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Od redakcji
W majowym numerze „Spotkań 
z Zabytkami” opublikowaliśmy ar
tykuł o prywatyzacji zakładów prze
mysłowych, w tym wielu z obiektami 
zabytkowymi, których los bywa 
przesądzony. Zainteresowało to 
Czytelników i zwrócili się do redak
cji z pytaniem, w jaki sposób odby
wa się ten proces w innych krajach 
i jak chroni się tam zabytki przemy
słu. W bieżącym numerze mamy 
jedną odpowiedź - możemy poznać 
realizowanie ochrony w wypadku 
trzech dawnych młynów na terenie 
Londynu (s. 35). Anglia może być 
zresztą wzorem w ochronie tego ro
dzaju zabytków. Od wielu lat trwa 
tam szczegółowa inwentaryzacja tak 
budowli, jak i starych maszyn oraz 
związanych z nimi innych obiektów, 
m.in. mieszkalnych. W zachodnim 
Yorkshire zachowano kopalnię wę
gla Caphouse jako Narodowe Mu
zeum Górnictwa, w Liverpool stare 
magazyny portowe przekształcone 
zostały w sklepy i biura, powszech
nie wykorzystuje się parowe trakcje 
kolejowe dla celów turystycznych. 
Tak samo w Niemczech, gdzie nawet 
kopalnia w Goslar i zakład wielko
piecowy (sześć wielkich pieców) 
w Voelklingen w Zagłębiu Saary zo
stały wpisane przez UNESCO na Li
stę Światowego Dziedzictwa Kultu
ralnego. Świadczy to, że dziedzictwo 

przemysłowe stanowi część świato
wego dziedzictwa kultury. Na pew
no nie wszystkie tego rodzaju obiek
ty mogą doczekać się ochrony, lecz 
taka właśnie jest tendencja w skali 
światowej. W centrum parku roz
rywki pod Waszyngtonem powsta- 
je... przemysłowe miasto, pomyślane 
jako atrakcyjna ekspozycja o cha
rakterze edukacyjnym, mająca uka
zać rewolucję przemysłową za po
mocą odtworzonych obiektów, np. 
kanałów, śluz, odlewni, wielkiego 
pieca. Drogi rozwoju polskiego 
przemysłu coraz bardziej niszcze
ją-
W bieżącym numerze poznajemy 
klasztorne ogrody-wiry darze (s. 3), 
nieliczne świadectwa uprawianej 
niegdyś magii (s. 8), losy księgozbio
ru króla Stanisława Augusta Ponia
towskiego (s. 15), nikłe ślady dwo
rów w okolicy Przemyśla (s. 21). 
Uczestniczymy także w odkryciu 
ściennych malowideł w dawnym ży
dowskim domu modlitwy na war
szawskiej Pradze (s. 27) i śledzimy 
losy średniowiecznej kielni (s. 29). 
Następne „Spotkania z Zabytkami” 
przypomną o zabytkach nie dostrze
ganych, zaprezentują działalność 
stowarzyszenia „Straż Mogił Pol
skich”, ukażą tajemnice kominków 
oraz badania archeologiczne w sule
jowskim opactwie cystersów.



przeglądy 
poglądy

podnoszenia się i opadania wód 
gruntowych.

(„Dziennik Battycki", 6 IV 1998)

★ ★ ★

Muzeum Narodowe w Warszawie 
przed dwoma laty podjęto przedsię
wzięcie konserwatorsko-badawcze 
pod nazwą „Serenissima”. Obejmu
je ono kompleksowe przebadanie 
najwybitniejszych obrazów wenec
kich, będących w posiadaniu mu
zeum. Oprócz badań archiwalnych, 
historycznych i stylistycznych pro
wadzone są też badania technolo
giczne przy użyciu metod współ
czesnej fizyki i chemii. W kwietniu 
br. rozpoczęto badanie grupy obra
zów metodą autoradiografii neutro
nowej w Ośrodku Reaktorów Ba
dawczych w Świerku koto Warsza
wy. Metoda ta zapoczątkowana zo
stała w końcu lat sześćdziesiątych 
w USA, potem pojawiła się w Euro
pie. Obecnie jest stosowana tylko 
w trzech ośrodkach badawczych: 
w Waszyngtonie, Berlinie i Greno
ble. W Polsce zastosowana została 
po raz pierwszy. Metoda ta obej
muje dwa etapy: 1) napromienio
wanie obrazu tzw. neutronami po
wolnymi, na skutek czego z niektó
rych składników pigmentów po- 
wstają izotopy promieniotwórcze; 
2) rejestrację na kliszach rentge
nowskich promieniowania emito
wanego podczas rozpadu tych izo
topów. Czas rozpadu niektórych 
izotopów jest zróżnicowany, 
w związku z tym klisze z kolejnych 
ekspozycji różnią się, dostarczając 
informacji na temat budowy obra
zu. Przykładając błonę rentgenow
ską do malowidła i kierując na nie 
promienie, otrzymujemy rentgeno- 
gram pokazujący rozkład pigmen
tów zawierających metale ciężkie. 
Z kolei układ kolejnych warstw far
by pozwala odczytać rysunek przy
gotowawczy. Metoda autoradiogra
fii neutronowej dostarcza bardzo 
wielu informacji na temat procesu 
technologicznego dzieła malarskie
go. Uwieńczeniem wszystkich prac 
badawczych dotyczących obrazów 
weneckich w zbiorach Muzeum Na
rodowego w Warszawie będzie 
otwarta w październiku 1999 r. wy
stawa „Serenissima, światło Wene
cji”.

(„Rzeczpospolita", 21 IV 1998)

★ ★ ★
Elewacja Domu Uphagena przy ul. 
Długiej 12 w Gdańsku poddana zo
stała szczegółowym badaniom ar
chitektonicznym, stanowiącym je
den z etapów kompleksowych prac 
konserwatorskich przy tym obiek
cie. Dom ten, pierwotnie gotycki, byt 
wielokrotnie przebudowywany. 
W 1945 r. z fasady pozostał tylko 
fragment sięgający pierwszego pię
tra; na początku lat pięćdziesiątych 
obiekt został odbudowany. Przed 
dwoma laty za murem ościeży 
drzwiowych odkryto część portalu 
wejściowego z potowy XVI w. 
W czasie ostatnio prowadzonych 
badań stwierdzono stare i nowe 
spękania muru fasady w rejonie 
pierwszego piętra. Być może wy
stąpiły one jako następstwo naru
szenia fundamentów na skutek 

Bydgoska fara, wzniesiona w latach 
1466-1502, najcenniejszy zabytek 
sakralny w mieście, od trzech lat 
przeżywa generalny remont. Pierw
szy wielki remont świątyni odbyt się 
w 1830 r. po zniszczeniach wojen 
napoleońskich. Po stu latach prze
prowadzona została renowacja

w związku z wykonaniem w 1922- 
1925 r. modernistycznej polichromii 
według projektu Stefana Cybichow- 
skiego. Kolejny remont przeżyta fa
ra po 1945 r., po zniszczeniach dru
giej wojny światowej. Obecnie pro
wadzone prace obejmują m.in.: wy
mianę dachówek, odnowienie poli
chromii, zmianę posadzki przed oł
tarzem głównym, założenie nowej 
instalacji przeciwpożarowej, nagło
śnieniowej i oświetleniowej. 
Wszystkie te prace opóźnia brak 
pieniędzy, ale planowana w przy
szłym roku wizyta papieża w Byd
goszczy może zmobilizuje miesz
kańców i właścicieli firm do ofiarno
ści na rzecz przyspieszenia remon
tu świątyni.

(„Gazeta w Bydgoszczy", 2 IV 1998)

W dniu 30 kwietnia br. w warszaw
skich Łazienkach odbyto się uro
czyste wręczenie dyplomów Mię
dzynarodowej Szkoły Letniej „Aka
demii Nieświeskiej”, działającej od 
1994 r. pod patronatem Minister
stwa Kultury i Sztuki RP i Minister
stwa Kultury Republiki Białorusi 
oraz Międzynarodowego Komitetu 
Ogrodów Historycznych i Miejsc 
Zabytkowych ICOMOS-IFLA. „Aka
demia Nieświeska”, zorganizowana 
przez Ośrodek Ochrony Zabytko
wego Krajobrazu w Warszawie oraz 
Białoruski Instytut Problemów Kul
tury w Mińsku, prowadzona jest 
w dwuletnich cyklach dla jednego 
kursu podyplomowego. Zajęcia roz
poczynają się latem w Nieświeżu, 
gdzie odbywają się wykłady i ćwi
czenia oraz objazdy naukowe, 

zakończone wyborem tematów 
prac dyplomowych. W następnym 
roku drugi cykl obejmuje zapozna
nie się w Polsce z osiągnięciami 
konserwatorskimi, działalnością 
państwowej służby ochrony zabyt
ków i kończy się obroną prac dyplo
mowych. Dotychczas zorganizowa
ne zostały trzy kursy, w lipcu roz- 
pocznie się kurs czwarty, którego 
tematem będzie „Teoria i praktyka 
ochrony i pielęgnacji historycznych 
ogrodów i parków”.

★ ★ ★
Do gdańskiej bazyliki Mariackiej 
wracają cenne zabytki z Muzeum 
Narodowego w Gdańsku: skrzydta 
średniowiecznych ołtarzy św. Szy
mona i Tadeusza Judy, św. Mikoła
ja, ołtarz z kaplicy św. Elżbiety, no 
i przede wszystkim jeden z najcen
niejszych obrazów znajdujących się 
w Polsce - „Sąd Ostateczny” Han
sa Memlinga. Warunki ekspozycji 
i zabezpieczenia tych dzieł określi 
specjalna komisja, z udziałem m.in. 
wojewódzkiego konserwatora za
bytków. Jednocześnie wojewoda 
gdański wystąpił do ministra kultury 
i sztuki z wnioskiem o przekazanie 
do bazyliki Mariackiej w Gdańsku 
kilku innych zabytków, znajdują
cych się w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, m.in. średniowiecz
nego ołtarza św. Kośmy i Damiana, 
dyptyku Winterfeldów, ołtarza Tron 
Łaski. Nadal jednak nie rozstrzy
gnięty jest problem własności tych 
i innych zabytków. Wiele z nich tra
fiło do muzeów na mocy wydanych 
po zakończeniu drugiej wojny świa
towej dekretów o majątkach opusz
czonych i poniemieckich. Na tej 
podstawie muzea uważają dzieła 
za swoją własność. Proces w tej 
sprawie, który odbył się na począt
ku lat dziewięćdziesiątych przeciw
ko Muzeum Narodowemu w War
szawie, nie rozwiązał problemu. 
Sprawa wymaga wnikliwych i prze
myślanych konsultacji ze środowi
skiem muzealników i konserwato
rów w Polsce.

(„Rzeczpospolita", 7 V 1998)

★ ★ ★

Cerkiew prawosławna św. Cyryla 
i Metodego we Wrocławiu potrzebu
je pomocy. Świątynia ta powstała 
w 1665 r. jako przyklasztorny ko
ściół sióstr augustianek. Potem by- 

ta to katedra starokatolicka. Przed 
wojną odbywały się tu nabożeństwa 
dla Polaków mieszkających we 
Wrocławiu. W 1945 r. świątynia zo
stała znacznie zniszczona przez 
pożar i w takim stanie przejęta ją 
gmina prawosławna. Po odbudowie 
pierwsze nabożeństwo prawosław
ne odprawione zostało w czerwcu 
1973 r. W czasie ubiegłorocznej po
wodzi kryptę cerkiewną do wysoko
ści 2 m zalały wody gruntowe, po
płynął ikonostas. Naruszona zosta
ła cała konstrukcja cerkwi. Budynek 
pękt na pół, odchyla się od pionu 
południowa ściana. Wewnątrz roz
chodzi się pęknięta absyda, rozry
wając na pół fresk „Ostatnia Wie
czerza”. Na ratowanie świątyni po
trzeba około 130 tys. zł.

(„Gazeta Dolnośląska", 6 IV 1998)

★ ★ ★
Osiedle domków robotniczych po
wstałych na przełomie XIX i XX w. 
na terenie Wrzeszcza w Gdańsku 
chyli się ku upadkowi. Chociaż już 
w 1981 r. wpisane zostało do reje
stru zabytków, jego stan nie tylko 
nie poprawia się, ale wręcz od
wrotnie - mieszkańcy w domach 
zamurowują okna, stawiają szpe
cące nadbudówki, nie dbają o oto
czenie. Konserwator zabytków mo
że wydać nakaz usunięcia wszyst
kich nie zaakceptowanych przez 
niego zmian w obiekcie, jednak 
wyegzekwowanie tego jest niezwy
kle trudne. Większość domów 
w osiedlu stanowi własność komu
nalną, a PGM nie ma środków na 
ich remonty. Tymczasem sprzedaż 
poszczególnych obiektów jest 
wstrzymana. Na zlecenie Urzędu 
Miasta urbaniści opracowują nowy 
plan zagospodarowania prze
strzennego osiedla we Wrzeszczu. 
Być może po jego zatwierdzeniu 
będzie możliwość wykupu po
szczególnych domów, co stworzy
łoby szansę na większą dbałość 
o te zabytki.

(„Gazeta Morska”, 27 IV 1998)

przeglądy 
poglądy
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Formy 
klasztornych wirydarzy 

wiążą się 
z dziejami klasztorów, 

np. ich funkcjonowanie 
jako ozdobnych 

ogrodów 
potwierdza 

okres spokoju 
i dobrobytu.

Klasztorne 
wirydarze

IRENA WASILEWSKA

Wirydarz - to kwadratowy 
lub prostokątny ogród 
wewnątrz zabudowań 

klasztornych, znany od XI w. 
Nazwa pochodzi 

z języka łacińskiego: 
„viridarium” - ogród, 

park, od„viridis” - zielony. 
„Wirydarze z tacińskiey rzeczy 

od zieloności są nazwane, 
a są to ogródki małe, 

w których zioła 
albo drzewa chocia 

też y obcie rosną wsadzone, 
aby zielonością swą 

ludziom czyniły lubość y rozkosz”
- pisał jeden z pierwszych 

teoretyków sztuki ogrodowej 
Piotr de Crescentiis 

(Krescentyn) w XIII w.

Na terenie województwa gdańskie
go najwcześniej założone zostały 
klasztory przez cystersów, domi
nikanów i joannitów. Najstarszy 

z zachowanych zespołów klasztornych, 
w którym przetrwały główne elementy cy
sterskiej zabudowy, znajduje się w Oliwie 
i pochodzi z XIII w. W XIV w. powstały 
klasztory w Pelplinie, Żarnowcu i Żukowie, 
w drugiej połowie tego stulecia zbudowano 
klasztor w Kartuzach, a na początku XV w. 
franciszkanów w Gdańsku. We wszystkich 
tych klasztorach znajduje potwierdzenie 
powtarzalność tego samego modułu zabu
dowy: trzy skrzydła właściwego clau- 
strum tworzą wraz z czwartym, czyli kor
pusem kościoła, zazwyczaj regularny 
czworobok z wewnętrznym, kwadrato
wym lub prostokątnym dziedzińcem - 
wirydarzem. Elementem wiążącym są ga
lerie krużganków, obiegające elewacje wi- 
rydarzowe i służące komunikacji z przyle
gającymi doń pomieszczeniami. Jest to mo
duł zakonów cenobijnych, czyli wiodących 
życie wspólne. W wypadku klasztoru kartu
zów, będących zakonem eremickim, budo
wa tego samego zasadniczego elementu po
przedzona jest powstaniem drugiego kom
pleksu - wielkiego krużganka z eremami. 
Początkowo program użytkowy budynków 
klasztornych odpowiadał regule i założe
niom zakonu. Przykładowo: pierwotna re
guła zakonu cystersów nakazywała ubó
stwo i pracę fizyczną, i dlatego cechą cha
rakterystyczną klasztorów cysterskich była 
przede wszystkim funkcjonalność i skrom
ność budowli oraz wystroju. Późniejszy 
rozwój przestrzenny opactw odzwierciedlał 
zmiany, jakie przechodził zakon - w mia
rę wzrostu zamożności i rozprzestrzeniania 
się w Europie, obserwuje się odchodzenie 
od francuskiego pierwowzoru w kierunku 
dostosowywania się do nowych funkcji 
oraz związywania z lokalnymi warsztatami 
budowlanymi i materiałami. Następuje też 
stopniowe kształtowanie się elementów 
nowych, np. części reprezentacyjnej.
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Według historyka ogrodów Longina 
Majdeckiego, najważniejszym i stale 
powtarzającym się elementem założeń 

klasztornych był właśnie wirydarz: „Stano
wił on również najbardziej rozwinięty pod 
względem kompozycyjnym układ, w którym 
przestrzeń ogrodowa wiązała się ściśle 
Z otaczającą architekturą budynków (...) 
przypomina rzymskie ogrody prywatne 
w perystylu domów mieszkalnych lub pu
blicznych wśród zabudowy miejskiej oto
czone portykami ze wszystkich stron... Wi
rydarz był bardzo ozdobny; stanowił miej
sce spacerów i wypoczynku. Plan jego 
opierał się na podziale geometrycznym po
wierzchni; zazwyczaj miał formę kwadratu 
lub bardzo do niego zbliżonego prostoką
ta. Podział był zaznaczony na obwodzie 
wirydarza ścieżkami, które wewnątrz naj
częściej krzyżowały się prostopadle lub po 
przekątnych. Akcent środkowy stanowiła 
studnia, fontanna, rzeźba lub drzewo. (...) 
Ogrody w wirydarzach nazywane były »ra- 
jem«, nawiązując do raju biblijnego. (...) 
Zarówno kształt, jak i wielkość wirydarza 
w klasztorze określały wymagania reguły 
zakonnej. Według reguły benedyktynów 
prawidłowy był wirydarz z krużgankami 
o długości każdego z boków około 30 
m z dwiema krzyżującymi się drogami 
z małym placykiem w środku (np. wirydarz 
w Oliwie odpowiadał temu wzorcowi)”. 
Na uwagę zasługuje prawie kwadratowy 
kształt wirydarza oraz podział powierzchni 
według zasady „ad ąuadratum”. Schemat 
ten był później stosowany szeroko także 
i w innych założeniach ogrodowych, ale już 
bez znaczenia symbolicznego (cztery cnoty 
kardynalne), lecz ze względu na walory 
praktyczne.
W połowie XIX w. ks. Stanisław Kujot od
notował, że w Pelplinie do krużganków 
przylegały „najznaczniejsze komnaty 
klasztorne”. Zakonnicy używali ganków do 
przechadzek w dni „słotne i skwarne”, 
a nawet jadali tam kolacje. Według niego: 
kościół i obchód krużgankami - to była za
sadnicza trasa dla „znamienitych” gości 

odwiedzających klasztor. A właśnie liczne 
i wielkie okna krużganków wychodziły na 
wirydarz, którego zagospodarowanie też 
wiele mówiło o klasztorze. Część wirydarza 
zajmował często (czy zawsze?) budynek la- 
vatorium (umywalni), w którym zakonnicy 
myli ręce przed i po jedzeniu. Na przykład 
w Pelplinie został on rozebrany, ale pod ko
niec XIX w. odbudowano go. W Żarnowcu 
po rozbiórce w 1836 r. nie został odbudo
wany do dziś. Lavatorium zmieniało przez
naczenie, pełniąc np. funkcję kapliczki, na
wet kostnicy (z lavatorium nie było wyjścia 
na wirydarz).
Na temat architektury omawianych klaszto
rów mamy stosunkowo dużo opracowań 
i przekazów źródłowych, natomiast o wiry
darzach, zwłaszcza o ich rozplanowaniu 
i użytkowaniu jest ich niewiele. Ogólniej
szych informacji dostarczyć mogą opraco
wania dotyczące uposażenia i organizacji 
klasztorów oraz życia codziennego zakonni
ków, a także kroniki klasztorne. W ciągu 
prawie siedmiu wieków rozwoju założeń 
klasztornych wirydarze pełniły różne funk
cje, zależne ściśle od użytkowania otaczają
cej je zabudowy. Okresy użytkowania zgod
ne z pierwotną funkcją ogrodu ozdobnego 
przeplatały się z okresami nieużytkowania 
lub też np. użytkowania jako placu budowy, 
składowiska opału, stajni, sanitariatu, cmen
tarza czy boiska gimnastycznego. Wynika to 
z historii poszczególnych klasztorów, ale 
również z lokalizacji wirydarza w czworo
boku zwartej zabudowy oraz ograniczonej 
komunikacji z terenem poza klasztorem. Ze 
względu na stosunkowo niewielką powierz
chnię - najmniejszy wirydarz był w Wejhe
rowie - ok. 9,4x10,2 m - wirydarz mógł 
być zarówno łatwo zniszczony, jak i na no
wo zagospodarowany.

