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Od redakcji
Z bieżącego odcinka cyklu „Zabytki 
i prawo” (s. 4) dowiemy się, jakich 
prac bez zezwolenia nie można wyko
nywać w obiektach zabytkowych. Za
strzeżeń tych jest sporo, ale przecież 
chodzi o przetrwanie naszego dzie
dzictwa z jak najmniejszymi zmiana
mi. W numerze prezentujemy kilka 
miejscowości: Dobromil na Kresach 
(s. 8), Sarnową w Wielkopolsce (s. 15), 
nadliwiecki Wyszków na Podlasiu 
(s. 17) oraz Strzelce Krajeńskie 
(okł. s. IV). Wszystkie je łączy jedna 
cecha - są prawie zupełnie nie znane, 
ich nazwy niewiele mówią, bowiem 
Historia (przez duże H) przeszła tu 
jakby bokiem. Ale przecież każda 
z tych miejscowości - miasteczko czy 
wieś - ma swoje własne dzieje i lokal
ną społeczność, która stara się dowie
dzieć jak najwięcej o swojej „małej 
ojczyźnie”. Kiedy przejeżdżamy 
przez kraj, czasami warto zatrzymać 
się właśnie w takim mało znanym 
miejscu - może ono okazać się nie
zwykłe z różnych powodów, także ze 
względu na zupełnie nie znane obiek
ty zabytkowe. Tym samym podsuwa
my Czytelnikom kolejny temat, jakim 
warto zająć się w czasie letnich wę
drówek. Przypominamy, że zapropo
nowaliśmy Czytelnikom opisywanie 
w „Spotkaniach z Zabytkami” let
nich... spotkań z zabytkami. W nume
rze przedstawiamy także dwa pałace 

na Dolnym Śląsku. W miejscowości 
Szczodre (s. 20) z pięknego „śląskiego 
Windsoru” pozostała zaledwie część 
jednego skrzydła, do czego doprowa
dziła powojenna polityka władz w sto
sunku do zabytków zwanych ponie
mieckimi. Natomiast pałac w Wojano- 
wie (s. 23), mimo że też został znisz
czony, udało się obecnie uratować. 
Z kolei losy budynku starej przędzal
ni (s. 27) w Piotrkowie Trybunalskim 
wydają się przesądzone, bowiem tak 
olbrzymi obiekt raczej nie znajdzie 
kupca. W tym wypadku jest to już 
wynik polityki ostatnich lat - w tym 
samym czasie, gdy na terenie zachod
niej Europy tego rodzaju zabytki 
przemysłowe ratuje się i wykorzystu
je w różny sposób, w naszym kraju 
nic nie rokuje pozytywnych przemian 
w mentalności, świadomości, wreszcie 
obyczajowości.

Przypominamy o ogłoszonym w nu
merze 5,1999 konkursie z okazji dwu
dziestu pięciu lat działalności Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami. Ter
min nadsyłania odpowiedzi na opubli
kowane tam pytania upływa 15 wrze
śnia br. Numer sierpniowy „Spotkań 
z Zabytkami” będzie niespodzianką. 
Możemy jedynie zdradzić, że znajdą 
się w nim m.in. filozoficzne rozważa
nia na tematy bliskie naszemu pismu 
oraz wiele ciekawych artykułów.
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W Zamościu podjęto realizację 
programu sprzedaży nierucho
mości w rejonie Starego Miasta. 
Główne kryteria doboru obiek
tów do sprzedaży - to: uregulo
wany stan prawny, zty stan tech
niczny, porządkowanie frag
mentów Starego Miasta oraz 
estetyka ciągów i osi widoko
wych. Ze sprzedaży wyłączone 
zostały lokale mieszkalne i użyt
kowe w budynkach komunal
nych, znajdujących się w grani
cach zabytkowego zespołu 
śródmiejskiego uznanego za 
pomnik historii. Dotychczas 
sprzedano w trybie przetargów 
25 obiektów zabytkowych. No
wymi właścicielami są w więk
szości przedstawiciele lokalne
go handlu i biznesu. Każdy 
sprzedawany obiekt wyposażo
ny jest w techniczny projekt 
adaptacji użytkowej oraz doku
mentację określającą zabytko
wy charakter obiektu wraz z ka
tegorycznymi warunkami za
chowania tego charakteru. 
Przedsięwzięcie w tej skali jest 
nowatorskie; dotychczas w po
dobnym trybie sprzedano po 
jednej kamienicy zabytkowej 
w Bielsku-Białej i Przemyślu. Je
śli ten sposób rewaloryzacji 
obiektów zabytkowych spraw
dzi się, znajdą się zapewne jego 
naśladowcy w innych starych 
polskich miastach.

* * *

Z okazji tegorocznego Między
narodowego Dnia Ochrony Za
bytków w Bibliotece Jasnogór
skiej o.o. paulinów odbyto się 
uroczyste spotkanie wojewódz
kich konserwatorów zabytków, 
a w następnych dniach - kole
gium konserwatorów w Książu 
koto Wałbrzycha. Na spotkaniu 
zajmowano się przede wszyst
kim sprawami ochrony polskich 
zabytków w aspekcie reformy 
administracyjnej kraju oraz pro
blemem finansowania prac re
montowo-konserwatorskich obie
któw zabytkowych.

* * *

Przy budowie wiaduktu przy 
dworcu głównym PKP w Pozna
niu zatroszczono się o stary wia
dukt, będący zabytkiem techniki 
budowlanej; powstał w 1909 r., 
po drugiej wojnie światowej wpi
sany został do rejestru zabyt
ków. Zachowano jego część 
środkową - trzy przęsła, w któ
rych wymieniono tylko niektóre 
elementy skorodowane oraz 
cztery podpory, pozostałe części 
odtworzono w ich dawnym 
kształcie. Przywrócono nie tylko 
ogólny wygląd starego wiaduktu 
wraz z elementami dekoracyjny

mi, ale także dawne otoczenie: 
schody i plac przed dworcem. 
Nowa część wiaduktu ma więc 
nadal charakter zabytku techniki 
budowlanej.

* * *

W warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych na Wydziale Konser
wacji i Restauracji Dziel Sztuki 
od kilku lat prowadzone są ba
dania obiektów z tzw. marmuru 
królewskiego, stosowanego nie

opisy kolorystyki kamienic. 
Wszystkie pozostałe budynki 
(40 kamienic jest już gotowych) 
- to autorskie projekty współ
czesnych architektów; do zapro
jektowania 21 kamieniczek mają 
być zaproszeni najbardziej zna
ni polscy twórcy. Autentyczne 
w nowych budynkach będą od
kryte w trakcie prac budowla
nych piwnice gotyckie i baroko
we. Po odbudowie znajdą się 
w nich galerie, kluby, kawiarnie, 
restauracje.

(rys. Małgorzata Tabaka)

gdyś jako tworzywo do pomni
ków nagrobnych przedstawicieli 
znamienitych rodów. Badania 
mają na celu powstrzymanie de
strukcji tych cennych kamien
nych zabytków. Stosowana me
toda konsolidacji zwietrzałych 
powierzchni obiektów ma dopro
wadzić do wzmocnienia ich 
struktury. Prace prowadzone są 
w kościołach na terenie naszego 
kraju, a także w kościołach Sło
wacji i Ukrainy. Program badaw
czy finansuje Komitet Badań Na
ukowych PAN.

* * *

W Szczecinie powstaje od fun
damentów stare Podzamcze, 
które zostało zniszczone w cza
sie drugiej wojny światowej. Pla
nuje się budowę w tym miejscu 
140 budynków, wśród nich 
osiem kamieniczek ma być cał
kowicie zrekonstruowanych - 
dwie kamienice barokowe przy 
ul. Siennej zostały już odtworzo
ne. Rekonstrukcja wybranych 
obiektów będzie oparta na 
materiałach znajdujących się 
w szczecińskim Archiwum Pań
stwowym, wśród których są sta
re plany Podzamcza, projekty 
fasad, rysunki detali elewacji, 

* * *

Przyznane zostały medale i na
grody uczestnikom XII konkursu 
na najlepsze prace z zakresu 
ochrony założeń ogrodowych 
w 1998 r. Złoty medal za najlep
sze utrzymanie i pielęgnowanie 
ogrodów otrzymała Petrochemia 
Płock S.A. - przywróciła dawną 
świetność zespołowi patacowo- 
-parkowemu w Srebrnej. Srebr
nym medalem nagrodzony zo
stał Ośrodek Szkoleniowo-Reha
bilitacyjny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego za 
staranną realizację projektu re
waloryzacji założenia patacowo- 
-parkowego i pielęgnację parku 
w Teresinie. Brązowy medal 
otrzymało Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze - Od
dział w Golubiu-Dobrzyniu za 
prace pielęgnacyjne i porządko
we w parku zespołu dworsko- 
-zamkowego. Dodatkowo przy
znane zostały też nagrody za 
prowadzenie tradycyjnych ogro
dów przydomowych.

* * *

Ruiny średniowiecznego kościoła 
w Trzęsaczu - największa atrak
cja turystyczna tej nadmorskiej 

miejscowości - mają być urato
wane. Opracowana została kon
cepcja całego przedsięwzięcia, 
która zakłada, że jedyna ocalała 
ściana budowli zostanie pocięta 
na bloki i po zabezpieczeniu na 
jakiś czas przeniesiona w głąb lą
du. Osuwająca się skarpa ma być 
wzmocniona warstwami z siatki 
i żwiru oraz obsadzona drzewa
mi. U podnóża klifu - w celu za
bezpieczenia skarpy przed ka
mieniami nanoszonymi przez 
sztorm - rozłożona zostanie sta
lowa siatka z betonowym zacze
pem. Na szczycie skarpy powsta
nie fundament, a na nim ustawio
na zostanie ponownie scalona 
i zabezpieczona ściana budowli. 
Władze gminy zamierzają też od
tworzyć fragmenty muru, który 
zawalił się przed trzema laty. Naj
większy problem - skąd wziąć 
środki na sfinansowanie tego 
przedsięwzięcia.

* * *
Zamek pokrzyżacki (1340-1350) 
w Działdowie nie może doczekać 
się zakończenia prac remonto
wych, które podjęte byty jeszcze 
w latach międzywojennych, a po
tem od 1974 r. prowadziły je kolej
ne ekipy konserwatorskie; rozpo
częto również budowę obok zam
ku dużego obiektu z przeznacze
niem na muzeum, bibliotekę i czy
telnię. Od niemal 10 lat wszystkie 
te obiekty niszczeją, zabrakło bo
wiem środków na dokończenie 
remontu zamku oraz kontynuację 
budowy nowej części. Tymcza
sem działdowski zamek mógłby 
stać się największą atrakcją tury
styczną miasta, władze Działdowa 
poszukują więc kupca lub dzier
żawcy, który jednocześnie podjął
by się dokończenia remontu zam
ku. Gmach obok po zakończeniu 
prac na koszt samorządu byłby 
przekazany na potrzeby Urzędu 
Miasta.

* * *
„Bitwa pod Grunwaldem” Jana 
Matejki przez trzy miesiące (od 15 
kwietnia do 15 lipca) prezentowa
na jest w Arsenale w Wilnie. Zdję
cie płótna ze ściany sali Muzeum 
Narodowego w Warszawie, a na
stępnie jego transport i zawiesze
nie w wileńskim Arsenale było 
przedsięwzięciem bardzo skom
plikowanym. Trzeba było w Arse
nale zbudować specjalny po
most, wyburzyć kilka ścian działo
wych, poszerzyć drzwi w sali eks
pozycyjnej, zainstalować nowe 
oświetlenie. Wszystkie trudności 
zostały pokonane i ekspozycja 
dzieła stała się wielkim wydarze
niem w Wilnie; otwarcia wystawy 
dokonał prezydent RP Aleksander 
Kwaśniewski.

DD przeglądy 
poglądy

2



wiedzieć 
więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których nie 
wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie powstały. Jedno
cześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu róż
nych dziel sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. 
ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i ry
sunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne 
niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także na inne pytania związane 
z zabytkami. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się 
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

ww

„Jestem w posiadaniu pokazanego 
na zdjęciu dzbanka i nie wiem, czy 
traktować go jak zabytek, czy też jak 
zwykłe naczynie. Gdyby informacja 
na ten temat nie sprawiła Państwu 
zbyt wiele kłopotu, byłbym za nią bar
dzo wdzięczny".

Jerzy Lesiński 
Łódź

Niestety, ze względów technicznych 
nie możemy pokazać żadnego 
z przesłanych nam zdjęć. Są one 
nieostre, z blikami, a jedno z nich 
nie mieści się nawet w kadrze. Ko
rzystamy więc z okazji, by raz 
jeszcze przypomnieć, że im wię
cej otrzymamy informacji o nie
rozpoznanym przedmiocie, a tak
że im wyraźniejsze będą nadesła
ne zdjęcia lub rysunki, tym łatwiej 
znajdziemy odpowiedź na zadane 
w listach pytania. Z tego też powo
du o wspomnianym wyżej naczyniu 
możemy powiedzieć niewiele. Jest 
to ceramiczny kufel do piwa (praw
dopodobnie pozbawiony przykryw
ki) w kształcie groteskowo ujętej, 
przewiązanej białą chustą głowy ru
dowłosego mężczyzny o zaróżowio
nych i opuchniętych po prawej stro
nie (zapewne z powodu obolałych 
zębów) policzkach. Tego rodzaju 
wyroby znane są między innymi 
z Rosji, a ich produkcją pod koniec 
XIX w. zajmowały się zarówno duże 
fabryki porcelany, jak i drobne 
warsztaty ceramiczne. Są tam one 
zresztą wytwarzane i obecnie, toteż 

sze naczynia nazwane później, od 
przydomku znanego piwosza Her- 
ry'ego Eiwesa („Toby Philpot”) - 
„Toby Jug”. Byty to kufle do piwa 
w kształcie siedzącego na drewnia
nej skrzynce lub beczce dość tęgie
go mężczyzny trzymającego na ko
lanach dzbanek (domyślamy się, że 
byt to dzbanek z piwem). Mężczy
zna - zawsze w stroju marynarskim 
z charakterystycznym trójgrania- 
stym kapeluszem na głowie - mógł 
różnić się nieznacznie na poszcze
gólnych wyrobach typu „Toby Jug". 
Na jednym widzimy go jak pali fajkę, 
na innym trzyma kubek albo też 
obejmuje oburącz dzbanek z pi
wem. Naczynia takie upowszechniły 
się w Anglii w drugiej połowie XVIII 
w. i byty często spotykane w mary
narskich tawernach i pubach. Obec
nie stanowią przedmiot zaintereso
wań kolekcjonerskich wielu tamtej
szych zbieraczy, którzy wyróżnili 
wśród nich wiele odmian (il. 1). Są 
to np. „Admiral Lord Howe”, „Rod
ney’s Sailor” (bez wątpienia koja
rzone z marynarzami pozostającymi 
pod rozkazami narodowych bohate
rów Anglii - admirała Richarda Ho- 
we’a i admirała George’a Rod- 
ney'a), „Bearded Toby Jug” (naczy
nie wyjątkowo przedstawiające bro
datego mężczyznę) oraz „Thin Man” 
(tradycyjne, lecz przybierające po
stać szczupłego mężczyzny). Naj
liczniejszą grupę stanowią tradycyj
ne „Toby Jug” („Traditional”), z kolei 
do rzadszych zaliczymy stangreta

bez szczegółowych oględzin (bądź 
też wspomnianych dodatkowych in
formacji) nie będzie można odpo
wiedzieć wprost na zadane w liście 
pytanie o zabytkowy charakter na
czynia. Ciekawie natomiast przed
stawia się historia najstarszych ta
kich kufli. Jej początek sprowadza 
nas do Anglii, gdzie w połowie XVIII 
w. słynny ceramik ze Staffordshire 
Ralph Wood I wykonał swoje pierw

(„Coachman”) i pastucha („She
pherd”). Jest też wśród naczyń i ta
kie, które przedstawia kobietę, a na
zywane jest od jej imienia i nazwiska 
„Martha Gunn”. Domyślamy się, że 
Marta przede wszystkim lubiła napić 
się piwa. Ale historia wspomina tak
że o tym, że jako kąpielowa z Brigh
ton, miała ona zaszczyt nadzorować 
kilkuletniego księcia regenta (póź
niejszego króla Anglii, Jerzego IV).

Pod koniec XVIII w. naczynia typu 
„Toby Jug" zaczęto wytwarzać także 
w Rosji, a moda na nie trwała niemal 
przez cały następny wiek. Zmieniła 
się jednak tematyka przedstawia
nych postaci. Nie byli to już maryna
rze, ale Turcy i Turczynki (echo suk
cesów militarnych z czasów wojen 
rosyjsko-tureckich), zaś pod koniec 
XIX w. także nieco karykaturalnie uj
mowani chłopi, rzemieślnicy, inteli
gencja. Niekiedy pokazywano ich 
w całej postaci, częściej jednak ku
fle przybierały kształt samych głów. 
Tu widzimy, pochodzący ze zbiorów 
Państwowego Muzeum Ceramiki 
w Kuskowie, a wykonany w latach 
1770-1780 w Fabryce Gardners 
w Wierbitkach pod Moskwą, wysoki 
na 24,5 cm porcelanowy kufel do pi
wa lub kwasu chlebowego, znany 
pod nazwą „Głowa Turka” (il. 2).

* * *
„Niedawno otrzymałem w spadku 
pianino. Wiem tylko, że przywiózł 
je po II wojnie światowej ze Ślą
ska mój pradziadek Józef Filipow

Do takiego właśnie datowania in
strumentu skłania nas przede 
wszystkim obecność w nim roz
wiązań, które nie znajdowały już 

ski - organista. Mam nadzieję, że 
z Waszą pomocą dowiem się cze
goś więcej. Pianino jest czarne, 
mahoniowe, wys. 138 cm, dług. 
135 cm, szerokość 68,5 cm. Kla
wiaturę pokrytą kością słoniową 
wspierają dwie masywne „pod
pórki” w kształcie otworów rezo
nansowych skrzypiec. Nad kla
wiaturą znajduje się intarsjowany 
napis: Hof-lnstrumentmacher Sr. 
Majestat des Kónigs, Traugott 
Berndt, BRESLAU. Ihrer Kgl. Ho- 
heil d. Prinzess Marianne d. Nie- 
derlande. Układ strun jest piono
wy. Wewnątrz znalazłem fragmen
ty gazet i jakiegoś notatnika - nie
stety bez dat. Załączam też „ko
pie” podpisów znajdujących się 
wewnątrz instrumentu. Bardzo 
proszę o określenie wartości tego 
pianina, okresu powstania i poda
nie innych informacji”.

Krzysztof Marciniak 
Dobczyce

zastosowania po wskazanym 
czasie (naciąg prostostrunny 
w kombinacji z mechaniką wie
deńską i górnym układem tłumi
kowym). Także zachowawczy 
kształt konsoli sugeruje, że piani
no (lub przynajmniej jego pierwo
wzór) zostało opracowane w XIX 
w. Natomiast podpisy wewnątrz 
instrumentu i liczby „17. 3. 37”, 
o których mowa w liście, to ślad 
pozostawiony przez konserwato
ra (konserwatorów?) zajmujące
go się (lub zajmujących się?) 
strojeniem instrumentu 17 marca 
1937 r. Wartość rynkową tego pia
nina można szacować na 2-3 tys. 
zl. Warunkiem jest jednak dobry 
jego stan. I to nie tylko pod 
względem walorów estetycznych, 
ale także użytkowych. Podob
nych bowiem instrumentów 
z tego okresu jest w Polsce wiele 
i nie są one zbyt chętnie kupowa
ne.

Pianino wykonane zostało, jeśli 
nie pod koniec XIX w., to nie póź
niej, niż w pierwszych latach XX 
w. we wrocławskiej wytwórni for- 
tepianmistrza Traugotta Berndta. 

ww wiedzieć 
więcej
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Zabytki i prawo

Tym razem radca prawny 
w Urzędzie Generalnego 
Konserwatora Zabytków 

odpowiada na te pytania Czytelników, 
które dotyczą różnych prac, 

np. budowlanych i ziemnych, 
prowadzonych przy obiektach 

zabytkowych.

Prace
konserwatorskie

TADEUSZ JAWORSKI

stawa o ochronie dóbr kultury” stano
wi w art. 21 ust. 1, że wszelkie prace 
i roboty przy zabytkach oraz prace ar
cheologiczne i wykopaliskowe wolno 

prowadzić tylko za zezwoleniem właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. Celem 
prac konserwatorskich jest zachowanie substan
cji zabytku i utrzymanie lub przywrócenie jego 
zabytkowego charakteru. Do prac tych należą te, 
które mają wpływ na ten charakter, a także mogą 
przyczynić się do zmiany otoczenia zabytku lub 
widoku na zabytek.
Nie każdy może wykonywać prace konserwator
skie przy zabytkach nieruchomych. Są to bo
wiem najczęściej prace specjalistyczne, które 
mogą być realizowane jedynie przez osoby 
mające odpowiednie przygotowanie zawodo
we. Kwalifikacje osób, które mogą prowadzić 
prace konserwatorskie przy zabytkach, stwier
dza w formie zaświadczenia wojewódzki kon
serwator zabytków właściwy dla miejsca za
mieszkania osoby ubiegającej się o wydanie ta

kiego zaświadczenia. Właściciel, użytkownik, 
posiadacz zabytku nieruchomego albo wyko
nawca prac konserwatorskich, przed przystąpie
niem do tych prac, obowiązany jest uzyskać ze
zwolenie. Nie wymagają natomiast zezwolenia 
prace konserwatorskie wykonywane przez woje
wódzkiego konserwatora zabytków, drobne pra
ce remontowe wewnątrz i na zewnątrz zabytku, 
nie powodujące zmiany jego układu przestrzen
nego, przeznaczenia lub wyglądu (konserwatora 
należy zawiadomić o zamiarze podjęcia tych 
prac na 7 dni przed ich rozpoczęciem) oraz do
raźne prace zabezpieczające wykonywane w na
głych wypadkach, w tym również wywołanych 
działaniami sił przyrody, z wyjątkiem prac roz
biórkowych (o podjęciu doraźnych prac zabez
pieczających należy konserwatora zawiadomić 
bezzwłocznie).
Zezwolenie na prowadzenie prac konserwator
skich wydaje wojewódzki konserwator zabyt
ków właściwy ze względu na miejsce położenia 
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zabytku. Należy zaznaczyć, że uzyskanie ze
zwolenia konserwatora na prowadzenie prac 
konserwatorskich nie zwalnia od obowiązku 
uzyskania pozwolenia wymaganego przez prze
pisy „Prawa budowlanego” oraz inne przepisy 
szczególne. Wniosek o udzielenie zezwolenia na 
prowadzenie prac konserwatorskich powinien 
w szczególności zawierać:
1) określenie i adres wnioskodawcy;
2) wskazanie właściciela, użytkownika lub po

siadacza - jeżeli wniosek składa przyszły wy
konawca prac konserwatorskich;

3) określenie rodzaju zabytku;
4) wskazanie miejsca położenia zabytku;
5) opis przewidywanych robót przy zabytkach 

nieruchomych lub w ich otoczeniu;
6) odpis decyzji o ustaleniu lokalizacji w wypad

kach, gdy taka decyzja jest wymagana, 
a w odniesieniu do budownictwa mieszkanio
wego - informacji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu;

7) określenie i adres wykonawcy oraz wskazanie 
terminu rozpoczęcia i zakończenia prac kon
serwatorskich przy zabytku.

