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NA OKŁADCE:

Sto lat temu neogotyk byt jednym z przejawów szukania 
stylu narodowego, dziś powraca jako „neo-neogotyk” 
(zob. s. 4). Oto fragment dzieła czołowego przedstawicie
la stylu neogotyckiego, Józefa Piusa Dziekońskiego 
(1844-1927): katedra św. Floriana z lat 1888-1904 na 
warszawskiej Pradze.

(fot. Wiestaw M. Zieliński)
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Od redakcji
„Wolę, aby moje podatki szły na wy
stawy czy wydawnictwa popularyzu
jące różne dziedziny wiedzy niż na 
nieustannie mnożące się posady dla 
niekompetentnych urzędników” - 
napisał do nas pan Wojciech Z. 
z Kraśnika. Ale są także ludzie my
ślący inaczej: „bez popularyzacji 
nauki można się obejść - pisze pa
ni Eleonora W. z Zabrza - jeśli ko
goś interesuje np. fizyka - to wy
starczy mieć w domu szkolny pod
ręcznik i sobie poczytać”. Te i inne 
listy od Czytelników na temat po
pularyzacji przyszły do redakcji po 
wypowiedzi na naszych łamach wi
ceministra kultury Stanisława Żu
rowskiego, który powiedział, że 
„na popularyzację wiedzy o naszej 
kulturze (...) nie należy żałować pie
niędzy” (nr 6, 1998, s. 5). Nie spo
dziewaliśmy się tak żywej reakcji 
i choć zdecydowana większość Czy
telników popiera oświadczenie mi
nistra Żurowskiego, to jak widać 
są również głosy krytyczne; z tych 
dwóch różnych zapatrywań zacyto
waliśmy wypowiedzi najbardziej 
skrajne. Na pewno warto na ten te
mat rozmawiać, choć jesteśmy 
przekonani o konieczności popula
ryzowania wiedzy - w naszym wy
padku ochrony zabytków - szcze
gólnie w dzisiejszych czasach. Moż

na jedynie dyskutować o formach 
tej popularyzacji, którą w wypad
ku „Spotkań z Zabytkami” okre
ślają Czytelnicy w organizowanych 
co kilka lat ankietach na temat pi
sma.
W tym numerze popularyzujemy 
więc: dawne krawiectwo, którego 
rewolucja w XIV w. ma wpływ na 
nasze dzisiejsze ubrania (s. 7), po
wrót stylu neogotyckiego (s. 4) i nie
zwykły serwis (s. 11), ale również 
prezentujemy wojnę na znaczki, 
która poprzedziła wybuch drugiej 
wojny światowej (s. 30), dwa słynne 
mola (ss. 32 i 36) i ostatnie ślady po 
osadnictwie zwanym olenderskim 
na Mazowszu (s. 26). W ramach 
„Spotkań na Wschodzie” wędruje
my przez Mołdawię (s. 16), a w kra
ju jedziemy śmigielską kolejką wą
skotorową (s. 33), zwiedzamy też ta
jemniczy loch na warszawskim Słu
żewie (s. 37). W następnym nume
rze postaramy się spełnić życzenie 
Czytelników wyrażone w ubiegło
rocznej ankiecie na temat pisma 
oraz w listach i rozpoczniemy publi
kowanie cyklu artykułów poświęco
nych zabytkom oraz sprawom zwią
zanym z ich ochroną w Polsce. 
Przedstawimy także śląskie wieże 
widokowe oraz efekty „bursztyno
wego wiatru”.
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przeglądy 
poglądy

Przemyśl - po Krakowie i Lodzi - 
jest trzecim miastem w Polsce pod 
względem zasobności w architek
turę secesyjną. W samym tylko 
śródmieściu znajduje się ponad 
150 secesyjnych budynków. Nie
stety, wiele z nich z braku środków 
na remonty rozpada się. Niektóre 
padty ofiarą nieprzemyślanych mo
dernizacji, większość pokryta jest 
liszajami i zaciekami. Wymagają 
jak najszybszego, prowadzonego 
pod nadzorem konserwatorów re
montu. W celu podjęcia ochrony 
tych cennych zabytków miejscowe 
stużby konserwatorskie rozpoczęty 
badania historyczne i prace doku
mentacyjne. Zakładane są dla po
szczególnych budynków karty ewi
dencyjne, a w ślad za tym mają 
być podejmowane odpowiednie 
decyzje konserwatorskie. Woje
wódzki konserwator zabytków 
w Przemyślu - Marek Gosztyta li
czy też w tym działaniu na pomoc 
samorządów lokalnych oraz wła
ścicieli i mieszkańców secesyjnych 
domów. Niezbędne jest również 
uzupełnienie skromnych środków 
finansowych, jakimi dysponuje 
urząd konserwatorski.

(„Gazeta w Rzeszowie”, 
29 V 1998)

★ ★ ★

Przy klasztorze w Jabtecznej (woj. 
Biała Podlaska) ma być utworzone 
muzeum prawosławne; prace 
trwają już od kilku lat. Kończy się 
odbudowa jednego ze skrzydeł 
klasztoru, gdzie zostaną umiesz
czone eksponaty. Do tego mu
zeum mają trafiać m.in. ikony kon
fiskowane przez celników na przej
ściach granicznych, znajdą się 
w nim również zbiory z cerkwi na 
Podlasiu; część eksponatów jest 
już zgromadzona.

(„Gazeta Wyborcza", 
26 VI 1998)

w Zamku Królewskim w Warsza
wie - po raz pierwszy osiągnięta 
została frekwencja 57 tys. widzów. 
Podczas uroczystości ogłoszenia 
wyników konkursu dyrektor Zamku 
Królewskiego, Andrzej Rottermund 
m.in. powiedział: „Nie mogę mówić 
o tym wyróżnieniu, nie wymienia
jąc nazwisk pani Marty Męclew- 
skiej, kuratora wystawy, i Barbary 
Grotkowskiej, które czuwały nad 
tym przedsięwzięciem. Cieszę się 
więc podwójnie, tym bardziej że 
ekspozycja »Pod jedną koroną« 
była owocem współpracy z muze
ami drezdeńskimi. Myślę, że jest to 
ważny krok na drodze do przeła
mania politycznych i historycznych 
stereotypów". Dyplom honorowy 
przyznany został również Muzeum 
Narodowemu w Warszawie za zor
ganizowanie wystawy „Pod jedną 
koroną. Królewskie Zbiory Sztuki 
w Dreźnie’’. Nagrodę Generalne
go Konserwatora Zabytków otrzy
mało Muzeum Lubelskie za ukoń
czenie prac konserwatorskich

Fragment sceny „Zmartwychwstanie” 
na ścianie tuku tęczowego 

w Kaplicy Świętej Trójcy w Lublinie

i udostępnienie publiczności Kapli
cy Świętej Trójcy w Lublinie (na te
mat konserwacji malowideł w tej 
kaplicy pisaliśmy w „Spotkaniach 
z Zabytkami", nr 5, 1996).

(„Rzeczpospolita", 25 VI 1998)

W ogólnopolskim konkursie na 
„Najciekawsze Wydarzenie Muze
alne Roku 1997” Ministerstwo Kul
tury i Sztuki przyznało 20 nagród, 
6 dyplomów honorowych i 21 wy
różnień. Grand Prix otrzymał Za
mek Królewski w Warszawie za 
wystawę „Pod jedną koroną - kul
tura i sztuka w czasach unii pol- 
sko-saskiej”. W uzasadnieniu de
cyzji jury konkursu uznało, że była 
to pierwsza w dziejach polskiego 
muzealnictwa tak pełna, komplek
sowa ekspozycja dzieł sztuki, po
chodzących z 92 muzeów, biblio
tek, zbiorów prywatnych i kościel
nych z Polski i Saksonii. Była przy 
tym największą wystawą czasową 

Niszczejący neogotycki pałac Za
moyskich w Jabtoniu (wojewódz
two Biała Podlaska) ma szansę na 
uratowanie - chcą go kupić kom
pozytor z Warszawy i biznesmen 
z Lukowa. Pałac wzniesiony został 
w 1905 r. w stylu angielskiego neo- 
gotyku dla Tomasza Zamoyskiego. 
Po jego śmierci obiekt odziedziczył 
syn, rzeźbiarz August Zamoyski, 
który w 1939 r. opuścił Jabłoń. Po 
reformie rolnej w 1944 r. w pałacu 
umieszczono Zespół Szkół Rolni
czych i powoli obiekt podupadał. 
Zniszczeń dopełnił pożar w 1968 r. 
Od wielu lat pałac stoi pusty i nisz
czeje. Propozycje kupna są szansą 
na uratowanie zabytku. Nie wiado

mo jednak jeszcze, która oferta zo
stanie przyjęta - jedna proponuje 
zagospodarowanie pałacu na dom 
koncertowy i firmę handlującą in
strumentami muzycznymi, druga 
umieszczenie w nim ośrodka reha
bilitacyjnego dla osób po zabie
gach chirurgicznych. Nie wiadomo 
też, jak zareagują na propozycję 
kupna obiektu spadkobiercy wła
ściciela pałacu.

(„Rzeczpospolita", 17 VI 1998)

★ ★ ★

Kaplica bt. Kingi 
w Kopalni Soli w Wieliczce

W zabytkowej Kopalni Soli w Wie
liczce (obiekt wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kultural
nego i Naturalnego UNESCO) 
wprowadzono nowoczesny system 
klimatyzacji w celu ochrony cen
nych rzeźb z soli przed szkodli
wym działaniem wilgotnego powie
trza. Niektóre rzeźby uległy tak sil
nej destrukcji, że widoczne są tyl
ko zarysy przedstawianych posta
ci. Klimatyzacja powinna zahamo
wać proces niszczenia rzeźb i po
prawić warunki zwiedzania kopal
ni. Środki na pokrycie kosztów ca
łego przedsięwzięcia - około 2 min 
zł - pochodziły z UNESCO, pol
sko-amerykańskiej fundacji im. 
Marii Sktodowskiej-Curie oraz 
z budżetu państwa.

(„Słowo Ludu", 16-17 V 1998)

★ ★ ★

Średniowieczny poliptyk, znany 
jako Ołtarz Hamburski, jeden 
z najcenniejszych obiektów 
w zbiorach warszawskiego Mu
zeum Narodowego, zostanie pod
dany zabiegom konserwatorskim 
w specjalnie utworzonej pracowni 
przy kościele St. Jacobi w Ham
burgu. Konserwacja ma objąć za
bezpieczenie drewna i warstwy 
malarskiej oraz oczyszczenie ca
łego ołtarza. Po usunięciu zanie
czyszczeń przywrócona zostanie 
pierwotna kolorystyka malowideł 
ołtarzowych. Powodem przedsię
wzięcia jest przygotowywana 
przez hamburską Kunsthalle 
w związku z obchodami milenium 
miasta wystawa „Sztuka średnio
wieczna w Hamburgu”, na której 
główną atrakcją ma być właśnie 
Ołtarz Hamburski. Jednocześnie 

zabytek obchodzić będzie własny 
jubileusz - 500-lecie istnienia. 
Wypożyczenie poliptyku do Ham
burga jest korzystne dla obu stron 
- ołtarz zostanie poddany skom
plikowanym zabiegom konserwa
torskim na koszt strony niemiec
kiej, a Hamburg zyskuje możli
wość prezentacji u siebie znako
mitego dzieła miejscowego arty
sty.

(„Rzeczpospolita", 24 VI 1998)

★ ★ ★

Najdrożej sprzedanym, jak dotych
czas, zabytkiem na Opolszczyźnie 
byt pałac zbudowany na przełomie 
XVIII i XIX w. we Frączkowie nie
daleko Pakosławic. Kupił go 
mieszkaniec Wrocławia za 1,5 min 
zł. Pałac ma około 2 tys. m2 po
wierzchni i jest w bardzo dobrym 
stanie - to właśnie prawdopodob
nie miało wpływ na wysokość ceny 
obiektu. Sprzedany został jednak 
dopiero w czasie drugiego przetar
gu. Pierwszy kupujący nie przystą
pił do zawarcia umowy notarialnej. 
Przetarg został powtórzony, a nie
doszły nabywca pałacu stracił 70 
tys. zł wadium. Drugie miejsce 
wśród najdroższych pałaców 
sprzedanych przez Agencję Wła
sności Rolnej Skarbu Państwa na 
terenie Opolszczyzny zajął pałac 
z 7-hektarowym parkiem w Dą
brówce Górnej - kupiony został 
za 640 tys. zł. W województwie 
opolskim czeka na nabywców 
jeszcze około 60 pałaców.

(„Trybuna Śląska”, 22 V 1998)

★ ★ ★

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzy
ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej
herowie czynna była do sierpnia 
br. wystawa dokumentująca histo
rię bractw kurkowych na Pomorzu. 
Bractwa kurkowe pełniły ważną 
funkcję w życiu miejskich społecz
ności, integrowały, pozwalały 
uczestniczyć w rytuale przypomi
nającym ceremonie rycerskie. 
Bractwo w Wejherowie powstało 
w 1836 r. i istniało do 1939 r., 
przed pięcioma laty zostało reakty
wowane. Na wystawie pokazano 
dokumenty ocalałe z wojennej po
żogi, sztandar bractwa z 1920 r., 
akcesoria typowego Strzelca, zdję
cia przedstawiające kolejne roczni
ki strzelców wejherowskich. Z Ar
chiwum Państwowego w Gdańsku 
pochodziły pisma adresowane 
w XVII w. do senatu Gdańska i El
bląga dotyczące bractw tuczniczo- 
-strzeleckich oraz kolekcja metalo
wych plakiet, które zawieszano na 
pucharach ofiarowywanych królom 
kurkowym.

(„Gazeta Wyborcza", 
28 V 1998)

przeglądy 
° poglądy
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie powstały. 
Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym po
znaniu różnych dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potra
fią określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny 
itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie 
dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nie znanych lub dzieł sztuki, co do 
których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także 
na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w porozumieniu z eks
pertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi 
je w tej rubryce.

Pan T. Berestecki z Ra- 
kowic koto Bolesławca na
pisał do nas obszerny list, 
z którego cytujemy frag
menty. „Niedawno na ze
braniu wiejskim urzędnicy 
z gminy zaprezentowali 
mapę naszej wioski. Zain
teresował mnie znak po
stawiony koto mojego do
mu i kilku innych. Z legen
dy dowiedziałem się, że 
w ten sposób oznaczone 
zostały obiekty zabytko- 

żenia do postawy konser
watorów zabytków. Intere
suje mnie tryb ustalania 
wartości zabytkowej dane
go obiektu, kryteria oraz 
kto podejmuje taką decy
zję?”

To, że Pana dom został na 
gminnej mapie oznaczony 
jako zabytkowy, wcale nie 
świadczy, że wpisano go 
do rejestru zabytków. Pro
ces wpisywania obiektów

Dom z 1912 r. w Rakowicach

się teraz odpowiedzieć na 
Pana pytanie. Z wnio
skiem o wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków mo
że wystąpić jego właści
ciel, użytkownik, zarząd 
gminy i wojewódzki kon
serwator zabytków. Odby
wa się postępowanie ad
ministracyjne ustalające 
wartości naukowe, histo
ryczne i artystyczne dane
go obiektu. Jeśli ma on 
znaczenie dla dziedzictwa 
kulturalnego - zostaje za
rejestrowany, a tym sa
mym uznany za zabytek, 
zgodnie z ustawą o ochro
nie dóbr kultury (z 15 lute
go 1962 r. z późniejszymi 
zmianami). Wpisanie do

rejestru nie wymaga zgo
dy właściciela obiektu, 
który ma jednak prawo do 
wypowiedzenia się w tej 
sprawie. Decyzję o wpisa
niu obiektu do rejestru do
ręcza się m.in. właścicie
lowi i ogłasza w woje
wódzkim dzienniku urzę
dowym. Dodajmy, że kry
teria „zabytkowości” 
ustaliła wspomniana usta
wa w artykule 5. Oprócz 
ustawy polecamy ksią
żeczkę pt. Vademecum 
właściciela i użytkownika 
zabytku, wydaną w 1997 r. 
przez Generalnego Kon
serwatora Zabytków, na 
której oparliśmy naszą od
powiedź.

★ ★ ★

we. Wielce się zdziwiłem 
i zbulwersowałem: dlacze
go nic o tym nie wiedzia
łem? Interesuję się zabyt
kami, mam prawie wszyst
kie numery »Spotkań 
z Zabytkami« i przypusz
czałem, że obowiązuje ja
kiś, nawet umowny tryb 
zawiadamiania najbardziej 
zainteresowanych o nada
waniu wartości zabytkowej 
ich własnym domom. Nie 
mam nic przeciw temu, że 
mieszkam w budynku za
bytkowym (rok budowy - 
1912), choć nadającym 
się już do generalnego re
montu, ale mam zastrze- 

do tego rejestru obejmuje 
wykonanie odpowiedniej 
dokumentacji (pomiary, 
zdjęcia itp.) i w tym wy
padku musiatby Pan o tym 
wiedzieć, udostępniając 
obiekt. Poza tym zostałby 
Pan poinformowany jako 
właściciel obiektu zabyt
kowego o swoich prawach 
(m.in. zwolnienia podatko
we, możliwości pokrycia 
wydatków remontowych 
ze środków budżetowych) 
oraz obowiązkach (m.in. 
dbanie o zabytek, prowa
dzenie wszelkich prac bu
dowlanych tylko za zgodą 
konserwatora). Postaramy

„Wśród rodzinnych zdjęć 
odnalazłem jedno, które 
mnie zainteresowało. 
Przedstawia jakiś stadion, 
może tor wyścigowy oraz 
śmiesznych panów na 
czymś, co przypomina wy
ścigowe rowery. Co to są 
za pojazdy i kiedy mogła 
być wykonana ta fotogra
fia?”

Bartłomiej S.
Siedlce

Jest to na pewno tor wy
ścigowy, natomiast pano
wie - zawodnicy siedzą 
na motocyklach i do tego 

wyścigowych. Są to produ
kowane na początku XX w. 
motocykle marki „Martin” 
z angielskimi silnikami 
JAP, których nazwa 
umieszczona jest na kom
binezonach zawodników. 
Zdjęcie wykonane zostało 
w pierwszych latach na
szego stulecia, w trakcie 
jakichś zawodów.

VI# 1/1/ wledzieć
We więcej
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Okazuje się, 
że panujący w XIX 

i na początku XX w. 
neogotyk 

wraca do architektury 
w latach 

dziewięćdziesiątych! 
Jest to już właściwie 

„neo-neogotyk”, 
bowiem głównie czerpie 

z form neogotyckich.

Wiecznie 
żywy

KRZYSZTOF STEFAŃSKI

W grudniu 1996 r. odbyła się w Łodzi 
ogólnopolska sesja naukowa historyków 

sztuki poświęcona neogotykowi. Zarówno 
w wygłoszonych referatach, jak i w czasie 

towarzyszącej im dyskusji przewijał się 
problem współczesnego trwania form 
neogotyckich. Dobitną ilustracją tego 

zjawiska był zaprezentowany przez 
Jerzego Wolskiego z Łodzi przykład katedry 

w stołicy Ekwadoru, Quito, budowanej 
w latach siedemdziesiątych naszego 

stulecia, której architektura stanowi 
Żelbetową trawestację motywów gotyckich. 

Także w Polsce odnaleźć możemy wiele 
przykładów sięgania do motywów 

o proweniencji gotyckiej.

P
omijając zjawisko wprowadzania ele
mentów neogotyckich do nowobogac
kich willi, które należy traktować 
przede wszystkim jako ciekawostkę 

socjologiczną, odnotować należy występowanie 
neogotyckich motywów we współczesnym bu
downictwie sakralnym. Trawestacje form go
tyckich często mają zastosowanie w wypadku 
rozbudowy kościołów neogotyckich. Dobrym 
przykładem może być tu kościół parafialny 
w Ciechocinku z lat 1873-1876 (arch. Edward 
Cichocki), wskazywany jako czołowy obiekt 
tzw. gotyku wiślano-bałtyckiego. W latach sie
demdziesiątych XX w. dostawiono doń część 
prezbiterialną, z zastosowaniem form stanowią
cych współczesną wersję pierwotnej struktury 
neogotyckiej. Symptomatycznym przykładem 
kontynuacji neogotyckiej tradycji w polskiej ar
chitekturze sakralnej jest wzniesienie w ostat
nim czasie wież katedry w Częstochowie, budo
wanej według projektu Konstantego Wojcie
chowskiego od 1902 r. aż do lat pięćdziesią
tych, która dopiero teraz otrzymała swój pełny 
kształt.
Jedną z najnowszych budowli neogotyckich, na 
którą warto zwrócić uwagę, jest dzwonnica 
przy kościele parafialnym w Żarnowie, w woj. 
piotrkowskim. Ważnym elementem jest w tym 
wypadku architektoniczny kontekst tej realiza
cji. Kościół w Żarnowie datowany jest na drugą 
połowę XII w., pierwsza o nim wzmianka po
chodzi z 1191 r. Prezentował typ romańskiego 
kościoła grodowego, jak położony w pobliżu 
kościół w Inowłodzu: krótka nawa z prezbite
rium zakończonym zapewne absydialnie i okrą
gła, częściowo wtopiona w mur wieża od za
chodu, mieszcząca schody na zachodnią empo- 
rę; kościół wzniesiono z piaskowca barwy czer
wono-szarej. Rozbudowany został na początku 
XVI w. przez dostawienie prostokątnego, trój- 
przęsłowego prezbiterium z jasnoszarego, miej
scowego piaskowca. Na początku XX w. zdecy
dowano o następnej rozbudowie kościoła. Za
danie to powierzono cieszącemu się wówczas 
dużym autorytetem warszawskiemu architekto
wi Stefanowi Szyllerowi - opromienionemu 
w tym czasie sławą zdobywcy pierwszej nagro
dy w konkursie na kościół Zbawiciela w War
szawie - preferującemu w budownictwie ko
ścielnym formy neogotyckie. Architekt wywią
zał się ze swojego zadania w interesujący spo-
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słowe prezbiterium; nowe partie wzniesione zo
stały z jasnego piaskowca. Szyller nie zastoso
wał jednak form neoromańskich, jakby nakazy
wały pierwotne fragmenty budowli, ale neogo
tyckie. Jest to jednak neogotyk masywny, przy
sadzisty w proporcjach, nawiązujący do form 
wczesnogotyckich. Można sądzić, że architekt 
starał się znaleźć rozwiązanie pośrednie, szuka
jąc kształtów pasujących zarówno do części ro
mańskiej, jak i późnogotyckiego prezbiterium. 
Zewnętrzna forma nowych partii budzi przy 
tym skojarzenia z późnoromańską architekturą 
cysterską - z kościołem w pobliskim Sulejowie 
lub w Wąchocku.
Wydaje się, że Szyller, biorąc pod uwagę ów
czesną doktrynę konserwatorską, wywiązał się 
ze swojego zadania dobrze, zachowując pier
wotny kościół o dużej wartości zabytkowej i łą
cząc go w harmonijny sposób z nowymi partia
mi. Przechowywany na plebanii projekt Szylle- 
ra z 1902 r. ukazuje planowaną w fasadzie wy
soką wieżę. Nie została ona zrealizowana, co 
chyba architekturze kościoła wyszło na dobre - 
jej bryła przytłoczyłaby zbytnio budowlę i za
kłóciła harmonię między starą i nową częścią.

