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Od redakcji
Te dwa artykuły tylko pozornie nie 
mają ze sobą nic wspólnego. Z jed
nego (Lekcja skromności, s. 8) do
wiadujemy się o przedmiotach, któ
re mogą nas - dumnych z osiągnięć 
współczesnej cywilizacji - wprowa
dzić w zakłopotanie: kilkadziesiąt 
tysięcy lat temu ludzie posługiwali 
się prototypami przedmiotów, któ
rych wynalezienie przypisywaliśmy 
dotąd czasom nowożytnym. Z dru
giego (Czy czeka nas sztuczny świat?, 
s. 32) wynika, że przyszłością dla 
wystaw ukazujących takie i inne za
bytki jest tworzenie „sztucznego 
świata”, w którym człowiek współ
czesny dotyka - dosłownie i w prze
nośni - rekonstrukcji życia sprzed 
tysięcy lat i że jest to dla niego bar
dziej atrakcyjne niż zabytki leżące 
w gablotach. Czy więc w niedalekiej 
przyszłości będziemy w muzeach 
obserwować praludzi rzucających 
bumerangiem - prototypem samo
lotu, grających na piszczałce - pro
totypie orkiestry i posługujących się 
kłem mamuta z wyrytym na nim 
wyglądem okolicy - prototypem 
mapy? Oba artykuły zmuszają do 
refleksji.
Ale nie tylko one. Oto w centrum 
Warszawy trwa kolejna batalia 
o zniekształcanie obiektu zabytko
wego (s. 25). Który to już raz war
szawscy społeczni działacze wyka
zują się większą wyobraźnią, zaan
gażowaniem i wiedzą niż stołeczny 

konserwator zabytków, nie mówiąc 
już o projektantach nowych kuba
tur! Dobrze że przynajmniej 
w Warszawie ma kto bronić zabyt
ków, w odróżnieniu od Dolnego Ślą
ska, gdzie likwidacja kolejki popro
wadzonej prawie sto lat temu przez 
malownicze tereny Gór Sowich spo
wodowała znaczne zubożenie - tu
rystyczne i co za tym idzie finanso
we - tego rejonu (s. 29). Na pociechę 
przypominamy, że podobna sytu
acja miała miejsce w Wilanowie, 
kiedy zlikwidowano kolejkę wąsko
torową do Piaseczna i dziś tylko teo
retycznie można policzyć, jakie do
chody przyniosłaby jej turystyczna 
eksploatacja, choćby tylko do rekre
acyjnego ośrodka w Powsinie. Wła
dze naszej kolei zbyt szybko i łatwo 
pozbywają się - również obecnie - 
różnych szlaków kolejowych! Z bie
żącego numeru dowiemy się jeszcze 
m. in. o obrocie obiektami zabytko
wymi (s. 5), parku w Racocie (s. 19), 
opactwie w Lądzie (s. 22), a także 
o wystawie obrazów pochodzących 
z depozytów (s. 34).
W następnym numerze opublikuje
my ciąg dalszy cyklu „Zabytki i pra
wo”, opowiemy też o tym, z jakiego 
drzewa jaki owoc Ewa podała Ada
mowi, a także o pracach konserwa
torskich przy mumii egipskiej ka
płanki.



KONKURS
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

17 stycznia 1999 r. minęło 25 lat od chwili powołania Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - 
kontynuatora działającego w latach 1906-1944 Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszło
ści. Z okazji tej rocznicy ogłaszamy konkurs, który polega na określeniu przedstawionych na 
archiwalnych zdjęciach obiektów - niegdyś będących własnością TOnZP i istniejących do 
dzisiaj - podaniu nazw miejscowości, w których znajdują się, opisaniu obiektów i ich sfoto
grafowaniu.

ZASADY KONKURSU:

I stopień: należy odgadnąć nazwy obiektów
i miejscowości, w których się znajdują. 
Odpowiedź należy nadesłać w kopercie 
z adnotacją „KONKURS - I stopień”;

II stopień: należy podać nazwę każdego
obiektu, miejscowość oraz obecnego 
właściciela lub użytkownika, a także in
formację dotyczącą obecnej funkcji 
obiektu. Odpowiedź w kopercie z adno
tacją „KONKURS - II stopień”;

III stopień: oprócz odpowiedzi na pytania
z dwóch pierwszych stopni należy na
desłać aktualne zdjęcie oraz zwięzły 
opis historii i współczesności jednego, 
dowolnie wybranego obiektu. W ocenie 
odpowiedzi liczyć się będzie dobra ja
kość zdjęcia, rzetelność informacji 
i atrakcyjna forma tekstu. Odpowiedź 
w kopercie z adnotacją „KONKURS - III 
stopień”.

WARUNKI KONKURSU:

1. Odpowiedzi należy nadsyłać pod adresem 
redakcji „Spotkań z Zabytkami”, z zaznacze
niem na kopercie, którego stopnia dotyczy 
rozwiązanie.
2. Termin nadsyłania odpowiedzi - 15 wrze
śnia 1999 r.

3. Rozlosowane będą następujące nagrody:
I stopień - 5 nagród książkowych ufundowa

nych przez Wydawnictwo Naukowe 
PWN;

II stopień - 5 rocznych prenumerat „Spotkań
z Zabytkami” na 2000 r.;

III stopień - pierwsza nagroda - siedmio
dniowy pobyt dla dwóch osób w pokoju 
gościnnym w Muzeum-Zamku w Niedzi
cy, ufundowany przez Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki;
- druga nagroda - siedmiodniowy po
byt dla dwóch osób w pokoju gościn
nym w dworze w Janowcu, ufundowany 
przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazi
mierzu Dolnym;
- trzecia nagroda - karta darmowego 
wstępu do Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy na rok 2000, ufundowa
na przez to Muzeum
- oraz wyróżnienia książkowe ufundo
wane przez TOnZ.

UWAGA: najlepsze prace mogą być opublikowane 
w „Spotkaniach z Zabytkami” i nagrodzone hono
rarium. Prace konkursowe nie będą odsyłane. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 
1999 r.; nagrodzeni zostaną powiadomieni lis
townie, a wyniki ogłosimy w nr. 12, 1999 „Spotkań 
z Zabytkami”.





przeglądy 
poglądy

W ubiegłym roku przypadły rocznice 
dwóch ważnych wydarzeń w dziejach 
polskiej konserwacji zabytków. Naj
ważniejsza - to 80-lecie powołania 
służb konserwatorskich dekretem 
Rady Regencyjnej z 31 października 
1918 r. o opiece nad zabytkami sztu
ki i kultury, który został uzupełniony 6 
marca 1928 r. rozporządzeniem Pre
zydenta Rzeczypospolitej o opiece 
nad zabytkami. Te akty prawne nor
mowały zagadnienia ochrony zabyt
ków i działalność powołanych do te
go agend oraz konkretyzowały pod
stawowe z punktu widzenia profesjo
nalnej ochrony dóbr kultury narodo
wej pojęcia i definicje, m.in. zabytku. 
Przepisy tych dokumentów stały się 
podstawą późniejszych regulacji 
prawnych dotyczących ochrony za
bytków w Polsce. Druga rocznica - to 
50-lecie powstania znanego w środo
wisku polskich konserwatorów cza
sopisma „Ochrona Zabytków”.

W marcu br. otwarta została w USA 
wystawa polskiej sztuki barokowej 
„Land of the Winged Horsemen: Art. 
In Poland 1572-1764” (Kraj skrzydla
tych jeźdźców: Sztuka w Polsce 
1572-1764); wystawa będzie pokazy
wana do czerwca 2000 r. w galeriach 
pięciu miast USA, pierwszy wernisaż 
odbył się w The Walters Art. Gallery 
w Baltimore.
Ekspozycja obejmuje 150 dziel pol
skiej sztuki doby baroku i maniery- 
zmu, ukazujących polskie obyczaje, 
narodowe regalia, militaria, rzemio
sło artystyczne. Eksponowane są 
zarówno najwybitniejsze dzieła zna
nych mistrzów, jak i prace anonimo
we; pochodzą z 35 muzeów i ko
ściołów polskich. Na wystawie obej
rzeć można m.in. portrety polskich 
królów i magnatów, portrety tru
mienne, kopię obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej, arrasy i wschod
nie kobierce, zbroje husarskie, a na
wet baldachim koronacyjny Zyg
munta Augusta. Aranżacja wystawy 
łączy tradycyjne metody ekspozycji 
z nowoczesną techniką wystawien
niczą. Koncepcja całego przedsię
wzięcia narodziła się na Wawelu 
w Krakowie, ale jego inicjatorami 
byli Amerykanie; organizacją wysta
wy zajęty się Zamek Królewski na 
Wawelu oraz Zamek Królewski 
w Warszawie, natomiast scenariusz 
ekspozycji w The Walters Art. Galle
ry w Baltimore opracowany został 
przez pracowników tamtejszego 
muzeum. Po powrocie z USA wysta
wa będzie udostępniona polskim 
odbiorcom w Zamku Królewskim 
w Warszawie.

Według opracowanego przez Ośro
dek Dokumentacji Zabytków w War
szawie zestawienia liczbowego za
bytków architektury, budownictwa 
i urbanistyki w Polsce do rejestru wpi
sano 56 182 obiekty zabytkowe (stan 
na dzień 30 IX 1998). Wśród tej ogól
nej liczby wyodrębnione zostały na
stępujące kategorie: założenia prze
strzenne (918 obiektów), obiekty sa
kralne (10 754), obiekty budownictwa 

obronnego (1131), budowle użytecz
ności publicznej (2766), zamki (418), 
pałace (2001), dwory (2709), parki 
(5935), zabudowa folwarczna (4236), 
budynki gospodarcze (1851), domy 
mieszkalne (16 528), budownictwo 
przemysłowe (1989), cmentarze 
(2915), inne (2031). Zaskakuje w ze
stawieniu fakt, że najwięcej obiektów 
zabytkowych (2964) wpisanych jest 
do rejestru dawnego województwa 
olsztyńskiego, gdy np. w dawnym 
województwie warszawskim - 2051, 
krakowskim - 2208, poznańskim - 
2257.

★ ★ ★

Przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej Bu

dycje. Malarstwo portretowe i widoki 
dawnego Kazimierza. Zagłada Ży
dów Krakowa". Ekspozycja prezentu
je zabytki żydowskiej sztuki religijnej, 
m.in. zwoje Tory i dekorujące je ozdo
by (korony, zwieńczenia, wskazówki, 
tarcze), przedmioty używane w trak
cie świąt i obrzędów rodzinnych oraz 
elementy żydowskiego tradycyjnego 
stroju męskiego i kobiecego. W Sta
rej Bożnicy w dawnej sali kobiet urzą
dzono galerię malarstwa portretowe
go i widoków dawnej dzielnicy ży
dowskiej na Kazimierzu. W kolekcji 
tej znajdują się prace znanych arty
stów żydowskich, m.in. Samuela Hir- 
szenberga, Marcina Gottlieba, Artura 
Markowicza, a także polskich, m.in. 
Józefa Mehoffera. Na pierwszym pię
trze bożnicy znajduje się także wysta

(rys. Małgorzata Tabaka)

downictwa w Rzeszowie oraz mer 
miasta Lwowa zwrócili się do pol
skich przedsiębiorców z apelem 
o wsparcie materialne prac renowa
cyjnych zabytkowych budowli Lwo
wa, wpisanych w grudniu ub. roku 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego UNE
SCO. Apel skierowany został m.in. 
do firm, które brały udział w Między
narodowych Targach „Home Buil
ding ‘99”, zorganizowanych przez 
firmę InterRES. Autorzy apelu proszą 
przede wszystkim firmy branży bu
dowlanej o przekazanie w ramach 
swoich możliwości materiałów bu
dowlanych i instalacyjnych z prze
znaczeniem na remonty zabytko
wych budowli Lwowa, bowiem 
mieszkańców i władz tego miasta nie 
stać na przeprowadzenie prac w nie
zbędnym zakresie. Prezydent Alek
sander Kwaśniewski nazwał apel 
„cenną inicjatywą, zasługującą na 
uznanie i najszersze wsparcie".

★ ★ ★

W marcu br. w Muzeum Historycz
nym m. Krakowa w Starej Bożnicy na 
krakowskim Kazimierzu została 
otwarta stała wystawa: „Z DZIEJÓW 
I KULTURY ŻYDÓW. Żydowskie tra

wa poświęcona zagładzie krakow
skich Żydów w latach 1939-1945 (do
kumenty i fotografie relacjonujące 
etapy polityki niemieckich władz oku
pacyjnych w stosunku do ludności 
żydowskiej).

★ ★ ★

Prowadzone są prace konserwator
skie póżnobarokowych malowideł 
w kaplicy NMP lubelskiej katedry. 
Wykonana została dokumentacja, 
m.in. zdjęcia sklepień w promieniach 
ultrafioletowych, które ujawniły za
kres dokonanych przemalować, 
przeprowadzono ekspertyzy pigmen
tów i spoiw. W pierwszym etapie prac 
malowidła zostały oczyszczone i usu
nięto pozostałości dziewiętnasto
wiecznych przemalować. Niezależnie 
od konserwacji malowideł prowadzo
ne są też badania przyczyny spęka
nia fragmentów murów katedry.

★ ★ ★

Służba konserwatorska dawnego 
województwa radomskiego zgłosiła 
ofertę sprzedaży dziesięciu budowli 
zabytkowych, znajdujących się na te
renie tego województwa. Są to m.in.: 
pałac z początku XX w. położony 

w 6-hektarowym parku w Borkowi
cach, pałac z zabytkowym parkiem 
w Chlewiskach, klasycystyczny pała
cyk z parkiem w Drwalewie, dwór 
z parkiem w Grabicach, dworek 
w Boguszówce. Wystawiono również 
na sprzedaż pałac w Nowym Mieście 
nad Pilicą. Budowla powstała w poło
wie XVIII w., później została przebu
dowana w stylu klasycystycznym. Pa
łac wraz z otaczającym zabytkowym 
parkiem zajmuje powierzchnię 12,5 
ha. Do kupienia są także ruiny zam
ków w Iłży i Drzewicy.

★ ★ ★

Na początku roku rozpoczął się re
mont pomieszczeń administracyj
nych Muzeum Historii m. Gdańska, 
zlokalizowanych w kamieniczkach 
przy ul. Kramarskiej w Gdańsku. 
W trakcie prowadzonych prac okaza
ło się, że na odcinku ulicy, gdzie po
winna znajdować się część funda
mentów gdańskiego ratusza, powsta
ła wielka wyrwa. Powodem tej sytu
acji było zniszczenie drewnianego 
pala wspierającego fundamenty po
łożonych tu budowli. W celu ich rato
wania zastosowano specjalną żelbe
tową konstrukcję. Fachowcy uważa
ją, że należałoby też sprawdzić, w ja
kim stanie są fundamenty w renesan
sowej części ratusza. W Gdańsku 
wiele budowli stoi na palach i pod
czas częstych wahań poziomu wody 
gruntowej ulegają one osłabieniu, 
a nawet zniszczeniu. Mogą zatem 
wystąpić zagrożenia innych gdań
skich budowli zabytkowych.

★ ★ ★
„Powstanie rynku aukcyjnego przy
niosło polskiej kulturze wiele pożytku 
- stwierdza Tomasz Lewicki w roczni
ku aukcyjnym „Art & Business”. Wie
dza o naszej sztuce wzbogaciła się 
w ogromnym stopniu, dzięki ujawnie
niu wielu, nierzadko najwyższej klasy 
obrazów, których właściciele dotych
czas nie pokazywali ich publicznie, 
a po których pozostał trwały ślad 
w aukcyjnych katalogach. Wykreowa
nie poprzez rynek popytu na rodzimą 
sztukę i zniesienie na początku minio
nego roku restrykcyjnego podatku na 
jej import już zaowocowały powrotem 
do kraju wielu obrazów wybitnych 
polskich artystów tworzących za gra
nicą".

★ ★ ★
Polsko-ukraińska fundacja pozarzą
dowa „Most”, działająca pod patro
natem premierów Polski i Ukrainy, 
zajmie się ratowaniem zabytków 
Kamieńca Podolskiego. Są już chęt
ni do finansowania niezbędnych 
prac konserwatorskich, m.in. chęć 
udziału w tym przedsięwzięciu zgło
sił warszawski Instytut Dróg i Mo
stów. Planuje się także utworzenie 
muzeum Juliusza Słowackiego 
w Krzemieńcu; muzeum ma być zlo
kalizowane w dworku, gdzie poeta 
się urodził. Prowadzone są również 
rozmowy w sprawie utworzenia mu
zeum Josepha Conrada w Berdy
czowie oraz Brunona Schulza w Dro
hobyczu.

Df) przeglądy 
Poglądy
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Zabytki i prawo
Na liczne pytania Czytelników 

dotyczące różnych prawnych aspektów 
związanych z zabytkami 

odpowiada radca prawny w Urzędzie 
Generalnego Konserwatora Zabytków, 

Tadeusz Jaworski. 
Poniżej przedstawiamy 

drugi odcinek dotyczący 
obrotu zabytkami nieruchomymi.

Obrót 
zabytkami 

nieruchomymi (2)
TADEUSZ JAWORSKI

Nabycie zabytku nieruchomego może być 
w pewnych wypadkach trudne do realizacji 
np. gdy są pewne przeszkody faktyczne 
(brak środków finansowych) lub prawne 

(konieczność przeprowadzenia postępowania spad
kowego), na skutek których zainteresowane strony 
nie mogą lub nie chcą zawierać umowy sprzedaży za
bytku nieruchomego. W takich sytuacjach przyszli 
kontrahenci mogą zawrzeć umowę przedwstępną. 
Umowa przedwstępna - to zobowiązanie wzajemne 
lub jednostronne do zawarcia w przyszłości przez 
strony umowy właściwej (przyrzeczonej). Umowa 
przedwstępna powinna określać istotne postanowie
nia umowy przyrzeczonej (przedmiot umowy, okre
ślenie rodzaju czynności prawnej, cenę) oraz termin, 
w ciągu którego ma być ona zawarta. Umowę przed
wstępną można zawrzeć w dowolnej formie, nawet 
jeżeli dla umowy właściwej wymagana jest forma ak
tu notarialnego. Jednak niezachowanie w takim wy
padku formy aktu notarialnego będzie miało taki sku
tek, że druga strona - w razie uchylenia się strony zo
bowiązanej do zawarcia umowy - może żądać napra
wienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na 
zawarcie umowy przyrzeczonej, natomiast nie będzie 
mogła dochodzić przed sądem zawarcia umowy 
przyrzeczonej. Jeżeli umowa przedwstępna zobowią
zująca do sprzedaży nieruchomości została zawarta 
w formie aktu notarialnego i spełnia niezbędne wa
runki ważności, wówczas strona uprawniona ma 

możliwość zawarcia umowy przyrzeczonej przez 
orzeczenie sądu. Orzeczenie sądu zastępuje w takim 
wypadku umowę notarialną w sprawie przeniesienia 
własności nieruchomości. Roszczenie o zawarcie 
umowy przyrzeczonej może być dochodzone w ter
minie do jednego roku od dnia, w którym umowa 
przyrzeczona miała być zawarta. Po roku następuje 
przedawnienie roszczenia z tego tytułu. W umowach 
przedwstępnych często występują postanowienia do
tyczące zadatku. Jeżeli dochodzi do zawarcia umowy 
przyrzeczonej, zadatek zalicza się na poczet ceny. Je
żeli umowa przedwstępna zostaje rozwiązana za zgo
dą obu stron, zadatek podlega zwrotowi w wysoko
ści, w jakiej został wręczony drugiej stronie. W umo
wie przedwstępnej należy unikać nazywania zadatku 
zaliczką, gdyż nie korzysta ona z ochrony prawa cy
wilnego takiej, jak zadatek w sytuacji, gdy nie do
chodzi do zawarcia umowy przyrzeczonej.
Przy sprzedaży zabytku nieruchomego może być 
zastrzeżone prawo odkupu. Prawo to polega na 
tym, że w umowie sprzedaży rzeczy zastrzega się - 
na okres nie dłuższy niż lat 5 - że kupujący wyraża 
zgodę na odkupienie rzeczy przez sprzedawcę. Pra
wo odkupu wykonuje się przez oświadczenie sprze
dawcy złożone kupującemu. Oświadczenie to w wy
padku sprzedaży nieruchomości musi mieć także for
mę aktu notarialnego. Z chwilą wykonania prawa od
kupu, kupujący jest zobowiązany przenieść z powro
tem na sprzedawcę własność kupionej rzeczy za 
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zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem 
nakładów koniecznych, ale tylko do wysokości przy
rostu wartości rzeczy.
Prawo pierwokupu - to zastrzeżenie dla jednej ze 
stron pierwszeństwa kupna oznaczonej rzeczy na 
wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz oso
bie trzeciej. Prawo pierwokupu może być ustanowio
ne przez umowę (umowne prawo pierwokupu) albo 
może wynikać z ustawy (ustawowe prawo pierwoku
pu). Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży rzeczy, której 
dotyczy prawo pierwokupu, wymaga zachowania for
my szczególnej, np. aktu notarialnego przy sprzedaży 
zabytku nieruchomego, wówczas oświadczenie o wy
konaniu prawa pierwokupu powinno być złożone w tej 
samej formie. Zobowiązany z tytułu prawa pierwoku
pu, który sprzedał rzecz osobie trzeciej bezwarunkowo 
albo nie zawiadomił uprawnionego o sprzedaży, lub 
podał mu do wiadomości istotne postanowienia umo
wy sprzedaży niezgodnie z rzeczywistością, ponosi 
odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę. Bezwarun
kowa sprzedaż rzeczy, do której prawo pierwokupu 
z mocy ustawy przysługuje Skarbowi Państwa lub 
gminie, jest z mocy prawa nieważna.
Nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, stano
wiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy, 
mogą być sprzedawane, zamieniane, darowane lub 
oddawane w użytkowanie wieczyste, a także wno
szone do spółek jako aporty (wkłady niepieniężne). 
Powyższe czynności prawne wymagają uzyskania 
zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora za
bytków - w odniesieniu do nieruchomości stanowią
cych własność Skarbu Państwa oraz opinii właściwe
go wojewódzkiego konserwatora zabytków - w od
niesieniu do nieruchomości stanowiących własność 
gminy. Zgoda lub opinia jest warunkiem ważności 
wskazanych czynności prawnych. Z uwagi na to zgo
da lub opinia musi być wyrażona w formie pisemne
go oświadczenia konserwatora.

W wypadku zbywania osobom fizycznym i praw
nym nieruchomości Skarbu Państwa lub gmi
ny, pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie, 
która spełnia jeden z następujących warunków: 1) 

przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości 
z mocy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami lub odrębnych przepisów; 2) jest 
poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości 
lub następcą prawnym tego właściciela, jego adres 
jest znany, a nieruchomość została przejęta przed 
dniem 05.12.1990 r.; 3) jest najemcą lokalu miesz
kalnego, a najem został nawiązany przed dniem 
12.11.1994 r. na podstawie decyzji administracyjnej 
o przydziale. W razie zbiegu uprawnień do pierw
szeństwa w nabyciu stosuje się wyżej wymienioną 
kolejność. Zbycie nieruchomości nie może nastąpić, 
jeżeli toczy się postępowanie administracyjne doty
czące prawidłowości nabycia nieruchomości przez 
Skarb Państwa lub gminę. Osoby uprawnione, o któ
rych mowa w punktach 1,2 i 3, zawiadamia się na pi
śmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz 
o pierwszeństwie przysługującym im w nabyciu tej 
nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosku 
o nabycie w określonym terminie, nie krótszym niż 
21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Skorzy
stanie z pierwszeństwa w nabyciu jest możliwe, jeże

li osoba uprawniona zgodzi się na cenę ustaloną 
przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie war
tości nieruchomości. Wykaz nieruchomości przezna
czonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie 
wieczyste, najem lub dzierżawę podaje się do pu
blicznej wiadomości.
Nieruchomości są sprzedawane lub oddawane 
w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Jest 
to zasada ogólna. Nieruchomość jest zbywana w dro
dze bezprzetargowej, m.in. gdy jest nabywana przez 
jedną z osób wymienionych w punktach 1,2 i 3. Ce
nę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy 
sprzedaży bezprzetargowej cenę ustala się w wyso
kości nie niższej niż wartość nieruchomości. Cenę 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - usta
loną na podstawie jej wartości przez rzeczoznawcę 
majątkowego, a także cenę ustaloną w trybie przetar
gu - obniża się o 50%. Ta bonifikata może być za 
zgodą wojewody lub rady gminy podwyższona albo 
obniżona. Zasady gospodarowania nieruchomościa
mi stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub wła
sność gminy reguluje ustawa z dnia 21.08.1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 115, poz. 
741).

