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Od redakcji
Jesteśmy na krawędzi dwóch wie
ków. Krawędź kojarzy się zazwy
czaj z niezbyt wygodnym miej
scem do stania lub siedzenia, 
w tym wypadku jednak jest to 
miejsce szczególne, bowiem na 
krawędzi wieków można coś za
kończyć, coś innego rozpocząć, 
ale także przejść w następne stu
lecie bez żadnych wstrząsów bu
dując to, co zaczęliśmy w po
przednim. Jak tę krawędź widzą 
ludzie zajmujący się różnymi pro
fesjami związanymi z zabytkami, 
co odrzucają z minionych lat, jaki 
kierunek rozwoju przewidują dla 
swojej dziedziny — wszystko to 
przedstawią sami zainteresowani 
na łamach „Spotkań z Zabytka
mi”. W tym numerze profesor ar
cheologii zatytułował swoje remi
niscencje Sercem, wiedzą czy łopa
tą? (s. 4). Aż prosi się, aby odpo
wiedzieć, że najlepiej wszystkim 
po trochu i jeszcze dodać język, 
czyli popularyzację w mowie i pi
śmie. Wtedy archeologia będzie 
miała pieniądze i świat o niej nie 
zapomni, jak nie zapomniał o tak 
kruchych reliktach, jakimi są za
pisane na papierze: dzieło Miko

łaja Kopernika, rękopisy Fryde
ryka Chopina, dokumenty i zapi
ski z lat 1939-1943 dotyczące lud
ności żydowskiej. „Pamięć Świa
ta” -— tak nazwano program 
UNESCO, w ramach którego 
przygotowywana jest lista takich 
pamiątek (s. 7). Kruche są rów
nież dzieła sztuki. Niejednokrot
nie słyszeliśmy o mieszkającym 
we Lwowie Borysie Woźnickim, 
jak w czasach ZSRR ratował — 
dosłownie spod młotów i spycha
czy — różne dzieła sztuki na 
Ukrainie. Dziś dysponuje ich 
wspaniałą kolekcją, w której spe
cjalne miejsce zajmują krzyże 
(s. 14). W numerze odwiedzimy 
m. in. utrwalone przez Henryka 
Sienkiewicza w Potopie Wodokty 
(s. 11), podwarszawski Milanó
wek (s. 15 i 23), rybackie chaty 
(s. 27), niezwykłą siedzibę „Dzieci 
ulicy” na warszawskiej Pradze 
(s. 29) i Czerwony Klasztor 
(s. 32). Poznamy też piękno sta
rych globusów (s. 25), miejsca po
bytu Fryderyka Chopina w Lon
dynie (s. 31) i osobliwe odkrycie 
w kościele w Damnie kolo Słupska 
(s. 36).



przeglądy 
poglądy

Poset Jan Maria Jackowski na ta
mach „Rzeczypospolitej” wypowie
dział się na temat realizacji polityki 
kulturalnej państwa. Oto fragmenty 
tej wypowiedzi:
„Co roku państwo zmniejsza wydatki 
na kulturę, coraz bardziej oddalając 
się od pożądanego poziomu 1 proc. 
PKB. Zagrożone są w Polsce muzea, 
teatry, domy kultury, biblioteki. Czyżby 
odradzająca się Rzeczpospolita trakto
wała kulturę po macoszemu?... Prze
prowadzając reformę administracyjną 
Polski, zarówno w roku 1990, jak 
i w 1998 nie uwzględniono konieczno
ści stworzenia nowego kompleksowe
go ustroju kultury. Mato tego, reformy 
podjęte w 1988 r. dokonały się kosz
tem kultury, która stała się ofiarą refor
matorów bez wyobraźni. O deprecjacji 
kultury świadczą przepisy ustawowe, 
które zakładają finansowanie przeka
zywanych do samorządów instytucji 
kultury z jednego proc, dochodów 
własnych powiatów (z tych środków 
powiaty mają też utrzymać swoją ad
ministrację) i półtora proc, dochodów 
własnych województw, bez żadnej 
subwencji celowej. W pewnym 
uproszczeniu można powiedzieć, że 
w wyniku reformy administracja rządo
wa skomunalizowała instytucje kultury 
bez zapewnienia im stabilnych instru
mentów finansowania...
Zadaniem rządu jest tworzenie 
ram prawnych funkcjonowania 
szczególnie tych przedsięwzięć 
kulturalnych, które nie przynoszą 
dochodu, wspieranie polskiego 
przemysłu kulturalnego, a rząd nie 
ma nawet koncepcji, jak to robić. 
Resort finansów jest nieprzemakalny 
i sprzeciwia się pracom mającym na 
celu stworzenie systemu ulg i zwol
nień podatkowych dla podmiotów 
prawnych i osób fizycznych łożą
cych na życie kulturalne, co bardzo 
ogranicza dopływ środków pozabu
dżetowych na kulturę... "

* * *

Z wyliczeń Generalnego Konserwa
tora Zabytków wynika, że wydatki na 
prace konserwatorskie, remontowe 
i badania dotyczące zabytków po
winny wynosić każdego roku około 
1 mid zl, tymczasem środki ze 
wszystkich źródet pokrywają najwy
żej jedną trzecią tych potrzeb. 
W działaniach na rzecz ochrony za
bytków niezbędny jest udział samo
rządów i organizacji pozarządo
wych. Według służb konserwator
skich samorządom zależy na ochro
nie zabytków, ale niechętnie prze
znaczają na nią własne pieniądze, 
mają bowiem mnóstwo potrzeb 
w innych dziedzinach. Są jednak sa
morządy, które finansują wiele prac 
konserwatorskich na swoim terenie. 
W ratowaniu dziedzictwa kulturalne
go uczestniczą też związki wyzna
niowe, lokalne fundacje, zakładane 
czasem w celu odnowy jednego 
konkretnego zabytku oraz firmy 
i sponsorzy prywatni. Ciągle jednak 
- m. in. z powodu zbyt małych ulg 

podatkowych za tę działalność - 
udział środków pozabudżetowych 
w ochronie zabytków jest niewystar
czający.

* * *

Zarząd Lublina, mając na względzie 
skrócenie czasu renowacji obiektów 
zabytkowych, zapowiada zmianę 
zasad współfinansowania przez 
miasto remontu prywatnych kamie
nic znajdujących się na terenie Sta
rego Miasta. Każdy właściciel, który 
zainwestuje w remont swego domu 
co najmniej 30% kosztów, będzie 
mógł starać się o bezzwrotną po
moc w wysokości około 80 tys. zł. 
Na lubelskim Starym Mieście jest

# * *

Poznańscy archeolodzy w czasie 
wykopalisk prowadzonych przy ko
ściele Najświętszej Marii Panny na
trafili na fundamenty budowli wznie
sionej prawdopodobnie w drugiej 
połowie X w. Odsłonięte fundamenty 
zbudowane są z ciosów kamien
nych spojonych zaprawą z gliny; 
mur fundamentowy ma grubość 1,5 
m. Jeśli odkryte fundamenty pocho
dzą rzeczywiście z drugiej potowy X 
w., to wzniesiona na nich budowla 
była świadkiem wydarzeń, które do
prowadziły do powstania państwa 
polskiego. Ostatecznie nie ustalono 
jeszcze, czym była ta budowla. Być 
może byt to kościół, a w drugiej po

sko-patacowe na zachodzie i półno
cy Polski. Sytuację pogarsza jesz
cze brak ustawy reprywatyzacyjnej.

* * *

Runął zabytkowy wiatrak w Krasoci
nie na Kielecczyżnie, jeden z naj
piękniejszych tego typu obiektów 
w Polsce. Mieściło się w nim Mu
zeum Chleba, jedyna taka placówka 
w kraju, unikatowa w Europie. Od 
chwili śmierci w 1992 r. założyciela 
muzeum - poety ludowego Feliksa 
Raka obiekt zaczął chylić się ku 
upadkowi. Jego los dopełnił się 
podczas letniej burzy tego roku. 
Miejmy nadzieję, że zabytek zosta
nie odbudowany.

(rys. Małgorzata Tabaka)

140 nieruchomości, z czego aż 
74 stanowią własność prywatną.

* * *

Do połowy roku odnotowano w kra
ju ok. 500 kradzieży dzieł sztuki 
i przedmiotów kultu. Według policji 
zagrożenie tego typu przestępstwa
mi od trzech lat utrzymuje się na 
mniej więcej tym samym poziomie. 
Najczęściej okradane są obiekty sa
kralne. W 1998 r. złodzieje wynieśli 
z nich 101 obrazów, 70 rzeźb, 37 
kielichów. Według Komendy Głów
nej Policji największe zagrożenie 
występuje w województwie dolno
śląskim, do połowy tego roku pra
wie co trzecia kradzież dzieł sztuki 
w Polsce miała miejsce na terenie 
tego województwa. To nie znaczy, 
że w innych województwach sytu
acja nie budzi obaw. W sierpniu 
z Muzeum Południowego Podlasia 
w Białej Podlaskiej skradziono cen
ne obrazy (Juliusza, Wojciecha i Je
rzego Kossaków, Zygmunta Piotro
wicza i Czesława Wasilewskiego) 
oraz rzeźbę Eugene Lansere a. Mu
zeum poniosło stratę w wysokości 
około 140 tys. zl.

łowię X w. murowany kościół stano
wił symbol władzy państwowej.

* * *

Spośród 2136 obiektów zabytko
wych znajdujących się w zasobie 
Agencji Własności Rolnej Skarbu 
Państwa 424 obiekty sprzedano, 
147 wniesiono do jednoosobowych 
spółek, 1219 wydzierżawiono. 
Agencja jest nadal właścicielem 
około 70% zespołów dworsko-pata- 
cowych. Jak z tych liczb wynika, naj
więcej obiektów zostało wydzierża
wionych. Tymczasem wojewódzcy 
konserwatorzy zabytków uważają, 
że ta forma opieki nie zawsze wy
chodzi na dobre obiektom, bowiem 
dzierżawcom na ogól zależy na 
maksymalnej eksploatacji zabytku, 
a nie na jego zachowaniu. Dlatego 
za najlepsze rozwiązanie uznają 
znalezienie dla obiektu właściciela. 
To jednak bywa trudne, ponieważ 
największym zainteresowaniem cie
szą się niewielkie dwory, położone 
w pobliżu dużych miast lub nad ma
zurskimi jeziorami, tymczasem więk
szość posiadanych przez Agencję 
zabytków - to duże zespoły dwor

* # *

Manierystyczne drzwi w formie kraty 
wykonane przez Friedricha Grossa, 
które zaginęły na przełomie lat pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych z ko
ścioła św. Marii Magdaleny we Wro
cławiu, pojawiły się w tym roku 
w warszawskim domu aukcyjnym 
„Rempex”. Na aukcji nie znalazły 
nabywcy (wystawiono je za cenę 
50 tys. zł), nie zostały też sprzedane 
po sprowadzeniu do Wrocławia 
(obecnie są zdeponowane w Mu
zeum Historycznym). Tymczasem 
chęć ofiarowania pieniędzy na za
kup zabytku i przekazanie go „wro
cławskiej ochronie zabytków” (jak to 
określiła) zgłosiła pani Anita Ham- 
merstein z Essen, która urodziła się 
we Wrocławiu i w 1922 r. była konfir- 
mowana w kościele św. Marii Mag
daleny. Jest zatem szansa na odzy
skanie cennego obiektu.

* * *

Piotr Sarzyński w zamieszczonym 
na tamach „Polityki” artykule na te
mat mecenatu i sponsoringu pol
skiej kultury m. in. napisał: „Przed 
paru laty Bank Handlowy rozpoczął 
tworzenie kolekcji numizmatycznej, 
której ekspozycji podjął się Zamek 
Królewski w Warszawie. W ten spo
sób zapoczątkowana została nowa, 
oryginalna forma kulturalnego me
cenatu, którą ochrzcić by można 
mianem szlachetnego inwestowa
nia. Coraz więcej bogatych firm de
cyduje się na przykład na tworzenie 
własnych kolekcji sztuki współcze
snej. Najczęściej robią to instytucje 
finansowe, głównie banki... Na tego 
typu inwestowaniu, poza sztuką 
współczesną, najbardziej korzystają 
zabytkowe obiekty. Z roku na rok ro
śnie liczba pałacyków i dworków 
wynoszonych z PGR-owskiej ruiny 
i zamienianych w eleganckie rezy
dencje różnych firm. Chyba najbar
dziej spektakularnym i imponują
cym przykładem jest przepiękny pa
łac w Zakrzewie kolo Gniezna... 
przejęty przez Wielkopolski Bank 
Kredytowy." Czekamy na więcej ta
kich przykładów, Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa oferuje po
tencjalnym nabywcom obiekty za
bytkowe na terenie całego kraju.

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

dobrej jakości porcelany 
(gdyż ta daleka była od ide
ału), lecz dla miniatur wyko
nywanych sprawnie i „na każ
de życzenie”. Zapewne nale
ży też do nich opisana w li
ście filiżanka, a przypuszcze
nie to zdaje się także potwier
dzać widoczne na naczyniu 
oznaczenie fabryczne. Wia
domo bowiem, że porcelanę 
wytwarzaną w Gerze sygno
wano ręcznie pod szkliwem 
błękitną literą „G”, chociaż 
wśród oznaczeń spotyka się 
także (stosowaną w latach 
dwudziestych i trzydziestych

„Przesyłam zdjęcie filiżanki, 
która przypadkowo stała się 
moją własnością. Na rysunku 
znajduje się portret Jerzego 
Washingtona (ręczny podpis 
na złoceniu pod portretem 
brzmi: Washington)’, filiżanka 
ma wys. 8 cm, a sygnowana 
jest literką „G”. Jeżeli jest to 
możliwe, chciałbym się do
wiedzieć czegoś bliższego na 
jej temat”.

Tomasz Kurciński
Białystok

Tym razem nadesłane zdjęcie 
(choć, niestety wykonane tyl
ko w jednym ujęciu) jest bar
dzo dobrej jakości. Możemy 
więc przyjrzeć się filiżance 
z bliska, a naszemu Czytelni
kowi pogratulować umiejęt
ności fotografowania. Gorzej 
z opisem: jest on zbyt ogólni
kowy i nie zawiera istotnych 
informacji odnoszących się 
przede wszystkim do niewi
docznych na zdjęciu frag
mentów naczynia. Nie wiemy 
więc nic o kształcie uchwytu, 
kolorze oraz sposobie kła
dzenia sygnatury, a także 
o ewentualnych innych ozna
czeniach na odwrociu filiżan
ki. Tym niemniej dysponując 
nadesłanym materiałem moż
na już trochę powiedzieć 
o tym porcelanowym naczy
niu. Jego klasycystyczny 
kształt, z charakterystycznym 
kielichowatym wygięciem 
ścianek bocznych, perełko- 
waniem obrzeża podstawy 
oraz trzema nóżkami 
w kształcie lwich łap, pozwala 
datować je na drugą lub trze
cią dekadę XIX w. W tym cza
sie wspomnianą w liście sy

gnaturę „G” (pisane tak, jak 
siódma z kolei wielka litera al
fabetu, przypominające jed
nak nieco literę „S”) stosowa
ło kilka wytwórni. Spośród 
nich w pierwszej kolejności 
warto wziąć pod uwagę nie
wielką fabrykę porcelany 
w miejscowości Gera nad 
Białą Elsterą w Turyngii. 
W wytwórni tej, będącej pier
wotnie filią innej niemieckiej 
manufaktury w Volkstedt, 
w latach 1780-1803 przede 
wszystkim naśladowano wy
roby miśnieńskie. Ale już 
w następnym okresie, od 
1804 r. aż do likwidacji wy
twórni około 1840 r. fabryka - 
pracująca pod firmą Louise 
Greiner & G. H. Leers - wy
specjalizowała się właśnie 
w produkcji pamiątkowych fi
liżanek. Ceniono je nie dla 

XIX w.) pełną nazwę miejsco
wości bądź sam jej inicjał, 
malowane na szkliwie w kolo
rze purpury.
Zagadka wydaje się więc wy
jaśniona. Z jednym wszakże 
„ale”. Mężczyzna przedsta
wiony na miniaturze (przypo- 
mnijmy: pod portretem pod
pis „Washington”) zdecydo
wanie odbiega wyglądem od 
znanych nam podobizn mło
dego Jerzego Waszyngtona, 
bohatera niepodległego naro
du amerykańskiego, później
szego pierwszego prezyden
ta Stanów Zjednoczonych. Za 
to w zadziwiającym stopniu 
przypomina on... jedno z naj
częściej powtarzanych w tym 
samym czasie w wytwórni 
Francisa Gardners w Wier- 
biłkach pod Moskwą ujęć 
portretowych feldmarszałka 

Aleksandra Wasiliewicza Su- 
worowa, rosyjskiego dowód
cy, tak niechlubnie zapisane
go w naszej pamięci jako od
powiedzialnego za rzeź war
szawskiej Pragi (w 1794 r.). 
Przypadkowa to zbieżność, 
czy może wskazówka, by 
w kręgu poszukiwań umie
ścić jeszcze jedną wytwórnię, 
znaną nam już z wcześniej
szych odpowiedzi na listy fa
brykę porcelany Gardnera? 
W niej także sygnowano wy
roby wielką literą „G” oraz 
produkowano całymi seriami 
filiżanki i porcelanowe kom
plety do herbaty ozdobione 
portretowymi miniaturami Ku- 
tuzowa, Płatowa, Bluchera, 
Suworowa i wielu, wielu in
nych. Może więc, w związku 
z przezwyciężonymi właśnie 
na początku lat dwudziestych 
XIX w. niepowodzeniami 
w kształtowaniu dobrych sto
sunków rosyjsko-amerykań
skich, wykonano w Wierbił- 
kach pamiątkową filiżankę 
z podobizną młodego Jerze
go Waszyngtona, w której 
z braku innych możliwości 
dekorujący naczynie malarz 
posłużył się dobrze mu zna
ną, wielokrotnie wykonywaną 
podobizną Suworowa? Hipo
teza sama w sobie zaskakują
ca. Wydaje się jednak, że po 
dokonaniu oględzin filiżanki 
uwzględniających nie tylko 
subtelności oznaczeń fa
brycznych, ale także rodzaj 
porcelany, szkliwa i malatury, 
nie utrzymałaby się ona zbyt 
długo. Tak więc, chyba jed
nak Gera.
Wartość filiżanki - ciekawej, 
choć pozbawionej spodka, 
nadpękniętej i wykazującej 
nieznaczne przetarcia złoceń 
oraz wady powypatowe ujaw
niające się niecałkowitym 
przyleganiem nóżek do pod
łoża - na polskim rynku moż
na określić kwotą około 1200 
zł. Zapewne uległaby ona ob
niżeniu, gdyby podczas do
kładnych oględzin znalazły 
się jeszcze jakieś usterki 
technologiczne lub ślady 
wskazujące na zniszczenia.

VlfVIf wiedzieć
•• więcej
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Na krawędzi wieków

Sercem, 
wiedzą 

czy łopatą?
LESZEK KAJZER

P
odobnie, jak spora część archeologów uprawiają
cych notorycznie tzw. badania ratownicze, proble
matyką konserwatorską zajmuję się od wielu lat. 
Od tej wiedzy i pewnego doświadczenia do możli

wości ich przekazywania w formie popularnej droga jest 
jednak długa, co wynika nie tylko z moich osobistych zaha
mowań, ale i obiektywnej obserwacji stanu rzeczy. Choć 
nie ulega wątpliwości, że właśnie w archeologii sprawy 
konserwatorskie mają znaczenie zasadnicze, nie jest to 
przedmiot wykładany rutynowo studentom, a i realny sto
pień wiedzy naszego środowiska na ten temat nie jest naj
wyższy, mimo że większość moich kolegów wypowiada się 
na te tematy łatwo i chętnie.
Nie jest przypadkiem, że podstawowy zarys (i to tylko hi
storyczny) problematyki, opracowany przez mojego nauko
wego mistrza, ukazał się drukiem dopiero w 1966 r. (K. Jaż
dżewski, Ochrona zabytków archeologicznych. Zarys hi
storyczny, Łódź 1966) i dotyczył bardziej dziejów myśli 
konserwatorskiej w archeologii niż recept mających zasto
sowanie w naszej codzienności. A codzienność ta, związa
na z wielkimi inwestycjami i permanentnymi pracami ziem
nymi, tak na terenach rolnych, jak i zurbanizowanych, pro
wadzi do zagłady licznych stanowisk archeologicznych, 
częstokroć o bardzo dużej wartości poznawczej. Stąd też dla 
ochrony tej części naszego dziedzictwa kulturowego czy hi
storycznego, która bywa niekiedy określana jako „dziedzic
two archeologiczne”, wypracowanie i przestrzeganie zdro
wych, jasnych i czytelnych reguł postępowania konserwa
torskiego ma znaczenie podstawowe. Pocieszającym symp
tomem poprawy opisanej sytuacji są bez wątpienia dwie no
we książki, poświęcone interesującej nas problematyce. 
Pierwsza — to Międzynarodowe zasady ochrony i konser
wacji dziedzictwa archeologicznego (Warszawa 1998), 
wydana wspólnie przez Generalnego Konserwatora Zabyt
ków i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 
w której udostępnione zostały polskiemu czytelnikowi pod
stawowe zasady (i normy prawne) międzynarodowej polity
ki zarządzania oraz ochrony stanowisk i zabytków arche
ologicznych, a także zasygnalizowany słabo dotychczas do
strzegany aspekt etyki ochrony i badania tego dziedzictwa. 
Druga, wydana w tymże roku, sumptem tych samych insty
tucji — to praca zbiorowa Pierwsza pomoc dla zabytków 
archeologicznych. Ma ona, zgodnie z tytułem, raczej cha
rakter vademecum informującego młodego archeologa, co 
należy zrobić z wydobytym z ziemi zabytkiem, aby uniknąć 
jego zniszczenia, dotyka więc pewnych praktycznych 
aspektów działań konserwatorskich, które będą nas mniej 
interesować. Z konieczności szczupłe ramy tego tekstu 
skłaniają do ograniczenia go do problematyki ochrony za
bytków i stanowisk, a więc całego szeroko pojętego dzie
dzictwa archeologicznego kraju. Dlatego też z czterech 

głównych działów archeologii uprawianych w naszym kra
ju, czyli: prahistorii, archeologii historycznej, tzw. arche
ologii śródziemnomorskiej i chrześcijańskiej (niekiedy ro
zumianej węziej jako archeologia biblijna), zajmiemy się tu 
tylko dwiema pierwszymi.
Miarą kultury i refleksji historycznej, traktowanej bez wąt
pienia jako czynnik prawdziwie państwowotwórczy, był 
wydany już 31 października 1918 r. (a więc jeszcze przed 
zakończeniem pierwszej wojny światowej) dekret „O opie
ce nad zabytkami sztuki i kultury” Rady Regencyjnej Kró
lestwa Polskiego, którego sformułowania stanowiły wy
kładnię prawną w pierwszym okresie po odzyskaniu nie
podległości. Zdaniem fachowców była to zresztą jedna 
z najlepszych ustaw o ochronie zabytków (także archeolo
gicznych) opracowanych przez naszych prawodawców. 
W dniu 3 marca 1928 r. ukazało się rozporządzenie Prezy
denta Rzeczypospolitej Polskiej o opiece nad zabytkami 
z mocą ustawy, która funkcjonowała, lepiej lub gorzej, aż 
do nowej regulacji prawnej, jaka nastąpiła dopiero w 1962 
r. Ustawa „O ochronie dóbr kultury i o muzeach” z dnia 15 
lutego 1962 r. zdezaktualizowała stare regulacje prawne, 
stanowiąc zdaniem K. Jażdżewskiego „niewątpliwy postęp 
w stosunku do dawniej obowiązujących norm prawnych, 
nie brak w niej jednak pewnych niedostatków, szczególnie 
z punktu widzenia archeologii”, co wiązało się np. z nie
uregulowaniem prawnym sytuacji osób pełniących obo
wiązki „wojewódzkich konserwatorów zabytków arche
ologicznych” , a więc elementu podstawowego w całej 
urzędniczej (ale przecież nie tylko!!!) strukturze konserwa
torstwa archeologicznego.
Ustawa z 1962 r., podobnie jak inne akty prawne z czasów 
PRL. dożywa już swych dni i obecnie prowadzone są prace 
nad powstaniem nowej ustawy o ochronie zabytków, także 
archeologicznych, której uregulowania dostosowane będą 
do zmienionej sytuacji Państwa i Obywatela, do poszano
wania elementarnego przecież prawa własności i istotnej 
zmiany zasad działań służb ochrony zabytków. Te ostatnie 
przekształcone zostały z dostarczyciela kredytów na prace 
badawczo-ratownicze w organ nadzoru i kontroli, stymulu
jący całokształt polityki konserwatorskiej, służący radą 
i pomocą właścicielom i użytkownikom zabytków, a zara
zem egzekwujący przestrzeganie ochrony zabytków i opie
ki nad nimi na dziś i jutro. Środowisko nasze ma nadzieję, 
a nie jest to tylko nadzieja biernego oczekiwania, że nowa 
ustawa w prawidłowy i nowoczesny zarazem sposób okre
śli szerokie reguły konserwatorstwa archeologicznego, 
którego stosowanie będzie jednak zależeć od ludzi i oko
liczności.
Już nawet najstarsi archeolodzy-konserwatorzy, wycho
wani w innych realiach i do nich przyzwyczajeni, powo
li zaczynają rozumieć, że konserwatorstwo archeologicz
ne nie może stanowić wartości wyizolowanej i wpisane 
być musi w całokształt systemu ochrony wszystkich 
innych dóbr kultury, a także całego otaczającego nas śro
dowiska, podlegającego ogólniejszym regułom, np. plano
wania przestrzennego. Nie możemy też już chronić „zabyt
ku archeologicznego” czy „stanowiska”, ale starać się do
strzegać je i rozumieć na tle szerokiej panoramy historycz
nego krajobrazu kulturowego, określającego naszą narodo
wą specyfikę. Tak więc obecnie, aby „chronić dziedzictwo 
archeologiczne”, nie wystarcza już biegła znajomość po
szczególnych okresów prahistorycznych i historycznych, 
będących przedmiotem zainteresowań archeologów, a więc 
czasów od starszej epoki kamienia do lat drugiej wojny 
światowej, której smutne epizody coraz częściej badane są 
właśnie metodami archeologicznymi.
Konserwatorstwo archeologiczne staje się na naszych 
oczach autonomiczną gałęzią dyscypliny, wymagającą wie
dzy znacznie szerszej niż ta, która zawarta była w tradycyj
nym, uniwersyteckim wykształceniu archeologicznym. Nie 
może bowiem prawidłowo pełnić obowiązków konserwa-
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1.2. Ruiny zamków 
w Sochaczewie (1) 
i Łowiczu (2)
- to nie tylko 
zabytki architektury 
i budownictwa, 
ale także archeologiczne

(zdjęcia:
Wiesław Stępień)

torskich archeolog udający, że jest tylko badaczem, nie zna
jący przepisów prawnych i ogólnych reguł planowania 
przestrzennego oraz zasad inwestycyjnych, nie orientujący 
się w prawidłach przestrzeganych przy ochronie zabytków 
sztuki i architektury, nie dający sobie rady z harmonijnym 
łączeniem wiedzy urzędniczej i archeologicznej. Przysło
wiowe „serce” badacza, przyspieszające swój rytm na hasło 
ochrony i zabezpieczenia danego stanowiska archeologicz
nego, jest już dzisiaj niewystarczające, a niekiedy działania 
takie kojarzą się ze znaną anegdotą o związku tegoż z „go
łębim rozumem”.