Wojewódzki konserwator zabytków może uza
leżnić wydanie zezwolenia od przedłożenia 
przez wnioskodawcę projektu technicznego lub 
innych dokumentów niezbędnych do rozpatrze
nia wniosku, np. ekspertyzy konserwatorskiej 
zabytku, dokumentacji historycznej i inwenta
ryzacji. Zezwolenie na prowadzenie prac kon
serwatorskich określa warunki, na jakich zosta- 
je udzielone. Konserwator może w zezwoleniu 
zobowiązać wykonawcę do zawiadamiania go 
o określonych czynnościach przynajmniej na 
jeden dzień przed ich rozpoczęciem. Przy pra
cach konserwatorskich prowadzi się dzienniki 
tych prac, do których wpisuje się ich przebieg 
oraz wyniki i spostrzeżenia. Dziennika tego nie 
prowadzi się, gdy w myśl „Prawa budowlane
go” prowadzony jest dziennik budowy. Konser
wator wpisuje do dziennika spostrzeżenia, 
uwagi i polecenia. Po zakończeniu prac konser
watorskich wykonawca jest obowiązany spo
rządzić dokumentację powykonawczą. Kierow
nik budowy lub kierownik robót, a w razie bra
ku kierownika - wykonawca, jest obowiązany 
bezzwłocznie zawiadomić konserwatora 
o wszelkich okolicznościach ujawnionych 
w toku prac konserwatorskich, które mogą 
mieć wpływ na stan zachowania zabytku. Kon
serwator, po zbadaniu sprawy, może wstrzy
mać roboty lub wydać zarządzenie co do dal
szego ich prowadzenia. Jeżeli ujawnione oko
liczności uzasadniają wprowadzenie zmian do 
zatwierdzonego projektu budowlanego, konser
wator może zażądać uzupełnienia projektu lub 
sporządzenia projektu zamiennego albo zmiany 

zakresu i sposobu prowadzenia prac konserwa
torskich.
Konserwator uczestniczy w odbiorze częścio
wym i końcowym wykonanych prac konserwa
torskich. Przed odbiorem robót konserwator 
sprawdza ich zgodność z wydanym zezwole
niem i prawidłowość sporządzenia dokumentacji 
powykonawczej. W razie stwierdzenia uchybień 
konserwator zgłasza zastrzeżenia na piśmie. 
W razie zgłoszenia zastrzeżeń odbiór, jak rów
nież zezwolenie na użytkowanie zabytku, mogą 
nastąpić dopiero po usunięciu stwierdzonych

uchybień. Warunki prowadzenia prac konserwa
torskich przy zabytkach (zarówno nierucho
mych, jak i ruchomych) oraz kwalifikacje osób, 
które mają prawo prowadzenia tych prac, okre
śla rozporządzenie ministra kultury i sztuki 
z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie 
udzielania zezwoleń na prowadzenie prac kon
serwatorskich przy zabytkach oraz prac arche
ologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich 
prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają 
prawo prowadzenia tej działalności (Dz.U., nr 
16, poz. 55).
„Ustawa o ochronie dóbr kultury” w art. 25 
ust. 1 nakłada na każdego właściciela i użyt
kownika obowiązek dbałości o zachowanie za
bytku nieruchomego. Oznacza to prawny 
obowiązek zabezpieczenia zabytku przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub dewastacją. 
Realizację tego obowiązku zapewnia, oczywi
ście w ograniczonym zakresie, instytucja przy
musu robót konserwatorskich. Wojewódzki 
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konserwator zabytków - po stwierdzeniu, że 
określony zabytek nieruchomy wymaga kon
serwacji - może wydać właścicielowi lub użyt
kownikowi nakaz dokonania robót konserwa
torskich w określonym terminie. Nakaz ten jest 
wydawany na podstawie art. 30 ust. 1 „Ustawy 
o ochronie dóbr kultury” - w porozumieniu 
z organami nadzoru architektoniczno-budow
lanego - w formie decyzji administracyjnej. 
Nakaz może być wy
dany osobie fizycz
nej, osobie prawnej, 
a także jednostce pań
stwowej, niezależnie 
od tego, czy zabytek 
jest użytkowany czy 
też nie. Właściciel lub 
użytkownik powinien 
oświadczyć na piśmie 
(w terminie jednego 
miesiąca od dnia do
ręczenia nakazu kon
serwatora), czy wyko
na nakazane roboty 
we własnym zakresie 
i na własny koszt. Je
żeli nie złoży on ta
kiego oświadczenia 
lub nie rozpocznie al
bo nie zakończy robót 
w określonym termi
nie, albo prowadzi ro
boty w sposób opie
szały, wykluczający 
zakończenie robót 
w ustalonym terminie 
- wówczas roboty 
mogą być wykonane 
ze środków państwo
wych. W tych wy
padkach konserwa
tor podejmuje decyzję o remoncie zastęp
czym, który jest finansowany ze środków 
państwowych. Dochodzenie kosztów remontu 
zastępczego odbywa się w trybie przepisów 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowa
niu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 
z 1991 r., nr 36, poz. 161 z późniejszymi zmia
nami). Wojewódzki konserwator zabytków, 
zamiast ściągać środki wydatkowane na re
mont zastępczy drogą egzekucji administracyj
nej, może zabezpieczyć wierzytelność państwa 
przez wpis hipoteki do księgi wieczystej nieru
chomości.
Minister kultury i sztuki w uzasadnionych wy
padkach, a w szczególności jeżeli roboty kon
serwatorskie nie przynoszą korzyści z punktu 
widzenia gospodarczego, może uznać koszty 
wyłożone przez państwo na remont zastępczy 

- w całości lub w części - za dotację bezzwrot
ną. Uprawnienie do decyzji w tym przedmiocie 
nadaje ministrowi kultury i sztuki art. 31 ust. 4 
„Ustawy o ochronie dóbr kultury”. Decyzja 
w tej sprawie zależy od uznania ministra kultu
ry i sztuki. Prace konserwatorskie nie przynio
są korzyści gospodarczych, jeżeli będą doty
czyć np. odnowienia zabytkowego wystroju 
obiektu albo będą polegać na użyciu kosztow

niejszych materiałów. 
Uznanie kosztów za 
dotację bezzwrotną 
może nastąpić dopie
ro po wykonaniu re
montu zastępczego. 
Osoby prowadzące ro
boty budowlane i zie
mne w razie ujawnie
nia przedmiotu, który 
ma cechy zabytku, są 
obowiązane niezwło
cznie zawiadomić 
o tym zarząd właści
wej gminy i właściwe
go konserwatora za
bytków. Jednocześnie 
są obowiązane zabez
pieczyć odkryty przed
miot i wstrzymać 
wszelkie roboty mogą
ce go uszkodzić lub 
zniszczyć do czasu 
wydania odpowied
nich zarządzeń przez 
konserwatora. Zarzą
dzenie to powinno być 
doręczone nie później 
niż do trzeciego dnia 
od otrzymania zawia
domienia o odkryciu. 
Jeżeli w tym terminie 

zarządzenie nie zostanie doręczone, wówczas 
przerwane roboty mogą być podjęte. Powyższe 
zasady postępowania ustala art. 22 „Ustawy 
o ochronie dóbr kultury”; dotyczy on prac bu
dowlanych oraz szeroko pojętych prac ziem
nych, jak: kopanie fundamentów, budowa 
dróg, kopanie studni i rowów melioracyjnych, 
tuneli itp. Na tego rodzaju prace nie jest wyma
gane zezwolenie konserwatora, chyba że mają 
być prowadzone na terenie wpisanym do reje
stru zabytków. Obowiązek powiadomienia 
właściwych organów oraz zabezpieczenia 
przedmiotu o cechach zabytkowych ujawnio
nego podczas prac budowlanych lub ziemnych, 
spoczywa na kierowniku budowy, a w razie je
go nieobecności na osobie kierującej robotami.

Tadeusz Jaworski

(rysunki: Małgorzata Tabaka)
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Wokół jednego zabytku

Zagadkowa płyta

W 1947 r. podczas rozbiórki 
zniszczonego w powstaniu 
warszawskim domu przy 

ul. Zakroczymskiej znaleziono że
liwną płytę kominkową z renesanso
wym motywem. Płyta umieszczona 
była ongiś na tylnej ściance wnęki 
kominka, później została zabudowa
na piecem; zaopiekowało się nią Mu
zeum Narodowe w Warszawie. Płyta 
ma wymiary: 99,5 cm wysokości i 70 
cm szerokości, a największa grubość 
wynosi około 2,7 cm: ciężar płyty 
można oszacować na około 130 kg. 
Pierwsze informacje o płycie wraz 
z jej zdjęciem opublikował Kazi
mierz Gierdziejewski (Zarys dziejów 
odlewnictwa polskiego, Śtalinogród 
[Katowice] 1954). Pod względem 
kompozycji płyta podzielona jest po
ziomo na trzy pola. W polu dolnym 
artysta umieścił dwa medaliony oto
czone dekoracją roślinną: w jednym 
znajduje się głowa mężczyzny w heł
mie, a w drugim - głowa kobiety 
w czepku. U spodu umieszczono da
tę „ANNO DOMINI 1543”. W środ
kowym, największym polu przedsta
wiono scenę biblijną o miłosiernym 
samarytaninie na tle miasta z liczny
mi wieżami i napisem „JERUSA
LEM”. Umieszczono tu też prosto
kątną tabliczkę z uszkodzonym napi
sem: „PHIL.. P SOLM” lub „SOL- 
DE”. U dołu tego pola znajduje się 
kolejny, ale nieczytelny napis w ję
zyku niemieckim. W górnym, wą
skim polu płyty umieszczono cen
tralnie medalion podtrzymywany 
przez satyra i syrenę, wkomponowa
ny w motyw roślinny. Medalion za
wiera dwie tarcze herbowe: na jednej 
są dwie skrzyżowane lufy armatnie, 
na drugiej monogram ze splecionych 
ze sobą liter „SK”. Na otoku meda
lionu umieszczono napis, który z tru
dem można odczytać: „PETER.. 
R..IST/E/YSEN + URD..KURT..
SCH..R..E+ABGUSSER”.
W 1952 r. na potrzeby Muzeum Na
rodowego w Warszawie wykonano 
w Instytucie Odlewnictwa w Krako
wie analizę chemiczną i badania 
metalograficzne materiału płyty. 
Wyniki nie przyniosły żadnych re
welacji. Stwierdzono, że skład che
miczny oraz mikrostruktura żeliwa 
są typowe dla tego rodzaju odlewów 

wykonanych według ówczesnej 
technologii i nie dają żadnych infor
macji wskazujących na pochodzenie 
płyty. K. Gierdziejewski bez doko
nywania głębszej analizy przyjął, że 
płyta jest wyrobem krajowym lub 
śląskim, co jednak budziło poważne

zastrzeżenia. Do sprawy wrócono 
w 1973 r., kiedy Muzeum Narodowe 
przesłało do Instytutu Odlewnictwa 
w Krakowie dokumentację fotogra
ficzną płyty. Jednak tym razem nie 
udało się ustalić autorów płyty. 
Dopiero w późniejszej literaturze 
niemieckiej (H. Wiibbenhorst, 
„Giesserei”, 1982, t. 69, nr 26, s. 
755, K. Weber, „Konstruiren und 
Giessen”, 1989, t. 14, nr 3, s. 34) 
znalazłem informacje, które pozwo
liły zidentyfikować twórcę modelu 
oraz odlewnika, a także miejsce od
lania płyty. Napis na plakietce 
„PHIL..P SOLM” lub „SOLDE” 
wskazuje jednoznacznie na projek
tanta modelu - Filipa Soldana von 
Frankenberg (1500-1569). Medalio
ny z głowami rycerza i kobiety są 
pod względem formy zbieżne z tego 
rodzaju ozdobami znajdującymi się 

na innych płytach projektowanych 
przez Soldana, np. na odlanych 
w 1539 r. dolnych częściach obudo
wy pieca z biblioteki katedralnej 
w Fritzlar. Ten znany w Niemczech 
mistrz działał w zagłębiu hutniczym 
obszaru Siegen-Nassau i był projek
tantem oraz wykonawcą wielu za
chowanych na terytorium Niemiec 
artystycznych płyt żeliwnych o róż
nym przeznaczeniu. W tym czasie 
oprócz Filipa Soldana działali tam 
inni projektanci modeli, którzy byli 
inspirowani dziełami znanych ów
czesnych mistrzów, m.in. Lukasa 
Cranacha (1472-1553) i Albrechta 
Diirera (1471-1528). Modele rzeź
biono w drewnie gruszy lub lipy 
i wykonywano z nich serie odle
wów. Kolejne mogły być wykony
wane nawet po upływie wielu lat, ja
ko modeli używano wcześniej odla
nych płyt żeliwnych. Tak więc data 
roczna umieszczona na płycie nie 
musi oznaczać roku jej odlania.
W tym samym czasie i na tym 
samym terenie współpracowali 
z Soldanem odlewnicy: Peter von 
Rolshusen i Peter Sorge. Wydaje 
się prawdopodobne, że napis 
w otoku górnego medalionu „PE
TER..R..IST/E/YS EN” odnosi się 
do Petera von Rolshusena. Drugie 
nazwisko trudno jest zidentyfiko
wać. nie ma to jednak istotnego zna
czenia, ponieważ już uzyskane in
formacje wskazują, że płyta została 
odlana w rejonie Siegen-Nassau 
przez P. Rolshusena i drugiego od
lewnika, według modelu F. Soldana 
i że jest importem z tamtego obsza
ru. Niewątpliwie płyta ta jest częścią 
kompletu składającego się z czte
rech płyt wypełniających wnękę ko
minka; trzy pozostałe musiały zagi
nąć.
Właściciele płyt - możliwe, że były 
one specjalnie importowane na ich 
zamówienie - byli ludźmi zamożny
mi i prawdopodobnie mieli kontakty 
z krajami zachodnioniemieckimi. 
Może specjaliści z Muzeum Narodo
wego w Warszawie lub znawcy hi
storii Warszawy potrafią ustalić, kto, 
kiedy i gdzie kazał zamontować te 
płyty.

Kazimierz Sękowski



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Dobromil - kresowe miasteczko

Po drugiej wojnie świato
wej ziemia przemyska 
podzielona została arbi
tralnie wytyczoną granicą. Do

bromil, który zawsze należał do 
tej ziemi, pozostał po jej drugiej 
stronie. Dotychczasowe połą
czenia komunikacyjne ze stolicą 
ziemi zostały przecięte pilnie 
strzeżoną strefą międzypań
stwową, a brak przejść granicz
nych sprawił, że w okolicach 
Dobromila zapanował zastój i to 
na długie lata. Przebiegająca 
w pobliżu miasta tranzytowa li
nia kolejowa, łącząca Zagórz 
z Przemyślem, w kontaktach 
mieszkańców obu państw nie 
miała żadnego znaczenia. 
Wszystkie te okoliczności były 
przyczyną, że Dobromil stał się 
miasteczkiem kresowym, w któ
rym niewiele się zmieniło od 
czasów przedwojennych. Nastą
piło jakby zatrzymanie w czasie 
i może dlatego do tej pory od
najduje się tu bardzo wiele z at
mosfery dawnych miasteczek 
galicyjskich, tak trafnie uchwy
conej we wspomnieniach Miro
sława Żuławskiego.
Początki Dobromila związane są 
z losami wpływowego i potężne
go rodu szlacheckiego Herbur- 
tów, który w XV i XVI w. na te
renie ziem przemyskiej i lwow
skiej odegra! znaczącą rolę oraz 
wydał tylu znakomitych przed
stawicieli, zajmujących pocze
sne miejsce w historii, nauce 
i kulturze ówczesnej Rzeczypo
spolitej. Do najbardziej znanych 
należeli: Walenty Herburt, bi
skup przemyski, uczestnik sobo
ru trydenckiego, Jan Herburt, 
podkomorzy przemyski, a potem 
kasztelan sanocki, prawnik i wy
dawca, wreszcie Jan Szczęsny 
Herburt, starosta mościcki i wi- 
szeński, również wydawca, ale 
też głośny rokoszanin. W 1611 r. 
założył on w Boniowicach pod 
Dobromilem drukarnię kierowa
ną przez Jana Szeligę, w której 
były wydawane dzieła Długosza, 
Kadłubka i Orzechowskiego. 
Herburtowie pochodzili ze Ślą
ska Opawskiego, a na teren ziem 
ruskich zostali sprowadzeni 
przez Władysława Opolczyka. 
Ze względu na to, że zasłużyli 
się w wiernej służbie rycerskiej 
i państwowej, otrzymali wiele 

nadań ziemskich, które później 
pomnażali w drodze kupna i za
pisów rodzinnych. W XIV w. 
założyli siedzibę w Felsztynie, 
w pobliskim zaś Dobromilu Jan 
Herburt w pierwszej połowie 
XVI w. zbudował drewniany za
mek. Do rozwoju Dobromila 
przyczynił się Stanisław Her-

przejął go po bezpotomnym sy
nu Stanisława, o tym samym 
imieniu. Jego rezydencją był 
drewniany zamek w samym Do
bromilu, nazywany niskim zam
kiem, w odróżnieniu od wspo
mnianego murowanego, stojące
go poza miastem i nazywanego 
zamkiem wysokim. Niski zamek 

mil przeszedł w posiadanie Czu- 
ryłłów, Koniecpolskich, Krasiń
skich, a przed samymi rozbiora
mi Lubomirskich. W 1775 r. 
miasto stało się własnością rządu 
austriackiego. Jego mieszkańcy: 
Polacy, Ukraińcy, Żydzi i Niem
cy zajmowali się handlem, rze
miosłem i drobną wytwórczo

burt. kasztelan lwowski i żupnik 
ruski. W 1566 r. miejscowość 
otrzymała prawa miejskie, 
a Herburtowie na górze poza 
miastem rozpoczęli budowę mu
rowanej fortalicji, która miała 
służyć jako obrona i schronienie 
dla okolicznej ludności przed na
padami Tatarów i Turków. Ten 
rodzaj grodu obronnego był bar
dzo charakterystyczny dla ob
szarów kresowych, narażonych 
na ciągłe niebezpieczeństwa ze 
wschodu. Dalszy rozwój Dobro
mila związany był z Janem 
Szczęsnym Herburtem, który 

nie przetrwał do naszych cza
sów; zachowały się tylko jego 
nikłe ślady, opisy wnętrz i wy
posażenia. Jan Szczęsny dokoń
czył budowę wysokiego zamku, 
założył słynną drukarnię i szko
łę. On i jego żona Elżbieta z Za- 
siawskich byli fundatorami 
klasztoru bazylianów w pobliżu 
wysokiego zamku. Ten pierwszy 
klasztor był drewniany, dopiero 
w 1705 r. bazylianie przystąpili 
do budowy murowanej cerkwi 
i klasztoru. Syn Jana Szczęsne
go, Jan Leon był ostatnim Her
burtem, po jego śmierci Dobro- 

ścią. W 1871 r. w pobliżu miasta 
wybudowano linię kolejową 
z Przemyśla do Chyrowa, co 
wpłynęło na ożywienie miasta 
i jego okolic. Charakter miasta 
utrzymał się, gdy po pierwszej 
wojnie światowej znalazło się 
w granicach państwa polskiego. 
Także po następnej wojnie świa
towej, mimo radykalnej transfor
macji w dziedzinie systemu pań
stwowego, małomiasteczkowy 
charakter Dobromila nie zmienił 
się, czego przyczyną był brak 
większych inwestycji w tej oko
licy. Dawna zabudowa, bezpo-
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6.7. Wysoki zamek: 
fragment murów 
ze strzelnicami (6) 
i basteja wejściowa (7)

8. Dzwonnica 
klasztoru 
bazylianów

(zdjęcia: 
Stanisław
Grzelachowski)