Odrębne zasady obowiązują w zakresie obrotu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, 
wśród których znajdują się także nieruchomości wpi
sane do rejestru zabytków. W tym przedmiocie obo

wiązuje ustawa z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowa
niu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
(Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 z późniejszymi 
zmianami). Ustawą tą została utworzona Agencja 
Własności Rolnej Skarbu Państwa. Agencji tej Skarb 
Państwa powierzył wykonywanie prawa własności 
i innych praw rzeczowych w stosunku do nierucho
mości rolnych i innych nieruchomości oraz składni
ków mienia po likwidacji państwowych przedsię
biorstw gospodarki rolnej, a także ich zjednoczeń 
i zrzeszeń. Agencja jest największym w Polsce po
wiernikiem zespołów dworsko-pałacowo-parkowych 
i innych zabytków nieruchomych będących własno
ścią Skarbu Państwa. Jest to część pozostała po pol
skim ziemiaństwie, która przez wiele lat wchodziła 
m.in. w skład pegeerów. Bowiem wiele pegeerów 
powstało z majątków ziemskich, które do 1945 r. 
tworzyły podstawową strukturę agrarną Polski. 
Agencja dysponuje ponad dwu tysiącami obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków. Wśród nich jest 
wiele rezydencji ziemiańskich oraz zespołów dwor- 
sko-parkowych, niekiedy wraz z folwarkami i innymi 
obiektami gospodarczymi. Mienie, którym włada 
Agencja, tworzy Zasób Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Zasobem tym dysponuje Agencja na zasa
dach określonych we wskazanej ustawie z 1991 r., 
z tym że Agencja dysponując nieruchomością łącznie 
z obiektem wpisanym do rejestru zabytków, stosuje 
przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami 
w zakresie pierwszeństwa nabycia (jak w punktach 1, 
2 i 3), a w stosunku do zabytku także wzmiankowa
ne wyżej zasady dotyczące obniżki ceny sprzedaży. 
Przy sprzedaży nieruchomości przez Agencję obo
wiązuje tryb odrębny. Ich sprzedaż następuje 
z uwzględnieniem prawa pierwokupu. Nieruchomo-
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(rysunki: Małgorzata Tabaka)

ści, które nie zostały zbyte na zasadzie prawa pierwo
kupu, bądź co do których nie ma zastosowania prawo 
pierwokupu, podlegają w zasadzie (z niewielkimi 
wyjątkami) sprzedaży w trybie publicznego przetar
gu ustnego (licytacji). W ogłoszeniu o przetargu po- 
daje się m.in. - jeżeli przedmiotem sprzedaży jest za
bytek - datę i numer decyzji o wpisie do rejestru za
bytków oraz informację o obowiązku przestrzegania 
przez przyszłego nabywcę przepisów ustawy 
o ochronie dóbr kultury. Oferent zamierzający nabyć 
nieruchomość, wpisaną do rejestru zabytków, jest 
obowiązany w swojej ofercie nabycia przedstawić 
uzgodniony z właściwym wojewódzkim konserwato
rem zabytków program użytkowy obiektu wpisanego 
do rejestru zabytków. Ideałem byłoby sprzedawanie 
przez Agencję zabytkowych zespołów dworsko-par- 
kowych (w ich historycznych granicach, nie tylko 
określonych przez wpis do rejestru zabytków) wraz 
z zapleczem gospodarczym, a także odpowiednim 
areałem gruntów, umożliwiającym remont zabytków 
- jeżeli są zdewastowane - oraz ich należyte utrzy
manie.
Na podstawie ustawy z dnia 24.03.1920 r. o naby
waniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. 
z 1996 r. Nr 54, poz. 245) cudzoziemcy mogą naby
wać w Polsce - z pewnymi ograniczeniami - nieru
chomości, w tym także zabytki nieruchome. Cu
dzoziemcem w rozumieniu powyższej ustawy jest 
osoba fizyczna nie posiadająca obywatelstwa pol

skiego, osoba prawna mająca siedzibę za granicą 
i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Polski, 
kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio (posiada
jąca co najmniej 50% kapitału zakładowego) przez 
osoby wymienione w punktach 1 i 2. Nabycie nieru
chomości przez cudzoziemca wymaga uprzedniego 
zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji. Zezwolenie ma formę decyzji administracyj
nej, która jest ważna tylko rok od dnia wydania. Cu
dzoziemiec zamierzający nabyć nieruchomość może 
się ubiegać o przyrzeczenie wydania zezwolenia 
(promesę). Promesa jest ważna 6 miesięcy od dnia 
wydania. W okresie ważności promesy nie można 
odmówić zezwolenia, chyba że uległ zmianie stan 
faktyczny istotny dla rozstrzygnięcia sprawy. Uzy
skanie zgody lub opinii właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, o czym była wyżej mowa, 
dotyczy także cudzoziemców zamierzających nabyć 
nieruchomości wpisane do rejestru zabytków, stano
wiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy. 
Nabycie nieruchomości z naruszeniem przepisów 
wskazanej ustawy z 1920 r. powoduje nieważność ta
kiego nabycia, o czym orzeka właściwy sąd. Każda 
sprzedana cudzoziemcowi nieruchomość podlega od
notowaniu w rejestrze prowadzonym przez Ministra 
Sprawiedliwości.

Tadeusz Jaworski
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Dzisiaj, u progu 
dwudziestego pierwszego 

stulecia, 
zapatrzeni w komputery, 

roboty, kosmiczne rakiety 
coraz bardziej odrywamy 
się od naszych początków. 

Tymczasem właśnie one 
kładły podwaliny 

pod późniejsze wynalazki, 
a także rozumienie 

otaczającego nas świata.

Lekcja 
skromności

ZDZISŁAW SKROK

Każdego roku archeolodzy wydobywają 
z głębin ziemi tysiące przedmiotów, ale 
coraz rzadziej zwracamy na nie uwagę. 
Czym tak naprawdę mogą nas zaintere

sować te krzemienne narzędzia, gliniane garnki, na
wet starożytne ozdoby wykonane ze szlachetnych 
kruszców? To świat obcy, daleki od współczesnych 
spraw, jego miejsce jest w rzadko odwiedzanych 
muzealnych salach.
Niekiedy jednak dochodzi do odkryć, które w tej 
monotonnej obfitości są jak eksplozje barwnych fa
jerwerków. Bo nie tylko niosą ważne i zaskakujące 
informacje dla nas, współczesnych, ale też skłaniają 
do przemyślenia naszej cywilizacyjnej arogancji 
i odkrycia, że to, co uchodzi dziś za osiągnięcie no- 
woczesnóści, ma niekiedy bardzo odległe korzenie 
i zaczątki. W naszych czasach, pozbawionych po
czucia historycznej perspektywy, jest to ważna 
lekcja skromności, szczególnie jeśli rozgrywa się 
ona na dobrze nam znanym, ojczystym podwórku 
lub terytoriach sąsiednich.

Takiej właśnie pożytecznej nauki dostarczyć nam 
mogą trzy znaleziska z terenu Europy Środkowej: 
Polski, Słowenii i Ukrainy. Wszystkie pochodzą 
z okresu paleolitu górnego (40 tys. - 8 tys. przed 
Chr.) i związane są z grupami ówczesnych łowców 
mamutów, żyjących w surowych arktycznych wa
runkach epoki lodowcowej. Bogata franko-kanta- 
bryjska sztuka jaskiniowa tego okresu jest dobrze 
znana, zabytki paleolitycznej sztuki i techniki Euro
py Środkowej - będącej wówczas peryferią zalud
nionego świata, terytorium rozciągającym się w po
bliżu czoła lądolodu - do niedawna cieszyły się 
w świecie mniejszym zainteresowaniem, na co 
wpływ miała również sytuacja polityczna w tym re
jonie po ostatniej wojnie światowej. Warto więc po
kazać, że i za dawną żelazną kurtyną zdarzały się 
znaleziska niezwykłe i wpływające na obraz euro
pejskich pradziejów.

Polski bumerang
Brzmi to nieprawdopodobnie, bo przecież gdzie Pol
ska a gdzie Australia, ale faktom trudno zaprzeczyć: 
najstarszy znany w świecie egzemplarz bumeran
ga odkryto w trakcie wykopalisk archeologicz
nych w jaskini położonej w południowej ścianie 
skały Obłazowa, tworzącej wraz z przeciwległą 
Kramnicą skalne wrota przełomu rzeki Białki przez 
Pieniński Park Skalicowy. Znaleziska dokonał w po
łowie lat osiemdziesiątych krakowski archeolog Pa
weł Valde-Nowak, który zaliczył je do kręgu kultur 
wschodniograweckich, obecnych na terytorium dzi
siejszej Austrii, Czech, Słowacji i południowej Pol
ski między 26-21 tys. przed Chr. Bumerang wykona
ny został z ciosu mamuta, mierzy około 70 cm dłu
gości i 7 cm szerokości w części środkowej, ma 
kształt półksiężycowaty i jest spiczasty na obydwu 
końcach.
Bumerangi znali starożytni Egipcjanie, posługiwali 
się nimi starożytni Grecy i Aztekowie, znane są ze 
znalezisk mezolitycznych (kultura maglemose) 
i neolitycznych, jeszcze do niedawna posługiwali się 
nimi Indianie Hopi i Aleuci z Alaski, popularne są 
nadal wśród australijskich aborygenów. Jest to więc 
wynalazek interkulturowy, nie związany wyłącznie 
z konkretną epoką czy obszarem, ale żaden ze zna
nych na świecie egzemplarzy bumerangu nie jest 
starszy niż ten znaleziony w jaskini Obłazowej (naj
starsze australijskie znaleziska liczą „zaledwie” 9-10 
tysiącleci). Na tym polega ważność tego odkrycia. 
Bumerang nie jest bowiem jedynie zwykłym narzę
dziem z minionych czasów, nie jest prostym wzmoc
nieniem i przedłużeniem ludzkich mięśni, kłów i pa
zurów. Zawarta jest w nim również - zarówno jeśli
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1. Bumerang z Polski
2. Piszczałka ze Słowenii
3. Mapa z Ukrainy;
wyjaśnione oznaczenia:
1 - zarośla,
2 - osiedle,
3 - rzeka

chodzi o wykonanie, jak i użytkowanie - poważna i, 
chciałoby się powiedzieć, nowoczesna wiedza tech
nologiczna i aerodynamiczna. Bumerang jest bo
wiem pierwszą udaną próbą wykorzystania praw 
rządzących zachowaniem się przedmiotów wpra
wionych w ruch w warunkach atmosfery ziemskiej. 
Stwierdzenie, że odpowiednio zagięty pręt rzucony 
pod kątem 30-45 stopni do powierzchni ziemi wzno
si się w górę ruchem obrotowym, dosięga zamierzo
nego celu oddalonego o 100-150 m, a następnie po
wraca lukiem do punktu, z którego został wyrzuco
ny - to wszystko wymagało nie tylko bacznej obser
wacji zjawisk zachodzących w przyrodzie, ale też 
czynnego do niej stosunku, pragnienia wykorzysta
nia tych spostrzeżeń dla własnych korzyści, przy 
równoczesnej minimalizacji wydatkowanej na ten 
cel energii. Bumerang z Oblazowej cofa więc ów 

krytyczny w dziejach cywilizacji moment, w którym 
człowiek z pasożyta przyrody powoli zaczął prze
kształcać się w jej zdobywcę. Bo ten szybujący nad 
malowniczą karpacką doliną przed ponad 23 tysiąc
leciami przedmiot miał już w sobie zapowiedź 
wszystkich późniejszych latających aparatów zbudo
wanych przez człowieka aż po dzisiejsze statki ko
smiczne. A to wszystko na dodatek działo się na te
renie naszego kraju...

Słoweńska piszczałka
Najstarszy w świecie instrument muzyczny znale
ziono przed dwoma laty w jaskini na terenie Sło
wenii. Jest to piszczałka wykonana z kości niedź
wiedzia, której wiek szacowany jest na 40 tysiącleci. 
W przeciwieństwie do innych, znanych od dawna 
prymitywnych instrumentów muzycznych, jak bęb
ny czy grzechotki, z piszczałki za pomocą rozmiesz
czonych na niej otworów można wydobywać dźwięk 
modulowany, melodyczny; dźwięk niepodobny do 
żadnego z naturalnych odgłosów. Dmuchając więc 
w ten prosty aerofon, człowiek tamtej epoki zyski
wał moc należną bogom. Był stwórcą, powoływał do 
życia dźwięki niespotykane w otaczającym świecie. 
A tylko takie naturalne dźwięki - szum lasu i stru
mienia, świergot ptaków, odgłosy burzy - znane by
ły ówczesnym ludziom; dźwięki, których źródłem 
była przyroda. Nagłe pojawienie się wśród nich to
nów nieznanych z codziennego życia, niespotyka
nych w otaczającym świecie, wywoływało głębokie 
przeżycie duchowe, strach przed obcym i tajemni
czym, domagało się religijnego wytłumaczenia.
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Dla nas, żyjących prawie wyłącznie pośród dźwię
ków nienaturalnych, będących sztucznym wytwo
rem naszej cywilizacji - od szumu samochodów po 
muzykę elektronową - tego rodzaju doświadczenia 
i ich konsekwencje są trudne do zrozumienia. Mówi
my jednak o czasach, gdy cywilizacja stawiała do
piero swe pierwsze, nieśmiałe kroki, a wszechwład
nie panowała przyroda z jej prawami i dźwiękami. 
Dla ówczesnych ludzi to ona była naturalnym 
i oczywistym środowiskiem życia, jak dla nas natu
ralnym i oczywistym środowiskiem egzystencji jest 
miasto z jego prawami ruchu i odgłosami aut, fabryk 
i megafonów.
Będąc przyrządem zdolnym do kreowania zjawisk 
niespotykanych w życiu codziennym, należącym do 
sfery boskiej, słoweńska piszczałka bez wątpienia 
była narzędziem i atrybutem szamana. To z niej 
czerpał on swą duchową moc i pozycję wśród wspól- 
plemieńców. Podobnie funkcjonowały też inne pale
olityczne instrumenty muzyczne, do których obok 
piszczałek i bębnów należały również wprawiane 
w ruch warkotki (czuringi). Angielski badacz pale
olitu, A. Rust opisał swe ekscytujące doświadczenie 
z taką właśnie kamienną warkotką sprzed 20 tysięcy 
lat, które na moment przybliżyło go do ludzi z tam
tej odległej epoki i ich sposobu pojmowania otacza
jącego świata. „Gdy umocowałem przyrząd na ta
śmie - napisał - i zacząłem kręcić nim nad głową 
w prawą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zega
ra, był on głuchy. Dopiero, gdy zakręciłem w lewo, 
rozległ się zbudzony nagłe duch epoki lodowcowej. 
Zabrzmiął on jak głuchy warkot śmigła lotniczego. 
Czy w konstrukcji ukryty byt jakiś trik szamana po
trafiącego w ciemnościach jaskini wydobyć glos 
duchów z instrumentu, który wcześniej został przez 
jego współplemieńców wypróbowany jako niemy? 
Może ów lewostronny ruch byt symbolem cofania 
się w przeszłość, ku zmarłym przodkom, podczas 
gdy ruch prawostronny uważany był za symbol ży
cia, drogi ku słońcu, postępu?”. W przeciwieństwie 
do tej warkotki wydającej dźwięk jednostajny, pisz
czałka mogła ów dźwięk modulować, nadawać mu 
kształt tonalny i melodyjny. I nie jest zapewne prze
sadą, że od niej właśnie prowadzi prosta, choć dale
ka droga do muzyki Chopina, Glinki i Dvofaka.

Ukraińska mapa
Najmłodszym zabytkiem obrazującym początki cy
wilizacji Europy Środkowej i będącym też - tak jak 
poprzednie - najstarszym na świecie egzempla
rzem w swej kategorii, jest schematyczna mapa 
wyryta na odłamku kła mamuta, znaleziona na sta
nowisku Meziriczi nad środkowym Dnieprem. Sta

nowisko to należy do górnopaleolitycznej kultury 
łowców mamutów, rozwijającej się na terenie środ
kowej Ukrainy w okresie od 20 do 12 tysiąclecia 
przed Chr. Przedstawiciele tej kultury żyli w pobliżu 
czoła lądolodu na bezdrzewnym stepie, a ich głów
nym źródłem utrzymania było polowanie na wielkie 
włochate ssaki. Ich mięso służyło za pożywienie, 
z kości wznosili konstrukcje szałasów, które pokry
wali skórami tych samych zwierząt. Kości mamutów 
służyły też jako surowiec dla ich działań artystycz
nych, rzeźbili w nich figurki kobiet i ptaków, bran
solety pokryte misternym meandrowym ornamen
tem, także wytwory tak niezwykłe, jak wspomniana 
mapa datowana na około 15 tysiącleci - najstarsze 
w świecie przedstawienie kartograficzne.
O czym świadczy to odkrycie? Przede wszystkim in
formuje, że na równinnej, pozbawionej charaktery
stycznych punktów i konfiguracji przestrzeni łatwo 
można się zgubić, utracić orientację i drogę powrot
ną do obozu. A to można było przypłacić nawet ży
ciem. Dlatego mapa była tak cenna, bo ratowała ży
cie na śnieżnej, bezludnej równinie. Ale znalezisko 
z Meziriczi świadczy o czymś jeszcze ważniejszym
- o poziomie umysłowego rozwoju i intelektualnych 
możliwościach mieszkańców tego osiedla wzniesio
nego z mamucich kości. Bo nie jest łatwe stworzenie 
w umyśle zwartego i wiernego obrazu rozpoznanej 
przestrzeni, a następnie przeniesienie tego wizerun
ku na odpowiednio pomniejszony plan, zachowując
- choćby z grubsza - konfigurację terenu, proporcje 
wielkości i odległości oraz umiejscowienie szczegó
łów względem stron świata. To wymagało wysokich 
umiejętności percepcji i abstrakcji, którymi szczyci 
się umysł ludzi współczesnych. I to nie wszystkich, 
bo zdecydowana większość z nas nie byłaby w sta
nie podołać tego rodzaju wyzwaniu, o czym świad
czą choćby powszechne wśród przedstawicieli 
współczesnej cywilizacji trudności z przestrzenną 
orientacją w obcym terenie, szczególnie jeśli jest to 
teren mający jeszcze znamiona przestrzeni natural
nej, a więc np. góry czy las. Ale i w tym wypadku na 
ogól nic nam nie grozi, bo w górach są turystyczne 
szlaki, a lasy - zwykle mizerne - kiedyś się kończą 
i wtedy można już spytać o drogę.
Mieszkańcy Meziriczi nie mieli takich możliwości 
i naprawdę ryzykowali życiem, gdy zgubili powrot
ną drogę do osiedla. Orientacja przestrzenna miała 
dla nich więc podstawowe znaczenie, a ponieważ 
żyli w terenie bardzo pod tym względem trudnym, 
musieli tak wysilić swój umysł i wyobraźnię, aby te
mu sprostać. I sprostali, a ich umysły zaczęły praco
wać nie gorzej niż nasze.

Zdzisław Skrok
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Wokół jednego zabytku

Hermetyczna mowa prostego zabytku

(fot. Michat Ryszkiewicz)

Mój starszy syn ma umysł ma
tematyka, ale oko zabytko- 
znawcy, którego niejeden 
z nas może mu pozazdrościć. W ster

cie żelastwa wydobytego pewnie ze 
zbiornicy złomu, u handlarza na war
szawskim pchlim targu na Kole, wy
patrzył on nieregularnie wycięty ka
wa! blachy, perforowany - jak można 
było sądzić - bez ładu i składu. Han
dlarz powiedział, że jest to może jed
no skrzydło drzwiczek od pieca. Ale 
syn widział to inaczej: blacha mie
dziana osadzona w żelaznych li
stwach, po wyprostowaniu, usunięciu 
rdzy i śniedzi, po oczyszczeniu 
wreszcie - ujawniła, że jest pokryta 
zapisem, który fachowiec bez więk
szego trudu odcyfruje.
Środek pola zajmuje kartusz nakryty 
koroną; tarczę przecinają trzy ryby 
jedna nad drugą. Po bokach tarczy 
herbowej jakby gałązki, a u góry lite
ry: „IF: T”, u podstawy kartusza dość 
niezdarne litery „S I”, jeszcze niżej 
data „1689”. Po lewej stronie znajdu
ją się kółka do osadzenia na bolcu, 
prawy brzeg zakończony jest fanta
zyjnie wyciętymi dwoma niby-zwie- 
rzątkami o wspólnej głowie. Oto i ca
ły zabytek. O czym on mówi?
Zacząć trzeba od herbu. Dwie ryby 
ma herb Wadwicz, trzy „karpie” - 
herb Korzbok (jeśli nie pamięta się 
naszych herbów - trzeba poszukać ta
blic odmian herbowych; ułożone są 
tematycznie, więc łatwe w korzysta
niu). Wiedząc już. że na naszej blasze 
widnieje herb Korzbok. trzeba się
gnąć do herbarza Niesieckiego, nieza

stąpionego dla wieku XVII i pierw
szej połowy następnego. Dowiaduje
my się, że herb Korzbok był rzadki, 
zaledwie dziesięć rodzin nim się pie
czętowało (z bardziej znanych: Łąccy 
i Niesiołowscy). „Nasz” Korzbok, 
którego inicjały brzmiały IF - T, mu- 
siał nosić nazwisko na T, a takich by
ła tylko jedna rodzina: Tuchołkowie. 
Teraz z Genealogii Włodzimierza 
Dworzaczka z 1959 r., który podaje 
bibliografię do genealogii poszcze
gólnych rodzin, dowiadujemy się, że 
o Tuchołkach szukać trzeba informa
cji genealogicznych w Złotej księdze 
szlachty polskiej T. Żychlińskiego 
(tomy 21 i 28). Wszystkie wymienio
ne wydawnictwa są na ogół dostępne 
w czytelniach dużych bibliotek. Ze 
Złotej księgi dowiadujemy się, że 
znaczna wówczas rodzina Tucholków 
dzieliła się na dwie gałęzie: główną - 
senatorską (wygasłą już) oraz linię 
młodszą - kasztelańską, kwitnącą 
(nawet wśród historyków sztuki!) 
i dziś jeszcze. Ów JF Tuchołka, syn 
kasztelana gdańskiego, należał do tej 
drugiej linii. Ochrzczono go imiona
mi Jan Franciszek. Pisał się starostą 
jasinieckim (owe „sj” na naszej bla
sze) i był dziedzicem licznych dóbr: 
Lowen, Lowenek, Brzeźno, Pruszcz, 
Korytowo, Szewno, Tuszyny, Luba
nie. I jeszcze jako „mąż wobec króla 
i Rzeczypospolitej zasłużony” otrzy
mał od Jana III z nadania dobra Głu
szyce.
Czas wziąć do ręki niezastąpiony 
Katalog zabytków sztuki w Polsce, 
zeszyt z d. powiatu świeckiego (Świę

cie) w woj. bydgoskim. Tu opisana 
jest krzepko jeszcze się trzymająca 
ruina zameczku (notowanego też jako 
„ wieża mieszkalna ”) w miejscowości 
Nowy Jasiniec, który to zameczek od 
1682 r. do rozbiorów stanowił wła
sność i siedzibę rodziny Tuchołków. 
Niegdyś zameczek z otoczoną wokół 
ziemią był ośrodkiem utworzonego 
maleńkiego starostwa jasinieckiego, 
co nam wyjaśnia jedyny tytuł Jana 
Franciszka Tucholki: starosta jasi- 
niecki.
Trzeba teraz wrócić do punktu wyj
ścia: nasza blacha była oczywistą 
„chorągiewką”, która umocowana na 
dachu lub bramce kościoła miała za
świadczyć, kto i kiedy go fundował. 
Był nim kościół parafialny dla Nowe
go Jasińca w Serocku. Tutaj od końca 
XIII w. mieściła się siedziba parafii 
przy kościele Niepokalanego Poczę
cia NMP. Ten kościół ulegał wielo
krotnie zniszczeniu; w 1689 r. staro
sta jasiniecki Jan Franciszek Tuchoł
ka herbu Korzbok wystawił tu drew
niany kościół. Na nim to właśnie po
ruszana wiatrem chorągiewka za
świadczała, czyją zasługą i kiedy 
świątynię tę erygowano. Oto i historia 
naszego skromnego zabytku odczyta
na z samego obiektu. A losy później
sze? Ten drewniany kościół stał rów
no 100 lat i w 1789 r. spłonął. Chorą
giewka rozpoczęła tułaczkę, aż trafiła 
do domu mojego syna...

