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Od redakcji
Tegoroczny szósty numer naszego 
pisma zainspirował interesujących 
się Poznaniem czytelników do wypo
wiedzi na temat zabytków miasta 
i ich ochrony. Wynika z nich, że Po
znań może wzbudzać emocje nie tyl
ko z racji licznych targów między
narodowych i krajowych, ale także 
jako miejsce, w którym „zaczęła się 
Polska” - parafrazując cytowaną 
w numerze poznańskim wypowiedź 
Jana Pawła II do młodzieży. Okazu
je się, że poznański numer otworzył 
oczy na „sztandarowe” zabytki mia
sta, „które oglądamy codziennie 
i których stan wydaje się dobry”, gdy 
tymczasem „wymagają one pilnej 
konserwatorskiej interwencji”. Po
tencjalni sponsorzy tych interwen
cji, na których liczą poznańscy kon
serwatorzy, wolą jednak dawać pie
niądze na koncerty młodzieżowe, 
bowiem odliczenia od podatków 
w obu wypadkach są takie same, zaś 
efekty reklamowania swoich firm na 
koncertach znacznie szybsze niż 
w czasie żmudnego remontowania 
obiektów zabytkowych. Również 
w Poznaniu właściciele tych obiek
tów zbyt często lekceważą przepisy 
prawne, nie konsultują prac remon
towych z konserwatorem zabytków, 
stawiają go też przed faktami doko
nanymi, wznosząc budowle nie har
monizujące z otoczeniem itd. Praw
dziwym, już powszechnym proble
mem stało się montowanie przy bra
mach starych kamienic domofonów.

Pociąga to za sobą znikanie nieraz 
pięknie zdobionych klamek, niszcze
nie bram i portali; podobny proces 
zachodzi przy umieszczaniu reklam 
na fasadach kamienic. I tak dalej, 
i tak dalej. Zacytowaliśmy tylko kil
ka wypowiedzi, ale już na ich pod
stawie można powiedzieć, że po
znańskie problemy nie odbiegają 
od „przeciętnej krajowej” w tym 
względzie, co oczywiście nie jest żad
ną dla Poznania pociechą. Nietrud
no w tych wypadkach o komentarz 
na temat słabości prawa, niedosta
tecznej wiedzy społecznej, nawet 
agresji wobec zabytków. Piszemy 
o tym także w drugim odcinku cyklu 
Mijają lata i wieki (s. 8).
W bieżącym numerze o portretach 
trumiennych - które są jedynymi 
w swoim rodzaju fotografiami ludz
kich twarzy sprzed kilkuset lat - 
opowiada ich wybitna znawczyni 
(s. 4). Na s. 11 przypominamy trady
cje polskich symboli, które funkcjo
nowały w życiu narodu w przeded
niu odzyskania niepodległości 
w 1918 r„ wędrujemy także po Kre
sach śladami Piłsudskiego (s. 16), 
poznajemy dwie fabryki: w Toma
szowie Mazowieckim (s. 25) i Wro
cławiu (s. 26) oraz historię warszaw
skich tramwajów (s. 28). Zbliża się 
do końca wyjaśnianie zagadki miej
sca pochowania gen. Kazimierza 
Pułaskiego (s. 33), natomiast tajem
nicze pozostają nadal kopce koło 
Przemyśla (s. 20).



Dawna siedziba marszałka Rydza- 
-Śmigtego - pałac w Łącku w wo
jewództwie płockim ma nowego 
właściciela: warszawską firmę 
„Warta Inwestycje”. Pałac został 
wzniesiony w siedemdziesiątych 
latach XIX w. dla rodziny Fuhrma- 
nów. W 1923 r. mieściła się w nim 
dyrekcja stadniny ogierów, 
a w 1928 r. przejął go Generalny 
Inspektorat Sit Zbrojnych z prze
znaczeniem na siedzibę marszał
ka Rydza-Śmiglego. W latach 
1951-1986 pałac pełnił funkcję 
domu wczasowego, a potem po
nownie jego użytkownikiem stało 
się Państwowe Stado Ogierów, 
które na początku lat dziewięć
dziesiątych zostało zlikwidowane, 
a majątek przejęta Agencja 
Własności Rolnej Skarbu Pań
stwa. Od dłuższego czasu nie- 
użytkowany pałac ulegał dewa
stacji i zniszczeniu. Nowy właści
ciel zapowiada szybki remont 
obiektu i nie zamierza wprowa
dzać jakichkolwiek zmian doty
czących jego bryty architektonicz
nej. Wszystkie prace remontowe 
mają być prowadzone pod nadzo
rem konserwatora zabytków.

(„Wiadomości dnia", 
13 VIII 1998)

★ ★ ★

W dniu 7 września br. otwarta zo
stała w Zamku Królewskim w War
szawie wystawa „Skarby Kremla. 
Dary postów Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów". Zgromadzono 
na niej arcydzieła złotnicze, wyko
nane w renomowanych europej
skich warsztatach między XVI 
i XVII w. Wszystkie eksponowane 
obiekty wiążą się z kilkoma wizy
tami dyplomatycznymi, które od
byty się w latach 1600-1686. Wy
pożyczone zostały z Muzeum 
Historyczno-Kulturalnego „Mo
skiewski Kreml”, gdzie duża ich 
część znajduje się w stałej ekspo
zycji w dawnym skarbcu carów 
Rosji, najstarszym muzeum rosyj
skim i jednym z najbogatszych 
skarbców Europy. Na wystawie 
w Zamku Królewskim w Warsza
wie obejrzeć możemy m.in. wspa
niałe świeczniki, srebrne dekora
cje stołu, przedmioty z bursztynu, 
złoconą broń, paradne uprzęże. 
Wszystkie te obiekty, oprócz mi
strzowskiego wykonawstwa, cha
rakteryzuje ogromna skala. Wy
stawa czynna będzie do 8 listopa
da br.

★ ★ ★

Potrzebne są pilnie środki na rato
wanie bazyliki w Świdnicy w woje
wództwie wałbrzyskim. Jej stan 
jest tragiczny: z dachu leje się wo
da, pękają ściany i stropy, znisz
czona jest polichromia, w każdej 
chwili może zawalić się wieża (jej 

wysokość wynosi 103 m i jest 
drugą po Jasnej Górze pod 
względem wysokości kościelną 
wieżą w Polsce). Ostatni poważny 
remont przeprowadzony byt po
nad 100 lat temu; w 1966 r. odno
wione zostało jedynie wnętrze ko
ścioła, a w 1976 r. starą posadzkę 
z piaskowca zastąpiono granito
wą. W tym roku na ratowanie ba-

Pieta (XV w.) 
z bazyliki świdnickiej

zyliki Rada Miasta przeznaczyła 
200 tys. zł, tymczasem na sam re
mont dachu potrzeba około 1,5 
min zł.

(„Tygodnik AWS”, 2 VIII 1998)

★ ★ ★

Powoli zaczyna się poprawiać wy
gląd kamienic na Starym Mieście 
w Łęczycy. Na około 20 budyn
ków cztery mają już odnowione 
elewacje, a trzy następne są 
w trakcie restauracji. Miejski kon
serwator zabytków - Hanna Paw
łowska zachęca właścicieli pozo
stałych kamienic do szybkiego 
podjęcia prac remontowych. 
W ubiegłym roku na realizację 
programu odnowy zabytków na 
Starym Mieście w Łęczycy władze 
miejskie przekazały 300 tys. zł. 
Większość tej kwoty przeznaczo
no na opracowanie projektów re
nowacji elewacji budynków. 
W planach jest wymiana na
wierzchni na Rynku oraz prace in
stalacyjne. W tym roku na odno
wę elewacji kamienic miasto prze
kazało jedynie 50 tys. zł.

(„Dziennik Łódzki", 24 VIII 1998)

★ ★ ★

Do 10 listopada br. czynna będzie 
w Muzeum Czartoryskich w Kra
kowie wystawa „Rafael, Tycjan - 
książęta malarzy. Pokaz dwóch 
arcydzieł z Florencji”. Te dwa ar
cydzieła - to „Wenus z Urbino” Ty- 
cjana z Galerii Uffizi i „La velata” 
(Dama w welonie) Rafaela z Pa
lazzo Pitti. Obydwa obrazy - 
pierwszy jest starszy o ponad 20 
lat - w XVII w. zdobiły przez pe
wien czas zbiory Medyceuszy 
w Palazzo Pitti. „Wenus z Urbino” 
została namalowana około 1538 
r., a w 1631 r. trafiła jako część po
sagu Wiktorii della Rovere do 
zbiorów medycejskich we Floren
cji; w 1736 r. została przekazana 
do Galerii Uffizi. Z kolei „La vela-

Rafael Santi,
„La velata”, 1515-1516

ta”, uchodząca za jeden z najpięk
niejszych portretów pędzla Rafa
ela, powstała w latach 1515-1516. 
W 1615 r. obraz został przekazany 
do zbiorów medycejskich w Pała
cu Pitti. Obydwa arcydzieła, eks
ponowane obecnie w krakowskim 
Muzeum Czartoryskich, są umie
szczone w dwóch salach na dru
gim piętrze: „Wenus” w sali 
o ścianach pokrytych draperiami 
z aksamitu w kolorze weneckiej 
czerwieni, „La velata” w sali o bar
wach oliwkowej zieleni; autorami 
wystawy są Janusz Watek i Doro
ta Dec. Możliwość oglądania tych 
dzieł otrzymaliśmy w zamian za 
wizytę „Damy z gronostajem” 
Leonarda da Vinci w Rzymie, 
Mediolanie i Florencji w ubiegłym 
roku.

(Magazyn „Gazety Wyborczej", 
4-5 IX 1998)

★ ★ ★

W Muzeum Archidiecezjalnym 
w Katowicach przypadkowo od
kryto jeden ze szkiców Rafaela, 
które artysta wykonał do serii ar
rasów zamówionych przez papie
ża Leona X do ozdobienia Kaplicy 
Sykstyńskiej. Szkic ukazuje scenę 
z Ewangelii św. Jana - wręczenie 
kluczy św. Piotrowi, a wykonany 
został w 1515 r. Prawdopodobnie 
należał on do zbiorów ks. Emila 
Szramka (1887-1942), byłego 
proboszcza parafii mariackiej 
w Katowicach, działacza plebiscy
towego, który zginął w Dachau. 
Kolekcja ks. Szramka, będącego 
również mecenasem sztuki, sta
nowi trzon zbiorów malarstwa Mu
zeum Archidiecezjalnego w Kato
wicach. Obecnie muzeum ocze
kuje pomocy w ustaleniu auten
tyczności szkicu przypisywanego 
Rafaelowi.

(„Rzeczpospolita”, 7 IX 1998)

★ ★ ★

W bardzo złym stanie jest Złota 
Kaplica katedry w Poznaniu, sta
nowiąca sanktuarium narodowe; 
w jej wnętrzu znajduje się grobo
wiec Mieszka I i jego syna Bole
sława Chrobrego. Kaplica po
wstała w latach 1835-1841 z inspi
racji hr. Edwarda Raczyńskiego. 

Wyposażona została w bogatą 
dekorację malarską i rzeźbiarską, 
złocone stalle, ołtarze, mozaiki na 
posadzce. Od kilku lat stan tego 
zabytku jest niepokojący - na ko
pule wystąpiły ubytki, na ścianach 
pęcherze, uszkodzona jest po
sadzka mozaikowa. Na szczęście, 
przystąpiono już do działań kon
serwatorskich, przeprowadzono 
badania i określono program kon
serwacji. Przy okazji zamierzonych 
prac planuje się nową aranżację 
miejsca pochówku Mieszka I i Bo
lesława Chrobrego pośrodku na-

Fragment Złotej Kaplicy 
w poznańskiej katedrze

wy głównej katedry oraz wyeks
ponowanie tu, a nie w ratuszu 
miecza znalezionego w czasie po
wojennych prac wykopalisko
wych, przypisywanego przez le
gendę św. Piotrowi.

(„Przekrój", 9 VIII 1998)

k h k

Kilkadziesiąt obiektów zabytko
wych wiejskiej architektury gnije 
pod rozpadającymi się wiatami 
w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokar
ni. Niektóre z nich na montaż 
czekają już ponad 20 lat. Nie ma 
środków ani na rekonstrukcję tych 
cennych zabytków, ani na zbudo
wanie nowych osłon. Rekonstruk
cja jednego obiektu trwa około 
trzech lat, kosztuje około 400 tys. 
zł, a następna rozpoczynana jest 
dopiero po zakończeniu poprzed
niej. Przy takim tempie prac duża 
część zmagazynowanych budow
li ma szansę na zmontowanie 
za około 20 lat. Wśród przecho
wywanych pod wiatami zabytków 
znajdują się m.in.: plebania 
z Goźlic, spichlerz z Wyszmon- 
towa, chałupa z Szydłowa, pod
worski ośmiorak z Rudy Pilczyc- 
kiej. Nawet nie ma pieniędzy na 
przeprowadzenie konserwacji 
zdemontowanych elementów bu
dowli.

(„Gazeta Lokalna", 5 VIII 1998)

przeglądy 
poglądy
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ww wiedzieć 
więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kiedy 
i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelni
kom 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 nieznanych lub dzieł sztuki, co do których 
macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także 
na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w porozumie
niu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej infor
macji i przedstawi je w tej rubryce.

„Chciatbym dowiedzieć się 
czegoś o działającej 
w PTTK organizacji, która 
zrzesza właścicieli różnych 
obiektów zabytkowych. In
teresuje mnie to, bo zamie
rzam w najbliższym czasie 
kupić stary dworek na tere
nie Wielkopolski”.

Mirosław G.
Poznań

W 1978 r. Rada Ministrów 
uchwałą nr 179 usankcjo
nowała nabywanie obiek
tów zabytkowych przez 
„osoby fizyczne na cele 
użytkowe” - jak to się wów
czas określało. Znalazło się 
wtedy wiele „osób fizycz
nych”, które użytkowały te 
obiekty, najczęściej znajdu
jące się w ruinie. Wobec 
niezliczonych trudności 
biurokratycznych w zała
twianiu różnych formalno
ści, braków materiałów bu
dowlanych itp. narodziła 
się myśl, aby działać 
wspólnymi sitami. Ówcze
snemu dyrektorowi Zarzą
du Muzeów i Ochrony Za
bytków w Ministerstwie Kul
tury i Sztuki, dr. Franciszko
wi Midurze, udało się zor
ganizować w maju 1984 r. 
pierwsze spotkanie „użyt
kowników obiektów zabyt
kowych”. Wtedy też powo
łano ich organizację - Klub

Indywidualnych Użytkowni
ków Obiektów Zabytko
wych. Patronat objął Za
rząd Główny PTTK, a w ra
mach niego - Komisja 
Opieki nad Zabytkami. 
Głównymi celami organiza
cji byty m.in. poradnictwo 
prawne, finansowe i kon
serwatorskie, działalność 
legislacyjna (uczestnicze
nie w formowaniu aktów 
prawnych), sprawy kredy
tów, ulg podatkowych, 
sposobów przydzielania 
materiałów budowlanych, 
a przede wszystkim wymia
na doświadczeń i wspólne 
występowanie do władz 
w razie konfliktów. Obecnie 
klub zmienił nazwę na bar
dziej adekwatną - Towarzy
stwo Właścicieli Zabytków. 
Wiele z wymienionych dzia
łań uległo dezaktualizacji 
(np. zdobywanie materia
łów budowlanych), nie
mniej odbywają się zjazdy 
i tak, jak przez minione lata, 
spotkania klubowiczów 
w każdy ostatni czwartek 
miesiąca w samo południe, 
w siedzibie ZG PTTK 
w Warszawie, przy ul. Se
natorskiej 11 (tel. 826-71- 
59); prezesem jest p. Ma
rek Skrzyński. Obecnie 
właściciele zabytków stara
ją się uzyskać samodziel
ność jako stowarzyszenie.

★ ★ ★

„Jesienią 1994 r. w Wą- 
brzeźni koto Torunia dopro
wadzano wodę do młyna. 
W wykopie pracownicy na
trafili na mocno uszkodzo
ny przedmiot. Oczyściłem 
go, przemywając zwykłą 

wodą i pędzlem. Przedmiot 
ten odlany jest z cyny, a bia
ły nalot, prawdopodobnie 
chemicznie zmieniona cy
na, częściowo zasiania wie
le fragmentów. Załączone 
rysunki przedstawiają to

znalezisko. Kształt i roz
mieszczenie otworów suge
ruje, że jest to latarnia. Na 
okręgach dwu bocznych 
otworów nie ma śladów za
wiasów czy zamknięcia. Je
śli latarnia miała przeszkle-

łapy). Na połowie bocznych 
wypukłości walca, po obu 
bokach, znajdują się dwie 
Iwie głowy. W kątach za
mkniętych paszcz są okrą
głe otworki. Całość oplata 
ornament roślinny. Mnie 

80 mm

nia, to na osobnych opraw
kach montowanych na 
wcisk. W dolnym otworze 
tkwił uchwyt, jaki często 
można znaleźć w latarniach 
powozowych. Wąski walec 
od góry wieńczył prawdo
podobnie ptak (zachowane 

i znalazców ciekawi okres 
powstania przedmiotu, do 
czego służył i kto wytwarzał 
mu podobne?”

Alojzy Sladek 
Grudziądz

Według naszych specjali
stów jest to rzeczywiście la
tarnia powozowa. Najpraw
dopodobniej powstała na 
początku XIX w., być może 
nawet przy końcu poprzed
niego stulecia. Cyna do wy
konywania różnych przed
miotów użytkowych używa
na była od średniowiecza 
do XIX w., kiedy zastąpił ją 
znacznie tańszy brąz. Pro
dukcją przedmiotów z cyny 
zajmowali się konwisarze. 
Główną techniką było odle
wanie, niekiedy także wy
kuwanie z blachy, a przy 
zdobieniu stosowano różne 
metody m.in. grawerowa
nie i puncowanie.
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„Tworzenie 
portretu trumiennego 

ma charakter 
magiczny, 

jak tworzenie totemu, 
amuletu: 

towarzyszy mu wiara 
w nadprzyrodzoną 

skuteczność wizerunku”.
(Andrzej Osęka)

Nic 
wiecznego 

pod niebem
JOANNA DZIOBKOWA

K
onterfekty nieboszczyków, będące nie
odłącznym rekwizytem sarmackiej cere
monii pogrzebowej, pojawiły się na tery
torium dawnej, wielonarodowościowej, 
różnojęzycznej i różnowyznaniowej Rzeczypospo

litej Obojga Narodów, w której około 10% popula
cji stanowiła szlachta, przypuszczalnie na przeło
mie XVI i XVII w. Najstarszym ze znanych, za
chowanych wizerunków tego czasu umieszcza
nych na trumnie, jest mały, owalny portret zmarłe
go w 1586 r. króla Stefana Batorego, odnaleziony 
w podziemiach wawelskiej katedry. Ani jednak 
kształtem, ani wielkością, zdeterminowaną funk
cją pełnioną w pogrzebowym obrzędzie, nie przy
pominał on późniejszych, typowych dla obyczaju 
wyobrażeń „osoby nieboszczykowskiej”, których 
rola była już jednoznacznie ustalona, a kształt na 

ogół metalowego podobrazia przyjął formę (naj
częściej sześcio- lub ośmioboczną), odzwiercie
dlającą zarys czoła trumny. Niewykluczone, że 
w początkowej fazie jedynie dobierano spośród 
istniejących konterfektów zmarłego najodpowied
niejszy. tak jak dziś wybiera się, a czasem i spe
cjalnie opracowuje zdjęcie umieszczane na cmen
tarnej płycie nagrobnej.
Najpełniejszy rozwój portretu trumiennego, tego 
specyficznego dla kultury polskiej rodzaju malar
stwa, nastąpił bezsprzecznie między połową XVII 
a połową XVIII w. Wówczas to obserwuje się roz

kwit różnorodnych form barokowego życia, w któ
rym tradycyjne ceremonie przybierały kształt 
barwnego teatralnego spektaklu. W literaturze czę
sto przywołuje się słowa podróżującego pod ko
niec XVII w. po Polsce irlandzkiego lekarza Ber
narda O'Conora, który ze zdziwieniem pisał 
w swoich pamiętnikach: „w pogrzebach Polaków 
tyle jest okazałości i pompy, iż prędzej wziąłbyś je 
za tryumfy, niż za pochowanie umarłych”.
Długi, bywało że kilkumiesięczny okres oczeki
wań na przybywających z różnych stron gości 
i krewnych leżącego na marach nieboszczyka, któ
rego „ciało (...) wodami aptecznymi utrzymywane 

było w czerstwości”, skracały spotkania przy mo 
dlitwie oraz rozrywkach, kiedy nierzadko zacic^. 
się cel wizyty, a żniwo krewkich dyskusji zagę^^— 
wiadało następne, podobne okazje.
W tym czasie - jeśli nie zadbał o to za życia zmaj__ 
ły - malowano jego portret (na ogół z natury, ~ 
wspomagając nieraz wizję malarza pamięcią bil 
skich lub wcześniejszym konterfektem), kto^^H 
przytwierdzano potem do trumny od strony głowy ~ 
układano tekst legendy epitafijnej na blachę prżW° 
bijaną od strony nóg. przygotowywano tablice he< 
bowe mocowane do boków trumny, przystrajam1
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1-4. Portrety trumienne:
Barbary Bronikowskiej
ur. 1669, zm. 1671,
ze zb. Muzeum w Międzyrzeczu (1);
Anny Eleonory Mielęckiej
ur. 1675, zm. 1679,
ze zb. Muzeum przy Sanktuarium Matki Boskiej 
w Rokitnie (2);
Adama Pawłowskiego
ur. 1711/12?/ zm. 1722,
ze zb. Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu (3); 
dziewczynki E.M.P.
zm. ok. 1670,
ze zb. Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej (4)

w żałobne szaty dom i kościół, wprowadzając do 
jego wnętrza okazjonalną dekorację castnan dolo- 
ris (zamek boleści), malowano chorągwie i tzw. 
konkluzje z okolicznościowymi sentencjami, usta
lano wielkość konduktu, zamawiano duchownych 
i oratorów. Wszystko to dla zademonstrowania 
współczesnym świetności rodu oraz dla sławy 
przyszłych pokoleń. Istniejące zapiski z domo
wych raptularzy informują dziś o rozmiarach prze
znaczonych na ten cel inwestycji, pochłaniających 
czasem sporą część szlacheckiego majątku.

