 
tynkiem niewielkie pozostałości 
pierwotnych sztukaterii. Na pod
stawie dotychczasowych, nie
pełnych jeszcze odkryć można 
określić wysoki poziom arty
styczny odsłoniętych malowideł, 
co mogłoby sugerować udział 
samego Karola Dankwarta. Zda
niem K. Powidzkiego zauważal
ne są analogie z pałacowymi fre
skami odkrytymi w podpoznań
skim Konarzewie, w którym - 
jak wiadomo - czynni byli „sztu
katorzy od jezuitów”.
Duże zaskoczenie przyniosła też 
kompleksowa konserwacja czte
rech monumentalnych i bardzo 
zniszczonych płócien spod chó
ru muzycznego. Ich treść z po
wodu stanu zachowania nie była 

do końca czytelna. Dzięki pra
com restauratorskim przeprowa
dzonym w latach 1994-1995 (ze
spół konserwatorski: Piotr Dy- 
balski, Magdalena Gierowska- 
-Dybalska, Agnieszka Lewan
dowska, Andrzej Lewandowski, 
Anna Siuchnińska, Katarzyna 
Sokolnicka-Męczyńska) nastąpi
ło przewartościowanie stanu do
tychczasowej wiedzy w zakresie 
datowania i określenia tematów. 
Okazało się, że dwa obrazy 
powstały w pierwszej połowie 
XVIII w. (Józef Patriarcha, 
Daniel w jaskini lwów), a dwa 
noszą na odwrociu datę „1783” 
i sygnaturę „F.S.” (Król Salo
mon, Chrystus Zbawiciel Świa
ta). Przywrócone do stanu świet
ności zwracają uwagę nasyco
nym kolorytem, mimo nie naj
lepszych warunków oświetlenio
wych.
W 1994 r. Joanna Grzelachow- 
ska przeprowadziła pełną kon
serwację naturalnej wielkości 
póżnogotyckiej rzeźby Chrystu
sa Bolesnego z ołtarza Męczen
ników Jezuickich. Pochodzi ona 
z rozebranej na początku XIX w. 
kolegiaty św. Marii Magdaleny, 
której relikty wyposażenia zna
lazły się w farze. Zainspirowana 
wpływami sztuki czeskiej i po
wstała około 1430 r. wyraża idee 
antyhusyckie, tak wtedy żywe.
Obecnie przewiduje się re
mont bardzo cennych organów 
z 1876 r., dzieła jednego z naj
wybitniejszych organmistrzów 
europejskich - Friedricha Lade- 
gasta. Niewiele jego instrumen
tów przetrwało do dziś. Utrzy
many w duchu regencyjnego ba
roku prospekt wykonała po
znańska firma Józefa Zeylanda. 
Z upływem lat i stuleci zanika
ły pewne funkcje jezuickich 
wnętrz, m.in. również z powo
du kasaty zakonu jezuitów 
w 1773 r. W wypadku omówio
nej tu niewielkiej empory umie
szczonej nad kaplicą Matki Bo
skiej wiadomo tylko, że przezna
czona była dla służby jezuickiej, 
która wchodziła tu bezpośrednio 
z zabudowań gospodarczych 
(obecnie hotel Saski). Dziś nie 
ma już tego przejścia, nie ma tak
że żadnego innego - poza drabi
ną - do niego dostępu. Fara kry
je z pewnością jeszcze niejedną 
zagadkę, ale na ich odkrycie nie
zbędne są odpowiednie środki.

Iwona Blaszczyk
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Wokół dzieła Swachów

W
śród ośrodków kultu 
maryjnego w Pozna
niu ważne miejsce 
zajmuje kaplica Matki Boskiej 

w kościele franciszkanów kon
wentualnych przy ul. Francisz
kańskiej na Wzgórzu Przemy
sława. Znajduje się w niej nie
wielka kopia czczonego i popu
larnego w Wielkopolsce obrazu 
Matki Boskiej Boreckiej. 
Wizerunek kupi! wl666r.bra- 
ciszek-kwestarz Tomasz Dy
bowski. Już wkrótce noszony 
podczas kwesty obraz zyskał 
opinię cudownego i decyzją 
władz kościelnych dopuszczo
ny został do kultu publicznego. 
W 1688 r. przy budowanym ko
ściele ukończono kopułową, 
dekorowaną sztukateriami 
i malarstwem kaplicę Matki 
Boskiej, do której w 1713 r. 
przeniesiono obraz i umiesz
czono w ołtarzu. Ikonograficz
ny program dekoracji kaplicy, 
a przede wszystkim ołtarza po
święcony jest w całości idei 
Niepokalanego Poczęcia NP 
Marii.
Ołtarz jest dziełem braci Swa
chów, którzy byli zarazem 
braćmi zakonnymi. Głównym 
projektodawcą i wykonawcą 
był starszy z nich - Antoni, sto
larz, snycerz, a także rytownik, 
młodszy Adam, znany przede 
wszystkim ze swej bogatej spu
ścizny malarskiej, pomagał bra
tu przy ołtarzu zapewne rów
nież w pracach snycerskich. 
Swachowie pochodzili z Czech, 
a do klasztoru poznańskiego 
przybył najpierw Antoni około 
1670 r., później w 1686 r. 
Adam. Od początku całą swą 
działalność i zarobione pienią
dze przeznaczyli na ozdobienie 
kościoła i klasztoru. Wykonany 
przez Swachów ołtarz, choć ar
tystycznie niezbyt doskonały, 
uderza inwencją pomysłów, 
zwłaszcza w zakresie bogactwa 
i różnorodności ornamentów 
pokrywających jego znaczną 
część.
Na wysokim cokole z bramka
mi po bokach wznosi się jedno
kondygnacyjne, trójprzęsłowe 
retabulum, zwieńczone aedicu- 

lami nad każdym z przęseł. Na 
szczytach stoją rzeźby aniołów, 
pośrodku św. Michała Archa
nioła pokonującego szatana. 
Główna kondygnacja, dzielona 
czterema kolumnami o spiral
nych trzonach i kompozyto
wych kapitelach z boków, ujęta

suchego akantu znalazły się 
także przedstawienia figuralne. 
Prostokątną, ażurową bordiurę 
okalającą ramę obrazu wypeł
nia Drzewo Jessego, w formie 
wyrastającej z postaci Jessego 
wici z dużymi kwiatami, w któ
rych znalazły się popiersia 

franciszkańskim - to praca Łu
kasza Wrzaskowicza z 1676 r., 
wykonana jeszcze przed zbudo
waniem ołtarza. Około 1681 r. 
powstało Drzewo Jessego, za
pewne dzieło innego złotnika, 
Jacentego Piątkowskiego, który 
jest autorem plakiet zdobio

1

1. Fragment ołtarza po zamknięciu 
z obrazem św. Franciszka po lewej stroniejest akantowymi uchami. 

W aediculach zwieńczenia 
znajdują się hierogramy: po
środku Jezusa, po lewej stronie 
Marii, po prawej - św. Józefa. 
Cudowny obraz osadzono 
w kwadratowym, głównym po
lu retabulum, pośrodku wnęki 
wypełnionej uskokowe narasta
jącymi figurami: potrójnego 
czworoliścia - symbolizujące
go różę i wpisanej weń ośmio
ramiennej gwiazdy. Wszystkie 
elementy obu figur tworzących 
ramę wizerunku pokrywa boga
ta dekoracja ze srebrnej blachy. 
Bogactwo odnosi się bardziej 
do interesujących treści ikono
graficznych i różnorodności za
stosowanych motywów aniżeli 
do szlachetności kruszcu. Obok 
bujnych naturalistycznych 
i stylizowanych kwiatów i liści 

ośmiu przodków z rodowodu 
Marii. Natomiast w półkola 
najdalej wysuniętego czworoli
ścia wkomponowano drzewo 
rodziny franciszkańskiej wyra
stające z postaci ojca zakonu, 
św. Franciszka. Plakiety 
z Drzewem Jessego zachowane 
są w pierwotnej formie, nato
miast plakiety z drzewem fran
ciszkańskim, przycinane i czę
ściowo zdeformowane, zamon
towane zostały wtórnie. Nie 
jest to nic dziwnego, bowiem 
rama jest dziełem trzech po
znańskich złotników i powstała 
w kilku etapach. Najstarsza 
część, którą tworzy gładka, 
bezpośrednio do obrazu przyle
gła rama i plakiety z drzewem 

nych bujnymi naturalistyczny- 
mi kwiatami. Najpóźniej, około 
1713 r. powstała wykonana 
przez Michała Meissnera okła
dzina ramion i pól gwiazdy po
krytych ornamentem suchego 
akantu i stylizowanymi kwiata
mi. Symbolika ramy, a więc ró
ża, gwiazda i biel srebra - kolo
ru czystości, zaczerpnięte z Li
tanii Loretańskiej i biblijnej 
Pieśni nad Pieśniami nawiązują 
bezpośrednio do Matki Boskiej 
Niepokalanej.
Cudowny obraz przesłaniany 
jest malowanymi wizerunkami 
ziemskich opiekunów Marii: 
św. Józefa i św. Jana Ewangeli
sty, którym w przęsłach bocz
nych towarzyszą główni święci
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2. Obraz św. Franciszka 
przed rozpoczęciem prac konserwatorskich 

