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Od redakcji
Stwierdzenie, że rośnie pokolenie Polaków 
zainteresowanych zabytkami i ich ochroną, 
jest zapewne zbyt optymistyczne, ale sam 
fakt dostrzegania obiektów czy przedmio
tów zabytkowych przez większość pyta
nych o to dzieci — to chyba najważniejszy 
wniosek wynikający z ankiety, której omó
wienie przedstawiamy na s. 3. Zwracamy 
też uwagę na artykuł napisany przez trochę 
starsze „dzieci” — studentów Instytutu Hi
storii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy 
w redakcji odbywali praktyki — na temat 
zabudowy Jastarni i Juraty (s. 16). W tym 
wypadku najważniejsze jest ich zaangażo
wanie w zbieranie materiałów do tej publi
kacji, bowiem —jak się okazuje — niewie
le informacji znajduje się w placówkach 
służby konserwatorskiej i archiwach. Swo

ją drogą jest to niezrozumiałe, że tak pięk
ne wille, reprezentujące różne style okresu 
międzywojennego, nie zostały dotąd zin
wentaryzowane i nie są objęte ścisłą ochro
ną. Jak wynika z artykułu, wiele z nich już 
zostało przebudowanych, inne czeka to sa
mo w najbliższych latach. Polecamy rów
nież artykuł o żydowskim cmentarzu w Ło
dzi (s. 13), wywiad z konserwatorem Tar
nowa na temat zabytków techniki (s. 23) 
oraz artykuł o polonikach w dalekim El Pa
so w Teksasie (s. 29).
W następnym numerze, oprócz rozważań 
czy potrzebne są zabytki, poznamy man. dol
nośląskie ambony-iodzie, warszawski foto- 
plastikon, zapomniane trakty Mazowsza 
oraz dużo dworów w różnych częściach kra
ju.

UWAGA CZYTELNICY!

Ze względu na konieczność zorientowania się w zasięgu czytelnictwa i sposobach 
zakupu „Spotkań z Zabytkami” prosimy wszystkich o wypełnienie poniższej ankiety, wy
cięcie jej i odesłanie pod adresem redakcji do 15 grudnia 1999 r. Wśród uczestników an
kiety rozlosujemy 5 bezpłatnych prenumerat „Spotkań z Zabytkami” w 2000 r. oraz 10 
książek z zakresu ochrony zabytków.

„Spotkania z Zabytkami” — kupuję w kiosku tak* nie*

„Spotkania z Zabytkami” — prenumeruję od roku przez:

Oficynę Wydawniczą „Amos”,* Pocztę Polską,* Ruch S.A.*

imię nazwisko  
(lub nazwa instytucji)

adres

‘niepotrzebne skreślić



Na pytanie dziennikarki tygodni
ka „Wprost” „Czy ludziom po
trzebne są zabytki” prof. Andrzej 
Rottermund, dyrektor Zamku 
Królewskiego w Warszawie, od
powiedział: ....Coraz więcej ludzi
rozumie, że jeżeli narody tracą 
pamięć, grozi im utrata istnienia, 
tradycji, kultury. Przekonują o tym 
konflikty wojenne. Z premedyta
cją zabytki niszczono w czasie II 
wojny światowej, ostatnio zaś 
podczas walk na Bałkanach. 
Niszczono je, chcąc zniszczyć 
naród. Coraz częściej zabytki 
przynoszą też korzyści ekono
miczne. Tam, gdzie są najwspa
nialsze zamki, pałace czy galerie, 
ruch turystyczny jest największy. 
A rozwój turystyki to pieniądze dla 
miast, samorządów lokalnych, 
biznesu..."

★ ★ ★

Wznowione zostały oficjalne pol
sko-rosyjskie rozmowy na temat 
restytucji polskich archiwaliów i 
dzieł sztuki znajdujących się w 
rosyjskich archiwach i zbiorach 
muzealnych. Strona polska liczy 
na zwrot m.in. antycznych waz z 
kolekcji Czartoryskich z zamku w 
Gołuchowie, „Madonny z Dzie
ciątkiem” Łukasza Cranacha, 
„Bolesława Chrobrego ze Świę
topełkiem przed wschodnią bra
mą w Kijowie” Jana Matejki, a 
także innych dziel sztuki i cen
nych archiwaliów. Strona rosyj
ska zobowiązała się do udostęp
nienia polskim ekspertom m.in. 
magazynów Ermitażu w Sankt 
Petersburgu oraz moskiewskie
go Muzeum Historycznego i Mu

zeum Sztuk Pięknych im. Puszki
na, a być może także archiwów, 
które mogłyby pomóc w identyfi
kacji zaginionych przedmiotów.

★ ★ ★

Podczas prac remontowych w 
kościółku z XVI w. w Łaziskach 
koto Wodzisławia odkryto stare 
polichromie. Przedstawiają one 
sceny ze Starego i Nowego Te
stamentu — Adama z Ewą, Kaina 
i Abla, Zwiastowanie, narodziny 
Jezusa i jego śmierć na krzyżu. 
Są też namalowane dwie posta
cie — kobieta i mężczyzna, 
prawdopodobnie fundatorzy ko
ścioła, a obok nich data „1560”. 
Polichromie znajdują się na pół
nocnej i południowej ścianie na
wy głównej; wykonane zostały 
bezpośrednio na drewnie, tech
niką tempery. Według specjalist
ki z biura Śląskiego Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków są 
to jedne z cenniejszych polichro
mii w Polsce.

★ ★ ★

Polscy muzealnicy boją się, że 
prywatyzacja może doprowadzić 
do utraty przez muzea większo
ści cennych eksponatów. Wielu 
spadkobierców właścicieli doma
ga się zwrotu zabytków. Potom
kowie Branickich chcą odebrać 
kolekcję obrazów, sreber, mebli, 
łącznie ponad 5 tysięcy obiektów 
z Muzeum w Wilanowie. Habsbu
rgowie żądają zwrotu 64 obra
zów i dwóch gobelinów z Wawe
lu. Andrzej Zamojski wystąpił o 
zwrot niektórych eksponatów z 
muzeum w Kozłówce. Według 
prof. Marii Poprzęckiej, prezesa 
Stowarzyszenia Historyków Sztu
ki, „właściciele mają prawo za
brać to, co do nich należy, ale 

trzeba też pamiętać, że w ciągu 
prawie 60 lat te kolekcje weszły w 
obieg dóbr narodowych. Polska 
jest krajem ubogim w dzieła sztu
ki i nie wyobrażam sobie — mówi 
prof. M. Poprzęcka — by miała 
zostać wywieziona ich reszta." 
Problem jest bardzo trudny. Nie 
ma nawet spisu dzieł, które ze 
względu na dobro dziedzictwa 
kultury narodowej nie powinny 
znaleźć się w zasobach prywat
nych, natomiast dobrze, że zna
ny jest już wykaz nieruchomości 
o szczególnym znaczeniu dla 
kultury polskiej, które nie zostaną 
zwrócone właścicielom po wej
ściu w życie ustawy reprywatyza
cyjnej. W grupie zespołów 
zabytkowych są: Wilanów, war
szawska Królikarnia, Łańcut, Nie
borów, Arkadia, Kozłówka, 
Pszczyna, Rogalin, Gołuchów, 
Opinogóra, Oporów, Pieskowa 
Skala.

★ ★ ★

Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami w swojej siedzibie w War
szawie wznowiło we wrześniu 
cykl wykładów prowadzonych 
pod nazwą „Spotkania w willi 
Struvego”. Pierwszy wykład po 
przerwie wakacyjnej miał tytuł 
„Architektura w Warszawie — ar
chitektura z Warszawy”, a wygło
szony został przez prof. dr. hab. 
Adama Milobędzkiego. Z kolei w 
październiku prof, dr hab. Jerzy 
Miziotek mówił o zabytkowych 
falsyfikatach. Następne tematy 
spotkań — to m.in.: „Plan miasta 
jako zabytek historii” (autor wy
kładu — prof, dr hab. Henryk 
Samsonowicz); „Pola elekcyjne i 
ich znaczenie dla rozwoju prze
strzennego Warszawy” (autor — 
prof, dr hab. Juliusz A. Chrościc- 
ki); „Początki polskiej architektu

ry z perspektywy millenium” (au
tor — prof, dr hab. Zygmunt 
Świechowski). Na wszystkich 
spotkaniach wykładom towarzy
szy żywa dyskusja.

★ ★ ★

W dniach od 6 września do 7 li
stopada 1999r. Muzeum Narodo
we w Warszawie zorganizowało 
wystawę „Ars Mitologica”, która 
poświęcona była recepcji mitolo
gii w sztuce od renesansu po 
modernizm, zwłaszcza w grafice 
europejskiej i sztuce zdobniczej 
tego okresu. Źródła tradycji an
tycznej ukazano na przykładach 
ceramiki i rzeźby starożytnej ze 
zbiorów warszawskiego Muzeum 
Narodowego. Tematyka mitolo
giczna grafiki, obejmującej arcy
dzieła sztuki włoskiej, francu
skiej, niemieckiej, holenderskiej, 
flamandzkiej, angielskiej, znala
zła odbicie w tytułach poszcze
gólnych części wystawy: Ilustra
cje, Alegorie i symbole, Dekora
cje, Portret. Wśród zabytków 
sztuki starożytnej eksponowane 
byty wazy greckie, figurki terako
towe i brązowe, rzeźby oraz frag
menty sarkofagów rzymskich. Z 
kolei jako przykłady występowa
nia tematyki mitologicznej w 
sztuce zdobniczej pokazano 
m.in. emalie z Limoge, brązy we
neckie, majolikę włoską, kamion
kę niemiecką, porcelanę mi
śnieńską, Wedgwood, figurki 
porcelanowe i fajansowe. Część 
obiektów zgromadzonych na wy
stawie nie była dotychczas ni
gdzie eksponowana.

przeglądy 
Poglądy

znaczek

„Spotkania z Zabytkami” 
Redakcja
ul. Piękna 44a
00-672 WARSZAWA
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Jak uczyć dzieci 
opieki nad zabytkami 
w chwili, gdy stajemy 
na krawędzi wieków? 
W następnym stuleciu 

obiektów i przedmiotów 
uznanych za zabytkowe 

może być więcej, 
chyba że tych starszych 

nie będzie już wcale...

Dzieci 
i ochrona 
zabytków

AGATA WÓJCIK 
PIOTR SZPANOWSKI

Truizmem jest stwierdzenie, że ochrona zabyt
ków ma sens i szansę powodzenia tylko wów
czas, gdy jej potrzebę dostrzega ogół społe
czeństwa, a nie jedynie wąska grupa specjali

stów, którzy pragnęliby ocalić je dla swych celów badaw
czych. Sami specjaliści i konserwatorzy nie będą w stanie 
otoczyć zabytków skuteczną opieką, jednak mogą i powin
ni pracować nad rozwijaniem i utrwalaniem postaw spo
łecznych. Wydaje się, że jedną z najskuteczniejszych me
tod uzyskania szerokiej świadomości potrzeby zachowania 
i konserwacji dziedzictwa kulturowego są działania eduka
cyjne, które przynieść mogą najlepsze efekty, zwłaszcza 
wtedy kiedy trafiają do dzieci. W związku z tym w 1998 r. 
Generalny Konserwator Zabytków postanowił dokonać 
wstępnego rozpoznania stanu świadomości potrzeby 
ochrony i opieki nad zabytkami wśród uczniów szkół pod
stawowych. Chodziło także o otrzymanie wskazówek na 
temat ewentualnych metod nauczania, które świadomość tę 
mogłyby rozbudzić. Na zlecenie GKZ opracowana została 
ankieta zatytułowana „Ochrona zabytków w programie 
szkolnym”. Badania przeprowadzono wśród uczniów 

uczestniczących w lekcjach muzealnych w Zamku Królew
skim w Warszawie. Była to klasa IV ze Szkoły Podstawo
wej nr 46 w Warszawie i klasa VII ze Szkoły Podstawowej 
w Sochaczewie. Grupa ta miała najczęstszy kontakt z 
ośrodkami muzealnymi i oznaczono ją mianem „grupy 1”. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Siedlcach (klasa 
V i VII) reprezentowali średniej wielkości miejscowość, 
gdzie dostęp do muzeów jest także osiągalny; uczniów na
zwano „grupą 2”. Uczniowie klas V, VII i VIII szkoły ze 
wsi Rudka Wolińska (gmina Wodynie, b. województwo 
siedleckie) reprezentowali miejscowość niewielką, o utrud
nionym dostępie do ośrodków muzealnych — określamy ją 
mianem „grupy 3”. Odpowiedzi dzieci na pytania ankiety 
analizowano według następujących kryteriów: 1) różnice w 
wypowiedziach warunkowane wiekiem; 2) różnice w wy
powiedziach warunkowane miejscem zamieszkania ankie
towanych i, co za tym idzie, łatwością dostępu do ośrod
ków muzealnych. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi 
stworzone zostały ich warianty, które ujęte w ramy staty
styczne dają pewien obraz stanu wiedzy i preferencji 
uczniów.
Pierwsze pytanie analizowanej ankiety brzmiało: „Co to 
jest, według Ciebie, zabytek?”. Zdecydowana większość 
ankietowanych, bez względu na miejsce zamieszkania, 
udzieliła odpowiedzi w najprostszym wariancie, który w 
przybliżeniu brzmial: „zabytek — to stara rzecz”■ Drugi 
wariant był rozwinięciem poprzedniego. Uczniowie próbo
wali w nim określić wiek „zabytku”, często więc padała od
powiedź: „zabytek — to stara rzecz, która ma..." i tu dzie
ci podawały liczbę lat oraz przykłady zabytków, np. garn
ki, piramidy, dworki. W wariancie trzecim, w którym naj
częściej wypowiadali się uczniowie z grupy 3, padały sfor
mułowania: ,nabytek — to rzecz, która mówi o naszej kul
turze ” lub „zabytek — to rzecz wpisana do rejestru zabyt
ków”.
W następnym punkcie ankiety dzieci miały podać przykład 
zabytku. Wymieniały tu przedmioty codziennego użytku: 
stare garnki, monety, ale również miecz, koronę, berło (po
dawane przede wszystkim przez dzieci z grupy 1). Fakt, że 
z zabytkiem dzieciom kojarzy się przede wszystkim archi
tektura oraz to, że ich odpowiedzi determinowane były 
przede wszystkim otoczeniem, w którym się wychowywa
ły, potwierdza przewaga odpowiedzi w wariancie drugim, 
w którym przykładem zabytku był np. dom, kamienica, 
dworek. Uczniowie podawali także nazwy budynków zna
nych im z ich otoczenia, np. Zamek Królewski, Kolumna 
Zygmunta, ratusz w Siedlcach itp. Natomiast wariant trze
ci obejmował różnego rodzaju „zabytki” rozumiane jako 
pomniki przyrody — jako zabytek podawane były przede 
wszystkim stare drzewa!
Na pytanie ankiety: „Czy kiedykolwiek słyszałeś o ochro
nie zabytków?” zdecydowana większość respondentów, 
bez względu na miejsce zamieszkania, odpowiedziała po
zytywnie. Także bez względu na wiek zdecydowana więk
szość dzieci słyszała o ochronie zabytków.
Dzieci przyznające się do zetknięcia z pojęciem ochrony 
zabytków miały szansę wyjaśnić jego znaczenie w odpo
wiedzi na pytanie: „Co rozumiesz pod pojęciem «ochrona 
zabytków»?” Zdecydowanie przeważały tu odpowiedzi w 
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wariancie pierwszym — dzieci w sposób poprawny defi
niowały pojęcie ochrony zabytków, padały sformułowania 
„konserwacja", „zabezpieczanie przed zniszczeniem”, 
„umieszczanie w muzem”. Wariant drugi zawierał nie tyl
ko poprawne wyjaśnienia hasła — uczniowie próbowali 
również umotywować swoją wypowiedź, wyprzedzając 
tym samym pytanie o sens ochrony zabytków, np. „należy 
zabezpieczać zabytki, bo świadczą o naszej kulturze ” lub 
„są cenne”, „powinny przetrwać jak najdłużej”.

Kolejne pytanie brzmiaio: „ Czy twoim zdaniem należy za
bezpieczać zabytki przed zniszczeniem?” Bez względu na 
miejsce zamieszkania uczniowie w zdecydowanej więk
szości odpowiadali pozytywnie. Podobnie jednomyślnie 
wypadają wyniki, jeśli rozpatrzymy je pod względem wie
ku ankietowanych. Zdecydowana większość zarówno dzie
ci starszych, jak i młodszych odpowiadała pozytywnie 
(starsi uczniowie w 97%, młodsi w 94%). Prośba o uzasad
nienie swego stanowiska dała przewagę wypowiedzi w wa
riancie, w którym dzieci motywowały swoją pozytywną 
odpowiedź w wymiarze emocjonalnym. Otóż zabytki nale
ży chronić „z myślą o dalszych pokoleniach”, „bo tworzą 
naszą kulturę”, „bo świat byłby nudny bez zabytków”. 
Następny poziom preferencji — to odpowiedzi należące do 
wariantu drugiego, w którym dzieci traktowały jednak za
bytki przedmiotowo — okazuje się, że należy je chronić 
„gdyż są cenne”, „bo są atrakcją turystyczną”, „podno
szą walory estetyczne miasta”. Wariant ten najczęściej po
jawiał się w grupie 1, co jest zrozumiałą konsekwencją 
miejsca zamieszkania, gdyż dla przynajmniej części tej 
grupy ankietowanych naturalnym tłem towarzyszącym za
bytkom są tłumy turystów. Intrygujący jest fakt, że wariant 
trzeci, niestety negatywny, nie znalazł wielu zwolenników 
w grupie 3, wybrali go natomiast ankietowani z grup 1 i 2 
mający częste kontakty z zabytkami, a uzasadniający bez
sensowność ochrony zabytków następująco: „nie wszystkie 
zabytki są tego warte”, „i tak w końcu wszystkie się roz
walą”, „jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto”.
W odpowiedzi na pytanie „ Czy chciałbyś uczyć się w szko
le o ochronie zabytków? ” możliwe były dwa warianty: po
zytywny i negatywny. W wypadku odpowiedzi na to pyta
nie różnice w wypowiedziach były mniej widoczne. Dzieci 
z grupy 1 wypowiadały się z niewielką przewagą w warian
cie pierwszym. Wśród dzieci z grupy 2 widoczna była prze
waga odpowiedzi negatywnych, być może wpływ na taki 
wynik miały odpowiedzi, w których grupa ta wypowiedzia
ła się w najwyższym procencie negatywnie o konieczności 
ochrony zabytków. Dzieci z grupy 3 były najbardziej pozy
tywnie nastawione do ewentualnych zajęć szkolnych, co 
jest swego rodzaju odbiciem stuprocentowego poparcia dla 
konieczności ochrony zabytków zadeklarowanego w odpo
wiedziach na pytanie poprzednie. Podobnie przedstawiają 
się wyniki rozpatrywane pod względem wieku ankietowa
nych. Ogólnie dzieci młodsze i starsze nastawione są pozy
tywnie do ewentualnych zajęć szkolnych poświęconych te
matyce ochrony zabytków.
Następne pytanie brzmiaio: „Jak powinny przebiegać lek
cje o ochronie zabytków?” Zebrane odpowiedzi można 
pogrupować w trzy warianty. Wariant pierwszy — to mało 

sprecyzowana wizja owych zajęć, najczęściej padały enig
matyczne stwierdzenia: muszą to być lekcje „ciekawe, in
teresujące”, ale na czym ma polegać ich „ciekawość”, te
go już dzieci nie precyzują, poza tym dają one wskazówki: 
„powinniśmy uczyć się dbać o zabytki", „konserwować 
je” itp. Wariant drugi, w którym największym entuzja
zmem i pomysłowością wykazały się dzieci z grupy 3, 
wskazuje, że uczniowie „domagają się” przede wszystkim 
wycieczek w plener, wizyt w muzeum, chcą, aby zabytek 
był obecny na lekcji, pojawia się też pomysł, aby zajęcia 
prowadził nie tylko nauczyciel, ale i archeolog! Zauważają 
też potrzebę pomocy naukowych (filmy, slajdy). Wariant 
trzeci „zjednoczył” w wypowiedziach dzieci z grup 1 i 2. 
Niestety, udzieliły one najwięcej odpowiedzi błędnych 
bądź odpowiedzi typu „jest to mi obojętne”, „nie mam 
zdania”. Wynikało to być może z ich negatywnego stosun
ku do takich zajęć w ogóle. Uczniowie z grupy 1 dali także 
najmniej odpowiedzi, które mogą być zaliczone do warian
tu drugiego, co wydaje się zaskakującym wynikiem, choć
by z tego względu, że ankieta wypełniana była w muzeum, 
a więc w miejscu sugerującym uczniom odpowiedź.

W dalszej części ankiety pytano: „Czy zajęcia o ochronie 
zabytków mogłyby zainteresować Ciebie i Twoich kole
gów?” , a odpowiedzi na nie były bardzo zróżnicowane w 
zależności od miejsca zamieszkania respondentów. Najbar
dziej równomiernie ułożyły się „za” i „przeciw” u uczniów 
z grupy 1. Wśród dzieci z grupy 2 więcej udzielono odpo
wiedzi negatywnych. Uczniowie z grupy 3 w zdecydowa
nej większości wypowiadali się pozytywnie. W odpowie
dziach na to pytanie pod względem wieku uczniów nie wy
stępują aż tak duże dysproporcje — dominował wariant po
zytywny. Uzasadnienia odpowiedzi na powyższe pytanie 
cechuje największe zróżnicowanie, uzyskano bowiem 
następujące warianty: wariant pierwszy obejmował odpo
wiedzi pozytywne, chociaż nieco enigmatyczne, tzn. pada
ły sformułowania typu: „jest to interesujące”, „mówi o 
naszej historii”. Wariant drugi można przeciwstawić wa
riantowi pierwszemu, zawierał on odpowiedzi negatywne, 
a jako argument dzieci podawały: „jest to nieinteresują- 
ce”, „jest to nudne”, „zajęcia wyglądałyby jak lekcje hi
storii”. Wariant trzeci zakładał, że nie powinno być ocen z 
takich zajęć. Wariant czwarty zawierał negatywne odpo
wiedzi z pojawiającym się przy okazji ciekawym uzasad
nieniem — dzieci uważały, że ewentualne zajęcia byłyby 
dla nich za trudne! Ostatni wariant (piąty) — to odpowie
dzi błędne, oznaczające brak danych lub przyznanie się 
dzieci, że nie umieją odpowiedzieć na to pytanie. Analizu
jąc te warianty pod względem miejsca zamieszkania ankie
towanych można stwierdzić dużą różnorodność w ich wy
borze. Grupa 1 ograniczyła się jedynie do pierwszych wa
riantów odpowiedzi. Warianty pozytywny i negatywny 
uzyskały podobną częstość występowania i nie ma tu zde
cydowanych preferencji. W porównaniu z 55% poparciem 
dla zajęć o ochronie zabytków wśród dzieci w odpowie
dziach na zadane pytanie, tylko 38% uczniów w uzasadnie
niu umiało swoje wypowiedzi właściwie umotywować. 
Dzieci z grupy 2 z kolei, w zdecydowanej większości wy
powiedziały się negatywnie — w sumie 50% uczniów de
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klarowało swoją niechęć do zajęć poświęconych ochronie 
zabytków. Odmiennie przedstawia się sytuacja w odniesie
niu do uczniów z grupy 3, którzy przeważnie wypowiadali 
się w wariancie pierwszym. W wypadku dzieci z grupy 3 
pojawia się również trzeci wariant odpowiedzi. Analiza 
wyników ankiety ze względu na wiek uczniów, w odróż
nieniu od danych uzyskanych z analizy ze względu na 
miejsce zamieszkania, pozwala uchwycić inne tendencje. 
Przede wszystkim pytanie, jak to miało miejsce wcześniej, 
przerosło dzieci młodsze, które traktują ochronę zabytków 
jako temat ciekawy, chociaż nie do końca dla nich jasny i 
zrozumiały. Natomiast dzieci starsze, w odróżnieniu od 
„maluchów", nie martwiły się, że temat będzie dla nich za 
trudny, ale za to zatroszczyły się, aby nie stawiano ocen z 
ewentualnych zajęć.

