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Od redakcji
Choć oficjalnie wiek XX kończy się za 
rok, 31 grudnia 1999 r. na pewno poże
gnamy datę rozpoczynającą się cyfrą je
den. Trwała ona przez tysiąc lat, mocno 
utkwiła w naszej świadomości i trudno 
będzie przyzwyczaić się, że następuje ty
siąc lat cyfry dwa. Nasi przodkowie ty
siąc lat temu takich problemów nie mie
li. Rzadko kto stosował wówczas datowa
nie i rok 999 przeszedł w rok 1000 bez 
specjalnego wrażenia. Pomyślmy: na na
szych oczach mija właśnie Historia - ta 
zawarta w szkolnych podręcznikach 
i książkach historycznych oraz ta, w któ
rej uczestniczyliśmy... Wszystkim Czy
telnikom składamy dziś życzenia nie tyl
ko noworoczne, ale i „nowotysiącletnie” 
- dosiego roku i... dosiego tysiąclecia!!!
Nie przypuszczamy, aby w nowej epoce 
rozstrzygnięty został problem, czy po
trzebne są nam zabytki. Piszący o tym 
autor — jak i my wszyscy — stoi na kra-

*

Podajemy wyniki konkursu ogłoszonego 
w numerze 5,1999, przez Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami:
I nagroda - siedmiodniowy pobyt dla 
dwóch osób w Muzeum-Zamku w Nie
dzicy - WOJCIECH MROCZEK z War
szawy;
II nagroda - siedmiodniowy pobyt dla 
dwóch osób w Janowcu - KINGA NE- 
MERE-CZACHOWSKA z Torunia;
III nagroda - karta darmowego wstępu 
do Muzeum Historycznego m.st. War
szawy w 2000 r. - EWA KALISZUK z 
Warszawy.

Wśród uczestników konkursu rozlosowa
no także nagrody pocieszenia: prenume- 

wędzi wieków, więc z tej perspektywy 
trudno mu ogarnąć tak wielki obszar 
czasu (s. 3). Sądząc jednak z kilku innych 
artykułów w tym numerze, nie wszystkie 
zabytki mogą doczekać końca nowego 
roku. Należą do nich niestety dwory (s. 
17), dawne drogi (s. 29) czy niektóre 
obiekty na wsi (s. 20). W odróżnieniu od 
nich zupełnie znośna przyszłość rysuje 
się np. przed jednym z warszawskich pa
łaców (s. 32). Zwracamy uwagę na no
stalgiczną wycieczkę do fotoplastikonu 
(s. 26) oraz do wynalazcy prysznica, któ
remu wdzięczność okazywali m.in. Pola
cy (s. 35).

W pierwszym numerze roku 2000 zamie
ścimy m.in. dalsze rozważania o zabyt
kach na krawędzi wieków, o ochronie 
polskiego języka na marginesie uchwalo
nej niedawno ustawy oraz o współczes
nej rzeźbie w zabytkowym parku.

*

raty „Spotkań z Zabytkami” w 2000 r. - 
Marek Wasilewski z Jeleniej Góry, Tere
sa Nemere z Torunia i Andrzej Ruszkow
ski z Sieradza; książki - Małgorzata Su- 
wińska z Płocka, Marta Pasik z Ciecha
nowa, państwo Kwaśniewscy z Somain 
we Francji, Alojzy Sladek z Grudziądza, 
Roman Kowalski z Torunia.

Obiekty przedstawione na konkurso
wych zdjęciach: il. 1 - kamienica Cele- 
jowska w Kazimierzu Dolnym, il. 2 - ka
mienica Baryczkowska w Warszawie, il. 
3 - ruina zamku w Iłży, il. 4 - wieża tzw. 
Ariańska w Wojciechowie, il. 5 - ruina 
zamku w Raciążku, il. 6 - ruina zamku w 
Czersku.



przeglądy 
poglądy

W październiku br. minęto 120 
lat od powołania uchwalą Rady 
Miejskiej Krakowa Muzeum Na
rodowego. Otwarto je w Sukien
nicach, gdzie Henryk Siemiradz
ki przekazał monumentalny ob
raz „Pochodnie Nerona”, a w je
go ślady poszło wielu innych 
malarzy, m.in. Juliusz Kossak i 
Tadeusz Pruszkowski. Obecnie 
krakowskie Muzeum Narodowe 
z kilkoma oddziałami dalej pełni 
funkcję skarbca polskiej kultury. 
Jubileusz Rada Miasta Krakowa 
uczciła uroczystą sesją, a dzięki 
finansowej pomocy ministra kul
tury i sztuki zbiory muzealne 
wzbogaciły się o cenny dar — 
obraz mistrza Jerzego z około 
1509 r.

★ ★ ★

Światowy Fundusz Ochrony Za
bytków przekazał 50 tys. dola
rów na odbudowę gdańskiej 
twierdzy Wistoujście. Wcześniej 
pomoc taką otrzymały: Warsza
wa — na renowację kamienic 
przy ul. Próżnej oraz Kraków — 
na prace przy kościele Mariac
kim. W wypadku twierdzy Wisto
ujście dotacja ma być przezna
czona na wzmocnienie funda
mentów fortu carre, głównego i 
najbardziej zagrożonego frag
mentu twierdzy, oraz konserwa
cję historycznych budynków 
wchodzących w jej skład. Przed 
podjęciem prac ma być zbadany 
stan znajdujących się pod wodą 
fundamentów bastionów. Fun
dusze na prace badawcze po
chodzić będą również od spon
sorów krajowych.

★ ★ ★

W dniach 29 września — 3 paź
dziernika br. w Białymstoku od
byto się Regionalne Spotkanie 
Ekspertów UNESCO na temat 
krajobrazu kulturowego Europy 
Wschodniej. Spotkanie zorgani
zowane zostało na zlecenie Cen
trum Światowego Dziedzictwa 
UNESCO w Paryżu przez Ośro
dek Ochrony Zabytkowego Kra
jobrazu w Warszawie oraz Polski 
Komitet ds. UNESCO. W spotka
niu uczestniczyli przedstawiciele 
14 państw Europy Wschodniej 
oraz eksperci ICOMOS-u, Świa
towej Unii Ochrony Przyrody, 
Międzynarodowego Centrum 
Szkolenia Konserwatorów w 
Rzymie. Obrady miały na celu 
określenie cech krajobrazów 
kulturowych Europy Wschodniej 

oraz zdefiniowanie ich typów 
według kryteriów przyjętych 
przez Komitet Światowego Dzie
dzictwa UNESCO. Wybór Polski 
na gospodarza Regionalnego 
Spotkania Ekspertów UNESCO 
był wyrazem uznania dla pol
skich osiągnięć w zakresie 
ochrony krajobrazu kulturowe
go.