Filozofia egzystencjalna tamtych czasów, nacecho
wana silnie religijnością, kształtująca nieco inny
niż obecnie stosunek do życia i śmierci, szczegól
nie u jego progu, wpłynęła również na program 
ideowy uroczystości pogrzebowych. Zmarły, pozo
stawiający na ziemi jedynie bezwartościową ciele
sną powłokę, przedstawiany był jako człowiek ży
wy, wzorem rzymskich bohaterów kończący w glo
rii sławy zwycięski, ziemski pochód. Uosabiający 
go, występujący podczas uroczystości, odziany 
w jego szaty aktor-archimimus. orator wygłaszają-

lrł7i,ćbi|Rożęgp

postać patrząca przez wieloboczne ramy portretu 
na zgromadzonych, wywoływały wrażenie współ
uczestnictwa ..osoby nieboszczykowskiej” w cere
monii własnego pogrzebu. W pochówkach męskich 
ostatni akt tego spektaklu bywał czasem niezwykle 
dramatyczny: aktor wcielający się w postać zmar
łego spadał z konia, przy wtórze werbli łamano 
z łoskotem pieczęcie i tarcze herbowe nieboszczy
ka, niszczono atrybuty piastowanych przez niego 
godności i urzędów. Wszystko to symbolizować 
miało śmierć społeczną członka szlacheckiej braci. 
Wjazdy konnych wprowadzały wiele zamieszania, 
czasem nawet kończyły się tragicznie. Dlatego też 
dość często powtarzały się głosy domagające się 
zaniechania tego zwyczaju. W 1'692 r. biskup wi
leński Stefan Pac specjalnym dekretem zabronił 
wpuszczania konnych do kościoła. Spore zagroże
nie dla uczestników uroczystości stwarzały też 
liczne, iluminujące wnętrza świątyń świece. Do 
dziś przetrwały relacje o zgoła apokaliptycznej at
mosferze towarzyszącej ceremonii pogrzebowej 
szwagra Bohdana Chmielnickiego, pułkownika ni- 
żyńskiego Iwana Zołotarenki. która odbyła się 
I" 1655 r. w cerkwi sw.



Mikófaj^U iKbfśtinnl w iCiągaKwauratisawgmęio 
w pożodze 430 ludzi; „mato kto był w tym mieście, 
żeby nie opłakiwać swych przyjaciół w tak krótkim 
czasie zmarłych okrutną śmiercią (...) całe miasto 
śmierdziało spalonymi trupami”.
Trudno dziś znaleźć bezpośredni, zarówno arty
styczny, jak i ideowy wzorzec konterfektów tru
miennych. Obok wskazywanych często podo
bieństw do antycznych portretów zmarłych można 
przywołać także bliższe barokowi tradycje sztuki 
komemoratywnej, takiej choćby, jak renesansowa 
rzeźba nagrobna, malowane epitafia czy prawie 
równocześnie powstające chorągwie pogrzebowe 
z postacią zmarłego. W czasach nowożytnych por
tret trumienny był jednak wytworem charaktery
stycznym jedynie dla sztuki i obyczajów sarmac
kich, a granice jego występowania pokrywają się 
z granicami oddziaływania ich wpływów.
Obyczaj portretowania „osoby nieboszczykow-

5-8. Portrety trumienne: 
szlachcica Z.G.S.P.

ur. 1595/96?/zm. 1646, 
z kościoła Wniebowzięcia NMP 

w Skrzatuszu (5); 
ks. Marcina Leśnickiego 

ur. 1667, zm. 1752, 
ze zb. Muzeum 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej (6); 
mężczyzny z rodziny 

Kąkolewskich 
zm. ok. 1650, 

z kościoła 
Wszystkich Świętych 

w Kąkolewie (7); 
nieokreślonej 

kobiety 
z Wieruszowa 

zm. 1699, 
z klasztoru paulinów 

w Wieruszowie (8)

(zdjęcia: 1, 2 - R. Patorski,
3 - Witalis Wolny,

4-8 - A.Z. Dziubek)

skiej” niewątpliwie określający społeczny status 
zmarłego chętnie przejmowali również mieszkają
cy w tym czasie w Rzeczypospolitej cudzoziemcy, 
duchowni różnych wyznań, a także - rzadziej i nie 
we wszystkich regionach - zamożni, mający aspi
racje przekraczające granice własnego stanu, 
mieszczanie.
Spośród zabytków tworzących historię polskiej 
kultury z portretami trumiennymi los obszedł się 
bodaj najokrutniej. Relegowane z kościołów jako 
przedstawienia nie związane z liturgią, przetapiane 
na doraźne potrzeby świątyń, przez długie lata nie 
cenione ani jako dzieła sztuki, ani jako świadectwa 
epoki, zaniedbywane, wreszcie bezmyślnie nisz
czone przez wandali; nawet dziś, w lepszych cza
sach. których się po trzech wiekach doczekały, po
zbawione są często właściwej pieczy konserwator

skiej. Z ogromnej liczby, którą trudno obecnie na
wet szacunkowo określić, zachowało się ich w mu
zeach, kościołach i klasztorach oraz kolekcjach 
prywatnych niewiele ponad pięćset. Ślady prawie 
dwustu zaginionych pozostały czytelne w ikono
grafii i dokumentacji.
Drobna część, bo zaledwie około 5% wszystkich 
portretów - to wyobrażenia dzieci i młodzieży, po
ruszające nieuchronną bliskością początku i kresu 
życia. Wśród nich znaczącą część stanowią tru- 
mienno-egzekwialne konterfekty małoletnich pro
testantów, na ogół spośród szlachty obcego pocho
dzenia (Hake, Lucke, Unrug) lub z rodzin polskich 
z nimi skoligaconych (Dziembowscy, Bojanow- 
scy, Bukowieccy), żyjących na terenach przygra
nicznych zachodniej Wielkopols' ‘ 
klawie subkulturowej, w które y|| 

ki w swoistej en- 
si<?
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uułTĄ l.)6xc/ćijowósd|kainiackie L [Edy
cjami napływowymi. W środowiskach 'dopiero 
asymilujących się w Rzeczypospolitej, walczą
cych o pozycję i urzędy, rola dziecka była inna, 
gjyć może bardziej ceniona niż w rdzennie polskich 
□omach: portret - nawet dziecięcy - tworzył już 
pewną historię rodu, wydłużając zgodnie z egze- 
kwialnym przeznaczeniem eksponowane w ko
ścielnym wnętrzu galerie. Stąd również wynikała 
dbałość, by wizerunki młodych przedstawicieli ro
dziny, podobnie jak osób dorosłych, upublicznio
ne, a więc oficjalnie reprezentujące nazwisko, by
ły okazałe, dobrej klasy, malowane przez nie naj
gorszych artystów. Zupełnie inaczej Sarmaci trak
towali portrety o funkcji natrumiennej, które oży
wały przede wszystkim jako jeden z ulotnych re
kwizytów pogrzebowego theatrum. Brak życiory
su, mogącego stanowić kanwę rytuału funebralnej 
pompy, był przy dużej dzietności i dużej śmiertel- 

IvizerunkacL |iruniiennycńl tak jak w cafyiVi 
mackim malarstwie portretowym, dzieci, przedsta
wiane na ogół jako starsze niż były w rzeczywisto
ści. występują w strojach i pozach osób dorosłych. 
Chłopcy portretowani są w żupanach i deliach. 
dziewczęta w modnych, dekoltowanych sukien
kach zdobionych złotym haftem i wenecką koron
ką, z bogatym garniturem biżuterii. Czasem w tre
fione misternie włosy, okalające dziecięcą buzię 
kilkuletniej damy, obok skrzących klejnotów 
wpleciony jest zielony, ruciany wianek, mówiący 
o jej panieńskim stanie. I tylko skarga ukryta 
w tekście legendy epitafijnej odsłoni niekiedy 
cząstkę prawdy o dramatycznym życiu dzieci 
wplątanych w nurt historii. Taką jest np. inskryp
cja do zaginionego portretu Adama Ludwika Bu
kowieckiego (ur. 1701. zm. 1707). „Stój pogrze- 
bieńcze / A pod glancem tey blachy upatruj 
Prześwietne popioły slachetney dzieciny / ADA-

ności potomstwa, jeszcze jedną z przyczyn rzad
kiego występowania ich portretów trumiennych. 
Pewien rodzaj instrumentalnego traktowania wize
runku dziecka w projekcji społecznego autorytetu 
rodu nie przeszkadzał w uzewnętrznianiu bardzo 
osobistych uczuć. Demonstrowane są one nie tyl
ko w tekstach inskrypcji, lecz także często w li
rycznym nastroju trumiennych wizerunków. Nie 
brak w nich ciepła i poetyckich metafor rzadko to
warzyszących portretom dorosłych. Jedynie też 
dzieci pokazane są na konterfektach trumiennych 
z symbolicznymi przedmiotami - jabłkiem, piór
kiem, tulipanem, pobudzając do refleksji i wzru
szając. „Oto kwiatuszek letni, który na chwilę 
wzeszły szybko obumarł” - informują, unieśmier
telniając śmiertelne (cytat z inskrypcji do portretu 
Barbary Bronikowskiej ur. 1669, zm. 1671). Na 

MA LUDWIKA BUKOWIECKIEGO / którego 
okropna śmierć z oczu prześwietnych Rodziców i 
sprzątnęła / (...) / sam to opłakujcie / że Ojcow
skie}' i Stryiewskiey nie mógł całować ręki i którą 
u’ żałosnym Ojczyźnie Fatum Szwedzka w Pozna
niu zatrzymała dłoń / vr czym przed śmiercią ba
cząc się być sierotą / scenę opuszcza personę 
składa / matkę całuje Bogu Ducha oddaie..." 
Spoglądając na zatrzymane w czasie twarze zmar
łych, których potomkami i kulturowymi spadko
biercami jesteśmy, pozwólmy sobie na moment 
spokojnej refleksji, bo przecież „nic wiecznego 
pod niebem” (cytat z inskrypcji dla portretu nie
spełna czteroletniej Anny Eleonory Mieleckiej, ur. 
1675, zm. 1679).

Joanna Dziubkowa
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Od poprzedniego numeru 
śledzimy, 

jak chęć poznania przez ludzi 
„okruchów czasu”, 

czyli zabytków, 
pociągnęła za sobą 

różne konsekwencje. 
Poniżej ich dalszy ciąg 

- z jednej strony 
instytucje ochrony zabytków, 

a z drugiej 
olbrzymie straty; 

będzie także 
o rzadko docenianych 

możliwościach zarabiania 
pieniędzy 

na zabytkach.

Mijają 
lata 

i wieki (2) 
„Ochroniarze”
Naczelny nadzór nad organizacją ochrony zabytków 
w Polsce sprawuje minister kultury i sztuki, który tworzy 
Państwową Służbę Ochrony Zabytków (PSOZ), kierowa
ną przez Generalnego Konserwatora Zabytków. Do PSOZ 
należą: wojewódzcy konserwatorzy zabytków (od 1996 r. 
podlegający wojewodom), muzea (w stosunku do zabyt
ków w nich się znajdujących), Ośrodek Dokumentacji Za
bytków w Warszawie, prowadzący centralną ewidencję 
dóbr kultury oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie i in
ne biblioteki wyznaczone przez ministra, które zajmują się 
zabytkowymi księgozbiorami. W zakresie ochrony zabyt
ków działają także: Ośrodek Ochrony i Konserwacji Za
bytków, który specjalizuje się w zabezpieczaniu obiektów 
zabytkowych i muzeów przed m.in. kradzieżami i pożara
mi oraz Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, zaj
mujący się ochroną zabytkowych parków, cmentarzy 

i krajobrazu kulturowego. Istnieją także kościelne, diece
zjalne służby konserwatorskie współpracujące z PSOZ 
i rozbudowany system społecznej opieki nad zabytkami. 
Najbardziej pasjonująca, bo polegająca na bezpośrednim 
kontakcie z zabytkami i problemami z nimi związanymi, 
jest praca wojewódzkich konserwatorów zabytków. Są to 
na ogół historycy sztuki lub architektury, kierujący zespo
łem ludzi mających różne zadania. Takie biuro wojewódz
kiego oddziału PSOZ składa się zwykle z inspektorów do 
spraw: zabytków nieruchomych, ruchomych i archeolo
gicznych, znajduje się w nim sekcja dokumentacji dóbr 
kultury, która prowadzi rejestr zabytków (karty adresowe, 
ewidencyjne, teczki obiektów, zdjęcia, plany, mapy, stu
dia i opracowania). Inspektorzy powinni systematycznie 
kontrolować stan zabytków, ich prawidłowe użytkowanie 
itp., a w wypadku obiektów muzealnych lub kolekcjoner
skich sprawdzać ich zabezpieczenie, prawidłową konser
wację, prowadzenie inwentarzy itd. To oni właśnie przy
gotowują wnioski o wpisie danego zabytku do rejestru, 
nadzorują prace ziemne, budowlane, remontowe. Warto 
w tym miejscu dodać, że konserwator wojewódzki może 
wstrzymać np. modernizację obiektu zabytkowego, jeśli 
okaże się, że zagrożone są jego walory historyczne i arty
styczne. Może także nie dopuścić do realizacji projektu ar
chitektonicznego danej budowli w strefie ochrony konser
watorskiej, jeśli nie ma ona np. gabarytu harmonizującego 
ze starą zabudową lub kolor tynków nie pasuje do histo
rycznego, jednym słowem - jeśli nowy obiekt zakłóci hi
storyczną przestrzeń lub krajobraz kulturowy. Dzień pracy 
wojewódzki konserwator rzadko spędza za biurkiem...

A jednak je tracimy!
Mimo wszystkich krajowych i międzynarodowych zabez
pieczeń prawnych, mimo rozbudowanej organizacji - licz
ba zabytków na zawsze straconych jest olbrzymia. W sub
stancji zabytkowej zachodzą nieuniknione zmiany, jakie 
niesie ze sobą upływ czasu, powodujący starzenie się każ
dego rodzaju materiału. Zapobiegać temu procesowi pró
bują konserwatorzy, walcząc z korozją, zagrzybieniami, 
penetracją bakterii i owadów itd. Bezwzględne niszczenie 
i grabież dóbr kultury odbywa się w czasie wojen. Stara 
prawda, że chcąc skutecznie podbić jakiś kraj, trzeba jego 
naród odciąć od tradycji, likwidując jej materialne wy
znaczniki, czyli zabytki - była i jest podstawą działania 
każdego agresora. W czasie pokoju zabytki narażone są na 
świadomą lub nieświadomą dewastację, pożary, a przede 
wszystkim - co dotyczy zabytków ruchomych - na kra
dzieże. Wobec tych zjawisk najczęściej bezradne są służ
by konserwatorskie, właściciele i użytkownicy zabytko
wych obiektów, policja, a sądy zbyt często orzekają wobec 
sprawców „małą społeczną szkodliwość” przestępstwa, 
mimo przewidywanych w ustawie kar oraz innych sankcji 
zawartych w kodeksie karnym. Lata dziewięćdziesiąte - to 
zwiększająca się z roku na rok liczba przestępstw o cha
rakterze świadomym, głównie zaplanowanych kradzieży, 
podpaleń i dewastacji. Najbardziej powszechne są kra
dzieże w kościołach, do których dostęp nie jest zwykle 
utrudniony i już sam ten fakt prowokuje do wyniesienia 
znajdujących się tam zabytków ruchomych, a przy okazji 
- do ich niszczenia. Kradzież na zamówienie - to najtrud
niejszy do wykrycia rodzaj przestępstw, organizują je bo
wiem fachowcy mający zapewniony szybki zbyt dla ukra
dzionych dzieł sztuki; często taki rodzaj włamania kończy 
się pożarem, np. drewnianego kościoła, dla zatuszowania 
kradzieży. Przyczyną pożarów bywają też zaniedbania np. 
w funkcjonowaniu instalacji elektrycznej, ale są też poża
ry wywoływane z premedytacją, kiedy obok drewnianego 
obiektu zabytkowego powstaje nowy i żeby nie mieć kło
potów z utrzymywaniem starego - likwiduje się go.
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1.2. 3. Trzy dwory: użytkowany przez szkolę (1)
i pusty, po wyprowadzeniu się szkoły (2)
- wymagają interwencji konserwatora, 
natomiast trzeci został wyremontowany 
pod jego ścisłym nadzorem (3)

4.5. Częste świadome niszczenie
obiektów zabytkowych „przez zaniechanie” 
dotyczyło (szczególnie na Dolnym Śląsku) 
nie tylko pałaców (4),
ale również budynków gospodarczych, np. spichlerzy (5)

4

W ostatnich latach powtarzają się dewastacje nagrobków, 
w tym zabytkowych, na cmentarzach różnych wyznań 
i niekoniecznie wiąże się to z satanistami. Do dewastacji 
doprowadza także chęć wyżycia się, pokazania swojej siły 
i odwagi. Dotyczy to zresztą nie tylko cmentarzy - znane 
są wypadki niszczenia zieleni i zabudowy w zabytkowych 
parkach czy na terenie opuszczonych dworów, skąd wyno
szone są np. klepki podłogowe na podpałkę, płaskorzeźby 
na sprzedaż, a cegły na budowę chlewu.

Pieniądze z tradycji
Każde uszczuplenie narodowego dziedzictwa - to nie tyl
ko zerwanie nici łączącej zniszczony obiekt z poprzednimi 
pokoleniami, to także realna strata dla naszej gospodarki.
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6.7.
Odnawianie 

każdego 
zabytku 

- od 
zarobaczonej 

rzeźby 
drewnianego 

aniołka (6) 
po elewację 

pałacu (7) 
- wymaga 

precyzji, 
czasu 

i pieniędzy

8. Turystyczne 
zagospodarowanie 

takiego 
miasteczka 

z kilkoma 
budowlami 

zabytkowymi 
i rozrzuconą 

bezładnie 
powojenną 
zabudową 

jest 
niezwykle 

trudne, 
lecz 

osiągalne

(zdjęcia: 1,2,3- 
Wieslaw M. Zieliński, 
6 - Andrzej Stasiak,

7 - Mirosław 
Stankiewicz,
8 - Zbyszko 
Siemaszko)

Jedną z jej gałęzi - w wielu krajach podstawową - jest tu
rystyka. Od lat wiadomo, że tylko nieliczne obiekty i za
bytkowe zespoły w naszym kraju są dobrze przystosowa
ne do europejskich standardów w tym względzie. Tylko 
sieć hoteli i gastronomii, dojazdy, usługi, a przede wszyst
kim odnowione obiekty zabytkowe z historycznymi im
prezami (np. „światło i dźwięk”) mogą ściągnąć zagra
nicznych i krajowych turystów. Chcą oni nie tylko foto
grafować, ale przede wszystkim otrzeć się o historię, ma
jąc jednocześnie zapewniony w miarę luksusowy pobyt. 
Tymczasem lata zaniedbań, zamykania granic, niszczenia 
lokalnych tradycji i krajobrazowego otoczenia zabytków - 
widoczne są jeszcze dzisiaj, choć w wielu historycznych 
miasteczkach stopniowo przestaje być tak przeraźliwie 
szaro i smutno jak dotychczas. Brakuje także popularyza
cji: Polska ma pięciokrotnie dłuższą historię od Stanów 
Zjednoczonych i... dziesięciokrotnie mniej informacji 
o swej historii i zabytkach. Zdecydowana większość tury
stów żąda nie tylko dobrej organizacji pobytu, ale także 
możliwości zdobycia publikacji na temat wszystkich kra
joznawczych i historycznych atrakcji.
Główna rola przypada tu mieszkańcom i lokalnym wła

dzom. Na ich marazmie na pewno zaważyło wspomniane 
wieloletnie lekceważenie miejscowej tradycji - jako punk
tu wyjścia do zarabiania pieniędzy - oraz brak samorząd
ności - w tym wypadku odpowiedzialności za swoje „ma
łe ojczyzny”. Jeśli zostanie w nich zlikwidowane piękno, 
harmonia i dziedzictwo kultury, to zniknie specyficzny 
klimat miejsca z przeszłością. A tylko takie miejsca mogą 
ściągnąć turystów i rozwinąć usługi. Wtedy zrodzi się po
trzeba przypominania przeszłości i równanie do poziomu 
światowego przynajmniej w tym zakresie.
Zobaczyliśmy więc, jaką lawinę pociągnęło za sobą od
krycie, że te często niepozorne okruchy wyrzucane na 
brzegi przepływającego czasu mają dla nas wartość bez
cenną. Wokół zabytków i tradycji zrodziły się problemy 
m.in. językowe, terminologiczne, filozoficzne, prawne, 
konserwatorskie, narodowe i międzynarodowe. Przede 
wszystkim jednak człowiek zaczął rozumieć, że bez nich, 
bez własnych tzw. korzeni jest bardzo osamotniony na 
Ziemi i we Wszechświecie. Za „okruchami czasu” stoi bo
wiem niewyobrażalna liczba ludzkich pokoleń...

W następnym odcinku poznamy zagadki naszych krajobrazów.
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Patriotyzm 
ksztattują różne czynniki. 

W okresie 
pierwszej wojny światowej 

rodził się m.in. dzięki 
odznakom, medalom, 

mundurom nawiązującym 
do zbrojnych wystąpień 

w czasie zaborów.

