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Janusz Sujecki 35
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Listy 38

Rzemiosło artystyczne w Polsce: IV. Biżuteria. 
2. Biżuteria kobieca w XVII w.
Anna Sieradzka 40

NA OKŁADCE:

Samochód Fiat Balilla skonstruowany w 1930 r. 
W tym czasie stylizacja nadwozi zmierza 
w kierunku kształtów opływowych (zob. na ostat
niej stronie okładki).

(fot. Wiesław M. Zieliński)
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Od redakcji
Minął już okres urlopow i za
częła się jesień z coraz dłuższy
mi wieczorami. Może warto, 
drodzy Czytelnicy, przypom
nieć sobie czas letnich wędró
wek po kraju i zabytkowe 
obiekty, które zwiedzaliście? 
Zachęcamy do pokazania ich 
na naszych łamach. Mogą to 
być zabytki zaniedbane, bez go
spodarza, chylące się ku osta
tecznej ruinie albo też takie 
obiekty, które mogą wprowa
dzić element radości - odno
wione, zadbane lub znajdujące 
się w trakcie remontu pod czuj
nym okiem właściciela. Do koń
ca bieżącego roku czekamy 
w redakcji na opisy (do 4 stron 
znormalizowanego maszynopi
su) Waszych letnich spotkań 
z zabytkami, a przede wszyst
kim na dobre zdjęcia kolorowe 
(najlepiej pozytywy w formacie 
pocztówkowym). Interesują nas 
także fotoreportaże - do ośmiu 
zdjęć z obszernymi podpisami. 
Fotoreportaże mogą dotyczyć 
tak obiektów pojedynczych, jak 
i całych zespołów (np. pałac 
z parkiem i zabudową gospo
darczą), miast, miasteczek, wsi. 
Dobrym opracowaniom obiecu
jemy druk i godziwe honoraria!

Chyba warto spróbować swoich 
sił choćby dla własnej satysfak
cji!!
W bieżącym numerze polecamy 
trochę dydaktyki (s. 4), którą 
będziemy kontynuować przez 
kilka numerów, artykuł o „bur
sztynowym wietrze” (s. 8) 
i o trzydziestu latach poszuki
wań uwieńczonych wspaniałą 
wystawą (s. 12). Zwracamy 
uwagę na zabytki Dolnego Ślą
ska: w tamtejszym krajobrazie 
często pojawiają się romantycz
ne wieże (s. 23), olbrzymie ze
społy opactw, jak w Henryko
wie (s. 20), a także zabytki tech
niki, jak browar w Chojnowie 
(s. 27). Potem warto poznać 
dzieje wąskotorowej kolejki 
w Bieszczadach (s. 29) oraz pol
skie ślady na Kresach (s. 15). 
W listopadzie przypada osiem
dziesiąta rocznica odzyska
nia niepodległości w 1918 r. 
W związku z tym m.in. powę
drujemy po Litwie śladami Pił
sudskiego i poznamy symbolikę 
narodową z okresu pierwszej 
wojny światowej. W numerze 
będzie także o mało znanych 
zabytkach techniki i zagadko
wych kopcach koło Przemyśla.



przeglądy 
poglądy

Wydziat Architektury Politechniki 
Krakowskiej wystąpił z inicjatywą 
zorganizowania w 2000 r. w Kra
kowie międzynarodowej konferen
cji, mającej na celu podsumowa
nie konserwatorskich dokonań 
i ustalenie zbioru zasad ratowania 
przed zniszczeniem zabytków ar
chitektury. Uchwalony na niej do
kument ma zastąpić przyjętą 
w 1964 r. Kartę Wenecką i stać 
się konserwatorskim dekalogiem 
na co najmniej następne półwie
cze. Patronat nad planowaną kon
ferencją objęty władze ICOMOS - 
Międzynarodowej Rady Ochrony 
Zabytków i Miejsc Zabytkowych. 
Oznacza to, że wezmą w niej 
udział najwybitniejsi specjaliści 
w dziedzinie ochrony i konserwa
cji zabytków na świecie.

(„Gazeta Krakowska",
3 VII 1998)

Łęczyca poszukuje inwestora, 
który podjątby się odbudowy tzw. 
domu starego tutejszego zamku 
królewskiego. Rekonstrukcję 
części zespotu zamkowego prze
prowadzono w latach 1964-1975, 
na prace w „domu starym” za
brakło pieniędzy. Projekt odbu
dowy opracowany przez prof. 
Henryka Jaworowskiego jest go
towy od dawna. Według tego pro
jektu, w obiekcie o powierzchni 
1230 m2 miałby powstać hotel 
z salami konferencyjną i bankie
tową, a przy murze południowym 
- taras, będący jednocześnie es
tradą dla uczestników imprez or
ganizowanych na zamkowym 
dziedzińcu. Życzeniem burmi
strza miasta jest, aby łęczycki 
kompleks zamkowy tętnił życiem, 
aby wystawiane byty tu sztuki, or
ganizowane wystawy.

gotyckie i renesansowe, namiot 
turecki z przełomu XVII i XVIII 
w., cztery obrazy i 228 rysunków 
Jacka Malczewskiego, 69 jego li
stów do Karola Lanckorońskie- 
go, numizmaty, grafiki oraz pa
miątki rodzinne. Na obecnej wy
stawie w Krakowie oglądać moż
na trzydzieści świeżo odnowio
nych obrazów włoskich malarzy 
z XIV-XVI w., m.in. dzieła Segna 
di Bonaventury, Bernarda Dad- 
diego, Sano di Pietra, Bonifacia 
Veronese, a także 27 rysunków 
Jacka Malczewskiego, pokazują
cych życie rodzinne Lanckoroń
skich w pałacu w Rozdole oraz 
ilustrujących wyprawę archeolo
giczną do Pamfli i Pizydii, zorga
nizowaną przez Karola Lancko- 
rońskiego. Ekspozycji dopełniają 
liczne pamiątki rodzinne.

Rembrandt van Rijn 
„Uczony przy pulpicie" 

(z Galerii Lanckorońskich 
na Zamku Królewskim 

w Warszawie)

W tym samym czasie na Zamku 
Królewskim w Warszawie otwarta 
została Galeria Lanckorońskich, 
stała ekspozycja, na której pre
zentowane będą najcenniejsze 
obrazy pochodzące z daru 
w 1994 r.

(„Rzeczpospolita”, 6 VIII 1998)

(„Dziennik Łódzki”, 8 VII 1998)

~k ★ ★

„Donatorce - w hołdzie. Odno
wione obrazy z daru Karoliny 
Lanckorońskiej” - pod takim ty
tułem w dniach od 8 sierpnia do 
31 października br. Zamek Kró
lewski na Wawelu zorganizował 
wystawę z okazji stulecia urodzin 
wielce zasłużonej dla kultury pol
skiej, wybitnej znawczyni sztuki 
włoskiego renesansu. Karolina 
Lanckorońska w 1994 r. przeka
zała narodowi polskiemu ocalałą 
kolekcję ojca. Ten najcenniejszy 
prywatny dar w dziejach polskie
go muzealnictwa trafił głównie do 
zamków w Warszawie (m.in. 
dwa obrazy Rembrandta z kolek
cji króla Stanisława Augusta) 
i w Krakowie (pisaliśmy na ten 
temat w numerze 7, 1995). Wa
wel otrzymał wówczas 84 obrazy 

★ ★ ★

Wojewoda katowicki przekazał 
diecezji gliwickiej kompleks 
klasztorno-patacowo-parkowy 
w Rudach koto Raciborza. Ten 
jeden z cenniejszych obiektów 
Górnego Śląska został założony 
w 1252 r. przez cystersów. Kiedy 
w 1810 r. edyktem Fryderyka 
Wilhelma II rozwiązane zostały 
zgromadzenia zakonne, dobra 
cystersów w Rudzie stały się 
własnością książąt raciborskich. 
Na początku ubiegłego wieku 
dokonano adaptacji zabudowań 
poklasztornych na rezydencję 
wielkoksiążęcą, rozpoczęto też 
prace przy tworzeniu 10-hektaro- 
wego założenia parkowego. 
W 1945 r. pałac został spalony 
przez Armię Czerwoną. Od tego 
czasu popadał w coraz większą 
ruinę. Jedyną używaną częścią 

kompleksu byt kościół - na po
czątku lat dziewięćdziesiątych 
wyremontowany i w 1995 r. prze
mianowany w diecezjalne sank
tuarium Matki Boskiej Rudzkiej. 
Kuria gliwicka po przejęciu i od
budowie catego zespotu w Ru
dach planuje urządzenie w nim 
domu rekolekcyjnego, hotelu dla 
pielgrzymów i filii gliwickiego Wy
działu Teologicznego.

(„Rzeczpospolita”, 20 VIII 1998)

★ ★ ★

W Sali Balowej zamku w Łańcu
cie pojawiło się wiele niepokoją
cych spękań. Rysy widoczne są 
na partii gzymsu obiegającego 
dookoła salę, pęknięcia występu
ją też w górnej części wnęk okien
nych oraz nad lustrami i kominka
mi. Niewykluczone, że przyczyną 
powstałych pęknięć są licznie or
ganizowane tu imprezy, a szcze
gólnie wysoka temperatura tele
wizyjnych reflektorów. Być może 
jednak powód jest znacznie po
ważniejszy: ruchy niestabilnego 
podłoża, bowiem oprócz Sali Ba
lowej pęknięcia pojawiły się na 
tynkach zamkowej oranżerii. 
W związku z tym wojewódzki kon
serwator zabytków w Rzeszowie 
zlecił muzeum wykonanie eksper
tyzy dotyczącej statyki podłoża 
łańcuckiego zamku.

(„Gazeta Wyborcza", 
30 VI 1998)

★ ★ ★

W jednym ze swoich cotygodnio
wych felietonów w „Polityce” 
Krzysztof Zanussi napisał: „Histo
ria pokaże, na ile powrót ganków, 
kolumienek, sygnetów i starych 
rodzinnych fotografii pozwoli wpi
sać tę piękną spuściznę w rze
czywistość Polski przemysłowej 
w dwudziestym pierwszym wie
ku. Myślę, że są na to szanse, bo 
przerwa czterdziestoletnia nie 
jest jeszcze dziurą w pamięci. 
W ostatnim dziesięcioleciu żyto 
między nami pokolenie, które wy-

Dworek z XVIII w. 
w Łękach Kościelnych kolo Kutna 

(fot. Bohdan Olszewski)

niosło rzeczywistą pamięć tego, 
co było przed wojną i pomogło 
wybrać z tej pamięci to, co było 
w niej najsilniej mitotwórcze (i za
razem niewątpliwie pozytywne). 
Obraz dworu jako centrum świa
domości nie tylko narodowej, ale 
i ogólnie kulturalnej i cywilizacyj
nej (a jednocześnie też obywatel
skiej), to wszystko jest wartością, 
nawet jeśli zostało ubarwione po

przez pamięć bezkrytyczną i wy
biórczą”.

(„Polityka", 1 VIII 1998)

★ ★ ★

Po pracach renowacyjnych odda
ny został do użytku dworek 
z 1909 r. Aleksandry Bąkowskiej 
w Gołotczyźnie w województwie 
ciechanowskim. Prace remonto
we, prowadzone pod nadzorem 
wojewódzkiego konserwatora za
bytków, trwały dwa lata, a ich 
koszt wyniósł około 1 min zł. 
W dwukondygnacyjnym dworku 
o powierzchni około 1000 m2, na 
parterze urządzono statą ekspo
zycję „Szlachta mazowiecka 
w malarstwie i wnętrzach”, na 
której zgromadzono pochodzące 
z XVIII-XX w. portrety szlachty, 
obrazy artystów z XIX w. wywo
dzących się ze szlachty z terenu 
Mazowsza, a także typowe wy
posażenie wnętrz szlacheckiego 
dworu. Wszystkie eksponaty są 
własnością Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie, 
pod którego zarządem jest dwo
rek. Na piętrze ma być urządzo
na wystawa poświęcona Alek
sandrze Bąkowskiej - fundatorce 
Gototczyzny.

(„Gazeta na Mazowszu",
8 VII 1998)

★ ★ ★

Rozwijający się rynek sztuki na 
catym świecie zwiększa zapo
trzebowanie na możliwie wszech
stronne publikacje zawierające 
dane o przedmiotach wystawia
nych na aukcjach, o uzyskanych 
za nie cenach oraz pozwalające 
zorientować się w tendencjach 
na rynku sztuki. Od 11 lat ważne 
miejsce wśród tych publikacji zaj
muje międzynarodowy cennik 
sztuki ADEC ART PRICE AN
NUAL, zawierający notowania 
sprzedaży dzieł sztuki na auk
cjach catego świata. Najnowsze 
publikacje to: ADEC '98 INTER
NATIONAL ART PRICE ANNU
AL & Falk’s ART PRICE INDEX - 
wielojęzyczny katalog cen 
i szczegółowych danych malar
stwa, grafiki, rysunku, plakatu, 
miniatury, rzeźby i fotografii oraz 
indeks artystów dawnych i współ
czesnych; ADEC ‘98 ART PRICE 
INDICATOR - informator pod
ręczny umożliwiający łatwe 
i szybkie wyszukiwanie cen osią
ganych przez danego artystę lub 
cen za prace sprzedane na auk
cjach; ADEC INTERNATIONAL 
ART PRICE ANNUAL Falk’s ART 
PRICE INDEX 1987-1998 - edy
cja CD-ROM obejmująca 11 wy
dań poprzednich ADEC.

przeglądy 
poglądy
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lAflAf wiedzieć WW W więcej

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

„Jestem właścicielką dwóch 
obrazów zakupionych w la
tach 1945-1946. Chciałabym 
prosić o umieszczenie bliż
szych informacji na ich te
mat. Pierwszy - to obraz 
olejny T. Axentowicza (?) 
„Święcenie wody na Św. 
Jordana« (il. 1). Spotkałam 
się z kontrowersyjnymi opi
niami. Niektórzy znawcy ma
larstwa twierdzili, że Axento- 
wicz nie malował scenek ro
dzajowych, a jedynie poje
dyncze postacie. Sprzeczne 
z tym informacje wyczytałam 
w przedwojennej encyklope
dii powszechnej (wyd. Gu
tenberga). Czy Axentowicz 
malował scenki rodzajowe 
(obrazy grupowe), czy na
malował ich większą liczbę? 
Gdzie mogłabym znaleźć li
teraturę na ten temat? Jest 
to dla mnie o tyle istotne, że 
właściwie nie wiem, czy 
mam obraz Axentowicza, 
czy może jest to podróbka. 
Następny obraz - to rysunek 
konia (il. 2) wyglądający na 
szkic węglem na papierze. 
Jest podpisany inicjałami 
A.G. 61 i byt zakupiony jako

dzieło Grottgera. Czy jest ja
kieś opracowanie, w którym 
opisano dzieła Grottgera?”

Bronisława Moskwa
Łódź

\N twórczości Teodora Axen
towicza (1859-1938) malar
stwo rodzajowe, obok portre
tu, cenione jest najbardziej. 
Ono też przyniosło artyście 
stawę. Malarz upodobał so
bie tematy z życia Huculsz- 
czyzny, a najlepsze obrazy 

wielokrotnie powielał, powta
rzając przedstawione na nich 
sceny w różnych technikach. 
Jego „Kotomyjka” („Oberek”) 
z centralnie umieszczonymi, 
traktowanymi śmiało, zacie
rającymi się w konturach po
staciami wirujących par mło
dych tancerzy - to nie tylko 
przykład wirtuozerii w przed
stawianiu ruchu, ale także 
ujęcie bliskie zmysłowej 
wrażliwości malarzy impre
sjonistów. Jeden z takich ob
razów (olej na płótnie, 
85x112,5 cm, sygnowany: 
„Axentowicz/Paris 95”) znaj
duje się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, 
inny (olej na płótnie, 
97,5x136 cm, sygnowany: 
„T. Axentowicz”) przed nie
spełna rokiem osiągnął na 
aukcji w warszawskim „Rem- 
pexie” cenę 135 000 zł. Tak
że w Paryżu, gdzie, po ukoń
czeniu akademii monachij
skiej, artysta przebywał w la
tach 1882-1895, powstała 
najwcześniejsza olejna wer
sja „Święta Jordanu”. Póź
niej temat ten wielokrotnie 
byt powtarzany, a na rynku 
antykwarycznym najwięcej, 
jak dotąd, pojawiło się zaty
tułowanych tak akwareli. Na 
aukcjach „Święto Jordanu” 
wystawiano kilkanaście razy 
- z reguły z powodzeniem - 
a uzyskane ceny wahały się 
(w przeliczeniu) od 2 do 7,5 
tysiąca dolarów. I tak np. za 
malowane techniką akware
lową „Święto Jordanu” T. 
Axentowicza uzyskano: 
w grudniu 1995 (69x88 cm, 
„Polswiss Art”, Warszawa) - 
8000 zł; w sierpniu 1997 
(44,5x54,5 cm, „Rempex”, 
Warszawa) - 10 000 zł; 
w grudniu 1997 (46,5x59 cm, 
„Desa Krajowa”, Katowice) - 
26 000 zł, a także (43,5 x 60 
cm, „Rempex”, Warszawa) - 
19 000 zł. Reprodukcje tych 
prac można znaleźć w kata
logach wymienionych do
mów aukcyjnych oraz w al
bumie E. Charazińskiej, E. 
Micke-Broniarek i A. Tyczyń
skiej, Malarstwo polskie 
w zbiorach prywatnych. Nie
znane dzielą wybitnych arty
stów XIX wieku (Warszawa 
1995, s. 90). Dysponując je
dynie zdjęciem, nie możemy 
rozwiać Pani wątpliwości co 
do autentyczności obrazu.

Aby tego dokonać, należało
by przeprowadzić jego eks
pertyzę.
Podobne trudności napotka
my, przyglądając się drugiej 
fotografii. Eeb konia prezen
tuje się na niej okazale, ale 
przerysowania widoczne 
w okolicy chrap i pyska na
kazują ostrożność w przypi
saniu tej pracy Arturowi 
Grottgerowi (1837-1867). 
Tym bardziej że reprezento
wany rysunek nie jest ni
gdzie notowany. Nie kore
sponduje też on z żadnym 
tego typu ujęciem lub cho
ciażby wzmianką słowną 
w napisanej przez Jana Bo- 
łoza Antoniewicza monogra
fii poświęconej Grottgerowi 
(J. Botoz Antoniewicz, Grott
ger, Lwów 1910). Nie jest to 
jednak rozstrzygnięcie osta
teczne. Wiadomo bowiem, 
że artysta podczas ponad 
dziesięcioletniego pobytu 
w Wiedniu (grudzień 1854 - 
lipiec 1865) dokonywał wielu 
eskapad, a nawet dłuższych 
wyjazdów w plener lub na 
wieś, dla podtrzymania kon
taktu z naturą i ćwiczenia się 
w rysunku. Jego pobyt 
w 1860 r. na Węgrzech 
w posiadłości hrabiego Alek
sandra Pappenheima za
owocował m.in. wieloma 
szkicami oraz w pełni wy
kończonymi pracami, któ
rych tematem były właśnie 
konie. Czy reprodukowana 
tu głowa konia pozostaje 
z nimi w jakimś związku - 
nie wiadomo. A oto kilka 
przykładów cen, jakie uzy
skano podczas licytacji na 
aukcjach dzieł sztuki prac 
Artura Grottgera: „Popiersie 
dziewczyny w wianku na gło
wie” (ołówek na papierze, 37 
x 28 cm, „Polswiss Art”, 
Warszawa) - w listopadzie 
1991, 2500 zł (PLN); „Stad
nina” (akwarela na papierze, 
40 x 59,5 cm, „Unicum”, 
Warszawa) - w maju 1996, 
30 000 zł; „Na popasie” (olej 
na płótnie, 52 x 64 cm, „Uni
cum”, Warszawa) - we 
wrześniu 1996, 95 000 zł 
(zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 5, 1997).

VI/VłAw'edz/eć
WW wir więcej
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Mijają 
lata 

i wieki (1)

Pod takim hasłem prezentujemy
- na życzenie Czytelników - podstawowe 

sprawy związane z zabytkami. 
Jak w obecnych czasach rozumieć pojęcie 

zabytku, jak dostrzegać zabytki, 
jak powinny funkcjonować w ludzkiej 

świadomości w połączeniu z tradycją 
oraz jak wygląda dziś ich ochrona 

- to podstawowe pytania tego cyklu, 
na które w formie bardzo 

przystępnej postaramy się odpowiedzieć. 
Tematy te wielokrotnie już poruszaliśmy, 

ale uważamy, że ich przypominanie 
- tak „staremu”, jak i „nowemu” 

pokoleniu Czytelników - jest co pewien 
czas konieczne. Bowiem mijają dni, 

miesiące, lata, wieki...

Okruchy czasu
Czas i przemijanie - to od starożytności wielki 
dylemat filozofów, historyków i poetów, którzy 
próbowali zgłębić ich istotę, ale jednocześnie od
czuwali obawę i strach. „Czas mija nieznacznie, 
stopniowo i starzejemy się wraz z mijającymi la
tami” - konstatował Publiusz Owidiusz (43 
r.p.n.e. - 17 r.n.e.), najbardziej utalentowany 
i ostatni wielki poeta Rzymu. To on nazwał czas 
„edax rerum” - „pożercą rzeczy”. Jeszcze wcze
śniej grecki filozof Heraklit z Efezu (540-480 
p.n.e.) spostrzegł, że nie można wejść dwa razy do 
tej samej rzeki. To właśnie rzeka jest najczęściej 
przyrównywana do czasu - nigdy po raz drugi nie 
przeżyjesz tej samej chwili. Płynąca stale woda 
niesie ze sobą kawałki roślin, korzeni, skalne 
okruchy i osadza je na brzegach. Są więc one 
świadkami jej przepływania nawet wtedy, gdy 
wyschnie. Czas nie wysycha, ale tak samo wyrzu
ca na brzeg ślady przeszłości, tam właśnie ich 
szukamy, odnajdujemy i nadajemy odpowiednie 
wartości.
Z tych okruchów minionego czasu, lepiąc je pre
cyzyjnie ze sobą, tworzymy obraz życia minio
nych pokoleń. Zdajemy sobie jednak sprawę, że 
nigdy ten obraz nie będzie pełny, że zawsze cze
goś zabraknie, a im większa dzieli nas odległość 
w czasie, tym więcej będzie „białych plam”. Stąd 
tak pasjonujące są zagadki i niespodzianki arche
ologii, historii, historii sztuki itd.

