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Od redakcji
W miejscowości Przytok koło Zie
lonej Góry właścicielem zespołu 
folwarcznego jest kuratorium 
oświaty (obecnie starosta), które 
prowadzi tu ośrodek szkolno-wy
chowawczy. Od trzydziestu lat nie 
użytkowana jest oficyna z drugiej 
połowy XVIII w., z tym że wówczas 
zespół ten należał częściowo do ko
palni „Wałbrzych”. Obecnie - nie 
remontowana, po dwukrotnym za
waleniu się - oficyna jest już kom
pletną ruiną. Dyrekcja ośrodka wy
stąpiła do Generalnego Konserwa
tora Zabytków z wnioskiem o skre
ślenie obiektu z rejestru zabytków 
i umożliwienie jego rozbiórki. Po 
ekspertyzach specjalistów zgody ta
kiej nie uzyskała, zarzucono jej 
także, że zamiast remontować ofi
cynę postawiła obok salę gimna
styczną. Służbę ochrony zabytków 
w Zielonej Górze zobowiązano do 
podania użytkownika do prokura
tury za doprowadzenie do zniszcze
nia obiektu zabytkowego. Szkoła 
broni się, że obecnie ruina zagraża 
dzieciom, zaś konserwatorzy pyta
ją, dlaczego nie remontowano 
oficyny wcześniej, kiedy nie była 
jeszcze w tak tragicznym stanie, 
i twierdzą, że ukaranie właściciela 
jest prawnie uzasadnione.
Takich i innych spraw związanych 
z opieką nad zabytkami jest w na

szym kraju wiele i dlatego w tym nu
merze przede wszystkim polecamy 
artykuł na s. 4. Jest on obszerny, ale 
niezwykle ważny dla potencjalnych 
i obecnych właścicieli obiektów za
bytkowych. Własność lub współwła
sność takiego obiektu, prawa i obo
wiązki właściciela - to podstawowe 
sprawy, o jakie często pytają nas 
Czytelnicy. Po poznaniu zawiłości 
prawnych proponujemy przenieść 
się do... ogrodów. Nie są to jednak 
takie sobie zwykłe ogrody, lecz do
stosowane do kontemplacji i medy
tacji tak charakterystycznych dla 
wierzeń ludzi Dalekiego Wschodu. 
Ogrody zen przywracają spokój, jak 
twierdzą Japończycy. Warto także 
poznać odkrycia na Dolnym Śląsku 
(ss. 28 i 37), forteczny czołg z okresu 
drugiej wojny światowej (s. 22), 
dawne pograniczne grody ziemi 
chełmińskiej (s. 18) i pamiątkę po 
weteranach powstania styczniowego 
w Warszawie (s. 25).
Z letnich wędrówek w ubiegłym ro
ku jeden z Czytelników nadesłał 
kilka zdjęć z okolic Przemyśla (s. 
32). Z tym krajobrazem zrośnięte 
są przede wszystkim cerkwie - o ich 
powojennych losach dowiemy się 
w następnym numerze. Również 
w kwietniu zakończymy cykl „Mi
jają lata i wieki” artykułem o przy
szłości zabytków i ich ochrony.



przeglądy 
poglądy

Muzeum Narodowe we Wrocła
wiu obchodzi 50-lecie swego 
istnienia. W ciągu tego półwie
cza zgromadziło ponad 100 ty
sięcy muzealiów. Najcenniejsze 
z nich - skarby sztuki polskiej 
i śląskiej pokazywane są na wy
stawach stałych. Z okazji jubile
uszu zorganizowana została 
m.in. wystawa „Ukryte skar
by”, na której pokazane zostały 
najcenniejsze dzieła sztuki ob
cej od wielu lat przechowywane 
w muzealnych magazynach 
i przez to nie znane szerszej 
publiczności. Byty to obiekty 
powstałe w różnych okresach 
historycznych, pochodzące 
z wielu kręgów kulturowych 
i reprezentujące różne gatunki 
artystyczne. Obok obrazów ta
kich mistrzów, jak Breugel, 
Bronzin czy Lippi, rycin i rzeźb 
wybitnych artystów europej
skich, znalazły się na wystawie 
dzieła rzemiosła artystycznego, 
zabytki o dużym znaczeniu hi
storycznym, przedmioty bardzo 
rzadko występujące w muzeal
nych kolekcjach. Obok szkła 
i ceramiki antycznej, chińskich 
figurek grobowych eksponowa
ne byty wyroby ze szkła zna
nych europejskich wytwórni 
oraz zabytki złotnictwa. Po raz 
pierwszy w 50-letniej historii 
muzeum pokazane zostały cen
ne rękopisy i starodruki, 
a wśród nich mszał z 1483 r. 
Zbiory numizmatyczne repre
zentowała m.in. ważąca ponad 
14 kg miedziana moneta płyto
wa, bita w Szwecji za panowa
nia Karola Gustawa, jedna z kil
ku zachowanych na świecie, je
dyna w zbiorach polskich.

★ ★ ★

W planach budżetowych Lodzi 
na renowację zabytków w 1999 r. 
przeznaczono 4 min zł. Jest to 
zbyt mato, aby sprostać 
wszystkim potrzebom konser
watorskim. Obecnie w Lodzi za
rejestrowanych jest 1256 zabyt
ków, a 400 obiektów czeka na 
wpis do rejestru. Na renowację 
w tym roku mają szansę tylko 
nieliczne z nich - pałac Po
znańskich, kilka kamienic przy 
ul. Piotrkowskiej, dwie sąsiadu
jące z Teatrem Nowym przy ul. 
Więckowskiego, może Domek 
Ogrodnika w parku Źródliska. 
Tymczasem na remont czeka 
dużo więcej łódzkich kamienic 
(w rejestrze zabytków jest ich 

aż 483), obiektów pofabrycz- 
nych (w rejestrze - 195), bu
dynków użyteczności publicz
nej. Bezdyskusyjne w pracach 
konserwatorskich jest pierw
szeństwo pałacu Poznańskich, 
jednego z cenniejszych zabyt
ków Łodzi.

★ ★ ★

Trzydzieści dwie instytucje na
rodowej kultury będą bezpo
średnio finansowane przez 
Ministerstwo Kultury i Sztuki. 
Na liście MKiS znalazły się 
m.in.: Muzeum Narodowe 
w Warszawie, Krakowie i Po
znaniu, Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, Wawel, Zamek 
Królewski w Warszawie, pałac 
w Wilanowie, Centrum Sztuki 
Współczesnej w Warszawie, 
Muzeum Zamkowe w Malborku,

Fragment elewacji 
Zamku Ujazdowskiego w Warszawie 

- tu mieści się 
Centrum Sztuki Współczesnej

Ośrodek Dokumentacji Zabyt
ków w Warszawie. Siedem pla
cówek kulturalnych będzie 
podlegać innym resortom: 
sześć - Ministerstwu Obrony 
Narodowej, jedna - Minister
stwu Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej. Pozostałe insty
tucje znajdą się w gestii samo
rządów wojewódzkich i powia
towych. Na liście MKiS nie zna
lazły się m.in. tak ważne dla 
kultury narodowej placówki, jak 
muzea we Wrocławiu, Łodzi, 
Gdańsku, Kozłówce, Muzeum 
Etnograficzne i Archeologiczne 
w Warszawie, zespoły folklory
styczne „Mazowsze” i „Śląsk”.

★ ★ ★

W grudniu ubiegłego roku 
w Muzeum Bractwa Kurkowego 
w Krakowie odbyło się spotka
nie na temat nowoczesnej me
tody znakowania dzieł sztuki, 
przedmiotów wartościowych 
i kolekcjonerskich. Organizato
rem spotkania była „Gazeta An

tykwaryczna”, Stowarzyszenie 
Antykwariuszy Polskich, Ośro
dek Ochrony Zbiorów Publicz
nych oraz Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa. Metoda zna
kowania - MICRO PHOTOGRA
PHIC FINGERPRINTING - sto
sowana jest z powodzeniem od 
lat w Wielkiej Brytanii. Polega 
ona na specyficznym doku
mentowaniu cennych obiektów, 
umożliwiając ich identyfikację 
w wypadku kradzieży. Stowa
rzyszenie Antykwariuszy Pol
skich przy współpracy z Ośrod
kiem Ochrony Zbiorów Publicz
nych podjęto próbę zastosowa
nia tej metody w Polsce. Na 
spotkaniu zaprezentowane zo
stało urządzenie do MPF i spo
sób jego działania. Stosowa
niem metody znakowania dzieł 
sztuki powinny zainteresować 
się instytucje muzealne, anty
kwariaty, galerie, a także kolek
cjonerzy prywatni.

★ ★ ★

Na siódmych Targach Inwesty
cyjnych Miast Polskich, które 
odbyły się w Poznaniu, wśród 
innych miast nagrodzony został 
Płock za „Projekt urbanistycz
nego rozwoju części miasta”. 
Program rewitalizacji Płocka 
uznano za kompleksowy i obej
mujący nie tylko architektonicz
ną i socjalną rekonstrukcję 
przestrzeni publicznej główne
go placu miasta, ale także tech
niczną odnowę zabudowy i od
tworzenie struktury przest
rzennej historycznego przed
mieścia. Z tego sukcesu może 
być Płock dumny, ale czeka

Przedmioty rzemiosła artystycznego 
z początku XX w. 

należące do zbiorów 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku

miasto rozwiązanie innego pro
blemu - znalezienie obiektu na 
siedzibę Muzeum Mazowieckie
go, największego w kraju mu
zeum secesji. Obecnie mu

zeum mieści się w Zamku Ksią
żąt Mazowieckich, który jest 
własnością płockiej kurii diece
zjalnej. Miejmy nadzieję, że 
kwestię siedziby muzeum roz
strzygnie nowy sejmik mazo
wiecki przy współudziale Mini
sterstwa Kultury i Sztuki.

★ ★ ★

W kaplicy Drohojowskich w ba
zylice arch i katedralnej w Prze
myślu zakończono prace kon
serwatorskie przy polichro
miach z XVIII w., zaliczanych do 
najcenniejszych barokowych 
malowideł iluzjonistycznych. 
Pokrywają one kopuły i ściany 
kaplicy, a są dziełem Stanisła
wa Stroińskiego, artysty zwią
zanego z warsztatem lwow
skim.

W Muzeum Narodowym w Kra
kowie otwarta została stała ga
leria prezentująca przegląd wy
robów rzemiosła artystycznego 
od średniowiecza do początku 
XX w. W dziesięciu salach zna
lazło się 2500 eksponatów spo
śród ponad 60 tys. tego typu 
przedmiotów znajdujących się 
w zbiorach muzeum. Jest to 
jedna z największych i najcen
niejszych kolekcji rzemiosła 
artystycznego w Polsce. Eks
pozycja prezentuje obiekty 
w układzie chronologicznym. 
Większość z nich pochodzi 
z dworów polskiej szlachty 
i domów bogatego mieszczań
stwa; nie ma arcydzieł rzemio
sła gromadzonych przez najbo
gatszą polską arystokrację. Na 
wystawie podziwiać możemy 
rarytasy z wczesnego średnio
wiecza, np. kutą w srebrze tzw. 
czarę włocławską z X w., reli
kwiarz kruszwicki z XII w., 
z późniejszego okresu - nale
żący do arcydzieł sztuki tkac
kiej perski pas jedwabny z dru
giej potowy XVII w., naczynia, 
sprzęty, ozdoby domowe, ubio
ry z różnych epok. Niektóre 
przedmioty przypominają zna
ne postacie historyczne, np. 
pierścienie Tadeusza Kościusz
ki czy fajka księcia Józefa 
Poniatowskiego. Ten bogaty 
zbiór rzemiosła artystycznego 
nigdy nie był udostępniony 
publiczności w tak szerokim 
wyborze.

Df) Poglądy
poglądy
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ww wiedzieć 
więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmio
tom, o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły 
oraz kiedy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy po
magać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu różnych 
dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią 
określić, np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypusz
czalnej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne 
opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i rysunki) wy
robów nie znanych lub dzieł sztuki, co do których macie 
pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także 
na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w poro
zumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak naj
więcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

Pytanie „co to jest” zadaje 
nam pan Adam Bartosz 
z Tarnowa. To samo pytanie 
kierujemy do Czytelników. 
Rozwiązanie tej zagadki 
na podstawie samego 
zdjęcia jest trudne, tym 
bardziej że nie otrzymali

śmy wymiarów przedmiotu, 
ale liczymy na to, iż ktoś, 
komu z czymś się skojarzy 
- napisze do nas. Według 
opisu p. Bartosza jest to 
jakiś metalowy uchwyt 
z regulowanym rozwarciem 
obejmy.

1.2. Tajemniczy przedmiot zamknięty (1) i otwarty (2)
(zdjęcia: Robert Moździerz)

★ ★ ★

Pani Aleksandra Trzeciecka 
z Warszawy zbiera cynowe 
puszki i chciałaby dowie
dzieć się, w jaki sposób na
leży je czyścić. Otóż domo
wą metodą jest natarcie po
wierzchni liściem surowej 
kapusty, następnie wypłu

kanie i wysuszenie. Innym 
sposobem jest delikatne 
czyszczenie watą stalową 
i oliwą z oliwek. Cynę pole
ruje się środkiem do czysz
czenia metali lub wybiela
czem z dodatkiem małej ilo
ści amoniaku.

„W swoich zbiorach mam kil
ka przedmiotów i proszę 
o informacje na ich temat. 
Jednym z nich jest wyrób 
z gipsu lub materiału do nie
go podobnego z wyraźnymi 
śladami zabarwienia w kolo
rze ochry figury pegaza. 
Figura ta ma wysokość 20 
cm, szerokość 14 cm. Pod 
przednimi kopytami u dołu 
podstawy znajduje się wy- 
drapany napis: stylizowana 
litera »G« oraz »P.Reg. 
5023/4«”.

Henryk Świerżewski 
Siemiatycze

Gips jako materiał kruchy 
nie miał większego zastoso
wania w produkcji przed
miotów dekoracyjnych (chy
ba że w masowo wyrabia
nych statuetkach jarmarcz
nych). Wyroby gipsowe 
można łatwo odróżnić - 
można je łatwo rysować pa
znokciem, przy dotyku bru
dzą palce, a także intensyw
nie wchłaniają wodę. Te z fa
jansu delikatnego (którego 
znane są odmiany całkowi
cie białe) i śnieżnobiałej por
celany wypalanej na biskwit 
(nie szkliwionej) - przeciw
nie. Są one twardsze, na 
wodę reagują tylko w nie
znacznym stopniu (fajans) 
lub wcale (porcelana). Wy- 
daje się, że figurki (il.1) nie 
wykonano z gipsu, ale z któ
regoś z wymienionych ma
teriałów ceramicznych, być 
może z porcelany miękkiej 
z dodatkiem fryty (mieszani
na piasku, krzemianów, ska
leni i minerałów alkalicz
nych). Na przełomie XIX 
i XX w. - niezależnie od cie
szącej się nieprzerwanie du
żym powodzeniem porcela
ny twardej - w niektórych 
niemieckich fabrykach por
celany, szczególnie w Turyn
gii, wróciła do łask taka wła
śnie porcelana miękka (Frit- 
tenporzellan). Wyrabiano 
z niej na wielką skalę asorty
ment figurek w guście mod
nego wówczas Jugendstilu, 
czyli niemieckiej odmiany 
secesji. Typowa dla takich 
wyrobów jest para figurek 
(il. 2) - wieśniaczka z krową 

i wieśniak z koniem. Ozdoby 
te wyrabiano zwykle parami 
i ustawiano je na meblach. 
W Niemczech byty to często 
szafki zwane vertiko od na
zwiska berlińskiego stolarza 
Otto Vertikowa działającego 
w drugiej połowie XIX w. 
Ustawiane na nich wyroby 
porcelanowe określa się ja
ko Vertikoporzellan. I za
pewne w ich grupie możemy 
umieścić także figurkę pe
gaza. Ryte w masie ozna
czenie można utożsamiać 
z katalogowym numerem 
wyrobu: „G.P.Reg.” - Ge- 
schutz Porzellan Register, 
przy czym pierwsza liczba 
(5023) oznacza numer wzo
ru, a druga (4) wielkość wy
robu lub kolejny numer 
w wypadku kompletu figu

rek. Figurka jest więc za
pewne wyrobem niemiec
kim i nie wyróżnia się wyso
kimi walorami artystyczny
mi. Na pozostałe pytania 
p. Świerżewskiego odpo
wiemy w następnych nume
rach.

WW wiedzieć 
więcej
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Zabytki i prawo

Coraz liczniejsze są pytania Czytelników 
dotyczące różnych prawnych aspektów 

związanych z zabytkami. 
Skłoniło nas to do zaproszenia 

radcy prawnego w Urzędzie 
Generalnego Konserwatora Zabytków 

p. Tadeusza Jaworskiego, 
aby przedstawił obecnie obowiązujące 

przepisy prawne.

Własność 
zabytków

TADEUSZ JAWORSKI

Prawo własności zabytku
Własność zabytku jako najpełniejsze prawo rzeczo
we jest niekiedy rozumiana jako nieograniczone 
władztwo nad rzeczą. Tak szerokie pojmowanie pra
wa własności wywołuje czasem nieporozumienia 
w praktyce działania Służby Ochrony Zabytków. 
Zdarza się, że niektórzy właściciele zabytków, trak
tując swoje prawo własności jako nienaruszalne oraz 
nieograniczone, oceniają wykonywanie zadań Służ
by Ochrony Zabytków, wynikających z „Ustawy 
o ochronie dóbr kultury” z dnia 15 lutego 1962 r., 
jako naruszanie przysługującego im prawa własno
ści, a nawet jako naruszanie przepisów Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to opaczne rozumie
nie prawa własności zabytku wynikające z nieznajo
mości prawa. Kodeks cywilny stanowi w art. 140, 
że: „w granicach określonych przez ustawy i zasa
dy współżycia społecznego właściciel może, 
z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy 
zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznacze
niem swego prawa, w szczególności może pobierać 
pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych 
granicach może rozporządzać rzeczą”. Z powyż
szego przepisu wynika, że aczkolwiek prawo wła
sności stanowi najszerszą formę korzystania z rze
czy, to nie daje właścicielowi pełnej, absolutnej wła

dzy nad rzeczą; zatem prawo własności ma swoje 
granice, które określa całokształt ustawodawstwa. 
Przeto właściciel zabytku może z niego korzystać 
z wyłączeniem innych osób, ale „w granicach okre
ślonych przez ustawy”; wśród nich znajduje się 
również „Ustawa o ochronie dóbr kultury”, która nie 
tyle ogranicza prawa właściciela zabytku, ile - wraz 
z innymi ustawami - kształtuje zakres treści prawa 
własności zabytku; określa sposób wykonywania te
go prawa.
„Ustawa o ochronie dóbr kultury” kształtuje prawo 
własności zabytku nieruchomego zarówno od strony 
negatywnej, przez wprowadzenie pewnych zaka
zów, jak i od strony pozytywnej, przez nałożenie na 
właściciela określonych obowiązków. Podstawowe 
ustawowe zakazy stanowią, że:
- bez zezwolenia wojewódzkiego konserwatora za

bytków nie wolno zabytków przerabiać, odnawiać, 
rekonstruować, konserwować, zabudowywać, od
budowywać, zdobić, uzupełniać, rozkopywać ani 
dokonywać żadnych innych zmian,

- bez zezwolenia wojewódzkiego konserwatora za
bytków nie wolno zabytków nieruchomych prze
mieszczać z naruszeniem skomponowanego lub 
ustalonego tradycją układu terenowego,

- bez zezwolenia wojewódzkiego konserwatora za
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bytków nie można prowadzić robót mogących 
przyczynić się do zeszpecenia otoczenia zabytku 
nieruchomego lub widoku na ten zabytek.

Najważniejsze ustawowe obowiązki obejmują:
- dbanie o zachowanie zabytku; zabezpieczenie go 

przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją,
- użytkowanie zabytku wyłącznie w sposób zgodny 

z zasadami opieki nad zabytkami, a także w spo
sób odpowiadający jego wartości zabytkowej,

- obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego kon
serwatora zabytków o wydarzeniach mogących 
mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku, 
o przejściu własności zabytku na inną osobę, 
o otrzymaniu zabytku w drodze spadku, darowizny 
lub zapisu.

Przytoczone wyżej zakazy i nakazy wpływają na 
wykonywanie prawa własności m.in. z tego powo
du, że interes społeczny, będący wspólnym dobrem 
ogólnym, wymaga zapewnienia zabytkom integral
ności, czyli zachowania ich w całości w stanie nie
naruszonym nie tylko dla właściciela i współczesne
go mu pokolenia, lecz także dla przyszłych pokoleń. 
Właściciel każdego zabytku pełni więc ważną spo
łecznie funkcję właściciela, a zarazem swoistego 
depozytariusza, który stale musi dbać o to, aby zaby
tek przekazać potomności w możliwie najlepszym 
stanie.

