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Od redakcji

Kilka lat temu pisaliśmy w „Spotka
niach z Zabytkami” o najstarszej 
w Warszawie drewnianej chałupie 
z XIX w. przy ul. Bekasów na Ursy
nowie, postulując przeniesienie jej 
do skansenu. Była ona od 1984 r. 
wpisana do rejestru zabytków, jed
nak szybko niszczała, a spadkobier
cy właścicieli i okoliczni mieszkańcy 
chcieli się jej pozbyć. I stało się - 
w kwietniu br. podpalono ją i prze
stała istnieć. Budynki zabytkowe ob
niżają wartość działki budowlanej 
i najczęściej z tego powodu właści
ciele w taki czy inny sposób pozby
wają się kłopotliwych obiektów, któ
re można remontować tylko pod 
konserwatorskim nadzorem. Takich 
przykładów jest coraz więcej nie tyl
ko w Warszawie. Zgodnie z przepi
sami zlikwidowany zabytek należy 
przywrócić do poprzedniego stanu, 
ale w najlepszym wypadku w prak
tyce wygląda to tak, że odbudowuje 
się fasadę, nie odtwarzając zabytko
wego wnętrza. Konserwatorzy nie 
mają uprawnień policji i tak wobec 
zdewastowania zabytku, jak i jego 
nieprawidłowej odbudowy - są po 
prostu bezradni. Od stycznia br. 
działa co prawda ustawa o nierucho
mościach, która dopuszcza wywłasz

czenie właściciela niszczącego obiekt 
zabytkowy, ale jak dotąd nikt tego 
przepisu wobec sprawców nie zasto
sował. Pozostają więc bezkarni, na
tomiast coraz bardziej maleją nasze 
zasoby zabytkowe. Przekonywający 
jest przykład ochrony tzw. pomni
ków przyrody - jeśli drzewo objęte 
ochroną zostaje zniszczone, wysokie 
odszkodowanie musi płacić sprawca. 
Coraz mniej jest także w naszym 
otoczeniu „zabytków nie-zabyt- 
ków”, które rzadko kiedy objęte są 
ochroną ustawową i z góry skazane 
na stałe zagrożenie; o zabytkach 
rzadko dostrzeganych piszemy na 
s. 4. Polecamy także w tym numerze 
kompendium archeologicznej wie
dzy na temat dziejów opactwa cy
stersów w Sulejowie (s. 14), artykuły 
o tajemnicach kominka (s. 23) 
i o kresowej działalności stowarzy
szenia „Straż Mogił Polskich” 
z Wrocławia (s. 10). W następnym 
numerze będziemy mogli przeczytać 
m.in. o pierwszej krawieckiej rewo
lucji, której skutki trwają do dzisiaj, 
„wiecznie żywym” stylu neogotyc
kim, „olenderskich” zabytkach pod 
Warszawą i polsko-niemieckiej woj
nie na znaczki w latach trzydzie
stych XX w.
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W końcu maja br. odbyty się po 
raz pierwszy w Krakowie Targi 
Konserwacji Zabytków i Dziet 
Sztuki. Ich adresatem byli wła
ściciele zabytków i inwestorzy, 
architekci oraz antykwariusze 
i znawcy sztuki, a także wszyscy, 
którym bliska jest idea dbałości 
o dziedzictwo kulturowe. Konser
wacja jest dziedziną interdyscy
plinarną, toteż organizatorzy tar
gów - Targi w Krakowie SA - po
stawili sobie za cel umożliwienie 
jak najszerszej wymiany do
świadczeń konserwatorskich, za
równo pod względem artystycz
nym, jak i technicznym. Ekspo
zycja targowa objęła rozmaite 
aspekty prac konserwatorskich: 
restaurację malarstwa ściennego 
i sztalugowego, grafiki, rzeźby 
kamiennej i drewnianej, ceramiki 
budowlanej, rzemiosła artystycz
nego, metalu, papieru, skóry, 
tkanin, a także konserwację par
ków i architektury ogrodowej. 
Przedstawione też zostały oferty 
usług konserwatorskich i budow
lanych, technologii i technik kon
serwatorskich, materiałów i urzą
dzeń do konserwacji, metod in
wentaryzacyjnych i dokumenta
cyjnych, sposobów zabezpiecze
nia obiektów.
Krakowskim targom towarzyszy
ły liczne imprezy, m.in. IV Konfe
rencja Miast Historycznych, któ
rej głównym tematem było 
„Dziedzictwo a rozwój miast hi
storycznych”. Zorganizowane 
też zostały dwie wystawy obra
zujące działalność pracowni 
konserwatorskich: Muzeum Na
rodowego w Krakowie oraz Sa
modzielnej Katedry Teorii Archi
tektury Krajobrazu i Kompozycji 
Ogrodowej Politechniki Krakow
skiej.

* * *
Ogród przy pałacu Branickich 
w Białymstoku byt tematem dwu
dniowej konferencji (2-3 maja 
br.) Międzynarodowej Rady Kon
serwatorskiej do spraw Rekon
strukcji Ogrodu Branickich. Prze
wodniczącym Rady jest dr Ro
bert de Jong z Holandii - prezy
dent Międzynarodowego Komite
tu Ogrodów i Miejsc Historycz
nych ICOMOS-IFLA, a wśród jej 
członków znaleźli się wybitni 
eksperci europejscy; stronę pol
ską reprezentuje m.in. dr Andrzej 
Michałowski - dyrektor Ośrodka 
Ochrony Zabytkowego Krajobra
zu z siedzibą w Warszawie. 
W czasie tegorocznych obrad 
Rady przedstawiono wyniki do
tychczasowych prac archeolo

gicznych, archiwalnych, inwenta
ryzacyjnych i projektowych doty
czących Ogrodu Branickich. 
„Działamy tu - powiedział dr An
drzej Michałowski - bo jest to je
dyny ogród barokowy w Polsce, 
który ma swoje ramy architekto
niczne. Miał szczęście, bo sto-

Wielki taras ogrodowy 
w Ogrodzie Branickich 

na sztychu z potowy XVIII w.

sunkowo szybko popadt w zanie
dbanie, a tym samym nie zostat 
zniszczony jego pierwotny cha
rakter i dzięki temu może wrócić 
do swej dawnej świetności. 
Chcemy też zająć się zielenią 
ukształtowaną w okresie między
wojennym, by stworzyć temu 
ogrodowi właściwe otoczenie, 
w którym zajaśniałby pełną kra
są. To miejsce, po dokonaniu no
wego podziału terytorialnego 
kraju, ma szansę stać się stolicą 
kulturalną regionu. ”

(„Kurier Poranny", 4 V 1998)

* * *
W Kamienicy pod Gwiazdą w To
runiu w maju br. z okazji Między
narodowego Dnia Muzeów zor
ganizowana została ekspozycja 
„Skradzione, odzyskane, zatrzy
mane”. Zgromadzono na niej 
około 270 dziet sztuki, które uda
ło się odzyskać w ciągu ostatnich 
10 lat. Jedną grupę eksponatów 
stanowiły przedmioty zatrzyma
ne na granicy i przekazane wła
ścicielom przez polskie urzędy 
celne, drugą - przedmioty znale
zione poza granicami kraju. Na 
przykład skradziony w 1989 r. 
z Muzeum im. Adama Mickiewi
cza w Śmietowie obraz Franza 
Ludwika Catela „Krajobraz wło
ski z akweduktem” z początku 
XIX w. w 1991 r. zostat przeka
zany stronie polskiej przez poli
cję niemiecką. Z kolei olej na de
sce Hermana Hana „Biczowanie” 
z 1622 r. skradziony w 1989 r. 
z katedry Świętej Trójcy w Gdań- 
sku-Oliwie niecałe dwa miesiące 
później znaleziony zostat na 
działkach w okolicach Oliwy. 
Wszystkie pokazane na wysta
wie dzieła sztuki wróciły do swo
ich właścicieli.

ustalony roboczo) Królewskiego 
Sponsora Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Nazwisko sponsora 
lub nazwa sponsorującej firmy 
zostaną uwiecznione na spe
cjalnej tablicy, wmurowanej 
w pas płyt wapiennych otaczają
cych wawelski dziedziniec. 
Sponsorzy otrzymają też rozma
ite przywileje, np. możliwość ko
rzystania z wawelskich sal kon
ferencyjnych. Pierwszym Kró
lewskim Sponsorem zostanie 
Huta im. Tadeusza Sendzimira, 
która zadeklarowała już przeka
zanie odpowiedniej kwoty. Pra
cownicy Wawelu liczą na na
stępne zgłoszenia, ponieważ 
potrzeby są bardzo duże 
w związku z trwającym od kilku 
lat gigantycznym remontem 
zamku. Wawel będzie przyjmo
wać także mniejsze datki, wpła
cający np. 50 tys. zł znajdą się 
na zbiorczej tablicy. Powstaną 
też specjalne konta, a kampania 
promocyjna ma być prowadzo
na również za granicą.

(„Trybuna Śląska”, 20 V 1998)

Tympanon fundacyjny 
z drugiej połowy XII w. 

opactwa norbertanek w Strzelnie

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
przyznało pieniądze na remonty 
i renowację zabytków romań
skich znajdujących się na ziemi 
bydgoskiej. Zabytki te - w Strzel
nie, Mogilnie, Inowrocławiu, Ko
ścielcu i Trzemesznie - są obiek
tami wyjątkowymi na skalę euro
pejską, np. kościół w Strzelnie 
jest jednym z trzech tej rangi 
w Europie. Przyznane pieniądze 
na razie wystarczą na potrzeby 
pierwszego etapu zabezpiecze
nia obiektów, ale jest obietnica 
przekazania następnych środ
ków. W Strzelnie i Inowrocławiu 
już przystąpiono do pierwszych 
prac. W związku ze zbliżającymi 
się obchodami dwóch tysięcy lat 
chrześcijaństwa oraz millenium 
państwa polskiego opracowano 
także program „Polonia romani- 
ca", który ma rozpropagować za
bytki znajdujące się na Szlaku 
Piastowskim.

(„Gazeta Wyborcza",
18 V 1998)

(„Ilustrowany Kurier Polski”,
8-10 V 1998) 

Każdy, kto wpłaci 200 tys. zł, 
może zdobyć tytuł (na razie 

zeum Narodowym w Warszawie 
wystawa „Akademizm w XIX wie
ku”. Zgromadzono na niej kilka
dziesiąt obrazów, rysunków 
i rzeźb artystów polskich i obcych 
ze zbiorów warszawskiego mu
zeum i innych polskich kolekcji. 
Celem organizatorów ekspozycji 
(komisarz wystawy: Iwona Danie- 
lewicz) była rewizja poglądów na 
sztukę powstałą w XIX w. oraz 
przypomnienie zasług ówcze
snych twórców, a także ukazanie

Jean-Auguste Ingres, Akt męski, 1801

związków akademizmu z tenden
cjami nowatorskimi. Na wystawie 
znalazły się m.in. dzieła Aleksan
dra Gierymskiego, Józefa Cheł
mońskiego, Henryka Rodakow
skiego, Józefa Brandta, Włady
sława Czachórskiego, a także 
Jeana-Auguste’a Ingresa, llji Re
pina, Iwana Ajwazowskiego. Mo
gliśmy obejrzeć prace reprezen
tujące najbardziej typowe dla 
akademizmu tematy.

* * *
Zabytkowy Belweder jest w kata
strofalnym stanie - stwierdzili 
członkowie komisji złożonej 
z przedstawicieli wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, Kance
larii Prezydenta RP oraz archi
tektów. Po każdych opadach 
deszczu w piwnicach pałacu 
chodzi się po kostki w wodzie, 
pilnego remontu wymaga stolar
ka, pokrycie dachu, tarasy, scho
dy, ogrodzenie z bramą wjazdo
wą i dziedzińcem, a także insta
lacja centralnego ogrzewania 
i wodociągowa. Na prace remon
towe brak jednak odpowiednich 
środków finansowych. Opraco
wana wprawdzie już została do
kumentacja techniczna remontu, 
ale jego zakres będzie musiat 
być prawdopodobnie ograniczo
ny do najpilniejszych prac zabez
pieczających, jak osuszenie 
ścian piwnic, remont dachu i ele
wacji.

(„Życie”, 11 IV 1998)

W dniach od 12 maja do 28 
czerwca br. czynna była w Mu

| przeglądy 
' poglądy
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lAflAfwiedzieć 
WW WW więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmio
tom, o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły 
oraz kiedy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy po
magać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu różnych 
dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią 
określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczal
nej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy 
i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia lub rysunki) wyrobów 
nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne 
niejasności. Redakcja w porozumieniu z ekspertami bę
dzie starała się zdobyć jak najwięcej informacji i przedsta
wi je w tej rubryce.

to m.in.: cyrkiel żelazny 
(il. 1), karatomierz (przy
rząd do pomiaru wielko
ści diamentów i innych 
kamieni szlachetnych) 
(il. 2), barometr w obudo
wie chromowej z napi
sem na tarczy L. Grodzki 
w Warszawie (il. 3), 
świeczniki z mosiądzu 
i posrebrzanej blachy 
mosiężnej (il. 4)”.

Adam Nowakowski 
Warszawa

Na podstawie nadesła
nych zdjęć można przy
puszczać, że cyrkiel, 
prawdopodobnie bu
dowlany, pochodzi 
z początku XX w., po
dobnie karatomierz. 
Z kolei świeczniki i ba
rometr - to wyroby z lat 
dwudziestych. Pozosta
łe przedmioty - pion, 
szklana czarka, drew
niany igielnik - też 
mieszczą się w pierw
szej ćwierci XX w.

„Zachęcony Waszą ru
bryką WW przesyłam 
zdjęcia i opis kilku przed
miotów. Nie są one cen
ne, ale na tyle stare, że 
dobrze byłoby dla samej 

ciekawości wiedzieć 
o nich trochę więcej, niż 
to, do czego służą. 
Przede wszystkim intere
suje mnie przybliżona 
data ich wykonania. Są 

„Zwracam się z prośbą 
o informację dotyczą
cą wydanej w języku 
angielskim książki 
Waltera Scotta Ivan
hoe w Zwickau w 1823 
r. Na początku każde
go rozdziału wydruko
wane jest Printed for 
brothers Schumann. 
Czy nazwisko to moż
na wiązać z wielkim 
kompozytorem i jaką 
wartość może mieć ta 
książka?”

Marek Kochman 
Wałbrzych 

Książka należy do tzw. 
białych kruków i jej 
wartość jest bezcen
na. Nie przypuszcza
my, aby miała związek 
z kompozytorem Ro
bertem Schumannem, 
który urodził się 
w 1810 r.; nazwisko 
Schumann było i jest 
popularne nie tylko 
w Niemczech. W wy
padku książki chodzi 
prawdopodobnie o wy
dawnictwo prowadzo
ne przez braci Schu
mann.

1/1/1/1/ wiedziecWW WW więcej
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Próba podsumowania 
wieloletnich działań 

naszego pisma 
w popularyzowaniu 

tzw. 
zabytków nie-zabytków 

i jednocześnie 
przypomnienie, 
jak wiele z nich 

znajduje się 
wokół nas.

Rzadko
dostrzegane

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

Podobnie jak w przyrodzie, która nie lubi 
ostrych podziałów, tak i w sprawach 

dotyczących zabytków nie może zapanować 
raz na zawsze ustalony i przestrzegany 

porządek - prawny, terminologiczny, 
metodologiczny. Urzędowe przepisy, 

rozporządzenia i definicje mają jedynie 
ułatwiać, a nie utrudniać poruszanie się 

w obrębie poszczególnych dziedzin nauki 
i zagadnień związanych 

z zabytkoznawstwem. Dlatego definicje te 
powinny być formułowane w taki sposób, 

aby zawsze istniał margines dła ich 
interpretacji i uzupełnień.

Jeżeli mamy zastanowić się nad proble
mem, czy istnieją jakieś zabytki, których 
nie dostrzegamy lub nie do końca jeste
śmy przekonani o spełnianiu przez nie 

wszystkich warunków niezbędnych do zakwa
lifikowania ich do kategorii dóbr kultury okre
ślanych zabytkami, nie unikniemy konieczno
ści przypomnienia definicji zabytku. Zapisana 
jest ona w Ustawie o ochronie dóbr kultury 
i muzeach z 15 lutego 1962 r. Ale z pojęciem 
zabytku ściśle związane jest pojęcie dobra kul
tury: „Każdy przedmiot ruchomy i nierucho
my, dawny lub współczesny, mający znaczenie 
dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze 
względu na jego wartość historyczną, naukową 
lub artystyczną jest dobrem kultury” (art. 2). 
Zgodnie z art. 4 przyjmujemy, że „zabytkiem 
jest dobro kultury”, które bądź to zostało 
„wpisane do rejestru zabytków”, bądź też 
„wchodzi w skład muzeów i bibliotek”, czy 
wreszcie „każde inne, o ile jego charakter za
bytkowy jest oczywisty”. I właśnie ta ostatnia 
ze wskazanych możliwości daje niezwykle 
szerokie pole do zróżnicowanej interpretacji 
samej definicji. Tyle ustawa. Zadajmy sobie 
jednak pytanie, czy wśród obiektów (przed
miotów) zakwalifikowanych do zabytków 
w wyniku przyjęcia pierwszych dwóch wymie
nionych tu ustawowych możliwości (wpis do 
rejestru zabytków albo przyjęcie do zbiorów 
muzealnych lub bibliotecznych), z wszelkimi 
konsekwencjami prawnymi wynikającymi 
z tego stanu rzeczy, nie ma takich, które nie 
spełniają kryteriów stawianych im przez usta
wodawcę i są niejako „obiektami przypadko
wymi”?
Oczywiście, może tak się zdarzyć. Pomijając 
możliwe, jak w każdym działaniu człowieka, 
pomyłki, trzeba zauważyć, że na listę zabyt
ków zawsze mogły trafić obiekty o dyskusyj
nej wartości kulturowej, ale związanej w jakiś 
sposób z oczekiwaniami sfer wpływu politycz
nego, gospodarczego czy religijnego. Dlatego 
też dla czystości i rzetelności sporządzanych 
list tak ważna jest apolityczność czy - mówiąc 
ogólnie - niezależność urzędników odpowie
dzialnych za wprowadzanie do rejestru zabyt
ków nowych obiektów. Problemem marginal
nym, choć o podobnym podłożu przyczyno
wym, bywa niekiedy chęć umieszczenia na 
liście zabytków jakiegoś przedmiotu ruchome
go lub nieruchomego jedynie w celu zaspoko
jenia ambicji jego właściciela. Także w muze
ach lub bibliotekach może znaleźć się obiekt 
przypadkowy lub wręcz niechciany. Mecha
nizm takich zdarzeń jest podobny do opisane
go, a najczęściej takie „przedmioty zaśmieca
jące zbiory” - jak powiadają pracownicy tych 
placówek - trafiają tam w wyniku sporządza
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nych zapisów (najczęściej zapisów testamen
towych) i darowizn. Oczywiście, do zaakcep
towania jest sytuacja, gdy w przejmowanym 
do inwentarza zespole obiektów znajdzie się 
jeden lub nawet kilka obiektów nie spełniają
cych wymienionych w ustawie warunków. 
Wówczas bowiem można powołać się na okre
ślone walory naukowe całego zespołu, a wyj
mowanie z niego pojedynczych egzemplarzy 
urągałoby przyjętym zasadom rzetelności na
ukowych opracowań.
Pamiętając o takich „nie chcianych zabytkach” 
oraz o problemach prawnych związanych 
z ewentualnym (praktycznie niezwykle trud
nym) ich usunięciem z rejestrów zabytków lub 
inwentarzy muzeów i bibliotek, dostrzeżemy, 
jak wielka odpowiedzialność spoczywa na 
osobach, które dokonują kwalifikacji dóbr kul
tury i decydują o nazywaniu ich zabytkami. 
Jest to także i dla nas pewna wskazówka i za
razem ostrzeżenie, aby zbyt pochopnie nie 
włączać do tej kategorii dóbr kultury wszyst
kich napotkanych na naszej drodze intrygują
cych przedmiotów.

Pierwsze skojarzenia ze słowem „zabytek”
- to często obraz wybitnego malarza, mi

sternej roboty złoty (a przynajmniej pozłaca
ny!) gotycki, renesansowy czy barokowy kie
lich mszalny lub monstrancja, czasem zarys ja
kiejś ogólnie znanej stylowej budowli, może 
i rzeźby, a niekiedy nawet całe stare miasto. 
W rzeczywistości jednak na co dzień będzie
my mieli do czynienia z mniej efektownymi 
przykładami zabytków. I właśnie dlatego po
winniśmy zastanowić się nad tym, czym jest 
ów, jak to określiła ustawa, „oczywisty cha
rakter zabytkowy dóbr kultury”, gdyż ta trze
cia, ostatnia z możliwości zakwalifikowania 
do zabytków różnych obiektów nie jest jedynie 
furtką prawną i zachętą do wyszukiwania „na 
siłę” nowych propozycji nazwania zabytkami 
dostrzeżonych dóbr kultury, ale przede 
wszystkim polem do zweryfikowania wcze
śniejszych poglądów na to, co jest, a co nie jest 
zabytkiem. Chociaż tak naprawdę mówiąc 
o nie dostrzeganych zabytkach, myślimy o od
miennym od urzędowego spojrzeniu na otacza
jącą nas rzeczywistość, mówimy o pewnej 
wrażliwości, przy braku której, być może, bez
powrotnie utracimy wiele wartych zachowania 
dla nas samych i dla przyszłych pokoleń śla
dów ludzkiej działalności.
Grzegorz Miliszkiewicz, autor interesujących 
i najczęściej wiążących się z tematem naszych 
rozważań publikacji, napisał w „Spotkaniach 
z Zabytkami”: „(...) Znikających z pola widze
nia pamiątek przeszłości, zabytków jest [wo
kół nas wiele]. Odchodzić musi w przeszłość 

zdecydowana większość tego, co bezbronne 
wobec zanieczyszczenia środowiska, co mało 
wydajne, nieopłacalne, kłopotliwe w utrzyma
niu. Dla mnie owa różnica między wszystkim, 
co było, a zdecydowaną większością tego, co 
ubyło - właśnie jest zabytkiem. Przeżyłem za
wód teraźniejszością i wówczas wyostrzyła się 
moja wizja przedmiotów z przeszłości. Spo
strzegam te, które są w śladowej ilości i w za
nikającej postaci, poszukuję tych, których już 
nie ma.” (nr 6, 1997, s. 29). To bardzo osobi
ste, niemal intymne wyznanie, ale jakże wspa
niale oddające ducha tego, co najważniejsze 
w rozumieniu piękna i poznawaniu wartości, 
znaczenia otaczających nas zabytków, właśnie 
- zabytków. Czym więc są tak rozumiane za
bytki, skoro możemy je spotkać niemal na każ
dym kroku, a jednak ich nie dostrzec? Może 
zespołem zniszczonej już w znacznym stopniu 
drewnianej architektury wiejskiego sklepu (nr 
4, 1998) z wyposażeniem i uratowanymi przed 
wyrzuceniem na śmietnik produktami, które 
niegdyś w nim sprzedawano? A może niepo
trzebną już nikomu lokomobilą albo rdzewie
jącym gdzieś na zarastającym trawą, bocznym 
torze parowozem kolejki wąskotorowej? Czy 
może wreszcie pożółkłą ze starości, mocno już 
zniszczoną fotografią, na której wąsaty starszy 
pan w słomkowym kapeluszu, z laseczką nie
dbale opartą o poręcz wiklinowego fotela spo
gląda na nas spod oka? Tak rozumiane zabytki 
są właśnie wszystkim tym. A przykłady można 
wymieniać bez końca, byle zachować umiar 
i nie utonąć w wielkiej stercie rupieci!