Różne terminy i podziały
„Kultura jest dobrem zbiorowym i zbiorowym 
dorobkiem, owocem twórczego i przetwórczego 
wysiłku niezliczonych pokoleń” - to definicja 
Stefana Czarnowskiego, żyjącego w latach 1879- 
1937 socjologa, historyka i teoretyka kultury. Ter
min „kultura” wywodzi się z języka łacińskiego 
(„cultura”) i pierwotnie oznaczał uprawę roli 
(„agri cultura”). Rzymski filozof, mówca i mąż 
stanu Cyceron (106-43 p.n.e.) rozszerzył zakres 
znaczeniowy tego pojęcia, nazywając filozofię 
„kulturą ducha”. Od tego momentu stosować za
częto je w odniesieniu do różnych dziedzin. Dzi
siaj funkcjonuje wiele znaczeń - dalej mówi się 
o kulturze rolnej, ale także m.in. o kulturze poli
tycznej, osobistej, bycia, w każdym wypadku 
w rozumieniu jakiegoś ulepszenia, uszlachetnie
nia. Nas interesuje kultura jako zespół wartości 
wytworzonych przez ludzi - tak wartości mate
rialnych, jak i duchowych. Ten podział nie jest 
precyzyjny - powstanie każdego przedmiotu 
materialnego musiało poprzedzić jego wyobra
żenie w ludzkim umyśle, czyli w sferze ducho
wej. Niemniej jednak w ten właśnie sposób dzie
limy kulturę. Zakres pojęcia kultury w pewnej 
mierze pokrywa się z zakresem pojęcia cywiliza
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cji, choć wartości kultury przewyższają dobra cy
wilizacyjne, bowiem nie zawsze ulegają one „cy
wilizacyjnej konsumpcji”.
Owe „okruchy czasu” - zachowane wytwory 
ludzkiego umysłu i rąk, zwane są dziś przez nas 
dobrami kultury - zabytkami, pamiątkami, 
a w sferze duchowej, m.in. tradycją. W obowiązu
jącej „Ustawie o ochronie dóbr kultury i o muze
ach” (z 1962 r., znowelizowanej w 1990 r.), a tak
że w aktach prawnych innych państw wymiennie 
stosuje się terminy: „dobra kultury” i „zabytki”. 
Ten pierwszy termin wprowadzony został w 1954 
r. przez organizację pozarządową ICOMOS (Mię
dzynarodowa Rada Zabytków i Miejsc Zabytko
wych). Dobro kultury - według polskiej ustawy - 
to „każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, 
dawny lub współczesny, mający znaczenie dla 
dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu 
na jego wartość historyczną, naukową lub arty
styczną” . Słowo „zabytek” wytłumaczył leksyko
graf i pedagog Samuel Bogumił Linde (1771- 
1847) jako coś, co pozostało z byłych rzeczy, 
a dosłownie: „pozostałego co z byłych rzeczy” 
{Słownik języka polskiego, 1815). Jest to nieco 
zawiła staropolszczyzna interpretująca pojęcie za
bytku wyłącznie „dawnością”. W innych językach 
sens zabytku wydają się lepiej oddawać czeska 
„pamdtka”, czyli pamiątka, a przede wszystkim 
angielski „historical monument”, czyli pomnik 
historii. W tym ostatnim określeniu wyraźnie 
chodzi o wartości, jakie dany przedmiot przed
stawia dla żyjących.
W ustawowej definicji „dobra kultury-zabytku” 
mowa jest o obiektach nieruchomych i rucho
mych. Jest to próba klasyfikacji, która tylko po
zornie ułatwia podział na obiekty związane 
z miejscem (np. zabytki architektury) i obiekty, 
które mogą być przenoszone (np. zabytki malar
stwa, rzeźby). Często obiekt ruchomy zostaje wy
rwany z otoczenia, np. rzeźba przeniesiona ze 
swojego miejsca na środku klombu przed pałacem 
do miejskiej galerii. Tak samo obiekt z pozoru 
nieruchomy, np. drewniana plebania stojąca przy 
drewnianym kościele, zostaje rozebrany, prze
transportowany i złożony w innym miejscu jako 
np. dom letniskowy. Zabytki takie tracą swoje 
wartości - przypisane im pierwotne otoczenie 
oraz tradycyjną funkcję. Dlatego jednym z pod
stawowych zadań służby ochrony zabytków jest 
zachowanie obiektów „in situ” - w miejscu, co 
oczywiście w wielu wypadkach (m.in. losowych) 
nie zawsze jest możliwe.
Bardziej jasny, oczywiście nierównoznaczny 
z poprzednimi, jest podział zabytków na mate
rialne i niematerialne. Te pierwsze - to olbrzy
mia liczba różnych wytworów ludzkich rąk od 
epoki kamiennej po czasy współczesne; mogą 

mieć one także charakter pamiątek - osobistych, 
rodzinnych, narodowych. Te drugie - to duża róż
norodność języków, gwar, zwyczajów, nazw, 
technik wytwarzania, obrzędów, wszelkich sym
boli itp. Wszystkie zabytki niematerialne miesz
czą się w pojęciu tradycji (z języka łacińskiego 
„traditio” - wręczanie, nauczanie), rozumianej 
jako nieustanny proces ich przekazywania z poko
lenia na pokolenie.
W naszej świadomości funkcjonują jeszcze dwa 
powszechnie kojarzone ze sobą pojęcia - zabytek 
i dzieło sztuki. Często stosuje się je zamiennie, 
ich zakresy rzeczywiście, ale tylko częściowo, po
krywają się - dzieło sztuki, przede wszystkim 
dawnej, jest zabytkiem, ale nie każdy zabytek mu
si być dziełem sztuki. Pod tym ostatnim terminem 
przyjęło się bowiem widzieć przedmiot o jakiejś 
wyższej artystycznej randze, na ogół obraz lub 
rzeźbę, także dzieło literackie, muzyczne itp. Ta
kie znaczenie dzieła sztuki wyklucza oczywiście 
objęcie nim np. starych maszyn czy nawierzchni 
ulic. Również np. kamienica pozbawiona wartości 
artystycznej może mieć jedynie wartość histo
ryczną, związaną np. z urodzeniem się czy poby
tem jakiejś znanej osoby.

Prawo dla zabytków
Znaczenie zabytków dla życia narodów jest oczy
wiste. Są podstawą ich tożsamości, świadectwami 
dawnej, rzeczywistej bądź domniemanej świetno-

Spotkanie z książką

Elementarz dla architekta

Po czterdziestu z górą latach Wydawnictwo „Arkady" 
wznowiło książkę profesora architektury Zdzisława Mą- 

czeńskiego (1878-1961) Elementy i detale architektoniczne 
w rozwoju historycznym. Jest to monografia o wielkim zna
czeniu dla architektów, przede wszystkim zaś dla miłośników 
architektury i zabytków. Autor w jasny, prosty, a zarazem fa
chowy i wnikliwy sposób przedstawił detale, dzięki którym bu
dowle stają się dziełami sztuki. Ponad tysiąc ilustracji obrazu
je elementy w najciekawszych budowlach świata, w tym tak
że w Polsce. Poznajemy historyczny rozwój m.in. gzymsów, 
ryzalitów, okien, balkonów, lukarn, stropów, schodów. Po
znajemy okładziny i powłoki ścienne, np. boazerie. Po lektu
rze każdy łatwo przyswoi sobie wiadomości m.in. o piecach, 
kominkach, drzwiach, kratach, witrażach. Słyszałem opinie 
zachodnich architektów o bogatym dorobku, że dzieło Mę
czeńskiego (nawiasem mówiąc nie przetłumaczone - jak 

dotychczas - na języki obce) jest książką wybitną na tle po
dobnej literatury europejskiej. Teraz należy wznowić równie 
ważną książkę, mianowicie monografię Stanisława Loży Ar
chitekci i budowniczowie w Polsce, ostatni raz wydaną 
w 1954 r. Między Odrą i Bugiem osaczają nas tandetnie po
myślane domy, których twórcy i inwestorzy z całą pewnością 
nie znają tych książek. Które z budowli wzniesionych w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat uznane zostaną w przyszłości za za
bytki warte ochrony i zachowania?!

Janusz Miliszkiewicz
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ści; to samo dotyczy pamiątek i tradycji. Już 
w XIX w. wynikła konieczność wzięcia dziedzic
twa narodowego pod prawną ochronę. Polska 
„Ustawa o ochronie dóbr kultury” w artykule 5 
chroni m.in. dzieła budownictwa, urbanistyki i ar
chitektury, obiekty archeologiczne, techniki i et
nograficzne, dzieła sztuk plastycznych, materiały 
biblioteczne, wartościowe kolekcje oraz „inne 
przedmioty nieruchome i ruchome, zasługujące 
na trwale zachowanie”, a także krajobraz kultu
rowy. W ustawie zawarte są też kary za jej nie
przestrzeganie, np. za uszkodzenie i zniszczenie 
zabytku, jego wywiezienie bez zezwolenia, za 
utrudnianie dostępu do zabytku służbie konserwa
torskiej, za niezabezpieczanie zabytku przed 
zniszczeniem itd.
Zakres chronionych prawem zabytków jest ol
brzymi, nie ma jednak wśród nich zabytków 
niematerialnych. Nacisk różnych środowisk spo
wodował, że pojawiły się one w projekcie zupeł
nie nowej ustawy, dotyczącej tylko ochrony dóbr 
kultury (odrębna „Ustawa o muzeach” funkcjonu
je od 21 listopada 1996 r.). Mowa jest tam o „nie
materialnych dobrach kultury”, które „stanowią 
świadectwo tradycji lub wydarzeń historycznych, 

1.2.3. „Okruchy czasu”: twarze, których często już 
nie rozpoznajemy, zatrzymane na ufamek sekundy postacie 

w strojach z minionej epoki, wreszcie same zdjęcia 
wykonane stojącym na statywie dużym, skrzynkowym 

aparatem, który fotograf uruchamiał, 
trzymając głowę pod czarną zasłoną

w szczególności nazwy, herby, zwyczaje, techno
logie ”.
Oprócz ustaw dotyczących zabytków w poszcze
gólnych krajach, działa w tym zakresie także 
prawo międzynarodowe. Tworzą je organizacje 
międzyrządowe: UNESCO (United Nations Edu
cational, Scientific and Cultural Organisation - 
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświa
ty, Nauki i Kultury) i ICCROM (International 
Centre for Conservation - Międzynarodowe 
Centrum Konserwacji) oraz pozarządowe: ICO- 
MOS (International Council of Monuments and 
Sites - Międzynarodowa Rada Zabytków 
i Miejsc Zabytkowych) i ICOM (International 
Council of Museums - Międzynarodowa Rada 
Muzeów). Konwencje, uchwały czy zalecenia 
tych organizacji są wytycznymi dla rządów 
państw członkowskich i ich służb konserwa-
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torskich; do wszystkich tych organizacji należy 
Polska.
Z międzynarodowych ustaleń za najważniejsze 
uznaje się m.in. pochodzącą sprzed ostatniej 
wojny (1931 r.) deklarację skierowaną do rzą
dów państw należących do Ligi Narodów, 
uchwaloną w Atenach i aktualną do dzisiaj. Za
leca ona m.in. respektowanie przy pracach kon
serwatorskich wszystkich stylów występujących 
w danym obiekcie, po raz pierwszy zwraca uwa
gę na konieczność ochrony otoczenia zabytku 
oraz na „przyuczanie dzieci i młodzieży do sza
cunku dla zabytków, bez względu na ich przyna
leżność do określonej epoki lub cywilizacji”. 
Istotna jest także konwencja w sprawie ochrony 
dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego (tzw. 
Konwencja Haska z 1954 r.) i uchwalona w We
necji w 1964 r., dziś krytykowana tzw. Między
narodowa Karta Konserwacji i Restauracji Za
bytków i Miejsc Zabytkowych; według Karty po
jęcie zabytku „rozciąga się nie tylko na wielkie 
dzielą, ale również na skromne obiekty, które 
Z upływem czasu nabrały znaczenia kulturalne
go”. Warto dodać, że na tym właśnie kongresie 
powołano do życia ICOMOS, co zostało zreali

zowane rok później w Warszawie. W Paryżu 
w 1970 r. przyjęto zalecenie w sprawie zapobie
gania grabieżom dóbr kultury, a dwa lata później 
konwencję w sprawie ochrony światowego dzie
dzictwa kulturalnego i naturalnego. Ta ostatnia 
wprowadziła Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego, na którą wpisywane 
są zespoły i miejsca zabytkowe, pomniki przyro
dy, obszary krajobrazowe itd., mające wyjątko
we wartości w wymiarze światowym. Z terenu 
naszego kraju na liście znajdują się zespoły sta
romiejskie Krakowa, Warszawy, Zamościa i To
runia, kopalnia soli w Wieliczce, park narodowy 
w Białowieży, obóz koncentracyjny w Oświęci
miu i zamek w Malborku. Przygotowywany jest 
wpis gdańskiego zespołu staromiejskiego, a kan
dydują: park krajobrazowy i ośrodek miejski 
w Kazimierzu Dolnym, park krajobrazowy w Oj
cowie, pałac i park w Wilanowie, klasztor pauli
nów w Częstochowie, pradziejowa kopalnia 
krzemienia w Krzemionkach Opatowskich i re
likty piastowskiej rezydencji na Ostrowie Le
dnickim.

W następnym odcinku m.in. o niszczeniu zabytków i pracy kon
serwatorów.
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Bursztyn - kopalina 
o tajemniczych 

właściwościach, 
przebogata w formy 

i kolory. 
Nazywana 

„złotem północy”, 
„łzami drzew sosnowych”, 

użytkowana przez ludzi 
od epoki kamiennej.

Bursztynowy
wiatr

IRENA WASILEWSKA

Przez tysiąclecia wokół bursztynu 
nawarstwiła się otoczka kulturowa 
związana z jego wykorzystywaniem 
przez człowieka. Składa się na nią 

wiele wzajemnie splecionych wątków: 
potrzeby odbiorcow bursztynu 

i jego wyrobów, zasady i metody 
jego wydobycia oraz handlu, 

techniki obróbki i przetwarzania, 
tradycje, mody itd. Jednym z ważniejszych, 

historycznych ośrodków 
wydobywania i przetwarzania bursztynu 

jest leżący na dawnym 
„bursztynowym szlaku” Gdansk.

Wolne pozyskiwanie bursztynu zostało 
ograniczone zapewne od czasów, kiedy 
zaczęło przynosić znaczniejsze dochody. 
Przywilej ten zaczął należeć do władców 

lub właścicieli danego terenu. W Gdańsku pozyskiwanie 
i handel bursztynem objęte były regale książęcym, a po 
zwycięstwie Krzyżaków (po 1300 r.) należały do Zako
nu. Zakon strzegł owego przywileju bezwzględnie: sto
sował karę śmierci za przekroczenia, a by utrzymać mo
nopol i zyski zeń płynące, zakazał nawet obróbki bursz
tynu. Dopiero klęska Zakonu Krzyżackiego umożliwiła 
szybki rozwój bursztynnictwa i powstanie odrębnego ce
chu (w Gdańsku w 1477 r.). Dodatkowo, dzięki nada
niom Kazimierza Jagiellończyka, bursztyn z terenów 
stanowiących własność Gdańska należał do miasta. Jak 
dochodowa była to dziedzina, świadczy również to, że 
chroniły ją niezwykle surowe przepisy cechowe oraz 
związane z uzyskaniem obywatelstwa gdańskiego. 
Najbogatsze pokłady bursztynu znajdowały się na tere
nie Sambii w okolicach Królewca i choć tereny wokół 
Gdańska również obfitowały w bursztyn, to jednak tylko 
import mógł zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie. 
Książę Albrecht zawarł w 1533 r. układ z Pawłem Jasch- 
ke (pisownia nazwiska różnie podawana), dając mu mo
nopol, zachowany przez tę rodzinę przez sto następnych 
lat, na zbyt bursztynu wydobywanego na terenie Prus 
Książęcych. Dzięki temu Jaschke mógł dyktować kup
com i rzemieślnikom gdańskim swoje warunki, co rodzi
ło wiele konfliktów i zatargów. W 1642 r. przywilej ten 
wykupili brandenburscy Hohenzollernowie, a następnie 
dzierżawili go m.in. kupcom gdańskim. Okoliczność ta 
stała się jednym z ważniejszych przyczynków do dalsze
go rozkwitu gdańskiego bursztynnictwa. Do innych zali
czyć można zmiany, jakie przyniosła reformacja, m.in. 
spadek popytu na główny wówczas produkt, czyli bursz
tynowe różańce i masowe dewocjonalia. W związku 
z tym konieczne stało się szukanie innych odbiorców 
oraz wzbogacanie asortymentu wyrobów. Na początku 
XVII w. wprowadzono też wiele nowych technik obrób
ki bursztynu. Dotychczas wyroby wykonywano głównie 
z jednej bryły. Wprowadzenie m.in. metody produkcji 
cienkich płytek z możliwością ich barwienia, łączenia ze 
sobą oraz inkrustacji konstrukcji drewnianych pozwoli
ło na znaczne poszerzenie zastosowania bursztynu. Po
wstały wówczas najwspanialsze dzieła sztuki - od 
ozdób, elementów zastawy stołowej, wyposażenia i de
koracji wnętrz do mebli; ich odbiorcami były ówczesne 
elity władzy. W tym okresie działali najznakomitsi 
gdańscy mistrzowie bursztynnicy. Również ci, którzy 
brali udział w tworzeniu legendarnej już komnaty bursz
tynowej, zamykającej, według historyków sztuki, okres 
rozkwitu bursztynnictwa.
Przywilej na pozyskiwanie bursztynu i handel Rada 
Miejska Gdańska utrzymała do 1721 r. Jednak ze wzglę
du na to, że ubożały zasoby surowca i zmniejszał się po
pyt, przywilej ten sprzedano księciu pruskiemu. Wyroby 
z użyciem techniki inkrustacji okazały się niezbyt trwa
le, zaczęto powracać do przedmiotów mniejszych, ro
bionych z jednej bryły. Rosnące w zamożność miesz-
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kową gospodarkę, niszczącą wybrzeże i lasy. Z tego po
wodu rząd odebrał im te prawa w 1867 r.; zarządzanie 
przejęła firma Stantien i Becker, otrzymując prawo wy
dobycia bursztynu, który przetwarzano przemysłowo. 
W 1899 r. państwo pruskie jeszcze raz zajęło się bursz
tynem, jednak wobec niezbyt dużych dochodów prawo 
do jego eksploatacji ponownie oddano miejscowościom 
nadmorskim.
Szacuje się, że najwięcej bursztynu wydobyto w XIX w. 
Rozwinął się również przemysł przetwórczy, jednocze
śnie upadła sztuka bursztynnicza i wzrosła fabryczna 
produkcja wyrobów, zaspokajająca coraz większe po-

1. Jedne z najstarszych ozdób z bursztynu
(ok. 11 tysięcy lat p.n.e.) 
znalezione na terenie Wielkopolski
2. Kopie zaginionych zabytków bursztynowych:
konik z Dobiegniewa i dzik z Gdańska (ok. 5 tysięcy lat p.n.e.)

czaństwo zgłaszało zapotrzebowanie na wyroby inne niż 
dotychczas wytwarzane. Teraz bursztynem zaczęli inte
resować się również naukowcy, przyrodnicy i kolekcjo
nerzy. Szczególny popyt miały okazy z inkluzjami orga
nicznymi (tzw. wrosty, wrostki, głównie pochodzenia 
zwierzęcego). Wysokie koszty dozoru i kontroli powo
dowały, że również regale nie przynosiło tak wielkich 
zysków, jak dawniej. Sytuację niewiele poprawiły dzier
żawy. W 1811 r. powrócono do dzierżawienia przez 
zrzeszenie kupców gdańskich, dla których mogli praco
wać okoliczni bursztyniarze. Do upadku sztuki bursztyn- 
niczej przyczyniły się również wojny na przełomie 
XVIII i XIX w., upadek gospodarczy i polityczny Gdań
ska oraz szybki proces mechanizacji obróbki bursztynu. 
Dawne tradycje produkcji przetrwały jedynie w sztuce 
ludowej, m.in. na Kaszubach.
W 1836 r. w państwie pruskim zniesiono regale, pozo
stawiając jako obowiązujące tylko pewne przepisy. 
Uprawnienia nadano najpierw jednej z firm, a potem 
gminom, które prowadziły nieracjonalną, wręcz rabun- 

trzeby miejscowe, europejskie i światowe. W 1926 r. po
wstała Państwowa Manufaktura Bursztynu, w której 
produkowano masowo wyroby pamiątkarskie.
Przyjmuje się, że do 1945 r. największe na świecie zbio
ry bursztynu znajdowały się w Muzeum Przyrodniczym 
w Gdańsku (z ostatnią siedzibą w Zielonej Bramie); za
ginęły bądź uległy zniszczeniu w czasie drugiej wojny 
światowej.
Po 1945 r. głównie kontynuowano produkcję masową. 
Zorganizowana w Malborku w 1965 r. wystawa burszty
nu i jego wyrobów pobudziła środowisko plastyków do 
zajęcia się tym tworzywem na szerszą skalę. Rozpoczę
ły działalność prywatne pracownie oraz Spółdzielnia 
Rękodzieła Artystycznego „Bursztyn”. Dziś Gdańsk jest 
nadal miastem bursztynu z licznymi pracowniami, 
warsztatami i sklepami. W wyrobach artystycznych wy
różnić można dwa nurty: „naturalistyczny”, reprezento
wany przez artystów, którzy bez specjalnych opraw i do
datków starają się odszukać i wyeksponować naturę 
i niepowtarzalne piękno zawarte w bursztynie; w drugim
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nurcie bursztyn jest tylko elementem czy pretekstem do 
wykonania dzieła plastycznego. Sprzedawana jest także 
tzw. galanteria, czyli produkcja niemal standardowa 
oraz bursztyniarstwo straganowe, nawet obnośne, gdzie 
oferuje się surowiec i najprostsze wyroby.
Pozyskiwanie bursztynu od strony prawnej bardzo się 
skomplikowało, ponieważ regulują to przepisy z róż
nych dziedzin, m.in. prawa geologicznego i górniczego, 
ochrony środowiska, prawo wodne i morskie, dotyczące 
własności nieruchomości gruntowej i samorządów lo
kalnych itd. Zgodnie z prawem górniczym złoża kopali
ny nie stanowiące części składowych nieruchomości 
gruntowej są własnością skarbu państwa. Koncesję na 
górnicze użytkowanie wydaje Ministerstwo Ochrony 
Środowiska, ale np. na wydobywanie bursztynu z wód 
powierzchniowych - administrator tych wód, zaś w wy
padku obszarów morskich - Ministerstwo Transportu 
i Gospodarki Morskiej. Otrzymanie koncesji jest obwa
rowane wieloma warunkami, dotyczą one m.in. ściśle 
określonej działki i czasu ważności. W Gdańsku sytu
ację dodatkowo komplikują problemy związane z komu
nalizacją terenów będących własnością skarbu państwa 
oraz inne regulacje własnościowe. Koncesje nie mogą 
być też sprzeczne z zapisami obowiązującego miejsco
wego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabro
nione jest wydobycie bursztynu wszędzie tam, gdzie są 
lasy i tereny chronione. Eksploatacja może być dopusz
czalna podczas prac bagrowniczych na terenach porto
wych i polach irygacyjnych. W latach siedemdziesiątych 
odkryto bogate złoża bursztynu w gdańskiej dzielnicy 3 
Stogi, co spowodowało ich dziką eksploatację przy uży
ciu koparek, pogiębiarek itp., przynosząc ogromne 
zniszczenie terenu. Nadal działają zorganizowane grupy 
przestępcze, wyposażone w dobry sprzęt hydrauliczny 
(wtłaczanie wody pod ciśnieniem, powodujące wymy
wanie dołów i wypłukiwanie piasku). Prace poszuki
wawcze i wydobywcze bez koncesji karane są grzywną, 
aresztem lub pozbawieniem wolności do lat trzech. Od
stępuje się od tego wówczas, gdy okazy pozyskiwane są 
dla celów naukowych, kolekcjonerskich i dydaktycz
nych bez wykonywania robót górniczych.