Andrzej Ryszkiewicz
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Szlakiem barokowych 
świątyń

Trakt wiodący z Wil
na przez Postawy 
i Głębokie do Po
tocka nazywany bywa 

zwykle Szlakiem Batore
go, bo też waleczny król 
Stefan podczas wojen 
z Moskwą trzykrotnie 
wiódł tędy swe wojska. 
Równocześnie jest to waż
ny kierunek ekspansji 
swoistego stylu architek
tury sakralnej, zwanego 
wileńskim barokiem: od 
kościołów Wilna po świą
tynie Potocka. Pomiędzy 
tymi ważnymi miastami 
Rzeczypospolitej wznie
siono w XVIII w. wiele 
okazałych budowli, szcze
gólnie wiele zaś - nie za
wsze zresztą w ściśle „wi
leńskim” stylu - powstało 
w okolicach Głębokiego. 
I choć najpiękniejsza 
z nich, kościół bazylianów 
w Berezweczu, została po 
drugiej wojnie światowej 
zburzona przez sowiec
kich barbarzyńców, wę
drówka po tym mato zna
nym rejonie północno- 
-wschodniej Wileńszczy- 
zny (obecnie witebska ob
last Białorusi) dostarcza 
miłośnikowi zabytków 
wrażeń niepowtarzalnych. 
Ubogie miejscowości - 
i monumentalne, dwuwie- 
żowe świątynie, a obok 
nich wiele innych pamią
tek przeszłości.
Zacznijmy od Głębokiego, 
w którego panoramie do
minują sylwetki dwóch 
świątyń. Kościół karmeli
tów bosych fundacji woje
wody mścisławskiego Jó
zefa Korsaka budowany 
był i przekształcany od 
1639 do 1735 r., ale 
kształt obecny zawdzięcza 
przebudowie przez Jana 
Krzysztofa Glaubitza 

w łatach 1753-1756. Trój- 
nawowa bazylika z krót
kim transeptem oprócz 
strzelistych wież fasady 
ma również dwie niższe 
wieże w narożach prezbi-

wojnie nieprzerwanie 
czynna, a obecny pro
boszcz, ks. Cyryl Klimo
wicz, znakomity gospo
darz parafii, ostatnio grun
townie ją wyremontował.

nioną skromnym pomni
kiem z napisem: „W hoł
dzie poległym w obronie 
Ojczyzny żołnierzom II 
Brygady Jazdy”.
Na północ od Głębokiego, 

1.2. Głębokie
- kościół karmelitów (1) 

i kościół św. Trójcy (2)

terium. Na teren kościelny 
wiedzie wysoka, ozdobna 
brama. Po kasacie głęboc- 
kich karmelitów w 1865 r. 
świątynię zamieniono na 
cerkiew Narodzenia Boga
rodzicy, niszcząc baroko
we wnętrze. Rosjanie zbu
rzyli też dwa z trzech 
skrzydeł klasztoru, w któ
rym w 1812 r. kwaterował 
Napoleon.
Naprzeciwko stoi w nie
wielkiej odległości para
fialny kościół św. Trójcy, 
wzniesiony w latach 1764- 
1782 jako jednonawowa 
budowla z parą niskich 
wież. W latach 1902-1908 
przebudował go wileński 
architekt Adam Dubowik, 
dodając nawy boczne 
i nadbudowując wieże, 
wyraźnie w nowym 
kształcie nawiązujące do 
wież w pobliskim Berez
weczu. Świątynia była po 

Wewnątrz na uwagę zasłu
guje pierwotny ołtarz 
główny i dwa boczne, 
a także ażurowa ambona 
i siedemnastowieczny ob
raz Matki Bożej z Dzie
ciątkiem, pochodzące 
z kościoła karmelitów. 
Podczas pobytu w Głębo- 
kiem warto też odwiedzić 
stary cmentarz ze zrujno
waną kaplicą z 1805 r., 
wieloma ciekawymi na
grobkami i kwaterą żoł
nierzy z 1920 r., upamięt

we wsi Łużki znajduje się 
kościół św. Michała Ar
chanioła, ufundowany 
wraz z klasztorem i kole
gium pijarów przez Wale
riana Antoniego Żabę, 
kasztelana potockiego. 
Zbudowany w latach 
1744-1756, jest jednona- 
wową budowlą o wklęsłej 
fasadzie, oflankowanej 
ustawionymi diagonalnie, 
mocno wysuniętymi wy
sokimi wieżami. Zamie
niony w 1843 r. na cer-
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3. Łużki
- kościół św. Michała Archanioła

4. Kościół
Przemienienia Pańskiego 
w Hermanowiczach

5. Kościół św. Trójcy 
w Dunitowiczach

6. Łuczaj
- kościół św. Tadeusza Apostoła

(zdjęcia: Jarosław Komorowski) 

kiew (kolegium, ważny 
ośrodek szkolnictwa, zli
kwidowano w 1832 r.), 
powrócił do katolików po 
odzyskaniu niepodległo
ści. Po wojnie zamknięty, 
został zwrócony parafii 
w 1988 r. (analogiczne by
ły też losy następnych pre
zentowanych świątyń). Ze 
zniszczonego wystroju 
wnętrza ocalała jedynie 
ołtarzowa figura św. Pio
tra, eksponowana obecnie
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w soborze św. Zofii w Po- 
łocku. W pobliżu prze
trwał pałac Żabów i neo
gotycka kaplica grobowa. 
Kapliczka przydrożna 
z XVIII w. przy wjeździe 
do wsi jest jedną z niewie
lu zachowanych na tym 
terenie.
Oddalony o kilkanaście 
kilometrów kościół Prze
mienienia Pańskiego 
w Hermanowiczach już 
z daleka widać z drogi 
biegnącej na jego osi. 
Fundatorem wzniesionej 
w 1787 r. świątyni był 
właściciel wsi Ignacy 
Szyryn. Masywne wieże 
wysunięte są nieco przed 
fasadę, łączącą elementy 
barokowe z wczesnokla- 
sycystycznymi. W środku 
zachowała się część malo
wideł oraz stiukowa deko
racja chóru z instrumenta
mi muzycznymi w kartu
szu. W pałacu Szyrynów 
mieści się Muzeum Sztuki 
i Etnografii, poświęcone 
pamięci malarza, rzeźbia

rza i folklorysty Józefa 
Drozdowicza. Wykształ
cony w Wilnie, od 1921 r. 
mieszkający w rodzin
nych Punkach kolo Głę
bokiego artysta utrwalił 
w grafice wiele zabytko
wych obiektów Wileńsz- 
czyzny i Nowogródczy- 
zny, które już nie istnieją. 
Na cmentarzu odnajdzie- 
my kwaterę żołnierzy 
z 1920 r. z ustawionym 
w zeszłym roku krzyżem 
Straży Mogił Polskich na 
Wschodzie.
Jadąc z Głębokiego na za
chód, trafimy do Duniło- 
wicz, miasteczka przed 
wojną powiatowego. Ko
ściół św. Trójcy powstał 
w latach 1769-1773 dla 
dominikanów, sprowadzo
nych tu w 1683 r. przez 
Elżbietę Białłozorową. 
Trójnawowa bazylika 
z transeptem zachowała 
wewnątrz polichromię 
z motywami roślinnymi 
i kartuszami herbowymi. 
Portal główny został 

w XIX w. przekształcony 
na klasycystyczny, z rzeź
biarską grupą Matki Bożej 
z Dzieciątkiem w zwień
czeniu. Kościół, zamie
niony w 1866 r. na cer
kiew (z tego okresu po
chodzi brama z datą 
1887), został rewindyko
wany w 1919 r. Potem, od 
1949 do 1989 r. służył za 
magazyn, m.in. nawozów 
sztucznych. Jego odzyska
nie i renowację upamięt
nia tablica wmurowana 
przy wejściu przez para
fian „ wdzięcznych Bogu 
i wstawiennictwu Maryi 
za wolność religii i ko
ścioła, za to ze minęły la
ta bezprawia, poniżenia 
i dewastacji tej świątyni”. 
Naprzeciwko kościoła 
znajduje się cmentarz żoł
nierzy 1920 r. Na cokole 
zburzonego pomnika prze
czytać można, że poświę
cił go proboszcz duniło- 
wicki 26 czerwca 1930 r., 
w obecności prezydenta 
Ignacego Mościckiego.

Dziesięć kilometrów da
lej, nad malowniczym je
ziorem wznosi się kościół 
św. Tadeusza Apostoła, 
pierwotnie przeznaczony 
dla misji jezuickiej, po
tem parafialny. Ufundo
wała go w 1766 r. Elżbie
ta z Ogińskich Puzynina, 
a ukończył w 1776 r. jej 
brat Tadeusz Ogiński, 
właściciel miejscowych 
dóbr. Podobnie jak w Du- 
niłowiczach, jest to trój
nawowa bazylika z tran
septem. Kościół został 
w pierwszej połowie XIX 
w. przebudowany w du
chu klasycyzmu. Obniżo
no wówczas barokowe 
wieże, nakrywając je ko
pułami na cylindrycznych 
podstawach. Wewnątrz 
warto obejrzeć cenny ze
spół malowideł iluzjoni- 
stycznych i figuralnych 
z postaciami świętych 
i aniołów.

Jarosław Komorowski

Sarkofag w Rosi

Każdy wchodzący do kościota w Ro
si (dawny powiat wotkowyski) spo
strzeże okazaty, wykonany z białego 

marmuru sarkofag kobiety spoczywają
cej na łożu śmierci. Dla ludu postać ta 
nie byta znana i uważano ją za jakąś 
świętą, całując skraj jej szaty i obłamując 
gatki z hrabiowskiej korony wieńczącej 
herb u stóp posągu. Jest to grobowiec 
Zofii z Paców Niesiołowskiej, primo voto 
Feliksowej Potockiej (1782-1856), córki 
Michała (znanego z powiedzenia „wart 
pałac Paca a Pac pataca”), siostry Lud
wika Paca (1789-1835), generała w po
wstaniu listopadowym i ostatniego z ro
du. Sarkofag ten wystawiła „kochanej 
ciotce” córka generała, Ludwika Sapie- 
żyna. Sprowadzono sarkofag z Włoch, 
gdzie został wykonany przez Gillo Mas- 
chettiego. Na pomniku widnieje napis: 
„Na pamiątkę przywiązania i wdzięcz
ności ostatnia z Paców księżna Ludwika 
Sapieżyna",

Witold Karpyza

(fot. Witold Karpyza)
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Nad przełomem Zbrucza

Na lewym, wysokim 
brzegu Zbrucza po
łożona jest niewiel
ka i trudno dostępna wieś 

Czarnokozińce. Dwa razy 
w tygodniu, o piątej rano, 
wyrusza tam autobus z Ka
mieńca Podolskiego. 
W czasach Pierwszej Rze
czypospolitej Czarnokoziń
ce były własnością bisku
pów kamienieckich. Pierw
sza wzmianka z 1467 r. do
tyczy śmierci ósmego z kolei 
biskupa, Mikołaja Łabuń- 
skiego. W 1519 r. przywileje 
dla miasteczka wyjednał 
u króla Zygmunta I biskup 
Wawrzyniec Międzylew- 
ski.
Zamek, wzniesiony na wy
sokiej, samotnej i dość stro
mej górze, do stanu świet
ności doprowadził biskup 
Paweł Piasecki (1617- 
1640). Była to budowla 
czworoboczna z szarego 
kamienia, z dwoma dzie
dzińcami, sklepioną bramą 
i dwiema okazałymi baszta
mi. Załogę fortalicjum two
rzyło wojsko kwarciane, 
pilnujące granic Rzeczypo
spolitej. Zamek był kilka
krotnie bezskutecznie oble
gany przez Tatarów i dopie
ro w 1674 r. do twierdzy 
wdarli się Turcy za pomocą 
ciężkiej artylerii. Wymor
dowano wtedy wszystkich 
obrońców. Zlupiony zamek 
zamienia! się powoli w ru
inę, choć jeszcze przez pe
wien czas mieszkali w nim 
biskupi. Ostatecznie opusz
czony został w drugiej po
łowie XVIII w.
U stóp wzgórza zamkowe
go biskupi wznieśli klasy- 
cystyczny pałac, znany 
z rysunku Napoleona Ordy 
i fotografii z 1914 r. Byl to 
budynek na planie prosto
kąta, dwukondygnacyjny, 
z wgłębnym portykiem

1. Widok na Zbrucz 
w Kudryńcach

(osiem kolumn toskańskich 
w wielkim porządku) 
w dziewięcioosiowej ele
wacji frontowej. W 1795 r. 
Katarzyna II podarowała te 
dobra córce Grzegorza Po- 
tiomkina. Na początku XIX 
w. wieś wraz z pałacem 
i ruinami nabył Tadeusz 
Sarnecki herbu Ślepowron 
(zm. 1850). Po nim odzie
dziczył je jego syn Tade
usz, a następnie szwagier 
tegoż Adam Golejewski 
(zm. 1893). Później włości 
przeszły w ręce rosyjskie. 
W drugiej połowie XIX w. 
pałac i góra zamkowa oto
czone były murkiem ze 
słupkami, a bramę wjazdo
wą tworzyły dwa wysokie 
filary zwieńczone wazona
mi.
Poniżej zamku, bliżej rzeki 
w 1607 r. biskup Paweł 
Wolnicki ufundował owal
ny kościółek św. Józefa 

(według mieszkańców) lub 
św. Stanisława Męczennika 
i papieża Marcina (według 
Romana Aftanazego), do 
którego później dobudowa
no kaplicę. Rekonsekrowa- 
na po niewoli tureckiej 
świątynia po 1863 r. zmie
niona została na cerkiew 
prawosławną. Z zamku bi
skupów pozostały fragmen
ty ścian i murów obwodo
wych, z kościółka ocalała 
tylko jedna ściana.
Jedynym środkiem lokomo
cji w tym pięknym zakątku 
Podola są własne nogi. By 
przedostać się do zamku 
w Kudryńcach, muszę 
przejść drewnianym most
kiem na drugą „galicyjską” 
stronę Zbrucza i przespace
rować się kilka kilometrów 
w dół rzeki.
W dawnym powiecie borsz- 
czowskim województwa 
tarnopolskiego, w jednym 
z piękniejszych miejsc gra
nicznego jaru zbruczań- 
skiego, nad kolejnym zako

lem rzeki piętrzą się na 
skalnym urwisku do dziś 
imponujące ruiny zamku 
Herburtów z XVII w. 
W XVIII w. należał on do 
Humnickich. Mało o tym 
zamku wiadomo. Nie pisze 
o nim R. Aftanazy, wspo
minając tylko, że w XIX w. 
Kudryńce należały do Ma
kowieckich herbu Pomian. 
Jest to bardzo stara osada, 
której początki sięgają po
dobno czasów sprzed pod
boju rzymskiego. Badania 
archeologiczne prowadzone 
w 1931 r. wykazały istnie
nie tu osady i cmentarzyska 
sprzed 3 tysięcy lat. W cza
sach rzymskich osada była 
prawdopodobnie związana 
z przebiegającym nieco 
bardziej na południe tzw. 
Wałem Trajana, ciągnącym 
się od Germakówki aż po 
Okopy Św. Trójcy. Pozo
stałości tego wału, wyzna
czającego północne granice 
Imperium Romanum, moż
na było oglądać jeszcze
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2.3. Ruiny zamków: 
w Czarnokozińcach (2) 

i Kudryńcach (3)

(zdjęcia: Zbigniew Hauser)

w okresie międzywojen
nym.
Zamek kudryniecki miał 
formę czworoboku, z trze
ma basztami na narożach. 
Zachowały się dwie baszty 
ze strzelnicami i część mu
rów obwodowych. W okre
sie międzywojennym w Ku
dryńcach istniało muzeum 
regionalne, będące filią Mu
zeum Podolskiego w Tarno
polu i prezentujące wykopa
liska oraz ceramikę ludową. 
Z Kudryńców niedaleko już 
(3 km) do położonej dalej 2 
w dół rzeki, u ujścia potoku 
Kizi wsi Zawale. Według 
miejscowej tradycji wieś ta 
miała początkowo prawa 
miejskie, które utraciła 
w czasie niewoli tureckiej. 
W XVI w. należała do Ja- 
złowieckich, w XVII w. do 
Starzyńskich. Od nich na
był ją w 1806 r. późniejszy 
generał Józef Dwernicki 
herbu Sas (1779-1857). Po 
nim dziedziczyli jego po
tomkowie: syn Tytus, wnuk 
Jakub Gotard. prawnuk Bo
lesław i wreszcie dwóch 3 
praprawnuków - Józef
Dwernicki (zm. 1944)
i Szczęsny (zm. 1963). 
Wkrótce po nabyciu Zawa
la, w czasie swego kilkulet
niego gospodarowania na 
Podolu, gen. Dwernicki 
wzniósł tam klasycystyczny 
pałac, a raczej dwór wzoro
wany na pałacu w pobli
skich Czarnokozińcach. By
ła to budowla symetryczna,

dwukondygnacyjna, na pla
nie prostokąta. Trzynasto- 
osiową fasadę zdobił 
wgłębny siedmioosiowy 
portyk (dwie pary kolumn

toskańskich w wielkim po
rządku). Elewację ogrodo
wą akcentował półkolisty 
ryzalit nakryty tarasem 
z daszkiem wspartym na 
dwóch kolumnach. W ele
wacji bocznej dodano póź
niej jednokondygnacyjny 
ganek i ostrolukowe okna. 
Prawdopodobnie całe prawe 
skrzydło zajmowała wielka 
sala balowa, w której miały 
się odbywać przyjęcia i na
rady wojenne gen. Dwernic
kiego. Wnętrze dworu zdo
biły stare meble, kompleto
wane przez wszystkie poko
lenia dzieła sztuki i pamiąt
ki rodzinne, wśród nich ob
razy Adama Chmielowskie
go (brata Alberta), który 
okresowo mieszkał w Za
wału i miał tam swoją pra
cownię. Była tam też kara
bela generała i jego maho
niowe biurko-sekretera 
w stylu empire. Archiwum 
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rodzinne zawierało wiele 
starych druków i rękopi
sów.
Roman Aftanazy pisze, że 
w czasie działań wojennych 
1915 r. dwór w Zawału zo
stał spalony i rozebrany do 
fundamentów. W rozległym 
parku odnalazłem partero
wą, wydłużoną budowlę, 
być może oficynę dworską, 
mieszczącą obecnie szkolę. 
Napotkani mieszkańcy 
twierdzili jednak, że jest to 
dawny dwór Dwernickich, 
obniżony tylko o jedną kon
dygnację. Mówili także, że 
przed kilku laty park w Za
wału odwiedzili potomko
wie dawnych właścicieli. 
Atrakcją Zawala są też gro
ty wydrążone w skałach ja
ru zbruczańskiego oraz be
tonowe bunkry z czasów 
obu wojen światowych.
Kudryńce i Zawale położo
ne są z dala od szlaków ko
munikacyjnych. Autobus 
nie dociera tam w ogóle. By 
w pełni odczuć piękno 
zbruczańskiego jaru, trzeba 
przejść pieszo jego przeło
mowy odcinek (50 km) - 
z Satanowa aż do słynnych 
Okopów św. Trójcy, w po
bliżu których Zbrucz łączy 
się z Dniestrem. Na trasie 
tej można spotkać kilka ru
in zamków, żadne z nich 
nie są jednak tak malowni
cze, jak w Kudryńcach. No
cować można w nadrzecz
nych wioskach. Minimalna 
znajomość języka ukraiń
skiego wystarcza, by być 
dobrze i gościnnie przyję
tym. Udzielający gościny 
na ogół nie pyta o paszport 
ani nawet o nazwisko. Pra
wie zawsze gospodyni po
stawi na stole „borszcz” lub 
„perohy” (pierogi). Jeszcze 
kilka lat temu przyjęcie ta
kie było nie do pomyślenia. 
Nie ze względu na brak go
ścinności, ale z uwagi na 
obowiązujące wówczas 
przepisy.

Zbigniew Hauser
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Resztki kościoła 1.2. Archiwalne 
widoki kościoła (1) 

i jego wnętrza (2) 
3. Pozostałość 

kościoła w 1995 r.

W ustaleniach pokoju 
westfalskiego w 1648 
r. zagwarantowane 

były pewne przywileje dla 
ewangelików, ale na Śląsku nie
wiele to pomogło. Wprawdzie 
zbudowano tu trzy tzw. kościo
ły pokoju, ale jednocześnie 
w latach 1648-1654 odebrano 
luteranom aż 656 świątyń. Na
dzieja przyszła dopiero wraz 
z przemarszem przez ziemię 
śląską szwedzkich wojsk Karo
la XII w 1706 r. Efektem tego 
była konwencja w Altransztad 
zawarta 1 września 1707 r. Na 
jej mocy protestantom miano 
zwrócić w ciągu sześciu miesię
cy kościoły w księstwach: brze
skim, legnickim, oleśnickim, 
wołowskim i ziębickim, zabra
ne po pokoju westfalskim. 
Zwrócono 122 świątynie, poza 
tym cesarz w drodze łaski zgo
dził się na zbudowanie sześciu 
kościołów, które od tego czasu 
noszą miano kościołów łaski; 
na tym obszarze zapewniono 
też luteranom swobodę wyzna
nia i kultu. Całkowita wolność 
wyznania przyszła jednak do
piero po zajęciu Śląska przez 
króla pruskiego Fryderyka II 
Wielkiego w 1741 r., a zupełne 
zrównanie w prawach ewange
lików i katolików nastąpiło 
w 1763 r. po pokoju w Huber- 
tusburgu. Już w latach czter
dziestych zaczęto wznosić 
skromne, na ogól drewniane do
my modlitwy (Bethaus), któ
rych do 1752 r. wybudowano 
123. Większość z nich już jed
nak nie istnieje, bowiem albo 
zostały zastąpione kościołami 
murowanymi, albo zniszczono 
je i rozebrano po ostatniej woj
nie. W drugiej połowie XVIII 
w. rozpoczęto wznoszenie cha
rakterystycznych świątyń, po
dobnych do tej, jaka znajdowała 
się w jednym z najmniejszych 
miasteczek śląskich - we Wle
niu.
Już w 1741 r. mieszkańcy Wle
nia otrzymali pozwolenie na 
utworzenie gminy ewangelic
kiej, ale dopiero 10 maja 1751 
r. położono kamień węgielny 
pod budowę kościoła, którego 
uroczyste poświęcenie nastąpi
ło 30 listopada następnego ro
ku. Była to budowla murowa

(fot. Romuald M. Łuczyński)

na, zbudowana na planie pro
stokąta, z zaokrąglonymi do 
wewnątrz narożami, nakryta 
łamanym dachem czterospado
wym. Elewacje akcentowane 
były lizenami, a fasadę wień
czył wielki trójkątny naczółek 
z metalowym krzyżem. Wnę
trza rozdzielono dwiema kon
dygnacjami empor, ołtarz 
główny ufundowany został 
przez właściciela pobliskiego 
majątku Wleński Gródek, An- 
dreasa Wilhelma barona von 
Grunfeld und Guttenstadten 
(zm. w 1765 r.), a organy wy
konała dopiero w 1852 r. znana 
śląska firma Schlag & Sóhne 
ze Świdnicy. Ten barokowy 
kościół kryty był gontem, a od 
1802 r. dachówką ceramiczną. 
Na początku nie zbudowano 
dzwonnicy, więc korzystano 
z dzwonów na wieży pobliskie
go kościoła katolickiego. Do
piero w późniejszym okresie 
wystawiono z tylu świątyni, od 
strony południowej, niską, 
drewnianą wieżę, z której 19 
czerwca 1845 r. po raz pierw
szy zabrzmiały trzy dzwony, 
odlane w ludwisarni Christiana 
Ludwiga Piihlera w Godnowie 
(obecnie część wsi Kruszyn 
koło Bolesławca).
W 1945 r. budynek świątyni był 
w dobrym stanie. Przez dziesięć 
lat ulegał jednak stopniowej de-
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wastacji i dopiero w połowie 
1955 r. zaczęto myśleć, co z nim 
zrobić. Oczywiste jest, że w grę 
nie wchodziło przywrócenie 
pierwotnej funkcji, choćby z ra
cji braku wiernych wyznania 
protestanckiego. Nie mogło być 
również mowy o przeznaczeniu 
sypiących się już powoli murów 
na cele bardziej wzniosłe. Mia
steczko było małe i biedne, 
a czasy nazbyt siermiężne. Na 
posiedzeniu Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej we Wle
niu 12 maja 1955 r.. „kierownik 
szkoły Radny Wołek Władysław 
wniósł i nosek aby prezydium 
wystąpiła z wnioskiem do Pre
zydium P światowej Rady Naro
dowej o prz 'kazanie i przezna
czenie o ile to będzie możliwe 
kościoła ewangielickiego na 
pomieszczenie tam magazynów 
dla GS bo iv przeciwnym wy
padku ulegnie on całkowitemu 
zniszczeniu i nie będzie go moż
na wówczas do niczego zużyt
kować. A GS może przeprowa
dzić tam pewne remonty i wów
czas będzie rozwiązana i kwe- 

stja ze świetlicą", (pisownia 
i stylistyka oryginalna). Sprawa 
nie została zapewne podjęta 
w powiecie (Lwówek Śl.). bo 5 
lipca tego samego roku „radny 
Rzadkosz Marian podał wnio
sek, aby uniknąć dalszej dewa
stacji i niszczenia się kościoła 
ewangielickiego, który w chwili 
obecnej jest bez użytku i bez 
Żadnej opieki i na wskutek opa
dów atmosferycznych leje się 
przez dziurawy dach, a zatym 
ulegają gniciu belki i w przy
szłości może zapaść się strop 
(...) aby uniknąć zniszczenia te
go pomieszczenia proponuje go 
przeznaczyć na magazyn dla 
GS gdzie będzie można w zupeł
ności pomieścić zboże, a tym 
samym zostanie zabezpieczony 
i niebedzie niszczał pod wpły
wem warunków atmosferycz
nych i naszej młodzieży która 
wybija okna i zanieczyszcza 
i niszczy go. Wniosek ten został 
poparty jednogłośnie przez 
rade”.
Ponieważ protokoły posiedzeń 
Miejskiej Rady Narodowej we 