W województwie gdańskim zachowały 
się tylko cztery wirydarze: dwa 

w Gdańsku oraz w Pelplinie i Żarnowcu. 
W klasztorze poreformackim w Wejhero
wie, na skutek rozbudowy kościoła i bu
dynków poklasztornych w XX w., wirydarz 
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został zredukowany do niewielkiego, nie
dostępnego dziedzińczyka. Z kolei w Kar
tuzach i Żukowie, po kasacie zakonów 
w pierwszej połowie XIX w., zabudowania 
klasztorne zostały w większości rozebrane. 
Klasztor franciszkanów w Gdańsku po ka
sacie w 1555 r. oddany został miastu. Trzy 
lata później powstało w nim sławne Gim
nazjum Akademickie, które przetrwało do 
początku XIX w., kiedy wycofujące się 
wojska francuskie częściowo zniszczyły 
zabudowę. Następnie zajęły go wojska pru
skie na lazaret i magazyny z zamiarem 
przebudowy na koszary lub więzienie. 
Przed taką przeróbką uratował klasztor 
rzeźbiarz Rudolf Freitag, który przez kilka 
lat zabiegał o wykorzystanie go na „mu
zeum sztuki miejscowej”. Ostatecznie za
padła decyzja o adaptacji klasztoru na mu
zeum i szkołę. Związana z tym przebudowa 
klasztoru w latach 1867-1872 oceniana jest 
różnie: krytycznie - za bezpowrotne zatra
cenie cech autentyzmu późnogotyckiej ar
chitektury oraz pozytywnie - za wykona
nie adaptacji do nowych funkcji; po 1945 r. 
w klasztorze pozostało tylko muzeum. 
Można przypuszczać, że wirydarz w kształ
cie łagodnego trapezu przechodził podobne 
losy. Z obrazu Ottona Brauswettera z 1861 
r. wynika, że wówczas był zaniedbany i ro
sły tam duże drzewa owocowe. W czasie 
wspomnianej przebudowy odgruzowano go 
i założono tam ogród ozdobny z fontanną 
pośrodku.
Do niedawna wirydarz był zamknięty 
i traktowany bez specjalnej troski. W ciągu 
ostatnich lat został zagospodarowany 
i udostępniony zwiedzającym muzeum. 
Układ kompozycyjny oparto na klasycz
nym podziale powierzchni „ad quadra
turn” z drogą obwodnicową. Pozostawiono 
starą winorośl na ścianie wschodniej, a dla 
nowych roślin pnących zainstalowano tre
jaż. Dużą powierzchnię zajmują trawniki, 
na obrzeżach z krzewami pojedynczymi 
i w grupach. Białe, drewniane, ogrodowe 
ławki i rzeźby stanowią zasadnicze wypo
sażenie. Rzeźby, symbolizujące cztery 

pory roku, dłuta Jana Henryka Meissnera, 
pochodzą z dawnej rezydencji Jerzego 
Wandalina Mniszcha z Długich Ogrodów 
(zniszczonej w czasie ostatniej wojny). 
Najmniej udane są nawierzchnie dróg 
z czerwonych, ceramicznych płytek. Oce
niając pozytywnie przywrócenie użytko
wania wirydarza, należy jednocześnie żało
wać, że nie skorzystano z szansy jego zago
spodarowania ściślej powiązanego z cha
rakterem działalności obecnego użytkow
nika i historią obiektu. Można było rozwią
zanie projektowe oprzeć np. na klasycz
nych wzorach wirydarzy franciszkańskich 
lub też poświęcić pamięci słynnych gdań
skich botaników i przyrodników z XVII 
i XVIII w. Franciszkanie mogli mieć tylko 
ogrody ozdobne do uprawy kwiatów na oł
tarze. Były to ogrody kwaterowe; jedna 
z kwater „oddana” była chwastom.
Użytkowanie wirydarza w Pelplinie rów
nież związane było z kondycją klasztoru 
i zakonników. Nie bez wpływu były tu kil
kakrotne odbudowy i przebudowy. Na ob
razie z 1774 r. („Weduta opactwa pelpliń- 
skiego” nieznanego malarza) widać nie
wielki fragment wirydarza, który pozwala 
przypuszczać, że w owym czasie mógł być 
on zakomponowany w stylu francuskich 
ogrodów baroku. Po kasacie w 1823 r. do 
klasztoru przeniesiono kurię biskupią 
z Chełmży oraz utworzono gimnazjum i se
minarium. Dla tych nowych funkcji doko
nano adaptacji i przebudowy klasztoru. 
Natomiast w latach 1896-1899 zespół odre
staurowano, odbudowano lavatorium oraz 
uporządkowano wirydarz (zakładając traw
niki i sadząc krzewy). Wykonano też sys
tem odprowadzania wód opadowych, który 
istnieje do dziś. W centrum znajdowała się 
przypuszczalnie studnia lub nawet fontan
na. Przez pewien okres wirydarz użytkowa
ny był jako boisko gimnastyczne. Obecnie 
ten prawie kwadratowy wirydarz o wymia
rach 28x29 m nie jest użytkowany i porosła 
go roślinność z samosiewów. Jedynym wy
różniającym się elementem jest cis o obwo
dzie 90 cm. Użytkownik, czyli kuria bisku-
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pia, planuje zagospodarowanie wirydarza 
z przeznaczeniem na funkcje reprezenta
cyjne, stosowne do historycznej i współ
czesnej rangi obiektu.
Wirydarz w pocysterskim klasztorze w Oli
wie (zbliżony kształtem do kwadratu) wy
mieniany jest przez L. Majdeckiego jako 
typowy pod względem rozplanowania. Jed
nak obecnie z dawnego znanego układu 
kompozycyjnego zachowała się tylko dro
ga obwodnicowa (ziemna, dobrze założona 
i wyprofilowana, obrzeżona krawężnikami 
z kamienia łamanego). Centrum zajmuje 
trawnik z kilkoma, wydaje się przypadko
wymi, krzewami oraz rzeźbą jelonka. 
Wirydarz ma też współczesne, ogrodowe

2

1.2. Wirydarz 
w Oliwie: 

plan (XIII-XV w.) (1) 
i widok obecny (2)

oświetlenie. Interesującym, choć sezono
wym elementem dekoracyjnym jest rząd 
okazałych roślin w drewnianych kubłach, 
umieszczonych wokół lavatorium.
Ostatni z zachowanych wirydarzy - w Żar
nowcu (nieregularny czworobok) użytko
wany jest przez zakonnice. Od fundacji 
w 1220 r. do 1589 r. był to klasztor cyster
ski, pozostający w kontakcie z klasztorem 
w Oliwie. Następnie aż do kasaty w 1834 r. 
użytkowały go benedyktynki. Jeszcze 
w 1836 r. w wirydarzu znajdowało się lava
torium, potem wykorzystywany był on jako 
stajnie, składowisko i sanitariaty służby 

kościelnej. Związana z tym prowizoryczna 
zabudowa została zlikwidowana pod ko
niec XIX w. W toku prac wykonywanych 
w wirydarzu odkopano tam ślady ceglane
go i kamiennego bruku oraz drewniane ru
ry odwadniające, krzyżujące się przy stu
dzience odpływowej. Po 1945 r. usunięto 
z wirydarza gruz i zagospodarowano teren. 
W wirydarzu uprawiane są różne rośliny 
ozdobne, łącznie z kilkoma dużymi drze
wami. Znajduje się tam również kilka grzą
dek z roślinami przyprawowymi. Droga 
obwodnicowa o nawierzchni ziemnej 
obrzeżona jest krawężnikiem z kamienia
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3. Wirydarz 
w Pelplinie

4. Wirydarz 
w Żarnowcu

(zdjęcia: 2,3,4
- Irena Wasilewska)

łamanego. Funkcjonuje też system odpro
wadzania wód opadowych, podobny do 
pelplińskiego. W wytycznych konserwator
skich należałoby zalecić wykonanie szcze
gółowej inwentaryzacji tego wirydarza ja
ko dokumentu współczesnego użytkowania 
przez siostry zakonne. Jest to bowiem jedy
ny w województwie gdańskim przykład, 
w którym funkcja i użytkowanie wirydarza 
jest zgodne z pierwotnym.
Z dziejów poszczególnych klasztorów 
wynika, że „klasyczny” wirydarz pełni 
swoją funkcję tylko wówczas, kiedy 
funkcjonuje pełen czworobok zabudowy. 

W dość przytłaczającej, monumentalnej za
budowie klasztornej wirydarz staje się na
miastką otwartej przestrzeni i przyrody. 
Sposób użytkowania wirydarza odzwier
ciedla sytuację klasztoru w danym okresie, 
zaniechanie jego użytkowania lub też inną 
funkcję pojawiającą się wraz z kataklizma
mi lub większymi zmianami. Natomiast 
wirydarz w formie ozdobnego ogrodu 
oznacza zwykle okres spokoju, stabilizacji 
i dobrobytu, kiedy można pozwolić sobie 
na coś więcej niż zaspokajanie podstawo
wych potrzeb.

Irena Wasilewska
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Magią 
określamy 

ogól wierzeń 
i praktyk, 
opartych 

na przekonaniu 
o istnieniu sil 

nadprzyrodzonych, 
których opanowanie 

jest możliwe 
za pomocą zaklęć 

i obrzędów. 
Materialnych 

świadectw magii 
z minionych stuleci 

zachowało się 
niewiele.

Trochę 
o magii

ZDZISŁAW SKROK

O
d XV do XVIII w. Europa żyła w sza
leństwie polowań na czarownice.

Choroby i nieszczęścia dręczące ów
czesnych ludzi uznawane były za 

skutek magicznych praktyk kobiet mających 
konszachty z diabłem. Z czarnoksięskim zagro
żeniem radzono sobie na dwa sposoby. Władze 
kościelne i państwowe starały się identyfikować 
i chwytać osoby uprawiające czarną (szkodliwą) 
magię, a następnie unieszkodliwiać je, zwykle 
za pomocą ognistego stosu. Ludzie, którzy padli 
ofiarą czarciego uroku, chorowali lub mieli ży
ciowe kłopoty, mogli odwołać się do magii bia
łej, mającej na celu neutralizowanie zła. Tego 
rodzaju praktyki, choć rzadko i niechętnie, były 

akceptowane przez władze świeckie i duchow
ne.
Obydwie magie - zarówno czarna, jak i biała - 
opierały swe działanie na zasadzie sympatii 
(stąd ich ogólna nazwa: magia sympatyczna), 
która głosiła, że pomiędzy wszystkimi elemen
tami świata, zarówno tymi widocznymi, jak 
i ukrytymi, istnieją silne i bezpośrednie związki 
wynikające z podobieństwa i kontaktu. Wystar
czyło, że dwa przedmioty zetknęły się kiedyś 
ze sobą, aby można było za pośrednictwem jed
nego z nich oddziaływać na drugi. Wystarczyło 
wejść w posiadanie podobizny jakiegoś czło
wieka albo zdobyć fragment jego ubrania, 
włosów, paznokci, odrobinę krwi lub moczu, że
by przy użyciu magicznych działań móc decy
dować o jego losie. Na zasadzie sympatii można 
było również unieważniać i odwracać magiczne 
działania. Na tym polegała istota białej magii. 
Wystarczyło wypowiedzieć na opak zaklęcie 
z repertuaru magii czarnej, aby jego niszczyciel
ską moc skierować przeciwko „nadawcy” - złej 
czarownicy. Wystarczyło „zneutralizować” 
substancję użytą przez czarownicę w złej inten
cji, aby pozbawić mocy jej zaklęcie.
Istniały konkretne przepisy i receptury postępo
wania. Nasz staropolski encyklopedysta Jakub 
Haur, autor dzieła Skład albo skarbiec znakomi
tych sekretów ekonomiej ziemiańskiej (Kraków 
1693), zamieszcza na przykład następującą radę: 
„Kto by więc takich ludzi (na których rzucono 
zły urok - Z.S.) chciał ratować i pomoc im dać, 
naprzód wziąć takiego pacjenta własnej uryny 
albo moczu garniec niemały, do którego włożyć 
garść dobrą ziela, nazwanego durant i zalepiw
szy dobrze przykrywką na wierzchu garnca, 
przystawić do ognia a z wolna warzyć, a tak na 
owego przypadnie czarownika nagła mdłość 
i tęsknica, że się nigdzie nie będzie mógł pozo
stać, nawet i przybierzyć sam musi w swej oso
bie, prosząc dla Boga, aby go tam długo nie 
trapiono, że chce temu nazad przywrócić zdro
wie ”.

Tego rodzaju praktyki magiczne rzadko po
zostawiają po sobie jakiś materialny ślad.

Tym cenniejsze są znaleziska archeologiczne, 
które wiążą się z magią. Najwięcej odkryto ich 
na terenie Anglii, gdzie datowane są na XVII w. 
Są to tzw. butle czarownic (witch bottle), popu
larne w owym czasie naczynia kamionkowe im
portowane z niemieckich wytwórni nadreńskich. 
O ich magicznym stosowaniu świadczą dwie 
okoliczności: I) zawartość, na którą składały się 
przedmioty charakterystyczne dla magicznego 
„instrumentarium”: metalowe lub drewniane 
szpile zwykle w liczbie sześciu sztuk (szóstka to
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Witches Apprehended,Ex
amined and Executed, for notable 

villanies by them committed both by
Lan J and Water.

Jf'itba firance and mofl true triall bctft to bnotr>
whether a woman be a Witch

1. Średniowieczny drzeworyt
- czarownica zadaje urok 

za pomocą magicznej leszczynowej rózgi, 
zaklęcie działa, bowiem noga ofiary puchnie 

i już nie mieści się w bucie

2. Angielska ulotka z 1613 r. wyjaśniająca, 
w jaki sposób należy ptawić kobietę, 

aby wykazać, że jest czarownicą 

cyfra „mocy” w białej magii), ludzkie włosy 
i paznokcie, ślady po obecności ludzkiego mo
czu oraz kawałki skóry w kształcie serca, w któ
re wbijano wspomniane szpile; 2) wypełnione 
magicznymi rekwizytami butle zakopywane by
ły zawsze w pozycji odwrotnej wobec tej, jaka 
wynika z ich funkcji i kształtu, a więc szyjką ku 
dołowi i dnem ku górze; takie położenie miało 
wyrażać intencję zabiegu z repertuaru białej ma
gii, miało odwrócić szkodliwe działanie uroku 
rzuconego przez czarownicę używającą magii 
czarnej. Magiczne znaczenie miały również sa
me naczynia. Kamionkowe butle ozdobione by
ły bowiem plastycznie wymodelowaną na szyj
ce twarzą brodatego mężczyzny o wyrazie suro
wym i nieprzyjemnym. Niemieccy protestanci, 
którzy wytwarzali te naczynia, twierdzili, że 
owa twarz jest portretem znienawidzonego 
przez nich (wiek XVII - to przecież epoka krwa
wych wojen religijnych w Europie Zachodniej), 
uważanego za groźnego czarownika - katolic
kiego teologa Roberta Bellarmino (1545-1621). 
Przekonanie to było tak powszechne, że owe ka
mionkowe butle ozdobione brodatą, złowrogą 
twarzą, powszechnie nazywano bellarminami 
i pod tą nazwą funkcjonują one do dziś wśród 
muzealników i kolekcjonerów. Konserwatywne
go teologa katolickiego nie darzono również 
sympatią na terenie Anglii, która od czasów pa
nowania Henryka VIII (dokładnie od 1534 r., 
kiedy parlament angielski uchwalił tzw. Akt 
supremacji) miała swój własny i wrogi wobec 
Rzymu Kościół anglikański. Groźny papieski 
„czarownik” miał więc swą magiczną moc, któ
ra właściwie użyta - przez odwrócenie jego wi
zerunku - mogła służyć celom obronnym, neu
tralizującym złe uroki.

Butle czarownic odkryto również na terenie 
angielskich kolonii w Ameryce Północnej.

Ideę ich używania rozpowszechnili angielscy 
osadnicy, wśród których szczególnie wyznawcy 
radykalnych odłamów anglikanizmu - purytanie 
i kwakrzy - przejawiali wręcz chorobliwy 
strach przed czarownicami. Pierwsi byli autora
mi największego w dziejach Ameryki Północnej 
„polowania” na czarownice: w 1692 r. w Salem 
koło Bostonu uśmiercili oni 20 kobiet podejrza
nych o czary i szykowali się do kolejnych egze
kucji, którym zapobiegła ingerencja władz pań
stwowych.
Z kwakrami łączy się natomiast znalezisko jedy
nej pochodzącej z wykopalisk archeologicznych 
w Nowym Swiecie butli czarownic. Odkrycia 
tego dokonał w 1976 r. archeolog M.J. Becker, 
prowadząc wykopaliska na terenie rezydencji 
gubernatora Pensylwanii, położonej w czasach 

9



kolonialnych na wyspie zwanej Tinicum, na wo
dach rzeki Delaware. Rezydencja ta powstała 
w połowie XVII w., ale już na początku następ
nego stulecia cała wyspa należała do kwakier- 
skiego osadnika o nazwisku Tylor, a później do 
jego następców. W trakcie wykopalisk Becker 
natrafił na szklaną butlę zamkniętą drewnianym 
korkiem, ustawioną szyjką w dół i zawierającą 
sześć żelaznych szpil. Forma naczynia i skład 
chemiczny szkła pozwoliły ustalić datę jego po
wstania na rok 1740, do ziemi - jak twierdzi 
Becker - butla trafiła osiem lat później. Badania 
chemiczne ujawniły również, że pierwotnie bu
tla wypełniona była ludzkim moczem, który - 
co szczególnie interesujące - poddany został go
towaniu wraz z umieszczonymi w nim szpilami. 
I w tym wypadku mamy do czynienia z całym 
repertuarem zabiegów związanych z białą ma
gią. Na uwagę zasługuje gotowanie moczu cho
rego, które miało na celu nie tylko oddalenie 
choroby, ale też przeniesienie jej na osobę rzu
cającą zły urok. Taka była też recepta Benedyk
ta Chmielowskiego, staropolskiego encyklope
dysty interesującego się czarami, zamieszczona 
w dziele Nowe Ateny. Ukazało się ono prawie 
dokładnie w tym samym czasie (1745-1746), 
gdy w odległej Ameryce, na wyspie Tinicum za
kopana została butla czarownic. W rozdziale pt. 
Remedia na czarty y czary Chmielowski zale
cał: „Z domu czarownica wynijść nie może, gdy 
miotła będzie we drzwiach położona; zaś iey 
włosy, igły, albo podkówki w wodę wrzuciwszy 
wrzącą zaraz tam przybywa, bo nie może znieść 
żaru”.

Jest przy tym sprawą zastanawiającą brak 
znalezisk butli czarownic na terenie Europy 
kontynentalnej, w tym również w naszym kraju. 

W Polsce bowiem, jak twierdzą historycy, psy
choza czarownic i polowania na czarownice 
osiągnęła wysoki, porównywalny z Europą Za
chodnią poziom. W Polsce też zapłonął ostatni 
w Europie stos czarownic, co miało miejsce już 
za czasów panowania oświeconego Stanisława 
Augusta, w 1775 r.; w wielkopolskim Dorucho
wie spalono wówczas 14 kobiet. A staropolskie 
piśmiennictwo wyraźnie pokazuje, że naszym 
przodkom nie obce były zabiegi z kręgu białej 
magii. Przyjąć tu można dwa wytłumaczenia:
1) butle czarownic były stosowane, ale arche
olodzy, a tym bardziej przypadkowi odkrywcy 
nie potrafili ich właściwie zidentyfikować, nie 
wiedząc po prostu, że takie zabytki w ogóle ist
nieją;
2) w repertuarze zabiegów białej magii na tere
nie naszego kraju nie znane były butle czarow
nic i wszystkie rodzaje postępowania w tej dzie-

Spotkanie z książką

Starożytnik

Niewiele osób słyszało o Franciszku Ksawerym 
Martynowskim (1848-1896) - historyku i kryty

ku sztuki, archeologu, etnografie, teoretyku konser
wacji zabytków, wreszcie publicyście. W ubiegłym 
stuleciu, kiedy dyscypliny te dopiero formowały się, 
ludzie nauki silą rzeczy musieli swoimi zaintereso
waniami obejmować jak najszerszy zakres wiedzy. 
Martynowski szczególnie interesował się dawnym 
i jemu współczesnym rzemiosłem artystycznym, hi
storią architektury, inwentaryzacją i restauracją za
bytków. Jednocześnie poszukiwał narodowych ele
mentów w sztuce, które widział przede wszystkim 
w architekturze drewnianej. O tej wybijającej się 
postaci końca XIX w. przypomniała Bożena Wierz
bicka w książce Franciszek Ksawery Martynowski, 
wydanej w 1998 r. przez Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami. Oprócz szczegółowego przeglądu dzia
łalności Martynowskiego w różnych dziedzinach 
nauki, jego stosunku do tych dziedzin, autorka ze
stawiła bibliografię jego publikacji. Z niej właśnie 
wynika „renesansowy” charakter tego badacza, (s)
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3. Bellarmina
- butla czarownic 
znaleziona w Anglii

4. Szklana 
butla czarownic 

z wyspy Tinicum 
w Pensylwanii

dżinie nie pozostawiły trwałych, materialnych 
świadectw. Tak jak nie pozostał ślad po zabiegu 
zalecanym przez Haura: „A gdy komu taką pso
tę (zadadzą chorobę - Z.S.) przez pal dębowy 
albo przez ufnal wyrządzą, wziąć tedy brzozo- 
wego chrustu, ziela genisty i sambuci cervini 
i zawiązać to jako miotłę, i wetchnąć w ziemię 

takim sposobem, żeby końce chrustu onego do 
góry stały, a na tę miotłę albo chrust niech pa
cjent oczarowany urynę swoją puszcza, a tak 
owe zginą i zniszczeją czary i dalej ciału szko
dzić nie będą ”.

Zdzisław Skrok

Refleksja o przemijaniu

Zgodnie z odwiecznym losem źródeł historycznych, 
tylko część z nich dotrwała do naszych czasów. 
Prawidłowość ta dotyczy wszystkich materialnych śla

dów przeszłości - dokumentów, budowli, przedmio
tów codziennego użytku, dzieł artystycznych. Spośród 
niezliczonej liczby istniejących dziś przedmiotów 
część zginie, inne - zachowane - uzyskają w trze
cim, czwartym ludzkim pokoleniu status obiektów mu
zealnych. Przedmiot musi być najpierw przestarzały, 
dopiero z czasem stanie się zabytkowy. Przestronny 
strych, pojemna piwnica czy szuflada - to azyl dla 
tych przyszłych zabytków. Przechowanie przedmiotu, 
zapisanie wrażeń z chwili bieżącej lub nieodległej - to 
dla naszych potomnych dokument historyczny. Coś 
zginie, a coś przetrwa i będzie w przyszłości świadec
twem naszych czasów. Chciałoby się wierzyć, że będą 
one wówczas kogoś obchodziły...
Do takich refleksji skłonił mnie przeczytany fragment 
wspomnień Józefa Wawrzyńca hr. Krasińskiego 
(1783-1845). W 1812 r., gdy załamała się wyprawa 
Napoleona na Moskwę hr. Krasiński nie miał pienię
dzy, by wystać rodzinę z Warszawy do bezpieczniej
szego Krakowa: „Jeden tylko zostawał środek, to jest 
sprzedaż sreber domowych i familijnych - śliczne pa
miątki po dziadach i po rodzicach, dary królów lub tro

fea wzięte na nieprzyjacielu. I tego wszystkiego nikt 
nie chciai kupić, znać z obawy o śmieszne posądzenie 
z powodu posiadania, lecz trzeba byto nieść do men
nicy, topić i brać za to pieniądze. Mimowoli tzy mi się 
toczyły z oczu, gdy sam je zanióztszy, widziałem jak te 
pyszne srebra, wazy, puhary, nalewki, dzbany, od
wieczne pamiątki bogactw i służby krajowej, wojen i 
darów dawnych królów młotami tłuczono, łamano, 
rąbano i w piec ognisty rzucano. Wszelako zdołałem 
jeszcze uratować dwunastu Królów Polskich opartych 
na Białych Ortach, dar Jana Kazimierza. Lecz czyż 
można byto inaczej postąpić w tak naglącej potrzebie, 
przy takim braku gotowizny, chcąc razem i Ojczyźnie 
służyć i zapewnić ratunek i sposób do życia żonie, sio
strze i dzieciom”. Nie mogę bez stresu czytać o ni
szczeniu tak wspaniałych zabytków!
Zwykła kolej rzeczy - przemijanie. W czasach wojen 
przyspieszone, unicestwiające. W czasach pokoju i 
spokoju łaskawsze, choć proces przemijania również 
wówczas nie omija materialnych wytworów człowieka: 
rdzewieją, kruszeją, płowieją. Czas ich trwania mogą 
przedłużyć konserwatorzy i muzealnicy.