3. 4. Fragment obrazu w trakcie zdejmowania przemalowań (3) 
i po ich całkowitym usunięciu (4) 

(zdjęcia: PKZ)

franciszkańscy: Franciszek
i Antoni. W momencie odsła
niania obrazu ich miejsce zaj
mują przedstawienia rodziców 
Niepokalanej, św. Anny i św. 
Joachima. Na bramkach cokołu 
umieszczone zostały portrety 
gwardiana Wojciecha Zawady
- budowniczego kaplicy 
i klasztoru oraz brata Tomasza 
Dybowskiego z cudownym wi
zerunkiem w ręce.
Od czerwca 1997 r. trwa kon
serwacja ołtarza prowadzona 
przez Pracownię Konserwacji 
Dzieł Sztuki PKZ Sp. z o.o. 
w Poznaniu. Pełnym zakresem 
zadań konserwatorskich objęto 
wszystkie elementy. W trakcie 
prac pojawiły się ciekawe od
krycia, a także trudne, choć in
teresujące problemy konserwa
torskie. Na kilku zdemontowa
nych elementach znaleziono da
ty i inskrypcje. Trzy wykonane 
przez Swachów określają daty 
powstawania ołtarza: pierwsza
- rok 1688 - wyznacza być mo
że czas rozpoczęcia prac przez 
Antoniego Swacha, przy ostat
niej z 1693 r. z napisem mówią
cym o zakończeniu dzieła wy
mienieni są obaj bracia. Znale
zienie tych inskrypcji przesunę
ło datowanie powstania ołtarza 
wyznaczane do tej pory na po
czątek XVIII w. Jednak znane 
terminy umieszczenia cudow
nego obrazu i ukończenia srebr
nej ramy wskazują, że podana 
przez Swachów data dotyczyła 
zapewne elementów stolarskich 
i snycerskich, a nie wykonania 
całości. Wyjaśniono, że ołtarz, 
określany w literaturze jako dę
bowy lub hebanowy (przez po
malowanie imitujący heban), 
wykonany jest z kilku rodzajów 
drewna, pokrytego na zewnątrz 
bukową okleiną barwioną na 
ciemny, zbliżony do czerni ko
lor. Z ciemnym kolorem tła sil
nie kontrastowała bogata deko
racja snycerska, w zasadniczej 
części srebrzona, w mniejszej 
złocona. Niezwykle interesują
ce okazały się odkrycia przy 
konserwacji kolumn. W wydrą
żonym trzonie jednej z nich 
znaleziono sześć sztychów wy
konanych przez Antoniego 
Swacha i datowanych na 1690 r. 
Okazało się też, że trzony ko
lumn składają się z dwóch czę
ści: wewnętrznej pełnej, deko
rowanej spiralną dekoracją 
kwiatową i zewnętrznej w for

mie kanelowanej wstęgi. Czło
ny wewnętrzne w trakcie odsła
niania i zasłaniania obrazu 
wprawiane były w obrót za po
mocą prostego mechanizmu. 
Zwielokrotniony przez obrót 
kolumn i przesuwanie obrazów 
ruch, spotęgowany w świetle 
świec odblaskami srebrno-zło- 
tej dekoracji stanowi dobry 
przykład barokowej teatraliza- 
cji. Zadaniem konserwatorów 
jest m.in. przywrócenie spraw
ności mechanizmów obroto
wych.
Kolejny problem pojawi! się 
przy konserwacji malowideł. 
Obrazy na bramkach cokołu 
malowane są bezpośrednio na 
drewnie, sześć pozostałych na 
płótnie naklejonym na drewno. 
W trakcie badań okazało się, że 
te ostatnie składają się z dwóch 
zasadniczo różniących się kom
pozycyjnie warstw. Spodnia, 
bogatsza kolorystycznie, tre
ściowo i malarsko jest dobrze 
zachowana. Przemalowanie na
stąpiło bez podkładu gruntu 
i rozdzielenie obu warstw oka
zało się niemożliwe. Po anali
zach i dyskusjach zdecydowa
no się na fotograficzne udoku
mentowanie zewnętrznych wi
zerunków w skali 1:1 i odsło
nięcie wcześniejszych. Obecnie 
odsłonięto dwa z nich - obrazy 
św. Franciszka i św. Antoniego. 
Ukazały się większe niż w ob
razach zewnętrznych, pełne 
ekspresji postacie, na tle rozbu
dowanej architektury, z głowa
mi otoczonymi wieńcem głó
wek anielskich z płomienistymi 
językami - symbolem twórczej, 
oczyszczającej mocy Boga na 
obrazie św. Franciszka i pło
mienistymi mieczami - symbo
lem słowa Bożego na obrazie 
św. Antoniego. Badania tech
nologiczne wyjaśniły, że prze
malowania mogły powstać 
w czasie do początku XIX w. 
Nadal nie znamy jednak ani au
torów obu warstw (czy odkry
wane właśnie wizerunki wyko
nał na początku XVIII w. 
Adam Swach?), ani przyczyny, 
dla której tak radykalnie zmie
niono i uproszczono kompozy
cję, rezygnując z bogatych ma
larsko obrazów na rzecz sta
tycznych, uproszczonych 
i umieszczonych na neutralnym 
tle wizerunków.

Zofia Kurzawa
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„Szwarcwaldomania”

Zawsze lubiliśmy - 
żona i ja - włóczenie 
się po pchlich tar
gach. Oglądaliśmy starocie, 

choć zakupów robiliśmy nie
wiele, a jeśli, to były to zaku
py przypadkowe. Nie zasta
nawiając się nad celowością 
kupowaliśmy to, co nam 
akurat „wpadło w oko”: ja
kieś szczypczyki do cukru, 
niedrogą ramkę do fotografii, 
moździerz, żelazko. Rzeczy 
zawsze piękne, choć nie za
wsze potrzebne. Gdzieś 
przecież znajdzie się w domu 
miejsce na powieszenie lub 
postawienie czegoś, co bawi 
i cieszy wzrok. Zakupy nasze 
ograniczał zarówno brak 
czasu, jak i funduszy.
Pewnego razu zdarzyło się 
nam kupić budzik wyróżnia
jący się ładnym niklem 
i dwoma wielkimi dzwonka
mi alarmowymi. Trafił się 
też stary, piękny zegar ścien
ny w stylu gdańskim, nieco 
później kupiliśmy inny, jed
nak nie zwiastowało to jesz
cze sensacyjnego odkrycia. 
W pierwszym z kupionych 
zegarów brakowało zęba 
w jednym z kół zębatych. 
Uruchomiłem cały zasób 
swego inżynierskiego my
ślenia i element ten został 
wstawiony, a zegar chodził 
i wybijał godziny. W drugim 
zegarze, będącym w znacz
nie gorszym stanie, brako
wało kilku elementów. Kon
sultacja z kolegą z pracy, pa
rającym się kiedyś zawodo
wo zegarmistrzostwem, po
zwoliła na samodzielne uzu
pełnienie braków. Przy oka
zji dowiedziałem się, że ze
gar ten należy do tzw. zega
rów szwarcwaldzkich. Nie 
zwróciłem wówczas uwagi 
na tę informację. Niedługo 
potem dostałem sporą pacz
kę złomu zegarowego. Były 
to części starych budzików, 
z którymi nie bardzo było 
wiadomo, co robić. Okazały 

się one jednak sporą atrak
cją: poświęciłem kilka wie
czorów i złożyłem trzy dzia
łające budziki. Kolegę, 
a także mnie samego, bardzo 
to zdziwiło; poczułem się 
wówczas na tyle „zegarmi
strzem”, że przy kolejnej wi
zycie na pchlim targu kupi
łem następny złom. Wraz 
z żoną traktowaliśmy napra
wę zegarów jako świetną za
bawę na długie zimowe wie
czory.