Tradycje 
polskich 
symboli

1.2. Brosza z okresu powstania styczniowego (1) 
i wzorowana na niej brosza z 1917 r. (2) 

3. Obraz „Beliniacy” J. Ryszkiewicza z 1929 r.; 
zwróćmy uwagę na nakrycia głów 

i zdobiące je orfy

ZBIGNIEW DUNIN-WILCZYŃSKI

S
ą w naszej historii symbole nieprzemijające, bę
dące świadectwem trwania państwa polskiego, 
ciągłości jego dziejów i istnienia. Należy do 
nich wizerunek Orła Białego, który niezależnie 
od przyjętej stylizacji zawsze był godłem Rzeczypo

spolitej. Okres powstań narodowych wprowadził nowe 
symbole, które ulegały ciągłym zmianom, dostosowu
jąc emblematyczne treści do aktualnych potrzeb, okre
ślonej sytuacji politycznej, propagujące nowe idee pa- 
triotyczno-narodowe. Chorągwie i sztandary należą do 
najcenniejszych wyróżników przyznawanych w Woj
sku Polskim. W XIX w. i w okresie odzyskiwania nie
podległości wizerunek orła na sztandarze miał swoją 
wymowę nie tylko polityczną, ale również głęboko pa
triotyczną. W czasie walk pierwszej wojny światowej 
orzeł polski pojawił się na sztandarach. Także ochotni

cy z Ameryki czy Francji walczyli pod tym znakiem, 
np. ochotnicy z Filadelfii przybyli do Francji pod 
sztandarem z orłem i inskrypcją „Bóg-Ojczyzna-Wol- 
ność-Wierność”. Polacy walczący na Murmaniu czy 
w armii gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego również 
mieli sztandary z symbolem naszej państwowości. 
Wszystkie te sztandary różniły się wymiarami, rodza
jem tkaniny, a także znajdującymi się na nich inskryp
cjami i wizerunkami orła. Obok niego pojawiały się 
wizerunki Matki Boskiej Ostrobramskiej lub Często
chowskiej , bo przecież Ona miała czuwać nad Polaka
mi i do Niej naród modli! się w intencji Niepodległości. 
Przywiązanie żołnierzy do takich znaków pułkowych 
znalazło swoje odbicie w okresie międzywojennym. 
Wiele jednostek w dalszym ciągu używało historycz
nych sztandarów (m.in. 1. Pułk Szwoleżerów i 15. Pułk
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4. Odznaki legionowe
- rząd lewy od góry: 

orzełek z czapki, 
odznaka uczestnika szarży pod Rokitną, 

odznaka 4. pułku piechoty, 
odznaka szkoły chorążych legionowych;

- rząd prawy od góry: 
odznaka 1. pułku ułanów, 
odznaka 2. pułku ułanów, 

odznaka 3. pułku piechoty, 
odznaka 6. pułku piechoty

Ulanów Poznańskich), mimo że były nieregulaminowe 
w myśl Ustawy z 1 sierpnia 1919 r. oraz Dekretu Pre
zydenta z 24 listopada 1937 r. W tym wypadku trady
cja pokonała przepisy.
W powstaniu styczniowym wystąpiła jako symbol cho
rągiew ściśle związana z oddziałem i regionem, w któ
rym prowadzi! on boje. Chorągiew straciła wtedy czy
sto wojskowy charakter przez wprowadzenie elemen
tów i treści religijnych, bowiem większość sztandarów 
wykonywano we dworach lub były to chorągwie ko
ścielne ofiarowane powstańcom. Tradycja własnego 
znaku przetrwała do okresu międzywojennego. Wtedy 
też posiadanie przez jednostkę wojskową chorągwi 
z powstania było szczególnym zaszczytem. Korpus ka
detów nr 1 we Lwowie podczas uroczystości 60-lecia 
powstania styczniowego otrzyma! w 1923 r. z rąk we
teranów ich chorągiew. Była to chorągiew kościelna 
z miasteczka Suraż w ziemi witebskiej. Podobno nie- 
siono ją w manifestacjach warszawskich 1861 r. i zo
stała wówczas przestrzelona rosyjskimi kulami. Ten 
wypłowiały płat sztandaru stal się najcenniejszą pa
miątką korpusu kadetów, a każda 5. kompania miała 
zaszczyt noszenia go w czasie państwowych uroczy
stości.

radycja i patriotyzm miały więc ogromny wpływ 
na przywracanie symboli narodowych w okresie 4 

pierwszej wojny. Mundury używane w powstaniu li
stopadowym są tymi samymi, które noszono w Króle
stwie Kongresowym. Zarówno na kaszkietach, jak i na 
czapkach wojskowych umieszczone były orty. Do tej 
formy orla powrócono w Legionach, np. orły zbliżone 
do tych z powstania listopadowego nosił 1. pułk uła
nów Beliny-Prażmowskiego. Późniejszy mundur woj
skowy okresu międzywojennego również nawiązywał 
do tradycji przez wprowadzenie czapki rogatywki, 
a wygląd munduru galowego przypominał mundur we
teranów powstania styczniowego 1863 r.
Okres pierwszej wojny światowej i działalność Naczel
nego Komitetu Narodowego wiąże się z licznymi wy
stąpieniami patriotycznymi, także pod sztandarami 
z wizerunkiem Orla Białego. Wtedy właśnie powsta
wało najwięcej medali, żetonów, medalików czy sy
gnetów nawiązujących swoją tematyką do czasów mi
nionych. Na plakietach czy medalionach umieszczano 
wizerunki wielkich wodzów: Tadeusza Kościuszki, Jó
zefa Poniatowskiego czy Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Także wzory biżuterii niejednokrotnie nawiązywały do 
wyrobów sprzed półwiecza. Bardzo popularne było 
również umieszczanie na różnego rodzaju pamiątkach 
wizerunku komendanta Józefa Piłsudskiego, często 
przedstawiany był też gen. Józef Haller. Entuzjazm

społeczeństwa powodował, że niemal każdy chciał 
mieć wizerunek osobistości mającej wpływ na zacho
dzące przemiany w Polsce. Wśród tych pamiątek istot
ną rolę odgrywała biżuteria patriotyczna. Często wyko
nywana była z żelaza i stali, np. pierścionki z napisem 
„Legiony Polskie 1914”, wzorowane na pierścieniach 
z 1813 r. upamiętniających śmierć księcia Józefa Po
niatowskiego, stalowe brosze z napisem „NIECH ŻY- 
JE POLSKA 1914-1917”, wzorowane na typowych 
broszach z okresu powstania styczniowego. Początko
wo na wyrobach tych występował herb dwupolowy 
z Orłem i Pogonią, lecz w miarę upływu czasu pozosta
ła tylko tarcza z orłem lub sam ażurowy orzeł. Biżute
rii tej jest wiele i mimo zawartych w niej treści czysto 
wojskowych, nie miały one żadnego związku z działa
niami wojennymi. Naczelny Komitet Narodowy, zda
jąc sobie sprawę z roli symboli i pamiątek patriotycz
nych, już w sierpniu 1914 r. po uchwaleniu utworzenia 
Legionów nakazał wydać i rozpowszechniać odznakę 
w formie kokardy narodowej z wyobrażeniem Białego 
Orła. Oprócz symboliki zrozumiałej dla wszystkich 
Polaków, często występują tu różne napisy, tak charak
terystyczne dla okresu niewoli narodowej, z przewagą 
tematyki religijno-patriotycznej. Spotykamy biżuterię
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5. Rysunek
z telegramu patriotycznego 
z lat 1914-1918

6. Krzyż Weteranów 
Powstania Styczniowego 

ustanowiony w 1933 r.

6

z napisami: „Jednością silni”, „Za Ojczyznę i Wol
ność”, „Honor-Ojczyzna-Cnota”, „Bóg i Ojczyzna”, 
„Boże Chroń Polskę”, „Boże Zbaw Polskę”, „Matko 
Nie Opuszczaj Nas” itp. W „Dzienniku Obwieszczeń” 
Naczelnego Komitetu Narodowego z 9 września 1914 
r. opublikowano odezwę Kobiet Polskich: „ Wzywamy 
wszystkich, by na Skarb Narodowy oddali złoto, klej
noty i pierścienie. Niech płyną ślubne obrączki, niech 
się zamienią w żelazne z tą pamiątkową, a kiedyś wie
kopomną w dziejach narodu naszego datą 1914 ro
ku” .W krótkim czasie biżuteria ta zyskała dużą popu
larność, mając niemały wpływ na zasoby skarbu naro
dowego.

Osobną grupę pamiątek stanowią odznaki i plakiety 
związane z heroiczną obroną Lwowa przed Ukra
ińcami. Walki te stały się na wiele lat symbolem boha

terstwa i symbolem miasta zawsze wiernego Rzeczy
pospolitej. Odznaki związane z różnymi odcinkami 
obrony Lwowa stały się poszukiwanymi pamiątkami. 
Również stosunek społeczeństwa do obrońców i żoł
nierzy idących na odsiecz Lwowa był symboliczny, 
a udział w tych wydarzeniach - zaszczytny. Dramatur
gię wydarzeń we Lwowie potęgował fakt, że do obro

ny miasta przystąpiły również dzieci - słynne Orlęta. 
Upamiętnia to Grób Nieznanego Żołnierza w Warsza
wie, odsłonięty w 1925 r., w którym znajdują się pro
chy sprowadzone z cmentarza Orląt Lwowskich.

Na starych pożółkłych zdjęciach przedstawiających 
uczestników walk o Niepodległość obok odzna
czeń bojowych przyciągają naszą uwagę odznaki puł

kowe i pamiątkowe. Polskie pułki przejęły te odznaki 
z armii zaborczych niemieckiej i rosyjskiej. W 1916 r. 
Piłsudski ustanowił odznakę „Za Wierną Służbę”, 
a pierwsza odznaka pułkowa w wojsku polskim nale
żała do 1. pułku ułanów legionowych (5 listopada 
1916 r.); była to „Odznaka połowa 1. Pułku Legionów 
Polskich”. Z kolei odznaka 2. Pułku Legionów Pol
skich nawiązywała wzorem do odznak armii austro- 
-węgierskiej. W ostatnim roku wielkiej wojny powsta
ła duża liczba odznak o charakterze dywizyjnym, puł
kowym, wreszcie pamiątkowym. Te ostatnie upamięt
niały ważniejsze bitwy oraz wydarzenia historyczne 
(np. odznaka „Za rozbrajanie Niemców w Warsza
wie”). Zasady nadawania odznak, aczkolwiek zatwier
dzone przez ministra spraw wojskowych, wykazywały 
różnice uzależnione od zwyczajów i tradycji pułko
wych. Dopiero w 1928 r. zunifikowano statuty odznak 
i zasady ich przyznawania, ujednolicono też ich wy
miary (do ok. 4 cm). W związku z tym wiele odznak 
zostało zmniejszonych lub opracowano ich nowe wzo
ry. Niektóre pułki w okresie międzywojennym miały 
dwa lub trzy wzory odznak (np. 17. pułk ułanów). 
Podobnie odznaki cechowe czy stowarzyszeniowe 
w okresie walk o Niepodległość zawierały symbolikę 
patriotyczną, często wzorowaną na pamiątkach z po
wstania styczniowego (np. żeton z 1916 r. wydany 
w setną rocznicę ustawy cechowej 1816-1916).
Okres wojny - to również rozwój produkcji telegra
mów patriotycznych i kart pocztowych. Każde miasto 
miało ambicję, by wydać pocztówki patriotyczne, czę
sto umieszczając na nich herb grodu lub przynajmniej 
jego nazwę. Wpłynęło to na kształtowanie patriotycz
nej świadomości całego społeczeństwa.

Zbigniew Dunin-Wilczyński

13



Wokół Jednego zabytku

Symbol śmierci

Władysław Gruberski (1873- 
1933) znany jest przede 
wszystkim jako autor nie
wielkich form rzeźbiarskich. Wykony

wał plakiety portretowe w brązie i gip
sie patynowanym, które znajdują się 
w Muzeum Mazowieckim w Płocku 
(m.in. „Portret Aleksandry Piłsud
skiej”), Muzeum L. Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy („Głowa Araba”, gips 
patynowany, 1914 lub 1919; „Portret 
generała”, brąz. 1929), Muzeum Re
gionalnym w Sieradzu (dwa portrety 
mężczyzn, gips patynowany. 1904 
i 1907; portret kobiety, gips patynowa
ny. 1907), w Lwowskiej Galerii Obra
zów („Portret Katarzyny Potockiej", 
brąz). Podobizny uwieczniał też na na
grobkach. np. dla Cmentarza Powąz
kowskiego w latach 1919-1931 wyko
nał siedem nagrobnych plakiet. Jego 
dziełami są też płaskorzeźbione tablice 
pamiątkowe, np. w pięćsetną rocznicę 
zwycięstwa pod Grunwaldem (gips. 
1910. Muzeum Mazowieckie w Płoc
ku), ku czci zmarłego Witolda Jodki 
Narkiewicza (1924) i inne. Artysta wy
konał znacznie mniej form przestrzen
nych. W archiwum Państwowej Słu
żby Ochrony Zabytków w Zamościu 
znajduje się interesująca koresponden
cja z lat pięćdziesiątych, prowadzona 
między Referatem Kultury Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w To
maszowie Lubelskim a Wydziałem 
Kultury Prezydium Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej w Lublinie. Otóż Refe
rat Kultury w Tomaszowie powiada
mia. że do Spółdzielni Zbieraczy Od
padków Użytkowych „Oszczędność” 
ze skupu terenowego z okolic Łasz
czowa trafiło „popiersie z brązu nie 
rozpoznanej postaci mężczyzny 
w starszym wieku, wykonane przez 
art. W. Grabińskiego w końcu XIX lub 
na począt. XX wieku. (...) Popiersie 
wg oceny oddziału posiada cechy ar
tystyczne, jest wielkości lekko mniej
szej od wymiarów naturalnych czło
wieka, wagi około ! 9 kg brązu ”. Dalej 
czytamy, że popiersie jest „konstrukcji 
bardzo mocnej, gdyż próby rozbicia 
popiersia przez zbieracza - 5 kg cię
żarkiem od wagi pozostały bez skut
ku" (sic!). Jeszcze tego samego mie
siąca (marzec 1953 r.) wojewódzki 
konserwator zabytków, mgr inż. Hen
ryk Gawarecki, odpisał Spółdzielni

1.2. Posąg „Śmierć” przed (1) i po konserwacji (2)
(zdjęcia: Jan B. Bulewicz)

„Oszczędność", aby „popiersie z brą
zu W. Gruberskiego ” przesłane zosta
ło do Wydziału Kultury Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lu
blinie. Na tym urywa się ślad w archi
wum ...
Chyba największą formą przestrzenną 
Gruberskiego jest ołtarz główny z ko
ścioła parafialnego św. Wawrzyńca 
w Solcy Wielkiej koło Łodzi. Wystę
puje tu obok plakiet rzadki w jego 

twórczości element - rzeźba figuralna. 
Rzeźba jest realistyczna i lekka w od
biorze, przemyślana w swej konstruk
cji i tematyce. Zupełnie inny charakter 
ma granitowa rzeźba na cmentarzu 
przy bazylice Zwiastowania Najświęt
szej Marii Panny w Czerwińsku. Jest 
to pomnik nagrobny wykonany dla Eu
geniusza Gruberskiego. brata artysty, 
zmarłego w 1923 r. Rzeźba ta przytła
cza ciężarem, bowiem ludzkie kształty 



postaci prezentowane są po połowie od 
frontu i od tyłu.
Najlepszą rzeźbą Władysława Gruber- 
skiego. która stała się początkiem jego 
sławy i powodzenia, jest posąg 
„Śmierć”, wykonany na grób Cecylii 
z Sajkiewiczów Halikowej, zmarłej 
w 1903 r. i pochowanej na cmentarzu 

ły i oryginalny. Panowie zawarli umo
wę: Gruberski zobowiązał się wyko
nać pomnik nagrobny za 500 rubli 
i utrzymanie w trakcie trwania pracy. 
Posąg o wysokości ponad 2 m wykuty 
został z wapienia pińczowskiego 
i wkrótce po wykonaniu otrzymał wy
sokie oceny. Chyba najtrafniejszy jego 

w Sitańcu pod Zamościem. Sajkiewi- 
czowie w latach 1864-1925 byli wła
ścicielami Karolówki, majątku położo
nego pod Zamościem. Po przedwcze
snej śmierci Cecylii Halik (zmarła 
w wieku 24 lat) jej mąż, ówczesny ad
wokat w Kielcach, poznał młodego 
rzeźbiarza Władysława Gruberskiego. 
Miał on wiele ciekawych pomysłów 
rzeźbiarskich, ale ze względu na brak 
funduszy na zakup surowca oraz utrzy
manie nie mógł ich realizować. Przed
stawiony przez artystę projekt pomni
ka z plasteliny okazał się bardzo śmia

opis zawiera „Tygodnik Ilustrowany” 
z 1904 r.: „Dzieło to uderza przede 
wszystkim brakiem szablonu, rażące
go zazwyczaj w wielu pomnikach 
cmentarnych. Całun, pod którym ry
sują się doskonale wyczute kształty 
postaci ludzkiej, unoszącej się nad 
złomem skalistym, rzuca do wnętrza 
silny cień. Z pod całunu wydobywają 
się ręce,prawa dzierży kosę, lewa zaś, 
wyciągnięta nad zniczem zda się tłu
mić płomień bólu tych, którzy cierpią. 
Całość stanowi potężny symbol śmier
ci i wywołuje silny nastrój w widoku”. 

Posąg odznaczony został przez Societe 
Nationale des Beaux-Arts w Paryżu na 
wystawie w 1907 r.
Rzeźba w pewnej mierze wzorowana 
była na pracach czołowego rzeźbiarza 
francuskiego końca XIX w. - Augusta 
Rodina, z którego twórczością spotkał 
się Gruberski podczas swoich pobytów 
w Paryżu. Posąg wyrasta jakby z nie
obrobionego kamienia i sprawia wra
żenie niedokończonego. Cecha ta cha
rakteryzowała prace Rodina, który 
przerywał rzeźbienie wówczas, gdy 
istota rzeczy została już sformułowa
na. „Śmierć” ma także wiele wspólne
go z pracami niemieckiego rzeźbiarza 
Ernesta Barlacha, tworzącego na po
graniczu ekspresjonizmu i symboli
zmu. Bariach, podobnie jak Gruberski, 
nie ujawnia budowy nagiego ciała, 
a silny ładunek ekspresji przenosi się 
w jego rzeźbach na szaty. Podobny si- 
tanieckiemu pomnik nagrobny znajdu
je się na cmentarzu Pere-Lachaise 
w Paryżu, przedstawia bowiem klęczą
cą postać przykrytą całunem, jednak 
brak inskrypcji nie pozwala nam oce
nić, który z pomników powstał pierw
szy. Niewykluczone, że były dla siebie 
inspiracją. Bliskie obu pomnikom na
grobnym są tzw. baby z cmentarza 
w Krasnymstawie. Te dwie rzeźby ka
mienne przedstawiają klęczące posta
cie wsparte na rękach, przykryte cału
nami, z ukrytymi w ich cieniach twa
rzami. Wraz z kamienną płytą stanowi
ły nagrobek Anny Wrońskiej, zmarłej 
w 1935 r. Uchodzą one za prace Gru
berskiego, ale przecież rzeźbiarz zmarł 
w Warszawie w 1933 r. Z całą pewno
ścią natomiast te trzy rzeźby łączy 
rzadko spotykany w sztuce sepulkral
nej przejmujący wizerunek postaci 
okrytej całunem, z twarzą niewidocz
ną, ukrytą w jego cieniu.
W 1997 r. posąg „Śmierć” poddany 
został konserwacji: rzeźbę i cokół 
oczyszczono, usunięto porastające ją 
mchy i porosty, umyto wodą z deter
gentami, następnie przeprowadzono 
chemiczne niszczenie mikroorgani
zmów oraz odsalanie kamienia, ubytki 
uzupełniono kitami lub flekami. Dla 
brakujących części rzeźby wykonano 
modele w glinie, z nich odlewy gipso
we. które odkuto w wapieniu pińczow- 
skim. Po zamontowaniu zrekonstru
owanych fragmentów rzeźbę poddano 
hydrofobizacji. tzn. zabezpieczono ka
mień przed chłonięciem wilgoci. Kon
serwację oraz rekonstrukcję zniszczo
nych fragmentów wykonał Jan Bole
sław Bulewicz z Zamościa, wykonaw
ca wielu prac konserwatorskich w kra
ju i poza granicami.

Danuta Kawałko
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Śladami Piłsudskiego
Jeszcze kilka lat temu foto

grafujący dąb Piłsudskiego 
w Zułowie (lit, Zalavas) 
nad rzeką Merą w dawnym po

wiecie święciańskim, około pięć
dziesięciu kilometrów na północ 
od Wilna, starali się dyskretnie 
kadrować sterty nawozu wyrzu
canego obok z pobliskich obór 
tutejszego sowchozu. Dopiero 
w połowie lat dziewięćdziesią
tych, z inicjatywy wojska pol
skiego, teren oczyszczono, a sa
mo drzewo zabezpieczono meta
lowym płotkiem z literami „JP” 
na bramce. Dąb upamiętnia miej
sce urodzenia (5 grudnia 1867 r.) 
Marszałka. Posadzony został 10 
października 1937 r. przez prezy- 

alda Gutta. Odbudowane zostały 
fundamenty domu, zaś ściany 
oznaczono potężnymi kamienia
mi. Po wojnie na fundamentach 
tych wzniesiono sowchozowe 
obory, dziś będące w stanie ru
iny.
Jak wspomina żona Marszałka, 
Aleksandra: (...) „Dwór Piłsud
skich, zbudowany z drzewa mo
drzewiowego, byt jednopiętro
wym obszernym domem, który 
tonął w kasztanach i lipach, nad 
brzegiem rzeki. Przed domem, 
na trawniku, stała huśtawka dla 
dzieci, dalej ciągnęły się zabu
dowania gospodarcze, stodoła, 
szopa dla cieśli, kuźnia, chlewy 
dla świń, stajnie i gorzelnia. (...)

denta Ignacego Mościckiego 
i marszałkową Aleksandrę Pił
sudską dokładnie tam, gdzie nie
gdyś znajdował się pokój Win
centego i Marii z Billewiczów 
Piłsudskich. W miejscu spalone
go w 1874 r. dworu, z inicjatywy 
Związku Rezerwistów, na ziemi 
wykupionej ze składek członków 
tej organizacji, utworzono rodzaj 
skansenu historycznego, zapro
jektowanego przez profesora Po
litechniki Warszawskiej Romu- 

(Ojciec) zapalony nowator pró
bował uprzemysłowić Zułów, 
majątek swej żony (...) Wśród 
pięknych lasów Zułowa na 
piaszczystych gruntach założył 
gorzelnię, terpentyniarnię i ce
gielnię, co wszystko dałoby mo
że dobre rezultaty, gdyby nie 
szereg niepowodzeń (...) W cza
sie gdy wszyscy zdolni do pracy 
zajęci byli przewożeniem cięż
kich kotłów do przerobienia go
rzelni na kotłownię, wybuchł po

żar we dworze, który zniszczył 
doszczętnie dom oraz wszystkie 
zabudowania gospodarcze ”. 
Mimo zniszczeń w Zułowie 
przetrwały do dzisiaj budowle 
związane bezpośrednio z rodziną 
Piłsudskich: drewniany budynek 
piekarni, w którym w 1937 r. 
zorganizowano niewielkie mu
zeum poświęcone pamięci Mar
szałka, oraz dolna, wymurowana 
z cegieł część wędzarni. Urato
waną od płomieni oficynę dwor-

1. Dąb Piłsudskiego 
w Zułowie; 

w miejscu dworu 
widoczna obora

2.3. Powiewiórka: kościół (2) 
i tablica pamiątkowa 

na chórze muzycznym (3)
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ską, zamieszkiwaną przez rodzi
nę Piłsudskich podczas ich poby
tów w Zułowie do 1892 r., kiedy 
podupadły majątek zlicytowano, 
spalili żołnierze niemieccy w la
tach pierwszej wojny światowej. 
Na skraju sosnowego lasu, odda
lonego kilkaset metrów od daw
nych zabudowań dworskich, 
zachował się niewielki drewnia
ny budynek, zaprojektowany 
w 1936 r. przez architekta wileń
skiego inż. Jana Borowskiego. 
W pobliżu ostały się zarośnięte 
ruiny kaplicy, miejsca ostatniego 
spoczynku pradziada Marszalka 
- Joachima Michałowskiego.
W pobliskiej Powiewiórce (lit. 
Pavovere), parafii sorokopol- 

skiej, znajduje się drewniany ko
ściół dedykowany św. Kazimie
rzowi, fundowany w 1775 r. 
przez właściciela Powiewiórki, 
Sorokę. W 1851 r. wzniesiono 
obok drewnianą dzwonnicę. Za
chowało się oryginalne wyposa
żenie świątyni: ołtarz z obrazem 
przedstawiającym królewicza 
Kazimierza, ławki, kropielnica 
(odnowiona w ostatnich latach 
staraniem wojska polskiego), 
a także umieszczona na chórze 
muzycznym drewniana tablica 
z informacją w języku polskim: 
„Kościół Sorokopolski miejsce 
chrztu Marszalka Józefa Piłsud
skiego Wodza Narodu od synów 
tej ziemi”.