Wymieńmy niektóre przykłady publikowa
nych w „Spotkaniach z Zabytkami”, ale 
na ogół nie dostrzeganych zabytków. Spośród 

zabytków architektury możemy wymienić tu 
charakterystyczne dla danego regionu, albo 
odwrotnie - nietypowe, intrygujące czymś sta
re chałupy, zajazdy, karczmy, spichlerze, mły
ny, wiatraki, kuźnie, remizy strażackie, lodow
nie, drewutnie, lamusy, nawet stodoły, chlewy, 
stajnie, kurniki i... szalety. Znajduje się tu tak
że duża grupa zabytków architektury murowa
nej, charakterystycznej dla fabrycznych przed
mieść: tartaki, stolarnie, papiernie, wapienni
ki, cegielnie, cukrownie oraz stare fabryki (lub 
tylko wybrane ich działy) o różnym profilu 
produkcji. Osobno wymienimy architekturę 
o charakterze wojskowym, a w jej obrębie: ca
łe kompleksy fortyfikacyjne, warownie, bun
kry, strażnice, stare budynki koszar i pozosta
jące w związku z nimi obiekty oraz urządze
nia.
Takimi zabytkami są też: stare środki transpor
tu towarów i przewozu osób, a więc konne po
wozy i tramwaje, także elektryczne, stare auto-
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1.2. Stara lokomotywa (1) 
i jeszcze starsza 
wiejska chata (2)
- dni obu są policzone

3. Przejazd bramny: 
zdobione odboje
i kostka bazaltowa

4. „Byle jaka” 
ścienna makatka 
może okazać się 
dziełem sztuki

5. 6. Dwie maszyny: 
do szycia (5)
i do pisania (6)
- to piękno formy
i zdobnictwa

busy, trolejbusy, również tabor w większości 
wycofanych już kolejek wąskotorowych, wy
łączone już z ruchu zabudowania stacji kolejo
wych, wreszcie - porzucone, rdzewiejące 
w najodleglejszych zakamarkach portowych 
lub po prostu na złomowiskach - statki „białej 
floty”, w tym nie pozbawione uroku boczno- 
kołowce. Z niektórymi z wymienionych zabyt
ków związane są jeszcze inne, trudniejsze do 

dostrzeżenia, niekiedy wręcz unikatowe i za
pomniane już dobra kultury: wozownie, za
jezdnie tramwajowe i trolejbusowe, linie trak
cyjne i pozostawione gdzieś w bocznych uli
cach stare tramwajowe szyny. Pozostając 
w mieście, wymienimy także stare bruki, 
chodniki, latarnie uliczne, słupy ogłoszenio
we, kosze na śmieci, ławki, parkany, pompy 
i zdroje.
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Zabytki łatwe do zauważenia i niepodważalne, 
jak kościoły, zamki, pałace, ratusze, kamieni
ce, mosty, wiadukty itp., nie mogłyby w pełni 
funkcjonować i byłyby niekompletne bez kla
mek, kołatek, barierek, krat, „piorunociągów 
z żelaza”, w bramach - bez kolumn albo „słup
ków dla ochrony murów od obijania”, wresz
cie pachołków zwanych „krasnalami” lub in
nych urządzeń służących do czyszczenia za
błoconych bądź zaśnieżonych butów, także 
szyldów sklepowych, tabliczek z nazwami

ulic, tabliczek urzędowych określających 
przynależność posesji do dzielnicy, jej właści
ciela oraz z nadanym numerem (niekiedy 
z podświetleniem).
Przy drogach wiejskich, czasem w polu spoty
kamy także (ta grupa zabytków jest już dość 
dobrze spopularyzowana): kapliczki, przy
drożne krzyże, kamienie rozstajne i drogo
wskazy, w niektórych rejonach kraju także 

krzyże pokutne i kamienne stoły sędziowskie 
pochodzące jeszcze ze średniowiecza. W sa
mych zaś wioskach: zabytkowe studnie, ule, 
płoty, nawet strachy na wróble, całą masę 
sprzętów oraz narzędzi domowych i gospodar
skich. Istnieje jeszcze niezwykle zasobna pod 
względem możliwości penetracji grupa dóbr 
kultury stanowiących różnego rodzaju mate
riały pisane, drukowane lub zdobione, a wyko
nywane najczęściej na papierze, tekturze, rza
dziej na materiale, skórze, szkle, drewnie albo 
korze. Szukamy ich w archiwach parafialnych, 
urzędach, wioskowych sklepach, zakładach 
produkcyjnych i w domach, oglądając książki, 
wszelkiego rodzaju księgi spisowe, stare ka
lendarze, korespondencję, dokumenty urzędo
we, dyplomy, akcje kompanijne, weksle, kart
ki żywieniowe, etykiety z butelek i opakowa
nia po produktach żywnościowych. W pobliżu 
tej grupy należałoby umieścić jeszcze fotogra
fie oraz niezwykle rzadko spotykane dageroty- 
py-

Niezależnie od wymienionych istnieje jesz
cze wielka grupa przedmiotów, które 
„ukrywają się” przed nami. Albo zmieniła się 

ich funkcja użytkowa i niekiedy ze zdziwie
niem odnajdujemy je nie tam, gdzie być po
winny, albo też ich pierwotny wygląd uległ da
leko idącej zmianie, został przesłonięty do te
go stopnia, że trudno nam odgadnąć, co kryje 
ów „kamuflaż”. W pierwszym wypadku może 
to być np. żołnierski hełm z czasów ostatniej 
wojny światowej, używany niekiedy w gospo
darstwach, np. do nabierania zboża, albo nie
potrzebny już w kuchni, nieco obtłuczony, za 
to bardzo stary kamionkowy garniec lub malo
wany w kwiaty nocnik z grubej porcelany, ty
le że bez ucha. Jeśli przedmioty te mają cechy 
dóbr kultury pozwalające zaliczyć je do zabyt
ków, ich wygląd, stan zachowania nie powi
nien temu przeszkodzić. Bo czyż utraciła swój 
zabytkowy charakter piękna malowana 
w kwiaty drewniana skrzynia posażna z poło
wy XVIII w. użyta w charakterze... gołębnika 
w jednym z gospodarstw we wsi Skała pod 
Krakowem (co widziałem na własne oczy)? 
Otóż nie, chociaż konserwacja tego zabytku 
nie była później łatwa. W drugim z wymienio
nych wypadków chodzi najczęściej o przed
mioty (choć czasem także o duże obiekty ar
chitektoniczne) bardziej lub mniej świadomie 
zmienione przez człowieka, np. z chęci upięk
szenia starego i zniszczonego obiektu, czasem 
z pragnienia unowocześnienia go lub odwrot
nie - zeszpecenia, by wartościowy przedmiot 
nie został rozpoznany i zabrany właścicielowi 
(np. w warunkach wojennych). I tak, w jednym 
z kościołów środkowej Polski nieświadomy
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właściciela charakterystycznych ozdób, co 
miało je unowocześnić, zmienić niemodną już 
sylwetkę? Jeśli jednak miały one charakter za
bytkowy, to zachowały go. Tylko, podobnie 
jak w wypadku wspomnianej chrzcielnicy, bez 
konserwatora zabytków trudno byłoby poka
zać takie przedmioty w całej ich krasie.
Wymieniwszy tak wiele przykładów zabytków 
na co dzień nie dostrzeganych, być może od
niesiemy wrażenie, że właściwie wszystko co 
nas otacza ma lub za chwilę mieć będzie cha
rakter zabytkowy. Oczywiście jest to wrażenie 
błędne, chociaż w wypadku niektórych obiek
tów mających świadczyć o szybkim rozwoju 
techniki można uważać je już niemal w chwili 
narodzin za potencjalne eksponaty muzealne! 
Najnowszy komputer, sputnik czy nawet na 
nowo rozwiązany element współczesnego sil
nika samochodowego może w krótkim czasie 
stać się zabytkiem - jest to jednak pewne od
stępstwo od ogólnych prawideł. A o tym, że na

7. Takie 
drogowe pachołki 

wyznaczały niegdyś 
przebieg 

ważnych traktów

8. „Koronkowa robota”
- chciatoby się rzec 

na widok 
ręcznie wykonanego 

haftu

swojego czynu proboszcz polecił pomalować 
farbą olejną kamienną zabytkową chrzcielnicę. 
Mimo oczywistego zniszczenia zabytku pozo
stała ona w dalszym ciągu zabytkiem, tyle że 
przysporzyła wiele pracy i nieco kłopotów 
konserwującym ją później specjalistom. Na 
mniejszą skalę obserwujemy ten sam mecha
nizm w wypadku, gdy odnajdujemy gdzieś 
w ogrodowej altanie czy w pomieszczeniach 
gospodarczych stylowe, „odnowione”, np. po
malowane na biało zabytkowe meble. A jakże 
często dostrzegamy stary wiszący zegar czy 
etażerkę świadomie pozbawione przez ich 

ogół tak nie jest, najlepiej wiedzą pracownicy 
muzeów, którzy nieustannie dokonują selekcji 
i z napływających lub zgłaszanych do tych pla
cówek przedmiotów wybierają tylko te naj
wartościowsze.
Naszym najważniejszym zadaniem są jak naj
skuteczniejsze działania w ratowaniu wszyst
kich zabytków. Każda, nawet najdrobniejsza 
wygrana - to dla naszej kultury olbrzymi suk
ces. W tej walce istotną pomocą jest umiejęt
ność dostrzegania zabytków dotąd nie dostrze
ganych.

Wojciech Przybyszewski
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Wokół jednego zabytku

Romański Ewangeliarz

1.2. Ewangeliarz kruszwicki (1) 
oraz miniatura z Ewangeliarza przedstawiająca 
ścięcie św. Jana Chrzciciela i jego pogrzeb (2)

(zdjęcia: Bogusław Kolanowski)

Ewangeliarz ten powstał między 1160 
i 1175 r., zapewne w benedyktyń
skim skryptorium w Helmarshausen 
nad Wezerą, w którym wykonano m.in. de

koracje Psałterza i Ewangeliarza dla księcia 
saskiego i bawarskiego Henryka Lwa. 
Skryptorium to. oprócz wpływów dwuna- 
stowiecznej sztuki nadmozańskiej. angiel
skiej i francuskiej, nawiązywało jeszcze do 
tradycji luksusowych późnoottońskich ręko
pisów z X i XI w. Być może Ewangeliarz 
zwany dziś kruszwickim, zatytułowany Li
ber quattuor Evangelistarum (Księga czte
rech ewangelistów) sprowadzony został do 
Kruszwicy przez księcia wielkopolskiego 
Mieszka III Starego (ok. 1126-1202), który 
w 1147 r. uczestniczył w wyprawie krzyżo
wej dowodzonej przez Henryka Lwa.
Księga oprawiona jest w czerwony aksamit 
i okuta renesansową blachą srebrną z podo
biznami czterech ewangelistów. Pośrodku 
przytwierdzona jest kapsułka-relikwiarz, 
w której pod masą rogową znajduje się wo

skowy agnusek. Kapsułka otoczona jest per
sonifikacjami czterech rzek rajskich w po
złacanych medalionach. Klamry, prawdopo
dobnie z około 1529 r.. mają od strony 
przedniej monogram Jezusa (u góry) i napis: 
S. Maria (u dołu), na odwrocie: SKA (św. 
Katarzyna) i S. Anna, pośrodku zaś (na gru
bość księgi) - postaci śś. Piotra i Pawła. 
Ewangeliarz na pergaminowych kartach, pi
sanych złotą minuskułą późnoromańską, za
wiera kanony św. Euzebiusza, łaciński tekst 
czterech ewangelii, poprzedzony przedmo
wą św. Hieronima oraz różne błogosławień
stwa i egzorcyzmy. Pierwsze litery tekstu 
ewangelii są bogato ornamentowane, pisane 
złotem lub srebrem na tle purpurowym lub 
niebieskim. Księgę zdobią wielobarwne mi
niatury (33 kompozycje całostronicowe), 
przedstawiające sceny z życia św. Jana 
Chrzciciela (Oskarżenie Heroda i jego żony, 
Taniec Herodjady, Ścięcie św. Jana Chrzci
ciela i jego pogrzeb), epizody z życia Chry
stusa i Matki Bożej (Zwiastowanie NMP,

Zwiastowanie pasterzom, Jezus w synago
dze. Chrzest w Jordanie, Kuszenie Chrystu
sa, Wesele w Kaanie, Uczta u Szymona, 
Ostatnia Wieczerza, Pojmanie, Zdjęcie 
z Krzyża, Złożenie do grobu. Zmartwych
wstanie, Niewiasty u grobu, Niewierny To
masz, Wniebowstąpienie) i postaci ewange
listów. Jedna z miniatur przedstawia praw
dopodobnie św. Hieronima, który ofiarowu
je Biblię papieżowi Damazemu (366-384). 
Pełne ekspresji, wielobarwne strony Ewan
geliarza, świadczące o kunszcie anonimo
wego twórcy (zapewne mnicha), każą zali
czyć go do czołowych dzieł wczesnośre
dniowiecznego malarstwa miniaturowego 
znajdujących się w Polsce.
Manuskrypt do 1848 r. przechowywany był 
w zakrystii „pralackiej” w kolegiacie krusz
wickiej i stanowił część księgozbioru kapitu
ły kruszwickiej. Obecnie znajduje się w Ar
chiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

Katarzyna Hewner



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Na straży mogił

Szeroko rozumiana tema
tyka kresowa, przemyca
na w latach PRL zaledwie 
w nielicznych publikacjach 

wspomnieniowych, po 1989 r. 
stała się zjawiskiem publicz
nym. Wtedy też niemal lawino
wo zaczęły powstawać organi
zacje miłośników ziem kreso
wych oraz stowarzyszenia na
stawione na pomoc dla miesz
kających na Wschodzie roda
ków. „Straż Mogił Polskich”, 
jako stowarzyszenie wśród in
nych kresowych organizacji 
nietypowe, powstała w 1990 r. 
we Wrocławiu - mieście za
mieszkanym przez wielu ludzi 
z Kresów. Inicjatorem jej utwo
rzenia był pochodzący z Miń
ska białoruskiego, mieszkający 
na stałe w Polsce badacz pro
blematyki polonijnej, autor 
fundamentalnej i pionierskiej 
zarazem pracy o przedwojen
nych dziejach Polaków 
w ZSRR Mikołaj Iwanow. 
Trzonem stowarzyszenia stali 
się młodsi pracownicy różnych 
kierunków Uniwersytetu Wro
cławskiego. „Straż” nawiązała 
w swych założeniach statuto- 
wo-programowych do istnieją
cej w latach międzywojennych 
we Lwowie „Straży Mogił Pol
skich Bohaterów”, a także do 
zupełnie zapomnianej, również 
przedwojennej organizacji 
o nazwie „Polski Żałobny 
Krzyż”, ogniskujących działa
nia społeczne na rzecz troski 
o miejsca wiecznego spoczyn
ku żołnierzy-Polaków, pole
głych na różnych frontach w la
tach 1914-1921.
Wrocławska „Straż” na swą 
pierwszą wyprawę na teren 
jeszcze Białoruskiej SSR wyru
szyła latem 1991 r. W trakcie 
tej pierwszej misji, której nie
mal nie zniweczył sławetny 
„pucz Janajewa”, przemierzyli
śmy szlak od okolic Grodna do 
podmińskich Kuropat. Stalowe 
krzyże wraz ze stosownymi 
opisami stanęły wówczas 
w Nowikach pod Sopoćkinia- 
mi, Naczy, Niecieczy, Wawiór-

ce oraz na kuropackim uroczy
sku. Jadąc na ten nieznany 
praktycznie nikomu z nas teren, 
zmierzaliśmy, jak sądziliśmy, 
tylko do miejsc wiecznego spo
czynku żołnierzy Wojska Pol
skiego, Armii Krajowej i mę
czenników sprawy polskiej. 
Tymczasem niemal natych
miast okazało się, że przybyli
śmy do tysięcy Polaków, dla 
których uroczystości upamięt
niania zapomnianych, zanie
dbanych, a wielekroć zupełnie 
nieznanych mogił stały się dłu
go wyczekiwanym narodowym 
misterium! Widzieliśmy to 
wszędzie. W Wawiórce pod Li- 
dą w zwykły roboczy dzień na 
cmentarz z mogiłkami żołnie
rzy „Ponurego”, pieszo, fur
mankami, na rowerach i moto
cyklach przybyło ponad dwa 
tysiące ludzi, chłonących słowa 
po raz pierwszy oficjalnie od
prawionej w tym miejscu litur
gii oraz wspomnień o tamtych 
dniach. Stare, zapłakane kobie
ty, którym pomylił się czas i re
alia, pytały nas ukradkiem: 
„czy to już wróciła Polska?”. 
Takich wrażeń nie sposób za

pomnieć. W Niecieczy i Naczy 
całe wsie uprzedzone o naszym 
przybyciu gremialnie porząd
kowały miejsca, o których do
tąd wiedzieli tylko nieliczni. 
W Kuropatach, gdzie także po 
raz pierwszy od ponad półwie
cza trzech katolickich kapła
nów odprawiło mszę świętą, 
przy krzyżu z dalekiego Wro
cławia zebrała się grupka 
mińszczan w towarzystwie 
przybyłych działaczy Białoru
skiego Frontu Narodowego.
Tego samego roku, jesienią, 
„Straż” zawitała do Lwowa. 
Tamtejsi Polacy, pod kierun
kiem niestrudzonego opiekuna 
cmentarza Lwowskich Orląt p. 
Eugeniusza Cydzika, dbali 
i dbają o ten narodowy Panteon 
i inne miejsca chwały. Owocem 
tej wizyty były uzgodnienia, 
a w następnym roku krzyże 
w Malechowie i Kłodnie koło 
Żółkwi. Kolejne lata naszych 
działań na Wschodzie - to 
przede wszystkim praca na Bia
łorusi. Pomni pierwszych do
świadczeń przybywaliśmy tak
że do żywych. Wspólnie z za
przyjaźnionym, również zaini

cjowanym przez M. Iwanowa 
dolnośląskim oddziałem 
„Wspólnoty Polskiej”, obok 
misji „krzyżowej” rozpoczęli
śmy akcję oświatową, charyta
tywną i dokumentacyjną. Gro- 
dzieńszczyzna, Nowogródczy- 
zna, Mińszczyzna i skrawki 
Wileńszczyzny zaczęły ukazy
wać nam to, o czym mieliśmy 
dotąd blade, teoretyczne poję
cie. W Wolkowysku, Nieświe
żu, Iwieńcu, Ejszyszkach oraz 
okolicznych polskich wioskach 
przeprowadziliśmy wiele akcji 
oświatowych, tzw. Wszechnic 
Polskich, połączonych z wykła
dami, pokazem wystaw oraz 
prezentacją filmów i książek, 
które następnie wzbogacały 
miejscowe biblioteki.
W latach 1991-1997 „Straż” 
dokonała upamiętnienia krzy
żami 32 miejsc oraz ufundowa
ła dwie kapliczki wotywne - 
murowaną w Wojdagach koło 
Werenowa oraz drewnianą, wy
konaną we Wrocławiu dla upa
miętnienia boju 101. rezerwo
wego pułku ułanów w Sylwa- 
nowcach-Kodziowcach koło 
Grodna. W większości upa-
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1. Wojskowy 
cmentarz 

w Wotkowysku

2. Krzyż 
na miejscu

bitwy AK 
w 1944 r. 

pod Kamieniem 
koto Iwieńca

3. Krzyż 
na grobach

żołnierzy AK 
z oddziału 

„Ponurego” 
w Wawiórce

4. Sylwanowce 
koło Grodna 
- kapliczka 

upamiętniająca 
bitwę 

z Armią 
Czerwoną 

we wrześniu 
1939 r.

miętnienia dotyczyły zapo
mnianych mogił akowskich, 
w tym takich, jakie należało 
przy pomocy miejscowej lud
ności dopiero odszukać, jak np. 
pod Rowinami-Kaczycami ko
lo Korelicz, gdzie pogrzebano 
żołnierzy poległych w boju 
z NKWD w zimie 1945 r. (Od
działy Samoobrony Czynnej 
Ziemi Wileńskiej).
Podczas wypraw „Straży" istot
ne stało się wykonywanie do
kumentacji fotograficznej i wi

deo. Utrwaliliśmy uroczystości 
stawiania krzyży i imprezy 
oświatowe. Część fotografii 
opublikowano w prasie krajo
wej i zagranicznej (Białoruś, 
Londyn, Nowy Jork) wraz ze 
stosownymi reportażami i arty
kułami. Na kanwie pozyska
nych materiałów terenowych 
i archiwalnych powstały dwie 
publikacje: Szkice Kresowe 
oraz Szkice Polsko-Białoru
skie. Większość tych działań 
obrazuje wystawa planszowa 

pt. „Szlakiem Polskich Mogił 
na Wschodzie”, eksponowana 
w wielu miastach na Dolnym 
Śląsku oraz w Domu Polonii 
w Pułtusku. W celu populary
zacji współczesnych zagadnień 
kresowych zorganizowaliśmy 
kilka publicznych konferencji 
popularnonaukowych.
W 1998 r. planowane są akcje 
upamiętniające oraz kulturalno- 
-oświatowe na Litwie, Białorusi 
i Ukrainie. Działania nasze 
chcemy połączyć z terenową 
dokumentacją szlaku mickiewi
czowskiego, idąc śladem podró
ży sprzed stu lat, jakiej dokonał 
Napoleon Rouba, przy czym 
dorobek tego badacza zamierza
my poszerzyć zachowanymi re
aliami Pana Tadeusza w rejonie 
Mira. Na dłuższe i bardziej 
kompleksowe badania, mimo 
wielkiego na to zapotrzebowa
nia oraz ogromnego wsparcia 
miejscowych Polaków, nie ma
my jak na razie środków, pracu
jąc niemal wyłącznie metodami 
społecznymi, wspieranymi czę
ściowo przez „Wspólnotę Pol
ską”. Kolejnym etapem będzie 
niemal zupełnie w dzisiejszej 

Polsce zapomniana Mińszczy- 
zna. Upamiętnienie martyrolo
gii lat 1936-1938, dotarcie do 
resztek środowisk polskich, do
kumentacja pozostałości po
mników polskiej kultury na 
tamtym terenie - wydają się 
ostatnim nakazem chwili.
Krzyże „Straży” projektu prof. 
I. Lipskiej-Zworskiej ze zna
kiem autorstwa Czesława Smo
leńskiego wykonują zaprzyjaź
nione zakłady przemysłowe we 
Wrocławiu („Energoprem”) ze 
stali podarowanej przez „Cen- 
trostal”, ozdobne i opisowe em
blematy wykonuje Pracownia 
Metaloplastyczna Śląskiego 
Okręgu Wojskowego. Kapliczki 
zaprojektował prof. R. Natusie- 
wicz, a pomoc w ich wykonaniu 
okazał wrocławski „Pafawag”.