Potrzebna jest więc także realna wiedza, a i świadomość 
podejmowania szybkich, niekiedy bolesnych decyzji. Za
grożenia dziedzictwa archeologicznego podzielić można na 
kilka grup. Tradycyjne, nie wymagające komentarza, to głę
boka orka i intensyfikacja innych wiejskich prac ziemnych, 
a także wyniki wielkiego zintensyfikowania prac budowla
nych w obrębie najważniejszych zespołów staromiejskich. 
Szczególnie te ostatnie działania, związane z utrudnieniami, 
tak technicznymi, jak i prawnymi w poruszaniu się arche
ologów po terenie zurbanizowanym, wymagają jeszcze 
wiele trudu i doskonalenia warsztatu. Nie odwołując się do 
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tradycyjnych poligonów polskiego konserwatorstwa arche
ologicznego, jakimi były prace wyprzedzające na „wielkich 
budowlach socjalizmu” (w Nowej Hucie, w trakcie powsta
wania zbiorników wodnych i zalewów), odnotować wypa
da. że obecnie liczące się zagrożenia wiążą się z tzw. inwe
stycjami liniowymi, głównie gazociągami i autostradami, 
szczególnie niszczącymi stanowiska pradziejowe. „Wielka 
rura”, czyli przecinająca Polskę z zachodu na wschód linia 
gazociągu jamalskiego stanowiła znakomite doświadczenie 
badawcze, które zaowocowało wieloma cennymi odkrycia
mi. Uświadomiła nam również, jak wiele pozostało jeszcze 
do zrobienia w sferze unormowania relacji pomiędzy inte
resami archeologów reprezentujących inwestorów, a grupa
mi badawczo-konserwatorskimi działającymi w terenie. Ci 
pierwsi nie są bowiem tylko dobrymi wujkami finansujący
mi badania, ci drudzy unikać powinni strojenia się w Rejta- 
nowskie kostiumy. Doświadczenia zdobyte w trakcie prac 
konserwatorsko-archeologicznych „na Jamale” są obecnie 
szlifowane na stumetrowych pasach przyszłych autostrad 
i można mieć nadzieję, że zarówno środowisko nasze, jak 
i inwestorzy unikną starych błędów wynikających głównie 
z przysłowiowego „pomieszania języków”, a także zacie
trzewienia pojawiającego się nieodmiennie w ślad za wiel
kimi, średnimi, ale i zupełnie niewystarczającymi pieniędz
mi. Nie jest bowiem przypadkiem, że szczególnie biedne 
i spauperyzowane polskie środowisko humanistyczne re
aguje na każde kredyty w sposób, który powinien być 
przedmiotem studiów tak socjologa, jak i psychologa. 
A przecież archeologiczne prace konserwatorskie to nie tyl
ko okazja do podbudowania swych ambicji badawczych i... 
dokonania odkrycia, nie tylko zarobienia (niekiedy szybko 
i nie zawsze zasadnie) pieniędzy, ale przede wszystkim re
alizacja pewnej rozciągniętej w czasie misji ochrony, która 
ginie nam czasami z oczu w pozornych priorytetach co
dzienności. Rozum, wiedza i uczciwość archeologów-kon- 
serwatorów (rozumiana jako etyka badawcza, także osobni
cza), wraz z obecnością odpowiednich uregulowań praw
nych i rygorystycznym ich przestrzeganiem, są więc najlep
szą rękojmią prawidłowej ochrony naszego dziedzictwa i to 
nie tylko archeologicznego.
Konserwator dzieł sztuki, zwany niekiedy konserwatorem 
„manualnym”, przywraca do świetności zabytki malarstwa 
i rzeźby profesjonalizmem własnego warsztatu i artyzmem 
ręki, wspartymi możliwością stosowania skomplikowanych 
komponent chemicznych. Znacznie bardziej manualny cha
rakter ma przecież jednak konserwatorstwo archeologiczne, 
gdyż nie ulega wątpliwości, że najlepszym sposobem na 
ochronienie stanowiska archeologicznego jest jego profe
sjonalne przebadanie, czyli posłużenie się tytułową „łopa
tą”. Ta jednak działa w znacznej mierze w zależności od rę
ki i czasu, w których się znajduje, i o prawdzie tej nie mo
żemy nigdy zapominać. Dlatego z pewnym sarkazmem od
notować należy pojawiające się od początku lat dziewięć
dziesiątych glosy o konieczności ochrony obiektów arche
ologicznych także przed archeologami, że z badaniami le
piej poczekać, bo i ludzie nie zawsze profesjonalni... i me
tody jeszcze nie takie... Tezy te lansowane były w czasie, 
gdy rozpadła się prawidłowa struktura państwowej służ
by ochrony zabytków (powołana do życia na początku 
naszych przemian ustrojowych) i dokonaliśmy wielkie
go, nikomu niepotrzebnego kroku do tyłu, kroku szko
dliwego dla ochrony całego narodowego dziedzictwa kul
turowego, a zarazem oddalającego nas od norm i stan
dardów europejskich. Polegał on na podporządkowaniu 
służb konserwatorskich wojewodom i w rezultacie we
pchnięciu ich w karuzelę nerwowych drgań administracyj- 
no-politycznych, od których zawsze powinny się dystanso
wać. Nie jest przypadkiem, że po 150 latach doczekaliśmy 
się znaczących osiągnięć w hodowli... koni arabskich, np. 
w stadninie w Janowie Podlaskim, warto jednak pamiętać, 
że tylko dlatego, iż przez ten czas żaden urzędnik nie zmie
nił założeń raz przyjętej linii krzyżowania stada!!! Nato

miast czas zawirowań i niepotrzebnych prób ręcznego ste
rowania delikatną tkanką struktur i refleksji konserwator
skich na ogół owocuje tematami zastępczymi. I tak właśnie 
ocenić można wspomnianą tu dyskusję o konieczności 
ochrony stanowisk archeologicznych przed archeologami, 
choć z drugiej strony, pro clomo suci nie mam wątpliwości, 
że rzeczywiście nie wszystkie nasze badania i działania 
konserwatorskie są najwyższej marki. Myślę jednak, że 
w wypadku ochrony szczególnie stanowisk pradziejowych, 
określanych niekiedy przez prześmiewców „archeologią 
czystego nieba”, a więc zlokalizowanych na terenach od
krytych, najnowsze doświadczenia archeologiczne w dzie
dzinie działań konserwatorskich tak w skali mikro, jak 
i w wypadku wielkich inwestycji (także liniowych) rokują 
nie najgorzej. I w tym aspekcie o prawidłowy rozwój teorii 
i praktyki starań o ochronę naszego dziedzictwa archeolo
gicznego jestem dość spokojny.
Znacznie ostrzej dostrzegać należy jednak brak refleksji 
w dziedzinie archeologii historycznej, nie jest bowiem 
oczywiste — nawet wśród osób zajmujących się profesjo
nalnie ochroną i konserwacją zabytków — przekonanie, 
że każdy zamek, dwór, pałac, miasto, klasztor i kościół 
czy nawet pozostałość opuszczonej wsi i fabryki — to nie 
tylko zabytek naszego krajobrazu kulturowego, budow
nictwa i architektury, ale także obiekt (w znacznej — 
podziemnej partii) archeologiczny. Dlatego często spoty
kamy się z bezrefleksyjnie (???) wydawanymi zezwoleniami 
konserwatorskimi na prace remontowo-budowlane, inwesty
cyjne. ziemne itp.. nie dostrzegającymi konieczności wcze
śniejszych penetracji archeologicznych. A przecież zabytki 
naszej architektury, budownictwa czy krajobrazu — to nie 
talerze latające po niebie, lecz struktury osadzone w wars
twach ziemnych wypełnionych reliktami kulturowymi, któ
rych interpretacja niezbędnie wymaga obecności archeolo
ga. Jak smutna anegdota ilustrująca opisany problem 
brzmieć może fakt, że do dziś nie wiemy (i nigdy chyba już 
się nie dowiemy), kiedy powstał np. zamek w Gołuchowie
— czy w latach około 1440. czy około 1560 r. Otóż mimo 
wielu remontów żaden z konserwatorów (a najstarsi ludzie 
ich nazwiska i tytuły naukowe jeszcze pamiętają!) nie przy
pomniał sobie o konieczności przeprowadzenia tam rutyno
wych badań archeologiczno-architektonicznych, które dzię
ki określeniu relacji pomiędzy murami i archeologicznymi 
poziomami kulturowymi określiłyby jego chronologię. Przy
kłady wybitnych dziel architektury czy zespołów staromiej
skich popsutych lub stale jeszcze psutych przez konserwato
rów nie dostrzegających konieczności objęcia ich opieką 
i ochroną archeologiczną — są zresztą liczne, ale to temat na 
inny artykuł.
Tekstu tego nie wolno kończyć jednak narzekaniami, mimo 
że naprawdę jest na co ponarzekać. Zmierzająca nieuchron
nie, choć także dla konserwatorów zbyt powoli, normaliza
cja „nieba i zwyczaju polskiego”, dostrzegana we wszyst
kich dziedzinach naszego życia, skłaniać powinna do 
umiarkowanego optymizmu. Zwracając się nie tyle w stro
nę codzienności, ile w następne stulecie, mieć można na
dzieję, że bliższe ono będzie osiągnięciom konserwator
skim wieku XIX. a więc czasu pracy organicznej i zaryso
wywania rozumnych recept. A w dziedzinie ochrony dzie
dzictwa archeologicznego serce powinno wtedy znaleźć 
właściwe miejsce w stosunku do wiedzy i umiejętności, 
zaś tytułowa łopata trzymana być powinna wyłącznie 
w pewnych rękach. Wszyscy zaś, tak archeolodzy, jak 
i konserwatorzy-urzędnicy, musimy się jednak jeszcze wie
le uczyć, choć może użycie formy dokonanej — nauczyć się
— byłoby tu zasadniejsze.

Leszek Kajzer

Autor jest profesorem archeologii, dyrektorem Instytutu Archeologii Uni
wersytetu Łódzkiego, wybitnym badaczem w zakresie tzw. archeologii histo
rycznej i autorem wielu publikacji na ten temat.
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Nie tylko 
architektura i przyroda 

mogą stanowić 
światowe dziedzictwo 

ludzkości. 
UNESCO przypomniało 

o tym fakcie, 
tworząc program 

o poetyckim tytule:

Pamięć
Świata

MAREK KONOPKA

16 czerwca 1999 r. prasowe agencje 
poinformowały, 

Że w Wiedniu postanowiono 
wpisać na listę „Pamięć Świata” 

trzy pozycje z Polski: 
rękopis Mikołaja Kopernika 

„De revohitionibus...”, 
dzieła Fryderyka Chopina 

i archiwum warszawskiego getta. 
Polscy dziennikarze wyeksponowali spór 

przedstawicieli Francji i Polski wokół 
spuścizny wielkiego kompozytora. 

Wygraliśmy! - puentowali, zapominając 
poniekąd o istocie sprawy 

- czym jest ta lista, na czym polega 
sukces, jakie znaczenie ma 

ten program dla ochrony dziedzictwa. 
Sukces rzeczywiście miał miejsce, 

bo na dwadzieścia wniosków zatwierdzono 
dziewięć, w tym wszystkie trzy z Polski. 

Nie o narodowe ambicje jednak 
tu chodzi, lecz o promocję niezwykle 

istotnych składników kultury, 
całkowicie nieznanych szerszej publiczności.

Z
abytki architektury czy archeologii spotykamy na 
co dzień, żyjemy w ich cieniu, są obiektami przy
ciągającymi turystów z najdalszych zakątków. 
Natomiast dokumenty, książki, archiwalia, nawet 

zapisy na trwałych materiałach, jak ceramika czy stele ka
mienne. są co najwyżej eksponowane w muzeach. Z czter
nastu egzemplarzy pierwodruku dzieła Kopernika kilka 
już skradziono i udostępnianie ich (i podobnych im dzieł) 
każdemu, kto tego się domaga, wydaje się praktyką tyle 
demokratyczną, co i nierozsądną. Aby więc zwrócić uwa
gę na dzieła trudno dostępne, należy przynajmniej zająć 
się upowszechnianiem informacji o tym, że w ogóle istnie
ją. Program UNESCO pod nazwą „Pamięć Świata” po
wstał przed sześciu laty dla ochrony i promocji dziel pisa
nych na zasadach Listy Światowego Dziedzictwa Kultu
ralnego i Naturalnego. Zaproponowano przy tym tworze
nie list krajowych, regionalnych i światowej. Na tej ostat
niej powinna znaleźć się reprezentacja o znaczeniu uni
wersalnym, dzieła ważne dla wszystkich, na regionalnych 
- istotne w skali regionu geograficznego czy historyczne
go, na krajowych - ważne w kontekście lokalnej skali war
tości. Proces wyłaniania listy światowej trwał kilka lat. 
Propozycje mogły być zgłaszane przez Komitety Narodo
we, ale musiały być odpowiednio udokumentowane i uza
sadnione w taki sposób, aby np. reprezentant Afryki czy 
Ameryki Południowej nie odnosił wrażenia, że kulturę 
świata dominują tradycje europejskie.
Kryteria, którym powinny odpowiadać kandydatury, wy
wodzą się niewątpliwie z doświadczeń Komitetu Dzie
dzictwa Światowego, przyjmującego wnioski w sprawie 
miejsc i zabytków kulturalnych oraz naturalnych. Są to: 
wpływ na kształt historii (np. Traktat Wersalski), epoka, 
czyli taki składnik dziedzictwa, który dokumentuje lub ob
jaśnia dany okres dziejów (np. stela z kodeksem Hammu- 
rabiego, konstytucja USA), miejsce, a więc zapis informa
cji na temat miejscowości lub regionu (np. rarytas karto
graficzny). Kolejne kryterium stanowią osoby, a więc do
kumenty ważne dla biografii osób, których działalność 
miała uniwersalny charakter (np. świadectwo urodzenia 
Alberta Einsteina). Do kryterium tematu należą te skład
niki, które rzucają wyjątkowe światło na dzieje ludów (np. 
ilustrowana księga średniowieczna przedstawiająca po
chodzenie ludów Europy). Forma i styl - to kryteria zwra
cające uwagę na wyjątkowe walory artystyczne dokumen
tu (np. szczególnej wagi papirusy czy kodeksy Indian Me- 
zoameryki). Wartość społeczna - to siódme kryterium 
podkreślające doniosłą rolę niektórych dokumentów w ży
ciu społeczeństw (np. oryginalny tekst edyktu nantejskie- 
go jako symbol tolerancji religijnej). Na koniec wyznaczo
no dwa kryteria uzupełniające, ale bardzo istotne, jakie 
powinny spełniać dodatkowo propozycje zgłoszone ze 
względu na kryteria poprzednie: kompletność, całkowite 
zachowanie dzieła oraz jego rzadkość, unikatowość. Po
zwalają one wprowadzać na listę światową dzieła czy 
zbiory niepowtarzalne, wyróżniające się spośród innych 
podobnych. Komitet Narodowy powołany w Polsce 
w 1996 r. przez prof. Jerzego Skowronka, któremu obec
nie przewodniczy jego następczyni w Naczelnej Dyrekcji 
Archiwów Państwowych prof. Daria Nałęcz, złożony 
z wybitnych naukowców - przedstawicieli uczelni wyż
szych. bibliotek i archiwów, przygotował dziewiętnaście 
propozycji na listę światową, ustanawiając tym samym 
wstępną listę krajową. Spośród nich wszystkie kryteria 
spełniał tylko rękopis dzieła Mikołaja Kopernika. Proble
mem było jednak, czy wartości najwyższej dla nas rangi 
zostaną ocenione podobnie przez gremia międzynarodo
we. Zgłoszenia wybrane spośród ponad trzystu propozycji 
zadziwiły wielu, gdyż mało kto podejrzewał, że w Polsce 
znajdują się unikatowe druki próbne Gutenberga czy rary
tas w postaci osobistej książki Solimana Wspaniałego. 
Kodeks Supraski z Biblioteki Narodowej - to z kolei naj-
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PROPOZYCJE ZGŁOSZONE PRZEZ POLSKI KOMITET 
NARODOWY PROGRAMU „PAMIĘĆ ŚWIATA”:

1. Skarby Uniwersytetu Jagiellońskiego i Biblioteki Jagiel
lońskiej (rękopis M. Kopernika, średniowieczne traktaty 
naukowe UJ, próbne druki Gutenberga, Banderia Prute- 
norum J. Długosza, Kodeks Behema, archiwum UJ)

2. „Demokracja szlachecka” (akta prawne I Rzeczypospo
litej, m. In. „Nihil novi”, Konfederacja warszawska, Unia 
Lubelska, Konstytucja 3 Maja; AGAD - Archiwum Głów
ne Akt Dawnych)

3. Polsko-krzyżackie traktaty pokojowe i akta procesowe 
- AGAD

4. Akta polskiego państwa podziemnego 1863-1864 
-AGAD

5. Opis i dokumentacja żup Wieliczki i Bochni - AGAD i Ar
chiwum PAN w Krakowie

6. Akta Komisji Edukacji Narodowej - Archiwum PAN 
w Krakowie

7. Kodeks Supraski - Biblioteka Narodowa
8. Sakramentarz Tyniecki - Biblioteka Narodowa
9. Spuścizna F. Chopina - TiFC i Biblioteka Narodowa

10. Archiwum miasta Krakowa — Archiwum Państwowe 
w Krakowie

11. Zbiory Ossolineum
12. Biblioteka Polska w Paryżu
13. Tabliczki woskowe - średniowieczne dokumenty miej

skie Torunia - Archiwum Państwowe w Toruniu
14. Divan Muhibbiego (poezja Solimana Wspaniałego) - Bi

blioteka Uniwersytetu Warszawskiego
15. Akta Braci Czeskich - Archiwum Państwowe w Poznaniu 

/Biblioteka Raczyńskich/ Biblioteka w Kórniku
16. Dokumenty Bitwy Warszawskiej 1920 - Centralne Archi

wum Wojskowe
17. Archiwa Auschwitz-Birkenau - Archiwum Państwowe/ 

Muzeum w Oświęcimiu
18. Archiwum Getta zw. Archiwum Ringelbluma - Żydowski 

Instytut Historyczny
19. Archiwa BOS i plan Pabsta - Archiwum m. st. Warszawy

‘•Mnr OM** a .

starszy zapis cyrylicą języka prasłowiańskiego. Któż przy
puszczałby, że kompletnie zachowane archiwa Braci Cze
skich znajdują się nie w Czechach, lecz w Poznaniu, choć 
może to właśnie jest najlepsza kandydatura na listę regio
nalną środkowej Europy. Dla polskiego komitetu ważne 
było zaakcentowanie uniwersalizmu polskich specjalno
ści. Stąd na liście znalazły się archiwa unikatowego pań
stwa podziemnego z okresu powstania styczniowego, 
zbiory Ossolineum - instytucji prywatnej pełniącej funk
cję biblioteki narodowej w okresie zaborów czy też ustrój 
Rzeczypospolitej szlacheckiej, który, choć stanowy, był 
jednak demokratyczny, zapisany w kilku zachowanych ak
tach prawnych. Do takich propozycji należy zaliczyć tak
że archiwum Biura Odbudowy Stolicy i plan Pabsta, ilu
strujące zamiary przeobrażenia Warszawy w miasto nie
mieckie i działania dla jego odbudowy podjęte już w cza
sie okupacji i realizowane po wojnie.
Konkurencja była jednak ogromna. Wśród wpisanych na 
listę znajduje się zarówno Traktat Wersalski (Austria), jak 
i kodeksy Majów (Meksyk), archiwa po Linneuszu (Da
nia) czy Nordenskjoldzie - największym z badaczy-polar- 
ników (Finlandia). Prowadzone w 1998 r. konsultacje 
z paryskim biurem programu doprowadziły do modyfika
cji polskich, dość rozbudowanych propozycji i ostatecznie 
zgłoszono ich siedem: Archiwum Koronne z AGAD 
(w nim znajduje się część Praw I Rzeczypospolitej), ręko
pis Mikołaja Kopernika i naukowe kodeksy Uniwersytetu 
Jagiellońskiego ze średniowiecza. Kodeks Supraski i ko
lekcję rękopisów pisanych cyrylicą z Biblioteki Narodo
wej. dzieła Fryderyka Chopina - z Towarzystwa im. Fry
deryka Chopina i Biblioteki Narodowej, dzieła noblistów 
i archiwa rodowe Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
archiwum getta warszawskiego zwane Archiwum Ringel
bluma. archiwum miasta Krakowa z Archiwum Państwo
wego w Krakowie. Do ostatecznej „rozgrywki” w Wied
niu dotarły trzy z nich, wszystkie uzyskały wpis na listę. 
Przyjrzyjmy się im bliżej, bowiem wbrew pozorom wie
dza o nich nie jest ani powszechna, ani pełna.