Prawo współwłasności zabytku
Własność zabytku nieruchomego może przysługi
wać dwu lub większej liczbie osób, czyli współwła
ścicielom. Współwłasność - to własność tej samej 
rzeczy przysługująca niepodzielnie kilku osobom. 
Współwłasność może być współwłasnością łączną, 
np. małżeńska wspólność ustawowa, albo współwła
snością w częściach ułamkowych, np. gdy spadek 
w postaci zabytku nieruchomego przechodzi na kil
ku spadkobierców lub gdy kilku nabywców kupuje 
zabytek nieruchomy. Sposób korzystania z rzeczy 
wspólnej może kształtować się na zasadach określo
nych w Kodeksie cywilnym (korzystanie ustawowe), 
na zasadach określonych przez współwłaścicieli 
w umowie (korzystanie umowne) albo na zasadach, 
które określi sąd (korzystanie na podstawie orzecze
nia sądowego).
Zniesienie współwłasności może nastąpić na podsta
wie umowy współwłaścicieli, co wymaga zachowa
nia formy aktu notarialnego lub na podstawie orze
czenia sądu. Współwłasność może być zniesiona: 
przez podział fizyczny, przez przyznanie rzeczy 
wspólnej jednemu ze współwłaścicieli z obowiąz
kiem spłaty pozostałych, przez sprzedaż rzeczy 
wspólnej. W związku z powyższym podkreślić nale
ży, że podział fizyczny nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków nie może być dokonany bez 
uprzedniej zgody wojewódzkiego konserwatora za

bytków. Podział taki jest bowiem „inną zmianą”, 
o której mowa w art. 27 ust. 1 „Ustawy o ochronie 
dóbr kultury”, czyli wymaga zezwolenia wojewódz
kiego konserwatora zabytków. Zezwolenie to jest 
decyzją administracyjną, która powinna zapaść 
w odrębnym postępowaniu administracyjnym, po
przedzającym postępowanie o podział nieruchomo
ści wpisanej do rejestru zabytków.
Podział fizyczny jest z reguły wielkim zagroże
niem dla substancji zabytkowej i bardzo kompli
kuje ochronę zabytków. Zabytki nieruchome z isto
ty swej nie mogą być dzielone pomiędzy współwła
ścicieli; stanowią one spójną, nierozłączną całość, 
podobnie jak dzieła sztuki. Nie powinny więc być 
fizycznie dzielone na części ani na podstawie zgod
nej woli wszystkich współwłaścicieli, ani na podsta
wie sądowego zniesienia współwłasności. Zabytko
wych budynków nie należy dzielić (wraz z działką, 
na której są wzniesione) nawet w sytuacji, gdy linia 
podziału przebiega przez ścianę dzielącą budynek na 
dwie części.
Służba Ochrony Zabytków najczęściej nie wyraża 
zgody na podziały fizyczne zabytków nierucho
mych. Praktyka wykazuje, że tego rodzaju podziały 
prowadzą do destrukcji zabytków, zwłaszcza do na
ruszania ich substancji przez niedozwolone prze
róbki. Pamiętać należy, że jedną z zasad ochrony za
bytków jest dbałość o ich integralność oraz dążenie 
do przywracania historycznych podziałów własno
ściowych, jeżeli doszło do ich naruszenia. Współ
właściciele powinni więc zawsze poszukiwać takich 
sposobów korzystania z rzeczy wspólnej, aby nie do
chodziło do fizycznych podziałów zabytków nieru
chomych. Współwłaściciele mogą, np. w drodze 
umowy dokonać podziału nieruchomości do korzy
stania. Podział ten, zwany podziałem quoad usum, 
polega na tym, że każdy współwłaściciel otrzymuje 
do wyłącznego użytku wydzieloną część nierucho
mości wspólnej. Podział taki jest prawnie dopusz
czalny, zwłaszcza że nie jest on zniesieniem współ
własności, gdyż współwłaściciele pozostają nadal 
w stosunku prawnym współwłasności. Innym 
umownym sposobem korzystania ze wspólnej nieru
chomości (bez jej fizycznego dzielenia) może być 
ustanowienie prawa korzystania z niej przez jednego 
ze współwłaścicieli, który oddaje pozostałym przy
sługujące im części pożytków (określone części do
chodów z całej nieruchomości). W tym zakresie pa
miętać także należy o możliwości ustanawiania słu
żebności, które zapobiegają przebudowom powodu
jącym zmiany w strukturze wewnętrznej zabytko
wych budynków.

Obowiązki właściciela zabytku
Katalog obowiązków właściciela i użytkownika 
zabytku nieruchomego jest pokaźny. Obowiązki 
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wynikające z „Ustawy o ochronie dóbr kultury” 
są następujące:

1) udostępnianie organom służby konserwatorskiej 
zabytku w celu stwierdzenia stanu jego zacho
wania, sporządzenia dokumentacji lub przepro
wadzenia badania przedmiotów o przypuszczal
nej wartości historycznej, naukowej lub arty
stycznej ,

2) dopuszczenie do prowadzenia na terenie nieru
chomości badań archeologicznych lub architek
tonicznych,

3) dbanie o zachowanie zabytku, a w szczególności 
zabezpieczenie zabytku przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem i dewastacją,

4) niezwłoczne zawiadamianie właściwego woje
wódzkiego konserwatora zabytków o wydarze
niach mogących mieć ujemny wpływ na stan 
i zachowanie zabytku,

5) zawiadomienie w ciągu jednego miesiąca woje
wódzkiego konserwatora zabytków o przejściu 
własności zabytku na inną osobę, o oddaniu za
bytku w użytkowanie, najem lub dzierżawę,

6) zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora 
zabytków o otrzymaniu zabytku w drodze spad
ku, darowizny lub zapisu (w ciągu trzech mie
sięcy od daty objęcia go w posiadanie),

7) niewykonywanie bez zezwolenia właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków prac, 
które mogą naruszyć substancję zabytku, takich 
jak: przerabianie, odnawianie, rekonstruowanie, 
zabudowywanie, odbudowywanie, zdobienie, 
uzupełnianie, rozkopywanie ani niedokonywa
nie żadnych innych zmian,

8) bezzwłoczne zawiadamianie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o podjęciu doraźnych 
prac zabezpieczających oraz o drobnych pracach 
remontowych (na 7 dni przed ich rozpoczę
ciem),

9) prowadzenie wszelkich prac i robót przy zabyt
kach oraz prac wykopaliskowych tylko za ze
zwoleniem właściwego wojewódzkiego konser
watora zabytków,

10) w wypadku otrzymania od wojewódzkiego kon
serwatora zabytków nakazu wykonania prac 
konserwatorskich - złożenie w ciągu jednego 
miesiąca oświadczenia na piśmie, czy właściciel 
lub użytkownik wykona nakazane roboty we 
własnym zakresie i na własny koszt,

11) nieprzemieszczanie bez zezwolenia wojewódz
kiego konserwatora zabytków zabytku nierucho
mego z naruszeniem skomponowanego lub usta
lonego tradycją układu terenowego (zakaz ten 
może dotyczyć najczęściej kapliczek, posągów 
lub innych elementów architektury ogrodowej),

12) użytkowanie zabytku nieruchomego wyłącznie 
w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabyt

kami, a także w sposób odpowiadający jego war
tości zabytkowej.

Powyższy wykaz obowiązków nie jest pełny, bo
wiem jest to jedynie wykaz obowiązków podstawo
wych, wynikających z „Ustawy o ochronie dóbr kul
tury”, które w istotny sposób kształtują treść oraz 
wykonywanie prawa własności zabytku nierucho
mego. Pozostałe obowiązki, które mają mniejsze 
znaczenie i dotyczą wszystkich nieruchomości, nie 
tylko wpisanych do rejestru zabytków, są zawarte 
w wielu przepisach rozrzuconych po całym systemie 
polskiego prawa. Niewykonywanie lub niedbałe wy
konywanie przez właścicieli lub użytkowników za
bytków wymienionych powinności prowadzi 
w efekcie do zubożenia dziedzictwa kulturowego. 
Takie postępowanie pozbawi przyszłe pokolenia 
możliwości bezpośredniego poznawania tego dzie
dzictwa, badania go oraz żywego kontaktu z nim, 
którego nie zastąpią żadne przekazy pisemne lub wi
zualne.

Uprawnienia właściciela zabytku 
Uprawnienia właścicieli (użytkowników) zabytków 
nieruchomych nie są zbyt liczne, zwłaszcza jeśli się 
je porówna z obowiązkami, które ich obciążają. 
Uprawnienia te przedstawiają się następująco:
1) budynki i grunty wpisane indywidualnie do reje

stru zabytków są zwolnione od podatku od nieru
chomości, pod warunkiem ich utrzymania i kon
serwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabyt
ków,

2) zwalnia się od podatku nabycie w drodze spadku 
- przez osoby zaliczone do I i II grupy podatko
wej - zabytków nieruchomych wpisanych do reje
stru zabytków, jeżeli nabywca zabezpiecza je 
i konserwuje zgodnie z obowiązującymi prze
pisami,

3) obniża się o 50% opłaty z tytułu użytkowania 
wieczystego, jeżeli nieruchomość gruntowa 
została wpisana do rejestru zabytków. Właściwy 
organ może, za zgodą odpowiednio wojewody 
lub rady gminy, podwyższyć lub obniżyć tę boni
fikatę,

4) prawo ubiegania się o pokrycie ze środków bu
dżetu centralnego wydatków poniesionych na od
budowę lub remont zabytku nieruchomego,

5) prawo uzyskania szczególnej pomocy w uzyska
niu materiałów potrzebnych do sporządzenia do
kumentacji projektowej oraz wykonania prac bu
dowlanych, konserwatorskich i adaptacyjnych 
w zabytkach nieruchomych lub realizacji przed
sięwzięć podejmowanych w zabytkowych par
kach, ogrodach i innych założeniach zieleni wpi
sanych do rejestru zabytków,

6) prawo otrzymania informacji oraz udostępnienia 
materiałów, które są niezbędne do sporządzenia
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(rysunki: Małgorzata Tabaka)

wniosku o ustanowienie strefy ochronnej zabytku 
oraz do określenia zasad, mających obowiązywać 
na terenie tej strefy,

7) możliwość uzyskania odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych w odniesieniu do obiek
tów budowlanych wpisanych do rejestru zabyt
ków oraz innych obiektów budowlanych usytu
owanych na obszarach objętych ochroną konser
watorską.

W związku z tymi uprawnieniami warto nadmienić, 
że od 21 maja 1962 r. do 1 lipca 1989 r. Radzie Mi
nistrów, a od tej daty do 1 stycznia 1999 r. żadnemu 
z ministrów kultury i sztuki nie udało się określić 
szczególnych uprawnień użytkowników zabytków 
nieruchomych, do czego obligował art. 40 ust. 2 
„Ustawy o ochronie dóbr kultury” (w brzmieniu 
obowiązującym do 1 stycznia 1999 r.).

Uprawnienia byłych właścicieli zabytków 
nieruchomych lub ich następców prawnych 
W ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru
chomościami znajduje się regulacja prawna pierw
szeństwa nabycia nieruchomości przez poprzednich 
właścicieli lub ich następców prawnych. Obejmuje 
ona także byłych właścicieli zabytków nierucho
mych lub ich spadkobierców. Ustawa ta stanowi, że 
w wypadku zbywania nieruchomości (będącej wła
snością Skarbu Państwa lub gminy) osobom fizycz
nym i prawnym, pierwszeństwo w jej nabyciu przy
sługuje m.in. poprzedniemu właścicielowi zbywanej 

nieruchomości lub następcy prawnemu tego właści
ciela, jeżeli jego adres jest znany, a nieruchomość 
została przejęta przed 5 grudnia 1990 r. Byłego wła
ściciela lub jego następcę prawnego zawiadamia się 
na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia 
oraz o przysługującym pierwszeństwie w nabyciu 
nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku 
o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu, 
jednak nie krótszym niż 21 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Były właściciel lub jego następca 
prawny korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieru
chomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają 
zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w wy
mienionej ustawie.
Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej war
tości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Cenę tak ustaloną, dotyczącą nieruchomości wpisa
nej do rejestru zabytków, obniża się o 50%, przy 
czym właściwy organ może, za zgodą wojewody lub 
rady gminy, podwyższyć lub obniżyć tę bonifikatę. 
Nabycie przez byłego właściciela lub jego następcę 
prawnego nieruchomości wpisanej do rejestru zabyt
ków następuje w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż 
takiej nieruchomości wymaga uzyskania zgody wła
ściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków 
(w odniesieniu do nieruchomości stanowiących wła
sność Skarbu Państwa) lub opinii tego konserwatora 
(w odniesieniu do nieruchomości stanowiących wła
sność gminy).

Tadeusz Jaworski
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Podobnie jak poprzedni, 
także ten odcinek 

naszego cyklu 
można zatytułować 

ZABYTKI 
W NASZYCH 

RĘKACH, 
bowiem wykazuje on, 

jak bardzo od nas zależy 
ich stan i przetrwanie 

dla następnych pokoleń.

A/l i j a j
lata■ ■ ■ ■ i wieki (6)

Społecznicy
Nieodzowną pomocą w działalności wojewódzkich służb 
konserwatorskich są społeczni opiekunowie zabytków. 
Stanowią w naszym kraju sporą grupę (ok. 5 tysięcy osób) 
zaangażowaną w ochronę wszystkiego, co dawne. Rodo
wód społecznych pasji tłumaczy socjologia. Każdy czło
wiek w pewnym momencie życia zostaje wchłonięty przez 
społeczeństwo i kształtowany dalej przez jego kulturę, któ
rej jakość i organizacja wyznacza wynik tej socjalizacji; 
dochodzą do tego oczywiście nasze indywidualne cechy. 
„Społecznicy od zabytków” mają różne zawody, nieraz 
bardzo odległe od humanistycznych, ale łączy ich wspólna 
pasja. Roztaczają stały nadzór nad powierzonymi im 
obiektami, informują służby konserwatorskie o zagroże
niach. interweniują u lokalnych władz, użytkowników lub 
właścicieli tych obiektów, a jednocześnie są najlepszymi 
przewodnikami po terenie swojej działalności. W struktu
rze ochrony zabytków są więc niezbędni, stąd w „Ustawie 
o ochronie dóbr kultury...” z 1962 r. poświęcony jest im 
cały rozdział, gdzie czytamy m.in.: „Społecznym opieku
nem zabytków może być osoba fizyczna lub prawna, jak 
również zespoły osób zorganizowane w instytucjach, or
ganizacjach, stowarzyszeniach łub szkołach, wykazujące 

się zainteresowaniem dla wybranego przez siebie zabytku 
albo grupy zabytków powierzonych ich opiece przez woje
wódzkiego konserwatora zabytków”. Organizacyjnie spo
łeczni opiekunowie zrzeszeni są w Komisji Opieki nad 
Zabytkami, powołanej w 1950 r. przez Zarząd Główny 
PTTK i w jej agendach terenowych. Aby nie czuli się osa
motnieni, każdego roku odbywają się ich ogólnopolskie 
spotkania, w których bierze udział Generalny Konserwator 
Zabytków, konserwatorzy wojewódzcy i przedstawiciele 
różnych organizacji społecznych. Wielu społecznych 
opiekunów nie tylko opiekuje się zabytkami, ale często 
stara się o nich jak najwięcej dowiedzieć. Od 1962 r. spo
łecznym opiekunem zabytków w miasteczku Szczytna ko
ło Wałbrzycha był p. Ryszard Król. Odkrył on zagadkową 
tablicę umieszczoną w murze przykościelnego cmentarza. 
Okazało się, że jest to epitafium napisane w języku polskim 
dotyczące śmierci 27-letniej Antoniny Gołembowskiej 
4 sierpnia 1822 r., a wystawione przez jej córkę w 1850 r. 
Zaintrygowany śmiercią tej Polki na terenie należącego do 
Prus Dolnego Śląska, gdzie pisanie po polsku było zabro
nione - rozpoczął poszukiwania. Po wielu miesiącach wer
towania zawartości różnych archiwów natknął się na opis 
tej historii wydrukowany dopiero w 1930 r. w „Roczniku 
Kłodzkim”. Otóż Antonina Gołembowska jechała do pobli
skich Dusznik na leczenie, jednak 4 km od uzdrowiska 
poczuła się tak źle, że zatrzymano karocę w Szczytnej, 
gdzie zmarła w domu naczelnika gminy. Utrudnione było 
wówczas przewiezienie zmarłej do grobu rodzinnego, 
a także zawiadomienie rodziny o jej śmierci i skromny po
grzeb odbył się na miejscowym cmentarzu. Dopiero 28 lat 
później dotarła tu jej córka. Cała ta historia według 
p. R. Króla dowodzi, że Szczytną zamieszkiwało wówczas 
wielu Polaków i ludzi życzliwych Polsce. W ten sposób 
społecznik ze Szczytnej nie tylko odkrył nieznany zabytek, 
poznał związane z nim wydarzenie historyczne, ale rów
nież zainteresował służbę konserwatorską, która przepro
wadziła konserwację epitafium.
Często społecznymi opiekunami są nauczyciele, którzy 
potrafią przekazać swoje zainteresowania młodzieży. Tak 
było we wsi Targowa Górka koło Nekli, gdzie miejscowy 
nauczyciel p. Jerzy Osypiuk zorganizował Kolo Młodych 
Opiekunów Zabytków. Głównym zadaniem młodzieży stało 
się poszukiwanie w okolicy różnych zabytków ruchomych, 
np. narzędzi rolniczych, sprzętu domowego, różnych pamią
tek; efektem była wystawa o dziejach Targowej Górki. 
Z inicjatywy opiekuna uczniowie starali się utrwalić wspo
mnienia najstarszych mieszkańców, które dla młodzieży 
były znakomitą ilustracją zdarzeń znanych z podręczników 
historii.
Warto wymienić przynajmniej kilka społecznych organizacji 
zajmujących się ochroną zabytków. W Świdnicy od 1985 r. 
działa przy oddziale PTTK Ogólnopolski Klub Badaczy 
i Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnych, 
zwany Bractwem Krzyżowców. Powodem powołania orga
nizacji była duża liczba tych oryginalnych zabytków związa
nych zazwyczaj z dawnym prawem właśnie na Dolnym Ślą
sku. a jednocześnie ich szybkie niszczenie, bowiem zwykle 
znajdują się one w miejscach odosobnionych, przy dawnych, 
już nie funkcjonujących traktach. Podstawową działalnością 
Bractwa Krzyżowców jest prowadzenie inwentaryzacji i sta
łego nadzoru krzyży, kapliczek, rzeźb, granicznych kamieni, 
pręgierzy itd. Warto dodać, że najstarszy kamienny krzyż 
pokutny znajduje się w Stanowicach koło Strzegomia, 
dokładnie datowany dzięki zachowanemu napisowi na 
4 grudnia 1305 r.
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1.2. W społecznych działaniach 
niezwykle ważne jest 
zainteresowanie zabytkami młodzieży, 
aby chciała pomagać
np. przy pracach remontowych (1) 
czy porządkowaniu starych 
cmentarzy (2)

Z kolei w Warszawie od 1984 r. spotykają się w siedzibie 
PTTK członkowie Towarzystwa Właścicieli Zabytków 
(dawniej: Klub Indywidualnych Użytkowników Obiektów 
Zabytkowych). Są to właściciele dworów, pałaców, kamie
nic i innych obiektów zabytkowych, którzy pomagają sobie 
wzajemnie w sprawach remontowych i prawnych, a przede 
wszystkim wymieniają doświadczenia związane z mieszka
niem w budowli zabytkowej.
Rówieśnikiem PTTK z 1906 r. jest Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami, Obie organizacje mają wspólny cel - rato
wanie zabytków i ich popularyzację. TOnZ od chwili po
wstania gromadzi wielu wybitnych naukowców - history

ków sztuki, architektów, konserwatorów, archeologów. To
warzystwo prowadzi prace inwentaryzacyjne, konserwator
skie, organizuje konferencje, wystawy, odczyty i wydaje 
liczne publikacje. Różne komisje i komitety działające w ra
mach TOnZ powstały przede wszystkim dzięki spotkaniu się 
w tej organizacji ludzi mających podobne zainteresowania. 
W ten sposób powstały Komisja Opieki nad Cmentarzami 
i Zabytkami Kultury Żydowskiej, Komisja Opieki nad 
Zabytkami Sztuki Cerkiewnej, komitety opiekujące się war
szawskimi cmentarzami: bródnowskim i ewangelicko- 
-augsburskim, działają też Komitet Ochrony Zabytków nad 
Bzurą i komisja ekologiczna. To właśnie w TOnZ narodził 
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się Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami. 
Niezwykle istotną formą działalności są prowadzone od 
1993 r. kursy z podstawowych problemów ochrony zabyt
ków dla nauczycieli i polskich działaczy z dawnych Kresów 
Wschodnich.
Poza PTTK i TOnZ działają liczne organizacje miłośników 
różnych miast, regionów czy też stowarzyszenia mające na 
celu ochronę i propagowanie wybranych wydarzeń z naszej 
przeszłości. W 1897 r. powstało Towarzystwo Miłośników 
Historii i Zabytków Krakowa, dzięki któremu odnowiono 
wiele dzieł sztuki i ocalono wiele obiektów zabytkowych. 
Towarzystwo to od 1898 r. opiekuje się pochodami Lajkoni
ka, konkursami krakowskich szopek i redaguje „Rocznik 
Krakowski”. Z kolei Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Pszczyńskiej zorganizowało w Pszczynie skansen drewnia
nego budownictwa wiejskiego. Stowarzyszenie Miłośni
ków Oręża Polskiego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne 
czy Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dą
browskiego - to także organizacje społeczne związane z za
bytkami i naszymi tradycjami. Na przykład Polskie Towa
rzystwo Heraldyczne (istniejące od 1908 r.) ma w statucie 
zapis o „otaczaniu opieką zabytków heraldycznych jako 
świadectwa kultury narodowej".
Można też działać, nie należąc do żadnej organizacji. Pa
ni Z.W. pracuje w administracji budynków mieszkalnych 
w Katowicach i na co dzień styka się z trudnymi problema
mi starej katowickiej zabudowy. Udało jej się doprowadzić 
do umieszczenia znaku ochrony zabytków na ponad 300 ka
mienicach, zainicjowała przeprowadzenie w kilku z nich re
nowacji witraży, sztukaterii i elewacji. Jednocześnie uświa
damia mieszkańcom wartość zabytkową kamienic, niejedno
krotnie budzi niedowierzanie, zawsze zaś zainteresowanie.
W ludziach tkwią bowiem dwie wielkie miłości: patrio
tyzm i umiłowanie stron rodzinnych, czyli „małych oj
czyzn”. Odnosi się to do wszystkich społecznych działań 
- zorganizowanych i spontanicznych.