Zdzisław Winnicki

Stowarzyszenie
„Straż Mogit Polskich"
50-137 Wroclaw,
ul. Szewska 36, tel. 44 10 77. 
konto: Bank Rozwoju Eksportu S.A., 
50-010 Wrocław,
ul. Podwale 63, 
nr 11401140-438229 
PLNCURRO1-49
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Nowogródzka fara

Dnia 12 lutego 1799 r. 
w kościele tym 
ksiądz kanonik An
toni Postlet wyrzekl słowa: 

„Ja ciebie chrzczę w imię 
Ojca i Syna i Ducha Święte
go”, nadając imiona Adam, 
Bernard noworodkowi uro
dzonemu 24 grudnia 1798 r. 
z rodziców Barbary i Miko
łaja Mickiewiczów. Do 
chrztu dziecko trzymali: 
Bernard Obuchowicz, sędzia 
ziemski mozyrski i Aniela 
Uzłowska z Czombrowa, żo
na nowogródzkiego sędzie
go granicznego.
Kościół famy w Nowogród
ku położony jest u stóp Gó
ry Zamkowej, na szczycie 
której przetrwały resztki 
średniowiecznego zamku. 
Jak chce legenda, w miejscu 
tym istniała niegdyś pogań
ska świątynia. Pierwszy 
drewniany kościół wznie
siono tu w 1395 r., w cza
sach księcia Witolda. 
W 1422 r. odbył się w nim 
ślub króla Władysława Ja
giełły z księżniczką Zofią 
Holszańską, przyszłą matką 
kolejnych królów polskich. 
W miejscu tego kościoła 
w latach 1719-1723 wybu
dowano nowy, murowany, 
który otrzymał wezwanie 
Przemienienia Pańskiego po 
konsekracji dokonanej 
w 1776 r. przez wileńskiego 
biskupa Żółtowskiego. Jak 
wynika z opisu, już w 1823 
r. świątynia znajdowała się 
w stanie katastrofalnym: 
ciekł dach, odpadały tynki, 
zniszczony był ołtarz i poła
mana posadzka. Funkcję ko
ścioła parafialnego przejął 
dawny kościół dominikań
ski św. Michała, a farę za
mknięto rozporządzeniem 
Ministerstwa Spraw We
wnętrznych z 31 XII 1857 r.

Po wieloletnich staraniach 
o odbudowę zgodę ze strony 
rosyjskiego zaborcy parafia
nie otrzymali dopiero 
w 1906 r. Rozpoczęte prace, 
przerwane wybuchem 
pierwszej wojny światowej, 
zakończono dopiero w la
tach 1921-1923. Wtedy to 
m.in. zrekonstruowano we
dług projektu arch. J. Bejlla 
kolebkowe sklepienie nawy 
oraz dwie kaplice. Ponow
nej konsekracji dokonał 
1 lutego 1922 r. biskup piński 
Zygmunt Łoziński, a świąty
ni przywrócono funkcję ko
ścioła parafialnego.
Fara nowogródzka jest jed
nym z najważniejszych 
miejsc na mickiewiczow
skim szlaku. Jest również 
godna uwagi jako przykład 
barokowej architektury sa
kralnej o ciekawym wyposa-

1. Nowogródzka fara 
widziana z ruin zamku

2. Obraz Madonny z Dzieciątkiem

(zdjęcia: Stanisław Szpilewski)

3. Obraz Michata Archanioła
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żeniu. Jak pisze Napoleon 
Rouba w Przewodniku po 
Litwie i Białejrusi z 1909 r.: 
„Kościół posiadał piękne ob
razy i miał trzy dzwony, 
z których największy ważył 
pudów 50 o głosie wybor
nym i potrzebował 3 ludzi 
do jego poruszenia. Na chó
rze były dwa kotły miedzia
ne. Kościół zamykał się 
zamkiem angielskiej roboty, 
który kosztował 100 tala
rów...”.
Kościół ma prostokątny kor
pus z przylegającymi do nie
go absydą, zakrystią i kapli
cami. Fasada z trójkątnym 
szczytem flankowana jest 
dwiema wieżami. W nawie 
i w kaplicach znajdują się in
teresujące dzieła sztuki. Naj
większe zainteresowanie bu
dzi obraz Madonny z Dzie
ciątkiem, utożsamiany z tym 
„...co gród zamkowy, nowo
gródzki ochraniasz z jego 
wiernym ludem. Jak mnie 

dziecko do życia przywróci
łaś cudem...”
Jest to jednak najprawdopo
dobniej obraz, który powstał 
dopiero w XIX w. z wyko
rzystaniem srebrnej sukienki 
z XVIII w. (ozdobna blacha 
zasłaniająca malowidło). 
Autentycznym obrazem 
z XVII w. jest natomiast 
przedstawienie Michała Ar
chanioła (również w sukien
ce); obraz ten pochodzi z oł
tarza głównego podomini- 
kańskiego kościoła w No
wogródku. Nieco pokraczne, 
srebrne blachy zasłaniające 
nogi świętego zostały wyko
nane i ofiarowane przez ze
słańca, Stanisława Kier- 
snowskiego, który po 26 la
tach spędzonych na Syberii 
powrócił tu w 1857 r. Oba 
wspomniane obrazy oraz 
znajdujący się również 
w kościele portret hetmana 
K. Chodkiewicza z 1637 r. 
zostały w ostatnich latach 

zakonserwowane w Pracow
ni Konserwacji Zabytków 
dzięki funduszom Fundacji 
Kultury Polskiej.
Niezmiernie interesujące są 
dwa marmurowe epitafia. 
Z 1632 r. pochodzi epita
fium nowogródzkiego pod- 
sądka Jana Kiersnowskiego, 
które wyróżnia się rymowa
ną inskrypcją w języku pol
skim. Oto jej fragment: „Jan 
Kiersnowski w tym miejscu 
leży pogrzebiony / Z daw
nych y sławnych przodków 
znacznie urodzony / Cnotą 
dowcipem sławą hoynie ob
darzony / Królowi y oyczyź- 
nie dobrze zasłużony”. Dru
gie epitafium powstało 
w 1643 r. Jego fundatorem 
był nowogródzki kasztelan 
Jan Rudomina-Dussiatski. 
Jest to epitafium Jerzego 
Rudomina-Dussiatskiego 
(brata fundatora) i jego 
ośmiu towarzyszy broni 
(Wieliczko, Faliszewski, 

Bykowski, Czudowski, Mo- 
gilnicki, Woyna, Tyszkie
wicz, Osipowski), którzy 
zginęli z rąk Turków pod 
Chocimiem w 1621 r. 
W formie prostokątnej pła
skorzeźby z białego i czar
nego (napisy) marmuru 
przedstawia fundatora i klę
czące postacie rycerzy po
zbawionych głów, jako do
wód męczeńskiej śmierci. 
Scenie tej patronuje Matka 
Boska z Dzieciątkiem.
Jak tragicznie z tym siedem
nastowiecznym epitafium 
rycerzy, którzy zginęli w bi
twie, łączy się i budzi reflek
sje mogiła jedenastu towa
rzyszek modlitw - sióstr na
zaretanek, zamordowanych 
przez hitlerowców w 1943 
r., a więc w naszym, cywili
zowanym stuleciu. Mogiła ta 
znajduje się pod ścianą no
wogródzkiej fary.

Stanisław Szpilewski

Na miejscu bitwy

Intensywne działania powstańców 
1863 r. na białoruskich Kresach do
czekały się po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości wielu upamiętnień. Po
rządkowano mogiły, stawiano krzyże 
i pomniki. Większość z tych miejsc po 
1945 r. uległa zniszczeniu i zapomnie
niu. Szczęśliwie ocalał jednak najoka
zalszy z pamiątkowych obiektów: stoją
ca tuż przy szosie kapliczka - pomnik 
w Mitowidach, niedaleko Baranowicz. 
22 maja 1863 r. pod Miłowidami doszło 
do zaciętej, całodniowej bitwy. Rosyjska 
grupa pościgowa płk. Bułharyna, licząca 
800 żołnierzy i cztery działa, zaatakowa
ła 650-osobowy oddział powstańczy, 
złożony z kilku partii, pod dowództwem 
płk. Aleksandra Lenkiewicza. Polacy 
skutecznie odparli natarcie, nie byli jed
nak w stanie wykorzystać sukcesu i wy
cofali się. Osiemnastu poległych po
wstańców spoczęło we wspólnej mogile 
na miejscowym cmentarzu. Rosjanie po
chowali część swoich zabitych na polu 
walki, stawiając na grobie żeliwny pra
wosławny krzyż na murowanej podsta
wie z pociskami armatnimi w narożach; 
obie mogiły istnieją do dziś.

W 1933 r. uroczyście odsłonięto w Mito
widach, naprzeciwko rosyjskiego grobu, 
pomnikową kapliczkę: neoklasycystycz- 
ną. na planie kwadratu, z kolumnami 
w narożach, nakrytą koputką z ozdobnym 
metalowym krzyżem. Po drugiej wojnie 
światowej została zdewastowana, z wnęk 
cokołu wyrwano pamiątkowe tablice. Od
nowiona w 1993 r. staraniem Ambasady 
RP w Mińsku, znów świadczy o przeszło
ści tych ziem. Na cokole umieszczono 
napis: 22 V 1863 POKÓJ ICH CIENIOM. 
Powyżej, na tabliczce z ortem czytamy: 
POLEGŁYM POWSTAŃCOM 1863 RO
KU WDZIĘCZNI RODACY. W 125 rocz
nicę bitwy Białorusini ustawili w pobliżu 
kamień z tablicą, przypominającą też do
wódcę powstania na ziemiach białoru
skich, Konstantego Kalinowskiego. Zapo
mnianą ciekawostką jest natomiast fakt, 
że w Słonimiu kilkanaście lat po bitwie 
Rosjanie zbudowali prawosławną ka
pliczkę dla upamiętnienia swojego zwy
cięstwa pod Miłowidami! Po 1918 r. usu
nięto ją jako pomnik zaborcy.

Jarosław Komorowski 
(fot. Jarosław Komorowski)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Archeologia o Sulejowie
„W okolicy lesistej i płaskiej, 
na drodze z Piotrkowa Trybu
nalskiego ku wschodowi, zja
wia się w osłoniętej pagórkami 
dolinie srebrzysta wstęga Pilicy 
wśród łąk porysowanych kępa
mi olch i wierzb, obramowana 
u brzegu jasnym piasku rąb
kiem. (...) Co to za gmachy, co 
skupiły się razem w potężną ca
łość, aby zapanować na lewo 
nad pięknością tego widoku, 
a wznosząc się nad brzegiem 
Pilicy, jeżą się wieżycami i wy- 
strzeliwują po nad linije pejza
żu. Białe, a choć pożółkłe jesz
cze błyszczące mury, odbijają
ce od szczerniałych cegieł i da
chówek szczytów, świecące 
krzyże u wież, poszczerbane 
baszty powiązane fortecznym 
murem, składają się tutaj na tę 
barwistość i pełność tonów, 
która oko zwraca na siebie 
wśród szarych tonów krajobra
zu polskiego”. Tak pisał 
o opactwie cysterskim w Sule
jowie w latach siedemdziesią
tych XIX w. zasłużony badacz 
zabytków architektury polskiej 
Władysław Łuszczkiewicz. 
Cystersi osiedlili się na terenie 
od dawna zamieszkiwanym 
przez człowieka. Z wczesnego 
średniowiecza pochodzi osada 
w Sulejowie-Piaskach (VII-XII 
w.), dwie duże osady egzysto
wały w XI-XIII w. w bezpo
średnim sąsiedztwie później
szych budowli cysterskich. 
W 1176 r. na dworze księcia 
Kazimierza Sprawiedliwego 
narodził się zamysł fundacji cy
sterskiej w Sulejowie, pierwsi 
mnisi w liczbie 12 przybyli 
z opactwa francuskiego w Mo- 
rimond rok później. Nowe 
opactwo oprócz uposażenia 
w postaci dochodów z kilkuna
stu wsi nadanych przez księcia 
otrzymało także dziewięć skór 
bobrowych rocznie, koryto soli 
krakowskiej i trzynaście wo
zów soli ruskiej z komory 
w Sandomierzu. Jednym z naj
ważniejszych, nie rozwiąza
nych dotąd problemów badaw
czych. pozostaje sprawa pierw
szego kościoła. Obecnie istnie
jący konsekrowany był w 1232 
r., zatem w ciągu 55 lat musieli

1. Opactwo cysterskie z lotu ptaka
2. Plan kościoła i wschodniego skrzydła klasztoru; 

zakreskowaniem zaznaczona część rekonstruowana 
po badaniach archeologicznych (wraz z piecami) 
3. Relikty dwóch pieców w skrzydle wschodnim

cystersi korzystać z innego: al
bo wzniesionego wcześniej 
przed ich przybyciem w osa
dzie przy przeprawie przez Pili
cę na terenie obecnego miasta, 
albo zbudowanego już przez 
nich samych na obszarze prze
kazanym do ich dyspozycji 
przez księcia.
23 listopada 1232 r. konsekro
wany został w Sulejowie ko
ściół cysterski Najświętszej 
Marii Panny i św. Tomasza 
Becketa. Z około połowy XIII 
w. pochodzi najstarsze, 
wschodnie skrzydło klasztoru, 
przymurowane do południowej 
ściany transeptu. Mieściło ono 
w parterze zakrystię, kapitu
larz, audytorium oraz fraternię, 
a na piętrze dormitorium. To 
właśnie pod audytorium i fra- 
temią odkryto w latach 1989- 
1990 dobrze zachowane piece 
ogrzewcze typu hypocaustum 
(pomieszczenie pod podłogą 
wypełnione ciepłym powie
trzem). Piece te składały się 
z komory paleniskowej wymu
rowanej z cegły i zamkniętej od 
góry ceglanym rusztem. Do ko
mory prowadził otwór, którym 
dostarczano drewno do palenia 
oraz usuwano popiół. Otwór 
usytuowany był w zewnętrznej, 
wschodniej ścianie skrzydła 
wschodniego. Nad komorą pa
leniskową znajdowała się ko
mora nadrusztowa, wykonana 
z cegły i wypełniona polnymi 
kamieniami, które nagrzane 
ogniem z komory paleniskowej
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4. Kielichowe 
głowice kolumn 
portalu głównego 
z akantami, 
palmetami, 
listkami itp.

5. Ozdobna nisza
z miejscem na wodę 
(piscina) 
odsłonięta 
spod tynku

6. Zamurowane 
wejście północne
w elewacji zachodniej 
kościoła;
na tympanonie 
symboliczne wyobrażenie 
ukrzyżowania
(motyw krzyża, 
ptak z lewej i zaćmienie 
wirującego słońca
z prawej strony)

7. Kapitularz
- piaskowcowa 
kolumna środkowa 
z głowicą oplecioną 
plastycznymi 
motywami 
liściasto-wstęgowymi

8. Jagielloński orzeł 
na zworniku sklepienia 
krużganka 
wschodniego
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akumulowały ciepło. Komora 
ta przykryta była sklepieniem 
beczkowym, miała otwór dym
nikowy, którym uchodziły gazy 
i dym przedostające się z ko
mory paleniskowej w czasie 
palenia drewna. W sklepieniu 
przebito otwory połączone ka
nałami z pomieszczeniami na 
pierwszej kondygnacji. W po
sadzce tych pomieszczeń, wy
konanej z kwadratowych płytek 
ceramicznych, wmontowane 
były specjalne kamienne obra
mienia otworów, zamykane 
prawdopodobnie metalowymi 
przykrywami. Usytuowanie 
pieców w skrzydle wschodnim 
klasztoru, które zostało zbudo
wane w połowie XIII w., wska
zuje, że budowa pozostałych 
skrzydeł nie była planowana 
w najbliższym czasie. Gdyby 
bowiem prace kontynuowano, 
calefactorium (pomieszczenie 
ogrzewane) znalazłoby się 
(zgodnie z ustalonym wzorcem 
założeń cysterskich) we 
wschodniej części skrzydła po
łudniowego, między fraternią 
a refektarzem. Co spowodowa
ło budowę dwóch pieców? 
Obydwa ogrzewane pomiesz
czenia - audytorium i fraternia 
- zamykały skrzydło wschod
nie od południa i stały prawie 
na krawędzi skarpy nad rzeką 
Pilicą. Płaski teren doliny Pili
cy (szerokiej w tym miejscu na 
ok. 1,5 km) oraz brak natural
nych przeszkód terenowych na 
przeciwległym brzegu powodo
wały, iż budynek klasztorny 
szczególnie narażony był na złe 
warunki atmosferyczne. W XII 
i XIII w. mieszkańcami klasz
toru byli przeważnie Francuzi, 
w końcu XII w. Kapituła Gene
ralna.przyznała cystersom osia
dającym w Polsce pewne ulgi
w sposobie mieszkania ze 
względu na klimat. W okresie 
budowy skrzydła wschodniego 
sulejowscy zakonnicy musiełi 
mieć przykre doświadczenia 
z tym klimatem, skoro zdecy
dowali się nie tylko na inną lo
kalizację ogrzewalni, ale też 
zbudowali drugi piec. Biorąc 
pod uwagę kubaturę obydwu 
ogrzewanych pomieszczeń 
(fraternia ok. 390 m3, audyto
rium ok. 165 m3), możliwości 
grzewcze pieców oraz fakt, że 
w tym czasie znajdowało się tu 
wraz z opatem 13 zakonników, 
można przypuszczać, iż osiąga
no temperaturę zapewniającą 
godziwe warunki przeżycia zi
mowych chłodów. Ogrzewane

pomieszczenia i dzieląca je 
ściana miały także dodatni 
wpływ na temperaturę we
wnątrz mieszczącego się na 
wyższej kondygnacji dormito- 
rium. Budowa pieców była do
datkowym obciążeniem mate
rialnym dla opactwa i na takie 
urządzenia mogły sobie pozwo
lić opactwa bogate. Odkrycia 
reliktów ogrzewania w klaszto
rach na terenie Polski należą do 
rzadkości. W grupie małopol
skiej klasztorów cysterskich je
dynie w Wąchocku natrafiono 
na elementy takiego ogrzewa
nia, nie odsłonięto jednak sa
mego pieca. W klasztorze cy- 
stersek w Trzebnicy odkryto 

piece zagłębione ponad 1 m pod 
posadzką frąterni i refektarza. 
Piec i płyty posadzkowe 
z otworami znaleziono w Lu
biążu i Strzelnie. Usytuowanie 
pieców w skrzydle wschodnim 
sulejowskiego klasztoru -tę 
jak dotąd jedyny wypadek 
w Polsce i jeden z niewielu 
w Europie.
Na przełomie 1259 i 1260 r. 
opactwo zniszczyli Tatarzy. 
Niezwykle ważną sprawą stało 
się właściwe jego zabezpiecze
nie. Na podstawie badań wyko
paliskowych w latach 1993- 
1997 możemy dziś stwierdzić, 
że pierwszy obwód obronny 
zbudowany został w XIV w.

9. Widoczny zty stan 
muru obronnego 
od strony Pilicy

10. Próba rekonstrukcji 
pierwszego obwodu obronnego 

z drugiej potowy XIV w.

(zdjęcia: 1 - Wiesław Stępień, 
3-9 - Jerzy Augustyniak; 
rys.: 2 - Robert Kunkel, 

10 - Bogna Augustyniak)

Tworzył go mur o grubości 
około 2 m i wysokości około 7 
m, zwieńczony krenelażem. 
Mur ten o długości około 425 
m otaczał teren w kształcie pro
stokąta, w którego narożnikach 
południowo-zachodnim i pół
nocno-wschodnim postawiono 
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baszty: na planie podkowia- 
stym, flankująca obronę od 
strony rzeki i kwadratowym. 
Wjazd mieścił się w zachodnim, 
krótszym boku założenia, w od
ległości około 10 m od baszty 
podkowiastej. Południowy od
cinek muru obwodowego posa
dowiono na skraju opadającego 
ku dolinie Pilicy wyniesienia, 
korona muru usytuowana była 
około 9 m powyżej poziomu za
lewowego dna doliny, w dolnej 
jego partii znajdowały się otwo
ry strzelnicze. Na podstawie ba
dań geologicznych stwierdzo
no, że pierwotne koryto Pilicy 
przepływało w odległości około 
60 m od muru klasztornego, 
a liczne wylewy i podmokły 
grunt decydowały O niedostęp
ności klasztoru od strony połu
dniowej. Podobna sytuacja ist
niała od strony wschodniej, 
gdzie spadek terenu, jaki two
rzył stok głęboko wciętej w wy- 
soczyznę doliny Radońki, doda
wał walorów obronnych muro
wi obwodowemu. Kwadratowa 
baszta północno-wschodnia wy
sokości 20 m chroniła także 
mur północny. Ze względu na 
ukształtowanie terenu - wyso- 
czyznę od strony północnej, 
z tej strony znajdował się najdo
godniejszy dostęp do murów 
opactwa i przypuszczalnie ob
wód obronny wzmocniono tu 
basztą dodatkową. Z kolei za
chodniego odcinka muru strze
gła baszta podkowiasta - do 
dziś zachowały się otwory pro
wadzące z niej na blanki muru. 
Na przełomie XIV i XV w. do 
tej baszty dostawiono budynek 
wzdłuż muru obwodowego, 
który mieścił furtę wejściową 
oraz m.in. celę furtiana. Przy
puszczalnie w tym czasie do 
baszty kwadratowej dobudowa
no tzw. arsenał.
Rozbudowę obwodu obronnego 
opactwa rozpoczęto w pierw
szej połowie XVI w. Od strony 
północnej, w odległości około 
70 m od poprzedniego pojawił 
się nowy mur obwodowy zwień
czony krenelażem i wzmocnio
ny trzema basztami: narożną, 
północno-zachodnią, nazwaną 
później „attykową” (wysokość 
ok. 20 m), środkową, bramną 
zwaną „krakowską” (wysokość 
ok. 30 m), wysuniętą 5 m poza 
linię murów obronnych oraz 
okrągłą, zwaną „muzyczną” 
(wysokość ok. 20 m), także 
wysuniętą. Nowa baszta zwana 
„rycerską” powstała również 
poza linią muru zachodniego - 

mieścił się w niej drugi wjazd 
na teren opactwa. Ten obwód 
obronny liczy około 535 m dłu
gości i bez zasadniczych zmian 
przetrwał do dzisiaj.
W XVI w. rozbudowano także 
klasztor: powstały skrzydła po
łudniowe i zachodnie oraz 
krużganki, do skrzydła wschod
niego dobudowano pałac opata, 
podpiwniczono południowe 
i zachodnie skrzydła klasztoru. 
W 1997 r. sporządzono wstęp
ną inwentaryzację klasztornych 
piwnic. Część z nich pozostaje 
zagruzowana lub ma zamuro
wane wejścia. Prace badawcze 
w piwnicy pod kuchnią klasz
torną, w południowo-zachod
nim narożniku, przyniosły od
krycie zagadkowego muru lico
wanego dobieranymi ciosami 
kamiennymi. Jest to fragment 
jakiejś wcześniejszej budowli, 
istniejącej tu przed wzniesie
niem południowego i zachod
niego skrzydła klasztoru. Pełne 
odgruzowanie piwnic oraz za
bezpieczenie stropów, wyma
gające stosunkowo niewielkich 
nakładów finansowych, umoż
liwiałoby ich wykorzystanie.
Kasata zakonu cysterskiego 
w 1819 r. pozbawiła budynki 
właściwego użytkownika i roz
począł się proces stopniowej 
destrukcji. Teren opactwa po
dzielono: część na północ od 
kościoła przejęło państwo, 
część południową pozostawio
no parafii. W latach siedem
dziesiątych naszego stulecia za
adaptowano północne skrzydło 
obwodu obronnego na ośrodek 
wypoczynkowy dla pracowni
ków łódzkiego „Miaśtoprojek- 
tu”. Obecnie mieści się tu hotel 
prowadzony przez przedsiębior
stwo turystyczne z Piotrkowa. 
W 1986 r. do Sulejowa powró
cili ojcowie cystersi, dziś istnie
je tu przeorat. Dobiega końca 
generalny remont kościoła i po
jawia się problem pełnej restau
racji całego kompleksu opac
twa, będącego jednym z najcie
kawszych zespołów cysterskich 
w Europie i mimo ogromu 
zniszczeń, wciąż jednym z le
piej zachowanych. Od kilku lat, 
pod egidą Rady Europy, w ra
mach popularyzowania europej
skiego dziedzictwa kulturowe
go, trwają prace nad organiza
cją tzw. szlaku cystersów. 
W prezentacji polskiego odcin
ka tej drogi Sulejów powinien 
zająć poczesne miejsce.