Maria Barbasiewicz
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Niezwykłe serwisy

Pierwotnie służyły 
do serwowania-podawania 
herbaty, kawy, czekolady, 

później innych 
napojów i potraw. 

Są dziełami sztuki, 
często wykonywanymi 

na zamówienie władców, 
ich dzieje bywają 

niezwykle ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z lat 1730-1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

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

Egipski
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI 

trwały do końca 1806 r. W ich toku posłużono się 
materiałami ilustracyjnymi zamieszczonymi w roz
chwytywanej wówczas relacji z wyprawy pod pira
midy, pióra Vivant Denona: Voyage dans la Basse et 
Haute Egypte. Paris 1801 (Podróż do Dolnego 
i Górnego Egiptu; pierwsze wydanie: Paryż 1801). 
One też stanowią główny element dekoracyjny ser
wisu - malowane w brązach en camaieu* miniatury 
ze scenami nawiązującymi do wydarzeń kampanii 
egipskiej oraz ukazującymi odkrywany na nowo, nie
jako „przy okazji” podbojów dokonywanych przez 
młodego Bonapartego, fascynujący świat Orientu. 
Owe miniatury - to dzieło francuskiego malarza-de- 
koratora Jacques Franęois Swebacha, nie tylko do
skonałego miniaturzysty, lecz także znanego odtwór
cy pejzaży i portretów na porcelanie. Miniatury wy-

1. Portret 
Napoleona I 
(1769-1821) 
według 
anonimowej 
litografii

W
 1784 r. Ludwik XVI zamówił w ma
nufakturze porcelany w Sevres pod 
Paryżem wielki serwis obiadowy. 
Miał on przysporzyć chwały zarówno 

samej wytwórni, jak i władcy, nie skąpiącemu prze
cież środków na niezwykle wystawne utrzymanie 
dworu. Serwis ten nie doczekał się jednak prezenta
cji na królewskim stole. Z zamówienia zdołano zre
alizować zaledwie ponad sto naczyń, kiedy wybuch 
Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) przerwał 
wszelkie przy nim prace. Po jej zakończeniu manu
faktura otrzymała podobnej rangi zlecenie. Nietrud
no domyślić się, że tym razem skierował je Napole
on I. I tak oto narodzić się miał najlepszy bodaj 
z przykładów francuskiego stylu empire w ceramice 
artystycznej - serwis egipski - w założeniu olbrzymi 
zespół porcelanowych naczyń mających gloryfiko
wać dokonania zwycięskiego generała w kampanii 
egipskiej (1798-1799).
Prace nad projektami bogato zdobionych naczyń 

stępujące w tym serwisie otoczone są ramami skom
ponowanymi ze stylizowanych symboli i hieroglifów 
egipskich. Przedstawiono je na dwa sposoby: bądź 
przez nałożenie złotej farby na szlachetną głębię tła 
z błękitu królewskiego (bleu du roi), bądź też nega
tywowo odcinających się w szerokich pasach inten
sywnych złoceń na tymże królewskim błękicie. Złota 
nie żałowano przy tym wcale. Cale partie naczyń, 
znakomita część ich wnętrz i obrzeży odbija się 
w tym serwisie blaskiem cennego kruszcu.
Znamy co najmniej trzy słynne serwisy egipskie. 
Pierwszy, liczący 102 obiekty, ukończono w poło
wie 1807 r. Napoleon przeznaczył go na prezent dla 
cesarza Rosji Aleksandra I, co należy uznać za po
mysł tyleż kosztowny, ile zrozumiały i wyjątkowo 
aktualny. Właśnie (7 lipca 1807 r.) zawarto w Tylży 
traktat pokojowy pomiędzy cesarzem Francuzów 
i imperatorem Wszechrosji, kończący kolejny etap 
militarnego podboju Europy i budowania potęgi ce
sarstwa Francji. Napoleonowi I jak nigdy przedtem
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2. Sygnatura 
manufaktury 

w Sevres 
w okresie 

Cesarstwa

3.4. Serwis egipski: 
naczynie 
o formie antykizującej 
z 1807 r. (3)
i talerz z 1811 r. (4)

5.6.7. Komplet herbaciany 
serwisu egipskiego 
z 1810 r.:
wazka (cukiernica?) 
z przykrywką (5), 
filiżanka ze spodkiem (6) 
i dzbanek do mleka (7)

zależało na przychylności „Cesarskiego Brata” i na 
utrzymaniu, przynajmniej przez jakiś czas, tego kru
chego porozumienia. Jak wiemy, zwyczaj obdaro
wywania się drogocennymi prezentami podczas za
wierania paktów i układów pokojowych praktyko
wany był od dawna. Bonaparte wiedział o nim i nie 
chciał rezygnować z raz ustalonych zasad. Wiedział 
też, że czasem warto było przeznaczyć na taki cel 

nawet znaczne środki finansowe. Zamiar został więc 
zrealizowany i wspaniała zastawa bez przeszkód do
tarła na dwór Aleksandra I, gdzie nie niepokojona 
pozostawała przez niemal 100 lat. Obecnie imponu
jący zespół naczyń z tego serwisu wypełnia jedną 
z sal pałacu Szeremietiewa w Kuskowie pod Mo
skwą, stanowiąc atrakcję usytuowanego tam Pań
stwowego Muzeum Ceramiki.
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Drugi z serwisów stanowi wierną replikę pierwsze
go. Pod względem formalnym niewiele więc wnosi 
do naszych opisów... chyba że opowiemy jego nie
zwykłą historię. Jeszcze przed ukończeniem pierw
szej wersji serwisu egipskiego sewrską wytwórnię 
wizytowała cesarzowa Józefina. Pokazano jej wów
czas projekty oraz niektóre z wykonanych już na
czyń z tej zastawy. Cesarzowa nie kryła zachwytu, 
co nie uszło uwagi Napoleona. Ostatecznie cesarz 
polecił wykonanie repliki serwisu z zamiarem ofia
rowania go małżonce. Jednak w związku z rozwo
dem cesarskiej pary sprawy nieoczekiwanie skom
plikowały się, Józefina straciła wiele z przysługują
cych jej zaszczytów i majętności. Po rozwodzie, 
zgodnie z umową rozwodową zawartą 15 grudnia 
1809 r., mogła ona posługiwać się już tylko tytułem 
„Cesarzowej na dożywociu” i, opuściwszy Tuileries, 
objęła przeznaczone jej pałace-rezydencje: Elizejski 
i Malmaison. Eks-cesarzowa miała też otrzymać nie
bagatelną rentę w wysokości trzech milionów fran
ków rocznie. Ale dla znanej z rozrzutności i nagle 
zmuszonej do ograniczania wydatków Józefiny nie 
mogła to być kwota wystarczająca. Napoleon wie
dział o tym doskonale. W jednym z listów z tego 
okresu napisał do niej: „Przyznałem na rok 1810 
dodatkowe 100 tysięcy franków na nieprzewidziane 
wydatki w Malmaison - i dalej, jakby chcąc wyrów
nać niedogodności życia codziennego swojej nie
dawnej żony - Kazałem też zrobić dla Ciebie pięk
ny serwis porcelanowy...”
Zamówienie zrealizowano w latach 1810-1812 i go
towy serwis dostarczono do pałacu Malmaison. Jed
nakże nie pozostawał on tam długo. Niezwykle roz
rzutny tryb życia i coraz większe długi, w które po
padała eks-cesarzowa, były powodem utraty zarów
no jednego z ostatnich jej pałaców (Pałacu Elizej
skiego), jak i wielu nieruchomości oraz kosztowno
ści. Wśród nich znalazł się również serwis egipski. 
Z Malmaison powrócił on na dłużej do magazynów 
wytwórni w Sevres i odzyskane w ten sposób pienią
dze (30 000 franków), wniesione niegdyś przez Na
poleona tytułem kosztów zamówienia, mogły być 
przeznaczone na spłaty długów Józefiny. O serwisie 
zaś na kilka lat zapomniano.
Dopiero w 1818 r. Ludwik XVIII wykupił go (tym 
razem za 36 300 franków) i ofiarował zwycięzcy 
spod Waterloo, księciu Wellingtonowi. Komplet ten, 
wraz z podobnymi prezentami, włączony został do 
ekspozycji umieszczonej w jednym z salonów w Ap- 
sley House na Hyde Park Corner w stolicy Imperium 
Brytyjskiego - ostatniej londyńskiej rezydencji księ
cia Wellingtona. Poza serwisem egipskim znalazły 
się tam jeszcze trzy inne duże komplety porcelano
we. Największy z nich, wykonany w Berlinie i liczą
cy 470 sztuk serwis obiadowo-deserowy, ofiarowa
ny został księciu w 1819 r. przez króla Prus, Fryde
ryka Wilhelma III. Średni, składający się ze 134 
sztuk miśnieński serwis deserowy, dostarczono do 

rezydencji rok później. Najmniejszy, deserowy ser
wis z kameami przywieziono wprost z Wiedeńskiej 
Manufaktury Porcelany. Rzecz ciekawa, książę Wel
lington nigdy nie użył żadnego z wymienionych tu 
czterech serwisów stołowych. Nawet podczas uro
czystego bankietu wydanego w Apsley House dla 
uczczenia kolejnej rocznicy zwycięstwa pod Water
loo posługiwano się skromnie zdobionymi, biało- 
-niebieskimi naczyniami, zapewne rodzimej produk
cji. Poza omówionymi już dwoma obiadowymi kom
pletami serwisów egipskich wytwórnia w Sevres 
zrealizowała jeszcze jedno, tym razem już mniejsze, 
ale niezwykle pracochłonne zamówienie. Chodzi tu 
o wykonany w 1810 r. dla Napoleona i nazywany 
również serwisem egipskim komplet do herbaty na 
24 osoby. Jego odmienność polega przede wszyst
kim na tym, że zarzucono w nim technikę dekoracji 
en camaieu. Przedstawione na naczyniach miniatury 
malowano już wielobarwnie w miłym dla oka paste
lowym kolorycie. Prace zdobnicze powierzono naj
lepszym w manufakturze artystom: złocenia są dzie
łem Legranda i Pierre Louis Micanda, pejzaże wyko
nali Jean Franęois Robert, Antoine Beranger oraz 
Nicholas Antoine Le Bel. A efekt ostateczny? Na 
podstawie kilku reprodukowanych tu zdjęć nie uda 
nam się sformułować miarodajnej opinii o tym ser
wisie. Jednakże przez wielu znawców egipski serwis 
do herbaty uznawany jest za jedno z najwspanial
szych dokonań w dziedzinie europejskiej ceramiki 
artystycznej. Być może warto zaufać tej opinii.
Na rynku antykwarycznym naczynia z serwisu egip
skiego pojawiają się niezmiernie rzadko. Odnotujmy 
więc, że do takiego właśnie wydarzenia doszło przed 
ośmiu laty w londyńskiej siedzibie Christie's. Wów
czas to za pochodzący z zastawy obiadowej płaski 
talerz, na którym J.F. Swebach utrwalił jedną z na
rad wojennych Bonapartego podczas kampanii egip
skiej, spodziewano się uzyskać równowartość nie
mal 40 000 amerykańskich dolarów. To dużo, lecz 
nie wydaje się, by ustalona przez rzeczoznawców 
firmy cena szacunkowa była zbyt wysoka. Zweryfi
kował ją nabywca licytowanego talerza, płacąc zań 
26 400 funtów, co odpowiadało wówczas kwocie 40 
920 dolarów.

Wojciech Przybyszewski

* En camaieu - francuski termin przyjęty dla określenia sposobu 
malowania na ceramice artystycznej farbami różniącymi się jedy
nie odcieniami barwy podstawowej. Metoda ta stosowana już by
ła w Miśni w latach dwudziestych XVIII w. Najczęściej używane 
w niej barwy - to: purpura, brąz, zieleń i sepia. Szczególnie du
żym powodzeniem cieszyły się dekoracje malarskie en camaieu 
sepią, określane odrębnym terminem en grisaille. Pozwalały one 
uzyskać szeroką paletę barwy podstawowej (poczynając od czer
ni, przez najsubtelniejsze odcienie szarości aż do bieli) bardzo po
żądaną przy próbach odwzorowywania na porcelanie, fajansie czy 
kamionce niektórych technik graficznych.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Odnaleziony księgozbiór

Legendą owiana biblio
teka Stanisława Au
gusta (król ponoć na
miętnie czytał wraz ze swym 

otoczeniem pisma Woltera 
i Rousseau) - jedna z naj
większych kolekcji oświece
niowych w Polsce, przecho
dziła dramatyczne losy; wy
wieziona z Warszawy prze
mieszczana była i rozprasza
na po ziemiach rosyjskich. 
O jej klęskach i pogromach 
starano się w PRL nie wie
dzieć, zbiorów nie odzyska
liśmy, a księgozbiór pozo
stawał niedostępny dla pol
skich badaczy; w szczegól
nych wypadkach korzysta
nie z niego wymagało spe
cjalnej zgody władz Ukra
iny, popartej solidną porcją 
dokumentów. Tak było aż 
do zmian politycznych na 
początku lat dziewięćdzie
siątych. Obecnie gotowe są 
już katalogi sporządzone 
przez ekipy polskich biblio
tekarzy, które dadzą orienta
cję co do zasobów naszych 
skarbów narodowych prze
chowywanych w Kijowie od 
160 lat. „To był wzruszający 
moment - mówi Hanna Ła
skarzewska z Biblioteki Na
rodowej w Warszawie, od
delegowana do pracy w Ki
jowie - kiedy wzięłam książ
kę i zobaczyłam ręką Alber- 
trandiego zapisaną sygna
turę z biblioteki królewskiej. 
Dreszcz przeszedł mi po 
plecach, że dzieje się to na
prawdę, zapala się iskra na
dziei - bezcenne pamiątki 
nie są na zawsze utracone. 
Na pierwszy rzut oka książ
ki wydawały się w dobrym 
stanie, nieźle zachowane jak 
na te wszystkie transporty, 
podczas których wiele eg
zemplarzy zginęło, zniszcza
ło, okazało się nie do urato
wania” .
Początki biblioteki królew
skiej sięgają czasów elekcji 
Stanisława Augusta, kiedy 
nowy gospodarz Zamku 
Królewskiego w Warszawie 
mógł swobodnie rozwijać 

swoje kolekcjonerskie pasje 
- zbierał malarstwo, sztukę 
antyczną, konsekwentnie 
i ze znawstwem gromadził 
również księgozbiór świad
czący o jego wielostronnych 
zainteresowaniach. Zaopa-

cję i sporządził katalog li
czący 11 tomów. Historycy 
oszacowali zbiór na 20 tysię
cy woluminów, król nazy
wał go: „Grand Bibliothe- 
que du Chateau”. W jego 
planach było udostępnienie 

biblioteki, zaś pracę nadzo
rował słynny architekt Jakub 
Kubicki, budowniczy kró
lewski z Warszawy. Gdy 
wielkim nakładem finanso
wym i wysiłkiem społecz
nym gmach był gotów, usta

1. Gmach Biblioteki 
Narodowej Ukrainy 
przy ul. Włodzimierskiej 
w Kijowie

trywanie biblioteki odbywa
ło się w duchu Oświecenia, 
a więc w książki i rękopisy 
tak dobrane, aby prezento
wały wszystkie dziedziny 
wiedzy z zakresu historii oj
czystej i geografii (komple
towano mapy, atlasy służące 
do sporządzenia atlasu Pol
ski), a także prawa, teologii, 
medycyny i historii natural
nej, filozofii, sztuki, literatu
ry (doborowy zbiór klasy
ków greckich i rzymskich), 
archeologii; dział starożyt
ności był najbogatszy w ca
łej bibliotece. Ponadto 
skrzętnie kompletowano 
druki parlamentarne z XVIII 
w., co świadczy, że właści
ciel zbioru chciał mieć 
wgląd w sprawy państwowe. 
Biblioteka powstawała z za
kupów, stałych prenumerat, 
darów dla króla z dedykacja
mi od autorów i wydaw
nictw. Stanowisko bibliote
karza piastował Jan Chrzci
ciel Albertrandi, który czę
ściowo uporządkował kolek

księgozbioru szerszej pu
bliczności, pragnął jego na
ukowego wykorzystania. 
Książki wypożyczano dwo
rzanom i ich rodzinom oraz 
osobom blisko związanym 
z królem; zachowała się 
księga wypożyczeń.
Bezcenna biblioteka królew
ska pojechała do Krzemień
ca, bowiem w 1803 r. zaku
pił ją w liczbie 15 580 wolu
minów od spadkobiercy kró
la, księcia Józefa Poniatow
skiego, Tadeusz Czacki, wi
zytator szkół guberni wołyń
skiej, podolskiej, kijowskiej, 
z przeznaczeniem dla gim
nazjum krzemienieckiego. 
Skrzynie z książkami holo
wano Bugiem, następnie fur
gonami, transport przedłużał 
się, jeszcze przez kilka na
stępnych lat kwitowano 
w Krzemieńcu odbiór prze
syłek. Czacki zaplanował bi
bliotekę szkolną jako pu
bliczny zbiór ksiąg służący 
społeczeństwu. W Krze
mieńcu zbudowano gmach 

wiono w nim szafy z królew
skiej biblioteki zamkowej.
Był to dla miasta cenny dar. 
Podstawowy zrąb biblioteki 
gimnazjum krzemienieckie
go stanowił księgozbiór kró
lewski, młodzież czuła się 
dumna, że ma pod ręką taki 
skarb. Od tego czasu wywo
dziła się świetność Krze
mieńca, jego rola w kulturze 
i oświacie na polskich Kre
sach Wschodnich. Bibliote
ka rozwijała się, zasoby uzu
pełniano tak szczodrze, że 
niebawem zostały podwojo
ne. Przy zakupach nowych 
książek i czasopism starano 
się kontynuować zasady ich 
gromadzenia opracowane 
przez króla. Z czasem księ
gozbiór królewski ułożono 
w szafach jako odrębną ko
lekcję, zwaną „Collectio Re
gia”, zaś nowe nabytki gru
powano w dziale suplemen
tów - „Supplementa ad Col
lectio Regia”.
Kres świetności gimnazjum 
krzemienieckiego przypadl
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2. Biblioteczne 
gabloty, 

być może 
z Zamku Królewskiego 

w Warszawie, 
a na pewno 

z Krzemieńca

3. Zespól 
ewidencjonujący 

zbiory 
(pierwsza z lewej 

Hanna Łaskarzewska) 
w magazynie 

„Collectio Regia”

(zdjęcia:
1 - Ewa Gryguc,

2 - Urszula 
Paszkiewicz,
3 - Barbara 

Kołodziejczyk)

na lata trzydzieste XIX w., 
kiedy pogłębiał się proces 
rusyfikacji w zachodnich gu
berniach cesarstwa. Wyrok 
na szkołę zapad! w 1834 r. - 
decyzją władz rosyjskich zo
stała zamknięta, a jej mają
tek przekazany dla nowo po
wstającego Uniwersytetu 
im. Włodzimierza w Kijo
wie. Rozpoczął się kolejny 
transport ksiąg, tym razem 
z Krzemieńca do Kijowa. 
W czasie transportu nie oby
ło się bez grabieży, rozpro
szenia i niszczenia książek. 
W Kijowie nie czekało na 
nie żadne specjalne po
mieszczenie, książki loko
wano w dwóch odległych od 
siebie dzielnicach miasta 
w wynajętych kamienicach, 
jeszcze dziesięć lat później

duża część książek leżała 
w pakach. Gdy pod koniec 
lat czterdziestych gotowe 
było pomieszczenie na księ
gozbiór, okazało się, że wie
le książek bezpowrotnie zo
stało zniszczonych. Bibliote
ka ostatniego polskiego kró
la znalazła się daleko od 
miejsca swego powstania. 
Jako zbiór uniwersytecki 
przetrwała do 1925 r., po 
czym przekazano ją Biblio
tece Narodowej Ukrainy.
Polska upomniała się o swo
je pamiątki narodowe, wy
stępując w 1921 r. o zwrot 
całej biblioteki gimnazjalnej 
z Krzemieńca, w tym kró
lewskiej, w ramach traktatu 
ryskiego. Niestety, bez rezul
tatu - strona rosyjsko-ukra- 
ińska odrzuciła te żądania. 

Podczas drugiej wojny świa
towej w obawie przed znisz
czeniem zasoby biblioteczne 
i muzealne ewakuowane by
ły z Kijowa do Ufy, wraz 
z nimi księgozbiór krzemie
niecki odbył jeszcze jeden 
transport. W 1944 r. zbiory 
powróciły do Kijowa, 
umieszczono je w lokalu filii 
Biblioteki Akademii Nauk 
w naddnieprzańskiej dzielni
cy Padół. Tam stały nie wy
korzystane i nie udostępnia
ne polskim badaczom do 
1992 r. Wówczas podpisano 
umowę o współpracy pomię
dzy Centralną Biblioteką Na
rodową w Kijowie i Bibliote
ką Narodową w Warszawie, 
po czym Pracownia Doku
mentacji Zbiorów Historycz
nych Biblioteki Narodowej 

w Warszawie rozpoczęła ka
talogowanie zbiorów.
„Na ogól księgozbiór prze
trwał w dobrym stanie - 
kontynuuje swoje wrażenia 
Hanna Łaskarzewska - chy
ba tylko dlatego, że byl on 
»martwy«, tzn. nie prowa
dzono nad nim żadnych 
analiz historycznych, litera
turoznawczych^ Z tego za
pewne powodu pozostał nie 
uszkodzony. Teraz może 
służyć już tylko badaczom, 
gdyż trudno, aby przeciętny 
czytelnik czytał książki 
i czasopisma z XVIII w. 
W dodatku na przeszkodzie 
stoi bariera językowa - 
wraz z upływem czasu zna
jomość alfabetu łacińskiego 
wśród Ukraińców stawała 
się coraz mniejsza”. Dzięki 
wysiłkom 40 polskich bi
bliotekarzy wyjeżdżających 
do pracy w Kijowie przepro
wadzona została ewidencja 
księgozbioru królewskiego 
zwanego „Regia”. Na zewi
dencjonowanie czekało 19 
tysięcy woluminów. „Po
zwolono nam - mówi Hanna 
Łaskarzewska - na zrobie
nie skontrum, czyli uporząd
kowanie zbioru na pólkach 
z zachowaniem dawnego 
układu sygnaturowego. 
Udało się to dzięki bardzo 
dobrej atmosferze współ
pracy i rozmaitych ułatwień 
ze strony ukraińskiej. Mieli
śmy możliwość swobodnej 
penetracji archiwów i do
stęp do wszelkiej zachowa
nej w Kijowie dokumentacji 
bibliotecznej oraz mogliśmy 
mikrofilmować zbiory”.
Teraz przed naszymi biblio
tekarzami stoi zadanie przy
gotowania katalogu „Collec
tio Regia” do wydania dru
kiem; tom pierwszy poświę
cony będzie literaturze pol
skiej w bibliotece królew
skiej. Powstanie również ba
za komputerowa z katalo
giem „Regii” dostępna 
w Warszawie (Biblioteka 
Narodowa i Biblioteka Zam
ku Królewskiego) i w Kijo
wie (Biblioteka Narodowa 
Ukrainy). Zapowiada to 
możliwość odbycia wirtual
nego zwiedzenia księgo
zbiorów.