Zbieracze
Kolekcjonerstwo - to nie tylko pasja, zainteresowanie histo
rią, umiejętność lokowania pieniędzy, ale przede wszystkim 
kierowane rozumem uczucie do gromadzonych przedmiotów, 
mające prawie zawsze na celu odkrycie czegoś nowego, pro
wadzące w efekcie końcowym do wzbogacenia naszej kultu
ry. Aby to osiągnąć, musimy wiele się nauczyć, poznając tak
że smak trudów i rozczarowań. Rasowy kolekcjoner będzie 
starał się „zmusić” zbierane przedmioty do „mówienia” - 
o pochodzeniu i losach, jakie doprowadziły do zbieracza. Wy
maga to olbrzymiej cierpliwości, szukania w wielu źródłach, 
umiejętności obserwacji, kojarzenia, a często także rezygnacji 
z rzeczy mniej ważnych dla całości zbioru. Jednocześnie trze
ba znać podstawowe zasady konserwacji różnych przedmio
tów (o tych zasadach pisaliśmy w numerze 2,1999), aby nie
ustannie walczyć o przedłużanie ich egzystencji.
Często amatorskie zbieractwo, np. rodzinnych pamiątek, 
przeradza się w naukowe, poważne kolekcjonowanie. Kil
kunastoletni AK. z Krosna będąc w liceum otrzyma! po 
zmarłym dziadku różne przedmioty, korespondencję, sterty 
dokumentów. Poszedł tym tropem i zaczął zwozić tego ro
dzaju pamiątki od rozrzuconej po kraju rodziny. Potem zno
sił do domu inne starocie znajdowane w śmietnikach, na 
strychach, w antykwariatach. Od rodziców otrzymał pokój, 
ale pod warunkiem, że sam go umebluje. Zaczął poszukiwać 
starych mebli, często uszkodzonych. Starał się, aby pocho
dziły one z XIX w. Odwiedzał także stolarzy i uczył się, jak 
dorabiać ozdobne zwieńczenia szaf, gzymsy sekreter, zamki

czy ułamane nogi. Jednocześnie uczył się wszystkiego 
o dawnych wnętrzach mieszkalnych, bowiem zafascynował 
go styl eklektyczny, kiedy obok mebli w mieszkaniach znaj
dowały się przedmioty gromadzone przez pokolenia. W ten 
sposób, rozpoczynając od kilku rodzinnych pamiątek, AK. 
stał się znanym kolekcjonerem mebli i wszystkich detali 
związanych z wnętrzami, jak obrazy, fotografie, wazony, 
kotary itd.
Inaczej zaczynał p. Z.R. z Warszawy. Wspomina: „Począ
tek stanowiły dwa samowary, które otrzymałem od rodzi
ców. Uważałem wówczas taki dar za bezwartościowy i bez
użyteczny. Ale od tego się zaczęto...". Coraz częściej odwie
dzał targi w małych miasteczkach i kupował samowary. któ
re w latach sześćdziesiątych były jeszcze bardzo tanie. Świa
domie nabywał egzemplarze niekompletne, bowiem „czas 
poświęcony na reperacje, uzupełnienia braków, usuwanie 
uszkodzeń byt cennym relaksem ”. Po kilku latach miał już 
ponad 100 samowarów, poznał ich historię, różne odmiany, 
sposoby działania; wszystkie egzemplarze zostały sfotogra
fowane i opisane.
Znany dziś kolekcjoner i wybitny znawca wyrobów secesyj
nych p. P B. z Wrocławia napisał: „Przedmiot dawny staje 
się źródłem poznania czy też tylko przypomnienia, a może 
przede wszystkim funkcjonuje jako zastępstwo czegoś, cze
go się jeszcze nie ma, lub też już nie ma i mieć nie będzie". 
Jego zbiory są znakomicie opracowane i często wypożycza
ne na wystawy, podobnie jak zbiory p. JJH. z Warszawy, 
który wyspecjalizował się z kolei w kolekcjonowaniu lamp 
- od kamiennych olejnych po elektryczne. Kolekcjoner 
przypuszcza, że połknął bakcyla w chwili kupienia starej 
lampy dla przyozdobienia nią mieszkania.
To tylko kilka przykładów kolekcjonerstwa. Unaoczniają
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3. 4. 5. Zbierać można wszystko: 
secesyjne naczynia (3), monety (4), 
nawet stalówki (5)

6. Na tzw. pchlich targach 
sprzedawane są także meble

one powody zbierania i sposoby dochodzenia do kolekcji 
oraz ich różnorodność tematyczną. Jest to jednak zaledwie 
ułamek możliwości, jakie stoją przed każdym z nas. Musi- 
my tylko być świadomi konsekwencji zbierania, bo choć 
przedmioty te są naszą prywatną własnością, to jednak 
zawsze stanowią część kultury narodowej, za którą bie- 
rzemy odpowiedzialność, czy będą to obrazy, czy też pu
dełka od zapałek lub znaczki pocztowe.

Z kolekcjonerstwem wiążą się aukcje, na których bogatsi 
zbieracze starają się dokupić dzieła sztuki do swoich 
zbiorów. Jeśli w Anglii domy aukcyjne (Sotheby’s, 
Christie’s) działały już w XVIII w., w naszym kraju poja
wiły się one dopiero w okresie międzywojennym, choć 
licytacje różnych przedmiotów odbywały się znacznie 
wcześniej - między innymi w taki właśnie sposób nabywał 
obrazy do swojej kolekcji król Stanisław August Ponia
towski. W 1989 r. nastąpiło odrodzenie rynku dziel sztuki 
w Polsce. W ciągu ostatnich lat powstało wiele domów au
kcyjnych i choć rynek ten stopniowo zmierza ku stabiliza
cji, to - jak twierdzą fachowcy - brakuje swobodnego 
przepływu dzieł z rynkiem światowym. Na polskich 
aukcjach pojawia się coraz więcej przedstawicieli 
zawodów inteligenckich, tradycyjnie związanych z kolek
cjonerstwem, choć nie brakuje biznesmenów, którzy w ten 
sposób lokują pieniędze — swoje lub firmy. Każda aukcja 
— to wspaniałe emocjonujące widowisko nobilitujące tych, 
którzy licytują i kupują dzieła szczególnie modnych 
artystów. Dla biedniejszych zbieraczy pozostają giełdy 
staroci, gdzie też można nabyć za niższą niż na aukcjach 
cenę różne dzieła sztuki. Częściej jednak sprzedaje 
się tam kopie obrazów albo np. meble wykonane ze 
starych elementów. Pamiętając o zasadzie, że im przed
miot bardziej błyszczy, tym większe ryzyko zakupu, 
możemy uzupełniać swoje zbiory na targowiskach 
i „pchlich targach”. Wszystko zależy od naszego zmysłu 
obserwacyjnego i wiedzy.

W następnym, już ostatnim odcinku, zastanowimy się nad przyszłością zabyt
ków i ich ochrony.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Dwór Wawrzeckich

W północnym za
kątku dawnego 
województwa wi
leńskiego, a dzisiejszej 

Białorusi, niedaleko po
wiatowego Brasławia, leży 
wzmiankowane od XV w. 
miasteczko Widzę i sąsia
dujący z nim majątek, zwa
ny Widzami Łowczyński- 
mi. Majątek ten był w 1586 
r. własnością Jana Naru
szewicza, łowczego litew
skiego (stąd „Łowczyń- 
skie”). Jego córka Helena 
wyszła w połowie XVII w. 
za Augustyna Wawrzec- 
kiego - w posiadaniu tej 
rodziny pozostawały Wi
dzę przez dwieście lat.

1. Dwór 
Wawrzeckich 
od frontu

2. Grób 
Tomasza 
Wawrzeckiego

3. Widzę
- kościół 
Świętej
Trójcy

(zdjęcia: 
Jarosław
Komorowski)

W połowie XIX w. Emilia 
Wawrzecka, wydana za 
Tomasza Mineykę, mar
szałka szlachty guberni wi
leńskiej wniosła majątek 
w posagu. Ich wnuk, Wła
dysław Mineyko, gospoda
rzył tu do 1939 r.

Około 1754 r. (źródła po
dają różne daty) urodził 
się w Widzach Łowczyń- 
skich Tomasz Wawrzecki, 
postać barwna, doświad
czony prawnik, poseł na 
Sejm Czteroletni, zwolen
nik Konstytucji 3 Maja 

i uczestnik wojny z Rosją 
w 1792 r. Podczas insu
rekcji kościuszkowskiej 
wsławił się jako jeden 
z jej przywódców w Wil
nie, na Żmudzi i w Kur
landii. Po klęsce pod Ma
ciejowicami 10 paździer

nika 1794 r. i uwięzieniu 
Kościuszki został na jego 
miejsce mianowany Naj
wyższym Naczelnikiem 
Siły Zbrojnej Narodowej. 
9 listopada wydał w Tar
czynie ostatnią odezwę, 
zapowiadając honorową 
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kapitulację powstania, 
a 18 listopada dostał się 
do rosyjskiej niewoli. 
Osadzony w twierdzy Pie- 
tropawłowskiej po uwol
nieniu w 1796 r. osiadł 
w rodzinnym majątku. 
Zdecydowany przeciwnik 
Napoleona, współdziałał 
przeciw niemu z Rosjana
mi, a rok 1812 spędził 
w Petersburgu. W 1815 r. 
objął wiele funkcji we 
władzach Królestwa Pol
skiego, był senatorem 
i ministrem sprawiedliwo
ści. Zmarł w Warszawie 
w 1816 r. i został pocho
wany w Widzach, w ulo
kowanym na ustroniu gro
bie, istniejącym do dziś. 
Pierwotna żeliwna płyta 
z rodowym herbem Wa- 
dwisz została po 1945 r. 
zniszczona, a potem za
stąpiona nową, z białoru
skim już napisem. Waw- 
rzeckiemu poświęcone 
jest też łacińskie epita
fium z popiersiem w kate
drze wileńskiej.

Klasycystyczny dwór 
w Widzach Łowczyńskich, 
drewniany na kamiennej 
podmurówce, wybudował 
pod koniec XVIII w. Sta
nisław Wawrzecki, brat 
Tomasza. Jedenastoosio- 
wy, od frontu parterowy, 
ma dzięki usytuowaniu na 
pochyłości dwie kondy
gnacje od ogrodu. Cztero- 
kolumnowy portyk z pła
skim trójkątnym szczytem 
kryje niewielką mansardę. 
Od tyłu pośrodku znajdo
wała się niegdyś drewnia
na weranda. Podczas mo
dernizacji w 1900 r. zastą
piono ją zaprojektowanym 
przez Tadeusza Rostwo
rowskiego wydatnym, mu
rowanym ryzalitem w sty
lu neorenesansu. Oba po
ziomy tej nowej werandy 
mają postać trójarkado- 
wych galerii zwieńczo
nych ścianką attykową, ze 
schodami zbiegającymi 
symetrycznie z górnej 
kondygnacji. W lipcu 1820 
r. we dworze bywał Adam 

Mickiewicz, który wybrał 
się z Wilna do Widz, by 
odwiedzić wuja Majew
skiego. W drugiej połowie 
XIX w. na terenie posia
dłości działało znane 
uzdrowisko, wykorzystu
jące miejscowe wody mi
neralne, które jednak szyb
ko się wyczerpały.
Po drugiej wojnie świato
wej, gdy majątek stał się 
centrum kołchozu „Bol
szewik”, we dworze urzą
dzono dom dziecka, a po
tem szkołę. Dzięki temu 
przetrwał w dobrym sta
nie, choć z przebudowany
mi wnętrzami. Z budyn
ków gospodarczych pozo
stała stajnia i browar 
z końca XIX w. W zanie
dbanym parku wciąż leży 
omszały głaz z ledwo już 
czytelnymi napisami: 
EWA i ZAZA. Wedle opo
wieści jeden z właścicieli 
miał ulubioną klacz Ewę, 
z którą zaprzyjaźnił się 
bardzo piesek Zaza. Nie
stety, Ewa złamała nogę 

i trzeba ją było zastrzelić. 
Pochowana została w dwor
skim parku. Zaza tak tęsk
niła, że wkrótce padła 
i spoczęła obok przyjaciół
ki, a na kamieniu wyryto 
ich imiona.
W miasteczku Widzę zwra
ca uwagę widoczny z dale
ka neogotycki kościół 
Świętej Trójcy z dwiema 
wieżami wysokości 59 m. 
Wzniesiony w latach 1909- 
1914 na miejscu wcześniej
szego, drewnianego, został 
podczas pierwszej wojny 
poważnie uszkodzony og
niem artyleryjskim. W trak
cie odbudowy, już w nie
podległej Polsce, w ściany 
wmurowano na pamiątkę 
armatnie pociski. W 1948 r. 
kościół podzielił los wielu 
kresowych świątyń, za
mknięty i zamieniony na 
magazyn. Zwrócony wier
nym w 1989 r. znowu jest 
ośrodkiem katolickiej pa
rafii.

Jarosław Komorowski

Kopiec Mickiewicza
„W imię Ojca i Syna i Ducha 
Świętego Amen. Działo się 
w mieście Nowogródku dnia 
dwudziestego siódmego ma
ja we wtorek po niedzieli pią
tej od Wielkanocy, roku od 
narodzenia Chrystusa Pana 
tysiąc dziewięćset dwudzie
stego czwartego a szóstego 
od wskrzeszenia wolnej 
i zjednoczonej Polski, kiedy 
Prezydentem Rzeczypospoli
tej Polskiej byt Stanisław Woj
ciechowski a Wojewodą No
wogródzkim Władysław 
Raczkiewicz. Na wieczne 
świadectwo czci i miłości, ja
ką naród polski żywi dla 
wieszcza swego Adama Mic
kiewicza, syna tej ziemi 
wzniesionego wielkością ge
niuszu ponad ludy i czasy...". 
Tak zaczyna się akt erekcyj
ny opracowany przez prof. S. 
Pigonia i wmurowany pod

kopiec upamiętniający Adama 
Mickiewicza. Nieco wcześniej, 
na początku 1924 r. zawiązał się 
z inicjatywy sędziego Leona Do- 
boszyńskiego komitet uczcze
nia pamięci wieszcza, a o formie 

pamięci w postaci usypania 
kopca zdecydowała komisja 
rzeczoznawców w osobach pro
fesorów: Z. Szyszko-Bohusza, 
J. Kłosa i J. Remera. Uroczy
stość wznoszenia kopca rozpo

czął biskup Z. Łoziński, od
czytując akt erekcyjny. Na
stępnie akt ten w specjal
nym, metalowym pojemniku 
został wmurowany w betono
wy kamień węgielny przez 
prezydenta S. Wojciechow
skiego. On też rozpoczął sy
panie kopca specjalnie na 
ten cel wykonaną łopatą, 
ozdobioną godłem Polski 
i herbem Nowogródka.
Kopiec wznosi się na wzgó
rzu sąsiadującym ze Wzgó
rzem Zamkowym z ruinami 
zamku. Ostateczny kształt 
stożka, wysokości 17 m przy 
30 m średnicy u podstawy, 
uzyskał dopiero w 1931 r. Po
wstał z ziemi zwiezionej 
głównie przez wycieczki 
szkolne i różne organizacje 
społeczne odwiedzające No
wogródek.

(Sts)
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Bracfawska rezydencja Tyszkiewiczów

Na południowy zachód 
od rejonowego mia
steczka Pohrebyszcze, 
w dawnym województwie 

bracławskim, w pobliżu źró
deł Rosi położone są Spiczyń- 
ce. Prawdopodobnie tu pod 
koniec XVIII w. Paweł So
bański herbu Junosza, podsto- 
li kijowski i żytomierski 
wzniósł rozległy, otoczony 
parkiem krajobrazowym dwór 
klasycystyczny; spłonął on 
całkowicie przed 1880 r. 
Dwór ten znany jest z litogra
fii i rysunku Napoleona Ordy. 
Na miejscu dworu Henryk 
Tyszkiewicz herbu Leliwa 
(1847-1917) wzniósł w stylu 
francuskiego neorenesansu 
pałac, który zachował się do 
dziś. W jego fasadzie dominu
ją dwa wydatne, jednoosiowe 
ryzality boczne, tworzące 
z częścią środkową rodzaj 
krótkiej podkowy. Trójosio- 
wa część środkowa poprze
dzona jest niewielkim tara
sem, ujętym balustradą tralko- 
wą (niezachowaną).
Pałac jest dwukondygnacyj
ny, zbudowany na planie sze
rokiego prostokąta, syme
tryczny, w elewacjach dłuż
szych pięcioosiowy, w krót
szych czteroosiowy. Gładki 
dach mansardowy wieńczy 
kuta żeliwna krata, a drzwi 
i okna osadzone są w profilo
wanych ramach. Reprezenta
cyjne komnaty pierwszej kon
dygnacji miały ściany tapeto
wane lub obite materiałem, 
sufity dekorowane sztukate
riami, posadzki parkietowe. 
Znajdowały się w nich białe 
piece kaflowe oraz marmuro
we kominki i kryształowe ży
randole. Najważniejszy był 
Salon Biały z wypełniającymi 
supraporty sztukateriami 
o motywach roślinno-kwiato- 
wych. Z sufitu zwisał wielki 
empirowy żyrandol ze złoco
nego brązu. Plafon Salonu 
Różowego pokrywało wielkie 
płótno „Orzeł budzący Zeu
sa”, pędzla Franciszka Kru- 
dowskiego. Wolne od malo
wideł płaszczyzny wypełniały

stiuki (orły w okolu wieńców 
laurowych). Wyposażenia sali 
dopełniał kominek i empiro
we meble mahoniowe. Sala 
jadalna urządzona była me
blami dębowymi. W jej bufe
tach zgromadzono srebra ro
dzinne, porcelanę korecką 
i miśnieńską.
Pierwsze piętro miało charak
ter mieszkalny. Wokół ścian 
ustawiono oszklone szafy, 
w których przechowywano 
księgozbiór (6 tysięcy to
mów) oraz archiwum rodzin

ne. Wśród wartościowych 
dzieł sztuki wymienić trzeba 
wielki gobelin flamandzki, 
ofiarowany podobno przez 
miasto Wenecję poselstwu 
polskiemu, donoszącemu pa
pieżowi o zwycięstwie pod 
Wiedniem, a przedstawiający 
dożę weneckiego Foscariego, 
aprobującego wyrok śmierci 
na swego syna, skazanego za 
zdradę w 1420 r. Była tam też 
marmurowa rzeźba Hebe z or
łem, liczne kopie rzeźb an
tycznych, kolekcja kandela

brów i złoconych zegarów. 
W jednej z oszklonych szaf 
pokazywano kilkunastoczę- 
ściowy rząd na konia, należą
cy do Stefana Czarnieckiego. 
W galerii obrazów wyróżnia
ły się portrety Tyszkiewi
czów, płótna Mengsa i Tiepo- 
la, „Bitwa pod Somosierrą” 
Verneta, dwa rysunki Matejki 
i trzy obrazy Kossaka. 
Wszystkie te zbiory były wy
nikiem kolekcjonerskich za
miłowań właścicieli. Ostat
nim z nich był Józef Tadeusz 
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Tyszkiewicz (1880-1944). 
W czasie rewolucji bolsze
wickiej najcenniejsze meble 
i dzieła sztuki przewieźli 
Tyszkiewiczowie do Warsza
wy, gdzie pod koniec drugiej 
wojny światowej zrabowane 
zostały przez Niemców.
Park spiczyniecki, uważany 
za jeden z piękniejszych na 
Bracławszczyźnie. w pierwot
nym kształcie zaprojektowa
ny był przez słynnego Mikle- 
ra, a na początku XX w. prze- 
komponowany został według 
projektu ostatniego właścicie
la, Józefa Tyszkiewicza.
Dwanaście kilometrów dzie
lące Pohrebyszcze od Spiczy- 
niec przebyłem częściowo 

oprowadził i udzielił wielu 
rzeczowych informacji. Do 
1939 r. w pałacu mieściły się 
mieszkania i biura sowchozu, 
a od 1945 r. szkoła. Miejsco
wy kościół, cerkiew i synago
ga zostały zniszczone jeszcze 
przed wojną. Postąpiono więc 
w sposób dość nietypowy, bo 
na ogół wszędzie na Kresach 
rozpoczynano dewastację od 
siedziby „panów”.
Dyrektor otworzył mi dawny 
Salon Różowy. Po wielkim 
plafonie nie ma śladu, ocalały 
natomiast sztukaterie i złoce
nia - cztery orły w narożach 
sufitu, w obramieniu stiuko- 
wych girland i rozet. W supra- 
portach znajdują się stiukowe,

3. W dawnym 
budynku zarządcy 

z 1910 r. 
znajduje się 

szpital

(zdjęcia:
Zbigniew Hauser)

pieszo, częściowo autosto
pem. Ze względu na wyboistą, 
choć brukowaną drogę, auto
bus tam nie dojeżdża. W nie
źle zachowanym pałacu mie
ści się obecnie szkoła. Prze
trwał prawie cały wystrój ze
wnętrzny oraz fragmenty par
ku, jednak bez zdobiących go 
kiedyś fontann. Z czterech fi
larów bramy wjazdowej oca
lały dwa. By obejrzeć wnętrza 
pałacu, musiałem poszukać 
mieszkającego we wsi dyrek
tora szkoły. Chętnie mnie 

skrzyżowane pochodnie życia 
w otoczeniu wieńców i gir
land. Pochodnie te są także 
w szponach orłów. W nadłu- 
czach okien przetrwały stiu
kowe girlandy oraz nadokien
niki. Sala ta pełni obecnie 
funkcję wiejskiej świetlicy- 
-muzeum, eksponującego stro
je i hafty ukraińskie na tle 
wnętrza starej chaty. W in
nych salach przetrwały tylko 
fasety i pobielane piece.