Jerzy Augustyniak

Święta 
góra
Takich gór wyrastających 

nagle z płaskiego terenu 
jest w naszym kraju spo
ro. Zwykle ludowe legendy łączą 

je z miejscami, gdzie spotykają 
się czarownice i diabły, urządza
jąc tzw. sabaty, na których ucztu
ją, tańczą, uczą się magii, nie 
brakuje też miłosnych orgii. Te
go rodzaju samotne szczyty od 
wieków pobudzały wyobraźnię 
ludzi zamieszkujących u ich pod
nóży. Tak samo działo się wokół 
góry o swojsko brzmiącej nazwie 
- Rowokól. Wznosi się ona na 
wysokość 115 m nad rozległymi 
błotnistymi równinami, często 
przechodzącymi w depresję, nad 
jeziorami Gardno i Łebsko, wsią 
Smołdzino koło Słupska i rzeką 
Lupawą. Według kaszubskiego 
podania była to święta góra, na 
której palono niegdyś ognie, a że 
widoczne były one z morza, 
ostrzegały też zbliżających się do 
brzegu żeglarzy. Z kolei nazwa 
góry Rowokół sugeruje miejsce 
otoczone rowem wokół, być mo
że także wałem z palisadą.
Rowokół od dawna wzbudzał za
interesowanie naukowców. Od
kryto, że na południowo- 
-wschodnim stoku rzeczywiście 
znajduje się teren otoczony 
ziemnymi wałami i rowem-fosą, 
tworzącymi wyraźny owal. W je
go środku znaleziono ślady po 
olbrzymim palenisku, a w nim 
setki zwierzęcych kości i ułam
ków glinianych naczyń pocho
dzących z IX-XI w. Mniejsze pa
leniska usytuowane były przy 
wale, natomiast poza nim znaj
duje się wodne źródło. Wszyst
kie te elementy - wał, rów, pale
niska i źródło - obok braku ja
kichkolwiek śladów długiego za
mieszkiwania przez ludzi, wska
zują jednoznacznie, że było to 
święte miejsce - kultowy obiekt 
pogański.
Jedna z metod chrystianizacji po
legała na stawianiu kościołów 
w miejscach pogańskiego kultu. 
Tak działo się np. na Świętym 
Krzyżu w Górach Świętokrzy

skich i na Ślęży na Dolnym Ślą
sku. Przypuszcza się, że w XII 
w., w okresie nawracania Pomo
rza na wiarę chrześcijańską, na 
szczycie Rowokołu zbudowano 
drewnianą kaplicę, prawdopo
dobnie pod wezwaniem św. Mi
kołaja. Na początku XV w. po
wstała kaplica murowana z ce
gieł, ale pod tym samym wezwa
niem; jej kamienne fundamenty 
odkryli archeolodzy. Prawdopo
dobnie była to podpiwniczona 
budowla halowa, która spłonęła 
w XVI w., a cegły i kamienie po
służyły do budowy domów i ko
ścioła w Smołdzinie. Po północ
nej stronie kościoła w XV-XVI 
w. funkcjonował cmentarz, na 
którym znaleziono kilkadziesiąt 
grobów szkieletowych. W obrę
bie fundamentów kościoła wydo
byto z ziemi m.in. ułamki śre
dniowiecznych naczyń, fragmen
ty szkła, dachówek i sporo gwoź
dzi. I choć kaplica św. Mikołaja 
nie była długo użytkowana, za
pewne pełniła swoją funkcję 
w zapobieganiu pogańskim prak
tykom.
Niewiele można powiedzieć 
o religijnych obrzędach odbywa
nych na górze, gdyż prawie 
wszystkie ich ślady zostały zatar
te. Przypuszczalnie czczone tu 
były ogień i woda - stąd ślady 
palenisk z licznymi kośćmi zwie
rząt pozostałych po składanych 
ofiarach i lokalizacja świętego 
miejsca obok wodnego źródła. 
Według ówczesnych wierzeń 
ogień pochodził od boga-słońca, 
w związku z czym miał moc bo
ską. z płomieni, węgli i popiołu 
odbywało się - po złożeniu ofia
ry - wróżenie, a ważniejsze uro
czystości nie mogły obyć się bez 
rozpalonych ognisk. Pisarze 
arabscy z IX w. nazywali Sło
wian czcicielami ognia i słońca. 
Prokopiusz z Cezarei, żyjący 
w VI w. historyk bizantyjski, 
oraz rzymscy kronikarze po
świadczają także czczenie wody 
i składanie jej ofiar, bowiem we
dług wierzeń w wodzie też żyły
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1. Góra Rowokół 
widoczna 

znad jeziora Gardno

2. W głębi lasu 
rysuje się ziemny wat

3. Owalny rów 
otaczał miejsce kultu

w Trzebiatowie:
1 - paleniska,

2 - ślady po 
slupach

(zdjęcia: 1,2
- Stanisław Fitak) 

różne duchy. Tak ogień, jak i wo
da miały poza tym charakter 
oczyszczający. Być może na Ro- 
wokole wznosił się otaczany kul
tem dąb lub cały święty gaj. Wie
my, że dąb poświęcany bywał 
przez różne ludy najważniejszym 
bóstwom, np. u Greków - Zeuso
wi, u Germanów - Thorowi, zaś 
u Słowian - władcy grzmotów 
i błyskawic Perunowi. Na Pomo
rzu szczególną czcią otaczano 
Trzygława (np. w Szczecinie i na 
Wolinie). Trzy głowy tego bó
stwa oznaczały władanie trzema 

sferami: niebiańską, ziemską 
i podziemną. Interesująca jest na
zwa wsi Trzy głów koło Gryfic, 
poświadczona w źródłach pisa
nych jako Trighelove (później 
Trigelov, Triglaw) już w 1297 r.; 
łączy się ją z nazwą boga Trzy
gława. Archeologicznie przeba
dany został ośrodek pogańskiego 
kultu z IX-X w. w Trzebiatowie. 
I tu - jak na górze Rowokół - ist
niał owalny rów otaczający pale
niska, odkryto też ślady po po
tężnych słupach, na których za
pewne znajdowały się posągi.

Tajemnice góry Rowokół nie 
zostały do końca wyjaśnione. 
Nazywana jest „świętą górą Sło- 
wińców”, bowiem leży w ich 
krainie. Nie ma już Słowińców 
- protestanckiego odłamu Ka
szubów. Ostatni opuścili te zie
mie po drugiej wojnie świato
wej, pozostała po nich m.in. po
bliska wieś Kluki, obecnie Mu
zeum Wsi Słowińskiej (zob. 
okładka s. IV) oraz wiele le
gend.

Tomasz Dwernicki
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Akcja dwory

Dworkowy i zakopiański
Dworek w Karskiem, 

pięknie położony 
na polanie rozległe
go parku, jesteśmy skłonni 

uznać za jedną z najorygi
nalniejszych siedzib zie
miańskich Podlasia. Miej
scowość Karskie leży 16 
km na wschód od Sokołowa 
Podlaskiego. Najlepiej do
jechać tam szosą Sokołów- 
-Drohiczyn, z której polną 
drogą po 2 km dotrzemy na 

miejsce. O samej miejsco
wości nie wiemy zbyt wiele. 
Spis alfabetyczny obywate
li ziemskich Królestwa 
Polskiego oraz dóbr przez 
nich posiadanych, wydany 
w 1905 r., podaje jako wła
ściciela majątku Franciszka 
Kryńskiego; potem Karskie 
należało do rodziny Gło
gowskich. Ostatnim przed 
reformą rolną właścicielem 
dóbr był Seweryn Głogow

ski, znany w okolicy bon vi- 
veur. Co do daty powstania 
samego dworku istnieje kil
ka sprzecznych ze sobą hi
potez. Uważano m.in., że 
powstał on w końcu XVIII 
albo w drugiej połowie XIX 
w. Tylko data przebudowy 
- rok 1912 - nie budziła za
strzeżeń. Gdy w końcu 
września 1997 r. zobaczyli
śmy przygotowany do re
montu dworek - odarty 

z tynku, z odsłoniętą kon
strukcją drewnianą - nie 
mieliśmy cienia wątpliwo
ści, że w 1912 r. nie przebu
dowywano wcześniejszej 
siedziby, lecz wybudowano 
nowy dworek. Powstała 
wówczas niezwykle orygi
nalna budowla, łącząca 
w sobie elementy stylu 
dworkowego i zakopiań
skiego. Nieznany nam ar
chitekt w kompozycji bryły 
z charakterystycznym por
tykiem kolumnowym na
wiązał do repertuaru form 
„dworkowych”, natomiast 
drewniane ganki o specjal
nej snycerskiej dekoracji, 
daszki z półszczytami gór
nymi, drewniane stropy we 
wnętrzach i szczegóły deko
racji są rodem z Zakopane-

1. Dworek w Karskiem 
na akwareli M. Loby 
według starej fotografii

2. 3. Dworek od frontu (2)
i fragment elewacji ogrodowej (3) 
we wrześniu 1997 r. 

(zdjęcia: 2, 3
- Waldemar Baraniewski)
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Czeski 
kościót

go. Wrażenie „zakopiań- 
skości” potęgują rosnące na 
polanie i w dworskim parku 
wyniosłe smreki, drzewa 
rzadkie na tych terenach. 
Dworek w Karskiem jest 
zatem kwintesencją rodzi
mości, łącząc w swej archi
tekturze dwa główne „sty
le”, będące wynikiem po
szukiwań „stylu narodowe
go” na początku XX w.
W dwudziestoleciu między
wojennym dworek w Kar
skiem był ośrodkiem oży
wionego życia towarzyskie
go. Seweryn Głogowski, 
stary kawaler, chętnie urzą
dzał wystawne przyjęcia, na 
które spraszał nie tylko są
siedztwo, lecz również 
przedstawicieli środowisk 
artystycznych Warszawy. 
Do dziś wspominane są 
dwukrotne odwiedziny 
w Karskiem znanego pio
senkarza Mieczysława Fog
ga. Po drugiej wojnie świa
towej w dworku ulokowano 
szkolę podstawową, która 
mieściła się tu do 1980 r. 

Jak podaje Marian Pietrzak 
w swej interesującej książce 
Dwory, folwarki, pałace 
Zachodniego Podlasia (So
kołów Podlaski, 1996), ad
ministrujący dworkiem 
Urząd Gminny w Repkach 
sprzedał go w 1990 r. Tade
uszowi Kurowskiemu. Od 
niego w 1994 r. odkupił po
siadłość pan o nazwisku 
Niepieklo, który przystąpił 
do remontu zniszczonej sie
dziby. Kiedy odwiedziliśmy 
Karskie w końcu września 
1997 r., przekonaliśmy się 
ze smutkiem, że roboty to
czą się niespiesznie. Strach 
pomyśleć, co może się stać 
z niestrzeżonym drewnia
nym budynkiem. W naszej 
opinii dworek w Karskiem 
ma szansę trafić na karty 
podręcznika historii archi
tektury polskiej XX w. 
Warto więc o niego zadbać 
i uratować przed zniszcze
niem.

Waldemar Baraniewski 
Tadeusz S. Jaroszewski

W ubiegłym roku 
minęło 540 lat 
od ugruntowania 

bytu Jednoty Braci Cze
skich, która stała się konty
nuatorką tradycji husyc- 
kich. W swoich dziejach 
bracia czescy przeżyli trzy 
wielkie fale emigracyjne na 
ziemie polskie. Pierwsza 
dotarła w XVI w. do Wiel
kopolski, jej odpryskiem 
było osadnictwo braci cze
skich w Prusach Książę
cych. Druga nastąpiła 
w wyniku klęski pod Białą 
Górą, kiedy wielu braci cze
skich z wielkim myślicie
lem i twórcą nowoczesnej 
pedagogiki Janem Amosem 
Komenskym na czele ska
zanych zostało na banicję. 
Osiedlili się oni w Wielko- 
polsce, przede wszystkim 

w Lesznie. Wreszcie trzecia 
emigracja nastąpiła w XVIII 
w. na Dolny Śląsk. Powsta
nie zboru ewangelicko-re
formowanego w Zelowie 
w województwie piotrkow
skim związane było właśnie 
z tą emigracją. Potomkowie 
braci czeskich osiadłych 
w kilku miejscowościach 
pruskiego Śląska w pierw
szych latach XIX w. prze
nieśli się na teren dawnego 
województwa sieradzkiego. 
Umowa kupna majątku 
ziemskiego od Jana Świ- 
dzińskiego, dziedzica wsi 
Zelów, podpisana została 
21 grudnia 1802 r., a uwie
rzytelniona dwa dni później 
w sądzie w pobliskim Ła
sku. W umowie tej Jan Świ- 
dziński odstępował dobra 
zelowskie położone w po-

Siedziba CzapskichBąkowo - to obecnie mata 
wioska w pólnocno- 

-wschodnim rejonie woje
wództwa bydgoskiego. 
W krzyżackich kronikach po
jawiła się już w 1295 r., 
a w 1350 r. odnotowano 
nadanie wioski przez wielkie
go mistrza rycerzowi Henry
kowi von Frischenbach. 
W 1454 r. jako dziedzica po
siadłości wymieniono Hugona 
von Hutten. Do końca XVIII w. 
miejscowość ta pozostawała 
w rękach rodziny Hutten- 
-Czapskich, później przeszła 
w ręce niemieckie i w XIX w. 
otrzymała nazwę Rittergut. 
Do folwarku należała cegiel
nia i trzy młyny.
Obecnie w pałacu w Bąkowie 
mieści się Państwowy Dom 
Dziecka i jest to prawdziwe 
dobrodziejstwo dla tego

obiektu, gdyż w innym wypadku 
mógłby podzielić los wielu nisz
czejących pałaców i dworów. Za
dbany jest także park znajdujący 
się na tyłach zabudowań.
Jednopiętrowy pałac został 

wzniesiony na planie prostokąta. 
Między bocznymi, wysuniętymi 
skrzydłami od frontu umieszczo
no wejście główne w formie loggii 
z trzema arkadami. Z tyłu znajdu
je się kwadratowa wieża. Pałac 

przedłużony został dobudo
wanymi od strony północnej 
pawilonami, niezbyt harmoni
zującymi z wyglądem budow
li. W wyniku przeprowadzo
nych w ciągu ostatnich kilku
dziesięciu lat remontów 
i przeróbek obiekt zatracił 
swoje rezydencjonalne cechy. 
Zniszczono istniejącą tu nie
wątpliwie ornamentykę i inne 
elementy architektonicznych 
ozdób, nadając gmachowi 
prostotę i bezstylowość. Nie
gdyś oddziaływał na wyobraź
nię współczesnych - w odda
lonej o około 70 km wiosce 
Gwiździny (gmina Nowe Mia
sto Lubawskie) zobaczyć 
można zbudowany w 1902 r. 
dworek bliźniaczo podobny 
do pałacu w Bąkowie.

Henryk Kamiński 
(fot. Henryk Kamiński)
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wiecie Szadkowskim woje
wództwa sieradzkiego za 
sumę 154 tys. zł. Pełnomoc
nikiem kolonistów był polski 
szlachcic wyznania ewange
licko-reformowanego Alek
sander de Korwin Petroze- 

lin. W pierwszych latach 
istnienia zboru nabożeństwa 
odbywały się w budynku 
szkolnym. W 1806 r. archi
tekt o nazwisku Gerhardt 
sporządzić miał, później za
giniony, plan kościoła. Nie

spokojne lata wojen napole
ońskich nie pozwoliły na re
alizację projektu. Dopiero 
latem 1819 r. doszło do wy
konania przez architekta ob
wodu kaliskiego i sieradz
kiego Jana Zille kosztorysu

1. Czeski kościót 
w Zelowie: 
widok od północy

i planów budowy kościoła. 
12 lipca 1821 r. w obecno
ści całego zboru odbyło się 
uroczyste położenie ka
mienia węgielnego pod 
świątynię, wznoszoną wy
siłkiem finansowym para
fian i współwyznawców 
przy dużej pomocy władz 
Królestwa Polskiego; ogól
ne koszty budowy wyniosły 
30 531 zł polskich. 1 lutego 
1825 r. projektant kościoła 
wystawił zaświadczenie 
o ukończeniu prac budowla
nych kierowanych przez bu
downiczego Jana Baranow
skiego, 3 lipca odbyło się 
uroczyste otwarcie istnieją
cego do dzisiaj kościoła. 
W uroczystości tej uczestni
czył superintendent Kościo
łów Ewangelicko-Reformo
wanych w Królestwie Pol
skim, ks. Karol Bogumił 
Diehl, oraz wpływowi zie-

Krasne jest rodowym 
gniazdem Krasiń

skich herbu Ślepowron 
i przydomku Korwin od 
1372 r. Z tej mazowieckiej 
rodziny pochodziło wielu 
znamienitych Polaków, 
piastujących wysokie god
ności, a także wielki poeta 
romantyczny Zygmunt 
Krasiński. Nie ma już 
w Krasnem pałacu Krasiń
skich - zniszczyli go 
Niemcy, budując na jego 
miejscu willę dla gauleite- 
ra Prus Wschodnich, Erika 
Kocha, którą przed opusz
czeniem Krasnego wysa
dzili w powietrze. Prze
piękny park pałacowy za
łożony w XVII w. i grun
townie przekształcony 
w latach 1902-1907 przez 
Franciszka Szaniora we-

Kościół Krasińskich
dług projektu Waleriana Kro- 
nenberga, zdewastowaliśmy 
bez pomocy cudzoziemców. 
Kościół w Krasnem pochodzi 
z epoki późnego gotyku, w la

tach 1570-1575 przebudowa
no go w stylu późnego rene
sansu, a po 1826 r. świątynia 
uzyskała obecną, historyzują
cą formę. Znajduje się w niej 

panteon rodowy Krasiń
skich. Pośród nagrobków 
uwagę zwracają dwa rene
sansowe z około 1580 r.: 
piętrowy Andrzeja Krasiń
skiego i Katarzyny z Czer
nickich oraz Jana Krasiń
skiego i Katarzyny z Mro- 
kowskich. Ten drugi stano
wi jedyny w Polsce przy
kład kamiennego, podwój
nego nagrobka kobiecego 
(dwie kolejne żony zmarłe
go). Z kolei na nagrobku 
żon Jana Dobrogosta Kra
sińskiego znajduje się na
grobna płyta wykonana 
z trybowanej pozłacanej 
blachy, być może w warsz
tacie jednego z gdańskich 
złotników.

Lechosław Herz 
(fot. Lechosław Herz)
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2. 3. Wieża kościoła (2) i zdobione drzwi główne (3)

mianie wyznania ewange
licko-reformowanego: sena
tor Królestwa Polskiego 
Adam Feliks Bronikowski 
z Krągoli i Stanisław Nie- 
szkowski z Kącika.
Kościół zbudowany jest na 
planie prostokąta z kwadra
tową, węższą od korpusu 
wieżą od zachodu, na pod
murówce z kamieni po
lnych. Nad otynkowanym 
korpusem znajduje się trój- 
spadowy dach, wieża nakry
ta została hełmem cebula- 
stym z chorągiewką z datą 
ukończenia budowy. Ele
wacja zachodnia zdobiona 
jest klasycystycznym fry
zem pod pseudowolutowy- 
mi spływami z dekoracyj
nymi wazami, a także

(zdjęcia: Jacek Kriegseisen)

Okiem Opatrzności ponad 
głównymi drzwiami. Ele
wacje boczne są rytmicznie 
rozczłonkowane trzema 
bardzo płytkimi pozornymi 
ryzalitami. Otwory okienne 
w dolnej części elewacji są 
prostokątne, a ponad nimi 
półokrągłe okienka doświe- 
tlające empory we wnętrzu. 
Oryginalna klasycystyczna 
stolarka drzwiowa i okienna 
wraz z częściowo zachowa
nym pierwotnym oszkle
niem dopełnia całości. Ha
lowe wnętrze świątyni jest 
trójnawowe, kryte stropem 
wspartym na murowanych 
kolumnach i drewnianych 
filarach. Ponad bocznymi 
nawami znajdują się empo
ry dla wiernych, zaś od za

chodu empora muzyczna ze 
skromnym, klasycystycz
nym prospektem organo
wym. Ściana ołtarzowa roz
dzielona została dwoma pi- 
lastrami, między którymi 
wznosi się klasycystyczna, 
drewniana ambona z balda
chimem, będącym jeszcze 
dalekim echem baroku. Stół 
Pański odgradza od wnętrza 
tralkowa balustrada, a tuż 
obok stoi drewniana, klasy
cystyczna chrzcielnica. Ca
łe wnętrze wraz ze sprzęta
mi z lat trzydziestych XIX 
w. utrzymane jest, z wyjąt
kiem ławek, w jasnej, bla
doróżowej tonacji ze 
skromnymi złoceniami. 
Właściwie pozbawione de
koracji wnętrze, przez kon
trast z katolickimi i ewange
licko-augsburskimi kościo
łami Pomorza i Śląska, za
skakuje ubóstwem.