średnie otoczenie miasta i oko
liczny krajobraz prawie nie ule
gły przeobrażeniom. Główne 
obiekty zabytkowe: kościół, cer
kiew i ratusz zachowały się 
w dobrym stanie. Jedynie poło
żony poza miastem klasztor ba
zylianów, przeznaczony począt
kowo na koszary, potem szpital 
psychiatryczny, został przebu
dowany. Kościół parafialny jako 
obiekt zabytkowy był dawniej 
wyraźnie niedoceniany. Dopiero 
wyniki badań, związane z akcją 
inwentaryzacyjną przeprowa
dzoną w 1992 r. przez studentów 
historii sztuki Uniwersytetu Ja
giellońskiego przybliżyły pro
blematykę historyczno-arty- 
styczną zabytków dobromil- 
skich, w tym również kościoła 
parafialnego.
Dobromil należał do parafii 
w Felsztynie do 1531 r., kiedy 
Jan Herburt ufundował oddziel
ną parafię. W drugiej połowie 
XVI w. zbudowano murowany 
kościół jednonawowy. Na po
czątku XVII w., od strony połu
dniowej dobudowano do niego 
kaplicę, zwaną kaplicą Herbur- 
tów, a w połowie XVIII w. po 
stronie przeciwnej dostawiono 
podobną kaplicę św. Kingi i za
krystię. Kościół składa się z pro
stokątnej, trzyprzęsłowej nawy, 

jednoprzęsłowego prezbiterium 
zamkniętego trójbocznie, dwóch 
kaplic na planie kwadratu oraz 
skarbca i zakrystii przy prezbite
rium. Obecna forma kościoła 
jest efektem wszystkich faz bu
dowlanych. Dwukondygnacyjna 
fasada została wykonana w cza
sie przebudowy kościoła w 1884 
r. Wolno stojącą dzwonnicę 
obok prezbiterium zbudowano 
w 1910 r. Najbardziej interesu
jące jest wnętrze kościoła. Nawa 
i prezbiterium przekryte zostały 
sklepieniem kolebkowym z ka
setonową dekoracją w formie 
sieci. U nasady sklepienia prze
biega z obu stron pas z niszami 
i wnękami zamkniętymi arka- 
dkami. Takie rozwiązanie skle
pienia jest wyjątkowe na terenie 
ziemi przemyskiej. Natomiast 
już na pierwszy rzut oka można 
dostrzec silne podobieństwo do 
wnętrz renesansowych kościo
łów na Mazowszu, np. w Pułtu
sku, Broku czy Brochowie. Re
alizacje te, jak wiadomo, zwią
zane są z działalnością Jana 
Baptysty z Wenecji. Zbieżność 
stylowa w obiektach położo
nych w odległych od siebie re
gionach jest zastanawiająca.
Po drugiej wojnie na obszarze 
dawnej Małopolski Wschodniej 
nastąpił proces dewastacji
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Spotkanie z książką

Blisko i daleko
Pod poetyckim tytułem Kresy bliskie i dalekie (wydawnictwo 

Universitas, Kraków 1998) ukazata się książka Jana 
K. Ostrowskiego, która w przystępnej formie zaznajamia z histo

rią i zabytkami ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Jed
nocześnie zawiera ona wiele informacji o dzisiejszym stanie 
obiektów zabytkowych znajdujących się na tym terenie i o zwią
zanych z nimi nowych odkryciach. To lepsze poznanie możliwe 
byto dzięki systematycznym badaniom naukowym oraz pracom 
inwentaryzacyjnym, podjętym po 1990 r. przez Instytut Historii 
Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zamek Królewski na Wa
welu; zinwentaryzowano ok. 540 zabytków architektury i zgro
madzono ok. 9000 negatywów oraz wydano 5 tomów inwenta
rza Materiały do dziejów sztuki sakralnej (1993-1997) i 3 tomy 
materiałów z sesji naukowej Sztuka kresów wschodnich (1994- 
1998). „W trakcie badań terenowych - pisze we wstępie autor 
książki - odkryto wiele cennych, zupełnie dotąd nieznanych za
bytków, z renesansowym kościołem w Dobromilu na czele, nie 
mówiąc o znacznej liczbie rzeźb, obrazów i dzieł rzemiosła arty
stycznego”. Dopełnieniem tekstu książki są ilustracje, także ar
chiwalne. Pozycja ta powinna zainteresować wszystkich związa
nych uczuciowo z Kresami, jak również tych, którzy pragną je le
piej poznać, (sg)

obiektów zabytkowych, które 
przeważnie nie użytkowane 
i opuszczone stopniowo nisz
czały i w większości wypadków 
zostały pozbawione wyposaże
nia. Kościół w Dobromilu 
szczęśliwie zachował dawne 
wnętrze w stanie prawie niena
ruszonym. Ostatnio (w 1992 r.) 
z nie wyjaśnionych przyczyn 
spalił się lewy ołtarz boczny, ale 
podjęto już starania o jego re
konstrukcję. Najstarsze elemen
ty wnętrza znajdują się w pre
zbiterium: późnorenesansowe, 
kamienne sakramentarium oraz 
nagrobek dziecka, prawdopo
dobnie z rodziny Herburtów. 
Ołtarze: główny i boczne w na
wie i kaplicach są barokowe. Fi
guralne rzeźby ołtarzowe 
w układzie postaci i modelunku 
szat wykazują związki z twór
czym lwowskim ośrodkiem 
rzeźbiarskim. Wśród nich po
malowany na biało drewniany 
posąg św. Jana Ewangelisty 
z końca XVIII w. dobrze repre
zentuje te wartości. Część obra
zów ołtarzowych, jak wizerunek 
bł. Kingi, pochodzi z XVIII w., 
wśród obrazów powstałych 
w XIX w. kilka jest autorstwa 
miejscowych malarzy z rodziny 
Bogdańskich, np. „Przemienie
nie Pańskie” Pawła Bogdańskie

go w ołtarzu głównym. W nawie 
głównej wyróżnia się ambona 
z XVIII w. o bardzo dynamicz
nej strukturze architektoniczno- 
-rzeźbiarskiej. Dopełnieniem 
wyposażenia są ławki oraz fere
trony z XVIII i XIX w.
Ratusz postawiono na rynku 
w XVIII w., lecz jego obecna 
forma jest rezultatem przebudo
wy w 1892 r. Wielkość tego bu
dynku jest niewspółmierna do 
skali miasta. Przed frontonem 
ratusza znajduje się pomnik 
Adama Mickiewicza z 1903 r. 
Murowana cerkiew pochodzi 
z XIX w. i ma wyposażenie z te
go samego okresu.
Nad Dobromilem górują dwa 
wzniesienia. Na wyższym znaj
dują się ruiny wysokiego zamku, 
popularnie nazywanego Herbur- 
tem, a poniżej niższego szczytu, 
na tle ciemnej zieleni, rysują się 
zabudowania klasztoru bazylia
nów. Wysoki zamek dostępny 
jest od strony wsi Tarnawa, zaś 
klasztor od przedmieścia Hucz
ko. Zamek pozostaje w ruinie od 
XVIII w., kiedy rozpoczęto jego 
rozbiórkę; zachowała się jedynie 
jego część północna, z potężną 
basteją wejściową i fragmentami 
murów bocznych ze strzelnica
mi. Pod koniec XIX w. pozosta
łości zamku zostały objęte 

ochroną konserwatorską i to nie
wątpliwie przyczyniło się do je
go dalszego przetrwania. W tym 
czasie Władysław Łuszczkie- 
wicz dokonał inwentaryzacji ru
in zamku i opublikował studium 
architektoniczne na jego temat. 
Od tej pory jednak systematycz
ne badania historyczno-konser- 
watorskie nie były prowadzone. 
Według Józefa T. Frazika cała 
budowla zamkowa była założe
niem symetrycznym, na planie 
wydłużonego prostokąta, zakoń
czonego z obu stron wielobocz- 
nymi bastejami, w połowie zaś 
podłużnych murów obronnych 
znajdowały się dwie mniejsze 
basteje półokrągłe. Obiekt miał 
charakter wybitnie obronny, 
a jedynymi motywami dekora
cyjnymi były attyka wieńcząca 
i tablica nad bramą wejściową 
z herbem Herburtów i inicjałami 
„S.H.K.L.” (Stanisław Herburt 
kasztelan lwowski). Budowla 
zawdzięcza przetrwanie solidno
ści wykonanych niegdyś murów 
ceglano-kamiennych. Zachował 
się także kompleks klasztorny 
bazylianów, mimo przeprowa
dzonych po wojnie adaptacji, nie 
liczących się zupełnie z charak
terem obiektu; obecnie użytko
wany jest przez prawowitych 
właścicieli. Najbardziej przebu

dowana została cerkiew, którą 
wewnątrz podzielono na kondy
gnacje, a kopula została pozba
wiona hełmu. Potężna, baroko
wa dzwonnica i sam klasztor sta
nowiący oddzielne skrzydło, 
choć mocno zniszczone, nie ule
gły większym przekształceniom. 
Na poddaszu dzwonnicy prze
chowywane są fragmenty wypo
sażenia wnętrza cerkwi z XIX w. 
Obecnie obiekt wymaga grun
townego remontu. Jeszcze jedno 
miejsce związane jest z przeszło
ścią Dobromila - cmentarz pa
rafialny położony na wzgórzu, 
przy drodze w kierunku Przemy
śla. Przy wejściu na cmentarz 
stoi murowana kapliczka, 
a w części środkowej druga 
z 1905 r., wokół której znajduje 
się wiele starych nagrobków 
w nie najlepszym stanie.
Położony tak blisko obecnej 
granicy polsko-ukraińskiej Do- 
bromil z pewnością byłby bar
dziej dostępny, gdyby nie brak 
przejść granicznych w tej okoli
cy. Uruchomienie ich przyczy
niłoby się niewątpliwie do oży
wienia wzajemnych kontaktów, 
a także do możliwości poznania 
tej części ziemi przemyskiej i jej 
zabytków.

Stanisław Grzelachowski
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Zatrocze - rezydencja 
nad jeziorem

Najmłodszą siedzi
bę ordynacji ro
dziny Tyszkiewi
czów wzniesiono na brze

gu Jeziora Trockiego (Gal- 
we) w Zatroczu (lit. Użtra- 
kai). Działo się to na tere
nie dawnych dóbr Korey- 
wów vel Korewów herbu 
Dębno, położonych w nie
wielkiej odległości od Wil
na oraz dwóch innych po
siadłości Tyszkiewiczów - 
Landwarowa i Waki, na
przeciw wyspy z ruinami 
średniowiecznej twierdzy 
wielkiego księcia Witolda 
w Trokach. Projekt wybit
nego architekta warszaw
skiego drugiej połowy XIX 
w. Józefa Hussa, zrealizo
wany w latach 1896-1901, 
połączy! niezwykłe piękno
litewskiego, północnego 
krajobrazu i elegancką ar
chitekturę o charakterze 
śródziemnomorskim. Skro
mną, pięcioosiową fasadę 
niewielkiego, piętrowego, 
wysoko podpiwniczonego 
pałacyku przypominające
go willę włoską, o naro
żach zdobionych boniowa- 
niem, wieńczył belwederek 
z dwiema tarczami z herba
mi Tyszkiewiczów i Czet- 
wertyńskich (Pogoń Ru
ska). Najciekawsza elewa
cja, południowo-zachod
nia, zwrócona w stronę je
ziora, otrzymała głęboką 
wnękę portykową wspartą 
na dwóch kolumnach joń- 
skich, dekorowaną sztuka
teriami o motywach gir
land kwiatowo-owoco-
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wych. Wnętrza pałacowe 
i ich wyposażenie utrzy
mane zostało w stylu Lu
dwika XVI - w kolorach 
białym i złotym. Znaczną 
powierzchnię ścian ozdo
biły lustra. Wokół pałacu 
powstały liczne budowle 
gospodarcze: budynek
mieszczący kuchnie, staj
nie, obora, spichlerz, psiar
nia. Zachowano dawny

przykrytych miedzianymi 
dachami cebulasto-namio- 
towymi, później rozebrane. 
Z tarasu rozciągał się wspa
niały widok na jezioro i wy
spę z malowniczymi ruina
mi średniowiecznego zam
ku (obecnie odbudowane
go). Strome schody, za
mknięte z obu stron balu
stradą tralkową, prowadziły 
z tarasu na brzeg jeziora.

się perspektywicznie na 
wody jeziora, przerzucając 
mostki ponad strumykiem 
płynącym w niewielkim pa
rowie. Do południowo- 
-wschodniej elewacji pała
cu przytykał niewielki 
ogród geometryczny, ze 
strzyżonymi żywopłotami 
bukszpanowymi. Naprze
ciw budynku umieszczono 
kamienną ławę, ozdobioną 

1.2. Elewacja boczna pałacu (1)
i widok na pałac 

od strony jeziora (2) 
3. Jeden z budynków 

gospodarczych

dwór poprzednich właści
cieli położony na zachód 
od nowej siedziby.
Pałac wzniesiono na wyso
kim brzegu cypla jeziora, 
częściowo splantowanym 
i obmurowanym kamie
niem. Utworzono na nim ta
ras, zamknięty tralkową ba
lustradą, ozdobioną wazami 
wspartymi na cokołach. 
Pierwotnie umieszczono na 
nim dwie murowane glo- 
rietty w formie pawilonów, 

Park zaprojektował na
dworny ogrodnik Tyszkie
wiczów, światowej sławy 
francuski projektant i teore
tyk terenów zielonych po
chodzenia belgijskiego - 
Edouard Francoise Andre 
(1840-1911), wcześniej 
znany jako twórca ogrodów 
w Monte Carlo i autor prze
kształcenia w drugiej poło
wie XIX w. słynnego pary
skiego Parku Monceau, 
twórca parków w Połądze 
i Landwarowie. W Zatro- 
czu cały cypel zajmował 
park naturalistyczny, które
go twórca wykorzystał ist
niejący już drzewostan, wy
tyczając aleje otwierające 

balustradą tralkową z wazo
nami. W ogrodzie znajdo
wał się kamienny posąg Ba
chusa ustawiony na wyso
kim postumencie oraz ko
pie antycznych rzeźb. Przed 
fasadą pałacu zbiegały się 
dwie aleje dojazdowe: od 
strony lądu oraz promu, 
niegdyś łączącego Zatrocze 
z gościńcem wileńsko-troc- 
kim. Gazon, dawniej obsa
dzony kwiatami, zamykały 
z dwóch stron aleje obsa
dzone kuliście strzyżonymi 
lipami, pomiędzy którymi 
ustawiono kamienne wazo
ny. Na osi fasady, pośród 
drzew ustawiono skromną 
kamienną ławę.

Pałac w Zatroczu został 
uszkodzony podczas działań 
wojennych w latach 1914- 
1918. Na mocy postanowień 
traktatu ryskiego z 1921 r. 
większość ziem ordynacji 
tyszkiewiczowskiej znalazła 
się poza granicami Rzeczy
pospolitej. Zabrakło finan
sów na odbudowę ze znisz
czeń wojennych i dlatego 
przed 1939 r. rezydencja by
ła tylko częściowo zamiesz
kana. Po drugiej wojnie na 
terenie parku i w budynkach 
gospodarczych umieszczo
no bazę turystyczną, do któ
rej prowadzą znaki informa
cyjne od przedmieść Wilna. 
Do niedawna w pałacu mie
ściła się administracja. 
Prawdopodobnie po 1945 r. 
prowadzono w nim jakieś 
prace remontowe. Po odzy
skaniu przez Litwę niepod
ległości pałac i park opusz
czono, a baza turystyczna 
pozostała nad jeziorem poza 
granicami parku. Zlikwido
wana została linia autobuso
wa dowożąca turystów z od
ległych o 8 km Trok. Prze
prawa łódką przez jezioro 
oferowana przez prywat
nych przewoźników - to du
ży wydatek, toteż dotarcie 
do rezydencji możliwe jest 
własnym środkiem transpor
tu lub na piechotę, ścieżką 
wzdłuż brzegu jeziora. 
Mimo dobrze oznakowanej 
informacji zwiedzających 
jest niewielu. Zarówno 
w 1995 r., jak i obecnie wil
la nie była wykorzystana, 
okna zabito deskami, na mo
rach pojawiły się tabliczki 
informujące o niebezpie
czeństwie, a gazon przed 
podjazdem zamienił się 
w pastwisko dla krów i znik
nęły kamienne wazony 
w alejach okalających traw
nik. Niewielkie, malowni
cze stawki zarosły rzęsą. 
Ostały się jeszcze elementy 
drobnej architektury ogro
dowej: kamienne lawy, wa
zony, kilka kopii rzeźb an-
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4.5. Fragmenty parku

(zdjęcia:
Jolanta B. Kucharska)

tycznych. Na południowym 
brzegu cypla wyrosło osie
dle prymitywnych domków 
wypoczynkowych („dacz” 
skleconych z różnych sta
rych materiałów) i baraków. 
Ostatnio rozważany jest pro
jekt zaadaptowania rezyden
cji dla potrzeb reprezenta
cyjnych Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Litwy lub ja
ko letniej siedziby prezy
denta. Może to pozwoli 
przywrócić do dawnej 
świetności pełen uroku pała
cyk nad jeziorem.

Jolanta B. Kucharska

Pomnik Konstytucji

Nad starym cmentarzem w Gtębo- 
kiem (białoruska dziś część Wi- 

leńszczyzny) góruje wystawiona na 
wzgórzu potężna, dziewięciometrowa 
kolumna. Otoczona obecnie grobami 
stanęła tu zanim około 1810 r. założony 
został cmentarz, a na sąsiednim pagór
ku zbudowano kaplicę. Murowana z ce
gły, otynkowana kolumna posadowiona 
jest na czworokątnym cokole z wnęka
mi, mieszczącymi niegdyś tablice z ła
cińskimi ponoć napisami. Zostały one 
jednak tak dawno usunięte, że pierwotne 
znaczenie obiektu już pod koniec XIX w. 
uległo niemal zupełnemu zapomnieniu. 
Wiązano go z pochodem Napoleona na 
Moskwę (cesarz kwaterował w Gtębo- 
kiem przez kilka dni lipca 1812 r.) lub 
tworzono lokalne legendy. Jedna mówiła 
o upamiętnieniu miejsca, w którym stal 
kiedyś kościółek, druga o pamiątce 
śmiertelnego pojedynku dwóch braci 
o pannę.

Głębocka kolumna stanęła tymczasem 
w 1791 r. lub wkrótce potem jako pomnik 
Konstytucji 3 Maja, wzniesiony najpew
niej z inicjatywy starosty mścistawskiego 
Jana Nikodema Łopacińskiego. Wcze
śniej, w sierpniu 1791 r. starosta „kazał 
wymurować” podobną kolumnę w swych 
dobrach w Leonpolu, na samym brzegu 
Dźwiny, by była widoczna z drugiej, rosyj
skiej już strony. Zaniedbana w dobie roz
biorów, grożąca zawaleniem kolumna 
w Gtębokiem została w latach trzydzie
stych staraniem Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego gruntownie odrestauro
wana. Na jej wyodrębnionym gzymsami 
zwieńczeniu z czterema niszami widnieje 
potężne, „kilkupiętrowe” bocianie gniaz
do. Przetrwała także kolumna leonpolska 
- i z pewnością będzie jeszcze okazja, by 
zaprezentować ją bliżej.

Jarosław Komorowski

(fot. Jarosław Komorowski)
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Mato znane

Sarnowa

Miasteczko to powstało 
na puszczańskim po
graniczu wielkopolsko- 
-śląskim, przy skrzyżowaniu szla

ków handlowych ze Śląska przez 
Gostyń i Śrem do Poznania oraz 
z Głogowa do Kalisza. Początki 
miasta sięgają wieków średnich - 
nazwa „Sarnowo” odnotowana 
została po raz pierwszy w 1387 r. 
Początek późniejszemu miastu 
dał wczesnośredniowieczny gró
dek obronny usytuowany na pół
noc od dzisiejszego rynku. Pełnił 
on zapewne funkcję strażnicy na 
południowej granicy Wielkopol
ski. Na jego miejscu stanął póź
niej murowany zameczek, po któ
rym pozostało dziś jedynie wznie
sienie otoczone z trzech stron fo
są. Od średniowiecza Sarnowa 
była miastem prywatnym. 
W 1407 r. przywilejem Władysła
wa Jagiełły, wydanym Małgorza
cie Donin-Samowskiej i jej syno
wi Jerzemu, została przeniesiona 
z prawa polskiego na niemieckie. 
Właściciele miasteczka zmieniali 
się bardzo często; w drugiej poło
wie XIX w. przeszło w ręce nie
mieckie.
Sarnowa nigdy nie miała murów 
obronnych, choć zapewne w śre
dniowieczu otoczona była wałem 
ziemnym, który bronił dostępu do 
miasteczka i jednocześnie wy
znaczał jego granice. Funkcje 
obronne pełnił zameczek, 
wzmiankowany w dokumencie 
lokacyjnym z 1407 r., zniszczony 
zapewne w czasie „potopu”