Zbigniew Hauser

Mury 
Piotrkowa

O
pasanie Piotrkowa Try
bunalskiego murami 
obronnymi historycy 
zgodnie przypisują Kazimierzo

wi Wielkiemu, a za datę ukoń
czenia inwestycji przyjęto rok 
1362. Pierwotny przebieg ob
warowań uległ rychło modyfi
kacji. Po pożarze w 1400 r. od 
zachodu włączono do miasta 
kilka hektarów gruntu, a koszt 
budowy nowego odcinka mu
rów pokryła królowa Jadwiga, 
o czym zapewnia legenda, 
wskazując na widoczny w licu 
muru ozdobny wzór z cegieł 
zendrówek, jako pamiątkę owe
go przedsięwzięcia. Ostatecznie 
mur osiągnął długość około 
1100 m. Jego przebieg był 
oczywiście uwarunkowany to
pografią terenu (rzeki i pobli
skie bagna). Równoległa doń 
ulica Podmurze zapewniać mia
ła odpowiednią komunikację 
i łatwy dostęp do dowolnego 
punktu obwarowań. W dolnej 
partii, do wysokości około 5,2 
m (od zewnętrznego poziomu 
terenu), mur wykonany był 
z ciosów kamiennych, zaś po
wyżej - z cegły. Była to cegła, 
którą do dziś nazywamy „go
tycką”, o gabarytach 28x14x9,8 
cm (większa od cegły współ
czesnej),' ułożona w murze 
piotrkowskim w regularny wą
tek polski (późnogotycki).
Na rysunku Eryka Dahlberga, 
nadwornego kartografa króla 
szwedzkiego Karola X Gusta
wa, uwieczniającym panoramę 
miasta w XVII w. przedstawio
no blanki i krenelaż, którego 
fragment o wysokości 1,2 m 
i grubości 0,6 m oglądać można 
w południowej części muru nie
opodal kościoła jezuitów (jest 
to rekonstrukcja muru średnio
wiecznego). Posadowiony na 
płytkim fundamencie mur piotr
kowski mierzył „półtorej ko
pii”, czyli około 9 m (od strony 
miasta był oczywiście nieco 
niższy), zaś jego grubość wyno
siła „dobry sążeń” (około 1,9 
m). Wymiary te stawiały go 
w rzędzie znaczniejszych obwa
rowań na tle innych polskich 
miast. Do związania budulca 
użyto zaprawy wapiennej, spo

rządzonej wedle przemyślnej, 
powszechnie w tej epoce stoso
wanej receptury.
Słabym punktem obwarowań 
miast średniowiecznych były 
bramy miejskie. Pierwotny, pia
stowski obwód murów Piotrko
wa zawierał tylko dwie bramy: 
północną i południową. Takie 
rozwiązanie odpowiadało prze
biegowi szlaku komunikacyjne
go, wiodącego przez miasto. 
Ostateczna liczba i rozmiesz
czenie bram, z towarzyszącym 
im układem dróg, znane są nam 
dopiero ze źródeł znacznie póź
niejszych, z XVII i XVIII w. Na 
początku XVII w. mury piotr
kowskie, których przebieg za
pewne nie różnił się od stanu 
z późnego średniowiecza, miały 
już trzy bramy: od zachodu - 
Sieradzką, od południa - Kra
kowską i od wschodu - Wolbor- 
ską. Dwie ostatnie oddalone by
ły od siebie zaledwie o 100 m, 
a ich usytuowanie pozostawało 
w związku z dynamicznie roz
wijającymi się przedmieściami: 
Krakowskim i Warszawskim. 
Bramy miały formę piętrowych 
budynków o masywnych ścia
nach zaopatrzonych w otwory 
strzelnicze. W przyziemiu każ
dego z budynków bramnych 
znajdował się otwór o szeroko
ści około 3 m, przez który prze
jeżdżały wozy, oraz furta dla 
komunikacji pieszej. W górnej 
kondygnacji mieściła się izba 
dla straży, czuwającej przez ca
łą dobę nad bezpieczeństwem 
mieszkańców, czego jednak nie 
przestrzegano zbyt rygorystycz
nie. Na wspomnianym rysunku 
Dahlberga widoczne są bramy: 
Sieradzka z niską przybudówką 
oraz Krakowska, zwieńczona 
renesansową attyką, której hi- 
storyczność budzi duże wątpli
wości.
Co kilkadziesiąt kroków mury 
miejskie wzmocnione były 
basztami. Jako mniejsze od bu
dynków bramnych i otwarte od 
strony miasta, pobudowane zo
stały na planach czworoboków 
o wymiarach około 6x7 m. Po
mieszczenia wewnątrz baszt 
przeznaczano na magazyny bro
ni i amunicji, zaś komunikację
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między poziomami umożliwia
ły prowizoryczne drewniane 
schody lub drabiny. W XVII w. 
w jednej z baszt znajdowało się 
mieszkanie kata. Każda baszta 
miała swego opiekuna, którym 
był jeden z piotrkowskich ce
chów. Oprócz konserwacji 
bram, baszt i całego obwodu 
murów, cechy zobowiązane by
ły do obrony miasta. Warto od
notować, że piotrkowskie ob
warowania okalały obszar daw
nego miasta średniowiecznego 
o powierzchni zaledwie 8 hek
tarów, a bronić ich miało 
w XVII w. aż 700 mieszczan - 
liczba znaczna, jak na ówczesne 
warunki demograficzne. W la
tach pięćdziesiątych XVII w., 
a więc w szczytowym okresie 
rozwoju fortyfikacji miejskich, 
mury Piotrkowa zaopatrzone 
były w baszty, szańce i okopy, 
w ogólnej liczbie 14. W okresie 
wojen szwedzkich - zwieńczo
ne blankowaniem i hurdycjami 
- miały istotne znaczenie mili
tarne. Wiadomo, że u schyłku 
XVI w. dla potrzeb bieżącej 
konserwacji obwarowań praco
wała tutejsza cegielnia, a wła
dze miasta jeszcze po wojnach 
w połowie XVII w. troszczyły 
się o ich stan techniczny. Kon
stytucja (ustawa sejmowa) 
z 1658 r. zabraniała wznoszenia 
domów na przedmieściach 
w odległości mniejszej niż 1000 
kroków od murów. Jednak 
w czasach późniejszych fortyfi
kacje małych i średnich miast 
straciły na znaczeniu i stopnio
wo włączane były w obręb za
budowy miejskiej lub poddawa
ne rozbiórce. Również mury 
piotrkowskie zaczęły popadać 
w ruinę, a do niektórych ich 
fragmentów dobudowano nowo 
wznoszone obiekty. W ten spo
sób zbudowano w Piotrkowie 
nowe łaźnie, dzwonnicę i pleba
nię kościoła farnego, klasztor 
ss. dominikanek oraz wiele 
budynków gospodarczych. 
W 1754 r. rozpoczęto budowę 
kolegium jezuickiego, które 
wysunięto na 12 łokci (około 7 
m) poza linię obwarowań. 
W zamian za zgodę władz miej
skich na ten największy wów
czas wyłom w murach, jezuici 
zobowiązali się do utrzymywa
nia własnymi środkami pobli
skich bram - Wolborskiej i Kra
kowskiej.
Według planu miasta z 1786 r., 
sporządzonego przez królew
skiego architekta Dominika 
Merliniego, znaczna część mu-

1. Fragment muru 
zbudowanego
z kamieni i cegieł

2. Blanki muru
od strony miasta

3. Zachodnią ścianę 
klasztoru dominikanek 
stanowi obronny mur
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4. Wysunięty 
poza lico muru 
gmach kolegium 
jezuickiego

(zdjęcia:
Witold P. Glinkowski)

rów była już włączona w przyle
gającą do nich zabudowę. 
W końcu XVIII w. wysunięto 
koncepcję przebudowy i restau
racji obwarowań, jednak projek
tu tego nie zrealizowano, głów
nie z powodu rozbiorów Polski. 
Ostatecznie zdewastowane mu- 
ry - poza kilkoma zachowanymi 
do dziś odcinkami - zostały zli
kwidowane w XIX w.

Witold P. Glinkowski

Wiejskie kościoły służyły nie tylko ce
lom religijnym, ale niejednokrotnie 
dawały okolicznej ludności schronienie 

i obronę przed niespodziewanym atakiem 
najeźdźcy. Grube mury z kamienia polnego 
i cegły, wąskie okienka, masywne przypory 
- to charakterystyczne elementy kościołów 
budowanych w XIII-XV w. Później broń pal
na zmniejszyła obronne znaczenie kościel
nych murów. We wsi Dąbrówka Królewska 
kolo Grudziądza stoi kościół z XIV w. o wy
raźnych cechach obronnych. Na szczegól
ną uwagę zasługuje właśnie kwadratowa, 
masywna wieża o rzadko spotykanym 
w architekturze sakralnej zwieńczeniu blan
kowym. Na temat tego kościoła brak śre
dniowiecznych, krzyżackich źródeł, dopie
ro badania fundamentów i dolnych partii 
budynku określiły datę jego budowy na 
około 1300 r. Ściany murowane są war
stwowo z kamienia polnego i uzupełniane 
cegłą, wschodni szczyt ma typowe dla go
tyku blendy i sterczyny. Istnienie tej świąty
ni po raz pierwszy zanotowano w lustracji 
starostwa rogozińskiego w 1565 r. W cza
sie pierwszego najazdu szwedzkiego ko
ściół uległ częściowemu zniszczeniu. Od
budowę przeprowadzi! około 1647 r. staro
sta rogoziński i wojewoda chełmiński, Jan 
Działyński. Jemu też przypisuje się posta
wienie kościelnej wieży, choć biorąc pod 
uwagę jej typowo średniowieczny wygląd 
przypuszczać należy, że wojewoda po pro
stu odbudował istniejącą poprzednio.

Henryk Kamiński

Obronny kościół
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Grody pogranicza

W ziemi chełmińskiej 
znajduje się kilka
dziesiąt wczesno

średniowiecznych grodzisk 
obronnych. Na szczególną 
uwagę zasługują grody poło
żone w północnej strefie re
gionu, w pobliżu dawnej gra
nicznej rzeki Osy i jej lewego 
dopływu Lutryny. W XI-XIII 
w. pogranicze słowiańsko- 
-pruskie było areną częstych 

Najbardziej na północ wy
suniętym polskim punktem 
obronnym był gród położo
ny na cyplu jeziora Nogat, 
w miejscowości Szynwałd. 
Oddalony był kilkanaście 
kilometrów od granicznej 
rzeki Osy, a więc leżał już 
na terenie pruskiej Pomeza- 
nii i jego powstanie wiązać 
należy z ekspansją państwa 
wczesnopiastowskiego. Fakt, 

i pozwolę sobie właśnie ten 
fragment zacytować: „Gru
be bierwiona układało się 
warstwami ciasno, jedna na 
drugiej. Kłody pierwszej 
miały położenie poprzeczne 
w stosunku do kierunku bie
gu samego wału, belki war
stwy drugiej, wyższej leżały 
doń równolegle i tak dalej, 
i dalej aż do wysokości 
dziesięciu lub dwunastu 

ne na próbkach drzewnych, 
które uściśliły istnienie gro
du w latach 1050-1089. Na 
przełomie XI i XII w., za
pewne w wyniku silnego 
uderzenia Prusów, zniszczo
na została większość oko
licznych grodów, zarówno te 
położone na linii Osy (Mę- 
drzyce, Płowęż, Tymawa, 
Słupski Młyn, Świecie nad 
Osą), jak i znajdujące się 
w północno-wschodnim re-

1. Fragment 
grodziska 
w Świeciu 
nad Osą

2. Próba 
rekonstrukcji 
bramy
i fortyfikacji 
tego grodu

(fot. 1
- Henryk 
Kamiński)

walk między coraz bardziej 
wojowniczymi plemionami 
pruskimi i kształtującą się 
monarchią pierwszych Pia
stów. Wiadomo, że działania 
zbrojne na tym terenie pro
wadził Bolesław Chrobry, 
zapuszczając się dość daleko 
na północ w głąb Pomezanii. 
Trwałości terytorialnych 
zdobyczy oraz spokoju na ru
bieży strzec miały drewnia- 
no-ziemne grody stawiane 
wzdłuż Osy i Lutryny, często 
na miejscu wcześniejszych 
osad obronnych o rodowo
dzie plemiennym. 

że był to gród polski, po
świadczyły badania arche
ologiczne prowadzone w la
tach 1976-1978 iw 1995 r. 
przez dział archeologii Mu
zeum w Grudziądzu. Odkry
wając kolejne warstwy wa
łów ziemnych grodziska, 
natrafiono na charaktery
styczne dla prapolskiego bu
downictwa grodowego frag
menty tzw. rusztu (kon
strukcja rusztowa nazywana 
inaczej przekładkową). 
Technikę tę bardzo obrazo
wo przedstawił w Polsce 
Piastów Paweł Jasienica 

metrów. Puste przestrzenie 
między tramami wypełniało 
się ubitą ziemią i kamienia
mi. Na samym wierzchu 
zwężającego się ku górze 
walu mógł stanąć szereg 
skrzyń-izbic, wypełnionych 
głazami albo zwarty często
kół".
Powstanie grodu w Szynwał- 
dzie datuje się na pierwszą 
połowę XI w., jego upadek 
zaś na koniec tego samego 
stulecia lub początek XII w. 
Potwierdziły to specjali
styczne badania metodą ra
diowęglową przeprowadzo- 

jonie ziemi chełmińskiej 
(m.in. Mełno).
Bardzo aktywny powrót Pia
stów na te tereny nastąpił 
w drugiej połowie XII w. 
Odbudowano wówczas ze 
zgliszcz sieć przygranicz
nych grodów obronnych 
wzdłuż Osy i Lutryny, zaś 
dotychczasowe osady otwar
te nad rzekami i jeziorami 
w głębi ziemi chełmińskiej 
otoczono obronnymi wała
mi. Szczególne znaczenie 
strategiczne miał mocno 
ufortyfikowany gród w 
Słupskim Młynie nad Osą, 

18



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

strzegący tamtejszego brodu 
i szlaku handlowego z Wiel
kopolski i Kujaw do Prus, 
a w czasie wojen dogodnego 
miejsca dla przeprawy 
wojsk. Obecnie grodzisko to 
pokryte jest lasem i otoczo
ne niedostępnym terenem.
Około 5 km od Słupskiego 
Młyna, w miejscowości 
Świecie nad Osą również 
znajduje się grodzisko, któ
rego kształty do dziś są wy
raźne i bardzo czytelne. Był 
to największy gród wcze
snośredniowieczny na tym 
obszarze i możliwe, że peł
nił funkcję ośrodka lokalnej 
władzy. Grodzisko to zloka
lizowane jest na wysokim 

1976-1980. Efektem wyko
palisk jest kilka tysięcy 
przedmiotów zabytkowych 
z X-XIV w. Grodzisko 
o kształcie nieregularnej 
elipsy liczy około 5800 m2 
powierzchni i dzieli się na 
dwie części. Na zachodnim 
członie wzniesienia mieścił 
się gród właściwy o rozmia
rach 95x40 m (około 3800 
m2). Część wewnętrzna gro
du (majdan) wynosiła ponad 
1000 m2. Na wschodniej 
stronie masywu, nieco niżej 
znajdowało się podgrodzie. 
Badania kolejnych warstw 
ziemnych grodziska wyka
zały czas powstania grodu 
na wiek X, a okres pierw

wzniesieniu krawędzi wyso
czyzny morenowej, wzno
szącej się około 25 m nad 
płynącą u podnóża rzeczką 
Lutryną. Widok ze szczytu 
grodziska rozciąga się 
w promieniu do 10 km. 
Trzeba dodać, że na wyso
kich wałach stały jeszcze 
drewniane wieże, które tym 
bardziej zwiększały zasięg 
obserwacji.
Archeolodzy już od dawna 
interesowali się starożytną 
„górą” w Świeciu nad Osą, 
prowadząc na niej intensyw
ne badania m.in. w latach 

szego upadku, podobnie jak 
fortec sąsiednich, na prze
łom XI i XII w. Drugie zała
manie się systemu obronne
go ziemi chełmińskiej nastą
piło po 1216 r. Przygranicz
ne grody zostały wówczas 
zdobyte i zniszczone przez 
najazdy Prusów. Niektóre 
z nich (np. Słupski Młyn) po 
odbudowie wykorzystywali 
jeszcze Krzyżacy, ale 
w XIII w. kończył się już 
okres świetności drewniano- 
-ziemnych grodów.

Henryk Kamiński

Cerkiew 
w Kopyśnie
Niewielką, greckoka

tolicką cerkiew mu
rowaną Opieki Matki 
Boskiej zbudowano w Ko

pyśnie (Kopystnie) w 1821 
r., razem z parawanową 
dzwonnicą, na miejscu po
przedniej, istniejącej już 
w XV w. Wzniesiona z ka
mienia na planie wydłużo
nego prostokąta z trójbocz- 

Zarówno ołtarzyk w prezbi
terium z obrazem Chrystusa 
pomiędzy świętymi, jak 
i cztery ołtarzyki boczne - 
wszystkie z XIX w., o tra
dycjach barokowych - rów
nież przetrwały w pierwot
nym stanie.
Godna uwagi jest także 
miejscowość. Niegdyś du
ża, dziś prawie zupełnie 

1. Cerkiew i fragment cmentarza

nym zamknięciem od 
wschodu, otynkowana, była 
przebudowywana na po
czątku lat dwudziestych XX 
w. Szczęśliwie przetrwała 
jako jedna z niewielu 
w okolicy i - co szczególnie 
ważne - pozostał w niej 
prawie kompletny ikonostas 
z 1854 r. malowany przez 
Lisikiewicza z Trójcy. Spo
śród 22 tworzących ikono
stas malowideł brak jedynie 
dwóch małych ikon z rzędu 
tzw. prazdników, chronolo
gicznie przedstawiających 
święta roku kościelnego. 

wyludniona z dwoma za
mieszkanymi domami, po
łożona nietypowo na sto
kach góry (541 m n.p.m.), 
wysoko nad doliną Wiaru, 
istniała już w XIV w. (Wła
dysław Jagiełło nadał wieś 
12 marca 1408 r. Józefowi 
Bieduniowi za jego wierną 
służbę), stając się rodowym 
gniazdem Kopystyńskich 
herbu Leliwa. Istnieją przy
puszczenia, że Michał Ko
py styński, ostatni prawo
sławny biskup w Przemy
ślu, może być pochowany 
właśnie w podziemiach
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2.3. Wnętrze cerkwi 
z ikonostasem (2) 

i jego środkowa część z obrazem 
„Chrystus nauczający” (3)

(zdjęcia: 
Bożena Korecka-Szczerba) 

pierwotnej cerkwi, choć 
brana jest pod uwagę także 
cerkiew w Posadzie Rybo- 
tyckiej. Przy drodze do Ry- 
botycz zachowała się ka
pliczka św. Jana, upamięt
niająca zniesienie pańsz
czyzny w 1848 r. (jeszcze 
w połowie lat pięćdziesią

tych znajdowała się w niej 
ludowo-barokowa figura). 
Na południowy zachód od 
wsi w lesie Grabnik znajdu
je się grodzisko z XI w., 
wchodzące w skład systemu 
obronnego wiązanego z Lę- 
dzianami; grodzisko to ba
dane było w latach pięć
dziesiątych. Dominujący 
nad okolicą szczyt Kopy- 
stańki gwarantuje wspania
ły widok na Pogórze Prze
myskie.

Bożena Korecka-Szczerba

Zamek w Lutomiersku 
pod Łodzią położony 

jest w dolinie zalewowej 
Neru u ujścia strumienia 
Wrzącej. Wzniesiony został 
najprawdopodobniej około 
1400 r. przez Różyców-Nie- 
chmirowskich. Około 1460 
r. byt własnością Poddęb- 
skich, a następnie jako wia
no Anny Poddębskiej, która 
w 1518 r. wyszła za mąż za 
Zygmunta Grudzińskiego, 
zamek przeszedł w ręce tej 
rodziny. Około potowy XVII 
w. Grudzińscy przekazali 
zamek reformatom i od te
go czasu do dziś służy jako 
klasztor.
Zamek został wzniesiony na 
planie prostokąta z dwoma 
budynkami mieszkalnymi 
na przeciwległych kurty
nach. Dom północny byt 
jednokondygnacyjny i od

Południowa ściana klasztoru 
z widoczną zamurowaną 

bramą i furtami zamkowymi 
(fot. Witold Fontner)

Klasztor w zamku
domu południowego oddzielał 
go prostokątny dziedziniec 
o powierzchni około 450 m2. 
Dom południowy byt budowlą 
dwukondygnacyjną i podpiwni
czoną. Interesujące jest 
umieszczenie bramy wjazdo
wej, która została przeprowa

dzona wprost przez wschodnią 
część południowego budynku. 
Było to rozwiązanie o tyle ory
ginalne, co i niekorzystne, bo
wiem zmniejszyło powierzch
nię użytkową domu mieszkal
nego, a przede wszystkim ob
niżyło wartość obronną zamku: 

w razie zdobycia przez wro
ga bramy, łupem atakują
cych padał również budy
nek południowy. Zewnętrz
na ściana budynku z bramą 
zdobiona była cegłą zen- 
drówką układającą się 
w rombowy wzór, czarny na 
czerwonym tle, a spoinowa
nia pomalowano w kolorze 
ceglastym.
Bryła zamku, mimo adapta
cji na potrzeby klasztoru, 
dotrwała do naszych cza
sów prawie niezmieniona 
i dopiero remont przepro
wadzony przez salezjanów 
w latach siedemdziesiątych 
silnie ją zniekształcił. Obec
nie średniowieczne mury 
zamku widoczne są przede 
wszystkim w południowym 
skrzydle klasztoru. Tutaj też 
można zobaczyć dwa za
murowane okna na drugiej 
kondygnacji, wzory wyko
nane z cegły zendrówki 
oraz zamurowaną bramę 
zamkową z dwiema furtami.