Podsumowując wyniki an
kiety, należy przede 
wszystkim zaznaczyć, że 
ankietowana grupa dzieci 
była zbyt mała, aby można 
było na podstawie jej 
wypowiedzi wyciągnąć 
wnioski dotyczące całego 
kraju. Natomiast sądzimy, 
że nawet tak ograniczone 
badanie ankietowe pozwala 
na sformułowanie pewnych 
istotnych wniosków, które 
powinny być następnie 
zweryfikowane podczas 
szerzej zakrojonych badań 
poziomu wiedzy i świado
mości dzieci. Zamiarem 
Generalnego Konserwatora 
Zabytków było przeprowa
dzenie takiego badania we
ryfikacyjnego w 1999 r., 
wykorzystując doświadcze
nia omawianego tu sonda
żu, co jednak w związku ze 
zmianami organizacyjnymi 
i personalnymi nie zostało 
niestety wykonane.

Na wstępie podsumowania 
należy podkreślić, że dzieci 
wykazują otwartość i chęć współpracy przy próbach zain
teresowania ich nowym tematem, ale pod warunkiem, że 
współpraca ta nie będzie wiązać się z obowiązkami szkol
nymi, ocenami i zajęciami w tradycyjnym ujęciu. Ucznio
wie wykazują zrozumienie dla zagadnienia, jakim jest 
ochrona zabytków i dostrzegają wagę problemu, jednocze
śnie wiele zagadnień ich przerasta. Zaobserwowano nie
umiejętność precyzowania przez nich poglądów, łatwe 
wpadanie w pułapkę własnych wypowiedzi, brak koncepcji 
rozwiązania stawianych przez ankietę problemów. Pomimo 
to wyniki ankiety uwiarygodnia fakt konsekwencji w odpo
wiedziach, ponieważ niektóre z pytań tworzą logiczny ciąg 

— jedno pytanie jest zachętą do wstępnej deklaracji stano
wiska rozwijanego w odpowiedzi na pytanie kolejne; jest to 
próba wiarygodności odpowiedzi, z której uczestnicy an
kiety potrafili wybrnąć. Analizując odpowiedzi ze względu 
na miejsce zamieszkania respondentów, można wyciągnąć 
następujące wnioski. Po pierwsze, wyniki badań dzieci z 
grup 1 i 2 są podobne, być może jest to efekt tego, że jed
na z ankietowanych klas grupy 1 — to uczniowie z Socha
czewa, czyli z miejscowości porównywalnej z miejscowo
ścią 2, tj. Siedlcami. Ogólnie, uczniowie z tych miejscowo
ści odpowiadają w sposób zwięzły, konkretny i prosty. Na
tomiast odmienne wyniki w wielu kwestiach prezentuje 
grupa 3 reprezentująca małą miejscowość, w której wiedza 
o zabytkach pochodzi nie z własnych obserwacji, lecz jest 

raczej wyuczona lub wy
czytana. Odpowiedzi ankie
towanych z tej miejscowo
ści świadczą nie tylko o 
szerokim poparciu dla za
gadnienia ochrony zabyt
ków, ale przede wszystkim 
o wysokim poziomie wie
dzy ogólnej. Jednocześnie 
zdarza się tu duży odsetek 
odpowiedzi błędnych. Wy
nika to z tego, że dzieci z 
miejscowości 3, dążąc do 
precyzowania wypowiedzi 
przy braku rozwiniętej 
umiejętności oddawania 
swoich myśli, często dawa
ły odpowiedzi błędne. 
Wypowiedzi dzieci analizo
wane pod kątem ich wieku 
nie różnią się zasadniczo. 
Zrozumiałe jest, że wypo
wiedzi dzieci młodszych 
naznaczone są pewną infan
tylnością, skłonnością do 
szukania rozwiązań naj
prostszych. Często „malu
chy” przyznają się do nie
umiejętności odpowiedzi na 
pytanie. Problemy sugero
wane przez ankietę przera
stają ich możliwości, dlate
go też pada tak dużo błęd

nych odpowiedzi. Uczniowie starsi również nie radzili so
bie z odpowiedziami, ale nie przyznawali się do tego 
otwarcie. Tam, gdzie „maluch” pisał „nie umiem odpowie
dzieć” , starszy uczeń twierdził: „nie mam zdania”. Może 
jest to skutek powtarzanej już kilkakrotnie opinii o braku 
umiejętności precyzowania samodzielnych poglądów. 
Ciekawe wyniki dala analiza odpowiedzi na pytanie: „Jak 
powinny przebiegać lekcje o ochronie zabytków?". 
Uczniowie „domagają się” przede wszystkim wycieczek w 
plener, wizyt w muzeum, chcą, aby zabytek byl obecny na 
lekcji, pojawia się też pomysł, aby zajęcia prowadził nie 
tylko nauczyciel, ale i archeolog, zauważają też potrzebę 
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pomocy naukowych takich, jak filmy i slajdy. Ogólnie jed
nak wydaje się, że uczniowie nie skorzystali z okazji, jaką 
dało im to pytanie, najczęściej potrafili jedynie enigma
tycznie stwierdzić, że zajęcia powinny być ciekawe. Naj
więcej inwencji wykazali uczniowie z miejscowości 3. na
tomiast pozostałe grupy wybierały warianty najprostsze, 
wymagające jedynie minimum wysiłku intelektualnego. 
Należy jednocześnie zaznaczyć, że dzieci wielokrotnie da
wały do zrozumienia, że nie lubią szkoły, zajęcia są nudne, 
mało interesujące, nie lubią się uczyć, mają za dużo zajęć.

Uczniowie, co jest zrozumiale, podawali dane, które w ja
kimś stopniu są odbiciem otaczającej ich rzeczywistości, 
np. efektem tego były odpowiedzi na pytanie „Podajprzy
kład zabytku ”, kiedy dzieci z grup 1 i 2 jako zabytek trak
towały przeważnie architekturę, co więcej — sięgały po 
konkretne przykłady owych zabytków, podając nazwy 
miejscowych atrakcji turystycznych. Dalszą konsekwencją 
odpowiedzi na to pytanie były odpowiedzi na pytanie 
kolejne „Czy Twoim zdaniem należy zabezpieczać zabytki 
przed zniszczeniem? Uzasadnij odpowiedź”, w których 
uczniowie z wcześniej wspomnianych grup uzasadniali ko
nieczność ochrony zabytków ich atrakcyjnością turystycz
ną. Bardzo dobrze rokującym zjawiskiem jest fakt prawie 
stuprocentowego poparcia dla pozytywnych wariantów od
powiedzi na pytania „Czy kiedykolwiek słyszałeś o ochro
nie zabytków?” i „Czy Twoim zdaniem należy zabezpie
czać zabytki przed zniszczeniem?” Jeśli chodzi o kwestię 
ewentualnego wysiłku, jaki mieliby uczniowie ponieść w 
ramach uzyskiwania wiedzy na powyższe tematy, to odpo
wiedzi pozytywne stanowią zaledwie połowę wszystkich, 
np. pytania „Czy chciałbyś uczyć się w szkole o ochronie

Spotkanie z książką

Folwarki

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemyślu Rolno-Spożyw
czego w Szreniawie kontynuuje wydawanie serii Dawne 

budownictwo folwarczne - Majątki Wielkopolskie. W 1995 r. pisa
liśmy o dwóch publikacjach z 1994 r. (Powiat Gostyński i Powiat 
Pleszewski), od 1996 r. ukazały się trzy kolejne tomy: Powiat 
Ostrowski (1996), Powiat Leszczyński (1996) i Powiat Kościański 
(1998). To monumentalne opracowanie pod redakcją naukową 
prof, dra Jana Skuratowicza wydawane jest dzięki dofinansowa
niu Ministerstwa Kultury i Sztuki, Stowarzyszenia Konserwato
rów Zabytków oraz w dwóch wypadkach Wydziału Kultury i 
Sportu byłego Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. Tomy te — 
podobnie jak poprzednie — zawierają inwentaryzatorski opis 
każdego założenia folwarcznego, w tym poszczególnych obiek
tów oraz informacje historyczne i budowlane. W wielu wypad
kach dla zilustrowania kompozycji tych założeń posłużono się 
zdjęciami lotniczymi, planami i wycinkami map. Ta dotychczas 
prawie zupełnie nie dostrzegana architektura, zwykle przesło
nięta bogatą architekturą pałacu, dworu czy założeniem parko
wym, dzięki pracy inwentaryzatorów ze szreniawskiego mu
zeum zyskuje wymiar bezprecedensowy. Warto przypomnieć, 
że badawczy program muzeum w Szreniawie obejmie teren ca
łej Polski, (td) 

zabytków? ” i „ Czy zajęcia o ochronie zabytków mogłyby 
zainteresować Ciebie i Twoich kolegów? ”.
Najbardziej zastanawiający jest fakt, że na odpowiedzi 
uczniów z miejscowości 1 nie wpłynęły w wyraźny sposób 
lekcje muzealne. Wprawdzie ich tematem nie była nigdy 
ochrona zabytków sensu stricto, jednak wydawałoby się, 
że same okoliczności wizyty w muzeum w jakiś sposób 
mogły sugerować, podpowiadać, pomagać w wyborze od
powiedniego wariantu odpowiedzi. Tak się nie stało i nale
żałoby zapytać, dlaczego? Bardzo możliwe, że dzieciom po 
prostu muzeum nie kojarzy się w sposób oczywisty z ideą 
ochrony zabytków.
Biorąc pod uwagę opinie i nastroje dzieci, ewentualny pro
gram, jaki miałby wprowadzić je w problematykę ochrony 
zabytków, musiałby być realizowany przez szkoły w ścisłej 
współpracy z urzędami ochrony zabytków lub ośrodkami 
muzealnymi. W optymalnej sytuacji proponowane zajęcia 
powinny odbywać się w terenie i to z wykorzystaniem wie
dzy i przygotowania osób związanych z ochroną zabytków, 
np. archeologów. Można by organizować takie zajęcia w 
muzeach, gdzie prowadzone byłyby przez wspomniane 
wyżej osoby. Wariant mniej optymalny zakładałby, aby za
jęcia odbywały się w szkole. W takiej sytuacji należałoby 
zapewnić dzieciom kontakt z autentycznymi zabytkami, 
które powinny być przynoszone na lekcje, a to oznacza 
również obecność np. pracownika muzeum. Zajęcia takie 
mogliby prowadzić nauczyciele, ale należałoby najpierw 
przygotować ich do tego merytorycznie i zasugerować im 
odejście od szkolnej rutyny. Uczniowie raczej niechętnie 
braliby udział w zajęciach umieszczonych w ramach lekcji 
wychowawczej lub lekcji historii, gdyż obawiają się nada
nia zajęciom charakteru „typowo szkolnego”. Z analizy an
kiety wynika, że dzieci, niestety, nie lubią szkoły, dlatego 
też osoba z zewnątrz, która nie kojarzy się z lekcjami, ze 
stopniami, ze szkołą, zyskałaby ich większą aprobatę, a co 
za tym idzie sam temat okazałby się wart zainteresowania. 
Osoba prowadząca takie zajęcia powinna potraktować je 
fakultatywnie, na zasadzie wolnego wykładu, co byłoby 
nowością dla uczniów przyzwyczajonych do zajęć stereo
typowych.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że sukces w propagowaniu 
idei ochrony i opieki nad zabytkami zależy jednak nie 
tylko od tego, czy uda się wprowadzić do programu 
szkól oddzielne zajęcia - ważne jest również, by proble
matyka ta pojawiała się w programie takich lekcji, jak: 
historia, środowisko, geografia, wiedza o społeczeństwie 
czy język polski. Wynika to z faktu, że zabytki są produk
tami całego kompleksu zjawisk, wespół z którymi tworzą 
określoną kulturę, stymulują one także poczucie tożsamo
ści i przynależności do wspólnoty regionalnej czy państwo
wej. Zabytków i problemu ich ochrony nie można więc roz
patrywać w oderwaniu od innych elementów edukacji 
ogólnohumanistycznej.

Agata Wójcik 
Piotr Szpanowski
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Wokół jednego zabytku

Klejnot z Kupidynem

Klejnot w kształcie lecącego amorka z dolnej części sukienki rubinowej obrazu Matki Bożej w klasztorze na Jasnej Górze

„Chłopczyk z rączką uzbrojoną 
Skoczył byt mi raz na łono, 
I złapawszy mnie za szyję, 
Ukazał strzaleczek dwoje. 

Wiesz kogo nimi przeszyję? 
Temiry serce i twoje." 

Stanislaw Trembecki Kupido

Wczasach nowożytnych, w okre
sie szczególnej świetności eu
ropejskiego jubilerstwa reali
zowane były w sztuce złotniczej coraz to 

nowe tematy. Wyrażały one, żywe w 
tamtej epoce, treści sakralne, mitologicz
ne, alegoryczne i symboliczne. Poczesne 
miejsce wśród wyrobów jubilerskich zaj
mowała też tematyka miłosna. Obok 
przedstawień nawiązujących jeszcze do 
wzorów starożytnego Rzymu, jak zawie
szenia w kształcie serc czy pierścionki 
„ręka w rękę”, ukazujące dwie złączone 
dłonie, pojawiły się około 1600 r. klejno
ty wyobrażające uskrzydlonego nagiego 
chłopczyka w locie z lukiem i strzałami, 
identyfikowanego jako bóg miłości — 
Kupidyn. W mitologii rzymskiej Kupi- 
dyn, podobnie jak Amor, był odpowied
nikiem greckiego Erosa. Trafiał z łuku 
strzałami miłości w serca bogów i śmier
telnych. Przedstawienie Kupidyna, znane 
z niezliczonych wizerunków na wazach i 
w antycznym malarstwie ściennym, 
wskrzeszone zostało przez twórców quat
trocento. W ciągu XVI w. temat ten zdo
był odbiorców w całej Europie, w złot- 
nictwie zaistniał w warsztatach poludnio- 
woniemieckich i włoskich.
Trzy obecnie znane zawieszenia z Kupi
dynem wiąże się właśnie z warsztatami 

niemieckimi. Jedno z nich zdobi sukien
kę rubinową obrazu Matki Boskiej Czę
stochowskiej. w inwentarzu skarbca ja
snogórskiego z 1731 r. wzmiankowane 
jako dar księżnej Jabłonowskiej (bez 
imienia). Wysadzane rubinami, diamen
tami i perłami, pokryte białą, zieloną i 
błękitną emalią, datowane jest na prze
łom XVI i XVII w. Drugi kupidynek 
przechowywany jest w skarbcu muzeum 
w Ermitażu w Sankt Petersburgu. Trzeci, 
zachowany w całości z łańcuszkami i 
górnym ogniwem, znajduje się w Mu
zeum Rzemiosła Artystycznego w Buda
peszcie. Pochodzi z kolekcji rodziny Es
terhazych, a w inwentarzu określony zo
stał jako „Amor w locie”, wyrób nie
miecki z około 1600 r. Górną część ogni
wa stanowi para emaliowanych gołąb
ków. co sugeruje, że mógł to być klejnot 
zaręczynowy.
Niemal identyczne opracowanie wszyst
kich trzech kupidynków, zaprojektowa
nych w ten sposób, że ich lot i strzały 
skierowane są zawsze w kierunku serca 
osoby noszącej je, technika wykonania, 
dobór kamieni i emalii wskazują na po
chodzenie z tego samego — jak dotych
czas — anonimowego warsztatu nie
mieckiego.
Klejnot z Kupidynem znany jest też z 
ikonografii. Pięknym przykładem jest za
wieszenie na piersiach Katarzyny 
Ostrogskiej z jej portretu datowanego na 
około 1597 r., przechowywanego w Mu
zeum Narodowym w Warszawie. Zawie
szenie przedstawia lecącego, uskrzydlo
nego chłopczyka mierzącego z łuku. Ku

pidyn jest w tym portrecie jednym z ele
mentów bogatej symboliki miłosnej, jaką 
anonimowy malarz ukazał obok innych 
symbolicznych przedstawień miłosnych 
w hafcie sukni i pozostałych klejnotów, 
w jakie ubrana jest Katarzyna.
Klejnot z Kupidynem nie należał chyba 
do rzadkości. Świadczą o tym wzmianki 
w inwentarzach ruchomości. I tak „za
wieszenie z Cupidynem, w którym 36 dy- 
amencikow a 16 rubinków”, szacowane 
na 200 talarów, figuruje w inwentarzu 
klejnotów księżnej Neuburskiej, królew
ny polskiej, Anny Katarzyny Konstancji, 
córki Zygmunta III Wazy i Konstancji 
Austriaczki. „Cupidyn sadzony rubinka- 
mi i diamencikami, których nie dostaje 
trzech albo czterech ” zapisany został w 
Inwentarzu akcesyjnym kaplicy Doma- 
galiczów we Lwowie, pochodzącym z lat 
1645-1702. Znalazł się tam jako voto: 14 
stycznia 1656 r. Jej Mość P. Belzecka „iż 
wstała z choroby (...) do obrazu Naj
świętszej Panny oddala votum złote”. 
Ten sam chyba klejnot wymieniany jest 
w Inwentarzu złota tejże kaplicy z 1672 
r. jako „Kupido szmelcowany, zloty z dia
mencikami i z rubink(ami) z perełkami". 
Szczęśliwie zachowane aż trzy tego ro
dzaju zabytki, stanowiące fragment sze
rokiego nurtu tematyki mitologicznej w 
złotnictwie nowożytnym, są unikatowy
mi dziełami poszerzającymi wiedzę na 
temat historii klejnotów późnorenesanso- 
wych.

Ewa Letkiewicz
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Krassowscy czy Wiśniewscy?

Na terenie dawne
go starostwa bar
skiego w woje

wództwie podolskim 
(obecnie obwód Winnic
ki), trzy kilometry od dro
gi prowadzącej z Nowej 
Uszycy przez Zamiechów 
do Baru, położona jest 
wieś Biliczyn. Autobus 
tam nie dojeżdża, od 
głównej drogi trzeba iść 
piechotą. Może właśnie 
dlatego zachował się we 
wsi w niezłym stanie pa
łac, wzniesiony na po
czątku XIX w. przez mar
szałka szlachty, Józefa 
Mikołaja Krassowskiego. 
Dobra barskie wraz z Bi- 
liczynem początkowo by
ły własnością Lubomir
skich (od 1774 r., przed
tem należały do staro
stwa). Później, przez kil
ka pokoleń należały do 
Krassowskich. Według 
Romana Aftanazego 
ostatnią właścicielką mia
ła być Maria z Krassow
skich Wężykowa. Tym
czasem nauczyciel ze 
szkoły mieszczącej się od 
dawna w pałacu z całym 
przekonaniem jako wła
ścicieli pałacu i wsi Bili
czyn wymienia rodzinę 
Wiśniewskich. Nauczy
ciel ów, Stanislaw Broni
sław Lubieniecki (ma pol
skie imiona i nazwisko, 
ale nie poczuwa się do 
związków z Polską), po
wiedział mi też, że nie-

1

dawno do Biliczyna przy
jechał prawnuk ostatniego 
właściciela, również o na
zwisku Wiśniewski. Nie 
zgłaszał żadnych preten
sji, był zadowolony, że 
pałac przetrwał i że nadal 
jest użytkowany. Komu 
więc wierzyć, R. Aftana- 
zemu, który opisy pała
ców opierał często tylko

na rozmowach ze spotka
nymi w Polsce ludźmi czy 
też urodzonemu tam, 
miejscowemu nauczycie
lowi?
Pałac biliczyński prze
trwał prawie niezmienio
ny obie wojny światowe. 
Jest to budynek wzniesio
ny na planie prostokąta, 
dziewięcioosiowy, syme-

1. Patac 
w Biliczynie
2. Budynek 

tzw. koniuszni
(zdjęcia: 

Zbigniew 
Hauser)
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tryczny,od strony podjaz
du parterowy, od ogrodu 
natomiast, ze względu na 
znaczny spadek terenu, 
dwukondygnacyjny. Na
krywa go gładki dach 
czterospadowy. Fasadę 
akcentuje portyk o czte
rech kolumnach korync- 
kich ze stylizowanymi ka
pitelami. W trójkątnym 
frontonie widnieją tarcze 
herbowe na tle panoplii. 
Środkowe panneau po
między drzwiami a mały
mi, poziomymi oknami 
mezzanina pokrywają 
sztukaterie przedstawiają
ce boginię Fortunę z ro
giem obfitości jadącą na 
rydwanie — symbol 

zmienności losu. W ele
wacji ogrodowej dominu
je trójosiowy ryzalit środ
kowy. Jego kondygnacja 
dolna podzielona jest pi- 
lastrami toskańskimi, 
spiętymi u góry półkoli
stymi gzymsami. Kondy
gnację górną zdobią pila- 
stry korynckie oraz trzy 
wysokie i wąskie ostrołu- 
kowe okna. To jedyny 
neogotycki akcent w ze
wnętrznej architekturze 
pałacu. Ryzalit ten zdobił 
kiedyś balkon otoczony 
żeliwną balustradą, z któ
rego pozostały tylko po
kryte reliefem kroksztyny. 
Pałac zajmują obecnie 
trzy instytucje: szkoła. 

klub i biblioteka. Pokaza
no mi tylko cztery po
mieszczenia, należące do 
szkoły i klubu. Dekoracją 
sali pierwszej jest ośmio
ramienna rozeta o moty
wie kwiatów i plecionki. 
Salę drugą zdobią rozeta 
w obramieniu girland 
oraz dwie nadokienne 
maski, a także kominek. 
W sali trzeciej (klub) 
znajduje się wielki figu
ralny fryz stiukowy, dwie 
rozety oraz fryz podsufi- 
towy, a w czwartej — 
neogotycki fryz kwiatowy 
oraz dwie maski pod- 
okienne. We wszystkich 
pomieszczeniach stoją 
piece kaflowe pomalowa

ne na zielono; zachowały 

się też sklepione piwnice. 
Pałac otacza park z frag
mentami starodrzewia. Na 

prawo od bramy wejścio
wej stoi wydłużony budy

nek dawnej „koniuszni” z 

boniowanymi narożnika
mi i ośmiokolumnowym 

podcieniem.