1

1. Karta z dzieła Kopernika De revolutionibus...
2. Autograf Chopina - nuty etiudy F-dur op. 10 nr 8 

3. Niemieckie obwieszczenie z 29 lipca 1942 r. 
dotyczące wysiedlenia Żydów

Dzieło Kopernika miało dla całej ludzkości znaczenie 
przełomowe, zrewolucjonizowało przyrodoznawstwo 
i podważyło antropocentryczne pojmowanie kosmosu. 
Istotną treścią „przewrotu Kopernikańskiego” było wyja
śnienie trzech rodzajów zjawisk astronomicznych, wyma
gających przyjęcia wirowego ruchu ziemi, rocznego jej 
obiegu wokół słońca oraz szczególnie ciekawego z punktu 
widzenia matematyki - powolnego ruchu ziemi. Kopernik 
wszystkie te zjawiska zanalizował i wyjaśnił. Sam był 
człowiekiem renesansu: filologiem, lekarzem, ekonomi
stą, ale przede wszystkim astronomem. Rękopis jego pra
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cy jest książką pozbawioną cech spektakularnych. Jego 
właścicielami po śmierci Kopernika byli w XVI i XVII w. 
uczeni i humaniści Tiedeman Giese, Jerzy Joachim Retyk, 
Walenty Otto i Jan Amos Komeński. Następnie, przez nie
mal 300 lat znajdował się w zbiorach rodziny Nostitzów 
z Dolnego Śląska i Czech. W 1956 r. rząd Republiki Cze
chosłowackiej przekazał go w darze Polsce i obecnie znaj
duje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej.
W przeciwieństwie do klarowności i jednoznaczności 
wniosku Kopernika, spuścizna po Fryderyku Chopinie 
(jak zresztą po większości genialnych kompozytorów) 
w dużej mierze została rozproszona i niekwestionowa
ną zasługą wszystkich, którzy od dziesięcioleci próbują 
zgromadzić ją w Polsce, jest fakt, że mamy tak duży 
zbiór. Składa się on przede wszystkim z autografów dzieł 
(86 pozycji inwentarzowych) i autoryzowanych kopii 
(11 pozycji listów, dedykacji, notatek, szkiców, powinszo- 
wań. laurek), a nawet z zeszytu do kaligrafii z okresu na
uki w liceum warszawskim. Wszystko to znajduje się 
w Towarzystwie im. Fryderyka Chopina (TiFC); dochodzi

Ich jebe hiermil bekannl, dass alle Personen, die, ffemass der 
Anordauno der Behórden zur Aussiedlung kommen, sich am 29., 30. 
und 31. Juli ds. Jhrs. freiwUlig zur Abreise melden werden, erhalien pro 
Person 3 Kg. Broi und 1 Kg. Marmelade.

Sammelpunkt und Produktenverleilvng - Slawkiplalz Ecke 
Wildsirasse. ’ ' ■-r

Der Leiter des Jfidischen Ordnungsdietistes

V.'<v.s;hn-,!, den 23. Juli 194J , „ ’ t

CWANIE
Podają do wiadomości mieszkańcom podlegającym wysiedleniu w myńl Za. J~enia 

Władz, że każda osoba, która w dniach 29, 30 i 31 lipca b. r. stawi się dobrowolnie celem wyw

alenia, zostanie zaopatrzona w żywność, t. i. 3 kg. chleba i 1 kg. mannelady.

Punkt zborny i miejsce wydania żywności — plac Stawki róg Dzikiej.

Kierownik Służby Porządkowi

3

do tego jeszcze 13 autografów w Bibliotece Narodowej. 
Towarzystwo posiada także wiele wspaniałych pamiątek 
osobistych po kompozytorze. Inne dzieła znajdują się za 
granicą i są rozproszone w wielu kolekcjach, zaś każdego 
roku Towarzystwo skupuje różne fragmenty wystawiane 
na aukcjach, ale ich ceny są bardzo wysokie. Ktoś może 
zapytać, czy dzieła innych kompozytorów znajdą miejsce 
na liście „Pamięci Świata”. Lista ta dotyczy twórców, któ
rych dzieło miało znaczenie przełomowe, wniosło nową 
jakość, przetrwało i nadal żyje. Pod tym względem twór
czość Chopina jest fenomenem, gdyż zdobywa popular
ność w kulturach o całkowicie odmiennych tradycjach, np. 
w Azji. Ameryce Południowej i Australii. Wystarczy 
przejrzeć listę laureatów warszawskiego Konkursu im. 
F. Chopina pod kątem miejsca ich urodzin, aby nie mieć 
co do tego wątpliwości.

Zupełnie szerzej nieznane, lecz niezwykłe jest archi
wum getta warszawskiego, zwane Archiwum Emanuela 
Ringelbluma. Ten historyk, pedagog i działacz społeczny 
(rozstrzelany w Warszawie w 1944 r.) wraz z gronem 
współpracowników, z którego przeżyły okupację tylko 
dwie osoby, tworzył w gettcie w latach 1939-1943 archi
wum obejmujące dokumenty dotyczące skupisk żydow
skich na terenie Drugiej Rzeczypospolitej. Są to dokumen
ty urzędowe, świadectwa ruchu oporu, relacje o losach 
społeczności żydowskich, utwory literackie, listy (pisane 
często na kilka dni przed eksterminacją gett w różnych 
miastach) - w sumie 1680 jednostek archiwalnych 
i 25 000 kart! Świadectwo to zadziwia pod każdym wzglę
dem. Zostało zgromadzone według zasad naukowych, 
wszechstronnie ukazuje życie codzienne i zagładę, jest 
przesłaniem ludzi niegdyś tu żyjących do potomności. 
Niezwykłe są także losy archiwum. Zostało ono ukryte 
w gettcie i odnalezione po wojnie głęboko pod gruzami. 
Cały zbiór znajduje się w Żydowskim Instytucie Histo
rycznym w Warszawie i jest od wielu lat opracowywany 
naukowo. Każda lista tworzy jakąś sztuczną granicę. Zgła
szając np. wspaniałe archiwum miasta Krakowa. Komitet 
Narodowy musiał zrezygnować z równie bogatych i cieka
wych archiwów Gdańska i Torunia, zgłaszając Kodeks Su- 
praski, zrezygnował z Kodeksu Tynieckiego. Miejmy na
dzieję. że wprowadzenie na światową listę „Pamięci Świa
ta” trzech polskich pozycji przyczyni się do lepszej ochro
ny i popularyzacji tych zbiorów, których na tej liście jesz
cze nie ma.

Marek Konopka

Spotkanie z książką

Kamienne echa
Nasz powrót do Europy — to również obowiązek opieki nad 

grobami przedstawicieli innych, europejskich narodów, po
chowanych na terytorium naszego państwa. W minionej epoce 
nie byto z tym najlepiej, szczególnie w wypadku cmentarzy lud
ności niemieckiej na zachodnich i północnych obszarach Polski. 
Oglądając monumentalne mauzolea żołnierzy radzieckich z cza
sów drugiej wojny światowej, często — i zapewne nie tylko ja — 
zadawałem sobie pytanie: gdzie spoczywają ich polegli wrogo
wie? Nienawiść do hitlerowskich okupantów spłynęła na cały 
naród niemiecki, co znalazło odbicie m. in. w stanie zachowania 
jego historycznej spuścizny na naszych ziemiach. Wystarczy 
przypomnieć los mazurskich i pomorskich wiejskich kościołów 
oraz cmentarzy.
Okazuje się jednak, że mimo trwających pół wieku zaniedbań 
i zniszczeń wiele z tej spuścizny przetrwało. Przeglądu niemiec
kich zabytkowych cmentarzy i zabytków sepulklarnych dokonał 
Bohdan Rymaszewski w albumie pt. Kamienne echa. Groby 
Niemców w Polsce (Wyd. Krupski i S-ka, Warszawa 1998). Obok 
polsko-niemieckiego tekstu prezentującego zarys dziejów Niem
ców na obecnym terenie naszego kraju, opis losów ich grobów 
i analizę wartości artystycznej ocalałych nagrobków i pomników, 
publikacja zawiera sto kilkadziesiąt fotograficznych ujęć zabyt
ków sepulklarnych i miejsc pochówków. Zbiór ten otwierają naj
starsze, średniowieczne epitafia, płyty nagrobne i nagrobki, na
stępnie renesansowe i barokowe kaplice oraz mauzolea i rodo
we nekropolie z XIX w. aż do cmentarzy z pierwszej i drugiej woj
ny światowej. Z zaskoczeniem stwierdzamy, jak wiele tych za
bytków ocalało. Duża w tym zasługa pracowników Ośrodka 
Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie, którzy od wie
lu lat zajmują się dokumentowaniem niemieckich cmentarzy 
i nagrobków. (ZS)



Wokóf jednego zabytku

Obraz i pastisz
Pani Annie Konstantowej Potockiej

1. Wojciech Kossak „Bateria w ogniu pod Raszynem na Grobli Falęckiej", olej na ptótnie. 
131x250 cm (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie), na podst. albumu Wojciech Kossak, 

opr. K. Olszański, 1990: repr. Marek Kosior 
2. Jerzy Kossak „Bateria w ogniu", na dole po lewej stronie napis: 

Kodowi Potockiemu - Jerzy Kossak 1944, olej na ptótnie, 100x74 cm (wtasność prywatna)

Z rodziną Po
tockich „z ul.

Brackiej” w 
Krakowie iączyty 
Wojciecha Kossaka, 
a później jego syna 
Jerzego, więzy dłu
goletniej przyjaźni. 
Maria Małgorzata 
Franciszkowa Potoc
ka w swym pamiętni
ku pt. Z moich wspo
mnień (Londyn 
1983), pisze, jak Woj
ciech Kossak ubrał 
uczestników kostiu
mowego balu, wyda
nego w karnawale 
1912/1913 przez 
Franciszków Potoc
kich przy ul. Brackiej, 
w oryginalne napole
ońskie mundury ze 
swoich zbiorów. Sam 
wystąpił w stroju kira- 
sjera „z pancerzem 
i w kasku z czarnym 
końskim ogonem". 
W tym czasie, na po
czątku 1913 r. po
wstała duża, histo
ryczna kompozycja, 
której bohaterem ma
larz uczynił Włodzi
mierza Potockiego 
z Daszowa. należą
cego do tej samej, 
tulczynieckiej linii ro
du. Franciszek Po
tocki, właściciel Pe- 
czary nad Bohem 
i krakowskiego pała
cu przy ul. Brackiej, 
był praprawnukiem 
brata Włodzimierza. 
Jarosława. Obraz za
tytułowany „Bateria 2 
w ogniu", nazywany 
w listach przez Woj
ciecha Kossaka „Ba
terią Potockiego", 
przedstawiał epizod 
z bitwy raszyńskiej 
i biorącego w niej udział Włodzimierza Po
tockiego dowodzącego oddziałem konnej 
artylerii.
Młody Włodzimierz Potocki (ur. 1789 r.), syn 
Stanisława Szczęsnego z Tulczyna. nazy
wany byt przez współczesnych „młodzień
cem największych nadziei". Jako ochotnik 
wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego 
i własnym sumptem wystawił dwie kompa
nie konnej artylerii, zostając ich dowódcą. 
Wyróżnił się podczas wojny austriacko-pol
skiej w 1809 r. w bitwach pod Sandomie
rzem i Raszynem. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Legii Honorowej i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Virtuti Militari zmarf 
w Krakowie w 1812 r. na tyfus; jego nagrob
ny pomnik dłuta Thordwalsena w Katedrze

Wawelskiej przedstawia go jako rycerza. 
Na powstałym 100 lat potem obrazie Kos
sak ukazał Włodzimierza Potockiego na 
czele oddziału artylerii konnej, dosiadają
cego lewego konia w pierwszej parze sze- 
ściokonnego artyleryjskiego zaprzęgu cią
gnącego działo. Ten obraz pełen ekspresji, 
bitewnego zgiełku i zapamiętania w walce 
ukazuje młodego Potockiego w chwili, gdy 
odwrócony za siebie, z wyciągniętą lewą 
ręką kieruje zataczaniem działa na pozycje. 
Niedługo po namalowaniu, w kwietniu 
1913 r. Kossak wystawił „Baterię w ogniu” 
w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, a w grudniu tego roku w war
szawskiej Zachęcie. W 1914 r. za ten obraz 
Wojciech Kossak uhonorowany został na

grodą Akademii 
Umiejętności z fun
dacji Barczewskiego. 
„Bateria w ogniu” 
w nieznanych oko
licznościach trafiła do 
zbiorów muzeum 
Wojska Polskiego w 
Warszawie.
W 1944 r. syn Wojcie
cha Kossaka. Jerzy, 
wykonał pastisz tego 
obrazu. Korzystając 
podczas wojny z fi
nansowej pomocy 
udzielanej jego rodzi
nie przez Kons
tantego Potockiego 
„z Brackiej" i chcąc 
wyrazić za nią 
wdzięczność, nama
lował swemu przyja
cielowi i dobroczyńcy 
obraz, w którym po
wtórzył kompozycję 
pędzla ojca. Cały 
dowcip pastiszu Je
rzego Kossaka pole
gał na tym, że na ob
razie zamiast Włodzi
mierza Potockiego 
sportretowal żyjącego 
współcześnie Kon
stantego (1910-1988). 
Zmienił także kilka 
szczegółów. Konstan
ty Potocki został ina
czej upozowany niż 
Włodzimierz na płót
nie Wojciecha — uno
si do góry prawą rękę 
trzymającą szablę, 
a twarz ukazaną ma 
en trois quarte, a nie 
jak twarz Włodzimie
rza — z profilu. Jerzy 
„nałożył” też Konstan
temu na głowę ber- 
mycę z ciemnego fu
tra, gdy Włodzimierz 
Potocki miał głowę 
odkrytą. „Zatrzymał” 
też trębacza, ukazane

go przez Wojciecha w galopie na jabtkowi- 
tym koniu. U Jerzego koń trębacza jest poza 
tym siwy, a nie biały, zaś sam trębacz ma za
miast pąsowej czapki i pąsowych spodni, 
białą bermycę z czerwonym kordonem 
i ciemnozielone rajtuzy. Wprowadzając te ko- 
stiumologiczne zmiany, Jerzy Kossak nie po
pełnił jednak żadnego błędu. Bronisław 
Gembarzewski w swojej pracy o ubiorze 
w polskim wojsku przekazuje nam obie wer
sje munduru trębacza — tyle że ta na obra
zie Wojciecha oparta jest na akwareli Rup- 
niewskiego, a wersja Jerzego odpowiada 
mundurowi trębacza z „Bitwy pod Raszy
nem" Januarego Suchodolskiego.

Aldona Kruszyńska
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W Wodoktach
„Mości panowie! Na cześć 
onych przyszłych pokoleń! 
Niechże im Bóg błogosławi 
i pozwoli ustrzec tej spuści
zny, którą im odrestauro- 

dworze Oleńki Billewi- 
czówny, po szczęśliwym za
kończeniu Kmicicowej epo
pei. Do czytelników w War
szawie pod rosyjskim zabo- 

w pobliżu Lubicza i Pacune- 
li, wzmiankowane co naj
mniej od 1610 r., są właści
we, autentyczne i legendar
ne zarazem. 

świątynię. Wtedy też w na
rożu ogrodzenia stanęła 
czworokątna, ceglano-ka- 
mienna dzwonnica z dzwo
nem, noszącym datę

waną naszym trudem, na
szym potem i naszą krwią 
zostawujem. Niech, gdy 
ciężkie czasy nadejdą, 
wspomną na nas i nie de- 
sperują nigdy, bacząc na to, 
że nie masz takowych termi
nów, z których by się viri- 
bus unitis przy boskich au- 
xiliach podnieść nie moż
na”. Słowa te, decydujące 
o sensie i przesłaniu Sien
kiewiczowskiej Trylogii, 
wypowiada imć pan Zagło
ba jako toast podczas rado
snej uczty. Gdzie? W Wo
doktach na Laudzie, we 

rem dotarły one we wrze
śniu 1886 r. Oczywiście po
wieściowe Wodokty - to 
przestrzeń fikcyjna, literac
ka, ale oparta na realiach, 
znanych pisarzowi z pobytu 
na Laudzie i dokumentów. 
Sytuację komplikuje fakt, że 
prócz Wodoktów Dużych, 
zwanych też Leśnymi, leżą 
nieopodal, nad Niewiażą, 
Wodokty Małe, czyli Wo- 
dokciuki, również Sienkie
wiczowi znane. Przyjęło się 
jednak od dawna, że to owe 
Wodokty na drodze z Kraki- 
nowa do Szczodrobowa, 

Centrum wsi, położonej 
w prawdziwie pięknej oko
licy, wyznacza niewielki 
kościółek. Pierwszy, pamię
tający czasy „potopu”, stał 
nieco dalej, w tym zaś miej
scu drewniany kościół Naj
świętszej Marii Panny ufun
dował w 1697 r. ówczesny 
właściciel Wodoktów, Józef 
Jodkiewicz. W 1880 r. Aga
ta i Zygmunt Lutkiewiczo
wie, wraz z księdzem Ru
ble wskim, „odrestaurowali” 
go, w istocie zaś - omijając 
zakazy władz rosyjskich - 
wznieśli nową, murowaną

1.2. Zatopiony 
w zieleni kościółek (1) 

i kaplica grobowa 
Lutkiewiczów (2)

„1883”. Nad wejściem do 
kościoła widniał dawniej 
napis „Św. Maryjo, módl 
się za nami”, potem zastą
piony litewskim. Skromny 
wystrój wnętrza pochodzi 
z końca XIX w. Obok stoi 
analogiczna w stylu, neo- 
klasycystyczna kaplica gro
bowa Lutkiewiczów, ozdo-
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biona figurą Matki Bożej 
z Dzieciątkiem w szczyto
wej wnęce. Naprzeciwko 
kościoła pomniczek - kru
cyfiks z datą „1913” na co
kole upamiętnia tysiąclecie 
triumfu chrześcijaństwa. 
Murowana brama wiedzie na 
zadbany, stale doglądany 
przykościelny cmentarz - 
najdobitniejsze świadectwo 
polskiej przeszłości Wodok- 
tów. Nagrobki pochodzą od 
drugiej połowy XIX w., 
z polskimi w większości na
pisami i nazwiskami: Raju- 
niec, Bondziriska, Paszkie- 
wiczowa, Konopińscy, Sa
wiccy, Górscy, Wasilewski. 
Pod kamiennym pniem drze
wa „Prochy Rodziny Szy
dłowskich”, pod głazem 
„Dom wieczności Piotrow
skich z Rymiszek od 1741 r. 
- 1950 r”. A przy głównej 
alejce żeliwny krzyż z 1885 
r. wskazuje mogiłę Bona
wentury i Antoniny Butry
mów, „późnych wnuków” 
dzielnego Józwy Beznogie
go z Wołmontowicz. I zaraz 
obok - grób Józefa Butryma,

rego nigdy tu nie było, bo 
ów znaczący na Laudzie 
i Żmudzi ród tej akurat wsi 
nie posiadał. Panna Aleksan
dra zaś i jej wzmiankowani 
w Potopie krewni są - w od
różnieniu od wielu innych - 
postaciami całkowicie fik
cyjnymi. A jednak, silą le
gendy, każdy tu wskaże dro
gę do miejsca, gdzie stał 
„dwór Oleńki” (a w istocie 
dwór rzeczywistych właści
cieli). Za szkołą polną drogą 
w prawo, do mostku nad 
rzeczką Wodoktą, zamienio
ną po ostatniej wojnie w rów 
melioracyjny - i już widać 
na wzgórku wysokie drze
wa, które niegdyś dwór ocie
niały. Po drodze mija się 
obiekt tyleż realny, co inte
resujący - malowniczy 
młyn, uznany za zabytek 
techniki, zbudowany w 1930 
r. przez Gaspara Piotrow
skiego z Rymiszek. Jego 
córka Janina jest dziś 
w Kownie wspaniałym prze
wodnikiem wycieczek - to 
jej odręczny szkic ułatwił mi

zmarłego tragicznie w 1961 
r. Inne występujące w Poto
pie nazwisko, Domaszewi
ęzów (co w Drożejkanach 
i Mozgach siedzieli) widnie
je na nagrobku z 1949 r. na 
drugim, w najstarszej części 
bardzo zniszczonym cmen
tarzu przy drodze do Ponie- 
wieża.
„Na potężnym kominie ze 
zwieszonym okapem paliły 
się kłody sosnowe i karpy... 
Gdy płomień strzelił jaśniej, 
widać było ciemne drewnia
ne ściany ogromnej izby 
z nadzwyczaj niskim belko
wanym sufitem... Po ścia
nach ciemnych błyszczały 
jakoby gwiazdy statki cyno
we, większe i mniejsze, sto
jące lub poopierane na dłu
gich półkach dębowych”. 
Tak Sienkiewicz opisał wnę
trze dworu Billewiczów 
w Wodoktach. Dworu, któ- 4
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3. Krzyż 
na grobie Butrymów, 

w głębi dzwonnica

4. To tu miat stać 
dwór Oleńki

5. Młyn
Gaspara Piotrowskiego

(zdjęcia: 
Jarosław Komorowski)

orientację w Wodoktach. 
Młyn wciąż miele ziarno, 
choć już nie na bułeczki, jak 
niegdyś, lecz „dla żywioły”, 
na karmę.
Od XVII w. Wodokty nale
żały kolejno do wielu ro
dzin: Jodkiewiczów, Bi
to wtó w, Zawiszów, Lutkie
wiczów, Kopańskich. 
W 1744 r. założyli we wsi 

placówkę jezuici z Mitawy, 
którzy odkupili dwór i po
siadłość od Michała Bitow- 
ta, a dla wygody podróż
nych zbudowali karczmę. 
Do 1773 r. stale rezydował 
tu jezuicki misjonarz, peł
niący duchową posługę 
w dworskiej kaplicy. Po 
pierwszej wojnie światowej 
Wodokty znalazły się 

w niepodległym państwie 
litewskim. W zachowaniu 
narodowej tożsamości po
magało wówczas Polskie 
Zrzeszenie Kulturalno- 
-Oświatowe „Ogniwo”, or
ganizujące patriotyczne ob
chody i różnorodne impre
zy. W jego lokalu-świetlicy 
wisial portret Oleńki, pędz
la miejscowego malarza. Po 
agresji sowieckiej i w la
tach powojennych Polaków 
prześladowano szczególnie, 
wywożono i więziono. Dziś 
niewielu już ich zostało - 
Wodokty „zlitwiniaiy”, ale 
i bardzo się wyludniły. 
Młodzi szukają szans gdzie 
indziej, nie tak dawno z po
wodu braku dzieci za
mknięto szkolę. W domku 
niedaleko młyna spotkałem 
jednak polską rodzinę - Ju
rewiczów. Nazwisko także 
dobrze znane, nie z Trylogii 
jednak, lecz z Bożej pod
szewki. A to już zupełnie 
inna kresowa literatura 
i całkiem inna opowieść...