Wleniu, znajdujące się w Archi
wum Państwowym w Jeleniej 
Górze, są niekompletne, nie 
wiadomo, co działo się na posie
dzeniach MRN w drugiej poło
wie 1955 r. Dopiero protokół nr 
I z 5 stycznia 1956 r. informuje, 
że „Rzadkosz Marian (...) sta
wia wniosek, aby kościół ewan- 
gielicki nie rozbierać całkowi
cie do fundamentów ale czę
ściowo a to pokryć nowym da
chem urządzając w nim maga
zyny dla GS-u”. Uznano ten 
wniosek za słuszny i postano
wiono po zatwierdzeniu prze
słać go do Prezydium Powiato
wej Rady Narodowej. Ostatecz
nie przyjęto tę propozycję, bo
wiem sprawozdanie z działalno
ści w 1956 r. Zarządu Gospo
darki Komunalnej i Mieszkanio
wej informuje, że „budynek ko
ścioła ewangielickiego przy
niósł do końca miesiąca paź
dziernika dochód w sumie 
14.800 zł, Z której to sumy czę
ściowo pokryto koszt robót 
elektrycznych i wodnokanaliza
cyjnych w Szkole Podstawo

wej”. Rozebrano zatem dach 
i częściowo mury kościoła, 
sprzedano cegłę, dachówki, mo
że trochę drewna, ale sprawa nie 
została zakończona, bowiem 
w protokole posiedzeń MRN 
z 24 stycznia 1958 r., wśród 
„postulatów wyborców Wlenia” 
znalazł się w punkcie 14. nastę
pujący: „Dopilnować by G.S. 
doprowadził do porządku mury 
kościoła ewangielickiego”.
Na tym właściwie kończą się 
materiały archiwalne, dotyczą
ce powojennych losów kościo
ła we Wleniu. Wobec braku 
dokumentacji nie wiadomo, 
kiedy ostatecznie jego pozosta
łości nakryto dachem i kiedy 
zaczął spełniać funkcje maga
zynu. tracąc tym samym ko
ścielny charakter. Przez wiele 
lat sprofanowany kościół słu
żył miejscowej Gminnej Spół
dzielni, a teraz stoi pusty i wła
ściwie nie przypomina już te
go. co przez prawie dwa stule
cia było świątynią.

Romuald M. Łuczyński

Kierując się na zachód 
od Radzynia Chełmiń

skiego, po kilku kilometrach 
dotrzemy do wsi Dębieniec. 
Tutejszy majątek w XIX w. 
przeszedł na własność Le
ona Rybińskiego, znanego 
działacza politycznego i po
sła do parlamentu Prus. 
W 1862 r. rozpoczął on bu
dowę okazalej rezydencji 
według projektu Arnolda 
Hausa; budowę ukończono 
w 1864 r. Powstał pałac 
w modnym wówczas stylu 
neorenesansowym, miał 24 
pokoje, bogaty wystrój 
wnętrz i wytworne umeblo
wanie. Główne wejście do 
gmachu mieści się w parte
rowym, centralnym skrzydle 
i prowadzi schodami przez 
kolumnowy taras do obszer
nej sieni, gdzie do dziś za
chowały się wsparte na fila
rach kasetonowe stropy ze 
stiukowymi rozetami. Po 
obu stronach parterowej fa
sady znajdują się piętrowe 
skrzydła boczne przykryte 
dachem siodłowym. Na po
czątku XX w. Dębieniec do-

Pałac i kaplica stał się w ręce rodziny Bro- 
chwicz-Donimirskich, którzy 
w 1910 r. dobudowali prawe 
skrzydło, a elewacje pałaco
we otrzymały cechy późne
go klasycyzmu.
Na szczególną uwagę zasłu
guje stojąca w parku na 
sztucznym półwyspie stawu 
kaplica, wystawiona przez 
Leona Rybińskiego w 1864 r. 
Jest to budowla neogotyc
ka, otynkowana, z trójbocz- 
ną absydą od wschodu 
a kwadratową kruchtą od 
zachodu. Nad wejściem do 
kruchty znajduje się kamien
na płaskorzeźba przedsta
wiająca główkę anioła i dwa 
gryfy podtrzymujące mono
gram IHS z datą 1688 r. Da
ta ta nawiązuje do pierwot
nej drewnianej kaplicy św. 
Wawrzyńca.

Henryk Kamiński

1.2. Pałac (1) i kaplica (2)

(zdjęcia: Henryk Kamiński)
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Akcja ogrody

Racot

Jest to wieś położona 6 km 
od Kościana i kojarzy się 
przede wszystkim z naj
większą w Polsce stadniną koni. 

Tradycje hodowlane sięgają tu 
XIX w., zaś stadnina zarodowa 
powstała w 1926 r., założona 
przez jej pierwszego dyrektora 
Władysława Siemieńskiego. 
Wiadomo, że w XIV w. właści
cielami Racotu byli Borkowie 
Gryżyńscy, a od około 1494 r. 

Kolejni właściciele cały czas 
zamieszkiwali drewniany za
mek. Od 1670 r. Racot jest 
w rękach rodziny Broniszów, 
herbu Wieniawa, początkowo 
jako zastaw od Joanny Tarło. 
Wiadomo też, że w 1676 r. 
Piotr Jakub Bronisz mieszkał 
już w murowanym zamku. Jego 
córka Dorota całe życie związa
ła z racockim majątkiem, ulep
szając go i przebudowując.

Merliniego za głównego archi
tekta, jednak w świetle najnow
szych badań był nim zapewne 
Jan Chrystian Kamsetzer. Przy 
pałacu powstał także ogród 
w stylu angielskim, a Racot stal 
się nie tylko centrum gospodar
czym, ale i kulturalnym, czego 
potwierdzeniem jest istniejąca 
wtedy w pałacu scena teatralna. 
Książę sprzedał majątek, moc
no obciążony długami, na dro- 

Luizy. Za jej panowania zbudo
wano kolejne cztery stajnie, po
wstała także gorzelnia i budynek 
rymarza, a hodowla koni prowa
dzona była na coraz szerszą ska
lę. Racot był często odwiedzany 
przez rodzinę von Sachsen-Wei- 
mar, dlatego w latach 1902- 
1905 dobudowano skrzydło pa
łacu. Po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej Racot prze
szedł na rzecz skarbu państwa

1. Wschodnia 
elewacja 
pałacu

należał do rodu Gułtowskich 
herbu Grzymała, którzy uważa
ni są za twórców klucza dóbr 
racockich (11 folwarków). Za 
czasów Łukasza Gułtowskiego 
podobno stał tu drewniany za
mek. W 1628 r. Racot dziedzi
czy Jadwiga z Gułtowskich 
(spokrewniona od strony matki 
z rodziną Jana III Sobieskiego), 
która wniosła majątek w posagu 
do rodziny Kostków, wycho
dząc w 1636 r. za Stanisława 
Kostkę z Szamotuł. Następnie 
Racot odziedziczyła ich córka 
Joanna, która w połowie XVII 
w. wyszła za Aleksandra Tarłę.

Słynne były jej inwestycje, jak 
późnobarokowy kościół, aleja 
lipowa prowadząca z Racotu do 
Witkówek, hodowla jedwabni
ków, założenie przy pałacowego 
parku. W 1730 r. mężem Doro
ty został książę Stanisław Win
centy Jabłonowski. Ich syn - 
Antoni Barnaba wybudował pa
łac, dwie oficyny, wozownię 
i spichlerz. W 1790 r. ten klasy- 
cystyczny pałac, nie pozbawio
ny cech barokowych, był już 
użytkowany, co pozwala okre
ślić początki budowy na lata 
osiemdziesiąte XVIII w. Do
tychczas uważano Dominika 

dze licytacji w 1798 r., na rok 
przed śmiercią.
Nowym właścicielem Racotu 
został książę Wilhelm Orański, 
mieszkający tu do 1815 r., czyli 
daty objęcia tronu w Niderlan
dach. Przypuszcza się, że po
wrócił do Racotu po abdykacji 
w 1839 r. i tam spędził resztę 
swego życia. Księciu Grabskie
mu przypisuje się zbudowanie 
drugiej stajni oraz budynku na 
przedłużeniu wozowni. Po jego 
śmierci Racot odziedziczył syn 
Wilhelm II, a w 1884 r. majątek 
przeszedł w ręce królewskiej 
córki - Wilhelminy Marii Zofii 

polskiego i został przejęty na ce
le reprezentacyjne głowy pań
stwa. 1 listopada 1928 r. w Ra
cocie i Katarzyninie utworzono 
Państwową Stadninę Koni - 
pierwszą w Wielkopolsce pań
stwową stadninę zarodową. 
W okresie międzywojennym 
wybudowano neoklasycystycz- 
ną ujeżdżalnię, a po drugiej woj
nie na miejscu starej stodoły po
stawiono budynek, w którym 
obecnie mieści się Muzeum Po
wozów, wybudowano kolejną 
stajnię oraz modernistyczną 
ujeżdżalnię. Od sierpnia 1995 r. 
istnieje Stadnina Koni Racot sp.
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z o.o., a w skład spółki wchodzą 
gospodarstwa Racot z folwar
kiem Darnowo, Gryżyna i Przy- 
sieka; zespół pałacowo-parko- 
wy pozostaje pod opieką woje
wódzkiego konserwatora zabyt
ków.
Obecny kształt zespół pałaco- 
wo-parkowy zawdzięcza księż
nej Dorocie Jabłonowskiej, 
a przede wszystkim jej synowi 
Antoniemu Barnabie. Książę 
założył tu park o cechach krajo
brazowych. zwany niekiedy 
„parkiem angielskim”, a całą 
kompozycję oparł na istnieją
cym już drzewostanie; wiele 
z tych drzew przetrwało do 
dziś, pretendując do miana po
mników przyrody. Założenie 
zachowało się w pierwotnych 
granicach, przetrwał podział 
parku na część północną o cha
rakterze krajobrazowym i połu
dniową o cechach założenia re
gularnego, nie zmienił się także 
układ cieków wodnych oraz 
stawów, zachowała się główna 
osiowa aleja prowadząca od 
wyjścia z pałacu do stawów we 
wschodnim krańcu parku. Nie 
przetrwały natomiast alejki 
przecinające aleję główną, a na 
polanie parkowej w północnej 
części parku zbudowano w la
tach siedemdziesiątych hydro
fornię i ujęcie wody - inwesty
cje w wyraźny sposób szpecące 
to miejsce.
Część krajobrazowa otoczona 
jest od zachodu i północy wałem 
ziemnym, po którym biegnie 
alejka spacerowa, częściowo 
osłonięta drzewami. Została ona 
skomponowana w taki sposób, 
aby otwierać widok na wnętrze 
parku. Za wałem, po stronie pół
nocnej i zachodniej znajduje się 
ściana zieleni, ograniczająca wi
dok poza granicami założenia. 
Układ tej części parku ma zatem 
charakter zamknięty, a uwaga 
kierowana jest na jego wnętrze - 
malowniczą polanę z okazami 
soliterowymi, wśród których 
znajdują się trzy duże, rozłoży

ste dęby. Całą polanę otacza 
rozrzeźbiona linia drzew i krze
wów. Wchodzi się na nią most
kami łączącymi obie części par
ku nad strumykiem. Park połu
dniowy ma wyraźny charakter 
regularny i związany jest bezpo
średnio z pałacem. Osią tej czę
ści założenia pozostaje aleja 
prowadząca od wyjścia z pałacu 
aż do stawów w zachodnim 
krańcu parku. Po obu jej stro
nach nasadzenia drzew stanowią 
pozostałość po układzie ze 
ścieżkami swobodnie przecina
jącymi główną aleję. Do czasów 
obecnych nie zachował się 
układ bocznych alejek towarzy
szących alei osiowej. Na ich 
miejscu pojawiło się natomiast 
kilka tzw. przedeptów, które 
mogą częściowo pokrywać się 
z układem alejek z XIX w.
Stawy w zachodniej części par
ku rozdzielone są groblą z most
kiem, a od zachodu otacza je 
alejka spacerowa schodząca 
z wału ziemnego północnej czę

ści parku. Biegnie ona wzdłuż 
zachodniej granicy i skręca to
warzysząc granicy południowej. 
Takie usytuowanie umożliwia 
zarówno oglądanie wnętrza par
kowego ze stawami, jak również 
terenów okalających park. Alej
ka ta biegnie po niewielkim na
sypie, będącym jednocześnie 
groblą stawów. Drzewa porasta
jące nasyp zacieniają alejkę, 
tworząc swoisty baldachim, 
spod którego podziwiać można 
pobliskie łąki, pola, lasy oraz 
ogromne padoki. na których pa
są się konie. Widok jest niesły
chanie malowniczy, potęgowa
ny kontrastem ocienionej alei 
z dużą, jasną przestrzenią po
przecinaną lasami i nasadzenia
mi wzdłuż dróg, pastwisk i ro
wów melioracyjnych.
Przed pałacem znajduje się po
zostałość parteru ogrodowego, 
obecnie w całości zamienionego 
na kolisty gazon otoczony alejką 
spacerową. Boczne kwatery 
częściowo w formie gazonu ob

sadzone są drzewami, z których 
większość reprezentowana jest 
przez pomnikowe lipy.
Przetrwała zabytkowa substan
cja parku oraz jego częściowo 
czytelna struktura przestrzenna 
reprezentowane są przede 
wszystkim przez drzewostan, 
którego wiek szacuje się na 100- 
300 lat, zachowany układ dróg, 
stawów i cieków wodnych - ja
ko pozostałość po inwestycjach 
księcia Antoniego Jabłonow
skiego - oraz mostek, obecnie 
w bardzo złym stanie, który sta
nowi jedyny element małej ar
chitektury. Zbudowano go na 
przełomie XIX i XX w. z cegły, 
nawiązując tym samym do ce
glanego muru ogradzającego 
majątek od strony południowej 
i wschodniej.
Park racocki został idealnie 
wkomponowany w otaczający 
go krajobraz. Z zewnątrz w ni
czym nie odróżnia się od otacza
jących go lasów, stanowiąc har
monijną całość z otoczeniem.
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2. Oficyna południowa 
od strony dziedzińca wjazdowego

3.4. Zabudowania gospodarcze: 
wozownia (3) i stajnia (4)

5. Oś południowej 
części parku

6. Jedno z okien 
widokowych

7. Pomnikowe dęby 
na polanie parkowej

8. Racockie konie 
na padoku

(zdjęcia:
Justyna Sadtowska)

Drzewostan parkowy zostai tak 
ukształtowany, aby ukryć wnę
trze parku przed oglądaniem go 
z zewnątrz.
Najstarszy drzewostan skupia 
się w zachodniej części parku, 
głównie wkoło wschodniego 
brzegu południowego stawu, 
usytuowanego na końcu osi łą
czącej go z pałacem. Rosną tam 
trzy wiązy szypułkowe i dąb 
szypułkowy, których wiek oce
niany jest na 250-300 lat, pa
miętają zatem jeszcze czasy Pio
tra Bronisza i jego córki Doroty. 
Nieco młodszy jest grab pospo
lity liczący 180-200 lat. Stare 
drzewa rosną także w południo
wej, regularnej części parku. 
Choć ich średnia wieku wynosi 
90-100 lat, znajdują się tu także 
okazy 160-180-letnie, reprezen
towane przez jesion wyniosły 
i dwie lipy drobnolistne. Zdawa
łoby się, że im bliżej pałacu, 
tym drzewa są młodsze - rosną
ce wokół pałacowego dziedziń
ca mają 80-100 lat. Najmłodsze 

jednak znajdują się nad stawem 
północnym - skupienie rosną
cych tu olch czarnych ma zaled
wie około 60 lat. Opisując ra
cockie drzewa nie sposób pomi
nąć dwóch grup dębów szypuł- 
kowych na polanie w północnej 
części parku. Trzy z nich w za
chodniej części polany szaco
wać można na 170-200 lat, po
zostałe mają około 120 lat. Po
nadto w pobliżu stadniny, przy 
drodze prowadzącej z Racotu do 
Witkówek znajduje się uznana 
za pomnik przyrody zabytkowa 
aleja lipowa o długości ponad 
1 km, zwana Aleją Jabłonow
skich, wysadzana 148 lipami 
drobno- i szerokolistnymi; ob
wód ich pni wynosi do 480 cm. 
Podstawą przeprowadzanych 
prac rewaloryzacyjnych jest 
przywrócenie parkowi racockie- 
mu dawnej świetności, zgodnej 
ze stylem parków i ogrodów za
kładanych w XIX w., za czasów 
księcia Jabłonowskiego. Podsta
wę działań stanowi obecny 

kształt parku, który jest wyni
kiem prac prowadzonych przez 
księcia: dawny układ głównych 
dróg i systemu wodnego, podział 
parku na część północną i połu
dniową i wyraźnie odmienny ich 
charakter. Niezbędne jest jak 
najszybsze wykonanie dokładnej 
inwentaryzacji drzewostanu par
kowego jako punktu wyjścia do 
sporządzenia planu gospodaro
wania drzewostanem i ustano
wienia pomników przyrody. Nie 
można zapomnieć o tym, że 
w Racocie intensywnie działa 
ośrodek hodowli koni i sportów 
jeździeckich. Spędzają tu także 
urlopy amatorzy jazdy konnej 
i myślistwa. Te funkcje muszą 
być również uwzględnione 
w projekcie rewaloryzacji. 
Wskazane jest jednak wyelimi
nowanie stałej obecności koni 
w parku, dla zachowania jego 
walorów zabytkowych.
Granica ochrony konserwator
skiej pokrywa się z granicami 
całego założenia racockiego. 

O jego wartościach decydują 
także powiązania komunikacyj
ne i widokowe z najbliższym 
krajobrazem, dlatego też wska
zane jest powiększenie tej stre
fy, szczególnie o tereny przyle
gające do zachodniej i południo
wej granicy. Wiąże się to z ogra
niczeniami w dowolności zago
spodarowania i użytkowania te
go terenu. Konieczne jest zacho
wanie rolniczego charakteru 
najbliższej okolicy, bez prawa 
do wprowadzania obiektów ku
baturowych, których wielkość 
i forma mogą zakłócić powiąza
nia widokowe oraz specyficzny 
charakter miejsca - jego klimat 
i warunki przyrodnicze. Strefa 
ochrony konserwatorskiej po
winna też być poszerzona o hi
storyczne ciągi komunikacyjne 
łączące Racot z miejscowościa
mi sąsiednimi, jak Czempiń 
(Aleja Jabłonowskich), Turew 
i Gryżyna.

Justyna Sadiowska
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Cystersi w Lądzie

Nazwa Ląd pojawia 
się po raz pierwszy 
w 1145 r. i dotyczy 
miejscowości leżącej nad 

rzeką Wartą. Starosłowiań
skie „lędo” oznaczało zie
mię nieurodzajną - do dziś 
mieszkańcy Borów Tuchol
skich mianem „lędy” okre
ślają nieużytki, zalewane 
okresowo wodą. Trafnie 
więc dobrali praojcowie 
imię dla osady, położonej 
wśród zakoli rzeki i podmo
kłych łąk, tworzących natu
ralną granicę obronną. Na 
tutejszej ziemi już w VIII 
w. istniał gród obronny - 
pozostało po nim na brzegu 
Warty grodzisko pierście
niowe, zwane Grodziszcz- 
kiem albo Rydlową Górą. 
Rozmyte powodziami i na
ruszone uprawami, kryje 
we wnętrzu resztki kamien
nych i drewnianych budow
li, fragmenty ziemianek 
i granitowe ciosy po starym 
kościele. Gród ten istniał do 
1261 r., kiedy to zwalczają
cy się wzajemnie piastow
scy książęta postanowili, że 
umocnienia mają zostać ro
zebrane i spalone, zaś zie
mie przekazane klasztorowi 
cysterskiemu.
Klasztor w Lądzie istnienie 
swoje zawdzięcza fundacji 
księcia Wielkopolskiego, 
Mieszka III Starego, o któ
rym powiadano, że był 
władcą wybitnym, o szero
kich horyzontach - nato
miast jego wrogowie nadali 
mu przezwisko „króla-sza- 
chraja”. Zarzucano mu, że 
był zdrajcą słowiańskiej 
jedności, biorąc udział 
w wyprawie krzyżowej 
przeciw plemionom polab- 
skim przy boku księcia 
saskiego Henryka Lwa. 
Podkreślano jego zasługi 
jako fundatora wielu bu
dowli w Polsce. W Lądzie 
zamieszkali cystersi 
z klasztoru w Altenbergu 
koło Kolonii. Mnisi rekru
towali się głównie z Nie
miec, a izolacja w stosunku 
do miejscowej ludności

i utrudnianie dostępu do za
konu Polakom wywoływały 
ostre sprzeciwy rodzimego 
duchowieństwa. Narastają
ce rozdźwięki spowodowa
ły, że sprzyjający reforma
cji niemieccy mnisi po 
czterech wiekach gospoda
rowania opuścili klasztor, 
zaś konwent przejęli zakon
nicy polscy. Nastąpiło wte
dy ożywienie działalności 
ośrodka zakonnego, do cze
go przyczynił się walnie je
go długoletni opat, Antoni 
Łukomski (1662-1750). 
Fundusze z reorganizacji 
dóbr klasztornych przezna
czył na dokończenie budo
wy kościoła. W 1819 r. 
opactwo cystersów rozwią
zano i niszczejące bez opie
ki pomieszczenia objęli ka
pucyni. W 1921 r. obiekt 
klasztorny został zagospo
darowany przez oo. salezja
nów, którzy na terenie 
klasztoru założyli Wyższe 
Seminarium Duchowne. 
Po gruntownej renowacji 
w latach 1973-1982 klasz
tor otrzymał nagrodę Mini
sterstwa Kultury i Sztuki 

za przywrócenie zabytkowi 
dawnej świetności.
Dzisiejszy wygląd kościoła 
w Lądzie związany jest 
głównie z nazwiskami ar
chitektów włoskich: Toma
sza Poncino, Jerzego Cate- 
nazziego oraz Józefa Belot- 
tiego. Rozpoczęta w 1651 r. 
przebudowa kościoła trwała 
prawie sto lat i ukoronowa
na została w 1735 r. posta
wieniem okazałej, eliptycz
nej kopuły z latarnią, osa
dzonej wprost na murach 
bez użycia pomocniczego 
tamburu. Budową kopuły 
kierował Pompeo Ferrari, 
rzymianin z urodzenia 
i Wielkopolanin z wyboru. 
Był on twórcą m.in. kościo
ła filipinów w Gostyniu 
i rezydencji w Rydzynie.
W świątyni z pierwotnej 
budowy z przełomu XII 
i XIII w. pozostały tylko 
fragmenty ceglanego muru 
i romańskie ciosy z pia
skowca. Ambonę z posta
ciami czterech Ewangeli
stów rzeźbili snycerze 
z Rydzyny i Rawicza. Bo
gato rzeźbione stalle wy

szły spod dłuta cystersa 
Bartłomieja Adriana. Orga
ny wykonał inny brat za
konny, Józef Koegler, 
w 1754 r. Cztery barokowe 
konfesjonały opatrzono fi
gurami sławnych pokutni
ków (wśród nich ma się 
znajdować postać króla Bo
lesława Śmiałego). Pod am
boną znajduje się późnore- 
nesansowa płyta z XVI w. 
Zofii Borzemskiej oraz 
opata M. Borzemskiego, 
w pobliżu zaś pomnik pry
masa Krzysztofa Szembeka 
z 1750 r. z dołączonym por
tretem namalowanym na 
blasze. Bogata dekoracja 
stiukowa pochodzi z warsz
tatu Jerzego Wilhelma 
Neunherza, Adama Swacha 
i innych.
Przylegający do kościoła 
klasztor powstał w XIV w. 
z fundacji starosty wielko
polskiego, Wierzbięty her
bu Niesobia. Uważany on 
był za prawą rękę króla Ka
zimierza Wielkiego. W je
go imieniu zawarł porozu
mienie z Brandenburczyka- 
mi i przymierze z królem
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1. Kościół i klasztor 
od strony klasztornego ogrodu 

2. Brama prowadząca do ogrodu

duńskim Waldemarem, 
a kiedy przeciw Kazimie
rzowi powstały możne rody 
wielkopolskie, stłumi! opo

zycję, dobierając sobie do 
pomocy drobne rycerstwo. 
Herby królewskich po
pleczników wyobrażone 

2

(zdjęcia: Bohdan Olszewski)

zostały na heraldycznym 
fryzie na ścianach kaplicy 
św. Jakuba. Znajdują się tu 
też freski, uchodzące za 
jedne z cenniejszych zabyt
ków tego rodzaju w Polsce. 
Wykonane w 1372 r., 
przedstawiają fundatora 
Wierzbiętę z żoną Do- 
brochną oraz córkami Aga
tą i Dorotą. Osobliwością 
klasztoru jest kapitularz 
wsparty tylko na jednym fi
larze, gotyckie krużganki 
z malowidłami Adama 
Swacha i barokowa sala 
Opacka z 39 portretami 
Opatów lądzkich oraz plafo
nem, na którym malarz 
w dolnym, lewym rogu po
zostawił swój konterfekt. 
Na ścianach umieszczone 
są tablice poświęcone Jano
wi Batorzyńskiemu z 1531 
r., opatowi Grzymułtow- 
skiemu z 1628 r. oraz se
kretarzowi króla Zygmunta 
III Wazy, Aleksandrowi 
Łowęckiemu.