Witold Fontner
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Wiejski Wawel

Na pograniczu Pa
łuk i Krajny, 
w ładnej okolicy 

leży Smogulec - ongiś 
miasto, dziś mała wioska 
położona niedaleko Go- 
łańczy. Wyróżnia ją 
wznoszący się na wzgó
rzu kościół, którego 
strzelista wieża kojarzy 
się z wieżą katedry wa
welskiej. Zbudowany zo
stał w latach 1617-1619 
z fundacji Jana Wierzbię- 
ty Smoguleckiego, nato
miast przebudowano go 
pod koniec XIX w. za 
sprawą Bogdana hrabie
go Hutten-Czapskiego 
(1851-1937). To właśnie 
na jego życzenie ten 
wiejski kościół otrzymał 
„wawelski wygląd”.
Do jednonawowej świą
tyni murowanej z cegły 
w latach 1876-1879 do
budowano kaplicę, która 
otrzymała miano „złotej 
kaplicy Czapskich”, sta
jąc się mauzoleum ro
dzinnym. Projektował ją 
Zygmunt Gorgolewski. 
Do dekoracji wnętrz 
użyto różnorodnych 
marmurów, mozaik 
i stiuków. Wieża zwień
czona została w latach 
1899-1901 neobaroko- 
wym hełmem, krytym 
blachą miedzianą, wzo
rowanym na hełmie 
„wieży srebrnych dzwo
nów” katedry na Wawe
lu. W detalach renesans 
z XVII w. miesza się ze 
stylem neorenesanso- 
wym. Wnętrze kościoła 
nakryte jest sklepieniem 
kolebkowo-krzyżowym, 
pokrytym w latach

1.2. Kościół w Smogulcu (1) 
i krypta kaplicy 
Hutten-Czapskich (2)

(zdjęcia: Piotr Walczak)

1920-1922 polichromią 
według projektu Juliana 
Makarewicza. Warto do
dać, że od XIV do końca 
XVII w. Smogulec był 
gniazdem rodowym 
Grzymalitów Smogulec- 
kich, a w XIX w. stał się 

ośrodkiem znacznych 
dóbr rodziny Hutten- 
-Czapskich i siedzibą ro
dową hrabiego Bogdana. 
Po Hutten-Czapskich 
pozostała w Smogulcu 
historia, resztki zabudo
wań dworskich po baro

kowym pałacu, który 
spalili w 1945 r. żołnie
rze radzieccy, krajobra
zowy park i wspaniały 
kościół przypominający 
wielkość rodu.

Piotr Walczak

Generalny Konserwator Zabytków przypomina, 
że wszelkie prace archeologiczne i wykopaliskowe wolno prowadzić 
tylko za zezwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków, a znaleziska i wykopaliska archeologiczne stanowią własność Skar
bu Państwa. Rozkopywanie miejsc objętych ochroną, jak stanowiska 
archeologiczne czy pola bitew, w celu pozyskania z nich przedmiotów 
zabytkowych, jest w świetle obowiązujących w naszym kraju przepisów 
przestępstwem.
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„Forteczny” czotg

W końcu września 
1996 r. Muzeum 
Wojska Polskiego 
w Warszawie wzbogaciło się 

o sowiecki czołg lekki typu 
T-18. Wrak czołgu, choć moc
no zdekompletowany, może 
się stać jednym z ciekawszych 
eksponatów, jest to bowiem 
pierwszy sowiecki wóz bojo
wy z okresu międzywojenne
go w zbiorach muzeum. 
O randze wydarzenia stanowi 
fakt, że wrak T-18 oraz kadłub 
samochodu pancernego BA- 
20 w Muzeum Wojska w Bia
łymstoku - to dziś jedyne po
jazdy pancerne ZSRR sprzed 
drugiej wojny światowej 
w polskich zbiorach muzeal
nych.
T-18 był pierwszym czołgiem 
wyprodukowanym dla Armii 
Czerwonej. Skonstruowany 
został w połowie lat dwudzie
stych na podstawie wzoru 
francuskiego czołgu Renault 
FT z okresu pierwszej wojny 
światowej. W latach 1929- 
1931 wyprodukowano prawie 
tysiąc T-18 w kilku wersjach. 
„Pierwyj sowietskij” mierzył 
zaledwie 350 cm długości 
(450 cm z ogonem do pokony
wania rowów) i 180 cm szero
kości. Uzbrojenie stanowiła 
armata kalibru 37 mm i jeden 
lub dwa ciężkie karabiny ma
szynowe. Kadłub i obrotową 
wieżę tworzyły płyty pancerne 
grubości 8-16 mm. Szczegól
ną cechą konstrukcji były ze
wnętrzne zbiorniki paliwa 
w opancerzonych sponsonach 
nad gąsienicami oraz kopula
sty właz na wieży, pełniący 
zarazem funkcję kopułki wen
tylacyjnej. Napęd zapewniał 
chłodzony powietrzem silnik 
gaźnikowy o pojemności 3200 
cm i mocy 36-40 KM, co da
wało w terenie prędkość 3-12 
km/godz., a maksymalną oko
ło 16 km/godz. Dwuosobową 
załogę tworzyli mechanik-kie- 
rowca i dowódca-celowniczy 
obsługujący uzbrojenie. W tej 
postaci T-18 stanowił typowy 
przykład czołgu lekkiego 

z pierwszej fazy ewolucji bro
ni pancernej. Wozów tych 
użyto bojowo na Dalekim 
Wschodzie podczas konfliktu 
na Kolei Wschodniochińskiej. 
W 1938 r. czołgi T-18 uznano 
za przestarzałe i wycofano z li
niowych jednostek pancer
nych, przekazując większość 
do dyspozycji wojskom inży
nieryjnym. Po przezbrojeniu 
w armatę 45 mm miały być 
wykorzystane w budowanych 
wówczas fortyfikacjach jako 
nieruchome punkty ogniowe, 
ponieważ ZSRR, wzorem in
nych europejskich państw, 
z niebywałym rozmachem bu
dował fortyfikacje granic, por
tów, baz wojskowych itp. 
Główne środki przypadły na 
ufortyfikowanie granic za
chodnich, w tym granicy 
z Drugą Rzeczpospolitą. W la
tach 1929-1938 powstała tu li
nia umocnień stałych z rozbu
dowanym inżynieryjnie głę- 1 
bokim przedpolem (pasy prze
słaniania, strefy niszczeń). 
Dzieliła się na 13 odcinków 
tzw. rejonów umocnionych 
(RU), liczących 60-160 km. 
W 1938 r. rozpoczęła się bu
dowa ośmiu następnych RU, 
starsze zaś były modernizowa
ne. W 1939 r. Linia Stalina - 
ta nazwa przyjęła się na zacho
dzie za źródłami niemieckimi 
- biegła od Bałtyku po Morze 
Czarne, liczyła około 4500 
obiektów bojowych i wciąż 
nie była ukończona.
Wrzesień 1939 r. przyniósł za
sadniczą zmianę koncepcji. Po 
klęsce Polski, zgodnie z pak
tem Ribbentrop-Mołotow 
i traktatem „O granicach 
i przyjaźni” z 28 IX 1939 r., 
wyznaczono nową granicę, te
raz między ZSRR a III Rze
szą. Dalsza ekspansja teryto
rialna ZSRR od zimy do lata 
1940 r. objęła części teryto
riów Finlandii i Rumunii oraz 
Litwę, Łotwę i Estonię. 
W tych okolicznościach Linia 
Stalina znalazła się na głębo
kich tyłach, tracąc tym samym 
na znaczeniu militarnym. Jed

nocześnie kapitulacja Francji 
zmieniła europejski układ sił 
i Główna Rada Wojenna 
ZSRR nakazała ufortyfikowa
nie nowych granic. Plany za
kładały wybudowanie 20 rejo
nów umocnionych, które ogó
łem miały się składać z około 
10 000 schronów bojowych. 
Umocnienia projektowano 

z uwzględnieniem doświad
czeń ostatnich wojennych 
kampanii - z naciskiem na 
głębokość obrony, nasycenie 
artylerią forteczną (zwłaszcza 
przeciwpancerną), opracowa
no nowe typy broni i pancerzy 
fortecznych. Jednak główną 
pozycję fortyfikacji poprowa
dzono bezpośrednio przy gra
nicy, rezygnując z głęboko 
rozbudowanego przedpola, 
poprzestając miejscami na po
towych pozycjach wysunię
tych - czy to z przyczyn ide
ologicznych przyjmując, że 
zwycięska Armia Czerwona 
nie odda ni piędzi ziemi, czy 
może licząc na wywarcie 
efektu psychologicznego na 
zaprzyjaźnionym sąsiedzie... 
Podobnie jak poprzednia, tak 
i nowa linia fortyfikacyjna nie 
miała w ZSRR własnej nazwy 
- dziś powszechnie określa się

ją Linią Molotowa. Jej realiza
cja rozpoczęła się na pierw
szych wytyczonych odcinkach 
nowej granicy ZSRR, gdzie 
najszybciej przeprowadzono 
prace pomiarowe i projekto
we. Rozmiar podjętych prac 
był ogromny: do budowy skie
rowano tysiące ludzi, w tym 
całość wojsk inżynieryjnych 

zachodnich okręgów wojsko
wych. Plan gonił, ekipy bu
dowlane nie nadążały z reali
zacją, przemysł nie wywiązy
wał się z dostaw uzbrojenia 
i wyposażenia pancernego. Na 
ścianach schronów bojowych 
widać dziś liczne niedoróbki 
budowlane, miejsca, w któ
rych zabrakło cementu lub 
drobnych kruszyw, w ścia
nach i stropach zieją otwory 
dla nigdy niezainstalowanych 
pancerzy. W celu uzupełnienia 
braków przenoszono na Linię 
Molotowa uzbrojenie i wypo
sażenie z odstawionej do re
zerwy Linii Stalina. Budowni
czowie skorzystali też z zaso
bu zdobycznych kopuł pancer
nych, pozyskanych z polskich 
fortyfikacji granicznych na 
Polesiu.
W podobny sposób na Linię 
Molotowa trafiły zużyte i nie-

1. Próba rekonstrukcji 
czołgu T-18 

na okopanym stanowisku 
fortyfikacyjnym

22



TO TEZ SĄ ZABYTKI

2-4. Kadłub czołgu 
po odsłonięciu: 
widok od tyłu (2), 
w trakcie wydobywania (3) 
i po przewiezieniu 
do Muzeum Wojska Polskiego (4)

sprawne czołgi — wśród nich 
około 700 „fortecznych” T-18. 
Przede wszystkim zostały wy
korzystane do wzmocnienia 
ważniejszych punktów oporu 
pozycji głównej, sporadycznie 
także na polowych pozycjach 
wysuniętych. Na stanowi

skach ogniowych były na stałe 
wkopywane w grunt tak, że 
widoczna pozostawała tylko 
wieża - na tyle mała, że trudna 
do wykrycia i trafienia (co 
okazało się dobrym rozwiąza
niem, stosowanym w różnych 
wariantach fortyfikacji od dru

(rys. i zdjęcia: Jerzy Sadowski)

giej wojny światowej do 
współczesności). Po wojnie 
w granicach Polski znalazły 
się spore fragmenty Linii Mo
tetowa - całość i części sze
ściu rejonów umocnionych - 
a wraz z nimi omawiany tu eg
zemplarz T-l 8.

W 1941 r. w okopie przygra
nicznej pozycji polowej Prze
myskiego Rejonu Umocnio
nego ustawiono jeden z ostat
nich nieprzezbrojonych T-l8. 
Ulokowany nad Sanem miał 
bronić przepraw w rejonie Sie
niawy. Jednak niemiecki atak 
ominął te okolice, a porzuco
nym sowieckim sprzętem za
jęła się okoliczna ludność. 
Czołg uszedł uwagi niemiec
kich oddziałów zbierających 
zdobycz wojenną; może 
uchroniło go maskowanie, 
może ta okolica nie była pene
trowana lub nastąpiło to na ty
le późno, że pojazd był już 
rozmontowany i pozbawiony 
wieży. Tak czy owak w oko
pie do 1944 r. pozostał sam 
kadłub, zasypany wówczas 
w obliczu wkraczających po
nownie czerwonoarmistów.
Ponad pół wieku później na 
informację o czołgu, który to
warzyszył schronom bojo
wym, natrafiła górnośląska 
ekipa Towarzystwa Przyjaciół 
Fortyfikacji, badająca umoc
nienia Linii Motetowa. Jej 
członkowie dowiedzieli się 
również, że wcześniej na ślad 
zabytku wpadła grupa zbiera
czy złomu. W ten sposób do 
hutniczego pieca trafiły nie
mal wszystkie elementy czoł
gu, zdemontowane w 1941 r. 
przez miejscowego kowala. 
Wiosenne zasiewy uchroniły 
jednak zaryte w ziemię kilka 
ton „bezpańskiej” stali - ka
dłub (u miejscowej ludności 
uchował się jedynie pojedyn
czy fragment pancerza). Tak 
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więc odszukany latem, czę
ściowo odsłonięty dla identy
fikacji czołg łatwo mógł się 
stać cennym łupem operatyw
nych „złomiarzy”. To zagro
żenie zadecydowało o prze
prowadzeniu szybkiej i zdecy
dowanej akcji wydobycia i za
bezpieczenia wraka. Stało się 
to możliwe dzięki staraniom 
niedawno zawiązanej Funda
cji Ochrony Zabytków Mili
tarnych, finansującej akcję 
i współpracującej z Muzeum 
Wojska Polskiego. Obecnie 
odmalowany kadłub znajduje 
się w ekspozycji wozów bojo
wych na warszawskim forcie 
IX „Czerniaków”.
Archeologia militarna pozwo
liła dotychczas zlokalizować 
w Polsce (nie mówiąc o świę
cie) niejeden tego rodzaju za
bytek, lecz wydobycie i zabez
pieczenie znalezisk - to w ska
li polskiej duża rzadkość. Na
tomiast na wielką skalę wystę
puje w kraju zjawisko złomo
wania takich nietypowych za
bytków, odzwierciedlające 
z jednej strony kryzys finanso
wy społeczeństwa, z drugiej 
zaś cechy zdziczałego kapita
lizmu. Militaria, elementy 
konstrukcji budowlanych 
i pancernych, stalowe mosty 
i parowozy można ukraść i ko
rzystnie sprzedać na złom. 
Ten scenariusz jest swoistą, 
nielegalną kontynuacją powo
jennej masowej zbiórki złomu 
z pól bitewnych i dawnych 
fortyfikacji. Rzecz w tym, że 
w krajach ościennych wiele 
egzemplarzy owego „złomu” 
świadomie zachowano w mu
zeach - Słowacja, Rosja, An
glia, Finlandia i inne państwa 
mają ciekawe i duże zbiory 
własnej i obcej broni pancer
nej. W Polsce, pomijając nie
liczne wyjątki, pozostała tylko 
dość jednostronna reprezenta
cja broni pancernej Armii 
Czerwonej z ostatnich okre
sów drugiej wojny światowej 
i najprzeróżniejsze wraki, po
minięte w tamtej akcji. Te 
ostatnie już relikty, bez wzglę
du na ich historyczną wartość 
związaną z wojną, jak i war
tość naukową jako dokumen
tów dawnej techniki militar
nej, trafiają teraz do hutni
czych pieców.

Jerzy Sadowski

Światło z brzegu

L
atarnię morską w Niecho
rzu zawsze wspominam 
z ogromnym sentymen
tem. Przez ponad 20 lat stanowi

ła nieodłączny cel moich wycie
czek podczas wakacyjnych wy
jazdów do dziadków, mieszka
jących w pobliskich Gryficach. 
Nigdy nie mogłem się doczekać, 
aż z okien wagonika wąskoto- 
rówki dojrzę jej charaktery
styczną sylwetkę, zwiastującą 
bliskość wymarzonego morza. 
To tam, dzięki krajoznawczej 
pasji i licznym opowieściom 
Dziadka, byłego dyrektora szko
ły w Cerkwicy, zrodziło się mo
je zainteresowanie pięknem oj
czystej ziemi.
Niechorską latarnię wzniesiono 
na klifowym brzegu, około 
1000 m na zachód od ostatnich 
zabudowań rybackiej osady. 
Miała poprawić bezpieczeń
stwo na szlaku handlowym 
z Królewca, Gdańska i Koło
brzegu na Morze Północne. Jej 
pierwszy sygnał wysłany 
w śnieżną noc 1 grudnia 1866 r. 
widziano z odległości kilkuna
stu mil morskich. Wówczas 
źródłem światła był aparat 
działający na zasadzie lampy 
naftowej, spalający 442 g oleju 
rzepakowego na godzinę. Siłę 
światła wzmacniała szesnasto- 
kątna soczewka schodkowa, 
wynaleziona w 1825 r. przez 
Augustina Fresnela. Tę z kolei

1.2. Latarnia
i zabudowania (1) 
oraz
największy 
eksponat 
miniskansenu
- ptawa 
morska (2)

(zdjęcia:
Filip Karoński)

osłaniał blaszany cylinder, ob
racany przez mechanizm zega
rowy. Dzięki wyciętym w nim 
otworom uzyskiwano światło 
o określonej częstotliwości. In
ną dla każdej latami tzw. cha
rakterystykę światła tworzy od
powiednio dobrana w czasie 
długość światła i przerwy. Dla 
latami w Niechorzu wynosi ona 
obecnie 0,45 s. światła i 9,55 s. 
przerwy.

Z biegiem czasu źródłem zasila
nia aparatu świetlnego stał się 
gaz, a dopiero w 1923 r. zastąpi
ła go energia elektryczna. Zain
stalowane wówczas urządzenie 
pryzmatowo-soczewkowe dzia
łało do 1945 r.,gdy kopuła latar
ni wraz z tarasem widokowym 
zostały zniszczone przez pocisk 
artyleryjski. Odbudowany ze 
zniszczeń obiekt wyemitował 
pierwszy po wojnie sygnał już 
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18 grudnia 1948 r.. korzystając 
ze szwedzkiej aparatury o wyso
kiej wydajności światła.
Obecnie latarnia morska w Nie
chorzu jest jedynym tego typu 
obiektem udostępnionym do 
zwiedzania w województwie 
szczecińskim. W skład zabytko
wego kompleksu architekto
nicznego z czerwonej cegły 
wchodzi centralnie usytuowana. 
40-metrowa wieża oraz dwa jed
nopiętrowe budynki mieszkalne. 
Dodatkową atrakcją latarni jest 
tworzony u jej podnóża mini- 
skansen sprzętu latarniczego. 
Jeden z eksponatów przyciąga 
uwagę jeszcze przed wejściem 
do obiektu - jest nim biało-czer
wona pława morska typu PL-2. 
Wśród zgromadzonej wewnątrz, 
budynku ekspozycji należy wy
różnić min. żarówkę EK- 
40s. o mocy 4200 W z latarni 
w Świnoujściu, reflektor kierun
kowy LEXA-14, używany 
w świnoujskim nabieżniku wej
ściowym „Młyny” oraz kolum
nę kompasową kutra hydrogra
ficznego k/h „Planeta”.

Filip Karoński

Ostatnia pamiątka

O
stry, podobny do klina, 
narożnik ulic Floriań
skiej i Jagiellońskiej 
na warszawskiej Pradze Pół

noc zajmuje dość skromny, 
piętrowy budynek. Umiesz
czona obok wejścia głównego 
granitowa tablica informuje, 
że w domu tym w latach 1924- 
1939 mieściło się Schronisko 
Weteranów Powstania 1863 r. 
Jednak historia tego obiektu 
i jego pierwotny wygląd od
biegają nieco od obecnego 
i dokumentują początki bu
downictwa na Pradze.
Obecna ul. Jagiellońska zosta
ła wytyczona około 1820 r. ja
ko równoległa do istniejącej 
już ul. Targowej i nosiła wów
czas nazwę ul. Petersburskiej, 
zaś około 1900 r. wytyczono 
styczną do niej ul. Floriańską. 
Tutaj właśnie, na narożniku 
tych ulic w 1910 r. wzniesiono 

według projektu nieznanego 
autora budynek przeznaczony 
na schronisko dla wdów po ro
syjskich weteranach wojsko
wych. działające zapewne do 
czasu pierwszej wojny świato
wej. Obiekt wzniesiono jako 
założenie dwuskrzydłowe, 
piętrowe, zbiegające się na 
ostrym narożniku obu ulic. 
Skrzydła o układzie syme
trycznym początkowo trzy- 
traktowe zwężają się u wierz
chołka do półtora traktu, 
mieszcząc w środku korytarz 
komunikacyjny umożliwiają
cy dostęp do pomieszczeń 
mieszkalnych po obu jego 
stronach. Każde ze skrzydeł 
na poziomie parteru i w poło
wie długości rozdzielono sze
roką bramą, umożliwiającą 
przejazd na wewnętrzne po
dwórze. Korytarze komunika
cyjne skrzydeł zbiegają się 

u wierzchołka, przechodząc 
w obszerny hall założony na 
planie trójlistnej koniczyny, 
prowadzący z jednej strony do 
reprezentacyjnej klatki scho
dowej na piętro, z drugiej zaś 
do głównego wejścia umiesz
czonego w wyraźnie zaakcen
towanym ryzalicie. Hall parte
ru łączy się z piętrem ozdobną 
jednobiegową klatką schodo
wą, rozdzielającą się na 
ćwierćkola piętra, prowadząc 
do obszernego salonu dekoro
wanego profilowaną fasetą 
z wolutowymi wspornikami 
w konchach bocznych. Płaskie 
stropy klatki schodowej 
wsparto na kolistych, żeliw
nych kolumnach połączonych 
również żeliwnymi balustra
dami o skomplikowanym wzo
rze przenikających się wolut. 
Dodatkowo każde ze skrzydeł 
ma odrębną klatkę schodową

Akwedukty Północy

Mosty przyciągają 
naszą uwagę z wie
lu powodów, przede 

wszystkim doceniamy 
ich funkcje użytkowe, 
podziwiamy jako ele
ment krajobrazu lub 
dzieło architektury, zwra
camy też uwagę na ich 
wartości historyczne 
i rozwiązania technicz
ne. Mosty w Stańczy
kach na trasie Gołdap- 
-Żytkiejmy, w pobliżu 
Puszczy Rominckiej - to 
wiadukty kolejowe nad 
rzeką Blędzianką. Dzię
ki imponującej wysoko
ści - ponad 30 m - 
uchodzą za najwyższe 
wiadukty w Polsce. Blę- 
dzianka jest wprawdzie 
rzeczką maleńką, lecz 
potrzeba pokonania 
bardzo głębokiej doliny

przyczyniła się do powsta
nia oryginalnego dzieła ar
chitektury. Wiadukty zosta
ły zaprojektowane przez 
architektów włoskich. Na
zywane są Akweduktami 
Północy, gdyż ich przęsła 
na podobieństwo rzym
skich akweduktów zostały 

wyprofilowane w klasycz
ne tuki. Przy budowie tych 
wiaduktów zastosowano 
ciekawe rozwiązania tech
niczne: filary wykonane są 
z betonu, w którym jako 
zbrojenie wykorzystano 
pnie drzew. Mosty te zbu
dowano w 1929 r., a więc 

w okresie intensywnej 
rozbudowy linii kolejo
wych Prus Wschodnich 
przed drugą wojną 
światową. Pociąg po raz 
pierwszy przejechał 
z Gołdapi do Żytkiejm 
(35 km) w 1927 r. 
W 1945 r. Rosjanie zde
montowali i wywieźli 
szyny kolejowe tego 
odcinka, a połączenie 
kolejowe nie zostało już 
nigdy wznowione. Wia
dukty nad Btędzianką 
i podobne, choć mniej
sze, nad pobliskimi rze
kami Bludzią i Jarką nie 
spełniają już swoich 
funkcji użytkowych, lecz 
nadal budzą wielkie za
interesowanie.