Najdawniejszym i najprostszym sposobem pozyskiwa
nia bursztynu było zbieranie go na plażach i terenach są
siadujących z nimi. Pozyskiwano go też przez poławia
nie, np. z brzegu za pomocą tzw. kaszorków - dużych 
siatkowych „koszy” na stylisku. Bursztyn łowiono rów
nież sieciami, zarówno z brzegu, jak i z łodzi. Z lodzi 
można było też stosować tzw. szperanie - wzruszanie 
dna morskiego, np. okutymi drągami, tykami itp., a po
tem kaszorkami lub specjalnymi szczypcami wyławianie 
tego, co choć na chwilę uniosło się w wodzie. Już 
w XVIII w. do połowu zatrudniano też nurków, ale dużo 
lepsze efekty uzyskiwano podczas bagrowania. Do po
zyskania bursztynu używano też drag.
Bursztyn również kopano - początkowo na głębokości 
1-3 m, potem w kopalniach odkrywkowych i szybowych 
(w Brętowie do 1940 r. czynna była prymitywna kopal
nia). Pierwszą większą kopalnię uruchomiono pod ko
niec XVIII w. (w pobliżu Palmicken), początkowo jako

odkrywkową. Pogłębiono ją, kiedy naukowcy odkryli, 
że najbogatsze warstwy znajdują się głębiej niż dotąd są
dzono. Stosowano też wybieranie ziemi klifowych brze
gów, głównie w Sambii. W 1867 r. zakazano jednak te
go rodzaju eksploatacji, jako zbyt niszczącej wybrzeże. 
Przypadkowo można uzyskać bursztyn podczas prac 
ziemnych.
Oceniając wszystkie te metody według współczesnych 
kryteriów i wymogów ochrony środowiska, tylko zbiera
nie i połów z wody nie przekształcają terenu i nie nisz
czą wydm ani roślinności. Bursztyn klasyfikuje się we
dług różnych kryteriów, np. pochodzenia (ziemny i wod
ny), struktury, barwy, wielkości, przeznaczenia. W la
tach pięćdziesiątych w państwowej fabryce we Wrzesz
czu surowiec sortowano w ten sposób, że okazy np. 
z wrostami przeznaczano do muzeów i kolekcji. Drugą 
grupę stanowiły egzemplarze do obróbki, selekcjonowa
ne w zależności od wyrobu finalnego. Ostatnią grupą był 
tzw. firnis - najdrobniejszy, przeznaczony do celów 
technologicznych (lakiery, żywice, leki, kosmetyki). Na
leży wspomnieć też o tzw. ambroidzie - bursztynie „pre
parowanym”, który otrzymywano przez zespolenie 
i sprasowanie specjalnie oczyszczonych i przygotowa
nych kruszyn lub odpadów (tajemnica tego procesu tech
nologicznego była pilnie strzeżona). Tego rodzaju mate
riału używano do produkcji tzw. masówki; fachowcy 
rozpoznają go po „martwym zabarwieniu” i charaktery
stycznej fluorescencji. Bursztyn był oczywiście podra-
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3.4.5. Bursztynowe krzyżyki 
wczesnośredniowieczne 

z okolic Gdańska

6. Odkryte koto Elbląga 
bursztynowe pionki 

gry planszowej wikingów 
- hnefatafl (IX w.)

(zdjęcia: Stanisław Fitak)

biany i fałszowany. Używano do tego celu kopalu, róż
nych innych żywic i sztucznie tworzonych mas. Z chwi
lą, kiedy zaczęto cenić okazy z inkluzjami, też rozpoczę
ło się ich wytwarzanie: w bursztynie zatapiano lub 
umieszczano nawet całe żaby i jaszczurki (sic!).
Wszystkim zainteresowanym bursztynem polecamy wi
zytę w zamkowym muzeum w Malborku, gdzie znajdu
je się wspaniała kolekcja dzieł dawnych mistrzów gdań
skich oraz współczesnych nam artystów, nie można też 

ominąć Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz 
spaceru ul. Mariacką i Długim Pobrzeżem z wieloma 
warsztatami i sklepami kontynuującymi wielowiekową 
bursztyniarską tradycję miasta. Warto również spróbo
wać szczęścia na pobliskich plażach - być może właśnie 
wtedy zawieje „bursztynowy wiatr”, przynosząc ze so
bą kawałki „złota północy”.

Irena Wasilewska
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Wystawa 
„Srebra francuskie 

w zbiorach wilanowskich” 
(zamknięta 

pod koniec września) 
- to dorobek życia 

pracownicy 
wilanowskiego muzeum.

Trzydzieści 
lat 

poszukiwań
HANNA MARKERT

W
iększość sreber oglądać można 
w naturalnej oprawie - wielki stół 
zastawiony talerzami i sztućcami, 
półmiskami, wazami, flakonami na 
przyprawy, obok serwis do kawy i herbaty oraz 

zastawa toaletowa z licznymi przyborami do pie
lęgnacji urody ze zwierciadłem i parą świeczni
ków. To najcenniejsza i najpiękniejsza w Polsce 
kolekcja sreber francuskich z XIX w., z okresu 
empire, nigdzie dotychczas nie pokazywana, po 
raz pierwszy udostępniona zwiedzającym Pałac 
Wilanowski w Warszawie. Ten skarb liczący oko
ło 400 sztuk wyrobów artystów złotników znad 
Sekwany odkryła, jakby na nowo „wyłuskała” 
spośród innych sreber wilanowskich Maria Żu
kowska, pracownica muzeum. Jej sukces - to 
efekt żmudnej i długotrwałej, bo blisko trzydzie

stoletniej pracy, którą zaczynała jako młoda siła 
fachowa skierowana do pracy w muzeum (obecnie 
na emeryturze).
Jej poszukiwania trwały niemal całe zawodowe 
życie: penetrowała pałac i okolice, przeszukiwała 
magazyny, piwnice i skrytki, szperała po wszyst
kich kątach. Ale prawdziwe skarby odkryto do
piero w ziemi. Pałac Wilanowski w latach pięć
dziesiątych stał jeszcze zawilgocony, mury wy
magały generalnego remontu, robotnicy przystę
powali właśnie do robót ziemnych. Wtedy do ak
cji wkroczyła Anna Branicka, córka ostatniego 
właściciela Wilanowa, Adama Branickiego, 
oznajmiając, że potrafi wskazać miejsce, gdzie za
kopano w ziemi skrzynię z ukrytym srebrem rodo
wym, którą trzeba natychmiast wydobyć, nim 
padnie łupem przypadkowych znalazców! I tak 
się stało - w skrzyni znajdowało się ponad 700 
srebrnych wyrobów.
Taka niespodzianka zdarzyła się tylko raz. Prace 
nad wydzielaniem z wilanowskich zbiorów i gro
madzeniem stylowych francuskich naczyń jako 
oddzielnej kolekcji trwały nadal i ciągnęły się

1. Samowar 
oraz zastawa do herbaty 

(Claude Odiot)

jeszcze trzy dziesięciolecia, niosąc ze sobą obfite 
doświadczenia zbieracza. „Aż wyrosły przede 
mną - mówi Maria Żukowska - cale komplety 
sreber, co znacznie podnosiło ich wartość, uka
zując fascynujący świat paryskiego empire. Ich 
identyfikacja była jednak trudna z braku literatu
ry fachowej. Nazwiska twórców udało mi się roz
szyfrować dopiero dzięki konsultacjom z profe
sjonalistami z Paryża, Fontainbleau, Amsterda
mu i Londynu. Zaczęłam podróże z tym srebrem 
po Europie, od miasta do miasta, przywożąc do 
kraju niezwykłe cenny materiał naukowy”. Sre
bra te - co potwierdzały badania ekspertów - 
wyszły z warsztatów nadwornych złotników cesa
rza Napoleona, a wykonali je najwięksi mistrzo-
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2. Zespół sztućców 
(Martin G. Biennais)

3. Zastawa stołowa 
(Martin G. Biennais)

(zdjęcia ze zb. Muzeum 
w Wilanowie)

wie, m.in. Claude Odiot, Martin Guillaume Bien
nais, Quentin Baschelet. Najbardziej okazałe 
dzieła - to licząca 43 sztuki zastawa stołowa i 6 
tuzinów noży - wykonanych przez Biennaisa. 
A także serwis do kawy i herbaty Odiota z grubo 
złoconego srebra, zdobiony motywami roślinny
mi, składający się z tacy, imponujących rozmia
rów samowara z herbem Branickich, miseczki słu
żącej do płukania wrzątkiem filiżanek, cukierni
cy, dzbanuszka-mlecznika, dzbanków do kawy 
i herbaty.
Przedmioty te wykonywane były w okresie, gdy 
po wdzięcznych kaprysach baroku, później roko
ka, przyszło poczucie umiaru i równowagi, co do
prowadziło złotników, podobnie jak innych arty

stów, do bardziej klasycznych dekoracji inspiro
wanych antykiem. Tworzono więc wazy podtrzy
mywane przez figurki personifikujące rzeki, na 
których z kolei umieszczano inne postacie alego
ryczne, albo kubełki do chłodzenia wina, które 
pod uchwytami zdobiły łby baranie łączone gir
landami winorośli oplatającymi całe naczynia. 
„Bardzo utalentowanym złotnikiem tego okresu 
okazał się Claude Odiot - mówi Maria Żukow
ska - jednak na pierwszego artystę epoki wyrósł 
Martin Biennais. Kiedy był jeszcze prawie nie 
znany, przydarzyło mu się sprzedać na kredyt kil
ka sreber młodemu oficerowi, którym był... 
Bonaparte. Już jako cesarz mianował Biennaisa 
oficjalnym dostawcą dworu, który w 1806 r. 
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wykonał złotą rękojeść szpady Napoleona”. Za
mówienia składała artyście również cesarzowa Jó
zefina. Na życzenie cesarzowej powstały: waza do 
zupy według rysunków Ch. Perciera i P. Fonta- 
ine’a, różne obiekty zastawy stołowej i toaleto
wej, nawet komplety przyborów do pisania. Jeden 
z takich kompletów, przeznaczony dla Napoleona, 
zdobiły zarówno alegoryczne postacie, jak i po
piersia wielkich ludzi, jak Sully i Colbert, za któ
rych następcę Napoleon pragnął uchodzić. Naj
większe dzieła tego artysty zaginęły niestety 
w zawierusze dziejów, z wyjątkiem srebrnego 
złoconego dzbanka wykonanego dla cesarza 
w 1809 r., znajdującego się obecnie w Luwrze.
Z kolei Claude Odiot wykonał, według rysunków 
P. Prud’hona, komplet przyborów toaletowych dla 
drugiej małżonki cesarza Napoleona - Marii Lu
dwiki. Wprawdzie, gdy cesarzowa zamieszkała 
w Parmie, oddała go do przetopienia, lecz pozo
stały inne cenne dzieła Odiota, w tym sosjerka ze 
złoconego brązu.
Lecz w jaki sposób srebra znad Sekwany znalazły 
się w Wilanowie? Do amatorów pięknych sreber 
należał Jan III Sobieski, król, który nie lubił mia
sta i stworzył sobie cichą rezydencję wiejską 
w pobliżu stolicy o nazwie „Villa Nova”. Tu wła
śnie gromadził obrazy, tureckie i perskie dywany, 
meble, klejnoty, także srebra. Inwentarz Pałacu 
Wilanowskiego z 1696 r. wymienia około 450 sre
ber pochodzących z warsztatów augsburskich, 
gdańskich, żółkiewskich i również z paryskich 
pracowni złotniczych. Wiadomo, że król polecał 
przebywającej na kuracji w Paryżu żonie Mary
sieńce, aby nabyła „dwa puzdra srebrnych na
kryć, ze wszystkimi do stołu należącymi potrze
bami”. Jeśli w XVII w. pracownie paryskie słynę
ły obok innych znanych w Europie, to na przeło
mie XVIII i XIX w. Paryż stał się wiodącym 
ośrodkiem złotnictwa. Prym wiedli bez wątpienia 
nadworni artyści cesarza Napoleona, ich dzieła 
były kopiowane na całym świecie, sprzedawano je 
do sąsiednich krajów i nic dziwnego, że nad Se
kwaną w zastawy stołowe i przybory toaletowe 
zaopatrywali się Polacy. W tym czasie do entuzja
stów pięknych sreber zamawianych w Paryżu na
leżeli kolejni właściciele Wilanowa - Potoccy 
i Braniccy. Zachowały się nawet kopie rachun
ków, jakie firma Odiota wystawiała hetmanowej 
Branickiej za zamówione przedmioty srebrne lub 
ze złoconego srebra.
Proces czyszczenia paryskich sreber ze zbiorów 
wilanowskich okazał się żmudny i długotrwały. 
W tej czynności Marii Żukowskiej pomagał mło
dy pracownik muzeum Tomasz Iżycki, czyniąc to 
z ogromną troską i zapałem, jak również poczu
ciem odpowiedzialności, aby żaden artystyczny 
przedmiot nie uległ uszkodzeniu. Wszystkich za

biegów dokonywano pod czujnym okiem do
świadczonego złotnika warszawskiego Mariana 
Klabisza.
„Na szczególną uwagę - mówi Maria Żukowska 
- zasługuje aranżacja wyrobów mistrzów pary
skiego złotnictwa. Większość zbioru wyekspono
wano bynajmniej nie w gablotach, ale na stołach 
i toaletach utrzymanych w stylu empire, dzięki 
czemu można podziwiać niezwykłą różnorodność 
form tych srebrnych cacek, osobliwość dekora
cji, wielki kunszt ich twórców, piękno i wysoką 
klasę artystyczną”. Oto w zestawie toaletowym 
wykonanym przez Quentina Bascheleta znajduje 
się zwierciadło, a po obu jego stronach świeczni
ki, kasetki do biżuterii, miseczka do golenia, 
kryształowe pudełko na szczotki do zębów, flako
ny na pachnidła oraz lejek do przelewania perfum, 
miseczka do płukania oczu i przedmioty, o któ
rych już dzisiaj nie wiadomo na pewno, do czego 
służyły, jak np. dwie kryształowe szklaneczki ze 
srebrnymi pokrywkami.
Wyłonione z wilanowskich zbiorów srebra empi
re wzbudziły wielkie zainteresowanie Francuzów, 
którzy pragną pokazywać je w Paryżu i innych 
miastach.

Hanna Markert

Spotkanie z książką

Odsłanianie Radziejowic

W numerze 12,1997 zamieściliśmy artykuł o pałacu w Ra
dziejowicach, którego autor — Marek Konopka — 

przedstawił w skrócie najnowsze prace badawcze przy tym 
obiekcie, jego tajemnice i zagadki. Byt to jednak zaledwie 
przedsmak zapowiadanej w artykule książki Radziejowice. 
Fakty i zagadki, która ukazała się dzięki współpracy Stowa
rzyszenia Konserwatorów Zabytków i Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOMOS (pod redakcją M. Konopki). Autorki — 
Maria Barbasiewicz i Ewa Pustota-Kozłowska — przygotowa
ły tę książkę na podstawie opracowanej przez siebie doku
mentacji historycznej. Dzieje zamku-palacu, sylwetki ludzi, 
którzy byli jego właścicielami, ich inwestycje na terenie Ra
dziejowic, wreszcie najznamienitsi goście — wszystko to 
przewija się przez karty książki i zmienia w barwną opowieść, 
popartą archiwalnymi ilustracjami, prowadzącą nas aż do 
czasów współczesnych. W Radziejowicach od czterdziestu 
lat prowadzone są prace renowacyjne (główny projektant — 
inż. Jacek Cydzik, o którym również w książce) tak pałacu, 
jak i parku. Z całego opracowania jednoznacznie wynika, że 
wiele z radziejowickich zagadek mogłyby wyjaśnić badania 
archeologiczne. Jako Dom Pracy Twórczej należący do re
sortu kultury, pałac zasługuje w tym względzie na finansowe 
wsparcie tego właśnie resortu. Po lekturze opowieści o Ra
dziejowicach każdy stwierdzi, że taka inwestycja będzie opła
calna. Trzeba sobie jeszcze przypomnieć rozbudowane — 
historyczne, architektoniczne, archeologiczne — ekspozycje 
zamków i pałaców w Anglii czy Francji ściągające setki tury
stów. (td)
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Niedaleko Zaosia

Zaosie, miejsce uro
dzenia Adama Mic
kiewicza, znają wła
ściwie wszyscy — choćby 

ze szkolnego podręcznika. 
W ostatnich latach, dzięki 
organizowanym wyjazdom, 
najbardziej zainteresowani 
mogli tam dotrzeć osobiście. 
Do niedawna w Zaosiu znaj
dował się jedynie obelisk, 
wzniesiony w 1927 r. 
przez żołnierzy z Barano
wicz na miejscu zburzonego 
w 1915 r. dworu. Obecnie 
stoi już makieta całego fol
warku, odtworzonego na 
podstawie skąpych przeka
zów. Wydawałoby się za
tem, że ten zakątek Nowo- 
gródczyzny jest dobrze zna
ny. Tymczasem niedaleko 
Zaosia znaleźć można wiele 
ciekawych miejsc i obiek
tów, nie związanych 
z wieszczem Adamem, omi
janych więc przez „mickie
wiczowskie” wycieczki na
wet wtedy, gdy znajdują się 
tuż przy drodze.
Przy głównej szosie z Bara
nowicz do Nowogródka leżą 
Stolo wieże, miasteczko nale
żące niegdyś do Radziwił
łów. Już z daleka widać po
tężną fasadę barokowej świą
tyni, związanej z jedyną 
w Wielkim Księstwie Litew
skim komandorią kawalerów 
maltańskich (joannitów). Za
łożył ją w 1610 r. książę Mi
kołaj Kazimierz Radziwiłł 
„Sierotka” dla swego syna 
Zygmunta Karola, który rok 
wcześniej wstąpił na Malcie 
do rycerskiego zakonu i od
był nawet morską wyprawę 
przeciw afrykańskim pira
tom. Pierwszy kościół był 
drewniany. W 1639 r. na jego 
miejscu Zygmunt Karol 
ufundował kamienną kaplicę

1.2. Stotowicze 
— kościół kawalerów 

maltańskich (1) 
i kamień konfederatów 

barskich (2)
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— Domek Loretański ze sły
nącą łaskami figurą Matki 
Bożej. W latach 1740-1741 
z fundacji komandora joanni- 
tów Dąbrowskiego architekt 
Józef Fontana rozpoczął bu
dowę nowego kościoła św. 
Jana Chrzciciela z dwuwie- 
żową fasadą w stylu wileń
skiego baroku; prace ukoń
czył w latach 1743-1746 Jan 
Krzysztof Glaubitz. Wcze
śniejsza kaplica posłużyła ja
ko prezbiterium. Trójnawo- 
wa bazylika otrzymała boga
ty, stiukowy wystrój we
wnętrzny. W 1863 r. kościół 
oddano prawosławnym jako 
cerkiew Uspieńską i tak po
zostało do dziś. Dopiero 
w 1911 r. katolicy mogli zbu
dować nieopodal neogotycki, 
jednowieżowy kościół Serca 
Jezusowego, czynny nieprze
rwanie także po 1939 r. 
Podczas konfederacji bar
skiej, 23 września 1771 r. 
oddziały polskie, dowodzo
ne przez hetmana wielkiego 
litewskiego Michała Kazi
mierza Ogińskiego, poniosły 
pod Stolowiczami klęskę 
w bitwie z wojskami rosyj
skimi Aleksandra Suworo- 
wa. Wydarzenie to upamięt
nia kamień, ustawiony przed 
kilku laty obok kościoła św. 3 
Jana. Na okrągłej tablicy 
widnieje data (nie wiedzieć 
czemu według nieznanego 
wówczas w Rzeczypospoli
tej kalendarza juliańskiego: 
12 IX), informacja o bitwie 
po białorusku, a poniżej na
pis po polsku: POKÓJ ICH 
DUSZOM. Wątek Mickie
wiczowski jest tu również 
obecny. Pięcio-, siedmiolet
ni Adaś chodził w Stołowi- 
czach do szkółki parafialnej, 
prowadzonej przez Horbace- 
wicza, syna greckokatolic
kiego księdza. Później Mic
kiewicz kilkakrotnie bywał 
w miasteczku, np. latem 
1818 r., gdy na jarmarku nie
oczekiwanie spotkał Toma
sza Zana.

Jeśli pojedziemy kilkana
ście kilometrów dalej 
w stronę Nowogródka, do

trzemy do Horodyszcza, ma
lowniczej miejscowości nad 
Serweczą. Kościół w cen
trum, o rodowodzie sięgają

cym połowy XVII w., był 
wielokrotnie przebudowy
wany. Od 1864 do 1916 r. 
funkcjonował jako cerkiew. 
Odbudowany ze zniszczeń 
wojennych, zwrócony kato
likom, po 1945 r. został za
mknięty i całkowicie zdewa
stowany. Odrodzona parafia 
odzyskała świątynię w 1991 
r. W pobliżu odsłonięto 
w 1932 r. pomnik marszałka 
Piłsudskiego — popiersie na 
cokole, zniszczone w 1939 r. 
przez żołnierzy sowieckich. 
Na północnym skraju mia
steczka zwraca uwagę rzad
kość nie lada — świeżo 
otynkowana przydrożna ka
pliczka. Niegdyś było ich na 
Nowogródczyźnie wiele. Pa
weł Szpilewski, rosyjskoję- 
zyczny Białorusin, pisał 
w 1853 r.: „wzrokpodróżni
ka (...) napotyka prawie na 
każdym kroku drewniane 
krzyże, krzyżyki i kapliczki 
albo wielkie słupy z rzeźbio
nymi wyobrażeniami Matki

Bożej, Zbawiciela i św. Ja
na Chrzciciela”. Pól wieku 
sowieckiej walki z religią 
i zacierania kulturowej toż
samości zagarniętych ziem 
niemal wymazało z kreso
wego krajobrazu te świadec
twa pobożności. Kapliczka 
w Horodyszczu, z dwiema 
celkami, w których stały nie
gdyś święte figury, ufundo
wana została w XIX w. 
przez rodzinę ofiary tragicz
nego wypadku, tam, gdzie 
rozpędzone z góry konie za
biły jednego z mieszkańców.

Nie wszystkie jednak 
obiekty są tak łatwo do
stępne... Tuż za Stolowicza

mi znajduje się wieś Ara- 
bowszczyzna. Jeśli zaraz po 
wjeździe do niej skręcić po
lną drogą w prawo, to po po
konaniu czterech kilome
trów straszliwych wertepów 
trafić można — o ile się nie 
zabłądzi — do miejsca 
szczególnego.