Bohdan Olszewski

Nagrobek architekta

Pełna lista projektów i realizacji ar
chitektonicznych i urbanistycz
nych Jakuba Kubickiego (1758- 

1833) zajmuje wiele miejsca. Byt to 
jeden z najwybitniejszych reprezen
tantów polskiego klasycyzmu, jego 
zleceniodawcą byt m.in. Stanistaw 
August Poniatowski. Z bardziej zna
nych realizacji odnotujmy przebudo
wę warszawskiego Belwederu na sie
dzibę wielkiego księcia Konstantego 
(1819-1820), realizację pałacu dla 
Stanisława Małachowskiego w Biała
czowie (1799-1800), warszawskie ro
gatki (1815-1821). W biografiach ar
chitekta odnotowano, że zmart 13 VI 
1833 r. i pochowany został w War
szawie, w powązkowskich katakum
bach. Tymczasem, ku mojemu za
skoczeniu, na katolickim cmentarzu 
parafialnym w Wilkowie koto Btędo-

wa znalazłem klasycystyczny nagro
bek w formie kolumny, z inskrypcją 
informującą, że poświęcono go „Ja
kubowi Kubickiemu Intendentowi Je- 
neralnemu Budowli Korony zmarłe
mu d: 13 Czerwca 1833 w 75 roku 
życia”; powyżej umieszczony jest 
herb Kolumna Skrzydlata.
Niewątpliwie jest to obiekt upamięt
niający architekta. Byt on nobilitowa
ny herbem Kolumna Skrzydlata 
w 1790 r., a pod koniec 1818 r. mia
nowano go intendentem generalnym 
budowli koronnych; stanowisko to 
pełnił do 1831 r. Będąc już emerytem 
zakupił dobra Witkowskie w ówcze
snym powiecie grójeckim, gdzie 
zmart w 1833 r. Czyżby więc biogra
fowie Kubickiego mylili się?

Adam Penkalla
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Dwór i kurnik

Na Pomorzu, na skraju 
Borów Tucholskich, 
między Smętowem 
i Skórczem leży miejsco

wość Stara Jania. W 1400 r. 
wieś została przyznana za
konowi krzyżackiemu. 
W 1437 r. właścicielem zo
stał zasłużony dla polskości 
Pomorza możny feudal Jan 
z Jani herbu Ostoja. Był on 
mianowany przez króla pol
skiego Kazimierza Jagiel
lończyka wojewodą pomor
skim. W końcu XVI w. ma
jątek przeszedł w ręce Jerze
go Konopackiego, starosty 
świeckiego i kasztelana 
chełmińskiego. Od 1640 r. 
właścicielem był niemiecki 
baron Jan Wolf, za którego 
czasów został zbudowany 
dwór z folwarkiem. Na po
czątku XVIII w. Stara Jania 
przeszła na własność znane
go rodu Czapskich, a po 
pierwszym rozbiorze Polski 
dostała się w ręce hrabiego 
Gotzendorfa. W połowie 
XIX w. Starą Janię nabył Ju
lius Curtius, który wybudo
wał zachowany do dzisiaj 
dwór.
Postawiony on został na pla
nie wydłużonego prostokąta, 
parterowy, z piętrową czę
ścią środkową i użytkowym 
poddaszem, z dachem dwu
spadowym, krytym dachów
ką. W elewacji wschodniej 
urządzono taras okolony 
oszkloną werandą o lekkiej, 
metalowej konstrukcji, de
korowany geometrycznymi 
wzorami. Elewacja zachod
nia poprzedzona została ta
rasem wspartym na muro
wanych kolumnach z prze
szklonymi ścianami boczny
mi. W hallu dworu zachował 
się kasetonowy sufit z mo
drzewia, dekorowany dodat
kowo sztukateriami o geo
metrycznych kształtach oraz 
drewniane schody z bogato 
rzeźbioną balustradą.
Dwór otoczony został pięk
nym parkiem krajobrazo
wym, kompozycyjnie po
dzielony na dwie części: za
chodnią, od której wjeżdża

1. Południowa elewacja dworu 
z przeszkloną werandą

1

się do dworu oraz południo
wą, obramowaną wysoką, 
zwartą zielenią. Najliczniej 
występują tu lipy w towarzy
stwie grabów, dębów, klo
nów, jesionów oraz drzewa 
iglaste z jodłą, świerkiem 
srebrzystym i żywotnikami. 
Teren parku otoczono dwu
metrowej wysokości murem 
z cegły. Z 1914 r. pochodzi 
architektoniczna ciekawost
ka - okazały kurnik. Jest to 
budynek murowany, dwu
kondygnacyjny z dwuspado
wym dachem krytym da

chówką. Pod okapem znaj
duje się gzyms kostkowy 
oraz mozaika przedstawiają
ca dwie kury. Inną cieka
wostką jest zachowana do 
dzisiaj piwnica-lodownia, 
usytuowana w wykopie i za
kryta ziemią uformowaną 
w kopiec.
Rodzina Curtiusów opuściła 
posiadłość w styczniu 1945 
r„ grunty uległy parcelacji, 
a dwór wraz z zabudowania
mi gospodarskimi przejął 
PGR. Nastąpiła jego powol
na dewastacja, m.in. rozkra-

2. Kurnik z 1914 r.

(zdjęcia: Henryk Spychalski)

dziono cały ceglany mur 
okalający teren dworu i par
ku. Pierwszy remont zabez
pieczający przeprowadzony 
został w 1984 r. Naprawiono 
wówczas dach i stropy oraz 
wymieniono stolarkę okien
ną i drzwiową. Po likwidacji 
PGR w 1992 r. majątek zo
stał przejęty przez Agencję 
Własności Rolnej Skarbu 
Państwa. Trzy lata później, 
w wyniku przetargu, całość 
zabudowań wraz z dworem 
oraz znacznym areałem 
gruntów nabyli Jurand Kola
ska i Tadeusz Wojtaś. 
Pierwszym przedsięwzię
ciem nowych właścicieli 
było wykonanie elewacji 
dworu. Istnieje więc szansa 
na to, że kolejny rozdział 
losów tego zabytku będzie 
pomyślny.

Henryk Spychalski
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Walka o fabrykę
Bez komentarza

Stary budynek fabryczny 
na reprezentacyjnym 
Królewskim Trakcie 
Warszawy? Już widzę niedo

wierzanie w oczach miesz
kańców stolicy i wyobrażam 
sobie miny turystów zasko
czonych taką wiadomością. 
Gdy w 1981 r. rozpoczyna
łem działalność w Komisji 
Ochrony Zabytków Towarzy
stwa Przyjaciół Warszawy, 
pewnego lipcowego dnia tra
fiłem na podwórze kamienicy 
przy pl. Trzech Krzyży 3. 
Niewielki placyk otaczały na
gie, pozbawione tynków mu- 
ry kamienic. Tu zerwana ryn
na, tam pojemniki ze stosami 
śmieci rozdziobywanych 
przez gołębie. Jedno z naj
zwyklejszych starych war
szawskich podwórek, którym 
szczęśliwy zbieg okoliczno
ści pozwolił przetrwać wojnę, 
zamykała dziwaczna, przyku
wająca uwagę budowla. Pię
trowy budynek miał obszerne 
poddasze doświetlone cztere
ma okienkami. Pod daszkiem 
charakterystycznej wystawki 
zauważyłem przykręcone do 
belki żelazne koło dźwigu, 
poniżej - szerokie drzwi, 
przez które niegdyś transpor
towano przytroczone do liny 
towary.
Budowla wydala mi się na ty
le intrygująca, że postanowi
łem obejrzeć wnętrza i dostać 
się na strych. Parter zajmowa
ła piekarnia wyrabiająca 
ciastka (o warunkach sanitar
nych lepiej nie wspominać). 
Pomieszczenia pierwszego 
piętra ktoś zaadaptował na 
mieszkanie. Przebudowa 
i zmiana funkcji wnętrz po
ciągnęła za sobą odcięcie nor
malnego dostępu na podda
sze. Można tam było wejść 
jedynie po dość wysokiej dra
binie, ustawionej na klatce 
schodowej. Początkowo nie 
mogłem poradzić sobie 
z otworzeniem wąskich 
drzwiczek. Okazało się, że 
zablokowała je gruba war
stwa gołębich odchodów. Lo
katorka mieszkania potwier
dziła, że nie pamięta, by 
w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat ktoś zaglądał na strych. 
Gdy drzwi ustąpiły, stado go-

biego nawozu. Na potężnej 
konstrukcji z sosnowych be
lek osadzony był kołowrót to
warowego dźwigu z nawinię
tym łańcuchem. Poruszyłem 
korbą i mechanizm zadziałał 
bez zarzutu...
Po kilku dniach ustaliłem, że 
budowla powstała w latach 
1868-1869. Związana była 
z wyrobem trunków, prowa
dzonym przez Karola Sznaj- 
dra - znanego w ubiegło- 
wiecznej Warszawie produ
centa spirytusu, wódek i likie
rów. W 1865 r. Sznajder po
stanowił wznieść zabudowa
nia dla swej destylami na te
renie posesji u zbiegu Al. 
Ujazdowskich i ul. Mokotow
skiej (pl. Trzech Krzyży 3, 
Al. Ujazdowskie 51, Moko
towska 64). Zgodnie z relacją 
Wiktora Czajewskiego, auto
ra opracowania Warszawa 
ilustrowana (t. III, Warszawa 
1896), w 1869 r. w Dzienniku

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

1. Budynek gospodarczy destylarni 
przy pl. Trzech Krzyży 3
2.3. Poddasze budynku (2) 
i mechanizm dźwigu towarowego 
z 1869 r. (3); stan z 1981 r.

łębi siedzących na belkach 
rzuciło się do ucieczki. Wi
działem tylko wirujące ptaki, 
wzbijające tumany pyłu. Po 
chwili kurz opadł. To, co zo
baczyłem, przypominało de
koracje do filmu o wampi
rach. Z półmroku wyłaniały 
się połamane, obrośnięte 

brudnymi pajęczynami meble 
z XIX w. Funkcję podłogi 
pełniły grube, nitowane bla
chy, spoczywające na bel
kach. W kącie zauważyłem 
szklane gąsiory w koszach, 
staroświeckie mieszadła 
i części dawnych maszyn - 
wszystko pod warstwą gołę

Warsz.awskim nr 55 znajduje
my taki opis: „K. Sznajder 
począł stawiać dom dla de
stylarni wzorowej, na podo
bieństwo tego rodzaju zakła
dów zagranicznych, dobrze 
mu znanych, a pomimo 70- 
ciu lat, wziąwszy się do dzie
ła z silną wolą i młodzieńczą 
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energią, wystawił wspaniałą 
budowlę wedłe planów bu
downiczego miasta Ankiewi- 
cza, sprowadził najznako
mitszy aparat Sawalla i dał 
tak wyborne wyroby, że mu 
powszechną zjednały sławę. 
(...) 17 stycznia 1868 r. K. 
Sznajder zmarł. Destylarnia 
znalazła się w rękach Alek
sandra Karszo-Siedlewskie- 
go, a po jego śmierci - w rę
kach synów (...) - Władysła
wa i Kazimierza Karszo-Sie- 
dlewskich. Wyroby destylar- 
ni bezustannie, jak dawniej, 
tak i teraz szczycą się najlep
szą marką wśród świata 
handlowego i publiczności”. 
Jeszcze w lipcu 1981 r. prze
kazałem ówczesnemu kon
serwatorowi zabytków m.st. 
Warszawy obszerną, udoku
mentowaną informację o za
pomnianej budowli wraz 
z wnioskiem o zbadanie za
wartości poddasza destylami, 
zabezpieczenie obiektu przed 
dewastacją i wydanie nakazu 
remontu niszczejącego relik
tu. Konserwator wstrzyma! 
się jednak od jakichkolwiek 
działań, a Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej 
MDM nie kiwnęło palcem, 
by naprawić dach lub zało
żyć nową rynnę. W latach 
osiemdziesiątych wpisano do 
rejestru zabytków kamienicę 
przy pl. Trzech Krzyży 3 
(wzniesioną w 1787 r., nad
budowaną w 1870 r.), oficy
nę przy Mokotowskiej 64 
(wybudowaną w 1787 r., 
nadbudowaną tzw. pruskim 
murem w 1832 r.) i dom 
w Al. Ujazdowskich 51, 
wzniesiony w 1868 r. Poło
żony w podwórzu dom prze
mysłowy został jednak z nie
wiadomych przyczyn pomi
nięty i znalazł się poza reje
strem, bez należnej mu praw
nej ochrony.

Oprócz bijących na alarm, 
wspomaganych przez 
prasę opiekunów zabytków, 
nikt nie interesował się zruj

nowaną budowlą. Stan taki 
trwał do maja 1991 r. Prezes 
Biura Architektonicznego 
„Gader”, Zbigniew Garbow- 
ski, zaproponował wówczas 
burmistrzowi Śródmieścia 
koncepcję zagospodarowa
nia terenu położonego 
u zbiegu Al. Ujazdowskich 
i Mokotowskiej. Projekt 
przewidywał brutalną, bez

precedensową dewastację 
zabytkowych kamienic. Po
zostawiano faktycznie jedy
nie fasady domów; podwó
rzowe wnętrze wypełnić 
miała nowa substancja. Do 
propozycji załączona została 
kuriozalna opinia, zawierają
ca m.in. stwierdzenie, że bu
dynki przy Mokotowskiej 64 
(obok domu gospodarczego
- także oryginalna oficyna 
z końca XVIII w.) „nie mają 
wartości zabytkowej ani ar
chitektonicznej” (!). 6 listo
pada 1991 r„ podczas obrad 
komisji konserwatorskiej, 
wojewódzki konserwator za
bytków, Maria Brukalska, 
odrzuciła na szczęście pomy
sły projektantów z biura 
„Gader”, ratując przed kilo
fem także opisywaną bu
dowlę przemysłową. Maria 
Brukalska stwierdziła wów
czas, że cały zespół zabudo
wy nie będzie podlegał prze
kształceniom ze względu na 
jego unikatową wartość 
i rzadko spotykany w War
szawie stopień autentyzmu 
substancji. W tym samym 
okresie Ewa Pustoła-Ko- 
złowska z Ośrodka Doku
mentacji Zabytków zweryfi
kowała moje ustalenia 
z 1981 r. W efekcie badań 
stwierdziła, że sama wytwór
nia wódek, czyli destylarnia, 
znajdowała się w budynku 
przy Al. Ujazdowskich 51, 
traktowanym dotąd jako 
dom mieszkalny. „Projekt 
(destylami) musiat połączyć 
przemysłową funkcję obiek
tu z formą godną najpięk
niejszej ulicy miasta. Efek
tem tego kompromisu była 
elegancka, neorenesansowa 
elewacja kamienicy (...)” 
(„Mazowsze”, nr 1,1994).
Budowla, którą uznałem za 
destylamię Sznajdra, była, 
zdaniem autorki, obiektem 
magazynowym i rozlewnią 
trunków. Przypuszczalnie 
płukano w niej także naczy
nia używane w procesie pro
dukcji. Nowe ustalenia nie 
zdyskwalifikowały oczywi
ście zabytkowych walorów 
podwórzowego budynku go
spodarczego. Gmach desty
lami, jak też „pozostałe, in
tegralnie z nim związane 
obiekty (...) nie mogą pozo
stawać dłużej bez remontu 
i właściwego użytkownika”
- stwierdziła E. Pustoła-Ko- 
złowska.

Z chwilą odzyskania nie
ruchomości przez spad

kobierców rodziny Karszo- 
-Siedlewskich (1995 r.) poja

wiły się nadzieje na zmianę 
opłakanego stanu zabytko
wych kamienic i gospodar
czego budynku destylami. 
Radość miłośników zabyt
ków trwała jednak krótko: 
nowi właściciele jeszcze 
w tym samym roku sprzedali 
teren firmie TOP-2000, która 
niezwłocznie zleciła wyko
nanie planów przebudowy 
i modernizacji bloku zabudo
wy. Andrzej i Barbara Kali
szewscy oraz Bohdan Napie- 
ralski przygotowali w paź
dzierniku 1997 r. projekt, 
przy którym odrzuconą pro
pozycję biura „Gader” 
sprzed sześciu lat uznać moż
na za kosmetyczny zabieg. 
Koncepcja przewidywała nie 
tylko nakrycie podwórza, 
lecz także wzniesienie nad 
nim przeszklonego biurowca 
o potężnej, agresywnej bryle 
dominującej nad zabytkowy
mi kamienicami i przekreśla
jącej bezpowrotnie dziewięt
nastowieczną atmosferę tego 
miejsca. Ze względu na pro
jekt budowy podziemnych 
garaży postanowiono zbu
rzyć gospodarczy budynek 
destylami, a następnie od
tworzyć jego kopię z wyko
rzystaniem niektórych au
tentycznych elementów. 
W Warszawie, gdzie zdąży
liśmy się już nabawić 
„kompleksu makiety”, za
mysł burzenia oryginału 
i wznoszenia kolejnej kopii 
był szokujący. Jeszcze więk
sze zdziwienie wzbudziła 
jednak postawa konserwato
ra, Marii Brukalskiej, która 
zaakceptowała projekt, choć 
w 1991 r. zdecydowanie od
rzuciła koncepcję przewidu
jącą znacznie mniejsze zmia
ny w wyglądzie zabytkowe
go zespołu.
Informacje o planach firmy 
TOP-2000 wywołały jedno
znaczną reakcję warszaw
skiej prasy. Pierwsza zare
agowała „Gazeta Wyborcza” 
(nr 31 z 6 II 1998), publiku
jąc artykuł Dariusza Barto
szewicza pt. Patroszenie za
bytków. Na dmgi dzień uka
zała się publikacja pt. Szkla
ny koszmar (,(Życie”, nr 32 
z 7-8 II 1998). Postawa 
dziennikarzy i protest Zespo
łu Opiekunów Kulturowego 

Dziedzictwa Warszawy 
ZOK, który jako jedyna or
ganizacja społeczna sprzeci
wił się inwestycji deformują
cej fragment Królewskiego 
Traktu (zob.: „Gazeta Wy
borcza”, nr 44 z 21-22 II 
1998), spowodowały wielo
krotną modyfikację projektu. 
Szklana bryła biurowca zo
stała obniżona i przekształco
na, lecz budynek gospodar
czy w podwórzu nadal skaza
ny był na rozbiórkę. Archi
tekci pracujący dla TOP- 
2000 najwyraźniej nie rozu
mieją, że problemem nie jest 
zła lub dobra jakość projektu, 
lecz sam fakt wprowadzania 
nowoczesnej architektury 
w otoczenie, które objęto 
ochroną prawną między in
nymi po to, by przechowało 
dla przyszłych pokoleń kli
mat Warszawy XIX w. Jeże
li dziś zgodzimy się na taki 
„eksperyment” w Al. Ujaz
dowskich, jutro ktoś zapro
ponuje biurowiec na Kra
kowskim Przedmieściu 
i trudno będzie mu odmó
wić, gdyż zawsze powoła się 
na fakt inwestycji zrealizo
wanej przez TOP-2000. Nie 
sposób poważnie traktować 
argumentu inwestora, który 
dowodzi, że remont opisanej 
zabudowy bez wprowadze
nia dodatkowej kubatury jest 
nieopłacalny. Przed rokiem 
Zbigniew Niemczycki wyre
montował całkowicie zrujno
wany pałacyk Kamickiego 
w Al. Ujazdowskich 39 i nie 
żąda! od konserwatora zgody 
na podziemne garaże i dodat
kową kubaturę. Zabytek zo
stał uszanowany i przywró
cony miastu. Firma TOP- 
2000, kupując kamienice 
wpisane do rejestru zabyt
ków, zapłaciła sumę stano
wiącą jedynie 50% ich war
tości. W takiej sytuacji mó
wienie o potrzebie dodatko
wych, gigantycznych zy
sków jest chyba nieporozu
mieniem.
Jeżeli unikatowy zespół Kar- 
szo-Siedlewskich przekształ
cony zostanie w „obiekt biu
rowo-usługowy z garażem 
podziemnym” (oficjalna na
zwa projektu!), będziemy 
mogli mówić o największym 
skandalu konserwatorskim 
w powojennej Warszawie!