4. Stacja kolejowa 
w Bezdanach
od strony peronu

5. Fasada
dworku Piłsudskiego 
w Pikieliszkach

6.7. Pikieliszki: gabinet (6) 
i sypialnia (7) 

(zdjęcia:
7-5 - Jolanta B. Kucharska,
6,7 - Czesław Olszewski)

Nie zmienił się niewielki drew
niany budynek stacji kolejowej 
Bezdany (lit. Bezdonys), odda
lonej około 20 km na północny 
wschód od Wilna, gdzie w 1908 
r., jak opisuje Aleksandra Piłsud
ska: (...) „ Wieczorem 26 wrze
śnia sześciu ludzi ze Sławkiem 
na czele wsiadło do pociągu
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idącego przez Bezdany. Mieli 
oni zająć się eskortą wagonu 
pocztowego, podczas gdy reszta 
zamachowców dotarła do Bez- 
dan w pojedynkę lub parami, 
czekając tam na pociąg. (...) 
Gdy tylko pociąg wtoczył się na 
stację, atakujący otoczyli go ze 
wszystkich stron. Nastąpiła krót
ka wymiana strzałów, jeden żoł
nierz został zabity, pięciu było 
rannych. Moment zaskoczenia 
wykorzystany został w stu pro
centach: Stawek ze swymi ludź
mi rozbroił eskortę w mgnieniu 
oka. Pasażerów i urzędników 
kolejowych pilnowano pod re
wolwerami, przecięto druty tele
foniczne i zablokowano sygnały. 
Piłsudski, Arciszewski i Prystor 
weszli do wagonu pocztowego, 
rozwalili dynamitem żelazne 
skrzynie i załadowali pieniądze 
w worki. W oddali dat się słyszeć 
odgtos drugiego pociągu. Czasu 
już wiele nie by to. Skoczyli na 
bryczkę i cwałem ruszyli w las. 
(...) 200 tysięcy rubli, któreśmy 
wówczas zdobyli, poszło na za
kup broni, szkolenie przyszłych 
oficerów i uwalnianie więźniów, 
członków PPS - Frakcji Rewo
lucyjnej". W poczekalni niewiel
kiej, sennej stacyjki do dziś za
chował się żelazny piec pamięta
jący te wydarzenia.

W Pikieliszkach (lit. Pikeliskes), 
małej miejscowości położonej 
w rejonie wileńskim, około 20 
km na północ od miasta, przy 
szosie prowadzącej do Podbrze- 
zia zachował się niewielki dwo
rek należący do Józefa Piłsud
skiego i jego małżonki. Prowadzi 
do niego boczna droga obsadzo
na starymi drzewami. Nie wiado
mo, kto wybudował w pierwszej 
połowie XIX w. dwór, który 
w 1930 r. otrzymali Piłsudscy. 
Jak wspomina żona Marszałka: 
(...) „P. Staniewicz wynalazł 
ośrodek z dużego klucza, roz
parcelowanego, Pikieliszki. Mąż 
zgodził się i aby otrzymać jak 
najwięcej ziemi namówił mnie, 
bym skorzystała z przysługują
cego mi prawa wojskowego na
działu ziemi, w ten sposób po
większyłam naszą własność. 
Dom byt zrujnowany, w niektó
rych pokojach złożone było ziar
no, dach przeciekał, więc kiedy 
przychodziły ulewy musiałam 
podstawiać miski i wiadra. 
W sadzie było mnóstwo suchych 
drzew. (...) Mąż uważał, że po
winniśmy jak najintensywniej 
wykorzystywać nasz urlop i jak 
najdłużej przebywać na świeżym 

powietrzu. Zrobił nam niespo
dziankę, każąc wybudować 
w ogrodzie w Pikieliszkach dwie 
altanki. (...) Mąż nie pozwolił mi 
sadzić kwiatów przed domem. 
Na kwiaty wydzielony był tylko 
niewielki zagonek. (...) Mąż 
twierdził, że w tak ubogim kraju 
jak Polska, każdy kawałek ziemi 
powinien iść pod uprawę, ażeby 
nie trzeba było w kraju rolni
czym sprowadzać zboża z zagra
nicy. (...) W istocie był to malut
ki kawałek ziemi, który wystar
czał tylko na utrzymanie rządcy 
Z rodziną, a nam dawał wy
tchnienie i przeżywienie w lecie, 
w czasie sześciotygodniowego 
urlopu męża".

Obecnie odnowiony na zewnątrz 
i całkowicie przebudowany we 
wnętrzu dworek położony nad 
malowniczym jeziorem dzierża
wi spółka litewsko-polska, której 
udziałowcem są Zakłady Mecha
niczne URSUS. Obok gazonu, 
po prawej stronie elewacji fron
towej domu zachował się nie
wielki, parterowy budynek na
kryty dachem namiotowym, 
prawdopodobnie dawna oficyna. 
Przez pięćdziesiąt lat sowieckich 
rządów w zadziwiająco dobrym 
stanie przetrwał park pikieliski. 
Żaden z autorów piszących po 
wojnie o dworku Piłsudskich, 
także Roman Aftanazy w Dzie
jach rezydencji na dawnych te
renach wschodnich Rzeczypo
spolitej, nie zamieścił w swojej 
pracy fotografii przedstawiają
cych wnętrza domu w Pikielisz
kach. Tymczasem w zbiorach 
fotograficznych Instytutu Sztu
ki PAN w Warszawie dostępne 
są dwa szklane negatywy zna
nego warszawskiego fotografa 
Czesława Olszewskiego, przed
stawiające gabinet i sypialnię 
Marszalka. Dziś zadziwia nie
słychana skromność ich wypo
sażenia.

Jedną z częściej odwiedzanych 
przez Piłsudskiego miejscowości 
były Druskienniki nad Nie
mnem, obecnie znany litewski 
kurort. Niewielki, drewniany do- 
mek, w którym zatrzymywał się 
Marszalek, został rozebrany 
w latach sześćdziesiątych. Nie 
ma też ławeczki na wysokim, le
wym brzegu Niemna przy ujściu 
do niego rzeczki Rotniczanki, 
z której Józef Piłsudski lubił spo
glądać na przeciwległy, wów
czas litewski brzeg rzeki.

Jolanta B. Kucharska

Zamek 
w Węgierce

W odległej o 4 km od 
Pruchnika wsi Wę
gierce, przy szosie do 

Jarosławia, nad rzeką Mleczką, 
widoczne są pozostałości zam
ku obronnego: wyniosła cylin
dryczna baszta oraz dwa parte
rowe budynki, otoczone 
z trzech stron rozlewiskami 
i stawem. Początki tego założe
nia obronnego są nieznane. 
Pierwsza wzmianka o istnieją
cym tu dworze obronnym po
chodzi z 1482 r.: jeden z przed
stawicieli rodu Pruchnickich 
herbu Korczak - Piotr „de 
Pruchnik” - pożyczył od Jana, 
dziedzica Bystrowic, 200 flore
nów pod zastaw swoich majęt
ności, m.in. części Węgierki 
„z fortalicją” („cum fortali- 

cio”). Natomiast wieś Węgier
ka pojawia się w źródłach pisa
nych znacznie wcześniej - już 
w 1358 r., pod nazwą Uherce, 
co sugeruje, że zamieszkujący 
ją osadnicy mogli pochodzić 
z Węgier lub z Wołoszczyzny; 
pod obecną nazwą wieś wystę
puje po raz pierwszy w 1396 r. 
Właścicielem wsi był wtedy 
Mikołaj Mzurowski z Rudoło- 
wic, potem Pruchniccy, którzy 
postawili tu obronny dwór go
tycki; po 1531 r. Anna Pruch
nicka wniosła odziedziczone 
dobra w posagu Janowi Pie
niążkowi, sędziemu ziemskie
mu przemyskiemu. Na czasy 
panowania Pieniążków przypa
dłe wzniesienie na miejscu sta
rej fortalicji nowożytnej siedzi-
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1. Północno-zachodnia 
baszta zamkowa

by renesansowej. Później dzie
dzicami byli m.in. Gorajscy, 
Bielińscy. Siemianowscy, 
Morscy. Żona Ignacego Mor
skiego, Magdalena z Dziedu- 
szyckich, późniejsza znana ry- 
sowniczka i malarka, projek
tantka architektury i ogrodów 
uporządkowała otoczenie zam
ku. zakładając przy nim park 
w stylu sentymentalno-roman- 
tycznym, pełen licznych drzew 
egzotycznych i kwiatów. 
Ostatnimi właścicielami Wę
gierki byli Szembekowie i My- 
cielscy do parcelacji majątku 
w 1944 r.
Obronna siedziba w Węgierce 
stanowi ważne ogniwo w łań
cuchu wznoszonych w XVI w. 
w Polsce południowo-wschod

niej siedzib szlacheckich. Bu
dowa zamku miała miejsce 
w okresie, gdy magnaci, do
chodząc do znaczenia w pań
stwie, chcieli bogactwem 
i przepychem dorównać królo
wi i jego wawelskiej rezyden
cji. Prestiżowe urzędy, jakie 
piastowali Pieniążkowie, nieja
ko zobowiązywały do dyspo
nowania odpowiednio urządzo
ną, bezpieczną i wygodną rezy
dencją w pobliżu stolicy ziemi 
przemyskiej - Przemyśla, 
gdzie z racji pełnionych tychże 
urzędów często musieli bywać. 
Dawny obronny dwór Pruch
nickich do celów reprezenta
cyjnych już nie wystarczał. 
Plan nowego zespołu rezyden- 
cjonalnego, stworzony przez

2.3. Oficyna (2)
i spichlerz z XVII w. (3)

(zdjęcia: Józef Kus)

nieznanego architekta, dosto
sował geometrię narysu obwa
rowań do zastanych warunków 
miejscowych i wymogów stra
tegii obronnej. Można stwier
dzić, że plan ten zakładał pełne 
zabezpieczenie siedziby, peł
niącej funkcje reprezentacyjne, 
w powiązaniu z walorami ota
czającego ją krajobrazu.
Zamek reprezentował typ 
czworobocznego zamku baste- 
jowego, rozpowszechnionego 
w XVI i XVII w. na południo
wo-wschodnich ziemiach Rze
czypospolitej. Zbudowany zo
stał z kamienia na planie czwo
roboku o wymiarach około 
40x40 m. Projekt zakładał za
mknięcie tego obszernego 
dziedzińca czterema skrzydła
mi z basztami narożnymi. Czy 
został jednak zrealizowany? 
O to historycy wiodą spór. Jed
ni (T. Frazik, B. Guerquin) 
opowiadają się za istnieniem 
czterech cylindrycznych bastei, 
drudzy (M. Gosztyła, M. Prok- 
sa) skłaniają się do tezy o wy
budowaniu tylko dwóch baszt: 
północno-zachodniej i połu
dniowo-zachodniej. Kwestio
nowane jest również istnienie 
skrzydeł zamku północnego 

i wschodniego w postaci ścian 
parawanowych, tzw. kurtyn ze 
strzelnicami. Sprawę tę wyja
śnić mogłyby gruntowne bada
nia archeologiczne, bowiem 
jak dotychczas (m.in. w trakcie 
sondażowych badań w 1979 r.) 
na baszty w narożnikach 
wschodnich i mur kurtynowy 
nie natrafiono. Niewykluczone 
więc, że całość założenia 
obronnego nie została zakoń
czona. Zachowana baszta pół
nocno-zachodnia na planie ko
ła o średnicy 12 m ma ślady 
czterech kondygnacji ze strzel
nicami dla broni palnej. Skrzy
dła mieszkalne (zachodnie 
i południowe) miały po dwie 
kondygnacje. W skrzydle za
chodnim znajdowała się brama 
wjazdowa z ozdobnym porta
lem renesansowym lub baroko
wym. Wewnętrzną zabudowę 
dziedzińca tworzyły prawdo
podobnie pomieszczenia dla 
służby, wozownie, stajnie, szo
py itp. Z uwagi na położenie 
u podnóża łagodnego wynie
sienia niezbyt dogodne z punk
tu widzenia obronności warun
ki lokalizacyjne zrównoważo
ne zostały przez fosy, osłania
jące zamek z trzech stron. Do 
rezydencji prowadziły dwa 
wjazdy na groblach, być może 
niegdyś zaopatrzone w mosty 
zwodzone.
Nieznane są losy zamku w cza
sie wojen XVII w., a zwłaszcza 
najazdu Siedmiogrodzian, któ
rzy w 1657 r. traktem pruch
nickim szli ku Krakowowi 
i w okolicy Pruchnika stawali 
obozem. Zamieszkany był do 
końca XVIII w., kiedy spłonął 
i nigdy nie został odbudowany. 
Jeszcze w połowie XIX w. za
mek był przykryty dachem, co 
widoczne jest na rycinie nie
znanego autora z tego właśnie 
okresu. Według zasłużonego 
badacza dziejów Jarosławia, 
K. Gottfrieda, zamek służył ja
ko areszt dla chłopów pańsz
czyźnianych. Dla Magdaleny 
Morskiej, urządzającej przy 
zamku park krajobrazowy, był 
zapewne romantyczną ruiną. 
Opuszczony zamek popadał 
coraz bardziej w ruinę, stając 
się tematem ludowych opowie
ści. Miejscowa tradycja mówi 
o podziemnych korytarzach, 
wiodących od ruin zamku do 
Pruchnika. I chociaż wielu pró
bowało je odnaleźć, nikomu się 
to nie udało. W pobliżu zamku 
zachowały się pozostałości 
parku krajobrazowego: gaje 
dębowe oraz pomnikowe topo
le, lipy i klony.

Józef Kus
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Zagadkowe kopce

Z
agadkowe kopce 
na ziemi przemy
skiej budziły od 
dawna zainteresowanie 
amatorów i badaczy hi

storii. Najbardziej znany 
jest kopiec Tatarski 
w Przemyślu. Wielki, 
dziesięciometrowy mo
nument ziemny w kształ
cie pryzmy, której owal
na podstawa osiąga roz
miary 100 na 60 m, góru

je od południa nad mia
stem. Nie jest to jednak 
jedyny tego typu obiekt 
w okolicy, choć niewąt
pliwie najokazalszy. 
Około 12 km na połu
dniowy wschód od Prze
myśla znajdujemy dwa 
bliźniacze kopce roz
dzielone granicą: w Sol
cy na terenie Polski 
i w Komarowicach na 
Ukrainie. Niższe od kop

ca Tatarskiego (wyso
kość około 6 m), ścięte 
stożki mają zagłębienia 
na szczycie i średnicę do 
50 m u podstawy. Są one 
do siebie uderzająco po
dobne i doskonale na
wzajem widoczne mimo 
dzielących je 9 km. Każ
dy z nich otwiera obser
watorowi nieco inny wi
dok na przedpole Karpat 
- to, jak i morfologiczne 

podobieństwo wskazują 
być może na wspólną ge
nezę i przeznaczenie. 
Dodatkowo łączność 
wzrokowa kopca w Sol
cy z kopcem w Przemy
ślu może sugerować ich 
przynależność do jedne
go systemu obserwacyj- 
no-sygnalizacyjnego, za
pewne związanego z po
bliskimi grodziskami 
średniowiecznymi i eks
ploatowanymi solanka
mi. Występowanie soli 
w powiązaniu ze znalezi
skami archeologicznymi 
wskazującymi na obec
ność Celtów, legło 
u podstaw hipotez, przy
pisujących im właśnie 
usypanie kopców w taki 
sposób, że wyznaczają 
na horyzoncie punkt, 
w którym wschodzi 
słońce 30 kwietnia, 
w wigilię święta Belta- 
ine, jednego z dwóch 
ważnych świąt celtyc
kich.
Zarówno badania arche
ologiczne, prowadzone 
pod koniec XIX w. na 
kopcu zwanym Ostrą 
Górką w Komarowicach, 
jak i badania kopca 
w Solcy, prowadzone 
w latach 1979-1980, nie 
wyjaśniły jednoznacznie 
pochodzenia i pierwotne
go przeznaczenia obiek
tów. Obecność charakte
rystycznej ceramiki, na
rzędzi krzemiennych, 
ozdób czy kamiennych 
kręgów wskazywała na 
kultury prahistoryczne. 
Równocześnie stwier
dzono w nich liczne póź
niejsze pochówki szkie
letowe, w tym z XII w. ze 
śladami trumien w Solcy 
oraz monety miedziane
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1.2.3. Ziemne 
kopce: 

w Przemyślu 
tzw. Tatarski (1), 

w Solcy (2) 
i tzw. Ostra Górka 

w Komarowicach (3)

(zdjęcia: 
Bożena

Korecka- 
■Szczerba)

Jana Kazimierza w Ko
marowicach. Szczytowe 
zagłębienia Ostrej Górki 
wykazywały liczne war
stwy przepalonej gliny, 
popiołu i węgla wiązane 
z sygnalizacją.

Należy więc sądzić, że 
na przestrzeni dziejów 
kopce - niezależnie od 
ich pierwotnego prze
znaczenia - były ada
ptowane do różnych ce
lów, zależnie od zapo

trzebowania. Na przy
kład istniejąca w Koma
rowicach tradycja głosi, 
że dawniej istniał zwy
czaj urządzania wycie
czek z odległego o kilka 
kilometrów Nowego 

Miasta Przemyskiego na 
Ostrą Górkę, gdzie od
bywały się huczne zaba
wy...

Bożena 
Korecka-Szczerba

Krzyż św. Brunona
Nad brzegiem jeziora Niegocin w Giżyc

ku, niedaleko Twierdzy Boyen, wznosi 
się wysoki żeliwny krzyż. Na niewielkim 

wzgórzu, zwanym niegdyś Tafelberg, usta
wiono go w 1910 r. dla uczczenia dziewięć- 
setlećia męczeńskiej śmierci następcy św. 
Wojciecha w apostołowaniu wśród pogań
skich Prusów - św. Brunona z Kwerfurtu. 
Urodzony w 974 r., uczyt się w szkole kate
dralnej w Magdeburgu, a potem przebywa) 
w otoczeniu św. Romualda, w pobliżu Ra
wenny. Zafascynowany osobą św. Wojcie
cha, zapragnął kontynuować jego dzieło. 
Od papieża Sylwestra II otrzymał zgodę na 
działalność misyjną, a w 1004 r. - sakrę bi
skupią. Początkowo przyszło mu jednak 
apostołować wśród Węgrów i Pieczyngów. 
W latach 1004-1008 spisał Żywot św. Woj
ciecha, w historiografii zwany Żywotem dru
gim; przez pewien czas przebywał wówczas 
w Polsce. W 1008 r., wspierany przez Bole
sława Chrobrego, z którym się zaprzyjaźnił, 
wyruszył z misją do Prus. Wedle jednej z le

gendarnych wersji dotarł do pruskiej osady 
nad Niegocinem, gdzie nawrócił miejsco
wego wodza Izegupa i jego poddanych. 
Przeciwni temu sąsiedzi napadli na gródek 
i w marcu 1009 r. zabili Brunona wraz 
z osiemnastoma towarzyszami. Nie wiado
mo, gdzie pochowano wykupione przez 
Chrobrego ciało.
Neogotycki krzyż, wzorowany na krzyżu św. 
Wojciecha w Tenkitach, stoi na kopcu ze 
spojonych kamieni. Wypełniający pierwot
nie jego ramiona ażurowy ornament z wici 
roślinnej zachował się tylko w dolnej części. 
Pomalowany białą farbą krzyż widać z dale
ka. Niestety, powojenny polski tekst, przy
pominający „pierwszego misjonarza tych 
ziem", sporządzony metodą „naklejanki", 
uległ w wielu miejscach uszkodzeniu; warto 
by go odnowić. W pełni czytelny jest nato
miast napis na tabliczce u podstawy: 
„W Chrystusie nasza radość i nadzieja".

Jarosław Komorowski
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Kaplica Górków
Zabudowa Kórnika 

rozciąga się wzdiuż 
wschodniego brze
gu Jeziora Kórnickiego. 

W południowo-wschod
nim narożniku wydłużone
go rynku znajduje się go
tycki kościół trzynawowy, 
halowy, będący fundacją 
Górków z około 1437 r. Po 
pożarze w 1836 r. został 
odbudowany według pro
jektu architekta Franciszka 
Marii Lanciego. Wewnątrz 
kościoła mieści się kaplica 
grobowa Górków, której 
wystrój powstał po 1584 r. 
z fundacji ostatniego z ro
du - Stanisława Górki. 
Prace wykończeniowe po 
śmierci fundatora prowa
dził do 1603 r. spadkobier
ca Górków - Jan Czarn- 
kowski. Podczas przebu
dowy u schyłku XVIII w., 
spowodowanej konieczno
ścią pomieszczenia na
grobka Teofili z Działyń- 
skich Szołdrskiej Potulic- 
kiej (zm. 1750), usunięto 
z kaplicy wszystkie trzy 
nagrobki, pozbawiając je 
przy tym obramień archi
tektonicznych, a być może 
przestawiając także tablice 
inskrypcyjne. W 1838 r., 
w trakcie generalnej prze
budowy kościoła prowa
dzonej przez F.M. Lancie
go, jedną z płyt, uznaną za 
płytę Andrzeja II Górki, usu
nięto z kościoła i umiesz- 1 

czono w fasadzie, w pro
stokątnej wnęce, gdzie do
trwała do dzisiaj, ale znacz
nie zniszczona przez czas. 
Prawdopodobnie w ściany 
prezbiterium przy ołtarzu 
głównym wmurowano tak
że pozostałe dwie płyty.
Do chwili obecnej zacho
wały się trzy płyty z posta
ciami rycerzy, z których 
dwie wykonano z białego, 
a jedną z czarnego marmu
ru. Są też cztery tablice in
skrypcyjne, w tym jedna 
odnosi się do prac podję
tych przez Jana Czarnkow- 
skiego: „Jan z Czarnko

wa, właściciel zamku 
w Czarnkowie, Kórnika 
i Wielunia, który jest 
przedstawiony na obec
nym cokole nagrobnym 
ilustrującym Wielkiego 
Pana Pałacu Stanisła
wowskiego wybudowane
go i ozdobionego olbrzy
mimi kosztami i przetrwa
łego w dobrym stanie. Rok 
Pański 1603”. Przetrwały 
także dwie tarcze herbowe, 
jedna alabastrowa, druga 
murowana. Brak przeka
zów ikoriograficznych 
dawnego wyglądu wnętrza 
kaplicy oraz jej przebudo

wa. uniemożliwiają stwier
dzenie, czy w kaplicy usta
wiono trzy odrębne na
grobki, czy też, co wydaje 
się bardziej prawdopodob
ne, przynajmniej jeden 
z nich był piętrowy. Nie 
jest również możliwe 
określenie kształtu i rodza
ju oprawy architektonicz
nej.
Płyta nagrobna wiązana 
z Andrzejem II Górką, 
kasztelanem międzyrzec
kim, prezentuje nam for
mułę kompozycyjną posta
ci nagrobnej dobrze znaną 
z piętrowego nagrobka 
Mikołaja i Hieronima Sie- 
niawskich w kaplicy zam
kowej w Brzeżanach - po
twierdzonego dzieła Hor- 
sta, przy czym klasa rzeź-

1. Wmurowana 
w fasadę kościoła 
płyta z postacią 
Andrzeja Górki 
(1534-1583)Generalny Konserwator Zabytków przypomina, 

że wszelkie prace archeologiczne i wykopaliskowe wolno prowa
dzić tylko za zeżwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwa
tora zabytków, a znaleziska i wykopaliska archeologiczne stano
wią własność Skarbu Państwa. Rozkopywanie miejsc objętych 
ochroną, jak stanowiska archeologiczne czy pola bitew, w celu 
pozyskania z nich przedmiotów zabytkowych, jest w świetle obo
wiązujących w naszym kraju przepisów przestępstwem.