Jarosław Komorowski

Losy zabytków polskich 
na Kresach Wschodnich 
i niemieckich na Dolnym 

Śląsku czy w ogóle na Zie
miach Zachodnich, byty 
przez minione kilkadziesiąt 
lat niezwykle podobne. 
Zniszczone dwory i pałace, 
pomniki i cmentarze, także 
świątynie - tam zwłaszcza 
katolickie, tu głównie ewan
gelickie. Wymieszane 
zdjęcia ruin i reliktów stąd 
i stamtąd nawet fachowiec 
nie zawsze zdoła rozdzielić. 
Rzecz warta niewątpliwie 
obszerniejszej, bogato ilu
strowanej publikacji. Tym ra
zem jednak świadomość 
owej analogii pobudził tekst 
o „obciętym” kościele ewan
gelickim we Wleniu (zob. nr 
5, 1999). Obiekt ten ma swój 
ścisły odpowiednik na dale
kich Kresach, w białoruskim 
dziś Mohylewie. W samym 
centrum, ukryte w głębi blo
ku socrealistycznej zabudo
wy stoi tam bowiem to, co

Lustrzane odbicie
pozostało z farnego kościoła 
św. Kazimierza.
Dzieje ufundowanej w 1604 r. 
przez Zygmunta III Wazę mohy- 

lewskiej świątyni nie są dokład
nie znane. W XVIII w. była to 
jednonawowa budowla z dwu- 
wieżową barokową fasadą. Po 

pożarze w 1810 r. odbudo
wana została w stylu klasy- 
cystycznym, bez wież, z trój
kątnymi szczytami i porty
kiem oraz z centralną kopu
łą, zwieńczoną latarnią. Wia
domo, że wewnątrz znajdo
wały się trzy ołtarze z drew
nianymi figurami. W latach 
trzydziestych XX w., po za
mknięciu kościoła przez wła
dze sowieckie, rozebrano go 
do wysokości parteru 
i „skrócono” z prawej, nakry
to dachem i przeznaczono 
na cele gospodarcze. Szcze
gółów nie znamy, gdyż ar
chiwalia, o ile istnieją, nie są 
dostępne. Ostatnio w reszt
kach świątyni mieścił się ma
gazyn przedsiębiorstwa tele
komunikacji. Formulę z ofi
cjalnego białoruskiego spisu 
zabytków - „zachował się 
częściowo" - trzeba w tej 
sytuacji uznać za daleko idą
cy eufemizm, (jk)

(fot. Jarosław Komorowski)
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Krzyże z Ukrainy

Bywały takie dni, kiedy Bo
rys Woźnicki otrzymywał 
wiadomość: „ W Horoden- 
ce Wielkiej wyrzucają z kościoła 

wszystko! Zabieraj rzeźby!! ” 
Gdy dojeżdżał do świątyni, pora
żał go widok leżącej na ziemi 
sterty świętych figur. Zrzucano je 
ze ścian, leciały w dół na pół roz
walone postacie, bez głów albo 
z odrąbaną ręką lub nogą, można 
było natknąć się na umorusaną 
w błocie pyzatą twarz amorka. 
Istne pobojowisko. Zabrał wtedy 
tylko pięć rzeźb, bo trzynaście 
było już kompletnie rozbitych 
i nadpalonych, a dwie przecięte 
piłą na pół.
„ Władzy radzieckiej zależało na 
zacieraniu wszelkich śladów re
ligijności ” - mówi Borys Woź
nicki, który wraz z pracownikami 
muzeum lwowskiego ratował 
dzieła sztuki sakralnej z niszczo
nych kościołów i cerkwi na Ukra
inie. Komunizm wymagał czy
stości całego społeczeństwa, to
też wydał walkę z przeklętym 
„opium dla ludu”, jak określano 
wiarę. Zniknąć musiały ceremo
nie kościelne, pielgrzymki, kaza
nia, duchownych oddzielono od 
parafian, zaś pełna kontrola nad 
społecznością wierzącą przeszła 
w ręce świeckich ciał kolegial
nych uzależnionych od KGB. 
Niepoprawny wierzący przeko
nywany był o szkodliwości „na
łogu” i antyspołecznym charakte
rze swych przekonań, opornym 
groziły sankcje administracyjne 
i szykany. Odbiło się to katastro
falnie na liczbie świątyń. „Kiedy 
w 1946 r. z Ukrainy Zachodniej 
wyjechali Polacy, pozostało 400 
kościołów — przypomina Borys 
Woźnicki — a dwadzieścia lat 
później w okolicach Lwowa było 
ich zaledwie cztery. Budowle sa
kralne przebudowywano na ma
gazyny żywności, maszyn rolni
czych, nawozów sztucznych albo 
na hale sportowe i muzea ate- 
izmu”.
Akcja „oczyszczania” wnętrz ko
ścielnych przybrała na sile w la
tach sześćdziesiątych i siedem
dziesiątych. Z kościołów wyrzu
cano figury świętych, potem ate
iści brutalnie niszczyli je na dzie
dzińcu, łupali, odcinali głowy, rą
bali przed wrzuceniem do ogni
ska. Niezwykły widok stanowiły

1. Opowiada Borys Woźnicki
2. Krzyże z kolekcji 

zgromadzonej przez B. Wożnickiego

(zdjęcia: Adam Urbanek PAP/CAF)
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Milanówek 
- miasto willi
i ogrodów

porozrzucane, posiekane, na pół 
zwęglone krzyże. „To byto tak, 
jakby te »UkrzyŻowania« prze
byty drugą drogę krzyżową” - 
mówi Borys Woźnicki. „Pod
czas którejś z moich licznych po
dróży po Zachodniej Ukrainie 
dotarłem do Zydaczowa. W cen
trum stała duża cerkiew, jej ska
la oraz wspaniała architektura 
przyćmiewała inne tego rodzaju 
obiekty. Akurat postanowiono ją 
zmniejszyć, bo właśnie w tym 
miejscu wytyczono teren pod 
przystanek autobusowy. Rozbie
rano więc ściany budowli, 
a z wnętrza wszystko wyrzucano. 
Wiedziałem, że znajdował się tu 
krucyfiks z XVI, a może jeszcze 
wcześniejszego wieku. Całe czte
ry dni przeszukiwałem starannie 
okolice cerkwi, aż ujrzałem ten 
krzyż - porzucony w krzakach na 
cmentarzu. Pod osłoną nocy za
brałem go stamtąd, owinąłem 
w szmaty i zawiozłem do Lwo
wa” .7. kolei w Monasterzyskach 
byl świadkiem likwidacji kościo
ła, którego wieże górowały nad 
miastem. Przy rozbiórce praco
wali więźniowie. Padł rozkaz, że
by zburzyć wieże razem z wień
czącymi je krzyżami. Do takiej 
profanacji nikt się nie spieszył. 
„No, rebiata, do roboty - pona
glał rozkazodawca - będzie 
amnestial Wówczas zwycięży
ła chęć skorzystania z wolności, 
jeden z więźniów wdrapał się na 
szczyt i zrzucił krzyże.
Woźnicki nie szczędził wysił
ków, aby ratować jak najwięcej 
rzeźb z terenów ziemi lwowskiej, 
Pokucia i Polesia. W latach 
sześćdziesiątych zdarzało się, 
że w czasie tygodnia zebrał trzy- 
-cztery samochody rzeźb. W ten 
sposób powstawał ogromny zbiór 
„Ukrzyżowań”. Były to krzyże ze 
świątyń, przydrożne, z kapliczek, 
małe krzyże liturgiczne, grecko
katolickie noszone podczas pro
cesji. Najstarsze pochodziły 
z XVI w., najmłodsze miały sto 
lat. Przeważnie stanowiły prace 
anonimowych twórców ludo
wych — z krzyży spoglądał 
Chrystus o różnych rysach twa
rzy, często miał rysy wyraźnie or
miańskie lub tatarskie, przedsta
wiano go także z wąsami polskie
go sarmaty.
„Podczas pobytu w Horodence - 
ciągnie swą opowieść Woźnicki 
- ujrzałem zrzuconą ze ściany 
wielką figurę bez głowy i z odrą
banymi rękami. Postanowiłem ją 
ochronić przed dalszym znisz
czeniem, ponieważ byt to wspa
niały krucyfiks, odznaczający się 
silną ekspresją i dynamicznąfor- 
mą. Później okazało się, że jest to 
dzieło Pinsla — rzeźba Chrystu
sa (wys. 3 m) z ołtarza kościoła 
misjonarzy". Przebywającego 
we Lwowie przedstawiciela 
UNESCO Woźnicki poprosił 

o dokonanie wyceny tego dzieła 
sztuki. Wyjaśnił mu, że twórcą 
rzeźby był Jan Jerzy Pinsel, 
przedstawiciel tzw. lwowskiej 
szkoły rzeźby w XVIII w., który 
zasłynął jako autor rzeźb świę
tych: Jerzego, Atanazego i Leona 
na fasadzie cerkwi św. Jura we 
Lwowie oraz licznych rzeźb ołta
rzowych. Wtedy usłyszał odpo
wiedź, że rzeźba ta na aukcji 
w Londynie może osiągnąć cenę 
od 8 do 12 tysięcy dolarów! Z ko
lei twórcą innej uratowanej rzeź
by Chrystusa okazał się Antoni 
Sztil. Jego dzieło — to cała kom
pozycja rzeźbiarska: naturalnej 
wielkości Chrystus w otoczeniu 
Adama i Ewy, krzyż wsparty na 
kuli ziemskiej oplecionej przez 
węża i skutej łańcuchami; ta gru
pa rzeźbiarska pochodzi z cerkwi 
Mikołajewskiej w Złoczowie. 
Jeszcze kilka lat temu Woźnicki 
niespodziewanie natrafił na ma
lowidło z XVIII w. przedstawia
jące panoramę Jerozolimy. Tkwi
ło ono na dachu pewnej cerkwi. 
Panorama okazała się tym cen
niejsza, że pochodzi z 1696 r„ 
a jej twórcą był malarz Jan Mali
nowski, który zwiedzał Jerozoli
mę, co zostało potwierdzone 
w starych dokumentach.
Woźnicki przyznaje, że zjeździł 
chyba całe dawne polskie kresy. 
Tolerowano te jego peregryna
cje i fakt, że zbierał wizerunki 
Ukrzyżowanego oraz inne dzie
ła sztuki sakralnej jedynie dlate
go, że — jak tłumaczy — był 
„radzieckiego chowu”. Urodził 
się w Dubnie na Wołyniu, jest 
Ukraińcem; imię nosi ukraiń
skie, lecz nazwisko polskie. 
Uczęszczał do Szkoły Sztuk 
Użytkowych we Lwowie, potem 
studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Leningradzie, do 
pracy skierowano go w Muzeum 
Narodowym we Lwowie, zaś od 
prawie czterdziestu lat kieruje 
Lwowską Galerią Sztuki. Przez 
ten czas z uporem tworzył swo
ją kolekcję. Zebrał 2,5 tysiąca 
eksponatów, w tym 500 Ukrzy
żowań, bogaty zbiór ikon, wiele 
obiektów kościelnej sztuki użyt
kowej. Kościół i klasztor ber
nardynów we Lwowie zapełnił 
tą kolekcją po brzegi, urządzał 
tu ekspozycje rzeźb i tego 
wszystkiego, co ocalił od znisz
czenia. „Mam bujną wyobraź
nię, ale nigdy nie myślatem — 
zwierzył się podczas pobytu 
w Warszawie — że dzieła sztuki 
ze zniszczonych kościołów 
i cmentarzy będę mógł pokazy
wać na Zamku Królewskim 
w Warszawie!" *

Hanna Markert
* Wystawa zbiorów Lwowskiej Gale
rii Sztuki „Ukrzyżowany” na Zamku 
Królewskim w Warszawie czynna 
była od 15 maja do 8 sierpnia br.

W bieżącym roku Mila
nówek obchodzi 100- 
lecie swego istnienia. 

Proces przekształcania Mila
nówka — wsi szlacheckiej zna
nej od XVI w. — w podwar
szawskie letnisko rozpoczął się 
na przełomie stuleci. W 1899 r. 
właściciel majątku Milanówek, 
sędzia Michał Piotr Lasocki 
sprzedał połowę praw własno
ści pięciu udziałowcom, którzy 
zawiązali spółkę kapitałowo- 
-parcelacyjną pod nazwą „Ko
złowski, Lasocki i spółka”. 
W jej skład wchodzili, oprócz 
sędziego Lasockiego, Jan Ko
złowski — warszawski kupiec, 
Władysław Kozłowski — zna
ny architekt, Franciszek Ej- 
smond — malarz i dwaj wła
ściciele ziemscy — Daniel Ja- 
nasz oraz Antoni Wieniawski. 
Z folwarku wydzielono obszar 
tzw. Lasu Milanowskiego, któ
ry podzielono na regularne par
cele i wytyczono pierwsze uli
ce. Firma „Kozłowski, Lasocki 
i spółka” rozpoczęła w prasie 
warszawskiej akcję reklamują
cą walory ekologiczno-klima- 
tyczne Milanówka. Początko
wo nie przyniosło to oczekiwa
nych rezultatów. Dopiero 
utworzenie w 1901 r. przystan
ku Drogi Żelaznej Warszaw- 
sko-Wiedeńskiej w Milanówku 
zmieniło radykalnie sytuację 
i rozpoczął się systematyczny 
rozwój tej podwarszawskiej 
miejscowości. Dogodne połą
czenie z Warszawą (25 km) 
spowodowało, że Milanówek 
na początku stulecia stał się 
miejscem niedzielnego wypo
czynku mieszkańców stolicy. 
Walory klimatyczne, znaczna 
odległość od ośrodków prze
mysłowych, piękno leśnych te
renów oraz atrakcyjność cen 
działek skłaniały nie tylko do 
częstych przyjazdów, lecz rów
nież do kupna gruntów i budo
wy letnich willi. Nabywcami 
obok warszawskich bankierów 
i przemysłowców byli również 
pracownicy kolei oraz inteli
gencja i przedstawiciele świata 
artystycznego. Na początku 

stulecia w Milanówku wypo
czywało wielu znanych miesz
kańców Warszawy, m. in. Bo
lesław Prus, Jan Gebethner — 
księgarz i wydawca, Irena 
Krzywicka — pisarka i publi
cystka.
Z biegiem lat Milanówek sta
wał się coraz bardziej modną 
i konkurencyjną miejscowością 
wobec innych letnisk, np. Kon
stancina. Dla wygody coraz 
liczniejszego grona mieszkań
ców i letników powstawały 
sklepy i punkty usługowe. 
Obok drewnianych domów re
kreacyjnych budowano też 
większe, murowane, z przezna
czeniem do stałego zamieszka
nia. Dodatkowym atutem pod
noszącym walory turystyczno- 
-rekreacyjne był zakaz budowy 
zakładów przemysłowych (wy
jątkiem było założenie Central
nej Doświadczalnej Stacji Je- 
dwabniczej, jednak poza strefą 
mieszkaniową — zob. s. 23). 
W 1908 r. założono Milanow
skie Towarzystwo Letnicze, 
pobudzające do różnych inicja
tyw i prac społecznych. Nowi 
mieszkańcy przenosili wiele 
wzorów z Warszawy w dzie
dzinie życia gospodarczego 
i kulturalnego. W tym samym 
roku otwarto szkołę powszech
ną, w 1911 r. założono Ochot
niczą Straż Ogniową oraz 
utworzono Teatr Letni, a rok 
później zakończono budowę 
murowanego neoromańskiego 
kościoła św. Jadwigi Śląskiej 
(według projektu Tadeusza 
Okonia).
Podstawowa zabudowa Mila
nówka powstała w latach 1900- 
1930. Spacerując ulicami i po
dziwiając wille pochodzące 
z tego okresu, wyraźnie do
strzec można preferencje inwe
storów dla stylów historycz
nych. Realizacje utrzymane 
w duchu secesji należą tu do 
wyjątków. Przykładem jest 
willa „Perełka” przy ul. Gra
dowskiej. Do 1939 r. była naj
większym pensjonatem w Mi
lanówku, w latach 1923-1925 
odbywały się tam wieczory
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poetyckie zainicjowane przez 
Konstantego Ildefonsa Gał
czyńskiego. Choć w wyniku 
niefortunnej przebudowy 
obiekt utracił niektóre elemen
ty zdobnicze, jednak w ocalałej 
ornamentyce balustrad, wykro
ju okien i arkad ganków wciąż 
widać wyraźną secesyjną este
tykę. Równie mało popularny 
był modernizm. Budynki po
zbawione ornamentu, eksponu
jące elementy nowoczesnej 

konstrukcji i materiału należą 
wśród przedwojennej mila
nowskiej zabudowy raczej do 
rzadkości.
Triumfy popularności święciły 
natomiast wszelkie odmiany 
stylów historycznych, nawią
zujących do minionych epok. 
Odzwierciedlają mnogość ten
dencji i kierunków panujących 
w architekturze polskiej na 
przełomie stuleci i na początku 
naszego wieku. Można spotkać 

realizacje wywodzące się 
z form polskiego renesansu 
(willa „Barbarka”, ul. Podgór
na), baroku (willa „Potęga”, ul. 
Królewska) oraz klasycyzmu 
(wille: „Matulinek”, ul. Mic
kiewicza; „Garbatka”, ul. Pod
górna i „Sosnowica”, ul. Wiel
ki Kąt). Oprócz wymienionych 
przykładowych budowli miesz
czących się całkowicie w styli
styce dawnych epok czy wręcz 
naśladujących konkretne

1. Willa 
„Borówka” 
z ok. 1904 r.

2. Willa 
„Ewarystówka” 
z 1907 r.

3. Willa 
„Matulinek” 
sprzed 1910 r.
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4. Kościół parafialny 
Z lat 1910-1912

5. Willa „Waleria” z 1910 r. 
(odbudowana po pożarze 

w 1920 r.)

6. Willa „Emanów” z 1912 r.

7. Willa „Sosnowica” z ok. 1920 r.

8. Willa „Gabrysin” z lat 1923-1924 

obiekty z przeszłości (willa 
„Matulinek”, projektowana 
przez Jana Heuricha ml., obec
nie siedziba zakonu sióstr ur
szulanek, to wyraźne nawiąza
nie do Pałacu na Wodzie w Ła
zienkach), ogromna większość 
realizacji architektonicznych 
przejmowała tylko wybrany re
pertuar form z danego stylu, 
np. renesansowe piętrowe 
krużganki kolumnowe, kształt 
i obramienia okien, barokowe 

szczyty, różne elementy orna
mentalne itd.
Na przełomie XIX i XX stule
cia zaczęły w Polsce narastać 
ze strony krytyki artystycznej 
postulaty zerwania z eklekty
zmem i stworzenia tzw. stylu 
narodowego. Równocześnie 
współistniały różne tendencje, 
które wycisnęły swoje piętno 
również na zabudowie Mila
nówka. Jedną z propozycji był 
styl zakopiański, oparty na stu

diach architektury drewnianej 
Podhala i odnajdujący polskość 
w ludowej stylizacji. Próbę 
przystosowania go do wymo
gów świata współczesnego 
podjął Stanisław Witkiewicz, 
twórca m. in. „Willi pod Jedla- 
mi” w Zakopanem. Budowle 
w stylu zakopiańskim z wyso
kimi kamiennymi podmurów
kami, ścianami z bali drewnia
nych, stromymi dachami, smu
kłymi, ozdobnymi kominami
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9. Willa „Barbarka” z ok. 1930 r. 
10. Willa „Zacisze” z lat 1930-1932

(zd/ęcia: Maria Smoleń) 

doskonale prezentowały się 
w górzystym krajobrazie, jed
nak na innych terenach ta pro
pozycja stylistyczna nie zyska
ła popularności, a jej realizacje 
raziły formą nieodpowiednią 
do miejskiej zabudowy. Przy
kładami „zakopiańskich” bu
dowli w Milanówku są muro
wane wille „Jolancin” przy ul. 
Warszawskiej i „Ostromir” 
przy ul. Sienkiewicza oraz 
drewniana „Henrysina Chata” 
przy ul. Kościuszki, zaś w wie
lu innych budynkach odnaleźć 
można zaczerpnięte z zako- 
piańszczyzny motywy dekora
cyjne (góralskie słoneczka) 
oraz kształty dachów.
Jako inny postulat stylu naro
dowego wysuwano neogotyk. 
Neogotyckie pałace i wille, bu
dowle malownicze, na ogół nie
regularne w planie, zwykle 
z wieżami, spotkać można 
w wielu wsiach i miejscowo
ściach letniskowych. Ten typ 
budowli o źródłach inspiracji 
z Anglii i Niemiec, jak również 
odwołujący się do ceglanej ar
chitektury północnego Mazow
sza i Pomorza, był wysuwany 
przez architektów Apoloniusza 
Nieniewskiego i Władysława 
Kozłowskiego jako propozycja 
narodowej rezydencji. Neogo
tyk również nie spotkał się 
z powszechną aprobatą, nie
mniej jednak pozostawił wiele 
doskonałych realizacji archi
tektury sakralnej (dzieła głów
nie Piusa Dziekońskiego i Kon
stantego Wojciechowskiego) 
oraz rezydencjonalnej i willo
wej, czego doskonały przykład 

stanowi odrestaurowana mila
nowska willa „Borówka” przy 
ul. Kościelnej. Ten mały zame
czek z wieżą (dzieło wspo
mnianych architektów Nie
niewskiego i Kozłowskiego 
z 1904 r.), z charakterystyczny
mi murami z czerwonej cegły 
i tynkowanymi na biało blenda
mi oraz zieloną dekoracją cera
miczną, jest przykładem od
dźwięku tzw. gotyku wiślano- 
-bałtyckiego. Inną willą o pew
nych elementach neogotyckich, 
inspirowanych bardziej śre
dniowieczną architekturą zam
kową, była „Dina” przy ul. Za
cisznej, ozdobiona ostrołuko- 
wymi oknami i attyką w formie 
krenelażu wieńczącego ściany 
piętra (czas przeszły został tu 
użyty celowo, mimo że willa 
stoi do dziś, jednak po krenela
żu, tak nadającym charakter bu
dowli, pozostało już tylko 
wspomnienie — mury piętra 
zostały niedawno podniesione 
o wysokość attyki).
Popularność w Milanówku zy
skał tzw. styl dworkowy, 
ukształtowany na gruncie świa
domego nawiązywania do kla
sycyzmu polskiego drugiej po
łowy XVIII w., utożsamiany ze 
stylem narodowym i postrzega
ny niemalże jako zjawisko mo
ralne i tarcza polskości. Moda 
na architekturę dworkową pod
sycana była przez literaturę 
piękną (Orzeszkowa, Rodzie
wiczówna) oraz rysunki Stani
sława Noakowskiego i ugrun
towana konkursami na projekty 
domów mieszkalnych ogłasza
nymi w czasopismach. Choć 
poszczególne realizacje różniły 
się między sobą repertuarem 
form stylistycznych, jednak za
sadniczo wyrosły na gruncie 
nawiązań do tradycyjnej 
siedziby wiejskiej w Polsce, 
ukształtowanej u schyłku 
XVIII w., łączącej elementy 

klasycyzmu i baroku. Prezen
towały w najbardziej typowej 
formie bryły o planie 
prostokątnym, z klasycystycz- 
nym gankiem kolumnowym 
umieszczonym na osi, przykry
te wysokim dachem łamanym 
lub czterospadowym. W Mila
nówku natrafić można na wiele 
realizacji w tym stylu, wznie
sionych w różnej skali i pre
zentujących różny poziom ar
tystyczny. Najbardziej okazały 
przykład stanowi willa „Zaci
sze” przy ul. Słowackiego — 
budynek piętrowy z mansardą 
i z umieszczonym na osi porty
kiem w wielkim porządku ze 
zdwojonymi kolumnami. Inne 
domy w stylu dworkowym re
prezentują rozmaite warianty 
pod względem kompozycji 
bryły. Elewację frontową ozda
biają nie tylko ganki kolumno
we (jak np. w willach: „Lusia”, 
ul. Słowackiego; „Romin”, ul. 
Św. Jadwigi; „Morawianka”, 
ul. Chrzanowska czy „Gabry- 
sin”, ul. Zachodnia) lub wspar
te na filarach o przekroju kwa
dratu (willa „Dalmacja”, ul. 
Spacerowa), lecz również wy
sunięte półkoliste tarasy z zej
ściem do ogrodu (willa „Elek
tra”, ul. Kościuszki) albo wy
sunięty salon na planie półro- 
tundy, podtrzymujący taras 
wystawki piętra (willa „Hali
na”, ul. Literacka).
Mimo letniskowego charakteru 
Milanówka wzniesiono tu sto
sunkowo mało budynków 
drewnianych, tak charaktery
stycznych dla innych miejsco
wości letniskowych, jak 
Otwock czy Świder, natomiast 
wiele murowanych willi uzu
pełniano drewnem — dobudo- 
wywano ażurowe piętrowe we
randy. W kilku innych budyn
kach pod mocno wysuniętymi 
okapami dwuspadowych da
chów ozdobiono szczyty deko

racyjną konstrukcją drewnianą, 
co przywodzi na myśl popular
ną w miejscowościach wy
poczynkowych architekturę 
szwajcarską (wille „Edwiż”, 
ul. Śłowackiego; „Muszka”, 
ul. Graniczna i „Bożymówka”, 
ul. Wspólna).
Wędrując ulicami Milanówka, 
podziwiać możemy jeszcze 
wiele innych interesujących 
przykładów rozwiązań archi
tektonicznych. Są to budowle 
nie dające się jednoznacznie 
zaklasyfikować pod względem 
stylistycznym, których projek
tanci, kierując się swobodą 
w wyborze stylu, czerpali in
spiracje z wielu źródeł, two
rząc dzieła eklektyczne, nie 
stanowiące może wybitnych 
przykładów w historii architek
tury, lecz jednocześnie nie po
zbawione swoistego uroku. 
Można tu przytoczyć wielce 
malowniczą willę „Emanów” 
(ul. Mickiewicza) oraz o histo
ryzującej bryle willę „Waleria” 
(ul. Spacerowa), w której 
mieszkał rzeźbiarz Jan Szczep
kowski z żoną (obecnie, posia
dłość jest własnością ich 
córki).
Pod koniec lat siedemdziesią
tych do rejestru zabytków wpi
sano kilkanaście obiektów ar
chitektury oraz zespół urbani- 
styczno-krajobrazowy miasta 
Milanówek, w ramach którego 
ponad 200 obiektów objętych 
zostało opieką konserwatorską, 
choć nie są wpisane do reje
stru. Warto poświęcić chociaż
by jeden dzień na wyprawę do 
Milanówka i spacer jego ulica
mi, aby zachwycić się wido
kiem pięknych willi tonących 
w zieleni oraz szacownych dę
bów — pomników przyrody — 
urzekających swym monumen
talizmem.