★ ★ ★

Profesorowie Marian Arszyński i 
Jan Tajchman z Uniwersytetu Mi- 

kolekcji Muzeum Narodowego 
oraz stworzony został model 
kompleksowych badań obra
zów; niektóre metody zastoso
wano w Polsce po raz pierwszy. 
Na wystawie można zobaczyć 
nie tylko wybitne dzieła szkoły 
weneckiej XVI-XVIII w. po kon
serwacji, ale również to, co kryje 
się w ich wnętrzu, ich skompliko
waną budowę technologiczną. 
Specjalne plansze z rentgeno- 
gramami, zdjęciami w świetle 
UV, IR, autoradiogramami, zdję
ciami próbek farb, opatrzone 

(rys. Małgorzata Tabaka)

kotaja Kopernika w Toruniu ob
chodzili we wrześniu br. jubile
usz 70-lecia urodzin oraz 45-le- 
cia pracy naukowej i twórczej. 
Obaj Profesorowie mają duży 
wkład w ratowanie i zachowanie 
toruńskiego dziedzictwa kulturo
wego; w 1997 r. Toruń został 
wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Natu
ralnego UNESCO. Profesor Ma
rian Arszyński jest wykładowcą 
historii sztuki i zagadnień kon
serwatorskich na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK, a Profesor Jan 
Tajchman — architektem, wielo
letnim kierownikiem Zakładu 
Konserwatorstwa UMK. Z okazji 
jubileuszu Profesorów Instytut 
Zabytkoznawstwa i Konserwa
torstwa UMK zorganizował dwu
dniową sesję pt. „Zabytkowe bu
dowle drewniane i stolarka archi
tektoniczna wobec współcze
snych zagrożeń”.

★ ★ ★

Od 25 października br. w Mu
zeum Narodowym w Warszawie 
czynna jest wystawa „Serenissi- 
ma. Światło Wenecji". Wystawa 
ta była przygotowywana od 
1995 r. i została poprzedzona 
szerokim programem badaw
czym, realizowanym we współ
pracy z ośrodkami badawczymi 
w Polsce i za granicą. Przy uży
ciu nowoczesnych metod prze
badano 36 reprezentatywnych 
obrazów mistrzów weneckich z 

jasnym komentarzem, ułatwiają 
zrozumienie problemów związa
nych z konserwacją poszczegól
nych obrazów. Inne plansze in
formują o historii i rozwoju ma
larstwa weneckiego.

★ ★ ★

Z Biblioteki Jagiellońskiej w Kra
kowie zginęły cenne starodruki, 
m.in. wydanie z XV w. Cosmo- 
graphii Ptolemeusza, strasbur- 
skiej Biblii Latiny, Cosmoediae 
Plauta. Po przeprowadzonej in
wentaryzacji zbiorów bibliotecz
nych okazało się, że zginęło 15 
inkunabułów (wytworów sztuki 
drukarskiej powstałych do koń
ca 1500 r.) i 43 starodruki. Część 
dziel odnaleziono, prokuratura 
prowadzi śledztwo.

★ ★ ★

W Olsztynie do rejestru zabyt
ków wpisano około 400 kamieni
czek. Większość z nich wymaga 
generalnego remontu. Tymcza
sem miasto nie ma wystarczają
cych środków na ich renowację. 
Do remontu każdego mieszka
nia komunalnego dokłada się 
rocznie 700 zł i jest to o wiele za 
mato w porównaniu z potrzeba
mi. Kosztowne prace przy obiek
tach zabytkowych wymagają 
zdecydowanie większych nakła
dów. Władze miasta ratunek dla 
olsztyńskich kamienic upatrują 
w jak najszybszej ich prywatyza

cji i ulgach w finansowaniu re
montów.

★ ★ ★

Zakończyły się prace konserwa
torskie przy tzw. Grupie Ukrzyżo
wania z XVIII w., znajdującej się 
na zewnątrz kościoła śś. Jakuba 
i Agnieszki w Nysie. Konserwa
cja zespołu rzeźb z piaskowca 
(każda z figur waży około 400 
kg) kosztowała około 80 tys. zł. 
Duży udział w finansowaniu prac 
konserwatorskich przy zabyt
kach nyskiego kościota ma 
utworzona rok temu Fundacja 
Ratowania Zabytków Katedry 
Nyskiej. Z zebranych przez nią 
pieniędzy wyremontowany zo
stał tryptyk z XVI w. w nawie 
głównej, wieloramienny żyrandol 
oraz odnowiono kaplicę Naj
świętszego Sakramentu. Plano
wany jest remont portalu kościo
ta oraz elewacji baptysterium.

★ ★ ★

Willa marszałka Józefa Piłsud
skiego w Sulejówku pod War
szawą jest w bardzo złym stanie. 
W marcu br. rada miasta posta
nowiła zwrócić ją rodzinie Pił
sudskich z przeznaczeniem na 
muzeum marszałka. Zarezerwo
wano w budżecie 300 tys. zł na 
projekt i rozpoczęcie budowy 
nowego przedszkola; od 43 lat w 
willi zlokalizowane było przed
szkole. Wkrótce jednak pienią
dze przekazane zostały na inne 
cele. Przesuwający się termin 
rozpoczęcia prac pogłębia pro
ces rozpadu willi oraz zagraża 
zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci 
ciągle działającego w willi przed
szkola.

★ ★ ★

Wojewódzki Oddział Służby 
Ochrony Zabytków w Lublinie 
przygotowuje katalog obiektów 
do kupienia i zagospodarowania 
z terenu Lubelszczyzny. Oferta 
obejmie około 50 budynków i 
zespołów należących do osób 
prywatnych, gmin i skarbu pań
stwa. Do kupienia jest m.in. 
oranżeria z XVIII w. w Lubarto
wie, zespól dworsko-parkowy w 
Sobieskiej Woli, dwór w Sobia- 
nowicach, wiatrak i karczma w 
Kolonii Nowosiółki. Wszystkich 
zainteresowanych odsyłamy do 
katalogu.

pp przeglądy 
poglądy
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Na krawędzi wieków

Stojąc na krawędzi 
wieków, często spoglądamy 

za siebie, 
bowiem dzieje narodu 

i to, co stworzy! 
w minionych wiekach, 

mają wpływ 
na dzień dzisiejszy. 

Okazuje się, 
że tak w przeszłości, 

jak i dzisiaj 
zasadne jest pytanie:

Czy Polakom 
potrzebne są

TADEUSZ CHRZANOWSKI

a postawione w tytule pytanie można by od
powiedzieć bardzo lapidarnie: NIE! NIE SĄ 
POTRZEBNE! I w ten sposób Czytelnicy i 
piszący te słowa mieliby święty spokój. 