„Miejscowa ludność — 

powiedział mi na zakoń
czenie zwiedzania Stani

sław Lubieniecki — do

brze wspomina panów 
Wiśniewskich, bo byli 

ludzcy i sprawiedliwi”.

Zbigniew Hauser

Obrońcom Kresów

Dwadzieścia kilometrów 
od Baranowicz, w po

bliżu skrzyżowania szosy 
brzeskiej z drogą do Słoni- 
mia, na skraju wsi Brzozów
ka, w lesie za stawem stoi 
pomnik. Niełatwo go odna
leźć, ale gdy już trafi się na 
właściwą, zagubioną w 
gąszczu polanę, wrażenie 
jest niemałe. Na wysokim 
cokole wznosi się kilkume
trowy, czterostronny krzyż z 
kamiennych bloków. Na co
kole pod płaskorzeźbionym 
laurowym wieńcem wyraź
nie widoczny napis: POLE
GŁYM 78. SŁUCKIEGO PP. 
19 LIPCA 1920 R. KOLEDZY. 
Obok znajdujemy nikłe już 
ślady około dziesięciu żoł
nierskich mogił, ujętych w 
betonowe obramienia.
78. pułk piechoty, zwany 
stuckim, w latach Drugiej 
Rzeczypospolitej stacjonu
jący w Baranowiczach, to
czył w lipcu 1920 r. w skła

dzie 4. Armii ciężkie walki z 
nacierającymi wojskami bol
szewickimi. Zgodnie z roz
kazem z 16 lipca wycofywa
no się na linię rzeki Szczary, 
oddalonej od Brzozówki o 
15 km, aby tam zatrzymać 
nieprzyjacielską ofensywę. 
Bój z 19 lipca ubezpieczał 
ten odwrót. Później, po zwy
cięstwie, poległych pocho
wano tam, gdzie w obronie 
Kresów walczyli i postawio
no im pomnik.
Po 1939 r., szczęśliwym 
zrządzeniem losu, nikt nie 
próbował go zniszczyć - 
choć groby zostały sprofa
nowane i rozkopane. Widać 
w głębi lasu nie rzucał się w 
oczy. Nadszarpnięty przez 
czas stoi więc do dziś, w za
pomnieniu, z którego warto 
go wydobyć.

Jarosław Komorowski

(fot. Jarosław Komorowski)
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Angielski styl pod Wilnem

Ostatnia przed Wil
nem duża stacja 
kolejowa, położo
na niespełna dwadzieścia 

kilometrów na południowy 
zachód od stolicy Litwy — 
to Landwarów, zwany także 
Landwarowo (lit. Lentva- 
ris). Z okien stojącego po
ciągu można dostrzec wyła
niającą się w oddali spośród 
bujnej zieleni, wysmukłą 
wieżę, przypominającą po
dobne budowle z Wysp 
Brytyjskich, stanowiącą do
minantę zespołu palacowo- 
-parkowego rodu Tyszkie
wiczów, herbu Leliwa.

Niewielki pałacyk w stylu 
neogotyckim wybudował tu 
około 1850 r. Józef hrabia 
Tyszkiewicz wkrótce po na
byciu posiadłości. Następny 
właściciel — znany kolek
cjoner sztuki Władysław 
Tyszkiewicz — w latach 
osiemdziesiątych gruntow
nie przekształcił budowlę w 
stylu późnego gotyku an
gielskiego według projektu 
Belga de Waegha, przy 
współudziale Tadeusza 
Roztworowskiego i być 
może — Leandro Marco
niego; hrabia Tyszkiewicz 
osobiście kierował przebu
dową.
Piętrowy gmach obcowano 
czerwoną cegłą. Otwory 
okienne i drzwiowe obra
mowano piaskowcem, któ
rego użyto także do wyko
nania innych elementów 
zdobniczych: rozet, bonio- 
wania oraz tarcz z herbami: 
Leliwa Tyszkiewiczów, 
Szreniawa Lubomirskich i 
Pobóg Horwattów. Ponad 
pałacem górowała sześcio- 
kondygnacyjna wieża z ga
lerią widokową, nakryta 
spiczastym, ośmiobocznym 
hełmem. Podobne cztery 
niewielkie hełmy umiesz
czono w narożach. Na co

1. Widok pałacu 
w Landwarowie

kołach balustrady balkonów 
fasady ustawiono figury 
czterech wiatrów, pocho
dzące z warszawskiego pa
łacu Dtickerta. Liczne ele
menty wyposażenia spro
wadził Władysław Tyszkie
wicz z Włoch. Na szczegól
ną uwagę zasługiwały dę
bowe drzwi wejściowe, po
chodzące z Palazzo dei 
Mercanti z Bolonii; po 1920 
r. zostały sprzedane do 
zamku królewskiego w 
Warszawie, następnie

zniszczone w czasie drugiej 
wojny światowej. We wnę
ce ponad nimi umieszczono 
popiersie króla Jana III So
bieskiego. Także drzwi we
wnętrzne (30) zakupiono w 
Italii. W funkcjonalnie za
projektowanym wnętrzu za
instalowano nowoczesne 
urządzenia sanitarne. Licz
ne dzieła sztuki zdobiące 
landwarowską rezydencję 
pochodziły m.in. z medio
lańskiego antykwariatu 
„Warowland” (odwrócona 

nazwa Landwarów), nale
żącego do Władysława 
Tyszkiewicza (przebywał 
na zesłaniu we Włoszech, 
oczekując na amnestię po 
wyroku za działalność poli
tyczną w Rosji w latach 
1904-1906).
W 1915 r. rezydencję zajęły 
wojska rosyjskie na siedzi
bę sztabu korpusu. Znaczna 
część dzieł sztuki, wywie
ziona na polecenie Rosjan 
w głąb kraju, przepadła w 
1917 r. Nieliczne — ukryte

10
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w wileńskim pałacu Tysz
kiewiczów — ocalały i po 
zakończeniu działań wojen
nych zdobiły kolejne war
szawskie mieszkania Wła
dysława Tyszkiewicza i je
go spadkobierców. Pałac 
zdewastowano, a łapówka 
wręczona kozakowi ocaliła 
budowlę przed wysadze
niem w powietrze. Trudno
ści ekonomiczne sprawiły, 
że w okresie międzywojen
nym gmachu nie odbudo
wano, a tylko zabezpieczo
no przed dalszą rujnacją. Po 
zakończeniu wojny pałac 
zrekonstruowano, nadbudo
wano jeszcze jedno piętro i 
urządzono w nim siedzibę 
dyrekcji nowej fabryki dy
wanów.

Położoną na niewielkim 
półwyspie rezydencję ota
cza z trzech stron sztuczne 
jezioro (zwane Landwarow- 
skim), utworzone przez do
prowadzenie kanałem wód 
z odległego o kilka kilome
trów Jeziora Trockiego 
(Galve). Jedynie szeroka 
grobla obsadzona po bo
kach włoskimi topolami łą
czy ją z pobliskim mia

steczkiem. Neogotycką bu
dowlę posadowiono na nie
wysokiej skarpie; kilkadzie
siąt stopni prowadzi nad 
wodę. Otaczający ją park 
stworzy! nadworny ogrod
nik rodziny Tyszkiewi
czów, światowej sławy 
francuski projektant i teore
tyk terenów zielonych po
chodzenia belgijskiego 
Eduard Francois Andre 
(1840-1911), wcześniej 
znany jako twórca ogrodów 
w Monte Carlo i Paryżu, a 
także parków w rezyden
cjach Tyszkiewiczów w Za- 
troczu i Połądze.

Niegdyś do siedziby prowa
dziła duża neogotycka bra
ma, pochodząca z czasów 
Józefa Tyszkiewicza, 
zwieńczona potężną spiżo
wą postacią konia. Obok 
ustawiono włoskie rzeźby 
przedstawiające postaci mi
tologiczne. Na skarpie, ła
godnie opadającej ku wo
dzie, urządzono „rond-po- 
int”, dziś osłonięty wysoki
mi drzewami, z widokiem 
na jezioro. Otaczała go ka
mienna balustrada ozdobio
na figurkami amorków i

2. Elewacja 
ogrodowa 
pałacu z wieżą

3. Fragment 
parku
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konchą z głową Niccolo 
Machiavellego, obecnie za
stąpiona kamienno-cegla- 
nym ażurowym murkiem z 
kamiennymi wazami na po
stumentach. Olbrzymi ga
zon w kształcie zbliżonym 
do koła, otoczony drogą 
wysypaną piaskiem, zacho
wał swój charakter. Podzie
lono go na partery drzewa
mi (obecnie pozbawione 
dywanowych klombów 
kwiatowych), pośrodku 
których ustawiono kolumny 
z osiemnastowiecznymi 
wazonami. Nie zachowały 
się także liczne rzeźby i po
mniki (popiersie zmarłego 
w 1656 r. biskupa Jerzego 
Tyszkiewicza), często przy
wożone z Włoch. Osobli
wością rezydencji landwa- 
rowskiej była aleja wysa
dzona włoskimi topolami, 
prowadząca do grobli. 
Drzewa sadzili tu krewni i

4. Dawny gmach 
„Riviery”

5. Budynek 
gospodarczy 

(zdjęcia: 
Jolanta 

B. Kucharska)

przyjaciele Tyszkiewiczów, 
o czym informowały 
umieszczone tabliczki. Ka
mienny mur oddzielał dzie
dziniec od dawnych budow
li gospodarczych: młyna 
wodnego, spichlerza, stajni 
oraz chlewni, które jeszcze 
w 1988 r. wykorzystywano 
jako magazyny; dziesięć lat 
później były już tylko ruiną.

Inny fragment landwarow- 
skiego parku, zwany 
„Szwajcarią”, urządził 
współpracownik Edwarda 
Andre — ogrodnik francu
ski Bouisson de Coulomb. 
Przepływający tam kanał 

doprowadzający wodę do 
jeziora zamknął czynną do 
dziś kaskadą, pod którą la
tem urządzano kąpiele. 
Drugą kaskadę umieścił w 
sztucznej grocie.

Nad brzegiem jeziora, w 
pobliżu ujścia kanału 
wzniesiono niewielki budy
nek z czerwonej cegły z 
trójosiową fasadą. Pomię
dzy oknami umieszczono 
dwa atlanty, wzorowane na 
podobnych rzeźbach z fasa
dy Tyszkiewiczowskiego 
pałacu w Wilnie, prawdo
podobnie podtrzymujące 
niewielki daszek lub balko
nik. Budowlę tę, występują
cą w materiałach litewskich 
jako kawiarnia „Riviera”, 
po wojnie zamieniono na 
sklep. Dziś otwory okienne 
i drzwiowe zabito deskami. 
Dawne budynki folwarczne 
pełnią funkcję domów 

mieszkalnych. W głębi par
ku zachowała się kilkupię
trowa wieża, stanowiąca 
pozostałość po zameczku z 
XVII w., staraniem Józefa 
Tyszkiewicza przebudowa
na w stylu neogotyckim z 
przeznaczeniem na kaplicę. 
Z kolei Władysław Tysz
kiewicz wykorzystał ją na 
mieszkania dla służby. 
Przeciwległą stronę jeziora 
porastały drzewa, które w 
latach siedemdziesiątych 
zastąpione zostały przez ty
powe budynki mieszkalne 
nowego Landwarowa.
Na początku naszego stule
cia Władysław Tyszkiewicz 
ufundował w Landwarowie 
kościół Objawienia NP Ma
rii, neoromański w formie, 
konsekrowany dopiero w 
1952 r.

Jolanta B. Kucharska
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Akcja cmentarze

Żydowski cmentarz w Łodzi

Powstanie w końcu XIX 
w. nowego cmentarza ży
dowskiego w Łodzi spo
wodowane było wzrostem po

pulacji ludności wyznania moj- 
żeszowego na terenie miasta. 
Miejscem ich pochówku, jak i 
innych łodzian, były powstające 
lub poddawane modernizacji 
cmentarze. Jedną z takich ne
kropolii jest mieszczący się 
obecnie w północnej części 
dzielnicy Bałuty (Marysin) 
otwarty 10 listopada 1892 r. no
wy cmentarz żydowski. Dzień 
ten jest również dniem zamknię
cia starego i przepełnionego już 
kirkutu (obecnie nieistniejące
go) mieszczącego się przy daw
nej ul. Wesołej.
Nowy cmentarz ma formę niere
gularnego wieloboku, wydłużo
nego w kierunku północ-połu
dnie, podzielonego murem we
wnętrznym na część wschodnią 
i zachodnią. Układ przestrzenny 
całego założenia określają dwie 
osie. Pierwszą stanowi biegnąca 
z południa na północ od bramy 
głównej do domu przedpogrze- 
bowego droga wewnętrzna, dru
gą — umieszczona w kierunku 
wschód-zachód, wpływająca na 
usytuowanie kwater grzebal
nych główna aleja cmentarza, 
przedłużona krótkim odcinkiem 
od bramy wewnętrznej do wspo
mnianego domu przedpogrzebo- 
wego. Podzielenie nekropolii 
murem wewnętrznym wynika z 
przepisów rytualnych. Zarówno 
pojedynczy grób, jak i cmentarz, 
chociaż uznawane za nieograni- 
czenie trwałe oraz — o ile znana 
jest ich lokalizacja i nie zaistnia
ły określone wyjątki — nienaru
szalne, są nieczyste, a także czy
nią nieczystym każdego, kto 
znalazłby się w odległości 4 łok
ci (około 2 m) od nich. Szcze
gólne ograniczenia dotyczą ko- 
henów, potomków rodów ka
płańskich, którym wolno prze
bywać na cmentarzu jedynie na 
pogrzebie swych bliskich krew
nych, zajmując przy tym miej
sce znacznie oddalone od grobu. 
Według przepisów zabezpiecze
niem przed skalaniem się nie
czystością związaną z obecno
ścią zwłok oraz miejscem ich 
spoczynku jest ściana domu lub 
murowane ogrodzenie — cmen
tarny mur wewnętrzny, stąd je
go ważność oraz fakt, że w wy-

1. Zewnętrzna brama 
wjazdowa
2. Fragment muru 
wewnętrznego

padku każdej nekropolii starano 
się wznieść go w pierwszej ko
lejności. Lokalizacja cmentarza 
na niewielkim wzniesieniu mia
ła na celu uniknięcie dość kło
potliwego zabiegu ekshumacji, 
wymaganej w wypadku podmy
cia miejsca pochówku wodą, a 
przy jej określaniu dbano o za
chowanie odległości co naj
mniej 25 m od najbliższych do
mów.
Wydzielenie przestrzeni wolnej 
od skalania nieczystością, za
mkniętej pomiędzy murem ze
wnętrznym a wewnętrznym, 
tworzy na terenie nekropolii wy
raźnie dwie strefy: wschodnią 
oraz zachodnią, stanowiącą wła
ściwy cmentarz. Z zabudowań, 
mieszczących się niegdyś w 
części wschodniej, w skład któ
rych wchodziła mykwa, dom 
obsługi cmentarnej, budynki go
spodarcze oraz dom przedpo- 
grzebowy, zachował się jedynie 
ten ostatni. Jest to fundacja 
wdowy po Hermanie Konsztat,
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Miny, która w zamian za wy
dzielenie składającego się z 
ośmiu pojedynczych kwater 
miejsca na grób rodzinny, prze
kazała 18 000 rubli na rzecz po
wstałego w 1896 r. komitetu bu
dowy domu przedpogrzebowe- 
go. Darowizna ta obwarowana 
została prawem do umieszcze
nia na fasadzie obiektu napisu w 
język1’ polskim „Fundacja 
H.M. Konsztat", na co jednak 

nie zezwoliły ówczesne władze 
miejskie; do 1918 r. widniał on 
w zapisie rosyjskim.
Otwarcie domu przedpogrzebo- 
wego odbyło się w 1898 r. Jest 
to budowla jednokondygnacyj
na, wzniesiona z czerwonej ce
gły na planie wydłużonego pros
tokąta, trzytraktowa, z silnie 
wysuniętym ryzalitem środko
wym, usytuowana w niewielkiej 
odległości od muru zewnętrzne

go. Jej środkową część stanowi 
wielka hala, do której z dwóch 
stron przylega po pięć pomiesz
czeń przeznaczonych do przy
gotowania pochówku zmarłych 
— część męska od północy i 
żeńska od południa. Proste wnę
trze hali pokrywa strop utworzo
ny z połaci dwuspadowego da
chu, wspartych dwiema ażuro
wymi podporami. Wnętrze 
oświetlane jest przez umiesz

czoną nad trojgiem drzwi prze
szkloną, stalową konstrukcję, 
pierwotnie będącą zarówno je
dynym źródłem światła, jak i 
istotnym elementem kompozy- 
cyjno-dekoracyjnym fasady. 
Elewacja zewnętrzna członowa
na jest płyciznami, zamkniętymi 
lukami oślego grzbietu. Szczyty 
schodkowe na narożach i kro- 
ksztyny gzymsu, podobnie jak 
w zespołach bramnych, nawią-
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3. Dom przedpogrzebowy
od strony bramy wewnętrznej
4. Grobowiec rodziny 
Silbersteinów
5. Kuta krata ogrodzenia 
grobowca Konsztatów
6. Grobowiec Stillerów
7. Grobowiec-mauzoleum 
Izraela i Leonii Poznańskich; 
widoczne kolumny 
podtrzymujące gzyms,
na którym wspiera się kopula

(zdjęcia: Olga Chotecka)

zują do gotyku. Hala otwiera się 
na zewnątrz trzema wyjściami 
skierowanymi na bramę wiodą
cą do alei głównej cmentarza. 
Równocześnie z budową domu 
przedpogrzebowego zaczęto 
wznosić mur wewnętrzny, a 
wraz z nim wewnętrzną bramę. 
Składa się ona z trzech przejść: 
wysoko wypiętrzonego główne
go oraz, dwóch bocznych furt, 
zamkniętych lukami oślego 
grzbietu. Ciekawym jej elemen
tem są żeliwne wrota części 
środkowej, dekorowane tarcza
mi Dawida oraz motywami ro
ślinnymi. Pozostałością pier
wotnej zabudowy nekropolii 
jest także brama wjazdowa, 

składająca się z wysokiej, za
mkniętej pełnym lukiem części 
środkowej obustronnie flanko
wanej dwoma ślepymi skrzydła
mi bocznymi.
Oprócz spotykanych na cmenta
rzu macew i sarkofagów czy też 
wznoszonych na grobach rabi
nów i cadyków oheli, zachowa
ła się na nim znaczna liczba 
ozdobnych grobowców. Zloka
lizowane wzdłuż drogi głównej 
świadczą dziś nie tylko o miej
scu pochówku danej osoby czy 
jej społecznym prestiżu, lecz 
również o panujących tenden
cjach w architekturze i sztuce 
zdobniczej w czasie ich powsta
wania. Rozwój cmentarza przy- 
padł na lata 1892-1914. Jest to 
okres stopniowego zanikania to
lerancyjnego dla odmienności i 
różnorodności historyzmu. W 
formach nagrobnych znajdują
cych się na terenie nekropolii 
nie sięgał on do motywów sztu
ki romańskiej, gotyku czy rene
sansu. nawiązując ze sztuki no
wożytnej jedynie do bogatej or
namentyki i zdobnictwa baroku, 
obficie korzystając ze wzorów 
antycznych. Dowolne zestawie

nie klasycznych porządków ar
chitektonicznych. jak i ich po
szczególnych elementów oraz 
detali dawało w rezultacie dzie
ła o dużej oryginalności archi
tektonicznej. Zastosowana przy 
ich wykończeniu cała gama 
szlachetnych marmurów i grani
tów zarówno krajowych, jak i 
zagranicznych, wraz z odlewa
nymi w spiżu inskrypcjami oraz 
kutymi elementami żelaznymi 
były jej dopełnieniem. W kon
wencji tej wykonano m.in. gro
bowce fundatorki domu przed
pogrzebowego Miny i jej męża 
Hermana Konsztatów. rodziny 
Jarocińskich, a także Silberstei- 
nów.
Pierwszy z wymienionych gro
bowców, wykonany z czarnego 
polerowanego granitu, tworzą 
dwa rzędy kolumn w porządku 
toskańskim z belkowaniem wy
kończonym trójwrąbem. Cieka
wa jest tutaj bogato zdobiona 
motywami roślinnymi kuta ba
lustrada. której każdy poszcze
gólny element zwieńczony zo
stał kunsztownie wykonanymi 
trzema główkami maku — sym
bolami ciszy i snu. Grobowiec 
rodziny Jarocińskich — to przy
wodzący na myśl ruiny antyczne 
szereg kolumn z białego mar
muru podtrzymujących belko
wanie i kiedyś połączonych tral- 
kową balustradą, z której pozo
stały jedynie fragmenty. Kon
strukcja ta. tak samo jak zbudo
wany na planie krzyża greckie
go ze schodkowym, obficie de
korowanym szczytem i wykoń
czony karraryjskim marmurem 
grobowiec rodziny Silberstei
nów, pochodzi z 1900 r.
Około 1902 r. pojawiają się 
pierwsze formy nagrobne z wy
raźnym wpływem secesji. Spo
tkać wśród nich możemy zarów
no płyty nagrobne, jak i obeliski 
czy zaczerpnięte z architektury 
starożytnego Egiptu pylony, a 
także mauzoleum. Wszystkie te 
obiekty mają mniej lub bardziej 
przekształcone przez artystycz
ną wyobraźnię ich twórców, ce
chy tego stylu. Są one dziełem 
rzemieślników, artystów i archi
tektów polskich i zagranicz
nych. Przykładem może być po
chodzący z 1906 r. grobowiec 
rodziny Stillerów, na którym 
możemy odnaleźć sygnaturę Ot
to Richtera z Berlina. Pylon sta
nowi tu ramę, w której umiesz
czono spiżową płytę z reliefo
wym motywem drzewa, z roz
winiętą i ozdobioną liśćmi koro
ną. Ciekawym obiektem pocho
dzącym z tego samego roku jest 
grobowiec rodziny Rappapor- 
tów. Otoczony z trzech stron że
lazną balustradą, uatrakcyjniają

cą całą konstrukcję, ma statycz
ną i symetryczną sylwetkę na
grobka, której secesyjny charak
ter podkreślają umieszczone w 
górnej centralnej części, nawią
zujące do świata roślinnego or
namenty.
W 1903 r. powstała najokazal
sza budowla cmentarza — mau
zoleum zmarłego w 1900 r. Izra
ela Kalmanowicza Poznańskie
go i jego żony Leonii. Wykona
ny z szarego granitu i wzniesio
ny na planie kola grobowiec za
projektowany został prawdopo
dobnie przez architekta Adolfa 
Zeligsona, będącego wraz z 
geometrą Zenonem Kułakow
skim autorem prac budowla
nych i ziemnych prowadzonych 
na cmentarzu w latach 1892- 
1899. Daleko posunięta trans
formacja klasycznych proporcji 
i stylizowanej doryckiej kolum
nady, podtrzymującej wraz z 
czterema skarpowymi filarami 
umieszczoną na masywnym 
gzymsie schodkową kopułę, na- 
daje tej budowli osobliwy wy
gląd. bowiem elementy zaczerp
nięte z antyku współistnieją tu z 
secesyjnymi. W czaszy kopuły 
znajduje się mozaika ułożona 
przez znaną wenecką firmę An
drea Salviatiego. Umieszczone 
pod nią sarkofagi wyszły spod 
dłuta znanego łódzkiego warsz
tatu kamieniarskiego A. Urba
nowskiego.
Wybuch drugiej wojny świato
wej oraz wypadki po nim nastę
pujące rozpoczęły schyłek świet
ności cmentarza. W 1980 r. wpi
sano go do rejestru zabytków, a 
prace konserwatorskie i porząd
kowe są prowadzone od 1983 r. 
Trzy lata temu dwa podmioty 
prawne: Gmina Łódź, oraz Orga
nization of Former Residents of 
Lodz z Izraela utworzyły Funda
cję Monumentum ludaicum Lo- 
dzense, mającą na celu odnowie
nie i ocalenie pomników kultury 
żydowskiej. Zadaniem Fundacji 
jest przywrócenie świetności tej 
jedynej w swym rodzaju nekro
polii. Podjęto prace renowacyj- 
no-konserwatorskie przy gro
bowcach rodziny Silbersteinów i 
Jarocińskich, odnowiono ohel ra
bina Mosze Eliasza Halpcma. 
podjęto odbudowę murów cmen
tarnych i oczyszczono część 
cmentarza ze zbędnej zieleni. 
Niestety, jak twierdzą kierujący 
Fundacją, działania te stanowią 
przysłowiową kroplę w morzu 
potrzeb, na cmentarzu bowiem 
znajduje się około 180 000 na
grobków, w tym 100 grobów 
uznanych za zabytki.