Janusz Sujecki
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W fotograficznym atelier

Kiedy w połowie XIX w. 
wynalazek fotografii 
dotarł do Galicji, 
pierwsze zakłady fotograficzne 

pojawiły się najpierw w dużych 
miastach. Z czasem uproszcze
nie procesów fotochemicznych 
i aparatów fotograficznych 
sprawiło, że od lat dwudzie
stych XX w. powstawało coraz 
więcej zakładów fotograficz
nych na prowincji.
I tak pewnego dnia w 1931 r. 
w małym, rolniczym miastecz
ku Zakliczyn nad Dunajcem po
jawiło się młode małżeństwo: 
Maria z domu Karaś (1905- 
1962) i Albin Baran (1909- 
1980) z zamiarem otwarcia sta
łego zakładu fotograficznego. 
Mieli już za sobą praktykę w re
nomowanym atelier Władysła
wa Gargula w Wieliczce. Tenże 
Gargul przeniósł się w 1918 r. 
na stałe do Wieliczki z Bochni, 
gdzie od 1903 r. miał pierwszy 
w tym mieście zakład fotogra
ficzny. W wielickiej firmie Ba
ranowie odbywali praktykę. Po 
jej odbyciu wynajęli w Zakli
czynie mieszkanie w drewnia
nym domu przy obecnej ul. 
Mickiewicza 19, gdzie na po
dwórku fotografowali klientów, 
a kuchnię zaadaptowali na 
ciemnię. W ubogiej miejscowo
ści fotograf jednak nie mógł się 
utrzymać i wkrótce Albin Baran 
podjął decyzję przeniesienia fir
my do Skawiny koło Krakowa, 
mającej wówczas około 3500 
mieszkańców i dwa duże zakła
dy przemysłowe, co stwarzało 
szansę dla zakładu fotograficz
nego. Państwo Baranowie wy
najęli drewniany dom w Rynku 
(obecnie nieistniejący), gdzie 
na podwórku postawili drew
nianą szopę i tu otwarli w 1933 
r. pierwszy zakład fotograficz
ny w Skawinie. Odtąd, kto miał 
zamiar udać się do fotografa, 
mówił (i nadal tak się mówi) 
„ idę do Barana ”, choć zakład 
przejął w 1974 r. uczeń i zięć 
założyciela, Jacek Gabryś, a fir
ma zmieniła lokalizację. Baran 
miał ambicję stworzenia nowo
czesnego jak na owe czasy za
kładu, wyposażał więc stopnio
wo firmę w odpowiedni sprzęt. 
Jedną trzecią powierzchni za
kładu zajmowało atelier z roz
maitymi rekwizytami i sprzęta-

1. Państwo młodzi ze Skotnik

mi, jak gięte krzesło-fotelik, 
stoliczek, zabawka dla dziecka, 
a w okresie zdjęć do I Komunii 
św. ołtarzyk z figurką Pana Je
zusa. Bardzo ważne były różne 
malowane tła (niestety, żadne 
nie zachowało się) w kolorze 
szarobiałym z odcieniem sepii, 
przedstawiające kolejno: ko
lumnę i kotarę, pałacowe scho
dy, parkowy pejzaż z fontanną 
i tondem jako tłem dla portre
tów, okno z witrażem. W ate
lier część dachu i boczna ściana 
były przeszklone i przysłonięte 
płóciennymi zasłonami, co po
zwalało regulować kąt padania 
i stopień natężenia światła. 
Oprócz oświetlenia dziennego 
stosowano żarowe. Reflektory 
były wówczas bardzo drogie, 
przybywało więc ich stopnio
wo. W czasach, które już pa

miętają obecni właściciele, pod 
sufitem wisiał jeden, później 
dwa reflektory w blaszanej 
obudowie, tzw. rynnie. Do 
oświetlania bocznego służyły 
dwa reflektory: „bocian" do 
górnych partii i „piesek” do 
oświetlania nóg. W powszech
nym użyciu, przede wszystkim 
poza atelier, była lampa magne- 
zjowa. Oprócz atelier i wydzie
lonego miejsca na poczekalnię, 
pozostałą przestrzeń zakładu 
zajmowały dwie ciemnie: „mo
kra” do obróbki chemicznej 
i „sucha" do ładowania kaset 
oraz pracownia, w której retu
szowało się negatywy, obcinało 
i pakowało odbitki.
Do fotografowania w atelier 
służyła kamera umieszczona na 
regulowanym statywie z ręcz
nie wkładanymi blendami roz

maitych rozmiarów. Najpierw 
trzeba było „naostrzyć" obraz, 
czyli nastawić ostrość, fotograf 
nakładał wtedy na głowę czarną 
tkaninę, aby lepiej widzieć ob
raz na matówce. Następnie 
wkładał kasetę żaluzjową z kli
szą szklaną bądź błoną ciętą, ce
luloidową. Naświetlenie kliszy 
odbywało się albo przez zdjęcie 
nakrywki („czapki") z obiekty
wu, albo, jeśli był to obiektyw 
typu compur, przez naciśnięcie 
migawki, najczęściej za pomo
cą wężyka. Czas naświetlania 
był stosunkowo długi, tutaj 
ogromną rolę odgrywało do
świadczenie fotografa. W tym 
czasie osoby fotografowane 
musiały znieruchomieć i nie po
winny nawet mrugnąć okiem. 
Jeszcze dziś w zakładzie J. Ga
brysia stoi kamera atelierowa 
używana już tylko do wykony
wania reprodukcji, zakupiona 
w 1962 r. Kupiono wówczas 
skrzynkę z dwiema kasetami, 
do której później Studnicki 
(firma w Bielsku- 
-Bialej) dorobił rolkasetę 
(„adapter”) na film zwojowy 
typ 120 o formacie klatki 6x9 
cm. Obiektyw tej kamery, 
„Doppel Anastigmat Eurynar, 
(firma) G. Rodenstock, Miin- 
chen”, pochodzi ze starej ka
mery Wl. Gargula z Wieliczki. 
Dodajmy, że w firmie ze sprzę
tem fotograficznym osobno ku
powało się skrzynkę, osobno 
odpowiedni obiektyw. Jako ate
lierowe aparaty służyły też ka
mery podróżne, również 
umieszczone na regulowanym 
statywie. Wykonywanie foto
grafii stykowych odbywało się 
w ręcznej kopiarce, w „skrzyn
ce typu Gargul”, zwanej po
tocznie „gargulówka”, a retu
szowano na pulpicie „typu 
Gargul”, urządzeniach pomy
słu Wł. Gargula, wykonanych 
w jego firmie i zachowanych do 
dziś w zakładzie J. Gabrysia. , 
Sprzęt fotograficzny atelier Ma
rii i Albina Baranów - to m.in. 
trzy kamery podróżne, które 
służyły głównie, obok mało
obrazkowego aparatu leica, 
w czasie wyjazdów w teren, na
stępnie sprzęt laboratoryjny 
w postaci kopiarki „gargulów- 
ki”, „koszy” na klisze szklane, 
wagi do ważenia odczynników
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chemicznych, pulpitu retuszer- 
skiego z pełnym wyposaże
niem. Ten sprzęt oraz około 
200 fotografii autorstwa Marii 
i Albina Baranów (częściowo 
Anny i Jacka Gabrysiów) zło
żyły się na wystawę pt. „Atelier 
skawińskiego fotografa”, 
w Muzeum Etnograficznym 
w Krakowie w 1998 r. Wysta
wa, według scenariusza Anny 
Spiss i Jacka Kubieny, prezen
towała dzieje najstarszego ate
lier w Skawinie, pozostającego 
nieprzerwanie w rękach jednej 
rodziny (obecnie przy ul. Si
korskiego 1). Część fotografii 
wykonano z podarowanych 
Muzeum przez A. Gabrysiową 
120 szklanych klisz i 289 błon 
ciętych z lat trzydziestych 
i czterdziestych.
Gdy patrzymy na fotografie 
z tych lat - nasuwa się pytanie 
- kto pozował do zdjęć? Przede 
wszystkim ludzie zamożniejsi. 
Były to zdjęcia wykonywane 
dla celów urzędowych, ślubne 
i komunijne w różnych uję
ciach, zależnie od finansowych 
możliwości klienta, rodzinne, 

następnie portretowe, grupowe 
w formacie wizytowym, gabi
netowym. Maksymalny format 
- to 13 x 18 cm, rzadko 18 x 24 
cm. Z jednej strony okazją do 
pójścia do fotografa byt ślub, 
z drugiej - istniał przed wojną 
zwyczaj fotografowania zmar
łego w trumnie w otoczeniu ro
dziny. Wynajmowano też foto
grafa z okazji pogrzebu znacz
niejszej osoby. Firma Baranów, 
potem Gabrysiów, obejmowała 
swoimi usługami kilkanaście 
okolicznych wiosek. Albin 
i Maria Baranowie wykonywa
li fotografie stykowe, czarno
białe na papierze Agfa, Verax, 
Ilford. W retuszowaniu, 
zwłaszcza tzw. nożykowym, 
mistrzynią była M. Baranowa. 
Na życzenie klienta również 
kolorowała odbitki. Fotografie 
sygnowano suchą okrągłą pie
częcią: Foto A. Baran Skawi
na, podłużną pieczęcią Maria 
Baranowa Skawina, Maria 
Baranowa Oświęcim (w latach 
1949-1953 prowadziła tam za
kład) lub podłużną pieczątką 
w tuszu Zakład Nowoczesnej 

Fotografii w Skawinie. Na spe
cjalne życzenie fotografie były 
naklejane na ozdobny karton, 
niekiedy z okazjonalnymi, tło
czonymi napisami. Warto jesz
cze wspomnieć, że A. Baran 
sporządzał, czego już nie czy
nili Gabrysiowie, ewidencję 
klientów w kolejności lat, 
w układzie alfabetycznym. 
Umożliwiło to opis części foto
grafii. Niestety, zachowały się 
tylko dwa takie indeksy.
Gdy przeglądamy fotografie 
z lat trzydziestych, rzuca się 
w oczy przede wszystkim mo
da tych czasów, ubiory, fryzu
ry, inne na wsi, inne w mieście. 
Istotnym walorem jest ich war
tość dokumentacyjna dotyczą
ca np. odświętnych strojów no
szonych wówczas przez miesz
kańców wsi i Skawiny. Zwraca 
też uwagę charakterystyczny 
kanon estetyczny zdjęć. Oto fo
tografia chłopskiej rodziny wy
konana w atelier: w centrum 
siedzi sztywno para starszych 
ludzi w odświętnych ubra
niach, w wyglansowanych bu
tach, twarze przybrały uroczy-

2. Rodzina - zdjęcie z 1943 
lub 1944 r.

3. Dziewczynka po I Komunii św. 
z Bukowa - zdjęcie z 1940 r.

4. Zdjęcie z 1934 r.

(ze zb. Archiwum Muzeum 
Etnograficznego w Krakowie) 

sty wyraz, ręce opierają na 
udach, a za nimi i po bokach 
stoją prawdopodobnie wnuki. 
Na innym zdjęciu widać trzech 
młodzieńców z akordeonem. 
Na następnym trzech chłopa
ków gra w karty, na kolejnym 
dumny młody człowiek prezen
tuje na tle malowanych pałaco
wych schodów, może pierwszy 
w swoim życiu, rower. Fotogra
fie młodych rodziców z dzieć
mi. gołe niemowlęta na skórze 
baraniej (modna wówczas kon
wencja), dzieci z ulubioną za
bawką, dama w lisie na obnażo
nych ramionach, elegancka para 
małżeńska, dwie kobiety w ża
łobie... A oto efekt zaproszenia 
fotografa na uroczystości do
mowe: uśmiechnięte twarze 
dzieci na przyjęciu imienino
wym, chrzciny, rocznice ślu
bów, sceny rodzinne pod choin-
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ką. Setki, tysiące zdjęć z utrwa
loną raz na zawsze ważną 
chwilą w życiu, której towarzy
szyło zadowolenie, radość lub 
smutek albo poczucie dopełnie
nia obowiązku.
Albin Baran dokumentował 
również ważniejsze wydarzenia 
w Skawinie, częściowo prezen
towane na wystawie, np. po
wódź w 1934 r., poświęcenie 
Domu Katolickiego w 1936 r., 
dożynki, uroczystości 3 maja 
i 11 listopada. Te i inne foto
grafie z życia Skawiny, czę
ściowo prezentowane na wysta
wie, ofiarowała córka państwa 
Baranów, Anna Gabrysiowa, 
Towarzystwu Miłośników Ska
winy. Albin Baran wydal też 
w latach trzydziestych trzy se
rie pocztówek z własnych zdjęć 
przedstawiających widoki Ska
winy.
Jak wspomniałam, zasłużone 
atelier działa nieprzerwanie, 
nie wyłączając okresu okupa
cji. Obecni właściciele starają 
się dostosować do koniunktury, 
która wobec masowości tanich 
aparatów fotograficznych nie 

sprzyja fotografom zawodo
wym. Fakt, że z siedmiu wy
szkolonych uczniów w zawo
dzie pracuje dwóch, w tym wła
sna córka, mówi sam za siebie. 
W 1991 r. unowocześniając za
kład Gabrysiowie nie zainwe
stowali jednak w automatyczną 
maszynę do obróbki zdjęć 
barwnych. Uważają, że ręczna, 
nawet półautomatyczna obrób
ka fotografii, w którą wkłada 
się całe swoje umiejętności 
i doświadczenie, daje gwaran
cję ich jakości. W księdze pa
miątkowej muzealnej wystawy 
znalazło się wiele serdecznych 
wpisów mieszkańców Skawiny 
i miłośników dawnej fotografii, 
a wśród nich charakterystyczne 
zdanie starszej córki państwa 
Gabrysiów, mającej inny za
wód: „Fotografia by ta zawsze 
w moim życiu czymś powsze
dnim i zwyczajnym, ale ta wy
stawa uświadomiła mi jak 
ważnym i potrzebnym”.

Anna Spiss

Sudecka 
kolejka

Prężny rozkwit kolejnic
twa w połowie XIX w. 
spowodował powstanie 
wielu firm zajmujących się wy

tyczaniem i eksploatacją linii 
kolejowych. Początki kolejnic
twa związane były raczej z pry
watnymi przedsięwzięciami, 
a nie ze zorganizowanym dzia
łaniem. W 1876 r. Fridrich Lenz 
założył firmę zajmującą się wy
konawstwem i eksploatacją ko
lei żelaznych. Na Śląsku przed
stawicielstwo H. Lenz & Co po
wstało w 1883 r. Według da
nych w Kolejowym Atlasie Eu
ropy z 1907 r. kompania ta mia
ła 580 km dróg żelaznych, 92 
stacje kolejowe, 27 wiaduktów 
i mostów. Już na samym po
czątku istnienia firma doszła do 
wniosku, że nie tylko rozwój 
kolei o charakterze czysto ko
munikacyjnym może przynieść 
korzyści finansowe, ale również 
kolej turystyczno-rekreacyjna. 
Z tego powodu dla potrzeb fir
my w latach 1895-1896 powstał 
projekt utworzenia kolei w rejo
nie Gór Sowich, oferujących tu
rystom niepowtarzalne formy 
krajobrazu i zapewniających 
dodatkowe atrakcje turystycz
ne. Nie bez znaczenia był także 
fakt, że kolej ułatwi transport 
węgla z kopalni w Słupcu oraz 
zapewni lepsze uprzemysłowie
nie regionu.
Pierwsze prace rozpoczęto pod 
koniec zimy 1897 r. Najbardziej 
pracochłonne okazało się zreali
zowanie połączenia pomiędzy 
Srebrną Górą i Woliborzem, 
ponieważ wymagało wybudo
wania dwóch łukowych muro
wanych wiaduktów o wysoko
ści 25,6 i łącznej długości 260 
m oraz skalnego wykopu głębo
kości 19 m. Do budowy firma 
zatrudniła głównie wojsko, ob
niżając tym samym koszty. Na
czelnym inżynierem kierują
cym pracami budowlanymi był 
znany konstruktor Rudolf Do- 
bel. Podczas budowy wyniknął 
problem natury technicznej: po
ciąg na odcinku Jodłownik- 
Srebrna Góra pokonać musiał 
nachylenie 60 promili, a na od
cinku Srebrna Góra-Nowa Wieś 

Kłodzka 50 promili. Przy dość 
małej masie pociągu po 
uwzględnieniu warunków po
godowych, jakie mogą panować 
zimą i jesienią, konieczne oka
zało się zastosowanie listwy 
uzębionej typu Abta na odcinku 
4,1 km. System ten zwiększa 
przyczepność między lokomo
tywą i podłożem na trasach, 
których pochylenie przekracza 
35 promili. W najwyższym 
przełomowym punkcie trasy na 
stacji Srebrna Góra-Twierdza 
zlokalizowanej w skalnym 
wgłębieniu wybudowana zosta
ła mijanka. Na odcinku zęba
tym linię obsługiwały trzy paro
wozy systemu Abta. Pozostałe 
odcinki trasy obsługiwane były 
lokomotywami T3, które 
w późniejszych latach zastąpio
ne zostały nowszymi T7 i T9. 
Po 1922 r. do użytku wprowa
dzono również uniwersalne pa
rowozy ELMA.
Otwarcie całej linii kolejowej 
przebiegało etapami: 1 kwietnia 
1900 r. otworzono odcinek 
Dzierżoniów-Srebrna Góra, 5 
sierpnia 1902 r. - Srebrna Góra- 
Ścinawka Średnia, a 1 grudnia 
1903 r. ostatni fragment Ści- 
nawka Średnia-Radków. We
dług informacji zawartych 
w podręcznym rozkładzie jazdy 
na 1910 r. pociąg osobowy na 
trasie Dzierżoniów-Radków 
kursował regularnie trzy razy 
dziennie, a czas przejazdu wy
nosił 2 godz. 10 min. Dodatko
wo w sezonie wiosenno-letnim 
firma urządzała typowo tury
styczne wycieczki po byłych te
renach srebrnonośnych, zwie
dzanie fortów w Srebrnej Górze 
czy sanktuarium w Wambierzy
cach. W zależności od panują
cej pogody istniała możliwość 
dołączenia do składu wagonów 
panoramicznych. W 1917 r. za
chęcona wynikami gospodar
czymi firma H. Lenz & Co po
stanowiła opracować szeroki 
projekt utworzenia na terenie 
Środkowych i Zachodnich Su
detów monolitycznego systemu 
komunikacji kolejowej. Kon
cepcja tego projektu zakładała 
utworzenie zamkniętej linii
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kolejowej, w której skład miała 
wejść kolejka sowiogórska. Za
mierzano utworzyć tzw. Pętlę 
Sudecką o długości około 300 
km. Plan zakładał dobudowanie 
do kolejki sowiogórskiej tzw. 
kolejki stołowogórskiej. Zamie
rzano wybudować odcinek, któ
ry przechodziłby przez karkono
skie kurorty, jak Jańskie Łaźnie 
i Szpindlerowy Młyn. Chciano 
też połączyć się z istniejącą ko
lejką Harrachov-Szklarska Po
ręba, która gwarantowała łącz
ność z Jelenią Górą. Bardzo ma
ło zachowało się wzmianek 
o planowanej budowie kolei zę- 
bato-terenowej na grani karko
noskiej. Należy przypuszczać, 
że projekt takiej linii mógł być 
jednym z ciekawszych elemen
tów Pętli Sudeckiej. Riesenge- 
birgebahnplan - tak właśnie na
zywać się miał projekt zagospo
darowania turystycznego grani 
karkonoskiej. Nie przetrwał on 
do naszych czasów, a jedyne 
o nim dane pochodzą z publika
cji Związku Prywatnych Kolei 
Wąskotorowych. Dalsza trasa 
Pętli Sudeckiej miała bazować 
na istniejących już połącze
niach: Jelenia Góra-Wałbrzych 
Miasto (Śląska Kolej Górska) 
oraz Wałbrzych Miasto-Świdni- 
ca (Kolej Doliny Bystrzycy). 
Pod koniec pierwszej wojny 
światowej kryzys gospodarczy 
i rosnąca konkurencja ze strony 
transportu samochodowego 
sprawiły, że kolej zaczęła szyb
ko podupadać. Próbą ratowania 
kolejki sowiogórskiej było włą
czenie jej w 1922 r. w strukturę 
kolei państwowych. Mimo tych 
wszystkich działań wyniki eko
nomiczne osiągane przez linię 
były pogarszane rosnącymi 
kosztami eksploatacji odcinka 
zębatego. Przełomowym mo
mentem, który zaważył na decy
zji likwidacji linii było zamknię
cie na początku lat trzydziestych 
kopalni w Słupcu, która zapew
niała 200 tys. ton towarów do 
przewozu rocznie. Dodatkowo 
w tym samym momencie na 
sklepieniach łuków wiaduktów 
koło Srebrnej Góry pojawiły się 
pęknięcia, a skalne ściany wy
kopu przy stacji Srebrna Góra - 
Forty zaczęły się obsuwać. Prze
chodząc kolejne etapy likwida
cji kolejka przestała istnieć 
w 1987 r. Do dnia dzisiejszego 
pozostały dwa smukłe strzeliste 
ceglane wiadukty w okolicy 
Srebrnej Góry, kilka pomniej
szych wiaduktów i przepustów 
oraz typowa zabudowa kolejo-

1. Dziś tylko niewielki nasyp 
świadczy o istnieniu 
kolejki w okolicy Bielawy

2.3. Są miejsca, 
gdzie jedynie architektura 
zdradza przebieg kolejki 
- stacja w Jodłowniku (2) 
i w Ostroszowicach (3)

4. Wiadukt pomiędzy 
Srebrną Górą i Nową Wsią

(zdjęcia:
Tadeusz Barański)
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wa. Pod koniec lat osiemdziesią
tych zdemontowano szyny 
i podkłady, które w większości 
posłużyły jako materiał budow
lany. Architektura typowa dla 
zabudowy kolejowej daje do 
dnia dzisiejszego świadectwo 
istnienia jednej z najciekaw
szych tras kolejowych w Euro
pie. Jej przebieg bardzo dobrze 
widać w terenie, a częścią byłej 
linii kolejowej prowadzą szlaki 
turystyczne, co sprawia, że mi
mo zaniechania przewozu kole
jowego trasa pozostaje na swój 
sposób dalej żywa. Z informacji, 
jakich zasięgnąłem od miesz
kańców miejscowości leżących 
na tej trasie, dowiedziałem się, 
że PKP przekazało tereny po ko
lejce pod opiekę samorządów 
terytorialnych, które zaintereso
wane są utworzeniem specjalne
go szlaku rowerowego na całej 
romantycznej trasie kolejki so- 
wiogórskiej.

Tadeusz Barański

Uratowana nawierzchnia

Do publikowanych w „Spotkaniach 
z Zabytkami” informacji o zabyt

kowych nawierzchniach dróg dorzucę 
jeszcze jedną - o niedawno wyremon
towanej nawierzchni ul. Wysokiej 
w Poznaniu. Jest to wąska, stroma 
uliczka łącząca ul. Piekary z Placem 
Wiosny Ludów, mato znana, choć 
przecież położona w samym centrum 
miasta. Powstała na początku XIX w. 
jako Hohe Gasse; w drugiej połowie 
XIX w. pokryto ją nawierzchnią bru- 
kowcową z kamienia narzutowego, 
z obrzeżem z granitowej kostki regu
larnej i obustronnym granitowym 
ściekiem krawężnikowym. Granitowa 
jest również część płyt chodniko
wych. Z upływem czasu nawierzchnia 
uległa dewastacji - została zanie
czyszczona ziemią i żużlem, w bruku 
powstały wyrwy, płyty chodnikowe

i ścieki częściowo się zapadły. Gdy 
w 1997 r. firma „Ataner" budowała 
u zbiegu ulic Piekary i Wysokiej 
ogromny nowoczesny biurowiec, nie 
tylko nie zniszczono do reszty zabyt
kowej nawierzchni, a wręcz przeciw
nie - pod nadzorem konserwatora za
bytków nawierzchnię zdjęto, a po za
kończeniu prac budowlanych z piety
zmem na nowo ułożono, uzupełniając 
przy okazji ubytki. Ulica zyskała też 
nowe oświetlenie - latarnie stylizowa
ne na dawne gazowe i estetyczne 
ogrodzenie od strony północnej (te
ren przy kościele św. Marcina).

Aleksander Stukowski

Ulica Wysoka
z wyremontowaną zabytkową nawierzchnią, 
widok w kierunku ulicy Piekary

(fot. Aleksander Stukowski)
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Czy czeka nas sztuczny świat ?
Nie będzie to bynajmniej 

powiastka science-fic
tion, raczej kolejna por
cja rozważań nad nowoczesny

mi ekspozycjami muzealnymi. 
Pamiętając uwagi p. Adama 
Bartosza o zamku Warwick 
w Anglii („Spotkania z Zabyt
kami”, nr 6, 1997) chciałam 
zwrócić uwagę na inne aspekty 
„sztucznego świata”, przedsta
wianego na wielu ekspozycjach 
muzealnych.
Dla ludzi wychowanych w kul
cie autentyczności miejsc 
i obiektów historycznych, za ja
kich w większości się uważamy, 
wystawy odtwarzające dosłow
nie „życie w dawnych wiekach” 
są co najmniej kontrowersyjne. 
W ostatnich latach takie wysta
wy stają się jednak coraz bar
dziej popularne. Na przykład 
wielki sukces odniosła wystawa 
archeologiczna prezentująca od
tworzoną wioskę wikingów - 
Jorvik Viking Center (JVC). 
Ukazuje ona osadę Jorvik. ist
niejącą w X w. na terenie obec
nego miasta York w północnej 
Anglii. Wystawa przedstawia 
„żyjące” osiedle, oryginalne sta
nowiska archeologiczne oraz la
boratoria archeologów. Przez 
pierwsze dwie części wystawy 
przejeżdża się wózkiem, zwa
nym szumnie „pojazdem cza
su”. Wiezie on zwiedzających 
najpierw wstecz (głośnik wyja
śnia, że cofamy się w czasie 
o tysiąc lat), a następnie przez 
wioskę. Słyszymy i widzimy lu
dzi rozmawiających, kłócących, 
bawiących się. Choć nie da się 
rozróżnić poszczególnych słów, 
głosy są bardzo sugestywne. 
Przejeżdżamy przez ulice, do
my, wzdłuż wybrzeża, gdzie bu
duje się łódź, gdzie czuć zapach 
morza, smoły i drewna. Przejeż
dżamy obok człowieka zajętego 
czyszczeniem intensywnie wo
niejących ryb. Wszyscy ci lu
dzie, a także zwierzęta porusza
ją się i wykonują kilka charakte
rystycznych dla nich gestów, 
gdy pojawiają się zwiedzający. 
Potem zapadają w bezruch. 
Organizatorzy chcieli, by wy
stawa działała na wszystkie 
niemal zmysły - wzrok, słuch, 
węch i dotyk. O pierwszych 
trzech już była mowa, trzeba 
jednak pamiętać, że dotyk też 

jest tu zaangażowany - figury 
można pomacać i sprawdzić, 
czy ubrania rzeczywiście zro
bione są według dawnych spo
sobów. Nieaktywny pozostał 
jedynie zmysł smaku, choć być 
może w pobliżu zostanie otwar
ta restauracja serwująca potra
wy wikingów.
Druga część wystawy pokazuje 
oryginalne stanowiska arche
ologiczne: odcisk płotu w gli

Powstały „żyjące światy”: Deva 
z czasów Rzymian w Chester, 
opowieści kanterberyjskie 
w Canterbury, „Oxford Story” 
czy zamek Warwick. Wszystkie 
one przedstawiają z natrętną do
słownością „dawny świat”. Lu
dzi wykształconych, obdarzo
nych wyczuciem estetyki i wy
obraźnią, irytują ekspozycje tego 
typu, bo odbierają im możliwość 
indywidualnego odczucia czy 

mechanicznym ruchem ogona 
(ogon oczywiście zrobiony 
z prawdziwego końskiego wło
sia) oganiający się od much - 
obrazy te są wręcz kiczowate. 
Skąd zatem taki sukces? Owa 
popularność nie wynika li tylko 
z chęci zaspokojenia ciekawo
ści nowością. Wystawa najwi
doczniej trafiła w gusty, odpo
wiedziała na oczekiwania od
biorców.