Moja opinia na temat stosunku rodaków do zabyt
ków opiera się na zainteresowaniu kulturą staropol
ską, kiedy to zaobserwowano charakterystyczne zja
wisko, że nasi praszczurowie wysilali się na okaza
łość i bogactwo (a choćby i pozorowane!), ale wysta
wiwszy wspaniałą rezydencję w ogóle o nią nie dba
li, co doskonale ujął Maciej Kazimierz Sarbiewski w 
swym Opisaniu narodów:

„Ci, co z panami 
Są z dostatkami, 
Wysokie dachy 

l pańskie gmachy 
Kosztem stawiają, 

W których mieszkają. 
Lecz zbudowane, 
Wnet zaniedbane. 
Aż ciecze z góry, 

Gdy zewsząd dziury. 
Tak pałac wczora, 

Dzisia obora.” 

N

Z kolei Linde nie zna jeszcze określenia „rudera”, 
a pod hasłem „ruina” cytuje zacnego Józefa Epifanie- 
go Minasowicza: „Mają grody swe groby i jak ludzie 
giną;/Ludzie śmiercią, a miasta kończą się ruiną”. 
I dopiero Mickiewicz posługuje się tym określeniem, 
które lepiej określa stan budowli, niezniszczonej 
przez plagi, ale przez zaniedbanie: „Kędy spojrzysz 
rudera, pustka i zniszczenie.” A książę poetów, Igna
cy Krasicki, w jakże znanym fragmencie Monacho- 
machii powiada: „ W mieście, albowiem zbiór pustek 
tak zowiem.J Było... bram cztery ułomki,/ Klaszto
rów siedem i gdzieniegdzie domki.”
Ten opłakany stan naszych miast u schyłku Pierw
szej Rzeczypospolitej wynikał z nietrwałości stoso
wanego tu drewnianego budulca, z częstych poża
rów, rozmaitych innych katastrof, także wojennych, 
a przede wszystkim z egoizmu stanowego szlachty, 
która robiła co mogła, aby mieszczan ograniczać w 
ich działalności handlowo-rzemieślniczej. Nieoce
niony ksiądz Jan Wiśniewski, autor cyklu monogra
fii poszczególnych dekanatów diecezji kieleckiej, 
przedrukowa! opis lustracyjny miasta Olkusza z tam
tych czasów. Otóż wokół rynku znajdowały się albo 
pustki (czyli puste place), albo w co drugiej zrudero- 
wanej kamienicy Żydzi prowadzili wyszynk. A war
to dodać, że niegdyś to górnicze miasto należało do 
większych i bogatszych w Rzeczypospolitej. Faktem 
jest, że dbałość o budowle świeckie była w naszym 
kraju znikoma i jedynie kościoły prezentowały się 
okazale, a to dzięki hojności patronów oraz lokal
nych społeczności. Świątynia stawała się świadec
twem nie tylko pobożności, ale także hojności i za
możności mieszkańców oraz pełniła tę funkcję, któ
ra w innych miastach przypadała ratuszowi czy in
nym budowlom municypalnym. Kler umiał zresztą 
zabiegać o ową hojność i starannie pomnażał dobra 
doczesne. W ogóle bowiem Polacy bardzo kochali 
pieniążki, a to dominutivum przejąłem od Mikołaja 
Reja, który wprawdzie jako sarmacki moralista wzy
wał rodaków do „pomierności”, ale sam wielbił ma
monę i dorobił się niemałych dóbr.
Nie żałowano więc na „okazywanie się”, stąd w epo
ce nowożytnej bujnie rozwijała się architektura i 
sztuki plastyczne o charakterze okazjonalnym. Wy
starczyło sprawić paradną manifestację, obojętne — 
religijną czy świecką, co taniej kosztowało niż two
rzenie trwałych monumentów chwały boskiej czy 
chwały rodu. Po takich uroczystościach jej plastycz
ne elementy składowe ulegały najczęściej zniszcze
niu i dlatego Juliusz Chrościcki w swej pracy Pom
pa funebris tyle zebrał świadectw ikonograficznych, 
a tak niewiele materialnych. Dobrym przykładem ta
kiej postawy jest najwspanialszy dokument ikono
graficzny wielkiej uroczystości, która odbyła się w 
1756 r. w Berdyczowie w związku z koronacją pa
pieskimi koronami słynącego cudami obrazu. Wiel
ką księgę pt. Ozdoba i obrona Ukraińskich krajów, 
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Przecudowna vv Berdyczowskim obrazie Maryja... 
wydał ojciec karmelita Grzegorz Trześniowski, a jej 
szczególna wartość polega na tym, że zdobili ją licz
nymi miedziorytami dwaj rytownicy: T. Rakowiecki 
i T. Trockiewicz, dokumentując wszystkie etapy uro
czystości, poczynając od „Szopy koronacyjnej” (w 
ten sposób, może nie nazbyt ładnie, nazwano obszer
ną kaplicę położoną u stóp wzniesienia, na którym 
stoi klasztor-forteca), poprzez szereg okazałych 
bram, aż do świątyni ozdobionej wspaniale we
wnątrz i zewnątrz, np. jej fasadę przesłoniętą znacz
ną liczbą obrazów ilustrujących rozmaite cuda spra
wione przez obraz. Z tego wszystkiego nic prawie 
nie pozostało, a same korony skradziono już w kilka 
dni po owych uroczystościach. Jakież to wszystko 
polskie i sarmackie zarazem!

ostawa naszkicowana powyżej doprowadziła 
ostatecznie do ukonstytuowania się podstawo

wego kanonu estetyki Polaków, na co już kiedyś 
zwracałem uwagę — „Piękne jest to, co jest nowe”. 
Można to obserwować po dzień dzisiejszy w światku 
owych blokowisk czy pustakowych pudełek. Wy
chowanie estetyczne w takim środowisku nie mogło 
prowadzić do wykrystalizowania się w naturze mo
ich rodaków zapotrzebowania na piękno, czy nawet 
imperatywu estetycznego, który w przeszłości funk
cjonował bardzo wyraźnie w niektórych regionach 
kraju, by przypomnieć Podhale czy Łowickie. W 
najgorszym okresie zapaści estetycznej wystarczały 
ogrodzenia z siatki malowane w „pikasy”, domy 
zdobione na elewacjach lusterkami, potłuczoną cera
miką lub denkami butelek. Być może moja opinia 
zbulwersuje Czytelników, ale ja się z pewnego ro
dzaju sympatią odnoszę do owych „cygańskich zam
ków”, która to nazwa wywodzi się z osiedli zamoż
nych Romów w okolicach Koła, gdzie chyba naj
wcześniej i na większą skalę zastosowano motywy 
wieżyczek, wykuszów, loggii, portyków itd. Te bu
dynki, chociaż częstokroć śmieszne i nuworyszow- 
skie, wykazują jednak pewną dążność do nietuzinko- 
wości, do wytworzenia jakiejś specyfiki regionalnej, 
na którą składają się najrozmaitsze elementy, a więc 
swoisty eklektyzm, wyzwolony wszelako z rygorów 
doktrynalnych.
Uważam, że wszystkie regionalizmy, ze „stylem za
kopiańskim”, a poniekąd i „dworkowym” na czele, 
są zjawiskami bezprzyszłościowymi i nie jestem 
przekonany do wzorcowego projektowania budyn
ków, które mają jakoby nawiązywać do lokalnej tra
dycji budowlanej. Niestety, doktrynerzy zapominają 
często o tym smutnym fakcie, że w naszym kraju by
ły znaczne obszary, gdzie nie wytworzyła się żadna 
regionalna odmiana architektury, natomiast na tere
nie całego państwa funkcjonowały dzieła bardzo wy
bitne, ale nie mające nic wspólnego z lokalną trady
cją i w najlepszym razie ją dopiero inicjowały. Bu