1.2. Rynek: ratusz, 
wschodnia pierzeja (1) 
i pierzeja północna 
z wieżą kościoła 
w głębi (2)

3. Kościół św. Andrzeja 
i mur postawiony 
przez protestantów

4. Nieczynna 
stacja kolejowa

(zdjęcia:
Wojciech Mielewczyk)
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szwedzkiego. Do miasteczka pro
wadziły dwie bramy wymienione 
w opisie Sarnowy z 1794 r„ które 
w XIX w. zostały rozebrane. 
Pierwotnie Sarnowa należała do 
parafii w Łaszczynie. W 1421 r. 
stanął w mieście pierwszy ko
ściół. Tę drewnianą świątynię 
ufundowali ówcześni właściciele 
miasteczka, Małgorzata i Jerzy 
Doninowie-Sarnowscy. Na po
czątku XVIII w. zastąpił ją stoją
cy do dziś kościół murowany. 
W 1610 r. w miasteczku działała 
szkoła katolicka, a w 1667 r. 
wzmiankowany jest szpital. 
W średniowieczu miasteczko 
rozwijało się słabo. Niszczone 
było w czasie „potopu” szwedz
kiego i wojny północnej. W 1637 
r. król Władysław IV nadał Sar
nowie przywilej na dwa jarmarki. 
Wobec dużej wymiany handlo
wej ze Śląskiem działała tu ko
mora celna. Intensywniejszy roz
wój miasteczka w XVII w. wiąże 
się z napływem ewangelików 
z Niemiec, głównie rzemieślni
ków, którzy osiedlali się tu 
w XVII i XVIII w. W 1780 r. ów
czesny właściciel miasteczka, 
podkoniuszy koronny Józef Scza- 
niecki, zezwolił im na budowę 
własnego kościoła. Świątynia 
ewangelicka, o konstrukcji drew
nianej, stanęła w zachodniej czę
ści Sarnowy w 1781 r.; rozebrano 
ją po 1945 r.
W końcu XVIII w. w miasteczku 
czynnych było 21 wiatraków. 
Na początku następnego stulecia 
Sarnowa stała się ważnym ośrod
kiem handlu bydłem. Rozwijało 
się tu również rzemiosło, 
a przede wszystkim produkcja 
sukna i płótna. Znaczny odsetek 
mieszkańców zajmował się także 
rolnictwem. Rocznie odbywały 
się tu cztery jarmarki. W 1898 r. 
Sarnowa otrzymała połączenie 
kolejowe z Rawiczem i Kobyli- 
nem.
Miasteczko zachowało regularną 
szachownicę ulic z czasu lokacji: 
ośrodkiem jest rynek o planie 
zbliżonym do kwadratu, z które
go naroży wychodzą po dwie uli
ce. Pierzeje rynku zabudowane są 
zwarcie parterowymi i piętrowy
mi domami kalenicowymi, 
w większości z pierwszej potowy 
XIX w. W centrum stoi klasycy- 
styczny ratusz z 1837 r. Jego pię
trowa, murowana z cegły i otyn
kowana bryła przykryta jest dwu
spadowym dachem naczółko
wym. Pośrodku zachodniej, sied

mioosiowej fasady znajduje się 
główne wejście, umieszczone 
w pozornym ryzalicie o cechach 
neogotyckich, zwieńczonym ro
dzajem sterczynowej attyki. Ry
zalit ten powstał w 1870 r. pod
czas przebudowy ratusza i stał się 
podstawą dla dobudowanej wów
czas wieży zegarowej. Ośmio- 
boczna strzelista wieża z czerwo
nej. nietynkowanej cegły, w stylu 
neogotyckim, ozdobiona jest pi- 
lastrami w formie skaip, gzymsa
mi kordonowymi, sterczynami 
i rzeźbami figuralnymi. Jednak 
„wychodząca" z dolnej części po
łaci dachu, zbudowana w innym 
stylu i odróżniająca się kolorysty
ką od korpusu ratusza, stanowi 
rzadko spotykany dysonans ar
chitektoniczny. Nad wejściem do 
ratusza umieszczono herb Sarno
wy. Budynek ratusza jest dziś 
opustoszały, z murów zaczyna 
sypać się tynk i mimo prowizo
rycznych zabezpieczeń jest on 
dewastowany.
Na wschód od rynku stoi jedyny 
kościół w tym miasteczku. Jest to 
murowana świątynia św. Andrze
ja, wzniesiona w 1718 r. z funda
cji Joanny z Szołdrskich Za
krzewskiej. na miejscu wcze
śniejszej. drewnianej. Przypomi
na o tym tablica z herbem Łodzią, 
inicjałami fundatorki i datą 
„1718”, wmurowana w skarpę 
prezbiterium. Kościół został kon
sekrowany w 1746 r„ a w 1769 r. 
staraniem Marianny Zakrzew
skiej otrzymał wieżę od strony 
zachodniej. Zbudowany jest 
w stylu barokowym; orientowa
ny, jednonawowy, z wnętrzem 
przykrytym pozorną kolebką 
i prezbiterium zamkniętym wie- 
lobocznie. Od północy przylega 
dwukondygnacyjna zakrystia 
oraz kaplica Matki Boskiej Szka
plerznej postawiona na planie 
kwadratu. Druga ośmioboczna 
kaplica Matki Boskiej Różańco
wej dobudowana jest od strony 
południowej i przykryta ośmio- 
dzielną kopułą z latarnią. Czwo
roboczną, dwukondygnacyjną 
wieżę o narożach ujętych w pila- 
stry i ozdobioną profilowanymi 
gzymsami, przykrywa kopulasty 
hełm z latarnią. Wyposażenie ko
ścioła jest w większości baroko
we: architektoniczny ołtarz głów
ny pochodzi z drugiej ćwierci 
XVIII w., a z pierwszej połowy 
tego wieku są również barokowe 
ołtarze w kaplicach oraz ambona. 
Natomiast dwa ołtarze boczne 

z drugiej połowy XVIII w. - to 
już styl rokokowy, podobnie jak 
dekoracja dwóch konfesjonałów 
i chrzcielnica z 1793 r. We wnę
trzu na uwagę zasługują dwa por
trety trumienne, które razem z ta
blicami inskrypcyjnymi i kartu
szami herbowymi zmarłych 
umieszczono na drewnianych ta
blicach w ozdobnych ramach; 
stanowią one rzadko spotykane 
zespoły funebralne. Są to pamiąt
ki po właścicielach Sarnowy: 
Stanisławie Wyskota-Zakrzew- 
skim (zm. 1708 r.) oraz Telesfo
rze Wy skota-Zakrzewskim, kasz
telanie santockim (zm. 1736 r.). 
W kościele znajduje się też płyta 
nagrobna tego ostatniego. Swój 
nagrobek ma tam również inny 
właściciel miasteczka, Józef 
Sczaniecki (zm. 1787 r.). Z ko
ściołem Sarnowskim związana 
jest jeszcze postać Karola Kur
pińskiego; późniejszy słynny 
kompozytor w 1797 r. jako dwu
nastoletni chłopiec pełnił tu obo
wiązki organisty. Proboszczem 
był wówczas jego wuj, Karol 
Wański.
Kościół otacza mur, który po
wstał w dość nietypowych oko
licznościach. Otóż w 1739 r. 
miejscowi protestanci w czasie 
jakiegoś zatargu z katolickim 
proboszczem Lisieckim, publicz
nie go zelżyli. Stanęli za to przed 
sądem, który skazai kilku na wię
zienie, innych na karę grzywny, 
zaś pozostali jako zadośćuczynie
nie musieli na swój koszt posta
wić mur wokół przykościelnego 
cmentarza. Staną! on w 1741 r„ 
a o historii powstania tego „muru 
pokutnego” informuje kamienna 
tablica z łacińskim napisem, 
umieszczona nad furtką prowa
dzącą do plebanii.
Od strony południowej panoramę 
miasteczka urozmaica sylwetka 
wiatraka-koźlaka z końca XVIII 
w., ostatniego z trzech wiatra
ków, jakie po ostatniej wojnie 
stały jeszcze w Sarnowie. Kilka 
lat temu został poddany zabie
gom konserwatorskim, a w 1996 
r. miał stać się ozdobą Muzeum 
Młynarstwa i Wodnych Urzą
dzeń Przemysłu Wiejskiego w Ja
raczu koło Obornik Wielkopol
skich, Oddziału Muzeum Naro
dowego Rolnictwa i Przemysłu 
Rolno-Spożywczego w Szrenia
wie. Zgodę na jego przeniesienie 
wydal ówczesny wojewódzki 
konserwator zabytków w Lesz
nie. lecz mieszkańcy Sarnowy nie 

zgodzili się na oddanie swojego 
zabytku.
Miasta o nazwie Sarnowa nie ma 
już dziś na mapie Polski. Z dniem 
I stycznia 1973 r. zostało ono bo
wiem przyłączone do sąsiedniego 
Rawicza, miasta dużo młodsze
go. bo lokowanego „na surowym 
korzeniu" dopiero w 1638 r.. jed
nak kilkakrotnie większego. Po
łączenie Sarnowy z Rawiczem 
było nie tylko zabiegiem sztucz
nym, ale przede wszystkim przy
czyniło się do ostatecznego upad
ku miasteczka. Wprawdzie od 
centrum Rawicza do Sarnowy 
jest zaledwie około 4 km, to jed
nak brak między nimi ciągłości 
zabudowy, oddziela je bowiem 
pas pól uprawnych o szerokości 
około 2 km. Jedyne połączenie 
stanowi ruchliwa szosa z Rawi
cza do Krotoszyna, nie mająca 
nawet pobocza, nie mówiąc już 
o chodniku. Ponadto kilka lat te
mu zamknięta została dla ruchu 
pasażerskiego linia kolejowa 
przechodząca południowym 
skrajem Sarnowy, w związku 
z czym nieczynna jest stacja kole
jowa w Sarnowie, niszczeją urzą
dzenia stacyjne, zarastają ziel
skiem tory i perony.
Dzisiaj Sarnowa sprawia wraże
nie miasteczka zamierającego. 
Na ulicach nie ma prawie żadne
go ruchu tak pieszego, jak i samo
chodowego; szosa omija Samo- 
wę lukiem od północnego zacho
du. Od czasu przyłączenia do Ra
wicza jedynym czynnym tu urzę
dem jest poczta. Poza tym funk
cjonuje tylko szkoła podstawo
wa, filia biblioteki miejskiej i kil
ka sklepów. Część mieszkańców, 
jak dawniej, trudni się rolnic
twem, część dojeżdża do pracy 
w Rawiczu. Licząca kilkaset lat 
malownicza, zabytkowa miejsco
wość jest dziś tylko jego sypial
nią. pozbawioną własnego życia. 
Wydaje się zapomniana nie tylko 
przez coraz rzadziej odwiedzają
cych ją turystów, ale przede 
wszystkim przez władze miej
skie. Zaniedbany, popadający 
w ruinę samowski ratusz, niegdyś 
symbol odrębnego, samodzielne
go miasta, jest dziś symbolem 
upadku Sarnowy. Tylko nadal 
sprawnie działający zegar na ra
tuszowej wieży miarowo odmie
rza upływający czas i wybija go
dziny, spoglądając z góry na byłe 
miasteczko.

Wojciech Mielewczyk
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Mato znane

Wyszków nad Liwcem

Nadliwiecki Wyszków 
leży na granicy Pod
lasia i Mazowsza, 12 
km na południe od Węgro

wa. Dzisiaj jest to miejsco
wość cicha i senna, mało 
znana i rzadko odwiedzana 

w 1788 r. w stylu późnego 
baroku z fundacji Aleksan
dra Macieja Ossolińskiego, 
miecznika Wielkiego Księ
stwa Litewskiego. Do Osso
lińskich należał wtedy szmat 
okolicznej ziemi, a od kilku 

Kościół nie jest duży, a jed
nak czyni wrażenie budowli 
monumentalnej i reprezen
tacyjnej. Budowniczowie 
starannie o to zadbali. Tę 
monumentalność podkreśla 
obszerny plac przed świąty- 

splendoru przez architektu
rę. Kameralne wnętrze pre
zentuje się świetnie, a wy
posażenie jest jednolicie 
klasycystyczne: murowane 
ołtarze, ambona i chrzciel
nica, organy, stalle i bala-

1. Dostojna 
fasada 
kościoła

przez turystów. Usytuowana 
jest na dość wysokim brzegu 
Liwca, niedaleko ujścia doń 
Kostrzynia; dolinę Liwca 
w tym rejonie przyrodnicy 
pragną uczynić parkiem kraj
obrazowym. Od „wysokie
go” położenia wieś nosi 
swoją nazwę, podobnie jak 
bardziej odeń znany Wy
szków nad Bugiem. By obu 
miejscowości nie mylić ze 
sobą, do nazwy wsi nad 
Liwcem dodaje się niekiedy 
przymiotnik „Węgrowski”.
Pośrodku wsi znajduje się 
obszerny plac rynkowy, 
przy którym wznosi się ko
ściół parafialny, ukończony 

lat również Stara Wieś i mia
sto Węgrów, kupione od 
Krasińskich. Główną sie
dzibę mieli właśnie w Wy
szkowie (pałac zburzono 
w 1918 r.), więc Aleksander 
Ossoliński zapragnął posta
wić odpowiednią do swojej 
godności świątynię. Jej fasa
da jest nieco podobna do fa
sady fary w Węgrowie, którą 
zbudowali kilkadziesiąt lat 
wcześniej poprzedni właści
ciele dóbr, Krasińscy. Osso
liński nie chciał być od nich 
gorszy, skorzystał więc z do
brego wzoru - architektem 
węgrowskiej świątyni był 
Tylman z Gameren. 

nią, ustawioną na jego osi, 
trójdzielna fasada, mur 
i dwie narożne wieże- 
-dzwonnice z wysmukłymi 
hełmami. Nad portalem 
widnieje tablica erekcyjna 
z datą fundacji, herbem To
pór i monogramem fundato
ra. Klasycystyczne epita
fium Ossolińskiego umiesz
czono na lewej z wież; wy
konane zostało w 1824 r. 
i ma formę starożytnej steli. 
Pod tą wieżą Ossoliński na
kazał się pochować. Ko
ściół jest więc nagrobnym 
pomnikiem magnata, typo
wym przykładem dążenia 
do podniesienia swojego 

ski, konfesjonały i ławki, 
meble w zakrystii - wszyst
ko to z około 1790 r. Nad 
głównym ołtarzem dwa 
przytęgie nieco anioły pod
trzymują chustę świętej 
Weroniki, a rozkoszne put- 
to, umieszczone na szczycie 
organowego prospektu, 
uderza pałeczkami w dwa 
perkusyjne kotły. Zachwy
cające są inne figurki, po
chodzące być może 
z warsztatu twórcy ludowe
go: Chrystus Dobry Pasterz 
nad amboną i jako jego pen
dant nad chrzcielnicą św. 
Jan Chrzciciel, a nad konfe
sjonałami Maria Magdalena
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2.3. Detale wnętrza kościoła:
obraz F. Smuglewicza „Ukrzyżowanie Chrystusa” w ołtarzu głównym (2)
oraz na konfesjonale rzeźba Marii Magdaleny
myjącej włosami stopy Chrystusa (3)
4.5. Przydrożne kapliczki: ze św. Janem Nepomucenem (4) i św. Florianem (5)

(zdjęcia: Lechosław Herz)
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włosami umywająca stopy 
Chrystusowi i król Dawid 
z harfą.
Prawdziwą przyjemność 
sprawia również oglądanie 
dzieł malarskich. Wśród ob
razów są kopie obrazów 
włoskich. sporządzone
w XVIII w., oraz dzieła 
Szymona Czechowicza 
(1689-1775), Franciszka 
Smuglewicza (1745-1807) 
i Józefata Łukaszewicza 
(1789-1850). Czechowicz - 
to ulubiony malarz Ossoliń
skich, który najwięcej prac 
zostawił na Mazowszu 
i Podlasiu. W wyszkowskim 

kościele przypisuje się ma
larzowi m.in. obraz 
„Chrzest w Jordanie”. Smu- 
glewicz malował zrazu epi
zody z historii starożytnej, 
a zachęcony przez Hugona 
Kołłątaja zilustrował nie
mal całe dzieje ojczyste. 
Zwraca uwagę monumen
talne „Ukrzyżowanie Chry
stusa” w ołtarzu głównym 
wyszkowskiego kościoła. 
Z kolei Łukaszewicz był na
dwornym malarzem wiel
kiego księcia Konstantego, 
carskiego brata i malował 
niezliczone sceny wojenne, 
wojskowe rewie itd., ale po 

powstaniu listopadowym 
zabrakło mu sponsora. Jego 
sygnowanym dziełem jest 
portret wyszkowskiego pro
boszcza ks. Andrzeja Za
wadzkiego z 1839 r.
Piękne są wyszkowskie 
przydrożne kapliczki po
chodzące z końca XVIII w. 
Dwie z nich są trójboczne, 
mają wklęsłe boki, a górne 
kondygnacje otwarte są 
trzema arkadami, zaś naro
ża ujęte spływami wolut. 
W jednej kapliczce umiesz
czona jest niewysoka baro
kowa rzeźba św. Jana Nepo
mucena. Stoi ona nad rzeką, 

aby święty ten strzegł ludzi 
przed powodziami i przyno
sił potrzebne rolnikom 
deszcze. W drugiej kaplicz
ce znajduje się figura mało 
znanej świętej Notburgi 
(zob. informacja niżej). 
Z kolei przed pożarami 
strzegł Wyszkowa św. Flo
rian umieszczony w czwo
robocznej kapliczce z trze
ma arkadami o koszowym 
łuku. Oprócz tych obiektów 
zachowało się w Wyszko
wie kilka drewnianych do
mów z końca XIX w.

Lechosław Herz

Tyrolska święta

Figura świętej w jednej z trzech barokowych kapliczek 
w Wyszkowie Węgrowskim według Katalogu zabyt
ków sztuki w Polsce przedstawia postać Notburgi. Świę

ta ta urodziła się w Rottenburgu w Tyrolu około 1265 r. 
Była chłopską córką i mając 18 lat poszła na służbę do 
zamku miejscowego magnata Henryka. Przez cały czas 
służby znana była ze swego poświęcenia i współczucia 
dla biednych. Pewnego dnia została przyłapana na roz
dawaniu ubogim resztek jedzenia, które przeznaczone 
było dla zamkowych świń. Bezwzględna żona właścicie
la zamku Otylia, która od dawna nienawidziła Notburgi, 
natychmiast zwolniła ją ze służby. Dziewczyna znalazła 
pracę u rolnika w Eben. Stale pomagała biednym i żywi
ła ich, często sama nie dojadając. Odwiedzała też cięż
ko chorą Otylię, niosąc jej otuchę, toteż gdy Otylia umar
ta, Henryk ponownie przyjął Notburgę na zamek. Not- 
burga pozostała w nim do końca życia, opiekując się po
tomstwem Henryka z kolejnego małżeństwa. Zmarła 
około 1313 r. w Rottenburgu. Jej ciało pochowano w ko
ściółku św. Rupperta w Eben, nad słynnym z malowni- 
czości jeziorem Achen. Obecnie jest to duży kościół far- 
ny, często odwiedzany przez pielgrzymów.
Życie Notburgi oraz cuda na jej grobie rozstawiły jej 
imię. W 1646 r. powstała jej biografia, a w XIX w. papież 
Pius IX zatwierdził kult świętej. Notburga jest patronką 
pomocy domowych i robotników najemnych, według 
wierzeń pomaga przy ciężkich porodach i chroni bydło 
od chorób; jej święto obchodzi się 13 września. W wy
szkowskiej kapliczce Notburga przedstawiona jest jako 
postać trzymająca w jednej ręce sierp, a w drugiej snop 
zboża; legenda głosi, że odmówiła żęcia zboża w nie
dzielę, a sierp zawisł nad jej ręką, potwierdzając w cu
downy sposób jej wolę. Dlaczego jednak figura Notbur
gi stoi w podlaskiej wsi nad Liwcem - nie udało się 
ustalić.

Jacek Katuszko
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Śląski Windsor

Pałac i park znajdujące 
się przed wojną w nie
wielkiej miejscowości 
Sibyllienort zaliczane były do 

największych i najbardziej 
znanych na Śląsku. Obecnie 
miejscowość nazywa się 
Szczodre, po dawnym założe
niu pozostała zaledwie nie
wielka część i mimo że poło
żona jest około 15 km od cen
trum Wrocławia, a w pobliżu 
przebiega międzynarodowa 
droga E-67 - miejsce to rzadko 
jest odwiedzane przez tury
stów.
Pałac był obiektem wyjątko
wym. W okresie świetności, po 
przebudowie w latach 1851- 
1867 rezydencję często okre
ślano mianem „Śląskiego 
Windsoru”. Obiekt imponował 
wielkością i wyposażeniem, jak 
również stanowił ulubiony cel 
wycieczek. Styl Tudorów, 
w którym przebudowano wcze
śniejszą, barokową rezydencję, 
wyraźnie wskazuje na inspira
cję obiektami angielskimi. 
W tym właśnie celu autor prze
budowy, C. Wolf, przebywał 
dłuższy czas w Anglii i pałac 
w Szczodrem stanowił efekt je
go zagranicznej podróży, stąd 
charakterystyczny dla budowli 
angielskich krenelaż oraz luki 
Tudora, które pokrywały całą 
budowlę. Poprzedni, znacznie 
skromniejszy obiekt należał od 
1685 r. do książęcej rodziny 
Wiirtenberg-Ols. Później czę
sto zmieniał właścicieli, by 
w 1792 r. przejść w ręce książąt 
z linii brunszwickiej. Dopiero 
jednak przejęcie rezydencji 
w 1805 r. przez księcia Wilhel
ma von Braunschweig, a na
stępnie przez saską rodzinę 
królewską, spowodowało jej 
rozbudowę i rozkwit, który 
trwał aż do drugiej wojny świa
towej. Właśnie za sprawą kilku 
ostatnich właścicieli pałac uzy
skał nie tylko nową formę, ale 
również bogate wyposażenie, 
znane daleko poza granicami 
Dolnego Śląska. Znajdowała 
się tu słynna sala z siedmioma 
żyrandolami oraz tzw. gabinet, 
czyli pomieszczenie wyłożone 
lustrami. Znany był również

1.2. Patac w Szczodrem 
okoto 1867 r. (1)
i okoto 1930 r. (2)

pokój jadalny z rosnącymi 
w nim melonami i czereśniami, 
a także ogromny stół wykonany 
z 205 gatunków marmuru wło
skiego. Mieściła się tu ogromna 
kolekcja grafik i obrazów (oko
ło 5000), wystawionych w 60 
salach.