Włodzimierz 
Wrzesiński
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Jastarnia i Jurata

Pierwsza pisemna wzmian
ka o Jastarni pochodzi z 
1378 r. Wydany wtedy 
przez wielkiego mistrza Winry- 

cha von Kniprode dokument na
dający prawa miejskie Helowi 
wymieniał miejscowość Oster- 
nas. Nazwa ta pochodzi z języka 
staro-gómo-niemieckiego i ozna
cza „gniazdo leżące na wscho
dzie”. Inne tłumaczenia łączą ją z 
imieniem pogańskiego bożka Ja- 
strzeboga, któremu Kaszubi od
dawali cześć na początku wio
sny, z jaskrami, polnymi kwiata
mi, zwanymi przez mieszkańców 
tego terenu właśnie jastrami, czy 
wreszcie z kaszubskimi Jastrami, 
czyli Wielkanocą. W 1466 r. na 
mocy drugiego pokoju toruńskie
go Jastarnia wraz z Pomorzem 
Gdańskim wróciła po ponad 150 
latach do Polski i stanowiła wte
dy część starostwa puckiego. W 
1526 r. Zygmunt Stary nadał kil
kunastokilometrowy odcinek 
Półwyspu Helskiego miastu 
Gdańsk i granica podzieliła osa
dę na dwie części. Od tej pory 
jedna z nich zwana była Jastarnią 
Pucką, druga zaś — Gdańską, 
potem Borem. Od drugiej poło
wy XVIII w. Jastarnia Pucka 
miała kaplicę (zbudowaną w la
tach 1755-1761), ufundowaną 
przez Urszulę z Potockich Prze- 
bendowską. Po pierwszym roz
biorze Polski pucka część miej
scowości stała się własnością 
Prus, jej losy podzieliły w 1793 r. 
także ziemie należące do Gdań
ska. W okresie wojen napoleoń
skich osada weszła w skład tery
torium Wolnego Miasta Gdań
ska, potem znów wróciła pod za
bór pruski. W latach 1835-1836 
zbudowano tu drewniany ko
ściół, cztery lata później erygo
wano parafię. Po zakończeniu 
pierwszej wojny światowej za
częto rozwijać infrastrukturę pół
wyspu. W 1922 r. powstała linia 
kolejowa łącząca Puck z Helem, 
rok później rozpoczęto budowę 
„Jastamickiego Letniska”, w któ
rym miały się znaleźć pensjona
ty, hotele i domki letnie. W 1935 
r. Jastarnia miała już ponad 70 
willi. W latach 1926-1938 po
wstał nowoczesny port rybacki, z 
którego podczas sezonu wyru
szały także statki wycieczkowe. 
W tym czasie funkcję probosz
cza parafii w Jastarni pełni! 
ksiądz Paweł Stefański, który był 
autore:.. Wspomnień z Jastarni 
1917-1939; przybliżył w nich 

międzywojenne dzieje regionu, 
zwyczaje ludności i stopniowy 
rozwój nadmorskich osad do ran
gi miejscowości wypoczynko
wych. Po drugiej wojnie świato
wej Jastarnia dalej pełniła funk
cję letniska. Poza sezonem 
mieszkańcy zajmowali się rybo
łówstwem, powstał wtedy zakład 
przetwórstwa rybnego. W 1972 r. 
Jastarnia otrzymała prawa miej
skie.
W latach 1931-1932 zbudowano 
murowany kościół Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Panny. Wiel
ki wkład przy wznoszeniu świą
tyni wniósł wspomniany pro
boszcz Paweł Stefański. Świąty
nia uzyskała ostateczny kształt w 
1956 r., kiedy wybudowano za
kończenie wieży i hełm zapro
jektowany przez Kazimierza Ma
cura. W neobarokowym wnętrzu 
uwagę zwraca piękna ambona w 
kształcie łodzi żaglowej, wyko
nana po 1932 r. przez Mikołaja 
Cichosza. Znajdują się tu także 
dwa barokowe obrazy: jeden z 
nich, przeniesiony z kościoła w 
Pucku, to „Trójca Święta” z po
łowy XVII w., drugi zaś, nama
lowany w 1769 r. — to Matka 
Boska „Świętolipska” z Dzie
ciątkiem. Całości dopełniają wi
traże i stacje drogi krzyżowej, 
które powstały w latach 1954- 
1958 według projektu Adama 
Bunscha.
W miasteczku zachowało się 
wiele tradycyjnych domów ry
backich. Najstarszy z nich, wy
budowany w pierwszej połowie 
XIX w. znajduje się przy ul. 
Rynkowej 10. Reprezentuje on 
częściową konstrukcję szkieleto
wą, wypełnioną pobielonymi ce
głami, częściowo jest drewniany. 
Do Katalogu Zabytków Sztuki w 
Polsce wpisana jest pochodząca 
z tego samego okresu podobna 
chata przy ul. Nadmorskiej 1. W 
starej części miasta znajdują się 
także murowane domy rybaków, 
zbudowane z czerwonej cegły, 
m.in. budynki przy ul. Ogrodo
wej 22 i 36. Niektóre z nich prze
budowywano w latach trzydzie
stych naszego stulecia, do tych 
remontów używano białej cegły. 
Nie brak tu przedwojennych pen
sjonatów. Jeden z nich — „Po- 
morzanka” — znajduje się przy 
ul. Ogrodowej 20. Przed drugą 
wojną światową należał do 
mieszkańca Jastarni, Pawła Seli
na, który oprócz prowadzenia 
dwóch pensjonatów, był ryba-
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1. Jastarnia, 
kościół Nawiedzenia 

Najświętszej Marii Panny
2-6. Jastarnia, pensjonaty: 
„Battyk” (2), „Kasztelanka” 

(„Gryf”) (3), 
„Janina” (4), „Neptun” (5) 

i „Pomorzanka” (6)
7. Jastarnia, rybackie domy 

przy ul. Ogrodowej

kiem łodziowym, zajmował się 
sprzedażą węgla, potem zaś pie- 
kamictwem i restauracją „Pod 
Łososiem” przy ul. Ogrodowej 7. 
Ciekawie przedstawiają się losy 
dzisiejszej „Kasztelanki” przy ul. 
Portowej. Jest to usytuowany 
wśród drzew budynek z 1928 r„ 
który zgodnie z przedwojennymi 
planami miał 24 pokoje. Skrom
na attyka zasłania płaski dach. 
Według przedwojennego projek
tu miał on mieć tylko 15 cm spa
du, co miało umożliwić umiesz
czenie na nim kawiarni z wido
kiem na zatokę i port. W lewym 
skrzydle obiektu znajduje się 

parterowa jadalnia. Przed wojną 
pensjonat nosił dwie nazwy: naj
pierw „Oko”, potem „Gryf”. Był 
to wtedy chyba najbardziej pe
chowy ośrodek wypoczynkowy 
w całym mieście. Jego budowę 
rozpoczęto w 1928 r„ prowadzili 
ją panowie Głowacki i Klimkow
ski, którzy nie należeli do ludzi 
uczciwych. Mimo tego budowa 
doprowadziła ich do ruiny finan
sowej i wielkich długów, bo
wiem w budynku wybuchały po
żary, a zła konstrukcja dachu po
wodowała częste zalewanie po
koi gościnnych. Chybione i nie- 
realizowane we właściwej porze 

inwestycje przysparzały coraz to 
nowych strat. Przykładem może 
być jadalnia, którą zaczęto budo
wać w czerwcu, nie zdążono z 
zakończeniem robót przed sezo
nem wakacyjnym 1928 r. i w re
zultacie tego lata nie otworzono 
pensjonatu. Po bankructwie obu 
panów obiekt stał się własnością 
Banku Gospodarstwa Krajowe
go, który zezwalał na organizo
wanie w nim obozów dla mło
dzieży i studentów. Potem miał 
jeszcze trzech właścicieli pry
watnych i co najmniej jednego 
dzierżawcę. Inne istniejące do 
dziś przedwojenne pensjonaty —
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to „Bałtyk” (ul. Bałtycka 10, 
obecnie znajduje się w nim apte
ka), „Janina” (ul. Portowa 9, 
obecnie kino), „Neptun” (Plac 
Necla 5, obecnie pensjonat o tej 
samej nazwie należący do kato
wickiej „Hydrobudowy”), wresz
cie „Adria”, w którym obecnie 
mieszczą się sklepy.
Jurata ma o wiele krótszą historię. 
22 lutego 1928 r. powstała firma 
z kapitałem założycielskim mi
lion złotych, rozdzielonym na 10 
tysięcy akcji, po 100 zł każda. 
Przedsiębiorstwo to stawiało 
sobie za cel wybudowanie nowo
czesnego ośrodka wypoczynko

wego i uzdrowiskowego, bo
wiem już wtedy odkryto panują
cy w tym regionie znakomity mi
kroklimat, który działa leczniczo 
na dolegliwości górnych dróg 
oddechowych, nadciśnienie i 
otyłość. Ogłoszono konkurs na 
nazwę zdrojowiska. Nazwa ta 
miała kojarzyć się z polskim wy
brzeżem, a także być łatwa do 
wymówienia dla obcokrajow
ców, na których pobyt bardzo li
czono. Główną nagrodę w wyso
kości 500 zł otrzymała pewna na
uczycielka, która zaproponowała 
imię Juraty, słowiańskiej boginki 
Bałtyku. Nową miejscowość na

zwano więc Jurata, a samą spół
kę: „JURATA. Uzdrowisko na 
półwyspie Helu. Spółka Akcyj
na”. Pakiet większościowy miał, 
zdaniem księdza Pawła Stefań
skiego, najpierw pan Lewin, po
tem firma „Gokkes. Polsko-Ho
lenderskie Towarzystwo Ekspor
towe”. Funkcję rezydenta pełni! 
początkowo gen. Zwierzchow- 
ski, następnie mecenas Bolesław 
Zandberg (późniejszy sekretarz 
generalny Zrzeszenia Polskich 
Hoteli Turystycznych), wreszcie 
p. Radwan. Jurata rozrastała się 
szybko. Wille wypoczynkowe 
budowała w niej powołana przez

8.9. Jurata, pensjonaty: 
„Battyk” (8) i „Floryda” (9) 
(zdjęcia: Ewa Reda, 
Robert Gucman)

mecenasa Zandberga całkowicie 
zależna od „Juraty” spółka „Po
morski Przemysł Budowlany”. 
Prawo do budowy mieli też pry
watni inwestorzy, którzy wy
dzierżawiali od ,Juraty” działki 
budowlane. Ceny dzierżawy by
ły bardzo wysokie, kształtowały 
się od 10 zł za metr kwadratowy. 
Pod koniec lat trzydziestych sta
ły w Juracie około 82 domy, 
większość z nich stanowiły pen
sjonaty. Od strony Zatoki Puc
kiej umieszczono molo, a perłą 
osady był nowoczesny hotel „Li
do”, w którym znajdowało się 
100 miejsc noclegowych. Obiekt 
ten oddano do użytku 1 lipca 
1933 r. Do pokoi podłączona zo
stała bieżąca zimna i ciepła wo
da, hotel dysponował też central
nym ogrzewaniem i wentylacją. 
Krążąca wśród wczasowiczów i 
okolicznych mieszkańców plotka 
głosiła, że budowa hotelu po
chłonęła w sumie ponad 600 ty
sięcy zł. Jedna osoba płaciła tu za 
dobę 17 zł, a w wypadku, gdy 
wynajmowała pokój z łazienką 
— 24 zł. W Juracie spędzało 
urlopy wielu znanych ludzi, na 
czele z prezydentem Ignacym 
Mościckim. Fotoreportaż o jego 
pobycie zamieścił miesięcznik 
„Morze” w jednym z numerów z 
1938 r. W tym i w następnym ro
ku gościł tu także Wojciech Kos
sak, który zatrzymywał się w 
willi przy ul. Świętopełka 13. Po 
zakończeniu wojny władze naj
pierw ustanowiły przymusowy 
zarząd nad pensjonatami, a na
stępnie wywłaszczyły dawnych 
właścicieli. Czasy te nie odcisnę
ły jednak znaczącego piętna na 
uzdrowiskowej zabudowie Jura
ty. Zmiany nastąpiły dopiero po 
1989 r., kiedy dokonano poważ
nej przebudowy „Lido” i „Wiel- 
kopolanki”. W jej wyniku oby
dwie budowle zatraciły swój 
pierwotny charakter. Inne ośrod
ki wypoczynkowe, jak mieszczą
cy się przy ul. Ratibora „Bałtyk”, 
a przy ul. Mestwina „Tamara” 
czy przypominający nieco wa
gon kolejowy ośrodek PKP „Flo
ryda”, nie zmieniły swego przed
wojennego wyglądu. Obecnie 
trwa przebudowa i unowocze
śnianie pensjonatu „Mrozik”, 
który podobnie jak „Bałtyk” po
wrócił do poprzednich właścicie
li.

Ewa Reda 
Robert Gucman
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Pałac w Świdnie

S widno — to niewiel
ka wieś położona 
nad Pilicą na zachód 

od Białobrzegów (woj. ma
zowieckie). Znajduje się tu 
pałac o niebanalnej archi
tektonicznej „osobowości”. 
Prace budowlane przy 
wznoszeniu tego obiektu 
rozpoczęto na zlecenie wo
jewody rawskiego Stanisła
wa Antoniego Świdzińskie- 
go w pierwszej połowie 
XVIII w. i kontynuowano 
je, z przerwami, aż do po
czątku XIX w. Po Świdziń- 
skich właścicielem Świdna 
został Michał Stadnicki, a 
później — od połowy XIX 
w. do 1945 r. — majątek 
należał do rodziny Boniec
kich; będąc w rękach tej ro
dziny, w 1937 r. został od
restaurowany.
Pałac stanowi zwartą bryłę, 
pod względem cech stylo
wych nawiązującą zarówno 
do założeń baroku, jak i 
klasycyzmu. Ukształtowa
ny na planie prostokąta, w 
którego regularności wy
łom czynią jedynie dwa 
wydatne ryzality usytuowa
ne na osi centralnej w ele
wacji frontowej i ogrodo
wej. Dwukondygnacyjna 
fasada pałacu skierowana 
jest na północ, podczas gdy 
elewacja ogrodowa ma — 
na skutek nierówności tere
nu — trzy kondygnacje, zaś

1.2. Elewacja ogrodowa 
(południowa) (1) 

i elewacja frontowa 
(północna) pałacu (2)

(zdjęcia: 
Witold P. Glinkowski)

19



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

jej ryzalit otwiera się w 
stronę ogrodu widokowym 
tarasem, spoczywającym na 
arkadowych lukach. Pod
czas ostatniego remontu 
usunięto znad tarasu wspar
te na wysokich slupach 
drewniane zadaszenie, co 
wyraźnie poprawiło urodę 
elewacji. Taras zdradza nie
zwykle podobieństwo do 
innego, zdobiącego ogrodo
wą elewację pałacu w Sta
roźrebach koło Płocka 
(zwłaszcza arkady w typie 
tzw. serlian, czyli arkady 
flankowane po bokach 
dwoma wąskimi otworami, 
podtrzymujące oba tarasy), 
co sugerowałoby udział w 
projektowaniu obu budyn
ków tego samego architek
ta. Gdyby pominąć archi
tekturę tarasu, lukarny w 
wysokim czterospadowym 

dachu, naczółki ponad 
oknami parteru oraz brak w 
fasadzie kolumnowego por
tyku, można by doszukiwać 
się wielu analogii między 
bryłą pałacu a realizacjami 
późnoklasycy styczny mi, 
jak np. Sierniki (1786 r.) — 
arch. J.Ch. Kamsetzera, al
bo Bejsce (ok. 1802), Pła- 
wowice (ok. 1804) czy 
Młochów (ok. 1806) — 
arch. J. Kubickiego.
W rozkładzie wnętrz pałacu 
dominuje układ dwutrakto- 
wy, przy czym klatki scho
dowe ulokowano pomiędzy 
traktami, tuż przy elewa
cjach bocznych, zapewnia
jąc im w ten sposób natural
ne oświetlenie z okien. Pia
no nobile zajmuje wysoki 
parter pałacu (od ogrodu 
staje się piętrem), a do jego 
głównych akcentów należy 

reprezentacyjna sień oraz 
owalna sala balowa z cieka
wym rokokowym komin
kiem. Trakty wyższej kon
dygnacji — zawierające po
koje gościnne (kondygnacja 
mezzaninowa) — oddzielo
ne są od siebie korytarzem 
(podobnie, jak w kolebko
wo sklepionej piwnicy).
Po wojnie pałac ulegał sys
tematycznej dewastacji, 
trwającej aż po lata siedem
dziesiąte, kiedy odnowiono 
go oraz przystosowano do 
potrzeb ówczesnego gospo
darza — Instytutu Chemii 
Fizycznej PAN. Obecnie 
adaptacja pałacu na cele 
konferencyjno-hotelowe, a 
także rekreacyjne jest na 
ukończeniu. Pokoje zaopa
trzono w węzły sanitarne i 
wyposażono w estetyczne, 
nie kłócące się z duchem 

Dzieci w pałacu
Opuszczony od kilku 

lat klasycystyczny 
patac w Biatochowie 

(pow. grudziądzki) został 
właśnie odnowiony dzięki 
staraniom władz oświato
wych (właścicieli zabyt
ku). Obiekt ten, stojący na 
uboczu głównych tras ko
munikacyjnych, jest sto
sunkowo mało znany. Już 
w czasach krzyżackich 
wioska była własnością 
rycerską. Pod koniec XV 
w. majętność nabył Paweł 
z Dąbrówki, herbu Chole
wa, którego potomkowie 
przyjęli nazwisko Biato- 
chowskich. Rodzina ta 
utrzymała się na tamtej
szych dobrach do drugiej 
potowy XVII w. Potem ma
jętnością władali Borow
scy, Czarlińscy i Dąbscy. 
Paweł hrabia na Lubrańcu 
Dąbski w 1777 r., a więc w 
czasie okupacji pruskiej, 
sprzedał dobra biało-

chowskie królowi Fryderyko
wi II, a w 1800 r. Fryderyk 
Wilhelm III podarował je 
Henrykowi von Klingraffowi. 
Nie ma wątpliwości, że już w 
XVI i XVII w. stal tu dwór rodu 
Biatochowskich. Remonto
wany, przebudowywany i od
nawiany przetrwał zapewne 
do początku XIX w. (w czasie 

wojen napoleońskich i bloka
dy twierdzy Grudziądz w 
1807 r. we dworze biato- 
chowskim kwaterował gen. 
Marian Rouyer). Murowany, 
klasycystyczny patac zbudo
wano około potowy XIX w. 
Jest to budowla jednopiętro
wa na pianie prostokąta, z 
wysuniętą ponad pierwsze 

obiektu meble. Przyziemie 
mieści stylowy drink-bar 
wraz z dwiema jadalniami. 
Wokół pałacu roztacza się 
park krajobrazowy o po
wierzchni 6 ha, zaopatrzo
ny w neogotycką stróżówkę 
przy bramie wjazdowej. 
Opodal znajdziemy klasy
cystyczny spichlerz oraz 
kilka dziewiętnastowiecz
nych budynków mieszkal
nych. Park opada tarasowo 
w kierunku doliny Pilicy, a 
jego oś zamyka od południa 
staw. Założenie parku w 
pierwszej połowie XIX w. 
wiąże się z inicjatywą ów
czesnych właścicieli, Mi
chała Stadnickiego i jego 
drugiej żony, Marianny z 
Chełmickich.

Witold P. Glinkowski

piętro trójkątną facjatą od 
frontu i parterowym tara
sem od strony ogrodowej. 
Do 1945 r. patac i majątek 
ziemski należał do nie
mieckiej rodziny Falken- 
hayn. Po 1945 r. przez 
wiele lat mieścił się tu 
Państwowy Dom Dziecka, 
a na przełomie lat osiem
dziesiątych i dziewięć
dziesiątych ośrodek wy- 
poczynkowo-szkoleniowy 
Pomorskiej Odlewni i 
Emalierni w Grudziądzu. 
Potem obiekt stał pusty i 
niszczał. Dopiero w 1998 
r. znalazły się fundusze na 
kapitalny remont, a po je
go zakończeniu umiesz
czono w pałacu ponownie 
Dom Dziecka.