1.2. Frontowa 
część kościoła (1) 
i opracowanie 
fasady 
z 1903 r. (2)

sób. Z szacunku zachował stary kościół jako 
transept rozbudowanej, znacznie większej świą
tyni, likwidując jedynie późniejsze boczne 
aneksy. Do starej części kościoła dobudował 
w latach 1902-1903 od południa trójnawowy 
czteroprzęsłowy korpus o układzie pseudobazy- 
likowym, a od północy prostokątne dwuprzę- 

Wzniesiono jedynie podstawę wieży przewyż
szającą nieco kalenicę dachu, po czym ze wzglę
dów finansowych oraz z powodu pęknięcia, któ
re miało się pojawić w partii frontowej obiektu, 
prace te przerwano. Przed dziesięciu laty, 
w trakcie wymiany pokrycia dachu proboszcz 
kościoła, ksiądz Jan Kruk, zadecydował o roze-
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3.4. Dzwonnica
(3)

i opracowanie 
jej elewacji 

południowej 
z 1996 r. (4)

(zdjęcia: 
Krzysztof 
Stefański)

braniu tej niedokończonej części. W tym mo
mencie pojawi! się problem odpowiedniej 
dzwonnicy dla kościoła. Do tej pory dzwony 
umieszczone były w drewnianej dzwonnicy 
z XIX w. o niewielkiej wartości architektonicz
nej, stojącej obok kościoła. Traktowana ona by
ła jako tymczasowa, w oczekiwaniu na pełną re
alizację pierwotnych planów. Ostateczna rezy
gnacja z wykończenia wieży według projektu 
Szyllera sprawiła, że żarnowski proboszcz po
stanowił wznieść osobną, trwałą dzwonnicę, 
której forma miała harmonizować z architekturą 
kościoła. Zadanie to ks. Jan Kruk powierzył ar
chitektom z Piotrkowa Trybunalskiego: Rober
towi Florkowi i Januszowi Dziubińskiemu. 
Dzwonnica według ich projektu wzniesiona zo
stała w latach 1994-1996 na linii muru otaczają
cego plac przykościelny, w pobliżu południowo- 
-wschodniego frontowego narożnika kościoła.
Budowla na planie kwadratu, nakryta dachem 
namiotowym, otrzymała formę ściśle nawiązu
jącą do architektury żarnowskiego kościoła. 
Ostrołuczne otwory okienne, łuk schodkowy 
nad wejściem - jak w fasadzie świątyni - gzym
sy, uskokowe przypory, wreszcie oblicowanie 
jasnym, miejscowym piaskowcem sprawia, że 

nowa dzwonnica w sposób doskonały współgra 
z partią frontową kościoła wzniesioną przez 
Stefana Szyllera. Gdyby nie biel kamiennych 
elewacji, zdradzająca młody wiek budowli, 
można by ją uznać za część realizacji Szyllera 
z początku naszego stulecia. Tak też była ona 
pomyślana - jako dopełnienie kompozycji ar
chitektonicznej, w której nawarstwiły się różne 
epoki: romańska, gotycka i neogotycka.
Dzwonnica stanowi znakomity przykład prze
myślanego i uzasadnionego zastosowania form 
neogotyckich we współczesnej architekturze 
sakralnej. Trzeba przy tym podkreślić fakt, że 
autorzy zastosowane motywy architektoniczne 
zaczerpnęli w tym wypadku nie z zabytków go
tyckich, ale z architektury neogotyckiej z po
czątku XX w., z dzieł mistrza tamtej epoki, Ste
fana Szyllera. Jest to więc swoisty „neo-neogo- 
tyk”! Twórcy dzwonnicy uniknęli jednak po
kusy „postmodernistycznej” zabawy forma
mi i potraktowali swoje zadanie w sposób po
ważny, wykazując szacunek dla architektury 
z początku stulecia, której należy się już sta
tus wysokiej klasy zabytku.

Krzysztof Stefański
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Do dzisiaj 
krawcy stosują 

schemat 
tego samego 

kroju odzieży, 
który został wymyślony 

ponad 600 lat temu. 

męski skrócono i poszerzono w ramionach suto 
zmarszczonymi u góry rękawami. Maksymalnie od
słonięte nogi w idealnie dopasowanych nogawicach 
wydłużono płytkim obuwiem z długimi, ostro za
kończonymi noskami. Wysoki kapelusz w kształcie 
ściętego w połowie stożka podwyższał sylwetkę 
mężczyzny co najmniej o 20 cm.
Zanim jednak osiągnięto ten ideał mody gotyckiej, 
musialy wystąpić zasadnicze zmiany w systemie 
konstruowania odzieży, i to zmiany zasługujące na 
miano rewolucyjnych. Rewolucje w modzie odzie
żowej występują rzadko, ale podobnie jak w innych 
dziedzinach stanowią przełom, ukierunkowujący 
dalszy rozwój według nowych zasad. Zdobycze

Pierwsza
rewolucja

KRYSTYNA TURSKA

Zmiany form odzieży w dawnych wiekach 
na ogól następowały powoli, ewolucyjnie 
i nawiązywały do stylów w sztukach pięk
nych. Związki stylowe mody ze sztuką 

wyraźnie ujawniły się w późnym średniowieczu. 
Sylwetki kobiet i mężczyzn z kręgów dworskich 
osiągnęły wówczas niezwykłą smukłość, porówny
walną do strzelistych wież gotyckich katedr. Proces 
ewolucji polegał tu na wydłużeniu sukni kobiecej 
trenem, podniesieniu stanu o kilkanaście centyme
trów w górę, pogłębieniu trójkątnie wykrojonego de
koltu, wreszcie na nakryciu głowy czepcem-hennin 
(z języka francuskiego - czepiec kobiecy). Ubiór

1. Gotyckie sylwetki porównywalne z konstrukcją 
gotyckich katedr 

2.3. Schemat kroju wczesnośredniowiecznych tunik: 
męskiej (2) i kobiecej (3)

techniczne (krój, nowa technologia) są długotrwale 
i tworzą podstawę dla wielu modeli używanych 
przez dziesiątki, często setki lat. Kiedy nastąpiła i na 
czym polegała pierwsza rewolucja techniczna w mo
dzie?
Kontrast między krojem wczesnośredniowiecznych 
tunik a obcisłymi kaftanami późnego średniowiecza 
jest ogromny, zwłaszcza w ubiorze rycerskim. Mę-
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4. Typowy 
układ fałdów 

i załamań tunik 
poszerzonych klinami 

(Ewangeliarz 
Gnieźnieński,

XI w.)

5. Układ załamań 
w tunikach 

z miękkiej tkaniny 
(Drzwi Gnieźnieńskie,

XII w.)

6. Zdobnictwo tunik 
(Kodeks Pułtuski, 

koniec XI w.)

5

skie i kobiece tuniki w wiekach XI-XIII wkładane 
były przez głowę. Sporządzano je w niezwykle pro
sty - żeby nie powiedzieć prymitywny - sposób. 
Tkaninę równą dwom długościom szaty składano na 
połowę, a na środku zagięcia wykrawano otwór na 
głowę, pogłębiając go dla wygody wkładania piono
wym przecięciem na środku przodu. Do górnej czę

ści doszywano rękawy prostokątnego kształtu lub 
zwężone od pach do dłoni. Następnie łączono boki 
do poziomu pasa, poniżej którego wstawiano kliny 
rozszerzające tunikę u dołu. Na zabytkach malar
stwa miniaturowego, płaskorzeźbach, rytach zdobią
cych naczynia liturgiczne, haftach itp., rozpoznaje- 
my wczesnośredniowieczne tuniki po charaktery
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stycznym układzie fałdów i załamań tkaniny. Zwra
cają uwagę zwłaszcza załamania biegnące od boków 
w stanie ku środkowi przodu w dole. Taki układ tka
niny powodują kliny, których szeroka podstawa 
zgodnie z trójkątnym kształtem przyjmuje skośny 
kierunek i swym ciężarem spycha tkaninę przodu 
(krojonego wzdłuż osnowy) do środka. Kliny wszy
te poniżej stanu, lekko zaokrąglone u góry (uwi
docznione m.in. na Drzwiach Gnieźnieńskich) ukła
dają się nieco inaczej. Fałdy na środku przodu za
chowują opisany układ, natomiast na powierzchni 
klinów powstają trójkątne załamania z ostrymi kąta
mi skierowanymi do góry - efekt szerszych klinów 
i miękkiej tkaniny.
Otwory na głowę, doły rękawów i tunik lamowano 
kosztowniejszymi tkaninami jedwabnymi, tkanymi 
z dodatkiem srebrnych bądź złotych nici. Szaty pa- 

no szew na środku pleców, w którym pojawiło się 
sznurowanie, umożliwiające swobodne wkładanie 
dość obcisłej tuniki; równocześnie zwężano długie 
rękawy.
Próby modyfikowania podstawowej odzieży męskiej 
nie ustawały w XI i XII w. Zasadnicza różnica uwi
doczniła się jednak dopiero w pierwszej połowie 
XIV w. w związku ze zmianą konstrukcji. Otóż po 
raz pierwszy w historii ubiorów europejskich otwar
to męskie ubiory na całej długości przodu i wkłada
nie ich przez głowę zanikło. Było to wielkie odkry
cie, które ułatwiło krawcom opracowanie wykroju 
dopasowanego do ciała kabata (lac. cabacium). Wte
dy też po raz pierwszy zastosowano zapięcia na gu
zy i dziergane dziurki. Krój sporządzony na podsta
wie wymiarów i budowy ciała ludzkiego ekspono
wał uwypukloną klatkę piersiową, zaznaczał stan

7.8. Pourpoint (7) Karola z Blois sprzed 1364 r. 
i krój kaftana (8)

9. Krój spodniego kabata

radne zdobiono haftami, wzbogacanymi perłami 
i kamieniami szlachetnymi. Mężczyźni przepasywa
li zwykle tuniki w stanie, nosząc je lekko zbluzowa- 
ne. Niewiasty przeciwnie - chodziły w luźnych sza
tach i właśnie w modzie kobiecej najwcześniej poja
wiła się tendencja zawężania sukni. Początkowo 
zszywano ciaśniej szwy boczne, następnie stosowa- 

i biodra, lekko skośną linię ramion, a przede wszyst
kim obrysowy wał zgodnie z anatomią pachę. W ob
cisłej odzieży ma to niebywale duże znaczenie 
z uwagi na konieczność zapewnienia swobody ruchu 
rękami.
Najbardziej trudnym problemem do pokonania oka
zało się dostosowanie kształtu główki rękawa do
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10. Doublet z nogawicami 
przywiązanymi do baskiny 

(Mszał, druga połowa XIV w.)

owalnego wykroju pachy. Czyniono liczne próby, 
z których jedną uwidocznia pourpoint (z języka fran
cuskiego - kaftan sznurowany z przodu lub po bo
kach) Karola z Blois sprzed 1364 r. Obszernie wy
krojone pachy (tzw. a grandes assiettes) ułatwiły 
sporządzenie formy rękawa gładko przylegającego 
do ramion, ze szwem po zewnętrznej stronie ręki. 
Aby sprostać wymogom nowej mody, rękawy - tak 
jak pourpoint - zapięto również na guzy.
Kolejne etapy doskonalenia nowego kroju zaowoco
wały wieloma pochodnymi wariantami obcisłych 
i dość krótkich kabatów, których francuskie nazwy 
znamy z opracowań historii ubiorów i źródeł. Do 
najbardziej popularnych należą: doublet, gipon, ja- 
quet i jaquette. Duże zastosowanie zyskał pierwszy 
z wymienionych - spodni kabat doublet (zob. pour- 
point), który wraz z przywiązywanymi do dolnego 
brzegu nogawicami stanowił komplet odzieży spod
niej. noszonej pod długimi szatami, wkładany pod 
kolczugę, później pod zbroję płytową, a także pod 
lekkie, wierzchnie jaquets, gipons i inne. Z uwagi na 
silnie naprężane nogawice wprowadzono pierwsze 
udoskonalenie w kroju doubletu - cięcie w stanie, 
aby przenieść duże obciążenie ramion na biodra. 
Dzięki temu dolną część kabata można było dopaso
wać do obwodu bioder, podczas gdy górna mogła 
pozostać bardziej swobodna. Z przekazów ikonogra
ficznych wynika, że nie obowiązywała w tym wzglę
dzie ścisła reguła.
Istotne znaczenie miała również technologia. Doublets 
szyte dla rycerstwa wymagały specjalnych podkła
dów, chroniących barki i tors od ucisku zbroi. Przygo
towywano więc dość grube podkłady z kilku warstw 
płótna i waty, gęsto przeszywane, które po uszyciu łą
czono z wierzchnią tkaniną. Istniała też druga metoda, 
polegająca na ozdobnym przeszywaniu podkładu wraz 
z wierzchem, jak w pourpoint Karola z Blois. W tym 
konkretnym przykładzie interesujące jest przeszywa
nie podkreślające krój, które ułatwiało niewątpliwie 
połączenie dwóch warstw pourpoint. Rękawy mogły 
być dwuczęściowe bądź jednoczęściowe, zawsze jed
nak z główką skrojoną w korelacji z pachą.
Wierzchnia odzież nowej mody zachowywała wy- 
lansowaną we Francji linię, tj. wypukły tors, opięte 
biodra, wcięcie w stanie, wąskie rękawy, gładkie ra
miona i długość do bioder, także obcisłe nogawice. 
Śmiało można powiedzieć, że było to osiągnięcie 
na miarę przełomu, prawdziwa rewolucja tech
niczna, zrywająca więzy z przeszłą modą i kładą
ca podstawy do rozwoju mody w wytyczonym kie
runku. Rozprzestrzeniła się wkrótce w całej Euro
pie, przyjęta nie tylko przez dworskie elity, ale rów
nież przez średnie warstwy społeczne. Spodni kom

plet - doublet i nogawice - okazał się wielce przy
datny dla ludzi pracy w warsztatach rzemieślni
czych, w polu i obozach wojskowych. Sam krój 
opracowany w połowie XIV w. przetrwał w swym 
podstawowym schemacie do dnia dzisiejszego i cią
gle służy krawcom, nie tylko teatralnym.

Krystyna Turska

Spotkanie z książką

Gniazda rodzinne

Pod takim tytułem ukazał się w 1998 r. (Wydawnictwo
VEDA) zbiór reportaży naszego współpracownika 

Janusza Miliszkiewicza. Pod takim samym tytułem więk
szość tych opowieści była publikowana w „Spotkaniach 
z Zabytkami” w latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie
siątych. Nie musimy więc przedstawiać ani autora, ani 
treści, jakie porusza. Jesteśmy pewni, że te smakowicie, 
anegdotycznie, ale i poważnie potraktowane tematy 
o losach inteligenckich rodzin, ich zbiorach i ich woli 
przetrwania w czasach wojny i PRL - są naszym Czytel
nikom doskonale znane. Warto przypomnieć, że cykl 
„Gniazda rodzinne” w naszej ubiegłorocznej ankiecie za
jął siódme miejsce, a głosowało na niego 50% respon
dentów. Ale dopiero lektura tych reportaży zebranych 
razem, w jednej książce, pozwala nam uzmysłowić so
bie ogrom strat, jakie poniosła polska kultura. Więk
szość opowieści kończy się tragicznie - dla ostatnich 
przedstawicieli różnych wielopokoleniowych rodzin, dla 
ich wielowiekowych zbiorów oraz dla samych gniazd ro
dzinnych. Autor po wielekroć w ramach tego cyklu ape
lował w „Spotkaniach z Zabytkami” o pomoc dla marno
trawionego dorobku pokoleń. Odpowiedzialne za naszą 
kulturę instytucje nie reagowały... (ts)
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Niezwykłe serwisy

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

później innych 
napojów i potraw. 

Są dziełami sztuki, 
często wykonywanymi 

na zamówienie władców, 
ich dzieje bywają 

niezwykłe ciekawe 
i warte poznania. 

Najsłynniejsze serwisy 
pochodzą z lat 1730-1810, 

kiedy m.in. 
wytwórnie w Miśni i Sevres 

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

Flora

ły, reprezentacyjny serwis obiadowy? Tak czy owak 
władca ten od 1767 r. związany był politycznym so
juszem z cesarzową Rosji, a jak wiemy, w historii 
nie ma rozwiązań ostatecznych. Dlatego, pamiętając 
o kruchości zawieranych przymierzy, należało za
dbać o ich odnawianie i potwierdzanie. Pomysł był 
prosty: sprezentować Katarzynie porcelanowy ser
wis odpowiadający jej pozycji i gustom epoki, ale 
nie zwyczajny, lecz wymyślny, a nade wszystko ko
jarzący się z krajem, w którym go wykonano. Taki 
podarunek mógł na rosyjskim dworze zjednać ofia
rodawcy nowych sprzymierzeńców.