2.3. Ptyty z postaciami 
Łukasza (1533-1573) (2)
i Stanisława (zm. 1592) (3) 
Górków

(zdjęcia: Jowita Bera)
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by jest nieco wyższa. Ca
łość została opracowana 
poprawniej pod względem 
anatomicznym, z dbałością 
o detale, jak też być może 
o wizerunek przedstawio
nego zmarłego Andrzeja łł 
Górki. Płyta Łukasza Gór
ki, wojewody poznańskie
go, wykonana została 
z czarnego marmuru z bia
łymi żyłkami. Prezentuje 
ona nieco odmienną od po
przednich formulę ułoże
nia postaci, zbliżoną do 

Canavesiego (ułożenie 
ugiętej nogi przed nogą 
wyprostowaną), przy bar
dziej poprawnym opraco
waniu figury zmarłego pod 
względem anatomicznym. 
Wszystkie trzy figury, 
w przeciwieństwie do po
staci w dziełach Canave
siego, przedstawione zo
stały jednoznacznie jako 
figury ludzi zmarłych. 
Także zbroja na płycie An
drzeja II Górki przypomina 
zbroje Mikołaja i Henryka 

Sieniawskich w Brzeża- 
nach, a na płycie Łukasza 
odznacza się. podobnie jak 
twarz, cechami antykizacji. 
Figura Stanisława Górki, 
wojewody poznańskiego 
od 1576 r. różni się na 
pierwszy rzut oka od pozo
stałych. Opracowana zo
stała w sposób mniej sta
ranny, przynajmniej w gór
nej partii i wykazuje braki 
oraz błędy anatomiczne. 
Nie wiadomo, czy powo
dem jest wykończenie pły

ty już po śmierci Stanisła
wa Górki, czy też od po
czątku przeznaczona była 
do umieszczenia w drugiej 
kondygnacji nagrobka pię
trowego. Nie wiadomo tak
że, czy błędy anatomiczne 
są wynikiem takiego po
dejścia rzeźbiarza, czy też 
przedstawiają rzeczywisty 
wygląd niskiego i garbate
go wojewody. Wydaje się, 
że rzeźba renesansowa ra
czej wiernie odzwierciedla 
postacie na nagrobkach, 
a zatem wygląd wojewody 
poznańskiego został przed
stawiony bardzo dokład
nie. Zbroja Stanisława róż
ni się od zbroi jego dwóch 
braci, jest bardziej współ
czesna okresowi powstania 
płyty, natomiast twarz 
zmarłego o regularnych ry
sach wykazuje (pomimo 
uszkodzenia znacznej par
tii nosa) cechy portretowo- 
ści.
Przypuszczalnie wyko
nawcą tych nagrobków był 
Henryk Horst, rzeźbiarz 
pochodzący ze Lwowa, au
tor nagrobków w Brzeża- 
nach. Świadczyć może 
o tym nota z dnia 16 wrze
śnia 1584 r., kiedy w księ
gach miejskich Poznania 
zawarty został akt umowy- 
-kontraktu między Henry
kiem Horstem, rzeźbia
rzem i lapicydą (kamienia
rzem), mieszkańcem Lwo
wa, a wojewodą poznań
skim Stanisławem Górką 
z Kórnika. Umowa doty
czyła wykonania do kapli
cy grobowej rodziny Gór- 
ków w kościele parafial
nym trzech pomników na
grobnych z marmuru i in
nych kamieni, za łączną 
sumę 2100 florenów. Od
nalezienie tego aktu wyja
śnia istniejącą dotychczas 
lukę w dorobku rzeźbiar
skim Horsta. Tłumaczy też 
jego dłuższą nieobecność 
we Lwowie w latach 1584- 
1588, jak i częste wyjazdy 
do Poznania, a po 1590 r. 
przeniesienie się tam na 
stałe.

Jowita Bera
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Akcja cmentarze

Krzyż w drzewach

Cmentarz parafialny w Opalenicy 
w województwie poznańskim zo
stał wytyczony w 1837 r. w zachod
niej części miasteczka; dziś znajduje się 

prawie w jego centrum. Około połowy 
XIX w. do Opalenicy zaczęła napływać 
ludność niemiecka wyznania ewangelic
kiego. której odsetek przed pierwszą woj
ną światową osiągnął 20% całej populacji. 
Utworzony w drugiej połowic XIX w. 
cmentarz ewangelicki graniczył z parafial
nym cmentarzem katolickim. Funkcjono
wał on do czasu odzyskania przez Polskę 
niepodległości i wyjazdu Niemców z Opa
lenicy. Odtąd pozbawione opieki nagrobki 
ewangelickie zaczęły stopniowo niszczeć. 
Popadający w ruinę nieczynny cmentarz 
ewangelicki został włączony w granice 
cmentarza katolickiego. Niszczejące reszt
ki nagrobków ewangelickich z drugiej po
łowy XIX i początku XX w. można tam 
było oglądać jeszcze kilkanaście lat temu. 
Dzisiaj po zlikwidowanej kwaterze ewan
gelickiej został pusty plac, przygotowany 
pod współczesne pochówki. Jednak pra
wie na jego środku zachował się samotny 
żeliwny krzyż z dawnego niemieckiego 
grobu. Stoi on pomiędzy dwoma kilku
dziesięcioletnimi klonami, z których jeden 
jest obrośnięty bluszczem. Krzyż ocalał 
tylko dlatego, że jego poziome ramiona 

mocno wrosły w drzewa. Z kolei same 
drzewa w niespotykany sposób zrosły się 
ze sobą pniami ponad krzyżem, tworząc 
jakby żywą arkadę. Na skutek wrośnięcia 
krzyża w drzewa nie można już odczytać 
napisu umieszczonego na jego obu stro
nach. Wśród fragmentów niemieckiej in
skrypcji czytelne jest jedynie imię - ..Ro
bert". Brak informacji o osobie pochowa
nej w tej mogile zastępuje romantyczna le
genda o nieszczęśliwej miłości pary bez
imiennych kochanków. Legenda ma różne 
wersje. Według jednej z nich, gdy chłopak 
zmarł na jakąś chorobę, dziewczyna po
pełniła samobójstwo i oboje zostali pocho
wani we wspólnej mogile, każde pod in
nym drzewem. Według innej wersji parę 
kochanków tworzyli biedna dziewczyna 
i chłopak ze szlacheckiej rodziny. Ponie
waż jego rodzice nie cheieli słyszeć o mał
żeństwie. wysłali go do wojska, aby zapo
mniał o dziewczynie. Będąc już żołnie
rzem chłopak poległ gdzieś na wojnie i zo
stał pochowany na opalenickim cmenta
rzu. Dziewczyna z żalu zmarła wkrótce po 
nim i spoczęła obok ukochanego, a przy 
mogile wyrosły dwa drzewa, które zrosty 
się pniami. Drzewa te w opinii miejscowej 
ludności - to zaklęci nieszczęśliwi ko
chankowie...
Bez względu na legendy oraz rzeczywiste

Zrośnięte drzewa, 
pomiędzy nimi żelazny krzyż 

(fot. Wojciech Mielewczyk)

wydarzenia, które przyczyniły się do ich 
powstania, żeliwny krzyż stojący na opale
nickim cmentarzu zasługuje na opiekę. 
Jest to przecież ostatnia materialna pamiąt
ka po istniejącym w tym miejscu cmenta
rzu ewangelickim, a pośrednio świadek 
narodowościowych przemian w miastecz
ku. Razem ze zrośniętymi drzewami sta
nowi ponadto ciekawostkę przyrodniczą.

Wojciech Mielewczyk
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Na wiślanej skarpie
Po rozgromieniu armii rosyjskiej w bitwie 

nad Jeziorami Mazurskimi w sierpniu 
i wrześniu 1914 r., Niemcy rozpoczęli marsz ku 
wschodowi. 6 października 1914 r. byli już 
w rejonie Warszawy i Dęblina. Mieszkańcy sto
licy mogli nocami oglądać luny pożarów tuż za 
rogatkami miasta. Bitwa byta jednak nie roz
strzygnięta. Rosjanie zgromadzili wielkie siły 
na prawobrzeżnym Mazowszu, a koalicjanci 
Niemiec - Austriacy ponieśli właśnie klęskę 
pod Lwowem i Rawą Ruską. W tej sytuacji, nie 
chcąc ryzykować przegranej, Niemcy wycofali 
się w połowie grudnia 1914 r. na linię Rawki 
i Bzury. Warszawę zająć mieli dopiero pół roku 
później. Niewiele pozostało pamiątek po tej 
pierwszej niemieckiej ofensywie na naszych 
ziemiach. Chodząc pośród pól w okolicach 
Konstancina-Jeziorny, kilkanaście kilometrów 
od Warszawy, w pobliżu krawędzi wiślanej 
skarpy zwróciłem uwagę na samotną kępę za
rośli, ponad którą wznosiły się kikuty wieko
wych drzew. Był listopad, zarośla straciły liście 

i tylko dzięki temu w gąszczu mogłem wypa
trzeć betonowe, trójkątne nagrobki i polne ka
mienie pokryte niemieckimi napisami. Na naj
większym z nich, płaskim i nieregularnym wy
kuty był napis w języku niemieckim: „Cmen
tarz wojenny - 29 Niemców i 37 Rosjan, któ
rzy zginęli 18 listopada 1914 roku". Betonowe 
nagrobki rozmieszczone wokół tej płyty usta
wione zostały na grobach żołnierzy niemiec
kich. Często, choć nie zawsze zawierały na

zwisko zmarłego oraz przynależność wojsko
wą (141. i 150. regiment piechoty). Rosjan po
grzebano natomiast na obrzeżu cmentarza 
w grobach zbiorowych, które oznaczono po
lnymi kamieniami, z wyrytymi skrótowymi in
formacjami, np.: „6 Rosjan - + 14" (czyli 
„zmarłych w 1914 r.”). Z polnych kamieni urzą
dzono również ogrodzenie cmentarza, którego 
resztki wypatrzeć można wśród zarośli. Jest 
sprawą zastanawiającą, wręcz wstydliwą, dla
czego nikt nie interesuje się tym znacznie już 
zdewastowanym cmentarzem (większość na
grobków jest wyrwana z pierwotnego miejsca, 
niektóre porozbijane). W 1995 r. podobny wo
jenny cmentarz niemiecko-rosyjski z 1915 r. 
odnowiono i uroczyście poświęcono z udzia
łem przedstawicieli ambasad Niemiec i Rosji 
w niedalekiej Jasówce koto Zalesia. Być może 
jest to więc tylko kwestia niewiedzy, a nie brak 
dobrej woli?

Zdzisław Skrok
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Fabryka i pałac
Ta fabryka - to wręcz mo

delowy przykład rozwo
ju przemysłu na zie
miach Królestwa Polskiego 

i w okresie międzywojennym. 
Produkcję sukna w Tomaszo
wie Mazowieckim rozpoczął 
Jakub Halpern w 1853 r. Dwa 
lata później pracowało w niej 
około 200 robotników, produ
kując tkaniny nagradzane na 
różnych wystawach (np. w Mo
skwie w 1882 r.). Podstawo
wym rynkiem zbytu był wów
czas obszar Królestwa i za
chodnie gubernie Rosji, a po
tem także Kaukaz i Daleki 
Wschód. W 1899 r. firma prze
kształcona została w spółkę 
o nazwie: „Spółka Akcyjna Su
kiennej Manufaktury Jakuba 
Halperna”. Już sześć lat póź
niej wartość produkcji wynio
sła tyle, ile kapitał zakładowy 
spółki (około 600 tysięcy ru
bli). W obliczu zbliżającej się 
wojny firma zaczęła w 1912 r. 
produkować sukno na zamó
wienia wojskowe i zatrudniała 
350 osób. Niestety, w grudniu 
1914 r. Tomaszów zajęli Niem
cy, którzy przystąpili do maso
wej rekwizycji fabrycznych 
urządzeń, jednocześnie firma 
utraciła wschodnie rynki zbytu. 
W 1919 r. fabryka stała się 
własnością nowej Spółki Ak
cyjnej Tomaszowskiej Przę
dzalni Wełny Czesankowej. 
Przędzalnię tę uruchomiono 
dzięki kapitałowi angielskie
mu, produkcję eksportowano 
teraz do Anglii. Belgii, Chin 
i Japonii. W zakładzie znajdo
wało się ponad 10 tysięcy 
wrzecion, produkowano rocz
nie około 400 ton przędzy weł
nianej i zatrudniano 350 pra
cowników. W czasie drugiej 
wojny światowej komisarycz
ny zarząd tworzyli Niemcy, 
w 1945 r. fabryka została uru
chomiona, a następnie upań
stwowiona. Obecnie wchodzi 
w skład ZTW „Mazowia” SA. 
Zachowały się dwa oryginalne 
budynki fabryczne: produkcyj
ny (obecna tkalnia) i kotłowni; 
pozostałe były wielokrotnie 
przebudowywane i nie prze
trwała ich forma plastyczna. 
Pierwszy z obiektów powstał 
w 1882 r. na planie wydłużo

nego prostokąta i ma trzy kon
dygnacje. Wschodnia i za
chodnia elewacja ma charakter 
horyzontalny, podkreślony 
przez gzymsy wieńczące i mię- 
dzykondygnacyjne oraz pasy 
okien. Ścianie nadają rytm du
że prostokątne okna o drob
nym podziale kratowym. Przy 
ścianie zachodniej, w jej czę

ści środkowej, dostawiona zo
stała murowana wieża, również 
trzykondygnacyjna, wzniesio
na na planie ośmiokąta; nie
gdyś pełniła funkcję wodnej 
wieży przeciwpożarowej. Od 
strony ulicy elewacja szczyto
wa ma układ symetryczny, 
z szerokim ryzalitem pośrod
ku. W narożach znajdują się

1. Na pierwszym planie 
podstawa komina 

i fragment kotłowni, 
w głębi 

budynek produkcyjny
2. Pałac w trakcie 

remontu

(zdjęcia: 
Ewa Gwóźdź)
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pilastry, dekorowane są gzym
sy. We wnętrzu zachowała się 
oryginalna drewniana kon
strukcja dwuspadowego da
chu, drewniane słupy i stropy 
belkowe na wszystkich kondy
gnacjach. Interesująca jest 
klatka schodowa poprowadzo
na na planie koła, o drewnia
nych stopniach opartych na 
ścianach nośnych. Drugi 
obiekt - kotłownia wraz 
z przyległym do niej kominem, 
powstał w 1872 r. Komin ma 
przekrój sześciokątny, podsta
wę kwadratową, zdobioną fry
zami i gzymsikami. Zwraca 
uwagę ozdobny szczyt partero
wej kotłowni.
Niezwykle interesujący jest 
postawiony w 1888 r. na tere
nie fabryki pałac jej właścicie
la - Halperna. Jest to obiekt 
eklektyczny, o charakterze 
willi renesansowej, widocz
nym np. w układzie na planie 
kwadratu, nawiązującym do 
pierwowzoru palladiańskiego. 
Zwraca uwagę harmonia bu
dowli, jej dobre proporcje 
i klasyczna elegancja. Od stro
ny ulicy na osi znajduje się 
wysunięta klatka schodowa 
(wejście tylne), z przeciwnej 
strony wejście reprezentacyjne 
przez obustronnie umieszczo
ne schody do sklepionej sieni 
poprzez portyki kolumnowe, 
dźwigające balkoniki na pię
trze. Od strony zachodniej bu
dynek jest cofnięty w partii 
środkowej: u góry widoczna 
jest loggia, a na parterze wysu
nięty taras. Loggia jest też po 
przeciwnej stronie na parterze, 
a cztery kolumny podpierają 
balkonik piętra. Elewacje mają 
bogaty wystrój architektonicz
ny. Charakter horyzontalny 
podkreśla silnie wysadzony 
gzyms wieńczący, fryzy 
i gzymsy pośrednie, pas pod- 
okienny, cokół, a także tralko- 
we balustrady balkonów i tara
su. Elementy wertykalne - to 
boniowane pilastry narożne, 
korynckie pilastry okienne 
i przy obrzeżach ścian, kolum
ny korynckie przy portyku 
i balkoniku. Dach o niewiel
kim kącie nachylenia przesła
nia attyka; pozostała jego ory
ginalna konstrukcja drewnia
na. Pałac znajduje się w trak
cie remontu - prywatny inwe
stor planuje adaptowanie go na 
hotel i restaurację.

Ewa Gwóźdź

Nieznany zabytek
Wrocławia

Przykładami moderni
stycznej architektury we 
Wrocławiu są budynki

Wrocławskiego Przedsiębior
stwa Przemysłu Spirytusowego 
„Polmos” przy ul. Monopolo
wej 4. Powstały one pod koniec 
lat dwudziestych XX w. jako 
wrocławska filia przedsiębior
stwa Reichsmonopolverwaltung 
fur Branntwein Verwertungs- 
stelle. Architektura założenia 
charakteryzuje się typową dla 
modernizmu symetrią i statyką 
kompozycji. Doskonale wi
doczna dominacja funkcji użyt
kowej nad dekoracyjną stanowi 
typową cechę zakładów pro
dukcyjnych, jednak obydwie te 
funkcje są w tym wypadku po
łączone w jedną całość, dzięki 
czemu założenie charakteryzuje 
się doskonałą harmonią.
Czas powstania i wygląd obiek
tów wskazują na równoczesny 
wpływ funkcjonalizmu i eks- 
presjonizmu. Ten pierwszy wy
rażony jest w antyhistoryzmie 
(brak nawiązania do stylu po
przednich epok), przejrzystości 
i prostocie - bryły wszystkich 
budowli są uproszczone, bogac
two ukryte jest w ekspresjoni- 
stycznych fakturalnych szcze
gółach fasad. Zaznaczona jest 
także dominacja dużych po
wierzchni okien, co prawdopo
dobnie było podyktowane wy
mogami użytkowo-produkcyj- 
nymi, ale współgra całkowicie 
z ideą nurtu. Widać to doskona
le na przykładzie budynku rek
tyfikacji i filtracji. Również po
ziome podziały budynku miesz
kalnego (obecnie siedziba ad
ministracji) i rozlewni - w po
staci gzymsów - oraz sam bu
dulec - prosta, „czysta” cegła - 
były typowe dla funkcjonali
zmu.
Z kolei wpływ ekspresjonizmu 
zauważalny jest przez wspo
mniane wyżej dekoracyjne fak
tury ceglane o ostrokrawędzia- 
stych, rytmicznych i geome
trycznych formach. Obrazują 
nam to detale architektoniczne 
na budynku rektyfikacji i filtra
cji, usytuowane symetrycznie
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1. Budynek rektyfikacji i filtracji

2. Budynek mieszkalny

3. Dawna brama wjazdowa 
(obecnie przebudowana)
z fragmentem muru ogrodzenia

4. Ekspresjonistyczny
detal architektoniczny
na budynku rektyfikacji

5. Szkic fragmentu zachodniej elewacji 
hali magazynowej

6. Wyposażenie wydziatu produkcji 
wódek kolorowych
z lat dwudziestych XX w.

(zdjęcia: Tomasz Szydełko, 
Remigiusz Pastusiak)
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na narożach budowli i przy 
wszystkich wejściach do niej. 
Są one również dobrze widocz
ne na budynku mieszkalnym ja
ko obramowania okien i drzwi. 
Bardzo ciekawym pod tym 
względem obiektem jest stara 
brama z efektownym otworem 
wjazdowym (dziś zabudowa
nym) i dekoracyjnymi oknami. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
także sam mur graniczny, który 
oglądany pod odpowiednim ką
tem daje optyczne złudzenie 
gładkości ściany.
Obecnie zakład zajmuje więk
szy teren niż pierwotnie, po
wstało tu kilka nowych budow
li, a zmiany nie omin^!_, meste- 
ty starej zabudowy. Rozbudowa 
zakładu realizowana jednak hv- 
ła obok starego założenia, dzię
ki czemu można podzielić za
kład na dwie części: starą i no
wą. Część nową cechuje typo
wy, czysto funkcjonalno-użyt- 
kowy, a czasami po prostu 
brzydki styl architektury prze
mysłowej tego okresu. Nato
miast pierwotna, historyczna 
część zakładu poddana została 
tylko niewielkim przekształce
niom. które nie były na szczę
ście zbyt drastyczne i nie inge
rowały w układ przestrzenny 
zabudowy. Dużą stratą była wy
miana części dawnej stolarki 
okiennej na plastikową. Nie jest 
to jednak strata nieodwracalna, 
ponieważ nowe okna zostały 
wstawione w oryginalne otwory 
okienne, bez jakichkolwiek mo
dyfikacji tych ostatnich. Jedy
nie w budynku magazynowym 
okrągłe okna zamieniono na 
prostokątne. Na szczęście za
chowały się typowo moderni
styczne okna o kształcie para
bolicznym. widoczne doskonale 
w budynku rektyfikacji i miesz
kalnym. Nie obeszło się rów
nież bez przebudowy wnętrz 
i rozbudowy niektórych obiek
tów (np. budynku mieszkalne
go). Jednak szczęśliwym trafem 
lub może raczej dzięki trosce 
ludzi za to odpowiedzialnych, 
wszelkie zmiany, przynajmniej 
na zewnątrz, nawiązują do stylu 
zabudowy modernistycznej. 
Wszystkie te przekształcenia 
związane były z unowocześnie
niem technologii. I o ile na ze
wnątrz zakład nie zmienił wy
glądu, to wewnątrz prawie 
wszystko jest nowe, gdyż pod
czas modernizacji stare urzą
dzenia usuwano na złom. Wy
jątkiem jest tutaj oddział zasta
wiania wódek kolorowych, 
gdzie do chwili obecnej można 
oglądać pizy pracy wyposaże
nie z lat dwudziestych. Wszyst
kie te urządzenia sprzed sie

demdziesięciu lat znajdują się 
w dobrym stanie, działają i wy
glądają niezwykle efektownie, 
ponieważ wykonane zostały 
w całości z miedzi. Znajdują się 
tutaj także potężne kamionkowe 
naczynia o pojemności kilkuset 
litrów, służące do przechowy
wania nalewów i morsów, czyli 
dodatków smakowych do kolo
rowymi alkoholi.
Obecna historia wrocławskiego 
przedsiębiorstwa rozpoczęła się 
pod koniec 1945 r., kiedy Pań
stwowy Monopol Spirytusowy 
przejął zabudowania fabryczne 
i przyległy do nich teren. Budyn
ki przetrwały wojnę w dość do
brym stanie, a niewielkie napra
wy wykonywano nie zmieniając 
istniejącej koncepcji architekto
nicznej z 1929 r., nie został tak
że zatarty układ przestrzenny. 
Na początku lat dziewięćdziesią
tych wrocławski „Polmos” był 
jednym z największych w Polsce 
producentów spirytusu rektyfi
kowanego, wyrobów alkoholo
wych oraz etanolu bezwodnego, 
stanowiącego dodatek do paliw 
ekologicznych. Właśnie z tym 
ogromem mocy przerobowych 
wiążą się dzisiejsze problemy 
zakładu. W związku ze spad
kiem zapotrzebowania rynku na 
wyroby alkoholowe w chwili 
obecnej zakład wykorzystuje 
około 30% swoich możliwości. 
Wiąże się to bezpośrednio z po
garszaniem się sytuacji finanso
wej firmy, a to, jak chyba łatwo 
się domyślić, wpływa na możli
wości konserwacji, remontów 
i utrzymywania w należytym 
stanie budynków o dużej warto
ści historycznej. Szkoda byłoby, 
gdyby tak ciekawy kompleks 
modernistycznej architektury 
przemysłowej popadł w ruinę 
lub został rozdzielony między 
małe spółki, nie zainteresowane 
utrzymaniem spójności zespołu. 
W celu uchronienia przed znisz
czeniem należy starą część za
kładu objąć ochroną konserwa
torską. Oprócz tego trzeba pod
jąć działania zmierzające do od
tworzenia stanu pierwotnego 
(stolarka okienna, funkcja użyt
kowa starej bramy) oraz zinwen
taryzować resztki starego wypo
sażenia. Z drugiej strony dziwne 
jest to, że wrocławski „Polmos” 
nie wykorzystuje swojej historii 
do reklamy i marketingu, być 
może dzięki temu udałoby się 
wypromować jakieś gatunki wó
dek, których sprzedaż poprawi
łaby kondycję finansową firmy.