1. Wikingowie 
przy palenisku 
w chacie

2.3. Sceny 
z życia 
osady

(zdjęcia:
York 
Archeological 
Trust)

nie, zwęglone szczątki drew
nianego domu, rybie łuski czy 
przedmioty codziennego użyt
ku. Zarówno ta część, jak i na
stępna, mają za zadanie ukazać 
pracę archeologa. Umieszczo
no tu woskowe figury laboran
tów i uczonych, badających 
znalezione przedmioty oraz ich 
warsztat pracy. Można zatem 
powiedzieć, że tutaj nie tylko 
Historia jest przedmiotem wy
stawy, lecz także proces jej od
krywania i odczytywania.
Wystawa ta - obok katedry - jest 
największą atrakcją Yorku. Co 
ciekawe, właśnie do JVC, a nie 
do Yorkshire Museum, gdzie 
wystawione są oryginalne przed
mioty z czasów wikingów, usta
wiają się największe kolejki. Od 
momentu otwarcia w 1984 r. do 
1990 r. wystawę odwiedziło 7 
min osób. Zachęcone sukcesem 
Jorvik, również inne muzea uno
wocześniły swoje ekspozycje. 

własnego kontaktu z przeszło
ścią. Wystawy takie narzucają 
jednoznaczną wizję, bez możli
wości odwołania się do innych 
hipotez i bez dyskusji nad przed
stawionym epizodem. A prze
cież nie wszyscy ze zwiedzają
cych zdają sobie sprawę, że takie 
przedstawienie nie ukazuje ja
kiejś niekwestionowanej praw
dy, lecz najczęściej realizuje jed
ną spośród kilku istniejących hi
potez. Czy zatem wystawa uka
zuje rzeczywiście „prawdziwe” 
życie w dawnych wiekach? To, 
co prezentuje się w owych mu
zeach wyobraźni, jest tylko pół
prawdą, a czasem wręcz fał
szem.
Innym problemem jest niski 
poziom estetyczny przedsta
wionych tam scen. Wykonane 
z wosku figury powtarzające 
jakieś schematyczne ruchy, 
pies o prawdziwej sierści rusza
jący sztucznymi oczyma, koń 

Wszystkie te „podróże w cza
sie” są niezwykle atrakcyjne 
dla dzieci i z pewnością bar
dziej pozytywnie przez nie od
bierane. Młodsze pokolenie ła
twiej od nas porusza się 
w świecie najnowszych zdoby
czy techniki, a wystawy te czę
sto wykorzystują technikę wir
tualnej rzeczywistości czy ho
logramu. Bardziej niż dorośli 
zżyci są z komiksami - a jeśli 
tradycyjne wystawy porównać 
możemy do dzieła literackiego, 
wielkiego przez swą niejedno
znaczność i poziom artystycz
ny, to ekspozycje typu JVC są 
podobne do komiksów. Wysta
wy te odpowiadają wszystkim 
o zubożałej wyobraźni, a brak 
wyobraźni jest dziś niezmiernie 
powszechny. Można się jeszcze 
zastanawiać, czy „podróże 
w czasie” są próbą dostosowa
nia autorów wystawy do zjawi
ska zubożenia wyobraźni na-
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szych czasów, czy też skutkiem 
tego zjawiska - nad którym 
można ubolewać, ale nie da się 
go zanegować.
Autorzy wystawy świadomie 
przyciągają dzieci. Dla nich też 
przewidziane są dodatkowe 
atrakcje: historyczne gadżety 
czy stroje wliczone w cenę bi
letu, konkursy i gry. Zachęca 

się w ten sposób młodzież do 
wizyt w muzeach i zaciekawia 
historią. Działalność ta ma 
swoje wytłumaczenie psycho
logiczne. Uważa się bowiem, 
że ludzie, którzy zapamiętali 
z dzieciństwa muzeum jako 
miejsce ekscytującej wyprawy 
w przeszłość, nie będą omijać 
tego miejsca jako dorośli. Prze

ciwnie - dzieci, które w mu
zeum były zmuszone (np. pod
czas wycieczki szkolnej) do 
wysłuchania godzinnego wy
kładu przewodnika - będą 
wspominały muzeum z niechę
cią. Problem nie tkwi w tym, 
jaki jest przewodnik, tylko 
w fakcie, że używa on przesta
rzałego medium do porozumie

nia się z dziećmi - słów. Słowa 
przewodników, opisy umiesz
czane na planszach w muzeach
- to przestarzałe środki przeka
zu. W nowych ekspozycjach 
używa się gotowych scen - jak 
filmu historycznego, do które
go można wejść, zamiast oglą
dać go z fotela lub komputerów
- którymi można samemu kie
rować. Środki przekazu zmie
niają się zatem - od takich, któ
re wymagały od widza jedynie 
biernego słuchania, na takie, 
które pozwalają na uczestnic
two w opisywanym zdarzeniu. 
To właśnie jest zasadniczą 
przyczyną organizowania tego 
rodzaju wystaw i źródłem ich 
powodzenia.
Niewątpliwym atutem arche
ologicznych wystaw typu JVC 
jest wyeksponowanie pracy ar
cheologa. Ukazuje się go jako 
odkrywcę nowych światów, 
człowieka o wspaniałej intuicji, 
wiedzy i wyobraźni. W trady
cyjnych wystawach ekspono
wano obiekt, a nie człowieka, 
tutaj przedmiotem zaintereso
wania są ludzie - i ci przedsta
wieni w wosku, i ci, którzy od
kryli ich świat. Archeolog
- bohater JVC - jest człowie
kiem, który ukazał nam nasze

Indiańska twierdza

W północnej części Argenty
ny, w prowincji Jujuy, blisko 
granicy z Boliwią, przed wiekami 

zbudowany został łańcuch umoc
nionych osiedli, których ślady wi
dać do dziś. Największe z umoc
nionych miast znajdowało się 
w dolinie rzeki Rio Grande (Que
brada Huahuamaca) nad obec
nym miasteczkiem Tilcara. Umoc
nienie takie w języku quechua 
zwano pucara. Pucara w Tilcara 
została przebadana przez arche
ologów i częściowo zrekonstru
owana. Stanowi dziś jedną z naj
większych atrakcji tego podan- 
dyjskiego regionu w okolicy 
Zwrotnika Koziorożca. System 
obronnych osiedli-miast powstał 
w XIV w., na skutek zagrożenia ze 
strony państwa Inków. Budowano 
je w takiej odległości od siebie, 
by można było utrzymywać łącz
ność wizualną. Inkowie podbili 
ten teren w ostatniej ćwierci XV 
w., natomiast Hiszpanie aż do po
towy XVIII w. nie mogli pokonać 
miejscowych plemion.

Pucara w Tilcara zajmuje szczyt 
wzgórza o obszarze około 9 ha. Od 
strony rzeki wzgórze opada bardzo 
stromo, wjazd do pucary jest rów
nież stromy. W niższej części wzgó
rza zrekonstruowano wielkie zagro

dy dla bydła, wyżej wzniesiono z ka
mienia domostwa, ogródki, uliczki, 
place i świątynię. Domy budowano 
tu z kamienia, ich wnętrza w upalne 
dni dawały ochłodę, a nocami, które 
na wysokości ponad 2500 m n.p.m. 

są chłodne, oddawały nagroma
dzone przez dzień ciepło. Bada
nia archeologiczne wykazały du
że zróżnicowanie profesjonalne 
mieszkańców, którzy zasadniczo 
byli rolnikami, ale uprawiali też 
wszystkie rzemiosła niezbędne 
do zaspokojenia życiowych po
trzeb; byli też - w razie potrzeby 
- wojownikami. Zrekonstruowa
no tu świątynię inkaską, co 
świadczy, że najeźdźcy zdążyli 
miejscowej ludności narzucić 
własną kulturę, w tym i religię. 
Pucara w Tilcara wraz z muzeum 
archeologicznym, położonym 
przy rynku miasteczka, stanowi 
kompleks historyczno-archeolo- 
giczny, wchodzący w skład od
działu archeologicznego Uni
wersytetu w Buenos Aires.

Adam Bartosz

Fragment zabudowy twierdzy

(fot. Adam Bartosz) 
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korzenie i odtworzył dzień po
wszedni naszych przodków. 
Nie da się ukryć, że takie posta
wienie sprawy zaowocowało 
zwiększonymi dotacjami na 
dalsze badania archeologiczne. 
Podobne wystawy urządzane są 
często obok lub zamiast orygi
nalnych obiektów; tych zwłasz
cza, które wymagają ochrony 
i ograniczenia dostępu. Oba
wiam się, że coraz częściej bę
dziemy mieć do czynienia z ko
piami oryginalnych obiektów. 
Czy nie zdarzyło się nam nigdy 
marzyć o dotknięciu któregoś 
z oglądanych przez nas przed
miotów w muzeach? Istnieją 
już muzea, które wychodzą na
przeciw takim marzeniom. Nie
które ekspozycje obok orygi
nalnych przedmiotów lub za
miast nich prezentują kopie, 
których można dotknąć. Nie 
stosuje się tego oczywiście 
w galeriach sztuki, najczęściej 
w muzeach techniki. Uważa 
się, że wystawy „touch-on” 
stwarzają lepsze możliwości 
kontaktu z historią. Otwierają 
nowy świat doznań dla dzieci, 
ludzi z przeciętnie wykształco
ną wyobraźnią, a także upośle
dzonych fizycznie i psychicz
nie. Olbrzymia popularność 
wystaw „touch-on” wskazuje 
na to, że istnieje bardzo duża 
grupa ludzi, która woli kontakt 
dotykowy z przedstawianym 
obiektem za cenę utraty orygi
nału - bo przecież wszyscy 
wiedzą, że do ręki biorą jedynie 
kopię. Nie nawołuję tutaj do za
stąpienia prawdziwych obiek
tów fałszywymi kopiami, pró
buję jedynie wytłumaczyć, że 
jedni wolą oglądać oryginalne 
przedmioty za szybką, ze świa
domością zachowania atmosfe
ry autentyczności, inni preferu
ją kontakt namacalny, choćby 
z falsyfikatem. Owe „żyjące” 
wystawy najlepiej sprawdzają 
się w muzeach techniki, gdzie 
trzeba odtworzyć pracę ludzką, 
i muzeach archeologicznych, 
gdzie rekonstruuje się ludzkie 
życie.
Wracając do punktu wyjścia - 
ekspozycje te sprawdzają się 
w miejscach, gdzie zawodzą 
tradycyjne formy przekazu in
formacji. Są one często kryty
kowane za zubożanie wy
obraźni, za kiczowatość for
my. Należy jednak pamiętać, 
że przedstawione sceny nie 
mają na celu oddziaływania na 
nasze uczucia estetyczne, lecz 

informowanie nas. Nie piękno 
i sztuka jest tutaj główną ideą, 
lecz opis, interpretacja, wyja
śnienie. Obiektem nam pre
zentowanym nie są znalezione 
przez archeologów przedmio
ty, lecz życie codzienne ludzi 
tych przedmiotów używają
cych.
W przedstawianiu woskowych 
figur poruszanych przez me
chanizmy jako „żyjących lu
dzi” jest oczywiście coś niemo
ralnego, jak w każdym kłam
stwie. Ten rodzaj kłamstwa sto
sowany jest również w filmach 
historycznych i doskonale 
przez odbiorców rozumiany. 
Ważniejszy jest problem inne
go fałszu: ukrycia faktu, że 
przedstawiona na takiej wysta
wie wersja - to jedna z wielu 
możliwych. To problem narzu
cenia widzowi hipotezy jako 
prawdy, własnego punktu wi
dzenia organizatora wystawy 
jako jedynie istniejącego. 
Z drugiej strony - i w tradycyj
nych muzeach wybór i układ 
obiektów, ich opis - jest wybo
rem jednej z możliwych wersji. 
Każda książka historyczna, ba. 
podręcznik historii jest takim 
wyborem. Rodzi się zatem py
tanie: w jakim stopniu znajo
mość pozostałych hipotez jest 
istotna dla przeciętnego odbior
cy? Z pewnością ważna jest dla 
specjalisty z danej dziedziny, 
on przecież i tak ma wiedzę po
zwalającą na krytyczną analizę 
przedstawionego mu materiału. 
Myślę, że na sukces JVC wpły
nął m.in. fakt, że nie zastąpiono 
tu autentycznych wykopalisk 
sceną historyczną, a jedynie je 
uzupełniono. Ci zatem, którzy 
szukają autentyczności miej
sca, znajdą ją, ci. którzy potrze
bują interpretacji, również ją 
otrzymają.
W sytuacji, gdy stajemy przed 
koniecznością ochrony cen
nych obiektów przed turystami, 
a nie możemy zrezygnować 
z zysków, jakie turystyka przy
nosi, obawiam się, że będziemy 
musieli pogodzić się z nowymi 
ekspozycjami, które przez 
atrakcyjną formę wyjaśnienia 
przyciągają więcej ludzi i od
ciągają turystów od wymagają
cych ochrony obiektów.

Elżbieta Pytlarz
Artykuł powstał podczas pobytu sty
pendialnego w Anglii, ufundowane
go przez Fundację Rozwoju Systemu 
Edukacji TEMPUS.

Depozyty

Dzieła wielkich mistrzów, 
uważane za zaginione 

pojawiają się teraz na au
kcjach jak meteory, przez 
chwilę olśniewają swym bla
skiem, aby ponownie zacząć 
wieść „tajne życie” w staran
nie zabezpieczonych, prywat
nych kolekcjach. To dowód 
na renesans kolekcjonerstwa 
i na to, że rynek dziel sztuki 
rozwija się na niespotykaną 
w powojennej historii skalę. 
Niestety, żaden z tych obra
zów nie ma szans na wzbo
gacenie kolekcji muzealnych, 
pozostaje bowiem poza za
sięgiem zbiedniałych pań
stwowych muzeów czy gale
rii. Elżbieta Charazińska 
z Muzeum Narodowego 
w Warszawie nawiązuje 
współpracę z prywatnymi ko
lekcjonerami, dzięki temu 
wiele arcydzieł trafia do mu
zealnych zbiorów jako depo
zyty. Na przykład odkryta 
u prywatnego kolekcjonera 
obraz Józefa Chełmońskiego 
„Roztopy na Ukrainie”, znany 
też pod nazwą „Cztery konie 
przed karczmą”. Powszechny 
Bank Kredytowy S.A. zakupił 
go i przekazał w depozyt Mu
zeum Narodowemu w War
szawie z intencją udostępnie
nia nigdy w Polsce publicznie 
nie eksponowanego dzieła. 
Wędrówka tego obrazu jest 
niezwykła. Chełmoński nama
lował go zaraz po przyjeździe 
do Paryża, gdzie wystawiony 
został w „Salonie 1876” i przy
niósł mu pieniądze oraz sła
wę. Paryski salon sztuki Gou- 
pil and Co ubiegał się o pierw
szeństwo w jego nabyciu. Ku
pił go George Steward za 12 
tys. franków i wywiózł do 
Ameryki. Z kolei firma Goupil 
wyraziła gotowość nabycia 
wszystkich płócien naszego 
artysty - tyle, ile ich zechce 
dostarczyć. Następnie „Roz
topy” zakupił pewien bankier 
z Filadelfii, potem obraz 
sprzedano do Londynu, a po 

drugiej wojnie trafił do właści
cieli spod Warszawy, którzy 
długo nie chcieli się z nim roz
stać. Skusiła ich dopiero cena 
- na aukcji Domu Handlowe
go „Agra Art” tego rodzaju ob
raz Chełmońskiego osiągał 
cenę od 260 do 400 tys. zł. 
„Roztopy” - to barwna scena 
rodzajowa z doskonale 
uchwyconym specyficznym 
nastrojem, przedstawiająca 
chłopów przed karczmą 
w topniejącym śniegu. Zesta
wienie tego obrazu z innymi 
wczesnymi paryskimi płótna
mi Chełmońskiego, jak: „Na 
kresach. Pamiątka z podróży 
na Ukrainę” i „Próba czwórki” 
(„Ognista czwórka”), które 
znalazły się w ostatnich latach 
na rynku, stwarza możliwość 
zbadania światowego sukce
su malarstwa tego mistrza.
Dzięki życzliwości prywat
nych kolekcjonerów Elżbiecie 
Charazińskiej udało się pozy
skać do muzealnego depozy
tu również inne mało znane 
dzieła polskich mistrzów. „By
ły plany, aby w muzeum po
kazywać prywatne zbiory ma
larstwa poszczególnymi ko
lekcjami- mówi Elżbieta Cha
razińska - okazało się to jed
nak nierealne. Najpierw ko
lekcjonerzy nie chcieli ujaw
niać swych zbiorów w oba
wie, że władze zabiorą im ob
razy przymusowo. Teraz pa
nuje wśród nich strach przed 
kradzieżami, bowiem sztuka 
w rękach prywatnych najczę
ściej pada łupem złodziei”. 
Niektórzy właściciele kolekcji 
obrazów dają się przekonać, 
aby w zamian za zapewnienie 
bezpieczeństwa i fachową 
opiekę ich bezcenne arcy
dzieła, jako czasowe depozy
ty, ozdabiały galerię narodo
wą. Dzięki praktyce depozy- 
cyjnej uprawianej przez Mu
zeum Narodowe w Warsza
wie, to, czego placówka nie 
może kupić, trafia do niej jako 
czasowa „własność eduka-
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piękniejszych wystawianych 
obrazów uznata obraz „Ko
bieta z kotem” Władysława 
Ślewińskiego - dzieło o du
żych walorach dekoracyj
nych, które jeszcze do nie
dawna uchodziło za zaginio
ne. Największy zespół obra
zów zestawiła z dziesięciu 
płócien Wojciecha Weissa, 
udostępnionych przez rodzi
nę artysty. Do wysoko noto
wanych na rynku aukcyjnym 
i mających wartości galeryj
ne, zaliczyła ponadto obrazy 
Olgi Boznańskiej, braci Gie
rymskich i Henryka Siemi
radzkiego.
„Przy braku funduszy na za
kupy - twierdzi Elżbieta Cha- 
razińska - depozyty stanowią 
dla nas najważniejsze źródto 
pozyskiwania cennych arcy-

(zdjęcia: Wiesław Wudzki)

1. Na wystawie depozytów w warszawskim Muzeum Narodowym 
przed obrazem „Polonia” Jacka Malczewskiego
2. Obraz Stanisława Dębickiego „Skubanie lnu” nie oglądany od 1966 r.
3. Wtadystaw Ślewiński, „Kobieta z kotem”

cyjna”, pozostając nadal wła
snością prywatną. Depozyty, 
jak się okazuje, to teraz obok 
darów i zapisów jedyny spo
sób powiększania państwo
wych zbiorów. Z depozytów 
pozyskanych w latach 1997- 
1998 Elżbieta Charazińska 
wybrała 32 dzieła do prezen

tacji artystów tworzących 
w drugiej połowie XIX i na 
przełomie XIX i XX w. Jej dzia
łalność pozwala prześledzić, 
jak tworzy się nowa kolekcja 
w najtrudniejszych finansowo 
czasach dla muzeum.
Obok płócien Chełmońskie
go do najcenniejszych nabyt

ków depozytowych zaliczyła 
„Polonię” Jacka Malczew
skiego, dzieło powstałe 
u progu pierwszej wojny 
światowej, które przedstawia 
powracającego zesłańca ca
łującego alegoryczną postać 
kobiety odzianą w pasy słuc- 
kie. Z kolei za jeden z naj

dzie/. Ich udostępnianie przez 
prywatnych kolekcjonerów, 
eksponowanie w muzeum, 
publikacje o nich zamiesz
czane na famach czasopism, 
stanowią ich najlepszą ochro
nę i zabezpieczenie”.

Hanna Markert
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Obraz pod obrazem

Wottarzu głównym tego 
drewnianego kościoła 
widnieje zwykła kopia obra

zu Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem. Uwagę zwraca nato
miast jego zielona rama po
kryta złotym ornamentem 
geometrycznym. Dopiero 
każdego 15 sierpnia, w dniu 
święta Matki Boskiej Zielnej 
okazuje się, że rama ta nie 
należy do kopii, która prze
stania zupełnie inny obraz, 
ukazywany tylko tego dnia. 
Przedstawiona jest na nim 
również Matka Boska z Dzie
ciątkiem na ręku, ale oboje 
mają wyraźnie niebieskie 
oczy, otoczeni są kwiatami, 
a Matka Boska ma warkocze 
i wianek z polnych kwiatów 
na głowie. Wizerunek ten wy
gląda bardzo radośnie...
Kniażyce - to niewielka wieś 
założona w 1443 r. jako wła
sność królewska wchodząca 
w skład osad służebnych 
wobec grodu przemyskiego. 
Prawie cała wieś została 
zniszczona w 1915 r., pod
czas oczyszczania przedpo
la Twierdzy Przemyśl przygo
towującej się do obrony. Po
zostały tylko dwa domy, 
a cała dzisiejsza zabudowa 
jest późniejsza. Ostatnimi 
właścicielami wsi byli Pawli
kowscy. Jan Henryk Gwal- 
bert, syn Jana Gwalberta 
i brat Michała, wybudował tu 
na początku lat dwudzie
stych willę w stylu zakopiań
skim. Zamieszkał on w Knia- 
życach ze swą drugą (po 
Marii Pawlikowskiej-Jasno- 
rzewskiej) żoną Valerie z do
mu Konchinsky, młodą au
striacką tancerką. Willa 
w kniażyckim majątku nie 
przetrwała, a Pawlikowscy 
zamieszkali po wojnie w Za
kopanem w willi „Pod Jedla- 
mi”. Zachował się natomiast 
ufundowany przez Jana 
Henryka drewniany kośció
łek, zbudowany w latach 
1924-1925 dla osadników 
z Rzeszowszczyzny, gdzie 
znajdują się oba obrazy. Po

1.2. Ołtarz główny
z obrazem zewnętrznym (1)
i wewnętrznym (2)

3. Obraz
Valerie Pawlikowskiej
z 1924 r.

(zdjęcia:
Bożena Korecka-Szczerba)

rozmowach ze starszymi 
mieszkańcami wsi okazało 
się, że obraz Matki Boskiej 
o niebieskich oczach nama
lowała dla ukończonego wła
śnie kościoła 22-letnia wtedy 
Wally (Valerie) Pawlikowska! 
Mieszkańcy wsi uznali jed
nak, że dzieło to nie jest 
dość poważne i przesłaniają 
je na co dzień innym, ujaw
niając jedynie w święto Matki 
Boskiej Zielnej. O zaintereso
waniach i niewątpliwych 
zdolnościach plastycznych 
autorki niewiele wiadomo 
poza tym, że zmuszona 
przez powojenną rzeczywi
stość pracowała w Zakła
dach Wzornictwa, mieszka
jąc w rodzinnym domu męża 
„Pod Jedlami” w Zakopa
nem.