Z inicjatywy Kolegium Ko
ścielnego i proboszcza para
fii ks. Mirosława Jelinka 
w zakrystii i na poddaszu 
kościoła powstaje muzeum 
- Ośrodek Dokumentacji 
Dziejów Braci Czeskich. 
Ma on za zadanie zbieranie, 
opracowywanie i ekspono
wanie materiałów doku
mentujących tradycje „cze
skiego Zelowa” i historię 
wyznania ewangelicko-re
formowanego w Polsce. 
W dalszych planach jest 
również przeniesienie na te
ren parafii najstarszego 
drewnianego domu związa
nego z początkami czeskie
go osadnictwa. W budynku 
tym znajdzie miejsce ekspo
zycja historii zelowskiego 
rzemiosła tkackiego.

Jacek Kriegseisen
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Tajemnice kominka

Kominki - otwarte paleniska budowane 
w ścianach pomieszczeń - znane były 

w starożytnym Rzymie, a od XII w. 
rozpowszechniły się w Europie. Klasyczny 

kominek zbudowany był z węgarów po obu 
stronach paleniska, ściany tylnej 

oraz nadstawy z kanałem dymowym. 
W zależności od mody zmieniała się dekoracja 

kominków przede wszystkim na nadstawie i okapie 
(szczególnie w średniowieczu). W każdej epoce 

kominki należały do najbardziej dekoracyjnych 
i rozbudowanych architektonicznie 

elementów wnętrza. Ich wyposażenie 
stanowiły, często bogato zdobione, 

m.in. ekrany, pogrzebacze i tzw. wilki (półki na 
drewno). „Poczciwy bo też to ten nasz 

kominek wioskowy - pisał Julian Wieniawski 
(1834-1912), pisarz (pseudonim Jordan), 

brat kompozytora Henryka - żadne go 
kaloryfery Italii, żadne cheminees 

francuskie, żadne Germanii nie zastąpią piece. 
Smutno ci na sercu i umyśle, tęskno na duszy 

- powołaj kominek do życia, a on ci troskę i smutek, 
tęsknotę i zmorę rozpędzi. I kiedy przy trzasku 

olszyny różowe światło kominka ściany izdebki 
zrumieni, powraca życie, za którym goniłeś, powraca 
wesołość odbiegła, powraca myśl jasna, którą zmrok 

nocy i syki wichrów rozwiały'’.

Manierystyczny kominek z 1593 r. 
w Wielkiej Sali Rady (tzw. Czerwonej) gdańskiego ratusza

(fot. Wiestaw M. Zieliński)

Ekrany
Ekran kominkowy poja

wił się po raz pierwszy 
we Francji około poło
wy XVII w., służył do ustawia

nia przed kominkiem i najczę
ściej składał się z bogato rzeź
bionej ramy na dwóch nóżkach 
wypełnionej tkaniną lub papie
rem. Powstanie ekranu wiązało 
się z pewną trudnością w stoso
waniu jego poprzedników, czy
li parawanów, które poza wie
loma zaletami miały też pewne 
wady. Duży ciężar oraz ciągłe 
składanie i przenoszenie ich 
przed rozpaleniem w kominku 
było dość uciążliwe i prowa

dziło niekiedy do uszkodzenia 
osłon. Potrzebny był więc me
bel mały, lekki i łatwy w uży
ciu, a te wymagania spełniał 
właśnie ekran. Nie był on jed
nak tylko odcinkiem przeno
śnego parawanu, lecz znalazł 
również zastosowanie w nie
których meblach. Od około 
1760 r. wchodził w skład szy- 
foniery, małej komódki z pól
kami, gdzie przymocowany do 
jej tylnej ścianki tworzył tzw. 
vide-poches - miejsce do cho
wania drobiazgów. Łączono go 
ze stoliczkami do robótek dam
skich, dodawano półki od od- 

wrocia itd. Za panowania Lu
dwika XVI powstał mały me
belek używany do połowy XIX 
w., w którym ramę ekranu wy
pełniała tabliczka do pisania. 
Pojawiały się także lekkie ru
chome ekrany przymocowane 
do ołowianej kuli, które nazy
wano ekranami „a’la Montey- 
nard”, od nazwiska sprytnego 
ministra, który zawsze utrzy
mywał się przy władzy.
Poza funkcją osłaniającą 
i użytkową, ekran pełnił także 
funkcję niezwykłą. Można bo
wiem powiedzieć, że był odpo
wiednikiem dzisiejszych gazet 
satyrycznych. Często przedsta
wiano na nim aluzje do rozma
itych wydarzeń, nierzadko 
skandalicznych, z kroniki to
warzyskiej. Na przykład kilka 
ekranów z końca XVII w. prze

chowywanych w Paryżu w Mu
zeum Sztuki Dekoracyjnej wy
obraża tzw. zakochanych star
ców; jest to temat zaczerpnięty 
z jednego z pamfletów na dwór 
Ludwika XVI. Umieszczanie 
kogoś „na ekranie” cieszyło się 
dużą popularnością zarówno 
wśród odbiorców, jak i samych 
artystów, ponieważ twórcy po
zostawali anonimowi. Odbi
ciem tej powszechnej mody są 
także ówczesne sztuki teatral
ne, m.in. w sztuce Lato kokie
tek A. Dancourta jedna z boha
terek mówi do przyjaciółki: 
„ Osobliwe masz myśli, z pew
nością następnej zimy twoje 
maksymy znajdą się na ekra
nie".
Poza tą „humorystyczną” 
i „dydaktyczną” rolą, ekrany 
zajmowały także ważne miej-
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1. Francuski 
ekran kominkowy 

z lat 1789-1795

see w dekoracji wnętrza miesz
kalnego. Były one w pewnym 
sensie „przenośnymi obraza
mi”. Inspirowano się dziełami 
ówczesnych mistrzów lub wy
korzystywano kompozycje ry
sowane według projektów A. 
Bossa, J. Chauveau, który za
projektował całe cykle ekra
nów pt. „Kalendarz” i „Miłe 
rozrywki Dworu”, a przede 
wszystkim P. Lepautre’a, po
dejmującego w swych kompo
zycjach tematy historyczne, jak 
„Ślub księcia Orleanu” lub fan
tastyczne, m.in. „Śmierć Do
brej Wiary”. Ekrany pokrywa
no również pięknymi jedwa
biami i tapiseriami produkowa
nymi w Śavonnerie (manufak
tura od 1624 r.), stylizowanymi 
na chińskie; popularnymi te
matami przedstawień były 
orientalne ptaki i zwierzęta, 
kwiaty oraz pejzaże. Z uwagi 
na rosnący popyt od około 
1680 r. uruchomiono masową 
produkcję ekranów papiero
wych. W połowie XVIII w. sta
ły się one meblem obowiązują
cym w każdej sypialni, mod
nym i niezwykle popularnym. 
W drugiej połowie XVIII w. 
ciekawym zjawiskiem były 
ekrany imitujące obraz, które 
wstawiano w otwór kominka, 
dopasowując ramę idealnie do 
kształtu wnęki. Rzeźbiono je 
odpowiednio do charakteru ko
minka, często także złocono, 
chętnie przedstawiano na nich 
martwe natury lub pejzaże, co 
było uzależnione od wystroju 
apartamentu. Jest bardzo praw
dopodobne, że poza imitacjami 
wykonanymi z tapiserii lub je-

2. Ekran „z kartuszem” 
z XIX w.

w Wilanowie 
(warsztat francuski?)

3. 4. 5. Tapiseria 
„Ekranu z Pogonią” 

z ok. 1730 r. (Wilanów): 
przed (3), w trakcie (4) 

i po pracach 
konserwatorskich (5)

6. „Ekran z Ortem” 
z ok. 1730 r.

(Wilanów)

dwabiu adaptowano do tych 
potrzeb również malarstwo na 
papierze. W XIX w. rozwinię
ciem tej koncepcji stała się 
ozdobna roleta kominkowa. 
Dużo uwagi poświęcano także 
ramom, do których produkcji 
stosowano szlachetne gatunki 
drewna: kasztanowiec, gruszę, 
orzech, lipę, mahoń itp. Wyko
rzystywano zdobienie intarsją

i inkrustacją z użyciem m.in. 
palisandru, bukszpanu, kości 
słoniowej. W dobie rokoka ra
my były często owalne, pięknie 
rzeźbione, pokryte delikatnym 
rysunkiem kwiatów i wici ro
ślinnych, lakierowane na biało 
lub złocone. W XVIII w. koń
czy się najbardziej interesujący 
rozdział historii ekranów, po
dobnie jak wielu innych wyro

bów artystycznych. Pełen suro
wości styl Rewolucji i Cesar
stwa nie preferował raczej 
osłon tego typu. Używano wte
dy specjalnych koszy z wikli
ny, w które wsuwano nogi, wy
ciągając je w stronę kominka, 
a także botów z tektury, zwa
nych „jambardes”. W XIX w. 
za rządów Ludwika Filipa po
wrócono do starych wzorców 
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z XVIII w. Ekrany pokrywano 
tapiseriami, jedwabiem lub pa
pierem, powielano projekty ar
tystów minionego stulecia. By
ły to wdzięczne sielankowe 
kompozycje, przedstawiające 
uroki życia na wsi, liryczne 
pejzaże i sceny figuralne, ale 
nie osiągnięto już tak wysokie
go poziomu jak przed 1789 r. 
Pojawiły się także nowe formy 
ekranów: z niskiego skrzydła 
opartego na dwóch nóżkach 
przekształciły się one w mały 
obrazek - kartusz zawieszony 
na jednej nodze wysokiej do 
około metra. Ekrany nie pełni
ły więc takiej funkcji jak daw
niej, straciły swój status przed
miotu sztuki, a na przełomie 
wieków zanikły zupełnie.
W Warszawie największy 
zbiór ekranów kominkowych 
znajduje się w muzeum w Wi
lanowie. Zgromadzono tam ich 
15, głównie z XVIII i XIX w., 

na dwóch nóżkach wypełnio
nych tkaniną-gobelinem, tapi- 
serią lub jedwabiem i skórą. 
Ramy są często rzeźbione, ka- 
melowane i złocone, wykonane 
z mahoniu, gruszy, lipy lub 
orzecha, fornirowane palisan
drem lub czeczotą brzozową. 
Rozmiary ich wahają się od 
218 do 87 cm wysokości i od 
109 do 48 cm szerokości; 
w kolekcji nie występują ekra
ny papierowe. Zbiór ten nie 
stanowi jednorodnej całości, 
obiekty dobierano raczej od
dzielnie do dekoracji każdego 
pomieszczenia. Jedynie w wy
padku dwóch par osłon może
my mówić o komplecie. Są to 
dwa angielskie ekrany komin
kowe z przełomu XVIII i XIX 
w., wykonane z gruszy (wy
miary: 218x104x46 cm) oraz 
dwa ekrany francuskie z po
czątku XVIII w., tzw. Ekran 
z Pogonią oraz tzw. Ekran 

pochodzących z warsztatów 
francuskich, angielskich i pol
skich. Poza dwoma wyjątkami: 
ekranem kominkowym z pulpi
tem do pisania z sypialni Izabe
li Lubomirskiej (XVIII w., 
warsztat polski) oraz ekranem 
kominkowym z kartuszem na 
jednej nodze (XIX w., warsztat 
francuski?), są to typowe deko
racyjne osłony w formie ram 

z Orłem. „Ekran z Pogonią” 
poddano w ostatnich latach ca
łościowej konserwacji. Boga
tej, rzeźbionej i złoconej ramie 
osłony z pierwszej połowy 
XVIII w. z Francji (wymiary: 
122x109 cm) przywrócono wa
lory artystyczne i dekoracyjne 
(konserwowała Maria Witkow
ska). To samo spotkało tkaninę 
- fragment tapiserii z warsztatu

saksońskiego, prawdopodobnie 
z Drezna, przypisywanej Ja- 
cquesowi Nermot, datowanej 
na około 1730 r. (wymiary: 
110x84 cm). Podczas konser
wacji (Tamara Przygońska 
i Wojciech Krasuski) ustalono, 
że zarówno tapiseria z „Ekranu 
z Pogonią”, jak i z „Ekranu 
z Orłem” są fragmentami wy
ciętymi z innej, większej tkani
ny. Prawdopodobnie na skutek 
zniszczenia oryginalnych tapi
serii wymieniono je na te, któ
re zachowały się. Świadczą 
o tym nierówne bordiury oraz 
nieumiejętne odcięcie dolnych 
pasów kompozycji i nielogicz
ne doszycie ich do górnych 
części tkanin. Potwierdza to 
wcześniejsze przypuszczenie, 
że kompozycja tapiserii róż
niąca się stylistycznie i nie od
powiadająca zwartej, ale i har
monijnej dekoracji ram ekra
nów, stanowi odrębny zabytek, 
przypadkowo zaadaptowany 
do istniejących obramień.
Historia osłon kominkowych, 
ściśle związana z dekoracją 
wnętrza mieszkalnego, należy 
do interesujących z punktu wi
dzenia historyka sztuki i kon
serwatora. Te nietypowe, ale 

obdarzone dużą siłą wyrazu ar
tystycznego przedmioty odgry
wały bowiem pewną rolę w wy
stroju i aranżacji wielu znako
mitych rezydencji i pałaców.

Konserwatorzy dzieł sztuki 
bardzo często stają przed pro
blemem, jak powstrzymać 
szkodliwe działanie czasu i za
hamować proces niszczenia za
bytku, nie ingerując zbytnio 
w jego strukturę, ani nie zmie
niając pełnionej przez niego 
funkcji. Czasami jest to bardzo 
trudne i wtedy szuka się nie
konwencjonalnych rozwiązań. 
W wielu wypadkach poza do
świadczeniem i wieloletnią 
praktyką konserwatorską nie
zwykle pomocna jest wówczas 
literatura fachowa i konkretne 
opracowania historyczne. Nie
stety, wiele drobnych obiek
tów, szczególnie mebli, nie ma 
jeszcze opracowań nauko
wych. Jedną z takich „białych 
plam” są dzieje osłon komin
kowych, przedmiotów na 
wskroś oryginalnych, z pogra
nicza meblarstwa, malarstwa, 
a zwłaszcza sztuki tkactwa.

Anna Dorota Potocka
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Tajemnice kominka

Płyty
Płyty kominkowe słu

żyły do wykładania 
wnęki kominka i mia
ły za zadanie kumulowanie 

ciepła oraz wypromieniowy- 
wanie go do ogrzewanego 
pomieszczenia, a także za
bezpieczenie murowanych 
części kominka przed działa
niem ognia. Komplet składał 
się z czterech płyt: dwóch 
o kształcie zbliżonym do 
kwadratu, montowanych na 
tylnej ściance wnęki komin
ka i dwóch pionowych, pro
stokątnych na bocznych 
ściankach wnęki. Powierzch
nie płyt tylnych dochodziły 
nawet do 1 m2, a ich grubość 
wynosiła 5-10 cm; płyty 
boczne były dostosowywane 
wymiarami do tylnych. Ko
minki znajdujące się w zam
kach, pałacach i w siedzi
bach bogatych mieszczan za
opatrywano w bardzo ozdob
ne płyty. Drewniane modele 
takich płyt projektowali 
i wykonywali artyści-snyce- 
rze. Model odciskany byl 
w odpowiednio przygotowa
nym podłożu składającym 
się ze spulchnionej mieszan
ki piasku, gliny i innych do
datków technologicznych. 
Po zalaniu takiej formy cie
kłym żeliwem i po jego 
skrzepnięciu powstawała 
płyta z odpowiednim relie
fem, podczas gdy druga stro
na płyty pozostawała płaska. 
Z jednego modelu odlewano 
nawet kilkanaście płyt.
Instytut Odlewnictwa w Kra
kowie w 1950 r. otrzymał do
stawę złomu żeliwnego prze
znaczonego do przetopienia. 
W złomie tym znaleziono 
dwie ozdobne żeliwne płyty 
kominkowe z XVII w. Na 
płycie większej (72,5x72,5 
cm) przedstawiony jest w me
dalionie portret pary królew
skiej. Nad nim umieszczono 
królewską koronę, od której 
odchodzą festony z dwoma 
małymi medalionami. Na jed
nym z nich znajduje się uko

ronowana litera ,,F\ a na dru
gim ,,L”. Pod centralnym me
dalionem skrzyżowane są ga
łązka oliwna i miecz, a pod 
nimi na szarfie napis VI- 
VANT FRIDERC & LOVIS, 
poniżej data „1698”. Na pły
cie mniejszej (72,5x34 cm) 
przedstawiono wizerunek 
Ateny (Minerwy) w zbroi 
i hełmie z włócznią w ręku. 
Druga ręka spoczywa na 
owalnej tarczy, w polu której 
umieszczono ukoronowaną 
literę ,jF’. Było oczywiste, że 
płyty pochodziły z jednego 
kompletu. Zostały one prze
niesione do archiwum i... za
pomniano o nich. Przeleżały 
tam do 1994 r., kiedy powtór
nie je „odkryto”. Zostały sta
rannie odczyszczone i zakon
serwowane, a obecnie ekspo
nowane są w Sali Konferen
cyjnej Instytutu Odlewnictwa 
w Krakowie.
Aby wyświetlić tajemnicę 
płyt, konieczne było znale
zienie odpowiedzi na pyta
nia: z kim należy wiązać 
treść reliefu znajdującego się 
na płytach, kto był projektan
tem reliefu i gdzie płyty zo
stały odlane oraz skąd płyty 
zostały zabrane? W wyniku 
poszukiwań w źródłach pisa
nych natrafiono na wzmian
kę, która wskazywała, że 
płyta kominkowa analogicz
na do dużej znajduje się 
w Muzeum Etnograficznym 
(Norsk Folkemuseum) 
w Oslo. Zwrócono się li
stownie do tego muzeum 
i uzyskano informacje, które 
zadowalająco odpowiadają 
na dwa pierwsze pytania. 
Portret pary w centralnym 
medalionie przedstawia Fry
deryka IV (1671-1730), kró
la Danii i Norwegii oraz jego 
żonę Luizę. Modele płyt wy
konane zostały w Kopenha
dze przez nieznanego artystę, 
a odlane w hucie w Fritzpe 
(później Laurvigen) na połu
dniu Norwegii. Hutę tę zało
żono w 1623 r., zaś jej wła-

1. Tylna ptyta 
kominkowa
z portretem 
Fryderyka IV 
i jego żony 
Luizy

2. Ptyta 
kominkowa 
boczna
z postacią 
Ateny 
(Minerwy) 

(zdjęcia: 
Kazimierz 
Sękowski)

ścicielem w latach 1670- 
1704 był V.P. Gyldenlpve, 
wicekról Norwegii z nomi
nacji Fryderyka IV. Analo
giczny do krakowskiego ze
staw płyt znajduje się w Mu
zeum Miasta Altona w 
Niemczech (obecnie dzielni
ca Hamburga). Na trzecie

pytanie nie udało się uzyskać 
odpowiedzi. Można tylko 
przypuszczać, że płyty po
chodzą z któregoś z zamków 
lub pałaców Pomorza Za
chodniego albo północnych 
terenów byłej NRD.

Kazimierz Sękowski

26



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Pałacyk przy Solariego
Gdy w 1916 r. Warszawa 

wyszła poza obręb wa
lów, usypanych jeszcze 
w 1770 r., jedną z nowo przyłą

czonych, rozległych podmiej
skich gmin była Ochota. Wyty
czona w związku z budową fil
trów (ok. 1885 r.) ul. Filtrowa 
była wówczas jedną z głównych 
arterii tej okolicy. Tereny te, 
zwane za czasów carskich „obo
zami letnimi” ze względu na ze
spół rosyjskich wojskowych ba
raków. rozciągających się wtedy 
pomiędzy Filtrową i Wawelską, 
po odzyskaniu niepodległości 
przeznaczono pod zabudowę 
mieszkaniową. Stało się tak po
mimo oporu władz miejskich, 
dążących do utworzenia na po
łudnie od filtrów wielkiego par
ku, którego szczątkową pozosta
łością jest zapewne założony ok. 
1935 r. skwer zwany Wielko
polskim (pomiędzy ulicami: Fil
trową, Łęczycką, Wawelską 
i Górnickiego). Ostatecznie Mi
nisterstwo Robót Publicznych 
przeforsowało w 1922 r. kon
cepcję budowy nowej dzielnicy 
mieszkaniowej. W ten sposób 
w latach dwudziestych ul. Fil
trowa pomiędzy Topolową 
(obecnie al. Niepodległości) 
i Suchą (Krzywickiego) została 
główną ulicą nowej dzielnicy, 
zwanej nieoficjalnie „Kolonią 
Staszica” - od nazwy spółdziel
ni budowlano-mieszkaniowej 
„Kolonia im. Staszica”. Począt
kowo wznoszono tu domki sze
regowe, później jednak ze 
względu na trudności gospodar
cze spółdzielnia parcelowała 
przydzielone jej tereny, odstę
pując poszczególne działki swo
im członkom, jak i innym na
bywcom. Wzdłuż przecznic Fil
trowej, noszących nazwy od na
zwisk polskich humanistów: 
A. Krzyckiego, J. Dantyszka, 
M. Kromera, K. Warszewskie
go, Sz. Zimorowicza i Ł. Gór
nickiego z jednej strony skweru 
Wielkopolskiego a Orzechow
ską, Rudawską, Solariego - 
z drugiej, zaczęły powstawać 
pojedyncze wille. Jedną z nich 
jest okazały dom, zwany popu
larnie pałacykiem, u zbiegu ul. 
Solariego i uliczki będącej prze
dłużeniem ul. Dantyszka, noszą
cej obecnie nazwę Błogosławio
nego Ładysława z Gielniowa. 
Interesujący nas budynek jest 
sygnowany i datowany (rzad
kość na terenie Warszawy). Od 
strony ul. Antoniego Solariego 

(nr 3) znajduje się do dzisiaj ka
mienna tabliczka z napisem: 
Referowski inż-archit. 1927". 
Józef Referowski (1874-1946) 
pozostaje do dzisiaj postacią 
mało znaną. Wiadomo, że ukoń
czył wydział architektury rosyj
skiej politechniki w Warszawie.

w konkursie Koła Architektów 
na dwa typy szkół wiejskich - 
jedno i dwuizbowych - Polskiej 
Macierzy Szkolnej (zakup wer
sji szkoły dwuizbowej). W Sie
dlcach zrealizował też w 1910 r. 
ochronkę dla dzieci przy póź
niejszej ul. Marchlewskiego 3, 

1

cił do Warszawy, brał udział 
w organizowaniu pierwszych 
spółdzielni mieszkaniowych na 
terenie miasta i projektował 
część domków „kolonii Staszi
ca” między ulicami Filtrową 
i Langiewicza (1922) oraz domy 
spółdzielni mieszkaniowej przy 
al. Wilanowskiej. W latach trzy
dziestych. będąc członkiem tzw. 
Rady Stalowej, interesował się 
budownictwem o konstrukcji 
stalowej. W pewnym okresie za
proponowano mu nawet stano
wisko ministra w Ministerstwie 
Robót Publicznych. Po ostatniej 
wojnie został na krótko radcą 
Ministerstwa Odbudowy; umarł 
we wrześniu 1946 r. w Warsza
wie.