Joanna Jamroziak 
Konrad Świderski

Warszawskie 
tramwaje
„Wcześniej słoń urodzi 10 sło- 
niątek niż doczekamy się elek
tryfikacji tramwajów...” - tak 
naśmiewał się w 1900 r. Bole
sław Prus w swoich kronikach 
z opóźnienia Warszawy w ze
lektryfikowaniu sieci tramwa
jów miejskich. Krytyka taka by
ła całkiem uzasadniona - tram
waje „z paiąkiem” kursowały 
już od 1881 r. po Berlinie, 

pem „A”, zaś przez warszawia
ków ochrzczone mianem „ko
gutów”. Wytwarzano je 
w dwóch niemieckich fabry
kach: „Maschinenfabrik” w No
rymberdze i „Falkenried” 
w Hamburgu. Do 1909 r. spro
wadzono łącznie 201 wagonów 
tego typu i - co jest ciekawost
ką - oznaczono numerami 
bocznymi od 2 do 204, bez fe

1

a w ostatnich latach XIX w. po
jawiły się m.in. we Wrocławiu, 
Lwowie, Gdańsku oraz na Gór
nym Śląsku. Nie znaczy to, że 
tramwajów w Warszawie nie 
było wtedy w ogóle. Jeździły od 
1866 r., a jakże! Tylko że były 
powolne i niezbyt komfortowe, 
bo miały napęd... „owsiany”.

Przetarg na elektryfikację sieci 
tramwaju konnego, rozpisany 
przez magistrat miasta pod ko
niec 1903 r., wygrała niemiecka 
firma „Siemens-Schuckert”. 
W 1905 r. Zarząd Tramwajów 
w Warszawie rozpoczął rozwie
szanie sieci trakcyjnej oraz wy
mianę torowiska. Rok później 
przybyły pierwsze wagony sil
nikowe, oficjalnie nazwane ty

ralnych „13” i „113”. Numer 
„1” zastrzeżono dla wagonu sa
lonowego, pozostającego 
w dyspozycji generał-guberna- 
tora warszawskiego. Dwukie
runkowe wagony „A” rozwijały 
prędkość do 25 km na godzinę; 
ich wnętrze podzielono na I i II 
klasę, jednocześnie zabierały 24 
pasażerów, tzn. tylu, ile było 
miejsc do siedzenia.

Uroczystego otwarcia tramwaju 
elektrycznego w Warszawie do
konano 26 marca 1908 r. na pi. 
Krasińskich, skąd przez Kra
kowskie Przedmieście, Królew
ską i Marszałkowską do Roga
tek Mokotowskich wiodła trasa 
pierwszej linii, oznaczonej nu
merem „3”. W ciągu następ-
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1-7. Historyczne wagony: wagon A (43) na linii McDonald’s w Dniu Dziec
ka (1); wagon C (257) na linii turystycznej „T” (2); wagon K (403) na linii 
wielkanocnej „W” (3); wagon K (445) na linii „B” w dniu uruchomienia tra
sy do Nowego Bemowa (4); wagony N (674) i A (43) przed wyjazdem na 
paradę w dniu 90-lecia tramwajów elektrycznych (5); wagon wieżowy 
W (2001) w oczekiwaniu na remont (6) oraz najmłodszy z eksponatów - 
wagon 13N (795) (7)

nych sześciu miesięcy zakoń
czono elektryfikację planowa
nej sieci (35 km torów) i uru
chomiono aż 16 linii, kursują
cych z częstotliwością od 3 do 7 
minut. W dość krótkim czasie 
Zarząd Tramwajów uzyskał 
świetną kondycję finansową 
i miano jednego z najlepszych 
na świecie przedsiębiorstw tego 
typu. Firma troszczyła się o byt 
swojej załogi - w latach 1911-
1914 uruchomiono trzy przed
szkola i szkoły dla dzieci tram
wajarzy. Poprawiano też wa
runki pracy: w latach 1914-
1915 planowano dostawę now
szych wagonów silnikowych 
(typ „B”) o większej mocy sil
ników do obsługi linii o dużym 
spadku (na Nowym Zjeździe

i Książęcej); przed pierwszą 
wojną dostarczono ich 35 sztuk. 
Podczas przebudowy zniszczo
nego w okresie wojny taboru 
zlikwidowano podział na klasy, 
zaś motorowych osłonięto od 
deszczu oszklonymi pomosta
mi. Dotarły nowe wagony do- 
czepne z Włoch i Belgii. W noc 
sylwestrową 1922 r. urucho
miono pierwszą linię nocną. 
Rok 1925 uznano za przełomo
wy - wysłużony tabor wzboga
cono wagonami typu „C” (bliź
niaczo podobnymi do typu „A”) 
z warszawskiej fabryki „Lilpop, 
Rau i Loewenstein” oraz typu 
„D” z fabryki ,JL. Zieleniewski- 
-Fitzer-Gamper” z Sanoka. 
W okresie międzywojennym 
znacznie rozszerzono sieć linii:
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tramwaje pojechały po nowym 
moście Poniatowskiego oraz 
dotarły m.in. do Boernerowa, 
Wilanowa, Gocławka, Nowego 
Bródna i Okęcia. Do 1939 r. 
sprowadzono do stolicy wiele 
nowych typów wagonów, suk
cesywnie oznaczanych od typu 
„E” aż do „J” - kilka z nich by
ło rozwiązaniami prototypowy
mi. Podczas drugiej wojny 
światowej tramwaje stały się je
dynym środkiem komunikacji 
miejskiej. Mimo rabunkowej 
gospodarki okupanta towarzy
szyły warszawiakom na każ
dym kroku; były świadkami 
licznych egzekucji i likwidacji 
getta oraz punktami kontakto
wymi ruchu oporu, a także ba
rykadami podczas powstania 
warszawskiego.
Po wyzwoleniu ogromnym wy
siłkiem odbudowywano siatkę 
połączeń warszawskich tram
wajów. Pierwsza powojenna li
nia ruszyła na Pradze 20 czerw
ca 1945 r., zaś w lewobrzeżnej 
Warszawie prawie 3 miesiące 
później. Jeszcze w tym samym 
roku rewindykowano z Berlina 
wagony silnikowe typu „K”, 
zwane potocznie „berlinkami”. 
Mimo pierwotnego przeznacze
nia ich dla Warszawy, zostały 
zrabowane podczas wojny 
przez Niemców wprost z wy
twórni i trafiły nad Szprewę. Po 
powrocie normalnotorowych 
(1435 mm) „berlinek” władze 
Warszawy wybrały dla nowo 
tworzonej sieci tramwajów 
„berlińską” szerokość toru, kła
dąc kres tramwajom szeroko
torowym (1525 mm). W związ
ku ze stopniowym ujednolica
niem torowisk, w latach 1946- 
1950 kursowały po mieście 
tramwaje o dwóch szeroko
ściach toru, zmuszając pasaże
rów do nieustannych przesia
dek. Braki wśród stołecznego 
taboru normalnotorowego uzu
pełniono w latach 1946-1949, 
sprowadzając z Wrocławia wa
gony typu „L” z 1901 r. i nowo
cześniejsze „Lw” z lat 1925- 
1929, wyprodukowane w zakła
dach „Linkc-Hoffmann We- 
rke”, czyli w późniejszym „Pa- 
FaWagu”. W 1949 r. chorzow
ski „Konstal” wyprodukował 
pierwsze powojenne wagony ty
pu „N”, budowane na podstawie 
konstrukcji niemieckiego wago
nu wojennego KSW (Krieg- 
strassenbahnwagen). Produko
wane także w innych wytwór
niach wagony silnikowe „N” 
z doczepami „ND” (wraz z póź
niejszymi wersjami) stały się 
podstawowym taborem użytko
wanym w powojennej Polsce. 
Dopiero w 1959 r. dołączyły do

8.9. Zabytkowe 
stupy 
trakcyjne
z charakterystycznymi 
wysięgnikami 
Siemensa:
rurowy 
przy pi-
Narutowicza (8)
i kratowy 
na ul.
Starzyńskiego (9)

8

(zdjęcia:
1-4, 8,9
- Filip 
Karoński,
5 - Maciej 
Turkowski,
6 - Dariusz 
Walczak,
7 - Hubert 
Kleban)

nich szybkobieżne tramwaje ty
pu „13N”.
Decyzję o utworzeniu stałej wy
stawy zabytkowych tramwajów 
przy Tramwajach Warszaw
skich podjęto w styczniu 1996 r. 
Dwa tygodnie wcześniej, stara
niem członków stołecznego 
Klubu Miłośników Komunika
cji Miejskiej, po ulicach kurso
wał pierwszy ogólnodostępny 

tramwaj zabytkowy - dochód 
przeznaczono na powstające 
Muzeum Tramwajów. Niestety, 
ogólna przychylność dla przed
sięwzięcia nie szła w parze 
z chęcią użyczenia terenu pod 
przyszłą placówkę, choć pier
wotnie plany zakładały zlokali
zowanie muzeum na terenie za
jezdni R-4 przy ul. Pstrowskie
go. Przeszkadzały także kolejne 

lokalizacje: przy zajezdni R-3 
na Mokotowie oraz przy Zakła
dzie Torowym (ul. Obozowa). 
Następnie powstała koncepcja 
umieszczenia muzeum na tere
nie dawnej elektrowni tramwa
jowej z 1908 r. przy ul. Przy- 
okopowej. Niestety, mimo po
zytywnego zatwierdzenia po
mysłu przez stołecznego kon
serwatora zabytków sprzeciw 
zgłosiły władze Gminy-Dzielni- 
cy Wola, planujące w tym miej
scu centrum handlowo-rozryw- 
kowe. Ostatnia koncepcja 
umieszczenia stołecznego Mu
zeum Tramwajów przy zajezdni 
na ul. Kawęczyńskiej jest z ko
lei nie do zaakceptowania przez 
samych zainteresowanych. 
Wiąże się z planowaną budową 
trasy szybkiego ruchu N-S, za
przestaniem eksploatacji za
jezdni, a zarazem skandaliczną 
decyzją o mającej nastąpić lada 
dzień likwidacji zabytkowego 
torowiska na ul. Ząbkowskiej. 
Niestety, od pomysłu do realiza
cji droga daleka, a trasa N-S na
dal istnieje tylko w sferze po
mysłów, więc szanse na otwar
cie muzeum w tym miejscu 
w ciągu najbliższych 10 lat wy
dają się raczej znikome!
Wobec tak nieprzychylnej per
spektywy cieszy fakt, że liczba 
zgromadzonych wagonów hi
storycznych rośnie z roku na 
rok. Najstarszy z tych spraw
nych technicznie - wagon typu 
„A” o numerze bocznym „43” 
pamięta jeszcze czasy cara Mi
kołaja II; kolejny (typ „C” o nu
merze „257”) wszedł do eksplo
atacji w 1925 r. Odrestaurowa
ne z wagonów technicznych 
„berlinki” (typ „K”, numery 
„403” i „445”) być może wi
działy Hitlera w zwycięskim 
niegdyś Berlinie, fantastycznie 
odbudowana „enka” (typ „N”, 
numer „674”) przez Miejski Za
kład Naprawy Tramwajów 
w Krakowie na zlecenie cho
rzowskiego „Konstalu”, pamię
ta trudne lata powojenne, a jej 
bliźniacza siostra pochwalić się 
może jedynym w zbiorach wa
gonem doczepnym (typ „4NJ”, 
numer „838” wraz z doczepą ty
pu „4ND1”, numer „1811”). 
Niespodzianką jest też jeden 
z wagonów dominującego na 
mieście typu „13N”, zachowa
ny w oryginalnym malowaniu 
z 1969 r. (o numerze bocznym 
„795”). Wśród eksponatów 
znajdują się prawdziwe „pereł
ki”: pierwszy warszawski wa
gon do naprawy sieci, tzw. wie
żowy z lat dwudziestych (typ 
„W” o numerze „2001”) oraz 
sprowadzony niedawno z Wro
cławia wagon typu „Lw” z 1925
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r. o numerze „526” (identyczny 
jak te. które rewindykowano po 
drugiej wojnie). Na remont ge
neralny oczekuje jeszcze kilka 
„enek”, zaś w najbliższym cza
sie do Warszawy przybędzie 
tramwaj przegubowy typu 
„102Na” o numerze „42”. Pro
totyp wagonu tego typu testo
wano w połowie lat sześćdzie
siątych na warszawskich uli
cach. Choć nie zdał egzaminu, 
fakt ten także należy do historii 
stołecznych tramwajów. W dal
szych planach pozostaje spro
wadzenie z Pskowa wagonu ty
pu „X (CH)”, kursującego 
w czasie okupacji oraz wagonu 
doczepnego typu „LOWA” 
z Rostocka, jeżdżącego w poło
wie lat pięćdziesiątych.
Powstające muzeum może po
chwalić się też kilkoma ekspo
natami usytuowanymi „in si
tu” i pochodzącymi sprzed 
pierwszej wojny. Na między
torzu w pobliżu pl. Narutowi
cza zachował się stawiany za
zwyczaj w śródmieściu po
dwójny rurowy słup trakcyjny 
z wysięgnikami Siemensa, 
a przy ul. Starzyńskiego (loka
lizacja wtórna) stoi jego krato
wy odpowiednik, umieszczany

zawsze na przedmieściach. Na 
chodniku nieuczęszczanej dziś 
ul. Granicznej zachował się 
wysoki słup trakcyjny z cha
rakterystycznym mocowaniem 
lampy ulicznej, tzw. pastora
łem. Prawdziwym „rodzyn
kiem” jest otwarty w czerwcu 
1998 r. z inicjatywy m.in. Ko
ła Miłośników Bródna „skan
sen” tramwajowy przy ul. Wy
sockiego. Składa się z czte
rech słupów trakcyjnych 
z przewodami i osprzętem Sie
mensa oraz odcinka torów 
o długości 60 m, położonych 
na najbardziej praskich „ko
cich łbach". Do ciekawostek 
należy też zaliczyć fragmenty 
„szerokich" torów, zachowane 
w miejscach, w których po 
drugiej wojnie nie wznowiono 
ruchu tramwajowego: na ul. 
Bohaterów Getta przy Arsena
le oraz prawie na całej długo
ści ul. Chłodnej. Teren przy
szłego muzeum wzbogacą tak
że elementy infrastruktury 
tramwajowej: poczekalnia
z 1933 r., jeszcze do niedawna 
stojąca przy pętli na Kole, 
oraz oryginalna wiata przy
stankowa z lat sześćdziesią
tych (kilka z nich nadal służy 

pasażerom). Zwracają uwagę 
m.in. płaszcze zimowe z lat 
pięćdziesiątych oraz szczypce 
konduktorskie.
Oficjalnie warszawskie Mu
zeum Tramwajów jeszcze nie 
istnieje, lecz paradoksalnie 
przejawy jego działalności są 
widoczne na stołecznych uli
cach. Od 1996 r. w letnie 
weekendy Tramwaje War
szawskie wraz z Klubem Miło
śników Komunikacji Miejskiej 
uruchamiają sezonową linię 
turystyczną „T". obsługiwaną 
wagonami historycznymi. Po
nadto muzealny tabor obsługu
je linie okolicznościowe, m.in. 
linię „B” uruchomioną z okazji 
otwarcia linii do Nowego Be
mowa. linię „F” z okazji ferii 
zimowych, mikołajkową linię 
„M” czy kursującą co roku 
dyngusową linię „W". Zdarza
ją się też linie uruchamiane 
„na życzenie”, np. przez 
McDonald’sa. Literowe ozna
czenia linii specjalnych nawią
zują do tradycji przedwojen
nych, kiedy tak oznaczano li
nie okrężne lub podmiejskie, 
choć wyjątkowo pojawiają się 
oznaczenia cyfrowe, odgórnie 
zarezerwowane dla linii „nor

malnych", np. w marcu 1998 r. 
wszystkie czynne wagony hi
storyczne obsługiwały linię 
„90". uruchomioną z okazji 
90-lecia warszawskich tram
wajów.
Najbardziej palącym proble
mem, nękającym organizatorów 
muzeum, jest brak stałego miej
sca składowania eksponatów. 
Będące w posiadaniu Tramwa
jów Warszawskich (a w rzeczy
wistości stanowiące własność 
miasta), pieczołowicie odre
staurowane wagony zabytkowe, 
nadal garażują „pod chmurką” 
w kilku miejscach, zaś przeróż
ne, zazwyczaj unikatowe „dro
biazgi” rozproszone są po do
mach prywatnych. Wydaje się, 
że wpisane do rejestru zabyt
ków eksponaty warszawskiego 
Muzeum Tramwajów zasłużyły 
na lepsze traktowanie. Wzorami 
godnymi naśladowania służą 
stolice niemal wszystkich kra
jów Unii Europejskiej, a naj
bliższy przykład - to Kraków 
z zajezdnią tramwajową (XIX- 
XX w.) wpisaną do rejestru za
bytków i mieszczącą historycz
ny tabor tramwajowy.

Filip Karoński

Konna zajezdnia
Poprzednikami warszawskich tramwajów 

elektrycznych były tramwaje konne. 
Pierwsza linia tzw. tramwaju kolejowego ru
szyła 11 grudnia 1866 r., zapewniając ko
munikację między trzema ślepo zakończo
nymi dworcami o różnym rozstawie torów: 
Wiedeńskim, Petersburskim i Terespolskim. 
Wybudowana przez Towarzystwo Dróg Że
laznych Rosyjskich szerokotorowa (1525 
mm) linia tylko w niewielkim stopniu zaspo
kajała potrzeby mieszkańców miasta.
15 lat później, 18 października 1881 r. odda
no do eksploatacji sieć konnych tramwajów 
miejskich, eksploatowaną przez belgijską 
spółkę „Societe Generale de Tramways”. 
Od poprzednich odróżniały się czterokrot
nie dłuższą trasą i lżejszymi wagonami, 
w których istniał już podział na I i II klasę. 
Jedynym zachowanym do dziś miejscem, 
pozwalającym przy odrobinie wyobraźni od
tworzyć atmosferę tętniącej odgłosami 
tramwajowych podków warszawskiej ulicy 
z końca XIX w., jest teren dawnej „remizy” 
przy ul. Inżynierskiej 6 na Pradze. Czasy 
konnych zaprzęgów pamięta jedynie zaple
cze (dość rzadko udostępniane), zaś ozdo
biony herbem Warszawy budynek kamieni
cy pochodzi z lat dwudziestych XX w. Naj

większą wartość dla historii stołecznych 
tramwajów przedstawia główna brama (wy
jazdowa?) z wielkimi drewnianymi drzwiami 
i taką samą lawą (służącą może ówczesne
mu dyspozytorowi) oraz fragment „szero
kich" torów. Istniejące wewnątrz zabudo
wań zaplecza haki prawdopodobnie służyły 
do wiązania koni. Na teren dawnej „wozow
ni” prowadzi też druga brama, usytuowana 
pod kątem ostrym do osi ulicy. Niestety, 
w niej nie przetrwały żadne ślady.
W okresie funkcjonowania tramwaju kolejo
wego praska zajezdnia była jedynym zaple
czem, następnie jako jedna z czterech re
miz służyła konnym tramwajom miejskim. 
Zachowane do dziś torowisko prawdopo
dobnie pochodzi z okresu uruchomienia 
trakcji elektrycznej, gdy szyny wymieniono 
na cięższe, a zajezdnia z racji malej pojem
ności została przystosowana dla wagonów 
gospodarczych. Od 1920 r. dawna remiza 
tramwajów konnych na Pradze służyła war
szawskim autobusom. Obecnie użytkowana 
jako budynek mieszkalny nie należy do 
Tramwajów Warszawskich, (fk)

1.2. Brama dawnej zajezdni (1) 
i fragment szyn tramwajowych (2)
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Słynny
Osiemdziesiąt lat temu, 