Aż przyszedł czas, że 
zwróciliśmy uwagę na 
zegary zwane szwarcwaldz- 
kimi. Ośrodkiem produkcji 

tych zegarów był rejon 
Schwarzwaldu w południo
wych Niemczech. Wytwa
rzane były tu masowo od 
XVII w. według tych sa
mych założeń konstrukcyj
nych, ale w różnych odmia
nach wyglądu zewnętrznego. 
Te niezwykłe zegary jako je
dyne na świecie miały drew
nianą konstrukcję szkieletu 
mechanizmu. Podstawowym 
ich wyróżnikiem było ułoży- 
skowanie osi kół zębatych 
oraz kotwicy w tulejkach 
wprasowanych w płytę 
przednią oraz dwie tylne pły
ty drewnianego szkieletu. 
Aby zmniejszyć negatywne 
skutki możliwej w płytach 
drewnianych niewspółosio- 
wości łożysk, zastosowane 
zostało unikatowe rozwiąza
nie: czopy nie były kształto
wane cylindrycznie, ale ba
ryłkowe. Dla obniżenia 
kosztów kotwica wychwytu 
zegara gięta była z odpo
wiednio utwardzanej blachy. 
Rozwiązanie to przyjęło się 
później w wielu, nawet droż
szych zegarach. Podstawowe 
funkcje zegara ściennego - 
wskazywanie oraz wybijanie 
godzin - zrealizowano 
z ograniczoną do minimum 
liczbą par kół. Niektóre z ze
garów wyposażano w me-

1. Zegar 
z pierwszej potowy XVIII w.

z drewnianym frontem 
(grupa pierwsza)

2. Zegar 
z potowy XVIII w.

z malowanym krajobrazem 
(grupa druga)

3. Zegar 
z potowy XIX w.

z tarczą malowaną na szkle 
(grupa trzecia)

chanizmy budzikowe, co by
ło ewenementem wśród ze
garów ściennych. Stosowany 
napęd łańcuszkowo-obciąż- 
nikowy dzięki stałej wielko
ści momentu obrotowego da
wał stosunkowo dużą do
kładność oznaczania czasu. 
Wszystkie te rozwiązania 
konstrukcyjne oraz masowa 
skala produkcji powodowa
ły, że „szwarcwaldy” należa
ły do zegarów tanich i szero
ko dostępnych.
Biorąc pod uwagę obudowę 
tych zegarów, można wyróż
nić wśród nich cztery grupy. 
Do pierwszej należały zega
ry z kwadratową, zwieńczo
ną od góry półkoliście deską, 
będącą jednocześnie tarczą 
godzinową. W grupie drugiej 
deskę zastąpiła płaska pro
stokątna szafka z przeszklo
nymi drzwiczkami fronto
wymi i umieszczoną w szaf
ce szklaną płytą (z malowa
nymi scenkami rodzajowy
mi) lub też cienką blachą 
mosiężną; tarczę godzinową 
malowano na szkle, a blasza
ną emaliowano. Grupę trze
cią, najbardziej zróżnicowa
ną wzomiczo, stanowiły ze- 
gary-szafki o początkowo
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prostych, później bardzo 
ozdobnych kształtach z róż
nie wykonywaną tarczą go
dzinową. Ostatnią, szczegól
ną grupę „szwarcwaldów”

stanowią zegary z kukułką, 
budowane w formie skrzy- 
nek-domków z dwuspado
wym daszkiem i bogato rzeź
bioną ścianą frontową (mo-

4. Zegary 
z drugiej potowy

XIX w. 
(grupa trzecia)

5. Zegary 
z kukułką

z końca XIX w. 
(grupa czwarta)

(zdjęcia: 
Jacek Damski)

4

ty wy roślinne, zwierzęce lub 
myśliwskie).

Z czasem nasze zaintere
sowanie „szwarcwalda- 

mi” przekształciło się 
w prawdziwą pasję. Postano
wiliśmy je gromadzić i na
prawiać, aby przyozdabiały 
i ożywiały ściany naszego 
mieszkania. Jednak nie my- 
śleliśmy jeszcze o kolekcji. 
To dojrzało dopiero wtedy, 
gdy zbiór zaczął przerastać 
nasze wyobrażenia. Tylko że 
kolekcja musi mieć jakieś za
łożenie i nie mogą jej stano
wić przypadkowo zgroma
dzone eksponaty. Założenie 
to musieliśmy wypracować. 
Ujrzeliśmy więc kolekcję ja
ko zbiór egzemplarzy repre
zentatywnych dla głównych 
okresów wytwarzania zega
rów. Braliśmy pod uwagę nie 
tylko ich wygląd zewnętrzny, 
ale także rozwiązania kon
strukcyjne, różne mechani
zmy i obudowy. Było to zało
żenie w miarę proste i, jak się 
wydawało, łatwe do zrealizo
wania. Jednak rzadko trafiali
śmy na zegary odpowiadają
ce naszej idei. Stopniowe po
znawanie bogactwa odmian 
uprzytomniło nam, że stwo
rzenie kolekcji zgodnej z za
łożeniami będzie po prostu 
nierealne. Mimo to udało 
nam się zgromadzić około 
czterdziestu zegarów, które 
stanowiły dość reprezenta
tywny zbiór.
Zakupy na targu staroci od
bywały się na ogół ze swois
tą celebracją. Zaczynało się 
od pobieżnego obejścia tar
gu. Wypatrywaliśmy stoisk, 
na których wyłożone były 
„szwarcwaldy”. Później wra
caliśmy do upatrzonych 
miejsc, aby bliżej przyjrzeć 
się jakiemuś zegarowi. Znali
śmy miejsca, w których loko
wali się stali sprzedawcy, 
lecz najciekawszych zaku
pów można było dokonać 
u handlarzy, pojawiających 
się na targu okazjonalnie. Po 
ubiciu targu i zapłacie stawa
liśmy się posiadaczami skar
bu. Co to był za skarb, okazy
wało się najczęściej dopiero

WYKRYWACZE METALI
(0-22) 758 73 48

w domu, gdy mijała euforia 
zakupów i kiedy można było 
dokładnie, chłodnym okiem 
obejrzeć nabytek. Nie zawsze 
udawało się uniknąć przy
krych niespodzianek. Pamię
tam kupiony kiedyś piękny 
zegar z malowaną od spodu 
szyby tarczą oraz jakąś ro
dzajową scenką. Okazało się, 
że domorosły konserwator, 
chcąc wzmocnić zegar, przy
kleił szybę do znajdującej się 
pod nią deseczki za pomo
cą... butaprenu. Dużo trudu 
i cierpliwości kosztowało nas 
usunięcie tego kleju bez na
ruszania farby.
Sporo czasu i wysiłku wyma
gało doprowadzenie kupionej 
„ruiny” do stanu używalno
ści. Jednak sprawiało nam to 
ogromną satysfakcję, pochła
niało nas całkowicie i prze
słoniło nasze dotychczasowe 
zainteresowania. Prace przy 
starych zegarach nie są trud
ne. wymagają jednak pew
nych umiejętności i predys
pozycji. Moją domeną była 
reperacja mechanizmów 
i praca w drewnie, żona wy
specjalizowała się w renowa
cjach. Taki podział przynosił 
zawsze pozytywny rezultat. 
Ponad sześcioletnie budowa
nie kolekcji uwieńczone zo
stało piękną wystawą 32 ze
garów, zorganizowaną przez 
Muzeum Techniki w War
szawie. Na wystawie zegary 
były eksponowane na tle 
wnętrz mieszkalnych z okre
sów, w których powstawały. 
Uzyskała ona wysoką ocenę 
specjalistów i zwiedzających 
oraz przyniosła, niestety już 
tylko mnie (żona zmarła), 
ogromną satysfakcję. Po wy
stawie kolekcja przeszła na 
aukcji w ręce innego kolek
cjonera i mam nadzieję, że 
cieszy go tak, jak cieszyła 
nas. Nasza „szwarcwaldoma- 
nia” odniosła sukces i myślę, 
że warto było to przeżyć.