Maria Smoleń
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Akcja dwory

Dwór w Grabowie

Pierwsza wzmianka o
Grabowie pochodzi 
z 1417 r., kiedy podko

morzy wyszogrodzki, Jan ze 
Strzegocina, pan na Ławach 
i Rzekuniu, od którego wy
wiódł się ród Ławskich-Gra- 
bowskich herbu Pomian, zało
ży! wieś nad rzeczką Dobrzycą, 
tuż przy jej ujściu do Skrody 
i nazwał ją Grabowo. Dwana
ście lat później odkupił jeszcze 
od synów Wielisława z Grzy
bowa nieco ziemi nazywanej 
Jabłonowem i przyłączył ją do 
grabowskich włości, dopełnia
jąc tym sposobem ich po
wierzchnię do 40 włók. Praw
dopodobnie już wtedy zbudo
wany został pierwszy dwór. 
Był to z pewnością budynek 
drewniany, niezbyt obszerny, 
z gankiem, postawiony przy 
gościńcu wiodącym do Kolna. 
Kiedy wieś się rozrosła i miała 
już sporo mieszkańców, jej wła
ściciel postanowił ufundować 
kościół. W 1440 r. stanęła przy 
rozległym placu drewniana 
świątynia Nawiedzenia Naj
świętszej Panny Marii. W nie
dziele i święta okoliczni wie
śniacy przychodzili na nabożeń
stwa, a jednocześnie na targi, 
które odbywały się na przyko
ścielnym placu. Te cotygodnio
we jarmarki oraz położenie 
w pobliżu zbiegu dróg z Łomży 
do Grajewa i z Grajewa do Kol
na umożliwiły Stanisławowi 
Ławskiemu-Grabowskiemu, wo
jewodzie płockiemu, wystąpie
nie do dworu książęcego o nada
nie dotychczasowej wiosce 
praw miejskich. Książę mazo
wiecki Janusz III wydał wpraw
dzie w 1524 r. przywilej loka
cyjny miasta, ale sama lokacja 
nie powiodła się i Grabowo ni
gdy miastem nie zostało. Zresz
tą późniejsi jego właściciele 
nie ubiegali się już więcej 
o miejskie prawa dla swojej po
siadłości.
Potomkowie protoplasty Ław- 
skich-Grabowskich władali 
Grabowem i dokupionymi póź
niej. leżącymi po sąsiedzku Su
limami do XVII w. Potem dobra 
te przejęli Gutowscy, Nowo
dworscy i Doliwowie, od któ

rych odkupił je w 1694 r. przy
szły podkanclerzy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, Stani
sław Antoni Szczuka, który 
znacznie powiększył majątek 
i zbudował miasto Szczuczyn. 
W XVIII w. majątek przeszedł 
w ręce Potockich, którzy 
w 1784 r. zaczęli go rozprzeda- 
wać. Klucz grabowski nabył 
skarbnik wiski, Bernard Waga. 
W rękach Wagów Grabowo po-

rych wyróżniały się nowoczesna 
obora i owczarnia, gorzelnia 
oraz browar.
W tym czasie Ignacy Sokołow
ski przebudował budynek dwor
ski, dodając na jego szczytach 
— niczym alkierze — dwukon
dygnacyjne ryzality oraz 
oszkloną werandę w środkowej 
osi elewacji ogrodowej. Przed 
gankiem w elewacji frontowej 
znajdował się owalny podjazd, 

zmarł w 1932 r., więc majątek 
prowadziła sama, nastawiając 
się na hodowlę krów i koni dla 
potrzeb wojska - przede 
wszystkim dla 9. pułku Strzel
ców Konnych w Grajewie -

1. Przebudowany 
dwór w Grabowie 

nie przypomina dzisiaj 
rodzinnego domu Szczuków, 

Wagów i Sokołowskich

zostawało przez sto lat i był to 
najpomyślniejszy okres dla ma
jątku. Drewniany dotąd dwór 
ustąpił miejsca murowanemu, 
podobnie jak większość zabudo
wań gospodarczych. Nowi wła
ściciele poczynili wiele starań, 
aby gospodarstwo rolne dobrze 
prosperowało, a budynki dwor
skie i ich otoczenie tworzyły 
harmonijną kompozycję. 
W 1875 r. Grabowo kupił dla 
swojego syna Ignacego Feliks 
Prymus Sokołowski, ale dobra 
grabowskie nic nie straciły. Na 
przełomie XIX i XX w. liczyły 
one 880 ha powierzchni, w tym 
ziemi ornej z ogrodami 535 ha: 
zabudowania dworskie składały 
się z 13 budynków murowanych 
i 15 drewnianych, wśród któ

do którego prowadziła aleja do
jazdowa wysadzana kasztana
mi. Z obu jej stron rozciągał się 
park. Jego część północną, 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
dworu, zajmował dość rozległy 
staw z dużą, kwadratową wyspą 
pośrodku. Można było dostać 
się na nią z południowego brze
gu przez przerzucony nad wodą 
drewniany mostek. Wyspę po
rastały gęsto jesiony, klony i ol
chy, rozrzedzając się ku środko
wi, by utworzyć tam polanę. Na 
tej polanie w 1925 r. wybudo
wana została murowana altana 
z kopułą wspartą na ośmiu ko
lumnach; jej fundatorką była 
Maria Sokołowska z Korkozo- 
wiczów, synowa Ignacego. 
Jej mąż, Zygmunt Sokołowski 

oraz ryb w dziesięciu stawach 
otaczających dworską siedzibę. 
Po ostatniej wojnie majątek So
kołowskich objęła reforma rol
na. Część gruntów rozparcelo
wano, resztę przejęło Państwo
we Gospodarstwo Rolne, prze
kształcone później w Państwo
wy Ośrodek Hodowli Zarodo
wej, którego dyrekcja ulokowa
ła się we dworze; obecnie miej
sce to zajęło sprywatyzowane 
gospodarstwo hodowli zarodo
wej.
Dzisiejszy wygląd budynku 
dworskiego odbiega od tego, 
jaki prezentował się w czasach 
przedwojennych. Zniknął ga
nek sprzed elewacji frontowej, 
nie ma werandy wychodzącej 
niegdyś na pobliski staw. Zmie-
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niło się też otoczenie dworu. 
Rozebrano kilka starych bu
dynków, na ich miejscu posta
wiono nowe, o szpetnej archi
tekturze. Zasypano część sta
wów, zlikwidowano sad i zbu
dowano tam osiedle dla pra
cowników PGR. Park jest prze
trzebiony i zaniedbany. Zmur
szały mostek prowadzący na 
wyspę jeszcze jakoś się trzyma, 
ale grozi zawaleniem. Na poro
śniętej haszczami i zielskiem 
wyspie nadal stoi altana zbudo
wana przez Marię Sokołowską. 
Pokryta zielonym mchem, 
schowana w gąszczu dziko ro-

2. Zapomniana altana na wyspie
3. Drewniany mostek 

prowadzący na wyspę 
grozi zawaleniem

(zdjęcia: Katarzyna 
i Jerzy Samusikowie)

snących krzewów i drzew, zda 
się kryć w sobie jakąś dawną 
tajemnicę. Na opasce wewnątrz 
kopuły można odczytać napis: 
Omnae tulit punctum qui 
misquit utile dulci - 1925...

Katarzyna 
i Jerzy Samusikowie

Bildau & Bussmann Polska Sp. z o.o.
09-407 Płock, ul. Otolińska 25 

tek: (024) 264-78-08 
fax: (024) 264-78-64

OKNA HISTORYCZNE
- różne style i konstrukcje,
- różne materiały: sosna, dąb, mahoń,
- zabytkowe okucia, witraże,
- konserwacja stolarki zabytkowej,
- dotychczas 100% produkcji do Niemiec.

PRODUKCJA WYSTAWA :> SPRZEDAŻ ; INFORMACJA
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Pomyślność pałacu

C
iążeń - niewielka wieś 
oddalona 9 km na po
łudnie od Słupcy (woj. 
wielkopolskie) - w latach 

1260-1818 stanowił własność 
biskupów poznańskich. Jego 
lokacja na prawach miejskich 
nastąpiła w 1504 r. O zamku, 
na którego istnienie mógłby 
wskazywać dokument z 1384 
r., wiadomo niewiele. Do nie
go albo jakiejś innej spośród 
pierwotnie istniejących w Cią
żeniu rezydencji biskupów po
znańskich odnosi się wzmian
ka kronikarza - niestety dość 
zdawkowa - wspominająca: 
„wspaniały dwór [... ] w naj
lepszym położeniu postawio
ny, z wielkim nakładem [... ] 
wybudowany, bardzo nadob
nie przyozdobiony winnicami, 
sadami, wodospadami”. To 
zapewne w tym dworze (albo 
w nieco późniejszym) w latach 
1508-1510 pisywał swe łaciń
skie wiersze poeta Andrzej 
Krzycki. goszczony przez bi
skupa poznańskiego Jana La- 
talskiego (tego samego, który 
później ubiegł go w staraniach 
o biskupstwo krakowskie). 
Niewykluczone, że dwór uległ 
zniszczeniu w czasie „poto
pu”, jako że nie wspomina 
o nim najstarsza zachowana 
lustracja dóbr biskupich 
z 1664 r. W 1723 r. z inicjaty
wy biskupa Jana Tarło rozpo
częto budowę niewysokiej 
drewnianej siedziby na planie 
podkowy. Kilkadziesiąt lat 
później fundamenty tego 
obiektu, który dość szybko po- 
padł w ruinę, zostały włączone 
do kolejnej budowli. Tym ra
zem powstał monumentalny 
pałac - zaprojektowany 
w konwencji rokoka dla bisku
pa Teodora Czartoryskiego, 
rezydującego dotychczas 
w odległym Dolsku. Autorem 
projektu był prawdopodobnie 
Józef de Sacco, bliski współ
pracownik słynnego warszaw
skiego architekta, Jakuba Fon-

tany. W 1768 r. prace budow
lane prowadzone od 1760 r. 
przerwała na kilkadziesiąt lat 
śmierć fundatora. W tym cza
sie zamieszkane było jedynie 
drugie piętro pałacu, bowiem 
parter i pierwsze piętro czeka
ły na wykończenie aż do 
schyłku XV11I w. Ostateczne 
zakończenie prac nad korpu
sem głównym pałacu, pawilo
nem i oficyną nastąpiło za 
czasów kolejnego (po Andrze
ju Młodziejowskim) biskupa - 

Ignacego Raczyńskiego - na 
początku XIX w.
Układ wnętrz pałacu odbiega 
od obowiązujących w dobie 
baroku zasad symetrii i osio- 
wości. Pomieszczenia są zróż
nicowane pod względem wiel
kości i funkcji, przy czym da
remnie szukać wśród nich wy
różnionego wnętrza, które peł
niłoby funkcję sali reprezenta
cyjnej. Również za nowy, 
w odniesieniu do epoki baro
ku, element dekoracyjny 

uznać trzeba panoplia umiesz
czone w płycinach cokołu. 
Mimo że obecnie wnętrza pa
łacowe (w przeciwieństwie do 
elewacji) utraciły wiele ze 
swego pierwotnego przepy
chu, wyrażającego się bogac
twem ornamentyki ścian i su
fitów zarówno głównej klatki 
schodowej, jak i salonów, to 
jednak uproszczenie form 
zdobniczych nie pozbawiło 
pałacu wyjątkowych walorów 
artystycznych, które konser
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watorom udało się pogodzić 
z nowym programem użytko
wania obiektu.
Opadający kilkoma tarasami 
ku Warcie park z pierwszej 
potowy XVIII w. zaprojekto
wano w układzie regularnym, 
choć jego część południowo- 
-wschodnia - na wpół lesista, 
doskonale skomponowana 
z urozmaiconą rzeźbą terenu - 
odbiega od barokowej geome- 
tryzacji, nawiązując swą ma- 
lowniczością raczej do ogro
dów romantycznych. W dru
giej połowie XVIII w. park 
został powiększony; obecnie 
liczy 12 ha. O jego walorach 
przesądza pomnikowy staro
drzew, bogata, urozmaicona 
roślinność krzewiasta i niska, 
liczne oczka wodne, a także 
bliskość Warty, której szero
kie rozlewiska, stanowiące 
południową granicę parku, 
otwierają rozległą panoramę 
Nadwarciańskiego Parku Kraj
obrazowego.
Po sekularyzacji dóbr kościel
nych pałac stal się własnością 
prywatną, a po 1945 r. uloko
wano w nim szkołę. W wyni
ku prac konserwatorskich 
i adaptacyjnych prowadzo
nych w latach 1968-1976 pro
gram wnętrz pałacu przystoso
wano do nowej funkcji - sie
dziby Biblioteki Głównej Uni
wersytetu Poznańskiego. 
W jego murach znalazł schro
nienie jeden z największych 
w Europie zbiorów literatury 
masońskiej (około 60 tys. wo
luminów). Ostatnia adaptacja 
przekształciła pałac w Dom 
Pracy Twórczej, będący zara
zem ośrodkiem konferencyj- 
no-szkoleniowym. Poza ma- 
sonikami pałacowe zbiory za
wierają też unikatowe druki 
różokrzyżowców. Zbiory są 
udostępniane zainteresowa
nym, którzy mogą ponadto 
skorzystać z noclegu w pała
cowych pokojach gościnnych. 
Warto dodać, że we wsi znaj
duje się kościół gotycki 
z 1535 r., przebudowany oko
ło 1760 r. w duchu baroku, 
wraz z plebanią z drugiej po
towy XVIII w.

Witold P. Glinkowski

Zameczek w Nieparcie

P
ierwsze założenie ob
ronne w Nieparcie, 
miejscowości położonej 
około 19 km na południe od 

Gostynia, powstało jeszcze 
przed połową X w. Pozostało
ści tego wczesnośredniowiecz
nego grodziska pierścieniowa- 
tego znajdują się pośród bagni
stych łąk, około 600 m na 
wschód od dzisiejszej wsi. 
W XIII w. stanął w Nieparcie 
nowy obiekt obronny: gródek 
stożkowaty, który obok funkcji 
militarnych spełniał też funkcję 
siedziby właścicieli dóbr; 
w XIII-XV w. byli nimi Wy- 
skotowie. Dwieście lat później 
na jego miejscu wzniesiony zo
stał murowany zameczek. 
Pierwsza pisemna wzmianka 
o jego istnieniu pochodzi 
z 1456 r., stąd przyjmuje się, że 
zbudowano go w pierwszej po
łowie XV w. Postawił go praw
dopodobnie (brak jest bowiem 

od strony zachodniej i małym 
dziedzińcem otoczonym mu- 
rem kurtynowym. Zameczek 
umiejscowiono na sztucznym 
wzniesieniu otoczonym fosą 
o szerokości około 7 m, nad 
którą przerzucono most. Budy
nek mieszkalny o fundamen-

murówce; kamienną obudowę 
otrzymała też fosa. Według le
gendy z zameczku prowadziło 
podziemne przejście do odle
głego o 300 m kościoła. Obiekt 
ten zniszczyły wojska szwedz
kie w 1656 r. Mimo późniejszej 
odbudowy, od tego czasu za-

2
źródeł pisanych dotyczących 
tego obiektu) kasztelan krzy- 
wiński Mikołaj z Niepartu.
Założenie obronne powstało na 
planie zbliżonym do kwadratu 
o boku około 30 m, z prostokąt
nym budynkiem mieszkalnym 

tach z kamieni polnych był mu
rowany z cegieł w układzie pol
skim. Była to budowla dwupię
trowa, oskarpowana i podpiw
niczona, kryta dachówką. Rów
nież mury kurtynowe postawio
no z cegły na kamiennej pod

1.2. Malownicze ruiny 
zameczku w Nieparcie

(zdjęcia: Wojciech Mielewczyk)
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czął się chylić ku upadkowi. 
W połowie XVIII w. był już nie 
zamieszkany; jedynie jego piw
nice służyły do przechowywa
nia beczek z piwem, winem 
i wódką. W inwentarzu mająt
ku sporządzonym w 1751 r. 
w związku z nabyciem dóbr 
nieparckich przez małżonków 
Mielżyńskich, zawarty został 
następujący opis tego obiektu: 
„Naprzeciwko dworu kopiec 
Z kanałem, most na nim z porę
czami dębowy, niedawno wy
stawiony. Około kanału, cem- 
browanego w wielu miejscach, 
kamienie się powywalały. Na 
tym kopcu gmach murowany 
o 2 piętrach, pusty, bez okien 
i od połowy same belki, poło
wą sklepiony, dachówka na 
nim w wielu miejscach pood- 
padała. (...) Spodem sklepy 
dolne 2 z zamknięciem (...) ”. 
W dalszej części inwentarza 
opisana została zawartość zam
kowych piwnic.
W XIX w. nie użytkowane już 
ruiny zameczku zaczęto rozbie
rać, pozyskując materiał bu
dowlany. Dziś przez fosę do ru
in prowadzi grobla usypana 
w miejscu mostu. Z dawnej re
zydencji obronnej zachowały 
się jedynie kamienne funda
menty murów kurtynowych 
oraz przyziemia budynku 
mieszkalnego z trzema po
mieszczeniami przykrytymi 
stropem kolebkowym. Cały te
ren porasta bujna roślinność, 
a fosa oraz ruiny zaczynają peł
nić funkcję miejscowego wysy
piska śmieci, mimo że stoi tam 
tabliczka informująca o zabyt
kowym charakterze obiektu. 
Zameczek w Nieparcie popadł 
w zapomnienie. Zapomnieli 
o nim przede wszystkim ci, któ
rzy są odpowiedzialni za stan 
tego zabytku. Zameczek nie do
czekał się też opracowania 
swoich dziejów; brak jest o nim 
wzmianki nawet w pracy Boh
dana Guerquina Zamki w Pol
sce. Wielkopolska jest uboga 
nie tylko w zamki, ale także 
w ich pozostałości. Warto więc 
ten zabytek zabezpieczyć 
w formie tzw. trwałej ruiny. 
A przeprowadzone przy okazji 
badania archeologiczno-archi- 
tektoniczne z pewnością posze
rzyłyby naszą wiedzę dotyczą
cą jego dziejów.

Wojciech Mielewczyk

Milanowski jedwab

1. Ostatnie 
drzewo morwowe 

z plantacji Witaczków

J
edwabnicze tradycje 
Milanówka zapocząt
kowało w 1924 r. - 
przed 75 laty - rodzeństwo 

Stanisława i Henryk Wi- 
taczkowie. Założyli oni 
Doświadczalną Stację Je- 
dwabniczą, początkowo 
mieszczącą się w willi „Jó
zefina” przy ul. Piasta, do
konali nasadzeń morwy, 
prowadzili też kursy in
struktorskie i wreszcie - 
by przetworzyć wyprodu
kowany w kraju surowiec 
- zorganizowali Tkalnię 
Jedwabiu Naturalnego 
przy ul. Brzozowej. Roz
budowa zakładu następo
wała etapami. W latach 
trzydziestych stały tu już 
m. in.: parterowy murowa
ny budynek z portykiem 
(tzw. dworek), pawilon 
przeniesiony tu z war
szawskiej Powszechnej 
Wystawy Krajowej z 1929 
r. oraz reprezentacyjny 
murowany budynek zapro
jektowany w 1928 r. przez 
architekta Józefa Sosnow
skiego - siedziba dyrekcji, 
biura i pomieszczenie 
pierwszej tkalni. Obecnie 
znajduje się tu „Jedwab 
Polski” spółka z o. o., któ
ra surowiec importuje 
z Chin (Witaczkowie sku
pywali jedwabniki hodo
wane w okolicy) i nie pro
wadzi nasadzeń morwy. 
Na terenie zakładu rośnie 
ostatnie drzewo morwowe 
zasadzone przez Henryka

Witaczka, liczące już po
nad 70 lat.
Nie jest to jednak jedyny 
zabytek w milanowskim 
zakładzie. Proces produk
cji przebiega tu według

tradycyjnych technologii 
i często odbywa się na ma
szynach pochodzących 
z lat dwudziestych i trzy
dziestych XX w. Znajdują 
się tu m. in. przewijarki 
firmy „Sp. Akc. Muller 
i Seidel” z Łodzi z 1926- 
1927 r., motarki z około 
1927 r. francuskiej (?) fir
my „A. Fougeirol Ingie- 
nieur”, skręcarki, cewiarka 
oraz - z pierwszych lat ist
nienia zakładu - snowadło 
taśmowe z drewnianym 
bębnem i krosna - tzw. 
płaskie i żakardowe. Bar
dzo interesujące są przed
wojenne - a ciągle świet
nie funkcjonujące - sno- 
wadia (właściwa nazwa 
techniczna - snowarki). Są 
to maszyny do snucia i na-

Cykl rozwojowy owada-jedwabnika (Bombyx mori) odbywa 
się od jajeczek do gąsienicy, następnie przez poczwarkę do 
motyla. Gdy gąsienica przechodzi w poczwarkę, z gruczo
łów pod pyszczkiem wydziela substancję, która krzepnie 
w jedwab, a w powstającym stąd oprzędzie, czyli kokonie 
gąsienica zasklepia się. Na tym etapie - dla uzyskania je
dwabiu - należy przerwać cykl rozwojowy owada, bowiem 
gdy poczwarka rozwinie się w motyla, przebija on tkankę 
oprzędu, niszcząc jedwabne nici. Hodowcy umieszczają 
więc kokony w wysokiej temperaturze, w której poczwarki 
zamierają, natomiast zostają jedwabne oprzędy, czyli suro
wiec do produkcji jedwabiu.
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2.3. Przewijarki (2) 
oraz skręcarki (3)

4. Snowadło 
do wykonywania 

osnowy

5. Tkanie 
jedwabiu 

na krawaty 
na krośnie 

żakardowym

(zdjęcia: 
Maria 

Barbasiewicz)

wijania osnowy na wał 
snowacki. Nici osnowy 
muszą być ułożone równo
legle obok siebie, mieć 
równą długość i jednako
we naprężenie. Snucie 
osnowy wygląda bardzo 
efektownie: jedwabne nit
ki ciągnięte są z setek

szpulek ustawionych na 
szpikulcach tzw. brony, 
przechodzą przez „grze
bień” szklanych, gładkich 
pałeczek, „przefruwają” 
rozpięte w powietrzu, a na
stępnie równymi pasmami 
nawijane są na drewniany 
bęben. Najciekawsze jed

nak jest działanie krosien 
żakardowych umożliwia
jących wytwarzanie wzo
rzystych tkanin o wielo
barwnym, dowolnym ry
sunku wzoru. Przy tkaniu 
wykonywanym na takim 
krośnie specjalne urządze
nie, tzw. maszyna Jacquar- 

da, steruje samoczynnie 
grupami pojedynczych ni
tek osnowy, którym za
pewnia odpowiednie ruchy 
w trakcie tkania, dzięki za
programowaniu zakodo
wanemu na specjalnym 
szeregu perforowanych 
kart, tzw. wzornicy. Te 
perforowane karty prze
chowywane w zakładzie są 
kodowym zapisem wszyst
kich produkowanych tu 
wzorów. Milanowskie kro
sna żakardowe mają mo
siężne tabliczki, dzięki 
którym wiadomo, że zosta
ły wyprodukowane w cze
chosłowackiej firmie 
„ELITEX” i pochodzą 
sprzed około 30 lat. Wcze
śniej na tym miejscu stały 
niemieckie krosna S-l, 
a jeszcze wcześniej szwaj
carskie krosna żakardowe 
„Belinger”.