I. Chrystian VII 
(1749-1808)
na sztychu
J. M. Preislera

Danica
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

Serwis Flora Danica - to najsłynniejsza z za
staw stołowych wykonanych w Królewskiej 
Duńskiej Manufakturze Porcelany w Kopen
hadze, istniejącej od 1760 r. Jest on związa

ny z cesarzową Katarzyną II, w tym jednak wypad
ku były to jedynie związki formalne, chociaż mające 
swój historyczny wymiar. Rzecz w tym, że Impera- 
torowa Wszechrosji zamówionego dla niej serwisu 
nie zdążyła już odebrać. Zmarła, nim ukończono to 
wielkie i pracochłonne dzieło. Co do historii zaś... 
Wiadomo, że związki z serwisem, poza Katarzyną 
II, miał też Chrystian VII, król Danii, o którym mó
wiło się, że był obłąkany, a w jego imieniu krajem 
rządziła królowa matka Julia Maria oraz jej syn, Fry
deryk. Z drugiej strony wiadomo, że Chrystian po
pierał nauki i znał się na sztuce. Może więc to z je
go właśnie inicjatywy w 1789 r. złożono w kopenha
skiej wytwórni królewskie zamówienie na wspania

Trudno było przewidzieć, że realizacja zamówienia 
zajmie aż 12 lat (1790-1802). Kiedy więc ukończo
no ostatnie z naczyń należących do obiadowej części 
tego serwisu, na cesarskim tronie w Rosji zabrakło 
już Katarzyny II. W tej sytuacji gotową zastawę do
starczono nie do dalekiego Sankt Petersburga, lecz 
niezbyt odległego królewskiego zamku, a ściślej, do 
znajdujących się w nim pomieszczeń kredensowych. 
Tak oto przedłużające się prace nad serwisem 
i śmierć Katarzyny II spowodowały, że faktycznymi 
jego użytkownikami byli duńscy monarchowie i to
warzyszący im w ucztach dworzanie oraz zapraszani 
goście. Jak podają kroniki, serwisem Flora Danica 
po raz pierwszy posłużono się już w 1803 r., podczas 
wyjątkowo hucznie obchodzonych 54. urodzin króla 
Chrystiana VII.
Według pierwotnego założenia serwis miał być kom
pletem naczyń i uzupełniających je przedmiotów po
zwalającym przygotować nakrycia dla 80 osób. W ta
kiej wersji liczyłby „tylko” 1335 sztuk. Ale kiedy po
stanowiono przekazać go duńskiemu dworowi, zlece
nie zostało rozszerzone. Teraz zastawa była już obli
czona dla 100 osób, a sam tylko - wchodzący w skład 
serwisu - komplet śniadaniowy liczył 632 sztuki. Jak 
podają niektóre źródła, ostatnia partia należących doń 
naczyń dotarła na królewski dwór dopiero w 1805 r. 
Wówczas serwis liczył już ponad 1800 sztuk.
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2. Sygnatura 
Królewskiej 

Duńskiej 
Manufaktury 

Porcelany

3. Talerz z serwisu Flora Danica

4. Fajansowy półmisek owalny 
z serwisu Klemensa Augusta 

(Strasburg, ok. 1751)

Niezwyczajność kopenhaskiego serwisu polegała po 
części na nowym, podbudowanym potrzebą powią
zania sztuki z nauką, podejściu w projektowaniu de
koracji malarskiej, po części zaś na niezwykle su
miennym, rzetelnym jej wykonaniu. Motywem 
zdobniczym są tu wielobarwne przedstawienia roślin 
występujących w Danii (stąd nazwa: Flora Danica = 
duńska flora). Odwzorowano je z powstałych w la
tach 1766-1792 miedziorytów, stanowiących, 
w liczbie 1080 tablic, ilustracje monumentalnego 
dzieła botanicznego Georga Chrystiana Oedera leo
nes plantarum [etc., etc.] Daniae et Norvegiae. Wie
le z tych dekoracji wykona! osobiście znany norym
berski malarz kwiatów Johann Christoph Bayer, 
a nad pozostałymi sprawował nadzór. Przy czym 
wypada zaznaczyć, że motywy poszczególnych ro
ślin powtarzały się w serwisie tylko sporadycznie. 
Zadbano także o nadzór naukowy, pozwalający de

koratorom na bieżąco rozstrzygać wszystkie wątpli
wości merytoryczne mogące pojawić się przy od
wzorowywaniu roślin z miedziorytów. To zadanie 
powierzono botanikowi Teodorowi Holmskjóldowi, 
uczniowi samego Carla von Linne (Karola Linne- 
usza), twórcy współczesnego systemu klasyfikacji 
organizmów. Holmskjóld odpowiadał nie tylko za 
poprawność przeniesienia wizerunku rośliny na por
celanowe naczynie, ale także za właściwy jej opis. 
Każdy bowiem z przedstawionych okazów duńskiej 
flory, niczym w atlasie roślin, oznaczony był - zgod
nie z nie tak dawno opracowanymi przez Linneusza 
zasadami dwuczłonowej nomenklatury - właściwą 
mu nazwą łacińską umieszczoną na odwrocie naczy
nia.
Serwis Flora Danica, jeśli nie zapoczątkował, to 
z pewnością dał najlepszy z możliwych przykład 
rzetelnego wykonania dekoracji ceramiki artystycz
nej w nowym stylu. W terminologii niemieckiej 
określa się go jako Botanische Blumen (kwiaty bo
taniczne). Anglicy z kolei tak dekorowane komple
ty naczyń nazywają po prostu serwisami botanicz
nymi (Botanical Service). Przedstawione w sposób 
naturalistyczny wielobarwne rośliny, stanowiące 
główny motyw tego stylu, niewiele już mają wspól
nego z ozdobami kwietnymi spotykanymi na osiem
nastowiecznej europejskiej porcelanie i fajansie. 
Nie przypominają więc one ani stylizacji z motywa
mi kwiatów przejętej ze sztuki japońskiej (np. 
w stylu Kakiemon), ani adaptowanych również ze 
Wschodu rzutów kwiatowych w typie Indianische 
Blumen. Odbiegają też znacznie od rozwijającego 
się niezależnie sposobu zdobienia wyrobów cera
micznych kwiatami niemieckimi (Deutsche Blu
men), to jest nieco fantazyjnymi, stylizowanymi bu
kietami kwiatów europejskich o swojskim wyglą
dzie. Przypominają natomiast pierwsze próby reali-
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5. 6. Naczynia z serwisu Flora Danicastycznego ujęcia kwiatów graficznych odwzorowy
wanych ze współczesnych drzeworytów - tzw. 
kwiatów drzeworytniczych bądź zielnikowych - do
brze znanych chociażby z dekoracji malarskiej mi
śnieńskich serwisów: elektora Kolonii Klemensa 
Augusta oraz biskupa warmińskiego Adama Stani
sława Grabowskiego, wykonanych około 1741 r. 
Przykładem takiej dekoracji jest też malatura wi
doczna na reprodukowanym tu fajansowym półmi
sku owalnym wykonanym około 1751 r. w Strasbur
gu dla wspomnianego już Klemensa Augusta. Tak 
wielkie znaczenie, jakie w kopenhaskiej wytwórni 
nadano dekoracji malarskiej serwisu Flora Danica 
(a dodajmy, że jej uzupełnieniem była występująca 
we wszystkich naczyniach wąska bordiura skompo
nowana z listków akantu, perełek i ażuru), odwróci
ło niemal całkowicie uwagę jego twórców od pro
blemów modelowania naczyń i opracowania ich 

plastyki. Nie prezentują też one żadnych nowator
skich rozwiązań, a w większości wzorowane są na 
jednej z wcześniejszych klasycystycznych zastaw 
stołowych - zaprojektowanym przez Dominika Au- 
liczka i wykonanym w Nymphenburgu serwisie, 
zwanym perłowym.
Niedługo po dostarczeniu na królewski dwór serwi
su Flora Danica zaczęły napływać stamtąd zamówie
nia związane z uzupełnieniem stłuczonych i „zabra
nych na pamiątkę po uczcie” naczyń. Serwis budził 
powszechne uznanie. Niebawem stał się przedmio
tem pożądania możnych i miłośników porcelany. 
Toteż nic dziwnego, że znanych jest wiele jego po
wtórzeń. Pierwszą z kopii kopenhaska wytwórnia 
wykonała w 1863 r. z okazji ślubu duńskiej księż-
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7. Naczynia 
z serwisu

deserowego 
z dekoracją 

kwiatów 
botanicznych 

(Derby, 
1795-1800)

8. Naczynia 
z dekoracją

kwiatów 
botanicznych 

z wytwórni 
Josiaha Spode a 

z ok. 1815 r.

9. Naczynia 
z Coalport

z ok. 1820 r.

niczki Aleksandry z księciem Walii (późniejszym 
Edwardem VII). Znane są też repliki fragmentów 
słynnej zastawy (przede wszystkim wybranych tale
rzy) wykonane w celach już wyłącznie komercyj
nych. Serwis zainspirował też wielu naśladowców, 
chociaż nie kopiowano go dokładnie w takiej posta
ci, pod jaką zasłynął. W Anglii na przykład, gdzie 
dekoracje kwiatowe upodobano sobie chyba najbar
dziej, najwspanialsze komplety naczyń określane ja
ko Botanical Service wykonywano już w ostatnich 
latach XVIII w. Rozpowszechniły się jednak one do
piero w pierwszej ćwierci XIX w., a wytwórnie, 
z których pochodziły, zyskały dzięki nim nie tylko 
nowych odbiorców, lecz także szeroką renomę. 
Przykładem - reprodukowane tu serwisy z Derby, 
Stoke-on-Trent (Wytwórnia Josiaha Spode’a) oraz 
Coalport.

Oryginalnych naczyń z serwisu Flora Danica zacho
wało się około 1500 sztuk. Znakomita ich większość 
znajduje się dziś w Kopenhadze na zamku Rosen
berg. Wykonane sto lat później talerze mamy także 
w naszych zbiorach (m.in. w Muzeum Farmacji 
Akademii Medycznej w Krakowie oraz w Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku). 
Te najstarsze egzemplarze w handlu antykwarycz
nym właściwie nie pojawiają się. Natomiast na mię
dzynarodowym rynku spotyka się zarówno na au
kcjach, jak i w antykwariatach - repliki lub też nie
znacznie tylko zmodyfikowane wersje oryginalnych 
naczyń ze słynnego serwisu, pochodzące z końca 
XIX bądź z początku XX w. Co ciekawe, osiągają 
one bardzo wysokie ceny.

Wojciech Przybyszewski
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Wokół jednego zabytku

Samaria, Samarytanie i Rembrandt

Akwaforta
z załatwiającym się 
psem
na pierwszym 
planie 
świadczy 
o specyficznym 
poczuciu 
humoru 
wielkiego 
malarza

S
amarytanie - była to w starożytności grupa etniczno-religijna 
w Palestynie, zamieszkała wokół miasta Samarii (stąd ich na
zwa). Samaria zaś, to stolica królestwa Izrael, założona około 
880 r. p.n.e., zburzona po raz pierwszy w 721 r. Obecnie - ruiny ko

to miejscowości Asar Sabastijja w Jordanii, około 10 km od miasta Na- 
bulus. Grupa etniczna Samarytan powstała - po upadku w 721 r. 
p.n.e. królestwa Izrael - z przemieszania się ludności okolic Samarii 
z kolonistami asyryjskimi. Od IV w. p.n.e. Samarytanie tworzyli odręb
ną gminę religijną. Według Biblii uznawali spośród ksiąg Starego Te
stamentu jedynie Pięcioksiąg i przestrzegali jego przepisów jeszcze 
skrupulatniej niż ortodoksyjni Żydzi. Prześladowani i wyniszczani 
w czasie kolejnych powstań, Samarytanie przetrwali do dzisiaj w nie
licznych grupach w okolicy Nabulus (Jordania) i Tel Awiwu (Izrael). 
Miłosierny Samarytanin - przypowieść biblijna (Ewangelia według św. 
Łukasza) o człowieku, który idąc z Jerozolimy do Jerycha został na
padnięty przez zbójców. Obrabowali go, poranili - i odeszli, zostawia
jąc na wpół martwego. Przechodzili tamtędy kolejno kapłan i lewita, 
ale ominęli poranionego. Dopiero przejeżdżający Samarytanin ulitował 
się, opatrzył mu rany, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Okre
ślenie „miłosierny Samarytanin" wówczas brzmiatoby ironicznie, po
dobnie jak dzisiaj np. „dobry Hun” czy „dobry Krzyżak”, Samarytanie 
byli bowiem otoczeni wzgardą i nienawiścią przez Żydów - jako od- 

stępcy, i przypisywano im najgorsze cechy charakteru. Dziś „miłosier
ny Samarytanin” znaczy tyle, co człowiek miłosierny, wspótczujący, li
tościwy. spieszący samorzutnie z pierwszą pomocą chorym i rannym, 
skłonny do samarytańskich uczynków.
Rembrandt van Rijn (1606-1669) podejmował kilkakrotnie temat „miło
siernego Samarytanina", o czym świadczą jego szkice i rysunki, 
a przede wszystkim słynny „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem” 
(1638 r., Muzeum Czartoryskich w Krakowie) oraz akwaforta autor
stwa samego mistrza, podpisana „Rembrandt inventor et feecit 1633”. 
Istnieją też dwa obrazy ilustrujące tę ewangeliczną przypowieść przy
pisywane przez całe stulecia Rembrandtowi. Pierwszy z nich - od- 
wrotka Rembrandtowskiej akwaforty, ale już bez tego załatwiającego 
się psa na bliskim planie, nazwany „Miłosierny (Dobry) Samarytanin” 
(albo: „Samarytanin przed gospodą”), jest podpisany nieczytelnymi ini
cjałami i ma u dołu datę 163(6?). Pochodzi z warsztatu Rembrandta. 
a namalował go uczeń i współpracownik mistrza - Govert Flinck. 
Znajduje się w Wallace Collection w Londynie. Drugi z obrazów, póź
niejszy, pt. „Dobry Samarytanin” (płótno 114x135 cm), wisi w Luwrze. 
Jeszcze na początku lat sześćdziesiątych naszego wieku byt uważa
ny za dzieło samego Rembrandta.

Ireneusz Kasprzysiak



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Mołdawskim szlakiem

Znany dobrze z Ogniem 
i mieczem i z Pana Wo
łodyjowskiego Raszków 
położony jest na lewym, podol

skim brzegu Dniestru, w daw
nym województwie bracław- 
skim, obecnie na terenie Repu
bliki Mołdowa (Mołdawii). 
W pobliskim jarze Waładynka 
Bohun przetrzymywać miał He
lenę Kurcewiczównę, drogą na 
Raszków uciekał Azja Tuhajbe- 
jowicz z uprowadzoną Basią 
Wołodyjowską, według Sienkie
wicza wreszcie w Raszkowie 
miał stać dwór Nowowiejskich, 
spalony doszczętnie przez Tata
rów Azji.
Miasteczko Raszków założyli 
w XVII w. Zamojscy. Joanna 
Barbara Zamojska (1626-1653), 
córka Tomasza, kanclerza wiel
kiego koronnego, otrzymała je 
w posagu wychodząc za mąż za 
Aleksandra Koniecpolskiego, 
wojewodę sandomierskiego. 
W XVIII w. dobra te należały do 
Lubomirskich, a po rozbiorach 
wykupiła je Katarzyna II. Jej syn 
Paweł darował Raszków gen. 
Tutolminowi,z kolei wnuk gene
rała sprzedał Raszków Feliksowi 
Barczewskiemu herbu Samson, 
sędziemu granicznemu. Następ
nie dobra te odziedziczyła siostra 
jego syna Wieńczysława (zm. 
1900), wnosząc je do domu męża 
Stanisława Juriewicza herbu Lu
bicz. Jego syn Paweł Juriewicz, 
późniejszy poseł polski w Ate
nach, na początku XX w. na wy
sokim wzgórzu nad Dniestrem 
wzniósł okazały pałac w stylu 
neorenesansu francuskiego. Była 
to budowla trzynastoosiowa, 
dwukondygnacyjna, założona na 
planie prostokąta. Fasada akcen
towana była trzema płytkimi, bo- 
niowanymi ryzalitami. Ryzalit 
środkowy miał taras zwieńczony 
jednokondygnacyjnym porty
kiem, złożonym z czterech ko
lumn jońskich wspartych na wy
sokich cokołach i dźwigającym 
taras górny. Pałac nakryty był 
wysokim dachem mansardo
wym, z delikatną żeliwną kratą. 
Po prawej stronie budowli wzno
siła się dwukondygnacyjna 
i sześcioosiowa oficyna. Lekko 
wygięta galeria z wysokimi 
oknami łączyła ją z budynkiem 
głównym.

Wewnątrz pałac mieścił około 40 
komnat. Ściany wyłożone były 
boazeriami, częściowo sprowa
dzonymi z Francji, częściowo 
wykonanymi w kraju. W dolnej 
części hallu (z rzeźbionymi scho
dami) wisiały makaty, m.in. 22 
makaty wykonane w Paryżu na 
zamówienie króla Augusta III; 
część górna służyła jako bibliote
ka. Pokoje reprezentacyjne zdo

w Prusach i w Hesji. Jego ojciec, 
oficer armii Fryderyka Wielkie
go, wzięty do niewoli w 1761 r., 
wstąpił do armii rosyjskiej i do
służył się w niej stopnia feldmar
szałka. Wittgensteinowie skoli- 
gaceni byli z wieloma rodami 
polskimi. Piotr ożenił się ze zna
ną z urody (lecz nieznaną z imie
nia) Polką Snarską. Jeden z jego 
synów, Ludwik, również wziął 

znajdował się półkolisty portyk 
z sześcioma kolumnami korync- 
kimi, podtrzymującymi otoczony 
balustradą taras. Bardziej monu
mentalnie wyglądała elewacja 
ogrodowa, na skutek spadzisto- 
ści terenu dwukondygnacyjna. 
Akcentował ją czterokolumnowy 
portyk w wielkim porządku, z ta
rasem wspartym na arkadach. 
Parterowe, 23-osiowe oficyny

bione były sztukateriami, gobeli
nami i meblami w stylu Ludwi
ków. Wisiały tam portrety Jurie- 
wiczów, m.in. Wieńczysławy Ju- 
riewiczowej pędzla Winterhalte- 
ra. Pałac stał wśród dębowego la
su, przekształconego później na 
park krajobrazowy. Kilka lat 
przed wybuchem pierwszej woj
ny światowej Raszków sprzeda
ny został Feliksowi Bernatowi
czowi herbu Leliwa. Paweł Jurie
wicz wywiózł jednak stamtąd ca
łe urządzenie.
Kilkanaście kilometrów od Rasz
kowa, w górę Dniestru, na le
wym brzegu położona jest Ka
mionka, ongiś własność Koniec
polskich i Lubomirskich. Po roz
biorach dobra te nabyła Katarzy
na II, przekazując je ks. Dołgoru- 
kowym. Od nich Kamionkę ku
pił ks. Ludwik Adolf Piotr von 
Sayn-Wittgenstein-Berleburg 
(1769-1843), potomek starej ary
stokratycznej rodziny, osiadłej 

za żonę Polkę, ks. Stefanię Ra
dziwiłłównę. Młodszy brat Lu
dwika Mikołaj poślubił Karolinę 
Iwanowską (1819-1887), póź
niejszą miłość Franciszka Liszta; 
ostatnim właścicielem Kamionki 
był książę Teodor. Piotr Wittgen
stein założył miasteczko Ka
mionka, a w 1819 r. na łące nad 
Dniestrem wybudował rozległy 
pałac. Rezydencję odwiedzało 
wielu Polaków i szkicował ją 
Napoleon Orda.
Rezydencja należała do najbar
dziej okazałych na Podolu. Skła
dała się z trzech członów: głów
nego pałacu oraz oficyn, ć wierć- 
kolistymi galeriami połączonych 
w jedną całość. Oficyny były 
większe od pałacu, co przypomi
nało założenie pałacu Potockich 
w Tulczynie. Od frontu pałac był 
budowlą parterową, trzynasto- 
osiową i tylko trójosiowa część 
środkowa miała jeszcze jedną 
kondygnację. Przed wejściem 

1. Raszków
- oficyna pałacowa

2. 3. Kościół parafialny 
w Raszkowie (2) 

i fragment nagrobka 
Natalii Zalewskiej, 

zmarłej w 1873 r. (3)

4. Ruina synagogi 
w Raszkowie

5. Pałac Wittgensteinów 
w Kamionce 

na rysunku 
Napoleona Ordy (1873 r.)

6. Tu mieściły się piwnice, 
w których 

przechowywano wino

(zdjęcia: 
Zbigniew Hauser)
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miały sześciokoiumnowe porty
ki. Oszklone galerie kolumnowe, 
niższe od pałacu i oficyn, mieści
ły ogród zimowy. Ze wszystkich 
stron pałac otaczał piękny park, 
założony nad wijącym się mean
drami Dniestrem. Stała w nim 
okrągła altana kolumnowa z ko
pułą. Był tam też wykuty w ska
le skład wina z ośmiokolumno- 
wym portykiem, zwieńczonym 
ośmioma kamiennymi wazona
mi. Odwiedzający Kamionkę go
ście podziwiali przede wszyst
kim sławne winnice. Winogrona 
dojrzewające na nasłonecznio
nych stokach jaru Wittgenstein 
przerabiał we własnej fabryce 
win, wzorowanych na francu
skich.
Do Raszkowa dojechałem okręż
ną drogą przez Mohylów Podol
ski, Soroki i Kiszyniów. Leży on 
obecnie na terenie tzw. Naddnie- 
strza, należącego do Republiki 
Mołdowy, ale zamieszkanego 
głównie przez Ukraińców i Ro
sjan. Choć w czasie mego poby
tu panował tam spokój, dojazd 
jednak był utrudniony. Widocz
ny z daleka, na wysokim wzgó
rzu nad Dniestrem raszkowski 
kościół św. Kajetana należał on
giś do Ormian. Ufundowali go 
Lubomirscy w 1749 r., a konse
krował w 1781 r. arcybiskup 
lwowski Tumanowicz. Parafia 
podlegała dekanatowi w Bałcie 
(mieście przedzielonym wów
czas granicą polsko-turecką) 
i kolejno diecezji kamienieckiej, 
tyraspolskiej i ryskiej. Świątynia, 
zamknięta w latach trzydzie
stych, przetrwała w dobrym sta
nie do 1941 r., kiedy po zajęciu 
Naddniestrza przez Rumunów 
została znów otwarta. Po wojnie 
była kolejno stolarnią, magazy
nem i Muzeum Ateizmu; utraciła 
całe dawne wyposażenie. Zwró
cona została w 1989 r. W 1917 r. 
parafia w Raszkowie liczyła 5 ty
sięcy wiernych. Mieszkało tu 
wielu wybitnych przedstawicieli 
polskiej inteligencji, o czym 
świadczą inskrypcje nagrobków 
na częściowo zachowanym 
cmentarzu polskim, z grobami 
Woronowskich, Jaworskich, 
Chrzonstowskich, Wisłouchów, 
Zalewskich. Właśnie wśród nich 
rusyfikacja czyniła największe 
postępy, bo byli najbardziej nara
żeni na prześladowania i wywóz
ki. Najdłużej zachował polskość 
prosty lud, choć i on był dziesiąt
kowany wywózkami „kułaków” 
i „bohomolców”. Po ostatniej 
wojnie nastąpiło ostateczne utra
cenie najpierw polskości, później 

katolicyzmu. Obecnie msze św. 
odprawiane są po rosyjsku, para
fię obsługuje ks. Piotr Kuszan, 
sercanin.
Opodal raszkowskiego kościoła 
stoi oficyna (?) pałacu Juriewi- 
czów, zniszczonego po 1917 r. 
Jest ona zdewastowana, ale 
w 1995 r. nakryta była jeszcze 
dachem. Nieco dalej znajdują się 
ruiny jednej z piękniejszych na 
Kresach wschodnich synagog 
(z XVIII w.?), z bogato rzeźbio
nym portalem, ołtarzem, we
wnętrznym fryzem arkadowym, 
pilastrami oraz płaskorzeźbioną, 
sześcioramienną menorą. Jesz
cze dalej widać ruiny starej cer
kwi z XVII w. Może to w niej 
właśnie brał ślub Chmielnicki 
z mołdawską księżniczką Rok- 
sandą?
Autostopem dojeżdżam do Ka
mionki, obecnie miasta rejono
wego, gdzie do 1918 r. stał pałac 
Wittgensteinów nazywany „nad- 
dniestrzańskim Wersalem"; pa
łac zniszczony został w czasie re
wolucji bolszewickiej. Przetrwa
ła wielka, 16-filarowa kolumna
da, prowadząca do dawnych skła
dów win oraz portal bramy do 
piwnic z datą „1887”. Poza tere
nem zachowanego częściowo 
rozległego parku ocalała kaplica 
grobowa Wittgensteinów, podob
no z inskrypcjami nagrobnymi 
właścicieli (francuskimi i nie
mieckimi). Najpierw zajmowała 
ją straż pożarna, a obecnie pogra
nicznicy i jest niedostępna. 
I wreszcie Jar Waładynka (Walia 
Adynke), pod nazwą „Czortowe- 
go Jaru” uwieczniony w Ogniem 
i mieczem. Ksiądz Piotr Malczuk 
z parafii Słoboda Raszkowska 
pokazał mi zarośnięte zielskiem 
kamienie, przy których - zgod
nie z miejscową tradycją — Za
głoba miał zabić karla Czeremisa. 
Wspomniana wieś Słoboda 
Raszkowska, zamieszkana pra
wie w całości przez Polaków 
(z których większość już nieste
ty nie mówi po polsku), w latach 
siedemdziesiątych i osiemdzie
siątych stała się głośna na całych 
Kresach ze względu na wielolet
nią, uporczywą walkę jej miesz
kańców o wybudowanie kościo
ła katolickiego. Wzniesioną 
w 1989 r. świątynią opiekuje się 
ks. Henryk Soroka, sercanin 
z diecezji siedleckiej. Słoboda 
Raszkowska, gdzie zostałem 
bardzo gościnnie przyjęty, była 
moją „bazą wypadową” w różne 
rejony mołdawskiego Naddnie
strza.