Jacek Damski
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Renesans Bambrów

Osadnicy z Bamber-
gu, zwani B ambra

mi, przybyli do Po
znania w pierwszej połowie 
XVIII w. na zaproszenie 
władz miasta w celu odbu
dowy zniszczonych wojną 
północną wsi podmiejskich. 
Dobrze gospodarząc razem 
z pozostającymi w stosunku 
do nich w mniejszości rolni
kami polskimi, szybko 
i w zasadzie bezkonflikto
wo spolonizowali się, 
a głównym, choć nie jedy
nym czynnikiem spraw
czym tego procesu była 
wspólna dla wszystkich 
wiara katolicka. Od ponad 
150 lat są integralną częścią 
społeczeństwa poznańskie
go. Z biegiem czasu porzu
cali rolnictwo (obecnie tyl
ko kilku prowadzi gospo
darstwa) i przechodzili do 
innych zawodów, zdobywa
jąc niejednokrotnie wysokie 
kwalifikacje jako rzemieśl
nicy, inżynierowie, kupcy, 
wydawcy, lekarze, politycy. 
W trudnych wydarzeniach 
dziejowych bronili swej oj
czyzny, Polski, często odda
jąc za nią życie. Jak w wier
szu Tetmajera: „za swe ob
co brzmiące nazwiska dwa- 
kroć goręcej kochali kraj”. 
Do dziś zachowali jednak 
pamięć o pochodzeniu 
swych przodków, choć nie 
zawsze mogli ją ujawniać. 
Miało to miejsce szczegól
nie w czasie drugiej wojny 
światowej, kiedy okupant 
zmuszał ich do podpisywa
nia niemieckiej listy naro
dowościowej, czego potom
kowie osadników z Bam- 
bergu stanowczo odmawia
li, wybierając więzienie 
i śmierć. Z kolei w latach 
Polski Ludowej Bambrzy 
uważani byli za niebez
pieczny dla władzy obcy 
element. Większość rodzin 
przechowała pamiątki po 
przodkach (fotografie, sztam
buchy, dokumenty), nielicz
ni sporządzali drzewa gene
alogiczne.

Mogłoby się wydawać, że 
inicjatywa utworzenia Koła 
Bambrów Poznańskich 
(w lutym 1993 r.), a potem 
jego powstanie przy Towa
rzystwie Miłośników Miasta 
Poznania (w lipcu 1993 r.) 
nareszcie otworzy potom
kom przybyszów z Bamber- 
gu pole do szerokiej działal
ności. Pozornie też tak się 

1. Bamberski 
dom rodziny 

Blumrederów 
z ok. 1880 r. 

na Dębcu 
w Poznaniu
2. Bamberki 

na tzw. szczycie 
weimarskim 

w lutym 1998 r. 
w Poznaniu

(zdjęcia:
1 - Edmund Nowacki,
2 - Andrzej Szozda) 1

stało, jednak wśród wielu 
nadal drzemała obawa co do 
rzeczywistych intencji dzia
łań Koła. Z biegiem czasu 
niepewności te zostały prze
łamane. Po rozwiązaniu Ko
ła, w marcu 1996 r. powsta
ło Towarzystwo Bambrów 
Poznańskich, skupiające nie 
tylko potomków osadników 
z Bambergu, ale wszystkich 
zainteresowanych tą proble
matyką oraz pracą na rzecz 
Poznania i regionu.
Jedną z cenniejszych inicja
tyw Bambrów była wystawa 
w Muzeum Historii Miasta 
Poznania pt. „Z szuflad 
i strychów pradziadków. 
Wystawa pamiątek rodzin

nych Bambrów Poznań
skich”, inną - wmurowanie 
przy figurce Bamberki na 
Starym Rynku tablicy pa
miątkowej z informacją, 
skąd przyszli, kim byli i są 
Bambrzy, a także wydanie 
folderu na temat Bambrów 
(w językach: polskim, an
gielskim, niemieckim) oraz 
reaktywowanie stroju bam- 
berskiego. Strój ten wytwo
rzył się po przybyciu osadni
ków z Bambergu na skutek 
skrzyżowania wpływów 
frankońskich, saksońskich 
i ludowych strojów Wielko
polski. W rezultacie nosiły 
go kobiety zarówno pocho
dzenia bamberskiego, jak

i o rodowodzie polskim. Po 
drugiej wojnie światowej 
związany był wyłącznie 
z obrzędowością kościoła 
katolickiego, z udziałem 
„bamberek” w procesjach 
w święto Bożego Ciała. Co 
roku pojawiało się ich mniej, 
a na początku lat dziewięć
dziesiątych strój zanikł zu
pełnie. Toteż pojawienie się 
od 1997 r. „bamberek” na 
ulicach miasta z okazji róż
nych uroczystości powitane 
zostało przez poznaniaków 
z prawdziwym zadowole
niem. Strój był i jest nadal 
tradycyjnym elementem kul
tury Poznania.
Towarzystwo zaczęło rów
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nież pełnić funkcję stymulu
jącą odrodzenie poczucia 
tożsamości Bambrów, dumy 
z racji swego pochodzenia, 
przy całkowitej jedności ze 
społeczeństwem Poznania, 
a nawet silnym podkreśla
niem swego lokalnego - po
znańskiego i polskiego pa
triotyzmu. Poszczególne ro
dziny zaczęty sporządzać 
swoje drzewa genealogicz
ne, wiele ma te prace już 
ukończone. Jak się okazało, 
dużo rodzin jest ze sobą spo
krewnionych, z czego do tej 
pory nie zawsze zdawano 
sobie sprawę. Poszukują 
więc wzajemnych powiązań 
i wchodzenia w rodziny pol
skie, małżeństwa bowiem 
były jedną z głównych 
płaszczyzn szybkiej poloni- 
zacji. Drzewa genealogiczne 
rodzin bamberskich, dające 
w miarę jasny obraz procesu 
asymilacji i dróg wzajemne
go oddziaływania społecz
no-kulturowego, mogą być 
ciekawym materiałem do 
dalszych studiów etnicznych 
i socjologicznych, a także 
historycznych.
Odbywające się co dwa 
miesiące zebrania członków 
Towarzystwa stają się im
pulsem do wspomnień, na
wiązywania kontaktów, do 
poszukiwań starych foto
grafii i innych pamiątek, ra
towania przed zaprzepasz
czeniem cennych dóbr kul
tury Poznania. Do siedziby 
zarządu Towarzystwa przy
chodzą różni ludzie, nie tyl
ko o rodowodzie bamber- 
skim, przynosząc pochowa
ne dotąd bezcenne doku
menty, a niekiedy sporzą
dzone własnoręcznie za
równo opisy dawnych do
mostw, jak i relacje o sąsia
dach, rodzinie. Proszą czę
sto o odwiedzenie w domu 
starszych osób, które chcia- 
lyby podzielić się swoimi 
wspomnieniami o dawnym 
Poznaniu i Bambrach. Re
nesans świadomości Bam
brów pobudził zaintereso
wanie historią własną i dąż
ność do ocalenia zabytków 
bamberskich, do kultywo
wania poznańskich tradycji.

Maria Paradowska

Polskie groby

Dziś niewiele osób 
z Polski odwiedza 
chrześcijański cmen

tarz usytuowany na jerozo
limskiej Górze Syjon. Istnie
nia polskiej kwatery na tym 
cmentarzu nie notują znane 
mi polskie przewodniki po 
Jerozolimie i Ziemi Świę
tej. Cmentarz znajduje się 

ki II Korpusu opuściły Pale
stynę. Po pobycie rodaków 
pozostały m.in. cmentarze, 
w tym jerozolimski.
Z tego okresu grobów jest 
najwięcej. Pochowani tu 
zostali przede wszystkim 
żołnierze Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpac
kich. Z tekstów polskich in

tv Ziemi Świętej” ks. prała
ta Stefana Pietruszki-Ja
błońskiego (1898-1973). 
To ksiądz prałat podczas 
wojny byl kapelanem woj
skowym i zainicjował 
utworzenie polskiego księ
gozbioru oraz muzeum bi
blijnego w Jerozolimie. 
Dzięki jego staraniom 

Polska kwatera 
na Górze Syjon

(fot. Adam 
Penkalla)

w pobliżu kościoła św. Pio
tra „In Gallicantu”, a na 
nim, w zachodniej części, 
obok muru ogrodzenia - 77 
grobów polskich i dwa cze
skie. Ten polski ślad infor
muje o dziejach Polaków, 
których los rzucił na Bliski 
Wschód. W kwietniu 1942 
r. w Palestynie znalazło się 
około 14 tys. polskich żoł
nierzy oraz 6,5 tys. junaków 
i ochotniczek Polskiej Służ
by Kobiet. W październiku 
1943 r. stan polskich sil na 
Bliskim Wschodzie osią
gnął 64 tys. żołnierzy, po
nad 3 tys. ochotniczek i tyle 
samo junaków oraz juna- 
czek. Ponadto przebywały 
tu osoby cywilne i zwolnio
ne ze służby wojskowej. 
W styczniu 1944 r. jednost

skrypcji dowiadujemy się, 
że najwięcej ich pochodziło 
z Kresów Wschodnich, słu
żyło w Legionach i brało 
udział w obronie Lwowa. 
Na jednym z nagrobków 
charakterystyczny zapis in
formuje o polskich losach: 
„Ś.P. / z Kielawów Helena 
Krzysztoniowa / ur. 21 II 
1888 w Górzemotycznej / 
deportowana ze Lwowa 
w kwietniu 1940 do Ka
zachstanu / ochotniczka 
P.S.K. / zm. 22 II 1945 
w Jerozolimie / Prosi o wes
tchnienie do Boga.” Jest tu 
też grób „zmarłego w służ
bie narodu” Aleksandra 
Wodziekońskiego (1892- 
1946), konsula generalnego 
RP w Jerozolimie, także 
„rektora polskiej wspólnoty 

w 1947 r. powstała polska 
trzecia i czwarta stacja Dro
gi Krzyżowej na Via Dolo
rosa. Jednym z ostatnio po
chowanych jest Feliks Ta
deusz Lissak (1906-1980); 
na zdewastowanym grobie 
napisano: „Filozof i przyja
ciel narodu żydowskiego”. 
Polskiej kwaterze nie grozi 
dewastacja, raczej zapo
mnienie przez rodaków, 
choć konieczna jest bieżąca 
konserwacja nagrobków. 
Dlatego odwiedzając Jero
zolimę, warto udać się na 
Górę Syjon, aby przynaj
mniej wyrwać chwast roz
sadzający kamienny nagro
bek.