Hanna Market
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Nad jarem Teterewu

Usytuowane 30 km na 
wschód od Żytomie
rza przy drodze do 
Kijowa miasteczko Koroste- 

szów położone jest w jed
nym z najbardziej malowni
czych miejsc - na lewym 
brzegu rzeki Teterew, do
pływie Dniepru, płynącego 
tu głęboko wciętym jarem 
wśród granitowych skał 
i lasów sosnowych. W 1499 
r. dobra te wielki książę 
litewski Aleksander nadal 
Aleksandrowiczowi Kmi
cie, namiestnikowi czerka- 
skiemu, wywodzącemu się 
ze starej rodziny ruskiej. Je
go wnuk Filon (ok. 1530- 
1587), rotmistrz, starosta or- 
szański, wojewoda smoleń
ski, w 1565 r. sprzedał wio-

1. Jar rzeki Teterew

2. Kościół parafialny

3. Dom dla służby 
na terenie 
zespołu pałacowego

4. Tzw. kamień 
Felińskiego 
nad Teterewem

(zdjęcia:
Zbigniew Hauser)

ści korosteszowskie swemu 
krewnemu Iwanowi Oli- 
zarowi-Wołczkowiczowi. 
Przez ponad trzy wieki (do 
1877 r.) pozostały one w rę
kach rodziny Olizarów, co 
na Kresach Wschodnich 
należało do rzadkości. 
Olizarowie byli autochto
nicznym rodem ruskim. Jed
na linia tego rodu - Szyło- 
wiczowie herbu Kierdeja - 
wygasła na początku XVI 
w., druga - Wołczkowiczo- 
wie herbu Chorągwie Kmi
tów - przetrwała do czasów
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obecnych. Podstawy przy
szłego znaczenia i bogactwa 
rodziny stworzył wspomnia
ny Iwan Olizar (ok. 1520- 
1577), uczestnik zmagań 
z Moskwą i Tatarami. Jego 
syn Adam (1572-1624), rot
mistrz i poseł na sejmy, 
przeszedł z prawosławia na 
katolicyzm i w 1602 r. ufun
dował w Korosteszowie ko
ściół katolicki. Kolejny, za
chowany do dziś kościół 
ufundował Józef Kalasanty 
Olizar (ok. 1748 - ok. 
1814), szambelan królew
ski, poseł na Sejm Czterolet
ni, uczestnik insurekcji ko
ściuszkowskiej i konspira
cyjny działacz niepodległo
ściowy. Za jego czasów Ko- 
rosteszów otrzymał od króla 
Stanisława Augusta przywi
leje na jarmarki i prawo 
magdeburskie. Następnym 
właścicielem był jego brat 
Filip Nereusz Olizar (1750- 
1816), podczaszy litewski, 
działacz społeczny i poli
tyczny, członek Komisji Są
dowej Edukacyjnej i bliski 
współpracownik Tadeusza 
Czackiego. Pośród wałów 
zamku obronnego wybudo
wał dwór i zapełnił go pa
miątkami rodzinnymi oraz 
dziełami sztuki. Ufundował 
też w Korosteszowie cer
kiew, szpital i szkołę. Za po
wiązania Józefa Kalasante
go z ruchem niepodległo
ściowym ukazem Katarzyny 
II z 1794 r. dobra zostały za- 
sekwestrowane, wkrótce 
jednak car Paweł I zwrócił 
je właścicielowi. W wyniku 
podziału dóbr po śmierci Fi
lipa Nereusza, jego starszy 
syn Narcyz (1794-1862, 
późniejszy senator-kaszte- 
lan Królestwa Polskiego, 
powstaniec z 1831 r., dzia
łacz Wielkiej Emigracji 
i pamiętnikarz) otrzymał 
Woiczków na Wołyniu, 
a Korosteszów dostał młod
szy syn Gustaw (1798- 
1865), marszałek szlachty 
guberni kijowskiej, poeta 
i publicysta. Wybudował tu 
zakład kąpielowy wzorowa

ny na zakładach słynnego 
Priessnitza. W swych do
brach zastosował nowocze
sny płodozmian i planową 
gospodarkę leśną. Pod ko
niec życia przekazał Koro
steszów swemu synowi Ka
rolowi i przeniósł się do 
Drezna, gdzie w swym pała
cu prowadził ożywione ży
cie towarzyskie. Karol Oli
zar mało interesował się oj
cowizną. Po jego śmierci 
(w 1877 r.) dobra zostały 
wystawione na sprzedaż. 
Ponieważ carat nie zezwalał 
na zakup ziemi przez Pola
ków, majątek nabył rosyjski 
książę Gorczakow. Ostat
nim właścicielem był (do 
1917 r.) Aleksiej Plemianni- 
kow.
Gustaw Olizar nie mieszkał 
w dworze ojcowskim, lecz 
w wiejskim domku z ozdob
nym ogrodem rozciągają
cym się nad rzeką. Był to 
dom z wieżyczką, na której 
powiewała herbowa flaga. 
Mieścił bogate zbiory na
ukowe i artystyczne, groma
dzone przez wiele pokoleń. 
Były tam obrazy Macrino 
d’Alba, szkoły Domenichi- 
na, a także florentyńczyka 
G. Bezzuolego. Dwie 
ogromne kompozycje histo
ryczne, pędzla Franciszka 
Smuglewicza, były apoteozą 
rodu Olizarów - „Akt roz
graniczenia Litwy z Księ
stwem Mazowieckim 1358” 
i „Sesja Trybunału Lubel
skiego pod laską Kajetana 
Olizara...” (1781). Drugi 
z tych obrazów był portre
tem zbiorowym wielu oso
bistości czasów stanisła
wowskich. W salonach wi- 
siały liczne portrety Oliza
rów i osób z nimi związa
nych. Biblioteka liczyła kil
ka tysięcy tomów, a bogate 
archiwum miało nieocenio
ną wartość dla poznania 
historii Kresów Południo
wo-Wschodnich. Dom Gu
stawa Olizara był jednym 
z ważniejszych ośrodków 
życia kulturalnego na Ki- 
jowszczyźnie.

W ufundowanym przez Jó
zefa Kalasantego Olizara 
późnobarokowym kościele 
parafialnym do 1917 r. znaj
dowała się krypta grobowa 
właścicieli (ostatni z rodu 
pochowany tu został w 1913 
r. Włodzimierz Olizar). 
W wielkim ołtarzu wisiał 
obraz Ukrzyżowania pędzla 
F. Smuglewicza.

Jadąc do Korosteszowa 
nie spodziewałem się 
znaleźć polskich pamiątek. 

Z informacji uzyskanych 
w Żytomierzu wynikało, że 
nie ocalało nic. Miłym za
skoczeniem był więc widok 
odrestaurowanego nie tak 
dawno kościoła oraz zdewa
stowanego (lecz przecież 
istniejącego) dawnego pała

cu Olizarów. Kościół ma fa
sadę rozczłonkowaną kane- 
lowanymi pilastrami o styli
zowanych głowicach ko- 
rynckich. Dekorują ją cztery 
ślepe okna, zamknięty 
ćwierćkolistym lukiem wy
datny fronton z łagodnymi 
spływami, zdwojone pila- 
stry oraz dwie ażurowe wie
życzki nakryte kopulkami- 
-sygnaturkami. Zamknięta 
w 1936 r. świątynia, w dwa 
lata później przebudowana 
została na kinoteatr i utraci
ła zabytkowe wnętrza. Oca
lała tylko architektura oraz 
marmurowe epitafium nad 
drzwiami wejściowymi do 
dawnej kaplicy grobowej 
o treści: „D.O.M! / W tem 
schronieniu / Złożone zwło
ki / ŚP. Ludwiki ze Szczyt- 

Spotkanie z książką

Na kresowych drogach

Nasz redakcyjny kolega, Jarosław Komo
rowski, rozpoczął w świdnickim oddzia
le PTTK wydawanie cyklu zatytułowanego 

Kresowym szlakiem: kapliczki, pomniki, gro
by. Jest to zamierzenie bardzo trudne, wy
maga nie tylko szczegółowej kwerendy źró
dłowej, ale przede wszystkim niezliczonych 
poszukiwawczych wędrówek po Kresach. 
Większość z tych obiektów uległa już zagła
dzie - nienawiść do religii i kulturowej tożsa
mości ziem zagarniętych w 1939 r. przez 
ZSRR widać w tym wypadku najlepiej. 
Część pierwsza cyklu (wydana w 1997 r.) 
objęta teren dawnego województwa pole
skiego, podzielonego dziś między Białoruś 
i Ukrainę. Autor uwzględnił kapliczki, figury, 
pamiątkowe krzyże i kopce, tablice, stupy 
graniczne, także pomniki na cmentarzach. 
Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie 
obiektów istniejących i nie zachowanych. 
W przygotowaniu znajduje się teren ziemi 
nowogródzkiej, (mk)
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tów / Olizarowej / Ostatecz
nego względem siebie / 
Oczekują wyroku / Człowie
cze / pomnij że spraw two
ich / masz sędzią / współ
czesnych, potomność / i Bo
ga / Roku MDCCCI dnia 11 
listopada s.s.”. Przepadło 
natomiast długie poświęco
ne jej epitafium na ze
wnętrznej ścianie kaplicy. 
Zachował się chór muzycz
ny wsparty na czterech ko
lumnach, z balustradą deko
rowaną wstęgami girland, 
kanelowane pilastry przy lu
ku tęczowym oraz pary pila- 
strów po obu stronach nawy. 
Pozostały też sklepione piw
nice. Kryptę Olizarów splą
drowano i zniszczono. 
Obecnie w kościele gospo
darzą księża salezjanie, któ

rzy prowadzą tam m.in. ora
torium dla młodzieży. We
dług relacji jednego 
z mieszkańców, kościół po
łączony był podziemnym 
przejściem z drugim brze
giem rzeki Teterew.
W odległości około 100 
m od kościoła stoi dawny 
dwór Olizarów, oficjalnie 
zajmowany przez Urząd 
Statystyki, praktycznie jed
nak opuszczony i zdewasto
wany, zwłaszcza wewnątrz. 
Ocalał przed nim ocembro
wany basen i ślady fontan
ny, którą kiedyś zdobiły ka
mienne lewki, przeniesione 
obecnie na schody przy 
bocznym wejściu do dworu. 
Basen ten był zapewne ele
mentem wspomnianego za
kładu przyrodoleczniczego 

Gustawa Olizara. Zachowa
ły się fragmenty dawnego 
parku ze starodrzewiem, po
łożonego na stokach strome
go jaru opadającego ku rze
ce. Poniżej dworu, w małym 
wąwozie widać stary mur. 
Być może jest on pozostało
ścią po mostku spinającym 
niegdyś brzegi parowu.

Podobnie jak w Żytomie
rzu, brzegi Teterewu w Ko- 
rosteszowie są skaliste. Za 
miastem, po drugiej stronie 
mostu znajduje się skalne 
gniazdo z głazem, na któ
rym zachowała się wyryta 
inskrypcja „FELIŃSKI”, 
wykonana na polecenie jed
nego z Olizarów na cześć 
goszczącego w Korosteszo- 
wie poety Alojzego Feliń

skiego, który miejsce to so
bie upodobał. W odległości 
około 2 km od „skały Feliń
skiego”, wśród kolejnego 
usypiska głazów, znajdują 
się inskrypcja „IADWI- 
NIA” i data „1849”, wyko
nane na polecenie Gustawa 
Olizara na cześć jego sio
stry Jadwigi. Oba te kamie
nie, usytuowane w otocze
niu sosnowych lasów i łąk, 
są dodatkową i rzadko już 
spotykaną na tych terenach 
atrakcją. Nie trafiłbym do 
nich, gdyby nie doprowa
dził mnie tam miejscowy 
przewodnik, Igor Timo- 
szenko, młody entuzjasta 
historii tych ziem.

Zbigniew Hauser

Epigon baroku
W połowie drogi między 

przejściem granicz
nym w Eoździejach (lit. 

Lazdijej) a znaną litewską 
miejscowością uzdrowi
skową Druskienniki, 
w niewielkim miasteczku 
Wiejsieje (lit. Veiseiai), 
zwanym też Wysokim 
Dworem nad jeziorem 
Hańcza, tuż przy szosie 
wznosi się jeden z naj
większych kościołów na 
Litwie; jego patronem jest 
św. Jerzy. Pierwszą, 
prawdopodobnie drewnia
ną świątynię ufundował 
i uposażył w 1525 r. kniaź 
słucki Jerzy Siemieono- 
wicz. W 1674 r. kościół 
obrabowano i pozostawio
no bez kapłana. Dopiero 
po blisko stu latach - 
w 1762 r. - wzniesiono 
tymczasową budowlę 
z desek, zaś pięć lat póź
niej - świątynię drewnia
ną. W roku następnym 
ówczesny właściciel mia
steczka - biskup wileński 
Ignacy Massalski, przystą
pił do budowy nowego ko
ścioła. Tę murowaną, trój- 
nawową świątynię w stylu 
barokowym, z fasadą

wzorowaną na rzymskim 
kościele II Gesu, wzno
szono blisko czterdzieści 
lat. Ukończono ją dopiero 
w 1617 r. staraniem spad
kobierczyni biskupa, Wik
torii Ogińskiej, wdowie po 
Mikołaju Żyniewiczu. Obo
wiązek zakończenia budo
wy i utrzymywania kościo
ła byt warunkiem uzyska
nia spadku, z czego wła
ścicielka nie wywiązała 
się w całości - budowli nie 
zasklepiono, jedynie przy
kryto stropem. Dziewięć
dziesiąt lat później prze
prowadzono jej remont. 
Równocześnie poddano 
konserwacji trzy stare ob
razy stanowiące wyposa
żenie świątyni. Do dzisiaj 
w kościele zachowały się 
dwa obrazy z XVIII w. 
i dzwon z 1650 r. Ołtarz 
główny z XIX w. łączy ele
menty późnego baroku 
i klasycyzmu. Obok fasa
dy kościoła - prawdopo
dobnie w końcu ubiegłego 
wieku - wzniesiono pro
stą, drewnianą dzwonni
cę.

Jolanta B. Kucharska
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Piramida pod Wągrowcem

Grobowce w kształcie pi
ramidy, czyli ostrosłupa 
o podstawie kwadratu, 
stawiane są od kilku tysiącleci. 

Poza egipskimi, do najbardziej 
znanych starożytnych piramid 
należy stojący w Rzymie grobo
wiec Cestiusza, pretora zmarłe
go w 12 r. p.n.e.; zbudowany 
z bloków kamiennych ma wyso
kość 35 m. W Polsce, w obec
nych jej granicach grobowce 
o takim kształcie są unikatami. 
Najbardziej znana i najwyższa 
(20 m) jest „piramida” w Rapie 
na Mazurach, zbudowana 
w 1811 r. Spoczywają w niej 
członkowie rodziny hrabiego 
Friedricha Heinricha von Faren- 
heita. Natomiast najstarszym 
obiektem, pochodzącym z po
czątku XVII w., jest grobowiec 
arianina Pawła Orzechowskie
go, znajdujący się w pobliżu wsi 
Krupę koło Krasnegostawu 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 5, 1995). Kolejna „piramida” 
stoi we wsi Rożnów koło Woł
czyna na Opolszczyźnie - posta
wiona została w 1780 r. przez 
generała majora Karla Adolfa 
Augusta von Eben und Brunnen. 
Najmłodszy grobowiec w kształ
cie piramidy znajduje się pod 
Wągrowcem na Pałukach, 2 km 
od centrum miasta i w przeci
wieństwie do wcześniej wymie
nionych polskich „piramid” 
wzniesionych dla wyznawców 
religii protestanckich, ten gro
bowiec jest miejscem spoczyn
ku katolika - rotmistrza Fran
ciszka Jerzego Łakińskiego. 
Wiemy o nim, że urodził się 10 
marca 1768 r. w Szczerbinie 
pod Łobżenicą, od 1790 r. służył 
jako oficer w wojsku pruskim, 
w 1807 r., po pokoju w Tylży 
i utworzeniu Księstwa War
szawskiego, wstąpił do wojska 
polskiego. W latach 1808-1814 
walczył u boku Napoleona, za 
co został odznaczony orderami 
Virtuti Militari i francuską Le
gią Honorową. W 1830 r. za
mieszkał w Wągrowcu. W testa
mencie sporządzonym w 1837 r. 
Łakiński hojnie uposażył szpital 
miejski oraz przeznaczył pienią

dze na założenie domu sierot. 
Co roku sześć par wstępujących 
w dniu jego imienin w związki 
małżeńskie miało otrzymywać 
procent od 6 tysięcy talarów je
go funduszy. W testamencie za
pisał również pieniądze na swój 
grobowiec, który prawdopodob
nie sam zaprojektował, oraz na 
mający stanąć w pobliżu dom 
dla dozorcy. Zgodnie z wolą rot
mistrza strażnikiem jego gro
bowca miał być zawsze inwali- 
da-kawalerzysta. Łakiński zmarł 
4 czerwca 1845 r.
Grobowiec rotmistrza ma 
kształt najbardziej zbliżony do 
starożytnego pierwowzoru: jest 
to wyrastający bezpośrednio 
z ziemi surowy ostrosłup bez 
żadnych cokołów i gzymsów. 
Jako budulca użyto tutaj ciosa
nego kamienia. Wysoka na oko
ło 10 m budowla ma wejście od 
strony południowej zamknięte 
żelaznymi drzwiami, na których 
zawieszona była mosiężna tabli
ca z napisem: „ś.fp. / FRANCI
SZEK ŁAKIŃSKI / ROT
MISTRZ WOJSK POLSKICH / 
W LATACH 1808-1814 / URO
DZIŁ SIĘ 10 MARCA 1768 r. / 
UMARŁ 4 CZERWCA 1845 r. / 
P. i R.” Pod napisem na wieńcu 
laurowym umieszczono miecz 
skrzyżowany z pochodnią. Poni
żej znajdowały się podobizny 
orderów nadanych rotmistrzo
wi: Legii Honorowej i Virtuti 
Militari. Tablica została skra
dziona wiosną 1995 r. i do dzi
siaj jej nie odnaleziono. Wokół 
grobowca postawiono cztery 
murowane słupy zwieńczone 
napoleońskimi orłami, które za
ginęły w czasie ostatniej wojny. 
Kilkadziesiąt metrów na pół
nocny wschód od grobowca, na 
kulminacji wzniesienia, stoi 
neobarokowa trójgraniasta ko
lumna, murowana z cegły 
i otynkowana, zwieńczona wy
ciętą z blachy sylwetką konia. 
Zgodnie z miejscową tradycją 
jest to miejsce pochówku konia 
rotmistrza. Kolumna była nie
gdyś ogrodzona żeliwnym płot
kiem ustawionym między ka
miennymi słupkami; dziś z całe-

1. „Piramida” 
od strony 
potudniowo- 
-zachodniej

2. Wejście 
do grobowca 
z tablicą 
przed
jej kradzieżą

3. Kolumna 
konia

(zdjęcia: 
Wojciech 
Mielewczyk)
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go ogrodzenia zostało tylko 
sześć słupków.
Po wybudowaniu grobowca całe 
wzgórze zostało obsadzone so
snami. Łakiński miał podobno 
powiedzieć, że kiedy drzewa 
urosną do wysokości jego gro-

stanu nie wpłynęło nawet wpisa
nie grobowca i kolumny do reje
stru zabytków w 1983 r. Co gor
sza, ostatnie lata przyniosły po
ważne zagrożenia dla tych 
obiektów, przede wszystkim ze 
strony wandali. Oprócz wspo-

bowca, Polska odzyska niepod
ległość, co sprawdziło się 
w 1918 r. Stojący u podnóża 
wzniesienia domek, zgodnie 
z życzeniem rotmistrza, aż do 
ostatniej wojny zamieszkiwał 
inwalida z kawalerii, który peł
nił obowiązki stróża; na objęcie 
tej posady ponoć zawsze było 
wielu chętnych. Od nazwiska 
rotmistrza całe porośnięte lasem 
wzgórze przyjęło się nazywać 
Łakiną. Mimo cmentarnego 
charakteru tego miejsca już 
w okresie międzywojennym sta
ło się ono terenem spacerów 
mieszkańców Wągrowca. Na 
wzniesieniu urządzono alejki, 
ustawiono ławki.
Obecnie teren jest zaniedbany, 
a obie budowle systematycznie 
niszczone. Nie ma tam dziś ła
wek, a przebieg alejek jest już 
nieczytelny. Na poprawę tego 

mnianej już kradzieży tablicy, 
„nieznani sprawcy” zaczęli roz
kuwać grobowiec. Dewastowa
na jest również kolumna, którą 
pokrywają napisy o treści nie li
cującej nie tylko z tym miej
scem. Swoje piętno odciska 
również przyroda: „piramida” 
porasta mchem, a pokrzywy 
i zdziczałe krzewy utrudniają 
dojście do niej; na kolumnie 
murszeją cegły i sypią się da
chówki z gzymsów, rdza prze
żera żelazne drzwi grobowca 
i blaszanego konia na kolumnie. 
Ze względu na unikatowość 
tych obiektów warto przeprowa
dzić ich konserwację, a nawet 
odtworzyć tablicę rotmistrza, 
oraz pomyśleć o właściwym za
bezpieczeniu grobowca i urzą
dzeniu całego wzgórza.