Sama bryła obiektu potrafiła 
zaskoczyć licznie odwiedzają
cych go gości. Długość fasady 
wynosiła bowiem 100 m, 
a wraz ze skrzydłami boczny
mi rozciągała się na 300 m. 
W skład założenia wchodziły 
zgromadzone wokół dziedziń

ca obiekty, które połączone 
z pałacem bocznymi koryta
rzami tworzyły imponującą 
budowlę o kubaturze blisko 
40 000 m'. Charakterystyczne 
jest, że nowe budynki powsta
wały na bieżąco, w zależności 
od potrzeb właściciela. Wśród 
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obiektów towarzyszących pa
łacowi znalazła się biblioteka, 
galeria obrazów, sala z bronią 
i teatr, inne budynki mieściły 
pokoje dla gości i służby. Duża 
część - to budynki gospodar-

zowym o powierzchni 250 ha 
znalazło się wiele zabytko
wych drzew, oryginalnie przy
strzyżone krzewy i trawniki 
oraz połączone kanałami sta
wy; najdłuższy staw miał 2,5 

most zwodzony. Jednak ze 
względu na problemy w zasila
niu wodą plan ten nie został 
zrealizowany. Dzisiaj niewąt
pliwie dziwić muszą budowle 
znajdujące się na terenie zało- 

Wkrótce zostały one sprzedane 
do pałacu Sanssouci, gdzie sta
nowiły dekorację słynnych ta
rasów, a w miejscu dawnej 
oranżerii powstał w parku 
ogród różany z tysiącami róż. 
Taki obiekt szybko stał się 
atrakcją dla turystów i właśnie 
z myślą o nich udostępniono do 
zwiedzania zarówno część pa
łacu, jak i ogromne tereny par
kowe. Zachowały się wspaniałe 
opisy wycieczek z początku 
XIX w. Po zamku oprowadzał 
kasztelan, któr proponował 
nie tylko zwiedzanie komnat 
i wejście na wieżę o wysokości 
36 m, ale także miał za zadanie 
dbać o dobre samopoczucie go
ści. Pałac był również znany za 
sprawą przedstawień teatral
nych i wystąpień baletu, które 
wystawiano na scenie przypała- 
cowego teatru. Wzbudzały one 
duże zainteresowanie wśród 
mieszkańców całego regionu. 
W czasie wieczornych spekta
kli cały obiekt wraz z parkiem 
był wspaniale podświetlony 
świecami i lampionami, a zim
niejszą porą kustosz oferował 
do okrycia ciepłe szaty w stylu 
epoki.
Powojenna historia dosyć 
okrutnie rozprawiła się z tego3

3. Widok elewacji frontowej 
głównego korpusu 
okoto 1955 r.
4.5. Fragment ocalałego 
skrzydła wschodniego 
(stan w 1998 r.) (4)
i typowa dla wielu pałaców 
tablica informacyjna (5)

(zdjęcia: 4,5
- Jarosław Kołaczek; 
archiwalne:
1,2 - H. Sieber,
„Schlosser in Schlesien”, 
Frankfurt 1971,
3 - PSOZ Wrocław)

cze, które umożliwiały spraw
ne funkcjonowanie rezydencji. 
Wszystkie budowle utrzymane 
były w jednolitym stylu neogo- 
tyku angielskiego.
Uzupełnieniem architektury 
była również zieleń otaczająca 
rezydencję. W parku krajobra

km długości. Spacer po parku 
uatrakcyjniały pływające po 
wodzie łabędzie. Wcześniej 
istniał projekt powiększenia 
kanałów tak, aby mogły pły
wać po nich małe statki, 
a w pobliskiej miejscowości 
Domaszczyn powstał nawet 

żenią pałacowo-parkowego, 
np. lodownia do przechowy
wania lodu czy też cieplarnia 
do uprawy brzoskwiń i anana
sów. Znajdujące się w niej 
drzewa, które osiągały wyso
kość do 4 m, były w cieplejsze 
miesiące wystawiane do parku.

rodzaju architekturą, zresztą 
nie tylko na obszarze Dolnego 
Śląska. Obiekty neogotyckie 
były w szczególny sposób „na
piętnowane”, gdyż wyraźnie 
wskazywały na niemiecki ro
dowód. W pierwszej kolejno
ści stawały się więc budulcem
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Fundacja Odnowy Zabytków poleca 
ZABYTKI NA SPRZEDAŻ

Posiadamy największy wybór ofert 
sprzedaży obiektów zabytkowych 

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

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

CZEKAJĄ NA RATUNEK!

dla zniszczonych w wyniku 
wojny części miast. Również 
powojenna ustawa o ochronie 
zabytków traktowała te obiek
ty po macoszemu. Początkowo 
obiekty wybudowane po 1850 
r. w ogóle nie były wpisywane 
do rejestru zabytków. Faktem 
jest, że pałac w Szczodrem ob

jęty został ochroną prawną do
piero w 1990 r.l
Podobnie jak inne tego rodzaju 
obiekty na Dolnym Śląsku, 
został on po wojnie rozkra- 
dziony i zniszczony. Mimo że 
spalony w 1945 r., jeszcze 
w połowie lat pięćdziesiątych 
robił imponujące wrażenie, 

wkrótce jednak został rozebra
ny. Ocalała zaledwie północna 
część wschodniego skrzydła, 
w którym po kapitalnym re
moncie w latach 1977-1980 
utworzono Ośrodek Doskona
lenia Zawodowego. Były co 
prawda projekty, aby utworzyć 
w nim hotel, nic jednak nie 
wskazuje na to, by włoska 
spółka, która jest właścicielem 
zabytku, w najbliższym czasie 
wyremontowała pałac. Rów
nież park uległ przeobraże
niom. W części wschodniej 
powstała po wojnie ferma ka
czek, a wraz z nią nowe bu
dynki, które zupełnie nie pasu
ją do otoczenia. Tereny przy- 
pałacowego parku, tworzone 
dawniej przez wybitnych twór
ców krajobrazu (Ebert, Ber
tram) i pielęgnowane przez 
dziesiątki ludzi - obecnie są 
zdewastowane i zniszczone.
Dolny Śląsk stracił niewątpli
wie jedną z większych atrakcji 
turystycznych. Wraz ze znisz

czeniem pałacu podupadła 
również sama miejscowość 
Szczodre, która przestała peł
nić funkcję letniska. Ocalała 
część bocznego skrzydła pała
cu jest obecnie nie użytkowana 
i nie remontowana. Jedynie do 
parku zaglądają dzieci, wędka
rze i coraz częściej rowerzyści; 
podczas ładnej pogody ofero
wane są przejażdżki bryczką 
po parku i posiłki w leśnym 
barze.
Obecne założenie pałacowo- 
-parkowe stanowi więc zaled
wie cień dawnej świetności 
obiektu, jednak można tu od
naleźć wiele elementów przy
pominających o dobrych cza
sach budowli. Kiedy je odnaj- 
dziemy, łatwiej będzie nam 
sobie wyobrazić, jak całe zało
żenie wyglądało wówczas, gdy 
stanowiło znane centrum kul
turalne i ulubione miejsce wy
poczynku.

Jarosław Kołaczek

Secesyjny pałac

Na Pomorzu, na trasie Sta
rogard Gdański-Zblewo 
leży miejscowość Sucumin, 

o której pierwsze wzmianki po
chodzą z XIII w. Na przełomie 
XVI i XVII w. byty to dobra ry
cerskie i stanowiły własność 
rodu Sucumińskich i Glińskich, 
a następnie znanego na Po
morzu rodu Grąbczewskich. 
Pod koniec XIX w. zbudowany 
tu został pałac w stylu secesyj
nym. Budowla składa się 
z trzech brył, każda pokryta 
jest odrębnym dachem z bla
chy. Później do zachodniej 
części pałacu dobudowano 
dwukondygnacyjny budynek 
z łącznikiem o formach neokla- 
sycystycznych. Pałac wznie
siono z cegieł, ma drewniane 
stropy i podłogi. Wkompono
wany został w piękny kom
pleks parku leśnego. Od stro

do Carla i Mety Albrecht, którzy 
rezydowali tutaj do wczesnej 
wiosny 1945 r. Majątek został 
rozparcelowany i pałac oraz tzw. 
resztówkę zajęty siostry z zako

ny wschodniej znajdował się sad, 
a dalej cmentarz z grobowcem 
właścicieli dóbr sucumińskich.
Na początku XX w. majątek prze
szedł w niemieckie ręce i należał

nu wizytek, próbując urządzić 
tu sierociniec. Jednak z po
wodów finansowych zamiar 
ten nie powiódł się. Majątek 
został przejęty przez PGR, 
później powstała tu najwięk
sza w województwie gdań
skim tuczarnia świń; w pała
cu urządzono siedzibę dyrek
cji i biura. Obiekt ulegał teraz 
systematycznej dewastacji. 
Obecnie właścicielem pałacu 
jest gmina Starogard. Budy
nek pełni funkcje mieszkalne 
i wymaga generalnego re
montu, na który nie stać gmi
ny. Konieczne jest również in
ne jego przeznaczenie. Poło
żony przy ruchliwej trasie 
mógłby np. pełnić funkcję za
jazdu.

Henryk Spychalski

(fot. Henryk Spychalski)
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Uratowany pałac

Od kilku lat na Dolnym
Śląsku coraz więcej 
rezydencji przechodzi 

w ręce prywatne, ale ich nowi 
właściciele bardzo różnie ob
chodzą się z zabytkowymi bu
dowlami. Wiele jest wypad
ków dalszej dewastacji (Go- 
ściszów koło Bolesławca, Pło- 
nina koło Bolkowa) albo zu
pełnego braku zainteresowa
nia zabytkiem (Radomierzyce 
kolo Zgorzelca, dwór w Ma- 
ciejowcu koło Lubomierza). 
Coraz częściej jednak może
my zauważyć pałace odre
montowane lub znajdujące się 
w toku prac przywracających 
budowlom ich dawny wygląd. 
Tak jest np. w Kraskowie koło 
Świdnicy, Wielkiej Lipie koło 
Trzebnicy, Warmątowicach 
koło Legnicy, a także w Woja- 
nowie, leżącym w Kotlinie 
Jeleniogórskiej.
Pierwszym właścicielem Wo- 
janowa byi Syffrid zwany 
„von Schildow”, pochodzący 
z rodziny von Zedlitz, 
wzmiankowany w 1299 r. 
Z 1361 r. znany jest Hans von 
Zedlitz, z 1448 r. Dittrich von 
Runge, z 1470 r. Nicol von 
Zedlitz („Czedelicz”). Właści
ciele zmieniali się bardzo czę
sto, w latach 1839-1870 mają
tek był nawet własnością Lou
ise, córki króla Fryderyka 
Wilhelma III.
W XVI w. istniał w Wojano- 
wie jakiś dwór obronny, który 
w latach 1603-1607 został 
gruntownie przebudowany. 
Z tego okresu zachował się 
piękny renesansowy, podwój
ny portal w fasadzie. Dwór 
zburzony został podczas woj
ny trzydziestoletniej (około 
1642 r.), a odbudowany 
w 1667 r. Znacząca przebudo
wa dworu na neogotycki pałac 
nastąpiła w latach 1832-1833, 
kiedy m.in. gruntownie zmie
niono układ wnętrz i podwyż
szono wieże. Ta przebudowa 
przypisywana jest Karlowi
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Friedrichowi Schinklowi, 
przebywającemu latem 1832 
r. w Karkonoszach. W 1906 r. 
przeprowadzono renowację 
pałacu. Ostatecznie uformo
wana została budowla w stylu 
angielskiego neogotyku, trój- 
kondygnacyjna, podpiwniczo
na, zbudowana na planie pro
stokąta, z czterema cylin
drycznymi wieżami w naro
żach i dwiema oranżeriami, 
dostawionymi do bocznych 
elewacji. Nakryta jest wyso
kim dachem czterospado
wym, a wieże hełmami. 
W elewacji frontowej znajdu
je się sześciokondygnacyjna 
klatka schodowa, na szczycie 
której był taras widokowy. 
Dyrektor berlińskich ogrodów 
królewskich, Joseph Peter 
Lenne, zaprojektował od stro

ny południowej park krajo
brazowy.
Od kilku lat wojanowski pałac 
stanowi własność polsko-wło
skiej spółki „C.S.T.”, która 
dwa lata temu rozpoczęła re
mont obiektu. Od strony ze
wnętrznej pałac już prawie 
całkowicie zmienił swój wy
gląd. Dachy pokryte są blachą 
ocynkowaną, a ściany otrzy
mały nowe elewacje. Z powo
du silnych wiatrów i uko
śnych opadów od parteru 
wzwyż pokryte zostały kla
sycznymi tynkami wzmocnio
nymi, natomiast w dolnej par
tii w najbliższym czasie wy
konane zostaną tynki renowa
cyjne. Ze względu na podmo
kły teren wszystkie cztery 
wieże opasano stalowymi pa
sami, co wzmocni ich kon

strukcję. Co ciekawe, w pół
nocno-wschodniej wieży od
kryto pod drewnianym sufi
tem sklepienie z neogotycki
mi malowidłami, pochodzą
cymi z XIX w.
Wewnątrz większość ścian 
jest otynkowana, a w części 
reprezentacyjnej, czyli na par
terze i pierwszym piętrze, Ma
rian Tabaszewski odtworzył 
gzymsy. Problemy stwarza na
tomiast sala balowa usytuowa
na na pierwszym piętrze od 
strony parku. Jej ściany po
kryte są malowidłami, pocho
dzącymi z lat trzydziestych 
naszego stulecia. Według jed
nej koncepcji malarstwo nale
ży zachować, zwolennicy kon
cepcji drugiej twierdzą, że na
leży odnaleźć materiały iko
nograficzne i zrekonstruować 

wystrój z XIX w. Prawdopo
dobne jest, że wcześniej ścia
ny sali balowej pokryte były 
identycznymi motywami jak 
te, które zachowały się, ale zo
stały później przemalowane 
i odrestaurowane.
Do bocznych ścian pałacu 
przylegają dwa niewielkie pa
wilony, będące dawniej oran
żeriami, z których jeden bę
dzie odremontowany w naj
bliższym czasie. Zostanie 
m.in. zlikwidowana jedna 
kondygnacja, pochodząca 
z czasów, kiedy pałac był 
w rękach PGR. Drugi pawilon 
zamieszkują lokatorzy i praw
dopodobnie w ciągu najbliż
szych kilku lat nie uda się ich 
wykwaterować.

Romuald M. Łuczyński

Nagrobek w Śmiglu

W Śmiglu - mieście na Po
jezierzu Leszczyńskim, 
12 km od Kościana - znajduje 

się gotycki kościół św. Wita 
z XV w. W 1582 r. kościół ten 
spalił się; do podniesienia go 
z gruzów w dużym stopniu 
przyczyniła się żona arianina, 
współwłaścicielka Śmigla, Ur
szula Brzeżnicka. W 1672 r. jej 
małżonek Kacper Jaruzel 
Brzeżnicki ufundował nagro
bek zmartej żonie. Mieści się 
on w nawie bocznej obecnego 
kościoła. Wykonany został za
pewne w warsztacie wielkopol
skim; z szarego piaskowca jest 
obramienie i kartusz herbowy 
oraz z marmuru brązowego - 
tablica inskrypcyjna i popiersie 
Urszuli. Korpus podzielony zo
stał na dwie strefy. W wyższej, 
we wnęce arkadowej znajduje 
się płaskorzeźbiona pólpostać 
zmartej w habicie. Urszula 
Brzeżnicka została tu przedsta
wiona jako kobieta modląca 
się. Twarz ujęta jest en face, wi
doczne są wydatne otwarte 
oczy, szeroki nos, grube wargi 
oraz wysunięte ku przodowi 
podbródek i broda. Śilny line- 
aryzm i sposób budowy twarzy 
zdradza lipicydę zapatrzonego 

w wielkopolskie dzieła Hieroni
ma Canavesiego. Strefę dolną 
wypełnia kwadratowa tablica 
inskrypcyjna obramowana or
namentem w reliefie. Orna
ment ten składa się z motywów 
zawijanych. Skromny cokół 
stanowi podstawę całości, zaś 
obramienie pomnika jest wolu
towe. W zwieńczeniu nagrobka 
widnieje kartusz z herbami: Ło
pot - męża Brzeźnickiej oraz 
Leliwa - samej Brzeźnickiej. 
Kartusz herbowy podtrzymy
wany jest przez dwa geniusze. 
Pomnik jest ciekawą próbą po
godzenia motywów nadwie
szonych przyściennych epita
fiów ze stojącym na ziemi na
grobkiem. Profuzja dekoracyj
nych elementów Północy i Po
łudnia, swoista interpretacja 
zapożyczonych form idą w pa
rze z tendencją do poprawno
ści i niezłego poziomu tech
nicznego. Niewątpliwie mamy 
tu do czynienia z dziełem wiel
kopolskiego rzeźbiarza, repre
zentującego dobrą, jak na ów
czesne czasy, klasę.

Jowita Bera

(fot. Jowita Bera)
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Pawilon bez duszy

Muzeum Wsi Opol
skiej jest właścicie
lem oryginalnej bu
dowli pochodzącej z Grębo

szowa, która obecnie znajdu
je się na terenie Stacji Ho
dowli i Unasienniania Zwie
rząt w Karczowie, około 5 
km na zachód od Opola. Na 
przełomie XVIII i XIX w. 
właścicielem Gręboszowa 
był Gustaw Adolf Henkel von 
Donnersmarck (zm. 1813), 
który rozbudował pałac (na
leżący uprzednio do von 
Prittwitzów) i przeobraził 
barokowy ogród w park kraj
obrazowy. Jego elementami 
były m.in. grecka świątynia 
z 1800 r. i tzw. Pawilon 
Chiński, który powstał za
pewne w drugiej ćwierci 
XVIII w.
W połowie XVIII i na począt
ku XIX w. panowała w Euro
pie moda na chińszczyznę. 
Budowle wzorowane na chiń
skich motywach pojawiały 
się wówczas w najbardziej 
reprezentacyjnych założe
niach parkowych; były to naj
częściej pawilony i mostki. 
Moda ta wynikała z feng shui 
(dosłownie: wiatr i woda) - 
popularnej także obecnie, 
a liczącej kilka tysięcy lat 
chińskiej sztuki urządzania 
przestrzeni zgodnie z prawa
mi natury. W niemieckich 
źródłach archiwalnych Pawi
lon Chiński w Gręboszowie 
nosi różne nazwy: Teehaus, 
Teepavillon, co wskazywało
by na jego funkcję herbaciar
ni - altany wypoczynkowej. 
Nazwa Chinesischer Pavilion 
zwraca uwagę na wygląd bu
dowli, która choć formą dość 
znacznie odbiegała od auten
tycznych orientalnych wzo
rów pagód, to pewnymi ele
mentami dekoracji malar
skiej: latającymi smokami, 
wschodnimi strojami przed
stawianych postaci czy chiń
skimi napisami, pozwalała na 
zakwalifikowanie jej do chiń
skich budowli. Najbardziej 
adekwatnym określeniem dla 
tej budowli wydaje się nazwa 
widniejąca na niemieckim 
planie miejscowości Gramb- 
schiitz (Gręboszów) - Chine
sischer Tempel, czyli chińska 
świątynia (pagoda). Znajdo

wała się ona w Gręboszowie 
na skraju parku przechodzą
cego w las, przy alei biegną
cej od pałacu i przecięciu pod 
kątem w osi pawilonu z drugą 
aleją biegnącą na granicy 
parku i lasu, w południowej 
części posiadłości Donners- 
marcków. Ta lokalizacja 
wskazuje na wypoczynkową 
funkcję budowli. Można też 
przypuszczać, że postawiono 
ją w takim samym celu, jak 
w Chinach, czyli dla przynie
sienia pomyślności właści
cielom. To zadanie spełniła 
bardzo dobrze, bowiem Don- 
nersmarckowie byli ludźmi 
bardzo zamożnymi, ogólnie 
szanowanymi i do drugiej 
wojny światowej należeli do 
ważniejszych rodów magnac
kich na Śląsku.
Druga wojna światowa obe
szła się z Gręboszowem ła
skawie. Dopiero wyzwolenie 
przez Armię Czerwoną spo
wodowało zniszczenie pałacu 
(spalony w 1945 r.), przyle
głych budynków i zagród 
w Gręboszowie (miejscowa 
ludność wcześniej opuściła 
wieś). Najpierw żołnierze, 
potem hordy szabrowników 
doprowadziły posiadłość do 
ruiny. Już w 1945 r. sprowa
dzili się pierwsi polscy osad
nicy z Częstochowskiego. 
W 1946 r. do Gręboszowa 
przyjechał z Poznańskiego 
Wacław Grunert, późniejszy 
wieloletni dyrektor szkoły. 
Człowiek ten świadomy był 
wartości historycznych i arty
stycznych pozostawionych 
przez Donnersmarcków dzieł 
sztuki. Sam ocalił np. bramę 
wjazdową, a w innych spra
wach, m.in. w wypadku drew
nianego kościoła i pawilonu 
chińskiego interweniował 
u wojewódzkiego konserwa
tora zabytków. Jego monity 
w sprawie tych dwóch zabyt
ków w latach sześćdziesią
tych doprowadziły do ich 
ocalenia: zostały one przeka
zane Muzeum Wsi Opolskiej 
w Opolu. Kościół przeniesio
no na teren muzeum w 1976 
r., natomiast na zlecenie wo
jewódzkiego konserwatora

1.2. Pawilon Chiński 
w 1939 r. (1) 
i obecnie (2)
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wykona-

3.4. Fragmenty 
malowideł 
na kopule 
pawilonu 
w 1939 r.

(fot. 2
- Elżbieta

Wijas- 
-Grocholska)

w latach 1966-1967
no inwentaryzację Pawilonu 
Chińskiego. Z tego okresu 
w archiwum muzeum znajdu
ją się czarno-białe zdjęcia pa
wilonu wykonane w 1967, 
1970 i 1973 r. przez trzech 
różnych fotografów. W 1973 
r. pawilon znajdował się 
w bardzo złym stanie i został 
rozebrany, a następnie odbu
dowany w Karczowie dzięki 
zabiegom kolejnego entuzja
sty zabytków, ówczesnego 
dyrektora Stacji Hodowli 
i Unasienniania Zwierząt An
drzeja Zydka; pawilon miał 
służyć jako miejsce posiedzeń 
komisji oceniającej zwie
rzęta.
W protokole końcowego od
bioru i przekazania dla celów 
ekspozycji plenerowej altany 
chińskiej z dnia 14.01.1978 r. 
znajduje się następujący za
pis: „Ze względu na całkowi
te zniszczenie obiektu in situ 
oraz niedokładny pomiar in
wentaryzacyjny, odtworzono 
obiekt w sposób uproszczo
ny, z zachowaniem jego pier
wotnej konstrukcji i ze
wnętrznego wyglądu. Ze

3

względu na pałacowy cha
rakter obiektu prace wyko
nano za zgodą wkz na terenie 
SHiUZ w Karczowie. Pod 
względem konstrukcyjno-bu
dowlanym. obiekt nie budzi 
zastrzeżeń’’. Jak wynika ze 
zdjęć wykonanych w okresie 
międzywojennym i w 1997 r. 
są to praktycznie dwie różne 
budowle. Przy rekonstrukcji 
popełniono wiele pomyłek. 
Najważniejszy akcent archi
tektury obiektu położony zo
stał na kształt dachu, jego 
miękkie linie i rozczłonko
wanie na dwie części drew
nianym gzymsem, ale nie za
bezpieczono, chociaż w czę
ści, dawnego materiału po
kryciowego dachu, czyli łup
ka, który na dachu dawnego 
pawilonu miał kształt rybiej 
łuski, a trochę inny na naro
żach. Poza tym dach kończył 
się dość dużym i wysokim 
szpicem, natomiast w czasie 
rekonstrukcji pawilon pokry
to gontem przybitym bezpo
średnio do łat, co zupełnie 
zagubiło miękką, wklęsłą li
nię połaci. Nie podkreślono 
też dodatkowo naroży dachu 
(zamiast szpica znajduje się 
tu krótki kołek) i nie odbudo
wano kopulastego skle
pienia wnętrza. Na zdjęciu 
z 1939 r. pawilon wsparty 
jest na sześciu pięciobocz- 
nych słupach i widoczne jest 
ich zamierzone odchylenie od 
pionu w kierunku środka oraz 
wzmocnienie przy fundamen
tach. W rekonstrukcji słupy 
postawiono na betonowych 
fundamentach jako pięcio- 
boczne, pionowe, nie oszalo
wane w górnej części fasady. 
Dawna fasada oszalowana 
była na zastrzałach i slupach, 
tworząc arkady o płaskich 
lukach. W obiekcie zrekon
struowanym oszalowanie de
skami dochodzi do slupów, 
tworząc bardzo płaski luk, 
zupełnie niepodobny do po
przedniego, co automatycz
nie zmienia kształt budowli. 
W obiekcie zrekonstruowa
nym brak też polichromii. 
W sumie całość upodobniła 
się bardziej do oryginalnego 
schronu dla stogu siana czy 
słomy niż do pełnej ducho
wości pagody chińskiej. Za
miast niezwykłego obiektu, 
oddziałującego na ludzi wspa
niałymi wibracjami, powstała 
martwa atrapa przypominają
ca jedynie niedoskonałą for
mą zewnętrzną dawny obiekt.