3. Kapliczka w Horodyszczu

4.5. Arabowszczyzna
— pomnik Trzech 
Pochodów Polaków (4) 
i bunkier obrońców 
nowogródzkiej ziemi (5)

(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)

Przy dróżce, na skraju lasu 
stoi monumentalny, żelbeto
nowy pomnik, wzniesiony 
pod koniec lat dwudziestych. 
Na cokole z bloków, wystyli
zowanych na skałę, siedzi 
Orzeł Biały, za nim zaś strze
lają w górę, do wysokości 
około 10 m trzy wysmukłe 
krzyże. Na frontowej ścianie 
cokołu znajdowały się pier
wotnie dwa miecze, a z boku 
napis, wedle przekazów ust
nych brzmiący: „Pamięci 
trzech pochodów Polaków 
i wybawienia Komendanta”. 
Owe trzy pochody — to woj
na z Moskwą w latach 1609- 
1610, wyprawa Napoleona 
w 1812 r. oraz wojna 1920 r. 
Druga część napisu wiąże się 
z tutejszą opowieścią o ocale
niu Józefa Piłsudskiego przed 
bolszewicką niewolą przez 
Lickiewicza, Żyda z Barano
wicz. Najpierw ukrył komen
danta, przebierając go ponoć 
w suknię swej żony i każąc 
niby to doić krowę, a potem 
przeprowadził w bezpieczne 
miejsce. W tym miejscu sta
nął później pomnik. Piłsudski 
podarował Lickiewiczowi 
swoją wileńską sukmanę 
(obecnie w posiadaniu jego 
wnuczki), a po pewnym cza
sie przysłał mu stałą prze
pustkę do Belwederu. Żyd 
pojechał do Warszawy i po
prosił o pieniądze na młyn 
parowy — budynek tego 
młyna do dziś można oglądać 
w Baranowiczach.
Po 1945 r. pomnik Trzech 
Pochodów Polaków uległ 
częściowej dewastacji. Ze
rwano miecze i litery napisu, 
rozbita też została korona or
ła, którego pierwotna biel 
uległa wpływom atmosfe
rycznym i widoczna jest już 
tylko po wewnętrznej stro
nie skrzydeł. Dzięki ustron
nemu położeniu monument 
przetrwał jednak w zadzi-
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Warownia 
nad Seretem
Miasteczko Mikulińce 

w dawnym wojewódz
twie i powiecie tarno
polskim, położone jest malow

niczo na wzgórzach, w pobliżu 
jaru Seretu. W okresie między
wojennym liczyło około 3 tys. 
mieszkańców (w tym około ty
siąca Polaków). Miasteczko ist
niało już w XVI w., jednak do
piero król August III Sas nadał 

tac". Ufundowała także piękny 
rokokowy kościół, zaprojekto
wany przez znanego architekta, 
Augusta Fryderyka Moszyń
skiego i poświęcony w 1779 r. 
W testamencie zapisała Miku
lińce swemu bratankowi, Józe
fowi Mniszchowi (1742-1797), 
generałowi majorowi wojsk ko
ronnych. Pod koniec XVIII w. 
dobra te nabył Piotr Konopka 

1. Ruiny zamku
Zborowskich-Sieniawskich

wiająco dobrym stanie i sta
nowi pamiątkę niezwykłą, 
o dużej wartości historycz
nej i emocjonalnej. Kilkaset 
metrów dalej gęsty las kryje 
okopy oraz bunkry z pierw
szej wojny światowej, zbu
dowane przez Niemców 
i przejęte potem przez Woj
sko Polskie. W betonie wy
ryto wówczas czytelne do 

dziś patriotyczne napisy: 
JESZCZE POLSKA NIE 
ZGINĘŁA i TWIERDZĄ 
NAM BĘDZIE KAŻDY 
PRÓG. A do Zaosia stąd tyl
ko kilka kilometrów...

Jarosław Komorowski

PS. Autor będzie wdzięczny za 
każdą dodatkową informację 
o pomniku w Arabowszczyźnie.

mu prawo magdeburskie. Po
nieważ w dawnych wiekach 
przechodził tędy główny szlak 
najazdów tatarskich, w połowie 
XVI w. Anna z Sieniawskich 
(żona Wawrzyńca Spytka Jor- 
dana, kasztelana krakowskiego) 
wzniosła warowny zamek. Była 
to dwukondygnacyjna budowla, 
zbudowana z łupanego kamie
nia, na planie kwadratu, którego 
każdy bok miał długość 75 m. 
W dwóch narożnikach wznosiły 
się potężne cylindryczne basz
ty. Od Jordanów Mikulińce 
przeszły do Zborowskich, 
a w 1637 r. nabył je Stanisław 
Koniecpolski, hetman wielki 
koronny. Kolejnymi właścicie
lami byli Sieniawscy i Lubo- 
mirscy. W drugiej połowie 
XVIII w. klucz mikuliniecki 
kupiła Ludwika z Mniszchów 
Potocka (1712-1785), wdowa 
po Józefie, kasztelanie krakow
skim, hetmanie wielkim koron
nym. Ze względu na to, że stary 
zamek nie nadawał się już na 
rezydencję, Potocka -- jak pisze 
E. Kuropatnicki - „nad mia
stem wspaniały wystawiła pa- 

herbu Nowina. Dorobił się on 
znacznego majątku na dzierża
wie salin wielickich, a w 1791 r. 
otrzymał od cesarza Leopolda II 
dziedziczny tytuł baronowski. 
Po nim odziedziczył Mikulińce 
jego syn Jan (1778-1843), który 
umierając przekazał je swej żo
nie Józefie Miączyńskiej. Ta 
z kolei oddała dobra bratanicy 
Stefanii Miączyńskiej, żonie 
Kazimierza Konopki. Ostatnią 
właścicielką była Józefa z Ko
nopków Reyowa (1856-1938), 
od 1876 r. żona Mieczysława 
hr. Reya z Przecławia.
Poza fundatorką zamku Anną 
Jordanową i fundatorką pałacu 
Ludwiką Potocką, najtrwalej 
w dziejach Mikuliniec zapisał 
się Jan Konopka. Starał się on 
uprzemysłowić miasteczko 
i podnieść dobrobyt okolicznej 
ludności. Jeden z pobliskich fol
warków nazwał Konopkówką 
i w latach dwudziestych XIX w. 
urządził tam zakład kąpielowy 
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na 40 wanien (spalony w 1888 r. 
i już nie odbudowany). Tutejsze 
wody lecznicze, zawierające 
siarkowodór i torfowe biota, 
znane już byiy w 1675 r. W mu- 
rach nie zamieszkanego zamku 
Konopka urządził fabrykę suk
na, która jednak szybko upadła. 
Pałac Potockiej przebudował 
w stylu późnego empire. Teraz 
budowla składała się z trzech 
członów: korpusu środkowego 
oraz dwóch oficyn bocznych, 
połączonych galeriami w jedną 
całość i tworzących razem for
mę podkowy. Trzynastoosiowy 
korpus główny, wzniesiony na 
planie prostokąta, miał dwie 
kondygnacje, a w partiach bocz
nych także mezzanino. Siedmio
osiowa część środkowa wydzie
lona była z całości elewacji 
frontowej za pomocą dwóch par 
kanelowanych pilastrów ko
ry nckich. Fasadę akcentował 
także trójosiowy wydatny ryza
lit, którego górną kondygnację 
zdobiły cztery okazałe rzeźby 
drewnianych atlantów, wspar
tych na wysokich, ozdobionych 
maskami lwów cokołach. Coko
ły łączyła ze sobą ślepa balustra
da tralkowa. Część środkowa 
elewacji frontowej zwieńczona 
była attyką i rzeźbą Michała Ar
chanioła, trzymającego dwie 
tarcze z herbami Suchekomnaty 
Miączyńskich i Nowina Konop
ków. Środkowy ryzalit elewacji 
ogrodowej akcentowany był 
ośmioma korynckimi pilastrami. 
Na tyłach pałacu, aż po brzegi 
Seretu, rozciągał się park o cha
rakterze krajobrazowym. Dzięki 
szerokiemu prześwitowi z gazo
nem, krzewami i rabatami kwia
towymi, goście podziwiać mogli 
rozległy widok na okolice.
Wytworne wnętrze pałacu za
wierało wiele dzieł sztuki, 
w tym obrazy i galerię portre
tów rodzinnych, bibliotekę, ar
chiwum, zbiory brązów, krysz
tałów, porcelany i srebra z her
bami właścicieli. Sala balowa 
miała ściany wyłożone wzorzy
stym adamaszkiem i piękną po
sadzkę. W 1918 r. pałac został 
zdewastowany i obrabowany. 
Ze ścian zdarto obicia, obrazy 
i portrety pocięto na pasy. Pod
palono też lewą oficynę, która 
nie została już odbudowana. 
W okresie międzywojennym 
zapełniono tylko część komnat 
ocalałymi meblami i dziełami 
sztuki (był wśród nich portret 
Jana Konopki).
Na osi pałacu wznosi się kom
pozycyjnie z nim związany ro
kokowy kościół, którego pier
wowzorem miał być kościół 
dworski w Dreźnie (dzieło G. 

Chiaveriego). Wygięta faliście 
fasada podzielona jest horyzon
talnie na trzy kondygnacje, wer
tykalnie zaś rozczłonkowana 
jońskimi i korynckimi półko- 
lumnami. We wnękach i na co
kołach stały kamienne rzeźby 
świętych (kilka z nich ocalało). 
Narożniki szczytów dekorowa
ne byiy kamiennymi wazonami, 
fasada zaś szerokimi profilowa
nymi gzymsami i płycinami. 
W bogatym trójnawowym wnę
trzu byiy barokowe ołtarze; za
chował się ołtarz główny z ob
razem Św. Trójcy i ambona, 
jednak bez zdobiących ją kiedyś 
figur. Ze względu na walory 

2. Pałac 
Reyów

3. Kościół 
parafialny

(zdjęcia: 
Zbigniew 

Hauser)

stylistyczne, bogactwo wystroju 
i szczegółów architektonicz
nych ta unikatowa na Podolu 
świątynia uważana była w okre
sie międzywojennym za jedną 
z piękniejszych w kraju. Obok 
kościoła stał dawny klasztor mi
sjonarzy z XVII w., z dachem 
mansardowym. Przed 1939 r. 
znajdowała się w nim plebania. 
Po wojnie w kościele zainstalo
wano kolejno: koszary wojsko
we, magazyn zboża, magazyn 
soli, na koniec hurtownię mebli. 
W latach 1970-1980 służył on 
też podobno za... dom publicz
ny! W klasztorze mieścił się 
magazyn soli (na dole) i miesz
kania lokatorów (na górze).

Mikulińce odwiedziłem 
dwukrotnie. W maju 

1991 r. kościół był jedną wielką 
ruiną. Ksiądz dojeżdżał z innej 
parafii. Władze wojewódzkie 
zwróciły już świątynię w grud
niu 1989 r., trzeba było jednak 
pokonać jeszcze opór władz lo
kalnych. W maju 1995 r. ko
ściół obudowany był jeszcze

rusztowaniami, ale ściany ze
wnętrzne nawy głównej już 
otynkowano. Trwały prace przy 
elewacjach bocznych. Ze 
względu na brak funduszy, pro
ces przywracania świątyni pier
wotnego blasku potrwa bardzo 
długo. Parafia ma już (od 1993 
r.) stałego, młodego i energicz
nego kapłana, ks. Piotra Brze
skiego, wywodzącego się z Ka
szub. Ksiądz Piotr obsługuje też 
pobliski Strusów. Pomagają mu 
dwie siostry niepokalanki 
(z dawnego zgromadzenia w Ja- 
złowcu). W kościele odkryłem 
epitafium Potockiej: „Ludwika 
Józefa Wandalina Mniszcha 
MarszatkałWK potym Kaszt. 
Kraky. Tartówny córkaHozafa- 
na Xies, ze Zbaraża Potockiego 
Hetmana W.K. Kasztelana 
krak. Małżonka! Kościołów, 
Sieroty, Ubogich Dobroczynna 
Matka/Po 30 letnim Wdowim 
Stanie w 74 R. Wieku swe
go! Dnia 2 sier. 1785 w Do
brach Swoich Krasiczyn zmar
ła!. Westchnienia Miłosiernego 
za siebie grzeszna blaga".

Za kościołem, oddzielony od 
niego płotem, rozciąga się na 
stoku wzgórza stary cmentarz 
mikuliniecki, z bardzo zdewa
stowanymi nagrobkami z XIX- 
XX w. Mieszkańcy pokazują 
tam grobowiec bez inskrypcji, 
z rzeźbą anioła, kryjący podob
no prochy córki ostatniej wła
ścicielki (Reyowej), która mia
ła otruć się w wyniku nieszczę
śliwej miłości do prostego 
chłopa. Cmentarza nikt nie pil
nuje, a po nagrobkach skaczą 
kozy. W dawnym pałacu Rey
ów od 1967 r. funkcjonuje 
okręgowe sanatorium fizykote
rapeutyczne, wykorzystujące 
wspomniane wody lecznicze; 
jest tam też pawilon kąpieli 
błotnych. Wnętrza gruntownie 
przebudowano. Przetrwały też 
rozległe ruiny zamku Zborow
skich, ze sklepioną bramą, we
wnętrznym dziedzińcem 
i ogromnymi piwnicami.

Zbigniew Hauser
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Pałac w Mełnie

Jeden z najlepiej utrzy
manych, rezydencjo- 
nalnych pałaców na te
renie województwa toruń

skiego znajduje się w miej
scowości Melno nad jezio
rem o tej samej nazwie. Je
zioro Mełneńskie od dawna 
odgrywało ważną rolę w ży
ciu mieszkających tu ludzi. 
Na półwyspie przy połu
dniowym brzegu zachowało 
się wczesnośredniowieczne 
grodzisko obronne. Prowa- 

pomnik dłuta F. Kubicy wy
stawiony przez mieszkań
ców Mełna w 1922 r., 
w 500. rocznicę podpisania 
traktatu.
Od początku XV do końca 
XVI w. Mełno znajdowało 
się w rękach senatorskiej ro
dziny de Alden-Mełdzyń- 
skich. Potem majętno
ścią władali Plemięccy, 
a w 1667 r. kupił ją wraz 
z rozległymi, okolicznymi 
dobrami Sebastian Hutten- 

Bieler. Rodzina Bielerów 
osiadła na stałe w Mełnie, 
prowadząc tu aktywną dzia
łalność gospodarczą, którą 
przerwało dopiero zakoń
czenie drugiej wojny świa
towej .
Budowę obecnego pałacu 
rozpoczął w 1855 r. sukce
sor Gotlieba Ludwika Bie- 
lera, jego daleki krewniak 
i zarazem zięć, Emil Bieler. 
On też poszerzył park pała
cowy, wzbogacając go 

1950 r. do chwili obecnej 
pałac, park i zabudowania 
folwarczne znajdują się 
w ręku Instytutu Zootechni
ki w Krakowie, który 
w Mełnie prowadzi Zoo
techniczny Zakład Do
świadczalny. Opieką otacza 
się też ukrytą w głębi parku 
nekropolię rodu Bielerów. 
Leży tu pochowany wśród 
przodków ostatni dziedzic 
majątku Egbert Bieler. 
Mimo że w 1945 r. wyje

dzone tu badania archeolo
giczne wykazały dwie fazy 
istnienia grodu datowane na 
IX-X i XII w. Natrafiono 
też na pozostałości jeszcze 
wcześniejszego osadnictwa. 
Gród ten spłonął zapewne 
jeszcze przed przybyciem 
w te strony Krzyżaków.
W okresie panowania krzy
żackiego Mełno było posia
dłością rycerską wymienia
ną w źródłach często pod 
różną pisownią: Alden 
(1293), Meldense (1295), 
Alden, Aldenhof (1325), 
Melno (1422). W pierwszej 
połowie XV w., w wojnach 
polsko-krzyżackich ucier
piało także Mełno. 27 wrze
śnia 1422 r. nad brzegiem 
jeziora król Władysław Ja
giełło zawarł traktat poko
jowy z wysłannikami wiel
kiego mistrza Pawła Russ- 
dorfa. Doniosłe to wydarze
nie historyczne upamiętnia

1.2. Patac w Metnie: 
od strony podjazdu (1) 

i parku (2)

(zdjęcia: 
Henryk Kamiński)

-Czapski (zm. 1699), póź
niejszy kasztelan chełmiń
ski. Posiadłość należała do 
Czapskich do końca XVIII 
w. Opis ich siedziby z prze
łomu XVIII i XIX w. 
wymienia jednopiętrowy, 
murowany dom mieszkalny. 
Spadkobierczyni Czapskich, 
księżniczka Urszula Maria 
Radziwiłłówna w 1801 r. 
sprzedała dobra mełneńskie 
Tobiaszowi von Blumberg 
i odtąd aż do 1945 r. pozo
stawały w rękach niemiec
kich. Od Banku Berlińskie
go w 1821 r. wydzierżawił, 
a w 1830 r. wykupił je na 
własność Gotlieb Ludwik 

w wiele okazów egzotycz
nych drzew i krzewów i na
dając mu walory krajobra
zowe. Przed spodziewaną 
wizytą cesarza Wilhelma 
w 1902 r. Hugo Bieler 
(w 1890 r. obdarzony szla
chectwem) dobudował no
we skrzydło i w takiej 
formie pałac przetrwał do 
dzisiaj. Jest to budowla 
eklektyczna, jednopiętrowa, 
na planie nieregularnym. 
W północno-wschodnim 
narożniku skrzydła fronto
wego znajduje się ośmio- 
boczna wieża, druga wieża 
kwadratowa stoi przy za
chodnim skrzydle pałacu. 
Rezydencja otoczona jest 
rozległym parkiem z unika
towymi okazami starodrze- 
wia.
To, że zespół pałacowy 
w Mełnie po 1945 r. nie po- 
padł w ruinę, zawdzięczać 
należy użytkownikowi. Od 

chał do Niemiec, po śmierci 
chcial być pochowany 
w swojej ziemi.
Pałac i groby nie są jedyną 
pamiątką po rodzinie Biele
rów. W 1883 r. Hugo Bieler 
zapoczątkował budowę cu
krowni. Produkcja ruszyła 
w 1885 r., a głównymi 
udziałowcami przedsiębior
stwa byli członkowie rodzi
ny Bielerów. Cukrownia 
prosperuje do dziś, a nie
które budynki na jej terenie 
zapewne pamiętają tamte 
odlegle czasy. W 1878 r. 
wybudowano linię kolei że
laznej na trasie Jabłonowo 
Pomorskie — Grudziądz — 
Laskowice Pomorskie. Po
tem w Mełnie postawiono 
dworzec kolejowy, który 
zachował się do dziś 
w pierwotnym niemal 
kształcie.

Henryk Kamiński
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Opactwo w Henrykowie

Około 50 km na połu
dnie od Wrocławia 
leży Henryków, 
gdzie u stóp Wzgórz Strze- 

lińskich w 1227 r. cystersi 
założyli opactwo, trzecie na 
Śląsku po Lubiążu (1175 r.) 
i Trzebnicy (1202 r.). Fun
dował je książę Henryk Bro
daty, ale rzeczywistym do
brodziejem klasztoru był 
kanclerz księcia, Mikołaj, 
który przekazał cystersom 
swoje dobra.
W ciągu wieków powstało tu 
jedno z najwspanialszych 
i najbogatszych założeń cy
sterskich w Europie. W la
tach 1269-1273 (a potem po 
1310 r.) spisywana była 
„Księga Henrykowska”, 
czyli „Liber Fundationis 
Claustri Sancte Marie Vir
ginis in Heinrichov”. Jest to 
po trosze kronika, po trosze 
spis uposażeń i przywilejów 
klasztoru, ale także opo
wieść o społeczności żyjącej 
w tym zakątku Śląska w XIII 
i XIV w. Zapisane w niej 
znane polskie zdanie „daj, 
ja pobruszę, a ty pocziwaj” 
świadczy o polskości miej
scowej ludności, która mimo 
intensywnej kolonizacji nie
mieckiej długo zachowywa
ła swoje korzenie.
W dziejach klasztoru były 
lepsze i gorsze czasy. Trud
ny okres opactwo przeżywa
ło w czasach reformacji, 
a podczas wojny trzydziesto
letniej zostało zniszczone 
i splądrowane. Po wojnie 
wzmocniły się tendencje 
kontrreformacyjne wspiera
ne przez Habsburgów. Ślą
skie opactwa cysterskie 
przyłączyły się aktywnie do 
akcji rekatolicyzacji. Wier
nym należało pokazać potę
gę wiary katolickiej; służyły 
temu świątynie pełne rzeźb 
i obrazów, w których ukryto 
wiele znaczeń oraz symboli 
religijnych. Budowano wte

dy nowe, barokowe świąty
nie, gotyckie kościoły otrzy
mywały barokowy wystrój, 
budynki klasztorne zamie
niały się w pałace. Do reali
zacji tych przedsięwzięć cy
stersi zatrudniali wielu arty
stów, przyczyniając się do 
rozkwitu sztuki w XVII 
i XVIII w. Szczególny roz
wój opactwa henrykowskie- 
go nastąpił za rządów Opa
tów: Melchiora Welzera 
(1656-1680) i Henryka III 
Kahlerta (1681-1702). Ten 
pomyślny okres nie trwał 
jednak długo.
W 1741 r. Henryków znalazł 
się w granicach Prus. Fryde
ryk II łakomie spoglądał na 
rozlegle dobra kościoła kato
lickiego na Śląsku i myślał 
o ich upaństwowieniu. Na
stąpiło to siedemdziesiąt lat 
później: 30 października 
1810 r. król Fryderyk Wil
helm III wydał akt sekulary- 
zacyjny i wszystkie klaszto
ry cysterskie w pruskiej czę
ści Śląska uległy kasacie. 22 
listopada tego roku zlikwi
dowano opactwo henrykow- 
skie, a zespół poklasztomy

1.2. Kościół 
klasztorny: 
fasada 
zachodnia 
z kruchtą (1) 
i widok 
od 
południa (2)

3. Fragment 
budynku 
klasztornego 
z wieżą

4. Fragment 
ogrodu
neo włoskiego 
i ruin 
szpitala

5.6. Jadalnia (5) 
i oranżeria (6) 
w ogrodzie 
opackim

(zdjęcia: 
Elżbieta 
Śledzińska)
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wystawiono na sprzedaż. 
Nabyła go w 1812 r. księżna 
Fryderyka Luiza Wilhelmi
na (siostra króla Fryderyka 
Wilhelma III i żona króla 
Niderlandów Wilhelma I). 
W 1863 r. dobra przeszły na 

kach tej rodziny majątek po
został do 1945 r.
Działania ostatniej wojny 
oszczędziły Henryków, nie 
zachował się tylko we
wnętrzny wystrój klasztoru. 
Po wojnie w zabudowaniach 

i Nasiennictwa oraz techni
kum nasiennicze. Na począt
ku lat dziewięćdziesiątych 
obiekt przejęła Kuria Metro
politarna we Wrocławiu. 
Mieści się tu oddział Wyż
szego Metropolitarnego Se- 

Zabudowania w Henrykowie 
tworzą duży kompleks, 
w skład którego wchodzą: 
kościół, klasztor, dawny szpi
tal, kościółek św. Andrzeja, 
oficyny, zabudowania gospo
darcze, ogrody oraz park.

własność wielkiego księcia 
sasko-weimarskiego, który 
przekształcił klasztor w re
zydencję magnacką. W rę- 

gospodarczych ulokowano 
PGR, a od 1965 r. przebywa
ło tu Wrocławskie Przedsię
biorstwo Hodowli Roślin 

minarium Duchownego 
i Nowicjat Polskiej Kongre
gacji Cystersów im. Jana 
Pawła II.