Wojciech Mielewczyk

Akcja dwory

Nikłe ślady

1.2. Jamna: 
resztki ziemnych fortyfikacji (1) 

i ruina dworskiej piwnicy (2)Dorzecze górnego Wiaru 
w drugiej połowie XV 
w. zostało intensywnie 
zasiedlone, a jedną z pierw

szych wsi, które wtedy powsta
ły, była Jamna Dolna. Pierwsza 
wzmianka o niej pochodzi 
z 1469 r., kiedy nazywała się 
jeszcze Marunawolya (być mo
że założył ją jakiś Maruna?). 
W 1494 r. pojawia się już pod 
nazwą Jamna. Nieco później 
powstała Jamna Górna, w wyż
szym biegu potoku Jamninka. 
Obie wsie istniały do połowy 
lat czterdziestych naszego stu
lecia, kiedy w efekcie „Akcji 
Wisła” podzieliły los wielu 
miejscowości w tej pięknej 
okolicy i znikły z powierzchni 
ziemi. Ich pierwotnej zabudo
wy już nie ma, a nieliczne śla
dy - to zarośnięte cmentarze, 
krzyże przydrożne, stare drze
wa owocowe i kapliczki.

(zdjęcia: 
Bożena Korecka-Szczerba)

Na prawym brzegu Jamninki, 
nieopodal jej ujścia do Wiaru, 
na wysokiej skarpie znajdują 
się resztki renesansowego dwo
ru otoczone czworoboczną for
tyfikacją bastejową, po 
wschodniej i północnej stronie 
okolone fosą. Część fosy i wa
łów od strony drogi do Adamo
wa zniwelowano w latach sie
demdziesiątych podczas przy
gotowywania placu do składo
wania drewna. Zarys podwyż
szonego majdanu, pozostałości 
fundamentów oraz piwnica 
wskazują, że był to dość typo
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wy w południowo-wschodniej 
Polsce dwór zbudowany na pla
nie wydłużonego prostokąta, 
datowany na XVI w. Jamna 
w tym czasie stanowiła wła
sność Korniaktów i oni to za
pewne zbudowali dwór oraz 
otoczyli go fortyfikacją. Póź
niej wieś należała do Droho- 
jowskich, w drugiej ćwierci 
XVII w. do Mikołaja Ossoliń
skiego, który w zachowanym 
lochu więził swoją żonę, Kata
rzynę ze Starołęskich. Zacho
wała się obszerna, prostokątna 
piwnica kamienna o wysokości 
ponad 3 m, zbudowana z nie
wielką domieszką cegły pal
cówki i zendrówki, wewnątrz 
otynkowana. Rysujące się od 
północy zagruzowane wejście 
w formie szyi prowadzi do 
przestronnego, przekrytego ko
lebkowo wnętrza z później
szym słupem kamiennym, pod
pierającym sklepienie; w ścia
nach widnieją dwa okna.

Drugi dwór znajdował się kil
kanaście kilometrów na połu
dniowy wschód od opisanego, 
w nieistniejącym już dziś Ada
mowie. Jego materialne pozo
stałości są tu prawie niewi
doczne, a ślady fortyfikacji 
ziemnych pokrywa las. Prze
kaz historyczny dotyczący te
go dworu nawiązuje do wiel
kiego buntu chłopskiego, zwa
nego powstaniem Chmielnic
kiego. Jesienią 1648 r. dotarł 
on do ziemi przemyskiej, kie
dy zagon kozacko-tatarski 
uderzył na Przemyśl. Do buntu 
dołączyli właśnie mieszkańcy 
Adamowa i kilku okolicznych 
wsi, którzy napadali na dwory 
pod wodzą niejakiego Piń- 
czowskiego. Niewiele brako
wało, aby ich ofiarą padł póź
niejszy znakomity pisarz i po
lityk, założyciel miasteczka 
Fredropol, fundator klasztoru 
i Kalwarii Pacławskiej, kaszte
lan lwowski i wojewoda po
dolski Andrzej Maksymilian 
Fredro. Przebywał on w arła- 
mowskim dworze obleganym 
przez chłopów, którzy grozili 
mu wbiciem na pal. Fredro 
obronił się jednak, a wydarze
nia te opisał w specjalnej tzw. 
protestacji.

Bożena 
Korecka-Szczerba

Akcja cmentarze

Świadectwo 
historii miasta

Cmentarze są jednym 
z istotniejszych ele
mentów polskiego 
krajobrazu. Można je trakto

wać jako dziedzictwo histo
ryczne, które jest nośnikiem 
zjawisk kulturowych i praw
dziwą skarbnicą wiedzy. Łą
czą w sobie zarówno walory 
historyczne, jak i przyrodni
cze. Stanowią symbol prze
mijania, kruchości i znikomo- 
ści ludzkiego życia. Są miej
scem przebrzmiałego czasu, 
które rozszerza pole naszej 
świadomości tak dalece, że 
możemy objąć rewiry prze
szłości normalnie niedostęp
ne dla jednego pokolenia. Za
tem symbol przemijania staje 
się apoteozą trwania. Jaro
sław Iwaszkiewicz stwierdził: 
„Gdyby nie groby, w ogóle 
nie istniałaby historia ludzko
ści, ani jako sztuka, ani jako 
nauka”.
Największy rozkwit Łaska - 
miasta w woj. sieradzkim - 
przypadl na okres świetności 
rodu Łaskich. Tutaj urodził 
się Jan Łaski (1456-1531), 
kanclerz wielki koronny 
i prymas polski. Z Łaska po
chodzili również Jan Łaski 
(1499-1560) - teoretyk i re
formator kościoła kalwiń
skiego oraz Hieronim, Jaro
sław i Stanisław Łascy - wo
jewodowie sieradzcy w la
tach 1511-1550. Jednym 
z nielicznych miejsc, gdzie 
możemy poznać dzieje mia
sta, jest cmentarz parafialny, 
usytuowany na piaszczystej 
skarpie doliny rzeki Grabi. 
Obecnie podlega on nadzoro
wi katolickiego kościoła Na
wiedzenia Najświętszej Ma
rii Panny i św. Michała Ar
chanioła. Fundatorem świą

tyni byl arcybiskup gnieź
nieński Jan Łaski. Dzięki nie
mu kościół erygowano do 
rangi kolegiaty, która istniała 
do 1819 r. Na cmentarzu ko
ścielnym Jan Łaski polecił 
rozsypać ziemię z Jerozolimy 
i innych miejsc świętych oraz 
uzyskał od papieża dla po
grzebanych w tym miejscu 
wszelkie odpusty. Stąd też 
wielu możnych i zasłużonych 
dla miasta obrało kościół 
i otaczający go cmentarz za 
miejsce pochówku. Istnieją 
tu obszerne podziemia ko
ścielne, w których do tej pory 
znajdują się liczne trumny ze 
szczątkami zmarłych. W cza
sie drugiej wojny światowej 
część krypt kościelnych 
zniszczyli Niemcy, usuwając 
z nich trumny m.in. byłych 
właścicieli Łaska. Prochy 
tych osób przeniesiono na 
cmentarz i pochowano we 
wspólnej mogile.
W XIX w. Łask byl wielona
rodowościowym miastem, 
gdzie poza Polakami miesz
kali Żydzi, Niemcy i Rosja
nie, co znalazło odbicie w ar
chitekturze łaskiego cmenta
rza, założonego w pierwszej 
połowie XIX w. Teren tego 
chrześcijańskiego cmentarza 
podzielony był na trzy czę
ści: południowo-zachodnią - 
prawosławną i środkową - 
ewangelicką, pozostały ob
szar należał do katolików. 
Początkowo cmentarz zaj
mował około 2 ha po
wierzchni, miał regularny 
kształt oparty na geome
trycznym podziale kwater. 
Prawdopodobnie wówczas 
okalał go wysoki mur zbudo
wany z czerwonej cegły 
z trzema bramami, z których 

najstarsza pochodzi z 1882 r. 
W centralnej części w 1827 
r. postawiono kaplicę św. 
Franciszka Serafickiego. 
Obecnie powierzchnia cmen
tarza wynosi 5,72 ha i po
dzielona jest na 28 kwater. 
Najstarszym grobowcem na 
cmentarzu jest grób rodziny 
Konickich z 1842 r., zbudo
wany z czerwonej cegły. 
W części ewangelickiej prze
trwała mogiła Karola Grassa 
z 1848 r. Pozostałe interesu
jące budowle cmentarne po
chodzą z drugiej połowy XIX 
w. Jednak największe warto
ści artystyczne ma architek
tura zachowana w dawnej 
części prawosławnej, gdzie 
występują różnorodne formy 
rzeźbiarskie, charaktery
styczne dla XIX i pierwszej 
połowy XX w. Są to np. bo
gato zdobione płyty nagrob
ne, obeliski, postumenty 
zwieńczone prawosławnymi 
krzyżami i kwiatonami oraz 
pełnoplastyczne rzeźby o cha
rakterze figuralnym i alego
rycznym. Na uwagę zasługu
je grób małego kniazia Sier
gieja Dmitriewicza Czaraga- 
jewa, który zmarł w Łasku 
w 1892 r., mając zaledwie 
kilka miesięcy oraz nagrobek 
z 1908 r. Marii Pawłownej 
Praskuro-Suszczyńskiej.
W pobliżu wejścia, po prawej 
stronie głównej alei uwagę 
zwraca rodzinny grobowiec 
Schweycerów - ostatnich 
właścicieli dóbr łaskich i za
łożycieli miejscowości letni
skowej Kolumna pod Łodzią. 
Bardzo pięknym nagrobkiem 
z płaskorzeźbą z czerwonego 
piaskowca jest mogiła rodzi
ny Zalewskich z początku lat 
trzydziestych XX w. Ślad po
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nowszej historii stanowią 
trzy groby poległych za oj
czyznę w czasie drugiej woj
ny światowej. W pobliżu 
bocznej starej bramy wej
ściowej znajduje się symbo
liczny grób żołnierzy Armii 
Krajowej Obwodu i Regionu 
Łask: majora Bogdana Gór
skiego pseud. „Łysy”, po
rucznika Zenona Ziemniewi- 
cza pseud. „Czarny”, porucz
nika Artura Balickiego 
pseud. „Oskar” i kaprala Ele
onory Górskiej pseud. „Świ
tezianka”. Przy głównej alei, 
na wschodnim krańcu cmen
tarza, postawiono obelisk po
święcony żołnierzom pole
głym w 1939 r. W środkowej 
części znajdujemy grób - 
symbol pojednania Niemców 
z Polakami. Zginęli oni w Ła
sku w styczniu 1945 r. i zo
stali pochowani we wspólnej 
mogile.

1. Brama 
wejściowa 

z 1882 r.
2. Zniszczony 

grobowiec 
rodziny 

Konickich 
z 1842 r.

3. Nagrobek 
Karola Grassa 

z 1848 r. 
w części 

ewangelickiej
4. Jeden 

z ładniejszych 
nagrobków 

w prawosławnej 
części 

cmentarza

(zdjęcia: 
Leszek 

Kucharski) 3
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Do największych zagrożeń 
starych, wielo wyznaniowych 
chrześcijańskich cmentarzy 
należą pochówki rotacyjne. 
Powodują one wymianę i nisz
czenie nagrobków ze znaczną 
szkodą dla charakteru obiek
tów. Obserwuje się to zwłasz
cza tam, gdzie brakuje miejsca 
na nowe pochówki, a społecz
ności wyznaniowe inne niż 
katolickie są dziś nieliczne 
bądź w ogóle ich nie ma. Do
tyczy to przede wszystkim 
cmentarzy ewangelickich 
i prawosławnych. Na miejscu 
starych, bogato zdobionych 
nagrobków pojawiają się no
we, bezstylowe, często wyko
nywane z lastryka. Zjawisko 
to obserwujemy również na 
cmentarzu łaskim, gdzie naj
bardziej narażona na zagładę 
jest część ewangelicka. Nie 
konserwowane od wielu lat 
nagrobki rozsypują się i nale
ży przypuszczać, że w niedłu
gim czasie na ich miejscu po
jawią się współczesne groby. 
Podobna sytuacja ma miejsce 
w części prawosławnej - i tu 
widzimy nowe pochówki 
z pomnikami lastrykowymi.
Łaski cmentarz jest histo
ryczną pamiątką tego miasta. 
Należy zatem zadbać o to, 
aby nie zostały zniszczone je
go części, które są świadec
twem dziejów tego regionu. 
Szczególną opieką trzeba 
otoczyć najstarszą część 
cmentarza, pilnych prac re
montowych wymagają stare 
pomniki ewangelickie i pra
wosławne, konieczny jest 
także remont najstarszego 
grobowca z 1842 r. oraz 
wszystkich pozostałych gro
bów w pobliżu kaplicy. Po
winno się również odrestau
rować bramy z XIX w. oraz 
odnowić fragment zabytko
wego ogrodzenia cmentarne
go. Pielęgnacji i bieżącej 
konserwacji wymagają też 
sędziwe drzewa, które rosną 
na cmentarzu. Wartości hi
storyczne i architektoniczne 
przemawiają za tym, żeby ła
ski cmentarz uznać za zaby
tek kultury materialnej.

Maria Kurząc 
Leszek Kucharski

Akcja dwory

Na leśnej polanie
Na południowym krań

cu Puszczy Białowie
skiej , tuż przy granicy 
z Białorusią znajduje się ob

szerna polana. Kiedy dotrze
my do niej piaszczystą, leśną 
drogą, odchodzącą od żwiro
wego gościńca łączącego Sta- 
rzynę z Wojnówką, dojrzymy 

właściciel majątku Laski pod 
Warszawą, chcąc postawić 
dom dla swojej matki. Miesz
kała ona wówczas w Woj- 
nówce z młodszym synem 
Anatolem i jego żoną Matyl
dą, byłą kasjerką w słynnej 
warszawskiej restauracji 
„Ziemiańska”. Odmienne za

szlachecka rezydencja. Jej 
nazwa wzięła się od okolicz
nych lasów, w których prze
ważały jodły, ale zaczęto jej 
używać dopiero w drugiej de
kadzie obecnego stulecia.
W 1915 r. Samuel Wołyńce- 
wicz wraz z rodziną udał się 
jako „bieżeniec” w głąb Ro-

1. Elewacja południowa dworustojący niemal na jej środku, 
przysłonięty nieco przez kilka 
brzóz i świerków drewniany 
dwór. Na podstawie położe
nia i wyglądu budynku moż
na byłoby sądzić, że jest to 
duża, zbudowana może tro
chę na wyrost w stosunku do 
miejscowych potrzeb, leśni
czówka. Bo i rzeczywiście 
trudno wymarzyć sobie lep
sze miejsce na tego typu sie
dzibę, zresztą stał tutaj nie
gdyś dom leśniczego zawia
dującego lasami wchodzący
mi w skład majątku Wojnów- 
ka należącego do rodziny 
Wołyńcewiczów.
Prawdopodobnie w 1886 r. 
zaczęto rozbudowywać leśni
czówkę, a być może od pod
staw budować w jej pobliżu 
nowy dwór. Zajął się tym Sa
muel Bernard Wołyńcewicz, 

interesowania i nawyki, które 
wyniosły ze swoich domów 
obie panie na Wojnówce, by
ły przyczyną wzajemnej nie
chęci, uniemożliwiającej 
mieszkanie pod jednym da
chem. W czasie, gdy trwała 
budowa dworu dla „Starszej 
Pani Wojnowskiej”, Samuel 
Bernard Wołyńcewicz, oże
niony z Antoniną z Podgór
skich, sprzedał swoje dobra 
w Laskach i przeniósł się na 
Polesie, by w 1895 r. wziąć 
w dzierżawę majątek Linie- 
wicze, leżący w pobliżu Ka
mieńca Litewskiego. Był on 
wtedy własnością rodziny 
Nielubowiczów, z której wy
wodzili się znani lekarze 
z profesorskimi tytułami. 
W 1901 r. dwór w Jodłówce 
był gotowy i miejsce niepo
zornej leśniczówki zajęła 

2. Nie odnawiany czworak 
rozpada się ze starości

(zdjęcia: Katarzyna 
i Jerzy Samusikowie)

sji, by w Rostowie nad Do
nem przeżyć bolszewicką re
wolucję i doczekać zakończe
nia pierwszej wojny świato
wej. Kiedy w 1919 r. wrócił 
do Liniewicz, zastał tam tyl
ko zgliszcza i popioły. Przy
jechał więc do Jodłówki i za
mieszkał wraz z żoną i sze
ściorgiem dzieci we dworze, 
który budował dla swojej 
matki. Dokończył wznosze
nie budynków gospodar
czych, które od strony 
wschodniej i południowej 
ograniczyły dworski dziedzi
niec, podczas gdy jego pie-
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rzeję północną stanowiły zbu
dowane wcześniej dwa czwo
raki. Obok sadu, założonego 
po stronie zachodniej dworu, 
powstał park, a w nim dość 
duży staw przeznaczony do 
hodowli ryb oraz lodownia, 
sernica i pasieka licząca 60 
uli. Ta ostatnia stała się 
oczkiem w głowie córki He
leny, która jako jedyna spo
śród licznego rodzeństwa nie 
założyła rodziny i pozostała 
z rodzicami w Jodłówce.
W latach międzywojennych 
dwór na leśnej polanie tętni! 
życiem. Wprawdzie dzieci 
Antoniny i Samuela rozpierz
chły się - z wyjątkiem Hele
ny - po świecie, ale na każde 
wakacje zjeżdżały do rodzin
nego gniazda z coraz większą 
liczbą wnucząt. Latem zja

wiali się letnicy z Warszawy, 
ceniący sobie piękne jodłow
skie lasy, wspaniałą atmosfe
rę dworu i jego niepospolitą 
kuchnię. Okoliczna ludność 
również nie stroniła od dwo
ru. Nie było dnia, aby zajmu
jąca się zielarstwem pani An
tonina nie udzieliła komuś 
pomocy. Do Heleny nato
miast przychodziły dzieci na 
bezpłatne lekcje prowadzone 
według programu pierwszych 
klas szkoły powszechnej. 
A w maju, wieczorami zbie
rały się we dworze wiejskie 
kobiety, by - bez względu na 
to, czy wyznawały prawosła
wie, czy były katoliczkami - 
śpiewać litanie do Matki Bożej 
przy fortepianowym akompa
niamencie „pani Jodłowskiej”. 
W 1933 r. Samuel Wołyńce- 

wicz podzielił cały majątek 
na części i oficjalnie, 
z udziałem notariusza sprze
dał go swoim córkom i sy
nom. Dzięki temu nie podle
gał on później reformie rol
nej; dwór z zabudowaniami 
gospodarczymi, ogrodem, 
sadem i parkiem otrzymała 
Helena. Jesienią 1939 r. zja
wili się w Jodłówce żołnie
rze Armii Czerwonej. Wypę
dzili z niej właścicieli, wy
cięli hektar sadu i duży frag
ment parku, zniszczyli bu
dynki gospodarcze. Kiedy 
przyszli Niemcy, kontynu
owali zaczętą przez Rosjan 
dewastację. W czasie wojny 
zginął starszy z dwóch sy
nów Samuela, Karol, oficer 
Wojska Polskiego, rozstrzela
ny przez Rosjan w Katyniu. 
Nie żyła już wówczas najstar
sza córka, Kazimiera Mrocz
kowska, zmarła w 1936 r.
Po zakończeniu wojny mają
tek został rozparcelowany, 
chociaż w 1946 r. udało się 
Stanisławowi Trzaskowskie
mu, mężowi Jadwigi - naj
młodszej córki Wołyńcewi- 
czów, uzyskać oficjalne po
twierdzenie ówczesnego 
urzędu ziemskiego, że Jo- 
dłówka nie podlega wywłasz
czeniu. Nikt jednak na to nie 
zwracał uwagi: las i park 
otrzymało nadleśnictwo 
Bielsk Podlaski, resztę wraz 
z zabudowaniami - Wojsko 

Ochrony Pogranicza. Żołnie
rze WOP nie byli lepsi od 
bolszewików. Wprawdzie, nie 
rozebrali dworu, jak to zrobi
li z jednym z czworaków 
i resztkami budynków gospo
darczych, ale nieumiejętnym 
remontem doprowadzili go 
do żałosnego stanu. Zryli też 
wokół ziemię, kopiąc ćwi
czebne rowy i transzeje. 
W latach 1954-1968 we dwo
rze znalazła się szkoła i być 
może dzięki temu nie zniknął 
on całkowicie. Parku nato
miast nie oszczędzono: wy
cięto najstarsze drzewa, oca
lałe z pożogi wojennej.
W 1957 r. udało się uzyskać 
na piśmie decyzję wojewody 
białostockiego nakazującą 
zwrócenie dworu Helenie 
Wołyńcewicz, a lasu Jadwi
dze Trzaskowskiej. Dzięki te
mu można było podpisać 
umowę z Kuratorium Oświa
ty na wynajęcie budynku 
dworskiego na cele szkolne 
i ustalić wysokość czynszu, 
który wypłacany był właści
cielce dworu do końca zajmo
wania go przez szkołę. Było 
to bardzo istotne, bowiem 
sam fakt, że instytucja pań
stwowa płaciła czynsz osobie 
prywatnej, uchronił później 
jej własność przed zakusami 
powiatowych władz partyj
nych. Samuel Bernard Wo
łyńcewicz zmarł w lipcu 1948 
r. z dala od Jodłówki, jego żo

W położonym pomiędzy Radomiem 
a Przysuchą Mniszku znajduje się 

wyjątkowy obiekt. Trochę zapomniany, 
bowiem jego istnienia nie zanotowano 
w Katalogu zabytków sztuki, figuruje je
dynie (od 1990 r.) w spisie zabytków wo
jewództwa radomskiego. Obiektem tym 
jest kapliczka słupowa wzniesiona, 
o czym informuje napis na kapitelu ko
lumny: „Anno Domini 1604”. Dominują
cym elementem prawie pięciometrowego 
obiektu wykonanego z piaskowca jest 
ośmioboczny stup zakończony wydatnym 
gzymsem. Ustawiono na nim czworo
boczną kapliczkę z wnęką, przykrytą na
miotowym daszkiem. Na nim znajduje się 
kula zwieńczona ażurowym krzyżem. We 
wnęce kapliczki, za żelazną kratą, stoją 
figurki Matki Boskiej i Świętego Jana. In
skrypcja na gzymsie informuje „O crux 
ave spes unica o redemptoris", pod nią 
na kapitelu wspomniany napis dotyczący

Kapliczka 
w Mniszku

czasu wzniesienia obiektu, a na trzonie 
kolumny herb Odrowąż i litery „Ce 
oraz od góry do dołu częściowo już zatar
ty napis: „(...) Fluget crucis mysterium 
quem came carnis conditions suspenses 
est patibulo ore dei (...) gloria ange pi is 
iustitia done nocis veniam (...)”. Herb Od
rowąż oraz wspomniana data pozwalają 
przypuszczać, że fundatorem obiektu byt 
ktoś z Odrowążów Kietlińskich. Przedsta
wiciele tego rodu mieli bowiem cmentarz 
właśnie w Mniszku, a na terenie tej para
fii znajdował się ich majątek Koryciska. 
W 1667 r. przy kościele parafialnym Jó
zef Odrowąż Kietliński wzniósł kaplicę 
św. Józefa. Warto też zaznaczyć, że na
zwa Mniszek wywodzi się od dawnych 
właścicieli wsi - mnichów benedyktyń
skich ze Świętego Krzyża, a od 1462 r. 
wieś należała do mnichów cysterskich 
z Wąchocka.