dowle takie, jak późnogotycki zameczek w Dębnie 
Brzeskim, renesansowy dwór w Jakubowicach pod 
Miechowem, manierystyczny ratusz w Chełmnie, 
barokowe rezydencje w rodzaju Białegostoku czy 
Radzynia Podlaskiego, neogotyckie Opinogóry i 
Dowspudy, nie nawiązywały po prostu do niczego, a 
w każdym razie nie do jakichś narodowych „gnio
tów”, tylko do swobodnie przetwarzanych wzorów 
zagranicznych. A ponadto właśnie doktrynalnie (to 
znaczy teoretycznie, bo wróg ze mnie doktryn zaja
dły) nie jestem przeciwko jakimkolwiek eklekty
zmem. Bo dzisiejszy uczony mówi „eklektyzm” i ma 
na myśli ten z ubiegłego wieku, podczas gdy w rze
czywistości eklektyzm istniał „od zawsze” — znamy 
go z Egiptu i Mezopotamii, jego arcymistrzami byli 
starożytni Rzymianie i jeśli przebiec perspektywę 
sztuki naszego świata, wszędzie się na to zjawisko 
natkniemy, po prostu wszędzie tam, gdzie architekt 
czy artysta po swojemu wypowiadał słowa i zdania 
wypowiedziane już przed nim przez innych, i to wie
lokrotnie. Moje wykłady dla adeptów sztuki zaczy
nałem zawsze od kubła zimnej wody: „Nie myślcie, 
Że wynaleziecie coś nowego, że danym wam będzie 
stworzyć nową epokę, bo wszystko już było. Bo sztu
ka to takie dantejskie inferno, na którego bramie 
widnieje ten porażający napis: «Lasciate ogni spe- 
ranza voi ch ’entrate» ” (Ty, który wchodzisz, Żegnaj 
się z nadzieją — Dante Alighieri, Boska Komedia: 
Piekło).
A z zabytkami jest ogólnie tak, że powstają one 
niezależnie od doktryn i nakazów, względnie do
brych rad dogmatycznych besserwisserów (ludzi są
dzących, że wiedzą wszystko najlepiej), a na proces 
ich stawania się zabytkami wpływa upływ czasu i 
szczególne uzdolnienia twórców (a także wykonaw
ców). I powiedzmy sobie jasno — zaiste, nie wszyst
ko, co stare, jest ipso facto piękne i wspaniałe. 
O tym powinni pamiętać „ochroniarze” traktują
cy owe monumenta przeszłości wedle ich metryki, 
a szczególnie ci, którzy kochają jedną, wybraną epo
kę i nie dostrzegają tego, że w przeszłości, nawet tej 
najukochańszej, powstawały niejednokrotnie knoty i 
jeden zabytek drugiemu nierówny. Liczy się walor 
poszczególnych budowli oraz walor zespołów, do 
których przynależą nawet owe mniej ważne.

eraz, gdy już okrutnie nabluźnilem na rodaków, 
godzi się także przyznać im pewne zalety. Tak 

więc dawnymi czasy z szacunkiem odnoszono się 
do tego, co upamiętniało znamienitsze osoby. Nie 
obfitujemy w pomniki „publiczne”, kolumna Zyg- 
muntowska jest wyjątkiem potwierdzającym tę re
gułę i dopiero od XVIII w. zwiększa się liczba tako
wych, by przypomnieć pomnik Czarnieckiego w 
Tykocinie, ale na ogół pochylano z szacunkiem gło
wy przed nagrobkami i epitafiami, nawet tak niemą
drymi, jak słynna inskrypcja: „Że Pan Pana z opre- 
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syi wybawił, Pan Panu tę figurę wystawił”, albo: 
„Tu leży pogrzebione to ślacheckie ciało, któremu 
się za życia dobrze przydarzało”. Dlatego dumni 
możemy być z tak wczesnego inwentarza, jakim jest 
zbiór inskrypcji nagrobnych zgromadzony przez 
pracowitego księdza Szymona Starowolskiego Mo
numentu Sarmatarum, wydane w 1655 r. w Krako
wie. Mam do tego opasłego tomu stosunek pełen 
ciepłej serdeczności, korzystałem bowiem z niego 
wielokrotnie.
Tych swoistych przykładów dawnych inwentaryza
cji jest więcej, by wspomnieć chociażby o licznych 
opisach naszego kraju, o herbarzach, ale coś praw
dziwie naukowego zaczęło się dziać w epoce Oświe
cenia i nie bez inicjatywy ostatniego króla Rzeczy
pospolitej. Na tym tle rysuje się m.in. niezwykła 
osobowość Stanisława Kostki Potockiego, który był 
reprezentantem owych wspaniałych dyletantów, któ
rym status społeczny uniemożliwił wyzwolenie się z 
owego dyletanctwa. Ale Potocki pozostawił po sobie 
dzieło monumentalne: przekład (czy może lepiej 
przeróbkę) koronnego dzieła Johanna Winckelman- 
na (Myśli o naśladowaniu dziel greckich w malar
stwie i rzemiośle, 1755).
Specyficznym owocem działalności opisowej, a 
więc parainwentaryzacyjnej są słowniki i monogra
fie z ubiegłego stulecia, którym chwalebny początek 
daje Michała Balińskiego i Tymoteusza Lipińskiego 
Starożytna Polska pod względem historycznym, je- 
ograficznym i statystycznym, z której też nieustannie 
korzystałem i która stała się prekursorem owego 
Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i 
krajów słowiańskich, stanowiącego do dziś podsta
wę naszej wiedzy o przeszłości i zabytkach naszego 
kraju. Oczywiście ogromnie ważne były również 
zbiory widoków, np. w serii litograficznej lwowskie
go Pillera, w ilustrowanych tygodnikach, aż po mo
numentalnie zakrojoną (ale nieukończoną edytorsko) 
serię rysunków Napoleona Ordy. Wymieniam naj
bardziej znane i ważne zespoły, które powiększone 
zostały wydatnie przez zainicjowaną i realizowaną 
przez kilkanaście lat przez Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków serię Katalogów rysunków architekto
nicznych, która, niestety, urwała się po kilkunastu to
mach.