Adam Penkalla
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Pierwszy neogotyk
„Dom, który kupiłem, jest 
małą zabawką, najpiękniej
szym bibelotem, jaki kiedy
kolwiek widziałeś” - pisa! 
Horacy Walpole do swego 
kuzyna i przyjaciela Hen- 
ry’ego Conwaya w czerwcu 
1747 r. Posiadłość nazywała 
się Strawberry Hill i znajdo
wała się w miejscowości 
Twickenham, położonej 
w połowie drogi pomiędzy 
Londynem i królewskim pa- 

czycy nazywają „the Gothic 
Revival”. Kupiwszy posia
dłość, Walpole od początku 
myślal o przebudowie do
mu, która miała ucieleśnić 
jego marzenia o gotyku. 
Krąg przyjaciół sformowa
ny w „Committee of Taste” 
miał mu dopomóc w tym 
przedsięwzięciu. W skład 
komitetu, oprócz samego 
Walpole’a, weszli: Richard 
Bentley - archeolog-amator, 

zastanawiać się nad popra
wieniem całej bryły. 
W 1776 r. zatrudnił archi
tekta z prawdziwego zdarze
nia, Jamesa Essexa, prawdo
podobnie najwcześniejszego 
„gotycystę” spośród archi
tektów angielskich, dyspo
nującego fachową, jak na 
owe czasy, wiedzą histo
ryczną.
„Gloomth”, słowo wykre
owane przez gospodarza 

Conwaya Walpole skarżyć 
się będzie, że przegrał licy
tację o... nocne nakrycie 
głowy Olivera Cromwella, 
Lorda Protektora.
Walpole szybko przekonał 
się, że niezwykłość domu 
nie służy jego mieszkań
com. „Nigdy nie buduj do
mu między Londynem 
a Hampton Court”, napisał 
w jednym z listów. „Będą 
mieszkali w nim wszyscy

iacem w Hampton Court. 
Dom, o którym mowa w za
cytowanym wyżej liście, 
odegrał potem ważną rolę 
w dziejach architektury eu
ropejskiej schyłku XVIII 
i całego XIX w. jako jedno 
z pierwszych dziel neogoty- 
ku.
Lord Horacy Walpole 
(1717-1797), syn sławnego 
premiera króla Jerzego II - 
Roberta, był zbieraczem ku
riozów, publicystą, autorem 
pierwszej powieści grozy pt. 
Zamczysko w Otranto 
(1764) i około siedmiu ty
sięcy listów zebranych w - 
bagatela - 48 tomach opu
blikowanych w latach 1937- 
1983 przez Yale University 
Press. Do historii architek
tury wszedł jako postać 
otwierająca to, co Brytyj- 

John Chute - ilustrator oraz 
William Robinson - archi
tekt, odpowiedzialny za 
stronę konstrukcyjną prze
budowy. Komitet przystąpi! 
do pracy, jednak w ciągu 
pierwszego okresu trwania 
prac budowlanych żaden 
z jego członków nie podej
mował jakichkolwiek badań 
nad architekturą gotycką. 
Wyobrażenie komitetu o go
tyku - trzeba powiedzieć, 
mgliste - uformowane było 
na podstawie ilustracji, toteż 
powstało dzieło w stylu go
tyckim nie mające wiele 
wspólnego ze średniowiecz
nymi zasadami konstrukcji. 
Dopiero w 1761 r., kiedy do 
korpusu głównego domu 
dodana została duża okrągła 
wieża w narożu północno- 
-zachodnim, Walpole zaczął 

Strawberry Hill, oznaczają
ce mroczny, ciemny i ponu
ry nastrój, wyznaczało kie
runek projektantom. Willa, 
a raczej zamek gotycki, 
spełniał te same kryteria, ja
kie musiał spełnić zamek 
w Otranto. Dlatego właśnie, 
jak czytamy w listach Wal
pole’a, sadzono pod oknami 
cytrynowe drzewa, by zacie
nić wnętrza, a we framugi 
okiennic wmontowywano 
malowane we Flandrii kolo
rowe szybki. W pokojach, 
w oszklonych szafach i ga
blotach spoczęły zbiory pa
na domu, m.in. grzebień 
królowej Marii, rękawiczki 
Jakuba I, kapelusz kardynal
ski Wolseya i wiele, wiele 
innych dziwacznych przed
miotów. W jednym ze 
swych listów z 1756 r. do 

z wyjątkiem ciebie.” Do 
Strawberry Hill jechał każ
dy - wszystko, co wielkie, 
wszystko, co piękne, musia- 
ło odwiedzić gospodarza 
w jego „gotyckim” domu. 
Prócz tego tłumy zwykłych 
ciekawskich, którzy, opro
wadzani za opłatą jednej 
gwinei, codziennie między 
dwunastą a pierwszą włó
czyli się za majordomusem 
i tłukli gabloty. Po stracie 
niezwykle cennego okazu - 
orlego jaja - Walpole wy
wiesił surowy regulamin, 
zabronił wstępu dzieciom 
i zredukował liczebność 
grup do czterech osób 
dziennie.
W 1787 r. w Anglii bawiła 
wraz ze swym zięciem, Sta
nisławem Kostką Potockim, 
księżna marszałkowa Izabe
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la z Czartoryskich Lubomir- 
ska. Obracająca się wśród 
najwyższych sfer księżna 
nie mogła pominąć modnej 
w ostatnim sezonie wy
cieczki. „W piątek w nocy 
lady Pembroke napisała do 
mnie, iż księżna Lubomir- 
ska chcialaby przyjechać ra
no do Strawberry” - pisał 
Walpole w liście do Con- 
waya 17 czerwca 1787 r. - 
„Cóż, przygotowałem mój 
zamek, śniadanie było goto
we, i spławiwszy kolejną 
grupę tych, którzy posiadali 
bilety [...] czekaliśmy nie
cierpliwie, by wpół do trze
ciej służący lady Pembroke 
przyniósł wiadomość, iż Jej 
Polska Wysokość nie zdąży 
tego dnia. [...] Mogę tylko 
stwierdzić - to polskie »li- 
berum veto« w tym wypad
ku było raczej impertynen
cją i zaczynam powoli są
dzić, iż rozbiór Polski mu- 
siał mieć jakiś sens...” Po
mimo tak niefortunnego po
czątku. 26 lipca doszło do 
wspólnego śniadania, a mu- 
siało ono zapaść księżnej 
głęboko w pamięć, skoro 
w kilka lat później zabrała 
się do przebudowy zamku 
w Łańcucie w stylu gotyc
kim.
Po śmierci sir Horacego 
Walpole’a w 1797 r. dom 
i posiadłość odziedziczyła 
znana rzeźbiarka Annę Sey
mour Conway, a potem - 
dalsza rodzina pisarza, któ
rej kolejni przedstawiciele 
nie przykładali większej wa
gi do budynku i jego zawar
tości. Kiedy jeden z właści
cieli krótko po wyjściu 
z więzienia (w którym zna
lazł się spowodowawszy 
burdę uliczną) popadł 
w długi, zdecydował się na 
sprzedaż kolekcji dziadka. 
Aukcja ogłoszona w 1842 r. 
była niewątpliwie jednym 
z najbardziej oryginalnych 
wydarzeń tego rodzaju 
w ciągu całego wieku. Pod 
młotek George’a Robinsa, 
zwanego królem reklamy, 
w ciągu 21 dni od 25 kwiet
nia do 21 maja poszły całe 
zbiory kuriozów autora Za
mczyska w Otranto. Do dziś 
sam katalog tej aukcji po- 
zostaje na rynku rarytasem 
antykwarycznym.