Henryk Kamiński

(fot. Henryk Kamiński)
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Akcja dwory

Laskowa — uratowany dwór

Wieś położona jest 
bardzo malowni
czo w dolinie 
rzeki Łososiny, przy drodze 

biegnącej z Limanowej do 
Łososiny Dolnej i dalej do 
Nowego Sącza. Znajduje 
się tu obiekt należący do 

twierdzają to późniejsze 
dokumenty wymieniające 
m.in. Piotra z Laskowej 
(1479), Jana Laskowskiego 
(1523), Marcina i Sebastia
na Laskowskich (z lat 
1613-1661). Ostatnimi wła
ścicielkami Laskowej z ro
du Laskowskich były córki 

Andrzeja Laskowskiego: 
Anna i Katarzyna wraz ze 
swymi mężami — Karolem 
Ślepowrońskim i Toma
szem Wieyskim. W 1688 r. 
Laskowa sprzedana została 
biskupowi krakowskiemu 
Janowi Małachowskiemu. 
Rok później przekazał on

posiadłość krakowskiemu 
klasztorowi misjonarzy 
zwanych lazarystami, spro
wadzonych w 1651 r. z 
Francji przez Marię Ludwi
kę, żonę króla Jana Kazi
mierza. Od tego też czasu 
Laskową określano w do
kumentach jako wieś „Ich- 

1. Dwór
w Laskowej
2. Kapliczka 
dworska
(zdjęcia: 
Zbigniew 
El Ina in)

najcenniejszych w skali 
kraju — dwór z XVII w., 
położony na skraju rozle
głego niegdyś założenia 
parkowo-ogrodowego.
Laskowa istniała już na po
czątku XIV w., kiedy była 
wsią szlachecką. Pierwszy 
znany dokument odnoszący 
się do Laskowej pochodzi z 
1420 r. Wynika z niego, że 
Klemens de Kandzierein- 
sky sprzedał połowę wsi ry
cerzowi Jakuszowi de Las- 
soczyce. Tenże Jakusz dał 
początek rodowi Laskow
skich z ziemi nowosądec
kiej, do którego wieś nale
żała przez trzysta lat. Po- 2

mościów Księży Francu
zów ”. W ich rękach Lasko
wa pozostawała do 1781 r., 
do czasu sekularyzacji dóbr 
zakonnych przez władze 
austriackie. Administrację 
przejętego majątku powie
rzono urzędowi cyrkularne
mu w Bochni, który z kolei 
sprzedał go na początku 
XIX w. rodzinie Skrzyń
skich. W połowie tego stu
lecia odkupiony został 
przez Konrada Żochow- 
skiego, potem przez Zyg
munta Michałowskiego 
(zm. 1942); Michałowscy 
przebywali tu do 1945 r.
Wśród resztek parku krajo-
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brązowego z okazami wie
kowych drzew, m.in. wspa
niałych lip, w stosunkowo 
dobrym stanie i tylko z nie
wielkimi przekształceniami 
przetrwał dwór, zbudowa
ny przez Laskowskich, je
den z najoryginalniejszych 
zabytków budownictwa 
dworskiego. Wzniesiony 
został prawdopodobnie w 
1677 r., co wynika zarówno 
z danych historycznych, jak 
też zachowanej daty wyry
tej na zastrzale więźby da
chowej. Najstarszy zapis 
dotyczący dworu pochodzi 
z 1687 r. w Inwentarzu wsi 
Dolnej Laskowej: „na
przód dwór jest ze wszyst
kim z iednej strony otynio- 
ny”.
Dwór reprezentuje skromną 
siedzibę szlachecką. Wznie

siony jest na planie prosto
kąta zbliżonego do kwadra
tu, drewniany, o konstruk
cji zrębowej, jednokondy
gnacyjny o białych tynko
wanych ścianach, ma układ 
trzytraktowy z sienią i klat
ką schodową pośrodku. Fa
sada, pierwotnie być może 
z portykiem wgłębionym, 
zajmuje krótszy bok budyn
ku, natomiast kuchnia mie
ściła się w dobudowanym z 
tyłu aneksie. Całość nakry
wa wysoki, malowniczy, 
łamany dach polski, w pro
porcjach odpowiadających 
tzw. dachom krakowskim z 
wysoką belką uskoku, kry
ty gontem. Jest to jeden z 
ostatnich już zachowanych 
przykładów tego typu da
chu.
Kiedy biskup Małachowski 

przekazał Laskową na let
nią rezydencję księżom mi
sjonarzom krakowskim, ci 
około 1690 r. przerobili 
dwór na klasztorek, zakła
dając w świetlicy kaplicę 
oraz ozdabiając sufit i ścia
ny piękną polichromią; po
lichromia na stropie po
dzielona jest za pomocą 
plastycznych drewnianych 
listew i ornamentów na trzy 
pola. W środkowym, w oto
czeniu girland i główek 
aniołów, umieszczony jest 
Chrystus, a po bokach me
daliony z popiersiami 
ewangelistów. Gdy dwór 
ponownie stal się siedzibą 
ziemiańską, w pomieszcze
niu kaplicznym urządzono 
salon, zaś wokół dworu za
łożono park w stylu angiel
skim, z obszerną polaną i 

dwiema alejami lipowymi. 
Obecnie na terenie dawne
go parku znajduje się drew
niana kapliczka z końca 
XVIII w. z figurą św. Jana 
Nepomucena w pobliżu 
rzeki Łososiny.
Przez wiele lat nad dworem 
i parkiem wisiało widmo 
zagłady. Każdego roku zni
kał kolejny obiekt założe
nia dworskiego, a z terenu 
parku liczne drzewa. Mimo 
że we dworze znajdował się 
Gminny Ośrodek Kultury, 
degradacja postępowała. 
Ratunek przyszedł w ostat
niej chwili, a było nim od
zyskanie obiektu przez 
ostatnich właścicieli — ro
dzinę Michałowskich w 
1993 r.

Zbigniew Ellnain

W malowniczej dolinie
Drwęcy, niedaleko 

Golubia-Dobrzynia leży nie
wielka wioska Szafarnia. W 
miejscowym dworze u rodzi
ny Dziewanowskich w latach 
1824-1825 spędza! wakacje 
mtody Fryderyk Chopin. Go
ści! tutaj na zaproszenie ojca 
Dominika Dziewanowskiego, 
kolegi szkolnego z Liceum 
Warszawskiego. Dwór, w 
którym przebywa! Frycek, 
rozebrany został w drugiej 
potowie XIX w. Obecny, ek
lektyczny, zbudowany pod 
koniec XIX w. być może z 
częściowym wykorzysta
niem murów poprzedniego, 
stoi w ładnie utrzymanym 
parku krajobrazowym ze 
sztucznymi kanałami. 
Wzniesiono go na planie 
prostokąta z dwoma trój- 
bocznymi ryzalitami od tytu i 
wieżą przy narożniku pół
nocno-wschodnim. Wielo
krotnie remontowany, często 
zmieniał właścicieli. W 1952 
r. stał się siedzibą Szkoły 
Podstawowej im. Fryderyka 
Chopina, w której utworzono 
izbę pamięci poświęconą 
kompozytorowi, a potem Sa
lonik Muzyczny. W latach 
siedemdziesiątych uległ 
zniszczeniu przez pożary. W 
odnowionym dworze w 1988 
r. utworzono drugi w kraju 
Ośrodek Chopinowski. Or

ganizuje się tutaj jedyny w Eu
ropie Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. F. Chopina dla 
dzieci i młodzieży, także liczne 
koncerty, wystawy itp. Głównym 
celem ośrodka jest edukacja 
kulturalna najmłodszych miło
śników muzyki Chopina.
Pobyt młodego Fryderyka na 
ziemi dobrzyńskiej niewątpliwie 
wpłynął na jego dalszą twór
czość. Tutaj zetknął się z trady
cjami i obrzędami wsi polskiej, 
dożynkami, weselem wiejskim, 
ludową muzyką. Odwiedzał po
bliskie wsie, Golub i Dobrzyń, 
wówczas oddzielne miasta, 
gościł także w Toruniu. W Golu- 
biu-Dobrzyniu zwiedzał zamek 
zbudowany przez Krzyżaków, 
przebudowany w latach 1616- 
1623 na rezydencję renesanso
wą przez Annę Wazównę. O jar
marku na golubskim rynku 
wspominał Chopin w wysyła
nych do rodziców w Warszawie 
listach, zwanych „Kurierami 
Szafarskimi". Nie ma już w Sza
fami karczmy przydrożnej, sta
rego dworu Dziewanowskich, 
może jedynie niektóre drzewa w 
parku pamiętają czasy Chopi
na. Pozostała jednak pamięć.

Piotr Walczak

(fot. Piotr Walczak)

Szafarnia
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Na przykład Tarnów

Zachować tradycję miasta!
■ Zwykle turystom pokazu
je się w Tarnowie zabytko
we kamieniczki, bazylikę, 
zbiory muzeum. Ale prze
cież w mieście nie brakuje 
zabytków techniki. Czy są 
one dostatecznie chronione 
i jaki jest ich stan?
— Tarnów, wbrew mylne
mu przekonaniu, był od 
dawna miastem przemysło
wym. Zaczątki przemysłu 
pojawiają się tu w XVIII w. 
Przykładem może być ini
cjatywa Sanguszków, któ
rzy na początku tego stule
cia założyli pierwszy w Tar
nowie browar, w tym miej
scu. gdzie obecnie znajduje 
się „Owintar”. Pierwszy 
browar spalił się i wówczas 
Sanguszkowie rozbudowali 
ten obiekt przemysłowy w 
latach 1743-1812, następnie 
modernizowali go w latach 
1813-1826, a trzeci raz roz
budowywali w drugiej poło
wie XIX w. W tym czasie 
Eustachy Sanguszko zatrud
niał budowniczego Krężal- 
skiego, który wzniósł więk
szość budynków na tym te
renie, niektóre zachowały 
się do dzisiaj. Na początku 
XX w. kolejny Eustachy 
Sanguszko sprowadził do 
browaru maszyny parowe i 
urządzenia, nawet motor 
elektryczny. Budynek admi
nistracyjny browaru, który 
stoi do dzisiaj, wzniesiono 
około 1920 r. Wybudował 
go Michał Mikoś, przedsię
biorca budowlany, który do
szedł do dużej wprawy w 
projektowaniu architektury.

■ Można sądzić, że byl to, 
jak na ówczesne czasy, bar
dzo nowoczesny zakład...
— Bez wątpienia, ale zosta
ły po nim tylko resztki. Po 
drugiej wojnie światowej 
część budynków wyburzo
no, złomowano również naj
starsze maszyny i urządze
nia. W dużej mierze ten ze
spół przemysłowy stracił 
swój pierwotny kształt. Nie

Rozmowa z Andrzejem Krupińskim
miejskim konserwatorem zabytków w Tarnowie

można go wprawdzie po
równywać z browarem w 
Okocimiu, jednak charakter 
i tradycja miejsca nakazują, 
by to wszystko w jakiś spo
sób obronić przed zagładą. 
Wiemy, kto wybudował w 
browarze najładniejszy ce
glany komin. Była to firma 
„Herman i Volptman Chem
nitz”. Wypadałoby komin i 
halę dawnego browaru za
chować. Niestety, Polacy 
nie szanują zabytków w 
ogóle, a w szczególności za
bytków techniki, budownic
twa przemysłowego. Dopro
wadza się takie obiekty do 
ruiny i wówczas przychodzi 
do głowy najprostsze roz
wiązanie — rozbiórka. Na 
Zachodzie od wielu lat za
bytkowe budynki przemy
słowe, nieużytkowane, 
otrzymują inne funkcje. Na 
przykład aranżuje się w nich 
restauracje, kluby, hotele, 
domy kultury, kina, zacho

wuje się nawet układy prze
strzenne i część wyposaże
nia technicznego. Pomysło
wość adaptacji tych zabyt
ków techniki jest tam nie
ograniczona. Jeżeli takich 
budynków nie ma, to aran
żuje się jakby na ich wzór, 
czego przykładem może być 
Centre National d’Art et de 
Culture Georges Pompidou 
w Paryżu. To nic innego, jak 
tylko nostalgia za starą ar
chitekturą przemysłową i 
urządzeniami technicznymi, 
za czymś, co wprowadza 
nas w przeszłość.

■ Jednym słowem nie tylko 
obiekty sakralne czy miesz
kalne należy traktować jako 
zabytkowe...
— Byl czas, że w Tarnowie 
pracowało równocześnie 
kilkanaście cegielni. Jedna z 
nich — „Konstancja” przy 
ul. Tuchowskiej należała do 
Sanguszków. Ciekawa jest 

wytwórnia pieców kaflo
wych „Flora” przy ul. Gum- 
niskiej, powstała w końcu 
XIX w. Założył ją J. Gold
man. Nie tylko wybudował 
zakład, ale również wzniósł 
eklektyczny pałacyk zapro
jektowany przez Karola Po- 
lityńskiego, gdzie obecnie 
mieści się Urząd Stanu Cy
wilnego. Kafle z „Flory” 
można jeszcze zobaczyć w 
niektórych tarnowskich ka
mienicach. Moim skrom
nym zdaniem, niektóre ele
menty browaru Sanguszków 
przy ul. Narutowicza czy też 
jedyny już właściwie obiekt 
po kaflami przy ul. Gumni- 
skiej — powinny być zacho
wane i otrzymać nową funk
cję, aby nie zginęły z tar
nowskiego krajobrazu i hi
storii miasta. Bardzo intere
sującym obiektem przemy
słowym, właściwie przez ni
kogo nie dostrzeżonym, jest 
młyn przy ul. Kołłątaja 9, na
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Grabówce, pochodzący z 
1872 r. Jest to kilkukondy- 
gnacyjny gmach, z zacho
wanym podziałem wnętrz, 
stropami, gdzie grubość be
lek sięga 50 cm. Do naszych 
czasów przetrwały w tym 
obiekcie wszystkie dawne 
urządzenia. Niewielkie 
szkody wyrządzili zabytko
wemu młynowi różni „mo- 
dernizatorzy”. Ale zabyt
ków techniki jest w naszym 
mieście o wiele więcej. Kto 
dziś może cokolwiek powie
dzieć na temat istniejącego 
jeszcze zespołu stacji wodo
ciągowej przy ul. Matki Bo
żej Fatimskiej! Zachował 
się budynek z wypisanym 
rokiem budowy — 1910 i 
napisem: „Wodociągi mia
sta Tarnowa”. Już sam ten 
fakt nobilituje obiekt. Powi
nien być też dostrzeżony 
przez tych, którzy nim dziś 
zawiadują. Resztki młyna 
gospodarczego i fabryki ma
szyn młyńskich pochodzą
cych z lat 1873-1875 oglą
dać można przy ul. Lwow
skiej 49. Mało kto wie, że 
przy ul. Kaczkowskiego 4 
znajduje się zakład kąpielo
wy „Neptun”, zaprojekto
wany przez Polityńskiego w 
1880 r. Mamy też ciekawe 
zabudowania produkcyjne 
cegielni „Krzyż” założonej 
przez A. Helendra w końcu 
XIX w. Kafle z tego zakła
du, wzorowane na wiedeń
skich, trafiały do Lwowa i 
Krakowa oraz innych miast 
Galicji, były też znane w 
Królestwie Polskim. Dzisiaj 
zachowały się już tylko: bu
dynek piecowy, hala suszar
ni i wyrobowni. Na uwagę 
zasługują obiekty związane 
z linią kolejową arcyksięcia 
Ferdynanda. Wszyscy prze
cież znamy drugi tarnowski 
dworzec kolejowy, bo 
pierwszy nie istnieje, został 
zburzony, a na tym miejscu 
w 1912 r. wybudowano 
obecny. Dworzec jest obiek
tem zabytkowym niezłej 
klasy, lepszy w Małopolsce 
znajduje się tylko w Krako
wie i Przemyślu. Jeśli cho
dzi o kolejnictwo, to spójrz- 
my na most nad Dunajcem. 
Konstrukcja jego jest 
wprawdzie późniejsza, ale

1. Pozostałość młyna gospodarczego 
i fabryki maszyn młyńskich 

przy ul. Lwowskiej
2. Browar Sanguszków, 
obecnie firma „Owintar”

3. Eklektyczny pałac J. Goldmana 
projektowany przez 

Karola Polityńskiego, 
obecnie Urząd Stanu Cywilnego
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na przęsłach zachowała się 
data — 1883 r. A zabytko
wy budynek strażnicy przy 
moście nad Białą, pocho
dzący z lat dziewięćdziesią
tych ubiegłego wieku? Do 
dzisiaj zachowały się jesz
cze takie obiekty jedynie na 
odcinku kolejowym Prze- 
worsk-Rozwadów i na trasie 
Trzebinia-Spytkowice. Na
sza. tarnowska strażnica jest 
w lepszym stanie. Na po
czątku XX w. powstał pro
jekt, aby przebudować ją na 

stację pomp. Na szczęście 
do tego nie doszło. Zaraz po 
pierwszej wojnie światowej 
przekształcono ją na obiekt 
mieszkalny i to chyba 
strażnicę uratowało.

M O zabytki techniki w Tar
nowie nie dba się. Wkrótce 
na miejscu resztek zabytko
wego browaru Sanguszków 
przy ul. Narutowicza może
my mieć kolejnego, ohydne
go „dziwoląga architekto
nicznego”. Już taką jedną 

„maszkarę” możemy oglą
dać w pobliżu sądu okręgo
wego. Niby nowoczesny 
obiekt, ale jak przeraża ko
lorystyką elewacji!
— Na to nie mam żadnego 
wpływu. Nikt mnie o radę 
nie prosił. Gdybym miał ko
muś coś doradzać, na przy
kład inwestorowi, to zapro
ponowałbym mu dwie rze
czy. Aby w nowej strukturze 
architektonicznej zachował 
niektóre elementy z browaru 
Sanguszków, chociażby ko-

4. Wytwórnia pieców kaflowych 
„Flora”
przy ul. Gumniskiej
5. IVHyn przy ul. Kołłątaja
z 1872 r.

(zdjęcia: Tadeusz Koniarz)

min. budynek administra
cyjny czy też dawną maszy
nownię. Nowy obiekt przy 
ul. Narutowicza musiałby 
zaprojektować dobry archi
tekt, który pogodziłby dwie 
rzeczy — funkcję przyszłą i 
krajobraz, bo w bezpośred
nim sąsiedztwie „Owinta- 
ru”, o czym warto pamiętać, 
mamy znakomitą formę ar
chitektury w postaci neogo
tyckiego kościoła misjona
rzy i architekturę trzech se
cesyjnych kamienic, a zaraz 
eklektyczno-secesyjną ul. 
Krakowską. To wszystko ra
zem powinno stanowić je
den zespół śródmieścia Tar
nowa, jeden „poemat archi
tektoniczny”. I nagle, dzięki 
nieprzemyślanej decyzji, za
fundujemy sobie taki 
„wrzód” na substancji urba
nistycznej? Trudno się z 
tym będzie pogodzić, jak 
trudno pogodzić się z depre
cjacją form architektonicz
nych wielu innych obiek
tów, nie tylko mieszkal
nych, ale i przemysłowych 
oraz użyteczności publicz
nej. Nie powinno się wpro
wadzać w Tarnowie ele
mentów, które by nas szoko
wały. Długo jeszcze nie bę
dzie nas stać na architekturę 
Paryża, Nowego Jorku, czy 
Londynu. Musimy iść w 
kierunku budownictwa o 
charakterze tradycyjnym. 
Tradycja jest tym, co stano
wi o Tarnowie. Naszej ar
chitektury nie mamy się co 
wstydzić, choć jest ona za
niedbana albo sprofanowana 
przez różnych „modemiza- 
torów” lub zeszpecona źle 
dobranym otoczeniem.

■ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: 
Józef Komarewicz
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Malowidło na budynku

W
ielu miesz
kańców Ląd
ka Zdroju, 

także turystów, przecho
dząc wzdłuż ul. Kościusz

stoi na obłoku niebieskim, 
a jego głowę otacza aure
ola. Scena ta wyraźnie su
geruje, że mamy tu do 
czynienia z wizerunkiem

stoi przy ul. Nadbrzeżnej 
4, w okresie międzywo
jennym należał do lądec
kiego malarza Wilhelma 
Felmanna; malarz ten

zachowały się do 1945 r., 
a później z powodu ja
kiejś bliżej nieznanej idio
tycznej decyzji władz 
miasta zostały usunięte i 

1. Kamienica 
z widocznym
malowidłem

ki, spogląda na drugą stro
nę rzeki Białej Lądeckiej, 
gdzie na jednym z budyn
ków znajduje się dużych 
rozmiarów malowidło 
ścienne. Przedstawia ono 
osobliwą scenę. Potężna 
postać mężczyzny w dłu
gich szatach trzyma w le
wej ręce paletę z farbami, 

2. Wizerunek 
św. Łukasza

(zdjęcia: 
Pawet Pierzak)

w prawej pędzel, który 
spoczywa na stojącej obok 
sztaludze z obrazem 
przedstawiającym lekko 
zarysowany wizerunek 
Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem. Postać mężczyzny

jakiegoś świętego. Co 
właściwie oznacza ta sce
na, kogo przedstawia i 
dlaczego akurat wymalo
wano ją na tym budynku? 
Budynek z malowidłem 

znany był jedynie na zie
mi kłodzkiej. To właśnie 
on był autorem malowi
dła. Ze starych zdjęć wie
my, że cały budynek po
kryty był freskami, które 

przetrwało jedynie to jed
no malowidło.
Bez wątpienia scena wy
malowana przez Fel
manna była przed wojną 
czymś oczywistym, każ-
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dy wiedział, co przed
stawia. Obecnie zapo
mniano o jej treści. Pod 
względem ikonograficz
nym malowidło przed
stawia jeden z najstar
szych tematów w sztuce 
sakralnej, wiążący się z 
chrześcijańską legendą z 
VI w. Opowiada ona, że 
św. Łukasz, autor Ewan
gelii i Dziejów Apostol
skich, z zawodu lekarz, 
należał do wielkich czci
cieli Najświętszej Marii 
Panny. Żył on w I w. i 
aczkolwiek nie należał 
do bezpośrednich 
uczniów Chrystusa, sil
nie związał swoje życie 
z misjami św. Pawła. 
Łukasz miał zdolności 
malarskie i postanowił 

uwiecznić postać Marii. 
Portret namalował na 
desce ze stołu z Wie
czernika. Po kilku stule
ciach cesarzowa Eudok- 
sja, żona cesarza Teodo- 
zego I Wielkiego, przy
padkowo odnalazła ten 
portret. Według legendy 
obraz znalazł się w 
klasztorze paulinów na 
Jasnej Górze i zapocząt
kował rozpowszechnia
nie się ikon Marii z 
Dzieciątkiem. Tradycja 
uczyniła ze św. Łukasza 
patrona malarzy i dlate
go W. Felmann poświę
cił mu swoje malowidło.

Marek Sikorski

FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA
„ALADYN”

30-307 Kraków, ul. Barska 29 
tel. 012-2662942 faks 012-2673169 

e-mail aladyn@kr.onet.pl

OFERUJEMY WYROBY MOSIĘŻNE 

ŻYRANDOLE - KINKIETY - ŚWIECZNIKI 
KARNISZE PROSTE I W ŁUKU 

OKUCIA STOLARSKIE I BUDOWLANE 
ORAZ INNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

WNĘTRZ 
Realizujemy projekty własne i powierzone. 

Wykonujemy renowację i konserwację wszelkich 
wyrobów z brązu i mosiądzu. 

Firma posiada uprawnienia konserwatorskie.