wielu wypadkach nasze inicjatywy były pre
kursorskie w skali całej Europy, jak właśnie

podjęcie realizowanej przez Stronczyńskiego inwen
taryzacji. Tak więc od strony dokumentacyjnej po
stawiono w minionym i na początku obecnego stu
lecia wielce imponujący gmach. To dopiero nasze 
stulecie ujawniło całą niemoc w realizacji zamie
rzeń. Na dobrą sprawę jedno monumentalne dzieło 
doprowadzone zostało do końca, myślę o siedmioto- 
mowym Słowniku Starożytności Słowiańskich, za
inicjowanym przez Tadeusza Lehra Spławińskiego, 

a sfinalizowanym przez Gerarda Labudę i Zdzisława 
Stiebera. Rozpoczęte przed wojną wydawanie Pol
skiego Słownika Biograficznego powoli, ale konse
kwentnie posuwa się naprzód. Niestety, powiedzieć 
się tego nie da o wydawnictwach Instytutu Sztuki 
PAN. Mam na myśli Katalog Zabytków Sztuki w 
Polsce, który ostatnio jakby zamarł i kapie rocznie 
dwoma, trzema tomikami.
Wiek XIX można podsumować w następujący spo
sób: sytuacja w kraju rozdartym i zróżnicowa
nym, jeśli chodzi o poziom kulturowy oraz o sto
sunek zaborców do Polaków i ich problemów, by
ła niezwykła i wykazała, że — jak zresztą zawsze 
— naród nasz potrafił się jednoczyć i przeciwsta
wiać przemocy w chwilach szczególnego zagroże
nia. Dla Polaków z epoki porozbiorowej zabytki sta
wały się częstokroć jednym z ważnych dokumentów 
narodowej tożsamości, nawet wówczas, gdy tak do
niosłe pamiątki, jak zamki królewskie, ulegały kon
sekwentnemu bezczeszczeniu przez władze zabor
cze. Znalazło to wyraz u zarania odzyskanej w 
1918 r. niepodległości, co ilustruje zwięzłe kalenda
rium wydarzeń. Już pod koniec 1917 r. powstał Re
ferat Sztuki przy Komitecie Obywatelskim. 1 lutego 
1918 r. utworzono Referat Zabytków Artystycznych 
i Muzeów. Dekret o opiece nad zabytkami sztuki i 
kultury wydano 31 października 1918 r. W grudniu 
tego roku powstało Ministerstwo Sztuki i Kultury, 
które zajęło się tworzeniem urzędów konserwator
skich w terenie. Później Ministerstwo to włączono, 
jako osobny departament, do Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego, które dopro
wadziło w 1928 r. do uchwalenia ustawy o opiece 
nad zabytkami.
Można i należy z głębokim szacunkiem oceniać tę 
działalność ustawodawczo-organizacyjną, zwłaszcza 
jeśli wziąć pod uwagę ogromny trud w „sklejaniu” 
państwa z trzech odrębnych części, a w dodatku w 
obliczu permanentnego zagrożenia, nieustabilizowa
nych granic i braków osobowych w zakresie admini
stracji terenowej. Jeśli więc porównać nasze starania 
o sporządzenie nowej ustawy dotyczącej ochrony za
bytków, która — po kompletnie nieudanych począt
kowych próbach — zaczyna ostatnio wyłaniać się w 
formie znacznie lepszej z mgławicy paragrafów, 
zdumiewać musi sprawność i determinacja w działa
niu naszych przodków, tworzących rzeczywiście ak
ty prawne, które — pomimo widocznych z dzisiej
szej perspektywy braków — po prostu sprawdziły 
się w praktyce, a to jest przecież najważniejszy 
sprawdzian każdego prawa! Druga Rzeczpospolita 
była krajem, który musial budzić w społeczeństwie 
wiele zastrzeżeń, zawodów, nawet nienawiści. Nie 
była bowiem krajem sprawiedliwości społecznej. 
Ale spoglądając na jej dzieje, musimy jej przyznać 
wiele autentycznych i wielokrotnie spontanicznych 
osiągnięć, a do nich — obok szkolnictwa, budowy 
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Gdyni, ustabilizowania waluty i rozpoczęcia budowy 
COP — zaliczyć trzeba niezawodnie ową pracę od 
podstaw przy realizowaniu służby ochrony zabyt
ków. I jeszcze o jednym należy pamiętać: ten nowo 
odradzający się kraj był przeorany przez niszczyciel
ską wojnę, o której już zdołaliśmy zapomnieć. Moż
na powiedzieć, że tamtych zniszczeń w znacznej 
mierze nie usunięto, że procesu odbudowy w okresie 
międzywojennym nie sposób zestawić z tym ogrom
nym wysiłkiem, który podjęto po 1945 r. przy dźwi
ganiu z ruin tak straszliwych zniszczeń, jakich dopu
ściły się na naszych ziemiach zarówno hitlerowskie 
Niemcy, jak i sowiecka Rosja. Jednakże i jeden, i 
drugi zryw świadczą o tym, że Polacy potrafią w mo
mentach narodowego zjednoczenia dokonać dzieł 
imponujących.

eśli więc ktokolwiek zapyta mnie, co sądzę o 
ochronie zabytków w mojej ojczyźnie, odpo

wiem z głębokim przekonaniem: jest godna uznania, 
jest czymś, co możemy bez wstydu pokazywać obco
krajowcom i samemu odczuwać dumę, że to właśnie 
my dokonaliśmy tego w ciągu ubiegłych dwóch stu
leci. To dumne stwierdzenie nie zmienia jednak fak
tu, że opieka nad zabytkami w naszym kraju wyka
zuje wiele niedostatków i owe niedostatki mroczą 
optymistyczne widzenie otaczającej nas rzeczywi
stości. Chciałbym się z kolei przyjrzeć tym stratom, 
tym niedostatkom i tym błędom, które ponosiliśmy 
i... ponosimy nadal. Przede wszystkim istnieją w ob
rębie naszego państwa obszary, na których dzieją się 
rzeczy niepokojące. I będę całkiem szczery: naj
gorsza jest sytuacja na obu obszarach kresowych 
— wschodnich i zachodnich, zwłaszcza na tych 
drugich.
Trzeba otwarcie powiedzieć: od samego początku 
stosunek władz do owych ziem, które szumnie nazy
wano „odzyskanymi”, był taki, że zamieszkujące je 
społeczności, w przeważającej mierze wypędzone ze 
swych rodzinnych stron na Wschodzie, nie czuły się 
tu „u siebie”. Najpierw przydzielono im gospodar
stwa „na własność”, ale kilka lat potem zaczęto akcję 
„kołchozacji”. Na obszarach wielkiej własności 
ziemskiej zaczęto tworzyć państwowe gospodarstwa 
rolne, osławione PGR-y, które tylko w niektórych 
wypadkach pracowały wydajnie i metodycznie. Była 
to wielka szkoła społecznej demoralizacji i nic dziw
nego, że na tych rozległych obszarach nikt naprawdę 
nie czuł się „u siebie”, traktując wszystko jako pro
wizorkę, co odbiło się fatalnie na zabytkach kultury 
owych regionów, które znam dobrze i o których 
mógłbym wiele opowiadać. W efekcie nastąpiła de
wastacja przede wszystkim rezydencji wiejskich, a w 
dalszym planie zabudowy wiejskiej oraz małych i 
średnich miast. Mój przyjaciel po odbyciu — we 
wczesnych latach pięćdziesiątych — objazdu Śląska 
streścił swe obserwacje jednym zdaniem: „ Od czasu 