Pusty dom pozostawał w ro
dzinie przez ponad 10 lat. 
Zajęła się nim dopiero żona 
jednego z kolejnych właści
cieli, lady Waldgrave. Wiel
ka przebudowa dokonana 
w latach 1856-1861 (nad 
którą unosił się duch „Com
mittee of Taste”) otworzyła 
drugi rozdział w dziejach re
zydencji. Lady Waldgrave 
potrzebowała salonów, 
wnętrz ekscytujących od
miennością, ale jasnych - 
zachowała charakter zamku, 
który teraz przestał być 
„gloomth” i stał się na pew
no bardziej kobiecy. Lata od 
świąt Bożego Narodzenia 
1861 r. do śmierci właści
cielki w 1879 r. - to okres 
bali i spotkań towarzyskich; 
Strawberry Hill znów stało 
się miejscem modnym.
Około 1882 r. willa w Twi
ckenham prawie wpadła 
w ręce amerykańskiego 
koncernu hotelowego. Jed
nak po kolejnym kryzysie 
finansowym w rodzinie no
wym właścicielem Straw
berry Hill stał się baron de 
Stern. Rok 1923 - to chwila, 
gdy syn barona zdecydował 
się na sprzedaż kosztownej 
w utrzymaniu posiadłości. 
Ostatecznie właścicielem 
domu Walpole’a stał się 
Uniwersytet St. Mary. Wte
dy też władze uniwersytec
kie zdecydowały o ostatecz
nej przebudowie willi. Za
danie to powierzono Seba
stianowi Pugin Powellowi, 
potomkowi słynnego archi
tekta XIX w., który tak wy
brzydzał na walpolowski 
gotyk... Wprowadzone 
zmiany - dobudowa kapli
cy, zmiana funkcji kilku po
mieszczeń, kilka kosme
tycznych poprawek - utrzy
mane jednak zostały w du
chu istniejącej budowli. 
Uszkodzony podczas dru
giej wojny światowej i zre
konstruowany dom Horace
go Walpole’a nadal pozosta- 
je częścią St. Mary Univer
sity College. Przetrwał kilka 
epok, trafił do literatury na
ukowej , lecz pomimo to po- 
zostaje na uboczu. Wyszedł 
z mody. Nikt nie przejeżdża 
już traktem z Londynu do 
Hampton Court...

Maciej Loba

„Kraków, jaki widziałem”

dziet nieuchronnie zmieniają się 
w bezcenny dla historyka doku
ment.
Na prezentowanej wystawie fo
tografii dotyczących Krakowa - 
wybranych przecież tylko z ol
brzymiego dorobku autora - mo
gliśmy obejrzeć dosłownie za
trzymane w kadrze perfekcyjne 
portrety catych budowli, ich frag
mentów, detali i wystroju. Czar- 
no-biate fotografie (cóż to jed
nak za szlachetna technika!) są 
chtodne, są dokumentacją do- 

Jedno 
z krakowskich 

zdjęć 
Jerzego Langdy: 

krata w holu 
pałacyku 

przy ul. 
Starowiślnej 13

Pod takim tytułem w dniach
20 marca - 30 kwietnia br. 

w krakowskim Muzeum Historii 
Fotografii czynna była wystawa 
prac warszawskiego fotografa 
Jerzego Langdy, które często 
ilustrowały i ozdabiały także pu
blikacje w „Spotkaniach z Zabyt
kami”.
Jerzy Langda - twórca wielce 
doświadczony, zasłużony i pra
cowity - w latach 1951-1997 
pracował w pracowni fotogra
ficznej Instytutu Sztuki PAN,

gdzie przez długie lata kierował 
Archiwum Dokumentacji Foto
graficznej i Rysunków Pomiaro
wych. Jego prace ilustrują kilka
dziesiąt monumentalnych wy
dawnictw - zeszyty Katalogu za
bytków sztuki w Polsce (w tym 
wiele jeszcze w przygotowaniu) 
i tomy dziet poświęconych dzie
jom sztuki w Polsce, a także licz
ne albumy o sztuce z dorobku 
profesjonalnych oficyn wydawni
czych. Jest autorem blisko stu 
tysięcy klisz utrwalających dzie
ła sztuki wszystkich rodzajów: 
kościoły, zamki, pałace, malar
stwo i rzemiosło artystyczne. 
Jest dokumentalistą. Fotografu
je tak, aby jak najwierniej przed
stawić podobiznę utrwalonego 
na kliszy przedmiotu, w danej 
chwili, w danym stanie zacho
wania. I wraz z upływem czasu 
wykonane przez niego portrety 

skonatą w swym obiektywizmie, 
niezwykle rzetelną. Takie ich ce
chy są nie do przecenienia dla 
wszystkich osób pracujących 
w służbie ochrony zabytków, ale 
i dla miłośników Krakowa - mo
gą zaskoczyć ukazaniem innej, 
unikatowo wyrazistej „twarzy” 
zabytku, która powstała w wyni
ku olbrzymiego niekiedy nakładu 
pracy i skupienia fotografa.
Wyrażam nadzieję, że krakow
skiemu Muzeum Historii Foto
grafii uda się wydać drukiem 
pełny katalog prac pokazanych 
w ramach tej ekspozycji, a także 
nieraz jeszcze zaprezentować 
w różnorakich konfiguracjach 
tematycznych to, co Jerzy 
Langda nazwał swoimi „wspo
mnieniami z prac nad „Katalo
giem zabytków sztuki w Pol
sce«”.

Bożena Wierzbicka
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Poznań iluminowany

Panorama poznańskiego 
Starego Miasta, ogląda
na z prawego brzegu Warty, 

ukazuje widok zwartej zabu
dowy miejskiej z wieżami ko
ściołów, wieżą ratusza i wy
sokimi kominami współcze
snych obiektów przemysło
wych. W panoramie tej moż
na wyodrębnić kadr, w którym 
mieści się część zabytkowej 
zabudowy. Dominantami tej 
zabudowy są m.in. wieże: ko
ścioła Bożego Ciała, kościoła 
franciszkanów przy pi. Ber
nardyńskim, dzwonnicy Kole
gium Pojezuickiego, ratusza 
na Starym Rynku i mniej wi
doczna wieża kościoła jezu
itów przy ul. Dominikańskiej. 
Gdy zapada mrok, dominanty 
te nikną.
Staraniem władz miasta roz
pisany został konkurs na pro
jekt iluminacji zespołu staro
miejskiego. Objęto nim m.in. 
Stary Rynek, Wzgórze Prze
mysława, ul. Paderewskiego, 
Bibliotekę Raczyńskich, „Ar
kadię”, Muzeum Narodowe, 
Teatr Polski i zabytkowe ko
ścioły. Jednym z zadań pro
gramu jest wyróżnienie świa
tłem wertykalnych elementów 
wspomnianej panoramy. Jest 
to uzasadnione jej dobrą wi
docznością z dwóch ważnych 
tras wjazdowych do Pozna
nia, tj. katowickiej i warszaw
skiej. Projekt iluminacji Stare
go Rynku został ukończony 
w kwietniu 1997 r., a pozosta
łe projekty w grudniu 1997 r. 
Techniczną stronę realizacji

1. Stary Rynek
- pierzeje 
północna
i zachodnia 
oraz fragment 
ratusza

2. Dziedziniec 
dawnego 
kolegium 
jezuickiego, 
obecnie
Urząd Miasta

(fot. 1
- Radosław 
Barek)

programu iluminacji Starego 
Rynku zaprojektował i wyko
nał Zakład Oświetlenia Dro
gowego w Poznaniu; urucho
miono ją w czerwcu 1997 r. 
Idea oświetlenia zabudowy 
Starego Rynku polegała na 
wydobyciu z ciemności attyk 
kamienic w pierzejach Rynku 
oraz na akcentowaniu werty
kalnych elementów architek
tury wybranych budynków. 
Powstały w ten sposób cieka
we sceny iluminacyjne, od
słaniające się kolejno pod
czas wędrówki wokół Rynku. 
Wrażenie całej iluminacji 
Rynku odbiera się jak widok

„świetlistej korony” utworzo
nej przez linię podświetlo
nych attyk. Odrębne zadania 
oświetleniowe przyjęto dla 
ratusza. Iluminacja ta wyma
gała stworzenia różnych 
scen, zależnie od formy 
oświetlanych fragmentów 
i barwy detali architektonicz
nych. W widoku oświetlonego 
ratusza zauważa się zróżni
cowanie barwy światła dla 
elewacji ceglanych, malatury 
czy spatynowanego pokrycia 
hełmów wieżyczek i hełmu 
wieży. Na Starym Rynku ilu
minowano także mniejsze 
formy architektoniczne: fon

tannę Prozerpiny, pręgierz, 
studnię Bamberki, figurę św. 
Jana Nepomucena.
Mimo licznie użytych opraw 
oświetlenia iluminacyjnego, 
łączna moc oświetlenia Sta
rego Rynku i ratusza wynosi 
tylko 18 kW, co należy uznać 
za techniczny sukces tej in
stalacji, możliwy do zrealizo
wania przez użycie energo
oszczędnych źródeł światła. 
Kolejnym projektem zrealizo
wanym w grudniu 1997 r. jest 
iluminacyjne oświetlenie 
dziedzińca zespołu kolegium 
pojezuickiego - obecnej sie
dziby władz miejskich przy pl. 
Kolegiackim. W oświetleniu 
tym zastosowano naświetla
cze umieszczone w gruncie 
przy ścianach budynków. 
Uzyskany efekt iluminacyjny 
wydobywa bogatą rzeźbę 
gzymsów i innych form ele
wacji, stwarzając niepowta
rzalny nastrój i klimat świetl
ny wnętrza dziedzińca.
Współczesny Poznań - mia
sto wielu corocznych imprez 
targowych, jest od dawna 
jednym z centrów międzyna
rodowych spotkań handlow
ców i ludzi kultury. Dzięki ilu
minacji przybywający do Po
znania goście mogą teraz uj
rzeć nowy wizerunek zabyt
kowej zabudowy, świadczą
cej o dziedzictwie kulturo
wym i rodowodzie historycz
nym naszego miasta.