Zbigniew Hauser
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Przetrwała róża...

W odległości około 20 
km od Mińska, w nie
wielkim oddaleniu od 

szosy łączącej Mińsk ze Słuc- 
kiem, na terenie dawnej gminy 
Samochwałowicze znajdują się 
Ignatycze, obecnie Kalinino. 
Najwcześniejsze informacje 
historyczne dotyczące tej miej
scowości pochodzą z XVII w., 
kiedy Ignatycze należały do ro
dziny Chaleckich, następnie Ra
dziwiłłów i Kalęczyńskich. Zo
fia Kałęczyńska, wychodząc 
w 1857 r. za mąż za Włodzi
mierza Jelskiego herbu Pielesz 
(1820-1875), absolwenta pary
skiej Sorbony, poliglotę, spowo
dowała przejęcie tego majątku 
przez Jelskich, w których posia
daniu Ignatycze pozostawały 
ponad 60 lat.
Włodzimierz Jelski gospodaro
wał w Ignatyczach zaledwie 
przez sześć lat. W 1863 r. został 
zesłany do Czelabińska, potem 
majątek był dzierżawiony i do
piero w 1892 r. objął go Wilhelm

1.2. Dwór
ok. 1916 r. (1) 
i obecnie (2)

Jelski (1867-1919), średni syn 
Włodzimierza. Wykorzystując 
najnowsze osiągnięcia nauk rol
niczych i przy zastosowaniu no
woczesnych narzędzi agrotech
nicznych przeprowadził restaura
cję Ignatycz. Intensywnie i racjo
nalnie uprawiana dobrej klasy 
ziemia i zmeliorowane łąki za
częły dawać wysokie plony, a to 
z kolei umożliwiło rozwinięcie 
hodowli bydła tzw. rasy czerwo
nej, która po 10 latach pracy ho
dowlanej była nagradzana na 
wystawach w Mińsku i Wilnie. 
W 1901 r., idąc za radą stryja Le
ona, cenionego hippologa, zaini
cjował Wilhelm Jelski hodowlę 
koni rasy arabskiej, krzyżując 
osobniki nabyte ze stadniny ksią
żąt Sanguszków w Sławucie 
z końmi sprowadzonymi ze stad
niny książąt Radziwiłłów. Około 
1905 r. założył szkółki krzewów

ozdobnych, drzew parkowych 
i owocowych oraz szkółki kwia
tów ogrodowych, zwłaszcza róż. 
Ignatycze stały się jednym 
z pierwszych polskich zakładów 
ogrodniczych, specjalizujących 
się w produkcji róż gruntowych. 
Korzystając ze znacznych do
chodów, Jelski doprowadził do 
wzniesienia około 1914 r. w są
siedztwie starego, drewnianego 
dworu nowej, murowanej, tyn
kowanej, dwukondygnacyjnej 
rezydencji. Nowy obiekt został 
zbudowany na planie prostoką
ta, był trójosiowy, kryty dachem 
czterospadowym, zwieńczonym 
lukarną, umieszczoną na osi 
centralnej. Dolna kondygnacja 
elewacji frontowej była roz
członkowana wertykalnie za po
mocą płycin i narożnych pasów 
boniowania, górna zaś dodatko-

Fundacja Odnowy Zabytków poleca 
ZABYTKI NA SPRZEDAŻ 

Posiadamy największy wybór ofert 
sprzedaży obiektów zabytkowych 

na terenie całego kraju 
tel. (0-22) 868-35-42 
fax (0-22) 868-35-43 

Dwory, dworki, pałace, zamki, kamienice, 
fabryczki, młyny, wiatraki, folwarki, siedliska 

CZEKAJĄ NA RATUNEK!

wo pilastrami. Płyciny usytu
owane w dolnej części elewacji 
miały powierzchnię gładką, gór
ne natomiast zdobione były me
dalionami. ujętymi w ramach 
wieńców o kształtach girland. 
Nad drzwiami wejściowymi, 
poprzedzonymi niskim tarasem. 

znajdował się balkon, umiesz
czony na wydatnych wsporni
kach. Pomieszczenia dworu - 
zaprojektowane przez Ignacego 
Wróblewskiego (1858-1953) - 
były specjalnie dostosowane do 
prezentacji dzieł sztuki, zwłasz
cza malarstwa sztalugowego.

18



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Większa część eksponatów z jego 
kolekcji uległa rozproszeniu bądź 
zniszczeniu.
Dobra ignatyckie należą obecnie do 
miejscowego sowchozu. Zrządze
nie losu sprawiło, że dwór nie tylko 
ocalał z pożogi rewolucyjnej, ale 
też - choć w nie najlepszym stanie 
- przetrwał obie wojny światowe 
i okres sowieckiego totalitaryzmu. 
Z balkonu ignatyckiego dworu 
przemówił w 1946 r. do miejsco
wych chłopów ówczesny przewod
niczący Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR-Michaił I. Kalinin i dla 
upamiętnienia tego wydarzenia na
zwę miejscowości zmieniono 
z Ignatycz na Kalinino. Oprócz 
dworu, w którym obecnie mieści 
się szkoła, zachowały się również 
inne budynki: oficyna, łaźnia, spi
chlerz i wieża. W zdewastowanym 
parku, w znacznej części zajętym 
pod sad i boisko, widać pozarastane 
kwatery dawnych szkółek, przed 
samym zaś obiektem dworskim 
królują piękne modrzewie, nato-

3. Scena rodzinna 
utrwalona na fotografii 
w 1896 r.
(po lewej stronie 
Wilhelm Jelski 
z siostrą Klarą)

4. Dom należący 
niegdyś do rządcy

5. Krzak białej róży 
przed jedną
z wiejskich chałup

(zdjęcia: 4,5 -
Ewelina Pierzyńska-Jelska)

Wilhelm Jelski był bowiem ko
lekcjonerem. W ignatyckich 
zbiorach znajdowały się m.in.

skich malarzy XIX i XX w., 
m.in. Gierymskich. Malczew
skiego. Matejki, Pruszkowskie-

koniec życia Wilhelm Jelski za
proponował zorganizowanie 
w Mińsku muzeum sztuki, do

miast we wsi, przy wiejskich za
grodach, jeszcze dziś można ze
tknąć się z białą różą pnącą (aZ-

cztery cenne dzieła autorstwa F. 
Solimeny (1657-1747), przed-

go, Simmlera, Weyssenhoffa, 
Wyczółkowskiego i Żmurki.

którego pragnął przenieść eks
ponaty. Projekt budynku muze-

ba rosa), wyhodowaną na po
czątku XX w. przez dawnego

alnego wykonał Ignacy Wró- dziedzica Ignatycz.Według danych z 1919 r. kolek-stawiciela późnego włoskiego
baroku oraz znaczna liczba ob
razów najwybitniejszych pol

eją liczyła 100 obrazów, około
100 sztychów, 30 miniatur. Pod

blewski. jednak w czasie jego 
realizacji Wilhelm Jelski zmarł. Andrzej Jelski
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Sześćdziesiąt lat muzeum

Sześćdziesiąt lat te
mu, 11 września 
1938 r., odbyło się 
uroczyste otwarcie Mu

zeum Adama Mickiewi
cza w Nowogródku, w do
mu, w którym wieszcz 
spędził lata dzieciństwa. 
Burzliwe były losy tego 
dworku. Wzniesiony zo
stał przez Mikołaja Mic
kiewicza, ojca Adama, 
w 1803 r. Przy budowie 
wykorzystano fundamen
ty budynku, który spłonął 
wraz z prawie całym mia
stem 8 maja 1751 r. Wy
budowany przez Mikołaja 
drewniany dom po kilku 
latach również spłonął. 
Na jego miejscu w 1807 r. 
powstał dom murowany, 
w którym Mickiewiczo
wie mieszkali do 1812 r., 
tj. do śmierci ojca Ada
ma. Dwór ten należał do 
Mickiewiczów do 1832 
r., kiedy wystawiony zo
stał na licytację i kupiony 
przez Juliana Bijołta, 
a w 1866 r. stał się wła
snością Antoniego Dą
browskiego. Kolejne po
żary nie oszczędziły do
mostwa: w 1863 r. spło
nęła oficyna, a w 1881 r. 
również dom, który odbu
dowano w 1887 r. Wła
ściciele wynajmowali go 
kolejnym marszałkom 
szlachty aż do 1913 r. 
Ostatnią mieszkanką była 
Maria Wierzbowska, któ
ra opuściła dwór w 1937 
r. Już od 1930 r. Komitet 
Mickiewiczowski zaczął 
tworzyć muzeum poświę
cone poecie. W 1938 r. 
muzeum zostało otwarte. 
W niespełna trzy lata póź
niej niemiecka bomba ob
róciła wniwecz Mickie
wiczowski dworek. Zagi

nęło wówczas wiele cen
nych eksponatów, m.in. 
fotel Adama Mickiewi
cza, notatki poety, akta są
dowe jego ojca i dziadka, 
spłonęły pamiątki związa
ne z ukochaną poety - 
Marylą Wereszczakówną, 
krucyfiks, szal, lustro i ku

fer z Tuchanowicz. W stu
lecie śmierci wieszcza 
w 1955 r. dom został od
budowany przez władze 
białoruskie i otwarty jako 
Dom-Muzeum Adama 
Mickiewicza. W latach 
1989-1992 w wyniku po
rozumienia polsko-biało

ruskiego muzeum to zo
stało gruntownie przebu
dowane; prace na koszt 
Białorusi wykonało 
Przedsiębiorstwo „Budi- 
mex” Oddział w Wilnie 
i Kombinat Budowlany 
w Białymstoku. Więk
szość eksponatów dostar
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czy ty Muzeum Literatury 
i Muzeum Narodowe 
w Warszawie. Realizacja 
ekspozycji jest wspólnym 
dziełem pracowników 
Muzeum A. Mickiewicza 
w Nowogródku i Mu
zeum Literatury w War
szawie. Autorami kon
cepcji i naukowego opra
cowania są: Lila Usenko, 
Wojciech Chmurzyński 
i Jacek Chromy. Kom
pleksowe prace budowla- 
no-konserwatorskie mia
ły na celu odtworzenie 
stanu dworku z początku 
XIX w. wraz z otocze
niem - z zielenią i sąsia
dującą zabudową (oficy
ną, spichlerzem, altaną, 
studnią). Odtworzono ze
wnętrzny wygląd dworu 
(kształt dachu, gontów, 
okiennic itp.) i układ 
wnętrza. W przemyślany 
i staranny sposób połą
czono dwie idee - muze
alną ekspozycję dotyczą

cą biografii poety z czę
ściową rekonstrukcją 
wnętrza. Nowoczesnym 
i bardzo wygodnym dla 
zwiedzających rozwiąza
niem jest podziemne 
przejście łączące dwór 
z oficyną, gdzie mieści 
się sala koncertowo-kon- 
ferencyjna i dalszy ciąg 
ekspozycji. Próbę rekon
strukcji wnętrza z począt
ku XIX w. podjęto przy 
odtworzeniu pokoju Mi
kołaja Mickiewicza. 
Oparto się przede wszyst
kim na wspomnieniach 
Aleksandra, młodszego 
brata Adama. Chodziło 
o pokazanie gabinetu kre
sowego prawnika, a zara
zem świadka ważnych 
wydarzeń politycznych 
przełomu XVIII i XIX w. 
O staranności doboru 
eksponatów w tym wnę
trzu świadczą m.in. ze
brane książki związane 
z zawodem Mikołaja 

Mickiewicza i wydane do 
1812 r., tj. do chwili jego 
śmierci. Z kolei przy 
urządzaniu pokoju go
ścinnego kierowano się 
nie tyle zamiarem rekon
strukcji skromnego salo
niku rodziny Mickiewi
czów, co chęcią odtwo
rzenia salonu średnioza
możnego dworu kreso
wego, z jego specyficz
nym klimatem nasyco
nym tradycją i patrioty
zmem. Jest to też świado
me nawiązanie do wizji 
salonu dworu w Soplico
wie z Pana Tadeusza. 
W pozostałych pokojach, 
wypełnionych odpowied
nimi dla tych pomiesz
czeń meblami i obrazami, 
przedstawiono kolejne 
okresy życia Adama Mic
kiewicza. W dawnym po
koju chłopców, w którym 
- jak mówi tradycja - 
mieszkał Adam z bratem 
Franciszkiem, ukazane 

jest dzieciństwo i mło
dość poety oraz dzieje ro
du Mickiewiczów, w ja
dalni - okres wileńsko- 
-kowieński, w sypialni 
matki - pobyt w Rosji, 
lata emigracji - w salce 
między dworem i oficyną 
w podziemiu. Biografię 
poety zaprezentowano na 
szerokim tle wydarzeń 
politycznych, miejscowe
go krajobrazu i obyczaju. 
Dzięki starannej rekon
strukcji dworu i czytelnej 
ekspozycji, Muzeum Ada
ma Mickiewicza w Nowo
gródku stało się wyjątko
wym miejscem, coraz 
liczniej odwiedzanym 
przez Polaków i Białorusi
nów. Podjęta przed laty 
polsko-białoruska współ
praca kulturalna procentu
je kolejną inicjatywą - 
trwającą obecnie odbudo
wą i rekonstrukcją dworu 
w Zaosiu.

Stanisław Szpilewski

Kościół w Szawlach

Szawle (lit. Siauliai), trzecie pod 
względem wielkości miasto litew

skie położone w północnej części kraju, 
zostało poważnie zniszczone podczas 
drugiej wojny światowej. Szczęśliwie 
ocalał, choć mocno uszkodzony w 1944 
r., najcenniejszy szawelski obiekt za
bytkowy - późnorenesansowy kościół 
śś. Piotra i Pawła. Wzniesiony w latach 
1595-1625 z inicjatywy Hieronima Woł- 
lowicza, w 1617 r. uposażony został 
przez króla Zygmunta III Wazę 72 włó
kami ziemi. Mimo kilkakrotnej przebu
dowy, odbudowy po pożarach (1655, 
1880) i rekonstrukcji, zachował cechy 
renesansowe. Świątynia otrzymała plan 
krzyża, nawę i transept nakryto koleb
kowym sklepieniem, dekorowanym stiu- 
kami, ponad którym wzniesiono stromy 
dach. Nie zachowała się polichromia

zdobiąca wnętrze. Wysoka na ponad 70 
m, ośmioboczna wieża kościelna jesz
cze dziś jest dominantą w panoramie 
miasta. Niezwykle malowniczo prezen
tują się niewielkie, cylindryczne wie
życzki zakończone spiczastymi hełma
mi, umieszczone na fasadzie powyżej 
portalu oraz po jednej - ponad wej
ściem do pomieszczeń od strony pół
nocnej i południowej prezbiterium. Ko
ściół ten był pierwszym zabytkiem ar
chitektonicznym odbudowanym na Li
twie po zakończeniu drugiej wojny świa
towej: w latach 1951-1953 zrekonstru
owane zostało sklepienie, zaś w 1956 r. 
- wieża.

Jolanta B. Kucharska

(fot. Jolanta B. Kucharska)
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Kaplica Czarnkowskich

W centrum Czarn
kowa, miasta nad 
Notecią, wznosi 

się gotycki kościół św. 
Marii Magdaleny. Wśród 
bocznych kaplic znajduje 
się kaplica Czarnkowskich 
z nagrobkami tego rodu. 
Nagrobek Macieja Czam- 
kowskiego, kasztelana 
bydgoskiego (zm. 1542) 
i jego żony, Katarzyny 
z Opalińskich (zm. 1551) 
zamówiony został przez 
syna zmarłego, biskupa 
Andrzeja Czamkowskiego 
przed 1562 r. w pracowni 
działającego we Lwowie 
akwizgrańczyka Hermana 
van Hutte. Po śmierci bi
skupa w 1562 r. ciężar fun
dacji i realizacji zamówio
nego nagrobka przejęli 
bracia biskupa Piotr, Stani
slaw i Wojciech Czarn- 
kowscy. Występują oni 
w 1569 r. w sprawie sądo
wej przeciwko Huttemu 
o niedotrzymanie umowy 
jako „testament! et ulti- 
mae voluntais executo- 
res”. Po tej dacie urywa
ją się wszelkie ślady 
i z faktu tego wnioskowa
no, że dzieło zostało przez 
rzeźbiarza ukończone.
Nagrobek zajmuje za
chodnią ścianę grobowej 
kaplicy, dostawionej do 
kościoła od południa. Pię
trowy nagrobek już na 
pierwszy rzut oka sprawia 
wrażenie dzieła niejedno
rodnego, stanowiąc dość 
dziwny zlepek często cha
otycznie zestawionych 
elementów architektonicz
nych i rzeźbiarskich. Po
nad dwustrefowym coko
łem, zawierającym w gór
nej części tablicę inskryp- 
cyjną Katarzyny Czarn- 
kowskiej, mieści się rzeź
biona płyta z wyobraże
niem zmarłej, ujęta po bo
kach pełnoplastycznymi, 
alabastrowymi, odwróco

nymi konsolami pokryty
mi liśćmi akantu. Podob
nie płaskie, ale wykonane 
z białego marmuru konso
le zagłębione są w ścianie, 
stanowiąc optyczną pod
stawę rozbudowanej gór
nej części nagrobka. Ten 
fragment pomnika nagrob
nego zamyka od góry wy
datny gzyms, dekorowany 
u dołu plastycznie opraco
wanymi rozetkami. Część 
górna nagrobka zawiera 
w swej partii środkowej 
głęboką, odcinkowo za
mkniętą wnękę, mieszczą
cą pelnoplastyczną postać 
rycerza. Z boku pary ko- 
rynckich. alabastrowych 
pótkolumn i pilastrów 
dźwigają wieńczące ca
łość wydatne belkowanie 
z inskrypcyjną tablicą Ma
cieja Czamkowskiego we 
fryzie. Ponad nią umiesz
czono alabastrowy kartusz 
z herbem Czarnkowskich 
Nałęcz w obramieniu ta
śmowego ornamentu za
wijanego oraz wtopione 
w tio ściany wolutowe 
spływy z kulą i krzyżem. 
Zastosowane w nagrobku 
Czarnkowskich rozwiąza
nie konsolowe części dol
nej znane jest z wielu na
grobków pierwszej poło
wy XVI w. Natomiast od
cinkowe zamknięcie gór
nej wnęki spotykamy je
dynie w nagrobku biskupa 
Samuela Maciejowskiego 
w katedrze na Wawelu, 
wykonanym w pracowni 
Jana Padovano około 1522 
r. Dolna płyta nagrobka 
miała być pierwotnie 
umieszczona ukośnie, na
tomiast wnęka górna mie
ścić miała jedynie płasko
rzeźbioną, pochyło usta
wioną płytę zmarłego. 
Z rozwiązania tego w koń
cowym etapie prac przy 
nagrobku zrezygnowano 
na korzyść zachowanej fi

gury pehioplastycznej, nie 
mieszczącej się przy tym 
w zaprojektowanej wcze
śniej wnęce.

gurami, są dużo większe 
i nie wynikają tylko z od
mienności pracy mistrza 
i czeladnika, ale z rozma-

1. Nagrobek 
małżeństwa Czarnkowskich

Kluczem do rozwiązania 
autorstwa oraz czasu po
wstania dzieła są oprócz 
samej architektury obie 
wyobrażone postacie 
zmarłych. Odrębność kla
sy artystycznej, jaka je 
dzieli, próbowano wyja
śnić wykonaniem gorszej 
- jak uważano - postaci 
kobiecej przez ucznia van 
Huttego, Jana Zarębę. 
Wydaje się jednak, że 
różnice, jakie zachodzą 
pomiędzy obydwiema fi-

2. Postać
Macieja Czamkowskiego

3. Postać
Katarzyny Czarnkowskiej

(zdjęcia: Jowita Bera)
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2

itego podejścia do proble
mu przedstawienia zmar
łego na nagrobku, a więc 
z różnego czasu postawie
nia figur. Postać kobiety 
wiąże się ściśle z typem 
postaci kobiecej ukształ
towanym około 1570 r. 
Zmarła przedstawiona 
jest jako matrona, leżąca 
na skośnie ułożonej pły
cie. Daje to wrażenie, jak
by odpoczywała na le
wym boku. Figura odbie
ga od schematu stosowa

nego przez Hieronima 
Canavesiego, ale należy 
to tłumaczyć późniejszym 
jej wykonaniem. Postać ta 
wraz z architektoniczny
mi fragmentami oprawy 
powstała w kręgu warsz
tatów lwowskich na po
czątku lat siedemdziesią
tych XVI w. Natomiast 
postać męska z białego 
marmuru jest pełnopla- 
styczna. Została umiesz
czona na płaskiej, pozio
mej płycie, w pozie ude

rzającej na ogól swą od
rębnością na tle naszej 
rzeźby renesansowej. 
W widoku frontalnym wi
doczne jest nawiązanie do 
koncepcji formalnej dzieł 
Santi Gucciego, szczegól
nie do nagrobków An
drzeja i Barbary Firlejów 
w Janowcu oraz Stefana 
Batorego w katedrze kra
kowskiej. W żadnej jed
nak z przypisanych mu 
dotychczas rzeźb nie spo
tykamy się z takim, jak 

w Czarnkowie, ułożeniem 
nóg czy też znacznym 
wychyleniem figury ku 
przodowi. Także spośród 
znanych dzieł polskiej 
rzeźby nagrobnej, żadna 
z przedstawionych posta
ci nie ma tak ugiętej nogi 
w kolanie ani też wystę
pującego w nagrobku 
Czarnkowskiego przekrę
cenia postaci. W koncepcji 
ukształtowania postaci 
zmarłego nagrobek Czam- 
kowskich jest jedynym, 
jak się zdaje, znanym 
przykładem tak doskonałe
go rozumienia przez jego 
twórcę zamierzeń i dążeń 
wielkiego artysty renesan
su. Czy jednak figura 
Czarnkowskiego rzeczy
wiście pochodziła z jego 
warsztatu rzeźbiarskiego? 
Żadne z dzieł Gucciego, 
z wyjątkiem nagrobka 
Zygmunta Augusta w Ka
plicy Zygmuntowskiej, nie 
odznacza się tak plastycz
nym opracowaniem posta
ci, eksponującym płasko
rzeźbione płyty. Zastana
wia też drobiazgowość 
wykonania detalu zbroi 
oraz znakomite opracowa
nie partii rąk. Koncepcja 
figury rycerza mieści się, 
jak to zauważył Mieczy
sław Gębarowicz, w sche
matach, a przede wszyst
kim w możliwościach 
warsztatów lwowskich te
go okresu. Stwierdzony 
fakt wtórnego umieszcze
nia figury w gotowym już 
nagrobku pozwala przesu
nąć jej datowanie na okres 
po konserwacji kościoła, 
tj. po 1586 r.
Do tej pory nie udało się 
ustalić, kim był nieznany, 
ale wybitny rzeźbiarz figu
ry Macieja Czamkowskie- 
go. Pozostaje więc ona 
wśród polskich rzeźb na
grobnych dziełem odosob
nionym, a wysoką klasą ar
tystyczną świadczy o wy
bitnym, choć nieznanym 
twórcy.