najazdu Tatarów w 1241 r. nie było tu tak straszli
wych zniszczeń!” A dotyczyło to zarówno następstw 
działań wojennych, jak również naszego niedbalstwa 
i niedowładu administracyjnego. I znów: tylko ko
ściół potrafił ochronić podlegające mu świątynie, ale 
np. na Śląsku, gdzie ludność była wyznania zarówno 
katolickiego, jak i protestanckiego, zazwyczaj chro
nione były tylko jedne świątynie, co wcale nie ozna
cza, że właśnie katolickie, ponieważ parafie wybie
rały sobie te okazalsze, więc niejednokrotnie było i 
tak, że podupadały dawne kościoły katolickie, a w 
doskonałym stanie znajdowały się protestanckie; 
przewaga zniszczeń była jednak w tej drugiej grupie. 
Do rangi symbolu urasta doświadczenie, gdy we 
wnętrzu nieczynnego i rozszabrowanego kościoła 
protestanckiego w Ziębicach na środku nawy leżał 
zasuszony trup pastora, wydobyty przez lokalnych 
„dowcipnisiów” z krypty. Brak zabezpieczenia wła
sności poszczególnych obiektów przyniósł w efekcie 
zupełny brak troski o owe budowle, które „ONI” da
li, więc także „ONI” powinni remontować i utrzymy
wać w należytym stanie. Innym doświadczeniem, 
które głęboko zapadło w moją świadomość, była wi
zyta w pewnym „pegeerowskim” dworze, niezbyt 
wielkim, ale solidnym. Otóż wokół tego dworu pod 
oknami znajdowały się hałdy śmieci. Po prostu 
mieszkańcom tego budynku nawet nie chciało się 
wynosić nieczystości gdzieś dalej, tylko wyrzucali je 
przez okna.
Na „ścianie wschodniej” jest inaczej: w zasadzie stan
dard życia, choć nie dorównuje regionom centralnym, 
znacznie się w ostatnich latach podniósł, ale istnieją 
obszary ogromnych zaniedbań. Niewątpliwie najgo
rzej jest na terenach, skąd wysiedlono ludność ukraiń
ską, czyli na Podkarpaciu, w Przemyskiem i Luba- 
czowskiem. Tu wciąż największym obszarem zanie
dbań są połemkowskie i pobojkowskie cerkwie, także 
te z terenu Lubelszczyzny. O wiele lepiej jest na tere
nach zamieszkanych przez ludność białoruską. Ostat
nim dramatycznym wydarzeniem było zawalenie się 
zrębowej kopuły cerkwi w Gorajcu w okolicach Luba
czowa. Otóż w zabytku tym odkryto przed kilku laty 
bardzo cenne malowidła ścienne, co niezwykle pod
niosło rangę tego skromnego z punktu widzenia archi
tektury obiektu. Nie zamierzam przytaczać tu więcej 
przykładów, chodzi bowiem o inną sprawę — o moż
liwość ratowania zabytków na tych obszarach i w tych 
grupach, w których istnieją największe zagrożenia. I 
nie wolno wszystkiego zrzucać na poprzedników, a 
raczej na pewne następstwa zmiany ustroju w sposób 
zupełnie nieprzygotowany, niejako eksperymentalny, 
co swe źródło ma w praktyce twórców Związku So
wieckiego, którzy —jak wszyscy dogmatycy — po
trafili brać pod uwagę tylko swe ideologiczne „widzi
misię”, a nie realia życia. My sami mamy w tym 
okrutnym bilansie niemały udział.
I właściwie do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło, 
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reprywatyzacja dotyczy wielkich przedsiębiorstw, na 
których jeszcze co nieco można zarobić. W wypadku 
np. rezydencji wiejskich jeszcze trochę szans mają 
dwory male i średnie, ale wielkie pałace tylko w nie
licznych wypadkach mogą liczyć na ingerencję bar
dzo sprawnych menedżersko spadkobierców tych, 
których z własności owych obiektów wyzuto. Jak 
wygląda własność kamienic w miastach „Ziem Od
zyskanych”, tego nie wiem, ale władze — poczyna
jąc od rządowych, a kończąc na samorządowych — 
powinny nareszcie zacząć myśleć i to nie na zasadzie 
„centusiowskiej”, ani na zasadzie tradycyjnie pol
skiej platonicznej zawiści, bowiem nie ma opieki nad 
zabytkami bez współudziału właścicieli lub użyt
kowników — „ONI” za nas niczego nie zrobią, bo 
„ONYCH” już nigdzie nie ma. A więc wielka akcja 
nie tylko reprywatyzacji, której spadkobiercy komu
nistów i Jakuba Szeli boją się jak ognia, ale po pro
stu prywatyzacji małej własności (domów, zagród, 
nawet mniejszych obiektów przemysłowych, jak tar
taki czy młyny) powinna iść w parze z rozwiązywa
niem problemów własnościowych w reformie nasze
go kraju, inaczej będziemy bowiem zawsze tylko po
łowicznie Europejczykami, niezależnie od tego, czy 
i kiedy nas przyjmą do Unii Europejskiej.
Na koniec pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jeden 

aspekt, potwierdzający zawartą implicite w tytule te
go referatu tezę. Komunizmu już nie ma. ale przecież 
nie oznacza to, że nie ma rozmaitych zagrożeń. 
Chwalony tu Kościół powinien zdawać sobie sprawę 
z tego, że nadal ciąży na nim, przez troskę o spuści
znę wieków, obowiązek utrzymywania świadectw 
narodowej tożsamości Polaków. Jakby to bowiem by
ło tragiczne, gdyby to, co uratowano w latach drama
tycznych opresji, zostało zmarnowane w dobie wzra
stającego i stabilizującego się dobrobytu! Obserwuję 
bowiem odblask bardzo charakterystycznej dla cha
rakteru naszego narodu pychy, która każę wielu du
chownym lekceważyć zabytki — bo to „starocia” — 
i koniecznie stawiać po rozmaitych Wólkach i Pikut- 
kowach ogromne i nie na miarę parafii tworzone, a co 
gorsza rozpaczliwie brzydkie „katedry”. Oczywiście 
można by dłużej snuć te rozważania, zwłaszcza że au
tor nie ma żadnych gotowych remediów, a przede 
wszystkim nie wie, jak odmienić narodowy charak
ter swych rodaków, którym — jakże często — za
bytki wcale nie są potrzebne!*

Tadeusz Chrzanowski

* Artykuł jest skrótem referatu wygłoszonego w ramach or
ganizowanych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
comiesięcznych „Spotkań w willi Struvego”.