Zmienność losów

Pierwsze historyczne 
wzmianki o wsi Kopytkowo 
na Pomorzu, niedaleko Smęto

wa, pochodzą z 1290 r. Była 
ona wtedy dobrem rycerskim. 
W XV w. stanowiła własność 
feudata Capitawa, a następnie 
rodu Kopyckich (stąd nazwa 
wsi) i Swarożyńskich. Pod ko
niec XVII w. wieś należała do 
niemieckiej rodziny barona Wil
helma von Wolfa; w drugiej po
łowie XVIII w. powstała tu pierw
sza zabudowa folwarczna. W 
1810 r. majątek nabyta rodzina 
von Plehnów z Malborka. Po
wstała wówczas gorzelnia i ce
gielnia, a około 1870 r. wybudo
wano okazały dwór-patac w sty
lu empire. Budynek został zało
żony na planie wydłużonego 
prostokąta z płytkim ryzalitem, 
podpiwniczony, parterowy, z 
piętrową częścią centralną, 
zwieńczoną dwuspadowym da
chem pokrytym blachą. Elewa
cja dworu upiększona została 
bogatymi detalami architekto
nicznymi, gzymsami wieńczą
cymi i nadokiennymi, żeliwnymi

(fot. Henryk Spychalski)

odlewami balustrad i tarasem. Wo
kół dworu urządzono piękny, ro
mantyczny park krajobrazowy o 
powierzchni 6 ha. Przecinały go 
dwie aleje, główna i spacerowa, by
ły tam również altany wypoczynko
we i bażanciarnia, a we wschodniej 
części urządzono rodzinny cmen
tarz. Po pierwszej wojnie światowej 
właścicielem majątku został Arnold 
von Plehn, który doprowadził do 

unowocześnienia majątku, stosu
jąc nowe maszyny i nowe formy 
hodowli. Zbudował też tzw. czwora
ki dla robotników i służby. Również 
dwór przeszedł poważny remont, 
został zelektryfikowany i wyposa
żony w centralne ogrzewanie. W 
1945 r. syn Arnolda Hans von Plehn 
wywiózł znaczną część majątku do 
Niemiec, zaś wojska radzieckie 
ograbiły dwór z urządzeń i wystro

ju. We dworze urządzono biura 
PGR i przedszkole, a piętro i 
użytkowe poddasze przezna
czono na mieszkania. Park za
czął dziczeć, wiele drzew uległo 
zniszczeniu, część z nich wycię
to, całkowitej dewastacji uległ 
cmentarz, który zrównano z zie
mią.
Dopiero w 1980 r. wykonano 
niezbędne prace remontowe 
dworu. W 1995 r. grunty rolne i 
zabudowania gospodarskie 
przeszły w prywatne ręce. Za
wiązała się polsko-amerykań
ska Fundacja na Rzecz Nowo
czesnego Rolnictwa, która mia
ła cały zespół wykupić i doko
nać stosownych remontów; 
miały tu być organizowane wy
stawy rolnicze oraz prezentacje 
nowoczesnych form i technolo
gii rolniczych. Jednak sytuacja 
odmieniła się nagle — fundacja 
wycofała się ze swoich zamie
rzeń i zespól dworsko-parkowy 
w Kopytkowie niszczeje, pozba
wiony właściciela.

Henryk Spychalski
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Biała łódka

Kiedyś koledzy z Mu
zeum Nadwiślań
skiego w Kazimierzu 
Dolnym poprosili mnie, że

bym obejrzał na dziedzińcu 
jakiś dziwny przedmiot, który 
gdzieś wyszperali i nie umieli 
ustalić jego przeznaczenia. 
Była to łódka, na pozór nor
malna łódka — deski nabite 
na dziesięciu wręgach, jedna
ko spiczasta z obu końców, 
chyba bardzo wywrotna, bo 
przekrój miała uformowany 
jak z cyrkla — równe pół 
okręgu. Dwie listwy nabite 
równolegle po bokach wzdłuż 
dna. tworzyły jakby płozy 
utrzymujące łódkę we właści
wej pozycji, kiedy stała na 
ziemi. Na dziobie przybita 
była mała, zardzewiała ta
bliczka ze słabo już czytelny
mi literami i cyframi. Do peł
nego opisu trzeba jeszcze do
dać. że wzdłuż krawędzi burt 
i na obu końcach miała umo
cowane solidne żelazne kółka 
i cała była pomalowana na 
biało. Z pozoru więc była to 
normalna łódka, co widać na 
załączonym zdjęciu. Problem 
tkwił jednak w jej wymiarach: 
miała zaledwie 2,5 m długo
ści i już na pierwszy rzut oka 
widać było, że jej wyporność 
umożliwi pływanie najwyżej 
jednemu, małemu dziecku. A 
przy tym budowa wskazywa
ła na jej ogromną wywrot- 
ność. Jako ludzie wychowani 
nad wodą, uznaliśmy od razu, 
że na takiej łódce nie da się 
pływać. Wyglądała jednak na 
wyrób seryjny, miała nawet 
tabliczkę znamionową...
Po upadku powstania war
szawskiego znalazłem się w 
obozie pruszkowskim, skąd 
wywożono ludzi towarowymi 
pociągami w nieznanym kie
runku. Nasz transport mijał 
stacje kolejowe, których na
zwy informowały, że jedzie- 
my w stronę Krakowa, a stu- 
gębna plotka precyzowała, 
że... do Oświęcimia. Postano
wiłem nie sprawdzać wiary
godności tej pogłoski i korzy
stając z cudem nadarzającej

się okazji po prostu nawia
łem. Po niedługiej tułaczce 
znalazłem ciepły kąt pod 
wiejską strzechą w lasach nie
daleko Opoczna. W styczniu 
front przetoczył się szybko 
przy akompaniamencie nie
wielu wystrzałów (po powsta
niu każda strzelanina wyda
wała się niewielka!) i wieś za
roiła się od żołnierzy w usza- 
tych czapkach i długich do 
kostek szynelach. Byłem wte
dy straszliwie niedożywio
nym szczeniakiem, tak więc 
od rana do wieczora kręciłem 
się wśród wojska, usiłując 
skombinować coś do jedzenia 
(z reguły z dobrym skutkiem 
— co im będę pamiętał do 
śmierci!). W trakcie tego bra
tania się z sojusznikami natra
fiłem na oddział, który zatrzy
mał się na kilka dni w szkole. 
Był to szpital połowy, a że 
wojna w tych stronach toczy
ła się szybko i nie była zbyt 
krwawa, przeto personel laza
retu nie miał wiele do roboty i 
skory był do pogawędek. 
Chętnie więc u nich przesia
dywałem, zwłaszcza że za
przyjaźniłem się z psami, któ
re ten sanitarny oddział miał 
na etacie. Były to duże, bure 
kundle, jakie widywało się u 
nas przy budach. Wąsaty sier
żant opowiadał, że służyły 
one do transportu rannych z 
pobojowisk. Psy zaprzęgano 
po cztery do niskich sanek, 
które wyglądały jak nosze po

stawione na nartach (po latach 
dowiedziałem się, że taki we
hikuł ratownicy tatrzańscy na
zywają toboganem). Przy 
użyciu psich sanek łatwiej 
zbierać rannych z pola walki, 
bo nie trzeba wystawiać się na 
łatwy cel. idąc z noszami. 
Opowiadał też, że jak jest bar
dzo duży ostrzał przedpola i 
sanitariusze nie mogą wyjść 
po rannych, to puszcza się sa
me psie zaprzęgi. Do każdej 
zaprzężonej czwórki dodawa
no wtedy jednego luzaka — 
podobno te luźno latające, sil
ne psy pomagały przemiesz
czać się rannym. Ale niełatwo 
wczołgać się na tobogan cięż
ko rannemu żołnierzowi, na
wet wspomaganemu przez ro
słego kundla. Na dobitkę, je
żeli ranny straci przytomność, 
to przy niewielkim nawet 
przechyle sanek spadnie. By 
temu zaradzić, na takie samo
dzielne wyprawy psy zaprzę
gano nie do toboganów, lecz 
do maleńkich, drewnianych 
łódek. Stało ich przed szkołą 
kilka i były pomalowane na 
ochronny, biały kolor. Nawet 
lekkie przyciśnięcie burty po
wodowało obrót łódki wzdłuż 
osi o 90 stopni i wtedy wy
starczyło tylko trochę przetur
lać się w bok, by znaleźć się 
w tej kołysce, która znowu 
stawała prosto. Z takiego ko
rytka. ciągniętego po nierów
nościach. ranny nie wypadał, 
nawet gdy był nieprzytomny. 

Jeżeli w pobliżu znajdował 
się lżej ranny kolega, mógł on 
dodatkowo przesznurować 
linkę lub jakiś pasek między 
kółkami na burtach — wtedy 
nawet najgłębsze leje po bom
bach nie były przeszkodą w 
bezpiecznym powrocie do 
swoich. Naturalnie musiał 
być spełniony jeszcze jeden 
warunek — choć para psów 
musiała zostać przy życiu. 
Podobno kiedyś tylko jeden 
pies przywlókł łódkę z ran
nym i trzy psie trupy w uprzę
ży. ale to było na lodzie, w 
czasie forsowania Wisły. „To 
bardzo dzielne i mądre psy — 
opowiadał sierżant — Iluż one 
ludzi wyciągnęły spod naj
straszniejszego ognia! I za
wsze przywiozły tylko swo
ich, nigdy wroga”. Zapyta
łem, jak psy rozróżniają Ro
sjan od Niemców? „No jakże 
— zdziwił się sierżant tak głu
pim pytaniem — zwyczajnie, 
po zapachu”.
Patrząc dziś na mapę, widzę 
wyraźnie, że ci sanitariusze, 
którzy zostawili łódkę w Ka
zimierzu, po sforsowaniu Wi
sły idąc dalej na zachód, mu- 
sieli trafić prosto do Opoczna. 
Może więc ta biała łódeczka, 
stojąca dziś w kazimierskim 
muzeum, należała kiedyś do 
oddziału wąsatego sierżanta? 
Świat jest jednak mały...

Michał Gradowski
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Canaletto w El Paso

W podróży po Sta
nach Zjednoczo
nych w 1999 r. do

tarłem w południowym Tek
sasie nad rzekę Rio Grande del 
Norte (meksykańskie Rio Bra
vo), znaną w Polsce z licznych 
westernów, chętnie tam reali
zowanych ze względu na wy
jątkową malowniczość dzi
kich krajobrazów otaczające
go okolicę interioru. U zbiegu 
granic dwóch stanów amery
kańskich — Teksas i Nowy 
Meksyk oraz meksykańskiego 
Chihuahua, w otoczonej góra
mi kotlinie rzeki, rozpościera 
się miasto El Paso. Tam, w 
miejskim muzeum natrafiłem 
na cenne dla naszej historii 
sztuki polonicum w postaci 
obrazu Bernarda Belotta zw. 
Canaletto.
Sygnowane płótno Canaletta 
(180 x 140 cm, oryginalna ra
ma) przedstawia architekturę 
imaginacyjną o cechach póź- 
nobarokowych, na której tle 
wyobrażony jest wojewoda 
kijowski Franciszek Salezy 
Potocki z synem Szczęsnym i 
towarzyszącym im kozakiem. 
Na pierwszym planie znajduje 
się arkada, w głębi fontanna, 
paradne schody i elewacja z 
tympanonem otwarta na we
wnętrzny podwórzec. Z lewej 
strony obrazu namalowany 
jest w całej postaci Franciszek 
Salezy Potocki w karmazyno
wym kontuszu na żółtym żu- 
panie, z synem stojącym u je
go boku, ubranym w szarobłę
kitny fraczek, żółte spodenki 
za kolana i kamizelkę oraz 
białe pończochy. Obok stoi 
kozak w niebieskim trenczu 
na brązowej koszuli, z papasz- 
ką z wilczury. Za nimi kilka 
żebrzących postaci, zaś z 
przodu łaciaty biało-brunatny 
piesek i uliczny sprzedawca 
książek.
Według informacji uzyska
nych od kustosza muzeum, 
obraz Canaletta datowany jest 
umownie na około 1770 r. i 
pochodzi z kolekcji Samuela 
Kressa, zasłużonego obywate
la El Paso, bogatego właści
ciela pól naftowych. Kress, w

połowie lat trzydziestych XX 
w. rozpoczął zakupy dzieł 
sztuki u antykwariuszy krajów 
zachodniej Europy, kontynu
ował je po wojnie i przed 1961 
r. darował swoją kolekcję Mu
zeum Sztuki w El Paso.
Sądząc z wieku przedstawio
nego na obrazie młodego 
Szczęsnego, który można 
określić na 14-15 lat, malowi
dło Canaletta datowałbym na 
lata 1766-1767, a więc pod 
koniec okresu drezdeńskiego 
(1761-1767), kiedy mistrz 
przestał być malarzem na
dwornym i stał się nauczycie
lem perspektywy w drezdeń
skiej Akademii Sztuk Pięk
nych. W tym okresie w twór
czości artysty nastąpił zwrot 
ku weducie imaginacyjnej ze 
sztafażem przedstawiającym 
m.in. motywy polskie. Jego 
kontakt z jednym z najbogat
szych magnatów Rzeczypo
spolitej, jakim był Franciszek 
Salezy Potocki, mógł mieć 
związek z zamiarem opusz
czenia Drezna i poszukiwa
niem nowych mecenasów w 
Polsce, co też niebawem zre

alizował, przenosząc się w 
1767 r. do Warszawy. Obraz 
Canaletta z El Paso znany jest 
z literatury, wymienia go 
Słownik Artystów Polskich re
dagowany w warszawskim In
stytucie Sztuki PAN, jednak 
nie podaje bliższych szczegó
łów.
Franciszek Salezy Potocki 
(1700-1772), dumny magnat 
kresowy, pan na Krystonopolu 
i Tulczynie, właściciel ogrom
nych latyfundiów ukraińskich, 
szczodry fundator licznych 
klasztorów i cerkwi unickich 
oraz kolegiów i kościołów ka
tolickich, głównie jezuickich, 
zwany był przez pochlebców 
„królem Rusi”. W Krystono
polu wzniósł pyszną rezyden
cję z ogrodem w stylu francu
skim, nawiązującą w formie i 
skali do założeń pałacowo- 
-ogrodowych Wersalu. Utrzy
mywał dworski teatr operowy 
i balet, gościł artystów, pisa
rzy i poetów. Był przeciwni
kiem stronnictwa reform poli
tyczno-społecznych kierowa
nego przez „Familię” Czarto
ryskich i Poniatowskich, a pa-

1. Widok na miasteczko 
uniwersyteckie 

w El Paso

tronując działaniom konfede
racji radomskiej dążył do de
tronizacji króla Stanisława 
Augusta. Jego jedyny syn. 
Szczęsny Potocki (1752- 
1805), w 1770 r. wywołał gło
śny skandal obyczajowy, po
ślubiając potajemnie i wbrew 
woli ojca 16-letnią Gertrudę 
Komorowską, która porwana 
później przez kozaków Potoc
kiego zginęła w niejasnych 
okolicznościach. Po śmierci 
ojca stał się jednym z najbo
gatszych magnatów kreso
wych. Związany z polityką 
Rosji, był przeciwnikiem 
wprowadzenia programu nie
zbędnych reform w państwie, 
a na życzenie carycy Katarzy
ny II utworzył zabójczą dla in
teresów Polski konfederację 
targowicką i stanął na jej cze
le. Podczas powstania ko
ściuszkowskiego został skaza
ny zaocznie na karę śmierci za 
zdradę ojczyzny. W hołdzie 
dla swojej trzeciej żony Zofii

29



POLSKIE ZABYTKI NA SWIECIE

2. Bernardo Belotto zw. Canaletto, 
..Entrance to a Palace” 

(Wejście do pałacu); 
na pierwszym planie 

po lewej stronie 
Franciszek Salezy 

i Szczęsny Potoccy
3. Muzeum Sztuki w El Paso 

(zdjęcia: 2 - El Paso Museum 
of Art, 

1,3 - Włodzimierz Piwkowski)

3

Wittowej „Greczynki”, znanej 
z wyjątkowej urody, założy! w 
Humaniu na Ukrainie słynny 
ogród romantyczny, nazwany 
Zofiówką.
Zastanawia podobieństwo i 
romantyka miejsca, na tle któ
rego ujrzałem obraz z podobi
znami Potockich, zuchwałych 
i samowolnych władców po
granicza kresowego polsko - 
-ukraińskiego. El Paso (hiszp. 
przejście) — to dawne miasto 
bezprawia, punkt przepraw 
przez graniczną rzekę Rio 
Grande na stronę meksykań
ską różnego autoramentu 
awanturników skłóconych z 
prawem. Później rozwinęło 
się w górnicze centrum wydo
bywania rud miedzi i srebra 
oraz ropy naftowej, a także 
stało się węzłową stacją kolei 
żelaznej Southwestern Union. 
Dzisiaj stanowi ośrodek uni
wersytecki i kulturalny, pro
mieniujący na południowo- 
-zachodnie pogranicze amery- 
kańsko-meksykańskie. Po 
drugiej stronie rzeki rozciąga 
się meksykańskie Ciudad Ju
arez, tworzące razem z El Pa
so prawie dwumilionową 
aglomerację o cechach typo
wych dla wielonarodowego 
pogranicza.
El Paso zamieszkuje w przy
tłaczającej części latynoska 
ludność pochodzenia meksy
kańskiego, a także potomko
wie Indian Pueblo-Tigua. Na
pływowa ludność z północ
nych stanów stanowi zdecydo
waną mniejszość i jest we
wnętrznie mocno zróżnicowa
na. Znajduje się tu kilka do
mów polskich, wśród nich 
Antoniego Zbigniewa Kru
szewskiego, wybitnego polito
loga, profesora Uniwersytetu 
w El Paso, pary chemików 
Anny i Marka Badyoczków, 
także Joanny i Piotra Wojcie
chowskich. Joanna nostryfiku
je obecnie dyplom warszaw
skiej Akademii Medycznej, a 
Piotr jest profesorem wydziału 
matematyki Uniwersytetu. 
Wychowują trójkę wspania
łych dzieci — Izabelę, Mate
usza i Pawła, wielkich miło
śników Polski. Piotr dopo
mógł mi wielce podczas kwe
rendy dotyczącej poszukiwa
nia informacji na temat obrazu 
Canaletta.

Włodzimierz Piwkowski
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Toledo
niesioną na 90 m, jest zarazem 
wielkim muzeum sztuki, peł
nym wysokiej klasy arty
stycznej rzeźb, malowideł, 
witraży i wszelkiego rodzaju 
elementów dekoracyjnych. Są 
w niej m.in. renesansowe 
dzieła kunsztu wykuwania w 
żelazie: kraty w Capilla 
Mayor i Capilla de los Reyes. 
W skarbcu katedralnym naj
większym zainteresowaniem 
zwiedzających cieszy się wa
żąca ponad 200 kg custodia 
(monstrancja), wykonana z 
czystego srebra przez złotnika

1. Panorama Toledo 
od strony Tagu
z górującą 
nad miastem 
brytą Alcazaru
2. Wyrzeźbiona w alabastrze 
„Ostatnia Wieczerza”
na elewacji katedry

Toledo, miasto położo
ne w hiszpańskiej No
wej Kastylii, miało 
kilka długich okresów świet

ności. Usytuowano je malow
niczo, a zarazem dogodnie dla 
obrony, na stromym wzgórzu, 
które rzeka Tag opływa z 
trzech stron. Już jako starożyt
ne Toletum — główne miasto 
obronne Karpetanów — sły
nęło z wyrobu broni. Liwiusz 
z Padwy, historyk rzymski z I 
w.p.n.e. napisał o nim: „urbs 
parva, sed loco munita" 
(miasto małe, ale obronne 
dzięki położeniu). Pod pano
waniem Rzymian miasto po
zostawało od 193 r. p.n.e. do 
418 r. n.e., następnie zdobyli 
je Wizygoci, a w 712 r. Ara
bowie, którzy przynieśli temu 
ośrodkowi wszechstronny 
rozkwit. W 1085 r. Toledo 
znalazło się pod rządami ka- 
stylijskiego króla Alfonsa VI i 
aż do 1560 r., gdy Filip II po
stanowił rezydować w Ma
drycie, było stolicą Kastylii 
oraz centrum jej życia kultu
ralnego, gospodarczego i poli
tycznego.
Panujący w XIII w. Alfons X 
Mądry był władcą uczonym, 
uprawiał bogatą działalność 
kulturalną, zakładał szkoły i 
łożył na sztuki piękne. Był za
łożycielem m.in. słynnego ko
legium tłumaczy arabskich 
dzieł z dziedziny astronomii, 
historii i prawa. W jego cza

sach w mieście żyli chrześci
janie, żydzi, mozarabowie i 
moryskowie. Toledo stanowi
ło wzorcowy przykład współ
pracy przedstawicieli wielu 
nacji i religii. Ten wielokultu
rowy charakter miasto zacho
wało do końca XV w.; żydów 
wygnano w 1492 r., mory- 
sków w 1609 r. Po 1561 r. To
ledo pozostało nadal siedzibą 
prymasa Hiszpanii.
Nad miastem góruje Alcazar 
- potężna, czworoboczna re
nesansowa budowla obronna, 
warowna rezydencja — 

wzniesiony w 1551 r. przez 
Alonsa de Covarrubiasa (ar
chitekta królewskich zamków 
od 1537 r.) z fundacji króla 
Karola V, odbudowany po 
zniszczeniach wojny w 1936 
r., gdy jako siedziba nacjona
listów był oblegany przez re
publikanów. Bez wątpienia 
najważniejszą budowlą mia
sta jest gotycka katedra, którą 
wznoszono przez ponad 
ćwierć tysiąclecia w latach 
1227-1493. Ta pięcionawowa 
bazylika, o długości 112 m i 
szerokości 60 m, z wieżą wy- 

Enrique’a de Arfe w XVI w., 
pozłocona w XVII w.
Z licznych zabytkowych bu
dowli Toledo warto z pewno
ścią odwiedzić również Ho
spital de Santa Cruz, wznie
siony w stylu plateresco w la
tach 1504-1514 przez Enri
que’a de Egas, także współ
twórcę katedry. W jego do
robku pojawiły się najwcze
śniej i w najdoskonalszej for
mie elementy pólnocnowlo- 
skiego wczesnego renesansu. 
Dziś budynek szpitala mieści 
bardzo ciekawe, oryginalne
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muzeum, m.in. z piękną ko
lekcją dywanów i tapiserii. W 
Hiszpanii w okresie renesansu 
wspaniale rozwinęło się tkac
two, a Toledo było jednym z 
głównych ośrodków produk
cji jedwabiu; pracowało w 
nim wówczas 50 tysięcy osób 
w tej specjalności. Dla porów
nania — dziś całe miasto liczy 
60 tysięcy mieszkańców.
Wszystkie toledańskie muzea 
i świątynie pełne są różnorod
nych dzieł sztuki. Pisząc o 
tym mieście, nie można jed
nak pominąć twórczości Gre
ka przybyłego tu z Krety — 
El Greco (1541-1613). Jego 
głębokie w treści a zarazem 
wyrafinowanie dekoracyjne 
arcydzieło — „Pogrzeb hra
biego Orgaza” — jest ekspo
nowane w kościele św. Toma
sza, w specjalnie przeznaczo
nej do tego przybudówce; w 
Toledo znajdują się też Mu
zeum i Dom El Greco. Intere
sujący zbiór jego obrazów 
przechowuje m.in. wspomnia-

3. Museo (d. Hospital) 
de Santa Cruz, 

zwieńczenie portalu 
wejścia głównego 

(zdjęcia: 
Daria 

Wierzbicka)

ne Museo de Santa Cruz. Naj
sławniejszy „Widok Toledo” 
tego malarza, powstały w 
1608 r„ znajduje się co praw
da w Metropolitan Museum 
of Art w Nowym Jorku, lecz 
mniej znany nadal możemy 
obejrzeć w Domu El Greco. 
Toledo ma także ciekawe za
bytki żydowskie, w tym syna
gogę del Transito, wzniesioną 
w 1366 r. w stylu mauretań
skim przez Samuela Leviego. 
Dziś przywraca się jej dawną 
świerność. Przy świątyni mie
ści się nieduże Muzeum Se- 
fardyjskie.