Maria Barbasiewicz
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Kulisty świat

Każdy z nas spotkał się 
w swoim życiu z globu
sem. Co to jest, też więk
szość umiałaby określić - model 

kuli ziemskiej, który najwierniej 
oddaje jej charakter. Ale czy 
wiemy, jaka jest historia globusa, 
kto po raz pierwszy skonstru
ował taki przedmiot, jaką rolę 
odgrywał w przeszłości, od kiedy 
wytwarzane są globusy polskoję
zyczne?
Globus nie tylko jest modelem 
kuli ziemskiej, może przedsta
wiać także mapę Nieba czy in
nych, poza Ziemią, ciał niebie
skich. Za jego wynalazcę uważa 
się greckiego filozofa Anaksy- 
mandra (ok. 610-546 r. p. n. e.) - 
sporządził on pierwszą grecką 
mapę znanego ówcześnie świata 
i pierwszy globus Nieba. Inny, 
znany do dziś z zachowanej 
rzymskiej kopii z przełomu I i II 
w. n. e. globus niebieski tzw. 
Atlas Farnese, powstał około 
300 r. p. n. e. Pierwszy globus 
Ziemi, przedstawiający hipote
tyczne rozmieszczenie lądów, 
wykonał prawdopodobnie Krates 
z Mallos około 150 r. p. n. e. Naj
starszy zachowany globus Ziemi 
(z mapą naniesioną zgodnie 
z ówczesnym doświadczeniem) 
pochodzi z 1492 r., a więc z roku 
odkrycia Ameryki przez Krzysz
tofa Kolumba. Jest to rękopi
śmienny globus Martina Beha- 
ima o średnicy 51 cm, przecho
wywany w Germańskim Mu
zeum Narodowym w Norymber
dze. Ukazuje on prekolumbijski 
obraz świata w wyobrażeniach 
ludzi z końca średniowiecza. 
Jednym z najstarszych na świę
cie zachowanych globusów jest 
globus Marcina Bylicy z Olkusza 
z 1480 r., przechowywany 
w Muzeum Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Został on wykonany 
z metalu i spośród innych globu
sów z tego czasu jest konstruk
cyjnie najbardziej rozczłonkowa
ny i ozdobny. Autorem skompli
kowanego urządzenia, składają
cego się z kuli z rytą mapą Nieba, 
kwadratowej płyty horyzontu, 
astrolabium i dwóch zegarów 
słonecznych, był najprawdopo
dobniej Hans Dom. Niezwykle 
cenny jest także globus Ziemi, 
tzw. Złoty Globus Jagielloński, 
z około 1510 r., jeden z pierw
szych, na którym uwzględniono 
zarysy niedawno odkrytej Ame
ryki. W chwili obecnej przyrząd
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5. Globus 
Ziemi 

Johana 
Georga 

Klingera 
z 1792 r.

ten składa się ze sfery armilamej, 
kuli ziemskiej o średnicy 7,3 cm 
wykonanej ze złoconej miedzi, 
umieszczonego w niej mechani
zmu zegarowego (dziś nieczyn
nego) oraz podstawy dodanej 
w xvni w.
Pierwsze globusy powstawały 
w jednym egzemplarzu. Mapę 
Nieba lub Ziemi ryto w metalu 
bądź malowano na kuli sporzą
dzonej z masy papierowej i po
krytej papierem jako podkładem 
malarskim. Z czasem zaczęto 
drukować mapy z klocków drew
nianych. Taką technikę pierwszy 
zastosował Martin Waldsee- 
miileer. Mapy drzeworytowe 
szybko zastąpiono miedzioryto
wymi, które były bardzo dokład
ne, a płyta, z której je odbijano, 
mogła służyć dłużej. Drukowane 
mapy globusowe często dodatko
wo kolorowano ręcznie. Zdarza
ło się, że globusy z tej samej edy
cji różniły się znacznie od siebie 
pod względem kolorystyki. Glo
busy ze względu na swój charak
ter pozwalały przybliżyć wygląd 
świata. Już na początku XVI w. 
na swoich kosmologicznych wy
kładach na Uniwersytecie Wie
deńskim posługiwał się nimi ja
ko pomocami naukowymi Con
rad Celtis (1459-1508), humani
sta, matematyk i astronom.
Jeśli na mapie umieszczano róże 
wiatrów i loxodromy, kule te 
o średnicach 6-67 cm mogły słu
żyć jako pomoce nawigacyjne na 
statkach, jak miało to miejsce 
w wypadku globusów Willema 
Janszoona Blaeu’a, w szczegól
ności na statkach Holenderskiej 
Kompanii Wschodnioindyjskiej.

Globus tego rodzaju, pochodzący 
z 1599 r., znajduje się także 
w zbiorach Muzeum Uniwersyte
tu Jagiellońskiego, inne w Książ
nicy Miejskiej w Toruniu.
Okres świetności tych urządzeń 
astronomicznych przypadał na 
XVI-XVIII w. Były one wów
czas najczęściej produkowane 
parami - globus Nieba wraz 
z globusem Ziemi. W okresie 
renesansu, gdy nauki przyrodni
cze zyskały na znaczeniu, globu
sy pomagały - dzięki swej poglą- 
dowości - zrozumieć astrono
miczny i geograficzny obraz 
świata nie tylko uczonym, ale la
ikom. Niderlandy, dzięki pozio
mowi nauk, rozwiniętej żegludze 
i wybitnym osobowościom, już 
w XVI w. stały się centrum kar
tografii europejskiej. Nieprze
ciętny kartograf Gerard Merca
tor, twórca map w opracowanym 
przez siebie rzucie zwanym póź
niej rzutem Mercatora, był także 
wytwórcą globusów, najczęściej 
o średnicy 41 cm; jego prace są 
dość popularne i znajdują się 
w wielu polskich zbiorach. Naj
bardziej atrakcyjne globusy po
wstały w XVII w., a najbardziej 
znaczący wytwórcy działali tak
że w Niderlandach. Wyroby wy
dawnictw Jodocusa Hondiusa 
i Willema Janszoona Blaeu’a 
cieszyły się w Europie wielką 
popularnością. Ich dzieła służyły 
do celów reprezentacyjnych — 
ozdabiały barokowe wnętrza, ale 
także jako pomoce naukowe. 
Około 1678 r. wenecjanin Vin
cenzo Coronelli (twórca pierw
szego w świecie towarzystwa 
geograficznego) rozpoczął wy

twarzanie swoich niezrówna
nych globusów (o średnicach 
6-384 cm), które i dziś uchodzą 
za absolutnie szczytowe osią
gnięcie produkcji globusów 
w czasach baroku. My także mo
żemy cieszyć się pięknem globu
sów tego wybitnego globografa. 
Można je podziwiać we wnę
trzach pałacu Radziwiłłów 
w Nieborowie. Znajduje się tu 
para największych w Polsce glo
busów, każdy z nich, zarówno 
globus ziemski, jak i niebieski, 
ma średnicę 108 cm i umieszczo
ny jest na rzeźbionej, ozdobnej 
podstawie.
Pod koniec XVII w. wykonano 
w Anglii model globusa kieszon
kowego - mała kula ziemska (o 
średnicy około 7 cm) tkwiła 
w kulistym pojemniku, którego 
wewnętrzna strona wyklejona 
była mapą Nieba; w razie potrze
by globus Ziemi mógł być z tego 
futerału wyjmowany. Przykła
dem takiego typu obiektu jest 
globus Johannesa Deura ze zbio
rów Muzeum Uniwersytetu Ja
giellońskiego — kula ziemska 
ma średnicę 6 cm, a mapa Nieba 
jest ręcznie kolorowana.
W XVIII w. Francuzi objęli pro
wadzenie w produkcji globusów, 
ich produkty były pozbawione 
ozdób, ale za to bardziej racjo
nalne. Wybitnymi twórcami tego 
czasu byli m. in. Gilles Robert 
i jego syn, Didier Robert de Vau- 
gondy, których globusy z 1751 r. 
znajdują się w Muzeum Uniwer
sytetu Jagiellońskiego oraz 
z 1791 r. w Muzeum Narodo
wym w Poznaniu; na globusie 
Ziemi z tego roku zaznaczono 
trasy podróży Jamesa Cooka. 
W drugiej połowie XVIII w. 
Wielka Brytania stała się mocar
stwem światowym. W latach 
czterdziestych tego wieku pro
dukcją globusów w tym kraju 
zajmowała się przede wszystkim 
firma Johna Senexa, której pro
duktem jest globus ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w War
szawie, powstały najprawdopo
dobniej przed 1718 r.
W Niemczech najlepsze globu
sy w XVIII w. wytwarzał Jo
hann Gabriel Doppelmayr z No- 
rymbergi. Dla skonstruowanego 
przez siebie globusa Nieba wy
korzystał odkrycia Jana Hewe
liusza i wprowadził odkryte 
przez niego konstelacje, m. in. 
„Tarczę Sobieskiego”. W wy
padku globusa Ziemi wykorzy
stał najnowsze odkrycia, 
umieszczając wokół legend por
trety znanych odkrywców; jego 
globusy można podziwiać 
w Muzeum Uniwersytetu Ja
giellońskiego. Wydawnictwo 
założone w końcu tego wieku 

przez Johana Georga Klingera 
w Norymberdze egzystowało aż 
do XX w. pod nazwą „C. Abel- 
-Klinger”. Od około 1800 r. roz
począł działalność Instytut Geo
graficzny w Weimarze, którego 
globus wydany w 1846 r. jest 
własnością Muzeum Uniwersy
tetu Jagiellońskiego.
Centrum produkcji globusów 
w XIX w. był Berlin. Tutaj 
w 1838 r. działał C. Adami, któ
rego zakład przekształcił się 
w 1852 r. w wydawnictwo 
D. Reimera. Znaczącą rolę grała 
też firma globusowa Schotte & 
Co. Na początku XX w. wytwa
rzanie globusów rozpoczęły: In
stytut Kartograficzny Paula 
Oestergaarda seniora, a w 1909 r. 
Wydawnictwo Columbus Paula 
Oestergaarda juniora.
W drugiej połowie XVIII w. tak
że Austria rozpoczęła produkcję 
globusów. Tyrolczyk P. Anich 
stworzył ręcznie malowaną parę 
globusów o średnicy 100 cm 
(1755 i 1759 r.) i mniejszą wersję 
o średnicy 20 cm (1758 r.). Od 
1822 r. jako wytwórca globusów 
działał w Pradze i Wiedniu kar
tograf wojskowy Joseph Jiittner. 
Jego globus o średnicy 62 cm, 
wydany w 1839 r., stanowi przy
kład perfekcyjnej szkoły karto
graficznej cesarstwa i jest obec
nie własnością Książnicy Cie
szyńskiej. Największe znaczenie 
na tym obszarze miała fabryka 
globusów J. Felkla, założona 
w 1850 r. w Pradze, która zaopa
trywała nie tylko monarchię, lecz 
także inne kraje.
W Polsce globus jako przyrząd 
naukowy znany był już w cza
sach Odrodzenia, lecz z napisa
mi w języku polskim ukazał się 
dopiero w połowie XIX w. Do 
tego czasu korzystano z przyrzą
dów przywożonych z Francji, 
Anglii, Niderlandów czy 
Włoch. Pierwszy globus z no
menklaturą polską powstał nie 
na ziemiach polskich, lecz 
w Norymberdze około 1850 r. 
w firmie C. Abel-Klinger. Także 
kolejne egzemplarze z nazwami 
w języku polskim wyproduko
wano poza granicami naszego 
kraju, na terenie ówczesnych 
Austro-Węgier. Oryginalną pro
dukcję rozpoczęto dopiero 
w niepodległym państwie po 
1918 r. w Zakładzie Kartogra
ficznym Władysława Głów- 
czewskiego w Warszawie. Ze 
względu na naszą historię, ol
brzymie straty we wszystkich 
zbiorach muzealnych, zarówno 
tzw. stare globusy (sprzed 1850 
r.), jak i młodsze, są dla nas nie
zwykle cenne, bo unikatowe.

Aleksandra Ciesielczyk
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Rybackie chaty

Interesujące pozostałości 
kaszubskiej kultury ludo
wej na Pomorzu Gdańskim 
— to stare rybackie chaty. Za

chowane są zarówno w stanie 
zbliżonym do oryginalnego, 
jak i współcześnie przebudo
wane, zamienione w eleganckie 
domy mieszkalne, jednak z nie
naruszoną charakterystyczną 
bryłą architektoniczną. Chaty 
te mają w ogólnym zarysie za
sadnicze cechy chałupy ka
szubskiej, ale są zwykle surow
sze, niższe i bardziej zwarte, 
aby mogły przetrzymać nieko
rzystne warunki atmosferycz
ne, przede wszystkim silne 
wiatry wiejące od morza, nad 
którym były usytuowane. Lud
ność rybacka, często uboższa 
od typowo rolniczej, budowała 
swoje skromne, lecz praktycz
ne domki bez zaplecza gospo
darczego, charakteryzującego 
chałupy gospodarzy.
Oryginalność budownictwa ka
szubskiego wyraża się nie tyle 
w konstrukcji, co raczej w ce
chach bryły budynku. Najbar
dziej charakterystyczny jest 
wysoki spadzisty dach, typowy 
również dla chat rybackich. 
Pierwotnie chałupa była całko
wicie drewniana, budowana 
z ociosanych bali. Jednak na 
skutek coraz mniejszej ilości 
i coraz wyższych cen drewna 
nadającego się do budowy, 
technologia uległa zmianie 
szczególnie w pasie nadmor
skim. Zaczęto wtedy stawiać 
chaty z glinianej, suszonej na 
słońcu i pobielonej cegły. Dach 
pokrywano początkowo słomą 
lub trzciną, następnie ceglaną 
dachówką. Zachowane w tej 
formie chaty można jeszcze 
spotkać np. w nadmorskiej czę
ści Oliwy, dawnej osadzie ry
backiej — Jelitkowie. W nie
których do dziś mieszkają ry
bacy; można kupić tu bezpo
średnio — jak za dawnych cza
sów — świeże ryby.
W latach międzywojennych Je
litkowo było kąpieliskiem Oli
wy. W pobliżu zabudowań ry
backich wzniesiono obiekty na
stawione na obsługę letników. 
Przewodnik po Gdańsku, Oli
wie i Sopotach Mieczysława 
Orłowicza z 1921 r. podaje, że 
„nadmorskie miejsce kąpielo
we Gladzikowo (Gletkau), 
zwane też Jelitkowem, Gieląt- 
kowem (...), Cielątkowem (...)

1.2. Rybackie domy 
w Jelitkowie

posiada kurhauz, kilka hoteli 
i restauracji i kilkanaście will, 
a od zachodu sąsiaduje z So
potami. Znajduje się tu galerja 
obrazów dość prymitywnych, 
malowanych przez miejscowe
go rybaka Kalkninga”. O tej 
osobliwej galerii wspomina 
również wydany w tym samym 
roku nakładem „Dziennika 
Gdańskiego” Ilustrowany 
przewodnik po Gdańsku i oko
licy: „Tramwajem zajedzie się 
Z Oliwy w kwadrans do Jelit
kowa, kąpieli morskich Oliwy 
z własnym uzdrowiskiem. Tam 
znajduje się osobliwość, galer

ja obrazów, malowanych przez 
rybaka, który na starość do
piero w 60 r. życia odkrył 
w sobie talent malarski, bar
dzo naiwnych i zabawnych". 
Niestety, wymieniany ludowy 
artysta, wówczas najwyraźniej 
będący lokalną „ciekawostką”, 
dziś jest już zupełnie zapo
mniany, nie istnieje już także 
kolekcja jego obrazów.
W okresie międzywojennym 
stali mieszkańcy Jelitkowa 
utrzymujący się z rybołówstwa 
byli w większości Kaszubami 
o polskich korzeniach. Według 
Franciszka Mamuszki, niestru

dzonego badacza Kaszub, Jelit
kowo liczyło 58 mieszkańców 
o polskich nazwiskach, z czego 
ogromna większość to miejsco
wi rybacy — aż 28 na trzydzie
stu kilku miało nazwiska znane 
na Kaszubach, wśród nich wy
stępujące już w XVII w., jak 
Pozański i Kurowski. Najwięk
sza liczba rybaków nosiła po
pularne na Kaszubach nazwi
sko Kreft. Najstarsza główna 
droga dawnej wsi — to ul. Bał
tycka, wzdłuż której znajdowa
ły się parterowe domki rybac
kie z połowy XIX oraz przeło
mu XIX i XX w. Niektóre 
z nich zachowały się do dziś 
w prawie niezmienionej posta
ci. Wyróżnia się wśród nich 
dom pod numerem 17, na któ
rego szczytowej ścianie odczy
tać można datę jego powstania 
— 1905 r. Do chaty wchodzi 
się kilkoma stopniami w dół, 
bezpośrednio do kuchni, a nie
wielkie okna znajdują się pra
wie na poziomie uliczki. Budy-
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nek sprawia wrażenie jakby za- 
padi się w ziemię pod ciężarem 
wysokiego, spadzistego dachu. 
Innym skupiskiem chat rybac
kich był Sopot, gdzie już na po
czątku XVII w. na samym 
brzegu morskim (w rejonie 
obecnego mola) powstała osa
da rybacka zamieszkana przez 
Kaszubów. Od 1611 r. podle
gała ona opatowi oliwskiemu, 
a związki Sopotu z Oliwą trwa
ły aż do pierwszego rozbioru 
Polski w XVIII w. W pierwszej 
połowie XVIII w. osada ta, roz
łożona na nadmorskich pia
skach i mokradłach, zamiesz
kana była przez 18 kaszubskich 
rodzin. Przekształcenie się 
skromnej wioski w słynne ką
pielisko nastąpiło dopiero 
w ostatnim stuleciu. Miejscem, 
gdzie można natknąć się na 
chaty rybackie, współcześnie 
odnowione i wyremontowane, 
jest maleńki plac Rybaków. 
Placyk powstał wraz ze wzno
szeniem w latach 1914-1931 
konsekwentnie realizowanej 
kolonii domków rybackich 
w pobliżu nowej przystani. 
Wybudowano wówczas parte
rowe, ceglane chałupki o dwu
spadowych dachach, usytuowa
ne przy wąskich uliczkach 
i wokół prostokątnego placu. 
Było to wówczas — i tak pozo
stało do dziś — świetnie roz-

3.4. Rybackie 
domy 
w Sopocie

(zdjęcia:
Anna
Klejzerowicz)

planowane miniaturowe osie
dle. Obecnie jest ono pełnym 
uroku miejscem dolnego Sopo
tu. W latach osiemdziesiątych 
stare budynki wyremontowano 
i uzupełniono nowymi, starając 
się nie naruszyć szczególnego 
charakteru tego miejsca.

Anna Klejzerowicz

Podczas prac porządkowych 
w ogródku przy moim domu 

w Szklarskiej Porębie (teren dawne
go wysypiska) w ziemi oprócz frag
mentów cegieł, przedwojennych rur 
kanalizacyjnych, utamków dawnej 
porcelany, szklą i butelek, znalazłam 
interesującą tablicę o wymiarach 
20x30 cm wykonaną z brązu i wypeł
nioną wierszowanym napisem w ję
zyku niemieckim. Treść napisu po- 
daję po polsku: „Zasadź drzewo! 
/Chociaż nie możesz przewidzieć, 
/kto kiedyś w jego cieniu tańczył bę- 
dzie/Pomyśl czlowiecze/że to twoi 
przodkowie, /chociaż cię nie znali/ 
(to drzewo) także i dla ciebie posa
dzili. /Umieszczono 23.4.1925 r. na 
pamiątkę dnia 23.4.1920 r. /Joanny 
Christiany Erna Hesse” (tłum. 
E. Nawrocki). Z okazji piątych uro
dzin córeczki tablicę umieszczono 
więc obok jakiegoś drzewa.
Możemy tu zaobserwować nawią
zanie do panującej w XIX w. roman-

Posadź drzewo! tycznej mody upamiętniania róż
nych wydarzeń przez napisy, 
np. w parkach na kamieniach. 
W Lalce Bolesława Prusa modzie 
tej nie oparł się Wokulski, każąc 
wyryć na kamieniu fragment wier
sza Adama Mickiewicza upamię
tniający jego miłosne uniesienia. 
Widać więc, że tę romantyczną ma
nierę przejęli Niemcy w XX w. na 
Dolnym Śląsku. Zresztą tradycja ta 
trwa do dzisiaj. Upamiętnia się bo
wiem ważne wydarzenia historycz
ne, ofiary wojen, miejsca urodzenia 
czy pobytu znanych osób, ale ra
czej nie spotyka się już tablic upa
miętniających tak przecież błahe 
wydarzenie, jak piąta rocznica uro
dzin dziecka. Może kiedyś powsta
nie monografia najciekawszych 
tablic pamiątkowych, może też od
rodzi się ta mila, romantyczna 
tradycja?

Teresa Witusiak
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Drewniane ognisko

Przy bocznej ulicy ruchli
wej, północnej części Pra
gi w Warszawie, na tle 
ogólnego zaniedbania, zwraca 

uwagę swym zadbanym wyglą
dem i biało malowanymi opa
skami okien niewielki, drewnia
ny, parterowy budynek. Oparty 
jest jednym bokiem o potężną 
czteropiętrową kamienicę, z dru
giej strony dochodzi do niego 
wysoki mur z żelazną bramą. 
Ruch widoczny tu jest dopiero 
koło południa dzięki znikającym 
w bramie dzieciom. Żadna urzę
dowa tabliczka nie pozwala na 
odgadnięcie przeznaczenia tego 
budynku, tymczasem w tej czę
ści miasta odgrywa on ogromną 
społeczną rolę. Jest to bowiem 
jedna z placówek działającego 
od 1905 r. i niezmiernie zasłużo
nego dla Warszawy Towarzy
stwa Przyjaciół Dzieci Ulicy. 
Powiększająca się liczba sierot 
i dzieci pozbawionych opieki, 
szczególnie w okresie pierwszej 
wojny światowej, zmusiła za
rząd Towarzystwa do stworzenia 
całej sieci placówek, które mo
głyby się nimi opiekować. Jedy
nym zachowanym przykładem 
tej działalności jest budynek 
przy ul. Środkowej. Wzniesiony 
został około 1915 r. jako parte
rowy, z częściowo użytkowym 
poddaszem, w całości podpiwni
czony i nakryty dwuspadowym 
dachem. Piwnice i mury ognio
we wykonano z cegły, zaś kon
strukcję ścian i więźby dachowej 
z drewnianych bali. Do krótsze
go boku dostawiono niewielką 
przybudówkę, mieszczącą bram
kę wejściową i niewielki koryta
rzyk komunikacyjny z szatnią. 
Wnętrza nakrywają płaskie sufi
ty i wapienne tynki. Budynek 
w rzucie poziomym zbliżony 
jest do kwadratu i obejmuje: od 
zachodu wejście główne z po
dwórka rekreacyjnego, poprze
dzone ganeczkiem osłoniętym 
dwuspadowym daszkiem, 
wspartym na słupkach, dalej po
przeczny trakt oszklonej weran
dy, na prawo sanitariat oraz salę 
lekcyjną. Trakt drugi stanowią 
dwie sale lekcyjne, korytarzyk 
do południowego wejścia na 
klatkę schodową, na poddasze 
oraz do piwnicy pełniącej funk
cję niewielkiej stołówki, a dalej 
drzwi do przybudówki. Trakt 
trzeci zajmują dwie sale, oświe
tlone pierwotnie czterema okna
mi od ulicy, obecnie rozdzielone 
wtórnymi ściankami na cztery

1.2. Budynek 
od ul. Środkowej (1) 
i od placu zabaw (2)

pomieszczenia. Elewację fronto
wą (od ul. Środkowej) ozdabiają 
cztery prostokątne okna ujęte 
w uszakowate obramienia i wy
cinane w desce wolutowe szczy
ciki; od zewnątrz zamykają je 
oryginalne, płycinowe okienni
ce. Po lewej stronie elewacji 
znajduje się przybudówka 
z drzwiami wejściowymi nakry

ta pulpitowym daszkiem. Elewa
cja od podwórza ma układ niesy
metryczny. Jej lewą stronę wy
pełniają trzy szerokie okna 
oświetlające wewnętrzną weran
dę, umożliwiającą leżakowanie 
w okresie zimy. Dalej w prawo, 
przesunięte od osi elewacji znaj
dują się dwuskrzydłowe drzwi 
wejściowe, poprzedzone otwar

tym gankiem ze schodami osło
niętym dwuspadowym daszkiem 
wspartym na drewnianych słup
kach. Stronę prawą wypełniają 
dwa prostokątne okna w pro
stych, deskowych obramieniach. 
W połaci dwuspadowego dachu 
pozioma trójokienna facjatka 
mieści pokoiki noclegowe. Pier
wotny wystrój wnętrza najlepiej
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3. Fragment 
wnętrza 

sali środkowej 
z piecem kaflowym

(zdjęcia: Józef Pilch)

zachował się w sali środkowej 
z czterema drzwiami płycinowy- 
mi, narożnym piecem zbudowa
nym z berlińskich kafli z mo
siężną osłoną paleniska, zwień
czonym płaskorzeźbionym 
gzymsem oraz płaskorzeźbioną 
rozetą na suficie.
Stawiając budynek przy ulicy na 
pozostałej części działki utwo
rzono dość duży, zamknięty te
ren przeznaczony na plac zabaw 
dla przebywających tu dzieci. 
Zaprojektowany specjalnie jako 
placówka wychowawczo-oświa- 
towa dla młodzieży - z salami 
lekcyjnymi i rekreacyjnymi, 
oszkloną werandą, niewielkim 
hotelikiem oraz własną stołówką 
- stanowi w chwili obecnej jedy
ny tego typu przykład architektu
ry drewnianej na terenie Warsza
wy. Mimo prostoty architektury 
wprowadzenie uszakowatych 
obramień okiennych i ozdobnych 
szczycików nad nimi jedno

znacznie wskazuje na eklektycz
ne zamiłowania nieznanego nie
stety twórcy tego budynku.
Z jego dziejami nierozerwalnie 
związana jest też postać Kazi
mierza Lisieckiego (1902-1976), 
popularnego „Dziadka”, znane
go w Warszawie pedagoga 
i obecnego patrona Zespołu 
Ognisk Wychowawczych 
w mieście. „Dziadek” kierował 
tym ogniskiem od 1934 r., rów
nież w okresie okupacji, aby po 
upadku powstania warszawskie
go osobiście wyprowadzić zgro
madzone dzieci z miasta i wio
sną 1945 r. wrócić z nimi do 
swojej placówki. Opuścił ją do
piero w latach pięćdziesiątych, 
w okresie likwidacji Towarzy
stwa Przyjaciół Dzieci Ulicy, by 
objąć stanowisko dyrektora no
wo powołanego Zespołu Ognisk 
Wychowawczych, któremu pod
lega obecnie siedem placówek. 
Jego następcy przy ul. Środko
wej kontynuują godnie tę nie
zmiernie ważną i pożyteczną 
działalność wychowawczą, za
pewniając opiekę niejednokrot
nie niechcianej młodzieży.