Pomyślności!
Czy Państwo pamiętają? Początek lat dziewięćdziesiątych 
przyniósł wiele zmian w naszym życiu społecznym i gospo
darczym. Głębokie przeobrażenia nastąpiły również na ryn
ku wydawniczym. Rozpadały się wielkie koncerny prasowe, 
w kioskach zaczęty pojawiać się masowo nowe tytuły, roz
chwianiu ulegały gusty czytelnicze. Niejeden stary tytuł za
czął tracić czytelników, dziesiątki czasopism kończyło swój 
byt. W tej atmosferze wiosną 1992 r. Ośrodek Dokumentacji 
Zabytków podpisał z Oficyną Wydawniczą AMOS umowę, 
na mocy której mieliśmy zająć się utrzymaniem „Spotkań z 
Zabytkami” na rynku czytelniczym. Wybrano naszą firmę 
nieprzypadkowo - mieliśmy już pierwsze dobre doświadcze
nia w zakresie kolportażu miesięczników drogą prenumera
ty. I tak w czerwcu tamtego roku ukazał się pierwszy numer 
pisma sygnowany słonecznym znakiem firmy AMOS.
Od tamtego czasu przez siedem i pół roku czyniliśmy wiele, 
by „Spotkania z Zabytkami” regularnie docierały do Pań
stwa. Penetrowaliśmy coraz to nowe kręgi potencjalnych od
biorców, popularyzując pismo. Specjalne akcje organizowa
liśmy m.in. w środowiskach oświatowych, dążąc do rozsze
rzenia jego czytelnictwa wśród młodzieży. Poszerzyliśmy 
krąg kolporterów zajmujących się dystrybucją miesięcznika. 
Systematycznie wzbogacaliśmy promocję zagraniczną, 
uczestnicząc w imprezach organizowanych m.in. w Cze
chach, Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii. Wszystko to 
przyniosło owoce. Dziś „Spotkania z Zabytkami” mają usta
bilizowaną rzeszę wiernych czytelników i ugruntowaną po
zycję w środowisku. I choć nie są pismem masowego od
biorcy - obronną ręką przeszły przez najtrudniejsze czasy.

Oczywiście swój wkład miał w to także zespół redakcyjny, 
który nadal tworzą doświadczeni założyciele czasopisma. 
Godzi się podkreślić, iż jest to ewenement na rynku wydaw
niczym. Pieczołowitą opieką otacza „Spotkania” Minister
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny 
Konserwator Zabytków, przeznaczający co roku dotacje, 
dzięki którym przez całe lata cena miesięcznika była przy
stępna dla każdego odbiorcy.
Dobra współpraca wszystkich partnerów potwierdzona zo
stała m.in. decyzją przetargową, na mocy której w 1995 r. 
powierzono nam kontynuowanie wydawania „Spotkań z Za
bytkami”. I nawet jeśli w ostatnich latach pojawiały się pro
blemy z opóźnieniem refundacji finansowej przekazywanej 
przez sponsorów, nie było miesiąca, by czasopismo nie do
tarło na czas do Czytelników.
Korzystając z dotacji po gospodarsku wydawaliśmy pań
stwowe pieniądze. Dzięki temu zawsze wchodziliśmy w no
wy rok z odpowiednim zabezpieczeniem. Bywało, że przez 
kilka miesięcy sami finansowaliśmy wydawanie pisma, cze
go Czytelnicy nawet się nie domyślali.
Od 1992 r. zmieniło się niejedno. Także właściciel tytułu, któ
rym od trzech lat jest Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. 
Ono też od nowego roku przejmuje wydawanie miesięczni
ka. Misja naszej firmy wobec „Spotkań z Zabytkami” dobie
ga końca. Życzymy pismu wszelkiej pomyślności, a Czytel
nikom dalszej satysfakcji z jego lektury.

Janusz Sapa 
Pełnomocnik firmy AMOS
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Płynąca przez Dolny Śląsk 
flotylla ambon 

przedstawia Statki Kościoła 
niosące 

wiernych ku wieczności 
lub łodzie pełniące 

apostolską misję. 
W różnym stopniu realistyczne, 

dzieła te niosą 
sugestywnie przekazaną 

symbolikę.

Dolnośląska
flotylla

JAROSŁAW KOMOROWSKI

W 1725 r. kościół benedyktynów w Irsee, w nie
mieckiej Szwabii, wzbogacił się o nową am
bonę w kształcie dziobu statku, z żaglem za
miast baldachimu. Ambona, pomyślana jako 

upamiętnienie zwycięstwa nad Turkami w morskiej bitwie 
pod Lepanto (1571), niosła zarazem uniwersalne, symbo
liczne treści, sprzyjające upowszechnieniu się tego baro
kowego konceptu. Ambony-statki i pokrewne im ambony- 
-lodzie (pierwsza w Traunkirchen w Dolnej Austrii, 1753) 
rozprzestrzeniły się z Bawarii i Austrii na kraje sąsiednie. 
W Polsce powstało ich kilkadziesiąt, aż po najdalsze Kre
sy (Berdyczów, Tywrów). Szybko też, z racji terytorialnej 
bliskości, trafiły na Dolny Śląsk, wówczas w granicach 
Prus. Dolnośląska flotylla ambon (wraz ze Śląskiem Opol
skim) — to pięć osiemnastowiecznych „pływających” ka
zalnic. Znajdują się one przeważnie w małych, wiejskich 
kościółkach, oddalonych od głównych tras, pozostają więc 
szerzej nieznane. Szósta ambona, która do zniszczenia w 
1945 r. znajdowała się we Wrocławiu, była współczesną 
już, z 1913 r. pochodzącą realizacją dawnego tematu.
Za flagową jednostkę flotylli uznać trzeba ambonę z ko
ścioła Bożego Ciała w Międzylesiu, na krańcu Kotliny 
Kłodzkiej. Jako jedyna z omawianych ma ona bowiem 
wygląd okazałego okrętu, symbolizującego Navis Eccle- 
siae — Statek Kościoła, który niesie wiernych ku brzegom 
wieczności. Metafora ta żywa była już w pierwszych wie
kach chrześcijaństwa. Św. Hipolit w III w. nauczał: „Bóg 
rządzi świętym Kościołem i kieruje nim, iżby dopłynął do 
przystani pokoju”. Pseudo-Ambroży w IV w. wyjaśniał: 
„statek powinniśmy uważać za symbol Kościoła, unoszą
cego się na otwartym morzu, który... nigdy nie ulega roz
biciu”. Sto lat później św. Maksym z Turynu dodawał: 
„Tym, czym maszt na statku, jest krzyż w Kościele”. W 
sztuce motyw ma równie dawny rodowód, a spopularyzo
wał go szczególnie obraz Giotta „Navicella” z przedsion
ka Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
Międzyleska ambona powstała około 1760 r. z fundacji 
właściciela miasteczka, hrabiego von Althanna. Zrywa 