Bożena Wierzbicka

Z kroniki stowarzyszeń

Piętnaście lat 
ratowania
Społeczny Komitet Opieki 

nad Zabytkami Cmentarza 
Ewangelicko-Augsburskiego w 

Warszawie formalnie został po
wołany uchwałą Zarządu Głów
nego Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami 30 października 
1984 r., a inauguracyjne zebra
nie Komitetu odbyto się 23 lute
go 1984 r., ale prace przygoto
wawcze rozpoczęty się znacz
nie wcześniej.
W styczniu 1976 r. Towarzystwo 
Przyjaciół Warszawy zainicjowa
ło tworzenie społecznych komi
tetów lub komisji ochrony zabyt
ków cmentarnych przy różnych 
parafiach i gminach wyznanio
wych. Komitety i komisje wkrót
ce podjęły działalność m.in. na 
obu cmentarzach ewangelic
kich, na cmentarzu prawosław
nym, żydowskim, muzułmań
skim i katolickim na Bródnie. 
Pierwszym zadaniem było wy
konanie inwentaryzacji pomni
ków, pozyskanie dokumentacji 
fotograficznej i faktograficznej, 
co nie było zadaniem prostym, 
z uwagi na zniszczenie w czasie 
wojny większości ksiąg cmen
tarnych i zasobów archiwal
nych.
Dla Cmentarza Ewangelicko- 
Augsburskiego (ul. Młynarska 
54/58) zadania tego podjęli się 
przede wszystkim: Zygmunt 
Ciok — przewodniczący Pod
komisji Cmentarzy Zabytko
wych TPW, Bogumił Gajdeczko, 
Romuald Welder, Alicja Lewan
dowska, Piotr Suliborski (inten
dent cmentarza) oraz Barbara 
Świtakowska. Już w latach 
1976-1978 przekazano do Urzę
du Konserwatorskiego pierwsze 
wykazy zabytkowych obiektów 
z prośbą o weryfikację. Inwenta
ryzacja pomników i grobowców, 
sporządzanie spisów, pozyska
nie dokumentacji opisowej z 
warszawskiego Biura Dokumen
tacji Zabytków oraz dokumenta
cji fotograficznej z Instytutu 
Sztuki PAN, zajęło kilka lat. Kie
dy ustalono, co należy chronić i 
jaki jest stan obiektów, przystą
piono do prac organizacyjnych, 
efektem których było formalne 
utworzenie Komitetu jako jed
nostki organizacyjnej Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami. Ho
norowym przewodniczącym zo
stał prof, dr Stanisław Lorentz 
(1899-1991), przewodniczącym 

Zarządu Komitetu — inż. Tade
usz Szmalenberg, wiceprze
wodniczącym — Ludwik Lilpop 
(1919-1993), sekretarzem — 
inż. Alicja Lewandowska; dzia
łem organizacyjno-prawnym 
kierował mec. Jerzy Gaede, 
działem finansowym — Ludwik 
Lilpop przy pomocy Hanny 
Rondthaler, działem historycz- 
no-dokumentacyjnym — Euge
niusz Szulc (1919-1991), a w 
skład zespołu weszli m.in. pro
fesor Wydziału Architektury PW 
Anna Czapska, dr Robert Kun
kel, Wiesław Maciuszko (1916- 
1995) i Barbara Świtakowska, 
działem realizacji konserwator
skich kierował Aleksander Bur- 
sche, a w skład zespołu weszli 
m.in. inż. Wojciech Ździeszyń- 
ski, profesor Akademii Sztuk 
Pięknych Adam Roman, inż. 
Włodzimierz Breiter i inż. Ry
szard Brych. Warto dodać, że w 
składzie Komitetu znajdowali 
się także: ks. senior Jan Walter 
(1934-1995), ks. proboszcz 
Włodzimierz Nast, wojewódzki 
konserwator zabytków arch. Fe
liks Ptaszyński, przewodniczący 
warszawskiego oddziału TOnZ 
mgr Witold Straus, kierownik 
działu dokumentacji Instytutu 
Sztuki PAN doc. dr Ryszard Bry- 
kowski, wicedyrektor Państwo
wego Muzeum Archeologiczne
go mgr Michał Dessoulavy i in
ni.
Jako obiekt wysokiej klasy 
cmentarz wpisany jest do Reje
stru Zabytków m.st. Warszawy 
pod nr. 311. Założony został w 
1792 r. i w ciągu dwustu lat ist
nienia wzniesiono na nim 
ogromną liczbę pomników, bę
dących dziełami wybitnych pol
skich artystów i rzemieślników. 
Zwłaszcza w XIX w., kiedy obcy 
zaborca nie zezwalał na stawia
nie pomników w miejscach pu
blicznych, cmentarz stal się 
prawdziwą galerią sztuki. Za
równo wyjątkowe nagromadze
nie dzieł rzeźbiarskich, jak i fakt 
zaprojektowania cmentarza 
przez wybitnego architekta Szy
mona Bogumiła Zuga, uczyniły 
z tego obiektu artystyczną ca
łość, wyróżniającą się wśród in
nych cmentarzy szczególnymi 
walorami.
Warto dodać, że na cmentarzu 
zostali pochowani ludzie róż
nych narodowości, a nawet róż-
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1.2. Jeden z elementów zespołu grobowego 
rodziny Neybaur-Kazimirus 

— nagrobek Joanny Neybaur wykonany w 1887 r. 
przez Bolesława Syrewicza przed (1) i po konserwacji (2)

nych wyznań, odgrywający w 
życiu naszego narodu wybitną 
rolę.
Na skutek działań wojennych, w 
1939 i 1944 r., cmentarz został 
poważnie zniszczony. Pomimo 
starań parafii, Zarządu Cmenta
rza oraz Społecznego Komitetu 
Opieki do dziś nie usunięto 
wszystkich śladów wojny i oko
ło 10 grobowców zniszczonych 
w czasie bombardowania czeka 
jeszcze na remont. Należy do
dać, że wraz z upływem czasu 
destrukcja cennych obiektów 
szybko postępuje. Głównym ce
lem działalności Komitetu jest 
więc rewaloryzacja i konserwa
cja zabytkowych pomników, bę
dących świadectwem polskiej 
kultury materialnej, wpisanych 
na listę prawnie chronionych za
bytków. Regulamin Komitetu 
stanowi, że swoje cele i zadania 
realizuje przez pobudzanie naj
szerzej pojętej inicjatywy spo
łecznej w dziedzinie ochrony 

zabytków, otaczanie bezpo
średnią opieką zabytków cmen
tarza i w miarę możliwości po
dejmowanie prac konserwator
skich w uzgodnieniu z woje
wódzkim konserwatorem zabyt
ków oraz nadzór nad ich wyko
naniem i gromadzenie środków 
finansowych na ten cel, a także 
informowanie społeczeństwa o 
stanie, w jakim się znajdują 
obiekty zabytkowe oraz o pod
jętych przez Komitet staraniach 
zmierzających do ich zabezpie
czenia. Komitet działa w ścisłym 
porozumieniu z Radą Parafialną 
Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego św. Trójcy w Warszawie, 
z jej Komisją Cmentarną, Zarzą
dem Cmentarza i z wojewódz
kim konserwatorem zabytków.
W latach 1984-1999 Komitet do
prowadził do renowacji i kon
serwacji ponad 180 pomników, 
nagrobków i kapliczek o dużej 
wartości historycznej i artystycz
nej, w 80% nie posiadających 

żyjących opiekunów, którzy mo
gliby partycypować w kosztach 
wykonania niezbędnych prac 
konserwatorskich. Ponadto sta
raniem Komitetu zrealizowana 
została odbudowa i naprawa 
wschodniego i południowego 
muru cmentarnego, budowa la
pidarium, w którym umieszczo
ne zostały płyty nagrobne ze zli
kwidowanych grobów, przepro
wadzono też konserwację za
bytkowej zieleni cmentarnej w 
części cmentarza, a także wy
dano publikacje informacyjno- 
-popularyzatorskie oraz umiesz
czono tablicę pochowanych tu 
osób zasłużonych. Potrzeby są 
jednak znacznie większe — 50 
obiektów czeka na pilną inter
wencję konserwatorską, aby 
uniknąć całkowitej zagłady.
Bardzo kosztowne prace wyma
gają intensywnych starań o 
środki finansowe, które Komitet 
uzyskuje głównie od służby 
ochrony zabytków oraz od życz
liwych mecenasów, jakimi są: 
dyrekcja Państwowego Mono
polu Loteryjnego, Fundacja Kul
tury, władze miasta Warszawy, a 
ostatnio Fundacja Współpracy 

Polsko-Niemieckiej oraz inne in
stytucje państwowe i prywatne. 
Ogromną wagę Komitet przy
kłada do ofiarności społeczeń
stwa. Niezmiernie cenne są 
wzrastające z roku na rok wpły
wy z kwesty organizowanej w 
dniu Święta Zmarłych, jak rów
nież ofiary parafian i wszystkich 
życzliwych osób.
Komitet nie jest w stanie o wła
snych sitach sfinansować 
wszystkich pilnych działań kon
serwatorskich i jeśli nie uzyska 
funduszy na ten cel, część 
obiektów skazana będzie na 
unicestwienie. Musimy wygrać 
walkę z czasem, aby zapobiec 
bezpowrotnemu zniszczeniu 
cennego zabytku. Dlatego ape
lujemy do wszystkich osób i in
stytucji o pomoc w uzyskaniu 
niezbędnych funduszy na reali
zację przynajmniej najpilniej
szych zadań.
Osobną sprawą jest utrzymanie 
w należytym stanie zakonser
wowanych już pomników. Za
rząd cmentarza nie dysponuje 
wystarczającymi środkami fi
nansowymi i technicznymi, aby 
objąć opieką wszystkie zrewalo-
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3.4. Kariatyda 
grobowca 

Jana Bourmeistera 
Radoszkowskiego 

(po 1842 r.) przed (3) 
— m.in. urwane 

głowa i ręce 
— i po konserwacji (4) 

(zdjęcia:
1,2 - Zbigniew 
Godziejewski, 

3,4 - Rajmund IV. 
Gozda)

ryzowane obiekty zabytkowe. 
Sytuacja ta nakłada na osoby 
mające groby rodzinne na 
cmentarzu obowiązek utrzymy
wania tych obiektów w porząd
ku. Toteż Komitet apeluje do lu
dzi dobrej woli o przyjęcie roli 
honorowego opiekuna zabyt
ków cmentarza oraz utrzymywa
nie w dobrym stanie wybrane
go, odrestaurowanego obiektu. 
Komitet jest otwarty dla wszyst
kich inicjatyw i oczekuje szero
kiego poparcia ze strony ewan
gelików warszawskich, jak i 
osób, którym nie jest obojętny 
los bezcennych zabytków pol

skiej kultury znajdujących się na 
cmentarzu.
Obecny skład Zarządu Komite
tu, liczącego 34 członków, jest 
następujący: przewodniczący - 
Witold Straus (od 1993 r.), wice
przewodniczący — dr Tadeusz 
Rudkowski (od 1993 r.) i Włodzi
mierz Breiter (od 1989 r.), sekre
tarze — Maria Chmiel i Jerzy 
Piekarski, członkowie Zarządu 
— prof, dr Anna Czapska, Boże
na Matz, Hanna Rondthaler (w 
latach 1987-1998 pełniła funkcję 
sekretarza) oraz Tadeusz Szma- 
lenberg.
Dorobek Komitetu można wyra

zić właściwie w jednym zdaniu: 
zrewaloryzowano 180 obiektów 
cmentarnych. Jaka praca się za 
tym kryje, ile to wymagało cza
su, starań, wysiłku ze strony 
członków Komitetu i konserwa
torów zabytków, może ocenić 
tylko ten, kto sam choć przez 
krótki okres brał udział w takiej 
działalności. Moglibyśmy zrobić 
znacznie więcej, gdyby pozwa
lały na to gromadzone środki fi
nansowe. Dlatego odwołujemy 
się do ofiarności publicznej przy 
każdej okazji. Także teraz infor
mujemy wszystkich czytelników 
„Spotkań z Zabytkami”, że daro

wizny na rzecz ratowania zabyt
ków cmentarza można wpłacać 
na konto bankowe: Towarzy
stwo Opieki nad Zabytkami — 
Społeczny Komitet Opieki nad 
Zabytkami Cmentarza Ewange
licko-Augsburskiego, Warsza
wa, ul. Piękna 44a, PBK S.A. III 
O/Warszawa nr 11101024-9700- 
2750-7-19, albo w parafii św. 
Trójcy przy ul. Kredytowej 4, 
bądź na ręce sekretarza Komite
tu w każdą środę w godz. 11-13 
w lokalu Zarządu Cmentarza 
przy ul. Młynarskiej 54/58.

Witold Straus

Akcja cmentarze

Ocalony cmentarz
Cztery kilometry od Krzeszowic, 

niedaleko Krakowa leży mata 
wieś Dębnik, od stuleci znana z wy

dobywania bardzo cennego surow
ca, tzw. czarnego marmuru (de- 
woński wapień). Pomiędzy szosą 
prowadzącą do Krzeszowic a drogą 
do Paczóttowic leży ukryty w lesie 
stary cmentarz wojenny. Przez jego 
teren prowadzi traktem żółty szlak 
turystyczny z Krzeszowic do Doliny 
Eliaszówki i Doliny Ractawki. Jest to 

ciche, spokojne miejsce, zadbane i 
pełne uroku.
Pod koniec XIX w. w okolicy Krze
szowic wybuchła zaraza. Na chole
rę umarło wówczas kilkudziesięciu 
mieszkańców Dębnika i okolicy. Zo
stali pochowani poza wsią, w lesie. 
Na mogiłach postawiono drewnia
ne krzyże z nazwiskami zmarłych. 
Mijały lata, cmentarz choleryczny 
zarastał zielskiem, a ludzie omijali 
go z daleka. W 1914 r., w czasie 

pierwszej wojny światowej walki to
czyły się na polach Dębnika. Pod
czas nich zginęło kilkunastu żołnie
rzy armii austriackiej, których po
chowano na terenie leśnego cmen
tarza cholerycznego. Na ich gro
bach stanęły drewniane krzyże 
wraz z metalowymi tabliczkami z 
nazwiskami poległych oraz nazwa
mi pułków, w których służyli. Mijały 
kolejne lata. Cmentarz niszczał, za
rastał pokrzywami, krzewami, a 

miejsce spoczynku zmarłych stało 
się zagajnikiem. Tak było do 1958 r., 
kiedy niedaleko od tego miejsca, 
po drugiej stronie szosy, rozpoczął 
budowę własnego domu pan Jan 
Cekiera. Zainteresował się on za
niedbanym cmentarzem. Bolało go, 
że cmentarz ulega dewastacji i po
stanowił to zmienić. Usunął śmieci, 
zebrał gałęzie i kamienie, skosił tra
wę, naprawił zniszczone krzyże. 
Wszystkie prace wykonywał ukrad-
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1. Kamienny obelisk z napisem, 
obok jeden z metalowych krzyży

2. Opiekun cmentarza, 
p. Jan Cekiera

(zdjęcia:
Andrzej Wójcik)

kiem. Nie byl to dobry czas dla ta
kich inicjatyw, panowała wtedy ci
cha zmowa na temat opieki nad 
mogitami obcych armii. Pan Cekie
ra systematycznie prowadzi! prace 
porządkowe. Jego działalność za
uważyli mieszkańcy wsi i ktoś po
wiadomi! władze powiatowe. Dostał 
ostrzeżenie, aby się nie interesował 
tym cmentarzem. On jednak nie 
zraził się tym i dalej uważał, że miej
sce to powinno być zadbane, este

tyczne i pełne powagi. Drewniane 
krzyże pod wpływem czasu ulegały 
niszczeniu i dębnicki społecznik 
postanowił wymienić je na metalo
we. Wykonał ich czterdzieści, więk
szość z metalowymi ozdobami.
Po 1989 r. p. Jan Cekiera mógł już 
działać jawnie. W 1991 r. przywiózł 
z kamieniołomu kamienny blok, 
poddał go obróbce i wkrótce na 
cmentarzu postawił obelisk na pod
murówce. Na obelisku umocował 
tablicę z napisem: „BOHATEROM Z 
FRONTÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ 
RP 1914 CZEŚĆ ICH PAMIĘCI’’. W 
następnym roku postawił modrze
wiowy krzyż o wysokości 5 m po
święcony tysiącleciu chrztu Polski, 
podobny krzyż poświęcił pomordo
wanym w Katyniu, Miednoje i 
Ostaszkowie. Z całą pewnością 
dębnicki cmentarz zawdzięcza oca
lenie jednemu człowiekowi. Gdyby 
nie czterdziestoletnia opieka Jana 
Cekiery, cmentarz choleryczno- 
-wojenny z pewnością przestałby 
istnieć. W dzisiejszych czasach 
działalność społeczna nie jest zbyt 
popularna, a społeczni działacze — 
to grupa osamotniona, uważana za 
dziwaków lub za... podejrzanych. 
Warto dodać, że Jan Cekiera nie 
należy do żadnej organizacji i nigdy 
nie szukał uznania dla swojej dzia
łalności. Opiekował się cmenta
rzem, bo czuł taką potrzebę...

Andrzej Wójcik

Najstarszy 
drewniany

W trakcie badań arche- 
ologiczno-architekto- 

nicznych prowadzonych w 
stynnym z bogatej polichro
mii z XVII w. drewnianym ko
ściółku św. Mikołaja w Tarno

drzewa zostały ścięte w 
ostatniej ćwierci XIV w.l Tym 
samym nie tylko okazało się, 
że kościół w Tarnowie Pałuc
kim jest w rzeczywistości 
starszy o blisko trzy stulecia

Fragment 
polichromii 

na stropie 
kościoła 

(fot. Wojciech 
Mielewczyk)

wie Pałuckim koto Wągrow
ca, pod podłogą świątyni na
trafiono na liczne pochówki, 
w tym niektóre znakomicie 
zmumifikowane; zmarli cho
wani tam byli od XVI do XVIII 
w. Odkryto też relikty funda
mentów pierwszej świątyni, 
które zostały datowane na 
połowę XIII w. Przeprowa
dzone badania dendrochro- 
nologiczne drewna użytego 
do budowy kościoła daty nie
wiarygodne wprost wyniki: 

niż dotychczas sądzono, ale 
jest najstarszym obiektem 
drewnianym w Polsce! Rok 
1639, uznawany do niedaw
na za datę budowy kościoła, 
określa tylko czas postawie
nia przy kościele wieży. Ko
ściół w Tarnowie Pałuckim 
razem z rezerwatem arche- 
ologiczno-architektonicznym 
w pobliskim Łeknie planuje 
się objąć strefą krajobrazu 
chronionego

Wojciech Mielewczyk
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Znak czasu? Siusiać jak dawniej

Na obrzeżach Lądka Zdroju, 
przy drodze do Kłodzka, 

sta) kamienny pomnik, historycz
ny dowód nawiedzenia miasta 
przez zarazę. Była to dużych 
rozmiarów kamienna kolumna 

dli kolumnę, pozostawiając jedy
nie cokół. Mimo wysiłków miej
scowej policji, nie udało się usta
lić sprawców kradzieży i nie zdo
łano kolumny odnaleźć. Swoją 
drogą była to zdumiewająca kra-

Pozostał 
tylko cokół... 

(fot. Pawei 
Pierzak)

(wysokość ok. 3,5 m), postawio
na na prostokątnym cokole z 
wyrytą datą „1746”. Górną część 
kolumny wieńczyła prostokątna 
kostka z wyrzeźbionymi na niej 
płaskorzeźbami: Ukrzyżowania, 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. 
Józefa i św. Rocha. Ten ostatni 
przedstawiony był z łopatą słu
żącą do grzebania zmarłych, 
gdyż, jak wiemy, byt on patro
nem chroniącym od śmierci i za
razy. Mieszkańcy Lądka Zdroju 
zawsze pamiętali o tym pomniku 
wotywnym, o czym świadczą 
znajdujące się na jego cokole 
dwie daty renowacji w 1874 i 
1888 r.
W 1997 r. nieznani sprawcy ukra-

dzież, gdyż kamienna kolumna z 
prostokątnym zwieńczeniem wa
żyła kilka ton. Musiano użyć 
dźwigu, bowiem kolumna była 
osadzona głęboko na metalo
wym rdzeniu, wtopionym w 
ołów. Stała tu 251 lat! Nikomu 
nie przeszkadzała i fakt jej kra
dzieży należy potraktować jako 
znamię czasu, w którym zanika
ją takie wartości, jak szacunek 
do przeszłości, dzieł sztuki i tra
dycji. Na dodatek, złodzieje 
ukradli też znajdującą się kilka
naście metrów dalej kamienną fi
gurę anioła.

Marek Sikorski

Zmiany pierwotnego prze

znaczenia obiektów zabyt

kowych często są jedynym spo
sobem na ich zachowanie, ale 

bywa i tak, że zmiana taka budzi 
sprzeciw. Tak jest w wypadku

poznańskiego „Smakosza”. Nie

wielu już ludzi pamięta, co znaj
dowało się w latach międzywo
jennych w Poznaniu na parterze 

okazalej kamienicy przy ul. 27 
Grudnia 9, wzniesionej w latach 

1

2

1.2. Piec 
kaflowy (1) 
i pisuar (2) 
(zdjęcia: 
Aleksander 
Stokowski)
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Polemiki

Kometa
— ta czy nie ta?

1843-1844. A była tam tzw. pro
biernia znanego producenta na
pojów alkoholowych — firmy 
„Hartwig Kantorowicz”. W licz
nych publikacjach nazwę tej fir
my podaje się błędnie jako „Har- 
twig-Kantorowicz” albo nawet 
„Hartwig i Kantorowicz”, tymcza
sem założyciel firmy - żydowski 
przedsiębiorca Kantorowicz miał 
po prostu na imię Hartwig. Byt to 
jeden z lepszych poznańskich 
lokali, słynący nie tylko ze 
smacznych dań, ale przede 
wszystkim z wódek i likierów. 
Najsłynniejsze były dwa napoje: 
„spódnica łowicka”, czyli różno
barwne likiery nalane do kielisz
ka jeden na drugi w ten sposób, 
aby tworzyły kolorowe pasy oraz 
„krwawa Iza” — kieliszek czystej 
wódki z zawieszoną pośrodku 
kroplą soku wiśniowego. Byty to, 
jak widać, zupełne przeciwień
stwa dzisiejszych drinków, wy
magających, jak wiadomo, do
kładnego zmieszania!
Okres największej świetności lo
kalu przypadl na lata powojen
ne. Lokal nosił nazwę „Sma
kosz” i np. w latach pięćdziesią
tych byt jedyną poznańską re
stauracją kategorii „S” (tak przy
najmniej wynika z informatora 
wydanego w 1955 r.). Kuchnia 
„Smakosza” słynęła nawet poza 
granicami kraju, gdyż cieszyła 
się dobrą opinią wśród goszczą
cych w Poznaniu zagranicznych 
wystawców targowych. Ale 

„Smakosz" - to nie tylko kuch
nia. Było to przede wszystkim 
miejsce spotkań miejscowej elity 
artystycznej i kulturalnej (na
przeciwko wznosi się „Teatr Pol
ski”). Było... Niestety, to już prze
szłość. Zabytkowa kamienica 
stoi nadal i nawet ma się dobrze, 
a na parterze nadal jest lokal ga
stronomiczny. Tyle tylko, że jest 
to od kilku lat pizzeria należąca 
do sieci „Pizza Hut”. Genius sae- 
culi spowodował, że przepadt 
genius loci. Ale zostały po daw
nym „Smakoszu” dwie pamiątki. 
Jedna — to stojący prawie na 
środku lokalu piękny piec kaflo
wy. Druga — to... pisuar produk
cji angielskiej firmy „Hanley Twy- 
fords Ltd. England" o imponują
cej wysokości 160 cm (wraz z 
cokołem 186 cm), do tego dwu
osobowy. I nadal wykorzystywa
ny jest zgodnie z przeznacze
niem. Tylko kierownictwo pizzerii 
narzeka na kłopoty z naprawa
mi, bo żadne współczesne ele
menty armatury nijak do tego 
sprzętu sanitarnego nie pasują. 
Ale, póki co, można sobie posiu- 
siać, jak dawniej...