Bożena Korecka-Szczerba
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Szpitalowi na ratunek

W grudniu 1998 r. w Bieczu 
powołano do życia Funda

cję na Rzecz Szpitala Ubogich 
w Bieczu im. św. Jadwigi Królo
wej. Intencją założycieli jest, by 
przywrócić dawną funkcję póź
nośredniowiecznemu budynko
wi szpitala św. Ducha w Bieczu - 
jednemu z dwóch istniejących 
na terenie Małopolski średnio
wiecznych szpitali, po uprzed
niej konserwacji budynku.
Biecki szpital powstał z inicjaty
wy królowej Jadwigi, która 
w 1395 r. poleciła miejscowym 
rajcom jego wzniesienie, ofiaru
jąc na ten cel grunt i zabezpie
czając środki finansowe. Istnie
nie budynku szpitala poświad
czają źródła z 1399 r., informują 
również o sąsiadującym z nim 
kościele pod tym samym we
zwaniem. Doniosła królewska 
fundacja stała się najtrwalszą 
pamiątką żywego zainteresowa
nia Bieczem kanonizowanej 
władczyni, która wielokrotnie tu 
gościła i w sposób szczególny 
dbała o miasto.
Istniejący dzisiaj budynek szpita
la powstał zapewne w drugiej 
połowie XV w. Niewykluczone, 
że do wzniesienia tego gmachu 
przyczynili się król Kazimierz Ja
giellończyk i jego zaufany, a za-

Elewacja zachodnia budynku szpitalnego w 1994 r.

razem wieloletni starosta biecki - 
Jakub z Dębna, których nazwi
ska figurują w ówczesnych do
kumentach związanych ze szpi
talem. Nowy, murowany budy
nek zastąpił wówczas starszy, 
pamiętający fundację królowej 
Jadwigi, zapewne drewniany. Ta
ka ewolucja była bardzo charak
terystyczna dla rozwoju średnio
wiecznej architektury szpitalnej 
na dawnych ziemiach polskich.

Miejscowa tradycja na stałe 
związała jednak budynek szpita
la z osobą królowej Jadwigi. 
W późniejszych czasach ulegał 
on wielokrotnie przeróbkom i re
montom, m.in. na początku XVII 
i w XIX w.
Biecki szpital zlokalizowany zo
stał w sposób typowy dla szpita
li średniowiecznych - na skraju 
miasta, w bezpośrednim są
siedztwie murów miejskich. Nie

byt to oczywiście szpital w dzi
siejszym tego słowa znaczeniu. 
Byt przede wszystkim domem 
dla ubogich, czasowym lub trwa
łym przytułkiem dla podróżnych, 
sierot, podrzutków, starców 
i chorych. Nadane szpitalowi 
w Bieczu wezwanie Świętego 
Ducha należało do najpopular
niejszych wezwań szpitalnych 
w średniowiecznej Polsce. Rów
nież charakterystyczne było usy
tuowanie w sąsiedztwie kościoła 
pod tym samym wezwaniem. 
Budynek wzniesiono na pianie 
wydłużonego prostokąta. Został 
on częściowo podpiwniczony, 
miał dwie kondygnacje. Ściany 
wschodnią i zachodnią pokryto 
rombowym wzorem zendrówko- 
wym. Zachowane w ścianie 
wschodniej, a odkryte w wyniku 
badań architektonicznych pier
wotne wejście do budynku ufor
mowane jest z cegieł i ma ostro- 
tukowy wykrój. Artystyczny wy
raz szpitala wzbogaca skromna, 
pierwotna, prostokątna wnęka 
w ścianie zachodniej oraz wsta
wione wtórnie dwa bogato profi
lowane późnogotyckie portale 
pochodzące zapewne z bieckie- 
go zamku.
Bez wątpienia biecki szpital byt 
najdłużej działającą instytucją na ■»

Pokwitowanie dla wpłacającego

zł........................................................................
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wpłacający............................................................. wpłacający............................................................. wpłacający..............................................................
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terenie Małopolski - przestał peł
nić pierwotne funkcje dopiero 
kilka lat po drugiej wojnie świa
towej. Wkrótce w budynku szpi
tala ulokowano internat miejsco
wego liceum, a z czasem obiekt 
ten i jego najbliższe otoczenie 
stały się przedmiotem licznych 
badań archeologicznych i archi
tektonicznych. Doprowadziły 
one - bodaj na równi z niechlub
nymi działaniami Pracowni Kon
serwacji Zabytków - do dewa
stacji i częściowego zniszczenia 
tego cennego obiektu. Przez kil
kanaście lat budynek stal opusz
czony i nie zabezpieczony, po
zbawiony drzwi, okien, stropów 
i rynien, z częściowo odkopany
mi fundamentami. Sytuacja za
częta się zmieniać w 1997 r., kie
dy powołano do życia oddział 
Caritas w Bieczu, którego głów
nym zadaniem ma być - po 
wcześniejszej adaptacji budyn
ku szpitala - prowadzenie hospi
cjum dla ubogich im. św. Królo
wej Jadwigi. Pierwszym widocz
nym symptomem zmian stało się 
trwałe ogrodzenie budynku szpi
tala i otaczającej go dziatki. 
W czerwcu 1998 r., w pierwszą 
rocznicę kanonizacji Jadwigi, na 
placu przyszpitalnym, w miejscu 
zniszczonego na przełomie XVIII 
i XIX w. kościoła św. Ducha, 
wzniesiono i poświęcono pa
miątkowy krzyż, dokonując tym 
samym symbolicznej resakrali- 
zacji zapomnianego niemal 
przez wszystkich miejsca.

Andrzej Laskowski

Muzealna oferta
Muzeum Żup Krakowskich w Wie

liczce stanowi przykład niezwykle 
prężnie działającej instytucji kulturalnej, 
która zajmuje się nie tylko pracą badaw
czą i gromadzeniem zbiorów, lecz stara 
się również popularyzować swój doro
bek. Poprzez organizację różnorod
nych imprez (wystawy, prelekcje, kon
certy) MŻK funkcjonuje jako wszech
stronne centrum naukowo-kulturalne, 
które ma za zadanie pomóc społeczeń
stwu w korzystaniu z historyczno-arty- 
stycznej spuścizny przeszłości. Przy
kład takiej udanej, popularyzatorskiej 
inicjatywy stanowi wystawa „Skarby 
Ziemi - kwarc” (02.01.-28.02.1999 r.), 
która została przygotowana dla szer
szego grona odbiorców. Ekspozycja 
umiejętnie scalała wiedzę geologiczno- 
-historyczną, ciekawie prezentując przy 
tym różnorodne praktyczne zastosowa
nia tego ważnego minerału. Duże walo
ry estetyczno-poznawcze wystawy 
sprawiły, że nawet dla laików była to 
cenna propozycja. Inną stanowi cykl 
wystaw „Z Wieliczki rodem”, adresowa
ny szczególnie do mieszkańców nasze
go miasta. Wystawy te mają nie tylko 
charakter poznawczy, pełnią również 
ważną funkcję w kreowaniu tożsamości 
obywateli Wieliczki i kształtowaniu świa
domości wspólnych korzeni „małej oj
czyzny". Od 5 marca do 21 maja br. 
mieszkańcy miasta mają okazję podzi
wiać malarstwo Stefana Rzepeckiego, 
a od 14 kwietnia mogą zajrzeć do wnę
trza typowego mieszkania górniczego 
(ekspozycja „Mieszkanie górnika” pre
zentowana do 17 września w cyklu wy
staw „Wnętrza rzemieślnicze, mieszkal
ne i handlowe Wieliczki”, stwarzających 
wieliczanom możliwość wnikliwego za
poznania się z historycznymi realiami 
codziennego życia w mieście). Imprezą 

o bardziej podniosłym charakterze, 
związaną z kanonizacją błogosławionej 
Kingi, patronki m.in. górników wielic
kich, będzie na pewno ważna wystawa 
„Życie i działalność bt. Kingi” (27.05.- 
15.06. 1999) oraz uroczysta sesja na
ukowa pod tym samym tytułem. Termin 
wystawy nieprzypadkowo został ustalo
ny w czasie kolejnej papieskiej wizyty. 
Mamy nadzieję, że to wydarzenie kultu
ralne, upamiętniające kult bt. Kingi, bę
dzie ciekawym akcentem artystycznej 
oprawy pobytu Ojca św. w Polsce.
Rok 1999 - to również 60-lecie wybu
chu drugiej wojny światowej. Muzeum 
przygotowuje ekspozycję poświęconą 
tej rocznicy. Pragnąc uniknąć zbędne
go patosu, a jednocześnie sprowoko
wać do wartościowej refleksji histo
rycznej, nadano ekspozycji znamienny 
tytuł - motto zaczerpnięte z Medalio
nów Z. Nałkowskiej: „Ludzie ludziom 
zgotowali ten los" (01.09.-15.11.1999). 
Jako jedna z najbardziej atrakcyjnych 
wystaw bieżącego roku zapowiada się 
prezentacja „Zamki małopolskie" 
(11.06.-15.08.). Te dawne budowle 
obronne niezmiennie budzą emocje 
i podziw. Któż bowiem nie lubi zwie
dzać starych zamków czy ruin, gdzie 
historia wręcz dotykalnie przemawia 
do współczesnych gości? Wystawa 
w MŻK pozwoli bliżej przyjrzeć się 
świadectwom dawnego funkcjonowa
nia zamków, które kiedyś zamieszka
ne, pełniły różne funkcje reprezenta
cyjne i obronne. Kolejna wystawa 
„Dawne górnictwo Harzu" (18.06.- 
31.12.) będzie przykładem bardziej 
specjalistycznej ekspozycji, skierowa
nej do odbiorców zainteresowanych 
historią techniki górniczej (prezentacja 
maszyn do transportu i odwadniania, 
stosowanych w górnictwie kruszco

wym od XVII do XIX w. w kopalniach 
gór Harzu). Muzeum Żup Krakowskich 
organizuje także od lat interesujące 
koncerty muzyki kameralnej. Nastrojo
wa atmosfera Sali Gotyckiej w Zamku 
Żupnym stwarza doskonałe tło dla pre
zentacji profesjonalnych wykonań mu
zyki znanych kompozytorów. W każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 
16.00 odbywają się tam „Koncerty wie
lickie”. Jeszcze bardziej atrakcyjne bę
dą imprezy letnie, organizowane na 
dziedzińcu zamkowym (27.06., 25.07., 
26.09.1999) pod ogólnym tytułem „Po
południe ze Straussem”, w wykonaniu 
Galicyjskiego Zespołu Kameralnego 
„Obligatio” pod kierownictwem mu
zycznym Jerzego Sobeńki. Odbiór 
muzyki na wolnym powietrzu, wśród 
średniowiecznych murów stanowi nie
powtarzalne przeżycie estetyczne. Wy
darzeniem artystycznym dużej klasy 
było Misterium Pasyjne „Dies Irae" 
w wykonaniu oo. salezjanów w marcu 
br. w niesamowitej, wręcz baśniowej 
atmosferze komory Długosza na trze
cim poziomie kopalni soli. Komora 
Długosza będzie również stanowić 
scenerię koncertu słynnej Capelli Cra- 
coviensis pt. „Polska muzyka epoki 
średniowiecza” (24.07.1999).
MŻK zajmuje się też z dużym powo
dzeniem działalnością edukacyjną 
w dziedzinie muzyki. Stałym punktem 
są koncerty umuzykalniające dla mło
dzieży, które odbywają się w Sali Go
tyckiej Zamku Żupnego zwykle w go
dzinach przedpołudniowych. Spotka
nia te stanowią autentyczne źródła 
wiedzy dotyczącej historii muzyki, po
staci kompozytorów czy różnorodnych 
inspiracji twórczości muzycznej.

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

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

III. Ogłoszenia drobne
- jedno słowo - 70 gr
- jedno słowo w ramce - 1 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych 
opiekunów zabytków udzielana jest zniżka w wyso
kości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace re
dakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku dostar
czenia przez zleceniodawcę ogłoszenia gotowego do 
druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 10%. 
Podatek VAT doliczany jest do zleceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodar
czych w wysokości 22% ceny reklamy-ogtoszenia;
- osób prywatnych nie prowadzących działalności 
gospodarczej w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy numery przyj
mowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084- 
77578-270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy wpłata). Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 10 egz. każ
dego numeru - 25-procentowy rabat. Prenumerata zagra
niczna jest o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie 
pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 834-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można naby
wać w Oficynie Wydawniczej AMOS, w księgarni „Naukowej 
im. Bolesława Prusa” (Warszawa, ul. Krakowskie Przed
mieście 7) oraz w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami 
(Warszawa, ul. Piękna 44a). Sprzedaż „Spotkań z Zabytka
mi” prowadzą:

BOCHNIA: Księgarnia „U Jacka”, ul. Wolnica 5
BRZEG: Muzeum Piastów Śląskich, pl. Zamkowy 1, Zamek 
BYTÓW: Muzeum Zachodnio-Kaszubskie, ul. Zamkowa 2 
CIECHANÓW: Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
CZĘSTOCHOWA: Antykwarnia „Niezależna”, 
ul. Kopernika 4
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej, 
al. NMP 65
DUBIECKO: Muzeum Ignacego Krasickiego 
JAWOR: Muzeum Regionalne, ul. Klasztorna 6 
KAZIMIERZ DOLNY: Muzeum Nadwiślańskie, 
ul. Senatorska 11
KIELCE: Księgarnia „Glob-Tour”, ul. Paderewskiego 32 
KROTOSZYN: Oddział PTTK, Mały Rynek 1
LUBLIN: Muzeum Wsi Lubelskiej, ul. Warszawska 96 
ŁÓDŹ: Muzeum Centralne Włókiennictwa,
ul. Piotrkowska 282
PRZEMYŚL: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 
pl. Czackiego 3
RADOM: Antykwariat, ul. Żeromskiego 69 
SZCZECINEK: Muzeum Regionalne, ul. ks. Elżbiety 6 
WARSZAWA: Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52 
Sklep Podróżnika, ul. Kaliska 8/10 
WARTA: Muzeum Miasta i Rzeki Warty, 
ul. 20 Stycznia 26
WROCŁAW: Muzeum Narodowe,
pl. Powstańców Warszawy 5 
ZABRZE: Muzeum Górnictwa Węglowego, ul. 3 Maja 19 
ZAKOPANE: Księgarnia Górska, ul. Zaruskiego 
ŻNIN: Muzeum 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 do
datkowych 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 III kwartał 1999 r. do 5 czerwca br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
V. TKANINY DEKORACYJNE

5. Pasy kontuszowe XVIII w.

Pasy kontuszowe - to specyficzny rodzaj dekoracyjnego wy
robu tkackiego, który nie był przeznaczony do ozdoby wnę
trza, lecz do upiększenia ubioru. Od XVII w. stanowiły one 
ulubiony dodatek do polskiego męskiego ubioru narodowe
go - początkowo wiązano je na żupanie. a od XVIII stulecia 
na kontuszu.
Podobnie jak polski ubiór szlachecki, tak i tkane pasy mają 
rodowód wschodni. Ich kształt, kolorystyka i ornamentyka, 
sposób wykonania i dobór surowców zostały opracowane 
w krajach Orientu: Indiach, Persji i Turcji, gdzie używano 
pasów z tkaniny do przepasywania kaftanów i sporządzania 
turbanów. Wraz ze wzrastającą w XVII stuleciu orientaliza- 
cją ubioru szlacheckiego rozpowszechniła się w Polsce mo
da na wschodnie pasy, sprowadzane z Persji i Turcji, głów
nie za pośrednictwem skupionych we Lwowie kupców or
miańskich. Pasy takie pasowały do pozbawionego innych 
ozdób męskiego ubioru, odpowiadały też sarmackiemu za
miłowaniu do tkanin połyskliwych, kolorowych, pokrytych 
zgeometryzowanymi motywami roślinnymi. Toteż duże za
potrzebowanie na tkane pasy spowodowało, że już w końcu 
XVII w., a zwłaszcza w XVIII stuleciu powstały w Polsce 
liczne persjamie - wytwórnie pasów kontuszowych.
Polskie pasy kontuszowe przejęły schemat kompozycyjny pa
sów wschodnich, choć w poszczególnych persjamiach mody
fikowano pewne szczegóły ornamentalne tych tkanin. Miały 
one 4 - 5 m długości i około 60 cm szerokości. W zakończo
nych frędzlami krańcach tkaniny wyodrębniano prostokątne 
pola (głowy), dekorowane dwoma lub trzema stylizowanymi 
motywami symetrycznych gałązek z kwiatami, bukietów 
kwiatów, rzadziej owali, wypełnionych roślinnym ornamen
tem. Brzegi pasa obiegała wąska bordiura (szlaczek) z moty
wem linearnej wici roślinnej. Pozostała powierzchnia tkaniny 
(wciąż) dzielona była poprzecznie na wąskie paski (pólka), 
pokryte drobnym ornamentem geometrycznym lub roślinnym; 
niekiedy wciąż w całości dekorowano jednolitym, drobnym 
wzorem geometrycznym. Pasy tkano z jedwabnych nici osno
wy oraz ze złotych lub srebrnych nici wątku, całkowicie kryją- 
cych tło (pasy lite), lub też nić metalową wprowadzano tylko 
do głów i szlaczka (pasy półlite). Wytwarzano też pasy z sa
mego jedwabiu. gdzie nić żółtej barwy imitowała złoto.
Najstarsza polska persjamia powstała w Słucku na początku 
lat czterdziestych XVIII w., a sławę swą zawdzięczała kieru
jącemu manufakturą ormiańskiemu tkaczowi, Janowi Ma- 
dżarskiemu. On to stworzył najbardziej znany typ polskiego 
pasa kontuszowego, zwanego słuckim, z wyraźną linią 
uproszczonych ornamentów szlaczków, pólek i roślinnych 
motywów w głowach, o żywych, czystych kolorach. Podział 
kolorystyczny przebiegał często wzdłuż pasa (pas dwustron
ny) lub po obu jego stronach (pas czterostronny). Dawało to 
możliwość dostosowania pasa do barwy kontusza czy oko
liczności (np. czarny odcień do uroczystości żałobnych).
Inny Ormianin, Paschalis Jakubowicz, założył w 1788 r. du
żą wytwórnię pasów w podwarszawskim Lipkowie. Odzna
czały się one urozmaiconą ornamentyką, z przewagą buj
nych motywów kwiatowych oraz umiejętnym połączeniem 
wschodnich tradycji z wzorami ówczesnej sztuki zachodnio
europejskiej.
Natomiast wyraźna chęć upodobnienia do tkanin francu
skich cechowała pasy produkowane w Grodnie, w jednej 

z manufaktur tkackich Antoniego Tyzenhausa. objętej spe
cjalnym protektoratem króla Stanisława Augusta. Do Grod
na sprowadzono w 1768 r. Francuza. Vincenta Dupinay. któ
ry wprowadzał do tradycyjnego schematu kompozycji pa
sów rokokowe wzory cieniowanych, drobnych kwiatów na 
pólkach i lekkich, asymetrycznych wiązanek kwiatowych 
w głowach.
Inny francuski mistrz tkacki, Francois Selimand. który roz
poczynał działalność w Grodnie, w 1778 r. przeszedł do per- 
sjami w Kobyłkach koło Warszawy. Przez kilka lat tworzył 
tam pasy kontuszowe o orientalno-polskim charakterze: 
z oszczędną dekoracją pólek, które często zastępowały jed
nolity ornament „karpiołuski”, o symetrycznych, wycinan
kowych motywach kwiatowych w głowach. Działający tak
że w Kobyłkach do 1791 r. jego rodak, Filsjean. wykonywał 
natomiast pasy, ściśle wzorowane na wschodnich: utrzyma
ne w żywych barwach, z typowo orientalnym motywem goź
dzika, trzykrotnie powtórzonego w głowach pasa.
Najpóźniej produkcja pasów kontuszowych rozwinęła się 
w Krakowie i to nie w dużych manufakturach, lecz w nie
wielkich warsztatach rzemieślniczych. Od około 1785 r. 
działała tam pracownia Franciszka Masłowskiego, wytwa
rzająca pasy o wysokiej jakości technicznej, ale artystycznie 
wzorowane na produkcji innych krajowych persjarni. Pozo
stałe warsztaty krakowskie na ogół prymitywizowały orna
ment, posługiwały się gorszym surowcem, co dawało w re
zultacie słabe efekty artystyczne i kolorystyczne.
Mimo pokaźnej produkcji polskie persjamie, mające kłopoty 
z zaopatrzeniem w odpowiednie surowce i znalezieniem umie
jętnych tkaczy, nie pokrywały w pełni wielkiego zapotrzebo
wania na pasy kontuszowe, spowodowanego także dyktowaną 
patriotyzmem modą na ubiór narodowy pod koniec istnienia 
Pierwszej Rzeczypospolitej. Zamawiano zatem pasy kontuszo
we także w największym ośrodku tkactwa francuskiego - 
w Lyonie. Twórcy francuscy, chcąc zadowolić polskich klien
tów, proponowali im różnorodne pasy: wzorowane na perskich 
i tureckich, naśladujące wyroby ze Słucka lub Lipkowa, a tak
że nie spotykane w Polsce pasy z pojedynczą kompozycją 
w głowach, utrzymane w pastelowej kolorystyce.
Tkane pasy kontuszowe zarówno wschodnie, jak i rodzime 
czy lyońskie, były stosunkowo drogie. Toteż uboższa 
szlachta często zadowalała się ich imitacjami: pasami z płót
na drukowanego w barwne wzory (sporządzano je w drugiej 
połowie XVIII w. w Niemirowie) czy wytwarzanymi domo
wym sposobem pasami, w których charakterystyczny wzór 
był haftowany na bawełnie lub płótnie.
Pasy kontuszowe, cenna i oryginalna ozdoba polskiego 
ubioru narodowego, nie odeszły w zapomnienie wraz ze 
zmierzchem narodowej mody w XIX stuleciu. Ich kolorysty
ka i ornamentyka oddziałały na inne tkaniny dekoracyjne, 
np. makaty buczackie czy „ladowskie” żakardy, o czym opo
wiemy w następnych odcinkach naszego cyklu.

Anna Sieradzka
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1. Pas kontuszowy dwustronny, półlity 
(Stuck, druga potowa XVIII w.)

2.3. Pas kontuszowy czterostronny, lity 
z Lipkowa (2) i Grodna (3) 

(druga połowa XVIII w.)

4.5. Pas kontuszowy dwustronny, lity 
z Kobyłek (4) i Krakowa (5) 
produkcji F. Masłowskiego 

(druga połowa XVIII w.)

6. Pas kontuszowy czterostronny 
(Lyon, druga połowa XVIII w.)

(ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie)



Stary Sącz
Jest to jedno z najstarszych miast w południowej Polsce (lokacja około 
1270 r.). Malowniczo położone w widłach Dunajca i Popradu, stanowiło 
niegdyś centrum gospodarcze i kulturalne ziemi sądeckiej. Utraciło swo
je znaczenie po założeniu w 1292 r. Nowego Sącza, a całkowity upadek 
nastąpił w XIX w., kiedy znalazło się pod zaborem austriackim. W Starym 
Sączu zachował się średniowieczny układ urbanistyczny; obecna zabu
dowa rynku pochodzi z XVII-XIX w. Najcenniejszym obiektem zabytko
wym związanym z początkami miasta jest zespół klasztorny klarysek, 
ufundowany w 1280 r. przez księżnę Kingę. W jego skład wchodzi kościół 
Świętej Trójcy, wznoszony etapami od końca XIII w. do 1332 r. oraz klasz
tor powstały w 1601-1604 r. Cały zespół na początku XVII w. otoczony zo
stał murem obronnym z basztą pokrytą gontowym dachem. W kościele 
i klasztorze znajdują się liczne dzieła sztuki oraz pamiątki po bł. Kindze. 
W czasie czerwcowej wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce Stary Sącz 
będzie jednym z miejsc odwiedzin Ojca Świętego - ma się tu odbyć 
kanonizacja bł. Kingi.

1. Rynek - zabudowa z XVII-XIX w. 
2. Zabudowa z XIX w. przy ul. Kazimierza Wielkiego 
3.4.5. Zespół klasztorny klarysek - baszta z XVII w. 

w południowej części murów obronnych (3), 
szczyt zachodni kościoła 

oraz górny odcinek murów obronnych (4), 
wejście do kościoła z wewnętrznego dziedzińca (5)