Elżbieta 
Wijas-Grocholska
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Stara przędzalnia

Jadący z Piotrkowa nad Za
lew Sulejowski widzą 
ogromną halę ciągnącą się 
wzdłuż ul. Sulejowskiej, za nią 

- szereg domów robotniczych, 
w głębi inne zabudowania fa
bryczne. Dzisiaj znajdują się tu 
dwa zakłady: Przemysłu Dzie
wiarskiego „Sigmatex” S.A. 
i Piotrkowska Fabryka Mebli, 
ale jeszcze do 1945 r. była to 
jedna fabryka.
W ostatnich latach XIX w. po
wstała tu fabryka włókiennicza, 
zwana Piotrkowską Manufak
turą. Ciągnęła się wzdłuż ul. 
Sulejowskiej aż do jeziora Bu
gaj. W 1896 r. składała się z 
tkalni i farbiarni, a w 1899 r. - 
również z przędzalni i apretury. 
Fabryka w 1903 r. zatrudniała 
442 robotników, ale w 1905 r. 
nastąpiła przerwa w produkcji 
i hala długo stała nieczynna. 
Dopiero w 1919 r. produkcja 
została wznowiona. W okresie 
międzywojennym fabrykę pro
wadziła spółka akcyjna. Głów
nymi akcjonariuszami byli 
członkowie rodziny Poznań
skich. Silbersteinów. Landsber- 
gów, Dancingerów, Elzenber- 
gów, Rosentelów. Najważniej
sze działy to - przędzalnia weł
ny, tkalnia zarobowa, farbiarnia 
i wykończalnia. Fabryka dys
ponowała maszyną parową 
oraz silnikiem elektrycznym, 
a zatrudnionych tu było około 
560 pracowników. W okresie 
międzywojennym zbudowano 
pięć domów robotniczych.
W czasie wojny zmieniono pro
fil produkcji (remont uzbroje
nia wojskowego i produkcja 
marmolady). Przedsiębiorstwo 
upaństwowiono w 1947 r. i po
dzielono na Zakłady Przemysłu 
Drzewnego oraz Fabrykę Prze
tworów Owocowo-Warzyw
nych, jednak już w 1949 r. po
wstał projekt przebudowy tej 
ostatniej na fabrykę włókienni
czą. W 1951 r. dokonano ada
ptacji - przywrócono przetwór
stwo bawełny i powstały Piotr
kowskie Zakłady Przemysłu 
Bawełnianego. Budynek hali 
przy ul. Sulejowskiej także by i 
wówczas adaptowany na przę
dzalnię średnioprzędną; dobu
dowano przybudówkę klimaty
zacyjną oraz socjalno-sanitar- 
ną. Mimo zmian wygląd ze-

1. Budynek 
przędzalni

2. Wnętrze hali
ze 102 kolumnami

(zdjęcia:
Ewa Gwóźdź)

wnętrzny, podziały, okna 
i drzwi, cała konstrukcja bu
dynku pozostały bez większych 
przekształceń.
Dłuższa oś budynku rozciąga 
się w kierunku wschód-zachód 
(wzdłuż ul. Sulejowskiej). Ma 
on plan prostokąta, z ryzalitem 
klatki schodowej - wieżą 
o ściętych narożnikach i wysta
jącymi w narożach dwoma szy
bami dźwigowymi. Klatka 
schodowa pełni zarazem funk
cję wieży ciśnień - jest wysu
nięta w górę o dwie kondygna
cje w stosunku do reszty bu
dynku. Ponadto z dachu wy- 
stają dwie wieże kurzowe 
o drewnianej konstrukcji, kryte 
dachem namiotowym. Budy
nek reprezentuje styl historyzu
jący i ma cechy architektury 
obronnej. Elewacje frontowa 
i tylna mają charakter wybitnie 
horyzontalny, podkreślony po
działami poziomymi. W mu- 
rach zewnętrznych z czerwo
nej, nietynkowanej cegły znaj
dują się cztery rzędy okien na 
trzech piętrach; ujęte są one we 
wspólne obramienie. Na parte
rze pomiędzy otworami okien
nymi zamkniętymi lukiem peł
nym na pilastrach wspierają się 
archiwolty z podniesionym 
zwornikiem i tworzą arkady. 
Wieża ma ścięte naroża, 
a w nich zakończone półokrą
gło płyciny. Od frontu we 
wspólnej ramie są dwa okna za
mknięte odcinkowo oraz roze
ta. W górnej części wieży, na

gzymsie znajduje się szereg 
małych okien zamkniętych lu
kiem odcinkowym. Powyżej 
gzyms oddziela szczyt wieży 
z krenelażem.
We wnętrzu budynku zachowa
ły się stare podziały i konstruk
cja. Na każdej kondygnacji wy
stępują dwie hale produkcyjne. 
Wchodzącego uderza widok la
su kolumn: strop odcinkowy 
Kleina na każdej kondygnacji 
wspiera się na 102 kolumnach 
żeliwnych, rozmieszczonych 
w 6 szeregach i 17 rzędach. In
teresujące są schody w wieży - 
trzybiegowe, oparte na ścia
nach nośnych, w większej czę
ści stalowe. Schody te kończą 
się na wysokości trzeciego pię
tra. Gdy wejdziemy jednak na 
szczyt wieży - najpierw 
po stromych dwubiegowych 

schodkach stalowych, a później 
drewnianych, ujrzymy ciekawy 
widok: na specjalnej konstruk
cji stoi stary, stalowy zbiornik 
na wodę o pojemności 40 m’. 
Hala jest najciekawszym bu
dynkiem dawnej „Piotrkow
skiej Manufaktury”. Szkoda 
tylko, że prawie od roku budy
nek jest nie użytkowany. Wiel
ka przestrzeń produkcyjna stoi 
pusta i jest przeznaczona na 
sprzedaż, ale trudno dziś zna
leźć inwestora chętnego do za
gospodarowania powierzchni 
około 10.5 tys. m2! Trzeba jed
nak podkreślić, że budynek jest 
w dobrym stanie technicznym, 
ze sprawnymi instalacjami 
i z pewnością można go do róż
nych celów wykorzystać.

Ewa Gwóźdź
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Haftowanie ornatu

Haftowanie jest bar
dzo pracochłonne. 
Powiadano nawet, 
że „panna zanim ptaszka 

wyhaftuje - wołu zje”. 
Nad haftami ciężkimi, do 
których zalicza się dato- 

część wykonano półtora- 
milimetrowymi perełka
mi. Analiza wykazała, że 
dawniej używano do tego 
celu mikroskopijnej gru
bości nitki lnianej, nie jest 
też wykluczone, że korzy - 

cach opublikowanych 
w 1928 i 1933 r. twierdzi, 
że to jeden z dowodów, iż 
ornat Helentreutera po
wstał na Śląsku i jest naj
wybitniejszym dziełem 
hafciarstwa gotyckiego 

golów (włosy, ręce, ele
menty architektoniczne) 
oraz w bogactwie zasto
sowania perełek i drob
nych przedmiotów z me
talu. Jeszcze inni nie łą
czą preteksty z ornatem

waną na połowę XV w. 
pretekstę (krzyż naniesio
ny na ornat od strony ple
ców), pochodzącą z daru 
kanonika Grzegorza He
lentreutera dla kolegiaty 
św. Krzyża we Wrocła
wiu, mozolili się jednak 
mężczyźni-rzemieślnicy. 
Haft ten przedstawia 
ukrzyżowanego Jezusa 
i jest tak wypukły, że 
przypomina rzeźbę. Jego 

stano z niezwykle mister
nie wyprawionych jelit 
zwierzęcych. Prawdopo
dobnie wykorzystano pe
rełki pozyskiwane z rzek 
w Sudetach - ostatnią 
perłę rzeczną wyłowiono 
w XIX w. koło Świerado
wa. Wyszywanie perłami 
w drugiej połowie XV w. 
było specjalnością haf
ciarstwa wrocławskiego. 
A. Schellenberg w pra

na tym terenie, a pod 
względem artystycznym 
można go równać jedynie 
z nieco późniejszym kra
kowskim ornatem Kmity, 
widząc w obu dziełach 
wpływ Wita Stwosza. In
ni badacze uważają, że 
ornat mógł powstać 
w Krakowie i podkreślają 
podobieństwo do ornatu 
Kmity w sposobie przed
stawienia różnych szcze-

1.2. Krzyż preteksty (1) 
i jego dolna część (2) 

3. Preteksta na wystawie 
„Ukryte skarby" 

w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu

(fot. 3 - Marek Perzyński)

Kmity, ale na podstawie 
pewnych analogii ze sty
lem draperii stosowanych 
w malarstwie niderlandz
kim XV w.
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Na podstawie regestów 
kościoła św. Krzyża za
chowanych w Archiwum 
Archidiecezjalnym we 
Wrocławiu, w 1924 r. G. 
Buchenwald ustalił, że 
Helentreuter ufundował do 
kolegiaty ornat z wy
szytym ukrzyżowaniem 
i przedstawieniami świę
tych. Preteksta musiała po
wstać przed 1497 r., kiedy 

ów duchowny zmarl. Jak 
zauważyła Maria Starzew- 
ska, na ołtarzu w kościele 
św. Krzyża ufundowanym 
przez tego kanonika znaj
dują się przedstawienia 
identycznych świętych, 
a zwłaszcza rzadkie przed
stawienie św. Heleny, któ
ra w sztuce religijnej Wro
cławia występuje jedynie 
w obiektach związanych 
z tą kolegiatą; święta ta 

przedstawiona została 
w najniższej części kom
pozycji. Preteksta ma 
kształt łacińskiego krzyża, 
na którym ukazano ukrzy
żowanego Jezusa, u które
go stóp i dłoni aniołowie 
zbierają spływającą krew 
do kielichów. Nad głową 
Ukrzyżowanego znajduje 
się półpostać Matki Bo
skiej z Dzieciątkiem w ra

mionach. Przy zakończe
niach ramion autor umie
ścił wizerunki św. Jana 
Ewangelisty i św. Jana 
Chrzciciela. Całość obiega 
bordiura z wici roślinnej, 
wśród której rozmieszczo
no szlachetne i półszla
chetne kamienie. Tło kom
pozycji stanowią haftowa
ne romby wypełnione sty
lizowanymi liliami wyszy
tymi złotą nicią. Jak czyta

my w opracowaniu Marii 
Starzewskiej, Buchenwald 
przypuszcza, że malarz oł
tarza w kolegiacie św. 
Krzyża mógł dać wzór dla 
haftów. Wykonano je na 
grubych reliefowych pod
kładach. Pionowa część 
krzyża ma wysokość 129 
cm, szerokość 24 cm, zaś 
rozpiętość ramion 69 cm. 
Zanim przystąpiono do ha
ftowania, najpierw wyry
sowano na grubym płótnie 
kontury kompozycji (stąd 
zachowany rysunek posta
ci Chrystusa). W najbar
dziej wypukłych miej
scach rozmieszczano naj
bardziej wypukłe części 
wykonane z drewna lub 
papierowej masy, po czym 
na całość nanoszono nici 
złote i srebrne, a tak
że szlachetne kamienie 
i perły.
Preteksta Helentreutera 
wymieniona została po raz 
pierwszy w 1859 r. 
w sprawozdaniu z pierw
szej wystawy muzealnej 
we Wrocławiu. Była to 
jeszcze własność Rady 
Miejskiej, którą miano 
właśnie przekazać do Ślą
skiego Muzeum Rzemio
sła. Umocowana była 
wówczas za pomocą skó
rzanych paseczków do 
drewnianego krzyża i słu
żyła jako krucyfiks w ka
plicy ratuszowej. Po ostat
niej wojnie pretekstę zna
leziono w piwnicy zrujno
wanego domu przy pl. 
Wolności we Wrocławiu. 
Kiedy otwarto skrzynię, 
okazało się, że na środku 
preteksty, akurat tam, 
gdzie znajduje się najcen
niejsza część ornatu, wy
rosła ogromna pleśń, bo
wiem do wnętrza przedo
stawała się woda. Wezwa
ni z Krakowa konserwato
rzy z doc. Marią Rychlew- 
ską na czele oczyszczali 
ornat przez wiele miesię
cy. Po odgrzybieniu eks
ponat powędrował do mu
zealnego magazynu. Stąd 

pretekstę wyciągnięto 
około sześciu lat temu.
„Rozpoczęliśmy od oczy
szczania poszczególnych 
elementów — opowiada 
Maria Regulińska, szefo
wa pracowni konserwator
skiej we wrocławskim 
Muzeum Narodowym. 
Najbardziej obawialiśmy 
się, że nie uda się nam 
przywrócić dawnego bla
sku perłom. Ale i z tym so
bie poradziliśmy”. Naj
więcej uwagi pretekście 
poświęciła Maria Starzew- 
ska. Prześledziła ona do
tychczasowy stan badań 
na ten temat i określiła pre
tekstę Helentreutera jako 
haft reliefowy, do którego 
wykonania posłużyło 
m.in. płótno lniane, brokat, 
nici jedwabne, lniane, me
talowe, blacha srebrna zło
cona, perły i kamienie. Do 
skatalogowania kamieni 
wynajęto w 1995 r. specja
listę. Stwierdził on, że jest 
ich 51, m.in. ametysty, 
kryształy górskie, kwarce 
dymne, opale, cytryny, 
turkusy, fluoryty, topazy, 
opale mleczne, kameole 
i granaty.
Niestety, z sylwetki Jezu
sa zachowały się jedynie 
ręce i głowa, ale dzięki te
mu ukazał się gotycki ry
sunek, na podstawie które
go wyszyto postać. We
dług M. Regulińskiej 
„najlepiej wykonać bra
kujące elementy postaci 
Chrystusa w przezroczy
stym tworzywie, aby uka
zać ten rysunek. W innym 
wypadku, np. odtworze
nia postaci haftem, dzieło 
straciłoby w dużej mierze 
walor autentyczności, 
a po wtóre byłoby to sza
lenie kosztowne. Jedno 
jest pewne: o dalszych lo
sach preteksty musi zade
cydować specjalnie do te
go celu powołana komisja 
złożona z fachowców 
Z wielu dziedzin”.

Marek Perzyński
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Mona Lisa z Muhlhausen

Poznali się w domu Me- 
lanchtona w Wittenber- 
dze. Dwudziestodwu
letni Jerzy Wilhelm von Kun- 

heim studiował wówczas teo
logię i prawo na tamtejszym 
protestanckim uniwersytecie, 
o dwa lata od niego młodsza 
Małgorzata, najmłodsze dziec
ko Marcina Lutra, sławnego 
reformatora, pozostawała pod 
sąsiedzką kuratelą współpra
cownika ojca, wielce poważa
nego magistra Filipa. Pod
opieczny i stypendysta pru
skiego księcia Albrechta Ho
henzollerna, traktowany prze
zeń niczym syn, dojrzał 
w Małgorzacie Luter roztrop
ność i wiedzę niezwyczajną 
wtedy wśród kobiet, urodę du
szy górującą nad grzesznym 
powabem ciała. Fascynacja 
osobowością rychło przerodzi
ła się w mocne i naturalne, a co 
najważniejsze - odwzajemnio
ne uczucie. Niełatwo było uzy
skać zgodę na ślub opornego 
zrazu pryncypała i przekonać 
dalszą rodzinę Kunheima 
(Jerzy od dziewiątego roku ży
cia był sierotą), dwukrotnie za 
młodymi wstawiał się u księ
cia Melanchton. Po roku zna
jomości, dokładnie 5 sierpnia 
1555 r., „w obecności licznych 
hrabiów i panów’’, rektora 
i profesury, odbył się w Wit- 
tenberdze ślub Jerzego i Mał
gorzaty.
W kolebce reformacji przeby
wali Kunheimowie jeszcze 
dwa lata. Tam Małgorzata po
wiła w 1556 r. pierworodną 
córkę, której dano imię po 
matce i prababce (matce Mar
cina Lutra), tam również mło
dzi rodzice po raz pierwszy za
znali bólu po utracie dziecka. 
Być może przyspieszyło to ich 
decyzję o wyjeździe do Prus, 
gdzie na Jerzego Kunheima 
czekały już zaszczytne powin
ności i awanse. Niewątpliwie 
przez wzgląd na zasługi ojca, 
w którym Albrecht miał druha 
i zaufanego doradcę, przede 
wszystkim jednak dzięki 
swym talentom i wykształce
niu, otrzymał on trzy liczące 
się stanowiska w administracji

TTVtrs. xxin. 1. Łukasz 
Cranach 
młodszy, 
portret 
Małgorzaty 
Kunheim 
(1555 r.)
2. Portret 
Marcina 
Lutra
z warsztatu 
Cranacha 
młodszego 
(po 
1546 r.)

ziemskiej i sądowej, uwień
czone następnie urzędem sta
rosty bartoszyckiego. Jerzy 
i Małgorzata zamieszkali 
w Knauten (obecnie Prudki 
w obwodzie kaliningradzkim) 
niedaleko Pruskiej Iławki, do 
rozległych dóbr ziemskich 
Kunheimów należała także du
ża sąsiednia wieś Muhlhausen 
(ros. Gwardiejskoje; niektórzy 
polscy historycy używają 
swojskiej, lecz mylącej nazwy 
Młynary), ze starym gotyckim 
kościołem, nad którym mieli 
prawo patronatu.
Do Królewca było stamtąd 
raptem cztery mile uczęszcza

nym gościńcem (mila pruska 
= 6,760 km), czyli kilka go
dzin spokojnej jazdy końmi. 
Dwór w Knauten tętnił więc 
życiem na co dzień i od świę
ta. Często po 1563 r. zatrzy
mywał się w nim na dłużej 
najstarszy brat Małgorzaty, 
Jan (Hans) Luter, radca dworu 
księcia Jana Fryderyka gotaj- 
skiego. Urlopowany przez 
swego chlebodawcę, ostatnie 
dwanaście lat życia spędził ja
ko „osoba prywatna” w Kró
lewcu. Jest rzeczą co najmniej 
zagadkową, jeżeli biograf Ja
na stwierdza brak publicznych 
reperkusji tak długiego jego

pobytu w tym mieście. Dopie
ro pochówek radcy w krypcie 
Stendelów przed ołtarzem sta
romiejskiej fary św. Mikołaja 
odbił się rzeczywiście szero
kim echem. Jakież tu pole do 
snucia domysłów i hipotez! 
Zgorzkniały i wcześnie posta
rzały Jan, to wszakże syn Mar
cina Lutra, niezwykle żywot
nego i otwartego na świat ojca 
reformacji, który „aż do 
śmierci z iście młodzieńczą 
werwą i entuzjazmem rozwią
zywał trudne problemy” - jak 
wyczytałem w wielce poucza
jącym opracowaniu ks. Man
freda Uglorza. Zawsze chętnie
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i bardziej niż życzliwie przyj
mowanym we dworze go
ściem był proboszcz Muhl
hausen, Kasper Hennenber- 
ger, powołany na ten urząd 
przez Kunheima w 1560 r. 
Dzięki takim ludziom, tworzą
cym lokalne elity umysłowe - 