Kościół NMP i św. Jana 
Chrzciciela powstał w latach 
1230-1270 (część wschodnia 
z transeptem) i w pierwszej 
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połowie XIV w. (część za
chodnia). Jest to orientowana 
gotycka bazylika trójnawowa 
z transeptem i trzynawowym 
prezbiterium. Całość przy
krywają sklepienia krzyżo- 
wo-żebrowe. Łuki przyporo
we ukryto pod dachami naw 
bocznych. Od strony północ
nej do świątyni przylegają 
dwie kaplice z XIV w.: św. 
Krzyża i Grobu Pańskiego, 
od wschodniej - trzy kaplice 
barokowe: św. Józefa, św. 
Trójcy i Marii Magdaleny. 
W tej ostatniej umieszczony 
jest średniowieczny sarkofag 
pary książęcej: Bolka II Zię- 
bickiego (zm. 1341 r.) i jego 
żony Juty (zm. 1342 r.) - 
opiekunów i protektorów 
opactwa. Zachodnia fasada 
kościoła jest barokowa. Znaj
duje się tu kruchta (1713 r.) 
zbudowana na planie owal
nym i przykryta kopułą, obok 
wznosi się wieża z 1608 r. 
z renesansowym hełmem.
We wnętrzu zachował się 
dawny podział na dwie czę
ści: dla zakonników i dla 
wiernych. Część klasztorna 
- to prezbiterium, w którym 
znajduje się ołtarz główny 
i stalle zakonne - unikatowe 
dzieło barokowej roboty 
snycerskiej. Stalle nie są jed
nolite stylowo: główny trzon 
konstrukcyjny jest renesan
sowy (z 1567 r.), barokowe 
ornamenty powstawały od 
końca XVII do połowy 
XVIII w. Zapiecki siedzisk 
dekorowane są płaskorzeź
bami przedstawiającymi 
sceny z życia Chrystusa 
i Marii, wzorowane na szty
chach znajdujących się 
w modlitewniku do Wielkiej 
Pasji Krzeszowskiej, czyli 
długiej, trzydziestodwu- 
stacyjnej Drogi Krzyżowej 
w Krzeszowie. Przy filarach 
oddzielających prezbiterium 
od nawy głównej znajdują 
się dwa ołtarze: św. Bene
dykta i św. Bernarda. Wbu
dowana między nimi krata 
broni dostępu do części 
klasztornej. Ołtarz główny 
i boczne utrzymane są 
w dwóch kolorach: czarnym 
(oprawy obrazów, cała sny

cerka) i złotym (rzeźby, de
koracje z liści akantu). Wła
ściwie nie znamy nazwisk 
twórców dekoracji rzeźbiar
skiej kościoła, w tym także 
stalli. Prawdopodobnie 
w Henrykowie działał pręż
ny warsztat rzeźbiarski kie
rowany przez kilku arty
stów. Badacze ostatecznie 
nie ustalili ich nazwisk. 
Przyjęto więc określać ich 
anonimowo jako Mistrza 
I i II oraz Mistrza Figur 
w Stallach. Znamy nato
miast autorów większości 
obrazów umieszczonych 
w ołtarzu głównym, ołta
rzach bocznych, w prezbite
rium i w nawach. To przede 
wszystkim Michał Leopold 
Willmann (1630-1706) - 
czołowy malarz śląskiego 
baroku i zarazem „nadwor
ny” malarz cystersów oraz 
jego uczniowie i współpra
cownicy: Jan Krzysztof Li
ska i Jan Kretschmer.
Klasztor przylega do kościo
ła od strony południowej. 
Wzniesiony został w latach 
1682-1685 według projektu 
Macieja Kirchbergera. archi
tekta przybyłego z Tyrolu. 
Budynek klasztorny tworzą 
trzy prostopadle do siebie 
ustawione skrzydła, w środ
ku znajduje się wirydarz oto
czony krużgankami. Charak
terystyczne dla stylu tego ar
chitekta są elewacje: wysoki 
parter oddzielony jest gzym
sem od dwóch pozostałych 
kondygnacji rozczłonkowa
nych pilastrami w wielkim 
porządku. Podziały elewacji 
podkreśla kolorystyka - 
czerwony parter, jasnoróżo- 
we górne kondygnacje, a pi- 
lastry i inne elementy po
działów - białe. Fasadę za
chodnią, bardziej okazałą od 
pozostałych, flankują dwie 
ośmioboczne wieże. Są tu 
też trzy ozdobne portale: 
„sądowy”, „klasztorny” 
i „opacki”.
Przed zachodnią fasadą 
klasztoru i kościoła znajduje 
się dziedziniec otoczony ofi
cynami z XVII i XVIII w. 
(przebudowanymi w XIX 
w., ostatnio wyremontowa

nymi). Na nim stoją trzy ba
rokowe pomniki, z których 
najwspanialszy i najlepiej 
zachowany jest wysoki po
mnik św. Trójcy (1698 r.). 
Opactwo i elementy jego za
budowy otaczają mury 
z XVIII w. Na teren prowa
dzą trzy bramy: Dolna. Gór
na i Parkowa. Dwie pierw
sze tworzą barokowe budyn
ki z przejazdem. Budynek 
Bramy Górnej ma oryginal
ną cebulastą kopułę, taką sa
mą. jak jadalnia w ogrodzie 
opackim. Na terenie opac
twa znajduje się jeszcze jed
na świątynia - mały kośció
łek św. Andrzeja z XIV w., 
pierwotnie użytkowany jako 
parafialny przez mieszkań
ców wsi.

Do naszych czasów za
chowały się trzy założe
nia ogrodowe: barokowy 

ogród opacki, neowłoski 
z XIX w. i park krajobrazo
wy. Ogród opacki z lat 1701- 
1717 jest jedynym na Śląsku 
ogrodem barokowym, który 
dotrwał do naszych czasów 
w stanie zbliżonym do pier
wotnego. W centralnej czę
ści tego założenia zachowała 
się charakterystyczna bu
dowla - letnia jadalnia opa- 
ta. Jest to nieduży, dwukon
dygnacyjny budyneczek zbu
dowany na planie kwadratu 
z ryzalitami na przekątnych 
i przykryty cebulastą kopułą. 
Podobne pawilony ogrodo
we, zwane „Lusthausem”, 
budowano często w krajach 
południowoniemieckich. Od 
placyku wokół jadalni roz
chodzi się promieniście 
osiem dróg. Przy czterech 
znajdują się studnie z rzeźba
mi mężczyzn - personifika
cjami czterech żywiołów: 
Ziemi, Wody, Powietrza 
i Ognia. Jedna z alejek pro
wadzi do znajdującej się 
w północnej części ogrodu 
oranżerii. Przed nią znajduje 
się placyk, na który w lecie 
wystawiano w donicach 
drzewka cytrusowe. Z rysun
ków Fryderyka Bernarda 
Wernera wykonanych 
w XVIII w. wynika, że ogród 

opacki był jednocześnie 
ogrodem ozdobnym i użyt
kowym. W ciągu wielu po
wojennych lat na terenie 
ogrodu znajdowały się 
ogródki pracowników PGR, 
a oranżerię użytkowano jako 
salę gimnastyczną. Obecnie 
sytuacja się zmienia. Przy
stąpiono do prac porządko
wych, których finałem bę
dzie pełna rekonstrukcja.
Do wschodniego skrzydła 
klasztoru przylegał dawniej 
tzw. ogród konwentualny, 
służący prawdopodobnie ce
lom ozdobnym. Po 1863 r. 
przerobiony został na taraso
wy ogród neowłoski ze 
strzyżonymi żywopłotami, 
basenami wodnymi i wodo
tryskami. Za nim znajduje 
się duży kompleks parkowo- 
-leśny z wieloma okazami 
starodrzewu. Cystersi mieli 
tam swój zwierzyniec, zaś 
książę sasko-weimarski 
urządzi! tu angielski park 
krajobrazowy, zrealizowany 
przez ogrodnika Petzolda, 
ucznia hrabiego Hermanna 
von Piickler, twórcy słynne
go parku w Mużakowie 
(Muskau) nad Nysą Łużyc
ką. Nowy park stał się jed
nym z najdoskonalszych 
parków krajobrazowych na 
Śląsku, obok założenia 
w Żaganiu i we wrocław
skich Szczytnikach.
W tym roku mija 900 lat od 
chwili powstania zakonu cy
stersów w miejscowości Ci- 
stercium w Burgundii (fran
cuskie Citeaux). Już od kilku 
lat działa Europejski Szlak 
Cystersów, łączący wszyst
kie dawne opactwa. Patronat 
nad Szlakiem Cystersów ob
jęła Rada Europy i ona bę
dzie wspierać finansowo od
budowę i konserwację za
bytków pocysterskich. Hen
ryków także został objęty 
pomocą europejską, rozpo
częły się prace porządkowe, 
m.in. w ogrodzie opackim. 
Najtrudniejsza i najbardziej 
kosztowna będzie renowacja 
kościoła i klasztoru oraz 
konserwacja zabytków ru
chomych.

Elżbieta Śledzińska
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Śląskie wieże widokowe

Podstawową funkcją 
wieży jest wyniesienie 
człowieka wysoko po
nad otaczający teren. Powody 

wyrażonego przez ten typ bu
dowli dążenia są rozmaite, 
nas jednak interesuje zapew
nienie jak najszerszego pola 
widzenia, przekroczenie 
przeszkód, jakie napotyka 
wzrok, gdy człowiek stoi na 
ziemi. Temu, obok funkcji 
obronnych, estetycznych czy 
symbolicznych, służyły wie
że zamków i murów otaczają
cych miasta, a także wieże ra
tuszy. Te ostatnie, wraz z ko
ścielnymi, miały poza tym za 
zadanie dźwignięcie dzwonu 
lub zegara. Nie bez powodu 
jednak Bartłomiej Stein 
w swoim opisie Wrocławia 
z około 1512 r. podkreślał ob
serwacyjne walory wieży ra
tuszowej stolicy Śląska.
Dla umożliwienia kontaktu 
wzrokowego z naturą zaczęto 
w XVI w. wznosić w budow
lach rezydencjonalnych bel
wedery. Miały je zamek ksią
żęcy w Brzegu oraz renesan
sowe pałace miejskie boga
tych patrycjuszy wrocław
skich: Rybischów i Rhedige- 
rów. Również w okresie baro
ku tak kształtowano niektóre 
rezydencje i klasztory, by ich 
mieszkańcom zapewnić moż
liwość podziwiania coraz 
częściej docenianych uroków 
okolicy. Sztandarowym i wy
bitnym przykładem takiej 
kreacji architektonicznej jest 
dawny klasztor krzyżowców 
z Czerwoną Gwiazdą we 
Wrocławiu (obecnie siedziba 
Ossolineum), posadowiony 
nad Odrą, z okrągłym, kry
tym kopułą belwederem na 
najniższym skrzydle północ
nym. W tym duchu wzniesio
no też gmach Uniwersytetu 
we Wrocławiu (Wieża Mate
matyczna) i kilka baroko
wych pałaców (np. rezyden
cja Piastów legnicko-brze- 
skich w Oławie).
W okresie klasycyzmu i ro
mantyzmu budowle wiązano 
już z osiami widokowymi 
wytyczanymi w krajobrazo

wych parkach, jakie coraz 
liczniej zaczęły je otaczać. 
Świetnym przykładem jest 
pałac w Kamieńcu Ząbkowic
kim projektu Karla Friedricha 
Schinkla, z oknami wielkiej 
sali i tarasem otwierającymi 
się na Góry Bardzkie i Złote, 
podobnie jak Galeria w parku 
pałacowym Schaffgotschów 
w Jeleniej Górze-Cieplicach 
z osią ukierunkowaną na po
bliski grzbiet Karkonoszy. 
Z tych samych powodów - 
pięknego, górskiego otocze
nia - widokowy charakter 
miała wieża pałacu w pobli
skich Mysłakowicach. Wła
ściciele tutejszych dóbr, a by
li nimi członkowie pruskiej 
rodziny królewskiej, nie po
przestali jednak na niej, 
wznosząc w 1835 r. na po
bliskim wzgórzu Mrowieć 
(501 m) wieżę widokową 
(niezachowaną już), zaprojek
towaną przez ogrodnika Wal- 
thera z leżącego „za miedzą” 
Bukowca. Walther w obrębie 
tworzonego równocześnie 
wokół Bukowca założenia 
parkowego także wzniósł bu
dowlę widokową zwaną Bel
wederem, ustawioną na nie
wielkim wzniesieniu (483 m) 
na północ od wsi; obecnie 
obiekt ten znajduje się w ru
inie. To samo odnosi się do 
romantycznej ruiny na wznie
sieniu Grodziszcze (396 m) 
koło Nowej Rudy z 1813 r. 
oraz nieco późniejszej wieży 
na Grodnej (509 m) we 
Wzgórzach Łomnickich, 
u stóp Karkonoszy. Nieco 
„spóźnioną” realizacją po
dobnego typu - jakby za
meczkiem z wieżyczką wido
kową na niewielkim wznie
sieniu - jest budynek z ostat-. 
niej dekady XIX w. w parku 
pałacowym w Kwietnie koło 
Środy Śląskiej.

Ton tego typu architektu
rze nadawały na Śląsku 
wczesne realizacje z obsza

ru Kotliny Jeleniogórskiej 
i w stołecznym Wrocławiu. 
W latach 1866-1867 Carl 
Schmidt, twórca m.in. zapo

mnianego dziś belwederu we 
wrocławskim ZOO (na tzw. 
Twierdzy Niedźwiedzi), zre
alizował spektakularne zlece
nie tutejszego filantropa 
Adolpha Liebicha, mające 
upamiętnić jego zmarłego 
brata - poetę Gustawa. Było 
to neorenesansowe tarasowe 
założenie z charakterystyczną 
kolumnadą i trójstopniowym 
belwederem (zniszczonym 
w 1945 r.), zwieńczonym nie
co później posągiem Victorii 
projektu Christiana Raucha. 
Liebich swoją fundację prze
kazał miastu, na gruntach któ
rego, na wzniesieniu dawne
go Bastionu Ceglanego (po 
1945 r. absurdalnie zwanego 
Wzgórzem Partyzantów), sta
nęła. Niewątpliwie dziełem 
Schmidta inspirował się inny 
wrocławski architekt - Carl 
Liidecke, wznosząc w 1871 r. 
belweder w Tułowicach oraz 
w latach 1876-1877 niemal 
bliźniaczy na wzniesieniu ko
ło Dobromierza, w miejscu 
jednego z największych zwy
cięstw Fryderyka II z czasów 
jego wojen o Śląsk. Obie te 
budowle pełniły - podobnie 
jak dzieło Schmidta - dodat
kową funkcję pomników: tu- 
łowicka poświęcona była 
ofiarom wojny francusko- 
-pruskiej. dobromierska była 
przede wszystkim pomni
kiem chwały pruskiego oręża. 
Ten wątek znaczeniowy, po
szerzony ideą chwały zjedno
czonych Niemiec, zawierały 
liczne późniejsze wieże wido
kowe, dedykowane pamięci 
bądź to cesarza Wilhelma, 
bądź „żelaznego kanclerza” 
Ottona von Bismarcka. Cesa
rzowi poświęcona była jedna 
z najwyżej zlokalizowanych 
- wieża na Śnieżniku (1425 
m), wybudowana w latach 
1894-1899. Do najpiękniej
szych. i to w skali ponadre
gionalnej, należała dwuczło
nowa wieża cesarza Wilhel
ma na tzw. Szwedzkim Szań
cu w parku leśnym w pod- 
wrocławskich Osobowicach, 
powstała w 1902 r. według 
projektu znakomitego archi

tekta Karla Klimma. Bi
smarcka upamiętniały wieże 
na Wieżycy (415 m) kolo So
bótki z lat 1906-1907, na fań
skiej Górze (256 m) koło 
Niemczy, na Średniej Kopie 
(542 m) koło Głuchołazów 
(wzmiankowana jeszcze 
w 1936 r.), na Górce Wilka- 
nowskiej (221 m) nieopodal 
Zielonej Góry z 1902 r. Do 
bardziej znanych należy bi- 
smarckowska wieża z 1906 r. 
na Wielkiej Sowie (1015 m) 
w Górach Sowich, która za
stąpiła zniszczoną dwa lata 
wcześniej wieżę drewnianą 
z 1885 r. Prawdopodobnie Bi
smarckowi dedykowano też 
zrujnowaną dziś wieżę z po
czątku XX w. na niewielkim, 
zarośniętym, bezimiennym 
wzniesieniu kilka kilometrów 
na wschód od Kłodzka. Swo
ją wieżę na Śląsku miał także 
cesarz Austro-Węgier. Po
wstała ona na granicznej Bi
skupiej Kopie (889 m) w Gó
rach Opawskich w 1899 r. 
w pięćdziesięciolecie urodzin 
monarchy i nosiła nazwę 
„Strażnicy Cesarza Francisz
ka Józefa” („Kaiser-Franz-Jo- 
sef-Warte”). Widokowa wie
ża na Górze Wszystkich 
Świętych z 1913 r. poświęco
na była dla odmiany hrabie
mu von Moltkemu z pobli
skiej Krzyżowej - pogromcy 
Austriaków w wojnie 1864 r.

Wymienione budowle 
miały najczęściej for
my monumentalne. Nim je 

wybudowano, często jako 
drugi lub trzeci obiekt na da
nym miejscu, stawiano tu 
skromne, ażurowe wieże 
drewniane, niekiedy niewiele 
różniące się od dzisiejszych 
ambon myśliwskich. Na 
przykład wieża widokowa na 
Zameckiej Horę (854 m) koło 
Vrbna pod Pradedem ma za
ledwie 6 m wysokości. Nieco 
okazalszą wzniesiono w 1894 
r. na innej górze tzw. Śląska 
Austriackiego - na Vyhlidce 
(553 m) koło Kamiowa. 
W 1881 r. postawiono podob
ną konstrukcję na Orlicy
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1. Zrujnowana wieża widokowa 
na wzniesieniu Grodziszcze koto Bożkowa 

na ziemi kłodzkiej 
na akwareli z potowy XIX w.

2. Wieża widokowa 
na szczycie Różanki w Górach Ołowianych 

na rysunku z początku XX w.

3. Schronisko nad Śnieżnymi Kotlami 
w Karkonoszach 

z wieżyczką widokową 
na początku XX w.

4. Górna kondygnacja wieży widokowej 
na Jańskiej Górze koto Jordanowa Śląskiego

5. Wieża widokowa,
dawniej im. Ottona von Bismarcka, 
na Wielkiej Sowie w Górach Sowich

6. Wieża widokowa,
dawniej im. Ottona von Bismarcka, 
na Wieżycy koto Sobótki

7. Dawna wieża widokowa
i schronisko na Chełmcu 
koto Szczawna Zdroju 
stylizowane na ruiny zamku

8. Belweder na Wieżycy 
koto Dobromierza

(zdjęcia: 5-8 - Bogustaw Czechowicz)
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(1084 m) koto Dusznik Zdro
ju (niezachowana). Skromna, 
drewniana wieża widokowa 
stanęła w sześćdziesiątych la
tach XIX w. na Sokolim 
Vrchu (967 m) kolo uzdrowi
ska Lazne Jesenik, nieopodal 
Jesenika. Około 30 lat później 
zastąpiła ją podobna, zawaliła 
się jednak u schyłku lat trzy
dziestych. Na Borówkowej 
(900 m) w Górach Złotych 
koło Lądka Zdroju drewnianą 
wieżę ustawiono w latach sie
demdziesiątych XIX w., jej 
następczynię - w 1900 r., 
a trzecią - w latach 1910- 
1911; ta także nie dotrwała do 
naszych czasów. Zachowały 
się natomiast i służą turystom 
budowane później wieże po
dobnej konstrukcji, tyle że 
metalowe, na Kalenicy w Gó
rach Sowich (964 m) oraz na 
Ostrej Górze (362 m) koło 
Niemczy, pokrewna im jest 
współczesna betonowa wieża 
widokowa na Ślęży (718 m). 
Od połowy XIX w. zdawano 
sobie sprawę z tego, jaką 
atrakcją turystyczną są wieże 
widokowe. Nic zatem dziw
nego, że jednymi z pierw
szych inicjatorów ich budo
wy były władze górskich 
uzdrowisk. Dwie takie bu
dowle na Przedniej i Średniej 

Kopie powstały dzięki dzia
łaniom Towarzystwa Prome- 
nadowego w Głuchołazach. 
W budowie wież na Borów
kowej partycypowały władze 
Lądka Zdroju, na Sokolim 
Vrchu - Lazni Jesenika. 
Swoją wieżę na pobliskiej 
Górze Parkowej miało też 
Szczawno Zdrój; dziś jest to 
ruina. Głównymi inicjatora
mi budowy tego typu obiek
tów były jednak rozliczne to
warzystwa górskie, jakie po
wstawały w drugiej połowie 
XIX w. Z ich inicjatyw 
wznoszono wieże na Smreku 
(tu przy współpracy aż 
trzech korporacji turystycz
nych), Biskupiej Kopie, 
Przedniej i Średniej Kopie 
kolo Głuchołazów, Borów
kowej (tu doszło nawet do 
sporu, które z dwóch towa
rzystw ma to uczynić). Vyh- 
lidce koło Karniowa. Zlatym 
Chlumie (875 m) koło Jese
nika (1898-1899), Wielkiej 
Sowie i wiele, wiele innych. 
Warto wspomnieć jedną 
z najwcześniejszych: wieżę- 
-obserwatorium na Wzgórzu 
Braniborskim koło Zielonej 
Góry (200 m) z 1860 r„ po
wstałą dla uczczenia 25 lat 
istnienia Zielonogórskiego 
Towarzystwa Rzemieślni

ków i Ogrodników (Griin- 
berger Gewerbe und Garten- 
-Verein). Charakteryzowała 
się ona bardzo rozbudowaną 
formą dwustopniowego bel
wederu, pozwalającą uznać 
ją za prototyp wrocławskie
go, bardziej okazałego i póź
niejszego o sześć lat dzieła 
Schmidta.
Wieże widokowe miały okre
ślone znaczenie propagando
we. Tak np. w przyziemiu 
wieży na Snieżniku znajdo
wała się salka pamiątkowa 
z popiersiem cesarza Wilhel
ma - bardzo dalekie echo ba
rokowych auli cesarskich 
z programami ideowymi glo
ryfikującymi monarchę lub 
dynastię (np. Aula Leopol- 
dyńska Uniwersytetu we 
Wrocławiu, Sala Książęca 
w pałacu Opackim w Lubią
żu). Z wieżą śnieżnicką kore
spondowała - nie tylko prze
strzennie - dawna wieża na 
Pradziadzie, wzniesiona w la
tach 1903-1912, zawalona 
w 1959 r.; tu także była salka 
pamiątkowa o podobnej wy
mowie. Wieża ta stała na gra
nicy śląsko-morawskiej (do 
dziś znajduje się tu barokowy 
kamień graniczny) i nosiła 
nazwę „Strażnica Habsbur
gów” („Habsburg-Warte”). 