Małgorzata Milewska

(fot. Małgorzata Milewska) 
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obok sieni przejazdowej. Roz
planowanie piętra powtarza 
układ parteru, podobnie jak 
i zachowane pod całym bu
dynkiem sklepione piwnice.
Elewacje frontowe od strony 
obu ulic są trzynastoosiowe 
z płytkimi ryzalitami na szó
stej i dwunastej osi, rozdzielo
ne jedynie gzymsem cokoło
wym i zamknięte gzymsem 
koronującym, łączącym odcin
kowe frontony ryzalitów. 
Otwory okienne bez obramień 
wycięto w masie muru. Wierz
chołek obu skrzydeł akcentuje 
silnie wysunięty i nieco wyż
szy od budynku ryzalit miesz
czący główne wejście, poprze
dzone amfiladowymi schoda
mi. Elewacja ryzalitu ma lek
ko zaznaczony cokół i roz
dzielona jest bogato profilo
wanym gzymsem kordono
wym między kondygnacjami 
oraz zamknięta klasycyzują- 
cym belkowaniem z odcinko
wym frontonem na osi. Na 
parterze ryzalitu znajduje się 
wejście w formie prostokąta 
z półkolistym nadświetlem, na 
piętrze w płytkiej, prostokąt
nej wnęce - duże zamknięte 
półkolem okno, ujęte ćwierć- 
kolumnami na postumentach, 
połączonych balustradą z koli
stymi tralkami. Ćwierćkolum- 
ny podtrzymują odcinkowe

gzymsy i profilowane półkole 
arkady. Elewacje podwórzowe 
są proste, bez podziałów, za
kończone jedynie profilowa
nym gzymsem koronującym. 
Oba skrzydła nakrywały da
chy dwuspadowe, zaś ryzalit 
wejściowy wieńczyła półkoli
sta kopuła z latarnią i cebula- 
stym hełmem. Narożniki ryza
litu opięte były boniowanymi 
pilastrami, obecnie zniszczo
nymi.

Po odzyskaniu niepodległości 
ul. Petersburską w 1919 r. za
mieniono na Jagiellońską, 
a w budynku w 1924 r. umiesz
czono Schronisko Weteranów 
Powstania Styczniowego 1863 
r. Widocznie stan budynku nie 
był najlepszy, skoro po apelach 
w miejscowej prasie przepro
wadzono w 1929 r. jego 
remont, przygotowując 20 
miejsc dla weteranów. Zgodnie 
z wywiadem zamieszczonym

1. Narożnik ulic 
Jagiellońskiej i Floriańskiej 
w okresie międzywojennym 

(ze zbiorów 
Muzeum Historycznego 

m.st. Warszawy)
2. Plan parteru budynku

3. Widok budynku 
od ul. Jagiellońskiej

4. Fragment ozdobnej 
klatki schodowej

5. Fragment wnętrza salonu 
na pierwszym piętrze

(zdjęcia: 2-5 - Józef Pilch)

Bliźniacze wille

W pobliżu Poznania, obok miejsco
wości Gaj Wielki znajdują się dwa 

folwarki: Stramnica i Sierpówko. Wśród 
zabudowań gospodarczych stoją dwa 
identyczne domy - bliźniacze wille wy
budowane około 1900 r. i wiązane z ro
dziną architekta Stanisława Hebanow
skiego (1820-1898), która na przełomie 
wieków nabyła majątek w tych miejsco
wościach. Warto przypomnieć, że Sta
nisław Hebanowski jest uznanym, zna-1 
czącym architektem związanym z Po
znaniem, twórcą m.in. budynku Teatru 
Polskiego (1873-1875).
Wille w Stramnicy i Sierpówku mają 
wyważoną, zwartą bryłę, w planie są 
dwutraktowe na dwóch kondygna-

1.2. Willa w Stramnicy (1) 
i w Sierpówku (2)

(zdjęcia: Grażyna Ławniczak)

cjach, o zróżnicowanym, ale propor
cjonalnym podziale powierzchni. Fasa
da wyeksponowana została lekko ry- 
zalitowanym wejściem z podcieniem 
zaakcentowanym dwiema kolumnami 
i zwieńczonym naczółkiem z wyższym 
dachem w stosunku do zadaszenia 
budynku. Do górnych pokoi prowadzi 
klatka schodowa, okna rozplanowane 
są rytmicznie z każdej strony budynku. 
Wille usytuowane są wśród zieleni, 
gdzie od strony południowej mógł być 
uprawiany kiedyś ogród. W Stramnicy 
teren naprzeciw fasady porasta zanie
dbany starodrzew, który jest resztką 
zieleni komponowanej, pełniącej nie
gdyś funkcję kurtyny przysłaniającej 
zabudowania gospodarcze. Wille te 
mogą być przykładem domów wiej
skich przeznaczonych na krótkie po
byty.

Grażyna Ławniczak
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Fundacja Odnowy Zabytków poleca 
ZABYTKI NA SPRZEDAŻ

Posiadamy największy wybór ofert 
sprzedaży obiektów zabytkowych 

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

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

folwarki, siedliska 
CZEKAJĄ NA RATUNEK!

w „Bluszczu” (M. Dobrowol
ska, W cichej przystani, 
„Bluszcz”, nr 3, 1930, s. 3-5) 
w schronisku przebywało wte
dy osiemnastu weteranów (17 
mężczyzn i 1 kobieta). Otrzy

mywali oni miesięcznie 125 zl 
renty, z której 100 zł wynosiły 
koszty pełnego utrzymania, zaś 
25 zł pozostawało do dyspozy
cji podopiecznych. Granatowe 
mundury, buty i bieliznę za

pewniało Ministerstwo Obrony 
Narodowej, bardzo często wy
korzystując sprawnych fizycz
nie weteranów do uczestnictwa 
w różnych uroczystościach pa
triotycznych. Niestety, w 1934 r. 

pozostało już tylko 7 żyjących 
weteranów.
Nieznany jest los schroniska 
w latach drugiej wojny świato
wej i okupacji hitlerowskiej. 
Po wyzwoleniu obiekt powró
cił pod Zarząd Kwatermi- 
strzowski Ludowego Wojska 
Polskiego, które jego część 
przekazało na lokale biurowe 
Warszawskiej Centrali Na
siennej. Zapewne wtedy 
w wyniku nieprawidłowo 
przeprowadzonego remontu 
usunięto, być może uszkodzo
ną w działaniach wojennych, 
kopułę nad ryzalitem, zastępu
jąc ją dwuspadowym dasz
kiem naczółkowym. 22 stycz
nia 1983 r., z inicjatywy Od
działu Praga Północ Związku 
Inwalidów Wojennych, obok 
wejścia głównego wmurowa
no granitową tablicę, upamięt
niającą rolę obiektu w okresie 
dwudziestolecia międzywo
jennego. Po likwidacji centrali 
nasiennej w 1997 r. część jej 
siedziby przejęło Towarzy
stwo Ubezpieczeniowe S.A. 
DAEWOO, które przeprowa
dziło prawidłowy remont 
wnętrz. Ta część obiektu kon
trastuje wyraźnie z pozostały
mi fragmentami obu skrzydeł, 
przypominających dość za
awansowaną ruinę ze zdewa
stowaną stolarką, stropami itp. 
Może w perspektywie kolej
nych prac remontowych warto 
by się zastanowić nad rozważe
niem możliwości rekonstrukcji 
kopuły i przywrócenia Pradze 
w pełnej krasie tego przykładu 
architektury eklektycznej, dość 
powszechnej na terenie War
szawy na początku XX w.

Józef Pilch
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Odkrycie w Krzeszowie

Konserwatorzy pracujący 
nad freskiem przedsta
wiającym „Radość św. 
Józefa z adoracji Trzech Króli” 

w prezbiterium kościoła św. 
Józefa w Krzeszowie (o opac
twie cystersów - nr 2, 1999, s. 
19) mówią, że jest to dzieło 
najwyższej światowej klasy, 
ale jego autor - Michał Will- 
mann zwany „Rembrandtem 
Śląska” - nigdy nie widział 
wielbłądów. Te, które namalo
wał na fresku, mają wprawdzie 
garby, ale ich mordy są typo
wo... końskie. Konserwatorzy 
zauważyli to, kiedy zajęli miej
sca na rusztowaniach poniżej 
kopuły. Okazało się też, że za
miast palm Willmann namalo
wał drzewa iglaste rosnące na 
Dolnym Śląsku. „Nieraz pa
trząc w okno podczas kolacji 
rozmawiamy o tym - mówi mi
krobiolog Maria Jędrysiak - Za 
oknem mamy bowiem iden
tyczne drzewa, jakie uwiecznił 
w swym fresku o Świętej Ro
dzinie z Nazaretu mistrz Will
mann ”. Kościół pełen jest wie
lu ciekawostek. Na jednym 
z fresków Matka Boska przed
stawiona została jako modnisia 
- na głowie ma... kapelusz. Na 
innym mistrz Willmann dał 
wyraz próżności, pozostawia
jąc swój autoportret - przedsta
wił się jako karczmarz, który 
odmawia Świętej Rodzinie 
noclegu. Sceneria ta rozgrywa 
się jednak nie w Ziemi Świętej, 
lecz na Śląsku. Mogą świad
czyć o tym choćby typowe dla 
tego regionu drzwi, zza któ
rych karczmarz się wychyla. 
Są one podzielone na górę 
i dół, które niezależnie od sie
bie można było zamykać lub 
otwierać: zwykle otwarta była 
tylko góra, a zamknięty dół 
uniemożliwiał wchodzenie do 
wnętrza zwierzętom.
Fresk ten, podobnie jak dwa in
ne w tej świątyni - przedsta
wiające śmierć oraz Wniebo
wzięcie Św. Józefa - jest już 
po renowacji. Stan malowideł 
był fatalny. Znajdowały się 
jakby za mgłą, zaatakowane 
przez mikroorganizmy i grzy
by. Jakie konkretnie - wiado
mo głównie dzięki mikrobiolo
gom, którzy najpierw pobrali

1. Nie trzeba 
być fachowcem, 
by dostrzec, 
że wielbłąd, 
przy którym 
pracuje 
Maria 
Jędrysiak, 
ma mordę 
końską

2.3. Wszystkie 
elementy 
rzeźb
są oczyszczane, 
wyfruwa się 
w nich 
robactwo, 
a następnie 
konserwuje

(zdjęcia:
Marek 
Perzyński)

próbki, a następnie rozpoczęli 
prace badawcze. Okazało się, 
że wśród grzybów są chyba 
wszystkie znane nam rodzaje 
i że w najgorszym stanie były 
dolne partie fresku, najbardziej 
narażone na wpływ wilgoci. Po 
mikrobiologach do pracy przy
stąpili biochemicy. W 1992 r. 
przeprowadzili próby z jedena
stoma preparatami i na zasa
dzie prób i błędów wybrano te, 
które w tych warunkach okaza
ły się najskuteczniejsze. Wyni
ki prac badawczych zawarto 
w szczegółowej ekspertyzie, 
która stała się podstawą prac 
renowacyjnych. Dzięki niej 
wiadomo choćby, że zawilgo
cenie w kościele jest olbrzy
mie, sięga 78,5-83,5% (podob
nie jest w stojącej po sąsiedzku 
bazylice Wniebowzięcia Naj
świętszej Maryi Panny, w któ
rej podziemia gniły jeszcze 
w latach siedemdziesiątych, bo 
stała w nich woda). Przed laty 
zasypano okoliczne stawy, wy
kopane jeszcze przez cyster
sów. Ich likwidacja okazała się 
fatalna w skutkach - zaburzo
no obieg wód gruntowych 
i woda zaatakowała oba krze- 
szowskie kościoły. Podobna 
sytuacja zaistniała w bazylice 

św. Jadwigi w Trzebnicy koło 
Wrocławia.
Krzeszowskie malowidła 
w kościele św. Józefa powstały 
w technice mokrego fresku. 
Willmann mógł więc dziennie 
namalować tylko fragment 
swego arcydzieła i na ścianach 
wciąż widoczne są „szwy 
dniówek i szwy autorskich 
zmian (łat) z wapiennymi im- 
pastami i wykończeniami na 
bazie zmieszanych z mlekiem 
wapiennym” — jak można 
przeczytać w fachowym opra
cowaniu konserwatorskim. 
Aby dojrzeć ślady tych dnió
wek, nie trzeba być fachow
cem. Konserwacja części ma
lowideł przeprowadzona zosta
ła jeszcze przed drugą wojną 
światową i te zachowały się do 
naszych czasów w nie najgor
szym stanie. Pozostałe wyma
gały lub wciąż wymagają 
oczyszczenia i odkażenia. Do 
kolejnych prac można przystę
pować dopiero wówczas, kiedy 
wiadomo już z całą pewnością, 
że mikroorganizmy i grzyby 
wyginęły. Malowidła następ
nie utrwala się, jeśli występują 
ślady sprószeń. „Na szczęście 
sproszenia w wypadku fresku 
w prezbiterium nie były wiel

kie - mówi Maria Jędrysiak - 
Renowacja samych dziel pole
gała na dopunktowywaniu. 
Jest to bardzo żmudna praca, 
wymagająca wielkiej cierpli
wości. Nie wolno jednak tak 
po prostu pociągnąć pędzlem, 
jak niektórym mogłoby się wy
dawać. Byłoby to bowiem pod
rabianie oryginału, a to jest 
niedopuszczalne ”.
Jednocześnie z freskami w pre
zbiterium, konserwacji i reno
wacji poddano rzeźby z ołtarza 
głównego. Przeniesiono je do 
niewielkiego domu tuż przy 
kościele, należącego do parafii 
krzeszowskiej, gdzie dawniej 
mieściła się klasztorna rzeźnia, 
następnie świecka apteka. Kil
ka pomieszczeń zamieniono 
w pracownie konserwatorskie. 
Tu właśnie barokowe rzeźby są 
oczyszczane, wytruwane jest 
gnieżdżące się w nich robac
two, uodpamia się rzeźby na 
grzyby i mikroorganizmy. Jeśli 
potrzeba - dorabia się brakują
ce fragmenty. Zajmuje się tym 
absolwent cieplickiego Zespo
łu Szkół Rzemiosł Artystycz
nych Kazimierz Gałek, rodem 
z podjeleniogórskich Mysłako
wic. Zdaniem konserwatorów 
dzieł sztuki to jeden z najlep-
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szych fachowców w Polsce. 
Niezwykle wysoko oceniana 
jest zresztą praca wszystkich 
konserwatorów pracujących od 
wielu lat w krzeszowskich ko
ściołach. Zespołowi temu prze
wodzą trzy panie: Maria Lelek, 
Anna Hermanowicz-Hajto 
i Halina Cieślak.
Pracy w obu krzeszowskich 
świątyniach konserwatorom 
nie zabraknie jeszcze długo. 
Tylko w kościele św. Józefa 
znajduje się 50 kompozycji 
malarskich wykonanych tech
niką al fresco, przedstawiają
cych genealogię i dzieje Świę
tej Rodziny. Na sklepieniu 
znajduje się ciąg fresków zaty
tułowany „Przodkowie Świętej 
Rodziny”, na ścianach kaplic 
zachodnich - „Siedem radości 
Św. Józefa”, na ścianach kaplic 
wschodnich - „Siedem smut
ków Św. Józefa”. Kompozycja 
na ścianach prezbiterium jest 
jakby klamrą spinającą wszyst
kie te sceny. Powstawały one 
przez kilka lat. Ile dokładnie - 
co do tego zdania są podzielo
ne. Cysters Baldwin Ziętara 
w swym przewodniku Sanktu
arium w Krzeszowie podaje, że 
wykonywane były w latach 
1693-1698. Natomiast z inne
go przewodnika, autorstwa 
Doroty Kudery, można się do
wiedzieć, że prace przy tych 
freskach ukończono już w paź

dzierniku 1695 r. (taką datę po
daje także w niemieckojęzycz
nych, przedwojennych pracach 
o opactwie krzeszowskim dok
tor historii, benedyktyn Niko
laus von Lutterotti).
Kościół św. Józefa był i jest 
kościołem bractwa św. Józefa, 
założonego przez opata Ber
narda Rosę, a reaktywowanego 
kilka lat temu przez biskupa le
gnickiego Tadeusza Rybaka. 
Bractwo to należało w czasach 
baroku do największych orga
nizacji religijnych na Śląsku, 
skupiało nawet 100 tysięcy 
osób wywodzących się z róż
nych stanów: od plebsu, urzęd
ników, lekarzy po władców 
i biskupów; członkiem tego 
bractwa był także mistrz Mi
chał Willmann.
Cykl fresków w kościele św. 
Józefa w Krzeszowie - to je
dyne dzieło tego rodzaju na 
Śląsku i jedno z najlepszych 
malowideł naściennych 
w świecie. Ich paleta kolory
styczna jest bogata, a sposób 
malowania wręcz impresjoni
styczny. Rysunek wykonany 
jest pobieżnie, zdominowany 
żywymi kolorami - z przewa
gą tonacji jasnej - nakładany
mi śmiałymi i dużymi maźnię- 
ciami pędzla. Malowidła te 
wykazują wpływy włoskie 
i flamandzkie. W koncepcji 
fresków sklepiennych Will
mann naśladował Michała 
Anioła, zresztą kompozycja ta 
przypomina malowidła w ka
plicy Sykstyńskiej. Wraz 
z Willmannem pracowali: je
go syn, Michał Leopold Will
mann, pasierb Jan Krzysztof 
Liszka, a pomagał im cysters 
Jakub Ariet oraz malarze 
klasztorni - Marcin i Zygmunt 
Leistritz; za swą pracę otrzy
mał Willmann 2 tysiące tala
rów. Aby przyozdobić kościół 
św. Józefa, Willmann sprowa
dzony został do Krzeszowa, 
gdzie był już znany — wykonał 
dla miejscowego opactwa ob
razy do Wielkiej Kalwarii 
Krzeszowskiej, kaplicy Lore
tańskiej, zilustrował księgę 
pasyjną i portret swego krze- 
szowskiego chlebodawcy - 
opata i zarazem generalnego 
wikariusza cysterskiego na 
Śląsku - Bernarda Rosy. Na 
stałe Willmann mieszkał 
w opactwie cysterskim w Lu
biążu i tam też - w podzie
miach kościoła opackiego - 
został pochowany.

Marek Perzyński
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W medytacyjnych ogrodach 
Japonii

Legenda mówi, że pew
nego dnia Budda nie 
przemówi! jak zwykle 
do uczniów, a jedynie trwał 

w milczeniu, trzymając 
w ręku kwiat. Tak ponoć na
rodził się zen. Razem z nim 
narodziła się sztuka zen, bę
dąca częścią praktyki religij
nej. Sztuka ta, pełna para
doksów, podobnie jak sama 
doktryna, stanowi formę za
równo aktywnej medytacji, 
jak i wizualnej inspiracji - 
wskazówki przeznaczonej 
dla innych. Dla tego kierun
ku buddyzmu sztuka jest 
możliwością niewerbalnej, 
bezpośredniej komunikacji 
z odbiorcą. Zen uznaje bo
wiem medytacje za koniecz
ny warunek osiągnięcia 
oświecenia, a sztukę za śro
dek dla niej pomocniczy. 
O sztuce zenistycznej jest 
chyba jeszcze trudniej pisać 
niż o sztuce w ogóle, gdyż 
u samych jej podstaw leży 
„negacja klasyfikującego 
rozumu”. Ponadto zen od
rzuca budowanie jakiego
kolwiek logicznego obrazu 
świata.

Związki Japonii z zen datują 
się od przełomu XII i XIII 
w. Doktryna wymagająca 
dużej dyscypliny w celu 
przekroczenia granic wła
snego ego natrafiła w Japo
nii na podatny grunt srogie
go samurajskiego kodeksu. 
W okresie Muromachi 
(1392-1568) zen stał się 
w Japonii tym, czym nigdy 
nie był w Chinach - doktry
ną religijną, przenikającą 
kulturę i sztukę całego kraju 
i trwale kształtującą estety
kę. Może także dlatego pro
stota i związek z naturą - to 
cechy charakterystyczne dla 
całej sztuki japońskiej. Zen 
wpłynął nie tylko na rozwój 
malarstwa i kaligrafii, ale 
także na poezję, teatr 
i kształtowanie się architek-

ZEN (zen-shu) - sekta 
medytacji odrzucająca 
sakralne formuły i wia
rę w Zbawcę. Zbawie
nie przynosi pogrąże
nie się w absolucie, 
a służy temu umiejęt
na medytacja. Nie po
winno się jej przesz
kadzać, w związku 
z czym najważniejsza 
jest prostota zachowa
nia, ubioru, mieszka
nia, dekoracji itd.

tury sakralnej. Jednym 
z najciekawszych zjawisk 
sztuki zenistycznej są ogro
dy medytacyjne.
„Zentei”, czyli ogród zeni- 
styczny, rozwinął się 
w okresie Muromachi. Mo
żemy wyróżnić w zasadzie 
dwa typy ogrodów medyta
cyjnych: wyłącznie do oglą
dania „kanshó-shiki-teien” 
oraz do medytacji w trakcie

1.2. Kioto: 
Świątynia 
Złotego 
Pawilonu 
po rekonstrukcji 
0)
i fragment 
ogrodu (2)

3.4.5. Kioto: 
Świątynia 
Srebrnego 
Pawilonu (3), 
fragment 
ogrodu (4) 
i Morza 
Srebrnego 
Piasku (5)

(zdjęcia: 
Weronika M. 
Liszewska)
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spacerowania, o charakterze 
rotacyjnym „kaiyu-shiki-te- 
ien”. Sztuka aranżacji ogro
dów w Japonii inspirowana 
była oczywiście przez Chi
ny i całą złożoną „filozofię 
przestrzeni”, w której głów

ną rolę gra symbolika skał 
i wody, jako elementów 
„żeńskich” i „męskich”. Fi
lozofia, w której każdy ele
ment przyrody ma swoją 
własną energię składającą 
się na harmonię lub jej brak. 

jest podstawą kształtowania 
przestrzeni na Dalekim 
Wschodzie. Ogród całkowi
cie stworzony przez czło
wieka powinien jednak od
wzorowywać wiernie natu
ralne piękno i harmonię.