że już niemłody i schorowany. 
Obaj zmarli w tym samym, 
1543 r.
Hennenberger - jak Kopernik 
we Fromborku - spędził 
w Muhlhausen pełne trzydzie
ści lat niezwykle pracowitego 
żywota. Trzeba wiedzieć, jak 
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życie na prowincji było i zdro
we, i ciekawe, i pożyteczne. 
Pastor zwykł moralizować, 
rozmowa z nim schodziła jed
nak na tematy uczone, jakże 
chętnie podtrzymywane przez 
oboje małżonków. Obracamy 
się niejako w kręgu postaci za
iste nietuzinkowych. Jerzy 
Kunheim senior, serdeczny 
przyjaciel i powiernik Al
brechta, byi jednym z tych, 
którzy wprowadzali reforma
cję w Prusach Książęcych. 
Złożonego długotrwałą śmier
telną chorobą Kunheima le
czył sam kanonik fromborski 
doktor Mikołaj Kopernik, tak

absorbujące i odbierające wie
le z prywatności mogą być 
obowiązki wiejskiego pro
boszcza. Kiedy jednak obecnie 
w dysputach uczonych pada 
nazwisko Kaspra Hennenber- 
gera, stan duchowny pojawia 
się przy nim wręcz na ostatnim 
miejscu. W oczach potomnych 
byi on przede wszystkim kar
tografem, geografem i history
kiem, twórcą pierwszej szcze
gółowej mapy Prus (pierwsze 
wydanie Królewiec 1576; po 
nim wiele następnych edycji 
tłoczonych m.in. w Jenie 
i Amsterdamie). Komentarz 
i suplement historyczny do 

niej ogłosił Hennenberger już 
po osiedleniu się w Królewcu 
(1595). Ogromną zaletą tego 
dzieła były świetne miniaturo
we prospekty kilkunastu miast 
Prus Książęcych i Królew
skich, wykonane w technice 
drzeworytu, wypieranej już 
w tym czasie przez umożliwia
jące znacznie lepsze oddanie 
szczegółu, jak również druk 
w większym nakładzie, techni
ki metalowe: akwafortę i mie
dzioryt. Autor tych widoków 
pozostaje anonimowy, warto 
więc pamiętać, że syn Kaspra, 
urodzony chyba już w Miihl- 
hausen Jan Hennenberger (ok. 
1560-1601), był znakomitym 
rysownikiem i malarzem. 
Małgorzata w ciągu piętnastu 
lat wzorowego pożycia urodzi
ła mężowi dziewięcioro dzieci, 
spośród których sześcioro 
umarło jeszcze w dzieciństwie. 
Sama też zmarła przedwcze
śnie, w trzydziestym szóstym 
roku życia (1570), podzieliw
szy zwyczajny w owych cza
sach los wielu kobiet. Córkę 
Lutra i jej dzieci pochowano 
w krypcie patronów kościoła 
w Miihlhausen, obok Daniela 
(zm. 1507) i Jerzego (zm. 
1543) Kunheimów; po latach 
spoczęli tam Jerzy młodszy 
(1611), jego druga żona, Doro
ta z Oelsnitzów (1602), i - ja
ko ostatni Kunheim na Knau- 
ten - ich syn Erhard (1643). 
Lokalizację krypty wskazywa
ły wmurowane w posadzkę 
przed ołtarzem płyty nagrob
ne. Pamięć o Małgorzacie - 
zaraz się okaże, dlaczego - by
ła tak żywa, że konserwator 
zabytków Prus Wschodnich 
Adolf Bótticher, nie wczytując 
się w napisy, jedną z nich 
uznał za płytę właśnie Małgo
rzaty i ogłosił to w inwentarzu 
zabytków. W suplemencie do 
niego dał wprawdzie sprosto
wanie, że jest to płyta Doroty, 
pierwsza - błędna - wiado
mość poszła jednak w świat.
„Non omnis moriar” - głosi 
często przywoływana senten
cja. I rzeczywiście: już w 1730 
r. za największe starożytności 
kościoła w Miihlhausen uwa
żano portrety Marcina Lutra 
i jego córki Małgorzaty - 
pierwszy namalowany na de
sce, drugi na płótnie, oba ofia
rowane przez Erharda Kun
heima, który kazał je opatrzyć 
odpowiednimi inskrypcjami. 
„Pietate erga Lutherum et 
Parentem Margaritae primae 

Conjugis Nob. Georgii a Kun
heim ex secundo Conjugio Su- 
sceptus Erhard a Kunheim 
posuit” (w dosłownym prze
kładzie: „Przez wzgląd na po
bożność Lutra, ojca Małgo
rzaty, pierwszej żony szlachet
nego Jerzego Kunheima, uro
dzony z drugiej żony Erhard 
Kunheim położył”) — napis tej 
treści umieszczono na portre
cie Małgorzaty. Pod wizerun
kiem reformatora występował 
tekst biograficzny, zawierają
cy najważniejsze daty z jego 
działalności publicznej. Obra
zy pełniły we wnętrzu funkcję 
epitafiów (w wypadku Lutra 
należałoby mówić o kenota- 
fium - „pustym nagrobku”). 
Po przeszło dwustu latach 
przebywania w dość wilgot
nym kościele stan obrazów był 
zły, w 1858 r. przesłano je 
więc do ekspertyzy dyrektoro
wi Akademii Sztuk Pięknych 
w Królewcu, Ludwikowi Ro- 
senfelderowi. Ten rozpoznał 
w portrecie Małgorzaty dzieło 
Łukasza Cranacha młodszego. 
Późniejsi badacze z warszta
tem Cranacha syna łączyli 
również portret Lutra. Osta
tecznie obrazy z Miihlhausen 
poddano konserwacji aż 
w Berlinie (1860), w czym 
osobiście pośredniczył naczel
ny dyrektor muzeów królew
skich, Ignacy von Olfers. Para
fia wyłożyła na to 70 talarów, 
resztę należności miało opła
cić państwo. Do kościoła wró
ciły w marcu 1861 r., umiesz
czono je we wnękach na połu
dniowej ścianie nawy.
Od jednego z późniejszych 
proboszczów wiemy, jak wiel
kie budziły zainteresowanie 
i że podziwiano szczególnie 
portret Małgorzaty, przy któ
rym wręcz padały krytyczne 
uwagi o zatraceniu przez 
współczesnych (dla nas już 
zdecydowanie „ówczesnych”) 
malarzy - tak świetnie opano
wanej przez Cranacha - umie
jętności łączenia i mieszania 
kolorów, nadającej płótnom 
szczególną świetlistość tła 
oraz wydobywającej nastrój 
i uczucia postaci. Mona Lisa 
z Miihlhausen, w odróżnieniu 
od tej z Luwru, każę się podzi
wiać na tle zupełnie neutral
nym (zapewne jasnobłękit- 
nym), eksponującym oficjalny 
i uroczysty charakter wizerun
ku; jedynie cień z prawej stro
ny sugeruje bliskość ściany. 
Tak się malowało portrety do
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3. Wnętrze 
kościoła 

w Muhlhausen 
na początku 

XX w.

(zdjęcia:
1 - ze zb.

IS PAN, 
2,3 - Krzysztof 

Kapusta)

galerii rodowych, mające na 
równi zachować w pamięci 
przyszłych pokoleń podobizny 
antenatów oraz ukazywać sta
rożytność i trwałość rodu, jak 
również zaświadczać o jego 
potędze, posiadanych dobrach 
i tych wszystkich doczesnych 
sprawach, które popychają lu
dzi do działania. Widać jed
nak, że model nie poddał się 
schematowi, odtrącił oficjalną 
pozę, wyraz dumy, zadowole
nia i pewności siebie - cechy, 
które winno się okazywać 
światu. Na obliczu młodej ko
biety, mającej urodę zdecydo
wanie po ojcu, rysuje się po
waga i melancholia, jeżeli ma 
ono coś wspólnego ze szczę
ściem - to w znaczeniu: a cóż 
mnie obchodzą cudze kłopoty, 
ja już wybrałam. Domyślamy 
się, że wybrała szczęście. Jest 
to więc zarazem portret intym
ny, przepełniony refleksją nad 
teraźniejszością i spokojem 
o sprawy przyszłe. Snadź Mał
gorzata odziedziczyła po ojcu 
nie tylko urodę...
Na portrecie wtórnie dopisano, 
że przedstawia on Małgorzatę 
w wieku dwudziestu trzech lat 
(pozostała część napisu już 
w XIX w. była bardzo słabo 
czytelna i konserwator jej nie 
odtworzył). Portret powstał 
więc w roku zawarcia małżeń

stwa, a najprawdopodobniej - 
specjalnie z okazji ślubu! Świe
żo zaślubiona młoda pani von 
Kunheim ma na sobie, stosow
ny dla mężatki, wytworny 
i kosztowny, lecz nie przesad
nie bogaty strój, godzien wręcz 
książęcej osoby (tu można od
wołać się do zespołu dziesięciu 
portretów rodziny Jagiellonów 
ze zbiorów Muzeum Czartory
skich w Krakowie, namalowa
nego w warsztacie Cranacha 
młodszego). Podczas dokład
nych oględzin obrazu dopatrzo
no się, że złoty wisior na szyi 
Małgorzaty jest identyczny 
z występującym na jednym 
z portretów księcia Albrechta. 
Pedantyczna u ówczesnych 
malarzy dbałość o szczegóły 
pozwala wręcz na przypuszcze
nie, że margrabia podarował 
córce przyjaciela a żonie pupila 
tę ozdobę z okazji ślubu. Ten 
pogląd podaję na odpowie
dzialność Alberta Nietzkiego, 
trudno go bowiem sprawdzić li 
tylko na podstawie ogólnej fo
tografii. Podobnie rzecz się ma. 
gdy chodzi o autorstwo. Skłon
ny jestem zgodzić się, że obraz 
był własnoręcznym dziełem 
Cranacha młodszego. Wskazu
ją na to i okoliczności jego po
wstania, i kilka istotnych cech 
formalnych. W dorobku artysty 
znajdujemy zarówno analogie 

bezpośrednie - gdy chodzi 
o typ portretu i charakterystykę 
postaci - jak również dalsze, 
dodatkowo określające cechy 
warsztatu malarskiego. Jeżeli 
nie uwzględniają go podstawo
we opracowania specjalistycz
ne, to tylko dlatego, że jest nie
dostępny dla badań. A zatem: 
„był” czy „jest” - oto końcowe 
pytanie. Był - ponieważ do 
1945 r. znajdował się w koście
le w Muhlhausen, a obecnie 
w Gwardiejskim go nie ma (jak 
nie ma innych cennych dzieł 
sztuki z wyposażenia tej świą
tyni). Jest - ponieważ wolno 
tak sądzić, zanim właściciele 
nie zgłębią zawartości prze
pastnych magazynów peters
burskiego Ermitażu i Muzeum 
im. Puszkina w Moskwie.
Znam dobrze kościół w Gwar
diejskim, trafić doń łatwo, 
gdyż znajduje się tuż obok 
głównej szosy do Kaliningra
du. Po raz pierwszy byłem 
tam przed jedenastoma laty, 
ostatnio dwa lata temu. Bu
dowla należy do najlepiej za
chowanych świątyń na terenie 
obwodu, co jest tym bardziej 
godne uwagi ze względu na 
jej wartości artystyczne i hi
storyczne. Wewnątrz zacho
wały się pozorne drewniane 
sklepienia nawy i prezbite
rium, pokryte bogatą dekora

cją malarską pędzla Gotfryda 
Hintza z końca XVII w. Spo
śród płyt nagrobnych zacho
wała się jedna, przełamana na 
pół, podwójna, lecz normal
nych rozmiarów płyta braci 
Rufusa i Krzysztofa Glaubit- 
zów (zm. 1602 i 1603).
Przed czterema laty grupa ro
botników, zapewne w celu 
osuszenia dolnych partii mu
rów, przekopywała teren daw
nego cmentarza wokół budow
li. Wydobyte szczątki układa
no na stos pod murem; niewąt
pliwie doczekały ponownego 
pochówku. Ów widok przy
pomniał mi historię sprzed po
nad półtora wieku. Sześćdzie
siąt lat przed badaniami Bótti- 
chera, a dokładnie w 1830 r., 
spenetrowano i odrestaurowa
no kryptę Kunheimów przed 
ołtarzem, w której ponoć chro
nili się mieszkańcy wsi pod
czas dawnych wojen. Już wte
dy trumny i kości były tak roz
rzucone, że nie dało się okre
ślić, które szczątki do kogo na
leżą. Było jednak pewne, że są 
wśród nich prochy Małgorza
ty. Obecnie tej pewności nie 
ma. Nam pozostaje nadzieja, 
że przynajmniej istnieje gdzieś 
wizerunek Mony Lisy 
z Miihlhausen...

Andrzej Rzempołuch
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Ćwierć wieku na Powązkach

Z okazji dwudziestu pięciu 
lat działalności założo

nego w 1974 r. przez Jerze
go Waldorffa Społecznego 
Komitetu Opieki nad Starymi 
Powązkami, od 4 do 6 maja 
br. trwały w Warszawie róż
ne uroczystości. Najważniej
sza, bo poświęcona spotka
niu kwestarzy, mecenasów 
i konserwatorów odbyta się 
w Starej Kordegardzie w Ła
zienkach Królewskich, dzię
ki życzliwości dyrekcji par
ku. Spotkaniu towarzyszyła 
wystawa pt. „XXV lat działal
ności konserwatorskiej na 
Cmentarzu Starych Pową
zek”, przygotowana przez 
wieloletniego powązkow
skiego konserwatora Toma
sza Rogalę, zaś sponsoro
wana przez Fundację Ban
kową im. Leopolda Kronen- 
berga. Wystawa miała dwa 
zasadnicze cele: zobrazo
wanie specyfiki prac konser
watorskich na cmentarzu 
oraz pokazanie społecznej 
akcji jego ratowania. Pierw
szy cel został osiągnięty

1.2. Założyciel i prezes 
Komitetu Powązkowskiego 

Jerzy Waldorff 
otwiera jubileuszowe 

uroczystości (1) 
i wręcza medal aktorce 

Magdalenie Zawadzkiej (2) 
3. Fragment wystawy 

konserwatorskiej 
(zdjęcia: 

Stanisław Fitak)

przez liczne fotogramy uka
zujące nagrobki na różnych 
etapach prac, a przede 
wszystkim przez pokazanie 
pochodzących z cmentarza 
wymownych przykładów na
grobnych detali znajdują
cych się przed, w trakcie 

i po konserwacji. Cel drugi - 
to zdjęcia, właściwie cały fo
toreportaż z jednej kwesty 
z udziałem aktorów, arty
stów, pisarzy oraz współpra
cowników Komitetu. Na pla
nie cmentarza zaznaczo
nych zostało ponad 1000 

uratowanych grobów, co da- 
je przeciętnie ponad 40 re
nowacji rocznie! Takie impo
nujące tempo nie byłoby 
możliwe, gdyby nie kwestu
jący oraz dobrodzieje „insty
tucjonalni”, jak władze kon
serwatorskie, instytucje ban
kowe i ubezpieczeniowe, te
lewizja itd. Najbardziej za
służeni otrzymali z rąk pre
zesa Komitetu, Jerzego Wal
dorffa, dyplomy i wybite 
przez Mennicę Państwową 
medale z napisem: „Szcze
gólnie hojnemu ofiarodawcy 
na ochronę zabytków Pową
zek".
Uroczystości jubileuszowe 
objęty także: Mszę św. cele
browaną przez prymasa ks. 
Józefa Glempa w kościele 
św. Karola Boromeusza na 
Powązkach oraz wykona
nie „Requiem” Wolfganga 
Amadeusza Mozarta przez 
orkiestrę i chór Filharmonii 
Narodowej pod dyrekcją 
Jacka Kaspszyka w koście
le św. Anny.
W sprzedaży znajduje się 
już jubileuszowe wydawnic
two Komitetu Opieki nad 
Starymi Powązkami - książ
ka Nasza pamięć - 25 lat 
odnowy Starych Powązek, 
która ukazała się dzięki 
finansowemu wsparciu Ge
neralnego Konserwatora Za
bytków. Znalazły się w niej 
m.in.: artykuł Jerzego Wal
dorffa o dziejach Komitetu, 
opracowana przez Wojcie
cha Fijałkowskiego historia 
warszawskiej nekropolii, wy
powiedzi kwestarzy w formie 
refleksji i wspomnień, arty
kuły konserwatorów o prze
biegu najciekawszych prac 
renowacyjnych oraz opis 
niezwykłych z różnych 
względów powązkowskich 
grobów. Książka jest do na
bycia w warszawskich księ
garniach i w siedzibie Komi
tetu przy ul. Pięknej 44 a 
(tel. 629-13-17). (kmn)
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Rodzinny cmentarz

W Kozienicach, wokói po
zostałości po pałacu 
znajduje się park, niegdyś 

utrzymywany w stylu angiel
skim, obecnie ogólnie dostęp
ny i niszczony. W jego połu
dniowo-wschodnim narożniku, 
na niewielkim wzniesieniu opa
dającym ku rzece, jeszcze 
w latach siedemdziesiątych 
stała ceglana cerkiewka. Po jej 
lewej stronie znajdował się 
maty cmentarz, z ozdobnym 
obeliskiem w środku. Na po
rozbijanych płytach z piaskow
ca widoczne są wykonane cy
rylicą napisy i daty - wszystkie 
groby pochodzą z XIX w. i wią- 
żą się z rodziną Dehnów. 
Generat-lejtnant Iwan Iwano- 
wicz Dehn (1785-1859) otrzy
mał majątek Kozienice w 1835 
r. jako dobra dziedziczne za 
zasługi dla cesarstwa rosyj
skiego (m.in. udział w szturmie 
Woli w 1831 r., ale także pro
jektowanie cytadeli w Warsza

1.2. Autor artykułu (1) i jego brat (2) 
przy porządkowaniu cmentarza 

(grobowce gen. Dębna 
i pozbawiony zwieńczenia Katarzyny Dehn) 

3. Zachowany fragment żeliwnego ogrodzenia

wie, twierdzy w Dęblinie oraz 
przebudowy twierdz w Modli
nie i Brześciu). Zanim przybył 
do Polski, ożenił się z córką 
polskiego szlachcica Katarzy
ną Wotk-Łaniewską, która uro
dziła syna Włodzimierza. 
W Kozienicach Dehnowie za
mieszkali w barokowym pała
cu zbudowanym w 1775 r. dla 
króla Stanisława Augusta 
przez znakomitego architekta 
Franciszka Placidiego. Dobra 

kozienickie odziedziczył po 
nich senator Włodzimierz 
Dehn, następnie jego córka 
Olga, żona Aleksandra Won- 
larlarskiego. Właśnie ona spro
wadziła do Kozienic popular
nego wówczas architekta fran
cuskiego Franciszka Arveufa, 
który w latach 1896-1900 prze
budował pałac w stylu francu
skiego renesansu. Styl ten wy
raził się przede wszystkim od
powiednią dekoracją i sposo-
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bem ukształtowania dachów. 
Wonlarlarscy byli właścicielami 
majątku do 1918 r. Niestety, ze 
zniszczonego w 1939 r. pałacu 
pozostała jedynie lewa, ku
chenna oficyna, wozownia 
i wieża. W latach pięćdziesią
tych odbudowano główny kor
pus pałacu, ale bez architekto
nicznych detali. Zajmujący go 
Urząd Skarbowy postawił 
ostatnio prawą oficynę, która 
do zachowanej nawiązuje bry
łą i kolorystyką.
Rodzinny cmentarz Dehnów 
zajmuje kwadrat o bokach 
11,5 m. Większa część orna
mentowanego żeliwnego 
ogrodzenia znajduje się 
w miejskich magazynach i nie
trudno wykonać jego rekon
strukcję. Na cmentarzu pocho
wani są m.in.: gen. Iwan Iwa- 
nowicz Dehn pod dwiema na
łożonymi na siebie, potłuczo
nymi płytami z piaskowca, je
go żona Katarzyna (zm. 1845) 
w nieźle zachowanym grobow
cu, ich córka Olga (zm. 1851) 
w grobie nieuszkodzonym, 
syn Iwan (zm. 1874), z którego 
grobu pozostała tylko płyta, 
a także rodzina ich zięcia baro
na Konstantego Mengdena 
(zm. 1887); w sumie jest tu 9 
grobów. Włodzimierz Dehn 
(zm. 1888) pochowany został 
w prawosławnej kaplicy (już 
nieistniejącej), po której pozo
stał niewielki pagórek.
W 1998 r. z mieszkającym 
w Kozienicach bratem Toma
szem Mikosem uporządkowa
liśmy teren tego cmentarza, 
oczyściliśmy go z chwastów 
i gałęzi, usunęliśmy mech 
z płyt nagrobnych i odczytali
śmy wszystkie napisy. Starali
śmy się też odszukać brakują
ce fragmenty nagrobków. Na
sze działania zainteresowały 
spacerowiczów i przy ich po
mocy odwróciliśmy płytę na
grobną barona Mengdena, od 
kilkudziesięciu lat leżącą napi
sem do ziemi. Kolejne władze 
Kozienic nie przejawiają zain
teresowania cmentarzem, któ
ry powoli niszczeje, a przecież 
spoczywają na nim ludzie 
związani z miastem przez bli
sko 80 lat. W Kozienicach dzia
ła Towarzystwo Przyjaciół Ko
zienic, Muzeum Regionalne 
mieści się na terenie parku, 
a kamienna waza ozdobiona 
aniołem śmierci wzięta z grobu 
Katarzyny Dehn zdobi nie
czynną fontannę przy ul. Lu
belskiej. Jak długo jeszcze?

Włodzimierz Kużma

Nowe muzeum

21 maja 1908 r. we wsi Dunino 
(Dohnau) niedaleko Legnicy, 
na nadrzecznym wale przy uj
ściu Nysy Szalonej do Kacza
wy, uroczyście odsłonięto oka
zały pomnik. Trójstopniowa pi
ramida z kamiennych bloków, 
zwieńczona piramidką z kul ar
matnich, upamiętniła stoczoną 
26 sierpnia 1813 r. bitwę nad 
Kaczawą. Zwycięstwo pruskiej 
Armii Śląskiej feldmarszałka 
Bluchera nad wojskami napo
leońskiej Francji umożliwiło 
rychłe ich wyparcie ze Śląska i 

odsłonięto odrestaurowany po
mnik nad rzeką, potem zaś ot
warte zostało muzeum, przy u- 
dziale wielu znakomitych gości 
z Polski, Niemiec i Francji. Eks
pozycję urządziło muzeum w 
Legnicy. Ryciny i plany ukazują 
dowódców i przebieg bitwy, 
dokumenty - jej historyczne 
tło. Elementy umundurowania, 
broń i znalezione kule przybli
żają realia i klimat wydarzeń. 
Na dawnych pocztówkach zo
baczyć można zarówno po
mnik w Duninie, jak i inne, dziś

chowane fragmenty trzech z je
denastu obelisków, ustawio
nych w 1913 r. w najważniej
szych punktach pola bitwy. Po 
1945 r. przewrócone i rozbite, 
przewiezione do Dunina z Bie
lowie i Winnicy, zostały w ten 
sposób uchronione przed o- 
statecznym zniszczeniem. Mu
zeum jest dostępne przez cały 
rok, zwykle jednak trzeba się u- 
dać do pobliskiego domu, by 
dysponująca kluczem opiekun
ka wpuściła nas do środka. Je
żeli znajdziemy się w Duninie

przybliżyło decydujący cios, 
zadany pod Lipskiem (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
1997). W pobliżu Dunina roze
grał się jeden z najdramatycz- 
niejszych epizodów końcowej 
fazy bitwy. Wąskie i płytkie 
zwykle rzeczki po kilkudnio
wych opadach tak wezbrały, że 
uciekający Francuzi nie mogli 
się przeprawić i ginęli w spie
nionych nurtach, spychani z 
wysokiego brzegu.
Przy okazji odsłonięcia pomni
ka zrodził się pomysł utworze
nia w Duninie muzeum stawnej 
bitwy, które zostało otwarte w 
1909 r. W latach dziewięćdzie
siątych, gdy rozpoczął się pro
ces przywracania pamięci o hi
storycznej i kulturowej tożsa
mości Dolnego Śląska, możli
we stało się przypomnienie 
wojny 1813 r. Budynek muzeal
ny został wyremontowany, a 
przy wejściu stanęła granitowa 
płyta z napisem: „Muzeum bit
wy nad Kaczawą 26 VIII 1813”. 
23 sierpnia 1996 r. ponownie 

1. Dunino 
- pomnik 
bitwy 
nad 
Kaczawą

2.3. Pawilon 
muzeum 
bitwy 
nad 
Kaczawą (2) 
i wnętrze 
muzealnego 
pawilonu (3)

(zdjęcia: 
Jarosław 
Komorowski)

już nieistniejące. Wystawa u- 
względnia także udział w kam
panii 1813 r. sprzymierzonych 
z Napoleonem Polaków, choć 
nie walczyli oni nad Kaczawą. 
Obok pawilonu powstało małe 
lapidarium - złożono tam za

latem tego roku, zwłaszcza 
podczas zapowiedzianego na 
20-22 sierpnia III Biwaku Histo
rycznego, drzwi muzeum będą 
stały otworem.