Nieprzypadkowo też nawią
zywała kształtem do starego 
obserwatorium meteorolo
gicznego na innej granicznej 
górze - Śnieżce - z 1900 r. 
(rozebrane w 1990 r.). Wieżę 
na Śnieżniku, uformowaną 
jakby z dwóch spojonych ze 
sobą wież, mniejszej i więk
szej, interpretowano jako me
taforę wilhelmińskich Nie
miec i Austro-Węgier. Wieżę 
tę wystawili poddani monar
chy berlińskiego i można się 
domyślać, kogo uosabiała 
część niższa, a kogo - wyż
sza...
Zarówno wieże na Śnieżniku 
i Pradziadzie, jak i Biskupiej 
Kopie, Chełmcu (869 m) koło 
Wałbrzycha i inne były naj
ważniejszym elementem ze
społu złożonego z części ga
stronomicznej i noclegowej. 
W wypadku wspomnianej 
malowniczej budowli na 
Przedniej Kopie koło Głucho
łazów pierwotny projekt 
przewidywał możliwość jej 
rozbudowy, co nastąpiło 
w 1927 r„ gdy dostawiono 
budynek restauracji. Zmie
niono też kształt zwieńczenia 
samej wieży, podnosząc ją 
o 5,5 m. Podobna wieża-re- 
stauracja stała na Gromniku 
we Wzgórzach Strzelińskich. 

Pręgierz i kuna

Przestępców, których skazano na publiczną hańbę, przywiązy
wano do pręgierza lub kuny. W województwie radomskim za

chowały się dwa tego rodzaju obiekty: pręgierz w Szydłowcu oraz 
kuna we wnęce obok głównego wejścia do synagogi w Przysusze. 
Pierwszy z nich służył do wymierzania kary chrześcijanom, drugi - 
mozaistom. Pręgierz szydtowiecki pierwotnie stał na rynku, obok 
wzniesionego w latach 1602-1629 ratusza. Prawdopodobnie zbu
dowano go w pierwszej połowie XVII w. w formie kolumny i ozdo
biono trzema późnorenesansowymi płaskorzeźbami maszkaronów 
przedstawiających satyrów oraz maską kobiecą. W ich otwartych 
ustach znajdują się resztki żelaznych uchwytów do mocowania 
skazańców. Maskę kobiecą okolono sfatdowaną chustką zawiąza
ną przy uszach. W dolnej części kolumny zatarta data „1899” infor
muje zapewne o czasie ustawienia pręgierza w nowym miejscu. 
Z kolei kuna przysuskiej bożnicy pochodzi prawdopodobnie z okre
su jej budowy przed 1777 r.
Oba obiekty z uwagi na swą szczególną wartość historyczną wy
magają pilnej konserwacji. Kolumna pręgierza jest mechanicznie 
uszkodzona, również rzeźbiarska dekoracja, np. maszkaronom 
brakuje nosów. Przetrwanie kuny związane jest z pilną potrzebą 
sensownego zagospodarowania budynku bożnicy, która niszczeje.

Adam Penkalla

1.2. Pręgierz w Szydłowcu (1) i kuna w Przysusze (2) 
(zdjęcia: Adam Penkalla)
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W wieżę do podziwiania wy
jątkowo pięknej okolicy za
opatrzone było też wręcz mo
numentalne schronisko nad 
Śnieżnymi Kotłami w Karko
noszach. Współczesne mu 
schronisko z 1897 r. na Szyn
dzielni (1001 m) w Beskidzie 
Śląskim eksponuje mniejszą 
wieżyczkę z drewnianym 
gankiem. U schyłku XIX w. 
wieżą widokową stała się 
wieża bramna przebudowa
nego („rekonstruowanego”) 
przez Bodo Ebharda późno- 
gotyckiego zamku Grodziec 
na górze o tej samej nazwie. 
Podobnie postępowano z wie
loma innymi warowniami. 
Bywały i inne połączenia: 
wzniesiona w latach 1851- 
1852 kaplica św. Anny na 
szczycie Ślęży otrzymała 
w 1901 r. istniejący do dziś 
taras widokowy.
Dostępność wielu dawnych 
wież widokowych - o ile nie 
są w ruinie - uniemożliwia 
często obarczenie ich nową 
funkcją - przekaźników TV. 
W tym celu przebudowano 
i odebrano turystom schroni
sko nad Śnieżnymi Kotłami, 
nie służy też wycieczkowi
czom wieża widokowa na 
Górze Świętej Anny koło No
wej Rudy (647 m) z 1911 r. 
Wiele innych belwederów 
wieżowych zarosło już całko
wicie lasem (Przystronie koło 
Niemczy, Wzgórze Joanny 
koło Skoroszowa, przy dro
dze Trzebnica - Milicz, wieża 
z początku XX w.). Najbar
dziej tragiczny los spotkał 
wieżę na Śnieżniku. Grożąc 
zawaleniem - w co rzesze 
rozgoryczonych turystów do 
dzisiaj nie chcą uwierzyć - 
została wysadzona w 1973 r. 
A był to w końcu - bez 
względu na swoją dawną wy
mowę - także zabytek.
Wieże widokowe zajmowały 
i zajmują, choć z każdym ro
kiem jest ich coraz mniej, bar
dzo ważne miejsce w krajo
brazie kulturowym. Są arty
stycznym dokumentem cha
rakterystycznych dla przeło
mu XIX i XX w. postaw. Co
raz rzadziej są dominantami, 
wciąż jednak stanowią o cha
rakterze śląskiego, zwłaszcza 
sudeckiego krajobrazu i nie
kiedy jeszcze, jeśli tylko wy
chylają się zza drzew, pozwa
lają ten krajobraz podziwiać.

Bogusław Czechowicz

Małe jasne z Chojnowa

Tradycje warzenia piwa 
w Chojnowie (woj. le
gnickie) sięgają śre
dniowiecza. Wiadomo, że 

w XVI w. część dochodów 
miasta stanowiły zyski po
chodzące z domów, w któ
rych warzono piwo, a przy 
książęcym zamku pracowało 
braksatorium, czyli browar. 
Jednak zasadnicza zmiana 
nastąpiła w XIX w. Obok 
wielu zakładów przemysło
wych w 1871 r. powstał - 
istniejący do dziś w prawie 
niezmienionej formie - bro
war. Dotyczy to zresztą nie 
tylko zabudowy - niezmie
niona pozostała także tech
nologia wyrobu „złotego na
poju” za pomocą maszyn 
i urządzeń z XIX w.
Jako jeden z nielicznych 
w Europie i chyba jedyny 
w Polsce chojnowski browar 
ma warzelnię dwunaczynio
wą, na którą składa się wa
rzelny kocioł i kadź zacier- 
na, pełniąca jednocześnie 
funkcję kadzi filtracyjnej. 
Jednak najciekawszym urzą
dzeniem jest wykonana 
w całości z miedzi (jak 
większość naczyń) taca 
chłodniczo-osadowa, na któ
rą wybijana jest wrząca 
brzeczka (wywar powstały 
przez gotowanie i filtrowa
nie sodu). Z tacy już schło
dzona wędruje ona przez za
wór spustowy do kadzi fer
mentacyjnych. Innym wypo
sażeniem fabryki jest wypro
dukowany w Dreźnie śru- 
townik znajdujący się bez
pośrednio nad kadzią zacier- 
ną, do której zsypywany jest 
zmielony słód i gdzie po do
daniu wody poddawany jest 
gotowaniu. Zwykle fermen
tacja trwa kilka dni. Koncer
ny korzystające z tankofer- 
mentorów potrafią gotowe 
piwo zrobić w trzy tygodnie, 
browar w Chojnowie na sa
mą fermentację przeznacza 
dwa tygodnie. Co to ozna
cza, wiedzą dobrze smako
sze i piwowarzy znający 
dawną sztukę sporządzania 
napoju: doba fermentacji od
powiada jednemu stopniowi 
zawartości ekstraktu. Choj-

1.2. Frontowy budynek 
browaru (1) 

i stodownia (2)

nowskie piwa leżakują od 
30 do 50 dni - tego w kraju 
w żadnym innym browarze 
się nie robi; powstają tu pi
wa jasne o zawartości eks
traktu od 12,5 do 14 stopni. 
Przez tak długi okres leża

kowania uzyskuje się bardzo 
dobre nasycenie, aromat 
oraz pełny bukiet zapacho
wy. Uzyskuje się to w spo
sób naturalny, bez przyspie
szaczy. Chojnowskie piwo 
cechuje szczególny smak 
i aromat, konsystencją napój 
przypomina raczej dobre wi
no o pełnym „mięsistym” 
smaku. Na szczególną uwa-
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3. Kocioł 
warzelny

4. Taca 
chtodniczo- 
-osadowa

gę zasługują piwa niepaste- 
ryzowane. a ich smaku nie 
da się porównać z innymi.
Budynki browaru - to typo
wy przykład zabudowy prze
mysłowej XIX w. Najlepiej 
reprezentuje ją słodownia 
mająca bardzo ciekawe kle
piska starego typu, zwane 
rostnikami, na których przy
gotowuje się słód do dalszej 

produkcji piwa. Ziarno prze
rzucane jest tu ręcznie. Jako
ści uzyskanego w ten sposób 
słodu nie da się osiągnąć 
używając maszyn, bowiem 
ziarno nie zbija się, jest nale
życie dotlenione, a dwutle
nek węgla usunięty.
Browar w Chojnowie, dzięki 
staraniom zarządzających 
nim osób, utrzymuje się jesz
cze na lokalnym rynku mimo 
wielu trudności finanso
wych. Istnieje jednak obawa, 
że będzie zmuszony do stop
niowej wyprzedaży swoich 
zabytkowych urządzeń, czyli 
tego, czym chlubią się bro
wary na całym świecie. Tak 
wyposażenie, jak i technolo
gia wyrobu piwa powinny 
być szeroko reklamowane, 
aby przyciągnąć jak najwię
cej klientów.

Andrzej Turczyn 
Paweł Niemiec

Restauracja na dworcu

Co może być nadzwyczajnego 
w fakcie istnienia restauracji 
na dworcu? A jednak... Po pierw

sze, widoczna na fotografii restau- 
racja-pub „Lokomotywa” w podpo
znańskim Puszczykowie zajmuje 
caty budynek dworcowy. Po dru
gie, budynek, choć zlokalizowany 
przy peronie linii kolejowej, wcale 
nie jest własnością PKP. Po trze
cie, ta linia kolejowa jest czynna 
i do tego bardzo ważna, bo jest to 
trasa Poznań-Wroctaw. I to jest 
chyba właśnie w tej całej sprawie 
najciekawsze, gdyż - owszem - 
zdarza się, że kolej sprzedaje lub 
wydzierżawia dawne budynki sta
cyjne zlokalizowane przy likwido
wanych liniach, ale sprzedaż pry
watnemu właścicielowi budynku 
dworca przy linii czynnej jest ewe
nementem w skali kraju, a może 
nawet więcej niż kraju. Ten zabyt
kowy, zbudowany w latach 1900- 
1901 drewniany budynek z charak
terystyczną wieżyczką zegarową 
byt już tak wyeksploatowany, że 
Zachodnia DOKP uznała, iż nie 
warto go remontować (czy kolei się 
kiedykolwiek coś opłacało?), po
nadto, że jest on zbyt duży, jak na 
obecne potrzeby małej stacji; ogło
siła zatem w 1995 r. przetarg na je
go dzierżawę. Znalazł się jeden 
oferent, ale nie z zamiarem dzier
żawy, lecz kupna. I na tym w koń

cu stanęło. Kasę biletową i pozo
stałe pomieszczenia niezbędne do 
obsługi kolei zlokalizowano w in
nym budynku, a zabytkowy dwo
rzec nowi właściciele, państwo Be- 
kasiakowie, wyremontowali pod 
nadzorem wojewódzkiego konser
watora zabytków i urządzili w nim 
restaurację „Lokomotywa”, otwartą 
we wrześniu 1997 r. W dawnym 
pomieszczeniu kasy urządzono 
bar, w pomieszczeniu zawiadowcy
- salkę koncertową, a poczekalnia 
przypomina - jak widać na zdjęciu
- wagon restauracyjny „Orient- 
Expressu”. Wyjście na peron ze 
względów bezpieczeństwa zlikwi
dowano. Nietypowy, jak na lokal 
gastronomiczny, budynek - to nie 
jedyna atrakcja „Lokomotywy”. 
Atrakcyjne jest również jego poło
żenie - na terenie Wielkopolskiego 
Parku Narodowego. I ważne jest 
też to, że znalazł się ktoś, kto ura
tował ulegający dewastacji zaby
tek.

Aleksander Stukowski

1.2. Widok dawnego dworca 
od strony peronu (1) 

i wnętrze sali restauracyjnej (2) 

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)
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Kolejką w Bieszczady

Do dnia dzisiejszego 
funkcjonuje w Biesz
czadach wąskotoro
wa kolej leśna, która stano

wi jedną z największych 
atrakcji turystycznych regio
nu. W 1872 r. oddano do 
użytku normalnotorową li
nię Przemyśl - Łupków, na
leżącą do Pierwszej Węgier- 
sko-Galicyjskiej Kolei (EU- 
GE). W ten sposób kolej do
tarła w Bieszczady. Ówcze
śni przedsiębiorcy myśleli 
o dalszej rozbudowie linii 
w kierunku Cisnej, jednak 
z uwagi na trudny górski te-

Akcyjną Budowy i Eksplo
atacji Kolei Lokalnej Nowy 
Łupków - Cisną”. W 1890 r. 
rozpoczęto budowę linii 
o typowym dla zaboru au
striackiego prześwicie toru 
760 mm. Oficjalne otwarcie 
ruchu na liczącej 24 km linii 
nastąpiło w 1898 r. Począt
kowo kolej eksploatowała 
dwa, a później trzy parowo
zy produkcji firmy Krauss; 
były to czteroosiowe ten- 
drzaki. Niezależnie od tej li
nii w latach 1900-1904 połą
czono Cisnę z Beskidem; tę
dy wywożono drewno.

1. Schemat 
przebiegu 
Bieszczadzkiej 
Kolei Leśnej

2

1

2. Stacja w Cisnej

ren, duże koszty budowy 
oraz niewielkie zaludnienie 
regionu, projekt ten nie do
czekał się realizacji. W 1890 
r., wykorzystując ustawę 
krajową sejmu galicyjskiego 
popierającą rozwój kolei lo
kalnych, powołano „Spółkę 

Pomimo wybuchu wojny 
w 1914 r. ruch między No
wym Łupkowem i Cisną 
prowadzono z przerwami 
nadal. W 1920 r. linia ta sta
nowiła nadal własność pry
watną pod zarządem pań
stwowym i eksploatowana 

była na podstawie specjal
nych umów przez PKP. 
Wprowadzono wówczas re
gularny ruch pasażerski i to
warowy. Przez cały okres 
międzywojenny na kolei 
pracowały dwa parowozy - 
jeden znajdujący się tam od 

chwili jej wybudowania 
i drugi sprowadzony przez 
wojska austriackie. Urucho
miono także prywatną linię 
Cisna-Beskid, zamkniętą 
w drugiej połowie lat trzy
dziestych.
Po zakończeniu drugiej woj
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ny światowej PKP przejęły 
linię do Cisnej. Jednak nie 
rozpoczęto jej eksploatacji 
z uwagi na wyludnienie 
Bieszczad, zniszczenie in
frastruktury i niespokojną 
sytuację. W 1950 r. PKP 
przekazały zniszczoną kolej 
Ekspozyturze Państwowej 
Centrali Drzewnej „Paged” 
w Tarnowie, która rozpoczę
ła odbudowę, jednocześnie 
przekuwając tory z szeroko
ści 760 na 750 mm. Od koń
ca 1950 r. na potrzeby kolei 
zaczęto sprowadzać lekkie 
parowozy typu „Las” 
i „Ryś” oraz inne lekkie ma
szyny przekazane z PKP 
i eksploatowano pociągi ro
bocze. W tym czasie w Hu
cie Ostrowiec zamówiono 
znaczną partię czteroosio- 
wych wagonów, platform 
i wózków kłonicowych.
W pierwszej połowie lat 
pięćdziesiątych Biuro Urzą
dzania Lasów i Projektów 
Leśnictwa w Warszawie wy
konało projekt modernizacji 
istniejącej linii i budowy no
wych: Rzepedź - Smolnik 
z odgałęzieniem do Mikowa 
oraz Cisną - Moczarne. 
W 1955 r. Przedsiębiorstwo 
Robót Kolejowych w Kra
kowie rozpoczęło realizację 
projektów. W ramach mo
dernizacji istniejącej linii na 
odcinku Nowy Łupków - 
Wola Michowa tor kolei uło
żono w zupełnie nowym 
miejscu i wybudowano no
wą stację - Smolnik. Stacja 
ta miała formę trójkąta, gdyż 
znajdowało się tutaj odgałę
zienie nowej linii do Rzepe- 
dzi. Wszystkie duże mosty 
zastąpiono nowymi kon
strukcjami łukowymi wyko
nanymi z betonu zbrojone
go, a liczne ostre łuki torów 
wyprostowano. Moderniza
cję i rozbudowę kolei ukoń
czono we wrześniu 1964 r.; 
łączna długość linii osiągnę
ła 73 km. W trakcie prowa
dzonej inwestycji wybudo
wano nowe budynki paro
wozowni w Cisnej i Rzepe-

3. Turyści 
na stacji Przystup

4. Drezyna 
spalinowa

5. Wagon 
pasażerski

(rys. i zdjęcia:
2,5 - Mich at Zajfert,

3, 4 - Marek Barszcz)

dzi, warsztatów w Nowym 
Łupkowie oraz stacyjne 
w Rzepedzi, Smolniku, No
wym Łupkowie i Wetlinie. 
Kolej bieszczadzka przewo
ziła teraz głównie drewno do 
znajdującego się w Rzepedzi 
zakładu drzewnego oraz na 
stację styczną Nowy Łup
ków do przeładunku na wa
gony normalnotorowe; do
datkowo prowadzono ruch 
pasażerski. Resort leśnictwa 
zakupił w 1957 r. w fabryce 
lokomotyw w Chrzanowie 
sześć czteroosiowych paro
wozów typu Kp4. W 1960 r. 
przysłano z kolei leśnej 
w Starachowicach dwa czte- 
roosiowe parowozy serii 

Px48. Jednocześnie więk
szość eksploatowanych do
tąd lekkich parowozów prze
kazano na inne koleje leśne. 
Dla umożliwienia prowa
dzenia ruchu pasażerskiego 
w latach 1956-1963 PKP 
przekazały kolei bieszczadz
kiej osiem starych wagonów 
osobowych. Wagony te po
chodziły z przełomu wieków 
i w połowie lat siedemdzie
siątych nie nadawały się już 
do dalszej eksploatacji. 
W 1975 r. ZNTK w Ostro
wie Wielkopolskim przebu
dowały osiem czteroosio
wych wagonów krytych na 
wagony osobowe o stalowej 
konstrukcji pudła, a pięć sta

rych wagonów bieszczadzka 
kolej przekazała Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie. 
W ramach modernizacji 
trakcji w 1977 r. zakupiono 
trzy duże trzyosiowe loko
motywy spalinowe serii 
Lyd2 produkcji rumuńskiej. 
W 1992 r., dzięki staraniom 
Polskiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei, Biesz
czadzka Kolej Leśna zosta
ła objęta ochroną konser
watorską, a kolej wąskoto
rową uznano za dobro kul
tury. Rok wcześniej za
mknięto całoroczny ruch 
pasażerski, ograniczając się 
jedynie do uruchamiania 
pociągów osobowych w se-
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zonie letnim. W 1994 r. 
ruch na kolei zamknięto 
całkowicie. W 1997 r. dzię
ki staraniom Fundacji 
Bieszczadzkiej Kolejki Le
śnej przywrócono pociągi 
pasażerskie, które kursują 
w okresie letnim na odcin
ku z Cisnej Majdanu do 
Przysłupia. W bieżącym ro
ku uruchomiono kolejny 
odcinek kolei z Cisnej Maj
danu do Woli Michowej, na 
którym odbywa się ruch 
pociągów na zamówienie. 
Energia społeczników 
z Fundacji Bieszczadzkiej 
Kolejki Leśnej oraz ambit
ne plany prezesa fundacji, 
wróżą kolei bieszczadzkiej 
następne sto lat.

Marek Barszcz 
Michał Zajfert

Wyszogród: najdłuższy drewniany

Trwała tzw. Wielka Wojna - pierwsza 
światowa. Po wiosenno-letniej ofensy

wie wojsk niemieckich i austro-węgierskich 
w 1915 r. Rosjanie rozpoczęli szybki odwrót 
na wschód. Obszar Królestwa Polskiego 
zostat podzielony na dwie strefy okupacyj
ne: niemiecką i austro-węgierską. Niemcy 
zajęli m.in. Warszawę, okolice Płocka i Wy
szogród. Rok później, ze względu na ko
nieczność szybkiego transportu wojsk 
w kierunku północno-wschodnim, niemiec
cy saperzy zbudowali pod Wyszogrodem 
prowizoryczny drewniany most; przebiega 
on nad Wisłą i wpadającą do niej Bzurą. Ta 
wojenna prowizorka o długości 1285 
m przetrwała do dzisiaj i liczy obecnie 82 la
ta! Historia mostu - to całe pasmo napraw. 
Poważniejsze uszkodzenia nastąpiły w cza
sie ostatniej wojny: we wrześniu 1939 r. wy
sadzili go wycofujący się żołnierze armii 
„Modlin”, zaś w 1945 r. - cofający się Niem
cy; za każdym razem byt remontowany. 
Słynne są akcje obrony mostu przed krą 
spływającą Wisłą. W 1988 r. potężne ude
rzenie lodu zerwało podporę i od tego cza
su mostem mogą przejeżdżać tylko auta 
osobowe. Mimo napraw most szybko nisz
czeje. Obliczono, że jego łatanie wymaga 
użycia około 1200 kubików drewna każde
go roku.