Jowita Bera
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Akcja dwory

Drewniane dwory 1. Elewacja zachodnia 
dworu w Sidrze 
2. Opuszczony 

dwór w Wandzinie 
czeka na nowego właściciela

Na początku XVI w. przy
był do Sidry i osiadł 
w niej na stałe Litwin 
z dziada pradziada Hryń Wołło- 

wicz, aby na polecenie króla 
sprawować nadzór nad eksplo
atacją zasobów południowej 
części Puszczy Grodzieńskiej. 
Z trzech jego synów Iwan odzie
dziczył Pawłowicze, Łukasz - 
Andrzejewo, a Bogdan pozostał 
w Sidrze. On to pierwszy 
wzniósł tutaj - prawdopodobnie 
w 1536 r. - dworską rezyden
cję. Rozbudował ją jego syn, 
Ostafi, który trzy lata później 
stał się właścicielem sidrzań- 
skiego majątku, a w 1576 r. po
stawił dwór murowany w mie
ście, któremu 10 lat wcześniej 
sam nadał prawa lokacyjne. Aby 
być w zgodzie z wprowadzaną 
wówczas pomiarą włóczną, od
dzielił część rezydencjonalną od 
folwarcznej, przenosząc tę dru
gą na wzgórze wznoszące się 
poza miastem.
Sidrzańskie dobra były włas
nością rodziny Wołłowiczów do 
1643 r. Później przeszły w ręce 
Potockich, którzy władali nimi 
z małymi przerwami do III 
rozbioru Rzeczypospolitej. 
W 1816 r. doszło do licytacji 
majątku: północną część Sidry 
wraz z dworską rezydencją na
był Karol Husarzewski, zaś po
łudniową część miasta z folwar
kiem - Józef Eynarowicz, dzie
dzic na Kudrawce. Po powsta
niu listopadowym, w którym 
wziął udział Husarzewski, jego 
majątek został rozparcelowany, 
a zabudowania dworskie i zało
żenia ogrodowe uległy całkowi
temu zniszczeniu. Natomiast 
folwark, należący wówczas do 
dóbr kudrawskich, prosperował 
zupełnie dobrze. Kazimierz Ey
narowicz, wnuk Józefa, rozbu
dował go nawet, wznosząc so
lidne, murowane budynki go
spodarcze i wodny młyn na pły
nącej obok rzece. Kiedy w 1908 
r. folwark w Sidrze odziedziczył 
jeden z synów Kazimierza, Sta
nisław, został on oddzielony od 
dóbr Kudrawka i stał się samo

(zdjęcia: Katarzyna 
i Jerzy Samusikowie)

dzielnym majątkiem. Na poro
śniętym sosnowym lasem wzgó
rzu, górującym nad folwarczny
mi zabudowaniami, wyrósł 
w latach dwudziestych dwór. 
Postawiono go na wysokiej pod
murówce, ściany wzniesiono 
z drewnianych bali i oszalowano 
deskami. Był obszerny, dzie- 
więcioosiowy, z facjatami, robił 
więc na mieszkańcach miastecz
ka nie byle jakie wrażenie, sko
ro nazywali go „pałacem”. 
Z dworskich okien rozciągał się 
piękny widok na płynącą w dole 
rzekę, jej rozlewiska, sztucznie 
utworzone stawy i lipową aleję 
prowadzącą do zabudowań go
spodarczych.
Najstarsi mieszkańcy Sidry pa
miętają ostatniego właściciela 
dworu na sosnowym wzgórzu 
i powiadają, że nosił się wytwor
nie, jeździł czerwonym chrysle
rem z odkrywanym dachem, był 
wyśmienitym strzelcem i nieraz 
się zdarzało, że z jadącego ka
brioletu jednym strzałem ugodził 
ptaka w locie. O jego strzelec
kich umiejętnościach i skłonno
ści do robienia kawałów pisze 
w Szczenięcych latach zaprzy
jaźniony z nim Melchior Wańko

wicz: „Staś Eynarowicz, dosko
nały strzelec, zauważywszy kie
dyś, że udało się do ubikacji gro
no dziewic, zebrał nas, umieścił 
na drzwiach szaletu pudełko od 
papierosów i głośno zakładał się 
o rubla, że trafi w sam środek, 
przy czym kula przebije obie 
ściany. Długo cierpiały dziewice 
z Nowotrzebów, ważąc w sobie 
wybór między męczeństwem 
a hańbą, aż wreszcie na »raz, 
dwa, trzy - strzełam« rozwarły 
się drzwi i wyskoczył z nich 
barwny bukiet spłonionych 
dziewcząt”.
W latach trzydziestych rodzina 
Eynarowiczów więcej czasu 
spędzała w Grodnie i Kudraw
ce, którą po śmierci brata Win
centego odziedziczył Stanisław. 
Do sidrzańskiego dworu przy
jeżdżała tylko latem żona Stani
sława. Chorowała na gruźlicę 
płuc, a suchy klimat i żywiczne 
powietrze sosnowego lasu łago
dziły dolegliwości. Dwór prze
trwał drugą wojnę światową. 
Zdewastowali go jednak i roz- 
grabili sowieccy żołnierze z ob
sługi działek przeciwlotniczych 
zainstalowanych na wzgórzu. 
Majątek oczywiście rozparcelo

wano, a w budynku dworskim 
mieściły się biura PGR, SKR 
i Urzędu Gminnego. Potem ja
kiś miejscowy decydent wymy
ślił, że budynek dworski należy 
rozebrać i z uzyskanego mate
riału zbudować PGR-owski 
kurnik w Makowlanach. Prze
ciwstawił się temu miejscowy 
lekarz, dr Mieczysław Kużma. 
Dzięki jego staraniom i petycji 
wysłanej do samego Bieruta - 
dwór został uratowany. Po do
konaniu w latach 1953-1954 
prowizorycznego remontu prze
znaczono go na izbę porodową. 
Następny remont, tym razem 
już gruntowny, miał miejsce 
w 1983 r. Doprowadził do niego 
dr Ireneusz Pawłowski, obecny 
kierownik Gminnego Ośrodka 
Zdrowia, zajmującego wraz 
z dwoma mieszkaniami dla le
karzy cały budynek. Po remon
tach tych dwór stracił wpraw
dzie swój dawny kształt i cha
rakter, ale za to nie grozi mu 
unicestwienie.
Kudrawka należała do rodziny 
Eynarowiczów przynajmniej od 
1784 r. Nie imały jej się zawieru
chy dziejowe i nawet obie wojny 
światowe obeszły się z nią dość
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łagodnie. Nie oparła się dopiero 
władcom PRL i podobnie jak do
bra sidrzańskie została rozparce
lowana. Piękne założenie parko- 
wo-ogrodowe było systematycz
nie dewastowane i stopniowo za
mieniane na uprawne poła, łąki 
i pastwiska. Drewniany dwór, 
póki był siedzibą szkoły, trwał 
jakoś, chociaż niszczał z roku na 

rok. Kiedy opustoszał, zniknął 
szybko z powierzchni ziemi, 
a jeszcze wcześniej zniknęły 
wszystkie zabudowania gospo
darcze.
W odległości kilku zaledwie ki
lometrów od Sidry, na śródleśnej 
polanie stoi jeszcze jeden stary 
dwór drewniany. Zbudował go 
prawdopodobnie w 1877 r. Kazi

mierz Eynarowicz dla swojej żo
ny Wandy i stąd jego nazwa - 
Wandzin. Następca Kazimierza, 
Stanisław Eynarowicz sprzedał 
go przed 1937 r. Bolesławowi 
Sulikowskiemu, w którego po
siadaniu pozostawał do 1953 r. 
Nie był to duży majątek, więc nie 
objęła go powojenna parcelacja. 
Po śmierci Sulikowskiego wła

ścicielkami Wandzina stały się 
dwie siostry, Albina i Stanisława 
Powarzy, które w 1976 r. sprze
dały go Spółdzielczym Kółkom 
Rolniczym w Sidrze. Wówczas 
we dworze zamieszkali pracow
nicy SKR, a w zabudowaniach 
gospodarczych hodowano trzodę 
chlewną.
Kiedy oglądamy dwór 120 lat po 
jego wzniesieniu, sprawia przy
gnębiające wrażenie. Opuszczo
ny, z powybijanymi szybami, 
z rozsypującymi się schodami, 
porastający mchem i rdzą zacie
ków nie zachęca do przekrocze
nia progów. Natomiast otoczenie 
wzbudza niekłamany zachwyt. 
Gęsto obsadzona starymi lipami 
aleja, dawno zresztą już nie uży
wana, potężne dęby, strzeliste 
świerki, przywołują nastrój mi
nionych czasów. Może nie będą 
to bezpowrotnie minione czasy, 
bowiem w ubiegłym roku dwór 
znalazł nowego właściciela. Oby 
starczyło mu tylko zapału i środ
ków materialnych, bowiem do
prowadzenie Wandzina do sta
nu, jaki prezentował przed woj
ną, będzie przedsięwzięciem 
niełatwym i kosztownym.

Katarzyna 
i Jerzy Samusikowie

Ruiny nad Bzurą

Przy trasie z Warszawy 
do Poznania, na wy

niosłej piaszczystej skar
pie nad Bzurą stoją ma
lownicze ruiny, których 
omszałe czerwone frag
menty kontrastują z ziele
nią drzew porastających 
wzniesienie. Historia od
dalonego 54 km od stolicy 
Sochaczewa sięga cza
sów średniowiecznych. 
Przed wiekami znajdowała 
się w tym miejscu niewiel
ka osada lenna ukryta 
w lasach Puszczy Kampi
noskiej. Powstanie miasta 
i rozwijająca się prężnie 
kolonizacja rolnicza spra
wiły, że już dawno pusz
cza odsunęła się od roga-

(fot. Tomasz Kaczyński)

tek miejskich. Przypuszczal
nie w XI w. na wysokiej skar
pie nad Bzurą stał gród strze
gący przeprawy przez rzekę. 
W 1221 r. była już w Socha
czewie kasztelania, której 
siedzibę, jak wykazały bada
nia archeologiczne, otoczono 
fosą i watem drewniano- 

-ziemnym. W 1286 r. siedzi
ba kasztelańska zostata 
zniszczona i spalona pod
czas najazdów Litwinów i Ru
sinów. Murowany zamek 
wzniesiono na skarpie praw
dopodobnie w połowie XIV 
w., skoro w 1355 r. Kazimierz 
Wielki nadał go Ziemowitowi 

III, księciu mazowieckie
mu. W 1476 r. Sochaczew 
został włączony do Króle
stwa Polskiego i stał się 
siedzibą starosty. Prace 
archeologiczne pozwoliły 
ustalić, że w XVI w. zamek 
miał zewnętrzne mury 
i drewnianą zabudowę. 
W okresie szwedzkiego 
„potopu” zamek został 
zniszczony, choć kilka
krotnie podejmowane byty 
próby jego odbudowy. 
W 1790 r. ówczesny staro
sta częściowo rozebrał 
średniowieczne mury i na 
ich miejscu wzniósł dom 
mieszkalny.

Izabela Kaczyńska
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„Olenderskie” zabytki 
pod Warszawą

1. Nadwiślański pejzaż w okolicy Leoncina

P
ejzaż w dolinie 
wiślanej jest siel
ski i bardzo ma
lowniczy. W korycie 

Wisły tkwią ogromne 
wyspy piaszczystych 
lach, na których latem 
przebywają czaple siwe 
i losie. Wiele tutaj staro
rzeczy z chronioną roś
linnością. Znajdują się 
też mało znane zabytki 
z „olenderskiego” okre
su w historii Powiśla, 
których stale ubywa.

Od XV w. sprowadza
no do Polski osadni
ków z Holandii, Flan
drii i Fryzji, obezna
nych z gospodarowa
niem na terenach zale
wanych przez powo
dzie. Nad mazowiec
kim odcinkiem Wisły 
osadnicy pojawili się 
w XVIII w. i byli naj
częściej Niemcami, ale 
wszystkich kolonistów 
zwano „Olendrami”. 
Umiejętnie wykorzy

stywali muł rzeczny, 
użyźniający grunty, 
które z roku na rok da
wały lepsze plony. Do
my budowali na usypa
nych sztucznie wzgór
kach, pola grodzili wy
platanymi, wiklinowy
mi płotami. Tworzyli 
doskonale zorganizo
wane wspólnoty. Po 
drugiej wojnie świato
wej musieli opuścić 
swoje sioła, ale do dziś 

przetrwały ślady ich 
gospodarki: nieliczne 
domy, kaplice, opusz
czone cmentarze. War
to je obejrzeć, szcze
gólnie między Kazu- 
niem i Płockiem, bo
wiem niedługo może 
ich zabraknąć.
W Kazuniu stoi jeszcze 
budynek dawnego domu 
modlitwy mennonitów, 
dzisiaj jest to dom 
mieszkalny. Budynek
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2. Oryginalny 
budynek 
kolonistów 
„olenderskich” 
w Wilkowie 
nad Wistą

3. Dawny 
drewniany 
zbór 
ewangelicko- 
-augsburski 
w Secyminie

4. Drewniana 
kaplica
z 1789 r.
na wydmie 
w Leoncinie

(zdjęcia: 
Lechosław
Herz)
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jest własnością urzędu 
gminy w Czosnowie, po 
1945 r. znajdowały się 
w nim szkoła, poczta, 
siedziba władz gmin
nych. Dziś zniszczony 
czeka na ratunek. W Le
oncinie, na grzbiecie 
wydmy stoi katolicka 
kaplica z 1789 r. W cza
sie wielkich powodzi 
gromadzili się tu ze 
swoim dobytkiem za
równo katolicy, jak i ko
loniści ewangeliccy 
oraz liczni w okolicy 
mieszkańcy wyznania 
mojżeszowego. W Wil
kowie nad Wisłą można 
jeszcze zobaczyć domy 
„olenderskie” na usypa
nych sztucznie wzgór
kach i podmurówkach 
z głazów, kryjące pod 
jednym dachem część 
mieszkalną i gospodar
czą. Niewiele ich i obec
ni właściciele rychło za
stąpią je nowymi doma
mi. W Secyminie 
w 1923 r. wyznawcy 
Kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego posta
wili drewniany zbór, 
obecnie służący katoli
kom. Proboszcz secy- 
miński, ks. Tadeusz Ja
worski, zainteresował 
kościółkiem Prymasa 
Polski, kardynała Józefa 
Glempa i może dojdzie 
do utworzenia czegoś na 
kształt ośrodka ekume
nicznego. Nie ma już 
wiklinowych płotków, 
choć czasami można do
strzec wykonane współ
cześnie, nawiązujące do 
tradycyjnych.

Lechosław Herz

Akcja dwory

Tyle pozostało

Dwory murowane, 
oparte na wło
skich wzorach, 
pojawiły się w Polsce 

w XVI w. Były to miej
sca ufortyfikowane, czę
sto otoczone fosą i naje
żone palisadą, bardziej 
przypominające zbrojną 
stanicę niż dom miesz
kalny.
Dwór w Łopatkach, od
dalony o 3 km na połu
dniowy zachód od Łaska, 
przetrwał do dnia dzisiej
szego, choć przypomina 
budynek gospodarczy. 
Zbudowano go w drugiej 
połowie XVI w. jako 
dwór obronny. Obecnie 
ma dwie kondygnacje. 
dole znajdują się sklepio
ne piwnice, wyżej dwie 
izby, kwadiaiowa sień 
i klatka schodowa; wyż
sze piętra dawno rozebra
no. W pomieszczeniach 
mieszkalnych umiesz
czono na kolebkowych 
sklepieniach ozdobne że
browania. Zachowały się 
zbrojone żelazem drzwi. 
Nad wejściem wisi ka
mienna tablica z herbami 
Leliwa i Poraj, datą bu
dowy „1563” i nazwi
skiem fundatora, Hiero
nima Bużeńskiego. Pod 
spodem częściowo zatar
ty napis po łacinie, który 
w wolnym tłumaczeniu 
brzmi: „Pan mój uczyni! 
mnie człowiekiem”.
Rodzina Bużeńskich wy
wodziła się z Burzenina 
leżącego niedaleko nad 
Wartą. Jan Długosz, opi
sując żywot św. Stanisła
wa, wspomina o Mścisia- 
wie z Burzenina, które
mu król Bolesław Śmiały 
porwał zbrojnie jego

1. Dawny dwór obronny 
w 1998 r.piękną żonę Krystynę. 

Wspomniany Hieronim 
Bużeński cieszył się 
wielkim poważaniem: 
był podskarbim wielkim 
królewskim i jednocze
śnie żupnikiem krakow
skim, które to stanowi
sko przynosiło ogromne 
dochody. Kasper Nie- 
siecki rysuje w swoim 
herbarzu następującą 
charakterystykę Hieroni
ma Bużeńskiego: „... 
Choć kalwin, dla księży 
katolickich szczodrobli-

2. Tablica poświęcona 
Hieronimowi Bużeńskiemu

(zdjęcia: 
Bohdan Olszewski)

wy, przyjaciel uczonych, 
w życiu nienaganny, mi
ły dla wszystkich, służył 
czterem królom, od 
wszystkich wielkiej do
znając akceptacji”. Pa
weł Jasienica w książce 
Ostatnia z rodu dodaje: 
„Kto by chciał cnotę ma-
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lować, a wizerunku nie 
miał, z Bużeńskiego by 
wzór brać powinien”.
Gdy podeszły wiek unie
możliwił podskarbiemu 
dalsze piastowanie urzę
du, podziękował za służ
bę. Król Stefan Batory 
w uznaniu zasług Bużeń
skiego wyznaczył mu 
roczną rentę w wysokości 
1600 złotych polskich, 
dorzucając jeszcze do
chody z kasztelanii sie
radzkiej. Hieronim Bu- 
żeński zmarł w 1580 r. 
w wieku 67 lat. Po przed
wczesnej śmierci jego sy
nów dwór w Łopatkach 
podupadł. Najpierw za
mieniono go na zbór 
ariański, potem na spi
chlerz zbożowy. Tylko 
kamienna tablica nad 
drzwiami przypomina, że 
była to przed wiekami 
obronna rezydencja pod
skarbiego wielkiego kró
lewskiego.