1. 2. Tzw. pałacyk
w okresie międzywojennym (1) 
i obecnie (2)

Był współpracownikiem Miko
łaja Tołwińskiego, jednego 
z profesorów tej niezbyt długo 
otwartej uczelni (1898/9-1905). 
Oprócz dyplomu architekta miał 
też ponoć inny - technologa. Na 
początku wieku został architek
tem gubernialnym kolejno 
w Siedlcach, Piotrkowie Trybu
nalskim i Łodzi. Już z Siedlec 
w 1907 r. nadesłał projekt 

a w Łodzi projektował szpital 
miejski (1912, niezrealizowa
ny). W czasie pierwszej wojny 
światowej był szefem zaopa
trzenia frontu zachodniego ar
mii rosyjskiej w randze pułkow
nika. Zrealizował wtedy cieka
wą konstrukcję inżynieryjną: 
drewniany most przez Berezynę 
(!). Dzięki pomocy swego byłe
go pracownika w 1919 r. powró

Narożną działkę pod budowę 
domu własnego nabył zapewne 
około 1925 r. Była to wówczas 
niebezpieczna, bardzo peryfe
ryjna okolica. Ulica bł. Ładysła
wa pozostawała dość długo nie- 
wybrukowaną ścieżką na byłych 
terenach wojskowych. Budynek 
powstał w 1927 r. Willa ta jest 
z pewnością dziełem nietypo
wym i dość oryginalnym. Mamy 
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tu do czynienia z klasycznym 
zapóżnieniem stylistycznym. 
Pod względem formalnym pasu
je idealnie do neoklasycystycz- 
nej architektury rosyjskiej w du
chu palladiańskim. typowej dla 
przedrewolucyjnej Rosji. Czyn
nikiem decydującym mogło być 
w tym wypadku wykształcenie 
w duchu klasycznym, jakiemu 
hołdowali z reguły wywodzący 
się z kręgu Cesarskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w Sankt Peters
burgu wykładowcy politechniki 
rosyjskiej w Warszawie. Wybit
nymi przedstawicielami tego 
nurtu w Polsce byli, jak wiado
mo: Paweł Wędziagolski (1883- 
1929), Marian Lalewicz (1876- 
1944) i Adolf Szyszko-Bohusz 
(1883-1948). Należy doń zali
czyć, tylko na mniejszą skalę, 
również Referowskiego. Elewa
cja główna od strony ul. bł. Ła- 
dysława uzyskała iście monu
mentalny charakter. W części 
zachodniej architekt umieścił 
pseudoportyk na czterech ko
lumnach z belkowaniem i niedu
żym frontonem. Bezpośrednio 
nad nim, w wysokiej attyce 
znajduje się pięcioczęściowy, 
ażurowy ornament. Dom w ten 
sposób zaprojektowany miał 
być w założeniu wygodną rezy
dencją rodzinną - wielopokole
niową, jak byśmy dzisiaj powie
dzieli. I tak bowiem w części 
przyziemia przewidziano dwu- 
pokojowe mieszkanie z osob
nym wejściem dla matki archi
tekta i jej opiekunki. Oprócz te
go znajdowała się tu łazienka, 
służbówka, pralnia, suszarnia 
gazowa (doświadczenia w pro
jektowaniu szpitali!), spiżarnia, 
kotłownia, pomieszczenie na 

węgiel, nawet warsztat właści
ciela. Specjalnie „wybrzuszo
ny”, owalny parkan (obecnie nie 
istniejący) prowadził po schod
kach do wejścia głównego. Uzy
skało ono specjalną oprawę. 
Dwie kolumny po obu stronach 
podtrzymują uproszczone bel
kowanie, pod którym umiesz
czone były stalowe, dwuczę
ściowe drzwi z kołatkami. 
W prześwicie nad nimi znalazły 
się trzy małe okienka z podzia
łami o tej samej formie, co orna
ment na attyce. Z lewej strony 
hallu wejściowego znajdowała 
się kancelaria właściciela, 
a z prawej poprzedzony niewiel
ką ubikacją gabinet o ścianach 
wyłożonych zieloną tapetą. Na 
wprost wejścia salon, a za nim 
jadalnia z kominkiem na wprost 
wielkiego, trójczłonowego 
okna. Sala jadalna o podniesio
nym stropie (4.1 m wysokości), 
z kasetonową dekoracją, wyło
żona była jesionową boazerią. 
Było to bez wątpienia najważ
niejsze pomieszczenie w całym 
domu (pow. 43 x 7 m). Orygi
nalne wyposażenie jadalni sta
nowiły meble kolbuszowskie 
i ceramika z zakładów, których 
udziałowcem był architekt. Me
ble salonu obite były na niebie
sko. Pomiędzy jadalnią i kuch
nią znajdował się jeszcze kre
dens z własną wentylacją przy 
przewodzie kominowym, 
a obok imponujące drewniane 
schody prowadzące na piętro. 
Tam też mieścił się gabinet sy
na, pokój najmłodszego dziec
ka, córki Marii, sypialnia gospo
darzy, pomieszczenie rezerwo
we - rodzaj pracowni z podnie
sionym stropem, no i oczywi

ście łazienka. Nie przewidziano 
strychu, ale kręcone metalowe 
schodki prowadziły pierwotnie 
na dach-solarium. Na sąsiedniej 
działce, w stronę skweru Wiel
kopolskiego, Referowski wybu
dował dom dla starszej córki, 
Janiny i jej męża, adwokata Ot
tona Gordziałkowskiego, odku
piony niebawem przez barono- 
stwo Rozenów.
Boniowane w dolnej partii ele
wacje willi powodowały, 
zwłaszcza od strony południo
wej, intensywną grę światło
cienia. Umożliwiały to gzymsy 
i stopniowane nisze (obecnie 
zamurowane) pseudoportyku, 
wpływając dodatnio na tempe
raturę wnętrz. Tego rodzaju 
efekty, a także inne (np. zróż
nicowanie wysokości poszcze
gólnych pomieszczeń) należały 
do repertuaru postklasycy- 
stycznych zachowań. Do men
talności sprzed pierwszej woj
ny światowej należałoby też 
zaliczyć umieszczenie niektó
rych elementów wyposażenia, 
np. łazienek na każdym pozio
mie. Ogólnie należy jednak 
uznać, że powstał obiekt funk
cjonalny (pokoje „ustawne”), 
dobrze ocieplony, ale o nie naj
lepszym oświetleniu (wąskie 
okna).
Rodzina Referowskich niezbyt 
długo zamieszkiwała swoją re
zydencję. Już w latach trzydzie
stych architekt sprzedał dom 
przedstawicielowi znanej pluto- 
kratycznej rodziny, wybitnemu 
kolekcjonerowi współczesnej 
grafiki polskiej, Leopoldowi 
Welliszowi. Przed wybuchem 
wojny (1937) Józef Referowski 
zdołał jeszcze wybudować dla 

siebie niewielką kamienicę przy 
ul. Chłodnej 48, ale zamieszkał 
w kamienicy przy ul. Lwow
skiej. Willa przy Solariego zo
stała spalona w czasie powsta
nia, ale bryła zachowała 
w znacznym stopniu pierwotny 
wygląd. Jedyną większą zmianą 
było zamurowanie w wyniku 
powojennej odbudowy tarasu 
pierwszego piętra w narożniku 
południowo-wschodnim. Część 
mebli stanowiących wyposaże
nie domu Referowskich prze
chowywał w swoim mieszkaniu 
zmarły niedawno architekt Jan 
Maass, długoletni towarzysz ży
cia córki Józefa, Marii Referow- 
skiej. Przez dość długi czas wil
la pozostawała w gestii Urzędu 
Rady Ministrów. Obecnie, po
dzielona na dwa poziomy, służy 
nadal celom mieszkalnym. Zaj
mujący część parterową bardzo 
nieufni lokatorzy nie zezwalają 
na wizję lokalną tej części do
mu. Pierwsze piętro zaadapto
wała dla swoich potrzeb w la
tach osiemdziesiątych cztero
osobowa rodzina. Gospodyni tej 
części, scenograf, z wykształce
nia architekt wnętrz, zwróciła 
się do architektów Anny Łowiń- 
skiej-Fedorowskiej i jej męża 
Ryszarda (nieżyjącego obecnie) 
o wykonanie projektu. W ten 
sposób na dachu powstało nie
duże, dwupokojowe mieszkanie 
dla dzieci. Część zasadniczą te
go dwupoziomowego mieszka
nia o powierzchni 130 nr za
aranżowano z dużym piety
zmem i kulturą plastyczną. Na 
dachu-tarasie przewidziano na
wet założenie ogrodu.

Marek Tomiczek

Ślubny prezent
Taca nie nosi żadnych firmowych oznaczeń, możliwe więc, że 

sztancowano i puncowaną ją w jednym egzemplarzu. Pod
niósł ją z wojennych gruzów mój dziadek w lecie 1945 r. może w 

Legnicy lub Wrocławiu, a więc w pionierskim okresie zasiedlania 
Ziem Odzyskanych. Byt ślusarzem, wrażliwym na urodę przed
miotów z metalu. Na mosiężnej blasze, porysowanej i zbrudzonej, 
zachowały się resztki srebrzenia. Znajduje się na niej niemiecki 
napis wygrawerowany piękną łacińską kursywą: „Die fliegenden 
Besatzungen der 2/H/21 zur Hochzeit Weihnachten 1939". Wyni
ka z niego, że taca była prezentem ślubnym od „latających załóg", 
najpewniej jakiejś jednostki Luftwaffe, dla dowódcy lub kolegi w 
czasie wesela urządzanego w Boże Narodzenie 1939 r. I ten oca
lony przedmiot ma więc swoją matą historię.

Andrzej Piwowarczyk 
(fot. Andrzej Piwowarczyk)
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Bramy z daszkami

Przejeżdżając przez rozto
czańskie wsie zwróciłem 
uwagę na występujące 
sporadycznie przy zagrodach 

chłopskich drewniane bramy 
z daszkiem. Można wśród nich 
wyróżnić kilka typów. Najstar
sza, ponad stuletnia brama znaj
duje się w Topólczy. Zbudowa
na jest z dwóch pionowych słu
pów o przekroju prostokątnym, 
wkopanych w ziemię. U góry 
wpuszczone są one „na czopa” 
w ułożoną na nich szerszym bo
kiem poziomą belkę, w której 
osadzone zostały prostopadle 
cztery tramy z ułożonymi po 
dwie krokiewkami. Zarówno 
z tramami, jak i ze sobą łączą się 
one „na czopa”; połączenia te 
wzmocniono drewnianymi ko
łeczkami. Krokiewki obite są 
poziomo ułożonymi deskami. 
Okap daszku kończy się równo 
z górną powierzchnią poziomej 
belki, dawniej jego połać stano
wiła słoma. Wysokość całej bra
my mierzona od ziemi do kale
nicy daszku wynosi 3 m 36 cm, 
a szerokość pomiędzy zewnętrz
nymi krawędziami pionowych 
słupów - 3 m 83 cm. Brama ma 
dwuskrzydłowe wrota, przymo
cowane na żelaznych zawiasach 
do pionowych słupów. Skrzydła 
zbite są z desek, które pomiędzy 
krawędziami połączone są - na 
dole i u góry - dwoma poziomy
mi rzędami drewnianych ko
łeczków zapobiegających od
kształcaniu się desek pod wpły
wem zmiennych warunków at
mosferycznych. Wrota bramy 
otwierają się do wewnątrz za
grody, gdy są zamknięte podpie
rają je dwa pionowo ustawione 
drągi oparte o ziemię.
Drugi typ bramy - to około 100- 
letnia konstrukcja ze wsi Kajeta- 
nówka. Różni się od obiektu 
z Topólczy tym, że do bramy 
przylega furtka. Daszek w tym 
wypadku został przedłużony 
i poza bramą przykrywa rów
nież furtkę, kończąc się na do
stawionym trzecim pionowym 
słupie. Wszystkie trzy słupy ma
ją postać półokrągłych kłód 
wkopanych w ziemię. Krokiew
ki daszku połączone są ze sobą 
na zakładkę, natomiast z tra
mem łączą się „na ząb”, przybi
te od dołu gwoździem. Połać 
dwuspadowego daszku stano
wią przybite z każdej strony 
cztery deski pokryte papą. Wy
sokość bramy wynosi 2 m 89 

cm, szerokość 4 m 60 cm. Tak 
jak w Topólczy brama otwiera 
się do wewnątrz zagrody. Mię
dzy deskami skrzydeł bramy, 
które są identyczne z wrotami 
starych stodół, zachowały się 
resztki drewnianych kołeczków. 
Skrzydło furtki przymocowane 
jest na dwóch zawiasach do pio
nowego słupa bramy. Przestrzeń 
między górną krawędzią skrzy
dła a belką poziomą wypełniają 
ułożone poziomo i wpuszczone 
z dwóch stron w pionowe słupy 
deski. Furtka również otwiera 
się do wewnątrz. Opisana brama 
znajduje się w tylnej części za
grody od strony pól, przylega 
z jednej strony do stodoły, z dru
giej łączy się z płotem. Od stro

1. Brama pierwszego typu w Topólczy
2. 3. Bramy drugiego typu w Topólczy (2)

i Kajetanówce (3)

ny drogi - po przeciwnej stronie 
podwórza - znajdują się ruiny 
drugiej identycznej bramy poło
żonej równolegle do opisywa
nej. Przylegają one z jednej stro
ny do chałupy, z drugiej do pło
tu. Budynki zagrody tworzyły 
dawniej czworobok, zaś wolną 
przestrzeń między nimi wypeł
niały dwie bramy i wysokie pło
ty parkano we.

Inna odmiana bramy drugiego 
typu znajduje się także we wsi 
Topólcza. Konstrukcja ta zaj
muje całą szerokość podwórza, 
zamykając otwartą przestrzeń 
zagrody. Belka pozioma spaja
jąca słupy pionowe opiera się
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4. Brama trzeciego typu 
w Topólczy

(zdjęcia: Andrzej Kniaziowski)

z jednej strony na budynku go
spodarczym, z drugiej na trze
cim słupie pionowym połączo
nym z innym słupem pionowym 
za pomocą dodatkowych dwóch 
poziomych belek, do których 
poprzybijano dwa rzędy piono
wo ułożonych desek. Wrota 
i furtka zajmują tylko nieco po
nad połowę szerokości bramy, 
pozostała jej część przypomina 
ścianę budynku o konstrukcji 
ryglowej oszalowanej deskami. 
Dom mieszkalny znajduje się 
poza obrębem zagrody.
Trzecią odmianą jest brama 
w Topólczy zbudowana około 
30 lat temu. Furtka ma własny 
daszek umieszczony znacznie 
poniżej daszku bramy. Z jednej 
strony furtka opiera się o slup 
pionowy bramy, z drugiej 
wsparta jest na wysuniętym do 
przodu przed linię bramy niskim 
pionowym słupku i ustawiona 
ukośnie w stosunku do bramy. 
Dwa pionowe słupy bramy 
wpuszczone są „na czopa” 
w belkę poziomą, na niej osa
dzono cztery tramy, na których 
opierają się na zakładkę kro- 
kiewki. W odróżnieniu od po
przednich bram krawędź górna 
skrzydeł nie dochodzi do belki 
poziomej i przestrzeń ta jest 
otwarta.

Starsi mieszkańcy wsi, pytani 
o powody wznoszenia tego ro
dzaju obiektów, najczęściej wy
mieniają względy praktyczne. 
Według nich dwa słupy piono
we złączone u góry belką pozio
mą tworzyły mocną ramę pod
trzymującą skutecznie duże 
dwuskrzydłowe wrota, a daszek 
chronił bramę przed opadami at
mosferycznymi. Niektórzy mó
wili, że „dobrego gospodarza to 
stać i na bramę”. Ze względu na 
duże zużycie drewna wznoszo
ne były przez bogatszych gospo
darzy. W jednym wypadku usły

szałem stwierdzenie: „dawniej 
takie bramy szlachta stawiała”, 
inny rozmówca wspomniał 
o względach estetycznych („ład
nie było”). Pewną prawidłowo
ścią jest to, że bramy z daszkiem 
występowały i obecnie wystę
pują w zagrodach o zwartej za
budowie. Budynki ułożone są 
w czworobok a pozostałe po
między nimi niewielkie prze
strzenie wypełniają bramy i bar
dzo wysokie płoty parkanowe. 
Taka zagroda sprawia z ze
wnątrz wrażenie niedostępnej, 
nawet wgląd w to, co się w środ

ku dzieje, jest niemożliwy. In
formatorzy często nawiązywali 
w swoich wypowiedziach wła
śnie do tego rodzaju zagród. 
Mówili, że „dawniej lubiano, by 
zagroda była zamknięta ze 
wszystkich stron, a w środku la
ta! pies”, inny stwierdził: „daw
niej zagrody były zamknięte, 
miały wysokie płoty i tylko ptak 
mógł dostać się do środka”; ko
lejny rozmówca podkreślił, że 
zagrody dobrze chroniły doby
tek przed kradzieżą. Wynika 
z tego, że brama była integralną 
częścią zagród tego rodzaju, że 
chroniła je od strony najbardziej 
narażonej na wtargnięcie nie
proszonego gościa. Dlatego też 
przybrała tak duże rozmiary, 
skrzydła wrót dochodzą do sa
mego daszku, a jakiekolwiek 
szpary, jakie powstały w czasie 
jej budowy, były dokładnie za
bijane deskami (np. przestrzeń 
pomiędzy górną krawędzią furt
ki i daszkiem).
Drewniane bramy z daszkiem 
należą obecnie do bardzo szyb
ko zanikających elementów bu
downictwa. Na Roztoczu można 
spotkać jedynie pojedyncze eg
zemplarze tych konstrukcji 
(Brody Małe, Lasowce, Kajeta- 
nówka, Kawęczyn, Turzyniec, 
Wola Wieprzecka, Jacnia), wy
jątkiem jest miejscowość Topól- 
cza z czterema bramami. Naj
więcej zachowało się bram dru
giego typu.

Andrzej Kniaziowski

W Dyrekcji Lasów Państwo
wych w Lublinie znajdowała 
się przez wiele lat (ostatnio prze

kazana została do Nadleśnictwa 
Gościeradów w woj. tarnobrze
skim) interesująca tablica pamiąt
kowa ufundowana przez War
szawskie Towarzystwo Dobro
czynności. poświęcona Ignacemu 
Paderewskiemu. Wykonana z że
liwa w zakładzie P. Bitschana ma 
skromną ornamentykę w naro
żach (jedno uszkodzone), proste 
liternictwo i czterowierszowy napis 
o treści: „Zasłużonemu Rodakowi 
Ignacemu Paderewskiemu War
szawskie Towarzystwo Dobro
czynności". Nie wiadomo, z jakiej 
okazji tablica została ufundowana, 
nieznana też jest data jej wykona
nia i miejsce pierwotnego umiesz
czenia. Okoliczności, w jakich 
znalazła się w Lublinie, można się 
jedynie domyślać.
W 1894 r. Eligiusz Suchodolski, 
właściciel dóbr Gościeradów poło
żonych wówczas na pograniczu 
Królestwa Polskiego i Galicji, prze
kazał zespół pałacowy Warszaw
skiemu Towarzystwu Dobroczyn
ności, które ostatecznie weszło 
w jego posiadanie w 1904 r. Za
pewne w tym okresie przeszły na 
własność Towarzystwa lasy 
wchodzące w skład dóbr. Podsta-

Intrygująca tablica
wą działalności Towarzystwa były 
dochody pochodzące m.in. z go
spodarki leśnej. We wsi Baraki 
wzniosło stylowy dom mieszkalny, 
wykorzystywany na cele wypo
czynkowe przez przyjeżdżających 
z Warszawy pracowników i gości. 
W 1944 r. lasy weszły w skład 
Nadleśnictwa Gościeradów podle
głego Dyrekcji Lasów Państwo
wych w Lublinie. Pałac pełnił funk
cje szpitalno-sanatoryjne. Tablica 
poświęcona J. Paderewskiemu 
ufundowana została zapewne po 
1904 r. i znajdować się musiata 
we wspomnianym domu w Bara
kach lub innym obiekcie należą
cym do Towarzystwa. Po 1944 r. 
trafiła do Lublina, gdzie przeleżała 
w zapomnieniu przez wiele lat. 
Odnaleziona podczas prac re
montowych przekazana została 
do Nadleśnictwa Gościeradów 
z zamiarem umieszczenia jej 
w mającej tam powstać izbie przy
rodniczo-leśnej. Podjęte ostatnio 
z inicjatywy niżej podpisanego 
próby ustalenia bliższych szcze
gółów związanych z tablicą nie da
ły jak na razie rezultatów. Może 
czytelnicy pomogą w udzieleniu 
odpowiedzi na postawione pyta
nia?

Wiesław Wiącek
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C.k. pałac

Piękne źródło”, czyli 
„Schóner Brunnen” 
dało nazwę podwie- 
deńskiej miejscowości, której 

okolice upodobała sobie dyna
stia Habsburgów na miejsca 
polowań. W 1569 r. wybudo
wano tu pałacyk myśliwski. 
Cesarska posiadłość spalona 
została w czasie oblężenia 
Wiednia przez Turków 
w 1683 r. Pięć lat później ce
sarz Leopold I postanowił 
wznieść w Schónbrunnie rezy
dencję dla swego syna, przy
szłego cesarza Józefa I. Pro
jekt zamówiono u znanego 
wiedeńskiego architekta Jo
hanna Bernharda Fischera von 
Erlach, jednak brak funduszy 
uniemożliwił realizację tego 
założenia. Architekt wykonał 
nowy, skromniejszy plan 
i w latach 1695-1700 wyrósł 
barokowy pałac otoczony 
ogrodem. Niespełna pół wieku 
później upodobała sobie to 
miejsce cesarzowa Maria Te
resa, która zainicjowała prze
budowę rezydencji w latach 
1744-1749; projekt zlecono jej 
nadwornemu architektowi Ni
colasowi Pacassiemu.
Budowla, jaką teraz widzimy, 
ostateczny kształt otrzymała 
wiatach 1816-1820. W wyni
ku przeróbek zatraciła dawną 
lekkość i elegancję - przytła
cza swą wielką skalą i oficjal
ną surowością, jednak poma
lowane na żółto ściany szcze
gólnie efektownie kontrastują 
z zielenią ogrodów i żywymi 
barwami kwiatów porastają
cych klomby. Większość 
wnętrz pałacowych zachowa
ła rokokowy wygląd. Obec
nie kilkadziesiąt pomiesz
czeń, w tym wiele o charakte
rze reprezentacyjnym, zostało 
udostępnionych zwiedzają
cym. Najlepsze pod wzglę
dem artystycznym pochodzą 
z czasów Marii Teresy. Wiel
ka Galeria, której strop zdo
bią trzy freski Gregoria Gu- 
glielmiego, jest największym 
pomieszczeniem Schónbrun-

1.2. Fasada patacu (1) 
i widok z glorietty (2)

nu. Ściańy niektórych sal wy
kończone zostały niezwykły
mi materiałami: w „Sali Mi
lionów” - wyłożone zostały 
drewnem różanym z kartu
szami, w których umieszczo
no oryginalne indyjskie i per
skie miniatury, w Pokoju La
kowym - w mahoniowej bo

azerii znalazły się panneaux 
z chińskiej laki, w Pokoju 
Gobelinowym zawieszono 
flamandzkie tapiserie z XVIII 
w., zaś meble otrzymały go
belinowe obicia. W skrzydle 
pałacowym na prawo od wej
ścia mieści się niewielki, ro
kokowy Teatr Zamkowy, 
wzniesiony w 1767 r. W bu
dynku dawnej zimowej szko
ły jazdy konnej, obecnie zwa

nym Wagenburgiem, zgro
madzono zbiór pojazdów na
leżących w latach 1690-1918 
do rodziny cesarskiej. Szcze
gólne zainteresowanie zwie
dzających wzbudza baroko
wa kareta koronacyjna cesa
rza Karola VI.
Kilka razy w Schónbrunnie 
decydowały się losy naszego 
kontynentu: w latach 1805 
i 1809 obrał go na swoją sie-
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3. 4. Fontanna 
Neptuna

(zdjęcia: 
Jolanta B. 