3

ku-ji, której pierwotna for
ma, składająca się z ogrodu 
oraz budynków mieszkal
nych, powstała na przełomie 
XIV i XV w. Należy tu 
wspomnieć, że w Japonii 
ogród zwykle funkcjonuje 
w powiązaniu z architekturą. 
I na odwrót - architektura 
wpisana jest w otaczającą 
przyrodę. Przestrzeń we
wnętrzną otwiera się także 
na ogród, rozsuwając ścianki 
budynków. Zloty Pawilon, 
zwany Shariden, powstał ja
ko komfortowa willa nota- 
bla. Zapierającą dech w pier
siach rezydencję uczynił 
z tego miejsca trzeci szogun 
Ashikaga, Yoshimitsu. 
Chciał spędzić w tym miej
scu ostatnie lata swego ży
cia, otoczony spokojem 
i pięknem. Ostatnią wolą 
szoguna było, aby po jego 
śmierci posiadłość stała się 
świątynią buddyzmu zen. 
Złoty Pawilon, rzeczywiście 
pokryty płatkami złota, prze
trwał do czasów współcze
snych. W 1950 r. podpalił go 
szalony ponoć mnich, powo
dując wielkie zniszczenia.
Zloty Pawilon został ponow
nie odbudowany - prace re
konstrukcyjne i konserwa

W ogrodach zenistycznych 
koncepcje te posunięte są do 
granic możliwości, gdyż pró
bują one zamykać nieskoń
czoność przyrody w małej 
przestrzeni, tworząc tym sa
mym mikrokosmos.

Przykładem wczesnego 
ogrodu zenistycznego 
jest Świątynia Złotego Pawi

lonu w Kioto, zwana Kinka- 

torskie zakończyły się 
w 1987 r. Ściany pierwszego 
i drugiego piętra pawilonu 
pokryto złotem kładzionym 
na lakę, tym razem trzy razy 
grubszym niż pierwotnie. 
Elegancką, harmonijną bryłę 
budynku postawionego na 
planie kwadratu tworzą trzy 
typy architektoniczne. Czte
rospadowy dach kryty gon
tem zwieńcza figura feniksa. 
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która jest prawdziwym sym
bolem podniesienia się bu
dynku z popiołów. Problem 
rekonstrukcji oraz zagadnień 
związanych z kopią i orygi
nałem był tradycyjnie po
strzegany inaczej na Dale
kim Wschodzie niż w kultu
rze Zachodu.
W Japonii, jakby w myśl zasa
dy o konieczności reinkarna
cji, niektóre budynki co jakiś 
czas całkowicie rozbierano, 
a następnie odtwarzano w naj
drobniejszych szczegółach, 
np. szintoistyczny chram 
w Ise po raz pierwszy został 
zrekonstruowany w VII w., 
zaś ostatni raz w 1973 r. Tej 
ciągłości sprzyjała koncepcja 
przekazu treści w odświeżanej 
ciągle formie, która podkre
ślała związek architektury 
z cyklicznie odnawiającą się 
przyrodą.

Ród Ashikaga wydał 
prawdziwych mecena
sów. Idei aranżacji ogrodów 

oddawał się także ósmy z ko
lei szogun Ashikaga - Yoshi- 
masa. Zapisał się on w dzie
jach jako propagator idei es
tetycznych, które na trwałe 
ugruntowały się w japońskiej 
kulturze. Z jego inicjatywy 
powstał w 1482 r. słynny 
Srebrny Pawilon (Ginkaku- 
-ji) w Kioto. Wraz z otaczają
cymi go budynkami i ogro
dem Srebrny Pawilon stal się 
miejscem medytacji i biesiad, 
gdzie czytano poezję i pijąc 
herbatę podziwiano dzieła 
sztuki. Tu właśnie Yoshima- 
sa, wycofawszy się z życia 
publicznego, pracował nad 
ustaleniem reguł piękna ab
solutnego. Po jego śmierci 
cały teren stał się świątynią 
zen. Ginkaku nie jest w rze
czywistości posrebrzany. Na
zwa ma odzwierciedlać wy
gląd pawilonu i ogrodu 
w świetle księżyca.
Założenia ogrodowe przypi
suje się słynnemu mistrzowi 
Sóami. Na podstawie prac 
wykopaliskowych odkryto, 
że kiedyś układ ogrodu był 
odmienny od stanu współ
czesnego i rozciągał się na 
kilku poziomach. Obecny 
ogród składa się z dwóch za
sadniczych części. Spacero
wy ogród medytacyjny jest 

niezrównanym przykładem 
stylu ogrodowego Chisen- 
-kaiyu i prawdziwym arcy
dziełem. natomiast piaszczy
sta część ogrodu została za
projektowana we wczesnym 
okresie Edo. Rozległa hałda 
żwiru pośrodku nazywana 
jest „Morzem Srebrnego 
Piasku” i przedstawia Jezio
ro Zachodnie w Chinach, 
a bruzdy żwiru imitują fale 
odbijające światło księżyca. 
Przed pawilonem uformo
wano niewielkie wzgórze ze 
żwiru na wzór góry Fuji. Po
dobno szogun Yoshimasa 
uwielbiał oglądać w tym 
miejscu księżyc. Symbolika 
góry Fuji w japońskiej kultu
rze jest bardzo złożona, 
uznawano ją przede wszyst
kim za symbol nieśmiertel
ności. Aczkolwiek w tej par
tii ogrodu nie brak treści 
symbolicznych, to jednak 
abstrakcyjną formę „ogrodu 
suchego” - „karesansui” po
winno się odbierać głównie 
na poziomie intuicyjnym. 
Sugeruje to zresztą ciągłe 
powoływanie się na księżyc 
w nazewnictwie ogrodu. Dla 
osoby wychowanej w kultu
rze gloryfikującej logos, 
sztuka zen stanowi pokusę 
czynienia nieustannych po
równań, odniesień, szukania 
symboliki, którą można by 
wyrazić w konkretny spo
sób. Podobno najistotniejszą 
wartość tej sztuki można od
naleźć w odbiorze na pozio
mie intuicyjnym.

Elementy zen tkwią także 
we współczesnej kultu
rze Zachodu. Treści bliskie 

zen znajdujemy u Junga, 
Heideggera czy Wittgenste- 
ina. Wpływ zen odnajdzie- 
my w malarstwie informelu 
oraz architekturze Franka 
Lloyda Wrighta i Waltera 
Gropiusa. Zen rozbłysnął na 
Zachodzie w latach pięć
dziesiątych, pozostawiając 
trwały ślad w kulturze ame
rykańskiej. Uniwersalny 
charakter niektórych założeń 
zen ukształtował więc także 
estetykę współczesną. Ale 
Zachód również wpływał na 
sztukę zen. Ciekawym przy
kładem asymilacji wpływów 
zachodniej kultury jest „su

chy ogród” w klasztorze Zu- 
iho-in - jednym z klaszto
rów świątyni Daitoku-ji 
w Kioto. Powstał w 1564 r. 
jako fundacja Sorin Ohtomo. 
Fundator Ohtomo pod ko
niec swojego życia zmienił 
wyznanie pod wpływem 
działalności misyjno-poli- 
tycznej jezuitów w Japonii 
i stał się fanatycznym chrze
ścijaninem. Wsławił się zbu
rzeniem wielu świątyń bud
dyjskich i zabiciem wielu 
mnichów w bratobójczych 
walkach. Mimo to mnisi 
w klasztorze nie zaprzestali 
modłów w jego intencji - 
buddyzm nie zna bowiem 
pojęcia wroga ani barba
rzyńcy. Osobie Ohtomo po
święcone są dwa ogrody ka
mienne w klasztorze: założe
nia jednego inspirowane są 
jego buddyjskim imieniem, 
drugiego zaś - krzyżem 
chrześcijańskim!
Kamienne ogrody „suchego 
krajobrazu”, skomponowane 
głównie z piasku i kamieni, 
uważane są za najbardziej 
abstrakcyjną formę ogrodo
wej sztuki zen. Są to kompo
zycje, które można podziwiać 
zwykle jedynie z określonego 
miejsca, np. z wnętrza lub we
randy budynku. Mnisi bud
dyjscy już w XV w. tworzyli 
w Japonii sztukę, która dla 
Zachodu stała się zrozumiała 
dopiero w tym stuleciu. Ogro
dy te, posługując się niezwy
kle minimalistycznymi środ
kami, imitowały całą złożo
ność natury ze wszystkimi jej 
przejawami. I tak, piasek gra
biony bambusowymi grabia
mi w „fale” uosabiał wodę, 
kamienie zaś - wyspy i lądy. 
Do kompozycji wprowadzano 
niekiedy mchy i rośliny zimo
zielone. I chociaż kompozy
cje te (na Zachodzie nie na
zwalibyśmy ich ogrodami) 
pełne są określonej symboli
ki, to ci, którzy w nich medy
tują, twierdzą, że niosą ze so
bą przede wszystkim „ener
gię”. Wysoki stopień abstrak
cji „konstrukcji myślowych” 
jakimi są kamienne ogrody, 
ma sprzyjać odbiorowi prawd 
uniwersalnych o charakterze 
archetypowym.

Weronika M. Liszewska 

W numerze 10, 1998 za
apelowaliśmy do Czytelni
ków o zaprezentowanie 
na tamach pisma swoich 
wrażeń z ubiegłorocznych 
wędrówek po kraju i zwie
dzania zabytków. Poniżej 
kolejne nadesłane mate
riały.

„Pragnę podzielić się swo
imi urlopowymi przygodami 
z zabytkami i ukazać na 
zdjęciach zanikający świat 
Pogórza Przemyskiego, 
gdzie coraz mniej drewnia
nych chałup, kapliczek, 
cerkwi. Odchodzą także lu
dzie, którzy pamiętają ten 
świat, kiedy był zupełnie in
ny. Oto mój fotoreportaż 
z wędrówki.”

Tomasz Smarzek 
Kraków

1. Dach przydrożnej 
kapliczki w Smrekowcu

2.3. Huwniki 
- murowana dzwonnica 

z 1825 r. 
z pozostałościami 
brogowego dachu 

krytego gontem (2) 
oraz polichromia z 1913 r. 

wewnątrz cerkwi 
Podwyższenia Krzyża 

Świętego (3) 
4. Piątkowa 

- drewniana cerkiew 
św. Dymitra z 1732 r.

5.6. Migawki 
z cmentarza 
w Polanach

(zdjęcia: 
Tomasz Smarzek)
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Czytelnicy o zabytkach
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Czas jesieni, kuszący bogatą 
szatą barw, zachęci) nas, czyli 
grupę turystów - uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Tade
usza Kościuszki w Wandowie 
(jeszcze woj. elbląskie) do wę
drówki innej niż wszystkie do
tychczas. Zrezygnowaliśmy 
z wygodnej formy podróżowa
nia, caią trasę pokonaliśmy ro
werami. Wycieczka, która 
obejmowała naszą najbliższą 
okolicę (aby obalić stwierdze
nie „cudze chwalicie, swego 
nie znacie”), trwała dwa dni, 
w sumie liczyła 110 km. Na co 
dzień przyzwyczajeni do typo
wych gotyckich budowli (zam
ki, kościoły) tym razem szuka
liśmy innych form architekto
nicznych - głównie pałaców. 
Pierwsze ciekawe ślady prze
szłości odkryliśmy w Limży 
(gm. Kisielice, woj. elbląskie). 
Początki osady znane są od 
XIV w. jako majątek biskupa 
pomezańskiego. Wieś została 
zasiedlona przez Prusów. 
W XVIII w. Limża była wsią 
szlachecką z folwarkiem. Bu
dynek dworu stoi na skarpie, 
skąd roztacza się wspaniały 
widok. Dzisiaj jest to niestety 
ruina i służy okolicznym miesz
kańcom jako skład materiałów 
budowlanych (cegła rozbiór
kowa). Czytelne są jeszcze 
miejsca po kominkach, wi
doczne bogate ozdoby przy 
oknach i szczątki gzymsu. 
W okresie powojennym wnę
trze budowli zostało przysto
sowane na mieszkanie. Pomy
śleć, że w XIX w. miejscowość 
ta kwitła dzięki właścicielom - 
rodzinie Hindenburgów. Za 
dworem pozostałość po par
ku, niedaleko rzeka Gordpaga, 
a za nią bardzo zniszczony 
cmentarz z resztkami ogrodze
nia i nagrobków.
Smutni pojechaliśmy dalej. 
Przez Kisielice do Ogrodzień- 
ca, gdzie w 1934 r. zmarł Paul 
Ludwik von Benckendorff von 
Hindenburg, prezydent Rze
szy. W 1927 r. Towarzystwo 
Weteranów Wojennych w do
wód uznania (zwycięstwo 
pod Tannenbergiem) ofiaro
wało Hindenburgowi majątek 
w Ogrodzieńcu. Niestety, szu

1. Budynek rządcy 
w Ogrodzieńcu

kając śladów wspaniałego 
dawniej pałacu (który odwie
dził Hitler) udało się nam zna
leźć jedynie niewielkie frag
menty fundamentów i jedno 
pomieszczenie piwniczne 
z bardzo grubymi metalowymi 
drzwiami (była to podobno ka
sa pancerna). Pałac spłonął 
za sprawą Armii Czerwonej 
w 1945 r. Zachował się park 
i prowadząca do niego ka
mienna brama. Udało się nam 
znaleźć także budynek rządcy 
majątku Hindenburga, czę
ściowo już przebudowany i re
montowany. Odwiedziliśmy 
jeszcze stary, zniszczony 
cmentarz i skierowaliśmy się 
do miejscowości Trupel, dziś 
chętnie odwiedzanej ze wzglę
du na piękne jezioro. Nas inte
resował głównie cmentarz ro
dowy, związany z dawnym 
majątkiem rodziny Albertsów. 
Cmentarz został założony na 
planie liścia lipy, a zarys liścia 
tworzą aleje obsadzone lipami 
i dębami. We wnętrzu znajduje

2. Uczestnicy 
rowerowej wycieczki 

przed ruiną zamku 
w Szymbarku 

się aleja główna prowadząca 
na szczyt wzniesienia, na któ
rym stoi ruina nawet dziś pięk
nej kaplicy grobowej Albert
sów. Kaplica jest zbudowana 
w stylu angielskiego neogoty- 
ku, zdobią ją zachowane wim- 
pergi i pinakle, kiedyś zapew
ne były tu też przepiękne wi
traże. Smutni dotarliśmy do 
Laseczna (gm. Iława, woj. 
olsztyńskie), do budynku 
szkoły, dawniej pałacu. Dane 
nam było spać w dawnej sali 
balowej (dziś sali gimnastycz
nej) obok kaplicy (dziś klasy); 
pocieszające jest, że pałac na
leżący do rodziny Finckenste- 
inów nie rozleciał się. Dyrektor 
szkoły pielęgnuje to, co zosta
ło, a jest to przepiękny piec ze 
zdobionymi kaflami.

Następny dzień, chociaż desz
czowy, byt bardziej krzepiący. 
Dotarliśmy do Szymbarku (gm. 
Iława). Znajdują się tu ruiny 
zamku, który należał do kapitu
ły pomezańskiej, a po sekula
ryzacji do księcia Albrechta 
Hohenzollerna, który przekazał 
zamek biskupowi Georgowi 
Polenzowi. Pierwotnie gotycki 
zamek został w XIX w. przebu
dowany w stylu neogotyckim. 
Dwa lata temu zamek i stary 
park zostały sprzedane prywat
nemu właścicielowi. Jadąc da
lej szlakiem Hindenburga, do
tarliśmy do Łęgowa, gdzie 
chętnie przebywała siostra 
Paula. Po pałacu, który podzi
wialiśmy na starej fotografii, zo
stał tylko zaniedbany park. Od
wiedziliśmy tu sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej. Świąty
nia została wzniesiona w XVII 
w. w stylu niderlandzkiego re
nesansu. Na uwagę zasługuje 
jej bogate wnętrze o wysokiej 
klasie artystycznej. Ołtarz 
główny powstał w 1601 r. w sty
lu manieryzmu. Pod gzymsem 
świątyni znajduje się drewnia
ny fryz z 1604 r., w którym 
umieszczono 28 tablic z malo
wanymi olejno herbami naj
ważniejszych rodzin szlachec
kich mieszkających w Prusach, 
na Pogórzu i Pojezierzu Iław
skim. W kościele jest także am
bona z obrazami czterech 
ewangelistów, cztery owalne 
obrazy na płótnie powstałe we 
Włoszech, empora przy ścianie 
północnej i zachodniej opiera 
się na czterech bogato rzeźbio
nych kolumnach; oprócz tego 
w świątyni znajduje się baroko
wy tron biskupi z Prabut kupio
ny w 1870 r. Ruszyliśmy do Ba- 
łoszyc (gm. Susz), by podzi
wiać tam pałac z XVIII w., prze
budowany w stylu neogotyc
kim (wzorowany na zamku Ba- 
belskerg) na polecenie ówcze
snego właściciela Magnusa 
von Brunnecka. Po dwóch 
dniach rowerowej wędrówki 
wróciliśmy do domów zadowo
leni, choć trochę zasmuceni 
stanem zabytków naszej naj
bliższej okolicy.

Szkota Podstawowa 
im. T. Kościuszki 

w Wandowie
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Światowe dziedzictwo

Na XXII sesji Komitetu
Światowego Dzie

dzictwa Kulturalnego i Na
turalnego UNESCO, która 
tym razem odbyta się 
w dniach 30 listopada - 5 
grudnia 1998 r. w Kioto 
w Japonii, wpisano kolej
ne obiekty na Listę Świa
towego Dziedzictwa. 
Wśród nowo wpisanych 
28 obiektów z całego 
świata znalazło się 20 
miejsc z terenu Europy. 
Obiekty europejskie to: 
najstarsza kolej górska na 
świecie, zbudowana 
w 1848-1854 r. pod alpej
ską przełęczą Semmering 
w Austrii; trzy obiekty 
z Belgii - klasztorne ze
społy architektoniczne 
sióstr beginek, cztery 
podnośnie na Kanale 
Centralnym w prowincji 
Hainaut oraz La Grand- 
-Place w Brukseli; z Czech 
- zespół ogrodowy i pałac 
w mieście Kromieryż oraz 
zespół architektury ludo
wej we wsi Holaszowice; 
z Francji - droga piel
grzymkowa Santiago de 
Compostela oraz histo
ryczne centrum Lyonu; 
z Niemiec - Weimar z cza
sów Goethego i Schillera; 
z Włoch - obszar arche

ologiczny i bazylika 
w Akwilei, historyczne 
centrum Urbino oraz kraj
obraz kulturowy Cilento 
i Vallo di Diano (w tym Pa- 
estum); z Holandii - Sta
cja Pomp Parowych D.F. 
Wouda; z Portugalii - kraj
obraz kulturowy doliny 
rzeki Cóa z prahistorycz
ną sztuką naskalną; 
z Hiszpanii - naskalna 
sztuka lewantyńska Base
nu Morza Śródziemnego 
na Półwyspie Iberyjskim 
oraz uniwersytet i zabyt
kowa dzielnica uniwersy
tecka w Alkcala de Hena- 
res (dodatkowo dopisano 
też do wpisu wcześniej
szego z 1985 r. trzy ko
ścioły z VIII-IX w. Króle
stwa Asturii); port wojen
ny w Karlskrona w Szwecji 
oraz Troja w Turcji.

Na Liście Światowego 
Dziedzictwa, która liczy 
obecnie 582 obiekty, zna
lazł się również stary 
Lwów. Na temat historii 
i zabytków tego miasta pi
saliśmy wielokrotnie na la
mach „Spotkań z Zabytka
mi”, teraz przypominamy 
tylko kilka zdjęć ukazują
cych Lwów z przełomu 
stuleci i początku XX w.