Most jest dziwacznie poskręcany, niemiło
siernie skrzypi, jakby za chwilę miał się za
walić, choć drewniane filary i obite blachą 
ostrogi wydają się solidne. Niecały kilometr 
od niego kończy się właśnie budowa no
woczesnej, stalowej konstrukcji o długości 
1200 m, która w przyszłym roku zepnie 
brzegi Wisty. Planuje się wtedy zdemonto
wanie starego mostu, choć nie wszyscy 
mieszkańcy Wyszogrodu zgadzają się 
z tym projektem. Jest to bowiem najdłuż
szy drewniany most w Europie, jednocze
śnie najdłużej istniejąca na świecie prowi
zorka nierozerwalnie związana z Wyszo
grodem, ,jak wieża Eiffla z Paryżem”- mó
wią przeciwnicy rozbiórki mostu. Jednak 
obliczono, że jego utrzymanie - to koszt 
prawie miliona dolarów i nikogo na to nie 
stać. Proponujemy zachować przynaj
mniej po dwa drewniane przęsła na obu 
brzegach rzeki, co ukaże kierunek przebie
gu mostu i sposób jego budowy. Na tabli
cach informacyjnych powinien znaleźć się 
opis historii tego jedynego w swoim rodza
ju zabytku techniki, (td)

1.2. Widok na most (1)
i jego ostrogę (2)

(zdjęcia: Wiestaw M. Zieliński)
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Dwa mauzolea
(zdjęcia: Marcin Bachorski)

Pierwsza połowa XI w. 
w Azji Centralnej - to 
okres działalności Ibn 
Siny, znanego nam pod imie

niem Awicenny. Jego stymu
lujące intelektualnie oddzia
ływanie oraz spowodowany 
nim postęp w wielu dziedzi
nach ówczesnego życia, 
określany jest mianem rene
sansu islamskiego. Owocami 
tego rozwoju w dziedzinie 
architektury są m.in. dwa je- 
denastowieczne mauzolea 
znajdujące się obecnie 
w turkmeńskiej części oazy 
Seraksu, przy obecnej grani
cy turkmeńsko-irańskiej. 
Pierwsze z nich, tzw. Seraks- 
-Baba, wybudowane zostało 
w odległości 500 m od ruin 
cytadeli Starego Seraksu. Ja
ko budulec posłużyły wypa
lane cegły. Plan mauzoleum 
stanowi kwadrat o boku 15,4 
m po stronie zewnętrznej 
i 10,2 m po wewnętrznej. 
Wejście do budynku znajduje 
się od strony wschodniej, we 
wnętrzu umieszczono nagro
bek. Fasady podzielone zo
stały na pięć płytkich, zwień
czonych lukami wnęk w pro
stokątnych obramowaniach. 
Do wschodniej fasady dobu
dowany został w 1417 r. por
tal, w którym widoczne są 
kwadratowe i prostokątne 
panneaux. Podwójna, kuli- 
sto-stożkowa kopuła zapew
nia utrzymanie chłodu we
wnątrz mauzoleum. Kopula 
wewnętrzna jest znacznie 
bardziej spadzista od ze
wnętrznej. Zewnętrzna spo
czywa na cylindrycznym 
bębnie, wewnętrzna na syste
mie łuków, zaś konsekwen
cją zastosowania takiej kon
strukcji jest przejście od 
kwadratowego planu do 
ośmiokąta, a powyżej żagieł- 
ków (pendenty wów), do 
dwunastokąta, na którym 
spoczywa kolista podstawa 
kopuły.
O zabytku tym wspominał 
przy okazji swojej podróży 
w latach trzydziestych XIX 
w. oficer angielski Alexander 
Bumes. W.A. Żukowskij, au
tor pierwszej fotografii mau
zoleum z 1894 r., opierając

1.2. Mauzolea: Seraks-Baba (1)
i Jarty-Gumbez (2)

się na źródłach pisanych, 
uznał je za grób sławnego 
mistyka XI w. - Abul Fazla 
z Seraksu. Według jednego 
z zapisów Abul Fazl umarł 
w 1023-1024 r. w Seraksie 
i tam nakazał się pochować. 

Wybudowanie mauzoleum 
nad pochówkiem szejcha, 
mającego wielu uczniów 
i naśladowców, nastąpiło 
prawdopodobnie w latach 
dwudziestych XI w. Pierw
szy remont przeprowadzono 

w drugim dziesięcioleciu XV 
w. Kolejny remont przypadł 
na lata czterdzieste naszego 
wieku.
Drugim przykładem zabytko
wej architektury oazy jest 
tzw. Jarty-Gumbez, co w ję
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zyku turkmeńskim oznacza - 
półmauzoleum; określenie to 
jest zapewne związane ze 
szczątkowym stanem zacho
wania budowli. Wznosi się 
ona w odległości 8 km na 
wschód od miasteczka Se- 
raks, w pobliżu wioski Jarty- 
-Hodża. Pozostałości mauzo
leum sąsiadują z pagórkiem 
utworzonym przez zerodo- 
wane ruiny osady, czy też ka- 
rawanseraju z V-VII w. Za
chowana jest tylko frontowa 
ściana południowa. Podobnie 
jak mauzoleum Seraks-Baba, 
Jarty-Gumbez zbudowane 
zostało przy użyciu cegły 
wypalanej, na planie kwadra
tu o boku 12 i 8,5 m po stro
nie wewnętrznej. Wszystkie 
cztery fasady były prawdo
podobnie wykonane iden
tycznie. Podzielono je na trzy 
zwieńczone lukami panne- 
aux; w środkowym znajdo
wał się otwór wejściowy, 
w bocznych otwory okienne. 
Fasada frontowa różniła się 
od pozostałych widocznymi 
dziś jeszcze zaokrąglonymi 
narożnikami. Do niedawna 
na zachowanym fragmencie 
ściany znajdowała się wyko
nana arabskim pismem kufic- 
kim inskrypcja z datą „491”, 
a więc 1098 r. po Chrystusie. 
Wtedy prawdopodobnie 
ukończono budowę mauzo
leum. Przy konstrukcji Jarty- 
-Gumbez, w celu przejścia od 
kwadratowego planu podsta
wy do okręgu kopuły, posłu
żono się - tak jak w mauzo
leum Abul Fazla - żagielka- 
mi. Tu jednak są one cztero- 
dzielne; dwa poboczne ozdo
biono „kokardkami”.
Niestety, nie wiadomo do
kładnie, kogo w tym miejscu 
pochowano. Mieszkańcy 
twierdzą, że jest to grób szej- 
cha Muhammeda Hanapiego, 
któremu przypisuje się także 
mauzoleum w Merwie. Dez
orientacja ta wynika z po
wszechnego dość w tej szero
kości geograficznej zwyczaju 
przypisywania przez miej
scowe duchowieństwo imion 
muzułmańskich świętych 
„bezimiennym” zabytkom. 
Prawdopodobnie jednak 
mauzoleum wybudowano dla 
szejcha Ahmeda al-Hadi, 
o którym pisze chorasański 
autor Samani, że został po
chowany w Andukan - jednej 
z wsi oazy Seraksu.

Marcin Bachorski

Z kroniki stowarzyszeń

Pałac w ogrodzie

Zasłużone Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami, jak 
każdego roku, zorganizowało 

w dniach 21-22 maja br. sesję 
naukową poświęconą tym ra
zem problematyce związków 
ideowych, estetycznych i funk
cjonalnych, jakie zachodziły 
między pałacem a otaczającym 
go ogrodem i jakie nadal za
chodzą między rozmaicie na
zywanym domem mieszkalnym 
usytuowanym wśród zieleni 
krzewów i drzew.
Problem wzajemnej zależności 
architektury monumentalnej 
i architektury ogrodowej w do
tychczasowych opracowaniach 
właściwie byt pomijany, nie stał 
się przedmiotem badań ani re
fleksji naukowej. Oba zagad
nienia traktowano jako tematy 
odrębne, czego przykładem są 
liczne i cenne, ale przecież jed
nostronne publikacje Gerarda 
Ciołka, Witolda Plapisa, Longi
na Majdeckiego i innych. Zwró
cenie uwagi na ten problem, 
ważny dla zrozumienia kulturo
wych uwarunkowań występują
cych w przeszłości i nie obcych 
teraźniejszości, zawdzięczamy 
organizatorom sesji, w tym 
przede wszystkim jej inspirator
ce - dr Bożenie Wierzbickiej.
Na sesji wygłoszono 16 refera
tów w niejednakowym stopniu 
podporządkowanych wyspe
cyfikowanej problematyce po

danej w programie sugerują
cym równorzędność budynku 
i ogrodowego otoczenia, archi
tektury i rozmaicie kształtowa
nej natury. Usprawiedliwia to 
nowatorstwo pomysłu, a jed
nocześnie tradycjonalna meto
dyka badawcza, którą nie 
wszyscy autorzy zdołali prze
łamać. Niemniej jednak dwu
dniowe spotkanie przyniosło 
bogaty plon naukowy, który 
zostanie udostępniony w spe
cjalnym tomie.
W szerokim ujęciu zagadnienie 
„przemian kompozycyjnych 
polskich założeń patacowo- 
-ogrodowych” omówił prof. Ja
nusz Bogdanowski, natomiast 
prof. Teresa Zarębska przed
stawiła dzieje rezydencji kró
lewskich w XVI w. na podwar
szawskim Ujazdowie. Dr Woj
ciech Fijałkowski przypomniał 
„zapomniane barokowe ogrody 
Warszawy”, a inż. arch. Marek 
Mikos postawił pytanie, czy za
łożenia patacowo-ogrodowe 
mogą współtworzyć tkankę dzi
siejszego miasta. Prof. Marek 
Siewniak rozpatrywał „relacje 
przestrzenne między pałacem 
a drzewostanem ogrodowym”. 
Charakter syntetyczno-mono- 
graficzny miały referaty prof. 
Stanisława Latour poświęcony 
założeniom patacowo-parko- 
wym na Pomorzu Zachodnim, 
dra Józefa Maroszka - pataco-

Rezydencja arcybiskupia 
z XVIII w. w Wolborzu 

z fragmentem parku 
(proj. Franciszek Placidi)

(fot. Stanisław Fitak, 
Wiesław M. Zieliński)

wym ogrodom Wilna i mgr Jo
lanty Kucharskiej - ogrodom 
zakładanym przez Tyszkiewi
czów na Litwie. Inni referenci 
przedstawili opracowania mo
nograficzne: dr Irena Rolska- 
-Boruch - renesansowej willi 
Firlejów w Lewartowie, mgr 
Wanda Puget wspaniałych nie
gdyś, ale zdewastowanych 
ogrodów Wolborza, dr Marian 
Sołtysiak rezydencji w Srebr
nej, a inż. Cezary Starczewski 
zespołu dworsko-parkowego 
w Starej Wsi koto Węgrowa. 
Swoistą kontynuacją historycz
nego zjawiska omówionego 
w powyższych referatach jest 
willowa zabudowa w Falen
tach, powstała w ostatnich la
tach „w cieniu tandetnej nowo
czesności”, jak trafnie ją okre
śliła dr Bożena Wierzbicka. Od
rębnym punktem sesji była pre
zentacja przez art. piast. An
drzeja Novak-Zemplińskiego 
jego siedziby w Tułowicach, 
poddanej pieczołowitej rewalo
ryzacji zgodnej z tradycją i do
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brym smakiem. Wystąpienie to 
byto jasnym akcentem na tle 
czarnego obrazu zaniedbań 
i dewastacji historycznych 
uktadów ogrodowych ukaza
nych w innych referatach.
Problematyka sesji w najbar
dziej wyrazisty sposób zostata 
zaakcentowana przez ks. Jana 
Niecieckiego, który zwrócit 
uwagę na ścistą zależność 
przestrzeni pałacowej i ogrodo
wej, ich wzajemnemu przenika
niu się w zakresie funkcji i este
tycznych rozwiązań, co zostato 
przedstawione na przykładzie 
rezydencji hetmana Jana Kle
mensa Branickiego w Białym
stoku. Sesję zamknął finezyjnie 
skonstruowany, dowcipny refe
rat dr Małgorzaty Szafrańskiej, 
prowokacyjnie zatytułowany - 
„Po co ogrodowi pałac?”. Istot
nie, w XVIII w. ogród przejął 
wiele funkcji, które wcześniej 
spełniano w pałacowych poko
jach. Ale... jak wynika z wypo
wiedzi ks. Niecieckiego, pałac 
- przynajmniej w polskim kli
macie - byt mimo wszystko 
przydatny.
Zamek usytuowany w malowni
czym krajobrazie, pałac oto
czony artystycznie ukształto
wanym ogrodem, dwór lub 
dworek wśród rozłożystych lip 
i smukłych topoli, stanowią je
den z najbardziej charaktery
stycznych elementów kulturo
wego krajobrazu Polski. Wiej
ski dwór lub podmiejski dwo
rek, niekiedy chata włościań
ska, od zawsze byty domem 
rodzinnym większości Pola
ków, którzy zapisali się w histo
rii i kulturze. W tego rodzaju 
domach w naturalny sposób 
powiązanych z przyrodą kształ
towaną lub traktowaną utylitar
nie, ale zawsze obecną, uro
dzili się i wychowali Rej i Ko
chanowski, Mickiewicz i Nor
wid, Chełmoński i Malczewski, 
Przyboś, Gombrowicz i Miłosz. 
Ten fakt zadecydował o swo
istej „wiejskości” polskiej kultu
ry, byt czynnikiem pobudzają
cym wrażliwość na piękno 
przyrody, w równym stopniu - 
chociaż odmiennie - wykorzy
stywanej w magnackim pałacu 
i drobnoszlacheckim dworku. 
Niestety, na ten aspekt polskiej 
kultury obejmującej stosunko
wo szerokie kręgi społeczne, 
nikt z prelegentów nie zwrócit 
uwagi. A przecież modne dzi
siaj ekologiczne trendy i postu
laty bliższego kontaktu z natu
rą nie są dla nas nowością. Po
strzeganie urody świata i uro
ków przyrody towarzyszy pol
skiej egzystencji od dawna, 
tworzy immanentny składnik 
rodzimej kultury. Omówiona tu 
sesja była jednym z jej elemen
tów.

Jerzy Lileyko

Ołtarz na strychu

Dębno, jeszcze kilka 
lat temu nazywane 

Lubuskim, wymieniane 
byto już w 1261 r. w doku
mentach jako wieś Dam
me. We wsi - jako wła
sności zakonu templariu-

stawia Ukrzyżowanie. 
U stóp krzyża, oprócz 
Matki Boskiej i wyobrażo
nego w kontrastującym 
z jej spokojną rezygnacją 
egzaltowanym geście św. 
Jana, widać stojące dwie

u grobu. Zaginęło półkoli
ste zwieńczenie tryptyku 
z Sądem Ostatecznym. 
Na żadnej z powierzchni 
nie zachowała się sygna
tura pozwalająca bezspor
nie ustalić pochodzenie 

1. Tryptyk 
z Dębna 

na strychu 
kościota 

w Oborzanach

2. Fragment 
skrzydła 
ze sceną 

chrztu 
w czasie 

reformacji

(zdjęcia: 
Tomasz

Sebastian)

1

szy, potem joannitów - na 
pewno istniał kościół, któ
ry po 1540 r. przebudowa
no w stylu surowego póź
nego pótnocnoniemiec- 
kiego gotyku; został on ro
zebrany po 1845 r. Z jego 
wyposażenia zachował 
się tylko jeden element 
pierwotny - ufundowany 
w roku przyznania Dębnu 
praw miejskich (1562) oł
tarz, pochodzący prawdo
podobnie z pracowni Łu
kasza Cranacha młodsze
go w Wittenberdze, znaj
dujący się obecnie w ko
ściele filialnym w odle
głych o 2 km Oborzanach. 
Wiadomo, że dwór elekto
ra w Kostrzyniu często za
mawiał obrazy w tej sław
nej wówczas wytwórni 
dzieł malarskich. Ołtarz 
ma formę tryptyku bez 
elementów rzeźbiarskich. 
Część środkowa przed

grupy zbrojnych w heł
mach i krótkich antykizują- 
cych zbrojach. U podsta
wy krzyża widoczna jest 
data „1562”. Zniszczone 
są koliste medaliony wy
obrażające proroków Sta
rego Testamentu i nama
lowane w obu dolnych ro
gach części centralnej 
czteropolowe herby fun
datorów. Natomiast ledwo 
widoczne są malowidła: 
chrzest Chrystusa w Jor
danie i chrzest w czasach 
reformacji (chyba najlepiej 
zachowana część ołtarza) 
oraz Ostatnia Wieczerza 
i Komunia św. w czasach 
reformacji, a także Zmar
twychwstanie i Wniebo
wstąpienie. Zniszczona 
jest też predella ołtarza, 
pierwotnie przedzielona 
na dwie części, przedsta
wiająca złożenie Chrystu
sa do grobu i trzy Marie 

ołtarza. Charakterystycz
ny znak Cranachów w po
staci uskrzydlonego węża 
nie byt widoczny także 
przed zniszczeniami okre
su powojennego, nie 
wspomina w każdym razie 
o tym opis z lat dwudzie
stych naszego wieku. Być 
może sygnaturę usunięto 
przy konserwacji ołtarza 
w połowie XIX w.
Kiedy w latach pięćdziesią
tych XIX w. przeniesiono 
ołtarz do Oborzan, zawisł 
on na ścianie kościota. Po 
1945 r. kościół ten nie byt 
użytkowany i ołtarz znalazł 
się na strychu. Wilgoć, 
kurz i ptasie odchody do
konały dzieła zniszczenia; 
dziś farba odpada płatami 
ukazując gołe deski. Kilka 
miesięcy temu na prośbę 
niżej podpisanego stan oł
tarza oceniali wstępnie 
specjaliści z Pracowni
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Konserwacji Dzieł Sztuki 
w Szczecinie. Według ich 
opinii możliwe jest jeszcze 
uratowanie zachowanych 
fragmentów malarskich.

Na razie ołtarz czeka na 
decyzje i pozostaje na stry
chu...

Tomasz Sebastian

KWARTALNIK 
ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Jest to bogato ilustrowany periodyk za
mieszczający prace z zakresu teorii i historii 
architektury, urbanistyki, planowania prze
strzennego oraz założeń terenów zielonych. 
Publikuje też kronikę posiedzeń Komitetu 
Architektury i Urbanistyki PAN, prac badaw
czych i inwentaryzacyjnych wydziałów ar
chitektury politechnik krajowych oraz recen
zje; streszczenia w języku angielskim.
Do nabycia w księgarniach OR PAN oraz 
w prenumeracie w Wydawnictwie Naukowym 
PWN - 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 
(tel. 695-43-21 w. 460). Prenumeratę przyj
muje także RUCH SA oraz urzędy pocztowe 
i roznosiciele Poczty Polskiej.

Z kroniki stowarzyszeń

Słupy pozostaną

Latem 1997 r. pisałem na 
tamach „Spotkań z Zabyt

kami” (nr 8) o bulwersujących 
wydarzeniach, towarzyszą
cych obchodom sześćdziesię- 
ciolecia elektryfikacji war
szawskiego węzła PKP. Kolej 
wyremontowała wówczas sta
rannie dworzec w Otwocku, 
zorganizowała dwie wystawy 
i konferencję naukowo-tech
niczną. W tym samym czasie 
zniszczono jednak oryginalne 
wyposażenie podstacji otwoc
kiej zbudowanej w 1936 r. 
oraz wycięto część zachowa
nych stalowych słupów wyso
kiego napięcia, które po odłą
czeniu mogły pozostać na pe
ronach otwockiego dworca ja
ko relikt dawnej instalacji ener
getycznej. W sierpniu 1996 r., 
wraz z koleżankami i kolegami 
z Zespołu Opiekunów Kulturo
wego Dziedzictwa Warszawy, 
postanowiliśmy ratować ostat
nie pamiątki elektryfikacji: pięć 
stupów wysokiego napięcia, 
stojących jeszcze na dworcu 
PKP w Palenicy.
Linia wysokiego napięcia (30 
kV prądu zmiennego), biegną
ca od stacji Warszawa 
Wschodnia do Otwocka, 
wzniesiona została w 1936 r. 
Zasilata otwocką podstację, 
gdzie następowało przetwa
rzanie prądu zmiennego na 
stały o napięciu 3300 V, od
prowadzanego następnie do 
kolejowej sieci trakcyjnej. 
Przewody podwieszone byty 
na drewnianych słupach. Sta
lowe maszty zastosowano tyl
ko w Aninie, Palenicy oraz na 
odcinku pomiędzy Świdrem 
i Otwockiem. Latem 1996 r. 
kolej zmodernizowała sieć 
energetyczną, kasując niemal 
całą linię napowietrzną. Odłą
czone stalowe słupy wycięto 
w Aninie i Otwocku. Na kilku
nastu masztach zlokalizowa
nych za stacją Świder monte
rzy wymienili izolatory, wyko
rzystując konstrukcje do pod
wieszenia nowych przewo
dów. Pozostała więc jedynie 
Palenica i pięć zabytkowych 
mesztów z łańcuchami izolato
rów, wyprodukowanych 
w 1936 r. przez wytwórnię por
celany w Ćmielowie. Począt
kowo sądziliśmy, że nie bę
dzie większego problemu 
z ocaleniem reliktów. Po wy

stąpieniu ZOK do dyrektora 
Centralnego Okręgu Kolei 
Państwowych, zgodę na pozo
stawienie odłączonych stupów 
wyraził główny energetyk 
okręgu i naczelnik sekcji elek- 
trotrakcyjnej PKP Warszawa 
Wschodnia. Urzędnicy posta
wili jednak twardy warunek: 
w ciągu miesiąca doprowadzi
my do zakonserwowania 
masztów lub zostaną one wy
cięte jako konstrukcje zagra
żające bezpieczeństwu pu
blicznemu. Wymóg znalezie
nia w tak krótkim terminie 
sponsora i wykonawcy prac 
remontowych byt czymś ab
surdalnym. Przedstawiciele 
PKP uprzedzili ponadto, że 
kolej nie zaangażuje się finan
sowo w remont masztów wyłą
czonych z eksploatacji.
ZOK musiat zrezygnować 
z walki o wszystkie relikty. Po
stanowiliśmy ratować tylko 
dwa stupy: nr 136, stojący 
przy ptycie peronu falenickie- 
go dworca oraz maszt ozna
czony numerem 138, różniący 
się nieco konstrukcją od po
przednika. 7 listopada 1996 r., 
tuż przed upływem terminu 
wyznaczonego przez PKP, 
wojewódzki konserwator za
bytków w Warszawie, Maria 
Brukalska, objęta ochroną 
konserwatorską dwa wspo
mniane stupy, zapobiegając 
ich wycięciu. Pismo konserwa
tora umożliwiło nam spokoj
niejsze działanie. Jeszcze 
w sierpniu 1996 r., „Gazeta 
Wyborcza” opublikowała na 
prośbę ZOK apel do firm zaj
mujących się konserwacją 
metalowych konstrukcji, by 
skorzystały z możliwości bez
płatnej reklamy na dworcu 
PKP w zamian za wykonanie 
prac remontowych. Apel, po
wtórzony przez „Życie War
szawy” w grudniu 1996 r., po
został bez echa. Poszukiwa
nia prowadzone przez ZOK 
także nie przynosiły rezultatu. 
Przedstawiciele PKP byli co
raz bardziej zniecierpliwieni, 
a społecznicy - bliscy rezy
gnacji. Pomoc dla zagrożo
nych reliktów nadeszła nie
spodziewanie i chyba w ostat
niej chwili. W połowie marca 
1997 r. do redakcji „Gazety 
Wyborczej” zatelefonował Je
rzy Wrzodak, właściciel Pierw-
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1. Jerzy Wrzodak
usuwa 

poktady korozji 
ze stupa nr 138

2. Początek prac
18 maja 1997 r. 

- alpiniści 
zabezpieczają 

stup nr 138

3. Stup nr 138 
po natożeniu 

farby 
podkładowej

(zdjęcia: 
Janusz

Sujecki)

szego Prywatnego Pogotowia 
Alpinistyczno-Nurkowego, spe
cjalizującego się m.in. w kon
serwowaniu stupów wysokie
go napięcia. Jerzy Wrzodak 
zaproponował, że jego firma 
może nieodpłatnie wykonać 
prace zabezpieczające zabyt

kowe maszty. Warto przy tym 
podkreślić, że właściciel firmy 
nie postawił kolei żadnych wa
runków, takich jak np. prawo 
do bezpłatnego reklamowania 
usług pogotowia alpinistycz
nego. „Gdy usiyszatem, że za
bytkowe stupy, będące pa

miątką po elektryfikacji war
szawskiego węzła kolejowe
go, zagrożone są zniszcze
niem, postanowitem je ocalić - 
oświadczył dziennikarzom Je
rzy Wrzodak - zbyt wiele za
bytków techniki zostało bez
myślnie zniszczonych. Roboty 
będziemy wykonywali w chwi
lach wolnych od innych prac”. 
Niecodzienna deklaracja sze
fa alpinistycznej spółki spo
wodowała szybką reakcję 
PKP. Kolej najwyraźniej 
zmieniła dotychczasowe na
stawienie do reliktów i zapo
wiedziała, że dostarczy alpi
nistom niezbędną ilość anty
korozyjnej farby podkładowej, 
popielatej emalii i rozpusz
czalnika. W kwietniu zastęp
ca naczelnika Oddziału Zasi
lania Elektroenergetycznego 
PKP Warszawa Wschodnia, 
inż. Tadeusz Ojdana, przeka
zał farbę firmie Jerzego 
Wrzodaka. W maju 1997 r. 
obydwa stupy pomalowane 
zostały farbą podkładową. Al
piniści pieczołowicie zabez
pieczyli dziesiątki przestrzelin 
i śladów po uderzeniach 
odłamków, pochodzących 
z okresu wojny. Sporo pracy 
wymagało zakonserwowanie 

stupów w miejscu, gdzie ich 
konstrukcja łączy się z beto
nowym fundamentem. Koro
zja poczyniła tam największe 
spustoszenia. W tym samym 
czasie członkowie ZOK oczy
ścili i zakonserwowali emalio
wane tabliczki ostrzegawcze 
z 1936 r. z napisami: „Bacz
ność. Wysokie napięcie! Nie 
dotykać!” Firma Jerzego 
Wrzodaka zakończyła prace 
w sierpniu i wrześniu 1997 r. 
Stupy nr 136 i 138 pokryte zo
stały warstwą emalii poliwiny
lowej.
„Dziś taki słup to może nic 
szczególnego, ale w 2036 r., 
podczas obchodów stulecia 
elektryfikacji, będzie to z pew
nością jakaś ciekawostka” - 
komentowali mieszkańcy do
mu kolejowego, położonego 
w sąsiedztwie jednego 
z masztów. Trzy miesiące 
wcześniej, ci sami ludzie 
z niedowierzaniem i wyraźną 
ironią obserwowali „facetów 
malujących kupę złomu”. 
Warto odnotować tę zmianę 
świadomości, równie ważną 
jak fakt ocalenia stupów, które 
na oczach jednego pokolenia 
stały się zabytkiem.