Aleksander Stukowski

Jeśli któryś z Czytelników ma infor
macje na temat okresu, z którego po
chodzi pisuar i o firmie, która go wy
produkowała — proszony jest o kon
takt z autorem za pośrednictwem re
dakcji.

W „Spotkaniach z Zabytkami" nr 6 z 
1999 r. ukazała się notka pt. Kometa na 
ambonie. Jej autor, Jarosław Komorow
ski, ciało niebieskie przedstawione na 
kazalnicy w Stawie Śląskiej identyfikuje 
jako kometę Halleya. Ośmielam się 
przypomnieć, że w numerze 3, 1986 r., 
ukazał się mój artykuł pt. Kometa Hal
leya na ten sam temat. I nic w tym 
zdrożnego, można by rzec — zabytek 
wyjątkowy, niechaj więc ambonowa ko
meta ukazuje się co trzynaście lat! Ali
ści rzecz nie w cykliczności ciała, lecz 
w jego identyfikacji. Jest to oczywiście 
kometa, ale... nie ta. Ów nurtujący mnie 
od dawna problem szczęśliwym trafem 
udało się rozwiązać dopiero po opubli
kowaniu artykułu w „Spotkaniach z Za
bytkami”, co natychmiast wytuszczy- 
tem w liście ogłoszonym w numerze 6 
z 1986 r. Sprostowanie jednak nie przy
niosło pożądanego skutku. Na ambo
nie w Stawie Śląskiej, według napisu 
fundacyjnego wystawionej w 1619 r. 
wkrótce po zgaśnięciu komety, nie 
przedstawiono komety Halleya widocz
nej w 1607 r. Ukazano natomiast inną, 
obserwowaną w listopadzie 1618 r., a 
opisaną w PRODROMUS, Albo Wprzód 
Pisanie, to jest krótki a prosty wykład 
Komety albo Ogoniastey Gwiazdy która 
Miesiąca Listopada Roku 1618 widzia
na była. Na częste a gęste zadania spi
sany przez D. DAVIDA HERLICIUSZA 
Medyka Stargardzkiego w Pomorskiey 
Ziemi. Teraz na Polski język przełożo
ny... [Toruń 1619, Oficyna Augusta Fer- 

bera]. Nie ma więc uzasadnienia iden
tyfikacja owego ciała niebieskiego jako 
komety Halleya, do dziś, co widać, po
kutująca w literaturze popularnonauko
wej, a przejęta z nauki niemieckiej 
przez polską [por. np. J. Pokora, Sztuka 
w służbie reformacji. Śląskie ambony 
1550-1650, Warszawa 1982; J. Harasi
mowicz, Treści i funkcje ideowe sztuki 
śląskiej reformacji (1520-1650), Wro
cław 1986],

Jakub Pokora

Rzeczywiście, kometa powraca — stąd 
pomysł przypomnienia interesującego 
zabytku, wcześniej obszernie omówio
nego przez p. Jakuba Pokorę w nauko
wym opracowaniu i na lamach „Spo
tkań”. Znany mi jest także jego list — 
polemika z sobą samym, ciekawa w 
formie i w treści, sądzę jednak, że na
zbyt kategoryczna w odrzuceniu do
tychczasowych ustaleń. Nowa wersja 
nie do końca mnie bowiem przekonuje, 
a choć dla programu ideowego ambo
ny rzecz ma znaczenie drugorzędne, 
chcialbym się trochę pospierać, 
zwłaszcza jako wielki amator niebiań
skich tematów.
Zasłonięty obecnie niemiecki napis na 
zapiecku w istocie informuje, że Anna 
von Niebelschutz ufundowała ambonę, 
ukończoną w 1619 r„ „wkrótce po za
gaśnięciu komety". Ale czas fundacji
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ROZMAITOŚCI

1. Kometa 
z 1607 r.

w niemieckim 
druczku 
ulotnym 

O komecie 
albo nowej 
ogoniastej 
gwieżdzie
2. Kometa 

z 1618/1619 r.
na stronie 
tytułowej 
rozprawy 

angielskiego 
astronoma 

Johna 
Bainbridgea 

(Londyn 1619)

nie musi być tożsamy z czasem jej sfi
nalizowania. Tym bardziej że ową datę 
końcową podkreślono jeszcze na am
bonie niezależnie od fundacyjnej tabli
cy, wypisując na fryzie daszka: 
EXTRUCTA EST ANNO 1619. Owo 
„extructa'' — „zbudowana” w wypadku 
ambony oznacza raczej montaż goto
wych elementów w ukończonym po

wielu latach wnętrzu świątyni niż wyko
nanie całego, złożonego i pracochłon
nego, misternie rzeźbionego w pia
skowcu dzieła. Koncepcja ambony, z 
którą wizerunek nieba i komety jest — 
wedle przekonującego wywodu pana 
Pokory — powiązany ideowo, a nie in
cydentalnie, mogła się zrodzić wiele lat 
wcześniej. I przypuszczam, że tak wła

śnie było. Gruntowną przebudowę go
tyckiego kościoła św. Michała Archa
nioła rozpoczęto w 1604 r. — i już wte
dy z pewnością oczywista była ko
nieczność sprawienia nowej ambony o 
treściach odpowiadających prote
stanckiej doktrynie. Dwa lata później, 
gdy prace przy świątyni trwały, nad 
miastem pojawiła się kometa. Wrażenie 
musialo być ogromne, zwłaszcza przy 
powszechnym przekonaniu o jej zło
wróżbnym charakterze. I to właśnie 
mogło już wówczas zainspirować fun
datorkę oraz nieznanego projektanta 
ambony, zmontowanej ostatecznie 
dwanaście lat później.
Kometa goszcząca na nieboskłonie od 
22 września do 26 października 1607 r. 
szybko stała się stawna w całej Euro
pie. Oczywiście nie wiedziano jeszcze, 
że to słynna kometa Halleya — była 
jednak na pogodnym jesiennym niebie 
widoczna doskonale (jasność maksy
malna bliska pierwszej wielkości gwiaz
dowej), długo i na dużym obszarze. 
Jak w Panu Tadeuszu: „Byt to kometa 
pierwszej wielkości i mocy”. W paź
dzierniku równocześnie śledzili jej lot 
Johannes Keppler w Pradze i Longo- 
montanus w Szwecji i Danii. Obserwo
wano ją zresztą powszechnie, toteż 
opisana została nie tylko w pracach na
ukowych, ale i w wielu druczkach ulot
nych, pełnych ponurych przepowiedni. 
Inaczej sprawa się miała z kometami z 
roku 1618. Tak — z kometami, były bo
wiem aż trzy. Dla ich przywołania nie 
jest przy tym konieczny rzadki druczek 
z Torunia, gdyż dokładnie zostały opi
sane w dawnej i najnowszej literaturze 
astronomicznej. Pierwsza ukazała się 
pod koniec sierpnia na Węgrzech i w 
Austrii, by zniknąć po pięciu dniach, a 
że gołym okiem widoczna była bardzo 
słabo — żegnamy się z nią bez żalu. 
Drugą widziano między 10 listopada i 9 

grudnia, także głównie przez teleskopy. 
W naszym wypadku wchodzi więc w 
grę jedynie trzecia, obserwowana od 
drugiej potowy listopada 1618 do 22 
stycznia 1619 r. Nie byta ona jednak wi
dowiskiem tak spektakularnym, jak 
gość z 1607 r. (ukazywała się najczę
ściej nisko nad horyzontem) i zajmowa
ła głównie astronomów, wśród nich Ga
lileusza. W odróżnieniu od „ogoniastej 
gwiazdy” sprzed lat jedenastu nie zo
stała też odnotowana w znanych mi 
źródłach dolnośląskich. Nic zresztą 
dziwnego — zimowe niebo nad Ślą
skiem rzadko sprzyja podobnym ob
serwacjom. W dodatku założenie, że to 
dopiero kometa, która zgasła pod ko
niec stycznia 1619 r. zainspirowała 
twórcę ambony, wymaga przyjęcia wy
jątkowo pospiesznego scenariusza wy
darzeń. Trzeba by uznać, że owa am
bona została ufundowana (tak póź
no?), zaprojektowana, po mistrzowsku 
wykonana i wreszcie zmontowana w 
ciągu co najwyżej ośmiu miesięcy (we 
wrześniu została poświęcona). Teore
tycznie możliwe, ale czy prawdopodob
ne w epoce, w której aż tak strasznie ni
komu się nie spieszyło? I czy nie bar
dziej przekonuje teza, że źródłem inspi
racji było niesamowite zjawisko obser
wowane w Sławie właśnie wtedy, gdy 
zaczęła się trwająca piętnaście lat prze
budowa kościoła?
Prawdy najpewniej nie poznamy nigdy, 
chyba że odnajdzie się dokument (np. 
umowa z wykonawcą), jednoznacznie 
sprawę wyjaśniający. Najważniejsze 
jednak, że kometa — ta czy tamta, za
miast być zwiastunem nieszczęścia, 
stała się powodem miłej i mam nadzie
ję, że zajmującej wymiany zdań na te
mat tak odległy od codziennego ziem
skiego hałasu.

Jarosław Komorowski
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Reklama rzetelna i tania 
tylko w „Spotkaniach”!

REKLAMY I OGŁOSZENIA prosimy nadsyłać pod 
adresem redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 
44a) wraz z pisemnym zamówieniem. Po przyję
ciu zamówienia należy wpłacić odpowiednią su
mę na konto: Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a 
PBK SA III O/Warszawa, nr 11101024-9700- 
2750-3-23.
I. Ogłoszenia - reklamy ramkowe
- cała kolumna wewnętrzna - 1500 zł
- 1/2 kolumny wewnętrznej - 750 zł
- 1/4 kolumny wewnętrznej - 370 zł 
-1/8 kolumny wewnętrznej - 180 zł
- cała kolumna zewnętrzna

(okładka s. IV) - 1800 zł
- pozostałe jej części - w odpowiednim 

stosunku jak wyżej
- okładka s. II i III - 1600 zł
- pozostałe jej części - w odpowiednim 

stosunku jak wyżej
UWAGA: w wypadku reklamy kolorowej zwyż
ka ceny o 50%

II. Teksty reklamowe sponsorowane: 
artykuły informacyjne, rozmowy, wywiady, re
portaże, fotoreportaże - ceny od 1000 zł do 
3000 zł według indywidualnego uzgodnienia

III. Ogłoszenia drobne
- jedno słowo - 1, 20 zł
- jedno słowo w ramce - 1, 50 zł
Dla konserwatorów zabytków, muzeów i spo
łecznych opiekunów zabytków udzielana jest 
zniżka w wysokości 20%.
W USTALONE CENY wliczone są wszystkie pra
ce redakcyjne, graficzne i techniczne. W wy
padku dostarczenia przez zleceniodawcę ogło
szenia gotowego do druku (naświetlonych 
klisz) udzielany jest rabat 10%. Podatek VAT do
liczany jest do zleceń:
- instytucji, przedsiębiorstw, organizacji gospo
darczych w wysokości 22% ceny reklamy-ogło- 
szenia;
- osób prywatnych nie prowadzących działalno
ści gospodarczej w wysokości 7% ceny ogło
szenia

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA
Z NASZYCH USŁUG!

Warunki prenumeraty
Cena 1 egz. w pierwszym półroczu 2000 r. - 4 zł,w drugim 
półroczu - 4.50 zł. Wpłaty na minimum trzy numery przyj
mowane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem 
dostaw, na konto Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 
00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK SA III 
O/Warszawa nr 11101024-9700-2750-3-23 (na załączo
nym na s. 37 przekazie pocztowym prosimy podać, któ
rych numerów dotyczy wpłata). Dla prenumeratorów za
mawiających minimum po 10 egz. każdego numeru - 25- 
procentowy rabat. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami nie pobiera 
dodatkowej opłaty za dostawę. Wszelkie informacje moż
na uzyskać pod numerem telefonu 629-62-26.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można na
bywać w Warszawie w księgarni „Naukowej im. Bolesła
wa Prusa” (ul. Krakowskie Przedmieście 7) oraz w Towa
rzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44a). Sprze
daż „Spotkań z Zabytkami” 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 
pocztowych na terenie całego kraju oraz przez listonoszy 
(od osób niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich 
mieszkańców 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 
dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankie
tów wptaLZaprenumerowane egzemplarze są doręczane 
do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Zamówienia na prenumeratę w „Ruchu S.A.” przyjmowane 
są na I kwartał 2000 r. do 5 grudnia br.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
VI. HAFTY

4. Hafciarstwo świeckie XVIII w.

Osiemnastowieczną sztukę i modę odzieżową łączyło 
wiele cech wspólnych. W obu dziedzinach preferowa
no jasną kolorystykę i lekki ornament o motywach 
kwiatowych. Jednym z najlepszych przykładów związ
ków sztuki i mody były powstające w XVIII w. hafty, 
zdobiące ówczesne ubiory. Także w Polsce, gdzie już 
od początku tego wieku w strojach kobiecych, a w dru
giej połowie stulecia także w ubiorach męskich, prze
ważały wpływy zachodnioeuropejskie, obserwujemy 
zmiany w haftach na odświętnej odzieży. Orientalny 
gust nadal wprawdzie przeważał w haftowanych tkani
nach dekoracyjnych, natomiast w haftach pokrywają
cych ubiory zgodnie z aktualną modą francuską, domi
nowały wzory i techniki ściegów charakterystyczne dla 
rokoka, a od czwartej ćwierci XVIII w. dla stylu Lu
dwika XVI i klasycyzmu.
W Polsce większość haftów, zdobiących modne stroje, 
powstawała nie w podupadających już cechach hafcia
rzy, lecz w prywatnych domach. Jak pisał ksiądz Ję
drzej Kitowicz w Opisie obyczajów za panowania Au
gusta III: „Biata pleć szlacheckiej kondycji zabawiała 
się szyciem, haftowaniem na bębenku i krosienkach 
tudzież robieniem pończoch”. Począwszy od wielkich 
dam, a skończywszy na żeńskiej służbie haftowano po
wszechnie, zwłaszcza na wspomnianym bębenku, czy
li tamborku, który właśnie w XVIII w. stal się, obok 
wcześniej używanych krosienek, podstawowym przy
rządem ułatwiającym haftowanie. Tamborek składał 
się z dwu zachodzących na siebie drewnianych obrę
czy, które przytrzymywały napiętą na ich okręgu tkani
nę. Na tamborku haftowano głównie mniejsze frag
menty stroju i jego dodatki. Większe tkaniny, przezna
czone na sute rokokowe spódnice, haftowano najczę
ściej na krosienkach, czyli drewnianej ramie ze stoja
kiem, przypominającej malarskie sztalugi.
Rokokowe hafty zdominowały motywy kwiatowe, 
choć zdarzały się i motywy figuralne czy modne scen
ki w typie chinoiserie. Jeszcze w większym stopniu, 
niż w ówczesnym hafciarstwie sakralnym, hafty świec
kie podporządkowały się wzorom rokokowej sztuki. 
Na tkaninach odtwarzano wijące się, cienkie gałązki z 
drobnymi listkami i różnorodnymi kwiatami; od du
żych róż, peonii i goździków po małe niezapominajki, 
dzwonki czy ostróżki. Dla naturalistycznego oddania 
delikatności kwiatów i subtelnego zróżnicowania ich 
kolorystyki posługiwano się najczęściej haftem saty
nowym, pokrywając wyodrębniony wzór ściegami o 
nierównej długości, prowadzonymi w różnych kierun
kach i zachodzącymi między siebie, co, przy użyciu ni
ci jedwabnych o różnym natężeniu tej samej barwy, da
wało efekt cieniowania. Stosowano także haft przekłu
wany, popularnie zwany atłaskiem, w którym równo
ległe, krótkie ściegi szczelnie wypełniały haftowany 
motyw, dając jednakowy wzór po obu stronach tkani
ny.
Ornamentyka kwiatowa opanowała także od lat sie
demdziesiątych XVIII w. ubiory męskie. Lansowany 

przez modę francuską elegancki zestaw: habit, kami
zelka i sięgające do kolan wąskie spodnie, był coraz 
częściej używany w Polsce, zwłaszcza w środowisku 
dworskim i wśród „postępowej” szlachty. Haftem o 
motywach kwiatowych zdobiono właśnie kamizelki i 
habit. Najczęściej był to także haft satynowy (cienio
wany) i atlasek. Często stosowano go łącznie z aplika
cją i wzbogacano złotymi bądź srebrnymi nićmi. W ka
mizelce haftowano kołnierz, brzegi przy zapięciu i dół 
wraz z patkami kieszonek. Na habit haft pokrywał koł
nierz, brzegi pól, mankiety oraz kieszenie i krawędzie 
tylnego rozcięcia. W polskich zbiorach muzealnych za
chowało się stosunkowo dużo tych właśnie części mę
skiej garderoby, zdobionych haftami. Precyzja wyko
nania, subtelność ornamentyki i kolorystyki tych haf
tów przewyższa nieliczne zachowane przykłady haftów 
na ówczesnych polskich strojach kobiecych. Był to 
ostatni już w dziejach męskiej mody okres tak finezyj
nego zdobienia ubiorów, któremu w Europie położyła 
kres Wielka Rewolucja Francuska, a w Polsce — utra
ta niepodległości.
Tradycja kwiatowych haftów rokokowych jednak prze
trwała. Ich nieco uproszczoną wersję odnajdujemy w 
polskich ubiorach ludowych, które w XIX w. przejęły 
ów sposób zdobienia, stosując go w krakowskich i ło
wickich kobiecych gorsetach czy męskich sukmanach i 
kamizelach. Wraz z narastaniem tendencji klasycyzują- 
cych w sztuce i modzie ostatniej ćwierci XVIII w. 
zmienił się rodzaj haftów na ubiorach. Kapryśną orna
mentykę rokokową zastąpiły motywy kwiatów, gałą
zek, kłosów, bukietów, festonów i girland, często prze
wiązanych wstążką, symetrycznie rozłożone na tkani
nie. Prócz nici jedwabnych coraz częściej stosowano 
do haftów, wprowadzone już wcześniej w XVIII w., 
metalowe cekiny (okrągłe blaszki z dziurką w środku) 
i pajetki (formowane na kształt kwiatów i listków), 
szklane koraliki oraz sztrasy, imitujące drogie kamie
nie. Pastelową, ale różnorodną kolorystykę haftów ro
kokowych zmieniono na harmonijnie zestawione, 
utrzymane w podobnym tonie barwy z przewagą bieli, 
złota i czerni. Wreszcie antykizująca moda końca 
XVIII w. ograniczyła hafty na damskich sukniach do 
minimum (stosowano najczęściej wąskie szlaki haftu, 
wykonanego białą nicią na białym tle), a w ubiorach 
męskich dozwolono haftować zlotem dworskie i urzęd
nicze fraki czy wojskowe paradne mundury oraz zdobić 
skromnym haftem kamizelki do ubrań cywilnych.
Domowe hafciarstwo nadal jednak trwało. Rozwijało 
się również w XIX w., choć zmienił się rodzaj dekoro
wanych obiektów i techniki hafciarskie. Opowiemy o 
tym w następnym odcinku naszego cyklu.

Anna Sieradzka 
Literatura
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1. Fragment haftu na jedwabnej spódnicy 
(nici jedwabne), ok. 1730

2. Kamizelka jedwabna haftowana 
(nici jedwabne), około potowy XVIII w.

3. Habit aksamitny haftowany 
(nici jedwabne, cekiny), 

lata osiemdziesiąte XVIII w.
4. Fragment haftu na jedwabnej spódnicy 

(nici jedwabne, cekiny, koraliki), 
lata osiemdziesiąte XVIII w.

(ze zb. Muzeum Narodowego w Warszawie) 3



krzyże

1.2. Kamienne krzyze 
z postaciami Chrystusa

3.4. Krzyże żeliwne 
wśród kamiennych 

(zdjęcia: 
Grażyna i Zygmunt 

Malinowscy)

kańców, stoi tu drewniana 
z 1842 r., wieża z XVIII w. i 
z pierwszej połowy XIX w. (td)

Pierwsza wzmianka o wsi Bartne, leżącej na 
południowy wschód od Gorlic, pochodzi 
z 1629 r. Przypuszczalnie już wtedy miesz
kańcy zajmowali się wyrobem kamieni młyń
skich i Żarnowych. Surowcem byt twardy pia
skowiec pochodzący ze wschodnich stoków 
Magurycza. Z kolei w paśmie Magury Wąt- 
kowskiej wydobywano piaskowiec miękki i 
drobnoziarnisty, z którego wyrabiano na
grobki i przydrożne figury. W XIX w. Bartne 
było silnym ośrodkiem rzemiosła kamieniar
skiego, który zaopatrywał w swoje wyroby 
tereny Słowacji i Węgier, a przede wszystkim 
najbliższe okolice wsi. Najwybitniejszym ka
mieniarzem był Wasyl Gracoń działający 
przed pierwszą wojną światową. Jego figury 
Chrystusa są prymitywne, ale znakomicie 
oddają cierpienie, szczególnie zaś smutek 
i boleść twarzy. W większości nagrobki skła
dają się z trzech części: prostokątnej, pła
skiej podstawy, smukłego cokołu i łacińskie
go lub wschodniego krzyża; inskrypcje znaj
dują się we wgłębieniu na frontowej ścianie 
cokołu. W okolicy Bartnego istniały też inne 
ośrodki rzemiosła kamieniarskiego, np. we 
wsi Bodaki. Oprócz krzyży z Chrystusem ka
mieniarze wykonywali figury Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, Świętej Rodziny, św. Mikoła
ja. Na cmentarzu w Bartnem znajdują się też 
odlewane krzyże żeliwne pokryte zazwyczaj 
bogatą dekoracją.
Wieś Bartne liczy obecnie ponad 200 miesz- 

cerkiew 
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Łemkowskie