Adam Penkalla
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na Antonina wiele lat przed 
nim - w maju 1936 r. Ich 
wspólny grób znajduje się 
w lesie, nieopodal dworu, tuż 
przy drodze prowadzącej do 
Starzyny. Kryje on jednak 
tylko szczątki Antoniny, któ
ra za życia przykazała, aby ją 
tutaj po śmierci pochować. 
Prochy jej męża spoczywają 
na cmentarzu w Skarżysku.
W pobliżu grobu Wołyńcewi- 
czów stała przed wojną drew
niana kaplica, zbudowana ze 
składek okolicznych miesz
kańców, w której raz na dwa 
tygodnie odprawiane były na
bożeństwa. Otaczały ją nie
zwykle urodziwe brzozy, 
tworząc namiastkę „świętego 
gaju”. Nic więc dziwnego, że 
pobożna pani Antonina chcia- 
ła tu znaleźć ostateczne schro
nienie. Tymczasem w 1939 r. 
sowieccy żołnierze rozebrali 
kaplicę, pod topór poszły do
rodne brzozy i grób znalazł 
się w zwykłym lesie. Potem, 
jak na ironię losu, w jego naj
bliższym sąsiedztwie wznie
siono pomnik upamiętniający 
lejtnanta Armii Czerwonej, 
który gdzieś w tej okolicy 
zginął podczas walki z Niem
cami. W 1963 r. zmarła Hele
na i zgodnie z jej życzeniem 
Jodłówka przeszła na wła
sność pozostałych trzech 
sióstr. Dla uproszczenia for
malności spadkowych cały jej 
majątek zapisano na Zenona 
Krogulca, męża Marii z domu 
Mroczkowskiej. Kiedy w 1968 
r. szkoła przeniosła się do Sta
rzyny, udało się Zenonowi 
Krogulcowi odzyskać rodową 
własność Wołyńcewiczów. 
Chciał z pewnością przywró
cić jej dawną świetność, ale 
w owych czasach nie było to 
rzeczą łatwą.
Obecnie dwór nie pełni już 
funkcji ziemiańskiej rezyden
cji. Jest to raczej dom letni
skowy, niezbyt intensywnie 
użytkowany. Korzystają teraz 
z niego trzy osoby, mieszka
jące* stale w Warszawie: Mał
gorzata Bargiełowska - córka 
Zenona Krogulca, Ryszard 
Leja - syn Marii, trzeciej 
z sióstr Wołyńcewiczówien 
oraz Bogna Łazęcka - 
wnuczka Jadwigi Trzaskow
skiej. I ją najczęściej, bez 
względu na porę roku, można 
w Jodłówce zastać.

Katarzyna i Jerzy 
Samusikowie

Jeszcze do uratowania

Daleko od głównych 
tras komunikacyj
nych, przy wschod
niej ścianie Borów Tuchol

skich, leży wioska o nazwie 
Rulewo (woj. bydgoskie). 
Przy końcu wsi, tuż za zabu
dowaniami byłego PGR stoi 
okazały, dość jeszcze do
brze utrzymany, pałac, oto

karteluszem herbowym po
środku.
Rezydencja w Rulewie znaj
dowała się w XIX w. w rę
kach niemieckich, choć 
prawdopodobnie zbudowa
no ją na zrębach dworu 
z XVIII, może nawet XVII 
w., bowiem majątek już od 
XV w. był w posiadaniu po

wieś Buśnia, a także Rozgar- 
dy i Rulewko. Od XVI w. 
dobrami władali m.in. Ko- 
piccy, Kossowie, Konarscy, 
Dorpowscy, zaś od 1712 r. 
Pawłowscy, którzy utrzyma
li się tu do pierwszej połowy 
XIX w. To właśnie źródła 
pisane z XVIII w. wspomi
nają dwór szlachecki, choć

1.2. Widok pałacu (1) 
i kuźni (2)

(zdjęcia:
Henryk Kamiński)

czony rozległym, po części 
zapuszczonym parkiem. 
Piętrowy gmach zbudowano 
na planie prostokąta w stylu 
klasycystycznym około 
1860 r. Elewację frontową 
wzbogaca umieszczony na 
osi ryzalit z poprzedzającym 
go portykiem wspartym na 
czterech kolumnach, z tara
sem na piętrze. Ryzalit 
zwieńczony jest trójkątnym 
tympanonem z widocznym 

morskich rodzin szlachec
kich. Po raz pierwszy miej
scowość ta pojawia się 
w przywileju, jaki dla nowo 
budowanego kościoła w Ko
morsku wystawił w 1295 r. 
biskup kujawski Wisław. 
Akt lokacyjny na prawie 
chełmińskim otrzymało Ru
lewo od Henryka von Plotz- 
ke w 1310 r. W skład posia
dłości rycerskiej przez kilka 
stuleci wchodziła pobliska 

musiał istnieć już wcześniej. 
O stanie posiadłości w dru
giej połowie XIX w. infor
muje nas nieoceniony Słow
nik Geograficzny Królestwa 
Polskiego (wyd. 1889 r.): 
„Rulewo (22 domy, 300 
mieszkańców) razem z fol
warkiem Steinhof (2 domy, 
24 mieszkańców) i wsią 
Rozgardy (9 domów, 66 
mieszkańców) obejmuje 
1530 ha. (min. 815 ha. lasu, 
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33 ha. łąk, 537 ha. roli or
nej). Gorzelnia parowa, ha
mernia wyrabiająca głównie 
osie do wozów, hodowla by
dła holenderskiej rasy 
i owiec rasy Rambouillet”.
Z zabudowy z XIX w. 
oprócz pałacu zachowały się 
dworskie czworaki, a na te
renie folwarku kuźnia o cha
rakterystycznych podcie
niach, wybudowana z czer
wonej cegły w 1888 r. Cał
kiem możliwe, że kuźnia ta 
jest pozostałością istniejącej 
niegdyś wytwórni części do 
powozów, o której wspomi
na Słownik Geograficzny 
pod archaiczną dziś nazwą 
„hamernia”.
Około dwóch lat temu od
dział Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa 
w Bydgoszczy sprzedał ru- 
lewski pałac. Moja wizyta 
w Rulewie w październiku 
1997 r. i to, co tam zobaczy
łem, nie napawa optymi
zmem. Jeden z mieszkańców 
wioski powiedział, że od 
czasu sprzedaży nic się 
w pałacu nie dzieje. Rzeczy
wiście: wszystkie drzwi za
stałem zamknięte na głucho, 
czego niestety nie można po
wiedzieć o oknach pierwsze
go piętra. Mój rozmówca 
powiedział, że tak jest stale, 
przez otwarte okna pada do 
pomieszczeń deszcz i śnieg. 
A przecież pałac w Rulewie 
nadaje się jeszcze do za
mieszkania. Można by 
w nim umieścić np. pensjo
nat turystyczny lub inną tego 
rodzaju placówkę, czemu 
sprzyja kameralne otocze
nie. Założony w pierwszej 
połowie XIX w. park, boga
ty w okazy starodrzewia, po
przecinany sadzawkami, jest 
w znacznej części zarośnięty 
i wymaga sporo zabiegów 
pielęgnacyjnych. Okolice 
Rulewa są ciche, oddalone 
od cywilizacyjnego zgiełku 
i gwarantują spokój oraz au
tentyczny wypoczynek. 
W pobliżu ciągną się Bory 
Tucholskie, a opodal płynie 
rzeczka Mątawa; ze względu 
na szczególne walory krajo
brazowe ten odcinek Mąta- 
wy już w XIX w. nazwano 
„Szwajcarią Rulewską”.

Henryk Kamiński

Malowidła za półkami

O warszawskiej Pra
dze mówi się ostat
nio więcej niż zwy

kle, a to za sprawą jubile
uszu 350-lecia nadania jej 
praw miejskich. Mówi się 
wiele, co nie oznacza, że te
maty tabu należą do prze
szłości. Nie wszyscy chcą 
np. pamiętać, że przed 1940 
r. Praga była drugim co do 
wielkości (po Dzielnicy 
Północnej i Nalewkach) 
skupiskiem warszawskich 
Żydów. Po zagładzie getta 
i planowym zrównaniu 
z ziemią całej zabudowy 
znaczne obszary starej Pragi 
są dziś jedyną - w sensie 
ocalonego dziedzictwa ma
terialnego - warszawską 
dzielnicą żydowską. Żydzi 
stanowili 45-50% ogółu 
mieszkańców kwartału za
budowy okalającej Bazar 
Różyckiego: ulic Targowej, 
Brzeskiej i Ząbkowskiej, 
nazywanej powszechnie 
przed 1939 r. „praskimi Na
lewkami”.
W 1997 r. Towarzystwo 
Przyjaciół Pragi wydało be- 
deker praski pt. Praga to też 
stolica, przygotowany przez 
Marię Ciastek i Leokadię 
Agatę Rymkiewicz, pełnią
cą funkcję prezesa TPP. Ta 
kuriozalna publikacja nie 
zawiera fotografii ani naj
mniejszej wzmianki choćby 
o jednym zabytku, wiążą- 
cym się z historią praskiej 
społeczności żydowskiej. 
Dla autorek nie istnieje za
równo górujący nad starą 
Pragą Dom Studentów Ży
dowskich przy ul. Siera
kowskiego, jak i potężny 
gmach Domu Wychowaw
czego im. Bergsona, nie 
mówiąc już o takich „dro
biazgach”, jak budynek pra
skiej mykwy. Wobec prób 
portretowania Pragi jako 
wyłącznie polskiej, jednoli
tej narodowościowo i wy
znaniowe dzielnicy, w re
dakcji „Słowa Żydowskiego 
- Dos Jidisze Wort” zrodzi
ła się inicjatywa przygoto

wania obszerniejszej, ilu
strowanej publikacji po
święconej praskim juda
ikom.
27 marca br., wraz z Anną 
Ciałowicz, kierującą w „Sło
wie Żydowskim” działem ji
dysz, fotografowaliśmy wy
typowane zabytki, sporzą
dzając krótkie opisy ich

hebrajski napis informują
cy, że polichromia jest da
rem braci: Izraela, Jehudy, 
Jehoszui, Józefa i Zewa, sy
nów Dawida Grinsztajna, 
a wykonana została w roku 
5694, czyli 1934. Wyniki 
oględzin i wspólnie prze
prowadzonych badań przed
stawiliśmy w artykule pt.

1. Ul. Targowa 50/52: 
kamienica Rothblitha z 1819 r.

i oficyna; 
strzałka wskazuje 
wejście do sztibt

obecnego stanu. Na trasie 
naszej wędrówki nie zabra
kło również jedynego za
chowanego w Warszawie 
sztibł - domu modlitwy 
przy ul. Targowej 50/52. 14 
marca 1996 r., wspólnie 
z ówczesnym prezesem Od
działu Warszawskiego To
warzystwa Opieki nad Za
bytkami, Jarosławem Zie
lińskim, odkryliśmy w sali 
modlitewni (wykorzystywa
nej jako hurtownia) znaczne 
partie polichromii naścien- 
nej, ukazującej Żydów mo
dlących się pod Ścianą Za
chodnią (w tradycji chrze
ścijańskiej zwaną „Ścianą 
Płaczu”) w Jerozolimie. 
Obok malowidła przetrwał 

Odkrycie na warszawskiej 
Pradze („Spotkania z Zabyt
kami”, nr 10, 1996). Od 
1996 r. bezskutecznie za
biegaliśmy o wpisanie pra
skiego sztibł i otaczającej 
go zabudowy do rejestru za
bytków. Wobec milczenia 
wojewódzkiego konserwa
tora zabytków, 10 marca br. 
Zespół Opiekunów Kulturo
wego Dziedzictwa Warsza
wy „ZOK” oznakował ofi
cynę mieszczącą dom mo
dlitwy trzema informacyj
nymi tablicami w językach 
polskim, angielskim i he
brajskim.
Gdy Anna Ciałowicz sfoto
grafowała niewielki frag
ment tynku z resztkami de
koracji, znajdujący się nad 
prowizorycznym drewnia
nym stropem oddzielającym 
pomieszczenie hurtowni od 
dawno już nie używanej an
tresoli, postanowiliśmy
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2. Rak
- zodiakalny symbol 

miesiąca tamuz

3. Bliźnięta - symbol 
miesiąca siwan

sprawdzić, czy oprócz ma
lowidła odkrytego w 1996 r. 
nic więcej już nie przetrwa
ło. Dwa lata temu nikt nie 
wchodził na antresolę, gdyż 
bardzo trudno się tam do
stać. Wzdłuż ścian stoją od 
wielu lat półki ze zmagazy
nowanymi książkami, na 
środku - metalowa beczka 
i różnorodne sprzęty. Z dołu 
widać było tylko gołe cegla
ne ściany, toteż nikt nie 
chciał ryzykować bezsen
sownej - jak wówczas są
dziliśmy - wspinaczki. 
Dzięki pomocy właściciela 
hurtowni, Jerzego Głażew- 
skiego, udało nam się wejść 
na górę. Po zapaleniu świa
tła - pierwsze odkrycie. 
Z mroku wyłoniły się boga
te dekoracje górnych partii 
opisanej przed dwoma laty 
polichromii, których do
tychczas nikt nie mógł oglą
dać. Pod murowanym stro
pem, wśród roślinnych or
namentów ujrzeliśmy malo
widło, a nad nim słabo czy
telny hebrajski napis: „Ke- 
wer Rachel”, czyli Grób Ra
cheli w Betlejem. Nieco ni
żej znajdują się duże hebraj
skie litery w niebieskim ko
lorze, tworzące wyraz „Ko- 
tel” - fragment zniszczone
go w dalszej partii napisu: 
„Kotel ha-Maarawi”- Ścia
na Zachodnia w Jerozoli
mie. Napis ten odnosi się do 
sceny odkrytej w 1996 r. 
Zachowane malowidła mają 
niewielkie ubytki, są jednak 
mocno zachlapane wapnem. 
Prawdziwa sensacja wybu
chła jednak dopiero wów
czas, gdy z półek zacząłem 
zdejmować książki. Po pro
stu zaniemówiliśmy z wra
żenia. Metr po metrze za
częły odsłaniać się znako
micie zachowane malowi
dła. Po godzinie pracy mo
gliśmy wreszcie poznać za
mysł dekoratora, zdobiące
go w 1934 r. wnętrze pra

skiego sztibł: w przebogatej 
oprawie, skomponowanej 
ze stylizowanych łodyg, li
ści i kwiatów, rozmieszczo
ne zostały ilustracje ukazu
jące zodiakalne symbole 
miesięcy kalendarza hebraj
skiego. Na wschodniej ścia
nie modlitewni zachowały 

się cztery takie malowidła. 
Poczynając od lewej: Rak 
(tu mamy raczej wyobraże
nie kraba), symbolizujący 
miesiąc tamuz. Podpis 
brzmi: „Mazei Tamuz Sar- 
tan”, czyli „Szczęśliwego 
miesiąca tamuz”; wyraz 
„sartan” oznacza w języku 

hebrajskim zarówno „rak”, 
jak i „krab”. Następnie - 
Bliźnięta (hebr. „teomim”) 
- znak zodiaku miesiąca si
wan. Pod malowidłem pod
pis: „Mazel Siwan Teo
mim”. Ilustracja przedsta
wia parę gołębi, by uniknąć 
portretowania ludzi; gołąb
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4. Radość z odkrycia 
pozwolita Annie Ciatowicz 

zapomnieć o przeszkodach i kurzu...

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

był też w tradycji żydow
skiej jednym z symboli 
Izraela. Kolejny wizerunek 
- to Byk, odpowiadający 
miesiącowi ijar, wreszcie na 
końcu Baran, zodiakalny 
symbol miesiąca nisan, któ
ry rozpoczynał się właśnie 
w dniu naszego odkrycia. 
Niestety, częściowemu 
zniszczeniu uległo przed
stawienie Lwa (znak mie
siąca aw), bezpośrednio są
siadujące z malowidłem 
ukazującym Grób Racheli. 
Z wizerunku Ryb (miesiąc 
adar) pozostał tylko podpis. 
Partie tynku, na których 
znajdowały się zodiakalne 
symbole pozostałych mie
sięcy - już nie istnieją.
Odkrycie nowych frag
mentów polichromii zmie
nia w zasadniczy sposób 
dotychczasową ocenę za
bytkowej wartości wnętrz 
domu modlitwy przy ul. 
Targowej 50/52. Dziś ma
my już do czynienia nie 
z oderwanym fragmentem 
malowidła - częścią jakie
goś założenia, o którym nie 
mieliśmy większego poję
cia, ale z całym założeniem 
plastycznym, kompozycją, 
tworzącą wystrój praskie

go sztibl. Obiekt jest au
tentycznie bezcenny i ma 
unikatowy charakter. De
koracyjny motyw w posta
ci zodiakalnych symboli 
miesięcy zobaczyć może
my w zachowanych wnę
trzach synagogi w Łańcu
cie.
Jerzy Głażewski, któremu 
należą się słowa uznania za 
uchronienie polichromii 
przed zamalowaniem i po
moc w wykonaniu doku
mentacji, powinien jak naj
szybciej otrzymać pomiesz
czenie zastępcze dla hur
towni. Posesja przy ul. Tar
gowej 50/52 należała przed 
wojną do rodziny Fejgen- 
blatów, była więc mieniem 
prywatnym i dlatego nie 
podlega zwrotowi. Najlep
szym rozwiązaniem byłoby 
długoterminowe wydzier
żawienie sali sztibl przez 
Gminę Wyznaniową Ży
dowską w Warszawie od 
obecnego właściciela - 
Dzielnicy Praga Północ. 
Ściany modlitewni są za
wilgocone i trudno dłużej 
czekać z rozpoczęciem prac 
zabezpieczających.

Janusz Sujecki

Średniowieczna 
kielnia

Średniowieczna kielnia 
ukazana na wielu euro
pejskich obrazach i mi
niaturach z XII-XV w. przywo

dzi na myśl raczej łyżkę do tor
tu niż znane z potocznej obser
wacji podstawowe narzędzie 
pracy każdego murarza. Kielnia 
z epoki wielkich katedr i wa
rownych zamków była bowiem 
wydłużona, równoramienna, 
miała zwykle szeroką, trójkątną 
podstawę uchwytu, czym różni
ła się od nowożytnej, krótszej 
kielni równobocznej, z wąskim 
piaskownikiem lub okrągłą tu
lejką uchwytu. Nader rzadko 
kielnię taką zobaczyć można

staromiejskiej Wyspie Młyń
skiej (numer inwentarzowy H- 
230; pierwotny numer 1505). 
Do muzeum trafiła wraz z bo
gatą kolekcją najrozmaitszych 
zabytków, pamiątek i „starożyt
ności”, jaką w latach 1880- 
1919 zgromadziło działające 
wówczas w Bydgoszczy Towa
rzystwo Historyczne dla Dys
tryktu Noteckiego (Historische 
Gesellschaft fiir den Netzedi- 
strikt zu Bromberg). Kielnię tę 
Towarzystwo pozyskało 23 ma
ja 1896 r. z daru budowniczego 
Hugona Hechta, handlującego 
ponadto drewnem i wszelkimi 
materiałami budowlanymi.