Janusz Sujecki
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Mickiewicz w Poznaniu

Z okazji obchodzonej w tym 
roku dwusetnej rocznicy 
urodzin Adama Mickiewicza 

wypada przypomnieć, że poeta 
przebywał - oczywiście poza 
Litwą - tylko w jednej krainie 
dawnej Rzeczypospolitej - 
w Wielkopolsce. Przybył tam 
w sierpniu 1831 r. z Drezna, 
aby wziąć udział w powstaniu 
listopadowym (do czego, jak 
wiemy, ostatecznie nie doszło); 
opuścił Wielkopolskę w marcu 
1832 r. Kult Mickiewicza wśród 
Wielkopolan zaowocował licz
nymi pamiątkami po wieszczu. 
Wspomnieć w tym miejscu wy
pada o muzeum jego imienia 
w Śmietowie w województwie 
kaliskim (oddział Muzeum Na
rodowego w Poznaniu), izbie 
pamięci w Konarzewie koto Ra
wicza, czy popularnej trasie 
wycieczki autokarowej „Ślada
mi Mickiewicza w Wielkopol
sce”. Liczne są też miejsca po
święcone jego pamięci w Po
znaniu. Mamy zatem uniwersy
tet jego imienia, liceum ogólno
kształcące, ulicę, plac, księgar
nię, nawet aptekę. Są także na 
terenie miasta pomniki, tablice 
i inne wizerunki poety, postać 
Mickiewicza występuje też 
w ruchomej szopce bożonaro
dzeniowej w kościele św. Woj
ciecha.

1. Popiersie 
na fasadzie kamienicy 

przy ul. Garbary 44

Przy kościele św. Marcina stał 
- odsłonięty 139 lat temu - 
pierwszy na ziemiach polskich 
pomnik Mickiewicza, dłuta Wła
dysława Oleszczyńskiego. 

W 1904 r. rzeźbę przeniesiono 
na dziedziniec Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
przy ul. Mielżyńskiego. Na jej 
miejscu przy kościele ustawio
no brązową kopię i na nowo 
zaaranżowano otoczenie. Za
równo oryginał, jak i kopia zo
stały zniszczone przez hitle
rowców. Obecnie przy kościele 
stoi zaprojektowany w 1957 r. 
przez J. Kaliszana kamień pa
miątkowy z napisem informują
cym o pomniku. Niedawno 
członkowie PTPN powołali ko
mitet odbudowy pomnika - 
przewiduje się jego odsłonięcie 
na dziedzińcu PTPN 24 grud
nia br., czyli dokładnie w 200 
rocznicę urodzin poety; auto
rem rekonstrukcji będzie prof. 
J. Petruk z poznańskiej ASP.
Nad oknami drugiego piętra ka
mienicy z przełomu XIX i XX w. 
przy ul. Garbary 44 znajduje się 
też (obok popiersia Tadeusza 
Kościuszki) popiersie Mickiewi
cza, natomiast malowidła 
przedstawiające poetę można 
oglądać na klatkach schodo
wych budynków mieszkalnych 
przy ul. Strzałowej 3 i Półwiej- 
skiej 26. Podczas kilkakrotnego 
pobytu w Poznaniu w latach 
1831-1832 Mickiewicz mieszkał 
w Hotelu Berlińskim. Gmach 
ten obecnie nie istnieje, ale

Pokwitowanie dla wpłacającego

zł....................................................................

słownie...........................................................

Odcinek dla posiadacza rachunku

zł....................................................................

słownie..........................................................

Odcinek dla poczty lub banku

zł....................................................................

słownie...........................................................

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

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

na rachunek na rachunek na rachunek
AMOS AMOS AMOS

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12 01-806 Warszawa, ul. Zuga 12
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stempel
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stempel
pobrano opłatę

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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ROZMAITOŚCI

2. Malowidło na klatce schodowej 
kamienicy 

przy ul. Pótwiejskiej 26
3. Pomnik na pl. Mickiewicza

(zdjęcia: 
Aleksander Stukowski)

w 1960 r. w ścianę wzniesione
go w tym miejscu budynku przy 
al. K. Marcinkowskiego wmuro
wano odpowiednią tablicę infor
macyjną. Inny pomnik wieszcza 
- dzieło Bazylego Wojtowicza 
i Czesława Woźniaka - odsło
nięto na pl. Mickiewicza w 1960 
r. Nie są to wszystkie wizerunki 
poety w Poznaniu, np. na tere
nie uniwersytetu znajduje się 
kilka jego popiersi, przed bu
dynkiem VIII Liceum Ogólno
kształcącego im. A. Mickiewi
cza przy ul. Głogowskiej stoi 
pomnik poety z 1975 r. (proj. J.

Rosińskiej), a na frontowej 
ścianie budynku przy ul. Rataj
czaka znajduje się socre
alistyczna (jeden z nielicz
nych przykładów socrealizmu 
w Poznaniu) płaskorzeźba 
przedstawiająca Mickiewicza 
z Puszkinem. Do 1974 r. istnia
ło popiersie Mickiewicza na 
frontowej ścianie kamienicy 
przy zbiegu ul. Piekary i Wyso
kiej, jednak kamienicę wybu
rzono i rzeźba gdzieś zniknęła. 
Od ubiegłego roku stoi w tym 
miejscu nowoczesny biurowiec 
wybudowany przez firmę Ata- 
ner. Inwestor postanowił do
chować tradycji i przygotował 
niszę w ścianie od strony ul. 
Piekary. Jeśli nie odnajdzie się 
oryginał, będzie można wyko
nać kopię popiersia poety, 
gdyż zachowała się fotografia.

Aleksander Stukowski

Listy
Otrzymaliśmy kilka listów na
wiązujących do artykułu W. 
Przybyszewskiego Rzadko do
strzegane (nr 8, 1998). Pani 
Marzenie Kortowskiej z Gdań
ska artykuł ten tak się spodo
bał, że postanowiła rozpropa
gować go wśród znajomych na 
odbitkach kserograficznych. Na 
ten sam temat wypowiada się 
pan Tomasz Ogonowski 
z Rzeszowa: „Dopiero po prze
czytaniu tego podsumowania 
dziatalności redakcji » Spotkań 
z Zabytkami« widać, jak olbrzy
mią robotę już wykonaliście, 
jak wiele »zabytków nie-zabyt- 
ków« prezentowaliście na fa
mach pisma, jak wspaniale 
i umiejętnie uczulacie ludzi na 
ich istnienie, ba, nie tylko, bo 
przecież piszecie też o przed
miotach i obiektach, które do
piero, na naszych oczach, na
bierają wartości zabytkowych”. 
Pan Eugeniusz Kuncewicz 
z Warszawy jest zdania, że 
„cale pismo powinno być wy
pełnione opisami i ilustracjami 
nieznanych zabytków. Przecież 
każdy przynajmniej słyszał np. 
o Wawelu, Malborku czy Wila
nowie, natomiast nikt nic nie 
wie np. o bramnych odbojach, 
żeliwnych pokrywach ulicz
nych, wiejskich bramach 
z daszkami, tuszczarni szy
szek, znakach powodziowych 
i wielu, wielu innych obiektach. 
Warto o nich pisać - kontynu
uje pan Kuncewicz - bo uczy to 
nas dostrzegania niewymier

nych wartości, piękna i... pod
nosi na duchu w czasach ko
mercjalizacji wszystkiego ”.
Z kolei pan Grzegorz Kopij 
z Łosiowa (woj. opolskie) na
wiązuje do artykułu J. Komo
rowskiego Rezydencja Yorc- 
ków (nr 4, 1998) i przedstawia 
jeszcze jedną siedzibę tego ro
du. „Majątkiem tym była dawna 
komandoria joannitów w Lesio
wie koto Brzegu, którą Hans 
Ludwig Yorck von Wartenburg 
otrzymał w 1810 r. i dopiero 
stąd przeniósł się około 1815 r. 
do Małej Oleśnicy. Dodam, że 
w Losiowie i Małej Oleśnicy 
znajdowały się powiązane ze 
sobą komandorie. Potem Ło
siów otrzymał Henryk von 
Reuts, do 1945 r. majątek nale
żał do rodziny Moll, obecnie 
znajduje się tu hotel, w pałacu 
zaś spółka cukrowa.”List pana 
Aleksandra Gawrońskiego ze 
Szczecina można dołączyć do 
wielu innych, których autorzy 
skarżą się na dystrybucję „Spo
tkań z Zabytkami”. „Jest na 
pewno lepiej niż w latach 
osiemdziesiątych - pisze pan 
Gawroński - ale macie chyba 
zbyt maty nakład, żeby przebić 
się przez inne tytuły czaso
pism. Uważam, że czego jak 
czego, ale »Spotkań z Zabyt
kami" nie powinno zabraknąć 
w żadnym kiosku, a tymcza
sem otrzymują one po 2-3 eg
zemplarze albo nie otrzymują 
wcale”.

Prenumerata ’98

miesięczniki
Cena
1 egz./zł
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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
- cala kolumna wewnętrzna - 1200 zł
- 1/2 kolumny wewnętrznej - 600 zł
- 1/4 kolumny wewnętrznej - 300 zł
- 1/8 kolumny wewnętrznej - 150 zł
- cała kolumna zewnętrzna 
(okładka s. IV) - 1400 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy 
mieszczącej się w profilu pisma - 1500 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej
- cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III) - 
1300 zł
- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej 
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka 
ceny o 50%

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

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

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy 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 „Spotkań 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 li 6 
Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KOZŁÓWKA: Pałac
KROTOSZYN: Regionalne PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
NIEDZICA: Zamek
OJCÓW: Ojcowskiego Parku Narodowego 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. 
Czackiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcin
kowskiego 1
SZCZECIN: Narodowe, ul. Staromłyńska 27 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
ŚWIEBODZIN: Regionalne, pl. Obrońców Pokoju 1 
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
Warszawskie Centrum Informacji Turystycz
nej, pl. Zamkowy
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1 
ŻYWIEC: ul. Kościuszki 5

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowa
ne są na I kwartał 1999 r. do 5 grudnia br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
IV. BIŻUTERIA

2. Biżuteria kobieca w XVII w.

Barokowe zamiłowanie do ozdobności i barwności, połączone z sar
mackim gustem, preferującym okazałość i obfitość zdobień ubioru 
sprawiły, że w XVII w. noszono w Polsce bardzo dużo różnorodnej bi
żuterii. Wtedy też, wraz z utrwalającym się w polskiej kulturze sarma- 
tyzmem, nastąpiło wyodrębnienie się specyficznych form męskiego 
ubioru narodowego, zdradzającego wpływy orientalne. Przeciwnym 
zjawiskiem było, zwłaszcza od połowy XVII w., coraz większe podpo
rządkowywanie się Polek wzorom mody zachodnioeuropejskiej. Dla
tego też w omawianym okresie można zaobserwować wyraźne różni
ce między biżuterią męską a kobiecą. Polski szlachcic-Sarmata do 
ubioru narodowego używał specjalnych ozdób, zdeterminowanych 
formami i funkcją poszczególnych części swej odzieży; biżuteria ta 
kształtowana była pod dużym wpływem złotnictwa wschodniego 
i znacznie różniła się od modnych wówczas wzorów europejskich. Na
tomiast w biżuterii kobiecej, noszonej zarówno do zachodnioeuropejs
kich, jak i tradycyjnych strojów, przeważały formy czerpane z baroko
wego jubilerstwa włoskiego i francuskiego.
Podobnie jak w całym złotnictwie barokowym, tak i w biżuterii wi
doczne było charakterystyczne dla tego stylu operowanie okazałymi, 
miękko kształtowanymi formami, kontrastowo zestawianymi, jaskra
wymi kolorami oraz bujnym ornamentem. Naszyjniki, bransolety, 
brosze, kolczyki i pierścienie były duże, łączone w jedną całość o sy
metrycznej kompozycji z wyraźnie wyodrębnionych części, najczę
ściej ukształtowanych w naturalistyczne formy roślinno-kwiatowe. 
Wykonywano je ze złota w technice odlewania i repusowania. Ażuro
we elementy ozdób, często pokryte emalią, stanowiły tło dla efektow
nych kamieni szlachetnych o cenionych w baroku intensywnych bar
wach: rubinów, szmaragdów, szafirów, a także coraz popularniejszych 
diamentów. Ich blask podnosiło umiejętne szlifowanie, gdyż wiele 
przylegających do siebie pod różnym kątem płaszczyzn (faset) lepiej 
załamywało światło niż jednolita powierzchnia. W pierwszej połowie 
XVII w. we Francji wykonano pierwszy szlif brylantowy, czyli ufor
mowanie kamienia jako regularnego wielościanu (dwu ostrosłupów 
złączonych podstawami). Kamieniom umieszczonym w oprawach peł
nych dodawano od spodu specjalny podkład (tintę). korygujący barwę 
kamienia lub metalową folię, działającą jak reflektor. Barwę i przezro
czystość kamieni uwydatniały też ażurowe oprawy, które coraz czę
ściej stosowano od połowy XVII w. Obok kamieni szlachetnych o głę
bokich, nasyconych barwach, jubilerstwo barokowe chętnie wykorzy
stywało perły. Największym powodzeniem cieszyły się perły duże, 
o nieregularnych kształtach (nazywane odtąd perłami barokowymi), 
luźno zwisające z ozdoby. Były one typowym w tej epoce „wykończe
niem” brosz, wisiorów i kolczyków. Dopiero w czasach Ludwika XIV 
zapanowała wśród pań moda na noszenie pojedynczych sznurów okrą
głych pereł jako naszyjników i bransolet - w Polsce jednak w większo
ści nadal preferowano biżuterię bardziej ozdobną i obficiej stosowaną. 
Przez cały XVII w. dużym powodzeniem cieszyły się wśród Polek 
okazałe naszyjniki, zazwyczaj złożone z dużych. ażurowych rozet, po
łączonych ozdobnymi ogniwami. Rozety, plastycznie ukształtowane 
w technice odlewu lub repusowania, miały najczęściej kształt wielo- 
płatkowego kwiatu, dekorowanego barwną emalią i wysadzanego dro
gimi kamieniami. Największą rozetę lub zawieszenie umieszczano 
centralnie na przodzie naszyjnika. Taka ozdoba równie dobrze prezen
towała się na gładkim, sięgającym pod szyję staniku sukni szlachcian
ki, respektującej nakazy skromności kobiecego ubioru polskiego, jak 
i na odsłoniętym dekolcie sukni francuskiej, którą, wzorem królowych: 
Ludwiki Marii i Marii Kazimiery przywdziewało coraz więcej pol
skich pań w drugiej połowie XVII w. Na przodzie stanika sukni przy
pinano też, wedle zaleceń francuskiej mody, efektowne brosze. W bro
szach tych blask rozsiewały oszlifowane na kształt kropli duże, prze

zroczyste kamienie szlachetne czy wspomniane wielkie perły, przy
trzymywane przez metalowe „pazurki”.
Uleganie zachodniemu zwyczajowi noszenia odkrytych i starannie 
ułożonych włosów wiązało się w Polsce z coraz częstszym, nie tylko 
w kręgu dworu, ale i zamożnej szlachty, porzucaniem przez kobiety 
zamężne czepców, rańtuchów i podwik. które, wedle narodowej trady
cji, szczelnie zakrywały ich głowy w XVI i pierwszej połowie XVII w. 
Umożliwiało to noszenie kolczyków - ciężkich i dużych, w kształcie 
zgeometryzowanej rozety lub ażurowego kartusza, wysadzanych ka
mieniami szlachetnymi, z nieodzownymi zwisającymi perełkami.
W XVII w. nadal najpowszechniej występującym rodzajem biżuterii 
byty pierścienic. Barokowe zamiłowanie do okazałości i ostentacyjnej 
wystawności sprawiło, że najbardziej dbano o ozdobne ukształtowanie 
oprawy oraz ukazanie wielkości oczka pierścienia. Duże oczko z barw
nego kamienia (rubinu, szmaragdu, szafiru) otaczano często małymi 
diamentami. Całość umieszczano w oprawie ażurowej od spodu, by 
jak najwięcej światła przenikało przez klejnot. Drobne diamenty czy 
małe perły podnosiły też walory dekoracyjne i wartość pierścieni z ka
mieniami półszlachetnymi, nieprzezroczystymi, jak np. z popularnymi 
w Polsce turkusami. To właśnie te kamienie docierały w dużych ilo
ściach do naszego kraju, głównie z Turcji, jako kupione lub zdobyte, 
w biżuterii, broni, końskiej uprzęży.
Niestety, bogactwo zasobów polskiej kobiecej biżuterii barokowej 
znamy przeważnie z przekazów ikonograficznych i pisanych. Toteż 
wielkim wzbogaceniem skromnych zbiorów naszego jubilerstwa sta
ropolskiego stało się odkrycie w 1961 r. skarbu ze Skrwilna - zespołu 
wyrobów złotniczych i biżuterii, znalezionego podczas prac wykopali
skowych w niewielkiej miejscowości położonej między Sierpcem 
a Rypinem. Jak wynika z ustaleń badaczy, skarb został zakopany przy
puszczalnie około 1655 r. w obawie przed najazdem szwedzkim, a na
leżał do zamożnego podczaszego płockiego Stanisława Piwo i jego żo
ny Zofii Magdaleny. Skarb ze Skrwilna, przechowywany obecnie 
w Muzeum Okręgowym w Toruniu, zawiera, prócz kilkunastu wyro
bów złotniczych, cenne okazy biżuterii z pierwszej połowy XVII w., 
prawdopodobnie wykonane w Polsce. Wśród ozdób kobiecych prze
ważają różnej długości złote łańcuchy i łańcuszki, wykonane zarówno 
z prostych ogniw, jak i z misternie ukształtowanego filigranu. Okaza
łością. bogactwem i precyzją wykonania wyróżniają się: łańcuch-na- 
szyjnik ze złotych ażurowych rozet, zdobionych barwną emalią, wysa
dzanych rubinami i turkusami; fragment naszyjnika z beczułkowatych, 
filigranowych elementów pokrytych kolorową emalią oraz wspaniałe 
zawieszenie z postacią syreny otoczonej dużymi rubinami, małymi 
diamentami i perłami, zwisającymi z ażurowej płytki tła. Efektownie 
prezentują się także bransolety ze splecionych gęsto grubych, złotych 
ogniw, zamykane na duże klamry w kształcie prostokątnej płytki, de
korowane grawerowanym i niellowanym ornamentem. Cztery pier
ścienie z drogimi kamieniami mogły należeć zarówno do pana Piwo, 
jak i do jego małżonki, gdyż w tym rodzaju barokowej biżuterii nie 
różnicowano wzorów ze względu na płeć właściciela. Nie zabrakło 
jednak w znalezisku ze Skrwilna i typowo męskich ozdób. O nich 
i o innej biżuterii noszonej przez polską szlachtę do ubioru narodowe
go, opowiemy w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka
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1. Naszyjnik 
(zfoto, emalia, 

rubiny, szmaragdy, 
diamenty, perty), 

XVII w.

2. Brosza 
(zfoto, srebro, 

kamienie szlachetne, 
Perty), 

druga potowa XVII w.

3. Kolczyki
(złoto, rubiny, perty), 
początek XVII w.

4. Pierścień
(zfoto, turkusy, diamenty), 
XVII w.

(ze zb.
Muzeum Narodowego 
w Warszawie)



Piękno 
karoserii
Protoplastami dzisiejszych opływowych linii w samo
chodach są pojazdy z lat dwudziestych i trzydziestych 
XX w., kiedy rodziła się sztuka samochodowej stylisty
ki. W projektowaniu formy samochodu coraz większy 
udział zaczynali mieć artyści różnych specjalności, np. 
firma Horch w Zwickau zaangażowała Oskara Hadanka 
- profesora grafiki użytkowej i architekta wnętrz, zaś 
karoserię samochodu Adler Standard projektował Wal
ter Gropius, twórca architektury funkcjonalnej. Osłona 
silnika, kabina, błotniki, bagażnik - stawały się stop
niowo dziełami sztuki, podobnie jak wszystkie, nawet 
najdrobniejsze detale, a każdy nowy model samocho
du nabierał cech indywidualnych.

1. Ford
z 1924 r.

2. Tatra 12 
budowana 
od 1926 r.

3. Dixi
z 1928 r.

4. Samochody 
Horch
z 1928 r.

5. Wnętrze 
samochodu 
Aero
z 1933 r.

(zdjęcia: 
Wie sta w M.
Zieliński)