Kucharska)

dzibę Napoleon, którego woj
ska znajdowały się w Wied
niu. Wydarzenie to upamięt
niają dwa napoleońskie orty 
umieszczone w 1809 r. na 
obeliskach bramy głównej. 
Tutaj 14 października Austria 
podpisała z Francją nieko
rzystny dla siebie układ poko
jowy. Sześć lat później, pod
czas „tańczącego” Kongresu 
Wiedeńskiego, organizowano 
w Schónbrunnie liczne bale. 
W podwiedeńskim pałacu 
mieszkał i zmarl w 1832 r. 
syn Napoleona, zwany Orląt
kiem, książę Reichstadtu, 
którego matka - Maria Lu
dwika, córka Franciszka II, 
była Austriaczką. Schón- 
brunn był miejscem urodze

nia przyszłego cesarza Fran
ciszka Józefa I. Jego następca 
Karol I - ostatni z dynastii 
Habsburgów - 11 listopada 
1918 r. tutaj właśnie podpisał 
akt abdykacji, a rezydencja 
zamieniona została w mu
zeum. W 1945 r. pałac został 
uszkodzony w czasie bom
bardowań.
Dziś zespół dawnej rezydencji 
cesarskiej leży w południowo- 
-zachodniej części Wiednia. 
Oprócz pałacu obejmuje 
ogromny park, założony 
w 1705 r. według projektu Je
ana Treheta, przekomponowa- 
ny w latach 1753-1775 w sty
lu francuskim przez Jeana Ni
colasa Jadot de Ville-Issey, 
Ferdynanda von Hohenberga 

oraz Adriana von Steckhoven. 
W granicach parku znalazł się 
ogród botaniczny, założony 
w 1753 r. i ufundowany rok 
wcześniej, z najstarszym 
w Europie ogrodem zoolo
gicznym. Szczególne wraże
nie sprawia ogromny, środko
wy parter z gazonami i klom
bami kwiatowymi, ograniczo
ny wysokimi, zielonymi ścia
nami szpalerów. W ciemno
zielonych wnękach bieleją 
marmurowe posągi, powstałe 
w pracowni Wilhelma Beyera 
w latach 1773-1781. Przedsta
wiają postacie i sceny mitolo
giczne, np. Marsa i Minerwę, 
Perseusza z głową Meduzy, 
Herkulesa, Sąd Parysa. Za
mknięcie osi widokowych po
szczególnych alei akcentują: 
pałac, pawilony lub posągi, na 
skrzyżowaniach zaś umiesz
czone zostały baseny i fontan
ny z rzeźbami. Jedna ze ście
żek prowadzi do „ruin rzym
skich”, przedstawiających 
zniszczony przez Rzymian pa
łac w Kartaginie (1778 r.,proj. 
Ferdynand von Hohenberg); 
latem organizowane są tutaj 
występy Wiener Kammero- 
per. Nad źródłem, od którego 
wzięła nazwę rezydencja, 
w 1779 r. wzniesiony został 
pawilon w formie groty: 
rzymska nimfa Egeria wspiera 

się na wazie, z której wypływa 
woda.
Zamknięcie parteru stanowi 
wielka fontanna Neptuna, 
dzieło z 1780 r. Franza Antona 
von Zaunera, przedstawiające 
boginię Tetydę zwracającą się 
do Neptuna o pomoc dla swe
go syna Achillesa w czasie je
go wyprawy do Troi. Postacie 
zdobiące fontannę są pełne dy
namiki, bowiem autor wzoro
wał się na wcześniejszych 
o kilkadziesiąt lat rzeźbach ba
rokowych. Za fontanną ogród 
wznosi się tarasowo ku wierz
chołkowi wzgórza, na którym 
w 1775 r. wybudowano glo- 
riettę upamiętniającą zwycię
stwo wojsk austriackich nad 
Prusakami pod Kolin w 1757 
r. Projektował ją autor ogro
dów - Ferdynand von Hohen
berg. Pawilon ten, zwieńczony 
attyką z orłem i panopliami 
w części środkowej, który 
z parteru wygląda na lekką, 
ażurową, otwartą na krajobraz 
budowlę, w rzeczywistości 
jest dość ciężki i masywny. 
Z jego tarasu rozciąga się 
wspaniały widok na cesarsko- 
-królewski pałac i miasto 
z jednej strony, a z drugiej - na 
wzgórza wiedeńskich przed
mieść.

Jolanta B. Kucharska
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Z kroniki stowarzyszeń

Dawne tradycje i nowe zadania TOnZ

W dniu 23 maja 1998 r. od
było się w Warszawie 

walne zebranie delegatów To
warzystwa Opieki nad Zabyt
kami, na którym omówiono 
i podsumowano dorobek 
TOnZ w ciągu ubiegłej trzylet
niej kadencji. Zadania Towa
rzystwa realizowane byty dzię
ki społecznemu zaangażowa
niu wielu członków działają
cych w 21 oddziałach, kilku 
komitetach i komisjach oraz 
Zarządzie Głównym. Prace 
skupione były wokół podsta
wowego statutowego celu, ja
kim jest podejmowanie i reali
zowanie przedsięwzięć zmie
rzających do ochrony zabyt
ków i krajobrazu kulturowego 
oraz pobudzanie inicjatyw 
społecznych do organizowa
nia akcji ochrony zabytków. 
Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami podejmowało się re
alizacji zadań zlecanych przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki 
i Generalnego Konserwatora 
Zabytków w zakresie upo
wszechniania wiedzy o zabyt
kach i ich ochronie, jak i bez
pośrednich prac ratowniczych. 
W ramach zadań zleconych 
Towarzystwo zajmowało się 
przede wszystkim: publikacja
mi, wystawami, organizacją 
sympozjów, sesji naukowych, 
odczytów, kursów konserwa
torskich, szkoleń, obozów, 
plenerów dziecięcych i mło
dzieżowych oraz renowacją 
i konserwacją cerkwi, nagrob
ków i innych obiektów zabyt
kowych. Oprócz tego w latach 
1995-1998 podejmowano za
dania finansowane przez róż
ne organizacje, instytucje, 
a także osoby fizyczne. 
W obecnych warunkach eko
nomicznych poszukiwanie 
źródeł finansowania statuto
wych celów TOnZ stało się 
ważnym zadaniem warunkują
cym możliwość funkcjonowa
nia Towarzystwa, np. w 1997 
r. ponad 20% prac finansowa
ły fundacje, gminy, zakłady 

pracy oraz wojewodowie i pre
zydenci miast.
Możliwości działania Towa
rzystwa zostały znacznie po
większone z chwilą przejęcia 
w grudniu 1995 r., na podsta
wie decyzji ministra kultury 
i sztuki, popularnonaukowego 
miesięcznika „Spotkania z Za
bytkami”. Mimo że miesięcz
nik ma trudności finansowe 
i wynikającą stąd m.in. słabą 
jakość papieru, matą liczbę 
zdjęć kolorowych i małą obję
tość, to jednak według opinii 
czytelników z grudnia 1997 r. 
dobrze spełnia swoją funkcję 
popularyzatorską. Troską Za
rządu Towarzystwa było, aby 
jego członkowie przekazywali 
do redakcji informacje i mate
riały o swojej działalności. 
Godny naśladowania jest np. 
nr 8, 1996, poświęcony ziemi 
stupskiej, który powstał dzięki 
staraniom oddziału TOnZ 
w Stupsku.
Trwałym i ważnym dorobkiem 
Towarzystwa są publikacje 
książkowe. W latach 1995- 
1998, przede wszystkim w se
rii „Biblioteka Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami” pod re
dakcją dra Wojciecha Fijał
kowskiego, ukazało się 15 
książek. Do najważniejszych 
zaliczyć można: cztery tomy 
Atlasu dawnej architektury 
ulic i placów Warszawy Jaro
sława Zielińskiego, Ochronę 
zabytków sztuki kościelnej ks. 
Janusza St. Pasierba, Drew
nianą architekturę cerkiewną 
na koronnych ziemiach Rze
czypospolitej Ryszarda Bry- 
kowskiego oraz Królewski Wi
lanów Wojciecha Fijałkow
skiego. W wyniku organizo
wanych przez TOnZ sesji na
ukowych wydane zostały (pod 
redakcją dr Bożeny Wierzbic
kiej) m.in.: Historyczne place 
Warszawy. Urbanistyka - ar
chitektura - problemy konser
watorskie, Skarpa Warszaw
ska, Miasto tyłem do rzeki i in
ne. Książki te liczą się na ryn

ku wydawniczym i są chętnie 
przyjmowane do sprzedaży 
w księgarniach. Sprawy wy
dawnicze prowadzi z dużym 
zaangażowaniem i dobrymi 
rezultatami mgr Ewa Siuraw- 
ska, dyrektor Biura Zarządu 
Głównego.
Niezwykle istotnym działa
niem Towarzystwa była orga
nizacja szkoleń (zapoczątko
wana w 1993 r.) w zakresie 
podstaw wiedzy o ochronie 
zabytków. Kursy dla około 20 
osób trwały około 10 dni i pro
wadzone byty według progra
mu i pod kierunkiem dra Ta
deusza Rudkowskiego. Szko
lenia dla warszawskich kadr 
pedagogicznych przeprowa
dzono przy współdziałaniu 
Warszawskiego Kuratorium 
Oświaty, a szkolenie dorad
ców metodycznych z terenu 
całego kraju przy udziale fi
nansowym Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Na
uczycieli. Dużym uznaniem 
cieszą się kursy dla działaczy 
polonijnych zza wschodniej 
granicy naszego kraju, organi
zowane przy współpracy Sto
warzyszenia „Wspólnota Pol
ska”; ogółem przeszkolono 
dotychczas 252 osoby, w tym 
110 osób z zagranicy. Zarząd 
Główny podejmował także kil
kadziesiąt działań interwen
cyjnych, występując do mini
stra kultury i sztuki, Sejmu 
i Senatu RP, wojewodów, wo
jewódzkich konserwatorów 
zabytków i innych adresatów 
z propozycjami lub opiniami 
dotyczącymi problemów zwią
zanych z ochroną zabytków. 
Wystąpiono m.in. przeciw pla
nom odbudowy ruin zamku 
w Kazimierzu Dolnym i urzą
dzeniu w nim luksusowego 
hotelu, w sprawie ochrony za
bytkowego cmentarza fortecz- 
nego w Modlinie, ochrony 
Skarpy Warszawskiej, noweli
zacji kodeksu karnego z pro
pozycją zaostrzenia kar za 
niszczenie zabytków, w spra

wie przepisów dotyczących 
społecznej opieki nad zabyt
kami i wielu innych. Interwen
cje te przyniosły często pozy
tywne rozwiązania.
Działalność TOnZ opiera się 
na dobrej pracy wszystkich je
go członków i komórek organi
zacyjnych. Praca w komisjach 
i oddziałach wynika z lokalnych 
potrzeb, możliwości i specyfiki 
zadań. Jednym z najlepiej pra
cujących jednostek terenowych 
jest Oddział TOnZ w Lodzi, li
czący 122 członków, działają
cych w dwóch kotach oraz ko
mitecie opieki nad zabytkowy
mi cmentarzami i komisji opieki 
nad zabytkami komunikacji 
miejskiej. Oddział ten wydał 
m.in. publikacje: Łódzka sece
sja, Pałace Ziemi Obiecanej, 
Łódzkie fabryki. Dzięki inicjaty
wie Wiesława Kaczmarka - 
prezesa oddziału, o działalno
ści TOnZ informuje już sieć In
ternetu, przez który można do
trzeć do młodzieży, przedsta
wić jej ideę ochrony zabytków 
i zachęcić do działania. Jest to 
bardzo obiecująca, nowa for
ma popularyzacji.
Organizacja jest kontynuatorem 
tradycji i dorobku Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami Przeszło
ści, założonego w 1906 r. War
to przypomnieć, że w przyszłym 
roku minie 25 lat od wznowienia 
jego działalności pod nazwą To
warzystwo Opieki nad Zabytka
mi. Walne zebranie było okazją 
do podsumowania dorobku 
i wytyczenia programu na na
stępną trzyletnią kadencję (ko
lejne walne zebranie odbędzie 
się już w nowym, trzecim tysiąc
leciu). Prezesowi ustępującego 
Zarządu dr. Wojciechowi Fijał
kowskiemu w podzięce za do
brą pracę przyznano honorowe 
członkostwo TOnZ. Tytułem 
tym wyróżniono także dra Tade
usza Rudkowskiego i prof. Wik
tora Zina. Nowym prezesem zo
stał dr Marian Sołtysiak.

Feliks Ptaszyński
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Z piwnicy do gablot

Nic chyba bardziej nie bul
wersuje opinii publicznej 
niż wiadomość o odkryciu tzw. 

skarbu. Taką sensacyjną in
formację podała kilka lat temu 
prasa, donosząc o znalezieniu 
„srebrnego skarbu” w Stupsku. 
Sprawa dotyczyła zastawy 
stołowej Kurta von Kleista 
(1880-1968) i jego żony Anity 
z domu Puttkamer (1885- 
1968). Przedmioty wchodzące 
w skład znaleziska używane 
byty w ich domu od dnia ślubu 
(25.02.1920) do 1945 r. Rodzi
na Kurta von Kleist pochodziła 
z Tychowa koto Stawna. Jego 
ojciec, Hans von Kleist poślu
bił Marię Annę Strausberg, 
córkę tzw. króla kolei żela
znych. Anita Puttkamer wywo
dziła się z rodu baronów 
z Lubna koto Miastka. Kurt 
i Anita mieszkali w Stupsku 
przy ul. Zamkowej 5 w latach 
1920-1930, a następnie prze
nieśli się do nowego domu 
przy ul. Traugutta 20. Na 
wieść o zbliżających się na te
ren Pomorza działaniach wo
jennych srebrne i platerowe 
naczynia umieścili w skrzyni, 
którą następnie zakopano 
w piwnicy domu.
Upłynęły lata, zmienili się 
mieszkańcy budynku, a zako
pane przedmioty spokojnie 
spoczywały w piwnicy i były
by tam do dzisiaj, gdyby 
spadkobierczyni nie odczuła 
potrzeby przekazania ich 
własnym dzieciom. W tym ce
lu Ingeborga von Keiser 
(z domu von Kleist) wybrała 
się wraz z mężem do Słup
ska. Dom przy ul. Traugutta 
20, w którym niegdyś miesz
kała, zajmują obecnie dwie 
rodziny, z którymi przeprowa
dziła rozmowy na temat wy
dobycia skrzyni. Jednak nie 
doszło do porozumienia 
i w czerwcu 1985 r. Ingebor
ga von Keiser zawiadomiła 
o całej sprawie odpowiednie 
władze. Obiekty zostały za
bezpieczone i po wstępnej 
ocenie przekazane w 1987 r. 
do zbiorów Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku. Nie
stety, część znaleziska ze 
względu na niezbyt odpo
wiednie warunki występujące 
w piwnicy okazała się zbu-
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twiata i zardzewiała, np. no
że, które owinięte byty w ga
zety i kawałki tkanin, zatrzy
mujące wilgoć z wody grunto
wej. Niezbędna stała się kon
serwacja wszystkich przed
miotów w muzealnej pracow
ni konserwatorskiej.

złotnika z Augsburga, dato
wany na około 1599 r., deko
rowany na dnie herbami ro
dziny Cronberg (napis odnosi 
się do Walthera von Cronberg 
zm. w 1598 i Agnes von Cron
berg z domu Ernberg zm. 
w 1608 r.). Z początku XIX w.

WYKRYWACZE METALI (0-22) 758 73 48

1. Komplet 
naczyń 

z monogramem 
„ALD”.

2. Dno kubka 
z herbami 

rodziny 
von Cronberg 

i datą 
„1599”

3. Sitko 
do herbaty

4. Dzbanuszek 
z uchwytem

zakończonym 
figurą łabędzia

5. 6. Łyżeczki: 
do konfitur (5)

i do kawy (6)

(zdjęcia: 
Edward 

Wojtowicz)

Spis przedmiotów liczył 109 
pozycji, w sumie 469 sztuk, 
nie wszystkie jednak zostały 
wpisane do inwentarza mu
zealnego. Złe warunki prze
chowywania spowodowały 
znaczne zniszczenia, szcze
gólnie przedmiotów platero
wych, których stan zachowa
nia był taki, że w wielu wy
padkach koszt konserwacji 
przekraczałby ich wartość. 
Inne przedmioty przyznano 
spadkobierczyni w ramach 
10% „znaleźnego”. Przed
mioty wchodzące w skład 
„skarbu” są obecnie ekspo
nowane na wystawie „Mece
nat artystyczny szlachty po
morskiej” w Muzeum Pomo
rza Środkowego w Stupsku 
do 15 września 1998 r.
W skład tego znaleziska 
wchodzą głównie przedmioty 
użytkowe i pamiątkowe, 
przede wszystkim z końca 
XIX i początku XX w. Spoty
kamy tu np. dzbanki, misy, 
półmiski, cukiernice, sztućce. 
Natomiast kubki srebrne z na
pisami stanowią pamiątki uro
czystości rodzinnych, podob
nie jak puchary będące trofe
ami zawodów jeździeckich. 
Najstarszym przedmiotem 
jest pozłacany kubek srebrny, 
wykonany przez Hansa Baira, 

pochodzi para świeczników 
z herbami Kleistów, wywo
dząca się z pracowni Carla 
Ludwiga Niedlicha z Berlina. 
Interesujące są komplety 
sztućców z herbami Puttka- 
merów i Kleistów, liczące po 
18 łyżek, łyżeczek, widelców 
(po nożach pozostały nielicz
ne trzonki). Zestaw naczyń 
składający się z tacy, dzban
ków do kawy i herbaty, cu
kiernicy i dwóch mieczników 
z monogramem „ALD” jest 
ciekawym przykładem przed
miotów użytkowo-dekoracyj- 
nych. Przypuszczalnie ten 
komplet oraz sztućce z her
bami Puttkamerów pochodzą 
z wyprawy ślubnej Agnes Pu- 
ttkamer-Kleist. Interesujący 
jest również komplet toaleto
wy składający się z oprawy 
lusterka, szczotek i grzebie
nia. Z kolei zestaw sześciu 
wkładanych jeden w drugi 
kieliszków byt nagrodą w kon
kursie hippicznym w 1899 r. 
Już tych kilka przykładów 
świadczy o wartości prezen
towanych przedmiotów. Dzi
siaj w muzealnych gablotach 
obrazują złotniczy kunszt 
rzemieślników z minionego 
wieku.

Alicja Konarska

Diabły w kościele
W czasie prac renowacyjnych przy elewacji kruchty z XIV 

w. w nowomiejskim kościele św. Jakuba w Toruniu do
konano interesującego odkrycia. Na spodniej warstwie tynku 

na elewacji na lewo od drzwi wejściowych zachował się fresk 
o powierzchni około 1 m2 przedstawiający dwie postacie dia
błów ukazanych od pasa w górę. Podobnymi rysunkami - ale 
bez rogów na głowach - wypełnionych jest wiele ścian śre
dniowiecznych świątyń, w tym także fary Nowego Miasta 
w Toruniu. Zazwyczaj jednak są one „wizytówkami” budowni
czych kościołów, którzy malując swoje podobizny (często 
w humorystyczny sposób) reklamowali własną pracę, jak 
również pozbawiali anonimowości swoje dzieła. Głowy dia
błów natomiast są pamiątką innego rodzaju. Pochodzą z XVII 
w. i obrazują formy obrony czy walki z kontrreformacją, w tym 
czasie już dość ekspansywnie wkraczającą do protestanc
kich w większości Prus Królewskich. Autor graffiti - prawdo
podobnie kilkunastoletni uczeń Gimnazjum Akademickiego - 
w ten właśnie sposób próbował zmagać się z jezuicką propa
gandą. Notabene w tym samym miejscu w 1724 r. rozpoczę
ty się antykatolickie zamieszki, znane w historii jako tzw. Tu
mult Toruński. Również wówczas żak z gimnazjum uwłaczał 
(podobno) wierze katolickiej podczas odprawiania procesji 
Bożego Ciała, co stało się powodem wszystkich dalszych 
zajść i śmierci od topora dziesięciu toruńskich mieszczan. 
Diabelskie głowy nie są więc tylko efektem wandalizmu 
sprzed wieków, ale wyraźnym ukazaniem stosunków religij
nych panujących u progu kryzysu Rzeczypospolitej.