Małgorzata Górczewska
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Badania dawnej fary

Kościół famy, później kole- 
giacki św. Marii Magdale
ny był jednym z najznakomit

szych pomników gotyckiej ar
chitektury Poznania. Zbudo
wano go w południowo- 
-wschodnim kwartale średnio
wiecznego miasta, w miejscu 
obecnego pl. Kolegiackiego. 
Budynek zrujnowany kata
strofą budowlaną w 1776 r. 
oraz pożarem w 1780 r., roze
brano ostatecznie w 1802 r. 
Zniknął wówczas z panoramy 
miasta jeden z dominujących 
w niej akcentów architekto
niczno-urbanistycznych.
Początku kościoła szukać na
leży w XIII w. i wiązać z loka
cją miasta na lewym brzegu 
Warty. Świadczą o tym doku
menty z lat 1252 i 1253, które 
niejako zapowiadają moment 
wzniesienia kościoła. „Kroni
ka wielkopolska” datę erekcji 
kościoła odniosła do 1263 r. 
i wydaje się to najbardziej 
wiarygodne. Patronat dzier
żony początkowo w rękach 
biskupa i kapituły, wkrótce 
przeszedł na księcia, który był 
faktycznym fundatorem świą
tyni. Kościół gruntownie prze-

1. Kościół
św. Marii Magdaleny 
na widoku Poznania 
F.B. Wernera z ok. 1740 r.

2. Ruiny kościoła 
ok. 1795 r.,
widok nawy głównej 
od zachodu
na gwaszu 
Karola Albertiego

3. Pochówki mieszczan 
z XVI w.
znalezione
w podziemiu kościoła

(fot. 3 - Zbigniew
Karolczak)

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
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10201084-77578-270-1 -111
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10201084-77578-270-1-111
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budowano w 1388 r., następ
ne prace budowlane prowa
dzono w 1442 r. Zniszczył go 
wielki pożar miasta w 1447 r. 
Odbudowę kościoła zakoń
czono w 1470 r., podnosząc 
do godności kolegiaty w 
1471 r. Po kolejnym pożarze 
w 1657 r. i ograbieniu przez 
obce wojska - nigdy już nie 
odzyskał dawnej świetności. 
Gotycki korpus kościoła 
z pewnymi zmianami prze
trwał do 1773 r., kiedy pożar 
znów strawił cafe jego wnę
trze. Do 1447 r. prawo patro
natu należało do dominika- 
nek, przejęte zostało następ
nie przez Kazimierza Jagiel
lończyka i w 1555 r. ostatecz
nie przekazane przez Zyg
munta Augusta magistratowi 
miasta Poznania. Przekazy 
ikonograficzne (m.in. z lat 
1618, 1658 i 1740) zamiesz
czają widok kościoła jako 
okazałej trójnawowej, sied- 
mioprzęstowej, beztransepto- 
wej bazyliki z monumentalną 
wieżą od zachodu; kościół 
miał ok. 70 m długości przy 
42 m szerokości. W źródłach 
odnotowano, że kościół miał 
14 kaplic ufundowanych 
przez różnych darczyńców. 
Wzniesiono je na dwóch 
poziomach, w tym jednym 
podziemnym. Obok wielu 
kaplic przy wejściu południo
wym do kościoła znajdowała 

się kaplica pod patronatem 
miasta Poznania. Świątynię, 
jak żaden inny kościół w mie
ście, wyposażono w liczne 
nagrobki, ołtarze z marmuro
wymi rzeźbami poświęconymi 
pamięci zmarłych mieszczan, 
jak również drogocenny 
sprzęt liturgiczny. Była to 
skarbnica dzieł sztuki daro
wanych przede wszystkim 
przez mieszkańców Pozna
nia.
Celem prowadzonych od 
dwóch lat przez poznańskie 
Muzeum Archeologiczne 
badań wykopaliskowych na 
pl. Kolegiackim jest przede 
wszystkim ustalenie do
kładnej lokalizacji kościoła, 
określenie stanu zachowa
nia jego reliktów, pozyska
nie materiału zabytkowego 
oraz docelowo - pokazanie 
jego zarysu w obecnym po
ziomie użytkowym. Do 
ważnych zadań badaw
czych należy także przeba
danie populacji mieszkań
ców Poznania, których po
kolenia chowane były 
w podziemiach kościoła, 
stanowiącego rodzaj mau
zoleum patrycjatu poznań
skiego.
Badania przeprowadzono 
we wschodniej, prezbiterial- 
nej części kościoła, gdzie 
obecnie znajduje się ziele
niec. Niestety, część ta zo-

Konserwator dzief sztuki 
przyjmie zlecenia, oferuje współpracę 

(rzeźba kamienna, detal architektoniczny, 
ceramika, porcelana) 

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

stała znacznie zniszczona 
przez usytuowanie w tym 
miejscu pod koniec drugiej 
wojny światowej zbiornika 
przeciwpożarowego. Ustalo
no granicę wschodnią 
zasięgu. Znaleziono m.in. 
fragmenty dwóch filarów, 
fragment ściany bocznej, po
zostałości dwóch murowa
nych krypt oraz ponad 80 
pochówków. Wśród odkry
tych przedmiotów na uwagę 
zasługują: fragmenty butele
czek szklanych, szkła okien
nego, fajek glinianych, mate
riału obiciowego i wyściółki 
wewnętrznej trumien, cyno
wych trumien, okuć z brązu. 
Znaleziono ponadto guziki, 
szpilki z brązu, zawór z brą
zu, nity, gwoździe i kilkana
ście monet, wśród których 
rzadkość numizmatyczną - 
srebrny denar Kazimierza 
Wielkiego. Z materiałów bu
dowlanych na uwagę zasłu
gują fragmenty profilowa
nych cegieł oraz kamien
nych i ceramicznych płyt po
sadzkowych.

Interesujące są wyniki ba
dań odnalezionych pochów
ków. Wszystkie byty orien
towane, z głowami skiero
wanymi na zachód. Spoczy
wały na wznak w pozycji 
wyprostowanej z rękoma 
ułożonymi wzdłuż tułowia. 
Drewniane trumny byty pro
stokątne względnie trapezo
we. Znaleziono również 
fragmenty trumien cynko
wych. Pochowani w nich 
zostali mężczyźni i kobiety, 
rzadko dzieci; większość 
przekroczyła 65 rok życia. 
U pochowanych zwłaszcza 
poza kościołem stwierdzono 
występowanie wielu chorób 
(m.in. zmiany artretyczne, 
paradontozę, próchnicę, 
odwapnienie kości głowy); 
mieli oni także przeciętnie 
niższy wzrost niż osoby 
pochowane w obrębie ko
ścioła. Wszystko wskazuje 
na to, że w kościele chowa
no zmarłych mających wyż
szy status społeczny.