Bohdan Olszewski

Pałacyk myśliwski
W architekturze baro

kowej XVIII w. 
pojawiło się wiele 
budowli wznoszonych na 

planie elipsy. Pierwszą taką 
budowlą świecką na Śląsku

był niewielki pawilon my
śliwski we wsi Zwierzyniec 
koło Otmuchowa w woje
wództwie opolskim. Zwie
rzyniec był kiedyś małą osa
dą leżącą wśród kompleksu

Myśliwski pałacyk 
w Zwierzyńcu

(fot. Elżbieta Śledzińska)

Pokutna kapliczka

W księdze miejskiej Świdnicy (obecnie w Ar
chiwum Państwowym we Wrocławiu) za

chował się specyficzny dla prawa śląskiego do
kument - „compositio”, czyli umowa między 
mordercą a rodziną jego ofiary. Ugoda dotyczy 
stojącej do dziś w Pankowie (7 km na północ od 
Świdnicy) kamiennej kapliczki. Podpisanie 
„compositio” i jego realizacja przez oskarżone
go dawało mu wolność i odpuszczenie win. 
Gdyby morderca takiej umowy nie zawarł, ro
dzina zamordowanego miałaby prawo ukarać 
go „na gardle”, a mieszkańcy wsi skazać na ba
nicję. Pankowskie „compositio” spisane zostało 
między tamtejszymi chłopami: mordercą Merte- 
na Hygmanna-Łeonardem Schnorbeinem a żo
ną zmarłego - Agnieszką i jej przedstawicielami 
- ojcem Michałem Wentzelem i teściem Janem 
Hygmannem. Ugoda podpisana została przed 
sądem dominalnym w osobie rycerza Krzyszto
fa von Bocka. Spisany 20 marca 1494 r. doku
ment zobowiązywał Leonarda Schnorbeina do 
proszenia „na miłość boską" o wybaczenie jego 
czynów przez rodzinę poszkodowanego. Aby 
pokuta zostata dokonana, morderca winien od
być w przeciągu jednego roku pielgrzymkę do

Akwizgranu. Żeby przekonać wieś o pobycie 
w Akwizgranie, pątnik winien przywieźć po
świadczenie wiarygodnych świadków. Zabójca 
zobowiązany został również do ufundowania 
dla biednych z Pankowa 31 kąpieli oczyszcza
jących duszę. Ten szczególny rodzaj jałmużny 
obejmował zapłatę za kąpiel w publicznej łaźni 
oraz posiłek dla ubogich. Kolejnym punktem 
„compositio” była konieczność ufundowania 
„kamiennej kapliczki naprzeciw Pankowa przed 
mostem z krzyżem wewnątrz w przeciągu jed
nego roku". Kapliczka ta stoi do dziś na tle zbu
dowanego w okresie renesansu zamku, z które
go po 1945 r. pozostały tylko ruiny. Miejsce 
ustawienia kapliczki nie było zapewne miej
scem zbrodni czy pochówku ofiary, bo takie sy
tuacje byty odnotowywane w „compositiach”, 
ale ważnym punktem na drodze Śmiatowice- 
Pszenno, którą codziennie chodzili mieszkańcy 
Pankowa. Krucyfiks w niszy, jako symbol poku
ty za grzechy i oczyszczenia z win, miał prowo
kować przechodniów do modlitwy.

Dagmara Adamska
(fot. Dagmara Adamska)
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lasów należących do otmu- 
chowskiego majątku bisku
pów wrocławskich. W latach 
1713-1714 Micha! Klein, 
nadworny budowniczy bi
skupa Franciszka Ludwika 
von Neuburg, wybudował tu 
nieduży owalny pałacyk, 
który miał służyć biskupowi 
jako miejsce wypoczynku 
w czasie polowań. Nie jest 
pewne, czy sam Klein pro
jektował pałac. Istnieje hi
poteza, że był to projekt je
zuity Krzysztofa Tautscha. 
Brak jest jednak danych źró
dłowych potwierdzających 
to przypuszczenie. Michał 
Klein (ok. 1660-1725) po
chodził z Węgier. W latach 
osiemdziesiątych XVII w. 
przybył na Śląsk i pracował 
w zespole budowlanym ar
chitekta Mateusza Kirchber- 
gera. W 1689 r. został mi
strzem murarskim w cechu 
budowlanym w Nysie. Czte
ry lata później otrzymał po
sadę budowniczego miej
skiego i starszego cechu 
w tym mieście. W 1714 r. 
został nadwornym budowni
czym biskupa Franciszka 
Ludwika. Z kolei Krzysztof 
Tautsch (1673-1731) - 
wszechstronny artysta (ma
larz, architekt i projektant 
wnętrz) pochodził z Inns- 
brucka. W 1695 r. wstąpił do 
zakonu jezuitów, na Śląsk 
przybył w 1722 r. i począt
kowo pracował głównie dla 
jezuitów, projektując wnę
trza ich świątyń (Wrocław, 
Kłodzko, Nysa). Od 1724 r. 
został zatrudniony przez bi
skupa Franciszka Ludwika 
przy pracach budowlanych 
w Nysie. Daty i znane fakty 
nie potwierdzają hipotezy, 
że autorem projektu pałacy
ku mógł być Krzysztof 
Tautsch. ale jest prawdopo
dobne, że jeszcze przed osta
tecznym przybyciem do 
Wrocławia i Nysy miał on 
już kontakty z mecenatem 
artystycznym biskupa Fran
ciszka Ludwika.
Pałacyk myśliwski w Zwie
rzyńcu należy do typu owal
nych budowli powstających 
w tym czasie w Czechach 
i Austrii. Pierwowzorem dla 
nich jest projekt pawilonu 
ogrodowego pałacu Altha- 
nów w Wiedniu, wykonany 

Wojna 
przed wojną

przez słynnego architekta 
wiedeńskiego Johanna Bern
harda Fischera von Erlach 
(1656-1723). Zwierzyniecka 
budowla na pewno była 
wzorowana na projektach 
Fischera. Może to właśnie 
Tautsch (przebywał wtedy 
w Czechach i pewnie znał 
najnowsze tutejsze realiza
cje) podsunął biskupowi taki 
projekt myśliwskiego pawi
lonu, zaś Klein zajął się jego 
realizacją, zresztą znacznie 
upraszczając pierwowzór. 
W rezultacie powstała bar
dzo interesująca budowla, 
choć nieduża i skromna. Sta
nowi ona jednolitą, cylin
dryczną bryłę, bez żadnych 
bocznych przybudówek, 
które występują w realiza
cjach czeskich.
Jest to budowla dwukondy
gnacyjna, a jednolitą bryłę 
urozmaicają jedynie: gzyms 
oddzielający parter od pię
tra, gzymsy pod okapem da
chu oraz obramienia okien 
i drzwi. Całość pokrywa 
mansardowy dach kryty bla
chą, nad którym góruje cy
lindryczna wieża pokryta da
chem namiotowym. Owalna 
bryła pałacu narzuciła orygi
nalne rozplanowanie wnętrz. 
Na parterze znajduje się 
eliptyczna sień, do której 
prowadzą cztery korytarze 
usytuowane wzdłuż dłuższej 
i krótszej osi elipsy. Pomię
dzy korytarzami znajdują się 
po dwa pomieszczenia. Do 
korytarza od strony północ
nej przytyka eliptyczna klat
ka schodowa prowadząca na 
piętro, gdzie kiedyś znajdo
wały się reprezentacyjne 
apartamenty: owalny salon 
i amfiladowo rozlokowane 
wokół niego pokoje; właśnie 
nad salonem wznosi się wie
ża. Wnętrza pałacu niegdyś 
były bogato zdobione sztu
kateriami. Zachowały się 
ozdobne obramienia komin
ków wykonane w 1722 r. 
przez włoskich sztukatorów 
Alberta i Antonia Albuzzich. 
Obecnie pałac jest w prywat
nych rękach. Właściciele 
prowadzą prace remontowe 
mające przywrócić budowli 
właściwy wygląd. Zadbany 
jest także mały park.

Elżbieta Śledzińska

Po zakończeniu pierw
szej wojny światowej 
na mocy Traktatu 
Wersalskiego utworzono 

Wolne Miasto Gdańsk, które 
znajdowało się pod wyłącz
nym wpływem Niemiec. 
Polska, na podstawie art. 
104 tego traktatu, uzyskała 
z dniem 10 stycznia 1920 r. 
prawo do zorganizowania 
własnej służby pocztowo-te- 
lefonicznej w porcie gdań
skim. Uzupełnieniem tych 
postanowień była Konwen
cja Paryska podpisana 9 li
stopada 1920 r., według któ
rej przysługiwało Polsce 
prawo założenia w porcie 
gdańskim placówki poczto- 
wo-telegraficznej, utrzymu
jącej bezpośrednią łączność 
z krajem. Ze względu na nie
domówienia w Konwencji 
Paryskiej. 24 października 
1921 r. w Warszawie uzgod
niona została jeszcze jedna 
umowa, którą ze strony pol
skiej podpisał Leon Pluciń
ski, a ze strony gdańskiej se
nator Juliusz Jewelowski; 
ujmowała ona całość spraw 
związanych z urządzeniem 
i utrzymaniem poczty pol
skiej w porcie gdańskim.
10 marca 1920 r. urucho
miony został pierwszy urząd 
pocztowy w Gdańsku pod 
nazwą „Urząd Ekspedycji 
Pocztowej”, którą w roku 
1922 zmieniono na „Polski 
Urząd Pocztowy Nr 1”. 
Urząd ten zajmował się 
przyjmowaniem paczek 
przychodzących do kraju 
z zagranicy oraz wysyłaniem 
paczek i korespondencji za 
granicę. Na podstawie spe
cjalnej umowy pomiędzy 
władzami Polski i Wolnego 
Miasta Gdańska 17 kwietnia 
1923 r. na Głównym Dwor
cu Kolejowym w Gdańsku 
uruchomiony został Polski

WYKRYWACZE METALI
(0-22) 758 73 48 

Urząd Pocztowy Nr 2. Urzę
dy te nie były dostępne dla 
ludności. 5 stycznia 1925 r. 
zarządzeniem Generalnej 
Dyrekcji PiT został urucho
miony Polski Urząd Poczto- 
wo-Telegraficzny Nr 3, 
w dużym budynku przy ul. 
Heweliusza. Jednocześnie 
uruchomiono swoją służbę 
pocztową, porozwieszano 
polskie skrzynki na listy 
i zatrudniono własnych li
stonoszy. Już następnej nocy 
po uruchomieniu poczty 
„nieznani sprawcy” zamalo
wali polskie orły na skrzyn
kach pocztowych, rozpoczy
nając serię wystąpień i napa
ści antypolskich.
Dla użytku nowej poczty po
stanowiono wydać odrębne 
znaczki pocztowe. Były to 
znaczki krajowe obiegowe 
z czarnym typograficznym 
nadrukiem „Port/Gdańsk”. 
Nie istniał jednak bezwarun
kowy przymus używania 
tylko tych znaczków, często 
korzystano ze znaczków bę
dących w obiegu na obsza
rze RP. Jednak używanie 
znaczków tzw. przedruko
wanych zaznaczało polską 
obecność w Gdańsku.
11 listopada 1938 r., z okazji 
dwudziestej rocznicy odzy
skania niepodległości, pol
skie władze pocztowe wpro
wadziły do obiegu serię skła
dającą się z 13 znaczków, 
przedstawiającą najważniej
sze wydarzenia z dziejów 
Polski. Wraz z wymienioną 
serią, zwaną historyczną, 
wydrukowano również 
znaczki przeznaczone dla 
Poczty Polskiej w Gdańsku 
w czterech różnych kolo
rach, lecz o jednakowym ry
sunku o wartościach 5, 15, 
25 i 55 gr, zwane wydaniem 
definitywnym. Znaczki tego 
wydania formatem oraz sty
lem rysunku do złudzenia 
przypominają znaczki serii 
historycznej. Wydanie defi
nitywne, jak i 11 pierwszych 
znaczków serii historycznej.
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1. Znaczek
zwany przedrukowanym

2. Znaczek
z fragmentem plafonu

3. Znaczek
z rysunkiem szyszaka 
i mieczy krzyżackich

4. Seria gdańskich 
znaczków odwetowych

5. Druga wersja 
znaczka z il. 3

2

projektował W. Boratyński. 
Projektant, który wygrał 
konkurs otwarty jeszcze 
w 1937 r., nie spodziewał 
się, że projekty jego, 
a przede wszystkim znaczek 
o wartości 15 gr serii histo
rycznej i znaczki wydania 
definitywnego, wywołają 
dyplomatyczną burzę zwaną 
„wojną znaczkową”. Rysu
nek znaczków dla Poczty 
Polskiej w Gdańsku przed
stawia fragment plafonu (ok. 
1611-1614) Izaaka van den 
Blocke z letniej sali obrad ra
tusza gdańskiego. Na pierw
szym planie widać postacie 
polskich szlachciców, sprze
dających zboże kupcowi 
gdańskiemu. Po lewej stro
nie znaczka widoczna cha
rakterystyczna dla portu 
gdańskiego brama dźwigo
wa, w górnej części umiesz
czony jest napis „Poczta 
Polska” i obok drobnymi li
terami w dwu wierszach 
„Port/Gdańsk”. U dołu znaj
duje się napis wyjaśniający 
rysunek: „Gdańsk w XVI 
wieku”.
Konkursowy projekt znacz
ka o nominale 15 gr serii hi
storycznej przedstawiał pol

skiego rycerza rażącego ko
pią Krzyżaka w białym 
płaszczu z czarnym krzyżem 
na piersiach. Projekt został 
zatwierdzony, sztych wyko
nany i PWPW przygotowało 
wszystko do druku, gdy roz
kaz z góry nakazał zmianę 
motywu, co było podykto
wane ostrożnością władz 
RP, aby nie zadrażniać na
piętej już sytuacji z Niemca
mi. Nowy projekt znaczka, 
wykonany przez Boratyń
skiego, przedstawiał Włady
sława Jagiełłę oraz królową 
Jadwigę oddającą wraz z ak
tem darowizny szkatułę 
z kosztownościami rektoro
wi Uniwersytetu Krakow
skiego. U stóp pary królew
skiej leży szyszak krzyżacki 
i słynne dwa miecze, które 
już tylko symbolicznie przy
pominały zwycięską bitwę 
pod Grunwaldem z 1410 r. 
Zdawało się, że wszystko 
jest w porządku. Po ukaza
niu się serii znaczków histo
rycznych, wspomnienie klę
ski grunwaldzkiej władze 
niemieckie przyjęły za obra
zę. Negocjacje podjął senat 
Wolnego Miasta Gdańska, 
żądając wycofania zarówno

znaczków wydania defini
tywnego, jak i znaczka serii 
historycznej o wartości 15 
gr. Władze polskie odmówi
ły wycofania znaczków.
17 stycznia 1939 r. senat 
Wolnego Miasta Gdańska 
wydal czteroznaczkową se
rię tzw. odwetową, wydru
kowaną w Państwowej Dru
karni w Berlinie. Seria ta by
ła wydana z okazji 125-lecia 
złączenia - jak głosili wy
dawcy - „starego miasta 
hanzeatyckiego Gdańska 
z Prusami”. Z serii tej zna
czek o wartości 25 fenigów 
i napisem „Klęska Stefana 
Batorego u ujścia Wisły” 
przedstawiał „zwycięstwo” 

wojsk gdańskich nad woj
skami Stefana Batorego 
w bitwie nad Wisłoujściem 
w 1577 r.
Rząd polski, prowadząc po
litykę niepogarszania sto
sunków z Niemcami hitle
rowskimi, wycofał z obiegu 
znaczek za 15 gr, wprowa
dzając 2 marca 1939 r. no
wy o nieco zmienionym ry
sunku, na którym usunięto 
miecze krzyżackie i zastą
piono je ornamentem z tar
czą z orłem polskim i pogo
nią litewską, zaś w orna
ment wpleciono lilie ande
gaweńskie, rodowy herb 
królowej Jadwigi. W odpo
wiedzi na ten krok władz 
polskich 30 czerwca 1939 r. 
Wolne Miasto Gdańsk wy
cofało z obiegu „serię odwe
tową” i tak zakończyła się 
„wojna znaczkowa”. Dnia 1 
września 1939 r. o godzinie 
4.35 działa pancernika 
„Schleswig-Holstein” za
częły ostrzeliwać koszary 
polskie na Westerplatte, zaś 
oddziały gdańskiej policji 
i SS zaatakowały Pocztę 
Polską na ul. Heweliusza.

Tadeusz Loster
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Deptak na palach

Sopockie molo to nie 
tylko wybieg w mo
rze, to także miejsce 
inspiracji twórczej dla lu

dzi pióra, malarzy i piosen
karzy. Trafiają na nie za
kochani, kuracjusze, pod- 
patrywacze mody i oby
czajów oraz miłośnicy pta
ków. Swoistą atmosferę te
go „deptaku na palach” 
tworzą morskie fale, wiatr 
i krzyk białych mew.

Pierwsze molo wybudo
wali tu w 1817 r. Rosjanie 
jako przystań dla okrętów 
wojennych. Opuszczając 
wybrzeże, spalili pomost. 
Założyciel kąpieliska 
w Sopocie Jean Georges 
Haffner, były lekarz armii 
napoleońskiej osiadły 
w Gdańsku, w 1827 r. wy
budował kładkę długości 
41 m, rozbieraną na zimę. 
W 1842 r. wciąż jeszcze 
rozbierane molo przekro
czyło 60 m długości. Ko
lejne przebudowy i udo
skonalenia stopniowo je 
powiększały, a także za
mieniały w konstrukcję 
stałą, wynoszącą w 1882 
r. do 100 m, w 1892 r. do 
150 m, a w 1900 r. do 200 
m. Gdy w 1902 r. Sopot 
otrzymał prawa miejskie, 
w latach 1902-1904 molo 
znacznie rozbudowano, 
wydłużając je o 63 m, a po 
stworzeniu Parku Kura
cyjnego w 1927 r. osią
gnęło 455 m. Podobną 
konstrukcję oddano do 
użytku w 1933 r. w Gdy- 
ni-Orłowie. Tamtejsze 
molo miało 500 m długo
ści i było dłuższe od so
pockiego. W 1939 r. So
pot ponownie objął palmę 
pierwszeństwa, jego molo 
wydłużono do 512 m i za
opatrzono w ostrogę połu
dniową, którą przeznaczo
no do cumowania łodzi.

Sopockie molo składa się 
z kilku części, które two
rzą ciąg spacerowy pro
wadzący w głąb morza. 
Główny element o szero
kości 10 m i długości 395 
m, z rozszerzeniem dla ła
wek wypoczynkowych, 

nych palach o średnicy od 
30 do 35 cm, wbitych 
w dno na głębokość 7 
m i wystających nad lustro 
wody około 4 m.
Po drugiej wojnie świa
towej przez dłuższy 
okres mola nie remonto

no ją i poddano remonto
wi, który przeprowadziła 
sopocka firma „Marti- 
nex”. Warto przypo
mnieć, że w kierunku 
mola biegnie ul. Bohate
rów Monte Cassino (do 
1945 r. ul. Morska), któ-

Oslwtbad żoppot - Slrand
u. S«sleg

1.2. Sopockie molo 
na pocztówce 
w 1926 r. (1)
i obecnie (2)

(fot. Wiestaw M. Zieliński)

wychodzi z części lądo
wej, tzw. solarium o wy
miarach 45,5x42 m. Gło
wica mola ma 102,5 m, 
a boczna ostroga usytu
owana prostopadle do osi 
mola - 132 m. Konstruk
cja oparta jest na drewnia

wano. W 1959 r. weszło 
w skład Kąpieliska Mor
skiego Sopot i odtąd 
podlega systematycznym 
pracom konserwacyj
nym. Stosunkowo nie
dawno sztorm uszkodził 
głowicę mola. Rozebra

ra od początku istnienia 
kąpieliska była główną 
arterią i spacerowym 
deptakiem Sopotu (zob. 
artykuł o molu w Anglii 
na s. 36).

Piotr Załęski
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Kolejką 
ze Śmigla

W dniu 10 marca 1897 r. 
sejmik powiatu śmi
gielskiego podjął 

uchwałę o budowie wąskotoro
wej kolei powiatowej. Projekt 
przewidywał budowę linii 
z Krzywina przez Zgliniec, Sta
re Bojanowo, Śmigiel, Wieli
chowo do Ujazdu. Do realizacji

oraz wagony osobowe i towaro
we, przygotowując się w ten 
sposób do otwarcia linii. W na
stępnym roku dokupiono jesz
cze jeden parowóz czteroosiowy 
w tej samej fabryce.
Pierwszy odcinek kolei z Krzy
wina do Starego Bojanowa od
dano do użytku 17 września

projektu przystąpiono w 1898 r., 
wykonując wszystkie roboty 
przy pomocy miejscowych ro
botników. Dla linii przyjęto sze
rokość toru 1000 mm. W 1899 r. 
zakupiono dwa parowozy trzy- 
osiowe i dwa czteroosiowe po
chodzące z fabryki Krauss & Co 

1900 r.. następny ze Starego 
Bojanowa przez Śmigiel do 
Wielichowa 30 października 
1900 r., zaś ostatni odcinek ze 
stacji Wielichowo do stacji 
stycznej w Ujeździe urucho
miono 1 września 1901 r. Łącz
na długość eksploatowanych li

nii wyniosła 54,6 km. W tym 
czasie kolej dysponowała 
ośmioma wagonami osobowy
mi i ponad setką wagonów to
warowych, realizując przy ich 
użyciu przewozy wynoszące 
około 60 000 ton towarów i po
nad 100 000 pasażerów. Nowo

1. Schemat linii 
Śmigielskiej Kolei Dojazdowej

2. Śniaty - wagon motorowy
nad kanałem Obry

3. Stacja kolejowa w Śmiglu

(rys. i zdjęcia: Marek Barszcz) 

Mtyn w północnej części wsi
Nowe Sady koto Fredropola 

jest jedynym funkcjonującym mły
nem wodnym w okolicy i najstar
szym tego typu w całym woje
wództwie przemyskim. Trudno do
kładnie ustalić czas jego powsta
nia, ale wiąże się zapewne z kolo
nizacją niemiecką w latach osiem
dziesiątych XVIII w. To właśnie 
osadnicy niemieccy pozostający 
tu do 1940 r. nadali nowo powsta
łemu przysiółkowi nazwę Falken- 
berg. Po drugiej wojnie światowej 
młyn objął obecny właściciel - 
Piotr Ogonowski. Wcześniej jed
nak mtyn przechodził zmienne 
dzieje; na futrynie drzwi wejścio
wych zachowa) się ślad po mezu
zie - zwitku pergaminu z modlitwą 
Szema, przybitym dawniej w spe
cjalnym futerale w odrzwiach każ-

Stary mtyn

1.2. Widok młyna (1)
i jego silnik
z 1928 r. (2)

(zdjęcia:
Bożena Korecka-Szczerba)

dego żydowskiego domu, co 
wskazuje, że mtyn pozostawał 
uprzednio w rękach żydowskich. 
Urządzenia młyńskie napędza tur
bina zasilana wodami Wiaru spły
wającymi tu wśród starych wierzb. 
Woda napędza również generator 
elektryczny. W rezerwie pozostaje 
imponujący i do dziś sprawny jed- 
nocylindrowy, wysokoprężny silnik 
spalinowy Deutza z 1928 r.
Dziś mtyn nadal miele mąkę. Czy 
jednak coraz niższe z roku na rok 
stany wód w rzece, uniemożliwia
jące normalną pracę turbiny przy 
równoczesnym malejącym zainte
resowaniu okolicznych rolników, 
pozwolą na dalszą działalność?