Józef Pilch

Pierwsza rocznica

Radziecka Rosja hucznie obchodziła 
pierwszą rocznicę 17 września 1939 

r. Prasa przypominała zwycięstwo Czerwo
nej Armii nad „pańsko-burżuazyjnym Rzą
dem Polski", zamieszczając zdjęcia 
i wspomnienia z tych „pełnych chwały dni 
oswobodzenia zachodniej Ukrainy oraz 
zachodniej Białorusi ' — jak nazywała tę 
wojnę propaganda radziecka. Z tej okazji 
17 września 1940 r. poczta ZSRR wprowa
dziła do obiegu znaczki pocztowe o nomi
nałach 5 kop., 30 kop., 50 kop., 60 kop. 
i 1 rubel. Ta pięcioznaczkowa seria, zawie
rająca znaczki o dużym nominale, umożli
wiała wysyłkę listów poleconych pisanych 
za granicę kraju oraz przesyłanych drogą 
lotniczą. Każdy ze znaczków miał obok 
nominału tę samą propagandową treść: 
„Oswobodzenie bratnich narodów za
chodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi 17. 
IX. 1939 r. Poczta ZSRR". Co przedstawia

ły zamieszczone na znaczkach obrazki? 
Każdy z nich pokazuje spontaniczne przy
jęcie żołnierzy radzieckich przez ludność 
Kresów oraz potęgę niezwyciężonej Armii 
Czerwonej. Obok dobrze ubranych 
i uzbrojonych żołnierzy, widać dużo czoł
gów i samolotów. Ten cynizm propagandy 
przedstawionej na znaczkach nie różnił się 
od pokazywanych zdjęć i rysunków w pra
sie radzieckiej. Znaczki o nominale 50 i 60 
kopiejek pokazują żołnierza rozdającego 
„Prawdę" wśród ludności Kresów. Za
mieszczony rysunek na omawianych 
znaczkach jest prawie identyczny, jak 
zdjęcie zamieszczone w „Nowosti”. Tylko 
raz Związek Radziecki tak hucznie obcho
dził rocznicę 17 września. Już w 1941 r. 
uroczystości nie pasowały do nowej sytu
acji politycznej, jaką byt początek wojny 
bolszewicko-niemieckiej.

Tadeusz Loster
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Chopin w Londynie

M
iejsca związane 
z pobytem Fryde
ryka Chopina 
w Londynie nie należą do 

typowych polskich zabyt
ków. To miejsca, gdzie 
kompozytor mieszkał, które 
odwiedził i gdzie koncerto
wał.
Po raz pierwszy Chopin 
przyjechał do Londynu la
tem 1837 r. Podczas kilku
tygodniowego pobytu od
wiedził Windsor i Rich
mond, chodził na koncerty 
i do opery. Przez cały czas 
pozostawał incognito, tylko 
raz jego tożsamość została 
ujawniona. Podczas kolacji 
u znanego fabrykanta forte
pianów Broadwooda został 
poproszony, aby coś zagrał. 
Po kilku taktach stało się ja
sne, że tajemniczy monsieur 
Fritz, jak został przedsta
wiony gościom, to faktycz
nie Fryderyk Chopin. Dzie
sięć lat później Chopin po
wrócił do Londynu na dłu
żej. Jego pierwszy adres - 
to Bentwick Street 10, 
mieszkanie wynajęte przez 
szkocką przyjaciółkę Jane 

Stirling. Wkrótce jednak 
przeniósł się do bardziej 
przestronnego apartamentu 
obok Piccadilly, przy Dover 
Street 48. „Mam nareszcie 
pokój - ładny i duży - gdzie 
będę mógł oddychać 
i grać” - pisał w jednym 
z listów. Znajdowały się tu
taj aż trzy fortepiany, co do
skonale odpowiadało celom 
jego pobytu w Londynie, tj. 
graniu i nauczaniu. Dzięki 
kontaktom z Paryża i pol
skich kręgów w Londynie 
dawał wiele prywatnych 
koncertów. W połowie maja 
wystąpił w Lancaster House 
przed królową Wiktorią 
i księciem Albertem, grając 
swoje mazurki i walce, 
a potem w duecie wariacje 
Mozarta. Mimo że został 
bardzo dobrze przyjęty, 
królowa nawet nie wiedzia
ła, że przy fortepianie za
siadł Chopin, w swoich pa
miętnikach napisała tylko, 
że „występowali jacyś pia
niści”.
Pierwszy publiczny występ 
miał miejsce w eleganckiej 
dzielnicy Belgravia, przy

1. Niebieska tablica 
na budynku
przy Eaton Place 99 
upamiętnia 
występ Chopina

2. Wnętrze Guildhallu
- tu odbyt się 
ostatni koncert 
Chopina

(zdjęcia:
Paweł Kubisztal)

Eaton Place 99, o czym 
przypomina tablica umiesz
czona na narożnym budyn
ku. Tutaj, w salonach zna
nej śpiewaczki Adelajdy 
Sartoris, oklaskiwało Cho
pina 150 osób. Kolejny kon
cert odbył się przy St. Ja
mes Square w domu lorda
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Falmoutha. Recenzje lon
dyńskiej prasy były bardzo 
przychylne, z wyjątkiem 
„The Times’a”, którego 
krytyk upatrywał w Chopi
nie zagrożenie dla swojego 
faworyta Mendelssohna.
Poza występami, Chopin 
udzielał lekcji gry na forte
pianie. Uczył głównie ary
stokrację, tak naprawdę ma
ło zainteresowaną muzyką. 
Prowadził też bogate życie 
towarzyskie. Poznał Di
ckensa, spotkał filozofa i pi
sarza Ralfa Waldo Emerso- 
na, przy Cheyne Walk 
w Chelsea odwiedza! histo
ryka i pisarza Thomasa Car
lyle, bywał w Kensington 
u hrabiego d’Orsay, rzeź
biarza i malarza, znanego 
arbitra elegancji.
W sierpniu Chopin wyru
szył ze stacji Euston wła
śnie otwartą linią kolejową 
do Edynburga. W Szkocji 
wystąpił z wieloma koncer
tami, jednak stan jego zdro
wia szybko się pogarszał. 
Męczyły go nieustanne spo
tkania towarzyskie, zwłasz
cza że nie znał języka 
angielskiego. Gdy pod ko
niec października powrócił 
do Londynu, zamieszkał 
przy St. James Place 4, co 
także upamiętnia tablica. 
Był zbyt chory, aby opusz
czać mieszkanie, ubrany 
w płaszcz cale dnie siedział 
przy kominku. Zagrał jesz
cze tylko raz. w Guildhallu, 
siedzibie władz londyńskie
go City. Okazją był odby
wający się 16 października 
„Wielki doroczny bal ma
skowy i koncert na rzecz 
funduszu Towarzystwa Li
terackiego Przyjaciół Pol
ski”. Chopin bardzo chciał 
wspomóc sprawę narodową 
i wystąpił mimo sprzeciwu 
lekarzy. Był to jego ostatni 
publiczny koncert. Kilka ty
godni później wrócił do Pa
ryża, gdzie niespełna rok 
później zmarl.

Paweł Kubisztal

Czerwony Klasztor

Klasztor lechnicki, na
zwany później Czerwo
nym Klasztorem, poło
żony jest w słowackich Pieni

nach, nad samym Dunajcem. 
Zaraz za klasztorem rzeka za
czyna przebijać się licznymi za
krętami i zakolami przez pasmo 
Pienin, które stanowią jednorod
ną całość przyrodniczą, a tylko 
przez ludzi zostały podzielone 
na dwie części. Organizowane 
w okresie letnim spływy Dunaj
cem, zarówno polskie, jak i sło
wackie, dawały zawsze okazję 
do poznania tego tak malowni
czego górskiego zakątka, ale 
równocześnie też ujrzenia po 
drodze zespołu klasztornego, 
nierozerwalnie wpisanego 
w pieniński krajobraz. Z tego 
miejsca najlepiej można podzi
wiać masyw góry zwanej daw
niej Koroną, która potem otrzy
mała nazwę Trzech Koron.
Teren, na którym miał być zało
żony klasztor, położony był 
w pobliżu handlowej drogi „sol
nej” łączącej Węgry z Polską. 
Dunajec w tym rejonie przekra
czany był brodem, przy którym 
pobierane było cło. Klasztor za
łożono w 1319 r., a więc w cza
sie, kiedy ziemie Zamagurza, 
należące do tej pory do Polski, 
dostały się pod panowanie wę
gierskie. Do jego powstania 
przyczyniły się okoliczności 
związane z rywalizacją na Spi
szu dwóch możnowładczych ro
dów węgierskich: Berzewiczych 
i Górgeyów. Ich wzajemna wro
gość prowadziła do zbrojnych 
potyczek. Między innymi w jed
nej z nich Kokosz z Berzewi- 
czych zabił Fridricha z rodu 
Górgeyów. Następstwem tego 
faktu był wyrok sądu w Lewo- 
czy, obciążający go wieloma ka
rami, pokutami i zobowiązania
mi materialnymi. Jednym z nich 
był obowiązek założenia sześciu 
klasztorów, w liczbie tej znalazł 
się też przyszły klasztor lechnic
ki, przeznaczony dla zakonu 
kartuzów.
Gdy tylko zostały stworzone 
materialne podstawy klasztoru 
w formie nadań i przywilejów, 
pierwszy przeor Jan w 1330 r.

1. Plan sytuacyjny zespofu klasztornego: I - pierwszy dziedziniec (gos
podarczy), II - drugi dziedziniec (gospodarczy), III - trzeci dziedziniec 
(kościelno-klasztorny), IV - czwarty dziedziniec (eremicki); 1 - kościół z za
krystią (a), kaplicą św. Anny (b) i wieżą-dzwonnicą (c), 2 - klasztor z wiryda- 
rzem i krużgankami (a) oraz kapitularzem, później refektarzem (b), 3 - domek 
pustelniczy przeora z wieżą, 4 - domek pustelniczy, 5 - domek pustelniczy 
z ekspozycją farmaceutyczną, 6 - mury przyziemi domków pustelniczych, 
7 - budynek gospodarczy, 8 - dawny młyn, 9 - mury obwodowe; kolorem 
czarnym oznaczono obiekty i mury z okresu kartuzów
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2. Brama wejściowa 
do klasztoru
3. Kościół klasztorny 
z wieżą-dzwonnicą
4. Rzeźby
z ołtarza głównego 
(św. Stefan i św. Władysław)

rozpoczął budowę zabudowań 
klasztornych, które realizowane 
były zgodnie z przepisami regu
ły zakonu. Te pierwsze budow
le, prawdopodobnie jeszcze 
drewniane, to przede wszystkim 
kościół i czternaście wolno sto
jących domków pustelniczych 
dla zakonników. Pierwsi mnisi 
przybyli z istniejącego już 
wcześniej na Spiszu klasztoru 
kartuzjańskiego św. Jana na 
Skalnym Schronieniu w Sło
wackim Raju. Nowy klasztor 
początkowo był filią macierzy
stego konwentu, ale już w 1351 
r. całkowicie się usamodzielnił. 
Kartuzi byli zakonem pustelni
czym, którego głównym celem 
było życie ściśle kontem
placyjne, połączone z pracą fi
zyczną i intelektualną. Dostrze
gali jednak i życiowe potrzeby, 
dlatego w Czerwonym Klaszto
rze znalazło się hospicjum dla 
podróżnych oraz szpital i apte

ka, z których korzystała okolicz
na ludność.
Dopiero w drugiej połowie XIV 
w. kartuzi rozpoczęli budowę 
nowych, murowanych już 
obiektów. Do końca XIV w. po
wstał kompleks klasztorny, 
składający się z kościoła, przy
legającego do niego budynku 
konwentu, domków pustelni
czych, zgrupowanych wokół 
wewnętrznego dziedzińca ere- 
mickiego oraz zabudowań go
spodarczych. Głównym obiek
tem tego kompleksu był kościół, 
który według przepisów zakonu 
był jednonawowy, bez wieży. 
Prezbiterium z zewnątrz za
mknięte było prostą ścianą 
szczytową, natomiast wewnątrz, 
poprzez odpowiednie ukształto
wanie murów, było wielobocz- 
ne. Z dwóch stron prezbiterium 
przybudowane były kaplice, 
z których jedną, od strony klasz
toru, wykorzystywano na zakry
stię. Wnętrze kościoła podzielo
ne było na siedem pól, a kaplic 
na dwa pola. Poszczególne pola 
przykryte były sklepieniem 
krzyżowym z żebrami. Nawa 
zakończona była kruchtą nakry
tą trzypolowym sklepieniem,
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opierającym się od strony nawy 
na łukach arkad. W zachodniej 
ścianie szczytowej znajdowało 
się główne wejście z ostrołuko- 
wym, profilowanym portalem. 
Od strony północnej do kościoła 
przybudowany był klasztor 
z wirydarzem i krużgankami. 
Najważniejsze pomieszczenie 
w klasztorze stanowiła — za
chowana do dziś w dobrym sta
nie — sala dawnego kapitularza, 
którą później przeznaczono na 
refektarz. Wnętrze to pochodzi 
z początku XVI w. i zawiera już 
elementy wczesnorenesansowe, 
jak profilowane okna oraz freski 
ze scenami pasyjnymi. Domki 
pustelnicze z okresu kartuzjań- 
skiego nie przetrwały; dopiero 
ostatnie badania konserwator
skie odkryły ich pozostałości 
i ustaliły zarysy.
W XIV i XV w. klasztor syste
matycznie powiększał swój ma
jątek przez dalsze nadania 
i przywileje, w tym także kró
lów polskich. Mocne podstawy 
materialne klasztoru sprawiły, 
że klasztor nabywał też w dro
dze zakupu okoliczne wsie i so
łectwa. Ten ustabilizowany byt 
klasztoru w XVI w. został naru

5. Mur obwodowy 
i domek przeora 

z wieżą; 
w głębi masyw 

Trzech Koron
6. Domek pustelniczy 
(wewnątrz ekspozycja 

farmaceutyczna)

(rys. i zdjęcia: 
Stanisław Grzelachowski)

szony przez najazdy wojsk hu- 
syckich, które go dotkliwie spu
stoszyły. Po ustabilizowaniu się 
sytuacji poszczególni przeo
rowie rozpoczęli remonty zabu
dowań klasztornych, lecz wkrót
ce przyszły czasy reformacji, 
które przyczyniły się do rozluź
nienia dyscypliny zakonnej, 
a następnie też do upadku gos
podarczego. Mnisi stopniowo 
opuszczali klasztor, chroniąc się 
przeważnie ucieczką do Polski. 
Wszystko to sprawiło, że 
w 1563 r. nastąpiła kasata zako
nu w Czerwonym Klasztorze,

a jego majątki przeszły w ręce 
świeckich właścicieli, którzy od 
tej pory bardzo często zmieniali 
się. Spośród nich jedynie Paweł 
Rakoczy nie tylko doprowadził 
do remontu klasztoru, lecz także 
zbudował nowe skrzydło za
chodnie w zewnętrznym dzie
dzińcu gospodarczym. Poprawił 
też i uzupełnił zewnętrzne mury 
obronne.
W 1699 r. sukcesorka Elżbieta 
Rakóczowa z domu Erdódy 
sprzedała klasztor z posiadłoś
ciami biskupowi Nitry, Ladisla- 
vovi Mat’aśovskiemu. Biskup 

początkowo chciał z powrotem 
przekazać klasztor kartuzom, 
lecz ostatecznie w 1705 r. prze
pisał klasztor wraz z wszystkimi 
majątkami innemu zakonowi 
pustelniczemu — kamedułom, 
którzy osiedlili się w klasztorze 
w 1711 r. Ich reguła i kontem
placyjny sposób życia były bar
dzo podobne do reguły poprzed
ników. Także ci mnisi żyli w od
osobnieniu w oddzielnych dom- 
kach pustelniczych, przy któ
rych mieli niewielkie ogródki. 
Zachowywali milczenie, groma
dzili się jedynie w kościele na
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modlitwie i nabożeństwach, 
a wspólne posiłki w refektarzu 
spożywali tylko w niedziele 
i święta.
Kameduli zajęli się odbudową 
i adaptacją klasztoru, przeprowa
dzaną zgodnie z potrzebami 
i wymaganiami zakonu. Budy
nek i domki pustelnicze zostały 
przebudowane, a wnętrze koś
cioła otrzymało nowe, barokowe 
wyposażenie. Na sklepieniach 
wykonano stiuki i polichromię, 
główny ołtarz, typu ambitowego, 
z posągami Matki Boskiej oraz 
świętych: Antoniego Pustelnika, 
Benedykta, Stefana i Władysła
wa wykonał rzeźbiarz D. Rei- 
smayer, malował zaś J. Reich. 
W chórze zakonnym, za ołta
rzem głównym sprawiono nowe 
stale z malowanymi scenami 
z życia pustelników i motywami 
kwiatowymi. Do bryły kościoła 
od strony północnej dostawiona 
została w 1750 r. wieża-dzwon- 
nica. Istniejące zabudowania go
spodarcze wyremontowano i po
większono. przez budowę nowe
go. drugiego dziedzińca ze
wnętrznego.
Oprócz życia religijnego i czyn
ności gospodarczych kameduli 
zajmowali się nauką i rozwijali 
działalność kulturalną. Wielką 
wagę przywiązywali do sztuki 
pisania i opracowywania ksiąg, 
znani byli jako doskonali mi
strzowie kaligrafii i iluminator- 
stwa. Mimo późniejszych klęsk 
i zniszczeń zachowała się spora 
liczba ksiąg pochodzących 
z Czerwonego Klasztoru, np. 21 
kodeksów znajduje się w biblio
tekach Budapesztu. Jeden 
z mnichów klasztoru Romuald 
Hadbavny, rodem ze Spiszą, 
opracował pierwszy słownik ła- 
cińsko-słowacki i prawdopo
dobnie był pierwszym tłuma
czem Biblii na język słowacki. 
Mnisi interesowali się różnymi 
dziedzinami wiedzy. Barwną 
postacią był brat Cyprian, który 
m. in. zajmował się zielarstwem 
i opracował zielnik (zachowany 
do dziś) zawierający 283 ideal
nie sprasowane rośliny, w więk
szości z terenu Tatr i Pienin, 
wraz z odpowiednimi oznacze
niami w pięciu językach: grec
kim. łacińskim, niemieckim, 
polskim i słowackim; działal
ność tego zakonnika obrazuje 
ekspozycja farmaceutyczna 
w domku pustelniczym obok 
kościoła.

Pomyślny rozwój klasztoru 
w XVIII w. został przerwany, 
kiedy cesarz Józef II w 1782 r. 
zlikwidował go i przejął mają
tek. który od tej pory zarządza
ny był przez komisarzy cesar
skich. W następnych latach bu
dynki klasztorne nie były nale
życie konserwowane, a pozosta
łe dobra materialne i kulturalne 
uległy rozproszeniu. Wiele 
obiektów z wyposażenia zostało 
sprzedanych lub przekazanych 
w inne miejsca, m. in. część 
z nich trafiła do kościoła w Mu
szynie. Państwo zarządzało 
klasztorem i majątkami do 1820 
r., gdy cesarz Franciszek I prze
kazał je powstałemu biskupstwu 
greckokatolickiemu w Preszo- 
wie. Nowi właściciele wykorzy
stywali istniejące budynki na ce
le administracyjne i mieszkalne, 
lecz z braku pieniędzy nie doko
nali większych remontów i ada
ptacji. Na skutek pożaru zabu
dowań klasztornych w 1907 r. 
uszkodzona została wieża, a jej 
hełm uległ całkowitemu znisz
czeniu; prace remontowe trwały 
aż do drugiej wojny światowej. 
W ciągu tego okresu naprawio
no dachy budynków i odnowio
no dwa domki pustelnicze. Po 
pierwszej wojnie światowej go
spodarzem założenia klasztor
nego stał się Klub Słowackich 
Turystów i Narciarzy w Preszo- 
wie. który kontynuował prace 
remontowo-budowlane.
Po drugiej wojnie światowej, 
w czasie której klasztor został 
uszkodzony, przystąpiono do 
zabezpieczających, a następnie 
adaptacyjnych prac. W 1966 r. 
większa część zespołu klasztor
nego wraz z ekspozycją muzeal
ną zostały udostępnione zwie
dzającym.
Ostatnio dostępność zespołu 
klasztornego dla turystów pol
skich bardzo się poprawiła — 
w 1997 r. na drodze prowadzą
cej wzdłuż przełomu Dunajca 
w stronę Czerwonego Klaszto
ru, od strony Szczawnicy otwar
te zostało przejście graniczne 
dla pieszych i rowerzystów. 
Z pewnością przyczyniło się to 
wydatnie do zwiększenia możli
wości poznania tego zabytku, 
położonego w najbardziej atrak
cyjnej części Pienin.

Stanisław Grzelachowski

KOMORNIK SĄDOWY 

PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ŻYRARDOWIE 

działający w trybie art. 116 

prawa upadłościowego

ogłasza

w dniu 26 listopada 1999 r. o godz. 10.00 

licytację publiczną, 

która zostanie przeprowadzona w sposób 

uregulowany Rozporządzeniem

Min. Sprawiedliwości z dnia 10.01.1935 r. 

(Dz. Ust. Nr 3, poz. 19)

i odbędzie się w siedzibie 

Syndyka Zakładów Przemysłu Lniarskiego 

„Żyrardów”

w Żyrardowie, ul. 1-go Maja 45 

(budynek „RESURSY”), 

a obejmować będzie cykl obrazów malarza 

niemieckiego Hansa Schmidta, 

powstałych w 1933 r., 

przedstawiających historię produkcji lnu 

i wyrobów Iniarskich. Na cykl składa się

7 obrazów, olej na płótnie,

o wymiarach 110x (201,5 do 223) cm z pewnymi 

nieregularnościami w kształcie, 

wynikającymi z miejsca, do którego zostały 

przeznaczone. Obrazy są zatytułowane:

1. Uprawa lnu w starożytnym Egipcie

2. Produkcja lnu w okresie 

wczesnośredniowiecznym

3. Przędzenie lnu w czasach cesarstwa 

rzymskiego

4. Przędzenie i tkanie lnu 

w okresie średniowiecza

5. Sprzedaż lnianego płótna 

w okresie renesansu

6. Przędzenie lnu na kołowrotkach

w XVII wieku

7. Fryderyk II, król pruski, 

odwiedzający zakład tkacki.

Zdaniem konserwatora dzieł sztuki, obrazy 

wymagają pewnych zabiegów konserwatorskich.

Można je oglądać w siedzibie 

Syndyka jw.

Według wyceny historyka sztuki ich wartość 

wynosi 32.000,00 zł.