Zbigniew Karolczak
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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
- cala kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III) - 
1300 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

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

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

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

BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, 
ul. Kopernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycz
nej, al. NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 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 IV kwartał 1998 r. do 5 września br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
III. ZŁOTNICTWO

5. Wyroby drugiej połowy XIX w.
Wzrost zapotrzebowania na naczynia stołowe, przedmioty użyt
kowe i ozdobne sprawił, że w drugiej połowie XIX w. na zie
miach polskich, wzorem innych krajów europejskich, stosowano 
w zlotnictwie metody produkcji pozwalające uzyskać większą 
liczbę tańszych wyrobów. Do metod tych należało przede wszyst
kim wynalezione już w 1743 r. w angielskim mieście Sheffield 
(a w Polsce stosowane od lat dwudziestych XIX w.) platerowa
nie, czyli mechaniczne pokrywanie zwykłego metalu (zazwyczaj 
miedzi lub mosiądzu) warstwą metalu szlachetnego (najczęściej 
srebra). Udoskonaleniem tej techniki było galwanizowanie - me
tal szlachetny osadzał się na przedmiocie w procesie elektrolizy. 
W drugiej połowie ubiegłego stulecia do wyrobu przedmiotów 
złotniczych zaczęto też używać nowych surowców. Należało do 
nich nowe srebro (alpaka) - stop złożony z miedzi, niklu i cyn
ku. Wkrótce udoskonalenie tego stopu dało biały metal, zawiera
jący obok stopu cynowo-ołowiowego dodatki antymonu i miedzi. 
Ponieważ większość wyrobów, a zwłaszcza ich drobnych części, 
była już wówczas kształtowana przez mechaniczne wyoblanie, 
odlewanie i sztancowanie, zlotnictwo tego typu zasługuje raczej 
na miano przemysłu artystycznego niż tradycyjnie rozumianego 
rzemiosła. Niemniej jednak wzór wyrobu i nadanie mu określo
nych cech stylistycznych zależało nadal od kierującego wytwór
nią mistrza-złotnika, toteż i przedmioty z drugiej połowy XIX w. 
i z wieku XX. odznaczające się walorami artystycznymi, zapre
zentujemy w naszym cyklu.
W omawianym okresie w zlotnictwie polskim prym wiodły firmy 
warszawskie. Produkowały one bogaty asortyment przedmiotów, 
odznaczających się charakterystycznym dla owej epoki eklek
tycznym połączeniem różnych cech stylowych. Założona w la
tach czterdziestych XIX w. firma Jana Pogorzelskiego specjalizo
wała się w wytwarzaniu naczyń całkowicie sztancowanych lub 
wybijanych, ale obficie uzupełnianych sztancowanymi i odlewa
nymi elementami. Szczególnie typowe były dla Pogorzelskiego 
neobarokowe, sarkofagowe cukiernice skrzynkowe, wsparte na 
masywnych nóżkach, dekorowane szerokimi taśmami z motywa
mi florealnymi, o nakrywach zwieńczonych pełnoplastycznymi 
figurkami zwierząt lub bujnych kwiatów. Dobry poziom i wielką 
różnorodność, mimo stosowania przemysłowych metod produk
cji. prezentowały srebra firmy T. Werner i Ska (jej założyciel. 
August Teodor Werner, był uczniem i spadkobiercą Karola Mal- 
cza). Były wśród nich rozmaite srebra stołowe, sztućce, koziołki 
(czyli podpórki do sztućców) oraz naczynia liturgiczne. Często 
dekorowano ich powierzchnię delikatnym, drobnym grawerun- 
kiem o motywach roślinnych i geometrycznych, zwanym ozdobą 
giloszunkową (od giloszowania, czyli mechanicznego rysowania 
ornamentów cienkim rylcem).
Teodor Werner połączył w 1865 r. swój zakład z działającą od lat 
czterdziestych XIX w. wytwórnią Norblina, tworząc spółkę Nor
blin i Ska (od 1883 r., po wykupieniu fabryki Braci Buch, firma 
działała jako Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych Norblin, 
Bracia Buch i T. Werner). Założyciel firmy Norblin, Wincenty, 
praktykował u pierwszego w Warszawie producenta platerów - 
Jana Christiana Cerisy. Toteż zakłady Norblina nastawione były 
przede wszystkim na masową produkcję wyrobów platerowa
nych, srebrzonych galwanicznie na miedzi. Przeważały wśród 
nich naczynia i przedmioty codziennego użytku: koszyczki i pa
tery na słodycze bądź owoce, cukiernice, tace i tacki. Miały one 
dość proste ksztajty i na ogół gładkie powierzchnie. Formy często 

inspirowane były srebrami klasycy styczny mi, a oszczędne, pła
skie dekoracje z symetrycznie rozłożonych girland, wieńców, 
owalnych medalionów i wici kwiatowo-roślinnych czerpane były 
ze stylu Ludwika XVI. Wyroby Norblina cieszyły się wielkim po
wodzeniem na terenie zaboru rosyjskiego i w całym cesarstwie, 
głównie ze względu na swoją funkcjonalność i niskie ceny.
Najbardziej cenione były jednak platery z firmy Józefa Frageta, 
działającej w Warszawie od 1824 r. W zakładach tych produkowa
no także przedmioty ze srebra, lecz służyły one raczej jako wzorce 
dla wyrobów platerowanych. W drugiej ćwierci XIX w. platery 
Frageta były srebrzone na miedzi, a czajniczki czy cukiernice mia
ły najczęściej złocone wnętrza. Dominowały w nich formy i wzory 
barokowe. Również w wyrobach sakralnych Frageta (kielichach, 
monstrancjach, ampułkach, świecznikach) przeważały nawiązania 
do złotnictwa renesansowego i barokowego. W produkcji firmy 
znajdowały się również naczynia liturgiczne dla wyznawców pra
wosławia (lampy i cyboria cerkiewne, krzyże prawosławne) i juda
izmu (lampki chanukowe, balsaminki, ozdoby na Torę). Fraget wy
konywał też pojedyncze, unikatowe obiekty na indywidualne za
mówienia. Należał do nich oryginalny stół okrągły, pokryty plate
rowaną blachą, powstały w 1840 r. (pisała o nim Joanna Paprocka- 
-Gajek w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 9, 1997).
Od połowy XIX w. firma Frageta wykonywała platery na mosią
dzu i wspomnianym nowym srebrze, urozmaicając ich asorty
ment i stylistykę. Często łączono plater ze szkłem, zwłaszcza 
w naczyniach wymagających izolacji płynu od metalu: kompo- 
tierkach. serwisach do likierów, dzbankach do wina, pojemnikach 
do konfitur, flaszkach do octu czy oliwy, wazonach na kwiaty. 
Stosowano w nich kształty i ornamenty barokowe, rokokowe, kla- 
sycyzujące, powtarzane w niektórych przypadkach przez wiele 
lat, w zależności od powodzenia danego wzoru wśród klientów. 
Wielu przedmiotom nadawano oryginalne formy - podstawki na 
nożyki do owoców przybierały postać strusia, orientalnego smo
ka czy chłopca z parasolem; puchar do wina miał formę głowy je
lenia, naczynie do miodu kształt pszczoły; patery na owoce zyski
wały podpórki z figurek wielbłądów lub palm.
W ostatniej ćwierci XIX w. w zlotnictwie warszawskim dało się 
zauważyć odchodzenie od historyzmu i eklektyzmu. Również 
w firmie Frageta pojawiają się nowe wzory. Są to najczęściej re
alistycznie albo wręcz naturalistycznie kształtowane gałązki, li
ście, kwiaty i owoce. Ich plastyczne formy wieńczyły pokrywy 
cukiernic, wypełniały szyldziki zamków, stanowiły podpory czy 
ucha naczyń. Motywy te zwiastowały dominację dekoracji florę - 
alnej. która zapanuje w zlotnictwie europejskim i polskim w okre
sie secesji. Wtedy też znaczący udział w projektowaniu wyrobów 
złotniczych będą mieli artyści, zatrudniani w modelarniach war
szawskich fabryk już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stule
cia (z zakładami Frageta współpracował wówczas rzeźbiarz An
toni Kurzawa). O osiągnięciach polskiego złotnictwa secesyjnego 
i nowatorstwie wyrobów z czasów drugiej Rzeczypospolitej opo
wiemy w następnym odcinku cyklu.

Anna Sieradzka
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1. Jan Pogorzelski, 
cukiernica srebrna, 
ok. 1860 r.
2. T. Werner i Ska, 
patera srebrna, 
ok. 1884 r.
3. T. Werner i Ska,
srebrne koziołki do sztućców, 
trzecia ćwierć XIX w.
4. Norblin, Bracia Buch i T. Werner, 
taca platerowana,
koniec XIX w.
5. Józef Fraget, 
lichtarze platerowane, 
trzecia ćwierć XIX w.
6. Józef Fraget, 
cukiernica platerowana, 
czwarta ćwierć XIX w.

(ze zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie)
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1. Domniemany 
grobowiec Mieszka I 
(zm. 992) 
z komorą 
nakrytą sklepieniem, 
znaleziony pod nawą

miedziana, trybowana, emalnowana i złocona, 
z motywem pięciolistnego kwiatu na wolucie; 
pastorał wykonany prawdopodobnie 
przez G. Alpaisa, mistrza z Limoges (3) 
oraz pierścienie z XII-XII! w. (4)
(zdjęcia: Stanisław Fitak)
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