2
1.2. Kielnia murarska 

z połowy XIV w.: 
strona zewnętrzna (1) 

i spodnia (2)

(zdjęcia: Piotr Winter)

poza starymi malowidłami. 
Mało kto wie, że prawdziwy jej 
egzemplarz spoczywa w byd
goskim Muzeum Okręgowym 
im. Leona Wyczółkowskiego, 
gdzie wchodzi w skład zbioru 
zabytków dawnego rzemiosła 
w tzw. białym spichlerzu na 

Wykonana jest z jednego ka
wałka żelaza metodą kucia 
i gięcia. Waży 330 g, a jej gru
bość waha się w zależności od 
miejsca od 2 do 5 mm. Przy 
maksymalnej szerokości 9 cm 
ma 30 cm długości, ale nadła
many koniec trzpienia rękojeści 
dowodzi, że była pierwotnie 
nieco dłuższa. Na powierzchni 
kielni przetrwały liczne pozo
stałości skamieniałej zaprawy 
wapiennej. Zachowana jest 
w bardzo dobrym stanie, toteż 
po osadzeniu nowej, drewnia
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nej rękojeści - bo stara przepa- 
dła bez śladu - z powodzeniem 
można by jej użyć na dzisiej
szym placu budowy.
Świetną konserwację zawdzię
cza osobliwemu miejscu swe
go kilkusetletniego przebywa
nia. Do jesieni 1895 r. tkwiła 
we wnętrzu jednego ze zrujno
wanych murów kamienno-ce- 
glanego zamku, wzniesionego 
w Bydgoszczy przez króla Ka
zimierza Wielkiego (1333- 
1370). Gotycka warownia le
gła w gruzach w czasach 
szwedzkiego potopu, po czym 
do końca XVIII w. służyła ja
ko rezerwuar darmowego bu
dulca. Z biegiem lat z czworo
bocznego zamku pozostały je
dynie relikty wieży bramnej, 
przyległego do niej przedbra- 
mia, odcinek muru obwodowe
go, tudzież fragment funda
mentu północno-wschodniej 
wieży narożnej. Malownicze 
ruiny piętrzyły się na ogrodo
wej działce, zlokalizowanej 
u zbiegu ulic Przy Zamczysku 
i Grodzkiej, należącej w dru
giej połowie XIX w. do za
możnego rentiera, Alberta 
Wiese. Znajdowałyby się tam 

do dziś, gdyby pazerny rentier 
nie zechciał ubić na nich inte
resu. W 1895 r. za 7500 marek 
zezwolił rozebrać mury aż do 
fundamentów późniejszemu 
szczęśliwemu znalazcy kielni, 
wspomnianemu Hugonowi 
Hechtowi.
Pewne jest, że wszystkie ele
menty zabudowy zamkowej 
powstały według z góry po
wziętego planu, w toku jednej, 
choć wieloletniej kampanii bu
dowlanej, rozpoczętej po 1337 
r. Sądzić wolno, że prace przy 
wznoszeniu bydgoskiej wa
rowni dobiegały kresu lub były 
całkowicie ukończone w 1346 
r., gdy obok niej Kazimierz 
Wielki powołał do życia mia
sto na prawie magdeburskim. 
Przedstawione daty określają 
moment wyjścia naszej kielni 
spod kowalskiego miota.
Do wnętrza zamkowego muru 
dostać się mogła jedynie 
w trakcie jego budowy. Wie
my zaś, że w typowych dla śre
dniowiecznej architektury mi
litarnej grubych murach lico
wych zmieścić się mogła nie 
tylko mała kielnia, ale nawet 
duża armata! Szerokość takich 

murów wyznaczały dwie rów
noległe względem siebie, sta
rannie wymurowane ściany, 
tworzące lico całej konstruk
cji. Wolną przestrzeń między 
obu ścianami, czyli rdzeń mu
ru, zarzucano następnie luźny
mi cegłami, kamieniami i gru
zem, zalewając wypełnisko 
grubą warstwą zaprawy wa
piennej. Zdarzyło się, że w to
ku tylu różnych czynności mu
rarz wypuścił kielnię z ręki, 
a potem nie mógł lub nie 
chciał trudzić się jej wydoby
waniem. Strata nie była wielka 
i najpewniej nie obciążyła kie
szeni opieszałego rzemieślni
ka. Koszty wyrobu i naprawy 
narzędzi murarskich ponosił 
zazwyczaj inwestor, którym 
w naszym wypadku był polski 
monarcha. Zresztą na więk
szych budowach, takich jak 
budowa królewskiego zamku, 
bieżącą produkcją tych narzę
dzi zajmowali się zatrudnieni 
przy nich na stałe kowale.

Palców obu rąk wystarczy, by 
zliczyć zachowane na naszym 
kontynencie średniowieczne 
narzędzia murarskie. W Polsce 

mamy tylko dwie kielnie - jed
ną właśnie poznaliśmy, druga 
- datowana na XIII w. pocho
dzi z Poznania. Jest więc star
sza od bydgoskiej, ale znacz
nie gorzej zachowana. Dlacze
go jest tak mało murarskich 
narzędzi? W powszechnym 
poważaniu zawsze pozostawa
ły obiekty użytkowe, przed
mioty reprezentujące walory 
dzieła sztuki, przykuwające 
uwagę wyszukaną lub osobli
wą formą, sporządzone z cen
nego bądź unikatowego mate
riału. Inaczej traktowano na
rzędzia, którymi je wykonywa
no i jedyne kryterium ich war
tości stanowiła doraźna uży
teczność. Z chwilą uszkodze
nia lub pojawienia się nowych, 
ulepszonych narzędzi, bez
powrotnie znikały z poszcze
gólnych pracowni czy warszta
tów. Dlatego trudno je znaleźć 
w muzealnych zbiorach, stąd 
wielka, historyczna wartość 
archaicznej kielni z czasów 
budowy bydgoskiego zamku, 
zmiecionego z pejzażu miasta 
przez wichry historii i ludzką 
głupotę.

Lech Łbik

Jednym z ciekawszych 
pojazdów skansenu ta
boru kolejowego w Cha

bówce jest czynny jeszcze 
osobowy parowóz produkcji 
austriackiej, typ 429. Ma
szyna ta jest nierozerwalnie 
związana z regionem pod
karpackim i terenami byłe
go zaboru austriackiego. 
W latach 1907-1909 au
striackie fabryki wyproduko
wały ponad dziewięćdzie
siąt sztuk parowozów typu 
329 wykonanych według 
projektu inżyniera-konstruk- 
tora parowozów Gólsdorfa. 
Maszyny te wyposażone 
byty w osuszacz pary, który 
zwiększał sprawność dzia
łania parowozu. W następ
nej swojej konstrukcji (typ 
429) inżynier Gólsdorf za
stosował przegrzewacz pa
ry. Zadaniem tego urządze
nia było zwiększenie tem
peratury pary, dzięki czemu 
miała ona lepszą prężność.

Austriacka piękność
Przegrzanie pary w znacznym 
stopniu zwiększa sprawność 
cieplną kotła parowozowego 
i dzięki zastosowaniu tego 
urządzenia można było 
oszczędzić do 40% wody 
i 15% paliwa. Parowozy tego 

typu uzyskiwały prędkość 
maksymalną wynoszącą 90 
km/godz. Po pierwszej wojnie 
światowej PKP eksploatowały 
127 maszyn obu typów 
w DOKP Kraków i Lwów. Paro
wozy te sprawdzały się na nie 

najlepszych liniach kolejo
wych byłego zaboru au
striackiego. Zatrudnieni na 
tych terenach polscy koleja
rze znali te maszyny jesz
cze z okresu sprzed pierw
szej wojny światowej, kiedy 
pracowali na kolejach au
striackich. Po drugiej wojnie 
na terenach państwa pol
skiego znalazło się zaled
wie kilkanaście maszyn 
tych użytecznych serii. Obie 
serie parowozów wycofano 
ostatecznie z eksploatacji 
pod koniec lat sześćdzie
siątych.
Prezentowany na zdjęciu 
parowóz zbudowany został 
w wiedeńskiej fabryce StEG 
w 1912 r., pracował w DOKP 
Kraków do 1966 r. i wrócił 
do służby w 1993 r., od kie
dy prowadzi pociągi tury
styczne na malowniczych li
niach krakowskiej DOKP.

Marek Barszcz
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Łuszczenie szyszek

Jedna z najstarszych 
wyłuszczarni nasion 
znajduje się w Zwie
rzyńcu w woj. zamojskim. 

Zbudowana została w latach 
1895-1896 przez Ordynację 
Zamojską na potrzeby wła
snej gospodarki leśnej. Or
dynaci dbali o lasy, gospo
darka prowadzona była na 
wysokim poziomie przez 16 
nadleśnictw zarządzających 
ponad 125 tys. hektarów la
sów. Wyłuszczamia umożli
wiała otrzymywanie dobrej 
jakości nasion i hodowanie 
z nich nowych pokoleń 
drzew leśnych, głównie so
sen. Nasiona w ramach wy
miany trafiały również do 
Austrii i Niemiec. W 1944 r. 
Ordynację Zamojską przejął 
skarb państwa. Wyłuszczar- 
nia działa do dziś w Nadle
śnictwie Zwierzyniec podle
głym Dyrekcji Lasów Pań
stwowych w Lublinie. W la
tach 1945-1946 została roz
budowana i zmodernizowa
na, wzniesiono w tym czasie 
nowoczesny magazyn szy
szek, usprawniono transport 
szyszek przez zastosowanie 
windy pionowej i wózków 
na poszczególnych kondy
gnacjach, zmieniono bębny 
wyłuszczarskie z wiklino
wych na metalowe i zainsta
lowano nowy system grzew
czy skracający cykle łusz
czenia nasion. W latach 
1988-1993 nastąpiła kolejna 
rozbudowa i modernizacja, 
prowadzona zgodnie z wy
mogami nadzoru konserwa
torskiego, po wpisaniu wy- 
łuszczami do rejestru zabyt
ków.
Jest to obecnie obszerny mu
rowany budynek o planie lite
ry „L”, dwukondygnacyjny, 
z wysokim poddaszem peł-

1. Budynek 
wyłuszczarni

2. Drewniany 
kołowrót 
transportowy

(zdjęcia:
Wiesław Wiącek)

niącym funkcję trzeciej kon
dygnacji. Dwuspadowy dach 
pokryty jest blachą. W pół
nocnej elewacji, ożywionej 
pozornym ryzalitem, znajduje 
się na parterze troje drzwi. 
Naroża budynku i ryzalitu 
ozdabia czerwona cegła. 
Płaszczyzny ścian dzielą wy
konane z czerwonej cegły 
gzymsy między piętro we, 
z cegły wykonane są również 
gzymsy dekorujące otwory 
okienne i drzwiowe. Poszcze
gólne kondygnacje zajmują 
urządzenia do podsuszania 
szyszek i właściwego łusz
czenia, pomieszczenia po
mocnicze i kotłownia. Maga
zyn szyszek znajduje się 
w drewnianym, trójkondy- 
gnacyjnym budynku z muro
wanym aneksem od południa, 
gdzie mieści się pomieszcze
nie przyjmowania i ważenia 
szyszek oraz przyległy szyb 
windy pionowej. Budynek 
magazynu szyszek połączony 
jest z wyłuszczamią łączni
kiem na poziomie trzeciej 
kondygnacji. Wyłuszczamia
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w Zwierzyńcu pracuje na po
trzeby 23 nadleśnictw Dyrek
cji Lasów Państwowych 
w Lublinie, zdolność wylusz- 
czania wynosi około 190 ton 
szyszek rocznie, lecz nie jest 
w pełni wykorzystywana. 
Wyłuszcza się w niej nasiona 
z szyszek sosny, w niewiel
kim zakresie świerka i mo
drzewia. Po ostatniej rozbu
dowie i modernizacji zwie
rzyniecka wyłuszczamia, wy
posażona w nowe urządzenia, 
weszła w drugie stulecie służ
by dla dobra lubelskich la
sów. Natomiast stare urządze
nia zostały zdemontowane - 
metalowe bębny wyluszczar- 
skie z lat czterdziestych i po
chodzący jeszcze z lat 1896- 
1900 drewniany kołowrót, 
używany do pionowego 
transportu szyszek, wzbogacą 
ekspozycję Ośrodka Kultury 
Leśnej w Gołuchowie.

Wiesław Wiącek

Znaki 
wielkiej wody

1.2. Tabliczka 
przy ul. 
Piłsudskiego (1)
i napis
przy ul. Dekerta (2)

Dyplom odznaczenia
Jednymi z ważniejszych odznaczeń 

międzywojennej Rzeczypospolitej 
o charakterze wojskowym byty Krzyż 
i Medal Niepodległości, ustanowione 
rozporządzeniem prezydenta z 29 paź
dziernika 1930 r. Przyznawano ich spo
ro z okazji kolejnych rocznic 11 listopa
da na wniosek komitetu, któremu 
w pierwszych latach przewodniczy! Jó
zef Piłsudski, będący jednym z pierw
szej dziesiątki wyróżnionych wyższą 
klasą tego odznaczenia - Krzyżem Nie
podległości z Mieczami. W odróżnieniu 
od innych odznaczeń pisemnym doku
mentem potwierdzającym nadanie byt 
artystycznie opracowany dyplom duże
go formatu (45x36 cm), wręczany jako 
rulon w futerale tekturowym w barwach 
wstążeczki i baretki - czarnej i czerwo
nej. Na pierwszy rzut oka dyplom ten 
sprawia wrażenie odręcznie wypisane-

W
sfo

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU 
KRZYZA1MEDAIU 
NIEPODLECEOTCI

CZYNI WIADOMEM.ŁE ZARZĄDZENIEM 
PANA PREZYDENTA 

DZECZYPOfPOLITEJ POLłKIEJ 
Z DNIA 9-XI-I95I ROKU

JÓZI?!' łM ATA
ZO1TAŁ ODZNACZONY 

KRZYZEM NIEPODLEGŁOŚCI 
ZA PRACĘ W DZIELE ODZYWANIA 

NIEPODLEGEOra

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU 
kRZYZAIMEDAtU NIEPÓDLEGLOW 

lEKRETARZGENERAŁNY KOMITETU

go, jednak jest to jeden z dziesiątków ty
sięcy blankietów, które tym samym kro
jem pisma uzupełniano datą nadania, 
imieniem i nazwiskiem odznaczonego. 
Blankiety według sygnatury w lewym 
dolnym rogu wykonywał jeden z najbar
dziej renomowanych warszawskich za
kładów - Drukarnia i Litografia „Jan Cot- 
ty”. Natomiast bardziej cenne byty auto
grafy, jak na reprodukowanym dyplomie 
- Józefa Piłsudskiego i jednego z wybit
niejszych polityków i działaczy - Wacła
wa Jędrzejewicza. Odznaczony Józef 
Sałata, urodzony w 1898 r., od 24 maja 
1916 r. był w Legionach, później w Woj
sku Polskim jako zawodowy podoficer; 
Krzyż Niepodległości był jednym z ośmiu 
jego odznaczeń. Dzisiaj te krzyże i dy
plomy są obiektami kolekcjonerskimi.

Andrzej Piwowarczyk
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J
edna z najwięk
szych powodzi, 
jaka dotknęła Kra
ków, nastąpiła 12 lipca 

1903 r. Pod wodą znala
zła się wówczas znaczna

Niewielki znak wyryty 
w tynku parterowego 
budynku uległ już pew
nemu zatarciu, ale nadal 
widoczny jest napis: 
„W Wisły D 12/7

część miasta: Błonia, 
Zwierzyniec, Podgórze, 
Dębniki. Szkody osza
cowano na ponad 3 mi
liony koron i Rada Miej
ska zwróciła się do 
władz w Wiedniu z żą
daniem uregulowania 
rzeki.
Pamiątkami po tej po
wodzi są dwie zachowa
ne na kamienicach infor
macje oznaczające po
ziom wylanej rzeki. 
Pierwsza znajduje się 
przy ul. Dekerta na Pod
górzu, blisko kilometr 
od koryta Wisły 
i umieszczona została 
prawie metr ponad dzi
siejszym chodnikiem.

w 1903”. Informacja 
o podobnej treści znaj
duje się na starannie wy
konanej metalowej ta
bliczce przy ul. Piłsud
skiego, umieszczonej 
także prawie metr od po
ziomu chodnika i około 
pół kilometra od rzeki. 
Te znaki najczęściej 
uchodzą uwagi prze
chodniów, są jednak 
ważnym świadectwem 
przeszłości. Nasi przod
kowie chcieli nam prze
kazać informację o po
wodzi, jaka ich spotkała 
i wybrali właśnie taki, 
najbardziej obrazowy 
sposób.

Paweł Kubisztal

WYKRYWACZE METALI (0-22) 758 73 48

Karkołomne 
działanie

O
d dziesięciu lat prowadzę z kilkoma kolegami 
(architektem-konserwatorem Stanisławem Ra
domskim, konstruktorami Lechem Englem 
i Januszem Kandeferem) prace konserwatorskie przy 
kolegiacie Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Gło

gowie. Jest to cenny zabytek, bardzo zniszczony 
w trakcie działań wojennych 1945 r. i pozostający od 
tego czasu w ruinie, a nawet w „ruinie utrwalonej”. We 
wnętrzu kolegiaty z ośmiu pierwotnych ośmiobocz- 
nych międzynawowych filarów do czasu rozpoczęcia 
naszych działań zachowały się tylko dwa, w rzędzie 
północnym, w części zachodniej. Do wysokości jednej 
trzeciej zbudowane są z cegły późnoromańskiej, wyżej 
z gotyckiej; bardzo wychyliły się z pionu w kierunku 
wschodnim. U góry były połączone poważnie spękany
mi gotyckimi, profilowanymi łękami.
Nasz zamysł, wobec znacznego nadwątlenia murów 
obwodowych i niemożności obciążenia ich dachem, 
zmierza do przeniesienia prawie całego obciążenia na 
między nawowe filary. Wymaga to również wymiany 
fundamentów pod zachowanymi filarami, a także 
wprowadzenia do ich wnętrz żelbetowych, nośnych 
trzonów. Aby to umożliwić, zdecydowaliśmy się pod
jąć próbę uratowania dwóch zachowanych gotyckich 
łęków. Zdjęto ceglaną nadbudowę (która nigdy nie by
ła oglądana od wnętrza kościoła), łęki zostały „pocero
wane” stalowymi szpilkami, a następnie przymocowa
ne do nałożonych nad nimi żelbetowych, lukowych 
płaszczy. Każdy lęk został opakowany stalową kon
strukcją i 22 marca br., przy użyciu wynajętego 
z Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi ciężkiego, 
samojezdnego dźwigu, po odcięciu łęków od podpór, 
każdy z nich oddzielnie (ciężar każdego 12-13 ton) zo
stał podniesiony w górę, przeniesiony ponad murami 
kolegiaty i ustawiony na zewnątrz, na przygotowanej 
podstawie. Takiego działania nigdy dotąd nie prowa
dzono. Chwała za wykonanie tego pracownikom 
przedsiębiorstwa prywatnego kierowanego przez ar- 
chitekta-konserwatora Leszka Linka oraz obsłudze 
dźwigu.
Oczywiście nie jest to koniec zadania. Po założeniu 
nowych fundamentów, wyciągnięciu żelbetowych słu
pów, obłożeniu ich na powrót autentyczną cegłą, trze
ba będzie ponownie osadzić na nich łęki. Kiedy to się 
stanie i czy się uda? Trudno dziś powiedzieć, ale wie
rzymy, że do tego doprowadzimy. Jest to zadanie wy
jątkowe i bardzo trudne. Chcielibyśmy, aby w przy
szłym wnętrzu kolegiaty dwa filary i łączące je łęki 
pozostały autentyczne.
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1.2. Gotyckie tęki 
w żelbetowych 

wzmacniaczach (1) 
i opakowane 

stalową konstrukcją (2)

3. Odcinanie 
łęku wschodniego

(zdjęcia:
Olgierd Czerner) 1
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Trzy Mtyny 1. Trzy Mtyny - widok ogólny
2. 3. House Mill (2) i Clock Mill (3)

Jednym z bardziej malow
niczych, a niemal zupeł
nie nie znanym zakąt
kiem Londynu jest teren o na

zwie Trzy Młyny (Three Mills). 
Mimo że znajduje się tylko kil
ka minut od ruchliwej stacji 
metra Bromley-by-Bow, jest to 
zupełnie inny świat. Pozostała 
tu atmosfera z czasów, kiedy 
rytm życia wyznaczały przy
pływy i odpływy rzeki Lea oraz 
stukot obracających się młyń
skich kół. Warto pójść na wy
cieczkę z przewodnikiem, by 
zobaczyć największy przypły
wowy młyn w Europie i poznać 
jego historię.
Pierwsze wzmianki o mieleniu 
ziarna nad rzeką Lea pochodzą 
z końca XI w., ponieważ jednak 
wiatraki nie były jeszcze znane 
w Wielkiej Brytanii, przyjmuje 
się, że były to młyny wodne, 
wykorzystujące siłę przypły
wów i odpływów. Przepływają
ca przez żyzne tereny rzeka by
ła dogodną drogą do transportu 
ziarna, które zmielone dostar
czane było jej biegiem do lon
dyńskich piekarni. Przypuszcza 
się, że początkowo nazwa 
Three Mills odnosiła się raczej 
do trzech par kamieni młyń
skich, a trzy osobne budynki 
powstały nieco później. Pozo
stawały one własnością zakon
ną do 1538 r., później wielo
krotnie przechodziły z rąk do 
rąk. Zapiski z końca XVI w. su
gerują. że jeden młyn zaprze
stał wówczas działalności, dru
gi (jako jeden z pierwszych 
w Wielkiej Brytanii) przystoso
wany został do produkcji pro
chu strzelniczego, a trzeci kon
tynuował mielenie ziarna. 
W 1738 r. Three Mills zostały 
nabyte przez Petera Lefevre 
i Daniela Bisson, którzy uru
chomili tam również destyłar- 
nię i rozpoczęli hodowlę trzody 
chlewnej karmionej pochodzą
cymi stamtąd odpadkami. Za
pewniło to dużą dochodowość 
przedsięwzięcia i pozwoliło na 
budowę nowego House Mill - 
imponującej pięciokondygna
cyjnej drewnianej konstrukcji 
z ceglaną fasadą. W 1817 r.

(zdjęcia: Pawet Kubisztal)

przebudowano również drugi 
młyn (Clock Mill), pozostawia
jąc charakterystyczną wieżę ze
garową; pełnił on funkcję ma
gazynu i destylami.
Nie zachowały się żadne dane 
o ilościach mielonego ziarna, 
wnioskować o tym można tylko 
na podstawie długiej listy od
biorców mąki. Biorąc jednak 
nawet pod uwagę fakt, że młyn 
pracował tylko po 7-8 godzin 
podczas odpływu - były to ilo
ści imponujące. Three Mills by
ły opłacalnym przedsięwzię
ciem do połowy XX w., kiedy 
zostały wyparte przez nowo
czesne, w pełni zautomatyzo
wane młyny.
Po latach zaniedbań w połowie 
lat osiemdziesiątych rozpoczę

to prace konserwatorskie, dzię
ki którym zwiedzający mogą 
dziś prześledzić drogę przyby
wającego do House Mill ziarna. 
Najpierw, przy użyciu siły wo
dy worki były wyciągane na 
czwarte piętro przez zapadko
we drzwi na każdym poziomie. 
Tu i na niższym piętrze zgro
madzić można było ponad 150 
ton ziarna, skąd na zasadzie 
grawitacji trafiało na drugie 
piętro, gdzie podlegało oczysz
czeniu, a następnie na pierw
sze, gdzie było mielone przez 
dwanaście żaren. Na parterze 
zobaczyć można cztery koła 
młyńskie o średnicach ponad 6 
m. Ich konstrukcja sprawiała, 
że woda obracała je tylko 
w czasie odpływów, w czasie 

przypływów pozostawały nie
ruchome. Podobnie jak więk
szość urządzeń, pochodzą one 
najpewniej z końca XIX w.
Na zakończenie wycieczki en
tuzjastyczni ochotnicy, pełnią
cy funkcję przewodników po 
obiekcie, sugerują spacer 
wzdłuż rzeki Lea, gdzie ciągle 
panuje spokój nie zmącony bli
skością wielkiego miasta. Po
tem snują dalekosiężne plany: 
utworzenia muzeum młynar- 
stwa, renowacji kól młyńskich, 
by ponownie rozpocząć miele
nie ziarna. Może więc kiedyś 
choć jeden z Trzech Młynów 
będzie dostarczał mąki, jak 
przed wiekami.