Bożena 
Korecka-Szczerba
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powstałe przedsiębiorstwo ko
lejowe było w zasadzie firmą 
dochodową. Znajdowało się 
ono pod kontrolą niemieckich 
władz powiatowych. Zarząd 
kolei stanowiła Komisja Kole
jowa, składająca się z sześciu 
osób: przewodniczący - urzę
dujący landrat, trzech przedsta
wicieli śmigielskiego sejmiku, 
jeden reprezentant prezesa re- 
jencji poznańskiej oraz przed
stawiciel Królewskiej Dyrekcji 
Kolei w Poznaniu. Bieżącą 
eksploatacją kolei zajmował 
się dyrektor Śmigielskich Ko
lei Powiatowych.
Z uwagi na bardzo mały ruch 
pociągów i wysokie koszty eks
ploatacji w 1905 r. rozebrano 
odcinek Ujazd - Łubnica. Mate
riał z rozbiórki tej linii wyko
rzystano do budowy nowego 
odcinka ze stacji Wielichowo 
do Rakoniewic, otwartego 

1 sierpnia 1910 r. Do czasu za
kończenia pierwszej wojny 
światowej Śmigielskie Koleje 
Powiatowe, realizując liczne 
przewozy, przyczyniały się do 
intensyfikacji rozwoju powiatu 
śmigielskiego. W 1918 r. prze
prowadzono rozbudowę zaple
cza i warsztatów kolejowych 
w Śmiglu. W wyniku powstania 
wielkopolskiego tereny powiatu 
śmigielskiego znalazły się 
w obrębie Polski. Przejęta przez 
polskie władze kolej znajdowa
ła się w fatalnym stanie tech
nicznym i finansowym. Wyeks
ploatowana ponad miarę 
w okresie wojny, obciążona 
długiem zaciągniętym na budo

wę warsztatów, zagrożona była 
w swoim istnieniu. W kolej
nych latach po odzyskaniu nie
podległości zarząd kolei zacią
gał coraz większe pożyczki 
bankowe, próbując ratować złą 
sytuację finansową. Mimo tego 
stan techniczny linii pogarsza! 
się coraz bardziej i w związku 
z tym w czerwcu 1923 r. woje
woda poznański wydal decyzję 
o zamknięciu linii z uwagi na 
zagrożenie bezpieczeństwa ru
chu. Władze kolei przystąpiły 
w tym samym roku do napra
wiania uszkodzeń linii i taboru, 
przywracając stopniowo ruch, 
najpierw na odcinku Śmigiel - 
Stare Bojanowo, później Stare 
Bojanowo - Krzywin, a następ
nie do Wielichowa. W tym cza
sie rozebrano nieeksploatowany 
odcinek Wielichowo-Gradowi- 
ce, wykorzystując odzyskany 
materiał do remontu pozosta
łych linii. Dzięki tym działa
niom oraz restrykcyjnej polity
ce oszczędnościowej w połowie 
lat dwudziestych kolej stała się 
dochodowa i zarząd przedsię
biorstwa rozpoczął stopniowe 
spłacanie długów. Jednak do
piero w 1927 r. i następnych la
tach przeprowadzono inwesty
cje, np. wyremontowano trzy 
parowozy i wagony osobowe, 
uporządkowano teren stacji 
w Śmiglu i wydrukowano nowe 
bilety, które zastąpiły użytko
wane dotychczas bilety nie
mieckie. zakupiono także auto
bus marki ford, który eksploato
wano na trasie Śmigiel - Stare 
Bojanowo.

W 1932 r., w związku z likwida
cją powiatu śmigielskiego i włą
czeniem jego terenów do powia
tu kościańskiego, nastąpiła 
zmiana nazwy na Kościańską 
Wąskotorową Kolej Powiatową 
w Śmiglu. W tym czasie ograni
czono znacznie ruch pociągów, 
przedsiębiorstwo jednak przy
nosiło straty aż do wybuchu dru
giej wojny światowej. Podczas 
wojny kolej znalazła się pod za
rządem niemieckim. W 1944 r. 
wzbogaciła się o dwa nowe trzy- 
osiowe parowozy zbudowane 
w firmie Krauss Maffei, doko
nano również gruntownego re
montu torowisk, a ruch kolejo
wy zwiększył się niemal dwu
krotnie.
Natychmiast po wyzwoleniu 
pracownicy kolei przystąpili do 
usuwania zniszczeń wojennych, 
wznawiając w krótkim czasie 
normalny ruch pociągów. Jed
nak mimo znacznego zwiększe
nia się przewozów pasażerskich 
i towarowych, kolej pracowała 
z ciągłym deficytem. Dnia 1 lip- 
ca 1949 r. kolej śmigielska zo
stała znacjonalizowana i prze
szła pod zarząd PKP. Nowy 
właściciel już w 1951 r., w ra
mach ogólnopolskiej akcji ujed
nolicania szerokości torów kolei 
wąskotorowych, rozpoczął prze
kuwanie torów z szerokości 
1000 na 750 mm. Rozpoczęto 
też gruntowny remont torowisk, 
wymieniając niemal cały mate
riał, dokonano wymiany taboru, 
wysyłając na inne koleje pojaz
dy dostosowane do szerokości 
toru 1000 mm, a sprowadzając 

używany i nowy sprzęt 
odpowiedni dla 750 mm. Wpro
wadzono także do eksploatacji 
wagony motorowe o napędzie 
benzynowym i przewozy pasa
żerskie wzrosły niemal do mi
liona osób rocznie, a towarowe 
przewyższały wartość stu tysię
cy ton.
W połowie lat sześćdziesią
tych wprowadzono do eksplo
atacji wagony-transportery, co 
w znacznym stopniu usprawni
ło przewozy towarowe, likwi
dując kosztowny przeładunek 
z wagonów normalnotorowych 
na wagony wąskotorowe. Mi
mo tego na niektórych odcin
kach dal się odczuć stopniowy 
spadek przewozów. I czerwca 
1973 r. zamknięty został odci
nek Wielichowo-Rakoniewice. 
Kolejną zamkniętą linią był 
odcinek Zgliniec-Krzywin 
(1979 r.), a na początku lat 
dziewięćdziesiątych zamknię
to i rozebrano odcinek Stare 
Bojanowo-Zgliniec.
Obecnie PKP eksploatują linię 
Stare Bojanowo-Śmigiel-Wieli- 
chowo. Ruch pasażerski utrzy
mywany jest na odcinku Stare 
Bojanowo-Śmigiel-Śniaty za 
pomocą wagonów motorowych 
produkcji rumuńskiej. Całe ist
niejące torowisko wpisane jest 
do rejestru zabytków. Należy 
mieć nadzieję, że dzięki docho
dom z ruchu towarowego Śmi
gielska Kolej Dojazdowa jesz
cze długo będzie służyła miesz
kańcom rejonu poznańskiego.

Marek Barszcz

Drogowskaz

Założone w 1880 r. w Karkonoszach 
stowarzyszenie turystyczne Reisenge- 

birgsverein (RGV) za cel główny stawiało 
szerokie udostępnienie piękna gór przez 
wytyczanie i znakowanie szlaków. Zanim 
zaczęto używać - jak dziś - różnobarw
nych znaków malowanych, posługiwano 
się systemem kamiennych drogowskazów, 
uzupełnianych napisami i strzałkami, wy
kuwanymi bezpośrednio w skatach. Rów
nież napisy na drogowskazach byty cza
sem ryte, częściej jednak malowane czar
ną lub biatą farbą. Ustawiane na rozstajach 
dróg kamienne słupki prowadziły turystę od 
punktu do punktu, do nich też odwoływały 
się opisy tras w dawnych przewodnikach. 
Część z nich funkcjonowała do 1945 r., 
równocześnie ze znakami malowanymi. 
Nieliczne, przewrócone lub skryte w zaro

ślach przetrwały i są interesującymi zabyt
kami dziejów dolnośląskiej turystyki.
Jeden z takich drogowskazów leży w po
bliżu Starościńskich Skat w Rudawach Ja
nowickich. Porzucony od ponad pól wieku, 
zachował wyraźne ślady napisów, umożli
wiające rozszyfrowanie miejscowości, do 
których niegdyś kierował. U góry, oddzie
lona czarnym pasem, widnieje nazwa 
„miejsca postoju”: Backofenstein, czyli 
skałka Piec. Poniżej strzałka wskazuje 
marszrutę do pięciu miejsc. Są to kolejno: 
Bolzenschloss, czyli ruiny zamku Bolczów, 
gdzie istniała gospoda turystyczna RGV, 
Jannowitz - Janowice Wielkie, Walters
dorf - wieś Mniszków, Ochsenberg - góra 
Wołek oraz najdalej położony Kupferberg 
- miasteczko (dzisiaj wieś) Miedzianka. 
Ponieważ drogi do wymienionych miejsc 
nie leżą w jednej linii, drogowskaz odsyłać 
musiat do rozgałęzienia szlaków - i kolej
nego drogowskazu.

Jarosław Komorowski 
(fot. Waldemar Komorowski)
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Zagadki schronów
Kompleks schronów 

w Konewce koło Spa
ły jest znany jako ta
jemnicze „Bunkry Goeringa”, 

miejsce domniemanego ukry
cia Bursztynowej Komnaty 
i innych zrabowanych przez III 
Rzeszę skarbów z całej Euro
py. Mówiąc o potężnych schro-

wany został przez Niemców 
w 1941 r. Do budowy wyko
rzystywana była przymusowa 
praca jeńców belgijskich.
Głównym obiektem jest schron 
kolejowy, do którego ze stacji 
kolejowej Jeleń biegły przez 
gęsty las tory kolejowe. Schron 
wybudowano w formie luku 

ścia, umieszczone co kilka me
trów.
Najbardziej na północ wysunię
tym obiektem jest dwupozio
mowy schron o wysokości 10 
m i grubości ścian 2 m. Główne 
wejście prowadzi na górną kon
dygnację bunkra, na dolną zaś 
zejście po klamrach z wnętrza 

twórcze dieslowskie i parowe. 
Dla agregatu parowego zrzuca
no koks przez otwór w ścianie 
bunkra z przylegającego do 
niego ceglanego budynku. Za 
zapasową elektrownią wznosi 
się komin z cegły klinkierowej, 
będący szybem wentylacyj
nym.

1. Schron gtówny

2. Jeden z obiektów 
pomocniczych

3. Szyb wentylacyjny

(zdjęcia: Witold Fontner)

nach w Lasach Spalskich, rzad
ko wspomina się o bliźniaczym 
kompleksie hitlerowskich bun
krów w miejscowości Jeleń, 5 
km od Tomaszowa Mazowiec
kiego. Zespól, składający się 
z bunkra kolejowego i schro
nów pomocniczych, wybudo

prowadzącego ze wschodu na 
północ. Bunkier kolejowy - to 
budowla o długości 340 m, wy
sokości 10 m i szerokości 15 
m; grubość ścian dochodzi do 3 
m. Wjazd zamykany był potęż
nymi pancernymi drzwiami, 
a przez całą długość schronu 
biegnie oddzielny korytarz 
o szerokości 2 m, podzielony 
na kilka samodzielnych po
mieszczeń. Pomieszczenia te 
mają otwory wentylacyjne 
i były zamykane hermetycznie 
pancernymi drzwiami. Z obu 
stron schronu znajdują się wyj

schronu i dwa wejścia z ze
wnątrz (obecnie zamurowane). 
Na zachód od bunkra pomocni
czego i na północ od głównego 
schronu znajdują się dwa 
schrony połączone wspólnym 
korytarzem (wysokość 6 m, 
grubość ścian 2 m). Schron po
łudniowy - to obiekt, w którym 
najprawdopodobniej były usta
wione maszyny produkcyjne, 
w północnym znajdowała się 
zapewne zapasowa elektrownia 
(cały kompleks był zasilany ze 
źródła zewnętrznego). Umiesz
czone tu były agregaty prądo

Do dziś ostatecznie nie ustalo
no przeznaczenia bunkrów 
w Jeleniu. Najbardziej prawdo
podobne jest, że służyły one 
pociągom sztabowym wojsk 
niemieckich operujących na 
froncie wschodnim. Często 
uważa się, że było to także 
miejsce ukrycia zrabowanych 
dzieł sztuki. Niektórzy sądzą, 
że schrony w Jeleniu i Konew
ce połączone były podziemnym 
tunelem, a. widoczne bunkry - 
to początek gigantycznych pod
ziemnych fabryk...

Witold Fontner
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„Najdłuższy spacer donikąd”

Mola są nieodłącznym 
elementem brytyjskich 
nadmorskich kuror
tów. W latach największej po

pularności, na przełomie wie
ków, było ich ponad sto, do dziś 
przetrwała niespełna połowa, 
z czego część w nie najlepszym 
stanie technicznym. Niewątpli
wie najciekawsze jest molo 
w Southend. Jako jedno z pierw
szych, ma burzliwą historię 
i jest najdłuższym molem na 
świecie, określanym jako „naj
bardziej wietrzny spacer doni
kąd”.
Pomysł budowy mola w Sou
thend pojawił się w latach dwu
dziestych ubiegłego wieku. Dla 
niewielkiego miasteczka leżące
go nad szerokim ujściem Tami
zy miało się stać sposobem na 
przyciągnięcie coraz popular
niejszych parowców, którymi 
zamożni londyńczycy wybierali 
się na wycieczki z biegiem rze
ki. Ostateczną decyzję podjęto 
w czerwcu 1829 r. i wkrótce po
tem burmistrz Londynu dokonał 
uroczystego wmurowania ka
mienia węgielnego. Rok później 
ukończono drewnianą konstruk
cję, liczącą 200 m. To jednak

1. Lądowa część mola
2. Kolejka na molu

(zdjęcia: Pawef Kubisztal)

nie wystarczyło i była ona stale 
przedłużana, aby w połowie 
XIX w. osiągnąć 1000 m. Jed
nocześnie pojawiły się konne 
zaprzęgi przewożące pasażerów 
i ich bagaże. W letnie dni przy
bijało tu pięć parowców dzien
nie i wydawało się, że Southend 
przeżywa szczyt swojej popu
larności, jednak prawdziwy 
przełom miał dopiero nadejść.
W 1856 r. ukończono budowę 
kolei łączącej londyńską metro
polię z Southend; szybko, rela
tywnie tanio i komfortowo mo
gły tutaj dotrzeć rzesze londyń- 
czyków. W tym samym czasie 
związki zawodowe wywalczyły 
skrócenie tygodnia pracy, uzna
no też, że wypoczynek wpływa 
dobrze na wydajność pracy. 
Wszystko to sprawiło, że w cią
gu kilku lat Southend z niewiel
kiego i raczej ekskluzywnego 
kurortu stal się prawdziwym 
ośrodkiem wypoczynkowym. 
Powstały liczne hotele, sklepy, 
puby, pojawili się sprzedawcy 
pamiątek. Molo pozostawało

Czarna Madonna
Mistyk i reformator religijny Andrzej Towiań- 

ski, którego idee wywarty wpływ na życie 
i twórczość Adama Mickiewicza i Juliusza Sło
wackiego, szczególną czcią darzy) wizerunek 
Czarnej Madonny z Einsiedeln - niewielkiego 
szwajcarskiego miasteczka, potożonego 
w centralnej części kraju, na zachodnim brzegu 
jeziora Sihl. Półtora wieku wcześniej inny wiel
ki Polak - król Jan III Sobieski ofiarował wotum 
cudownej figurce Matki Boskiej: dywan turecki 
zdobyty podczas odsieczy wiedeńskiej w 1683 
r. Popiersie króla odsłonięto w 1917 r. w sali 
monarchów tutejszego klasztoru benedykty
nów z inicjatywy Polaków zamieszkałych 
w Szwajcarii.
Tradycje sakralne Einsiedeln sięgają roku 964, 
kiedy biskup Konstancy przybyt na konsekrację 
pierwszego klasztoru benedyktynów. Jak głosi 
miejscowa legenda, usłyszał wówczas głos: 
„Wstrzymaj się synu, albowiem sam Bóg wy
święcił to miejsce”. Uznano to za cud, potwier
dzony później bullą papieską. Główny cel piel
grzymek - niewielką kaplicę wewnątrz kościoła 
z cudowną figurką Czarnej Madonny, usytu
owaną nieopodal wejścia - wybudowano 

w miejscu męczeńskiej śmierci św. Meinrada 
w 861 r. Szczególnego znaczenia, jako miejsce 
pielgrzymkowe średniowiecznej Europy, nabra
ło sanktuarium w Einsiedeln po 1300 r. W la
tach 1516-1518 w tutejszym opactwie kapela
nem i kaznodzieją byt Ulrich Zwingli. Po przyję
ciu reformy przez Zurych doprowadzit on do li
kwidacji tradycyjnych pielgrzymek mieszkań
ców Zurychu do Czarnej Madonny z Einsiedeln 
w Poniedziałek Wielkanocny.
Obecna, barokowa świątynia Matki Boskiej Pu
stelników zbudowana została w latach 1719- 
1735 według projektu Caspara Moorsbruggera. 
Wzorowano ją na kościele opackim w szwaj
carskim St. Gallen. Wystrój wnętrza jest dzie
łem braci Asam. Przed monumentalną, dwu- 
wieżową fasadą świątyni, pośrodku dużego 
placu wznosi się sześciokolumnowa, barokowa 
studzienka zwieńczona koroną, ze złoconą fi
gurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.

Jolanta B. Kucharska

(fot. Jolanta B. Kucharska)
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głównym atrybutem miasta, tu 
kierowano pierwsze kroki, tu 
koncentrowało się życie towa
rzyskie i rozrywkowe, a widok 
mola o zachodzie słońca często 
sprawiał, że tu się wracało. Jed
nak drewniana konstrukcja nie 
była gotowa na przyjęcie takiej 
masy turystów. W 1887 r. roz
poczęto wbijanie żelaznych pali 
pod nowe molo, dwa lata póź
niej pierwsza część była goto
wa, a w 1891 r. molo osiągnęło 
długość 2158 m! Idąc od strony 
lądu, w skład mola wchodził pa
wilon z restauracją, główny od
cinek o szerokości 16 m, dalej 
część rozrywkowa obejmująca 
salon gier, bary i kioski oraz 
przystań dla przybijających stat
ków. Jednak najciekawszym 
elementem była - po raz pierw
szy umiejscowiona na takim 
obiekcie - elektryczna kolejka 
i to ona stała się największą 
atrakcją, zabierając co roku po
nad pięć milionów pasażerów na 
kilkunastominutową przejażdż
kę. Były też inne atrakcje: kon
certy orkiestr, wystawy „cudów 
morza”, można było sprawdzić 
swoją siłę, zrobić pamiątkowe 
zdjęcie, nabyć horoskop, upo
minki, muszelki, pocztówki. 
Można też było dobrze zjeść, ło
wić ryby i oczywiście spędzić 
czas obserwując ciągle zmienia
jące się morze. Lata trzydzieste 
przyniosły pewien spadek popu
larności nadmorskich kurortów 
na rzecz uzdrowisk śródlądo
wych, jednak dopiero wybuch 
drugiej wojny światowej był 
druzgocącym ciosem. Część 
moli uległa wtedy zniszczeniu, 
inne popadły w ruinę. Molo 
w Southend ocalało, stając się 

strategicznie niezwykle waż
nym elementem nabrzeża. Do
konano tu załadunku ponad 84 
tysięcy okrętów, wchodzących 
w skład ponad 3 tysięcy konwo
jów. Kolejką zaś przewożono na 
brzeg rannych żołnierzy. Po 
wojnie Southend. jak i inne bry
tyjskie mola, nigdy już nie odzy
skało dawnej świetności. Kolej
ne pożary w 1959. 1976 i ostatni 
w 1995 r. zniszczyły część mola. 
W 1986 r. wydarzyło się inne 
nieszczęście: w molo uderzył 
statek, robiąc wyrwę o głęboko
ści 20 m. Coraz głośniej mówio
no o konieczności wyburzenia 
całości, jako że budżet miasta 
nie był w stanie finansować cią
głych napraw. Poza tym mola 
przestały już być magnesem dla 
turystów, którzy zaczęli masowo 
wybierać tańsze wakacje za gra
nicą. Próbą ratowania nadmor
skich kurortów było uznanie ro
ku 1996 w Wielkiej Brytanii 
za „rok mola”, co tylko zwróciło 
uwagę na problem, jednak nie 
pomogło go rozwiązać.
Bezpowrotnie minęły czasy, 
kiedy na dalekie podróże mogli 
pozwolić sobie nieliczni, a spa
cer molem - choćby istotnie do
nikąd - pozostawał niezapo
mnianym przeżyciem. Dziś wy
rosło całe pokolenie Brytyjczy
ków, które nigdy nie poznało 
i nie doceniło walorów mola. 
Molo w Southend odradzało się 
po wszystkich katastrofach i jak 
dawniej próbuje dziś wabić tu
rystów kolejką, pubem „Wesoły 
Rybak”, sklepikami, salonami 
gier, także małym muzeum 
(zob. o sopockim molu na s. 32).