21 kwietnia 1918 r. 
we Francji, na północ 
od Vaux-sur-Somme pod

czas lotu bojowego został ze
strzelony i zginął Manfred 
von Richthofen, as lotnictwa 
myśliwskiego. Od koloru 
samolotu zwany Czerwo
nym Baronem, miał na kon
cie rekordową liczbę osiem
dziesięciu zestrzeleń. Angli
cy, utrzymujący ten odcinek 
frontu, pochowali go z ho
norami wojskowymi, pisząc 
na szarfie: „mętnemu, god
nemu przeciwnikowi”. Pa
mięć o Richthofenie trwa do 
dziś w Niemczech, ale także 
w Anglii oraz w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie ceni 
się lotnicze tradycje i gdzie 
istnieje wiele klubów Richt- 
hofenowskich. W naszym 
kraju pochodzący z Dolnego 
Śląska sławny lotnik pozo- 
staje prawie nieznany, choć 
w Świdnicy przetrwało kil
ka związanych z nim miejsc 
i pamiątek.
Manfred von Richthofen 
urodził się w 1892 r. we 
Wrocławiu, w domu (nieist
niejącym już) przy ul. Cesa
rza Wilhelma 92 (dziś ul. 
Powstańców Śląskich). Po 
przodkach, od dawna osia
dłych na Śląsku, odziedzi
czył tytuł barona. W 1901 r. 
rodzina przeniosła się do 
Świdnicy, do piętrowej willi 
przy ul. Strzegomskiej 19 
(dziś ul. Sikorskiego). Po 
rocznej nauce w Gimnazjum 
Ewangelickim (obecnie 
Szkoła Podstawowa nr 10) 
Manfred wstąpił do korpusu 
kadetów w Legnickim Polu. 
Służbę wojskową rozpoczął 
jako kawalerzysta w 1. regi
mencie ułanów w Miliczu. 
Do lotnictwa, formacji eks
cytującej romantyzmem 
przestworzy, zgłosił się 
w czasie wojny, w połowie 
1915 r. Początkowo latał ja
ko obserwator w rejonie 
Gorlic i Rawy Ruskiej, 
wspierał więc także naszych 
legionistów. Potem, w 1916 
r., już jako pilot, stacjono
wał w Kowlu na Wołyniu 
i bombardował rosyjskie po
zycje w rejonie działań 

lotnik
I Brygady Legionów. We 
wrześniu 1916 r. przeniesio
ny został na front zachodni, 
do elitarnego 2. klucza my
śliwskiego. Tu szybko zy
skał sławę znakomitego pi
lota i groźnego przeciwnika. 
Od początku 1917 r. dowo
dził własnym, 11. kluczem 
myśliwskim, w lipcu 1917 r. 
objął dowództwo Eskadry 
Myśliwskiej nr 1. Wkrótce 
otrzymał nowy samolot - 
trójpłatowiec Fokker Dr. I, 
odtąd ściśle związany z jego ■) 
nazwiskiem. Latał na nim 
do końca, a ostatnie zwycię
stwo odniósł na dzień przed 
śmiercią. Pierwszy, połowy 
pogrzeb Czerwonego Baro
na odbył się w miejscowości 
Fricourt. Dzień później ka
nadyjski pilot zrzucił jego 
kolegom informację 
o śmierci i zdjęcie z pogrze
bu. Po wojnie trumnę spro
wadzono na Cmentarz In
walidów w Berlinie. 
W 1975 r. szczątki lotnika 
przeniesiono raz jeszcze - 
do kwatery rodzinnej 
w Wiesbaden.
Matka Manfreda mieszkała 
w Świdnicy do 1945 r. i kul
tywowała pamięć syna. 2 
W kwietniu 1933 r. na pię
trze jej domu otwarte zosta
ło muzeum, zbiór różnych 
pamiątek; ul. Strzegomską 
przemianowano wówczas 
na Richthofena. Po zajęciu 
Świdnicy przez Armię 
Czerwoną w 1945 r. ekspo
naty muzeum zostały roz- 
grabione lub wywiezione do 
Rosji. List matki do Stalina 
w tej sprawie pozostał bez 
odpowiedzi. Gdy w 1922 r. 3 
w świdnickim Kościele Po-

1. Willa 
Richthofenów 
w Świdnicy

2.3. Pamiątkowy 
kamień (2)
i obecny 
stan 
pomnika (3)

(zdjęcia: 
Jarosław
Komorowski)

koju urządzono Salę Pamię
ci (zachowaną, ale zwykle 
niedostępną), na jednej 
z wielkich tablic, wśród se
tek poległych na frontach 
Wielkiej Wojny, wypisano 
złotymi literami także na
zwisko Richthofena. 
Wkrótce potem na prome
nadzie w parku przy Strze
gomskiej, niedaleko domu 
rodziców, położono grani
towy kamień pamiątkowy 
z wykutym nazwiskiem 
i datą śmierci lotnika. Ze

pchnięty pod płot, w zaro
śla, przetrwał, choć mało 
kto wie o jego istnieniu. 
W dziesiątą rocznicę śmier
ci postanowiono uczcić 
Richthofena okazalszym po
mnikiem, usytuowanym 
przy tejże promenadzie. 
Z granitowych bloków zbu
dowano rozległy taras - 
kwietnik. W jego wyekspo
nowaną frontową ścianę 
wmurowano tablicę z por
tretową plakietą z brązu 
i okolicznościowymi napi

sami. Kamienna konstrukcja 
zachowała się w stanie 
umożliwiającym ewentual
ne odtworzenie, tylko kto 
miałby się tym zająć? Rich
thofen jest obiektem nie
słabnącego zainteresowania 
w wielu krajach - ale nie 
w mieście jego młodości. 
Choć na spełnieniu obo
wiązku historycznej pamięci 
można by w tym wypadku 
jedynie zyskać.

Jarosław Komorowski
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Poszukiwanie generała
Czy bohater Savannah 

przeniesiony został 
do pomnika na miej
skim placu, czy spoczywa 

na dnie morza? Takie pyta
nie krąży wokół kolumny 
wzniesionej ku pamięci Ka
zimierza Pułaskiego (1747- 
1779), jednego z amerykań
skich generałów wojny 
o niepodległość, wcześniej 
uczestnika konfederacji 
barskiej. Związane z nim 
od lat muzeum w Warce 
przeżywa najazd potomków 
generała...
W 1779 r. amerykański 
Kongres uchwalił wzniesie
nie w Savannah pomnika 
poświęconego Pułaskiemu 
w okolicy reduty Spring 
Hill i drogi do Augusty, 
wzdłuż której atakował 
i został śmiertelnie ranny. 
Jest to marmurowa kolum
na o wysokości 18 m z pła
skorzeźbami przedstawiają
cymi herby Rzeczypospoli
tej i stanu Georgia. Dwa lata 
temu Amerykanin polskiego 
pochodzenia, Edward Pin- 
kowski, odkrył w krypcie 
pod pomnikiem skrzynkę 
z napisem, że zawiera 
szczątki Pułaskiego. Prze
znaczył 25 tys. dolarów, że
by wyjaśnić, gdzie faktycz
nie spoczął po śmierci bo
hater Polski i Ameryki - na 
lądzie czy też w morzu. 
Zbiegło się to w czasie, kie
dy udoskonalono technikę 
analizy DNA i być może 
ona właśnie zostanie wyko
rzystana do udowodnienia 
tożsamości ludzkich szcząt
ków. Edward Pinkowski, 
historyk i pisarz z Filadel
fii, im głębiej wnika w ży
cie bohatera, tym jego wi
zerunek wydaje mu się 
mniej jednoznaczny. Puła
ski przybył statkiem „Mas
sachusetts” do portu Mar
blehead koło Bostonu 23 
lipca 1777 r. Udał się do Je
rzego Waszyngtona, aby 
przedłożyć listy polecające

1. Jeden z wielu portretów generała Kazimierza Pułaskiego

z Francji i został amerykań
skim generałem. Za pienią
dze zdobyte od Kongresu 
miał uformować legion. 
Marzył o prawdziwym polu 
bitwy, żeby zabłysnąć od
wagą, śmiałością manewru, 
brawurą uderzenia na wro
ga. Tymczasem polecano 
mu pilnować korsarskich 
okrętów lub jechać na in
diańskie pogranicze. To 
ostatnie traktował jako upo
korzenie, w liście do Wa
szyngtona pisał, że „nie 
może go zadowolić walka 
Z nieprzyjacielem niegod
nym zwalczania, nad któ
rym zwycięstwo nie przy
nosi zaszczytu”. Otrzymał 
wreszcie rozkaz marszu 
z legionem do Karoliny 
Południowej, na główny 
teren działań wojennych. 
Zmusił Brytyjczyków do 
odstąpienia od oblężenia 
Charlestonu, ale zmari na 

skutek ran odniesionych 
podczas szturmu na Savan
nah, za co uznany został za 
bohatera narodowego 
USA; dziś rocznica jego 
śmierci 11 października 
obchodzona jest jako 
Dzień Pułaskiego. Tego 
dnia został ranny w pa
chwinę kartaczem wystrze
lonym z reduty brytyjskiej 
pod Savannah. Metalowy 
fragment utkwił w mięśniu 
uda i nie byłby śmiertelny, 
gdyby nie zakażenie rany. 
Żołnierze przenieśli Puła
skiego na tyły, chirurg za
brał się do operacji, potem 
Pułaski znalazł się na bry
gu „Wasp”, ten zaś dopie
ro po dwóch dniach odpły
nął do Charlestonu z ran
nymi. Pułaski zmarł na peł
nym morzu, a zwłoki 
wrzucono do Atlantyku. 
Taka jest jedna wersja jego 
pochówku.

Wkrótce zaczęto wskazy
wać na inne miejsce po
grzebu - wyspę św. Heleny. 
Towarzysz broni Pułaskie
go, niejaki Litomierski, za
żądał, aby wyprawiono go 
szalupą na brzeg, a on po
chowa swego generała 
w ziemi. Pogrzeb miał też 
odbyć się na plantacji 
w Greenwich koło Savan
nah. tam kultywowano tra
dycje grobu Pułaskiego do 
połowy XIX w., szczegól
nie że ówcześni antropolo
dzy potwierdzili autentycz
ność wydobytej z grobu 
czaszki i skonfrontowali ją 
z podobizną generała - 
w dokumentacji wskazywa
no na „zadziwiające podo
bieństwo” . W mogile zna
leziono jeszcze krzyż 
i ostrze lancy ułańskiej - 
dowód, że „byt to żołnierz 
z legionu Pułaskiego, 
a może nawet Polak”. Jed
nak badania te nie rozwiały 
wszystkich wątpliwości, 
choć szczątki generała 
przeniesiono do krypty po
mnika w Savannah. Teraz, 
po wielu latach analiza 
DNA ma pomóc ustalić, 
czy faktycznie Kazimierz 
Pułaski spoczywa pod ko
lumną w Savannah.
W październiku 1997 r. 
przyjechał do Polski wraz 
z amerykańskimi specjali
stami z dziedziny antropo
logii, genealogii i medycy
ny sądowej Edward Pin- 
kowski. Wzięli oni udział 
w sesji poświęconej gene
rałowi w rodzinnym dwor
ku Pułaskich w Warce. To 
była okazja, żeby dowie
dzieć się, że choć polsko- 
-amerykański bohater zmarł 
bezpotomnie, to w rodzin
nym kraju pozostało wielu 
jego krewnych. Poszukiwa
no przede wszystkim po
tomków z linii żeńskiej.
Oto kościół parafialny 
w Warce, gdzie, jak przy
puszczano, mogła być 
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pochowana matka Kazimie
rza - Marianna Pułaska 
z domu Zielińska, herbu 
Świnka. Budynek jednak 
kilkakrotnie palił się, zale
wała go woda, zaś doku
menty zachowały się w śla
dowych ilościach. Z kolei 
zajęto się poszukiwaniem 
miejsca pochówku siostry 
generała - Joanny. Wyszła 
ona za mąż za Anastazego 
Walewskiego z Walewic 
(jego druga żona Marianna 
Łączyriska miała głośny ro
mans z Napoleonem). Nie
stety, dokumenty dotyczące 
siostry również już nie ist
nieją. Druga z sióstr, Wik
toria, wstąpiła do klasztoru 
Zgromadzenia Sióstr Kano- 
niczek w Warszawie, przy
bierając imię siostry Anny. 
Na Cmentarzu Powązkow
skim znajduje się zabytko
wy grób zakonnicy, lecz 
w czasie wojny został ogra
biony i zniszczony. W ro
dzinie Pułaskiego były 
jeszcze trzy siostry: Moni
ka, Paulina i Teresa. 
Inicjator akcji poszukiwania 
żeńskich potomków genera
ła znalazł wreszcie grób 
wnuczki jednej z jego sióstr, 
Teresy Witkowskiej, zmarłej 
w 1861 r. i pochowanej na 
cmentarzu w Promnej koło 
Radomia. Z kolei w USA 
dotarł do grobu Józefy Ja
rockiej z domu Suffczyń- 
skiej, wnuczki Pułaskiego. 
Wyemigrowała ona z kraju 
i spoczywa na cmentarzu 
w Brooklinie. Poszukiwania 
trwają nadal. Jeśli żyjący 
krewny, potomek sióstr Pu
łaskiego, zostanie odnalezio
ny i odda próbę krwi na test 
DNA, wówczas nie trzeba 
będzie starań o zezwolenie 
na ekshumację grobów 
krewniaczek w Promnej 
i Brooklinie.
Minęły dwa lata od odnale
zienia kości w krypcie po
mnika na placu Monterey 
w Savannah. Zabrane spod 
kolumny 27 września 1996 
r., zawinięte w celofan 
i przechowywane w biurze 
śledczym stanu Georgia, 
przekazały dotychczas wie-

3

le interesujących informa
cji. „Proces udowadniania 
tożsamości szczątków po
sunął się o krok - napisał 
do mnie w jednym z listów 
p. Edward. Zachowało się 
80% kości szkieletu, na 
podstawie których dr Ja
mes Metts wraz z zespołem 
naukowców wywnioskowa
li, że była to osoba odpo

wiadająca ogólnemu opi
sowi postaci Pułaskiego. 
Rentgen kości prawej ręki 
wskazuje na stare urazy, co 
zgadza się z faktem , że pra
wa ręka tego rycerza była 
złamana w potyczce nieda
leko miejscowości Grab 
w czasie konfederacji bar
skiej; podczas rekuperacji 
nie był w stanie pisać li-

2.3. Pomnik Pułaskiego
w Savannah: 
widok ogólny (2) 
i płaskorzeźba 
przedstawiająca 
rannego generała 
na koniu (3)

stów. Kości nóg wskazują 
na typowe dla kawalerzy- 
sty zdeformowanie - stały 
się pałąkowate od ciągłej 
jazdy konnej podczas bez
nadziejnej walki o polską 
niepodległość. Lewa kość 
udowa ma zmieniony kolor 
w porównaniu do prawej. 
Naukowcy nie mogą jednak 
potwierdzić, czy na pewno 
metalowy odłamek spowo
dował śmierć badanego; 
rentgen nie wykazał żad
nych śladów metalu 
w szczątkach”.
Materiał genetyczny na test 
DNA wydobyty został 
z jednego z zębów i przy
wieziony do Polski z na
dzieją na rychłe przeprowa
dzenie badania porównaw
czego. Wyniki będą znane 
pod koniec roku. Czy przy
niosą niezbite dowody na 
to, że gen. Pułaski napraw
dę pochowany został na 
plantacji w Greenwich, 
a potem jako bohatera naro
dowego przeniesiono go do 
Savannah? Jeśli badania bę
dą uwieńczone sukcesem, 
wówczas dla amerykańskiej 
Polonii stanie się to jednym 
z największych wydarzeń. 
Już dziś mowa jest o po
nownym pogrzebie genera
ła w październiku 1999 r. 
Tymczasem pozostawiony 
przez niego majątek nabiera 
wartości. Amerykanie za 
zasługi wojenne ofiarowali 
mu ziemię oraz gratyfikację 
w wysokości 500 dolarów. 
Wartość gruntu, na którym 
stoi teraz Chicago, szacuje 
się już na setki milionów, 
jednak o rekompensacie 
władze nie chcą nawet słu
chać. Natomiast zdepono
wane w banku przed dwu
stu laty 500 dolarów dziś 
osiągnęły wartość 50 milio
nów. Komu zatem przypad- 
nie spadek?

Hanna Markert
34



ROZMAITOŚCI

Codzienna potrzeba piękna

Architektura - to nie tylko 
zewnętrzna bryła budowli 

i jej wewnętrzna przestrzeń, 
lecz także wiele detali i przed
miotów trwale budowlę wypo
sażających. Wzmacniają one 
wyraz stylowy, świadczą 
o upodobaniach fundatorów 
i talentach rzemieślników. Ten 

nych zbiorów kafli. Cierpliwe 
zabiegi pracowników Mu
zeum, szczególnie autorek 
wystawy (Agnieszki Goli, Be
aty Fekecz-Tomaszewskiej 
i Magdaleny Ławickiej), do
prowadziły jednak po latach 
do stworzenia najbardziej re
prezentatywnej w Polsce ko

rów rusałki. Zaobserwować 
można także, jak motywy flo- 
ralne odtwarzane realistycz
nie w dziełach secesyjnych 
zaczynają być z czasem 
upraszczane i geometryzowa- 
ne. Tę tendencję reprezentuje 
seria witraży z przedstawie
niami pejzaży. Jeden witraż,

zdobiących centralne miejsca 
pieców. Jest to niezwykle bo
gaty zestaw, w którym wyróż
nia się grupa czterech kafli 
neorenesansowych, a szcze
gólnie piękne są kafle secesyj
ne. Na tych ostatnich odna
leźć można ulubione kwiaty 
secesji: osty, lilie wodne, na-

1

ostateczny kształt dzieła archi
tektonicznego współtworzą 
różne dziedziny rzemiosł, do
wodząc jednocześnie potrze
by piękna w człowieku, który 
nawet pospolite, użytkowe 
przedmioty jest w stanie za
mienić w dzieła sztuki. Udo
wadnia to otwarta pod koniec 
czerwca w Muzeum Architek
tury we Wrocławiu stała wysta
wa „Architektoniczne rzemio
sło artystyczne od XII do XX 
wieku”. Jest to jednocześnie 
dokument kolekcjonerskich 
zabiegów tego muzeum od 
czasu jego powstania w 1965 
r. Owo zbieractwo odbywało 
się przez wiele lat na przekór 
różnym oporom i modom, po
nieważ stare piece kaflowe 
i żeliwne, oszklenia w starych 
ramach okiennych, klamki czy 
kraty piecowe nie uchodziły 
przez długi czas za przedmio
ty godne ochrony. Wiele 
z nich pozyskano z rozpadają
cych się śląskich pałaców czy 
przebudowywanych wrocław
skich kamienic, np. piece 
przekazywane byty w formie 
potłuczonych i niekomplet

lekcji witraży, pieców i różne
go rodzaju przedmiotów me
talowych.
Szczególny walor owej kolek
cji polega właśnie na jej kom
pletności, dzięki czemu na 
wystawie prześledzić można 
rozwój techniki zdobienia 
okien od najstarszego w Pol
sce witraża z około 1190 r., 
przez dwa witraże gotyckie 
w oryginalnych oprawach oło
wianych, zbiór nowożytnych 
witraży gabinetowych, liczne 
witraże historyzujące z XIX w., 
aż po witraże secesyjne czy 
w stylu art deco. Kilka witraży 
historyzujących nosi sygnatu
ry znanych niemieckich pra
cowni, jak witraże herbowe 
z pracowni Geigesa we Fry
burgu czy witraż wzorowany 
na średniowiecznej iluminacji 
z wyobrażeniem Henryka Pro- 
busa, pochodzący z działają
cego we Wrocławiu do drugiej 
wojny warsztatu Seilera. Du
żym kunsztem odznacza się 
biała szyba drzwiowa, na któ
rej techniką wielokrotnego 
trawienia przedstawiono po
stać brodzącej wśród nenufa- 

1. Ekspozycja 
pieców
i witraży 
z XIX i XX w.

2. Piec 
gabinetowy 
w formie 
egipskiej 
kobiety
z początku 
XIX w.

(zdjęcia: 
Krzysztof 
Mazur)

o ściśle symetrycznej kompo
zycji, ukazuje pejzaż ogrodo
wy z fontanną, dwa inne, bliź
niacze, stworzone są z barw
nych owali, najbardziej zaś 
abstrakcyjnie traktuje motywy 
kwietne oszklenie drzwiowe 
z motywem tulipanów w stylu 
art deco.
Wystawa pokazuje także roz
wój pieca od średniowiecz
nych, budowanych z garnków 
o otworach skierowanych na 
zewnątrz, przez fragmenty 
pieców kaflowych zdobionych 
scenami religijnymi, baroko
wych, historyzujących, aż po 
kolumnowe piece żeliwne 
z różnych śląskich hut. Ten 
zbiór uzupełnia kolekcja tzw. 
serc piecowych, czyli kafli 

sturcje oraz w charaktery
styczny dla tego stylu sposób 
potraktowaną faunę: łabędzie, 
ważki czy tokującego głuszca. 
Duże zaciekawienie wzbudza 
inspirowany modą na Egipt na 
początku XIX w. piec żeliwny 
w kształcie nagiej egipskiej 
kobiety. Trzecim składnikiem 
wystawy są rozmaite przed
mioty metalowe: gotyckie 
zamki do drzwi z zachowany
mi kluczami, kraty okienne 
i piecowe, klamki z różnych 
epok o najróżniejszych ozdo
bach (w tym szczególnie pięk
na klamka neogotycka ze 
szkła rubinowego), dekoracyj
ne zawiasy czy żyrandole.

Cezary Wąs
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Akcja cmentarze

Nr 173
Na skraju lesistego wzgórza, 

skąd roztacza się przepiękna 
panorama podtarnowskiej wsi 

Pleśna, przy żółtym szlaku tury
stycznym wiodącym na górę Wat, 
usytuowany jest niewielki cmen
tarzyk - pamiątka ciężkich bojów 
zimy 1914 i wiosny 1915 r. Nosi 
on numer 173 i jest jednym z 400 
cmentarzy założonych przez 
Kriegsgraber Abteilung w latach 
1916-1918 na terenach ówcze
snej Galicji Zachodniej dla upa
miętnienia polegtych z wrogich 
sobie armii. Na cmentarzu nr 173 
pochowani są żotnierzez 14., 59., 
81. i 82. pułków piechoty au
striackiej, 2. pułku strzelców tyrol
skich, 15. pułku armat polowych 
- razem 34 Austriaków oraz 29 
Rosjan w dziewięciu mogiłach 
zbiorowych i 32 pojedynczych. 
Projektantem cmentarza byt Sig- 
fried Haller, komendant VI Okręgu

1. Drogowskaz 
do cmentarza 

nr 173

2. Widok 
na cmentarz 

i kapliczkę

3. Cmentarz 
znajduje się 
pod opieką 

dzieci

(zdjęcia: 
Agnieszka 
Partridge)

ny. Na jednej ze ścian kapliczki 
widnieje niemiecka inskrypcja, 
która w języku polskim brzmi: 
„/ znów grożąc wróg puka do na
szych świętych granic. Uczcie się 
wnuki od nas trudnego obowiąz
ku ofiary".
Pól kilometra poniżej cmentarza, 
tuż przy szosie Pleśna-Rychwałd 
znajdują się dwa kamienne dro
gowskazy, które postawili au
striaccy budowniczowie po to, 
aby wskazać drogi wiodące do 
cmentarzy i pomóc rodzinom po
legtych w odnalezieniu mogił swo
ich bliskich. Jeszcze po pierwszej 
wojnie światowej można było na 
nich odczytać napisy w językach 
niemieckim i polskim, informujące 
o trzech cmentarzach przy górze 
Wat i cmentarzu nr 173. Niestety, 
niemieckie napisy zatarto cemen
tem. Takie drogowskazy są na te
renie Polski unikatowe.
Opiekę nad mogiłami sprawują 
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Bronisława Czecha w Pleśnej. 
Dzięki odwiedzającym austriackie 
groby członkom Austriackiego 
Czarnego Krzyża wzrasta świado-

Oddzialu Grobów Wojennych 
z Tarnowa. Z pochodzenia Nie
miec, jako porucznik w stanie 
spoczynku został powołany do 
służby. Dzięki jego sprawnemu 
kierownictwu cmentarze założo
no w przewidywanym terminie 
i z przestrzeganiem wszelkich ka
nonów sztuki budowlanej. Kie
rownikiem artystycznym i głów

nym projektantem byt wiedeński 
rzeźbiarz Heinrich Scholz. Cmen
tarz nr 173 Sigfried Haller zapro
jektował jako cmentarz połowy 
o nieregularnym kształcie z mogi
łami porozrzucanymi na nierów
nościach terenu. Do końca lat 
pięćdziesiątych w centrum cmen
tarza na mogile zbiorowej wznosił 
się kamienny kopiec zwieńczony 

betonowo-żeliwnym krzyżem pro
jektu Gustawa Ludwiga. Niestety, 
kopiec rozebrano, a krzyż powę
drował na złom. Zachowała się je
dynie betonowa podstawa. Ma- 
lowniczości cmentarza dopełnia 
umieszczona poza drewnianym 
ogrodzeniem kryta gontem ka
pliczka z kamienia, której dach 
podtrzymują cztery grube kolum- 

mość potrzeby ochrony tych mo
gił. W gminie Pleśna znajduje się 
20 cmentarzy i coraz częściej 
przeprowadzane są ich remonty. 
Być może dzięki współpracy 
władz lokalnych i ACK przywróco
ny zostanie również pierwotny 
wygląd cmentarza nr 173.