1. Targ na Rynku lwowskim, 
wśród zabudowy 
widoczne fasady 
kamienic:
Czarnej i Królewskiej

2. Kościót bernardynów

3. Fragment elewacji 
kaplicy Boimów

Kaplica w Środzie
W 1598 r. do gotyckie

go, rozbudowanego 
w XV-XVI w. kościoła w Śro
dzie Wielkopolskiej zaczęto 
dobudowywać od południa 
renesansową kaplicę gro
bową Gostomskich. Nie zo
stała ona jednak wykończo
na, ponieważ jej fundator, 

wojewoda poznański Hiero
nim Gostomski zmarł 
w 1609 r. Pewne prace przy 
kaplicy kontynuowali jego 
synowie do lat trzydzie
stych XVIII w. Kaplica ta po
dobna jest do kaplicy w Ra
dlinie, różni się jedynie pro
porcjami i wielkością, a tak

że bogatymi dekoracjami 
stiukowymi kopuły. Pocho
dzą one z około 1610-1615 r. 
Układ zdobień jest promie
nisty i składa się z ośmiu 
węższych pasów, które wy
dzielają niezbyt szerokie 
pola w kształcie trapezu. 
Repertuar motywów zdob

niczych - to okrągłe i owal
ne medaliony, kartusze, 
putta, zestawy ornamentów 
zawijanych (rollwerkowych) 
i zwisy owocowe. Mimo 
utrzymania, jak w Radlinie, 
przemiennego rytmu pa
sów na kopule, całość de
koracji z architektonicznymi
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obramieniami, tarczami 
herbowymi: Naięcz, Hoło- 
bok, Rawicz, Pobóg, Leli- 
wa, w bogatych obramie
niach - robi wrażenie póź
niejszej, zbliżonej do baro
kowych dekoracji stiuko- 
wych.
Na nagrobku radlińskim 
wzorowany jest także po
mnik nagrobny Anny 
z Ostrorogów Lwowskich 
Sieniawskiej i jej córki Ur
szuli Pampowskiej Go- 
stomskiej, wdowy po Am
brożym Pampowskim, wo
jewodzie sieradzkim, sta
roście malborskim. Pomnik 
ten wykonano z brunatne
go i różowego' marmuru 
kieleckiego. W kaplicy znaj
duje się też nagrobek Zyg-

Nagrobek
Anny Sieniawskiej 
i jej córki
Urszuli 
Gostomskiej

(fot.
Jowita Bera)

munta Stadnickiego, syna 
Adama starosty kolskiego 
i Anny z Gostomskich, sio
stry Hieronima Gostom- 
skiego. Pochodzi on z 1600 
r., a wykonany został z bru
natnego marmuru kielec
kiego. W arkadowej wnęce 
znajduje się płaskorzeźbio
na leżąca postać dziecka 
w stroju polskim, na cokole 
tablica inskrypcyjna (bez 
daty), a w zwieńczeniu 
herb Drużyna. Do elemen
tów kaplicy należy współ
czesny ołtarz z marmurową 
mensą oraz marmurowy 
portal z brązową kratą wy
konaną w Gdańsku przez 
Krzysztofa Olendorfa 
w 1598 r.

Jowita Bera

Odnaleziona mapa
Od wielu lat na rynku anty

kwarycznym utrzymuje 
się ogromne zainteresowanie 
starymi mapami. Nabywają je 
przede wszystkim prywatni 
kolekcjonerzy, rzadko zdarza
ją się zakupy muzealne. Tym 
cenniejsze są wszelkie znale
ziska nie wymagające nakła
dów finansowych. Takiego 
właśnie odkrycia dokonały 
pracownice Gminnej Biblioteki 
im. Braci Gillerów w Opatówku 
koto Kalisza. W październiku 
1997 r. w kamienicy Gillerów 
przeprowadzono remont da
chu. Jest to kamienica z po
czątku XIX w., zbudowana 
przez Jana Kantego Gillera, 
oficera napoleońskiego; tu 
urodzili się: Agaton, historyk 
oraz publicysta, członek Rzą
du Narodowego w powstaniu 
styczniowym, zesłaniec sybe
ryjski i Stefan January, poeta 
i pedagog. Na strychu znale
ziono listy, fotografie, wizytów
ki, cenne książki, rękopisy 
Stefana Gillera, dokumenty, 
miedziane naczynia, żeliwny 
piecyk, kufry podróżne z XIX 
w. i inne przedmioty. Wśród 
nich najcenniejsza okazała się

rosyjska mapa guberni kali
skiej. Mapę wraz z innymi za
bytkami przekazano w formie 
daru do Muzeum Historii Prze
mysłu w Opatówku. Jest to 
mapa unikatowa, nie ma bo
wiem innego takiego egzem

plarza ani w zbiorach kali
skich, ani warszawskich.
Na odnalezionej mapie nie ma 
żadnych danych o wydawcy 
i roku wydania. Powstała ona 
techniką litografii między 1902 
i 1914 r. (w 1902 r. otwarto ka-

1.2. „Mapa guberni 
kaliskiej” przed (1) 

i po konserwacji (2)
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liską linię kolejową widoczną 
na mapie, a w 1914 r. nastąpi
ło zbombardowanie i zajęcie 
Kalisza przez Niemców).
Gubernia kaliska powstała 
w 1866 r. i była jedną z dzie
sięciu guberni Królestwa Pol
skiego. Jej obszar wynosił 11 
375,5 km2 i obejmował część 
już nieistniejących woje
wództw: kaliskiego, sieradz
kiego, konińskiego, łódzkie
go, płockiego, częstochow
skiego i włocławskiego. Roz
ciągała się pomiędzy 50°58’ 
a 52°32’ szerokości geogra
ficznej północnej i pomiędzy 
17°40’ a 19°28’ długości geo
graficznej wschodniej. Od pół

nocy gubernia kaliska grani
czyła z warszawską, od połu
dniowego wschodu z piotr
kowską, od północnego za
chodu z Wielkim Księstwem 
Poznańskim, a od zachodu ze 
Śląskiem. Gubernia dzieliła się 
na osiem powiatów: kaliski, 
kolski, koniński, łęczycki, sie
radzki, słupecki, turecki i wie
luński. Znajdowało się tu 13 
miast, 35 osad miejskich, 142 
gminy i 7146 miejscowości. 
W 1912 r. gubernia liczyła po
nad 1 300 000 ludności (źró
dło: L.V. Jacques, S. Graeve, 
Przewodnik po guberni 
kaliskiej, Warszawa 1912, 
s. 12-17).

„Mapa guberni kaliskiej” jest 
mapą administracyjną w skali 
1:125 000 i wymiarach 150 
x 106 cm. Powiaty wyróżniono 
na niej kolorami. Zawiera infor
macje o siedzibach folwarków, 
stacjach pocztowych, para
fiach katolickich i prawosław
nych (pominięto parafie ewan
gelickie i gminy żydowskiej, 
których było w guberni dużo, 
zaś prawosławnych niewiele). 
Ponadto mapa informuje o sie
dzibach sądów, nazwach i sie
dzibach gmin, komorach cel
nych, mostach taryfowych, 
przeprawach przez rzeki. Wy
różnione zostały drogi pań
stwowe, guberniane i gminne.

W kwietniu 1998 r. mapa pod
dana została zabiegom kon
serwatorskim (koszty pokrył 
wojewoda kaliski p. Józef Ro- 
gacki). Dzięki nim powstrzyma
no procesy niszczące obiekt 
oraz przywrócono mu wartość 
estetyczną i użytkową. Mapa ta 
ma wartość poznawczą dla hi
storyków, a szczególnie dla ru
sycystów, gdyż zawiera transli
terację nazw polskich miejsco
wości na język rosyjski. Jest 
ona eksponowana na stałej 
wystawie w Muzeum Historii 
Przemysłu w Opatówku pt. 
„Kaliskie w okresie industriali
zacji ziem polskich”.

Jarosław Dolat

Relikt kaplicy

Pozostałości kaplicy św. Ma
terna odkryte w 1998 r. na 

placu obok wrocławskiego ko
ścioła św. Elżbiety, dawniej far- 
nego, a obecnie garnizonowe
go, zostaną przeszklone i pod
świetlone. Jest to bowiem cen
ny relikt budownictwa wcze
snośredniowiecznego, bardzo 
rzadki nie tylko na Śląsku, ale 
i w całej Polsce.
Prowadzący poszukiwania ar

cheolodzy tracili już nadzieję, 
że odnajdą kaplicę św. Materna, 
bo choć wiedzieli, że istniała, to 
jednak na planach sytuowano 
ją za każdym razem w innym 
miejscu. Centralne, ośmiobocz- 
ne wnętrze dawnej kaplicy ma 
średnicę zaledwie 8 m. Pełniła 
zapewne funkcję cmentarną, 
ponieważ usytuowana była na 
nieistniejącym już cmentarzu 
otoczonym domkami altary-

Odkryte 
resztki 
kaplicy 
św. Materna

(fot.
Marek 
Perzyński)
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ROZMAITOŚCI

stów, czyli niższej stużby ko
ścielnej opiekującej się kościo
łem i cmentarzem. Zachowały 
się tylko dwa zajmowane przez 
nich domki. Są to niewielkie 
bliźniacze kamieniczki połączo
ne bramą prowadzącą kiedyś 
na cmentarz, zwane „Jaś”, 
i „Małgosia”.
Kaplicę św. Materna po raz 
pierwszy wzmiankowano 
w 1358 r., zaś rozebrano ją 
w 1846 r. Warto dodać, że św. 
Matern byt około 313 r. bisku
pem Kolonii, jego kult najmoc
niej rozwijał się w Alzacji i Lota
ryngii, a na Śląsku zbudowano 
co najmniej kilka kościołów i ka
plic pod jego wezwaniem, m.in. 
we Wrocławiu, Piławie Górnej 
i w okolicach Bystrzycy Kłodz
kiej. We wnętrzu natrafiono na 
gruz zawierający m.in. kafle 
i dwa kamienne herby: gotycki 
ze świetnie zachowaną poli
chromią oraz manierystyczny; 
kafle piecowe pochodzą naj
pewniej z rozebranych domków 
altarystów. Ponadto u podnóża 
wieży kościelnej odkryto resztki 
hypocaustum, czyli interesują
cego urządzenia technicznego 
z okresu średniowiecza, będą
cego rodzajem centralnego 
ogrzewania. Byt to piec, który 
ocieplał rozgrzanym powie
trzem sąsiadujące ze sobą po
mieszczenia, w tym wypadku - 
domy altarystów.

Marek Perzyński

Z kroniki stowarzyszeń

Warszawski konkurs

W grudniu 1998 r. odbył się 
finał konkursu plastyczno- 

-fotograficznego „Warszawskie 
dwory i pałace”, zorganizowane
go przez warszawski oddział To
warzystwa Opieki nad Zabytka
mi, a związanego z ubiegłorocz
nymi obchodami „Dni Dziedzic
twa Europejskiego” (zob. nr 
12,1998, s. 33). W stołecznej 
siedzibie TOnZ - willi Struvego 
przy ul. Pięknej 44a zaprezento
wano nagrodzone i wyróżnione 
prace wykonane rozmaitą tech
niką - od rysunku przez mozaikę 
do fotografii. Jury, pod przewod
nictwem Tadeusza W. Świątka, 
w skład którego wchodzili m.in. 
członkowie TOnZ, fotografowie 
i architekci, miało trudne zada
nie wybrania z 70 prac tych naj
lepszych. Pierwsze nagrody 
przyznano siedmiu pracom, dru
gie - sześciu, trzecie - dwóm. 
Osiem prac wyróżniono. Nagro
dę dostała też Szkoła Podstawo
wa nr 320 im. I.J. Paderewskiego 
i Pałac Młodzieży - instytucje te 
nadesłały najwięcej prac swoich 
wychowanków. W konkursie 
startowały nie tylko dzieci i mło
dzież, ale też całe rodziny (np. 
nagrodzona rodzina pp. Kotow
skich - dzieci: dwunastoletnia 
Karolina i dziesięcioletni Szymon

Fragment 
ekspozycji

(fot. 
Mariquita 
Węsfawska)

otrzymały pierwsze nagrody, 
a rodzice dostali drugie lokaty). 
Zainteresowanie wzbudziły 
akwarele p. Marii Smogorzew
skiej, przedstawiające ruiny pa

łacu w Królikarni w 1945 r.; za 
najbardziej oryginalną pracę 
uznano namalowany - przez 
szesnastoletnią Ulę Przastek na 
słoiku po kawie - Belweder.
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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. III 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 - 25-procentowy rabat. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera do
datkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać 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) oraz w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44a). Sprzedaż „Spotkań z Zabytka
mi” prowadzą muzea:

BOCHNIA: Księgarnia „U Jacka”, ul. Wolnica 5 
BRZEG: Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTÓW: Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, ul. Kopernika 4 
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, al. NMP 65 
DUBIECKO: Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KAZIMIERZ DOLNY: Nadwiślańskie, ul. Senatorska 11 
KIELCE: Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KROTOSZYN: Oddział PTTK, Mały Rynek 1 
LUBLIN: Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96
ŁÓDŹ: Centralne Włókiennictwa, ul. Piotrkowska 282 
PRZEMYŚL: Narodowe Ziemi Przemyskiej, pl. Czackiego 3 
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69
ROGOŹNO WLKR: Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1 
SZCZECINEK: Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6
WARSZAWA: Państwowe Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10
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

Prenumerata pocztowa
Przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych na terenie całego kraju oraz przez listonoszy (od 
osób niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich miesz
kańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędu 
pocztowego jest utrudniony.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmują przed
płaty w terminach:
- do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego roku
- do końca lutego na okres od 1 kwietnia
- do 31 maja na okres od 1 lipca
- do 31 sierpnia na okres od 1 października
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce za
mieszkania (siedzibę) prenumeratora przyjmują przedpłaty 
do dnia 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodat
kowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. 
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca 
zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

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

39



RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
V. TKANINY DEKORACYJNE

3. Kilimy pierwszej połowy XX w.

Problem zachowania narodowej tożsamości polskiej sztuki 
towarzyszył twórczości naszych artystów przez cały okres 
zaborów. Działania w kierunku stworzenia stylu narodowe
go nasiliły się jednak szczególnie na przełomie XIX i XX w., 
gdy objęto nimi również rzemiosło artystyczne, w którym 
pewne działy najdłużej przechowały lokalną tradycję i gdzie 
najłatwiej było do tej tradycji nawiązać. Dotyczyło to 
zwłaszcza kilimu, tak integralnie od wieków związanego 
z polskim wnętrzem.
Pierwsze autorskie projekty kilimów artystycznych wykony
wali członkowie działającego w latach 1901-1913 w Krako
wie Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, zgodnie z re
alizowanym przezeń programem tworzenia polskiego stylu 
wnętrz. Stanisław Wyspiański. Karol Tichy, Edward Troja
nowski, Józef Czajkowski w swej różnorodnej twórczości 
znaleźli także miejsce dla kilimu. Projektowali zarówno tka
niny o secesyjnych motywach pawi i irysów, jak i o wzorach 
czerpanych z rodzimej przyrody i folkloru: kwiatów nastur
cji i pelargonii, ostów, „wycinankowych” kogucików czy 
góralskich parzenic. Pragnęli, by kilimy odgrywały główną 
rolę w dekoracji pomieszczeń, toteż w tej technice sporzą
dzano tkaniny na ściany, podłogi, pokrycia mebli, portiery 
i zasłony.
Artyści skupieni w Towarzystwie Polska Sztuka Stosowana 
powierzali realizację swych projektów rzemieślniczym 
warsztatom kilimkarskim, jak np. pracownia Antoniny Si
korskiej w Czernichowie. Również tacy twórcy, jak Włady
sław Skoczylas czy Kazimierz Sichulski, dla których zainte
resowanie kilimem stanowiło jedynie margines właściwej 
twórczości artystycznej, zlecali wykonanie swoich figural
nych bądź roślinnych kompozycji kilimowych rękodzielni
czemu warsztatowi „Kilim” w Zakopanem.
Właściwe zrozumienie charakteru tkaniny kilimowej, 
a zwłaszcza jej wzornictwa, respektującego prawa techniki 
wykonania, nastąpiło dopiero w powstałych w 1913 r. 
Warsztatach Krakowskich - organizacji, która skupiała ar
tystów i rzemieślników. W jej pracowni tkackiej, kierowanej 
przez Halinę i Wojciecha Jastrzębowskich, uwzględniano 
narzucane przez tkanie na krośnie poziomym z płochą ogra
niczenie motywów do prostych wzorów geometrycznych lub 
silnie zgeometryzowanych form roślinnych, zestawianych 
w rytmiczne, powtarzające się układy. Zgodnie z tradycją 
starano się też używać do wyrobu kilimów ręcznie przędzo- 
nej owczej wełny, farbowanej barwnikami naturalnymi. Ki
limy projektowane w „Warsztatach Krakowskich” przez Ja
strzębowskiego, Czajkowskiego, Tichego. Trojanowskiego 
czy Bohdana Tretera reprezentowały już w drugiej dekadzie 
XX w. folklorystyczny nurt polskiego stylu Art Deco z typo
wą dlań geometryzacją, rytmizacją, symetrią uproszczonych 
wzorów i dość ciemną, stonowaną kolorystyką. Podobne po
dejście do tkaniny kilimowej cechowało również produkcję 
działającej od 1922 r. w Zakopanem pracowni Tarkos, gdzie 
pod kierunkiem Wandy Kosseckiej powstawały zarówno ki
limy inspirowane dawnymi tkaninami z Małopolski 
Wschodniej, jak też operujące uproszczonymi motywami 
polskiego Art Deco. Walory artystyczne, warsztatowe 
i zdobnicze polskich kilimów sprawiły, że na paryskiej 

Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej i Przemy
słu Współczesnego w 1925 r. ich twórcy zdobyli kilka zło
tych medali, przyczyniając się do zaistnienia tego typu tka
niny, jako synonimu polskiej sztuki użytkowej, na arenie 
międzynarodowej.
Wysoką rangę polskiego kilimu podtrzymała i ugruntowała 
powstała w 1926 r. w Warszawie Spółdzielnia Artystów 
Ład, kontynuująca i rozwijająca założenia „Warsztatów 
Krakowskich”. Wśród jej założycieli byli twórcy paryskiego 
sukcesu rodzimego kilimkarstwa: Czajkowski, Jastrzębow
ski, Tichy, Treter, Trojanowski oraz ich wychowankowie 
z warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, m.in. Helena Bu
kowska, Zofia Czasznicka, Julia Gródecka, Karolina Miko- 
lajczykówna (Bułhakowa), Zofia Kodis-Freyer, Halina Kar- 
pińska-Kintopf, Lucjan Kintopf, Eleonora Plutyńska, Anna 
Śledziewska. To oni stworzyli charakterystyczny typ kilimu 
„ładowskiego”, popularnego w drugiej połowie lat dwudzie
stych i w latach trzydziestych nie tylko w mieszkaniach pol
skiej inteligencji i budynkach publicznych, ale także cieszą
cego się powodzeniem za granicą. Kilimy „ładowskie”, wy
konywane na warsztatach poziomych z płochą z owczej weł
ny przędzonej ręcznie (co dawało tkaninie nierówną fakturę 
o zróżnicowanej walorowo powierzchni), farbowanej barw
nikami naturalnymi (dającymi harmonijną, pełną subtelnych 
niuansów kolorystycznych gamę barwną) miały urozmaico
ne wzornictwo. Najczęściej stosowane były dynamiczne 
układy motywów geometrycznych lub silnie zgeometryzo- 
wane formy roślinne, ale wprowadzono także wzory zoo- 
morficzne, figuralne, a nawet architektoniczne. Kilimy te 
znakomicie oddawały podstawowe cechy polskiego stylu 
Art Deco, podobnie jak inne powstałe w „Ładzie” tkaniny: 
gobeliny, dywany, żakardy.
Działalność twórców związanych z „Ładem” była ostatnim 
w dziejach polskiego rzemiosła artystycznego, tak efektyw
nym przejawem zainteresowania kilimem. Po drugiej wojnie 
światowej ani w reaktywowanej spółdzielni, ani w innych 
placówkach tego typu, ani wśród samych artystów nie wró
cono już w podobnej skali do tradycji wykonywania tych 
pracochłonnych i kosztownych tkanin. Przez wiele dziesię
cioleci realia polityczno-społeczne nie sprzyjały bowiem 
luksusowej wytwórczości rękodzielniczej tkaniny artystycz
nej, wypieranej przez tanią i najczęściej tandetną produkcję 
przemysłową. Sami artyści też odwrócili się od kilimu, pre
ferując bardziej nowoczesne techniki tworzenia tkanin uni
katowych. Pozostaje żywić nadzieję, że tradycje polskiego 
kilimu zostaną jeszcze kiedyś wskrzeszone.

Anna Sieradzka

Literatura
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2. H. Jurga, Kilimy, gobeliny, dywany, w: Spółdzielnia Artystów 
„Ład" (1926-1996), pod red. A. Frąckiewicz, t. 1. Warszawa 1998, 
s. 154-169



1. Kilim „Zbójnicy” 
Władysława Skoczylasa 

z ok. 1920 r.
2. Kilim 

Edwarda Trojanowskiego 
z ok. 1920 r.

3. Kilim „Szyszki” 
Bohdana Tretera 

z ok. 1925 r.
4. Kilim 

Wojciecha Jastrzębowskiego 
z ok. 1925 r.

5. Kilim „Liście” 
Karoliny Bułhakowej z ok. 1930 r.

6. Kilim 
Eleonory Plutyńskiej z ok. 1930 r.

(ze zb. Muzeum Narodowego 
w Warszawie)



Wieże i wieżyczki
Pokazane na zdjęciach wieże i wieżyczki znajdują 
się w Brodnicy. Otoczone wieńcem jezior i wstęga
mi lasów miasto otrzymało prawa miejskie 700 lat 
temu. Lokacji na prawie niemieckim dokonali Krzy
żacy, którzy przebywali tu do 1479 r. i zbudowali za
mek z wysoką wieżą. W latach 1485-1772 Brodnica 
była siedzibą polskiego starostwa niegrodowego, 
a w latach 1604-1665 miastem wiadata siostra Zyg
munta III Wazy, królewna szwedzka Anna. Po roz
biorach w 1772 r. znalazło się w rękach Prusaków, 
w 1920 r. powróciło do Polski.

1. Pozostałość ratusza z końca XIV w. 
w północnej pierzei rynku 

- ośmioboczna wieżyczka gotycka 
z tarczą zegarową

2. Wieża krzyżackiego zamku 
liczy 54 m wysokości

3. Wieża gotyckiego 
kościoła farnego św. Katarzyny 

nadbudowana ok. 1485 r. 
oraz zwieńczenie kamienicy 

z drugiej połowy XIX w. 
przy Dużym Rynku 9

4. Cebulasta wieżyczka kamienicy 
przy Dużym Rynku 24 

z drugiej połowy XIX w.
- siedziba najstarszego w Polsce 
banku spółdzielczego (z 1862 r.)

(zdjęcia: Piotr Walczak)