Jarosław Komorowski
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Muzealny nabytek

Lewków - to miejscowość 
położona między Kali

szem i Ostrowem Wielkopol
skim. Jej właściciel od 1786 r., 
Wojciech Lipski herbu Grabie, 
zburzył stary dwór i w latach 
1788-1791 zbudował piękny 
pałac w stylu klasycystycznym 
według projektu Jana Ch. 
Kamsetzera. Obecnie jest to 
oddział Muzeum Okręgowego 
Ziemi Kaliskiej i prezentowane 
są tam wnętrza pałacowe 
z XVIII w. Prawnuk Wojciecha 
Lipskiego, Józef, odziedziczył 
majątek stojący na bardzo wy
sokim poziomie gospodar
czym. W 1873 r. zbudował go
rzelnię i sprowadził maszynę 
parową firmy „H. Paucksch 
und Freund”. O kotle paro
wym do maszyny z tamtego 
okresu nic nie wiadomo. 
W 1926 r. syn Józefa, Woj
ciech, zainstalował nowy ko
cioł typu Kornwall, jednopto- 
mienicowy o ciśnieniu robo
czym 10 atmosfer, kupiony 
w Fabryce Kotłów H. Koetza 
w Mikołowie na Śląsku. Z me
tryki gorzelni w Lewkowie 
można dowiedzieć się, że 
w 1952 r. stan zużycia maszy
ny wynosił 15%. Według rela
cji długoletnich pracowników 
gorzelni maszyna była jeszcze 
sporadycznie używana w la
tach siedemdziesiątych do na
pędzania zacierni lub urucha
miania pompy nurnikowej, do 
zasilania kotła w wodę z pobli
skiego stawu i do schładzania. 
Maszyna parowa firmy „H. 
Paucksch und Freund" 
z Landsberga (Gorzów 
Wielkopolski) jest jednocylin- 
dryczna, pozioma, stała, 
o jednostronnym rozprężaniu, 
niskoprężna, kondensacyjna, 
o mocy 26 KM i wymiarach: 
320x400x180 cm. Mocowało 
ją do stropu 6 śrub (34 mm). 
W stropie znajdowała się też 
rura wydmuchowa doprowa
dzająca zużytą parę do apara
tu rektyfikacyjnego. Do sufitu 
przymocowany byt wat bie
gnący do zacierni, a na nim 
koto pasowe płaskie. Przy ma
szynie stała pompa nurniko
wa, a na maszynie znajdowały 
się mosiężne smarownice,

1. Maszyna parowa 
„Pauckscha”
na stanowisku 
roboczym 
w gorzelni 
przed 
demontażem

2. Muzealni 
konserwatorzy 
w trakcie
prac montażowych

3. Maszyna 
na wystawie 
po pracach 
konserwatorskich

(zdjęcia:
Jarosław Dolat)

ciężarkowy regulator obrotów 
i tłocznia smarownicza Molle- 
rupa do ciężkich smarów. Ko
to zamachowo-pasowe roz
bierane było na trzy części, łą
czone piastą. Transmisyjny 
pas skórzany byt zszyty skó
rzanymi rzemieniami. Inne da
ne: długość cylindra - 87 cm, 
średnica 29 cm, grubość po
krywy cylindra - 3,5 cm, dłu

gość korbowodu - 146 cm, 
wału - 180 cm, korby - 57 cm. 
Maszynę w 1997 r. przekazało 
do Muzeum Historii Przemysłu 
w Opatówku Gospodarstwo 
Rolne Skarbu Państwa w Lew
kowie, dzisiejszy właściciel 
gorzelni. Demontaż maszyny, 
transport i montaż byty możli
we dzięki firmie budowlanej 
„Probust” z Kalisza, która uży

czyła ludzi i specjalistycznego 
sprzętu. Zbiory muzeum 
w Opatówku, które powołane 
zostało do dokumentowania 
i gromadzenia zabytków prze
mysłowych z Kaliskiego Okrę
gu Przemysłowego, zostały 
w ten sposób znacznie wzbo
gacone.

Jarosław Dolat
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Makiety 
zabytków
Pani Barbara Draus - absol
wentka wychowania plastycz
nego Wydziału Sztuk Pięk
nych na Uniwersytecie Miko
łaja Kopernika w Toruniu - 
prowadzi zajęcia dydaktycz
ne w Szkole Podstawowej nr 
3 w Łęczycy. Zaproponowała 
uczniom wykonywanie ma
kiet obiektów zabytkowych. 
W ten sposób w łęczyckim 
muzeum powstała wystawa 
zatytułowana „Architektura 
Łęczycy i nie tylko”. Pani 
Draus pisze: „Przyczynami 
powstania wystawy „Architek
tura Łęczycy i nie tylko« byty: 
chęć pobudzenia wyobraźni 
młodych ludzi przez obser
wację ich najbliższego oto
czenia i zaproponowanie 
uczniom szkoły podstawowej 
prac przestrzennych w więk
szym formacie, wykonywa
nych niewielkim nakładem fi
nansowym. Stąd wziąi się po
mysł wykorzystania starych 
pudel tekturowych, opako
wań po lekarstwach, gazet 
i tym podobnych przedmio
tów, które można znaleźć 
w każdym domu. Ze względu

1. Barbara Draus 
i jej uczniowie 

przed zamkiem 
w Łęczycy

na niską wartość tworzywa, 
nazwałam działania z nim 
związane »śmiecio-sztuką«. 
Termin ten bardzo spodobał 
się moim uczniom i wszedł 
do ich szkolnego słownika 
terminów plastycznych (...) 
Podczas prowadzonych prze
ze mnie zajęć proces powsta
wania form artystycznych 
składał się z kilku etapów: 1) 
projektowanie bryły z uwzglę
dnieniem istniejących zabyt
ków naszego miasta; 2) wy
szukiwanie i dobieranie goto
wych elementów tj. pudeł tek
turowych; 3) łączenie ich 
w zespoły brył za pomocą 
masy papierowej i kleju ro
ślinnego; 4) malowanie ma
kiet i wzbogacanie ich o ele
menty przestrzeni poza bu
dynkami. W efekcie powstały 
prace, które nierzadko noszą 
znamiona własnej interpreta
cji zabytków naszego miasta. 
Zabawa w łączenie bryt tak 
podziałała na wyobraźnię 
uczniów, że powstały nowe, 
nigdzie nieistniejące obiekty 
z całkowicie wymyśloną 
przez nich konstrukcją brył.

Pokwitowanie dla wpłacającego

zl................................................................

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

Odcinek dla posiadacza rachunku

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

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

Odcinek dla poczty lub banku

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

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

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

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

na rachunek 
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

na rachunek
AMOS 

01-806 Warszawa, ul. Zuga 12

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

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

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

stempel
pobrano opłatę

stempel
pobrano opłatę stempel pobrano opłatę

podpis przyjmującego podpis przyjmującego podpis przyjmującego
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Mam przeświadczenie, że wy
konane przez uczniów prace 
gięboko utkwią im w pamięci 
i że architektura będzie przez 
nich dostrzegana dokładniej. 
Jednocześnie zaprezentowa
ne na wystawie makiety uprzy
stępniły uczniom proces two
rzenia architektury w skali do
stosowanej do ich wieku, wy
obraźni i oczywiście - w innym 
materiale”.

Listy
Otrzymaliśmy list z Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Mę
czeństwa nawiązujący do opi
sanego w numerze 3, 1999, s. 
12 nagrobka Tomasza Waw- 
rzeckiego w miasteczku Wi
dzę koto Brastawia. Pani Ewa 
Ziółkowska pisze: „Tytułem 
uzupełnienia informuję, że je- 
sienią ubiegłego roku wygląd 
nagrobka uległ zmianie - zo
stał obudowany płytami z czar
nego granitu, a obok białoru
skiego pojawił się napis pol
ski: „Tomasz Wawrzecki (1753- 
1816) ostatni naczelnik / po
wstania 1794 r« Dodatkowym 
elementem graficznym wierz
chniej płyty jest rysunek pano- 
pliów z sarkofagu Tadeusza 
Kościuszki na Wawelu. Autora
mi projektu są: arch. Jarosław 
Skrzypczyk i artysta-rzeźbiarz 
Marek Moderau. Prace wyko
nano z inicjatywy i na koszt Ra
dy Ochrony Pamięci. Pierwot
nie nagrobek z żeliwnym krzy
żem przykrywała również że
liwna płyta z inskrypcją w języ
ku łacińskim tej samej treści, 
co epitafium w katedrze wileń
skiej. W latach sześćdziesią
tych płytę zniszczono. Zdewa
stowany nagrobek z czasem 
odtworzono, dodając tablicę 
z rosyjskim napisem. Dawny 
krzyż natomiast udało się miej
scowej ludności polskiej prze

chować i na początku lat dzie
więćdziesiątych wróci! na 
swoje miejsce. Obecnie jest 
jedynym zachowanym elemen
tem pierwotnego pomnika”.

Pan Ireneusz Kasprzysiak 
z Krakowa zwraca uwagę, że 
w artykule R Walczaka Wiejski 
Wawel (nr 3,1999, s. 21) po
równanie wieży kościoła 
w Smogulcu do wawelskiej 
wieży Srebrnych Dzwonów 
nie jest właściwe: „To tak, jak
by napisano, że dziedziniec 
wawelski jest wzorowany na... 
podwórcu zamku krzyżackie
go I (...) Konkretnie: przypomi
na wieżę Zegarową (ulokowa
ną od północy), zwieńczoną 
barokowym hełmem, zapro
jektowanym przypuszczalnie 
przez Kacpra Bażankę; hełm 
wykonano w latach 1715- 
1716. Wieża Srebrnych Dzwo
nów (Wikaryjska) znajduje się 
od strony południowej (a nie 
północnej) katedry i ma formę 
prostego graniastostupa, na
krytego w 1530 r. (kiedy pod
wyższono ją o jedną, ośmio- 
boczną kondygnację) stożko
wym późnogotyckim hełmem. 
Dolna część wieży pochodzi 
z romańskiej katedry Herma- 
nowskiej, która spłonęła 
w 1305r”
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!
REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod ad

resem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a) 

wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyjęciu zamó

wienia należy wpłacić odpowiednią sumę na konto: 

Oficyna Wydawnicza AMOS, 01-806 Warszawa, ul. 

Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 

270-1-111.

I. Ogłoszenia - reklamy ramkowe

- cała kolumna wewnętrzna - 1200 zł

- 1/2 kolumny wewnętrznej - 600 zł 

-1/4 kolumny wewnętrznej - 300 zł 

-1/8 kolumny wewnętrznej - 150 zł

- cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) - 1400 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

- 3/4 kolumny zewnętrznej (okładka s. I) reklamy 

mieszczącej się w profilu pisma - 1500 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej

- cała kolumna wewnętrzna (okładka s. II i III)

- 1300 zł

- pozostałe jej części - odpowiednio jak wyżej 

UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyżka ceny 

O 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane:

artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, reportaże, 

fotoreportaże - ceny od 500 zł do 2000 zł według in

dywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne

- jedno słowo - 70 gr

- jedno słowo w ramce - 1 zł

Dla konserwatorów zabytków, muzeów i społecznych 

opiekunów zabytków udzielana jest zniżka w wyso

kości 20%.

W USTALONE CENY wliczone są wszystkie prace re

dakcyjne, graficzne i techniczne. W wypadku dostar

czenia przez zleceniodawcę ogłoszenia gotowego do 

druku (naświetlonych klisz) udzielany jest rabat 10%. 
Podatek VAT doliczany jest do zleceń:

- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospodar

czych w wysokości 22% ceny reklamy-ogłoszenia;

- osób prywatnych nie prowadzących działalności 

gospodarczej w wysokości 7% ceny ogłoszenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. 3,50 zł. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem do
staw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 Warsza
wa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084-77578- 
270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wplata). Dla prenume
ratorów zamawiających minimum po 10 egz. każdego nume
ru - 25-procentowy rabat. Prenumerata zagraniczna jest 
o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie pobiera do
datkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje można uzy
skać pod numerem telefonu 834-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można naby
wać w Oficynie Wydawniczej AMOS, w księgarni „Naukowej 
im. Bolesława Prusa” (Warszawa, ul. Krakowskie Przedmie
ście 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 dodat
kowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. 
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca 
zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowane 
są na IV kwartał 1999 r. do 5 września br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
V. TKANINY DEKORACYJNE

7. Żakardy ladowskie

Wynalezienie w 1804 r. przez francuskiego tkacza J.M. 
Jacquarda maszyny tkackiej, która, sterując umieszczo
nymi na krośnie nitkami wedle programu opracowanego 
na perforowanych kartach, pozwala uzyskać tkaniny 
o światłocieniowych wzorach, dało początek produkcji 
żakardów. Mimo mechanicznego procesu tworzenia ża
kardy zyskały rangę artystycznych tkanin dekoracyjnych, 
zwłaszcza w wypadku wyrobów Spółdzielni Artystów 
„Ład”. W drugiej połowie lat dwudziestych i w latach 
trzydziestych XX w. ładowscy twórcy, oprócz omawia
nych już kilimów, projektowali i osobiście nadzorowali 
produkcję żakardów. Stały się one jednym z najlepszych 
osiągnięć „Ładu” na polu tworzenia polskiej tkaniny ar
tystycznej , a szerzej - sztuki wnętrza w stylu rodzimego 
Art Deco.
Popularność iadowskich żakardów i ilościowa przewaga 
nad innymi rodzajami tkanin artystycznych, wytwarza
nych w Spółdzielni, wynikały z kilku czynników. Żakar
dy były łatwiejsze i tańsze w produkcji, miały też bar
dziej wszechstronne zastosowanie: oferowano je jako 
makaty, narzuty, pokrycia na poduszki, zasłony, portiery, 
serwety i tkaniny obiciowe. Wykonywano je głównie 
z nici lnianych, niekiedy też z wełnianych i jedwabnych, 
stosowanych w różnych zestawieniach i grubości przę
dzy, w zależności od użytkowego przeznaczenia tkaniny. 
Barwy żakardów utrzymane były w przytłumionych to
nach złocistych, brunatnych, rdzawych, szarych, błękit
nych, zielonkawych, ożywionych często dyskretnym po
łyskiem jedwabiu. Najbardziej oryginalną cechą żakar
dów iadowskich była ich ornamentyka, w której, obok 
stale powtarzających się charakterystycznych elemen
tów, wprowadzano co pewien czas nowe motywy.
Technika produkcji tkanin żakardowych narzucała stoso
wanie ornamentu uproszczonego, zgeometryzowanego, 
powtarzanego na tkaninie w regularnych sekwencjach 
pasowych układów wzorów. Wzory te, zgodnie z typową 
dla twórców „Ładu” stylistyką polskiego Art Deco, czer
pano z tradycji i sztuki ludowej, przetwarzając je na po
trzeby współczesnej tkaniny dekoracyjnej. Żakardy la
dowskie inspirowane były zatem zarówno kolorystyką 
i ornamentyką polskich pasów kontuszowych czy makat 
buczackich, jak też tkaninami ludowymi. Wybór wzorów 
zależał od indywidualnych decyzji artystów - projektan
tów oraz determinowany był czasem powstania i prze
znaczeniem tkaniny.
Typowe dla stylu Art Deco wzory z ostrych zygzaków, 
rombów i kwadratów dominowały w żakardach z drugiej 
połowy lat dwudziestych, autorstwa Zofii Pankówny, 
Wandy Szczepanowskiej, Zofii Czasznickiej, Heleny Bu
kowskiej. Ale już wówczas pojawiły się także motywy 
związane z immanentną dla artystów „Ładu” ideą two
rzenia stylu narodowego. Należały do nich stylizowane 
rózgi i kłosy, kojarzone z ornamentyką pasów kontuszo
wych, występujące na tkaninach Józefa Czajkowskiego 
czy Lucjana Kintopfa. Kintopf był też twórcą najsłynniej
szych żakardów iadowskich z motywami orłów. Geome

trycznie stylizowane, linearne sylwety orłów - godła od
rodzonego państwa polskiego - wypełniały powierzchnie 
tkanin realizowanych na zamówienia państwowe: „Orły 
małe” (1927) na obicie ścian Ministerstwa Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego, „Orlęta sejmowe” 
(1934) przeznaczone do sali posiedzeń Sejmu czy „Orlę
ta olimpijskie” (1934) zaprojektowane w związku ze 
zbliżającą się olimpiadą w Berlinie.
W latach trzydziestych wzornictwo Iadowskich żakar
dów, podobnie jak cała twórczość „Ładu”, odchodzi od 
rygorystycznej geometrii w stronę wzorów o bardziej 
miękkich, zaokrąglonych formach roślinnych i zwierzę
cych. Kwiaty, liście, drzewka, ptaki czy rybki pojawiają 
się na tkaninach Hanny Kiedrzyńskiej, Krystyny Dydyń- 
skiej, Haliny Karpińskiej, Zofii Czasznickiej, Marii No- 
waczyńskiej-Sigmunt czy Antoniego Turkiewicza.
Po drugiej wojnie światowej żakardy „Ładu” uległy kilku 
istotnym zmianom. Znów wprawdzie wykonywano tkani
ny na zamówienia państwowe, ale w odróżnieniu od ża
kardów przedwojennych miały one podporządkować się 
zasadom obowiązującego w sztuce lat 1948-1954 reali
zmu socjalistycznego, czyli odznaczać się czytelną tre
ścią, ostentacyjną dekoracyjnością i monumentalizmem, 
jako że były przeznaczone do wnętrz budynków wysokiej 
rangi. Zdobiły m.in. Pałac Kultury i Nauki, Filharmonię 
Warszawską, Urząd Rady Ministrów, ambasadę ZSRR 
lub upamiętniały doniosłe wydarzenia (olimpiadę w Lon
dynie w 1948 r., Festiwal Młodzieży w Warszawie 
w 1955 r.). W żakardach projektowanych dla tych celów 
przez Zofię Matuszczyk-Cygańską, Annę Śledziewską, 
Zofię Czasznicką, Zofię Kodis-Freyer, Wandę Manteuffel 
przeważały duże, wydzielone wzory roślinne, zwierzęce 
i figuralne o uproszczonym, wyraźnym rysunku, niekiedy 
uzupełniane drobnym ornamentem geometrycznym.
W końcu lat pięćdziesiątych i w latach sześćdziesiątych, 
po „październikowej odwilży”, niektórzy z twórców „Ła
du” pragnęli zerwać z tradycją i stworzyć „żakard nowo
czesny”. Na tkaninach Zofii Matuszczyk-Cygańskiej, 
Anny Śledziewskiej, Danuty Thomas pojawiły się asy
metryczne, niemal abstrakcyjne formy, wprawdzie o cie
kawych efektach fakturowych i kolorystycznych oraz 
„modnych” walorach wizualnych, lecz nie mające już ta
kiej rangi artystycznej, jak żakardy z poprzednich dzie
sięcioleci. Zresztą cala produkcja „Ładu”, po przejściu 
Spółdzielni pod zarząd „Cepelii” w 1950 r., powoli ule
gała degradacji, aż do likwidacji tej zasłużonej placówki 
w 1996 r. Odtąd ladowskie żakardy i inne wyroby rze
miosła artystycznego możemy podziwiać już tylko 
w zbiorach prywatnych, kolekcjach muzealnych i na re
trospektywnych wystawach.

Anna Sieradzka 

Literatura
H. Bilewicz, Żakardy w „Ładzie”, w: Spółdzielnia Artystów 
„Ład” (1926-1996), pod red. A. Frąckiewicz, 1.1, Warszawa 1998, 
s. 180-248
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Malo znane

Strzelce Krajeńskie
W czasie pochodu Armii Czerwonej na zachód miasto 
zostało w 1945 r. zniszczone w 80%. Położone 30 km 
od Gorzowa Strzelce Krajeńskie zostały odbudowane, 
mają 10 tysięcy mieszkańców, wśród których działa 
zasłużone dla zachowania zabytków miasta Strzelec- 
ko-Krajeńskie Towarzystwo Kultury. Wczesnośrednio
wieczny zespół grodowy w drugiej połowie XIII w. zdo
byty został przez Brandenburczyków, którzy w 1270 r. 
nadali mu prawa miejskie, w latach 1402-1454 pano
wali tu Krzyżacy, najpomyślniejszy okres rozwoju mia
sta dzięki handlowi zbożem i bydłem przypadł na XVIII 
i XIX w. Zachował się średniowieczny układ urbani
styczny, mury obronne wzniesione w XIII-XIV w. 
z basztą i Bramą Młyńską, gotycki kościół parafialny 
z drugiej potowy XIV w., spichlerz z 1764 r. i wiele do
mów z XIX w.

1. Symbol miasta
- Brama Młyńska, 
zwana też Wschodnią, 
zbudowana
w drugiej połowie XIV w.

2. Fragment murów miejskich 
z basztą w głębi

3. Gotycki portal uskokowy 
w kościele parafialnym

4.5. Fragmenty 
miejskiej zabudowy

(zdjęcia:
Teresa Gumuiowska)