Agnieszka Partridge

Stawiamy na tradycję

Tradycja - szalenie niemodne 
słowo w dobie walki o każdy 
grosz. Staroświeckie i wsteczne, 

zaściankowe. A zatem zbędne, 
ba - niebezpieczne! Wbrew tej 
modzie, w zaciszu Biblioteki Ja
giellońskiej zrodził się pomysł 
uczczenia pamięci dwóch zwią
zanych z Jasłem znakomitych 
profesorów geografii: Zdzisława 
Czeppego i Wojciecha Walcza

ka*. Inspiracją do działania była 
bardzo skromna notka zamiesz
czona w wydawanym w Jaśle 
czasopiśmie krajoznawczym 
„Młody Geograf” z 1933 r.: 
„W dniu 3 lipca br. wyruszyło 
dwóch członków Koła Krajo
znawczego W. Walczak i Z. 
Czeppe pieszo z Folusza przez 
Ujście Ruskie, Krynicę, Żegie
stów, Rytro, Szczawnicę, Pieni

ny, Czorsztyn i Turbacz do No
wego Targu. Wycieczka trwała 
sześć dni. Podczas drogi doko
nali obaj członkowie licznych 
zdjęć fotograficznych. Noce spę
dzali pod lekkim namiotem". Po
wstał pomysł, aby 65 lat po Wal
czaku i Czeppem przejść tą sa
mą trasą, a nadając temu wyda
rzeniu rozgłos przywołać z nie
odległej w końcu przeszłości syl

wetki dwóch młodzieńców, któ
rych nieprzeciętne zdolności i los 
doprowadziły na wyżyny kariery 
naukowej - do profesury na czo
łowych polskich uniwersytetach.
3 lipca 1998 r., dokładnie 65 lat 
po Profesorach, na trasę Folusz - 
Nowy Targ wyruszyło dwóch ja- 
ślan - niżej podpisany (historyk 
sztuki) wraz z kolegą Tomaszem 
Krasem, studentem Politechniki
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1. Jedna
z ostatnich 
kamienno- 
-drewnianych 
piwniczek 
w Beskidzie 
Niskim

2. Lokomobila 
- zapomniany 
zabytek 
techniki
z miejscowości 
Ropki 
kolo
Wysowej

3. Zdewastowany 
przez
budowę 
kolejki 
gondolowej 
stok
Jaworzyny 
Krynickiej

(zdjęcia:
1,2- Andrzej 
Laskowski, 
3 - Tomasz
Kras)

Rzeszowskiej. Po siedmiu dniach 
wędrówki, przechodząc Beskid 
Niski, Beskid Sądecki, Pieniny 
i Gorce, mijając Wysową, Kryni
cę, Żegiestów, Rytro, Krościenko 
i Czorsztyn, wchodząc na Tur
bacz (najwyższy szczyt na tra
sie), dotarliśmy do Nowego Tar
gu. Po świecie, jaki oglądali dwaj 
uczniowie jasielskiego gimna
zjum, w wielu wypadkach nie po
zostało nawet wspomnienie. Nie 
ma już barwnego świata podkar
packich jarmarków z wielonaro

dowym tłumem kupujących 
i handlarzy - Polaków, Łemków, 
Żydów. Dzikie jabłonie i czere
śnie wśród wysokich traw Beski
du Niskiego są często jedynymi 
świadkami obecności na tym te
renie ludności łemkowskiej. 
Wstrząsające wrażenie sprawiają 
stoki unicestwionej brutalnie 
przez człowieka Jaworzyny Kry
nickiej, gdzie drapieżna pseudo- 
kultura spod znaku popcornu 
wyparta nie tylko świat roślin 
i zwierząt, ale nawet prawdzi-

Pokwitowanie dla wpłacającego

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

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

Odcinek dla posiadacza rachunku

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

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

Odcinek dla poczty lub banku

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

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

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

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

na rachunek
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek
AMOS

01 -806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek
AMOS

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

PKO VIII O/Warszawa 
10201084-77578-270-1 -111

PKO VIII O/Warszawa 
10201084-77578-270-1 -111

PKO VIII O/Warszawa 
10201084-77578-270-1 -111

stempel
pobrano opłatę stempel

pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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wych turystów. W zakolu Popra
du kona Żegiestów, w którym 
starej zabudowy szukać trzeba 
ze świecą. Prężnie rozwijająca 
się Krynica staje z kolei przed 
niełatwą sprawą asymilacji no
wej, solidnej (choć niekoniecz
nie ładnej) architektury z wytwo
rami historyzmu, modernizmu 
i szpetnymi budowlami z czasów 
PRL-u. A na rozwiązanie czeka 
problem chyba jeszcze poważ
niejszy: jak konserwować gigan
tyczne modernistyczne pensjo
naty, których technologia budo
wy zrywa z tradycyjnymi materia
łami i wykonaniem? Skalę tego 
zjawiska widać w Krynicy wyraź
nie - z eksploatacji wyłącza się 
kolejne budowle z okresu mo
dernizmu, chociażby przy ul. Pu
łaskiego. Nie sposób nie wspo
mnieć o zaporze w Czorsztynie - 
miała być motorem napędowym 
gospodarki okolicznych gmin 
i choć po zeszłorocznej powodzi 
liczba zwolenników zbiornika 
czorsztyńskiego wzrosła, to na
wet miejscowi kiwają głowami: 
przepadty najlepsze pola, tury
stów jak na lekarstwo, nawet mo
torówką nie wolno płynąć. Na 
horyzoncie nowe niebezpieczeń
stwa - coraz śmielej mówi się 
w Pieninach o budowie kolejki li
nowej z Krościenka do... Sromo
wiec Wyżnych - Kątów. Byłby to 
swoisty odpowiednik biegnącej 
przez Park Narodowy drogi sa
mochodowej i kolejna atrakcja 
turystyczna. Szalona pętla zaci
skająca się na szyi (a raczej na 
sercu) Pienińskiego Parku Naro
dowego - oby ta wizja nigdy się 
nie spełniła! A nasi wędrowcy 
sprzed 65 lat zdążyli jeszcze zo

baczyć uroczy kryty most na Du
najcu, zniszczony przez powódź 
w 1934 r., wypocząć pod zam
kiem u państwa Drohojowskich, 
pomodlić się w kościele w Ma
niowach.
„Czy szukanie korzeni nie jest ra
tunkiem przed tak beznadziejną 
chorobą, jak uwiąd wyobraźni?" 
- pytał Franciszek Kotula. Udzie
lenie odpowiedzi na to pytanie 
pozostawiam Czytelnikom.

Andrzej Laskowski

*Obaj studiowali geografię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Wojciech Walczak uzyskał sto
pień doktora będąc w Krakowie 
asystentem prof. Eugeniusza 
Romera, a następnie związał się 
na stałe z Uniwersytetem Wro
cławskim, gdzie m.in. kierował 
Katedrą Geografii Regionalnej, 
pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Nauk Przyrodniczych, był pionie
rem w zakresie wdrażania w pra
cy naukowej geografów metody 
fotointerpretacji. Z kolei Zdzisław 
Czeppe pierwsze kroki stawiał 
na Uniwersytecie Wrocławskim, 
by wkrótce poświęcić się pracy 
naukowej na Uniwersytecie Ja
giellońskim. Zajmował się geo
grafią fizyczną, byt cenionym 
geomorfologiem i znanym 
w świecie badaczem polarnym. 
Przez wiele lat kierował Zakła
dem Geografii Fizycznej w Insty
tucie Geografii UJ. Obaj byli au
torami wielu artykułów i książek 
o charakterze naukowym. Woj
ciech Walczak zasłynął ponadto 
jako autor licznych książek z za
kresu historii odkryć geograficz
nych oraz podróżniczych.

Akcja cmentarze

Grób renegata?
Nagrobek ten, usytuowa

ny w zabytkowej części 
parafialnego cmentarza 
w Chełmie, byt jednym z naj
bardziej wyniosłych (4 m wy
sokości) i przyciągających 
uwagę klasycystyczną uro
dą kunsztownego, żeliwne
go odlewu. Ogrodzenie sta
nowiła żeliwna koronka 
z motywem splecionych 
ostrotuków i czterema na
rożnymi kolumienkami. Ta 
masa artystycznego żeliwa 
dość dawno zaczęta prze
chylać się, a kiedy zwaliła 
się, była systematycznie za
sypywana cmentarnym 
śmieciem. Motywem okazy
wanej w ten sposób niechę
ci może być fakt, że okazała 
inskrypcja nagrobkowa na 
tablicy, przytwierdzonej do 
jednego z boków postumen
tu, mówi o zmarłym po rosyj
sku, czyli w języku jednego 
zaborcy i wymienia jego 
służbę w elitarnej jednostce 
wojskowej drugiego zaborcy 
- Prusaków. Był to grób puł
kownika Tadeusza Zawi
stowskiego (1794-1855). Byt 
- bowiem postument z ko-

(fot. Andrzej Piwowarczyk)

lumną zawalił się, a jedno
cześnie rozkradzione zosta
ły artystyczne detale, przede 
wszystkim unikatowa amfora 
wieńcząca kolumnę. W ten 
sposób przestał istnieć je
den z cennych zabytków ar
tystycznych z potowy XIX w. 
Nie jest bowiem ważne, kto 
jest tu pochowany - renegat 
czy też po prostu jeden 
z wielu Polaków o powikła
nym, trudnym życiorysie 
w okresie zaborów.

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

II. Teksty reklamowe sponsorowane:
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, reportaże, 
fotoreportaże - ceny od 500 zł do 2000 zł według in
dywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne
- jedno słowo - 70 gr
- jedno słowo w ramce - 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych 
opiekunów zabytków udzielana jest zniżka w wyso
kości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace re
dakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku dostar
czenia przez zleceniodawcę ogłoszenia gotowego do 
druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 10%. 
Podatek VAT doliczany jest do zleceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodar
czych w wysokości 22% ceny reklamy-ogłoszenia;
- 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 przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem do
staw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 Warsza
wa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 
270-1 -111 (na załączonym na s. 37 przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpłata). Dla prenume
ratorów zamawiających minimum po 10 egz. każdego nume
ru - dodatkowo jeden egzemplarz bezpłatny. Prenumerata 
zagraniczna jest o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza 
AMOS nie pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie 
informacje można uzyskać pod numerem telefonu 834-65-21. 
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można naby
wać w Oficynie Wydawniczej AMOS oraz w księgarniach 
warszawskich: „Naukowej im. Bolesława Prusa” (ul. Kra
kowskie Przedmieście 7), „Zamkowej” (ul. Świętojańska 2) 
oraz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44a). 
Sprzedaż „Spotkań z Zabytkami” prowadzą muzea:

BOCHNIA: Księgarnia „U Jacka”, ul. Wolnica 5 
BRZEG: Piastów Śląskich, pi. Zamkowy 1, Zamek 
BYTOM: Górnośląskie, pi. Jana III Sobieskiego 2 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
CHORZÓW: pl. Powstańców 25
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. 
Kopernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, 
al. NMP 65
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KARTUZY: Kaszubskie, ul. Kościerska 1 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: 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
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. 
Czackiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
ROGOŹNO WLKP.: Regionalne, pl. K. Marcin
kowskiego 1
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 Turystycznej, 
pl. Zamkowy
WARTA: Miasta i Rzeki Warty, ul. 20 Stycznia 26 
WROCŁAW: Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Księgarnia Górska, ul. Zaruskiego 
ŻNIN: Ziemi Pałuckiej, al. 700-lecia 24 
ŻYRARDÓW: Okręgowe, ul. Malinowskiego 1

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowane 
są na I kwartał 1999 r. do 5 grudnia br.

39



RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
IV. BIŻUTERIA

3. Biżuteria męska w XVII i XVIII w.

Od XVI w. wygląd polskiego szlachcica zaczął coraz bardziej od
biegać od wzorów mody zachodnioeuropejskiej. Wpływy oriental
ne, które decydująco wpłynęły na męski ubiór narodowy, ogarnęły 
także noszoną doń biżuterię, która najczęściej łączyła funkcje użyt
kowe z walorami dekoracyjnymi. Wraz z utrwalaniem się poszcze
gólnych elementów ubioru narodowego dostosowywano do niego 
odpowiednie typy ozdób jubilerskich. Na ich wygląd mniej wpływa
ły panujące style sztuki i złotnictwa, bardziej - formy i wzory utrwa
lone tradycją.
W związku ze zwyczajem noszenia nakryć głowy w postaci obszy
tego futrem kołpaka czy czapki, ozdabiano je przypinanymi do oto
ku zaponami. Ich najbardziej efektowną odmianą, występującą od 
drugiej połowy XVI w., były skofie (szkofie), zwane też w Polsce 
stolecz, czyli obsada, służyły bowiem do umocowania kity z piór. 
Owe pióropusze wykonywano przeważnie z piór czaplich i soko
lich, choć inwentarze skarbców magnackich (np. Ostrogskich z po
czątku XVII w., Rzewuskich z trzeciej ćwierci XVIII w.) potwier
dzają także używanie piór ptaków egzotycznych. Skofia składała się 
ze skuwki w kształcie tulejki i sterczących ozdób, najczęściej for
mowanych jako wąskie, metalowe pióra. Całość wykonywano z po
złacanego srebra i obficie zdobiono kamieniami, perłami, dekoracją 
filigranową bądź barwną emalią. Biżuteryjne egrety były w drugiej 
połowie XVI i na początku XVII w. używane nie tylko przez męż
czyzn i nie wyłącznie do narodowych nakryć głowy. Ubierające się 
wedle mody hiszpańskiej panie wpinały je w wysokie fryzury, a pa
nowie, hołdujący zachodnioeuropejskiemu stylowi ubiorów, upięk
szali nimi czarne kapelusze. Jednak najdłużej, bo jeszcze w XVIII 
w. egreta-skofia występowała przy polskich kołpakach i czapkach. 
Innymi ozdobami polskich czapek, pozbawionymi naturalnego pió
ropusza, były trzęsienia. Naśladowały one jedno lub kilka piór, 
a zwisające luźne perły i drogie kamienie, trzęsące się przy każdym 
ruchu głową, uzasadniały nazwę tej odmiany zapony. Jako przybra
nia nakryć głowy używano także, zwłaszcza w XVIII w., pojedyn
czych oprawionych kamieni lub nawet pierścieni. Wspomina o tym 
ksiądz Jędrzej Kitowicz w Opisie obyczajów za panowania Augusta 
III: „Senatorowie i majętni szlachta wieku podeszłego na wielką 
paradę zażywali kołpaków [...] przypinając [...] w środek opuszki 
sobołowej nad czołem jaki kamień drogi świecący, albo sygnet bry
lantowy, co Polaka dziwnie poważnego i ozdobnego wydawało”. 
Szlachcic-Sarmata nie pokazywał się publicznie bez broni, którą tra
dycyjnie przymocowywano na rapciach (dwu taśmach lub rzemie
niach) do metalowego pasa. Bezpośrednio ze średniowiecznych pa
sów rycerskich wywodziły się używane w Polsce od XVI w. pasy 
pancerzowe i tabliczkowe, wykonywane na ogół ze srebra lub sre
bra złoconego. Pierwsze złożone były z płaskich ogniw, drugie - 
z prostokątnych tabliczek. W XVII w. noszono je na pasie z tkani
ny, opasującym żupan; w XVIII w. pod tkanym pasem kontuszo
wym. Z Siedmiogrodu sprowadzano do Polski popularne w XVII w. 
pasy siedmiogrodzkie, sporządzane na pokrytym aksamitem pod
kładzie skórzanym z wydatnych metalowych guzów, zapinane na 
dużą, prostokątną klamrę, odlaną ze srebra, dekorowaną grawero
wanym wzorem gałązki z trzema kwiatami. Najbardziej rozpo
wszechnione były jednak miejscowego wyrobu pasy przeworskie, 
które, prócz szlachty, już od połowy XVI w. nosili mieszczanie, 
a pod koniec XVII w. także chłopi. Pasy te również miały skórzany 
podkład, pokryty szczelnie przylegającymi do siebie metalowymi 
kolistymi tarczkami i blaszkami międzytarczkowymi, dekorowany
mi grawerowanym, repusowanym lub odlewanym ornamentem 
o motywach roślinnych. Duża, prostokątna klamra puszkowa takie
go pasa była niekiedy wysadzana półszlachetnymi kamieniami.

Używane w polskim ubiorze narodowym okrycia wierzchnie, 
przede wszystkim obszerne i otwarte z przodu delie, spinano przy 
futrzanym kołnierzu dużymi klamrami (określanymi też jako zapo
ny, agrafy, sprzączki, zankle). W XVII i XVIII w. miały one formę 
wydłużonego prostokąta o symetrycznie rozplanowanej dekoracji 
z barwnej emalii i drogich kamieni.
Dopiero w XVIII w. rozpowszechniły się skromne z pozoru spinki, 
służące do spinania małego kołnierzyka koszuli, wystającego nad 
wąski, stojący kołnierzyk żupana. Spinki chętnie sporządzano z po
jedynczych kamieni półszlachetnych (korali, turkusów), choć zda
rzały się i kosztowne spinki diamentowe, a obok nich - imitacje ze 
szkła.
Niezależnie od sarmackiego czy zachodnioeuropejskiego stylu 
ubioru, Polacy nadal chętnie nosili pierścienie. Były to przede 
wszystkim herbowe sygnety, przechodzące w spadku z ojca na sy
na. Ale nie stroniono też od przyozdabiania męskich dłoni pierście
niami z dużym kamieniem szlachetnym, ujętym w prostokątną, 
skrzynkową obudowę, zdobioną często białą i czarną emalią. 
W XVIII w. oprawy oczek pierścieni stały się delikatniejsze, 
a w drugiej połowie tego stulecia pojawiały się sporadycznie pier
ścienie z miniaturami portretowymi lub małymi zegarkami, przy
krytymi płaskim wieczkiem.
Stałym elementem polskiego męskiego ubioru narodowego były gu
zy. Mniejsze służyły do spinania żupana, większe pełniły raczej de
koracyjną niż użytkową funkcję przy deliach i kontuszach. Miały 
kształt kulisty lub jajowaty, lecz często upodabniano je do owoców 
głogu, dzikiej róży, gruszki. Niezależnie od wielkości i kształtu 
schemat kompozycyjny guzów był taki sam: na szczycie umieszcza
no metalową rozetkę, przeważnie z wprawionymi kamieniami 
ozdobnymi lub perełkami, na zakończeniu - metalowy uchwyt do 
przyszycia guza. Guzy wykonywane z metalu (złota, złoconego sre
bra czy nawet cyny) w XVII w. dekorowane były przeważnie orna
mentem geometryczno-roślinnym, wykonanym techniką rytowania, 
niellowania, puklowania czy nakładania kompozycji filigranowej. 
Często też całe kuliste, ażurowe guzy sporządzano z filigranu. Gu
zy bardziej okazałe, używane głównie do delii, zdobiono barwną 
emalią czy też kamieniami ozdobnymi, osadzanymi w wydatnych 
kasztach.
Bardzo popularne w drugiej połowie XVII i w XVIII w. były guzy 
z różnych kamieni półszlachetnych, szlifowane gładko lub wielo- 
bocznie. Do ich wyrobu używano korala, granatu, agatu, chalcedo
nu, awanturynu, ametystu, jaspisu, gagatu. Guzy te również miały 
na czubku metalową rozetkę, chętnie też kształtowano je na wzór 
wspomniańych owoców. Często z jednakowego surowca i w podob
nej formie kształtowano komplet guzów - mniejszych do żupana, 
większych do delii lub kontusza.
Guzy są najliczniej i najobficiej reprezentowanymi przykładami 
szlacheckich męskich ozdób w polskich zbiorach muzealnych (m.in. 
w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym 
w Krakowie czy Muzeum Okręgowym w Toruniu, gdzie stanowią 
część omawianego wcześniej skarbu ze Skrwilna). Stanowią one za
ledwie znikomy procent dawnych szlacheckich zasobów biżuterii, 
o których obfitości do dziś świadczą już tylko spisy i inwentarze, li
teratura pamiętnikarska i satyryczna oraz malowane konterfekty 
obywateli Pierwszej Rzeczypospolitej.

Anna Sieradzka
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1. Pas przeworski 
(miedź złocona, srebro), 

druga połowa XVII w.

2. Guzy kontuszowe 
(srebro, mosiądz, 

kamienie półszlachetne, 
szkło), 
XVII w. 2

3. Guzy kontuszowe 
filigranowe 

(srebro, mosiądz, 
kamienie półszlachetne, 

szkło), 
XVII -XVIII w.

4. Guz do żupana 
(złoto, emalia),

XVII w.

5. Guz do żupana
lub delii 

(srebro, perły), 
XVII w.

(ze zb.
Muzeum Narodowego 

w Warszawie)



letniskowa
Niegdyś miasto królewskie, lokowane w 1326 r. 
przez Władysława Łokietka przy dawnym szlaku 
handlowym na Węgry, 15 km od Bochni. Dziś Lip
nica Murowana jest zadbaną wsią letniskową, 
oferuje wiele „wrażeń historycznych” i każdego 
roku przyciąga wielu turystów.

1. Pełne uroku są lipnickie zaułki; 
w głębi wieża kościoła parafialnego św. Andrzeja z 1364 r., 

przebudowanego w XVIII w.

2. Drewniany, jeden z najstarszych w Matopolsce, 
gotycki kościół cmentarny św. Leonarda 

z drugiej połowy XV w.

3.4.5. Na obszernym czworobocznym rynku 
wznosi się kolumna z posągiem bł. Szymona z Lipnicy (3), 

a otaczają ją podcieniowe domy 
z XVIII-XIX w. (4, 5)

(zdjęcia: Zygmunt Malinowski)