Paweł Kubisztal

Tajemniczy loch
Poszukując informacji dotyczą

cych ziemiańskich posiadłości 
w okolicach Wilanowa, natrafiłem 

w kwartalniku „Ochrona Zabytków” 
z 1958 r. na artykuł Stanisława Ma
łachowskiego na temat Gucina - 
posiadłości Potockich na warszaw
skim Służewie. Szczególną uwagę 
zwróciłem na niewielki fragment 
dotyczący istnienia „tajemniczych 
lochów’’, które według tradycji mia
ły prowadzić... do pałacu ursynow
skiego, położonego w odległości 
około 1,5 km na południe.
Niedaleko kościoła św. Katarzyny, 
u podnóża skarpy warszawskiej 
rzeczywiście znajduje się niewielki 
otwór, ograniczony od góry cegla
nym tukiem. Jedno spojrzenie 
w głąb czeluści daje gwarancję, że 
znajdujemy się przed wejściem do 
lochu. Wyobraźnię dodatkowo roz
pala praca Longina Majdeckiego 
w Rejestrze Ogrodów Polskich 
z 1965 r., z której można się dowie
dzieć, że korytarz zwany lochem 
łączył się z innymi, dalej położony
mi wejściami i bliżej nie określony- 

wcięcia w stoku skarpy. Nie jest to 
jednak oryginalne wejście. Na całej 
dostępnej długości około 65 m loch 
przyjmuje formę korytarza o szero
kości 2 m i zróżnicowanej wysoko
ści, zależnej od stopnia zasypania, 
która waha się w granicach 1,40- 
2,30 m. Wnętrze zostało ożywione 
przez zastosowanie dość rozbudo
wanej konstrukcji, składającej się 
ze sklepienia kolebkowego oparte
go na dość grubych, niewysokich, 
czworobocznych podporach i tu
kach przerzuconych między nimi. 
Przestrzeń pomiędzy podporami 
została przykryta nieznacznie wy
giętymi sklepieniami, dzięki czemu 
po obu stronach korytarza powsta
ło wiele nisz.
Próbując odpowiedzieć na dwa py
tania: kiedy powstał loch i jaką peł
nił funkcję, trzeba, niestety, oprzeć 
się na domysłach. Najstarszą infor
macją dotyczącą tego obiektu jest 
pochodzący z 1837 r. rachunek 
kosztów urządzenia lodowni w Gu-

1. Obecne wejście do lochu

mi obiektami. Obecnie do wnętrza 
lochu można się dostać przez 
wspomniany otwór wyraźnie wybity 
w późniejszym zamurowaniu, który 
znajduje się w miejscu niewielkiego

cinie. Jak wynika jednak z tego do
kumentu, loch istniał wcześniej 
i nie pełnił już swojej pierwotnej 
funkcji. Biorąc natomiast pod uwa
gę dość bogate dzieje okolic
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kościota św. Katarzyny oraz wy
miar użytych cegiet (260 x 135-140 
x 55-60 mm), można założyć, że 
obiekt ten powstał nie wcześniej 
niż w XVIII i nie później niż na po
czątku XIX w. Jednak loch w żaden 
sposób nie pasuje do gospodar
czego charakteru majątku w XVIII 
w. Jego datowanie można więc 
ograniczyć do początku XIX w., 
a ściślej, do okresu działalności 
Stanisława Kostki Potockiego, któ
ry w latach 1817-1821 stworzył tu

taj romantyczne założenie rezy- 
dencjalno-ogrodowe. Po dokona
niu pomiarów okazało się, że nale
ży również odrzucić komunikacyjną 
funkcję budowli, ponieważ foch 
przebiega w skarpie początkowo 
w kierunku zachodnim, a następnie 
południowym i zawraca na wschód, 
aby ostatecznie skręcić na północ. 
Jest więc prawie pewne, że za
miast prowadzić do jakiejś budowli, 
po około 75 m loch po prostu koń
czył się w pobliżu wejścia.

2. Tajemnicze zagłębienia 
w niszy
3. Fragment lochu

(zdjęcia: Piotr Piekarz)

Autorzy publikacji, poświęconych 
Gucinowi, wysuwali jeszcze dwie 
hipotezy dotyczące funkcji tej bu
dowli: loch mógł być np. jednym 
z obiektów rozrywkowych, urozma
icających pobyt gości lub też był 
związany z wolnomularstwem. 
Pierwsza interpretacja wydaje się 
bardzo prawdopodobna, ale nie 
można też definitywnie odrzucić 
drugiej. Należy pamiętać, że Stani
sław Kostka Potocki byt uważany 
przez masonów za wielkiego mi
strza, a pobliski gaj-pomnik, urzą
dzony z inicjatywy Aleksandry Po
tockiej w latach 1821-1830, jesz
cze przed drugą wojną światową 
nazywano powszechnie „gaikiem 
masońskim. Oczywiście ze wzglę
du na szczupłość miejsca nie mo
gły odbywać się tutaj zebrania 
w większym gronie. Ponadto nie 
ma żadnych wyraźnych elemen
tów, które można by łączyć z boga
tą wolnomularską symboliką. Za
miast tego w murach niektórych 
nisz występują, przeważnie równo
miernie rozmieszczone, niewielkie 
zagłębienia w formie otworów 
ograniczonych od góry tuczkami. 
Nie wiadomo, jakie było ich prze
znaczenie, być może miaty być jed
nym z elementów nadających wnę
trzu charakter katakumb. Również 
jedyna półeczka (132x29 cm), któ
ra występuje nad niszą, zawierają
cą małe zagłębienia, nie daje się 
jednoznacznie zinterpretować. 
Gdyby takich elementów byto wię
cej, wówczas mogtyby stużyć do 
ustawiania lampek czy świec. 
W tym wypadku znaczenie tego 
elementu musi być poważniejsze.
Loch nie pełnił swojej funkcji zbyt 
długo. Prawdopodobnie już wkrót
ce zaczęty się kłopoty z przesiąka
jącą do wnętrza wodą podskórną 
(w większej części lochu stoi dziś 
woda). Nie można również wyklu

czyć, że zawalenie odcinka lochu 
o długości 10 m nastąpiło niedługo 
po jego powstaniu. W każdym razie 
już w 1837 r. przeprowadzono pra
ce adaptujące część lochu na lo
downię. Z dokumentu wynika, że 
w tym celu odmurowano wejście, 
odkryto otwór do lodowni, urządzo
no studnię, wykonano rynnę do 
spustu wody, dwoje drzwi z futry
nami oraz zamurowano dalsze lo
chy i jakieś pieczary. Po tych prze
róbkach zachowały się tylko dwa 
elementy. Łatwo je zidentyfikować, 
ponieważ zostały wykonane z ce
gieł o innym wymiarze (280 x 140 
x 70 mm). Pierwszy element znaj
duje się około 6 m od obecnego 
wejścia i jest to częściowo znisz
czone obramienie otworu drzwio
wego. Po dalszych 6 m natrafiamy 
na obudowany cegłami pionowy 
szyb wentylacyjny, który łączył loch 
z powierzchnią ziemi. Szyb liczy 
4,60 m długości i ma prostokątny 
przekrój o wymiarach 70x40 cm 
w dolnym odcinku oraz 50x40 cm 
przy powierzchni ziemi. Wydaje 
się, że konstrukcja ta została w do
kumencie określona jako studnia. 
Dalszych elementów, w tym tajem
niczych zamurowanych pieczar, 
nie udało się zlokalizować; być mo
że tak nazywano nisze. Najpóźniej
szą konstrukcją jest prowizoryczny 
stempel, wykonany w celu wzmoc
nienia popękanego sklepienia. 
Prawdopodobnie zostat skonstru
owany przez poszukiwaczy skar
bów, którzy starali się przebić 
przez zawalony odcinek. Po ich 
działalności pozostała wąska jama 
o długości 3,5 m.
Obecnie loch jest chroniony jako po
mnik przyrody ze względu na nieto
perze, które się tutaj zagnieździły. 
Warto jednak, aby ta budowla zo
stała również objęta ochroną kon
serwatorską i wpisana na listę za
bytków. Jest to bowiem ostatni za
chowany obiekt na terenie Służewa, 
który z dużym prawdopodobień
stwem związany byt z działalnością 
Stanisława Kostki Potockiego.

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

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

III. Ogłoszenia drobne
- jedno słowo - 70 gr
- jedno słowo w ramce - 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecz
nych opiekunów zabytków udzielana jest zniżka 
w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace 
redakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku do
starczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia goto
wego do druku (naświetlonych klisz) udzielany 
jest rabat 10%. Podatek VAT doliczany jest do zle
ceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospo
darczych w wysokości 22% ceny reklamy-ogiosze- 
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 numery przyj
mowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 
Warszawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 
10201084-77578-270-1-111 (na załączonym na s. 37 prze
kazie pocztowym prosimy podać, których numerów doty
czy wpłata). Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum po 10 egz. każdego numeru - dodatkowo jeden eg
zemplarz bezpłatny. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera dodatko
wej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać pod numerem telefonu 834-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można na
bywać w Oficynie Wydawniczej AMOS oraz w księgar
niach warszawskich: „Naukowej im. Bolesława Prusa” 
(ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Zamkowej” (ul. Święto
jańska 2) oraz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. 
Piękna 44a). Sprzedaż „Śpotkań z Zabytkami” prowadzą 
muzea:

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

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowa
ne są na IV kwartał 1998 r. do 5 września br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
IV. BIŻUTERIA

1. Biżuteria od XI do początku XVII w.

Wytwarzanie biżuterii określanej też staropolską nazwą klejnoty, czyli 
różnego rodzaju ozdób z metali szlachetnych i drogich kamieni, ma 
w Polsce równie długą tradycję, jak ztotnictwo. Aż do XIX w. nie wyod
rębniano wyraźnie w tej dziedzinie rzemiosła artystycznego - jubiler- 
stwa - produkcji wyrobów biżuteryjnych. Projektowali je i wykonywali na 
ogół ci sami artyści - złotnicy, których sakralne i świeckie obiekty pre
zentowaliśmy w poprzednich odcinkach cyklu. W porównaniu z uszczu
plonym przez burze dziejowe stanem zachowania polskiego złotnictwa, 
zasoby rodzimej biżuterii są jeszcze skromniejsze. Drogocenne ozdoby 
najczęściej padaty łupem grabieżców, byty najłatwiejsze do spienięże
nia, często podlegaty przeróbkom, spowodowanym zmianami stylów 
sztuki, mody i gustu właścicieli. Trudniej też, niż w wypadku przedmio
tów złotniczych, wiązać zachowane przykłady biżuterii z polskimi warsz
tatami, gdyż sporo ozdób importowano, a wykonywane w Polsce z regu
ły nie byty znakowane.
Polska biżuteria średniowieczna znana jest głównie dzięki znaleziskom 
archeologicznym i przekazom literackim. Wykopaliska prowadzone 
w miejscach istnienia piastowskich grodzisk dostarczyły wielu przykła
dów biżuterii z XI-XIII w., o dość prostych formach, lecz urozmaiconych 
sposobach wykonania. Przeważają wśród nich ozdoby kobiece, sporzą
dzone ze srebra: naszyjniki splecione z kilku rzędów skręconych spiral
nie drucików, podobnie uformowane bransolety oraz duże zausznice 
lub kolczyki, których kolisty kształt uzupełniają wisiorki, pokryte gęsto 
granulacją. Biżuteria tego typu musiata być w Polsce czasów piastow
skich dość powszechna, o czym świadczą spore jej ilości odnajdowane 
nawet w małych osadach.
Znacznie skromniej przedstawiają się zachowane przykłady romańskiej 
biżuterii, należącej do władców czy rycerstwa, będącej odbiciem wyso
kiej pozycji społecznej, a zatem bardziej reprezentacyjnej, cenniejszej, 
staranniej wykonanej. O tym, że występowała ona obficie na dworach 
polskich władców, możemy wnioskować z przekazów literackich takich, 
jak np. wzmianka Galla Anonima w Kronice Polskiej, mówiąca, iż w cza
sach Bolesława Chrobrego „(...) nie tylko komesowie, lecz nawet ogól ry
cerstwa nosi! tańcuchy ztote niezmiernej wagi (...). Damy zaś dworskie 
chodziły tak obciążone koronami złotymi, naramiennikami, naszyjnikami, 
łańcuchami złotymi, złotogłowiami i klejnotami, iż gdyby ich drudzy nie 
podtrzymywali, nie mogłyby udźwignąć tego ciężaru kruszców. ” Z owych 
piastowskich splendorów zachowały się tylko książęce diademy ze zło
ta i drogich kamieni, należące do księcia Bolesława Wstydliwego i księż
nej Kingi, przerobione na krzyż (przechowywany w skarbcu katedry wa
welskiej) i diadem, wieńczący hermę św. Zygmunta z katedry płockiej. 
Wszystkie trzy byty jednak pochodzenia obcego, wykonane prawdopo
dobnie na Węgrzech lub w Wenecji około potowy XIII w.
Niewiele też wiemy o polskiej biżuterii gotyckiej, choć zarówno przekazy 
ikonograficzne, jak i pisane, wskazują, że na potrzeby dworu królewskie
go, rycerstwa i zamożnego mieszczaństwa wykonywano złote tańcuchy, 
brosze-zapony do spinania płaszczy i ozdabiania kobiecych czepców 
oraz różnorodne pierścienie.
Dopiero z XVI w. pochodzi nieco więcej zachowanych przykładów pol
skiej biżuterii. Zarówno wzrastająca zamożność szlachty i mieszczań
stwa, jak też ogólnoeuropejskie tendencje ozdabiania postaci i stroju 
klejnotami, zgodne z renesansową, manierystyczną i wczesnobarokową 
modą, przyczyniły się do wzrostu liczby ozdób. Dzięki żywym kontaktom 
kulturalnym i handlowym z zagranicą, małżeństwom ostatnich Jagiello
nów z cudzoziemkami oraz przybywaniu do Polski obcych złotników, ro
dzima biżuteria kształtowana była pod wpływem panujących w ówcze
snej Europie stylów: renesansu, manieryzmu i wczesnego baroku.
Znanym miłośnikiem i kolekcjonerem klejnotów byt król Zygmunt August, 
którego bogaty zbiór biżuterii podziwiał m.in. nuncjusz papieski Buongio- 
vanni, tak opisujący tę kolekcję: „Król lubi niezmiernie klejnoty i jednego 
dnia pokazywał mi potajemnie, kryje się bowiem z nimi przed Polakami, 
nie chcąc, aby wiedzieli, że wydal ogromne sumy na ich zakupienie. Ma 
w swoim pokoju stół od ściany do ściany, na którym stoi 16 pudelek na 
2 piędzi długości, półtora szerokości, napełnionych klejnotami. Cztery 
z nich przestała mu matka z Neapolu, cztery inne sam kupił za 550 000 
szkudów złotych (...). W ośmiu pozostałych byty klejnoty starożytne (...)". 
Wspaniały zbiór Zygmunta Augusta uległ rozproszeniu, lecz z informacji 
o biżuterii, w którą wyposażał swoje siostry, obdarowywał małżonki i in

ne osoby, można sądzić, że byty wśród niej ozdoby popularne w drugiej 
połowie XVI w.: długie, ztote łańcuchy, złożone z ciężkich ogniw, zawie
szenia - duże wisiorki, wysadzane drogimi kamieniami, noszone na łań
cuchu na szyi, szerokie naszyjniki (kanaki) z rubinów, szafirów, szma
ragdów, diamentów lub pereł, rozmaite pierścienie, bransolety (zwane 
w Polsce manelami) oraz biżuteryjne paski. Tego typu ozdoby spotyka
my też w ówczesnych inwentarzach magnaterii, zamożnej szlachty, bo
gatych kupców, widzimy na reprezentacyjnych portretach, odnajdujemy 
wśród zachowanych zabytków polskiego jubilerstwa.
Do naszych czasów przetrwało najwięcej ówczesnych pierścieni, które 
ze względu na stosunkowo najniższą cenę byty powszechnie noszone, 
często na wszystkich palcach obu rąk. Pierścienie renesansowe składa
ły się z gładkich, dość wąskich obrączek, przechodzących w dekorowa
ne barwną emalią wsporniki o motywach roślinnych, ujmujące okrągłą 
lub prostokątną oprawę oczka pierścionka, wykonanego z ozdobnego 
kamienia. Mężczyźni używali specjalnej odmiany pierścienia - sygnetu, 
którego oczko z kamienia zdobił herb właściciela, wykonany techniką in
taglio (rytu wklęsłego). Było to, podobnie jak kolekcjonowanie kamei 
i gemm starożytnych oraz wytwarzanie na ich wzór ozdób renesanso
wych, wyrazem nawiązania ówczesnego jubilerstwa do biżuterii antycz
nej.
Precyzja i staranność wykonania cechowała modne szczególnie w ma- 
nieryzmie zawieszenia. Używane od czasów wczesnochrześcijańskich 
zawieszenia w kształcie krzyżyka przybrały w drugiej połowie XVI i na 
początku XVII w. bardzo okazałe formy. Szerokie ramiona złotego krzy
ża uzupełniano dekoracją z barwnej emalii i drogich kamieni. Najcenniej
sze byty zawieszenia kształtowane jak kompozycje rzeźbiarskie - przy
bierały postacie zwierząt, mitycznych stworów (syreny, trytona), ludzi, 
budowli. Pięknym przykładem takiej ozdoby jest prezentowane obok za
wieszenie w kształcie orła, dekorowanego starannie szlifowanymi topa- 
zami i kryształami górskimi, umocowanego na łańcuszku z ogniwami 
zdobionymi barwną emalią i pertami.
Styl mody zachodnioeuropejskiej, w drugiej połowie XVI i na początku 
XVII w. dyktowany głównie przez Hiszpanię, preferował używanie przy 
ubiorach reprezentacyjnych dużej ilości biżuterii. Prócz ozdób głowy 
(diademy, przepaski), uszu (kolczyki, zausznice), szyi (naszyjniki), torsu 
(tańcuchy z zawieszeniami), rąk (bransolety), dłoni (pierścienie), noszo
no brosze, agrafy, biżuteryjne rozety przy nakryciach głowy oraz przy 
pantoflach. Klejnoty naszywano też bezpośrednio na ubiór - przybierały 
one wówczas formę pontalików (pantalików), czyli niewielkich guzów, 
najczęściej o kształcie ażurowej rozety ze ztota, pokrytej barwną emalią 
i wysadzanej drogimi kamieniami.
„Obwieszanie” się klejnotami było wśród zamożnych warstw polskiego 
społeczeństwa w XVI w. powszechne. Świadczą o tym wizerunki portre
towe, na których równie dokładnie, jak postać, odtworzono strój i biżute
rię. Znakomitymi tego przykładami są chociażby powstałe ok. 1600 r. 
portrety magnackich córek: Krystyny Lubomirskiej i Katarzyny Ostrog- 
skiej, których stroje „kapią” od klejnotów. Na ów zbytek oburzali się ów
cześni pisarze-moraliści, jak np. Bartosz Paprocki, który ok. 1575 r. 
w Dziesięciorgu przykazaniach... tak oto kreślił wizerunek idealnej nie
wiasty:

„Wiedz, że sławą poczciwą każda żona
Nie jedwabiem, ni zlotem ma być przystrojona.
Zbytnich strojów, pstrocin, byś na się nie brata,
Też pierścieni na ręku wiele nie nosiła,
U szat zbytnich ogonów abyś nie włóczyła.
Bo nie złoto, ni szmaragd, ni perty cię zdobią
Cnota tylko, nie ogon, co chrzęści za tobą. ”

Jak pokazują dalsze dzieje polskiego jubilerstwa, upodobanie do biżute
rii często zwyciężało cnotę skromności...

Anna Sieradzka
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1. Naszyjnik (srebro), początek XI w.
2. Pierścienie (ztoto, emalia, kamienie ozdobne), 
ok. potowy XVI w.
3. Wisior - krzyżyk (ztoto, emalia, kamienie ozdobne), 
początek XVII w.
4. Zawieszenie w kształcie orta
(złoto, emalia, topazy, kryształy górskie, perty), 
ok. potowy XVI w.
5. Para pontalików (ztoto, emalia), ok. 1600 r.

(ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)



Zakliczyn
Jak wiele podkarpackich miasteczek, Zakliczyn (oko
ło 1,5 tysiąca mieszkańców) jest zadbany i bardzo 
malowniczy. W mieście założonym w 1558 r. między 
Dunajcem i jego dopływem Paleśnianką, zachował 
się dawny układ urbanistyczny z rynkiem i ratuszem 
(początek XIX w.), barokowe kościoły (św. Idziego 
i Matki Boskiej Anielskiej) oraz klasztor reformatów 
z XVII w. Ale o wyglądzie tej dzisiejszej gminnej wsi 
decyduje drewniana zabudowa - podcieniowe domy 
z XVIII-XX w., z wieloma dachami krytymi gontem.

1.2. Drewniana zabudowa 
pierzei ulic

3. Kto umieścił 
na mieszkalnym domu 

malowany zegar słoneczny?

(zdjęcia: Zygmunt Malinowski)

4.5. Podcienia domów 
z widocznymi konstrukcjami