Cena wywoławcza - 16.000,00 zł.
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Odkrycie w Damnie

W trakcie wiosennych prac 
porządkowych prowadzo

nych w kościele parafialnym św. 
Judy Tadeusza w Damnie (gm. 
Damnica), okoio 25 km na 
wschód od Słupska, nad sufi
tem zakrystii odsłonięty został 
schowek, w którym znajdowała 
się owalna, miedziana tablica. 
Jak się okazało, jest to tablica 
pamiątkowa z XVIII w. poświę
cona małżeństwu Ewaldowi von 
Puttkamer i Weronice Marii von 
Below wraz z dziewięciorgiem 
dzieci. Byli to przedstawiciele 
najwybitniejszych rodów po
morskich, które odegrały pierw
szoplanową rolę w dziejach tej 
ziemi. Początki rodu Puttkame- 
rów dali Święcowie, znani ze 
swej potęgi i działalności poli
tycznej już we wczesnym śre
dniowieczu. Byli pierwszymi 
możnowladcami, których włości 
obejmowały znaczne obszary 
Pomorza i pełnili najwyższe 
funkcje państwowe. Przyjmuje 
się, że protoplastą rodu Puttka- 
merów był jeden ze Święców, 
pełniący funkcję podkomorze
go. O Ewaldzie Puttkamerze nic 
bliższego nie wiadomo. Urodził 
się około 1626 r., byt właścicie
lem m. in. Łojewa sąsiadujące
go z Dam nem, zmarł w 1700 r., 
a jego żona wyszła ponownie 
za mąż za Piotra Fryderyka Sy- 
cewica (von Zitzewitz). Wraz 
z drugim mężem była fundator
ką ołtarza dla kościoła w Dam
nie, najprawdopodobniej rów
nież znalezionej tablicy.
Owalna tablica ma wysokość 
175 cm, szerokość 132 cm i, jak 
wskazuje ledwo widoczny na
pis, wykonana została w 1705 r. 
Na płaskiej miedzianej blasze, 
wzmocnionej od spodu żelazną 
obręczą, nałożona jest bogata, 
trybowana dekoracja. Centralne 
miejsce zajmują dwie tarcze 
herbowe z labrami i klejnotami: 
rybogryf na czerwonym polu - 
Puttkamerów oraz trzy męskie 
głowy na niebieskim tle - Belo- 
wów. Nad tarczami widnieje ko
rona, a pod nimi owalny kartusz 
z biblijnym wersetem, zdobio
nym akantem i anielską główką. 
Po bokach, wzdłuż krawędzi 
umieszczono owalne tarcze 
z imionami kolejnych dzieci. 
Całość obwiedziona jest wypu
kłym laurowym wieńcem, a po
wierzchnia pokryta złoceniami 
i polichromią.
Tablica ta wraz ze wspomnia
nym ołtarzem z 1708 r. są jedy

nymi pamiątkami po starym ko
ściele w Damnie. Obecnie ist
niejący wybudowano w miejscu 
poprzedniego w 1879 r. Monu
mentalna, jak na wiejski kościół, 
budowla neogotycka z czerwo
nej cegły otoczona jest zadba
ną zielenią.
Nie do końca wyjaśniona jest 
historia ukrycia tablicy. Wiado
mo, że najcenniejsze obiekty 
zabytkowe na wypadek wojny 
i w czasie wojny byty zabezpie
czane i chowane w określonych 
miejscach. Tablica jednak po
została na swym miejscu do 
1945 r. Obejmujący kościoły no
wi parafianie-osadnicy najczę
ściej tego rodzaju obiekty, jak 
epitafia, tablice, tarcze herbowe 
z napisami w języku niemiec
kim, a tym bardziej nie mające 
charakteru sakralnego - usuwa
li z kościołów. W najlepszym 
wypadku poprzestawano na za
malowaniu napisów, najczęściej 
przedmioty te wynoszono na 
strychy, a niejednokrotnie po 

1.2. Tablica 
pamiątkowa (1) 
i jej 
fragment 
z herbami (2)

(zdjęcia:
Dorota
Cieślik)

prostu wyrzucano. Tablica 
w Damnie została zdjęta ze 
ściany kościoła i ukryto ją na 
emporze, a następnie około 
1950 r. - znikła. Obecne odkry
cie w specjalnym schowku jest 
dowodem, że ktoś zatroszczył 
się i zadbał o jej dalszy los; naj
prawdopodobniej byt to ówcze

sny ksiądz proboszcz. Widocz
nie dostrzegł i docenił wartość 
zabytkową oraz historyczną ta
blicy. W obawie, aby nie została 
zniszczona lub wyrzucona - 
schował ją. Być może miał dość 
nagabywania o „usunięcie wi
docznych śladów pruskiego 
junkierstwa i germanizacji sło

wiańskiego Pomorza”. Obecny 
ksiądz proboszcz Antoni Mazur 
wraz z parafianami czynią usil
ne starania o konserwację tabli
cy, którą chcą umieścić w ko
ściele na dawnym miejscu.

Stanisław Szpilewski
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Z nietypowego materiału Dar 
natury

Okolice Kielc stynęty niegdyś 
ze ztóż rud miedzi, ołowiu 
i srebra, eksploatowanych praw

dopodobnie już od XIII w. W kie
leckiej katedrze Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny i św. 
Konstantyna cech gwarków miat 
w przeszłości swój ołtarz. Dziś zo
stała po nim w ścianie nawy pół
nocnej płaskorzeźba o wysokości 
około 60 cm, przedstawiająca 
Matkę Bożą z Dzieciątkiem, wyko
nana z materiału o barwie ciem- 
nografitowej i „tłustym” połysku. 
Napis u stóp figury głosi: 
„Z jednej sztuki samorodku 
ołowiu z Karczówki r. 1646". 
W rzeczywistości nie jest to meta
liczny ołów, lecz galena, najważ
niejsza ruda ołowiu (siarczek 
ołowiu — PbS), zawierająca też 
domieszkę srebra, do dziś eks
ploatowana w Polsce. Legenda 
głosi, że żyjący w XVII w. w osa
dzie górniczej Czarnów (obecnie 
w granicach Kielc) górnik Hilary 
Mala miat sen: trzej jeźdźcy na 
ognistych koniach zapadli się pod 
ziemię w okolicy wzgórza Kar- 
czówka. Mala zaczął kopać w tym 
miejscu i po wielu miesiącach 
osiągnął wspaniały rezultat — trzy 
wielkie bryły galeny. Starosta kie
lecki, Stanisław Czechowski, po
lecił wykonać z nich święte figury. 
O jednej już mówiliśmy, druga — 
to św. Antoni w kościele w Borko
wicach (niedaleko Przysuchy

1. Matka Boża 
z Dzieciątkiem

w kieleckiej 
katedrze

2. Św. Barbara
w kościele 

na Karczówce

(zdjęcia:
Aleksander 
Stukowski) 

w pow. radomskim), trzecia — 
największa, bo licząca 1,5 m wy
sokości — to figura św. Barbary 
w pobernardyńskim kościele św. 
Karola Boromeusza na Karczów
ce. Autorstwo tej ostatniej przypi
suje się Sebastianowi Sali — słyn

nemu rzeźbiarzowi włoskiemu, 
osiadłemu w 1618 r. w Krakowie. 
Rzeźba sprawia wrażenie niewy
kończonej — widać to zwłaszcza 
w okolicy szyi, prawej dłoni, lewe
go ramienia, włosów, a także 
w niektórych szczegółach twarzy. 
Jest to nietypowe dla Sali, który 
słynął właśnie z dbałości o precy
zyjne wykończenie szczegółów. 
Być może przyczyną byty tu wła
sności galeny, nie będącej 
wdzięcznym materiałem dla rzeź
biarza. Nie jest co prawda zbyt 
twarda, ale za to wyjątkowo 
krucha.

Aleksander Stukowski

Coraz częściej i huczniej otwie
rane są w Warszawie i w oko
licy nowe ujęcia wody oligoceń

skiej. Woda ta - to prawdziwy dar 
z otchłani mazowieckiej ziemi, 
smaczna i krystalicznie czysta, 
w przeciwieństwie do coraz bar
dziej niezdrowych i zanieczysz
czonych wód gruntowych i bieżą
cych. Mimo że ją cenimy, nikt nie 
spostrzegł, że w 1997 r. minęła 
setna rocznica pierwszego od
wiertu do poziomu oligoceńskie
go i budowy pierwszego na Ma
zowszu ujęcia oligoceńskiej wo
dy. W 1897 r. firma wiertnicza „A. 
Rychtowski, Wehr i S-ka” wykona
ła otwór świdrowy do głębokości 
217 m od powierzchni gruntu na 
terenie Zakładów Monopolowych 
przy ul. Ząbkowskiej 27/33 na 
warszawskiej Pradze. Strumień 
wody, który wypłynął na po
wierzchnię, byt tak obfity, że pod 
własnym ciśnieniem wytrysnął na 
wysokość około 15 m z prędko
ścią 23 tysięcy litrów na godzinę! 
Od tej pory wódki Rektyfikacji 
Warszawskiej nabrały niezrówna
nego smaku...
W ślad za warszawskim monopo
lem inne zakłady stolicy przystąpi
ły do budowy oligoceńskich ujęć. 
Do 1914 r. powstało ich na terenie 
Warszawy kilkanaście, najwięcej 
na stronie praskiej i na Powiślu, 
gdzie poziom terenu nie przekra
cza 85 m n. p. m. i dlatego wody 
z poziomu oligoceńskiego wypły
wają samoczynnie. Mniej korzyst
ne pod tym względem warunki 
panują na obszarze lewobrzeżne-
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Tu znajdowało się 
pierwsze w Warszawie 

ujęcie wody oligoceńskiej 
- założone w 1897 r. 

zakłady rektyfikacyjne 
zbudowane 

w stylu neogotyckim 
przy ul. Ząbkowskiej

(fot. Zdzisław Skrok)

go wypiętrzenia warszawskiego, którego po
wierzchnia wznosi się na poziomie 100 i wię
cej metrów n. p. m. Ciśnienie hydrostatyczne 
w odwiertach jest tam niewystarczające, aby 
dostarczyć wodę oligoceńską do powierzch
ni. Samoczynnie dochodzi ona tam do oko
ło 90 m n. p. m. i z tej głębokości musi być 
pompowana do ujęć. Pierwsza tego rodzaju 
studnia powstała na terenie fabryki papieru 
przy więzieniu przy ul. Rakowieckiej na Mo
kotowie.
Warto przy tej okazji uprzytomnić miesz
kańcom Warszawy i okolic podwarszaw
skich, w jak szczególny sposób zostali 
uprzywilejowani przez naturę. Bowiem wo
da oligoceńska wcale nie jest darem roz
dzielonym równomiernie i sprawiedliwie 
pośród wszystkich mieszkańców naszego 
kraju. Najkorzystniejsze możliwości jej wy
dobycia istnieją na obszarze geologicznej 
Niecki Mazowieckiej, której zasięg pokrywa 
się w przybliżeniu z historycznymi granica
mi Mazowsza (z rozszerzeniem na teren 
Mazur i dlatego niekiedy mówi się o Niecce 
Mazowiecko-Pruskiej). Podstawę niecki 
tworzą nieprzesiąkliwe, osadowe skaty 
epoki kredowej uformowane w czasach, 
gdy teren Mazowsza stanowił fragment 
oceanicznego dna. Skaty te wypiętrzają się 
na krawędziach niecki - na zachodzie two
rzą Garb Łódzki, na południu pas wyżyn

środkowopolskich, a na wschodzie wynie
sienia podlaskie. Najniższy poziom tego 
obszaru (około 150 m poniżej poziomu 
morza) znajduje się na terenie Warszawy. 
Na kredowym podłożu zalegają utwory oli
goceńskie należące do najstarszego okre
su epoki trzeciorzędu (65-1,8 milionów lat 
temu). Składają się one przede wszystkim 
z piasków kwarcowych o różnej grubości 
ziarna, od drobnoziarnistych i ilastych aż 
po żwiry. Warstwa ta odzwierciedla kształt 
niecki uformowanej w epoce kredowej, naj
większa jej miąższość (około 65 m) wystę
puje w okolicy Warszawy, a im dalej od 
centrum, tym jest cieńsza (w okolicach Dę
blina wynosi 38 m, a w Łukowie - 36 m). 
W tych też okolicach, na obrzeżach niecki 
rozciąga się obszar infiltracyjny, gdzie wo
dy powierzchniowe wsiąkają i przenikają 
w głąb ziemi gromadząc się w przesiąkli
wej warstwie oligoceńskiej powyżej nie
przepuszczalnej warstwy kredowej. Prze
pływając przez osady młodszego trzecio
rzędu i czwartorzędu (utwory epoki lodow
cowej i polodowcowej) wody te oczyszcza
ją się i filtrują. W warstwie oligoceńskiej za
legają one pod znacznym ciśnieniem, któ
re jest największe na najniższym poziomie 
niecki, w okolicy Warszawy.

Zdzisław Skrok

Listy
Dziękujemy wszystkim Czytelnikom za listy 
z gratulacjami z okazji wydania 150. nume
ru „Spotkań z Zabytkami". Niezwykle cen
ne są załączane do niektórych uwagi doty
czące pisma. Pani Zofia Kołodziej z Pozna
nia uważa, że „już czas zadbać o stronę 
techniczną pisma - lepszy papier, co wpły
nie na jakość zdjęć, więcej kolorów”, nato
miast pan Jerzy W. z Łodzi dodaje: „braku
je Wam odpowiedniej reklamy i odpowied
nich sponsorów. Wiem, że trudno reklamo
wać pismo w tzw. mediach nie mając od
powiednich funduszy, że niskonakładowy 
miesięcznik nie ma szans na zdobywanie 
sponsorów, ale wiem także jako wieloletni 
czytelnik, że do 1995 r. edytorski poziom 
pisma byt znacznie wyższy niż obecnie, 
tymczasem powinno być na odwrót, bo 
konkurencja tego wymaga”. „Na wstępie 
chcialbym podziękować za wyjątkowe pi
smo, jakim są "Spotkania z Zabytkami”. 
Jest to publikacja wyjątkowa, odgrywająca 
ogromną rolę w popularyzacji zabytków 
sztuki i architektury - pisze pan Sebastian 
Wróblewski z Zakładu Konserwacji i Rewa
loryzacji Architektury na Politechnice Wro
cławskiej - Wielokrotnie Wasze pismo do
kumentowało upływ czasu i zwracało uwa
gę na zabytki, które w naszym kraju wciąż 
nie są traktowane z należytą rangą (obiek
ty przemysłowe, cmentarze, budownictwo 
regionalne). Chcialbym podziękować za 
zwrócenie uwagi w artykule odredakcyj- 
nym numeru 6, 1999, na budownictwo fol
warczne (...) Obecnie przygotowuję pracę 
doktorską na temat folwarków w regionie 
częstochowskim i z własnego doświadcze
nia wiem, że ponad 30% tych obiektów zo
stało zniszczonych w ciągu ostatnich 5 lat!”
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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 przyj
mowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw, na konto Oficyny Wydawniczej AMOS, 01-806 War
szawa, ul. Zuga 12, PKO VIII O/Warszawa, nr 10201084- 
77578-270-1-111 (na załączonym na s. 37 przekazie poczto
wym prosimy podać, których numerów dotyczy wplata). Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 10 egz. każ
dego numeru - 25-procentowy rabat. Prenumerata zagra
niczna jest o 150% droższa. Oficyna Wydawnicza AMOS nie 
pobiera dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje 
można uzyskać pod numerem telefonu 834-65-21.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można naby
wać w Oficynie Wydawniczej AMOS, w księgarni „Naukowej 
im. Bolesława Prusa” (Warszawa, ul. Krakowskie 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 do
datkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów 
wpłat.
Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca 
zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
VI. HAFTY

3. Hafciarstwo świeckie XII - XVII w.

Zwyczaj zdobienia haftem ubiorów świeckich i tkanin 
dekoracyjnych przeznaczonych do ozdoby wnętrz ma 
w Polsce długowiekową tradycję. Już w romańskich tuni
kach z XII i XIII w. często stosowano przy wycięciu pod 
szyją, na zakończeniach rękawów i krańcach szat wąskie, 
haftowane lamówki. Zastępowały one drogie i dostępne 
tylko dla nielicznych obszycia z wzorzystego jedwabiu 
(sprowadzanego z Bizancjum, a później z Wioch). Lamów
ki takie haftowano najczęściej płaskim ściegiem przed igłą 
(przeciąganie nici na przemian nad i pod równo odliczony
mi nitkami tkaniny) na paskach gładkiego materiału; w or
namentyce przeważały typowe dla sztuki romańskiej pro
ste, symetrycznie rozłożone motywy plecionki, arkadek lub 
zgeometryzowanych liści. Polskie hafty romańskie znamy 
z nielicznie zachowanych autentycznych fragmentów (np. 
tkaniny odkryte w Gródku Nadbużnym) oraz z przekazów 
ikonograficznych (szaty zdobione haftowanymi lamówka- 
mi widzimy na przedstawieniach Drzwi Gnieźnieńskich 
czy kolumn z kościoła św. Trójcy w Strzelnie).
W XIV i XV w. uroczyste, odświętne stroje kobiece i mę
skie (zwłaszcza różnego rodzaju okrycia wierzchnie) za
możni Polacy chętnie zdobili szerokimi bortami, czyli ob
szyciami, gęsto haftowanymi perłami. Zamiłowanie do 
perłowych haftów przetrwało w Polsce przez całe XVI stu
lecie. Moda hiszpańsko-niemiecka, jakiej hołdowało śro
dowisko dworskie i magnateria w drugiej połowie XVI w., 
preferowała zdobienie ubiorów haftami z użyciem pereł, 
drogich kamieni i złotych nici, podnoszących reprezenta- 
cyjność stroju (przykłady takich usianych klejnotami sukni 
widzimy na portrecikach Jagiellonek, malowanych przez 
warsztat Cranachów).
Z przekazów pisanych wiadomo, że w czasach Zygmunta 
Starego i Zygmunta Augusta istniały na Wawelu dwie pra
cownie hafciarskie. W jednej zatrudnieni byli mężczyźni 
(przeważnie hafciarze niemieccy), którzy wykonywali owe 
„ciężkie” hafty na odświętnych szatach. Prawdopodobnie 
w tej pracowni został wykonany około połowy XVI w. haft 
zdobiący płaszcz Anny Jagiellonki. Na zachowanym frag
mencie widzimy zwieńczony koroną kartusz herbowy z or
łem, wykonany na mięsistym atłasowym podkładzie grubą 
złotą nicią, okonturowany ściegiem sznureczkowym 
(utworzonym ze ściśle do siebie przylegających ukośnych 
ściegów jednakowej długości, przypominających układem 
skręt sznurka). Druga pracownia, skupiająca Włoszki i Pol
ki z dworskiego fraucymeru, rozwijała się pod opieką kró
lowej Bony, a później jej córki, Anny Jagiellonki. W po
wstałych tam „lżejszych” haftach, z których zachowały się 
głównie obiekty przeznaczone do dekoracji paramentów 
kościelnych, przeważają wpływy włoskiego renesansu. Ta
kie cechy ma haft na szerzynce (obramieniu do obrusa na 
mensę ołtarzową), wykonany na cienkim płótnie nicią je
dwabną drobnym ściegiem krzyżykowym. Występują na 
nim herbowe orły, zwierzęta, mityczne stwory i stylizowa
ne ornamenty roślinne, przypominające renesansowe gro
teski.
Technika prostego w wykonaniu haftu krzyżykowego (po
legającego na skrzyżowaniu dwu ukośnych ściegów, two
rzących zarys kwadratu, który wyznaczał naturalny splot 
nici tkanin płóciennych) zyskała w Polsce bardzo dużą po
pularność. Modne w renesansowym stroju białe koszule, 

widoczne w dużych fragmentach spod wierzchniej odzieży, 
zdobiono zazwyczaj wąskimi szlaczkami takiego haftu. 
W XVII w. haft krzyżykowy stosowano do używanych 
w polskim kobiecym ubiorze narodowym rańtuchów - du
żych chust z cienkiego, białego płótna, które zamężne nie
wiasty zarzucały na czepiec. W ówczesnych inwentarzach 
bardzo często wymieniane są rańtuchy, zdobione „czarnym 
lub czerwonym szyciem”, czyli utrzymanym w tych bar
wach haftem krzyżykowym o motywach uproszczonych 
gałązek lub kwiatków. Ten rodzaj haftu przeszedł również 
do zdobnictwa ubiorów ludowych, a do dziś stosuje się go 
do dekorowania serwetek, pokryć na poduszki, ubranek 
dziecięcych.
Hafciarstwo świeckie obejmowało nie tylko ubiory, ale 
i tkaniny, służące do dekoracji wnętrz mieszkalnych. Naj
popularniejsze były, jak już wspomniano, haftowane maka
ty, naśladujące tkaniny pochodzenia wschodniego, ale z re
guły ozdobione herbem właściciela. Motywy herbowe sta
nowią też główny element kompozycji lambrekinu z pierw
szej połowy XVII w., być może pochodzącego z wyposa
żenia warszawskiego Zamku Królewskiego w czasach 
Zygmunta III Wazy. Herby Polski, Litwy, Szwecji i Mo
skwy otoczone są symetrycznie rozłożoną wicią roślinną 
i przedzielone regularnymi prostokątami z motywem kwia
tów i palmet, co w połączeniu z lekko wypukłym ściegiem, 
tworzącym cienkie linie kryjącego haftu, zdradza znajo
mość zachodnioeuropejskiej wczesnobarokowej ornamen
tyki i techniki hafciarskiej.
Wprawdzie polski męski ubiór narodowy był całkowicie 
pozbawiony haftów, ale szlachcic-Sarmata znalazł dla nich 
zastosowanie w przedmiotach związanych z bronią i ko
niem. Orientalizacja gustu wpłynęła w XVII w. na zdobie
nie haftem sznureczkowym ze złotych nici skórzanych saj
daków (kołczanów na strzały), olster do pistoletów, ładow
nic do prochu, a przede wszystkim czapraków - tkanin kła
dzionych pod siodło na koński grzbiet. Haftowano je na 
wzór turecki w regularnie rozłożone, gęste motywy geome
tryczne i kwiatowe. W bardzo okazałych czaprakach stoso
wano także ulubiony w polskim barokowym hafciarstwie 
sakralnym haft wypukły na podkładzie, pokrywający zło
tą nicią niemal całą powierzchnię tkaniny i uzupełniany 
jeszcze gęstymi frędzlami. Hafty pokrowców na broń i cza
praków wykonywali głównie hafciarze pochodzenia 
ormiańskiego, zrzeszeni w cechu lwowskim, choć także 
lubelscy czy warszawscy rzemieślnicy musieli przy 
wyzwoleniu z czeladnika na mistrza wykazać się umiejęt
nością wykonania „rzeczy żołnierzom przynależących”.
Świeckie hafciarstwo „cywilne” rozwinęło się w Polsce 
bujnie w XVIII w., gdy coraz powszechniej przyjmowana 
moda zachodnioeuropejska preferowała ten rodzaj zdobie
nia ubiorów kobiecych i męskich.

Anna Sieradzka
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1. Fragment haftu
z płaszcza Anny Jagiellonki 
(aplikacja z jedwabiu, 
nici srebrne i złote), 
ok. połowy XVI w.

2. Fragment haftowanej szerzynki 
z pracowni hafciarskiej
Anny Jagiellonki
(nici jedwabne), 
druga połowa XVI w.

3. Lambrekin haftowany 
z herbami Polski, Litwy, 
Szwecji i Moskwy
(nici jedwabne, srebrne i złote), 
pierwsza połowa XVII w.

4. Fragment 
haftowanego 

czapraka 
(nici złote), 

koniec XVII w.

(ze zb. 
Muzeum 

Narodowego 
w Warszawie)
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Obecna podkarpacka wieś letniskowa Cięż
kowice kolo Tarnowa była niegdyś miastem 
obdarzonym królewskimi przywilejami. Sta
tus miejski przetrwał od 1348 do 1934 r. 
W tym czasie oprócz handlu mieszkańcy zaj
mowali się rzemiosłem garncarskim i sukien
niczym, szczególnie rozwiniętym w XV-XVI w. 
Zachował się układ urbanistyczny dawnego 
miasta z czworobocznym rynkiem i ulicami 
wychodzącymi z jego narożników, zaś parte
rowe, drewniane domy z podcieniami pocho
dzą z końca XVIII i z XIX w. Jak w większości 1

podkarpackich miasteczek, widoczna jest 
dbałość o te zabytkowe obiekty. Warto 
dodać, że 1 km od Ciężkowic znajduje się 
rezerwat krajobrazowy o nazwie „Skamienia
łe miasto” - są to piaskowcowe ostańce 
o powstałych dzięki erozji fantazyjnych for
mach. (td)

1.2.3. Zabudowa Ciężkowic
4. Klasycystyczny ratusz z 1836 r. ■

Malo znane

(zdjęcia: Zygmunt Malinowski) 4