Paweł Kubisztal
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Z dziejów fotografii

W 1905 r., kiedy Polska 
nie byta jeszcze organi

zmem państwowym, ukazał 
się Album Fotografów Pol
skich - pierwszy almanach 
fotograficzny. W tym czasie 
nie mogto być jeszcze mowy 
o tym, aby album ten repre
zentował polski świat fotogra
ficzny, jednak wśród 44 auto
rów prac byli reprezentanci 
wszystkich trzech zaborów: 
z zaboru pruskiego pochodzi
ło czterech autorów z cztere
ma pracami, z zaboru rosyj
skiego - 14 autorów z 24 pra
cami i z austriackiego - 26 
autorów z 46 pracami. Wśród 
nich było m.in. pięciu fotogra
fów zawodowych, którzy od 
lat brali udział w pracach Klu
bu Miłośników Sztuki Foto
graficznej, przemienionego 
w 1904 r. na Lwowskie Towa
rzystwo Fotograficzne: R. 
Huber, Edward Trzemeski 
i Tadeusz Bahrynowicz ze 
Lwowa, Czarnecki z Wieliczki 
i W. Męczyński z Kijowa. 
W tematyce zamieszczonych 
zdjęć przeważał pejzaż (25), 
krajobraz ze sztafażem 
i scenki rodzajowe (29), por
trety (16). Całość tłoczona

była na papierze kredowym 
(format kartki 16,5x24,5 cm). 
Zdjęcia drukowały m.in. za
kłady W.L. Anczyca w Krako
wie, a teksty - Drukarnia Lu
dowa we Lwowie. We wstę
pie do albumu H. Mikolasch, 

prekursor odrodzenia polskiej 
fotografii artystycznej, mistrz 
i nauczyciel kilku pokoleń 
polskich fotografów, napisał: 
„wydając niniejszy album ze
stawiony z prac naszych pol
skich fotografików, które - ra

zem wziąwszy - dają dość ja
sny i dokładny obraz dążeń 
i celów fotografii artystycznej, 
liczymy, że wydawnictwo 
spotka się z ogólną życzliwo
ścią, tym więcej że jest to 
pierwsza próba umożliwienia 
szerszym kotom poglądu: co 
się u nas na tym polu zrobiło, 
do czego się dąży i co do zro
bienia pozostaje”. W 1960 r. 
w czasopiśmie „Fotografia” 
pisał o albumie Ignacy Pta- 
żewski: „Mimo że tzw. »dezy- 
derata« moje w tym wzglę
dzie leżały we wszystkich 
większych antykwariatach 
przez długie lata, nie udało 
mi się nigdy zdobyć „Albu
mu..." tego almanachu - 
pierwszego polskiej fotografi
ki (...) Historyk, gdy będzie 
kreślił dzieje polskiej fotogra
fii (...) intuicją badacza wy
czuje, że jest to ważny doku
ment przeszłości, ale cóż, 
gdy brak egzemplarza, brak 
dowodu." Obecnie egzem
plarz tego „białego kruka” 
edytorskiego znajduje się 
w Bibliotece Związku Pol
skich Artystów Fotografików 
w Warszawie.

Teresa Gumotowska

Zapomniany pomnik
Karl Friedrich Schinkel 

(1781-1841), czołowy 
architekt niemiecki, czynny 
także na polu m.in. malar
stwa i scenografii, należał 
również do pionierów na
ukowej konserwacji zabyt
ków. Działając w pruskiej 
Wyższej Deputacji Budow
lanej, był twórcą i współau
torem niezliczonych projek
tów zarówno w Berlinie 
i okolicach, jak i na znajdu
jących się pod zaborem 
ziemiach polskich, m.in. 
zamku w Kamieńcu Ząbko
wickim na Śląsku, drewnia
nego pałacu myśliwskiego 
Radziwiłłów w Antoninie 
w Wielkopolsce, przebudo
wy zamku w Kórniku. Byt 
autorem projektów dawne

go nowomiejskiego kościo
ła ewangelickiego, koszar 
nad Wisłą i szpitala garni
zonowego w Toruniu, gma
chu rejencji w Bydgoszczy, 
kościoła katolickiego 
w Kwidzynie. Brał udział 
w romantycznej fazie odbu
dowy zamku malborskiego. 
Twórczość Schinkla prze
kraczała ówczesne granice 
państwowe - projektował 
kościół w Krzeszowicach 
pod Krakowem, pałace 
w Atenach i na Krymie. Bu
dowle reprezentujące nurt 
klasycyzmu i romantyczne
go neogotyku wywarły duży 
wpływ na współczesnych 
twórców. Jednocześnie, 
ponieważ mamy do czynie
nia nie tylko z oryginalnymi 

projektami mistrza, lecz 
również z pracami urzędo
wo uznanymi za wzorcowe 
(jak np. projekt kościoła 
ewangelickiego w Nakle) 
i dlatego wielokrotnie na
śladowanymi oraz z doko
nywanymi przez niego po
prawkami i adaptacjami po
mysłów innych twórców - 
zagadnienia autorstwa bu
dowli prowincjonalnych 
wciąż pozostają dalekie od 
całkowitego wyjaśnienia, 
zwłaszcza jeśli faza reali
zacji przypadała już po 
śmierci architekta.
Spośród wielu dziedzin 
twórczości, jedynie rzeźba 
pozostała Schinklowi wła
ściwie obca, choć stał się 
pomysłodawcą pomników, 

głównie upamiętniających 
dramatyczny okres wojen 
napoleońskich (jest też au
torem Żelaznego Krzyża, 
najsłynniejszego pruskiego, 
a potem niemieckiego od
znaczenia bojowego), które 
głęboko zachwiały bytem 
królestwa pruskiego, by 
w końcu doprowadzić do 
mobilizacji uczuć patriotycz
nych i wewnętrznej konsoli
dacji społeczeństwa w obro
nie państwa. Najbardziej 
znaną realizacją Schinkla 
w tej dziedzinie jest Pomnik 
Narodowy na berlińskim 
Kreuzbergu, gdzie przy re
alizacji części rzeźbiarskich 
zostało zatrudnionych kilku 
czołowych stołecznych 
twórców. W Grudziądzu 
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znajdował się inny pomnik, 
wprawdzie nie tak głośny 
jak berliński i pozbawiony 
akcentów figuralnych, jed
nak starszy i przez ponad

stulecie uważany za jedną 
z atrakcji miasta, nie tyle 
jednak z uwagi na walory 
estetyczne, co z racji prze
stania politycznego.

mała chrzest bojowy pod
czas kilkumiesięcznego ob
lężenia przez armię napo
leońską, złożoną z oddzia
łów francuskich, polskich, 

1. Pomnik 
marszałka 

Courbiere’a 

Potężna tutejsza twierdza, 
której budowę rozpoczęto 
na rozkaz Fryderyka Wiel
kiego w 1776 r., w trzy lata 
po dokonaniu przez Prusy 
zaboru tej części ziem pol
skich, już w 1807 r. otrzy

heskich i saskich. Obroną 
dowodził gen. Wilhelm de 
Courbiere (1735-1811), po
tomek francuskich emi
grantów hugenockich. 
Również w jego załodze 
służyli Polacy, z których

wielu przeszło na stronę 
oblegających. Obrona 
twierdzy grudziądzkiej i ko
łobrzeskiej, przerwana za
warciem traktatu pokojowe
go w Tylży, miała duże 
znaczenie moralne dla cał
kowicie rozgromionych 
Prus. Dowódca otrzymał 
awans na feldmarszałka 
i godność gubernatora 
Prus Zachodnich. Po 
śmierci spoczął wraz z żo
ną w skromnym grobie na 
wschodnim szańcu twier
dzy, zaś w 1815 r. na placu 
ćwiczeń wzniesiono ku je
go czci pomnik fundacji 
wdzięcznego Fryderyka 
Wilhelma III. Miał formę na
śladującą starożytne tro
feum (tropaion) - pomnik 
zwycięstwa: ponad koli
stym kamiennym cokołem, 
na podstawie z artyleryj
skich moździerzy i nad orta
mi podtrzymującymi pamiąt
kową inskrypcję, umiesz
czono płonące granaty. Po
nad nimi na kształt obelisku 
ustawiono zwinięte sztan
dary, zaś całość zwieńczył 
laurowy wieniec zwycię
stwa i pruski orzeł. Ta kla- 
sycystyczna forma prze
strzenna została odlana 
z żeliwa w berlińskich gi
serniach. Pomnik gru
dziądzki Schinkel zaprojek-
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37



ROZMAITOŚCI

towat w 1811 lub 1812 r. 
Według innej wersji projek
tu wykonano pomnik pole
głych w berlińskiej dzielnicy 
Spandau. Autor nie dozoro
wał ustawienia konstrukcji, 
mógł ją obejrzeć prawdo
podobnie dopiero przy oka
zji wielkiej podróży inspek
cyjnej w 1834 r.
Z czasem pamięć o odle
głych wydarzeniach została 
wprzężona w falę wzbiera
jącego w wilhelmowskich 
Niemczech wielkomocar
stwowego szowinizmu. Po

stać „Króla Grudziądza” 
(tak nazwano gubernatora 
po jednej z wypowiedzi, 
podkreślających wierność 
monarsze) przywoływano 
w literaturze pięknej, 
w dawnej komendanturze 
zorganizowano muzeum, 
jego imieniem nazwano cy
tadelę. Stary pomnik wyda
wał się już nazbyt skromny, 
skoro w 1907 r., w stulecie 
kampanii, na szańcu w oko
licach nowego kościoła gar
nizonowego wzniesiono 
jeszcze drugi, upamiętnia

jący oblężenie monument - 
kamienny obelisk z popier
siem marszałka i figurą żoł
nierza.
Nacjonalistyczna gloryfika
cja spotkała się z naturalną 
reakcją zagrożonej tą pro
pagandową ofensywą stro
ny polskiej, która z kolei 
starała się pomniejszyć 
ideowe znaczenie oblęże
nia. I to tak skutecznie, że 
np. w wielotomowej Historii 
Pomorza (1984 r.) nie poja
wia się na ten temat naj
mniejsza wzmianka! Trze- 

2. Grób 
marszałka Courbiere’a 
na pocztówce wydanej 
okoto 1914 r.

ba przyznać, że ton współ
czesnej historiografii nie
mieckiej również jest bar
dzo powściągliwy. A więc - 
przed nami kolejne wspól
ne pole badawcze dla hi
storyków obu krajów, wy
magające obiektywnej oce
ny.
Po pierwszej wojnie świato
wej i powrocie miasta do 
Polski pomnik przetrwał 
jeszcze kilka lat, po czym 
został usunięty wraz z inny
mi śladami pruskiego pano
wania. Pamiątki po feld
marszałku trafiły do mu
zeum miejskiego, dzieląc 
losy tej instytucji podczas 
następnej wojny. Monu
ment był z rzadka wzmian
kowany w opracowaniach 
naukowych, jednak na 
miejscu pamięć o autorze 
zanikła jeszcze w ubiegłym 
stuleciu. Dziś o najstar
szym grudziądzkim pomni
ku przypominają lakonicz
ne opisy w starych prze
wodnikach oraz niewyraź
ne zdjęcia i pocztówki 
sprzed pierwszej wojny 
światowej.

Jerzy Domastowski
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!
REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu 
zamówienia należy wpłacić odpowiednią sumę na 
konto: Oficyna Wydawnicza AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
10201084-77578-270-1 -111.
I. Ogłoszenia - reklamy ramkowe
- cała kolumna wewnętrzna - 1200 zł
- 1/2 kolumny wewnętrznej - 600 zł
- 1/4 kolumny wewnętrznej - 300 zł
- 1/8 kolumny wewnętrznej - 150 zł
- cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV) - 1400 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy 
mieszczącej się w profilu pisma - 1500 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III) - 
1300 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

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

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

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

BRZEG: Piastów Śląskich, pi. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25 
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, 
ul. 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, Mały 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

6. Wyroby od końca XIX w. do 1939 r.
Styl secesyjny, mający ambicje objąć swym zasięgiem wszystkie 
dziedziny sztuki i całe otoczenie człowieka, najlepiej wyraził się 
w obiektach służących do dekoracji wnętrz oraz przedmiotach co
dziennego użytku. Wśród nich znalazło się bardzo dużo wyrobów 
metalowych: srebrnych, platerowanych, wykonanych z brązu, 
mosiądzu lub cyny. Ich formy, a zwłaszcza dekoracje, kształto
wane były wedle typowego repertuaru wzorów secesyjnych. Asy
metryczne, nieregularne, opływowe formy przedmiotów odpo
wiadały dominującej w secesji giętkiej, płynnej linii, która też dy
namicznie kreśliła na nich ulubione motywy secesyjnego stylu: 
wiotkie łodygi, liście i kwiaty lilii, irysów, nenufarów, esowate fi
gury łabędzi i żurawi, delikatne skrzydła ważek i motyli, 
a zwłaszcza smukłe postacie kobiet w powiewnych szatach, z dłu
gimi, rozwianymi włosami.
Od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia secesja 
przejawiła się w produkcji wielu polskich wytwórni sreber, 
a zwłaszcza platerów (których znakomitą kolekcję posiada Mu
zeum Mazowieckie w Płocku). Jakością i różnorodnością platero
wanych wyrobów zasłynęły znane warszawskie firmy Frageta 
i Norblina, a zwłaszcza powstały w 1886 r. zakład Romana Plew- 
kiewicza. Produkowano w nim głównie platery stołowe: cukierni
ce, koszyczki, patery, sztućce, w których eksponowano pełnopla- 
styczną lub reliefową sylwetkę kobiecą, ukazaną w ruchu, z szatą 
dekoracyjnie opływającą smukłą postać i bujnymi, falującymi 
włosami. Wzory do swych wyrobów czerpał Plewkiewicz praw
dopodobnie z niemieckiej Wiirttembergische Metallwarenfabrik, 
ale doskonałość wykonania i wyjątkowa finezja form stawiają je 
w pierwszym rzędzie osiągnięć polskiego rzemiosła secesyjnego. 
Czołowa warszawska firma złotnicza, Werner i Ska, która nawet 
po wejściu w spółkę z Norblinem zachowała samodzielność, na
dal produkowała wyroby srebrne, które na początku XX w. ulega
ły stylistyce secesyjnej. Jest ona widoczna chociażby w prezento
wanej obok kolistej paterze o lekko pofalowanym brzegu, a deko
racyjny walor miękko rysowanych tulipanów łączy się z aspek
tem użytkowym, gdyż łodygi i wygięte liście kwiatów tworzą 
ucha naczynia.
Srebrne przedmioty secesyjne były też specjalnością założonej 
w 1894 r. firmy Braci Hempel - Władysława i Stefana. Zakład 
ten szczególnie dbał o wyraz artystyczny swoich wyrobów, 
współpracując z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana i ko
rzystając z projektów krakowskiego artysty Jana Rembowskiego. 
Z jego autorstwem wiąże się kilka interesujących dzieł z pracow
ni Hemplów z lat 1899-1908. Należą do nich m.in.: miecznik 
wsparty na podstawie z suchych gałązek i zaopatrzony w „gałąz- 
kowate” ucho; koszyczek z uchwytem ukształtowanym z łodyg 
i liści irysów; świecznik, którego ramiona tworzą esowato wygię
te tulipany, oraz patera o nieregularnym kształcie stawu, na któ
rego powierzchni pływa lilia, a z fal wynurza się półnaga syrena 
z długimi, bujnymi włosami. Srebra Braci Hempel były przeważ
nie odlewane i sztancowane, ornament wykonywano niekiedy 
techniką wybijania, czasami także złocono.
Srebrne wyroby secesyjne odnajdujemy również w produkcji naj
słynniejszej polskiej firmy brązowniczej, założonej w 1884 r. 
w Warszawie przez Grzegorza Łopieńskiego, a od 1900 r. działa
jącej pod nazwą Bracia Łopieńscy. Większość sreber wykony
wana w niej była na indywidualne zamówienia (m.in. okazała ka
seta pamiątkowa dla prezydenta Warszawy, generała Sokratesa 
Starynkiewicza z 1892 r.), ale produkowano też wciąż popularne 
serwisy do kawy i herbaty, przybory toaletowe, różnorodną ga
lanterię: tłoki pieczętne, popielniczki, noże do papieru. Wytwór
nia Łopieńskich współpracowała na przełomie stuleci z wieloma 
polskimi artystami (m.in. z Konstantym Laszczką i Apoloniu

szem Kędzierskim), projektowaniem zajmowali się również sami 
właściciele, Grzegorz i Feliks, toteż poziom artystyczny jej wyro
bów był bardzo wysoki.
W warszawskim złotnictwie wpływy secesyjne trwały aż do 
pierwszej wojny światowej, chociaż nigdy całkowicie nie zdomi
nowały produkcji. Wśród odbiorców wciąż cieszyły się powodze
niem srebra „stylowe” - neorokokowe czy klasycyzujące, zatem 
oferowały je nadal wszystkie większe wytwórnie.
Zmiana warunków polityczno-społecznych po odzyskaniu nie
podległości wpłynęła znacząco na polską produkcję złotniczą. 
W latach dwudziestych spadł popyt na okazałe, obficie zdobione 
srebrne przedmioty dekoracyjne czy wieloczęściowe serwisy. 
Wpłynęły na to zarówno awangardowe prądy w sztuce, kształtu
jącej „nowoczesne” gusty artystyczne, jak i prozaiczny fakt kło
potów ze znalezieniem i zatrudnieniem służby, która czyściłaby 
domowe srebra. W ofertach dużych firm złotniczych i platerni- 
czych: Frageta. Norblina, Braci Henneberg przeważały sztućce, 
półmiski i cukiernice o prostych kształtach, oszczędnie zdobione 
geometrycznym ornamentem. W latach trzydziestych i w pol
skim złotnictwie pojawiły się formy stylu Art Deco - zdecydo
wana bryłowatość symetrycznie kształtowanych przedmiotów 
działała dekoracyjnie wyłącznie wypolerowaną lub młotkowaną, 
fakturową powierzchnią. Niekiedy, zgodnie z założeniami Art 
Deco, sięgano do skrajnie uproszczonych wzorów sreber klasy- 
cystycznych, czego przykładem mogą być puchary nagrodowe 
z wytwórni Władysława Krupskiego i Jana Matulewicza czy 
skrzynkowa cukiernica z pracowni Hemplów. Z firmą tą współ
pracował wówczas czołowy animator polskiego Art Deco, Jerzy 
Warchałowski, twórca m.in. nowych wzorów nakryć stołowych 
w „stylu zakopiańskim”, „fasonie słowiańskim” czy „stanisła
wowskim”.
W tym czasie pojawiły się też zdecydowanie awangardowe, ku- 
biczne kształty w naczyniach serwisów do kawy i herbaty, popiel
niczkach i pudełkach, projektowanych przez Julię Keilową. Były 
one czasami modelowane przez samą artystkę, ale przeważnie re
alizowane w zakładach Frageta, Norblina i Braci Henneberg. Na
krycia stołowe autorstwa Keilowej z 1935 r., wykonane u Frage
ta (dzbanki, mieczniki, cukiernice o kulistych kształtach i gład
kich powierzchniach) znalazły się na transatlantyku M/S „Piłsud
ski”, co świadczyło o uznaniu ich za reprezentatywne dla nowo
czesnego wzornictwa polskiego.
W produkcji masowej nowoczesność wzornictwa dotyczyła 
głównie użytkowej galanterii - geometryczne formy i bardzo 
skromną ornamentykę tego typu miały papierośnice, kasetki, pu- 
derniczki.
Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej zakończył się histo
ryczny etap polskiego złotnictwa artystycznego. W nowych wa
runkach społecznych i politycznych zaprzestano produkcji sreber 
stołowych i dekoracyjnych, w niewielkim stopniu kontynuowana 
jest wytwórczość platerowanych sztućców (głównie w warszaw
skich zakładach „Hefra” - powstałych po znacjonalizowaniu 
firm Henneberga i Frageta). Twórcy usiłujący kontynuować i roz
wijać tradycje polskiego złotnictwa są na razie nieliczni i raczej 
traktują szlachetne metale jako surowce rzeźbiarskie niż materiał 
do wykonywania dzieł rzemiosła artystycznego.

Anna Sieradzka
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3. Bracia Łopieńscy
- srebrny nóż 

do papieru 
(1899-1908)

4.5.6. Srebrne 
cukiernice: 

nieznanej firmy 
krakowskiej 

(lata trzydzieste) (4), 
Braci Hempel 

(1932-1939) (5) 
i Warszawskiej 

Wytwórni Sreber 
(1931) (6)

1.2. Srebrne patery 
z lat 1905-1908: 
firmy T. Werner 

i Ska (1) 
i Braci Hempel (2)

(ze zb. Muzeum 
Narodowego 

w Warszawie)



Nie tylko 
kalwaria
Jakby w cieniu ośrodka maryjnego kultu znaj
duje się zabudowa miasteczka Kalwaria Pa- 
ctawska koto Przemyśla, założonego w 1668 r. 
przez Andrzeja Maksymiliana Fredrę. Tymcza
sem tak układ urbanistyczny, jak i rozplanowa
nie domów ściśle wiążą się z pielgrzymkową 
funkcją kalwarii (43 kaplice rozrzucone w oko
licy miasteczka). Domy o szczytowych podcie
niach i konstrukcji przysfupowej są długie 
i mają obszerne strychy, na które prowadzą 
osobne wejścia. Stawiano je z myślą o po
mieszczeniu pielgrzymów i uczestników odby
wających się tu jarmarków. Według tradycji do
my te budowały rodziny przebywających 
w klasztorze franciszkanów. Oprócz goszcze
nia pielgrzymów zajmowały się one uprawą lnu 
i konopi oraz tkactwem. Do dzisiaj najwięcej 
pielgrzymów przybywa do Kalwarii Pacławskiej 
na święta Matki Boskiej Zielnej (15 sierpnia) 
i Matki Boskiej Siewnej (8 września), (s)

1.2. Zabudowa
z charakterystycznymi podcieniami; 
zachowała się nie utwardzona 
nawierzchnia rynku i ulic

3. Podcień jednego z domów 
z widocznymi schodami 
prowadzącymi na strych

4. Szczegóły
konstrukcji przystupowej

5. Kościół franciszkanów
z lat 1770-1775

(zdjęcia: Zygmunt Malinowski)