Tomasz Kruszewski
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Odnalezione wrota

Cmentarz przy ul. Oko
powej w Warszawie 
przetrwał lata ostatniej 

wojny i zaliczany jest dziś 
do najcenniejszych zabyt
ków kultury żydowskiej 
w Polsce. Znanym z archi
walnych zdjęć i bardzo 
charakterystycznym ele
mentem otoczenia cmen
tarnego dziedzińca były 
żelazne wrota bramy, 
przez którą przechodziły 
orszaki pogrzebowe. Wy
konano je w 1878 r. i za
mocowano w bramie są
siadującej z ukończonym 
w tym samym roku domem 
pogrzebowym. Choć nie 
miały specjalnej wartości 
artystycznej, byty jednak 
godnym uwagi przykładem 
solidnej, rzemieślniczej ro
boty, a wydarzenia z okre
su okupacji nadały im ran
gę cennej historycznej pa
miątki. Wrota nie uległy 
zniszczeniu podczas walk 
powstania warszawskiego 
1944 r. Zdemontowano je 
dopiero w latach pięćdzie
siątych, wstawiając na ich 
miejsce banalną konstruk
cję z blachy i zespawa- 
nych prętów. Stare wrota 
zniknęły. Nie można było 
znaleźć ich na terenie 
cmentarza, toteż wszyscy 
zainteresowani losem za
bytku sądzili, że po de
montażu wywiezione zo
stały do składnicy złomu. 
W 1991 r. otrzymałem 
wręcz niewiarygodną in
formację. Okazało się, że 
wrota pozostały na terenie 
warszawskiej nekropolii, 
a miejsce ich ukrycia zna
ne jest kierownikowi 
cmentarza, Bolesławowi 
Szenicerowi. Ten oświad
czył, że wrota uratował 
przed zniszczeniem jego 
ojciec, Pinchas Szenicer, 
gdyż nie pozwolił wywieźć 
ich na złom. Relikt umiesz
czono w miejscu, którego 
nie oglądał żaden zwie
dzający: pomiędzy parte

rowym domkiem-składem 
narzędzi a cmentarnym 
murem od strony ul. Oko
powej.
Dotarcie na miejsce nie 
było łatwe. Za składem 
narzędzi musieliśmy do
słownie przedzierać się 
przez gąszcz pokrzyw i ro
snących od kilkunastu lat 
drzew-samosiejek. Jesz
cze parę kroków, ostatni 
dziki krzew, po czym do
strzegliśmy w półmroku 
znane nam dotąd tylko ze 
zdjęć masywne skrzydła 
wrót, oparte o mur, zaro
śnięte zielskiem i mocno 
skorodowane. W żelazną 
konstrukcję wrósł liczący 
sobie ponad dwadzieścia 
lat krzak bzu. Zauważyli
śmy, że wrota mają liczne 
ubytki, między innymi 
odłamane niemal wszyst
kie ozdobne groty wień
czące pionowe pręty. Dwa 
duże fragmenty blachy po
krywającej oba skrzydła 
wycięto jeszcze w 1939 r. 
na polecenie hitlerowców, 
którzy bez przeszkód 
chcieli obserwować dzie
dziniec cmentarza. 11 
sierpnia 1991 r. uporząd
kowaliśmy teren wokół za
bytku. Po dokładnym wy
cięciu drzewek, pokrzyw 
i krzaków, mogłem wresz
cie go sfotografować i do
konać pierwszych pomia
rów. Całkowita wysokość 
odnalezionych wrót wyno
si 316 cm, długość pod
stawy każdego ze skrzy
deł - 160 cm.
Nie mieliśmy wątpliwości, 
że relikt należy szybko za
bezpieczyć, poddać kon
serwacji i wyeksponować 
na terenie cmentarza. Po
mysł wstawienia wrót na 
dawne miejsce nie wyda
wał się słuszny. Rozwią
zanie takie wymagałoby 
poważnego remontu, wy
miany blachy na obu 
skrzydłach i odtworzenia 
wielu skorodowanych de

1. Skrzydła wrót 
sfotografowane 

po usunięciu krzaków i chwastów 
w sierpniu 1991 r.

tali. Otrzymalibyśmy wów
czas kolejną „makietę” 
o reprezentacyjnym wy
glądzie, niewiele mającą 
wspólnego z oryginałem. 
Jan Jagielski z Żydow
skiego Instytutu Historycz
nego proponował, by od
restaurowane skrzydła 
przymocować do muru, 

2. Zygmunt Łosiak 
podczas prac konserwatorskich 

w październiku 1997 r.

3. Wrota po konserwacji 
w kwietniu 1998 r.

(zdjęcia: 
Janusz Sujecki)
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*

obok wejścia na cmentarz. 
Na tamach „Fotks-Sztyme” 
(nr 25 z 20 IX 1991 r.) 
i „Stówa Żydowskiego - 
Dos Jidisze Wort” (nr 4 
z 21 II 1992 r.) dwukrotnie 
apelowałem o wpłacanie 
pieniędzy na konto Spo
łecznego Komitetu Opieki 
nad Cmentarzami i Zabyt
kami Kultury Żydowskiej 

w Polsce w celu zebrania 
choć wstępnej kwoty na 
prace zabezpieczające. 
Niestety, apele pozostały 
bez echa. Wojewódzki 
konserwator zabytków 
również nie wykazał więk
szego zainteresowania lo
sem ginącej pamiątki. Gdy 
2 września 1991 r. Spo
łeczny Zespół Opiekunów 

Zabytków przy TPW wy
stąpił z wnioskiem o wpi
sanie wrót do rejestru za
bytków, otrzymał lakonicz
ną odpowiedź: wrota są 
skorodowane, toteż nie
zbędne jest dołączenie do 
wniosku ekspertyzy okre
ślającej stopień zniszcze
nia konstrukcji. Eksperty
zy nie mogliśmy oczywi

ście sfinansować, więc 
konserwator wstrzymał się 
od dalszych działań. Pod 
koniec 1991 r. zdołałem 
jeszcze zdemontować 
i zabezpieczyć wszystkie 
obluzowane detale wrót, 
by nie uległy rozkradze- 
niu.
Pomimo trudnej sytuacji, 
Bolesław Szenicer nie 
stracił wiary w możliwość 
uzyskania sponsora. Roz
mawiał z gośćmi odwie
dzającymi cmentarz, za
chęcał ich do ofiarności 
i ratowania zabytku. Upór 
i wytrwałość przyniosły 
dobry rezultat. Wiosną 
1997 r. cmentarz odwie
dziła wycieczka Żydów 
z Wenezueli. Wśród zwie
dzających był Arick Kar- 
wasser, pochodzący z war
szawskiej rodziny i miesz
kający od zakończenia 
wojny w Caracas. Przed 
wyjściem zgłosił się do 
kancelarii i stwierdził, że 
chciatby zrobić coś dla gi
nących zabytków cmenta
rza. Bolesław Szenicer 
bez namysłu poprosił o po
moc w odrestaurowaniu 
rozpadających się wrót. 
Propozycja została na
tychmiast przyjęta. Arick 
Karwasser obiecał, że po
kryje wszystkie koszty, 
związane z remontem

Pokwitowanie dla wpłacającego
zt...............................................................
słownie......................................................

Odcinek dla posiadacza rachunku
zt...............................................................
słownie......................................................

Odcinek dla poczty lub banku
zt................................................................
słownie.......................................................

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

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

i wyeksponowaniem za
bytku. Wkrótce na konto 
Fundacji Cmentarza Ży
dowskiego „Gęsia” wpły- 
nęta pierwsza rata: 2000 
dolarów, dar małżonków 
Laury i Aricka Karwasser. 
We wrześniu 1997 r. wrota 
przetransportowano do 
prowizorycznego warszta
tu obok kancelarii cmenta
rza. Rewaloryzacją pa
miątki zająt się doświad
czony rzemieślnik, Zyg
munt Losiak, który posta
nowi! zachować wszystkie 
oryginalne detale. Mocno 
skorodowana blacha tak
że nie została wymienio
na, tylko troskliwie zakon
serwowana. Zygmuntowi 
Łosiakowi udało się nawet 
uruchomić autentyczny za
mek, który jeszcze nie tak 
dawno byt jedną bryłą rdzy. 
Gdy prace miały się ku 
końcowi, przyjęto również 
nową koncepcję ekspono
wania reliktu. W kwietniu 
1998 r. wrota osadzone zo
stały na specjalnych cegla
nych słupach, wzniesio
nych obok budynku kan
celarii, dzięki czemu 
skrzydła wrót są lepiej wi
doczne i łatwiejsza będzie 
ich przyszła konserwacja.

Janusz Sujecki

Barokowa „love story”

Kościół w Baranowie Sandomierskim - 
to dawny zbór kalwiński i braci cze

skich, wybudowany przez Andrzeja Lesz
czyńskiego na początku XVII w. (1607), 
a więc w tym samym mniej więcej czasie, 
co znany wszystkim piękny, manierystycz- 
ny zamek. Ostatnio przy okazji odsłaniania 
fundamentów kościoła odkopano wiele 
ludzkich kości i czaszek; do końca XVIII w. 
funkcjonował tu cmentarz przykościelny. 
Na zewnątrz w południowej ścianie kościo
ła, pośród trzech innych wmurowane jest 
epitafium poświęcone nieznanej z imienia 
żonie Samuela Otwinowskiego, zmarłej 
w 1640 r. Ów Otwinowski, wywodzący się 
z mocno rozgałęzionej w Małopolsce rodzi
ny, był sekretarzem króla Zygmunta III Wa
zy i brat udział jako tłumacz w poselstwie 
polskim do Stambułu, gdzie następnie zo
stał na 10 lat w celu biegłego opanowania 
języka tureckiego. Wracając porwał i upro
wadził (podobno nie bez przyzwolenia za
interesowanej) pewną piękną Turczynkę, 
córkę zamożnego kupca korzennego. Ka
zał ją ochrzcić, a następnie pojął za żonę. 
Wieść niesie, że zdesperowany utratą jedy
naczki ojciec zaprzysiągł mu zemstę i resz
tę życia oraz cały majątek poświęcił na od
nalezienie i uwolnienie ukochanej córki. Po 

przeszło dwudziestoletnich poszukiwa
niach znalazł ślad. Córka jednak nie żyta 
już od 8 lat, żył tylko Samuel, który miał 
zginąć z ręki mściwego Turka (z pewnością 
nie znającego wcześniejszej romantycznej 
historii dwojga kochanków z Werony!).

Historię Polaka i Turczynki w poetycki spo
sób opowiada tacińsko-polskie epitafium 
w baranowskim kościele:
„TU CUDZOZIEMKA LEŻĘ POGRZEBIO- 
NA/OTWINOWSKIEGO SAMUELA ŻO- 
NA/KTÓRY DLA WPRAWY W IEZYKACH 
POGASKICH/SIELA LAT TRAWIĄC W PA
STWACH OTHOMASKICH/MNIE POLU
BIWSZY Z DOBRYCH OBYCZA- 
IOW/WZIĄŁ TĄ W MALŻESTWO 
Y WNIÓSŁ DO TYCH KRAIOW/GDZIE LAT 
DWADZIEŚCIA Y SZESC ŹYIĄC ŻE- 
NĄ/CNOTĘ Ml CNOTĄ ODDAWAŁ WZAIE- 
NĄ/Y TYM MIĘ POGRZEBŁ CHRZĘ
ŚCI ANKĄ PRAWĄ/BOŻE NIECH ZNA 
TWARZ TWĄ ZA TO ŁASKAWĄ/ROKU HA
SKIEGO M:DC:XL:MIE:LVT:DNIA XVI.” 
Może któraś z odnalezionych przy kościelnym 
murze czaszek należy do pięknej Turczynki 
lub jej tragicznie zmarłego oblubieńca...

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

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

III. Ogłoszenia drobne
- jedno słowo - 70 gr
- jedno słowo w ramce - 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecz
nych opiekunów zabytków udzielana jest zniżka 
w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace 
redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku do
starczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia goto
wego do druku (naświetlonych klisz) udzielany 
jest rabat 10%. Podatek VAT doliczany jest do zle
ceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospo
darczych w wysokości 22% ceny reklamy-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 załą
czonym na s. 37 przekazie pocztowym prosimy po
dać, których numerów dotyczy wpłata). Dla prenu
meratorów zamawiających minimum po 10 egz. każ
dego numeru - dodatkowo jeden egzemplarz bez
płatny. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera dodat
kowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje moż
na uzyskać pod numerem telefonu 834-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Oficynie Wydawniczej AMOS 
oraz w księgarniach warszawskich: „Naukowej im. 
Bolesława Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieście 7) 
i „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2). Sprzedaż „Spo
tkań z Zabytkami” prowadzą muzea:

BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pl. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Okręgowe, ul. Warszawska 61, Zamek 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25 
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, 
ul. Kopernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycz
nej, al. NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawia II 6 
Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Maty Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. 
Czackiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcin
kowskiego 1
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10 
Warszawskie Centrum Informacji Turystycz
nej, pl. Zamkowy
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700 lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

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

7. Judaica

Terminem judaica określa się przedmioty związane z religią i kul
turą żydowską. Sztuka żydowska, przez wiele stuleci podporządko
wana religii i służąca celom rytualnym, w warunkach życia w dia
sporze była zachowawcza w formach i ornamentyce, choć ulegała 
też wpływom sztuki krajów, w których mieszkali wyznawcy juda
izmu. Orientalne zamiłowanie do dekoracyjności sprawiło, że 
szczególnie wyraźny i długotrwały ślad w różnego rodzaju juda
icach pozostawił styl barokowy, zawsze jednak związany z trady
cyjną symboliką i funkcją przedmiotów.
Wyroby złotnicze, przede wszystkim srebrne, zajmowały ważne 
miejsce wśród polskich judaiców. Wykonywane były zarówno 
przez rzemieślników żydowskich (mimo że aż do XVI w. nie wolno 
było im zrzeszać się w cechy), jak i złotników-chrześcijan. Można 
je podzielić na dwie grupy: obiekty używane w synagodze (bóżni
cy), czyli żydowskim domu modlitwy oraz przedmioty stosowane 
w prywatnych domach przy obchodzeniu świąt rytualnych i uroczy
stości rodzinnych.
Srebra synagogalne służyły przede wszystkim do ozdoby Tory - 
Pięcioksięgu Starego Testamentu, spisanego na pergaminowym 
zwoju, nawiniętego na dwa drewniane wałki, przewiązanego taśmą 
i włożonego w pokrowiec z tkaniny. Na tak przygotowaną Torę na
kładano święte naczynia (klei kodesz), sporządzane zazwyczaj ze 
srebra. Należały do nich: tas. jad, rimonim lub Keter Kodesz. Tas, 
czyli zawieszka na Torę, od XVII w. przybrał formę zwisającej na 
łańcuszku, prostokątnej lub kwadratowej tarczy. Była ona bogato 
dekorowana wykonanym w technice repusowania, rytowania bądź 
odlewania i sztancowania ornamentem. Bujne motywy roślinne sta
nowiły obramienie dla Tablic Dekalogu, podtrzymywanych przez 
dwa lwy i zwieńczonych koroną, flankowanych dwiema kolumna
mi. Tas symbolizował najwyższą władzę kapłańską (naśladował 
pektorał noszony przez arcykapłana w Świątyni Jerozolimskiej), 
a stosowane na nim symboliczne wyobrażenia występowały także 
na innych żydowskich przedmiotach kultowych. Rimonim - to 
ozdobne zwieńczenia, nakładane na górne końce drewnianych wał
ków Tory. W Polsce najliczniej zachowały się rimonim wywodzące 
swój kształt z owocu granatu (stąd ich nazwa - granaty), o cylin
drycznym, kilkuczłonowym trzonie, przechodzącym w ażurową 
konstrukcję wieżyczkową lub kopulastą, zwieńczoną koroną. Deko
rowano je ornamentem z liści akantu, bukietów kwiatów, winnej la
torośli, obwieszano małymi dzwoneczkami (które były echem 
ozdób szaty kapłana w Świątyni Jerozolimskiej). Używane w Polsce 
rimonim bywały też zakończone odlewaną figurką orła z rozpostar
tymi skrzydłami. Z okazji specjalnie uroczystych świąt zamiast ri
monim nakładano na Torę koronę - Keter Tora, symbolizującą jej 
najwyższą władzę, świętość i mądrość. Zamknięta korona składała 
się z obręczy, kopulasto wygiętych pałąków i spinającego je zwień
czenia. Cechowała ją barokowa wybujałość formy i duża ozdob- 
ność, osiągana przez obfite stosowanie ornamentów geometrycz
nych, roślinnych i zwierzęcych. Podobnie, jak do rimonim, do Ke
ter Tora często doczepiano małe dzwoneczki.
Na zwoju Tory zawieszano też na łańcuszku jad - wskazówkę, któ
ra pomagała bezbłędnie odczytywać tekst. Jad przybrał postać pa
łeczki, zakończonej z jednej strony dłonią z wyciągniętym palcem 
wskazującym, z drugiej ozdobnym trzonkiem, pokrytym na ogół 
wzorem roślinnym lub geometrycznym. W jadach stosowano nie
kiedy łączenie srebra z innymi materiałami ozdobnymi: koralem, 
kością słoniową, kamieniami półszlachetnymi.
Wśród przedmiotów kultowych, używanych w domach wyznawców 
judaizmu, poczesne miejsce zajmowały obiekty związane ze święta
mi rytualnymi. Siódmy dzień tygodnia (liczony od piątkowego wie
czoru do sobotniego popołudnia) obchodzono jako szabat (szabas) - 
wolny od wszelkich zajęć fizycznych, poświęcony Bogu, radości 
i ucztowaniu. Na początku uroczystości zapalano świece, często 
umieszczane w specjalnych świecznikach szabatowych (wywodzą
cych się od menory, siedmioramiennego świecznika ze Świątyni Je
rozolimskiej), wykonywanych przeważnie z brązu lub z mosiądzu. 
W Polsce od XVIII w. używano głównie świeczników wspartych na 

kolistej stopie, z tralkowatym, wysokim trzonem i osadzoną na nim 
ażurową nastawą, zakończoną tulejkami na dwie, trzy, cztery lub 
pięć świec. Przy parzystej liczbie tulejek rozdzielała je często syme
trycznie umieszczona figurka orła, co dało podstawę do określania 
tych wyrobów jako świeczniki polskie. Szabatową modlitwę (kid- 
dusz) odmawiano nad wypełnionym winem pucharkiem kidduszo- 
wyni. W XIX w. miał on najczęściej postać niewielkiego, cylin
drycznego kubka, wykonanego ze srebra, ozdobionego grawerowa
nymi rytualnymi napisami, scenami z Biblii, widokami świętych 
miejsc judaizmu, a często po prostu bliżej nieokreślonymi motywa
mi architektury miejskiej. Przy kończącej szabat ceremonii hawdala 
(oddzielającej dzień święty od powszednich) wdychano aromat won
nych ziół, spalanych w specjalnych, srebrnych, ażurowych pojem- 
niczkach. nazywanych w Polsce balsaminkami. Wyrabiano je już od 
XV w. w różnorodnych formach: wieżyczek, kul, kwiatów, owoców, 
wspartych na niskim trzonie bądź plastycznej łodydze, płaskich ry
bek. Najdłużej produkowane i najbardziej popularne były, wywodzą
ce się ze złotnictwa późnogotyckiego, balsaminki wieżyczkowe. 
Wspierały się na kwadratowej bądź kolistej stopie i trzonie, dźwiga
jącym graniasty pojemniczek na zioła, zwieńczony arkadkami 
i ostrosłupowym daszkiem z chorągiewką. Balsaminki były bardzo 
często wykonane w całości lub zdobione techniką filigranu.
Ze świętem Chanuka (upamiętniającym przywrócenie kultu Jahwe 
w Świątyni Jerozolimskiej po zwycięstwie Judy Machabeusza nad 
wojskami syryjskimi w 165 r. przed Chrystusem) wiązał się ceremo
niał zapalania kolejno przez osiem dni świateł w lampach lub świecz
nikach chanukowych. Popularny od średniowiecza typ lampy 
chanukowej składał się ze wspartej na czterech nóżkach, prostokąt
nej podstawy, na której umieszczonych było osiem wazonowych pal
ników - pojemniczków na oliwę. Zgodnie z żydowskim rytuałem nie 
zapalano ich bezpośrednio, lecz przy użyciu dodatkowego, ruchome
go palniczka - szamesu. Najbardziej dekoracyjnie traktowano wyso
ki. prostokątny zapiecek lampy. Wypełniały go wykonane w techni
ce filigranu bądź repusowane, odlewane czy sztancowane motywy 
Tablic Dekalogu lub menory. flankowane przez lwy, gryfy, kolum
ny; czasem przedstawiano kosze i wazy z kwiatami, barokowe i ro
kokowe wici roślinne, delikatne rozety. W zwieńczeniu lampy często 
umieszczano koronę. Zamiast oliwnych lamp w żydowskich domach 
używano też świeczników chanukowych. Miały one osadzony na 
stopie wysoki trzon, od którego odchodziło osiem lodygowatych ra
mion, zakończonych tulejkami w formie pąków lub kielichów kwia
towych. W świecznikach chanukowych, podobnie jak w innych pol
skich judaicach, często stosowano zwieńczenie trzonu figurką orła.
W polskich zbiorach zachowały się głównie srebrne wyroby żydow
skie z XV1II, XIX i pierwszych dziesięcioleci XX w., reprezentowa
ne przede wszystkim przez balsaminki. lampy chanukowe i rimo
nim. Mniej liczne są inne drobne przedmioty kultowe codziennego 
użytku, jak mezuzy (umieszczane przy drzwiach domu podłużne fu
terały na zwój pergaminu z modlitwą Szema) czy tefilin (sześcien
ne pojemniki, zawierające przepisane na pergaminie fragmenty Pię
cioksięgu), które odmawiający modlitwę mężczyzna przymocowy
wał rzemykami na czole i lewym przedramieniu. Największe kolek
cje judaiców posiadają: Muzeum Żydowskiego Instytutu Historycz
nego w Warszawie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Stara 
Synagoga na Kazimierzu), warszawskie Muzeum Narodowe i Mu
zeum Historyczne, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (Dawna 
Synagoga) oraz Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, 
z którego pochodzą prezentowane na zdjęciach zabytki.
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1. Rimon z końca XIX w. i Keter Tora z lat 1922-1939

2. Balsaminki z XIX w.

3. Lampa chanukowa z drugiej potowy XIX w.

4. Lampa chanukowa z warszawskiego 
warsztatu złotniczego Szmula Szkariata, koniec XIX w.

5. Świecznik chanukowy z początku XX w.

(zb. Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, 
zdjęcia: Wiesław M. Zieliński)



W tym roku mija 35 lat istnienia 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klu
kach, będącego Oddziałem Mu
zeum Pomorza Środkowego 
w Stupsku. Początkiem muzeum 
w Klukach było otwarcie w 1963 r. 
ekspozycji muzealnej w zacho
wanej we wsi zagrodzie z XIX w. 
rodziny Reimannów (o Klukach 
i muzeum pisaliśmy w „Spotka
niach” w nr. 8,1996). Uroczysto
ści jubileuszowe odbędą się we 
wrześniu, natomiast w maju - 
jak co roku - na rozpoczęcie se
zonu kopania torfu muzeum 
w Klukach zorganizowało tzw. 
Czarne Wesele. Jest to impreza 
przybliżająca samo muzeum 
oraz przypominająca o ginących 
zawodach i zajęciach mieszkań
ców wsi.

1. Widok 
na fragment 

skansenu 
w Klukach

2.3.4. Chałupy: 
Josta i Klicka 

z pierwszej potowy
XIX w. (2), 

przeniesiona 
z Żoruchowa 
z 1841 r. (3), 

Keitschicków 
z potowy XIX w. (4)

5. 6. Suszenie 
torfu (5) 

i pokaz pracy 
garncarza (6)

(zdjęcia: 1, 2, 4-6 
- Stanisław Szpilewski)