ona całkowicie z typową formą kazalnicy i jest niemal re
alistycznym modelem jednomasztowego statku, zawieszo
nym na filarze świątyni. Kadłub spoczywa na cienkiej 
warstwie wełnistych fal. Rozwinięty żagiel ze złotym 
krzyżem załamuje się pod kątem prostym, tworząc rodzaj 
zredukowanego baldachimu. Fantazyjne olinowanie zdra
dza dbałość twórcy o „autentyczne” szczegóły: liny prze
łożone są przez dwa bloki. Na topie wysokiego masztu po
wiewa chorągiewka. Burtę zdobią cztery płaskorzeźby o 
wodnej tematyce: na rufie św. Krzysztof przenoszący Je
zusa przez rzekę, dalej św. Augustyn medytujący nad mor
skim brzegiem, kazanie św. Antoniego do ryb oraz wrzu
cenie Jonasza do morza. Kapłan mówiący z pokładu takie

go statku reprezentował Kościół w stopniu spotęgowanym 
symboliczną wymową dzieła.
Pozostałe cztery ambony przedstawiają łodzie rybackie, 
symbolizując Kościół w misji apostolskiej. Polów oznacza 
chrzest, a ryby — to dusze ludzkie, jak w ewangelicznej 
relacji o powołaniu apostołów. Ewangelia według św. Łu
kasza w rozdziale 5 opowiada, jak Jezus nad jeziorem Ge
nezaret najpierw nauczał z pokładu łodzi Szymona (póź
niejszego św. Piotra), potem nakazał mu wypłynąć na po
łów: „Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo 
ryb, że ich sieci zaczynały się rwać... Widząc to Szymon 
Piotr przypadt Jezusowi do kolan... 1 jego bowiem, i 
wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił potów 
ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów 
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus 
rzeki do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”.
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1.2. Ambony wykonane 
przez Ludwiga 
Jaschkego
w Bożkowie (1)
i w Sieroszowie 
przez jego 
warsztat (2)

Dolnośląskie kazalnice pokazują właśnie ów moment cu
downego połowu ryb. Inaczej niż w Austrii, nie pojawia 
się w żadnej postać Chrystusa. Jego namiestnikiem staje 
się tym samym kapłan — kaznodzieja, czwarta osoba w 
łodzi. Najwcześniejsza, bo pochodząca z lat sześćdziesią
tych XVIII w., jest ambona w kościele św. Piotra i Pawła 
w Bożkowie koło Nowej Rudy. Na koszt Johanna Josepha 
von Gótzena wykonał ją Ludwig Jaschke z Barda (twórca 
ołtarzy w tamtejszym sanktuarium). Ukazana od strony 
ozdobnego dziobu i lewej burty łódź wspina się na fale. 
Skalisty grunt poniżej jest porośnięty roślinami, maskuje 
także schodki, oflankowane dwiema palmami, które sym
bolizują wrota raju i zwycięstwo wiary. Deski poszycia 
zostały zaznaczone i podkreślone nitowaniem (tak będzie 
i przy następnych ambonach). Na rufie znajduje się dwu

spadowy daszek. Załogę stanowią trzy naturalnej wielko
ści figury: św. Piotr na dziobie steruje za pomocą wiosła, 
Jakub i Jan wyciągają sieć (dwie ostatnie figury ze wzglę
du na zły stan są obecnie zdjęte). Szarpany wiatrem żagiel 
nosi herby fundatora i jego żony, Katheriny von Bredow. 
Ponad nim i aniołkami w chmurkach, na szczycie masztu 
widnieje imię Jezus po hebrajsku w promienistej aureoli. 
Uchwycona w bożkowskiej łodzi dynamika ruchu czyni z 
niej dzieło dobrej klasy.
Bliska poprzedniej, choć bardziej statyczna ambona w ko
ściele św. Michała Archanioła w Sieroszowie koło Ząbko
wic Śl. powstała w 1772 r. w warsztacie Jaschkego, stąd 
podobieństwa, choć nie brak i różnic. Plaski dziób ozdabia 
kartusz z herbem opactwa cystersów w Henrykowie (do 
którego należała wieś), datą i inicjałami „CAH”. Ujawnia-
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3. Łódź apostołów w Woliborzują one fundatora: Constantinus Abbas Heinrichoviensis — 
to Konstantin Haschke, opat w latach 1763-1778. Na ma
jestatycznie wydętym żaglu wypisano monogram imienia 
Jezus, podkreślony krzyżem. Posłannictwo sternika — 
Piotra akcentują wieńczące maszt atrybuty papieskie: klu
cze, tiara i potrójny krzyż. Ryby w sieci są tu wyjątkowo 
dorodne, a przed łodzią kroczy pomiędzy roślinami okaza
ły żółw — niepowtarzalny przejaw inwencji autora.
Całkowicie odmienna jest ambona w kościele św. Jakuba 
w Woliborzu, niedaleko Bożkowa, datowana na około 
1780 r. Zamiast modelu lodzi pełniącej funkcję ambony, 
mamy tutaj tylko korpus uformowany w kształcie stylizo
wanej łodzi ukazanej z boku, a poniżej fal zakończonej 
ozdobnikiem jak zwykła kazalnica. Szymon Piotr nie ste
ruje, lecz wychylony przez burtę patrzy uważnie, Jakub i 
Jan rękami wybierają ryby z sieci. Niestety, sieć i fale od
padły — ambona pilnie wymaga konserwacji. Pozostałe 
elementy kazalnicy nie łączą się z łodziową formą. Pła
skorzeźba na zapiecku przedstawia jednak powołanie apo
stołów z Chrystusem i trzema wybranymi, a ukazany na 
baldachimie raj, w którym między palmami św. Piotr pa
sie owce, ściśle wiąże się z osobą najdostojniejszego z ry
baków.
Bez wątpienia najokazalej prezentuje się rokokowa ambo
na w kościele św. Trójcy w Opawicy koło Głubczyc, na 
samej granicy z Czechami. W 1772 r. wykonał ją — wraz 
z ołtarzami — rzeźbiarz z Nysy Joseph Hartmann, a ufun
dował hrabia Sedlnicky von Choltitz. Kształt łodzi przeni-

4. Rokokowa ambona w Opawicy

(zdjęcia:
Jarosław Komorowski)

ka się tu z tradycyjną konstrukcją ambony. Ciężka łódź o 
szerokim dziobie ma długą, wysoko podniesioną rufę z 
płomienistym ozdobnikiem. Skały poniżej fal „przerasta
ją” w typowe zakończenie korpusu. Przechodzą też na pa
rapet schodów, przy których stoi palma, ale pokrywają tyl
ko wąski pas na dole, jakby twórca chciał podkreślić dy
stans wobec realizowanej formy. Piotr podtrzymuje sieć 
na prawej burcie, Jakub i Jan wyciągają ją na lewej, rów
nocześnie trzymając wiosła. Na zapiecku wymalowana 
jest dolna część masztu, liny i drabinka. Powyżej tradycyj
nego baldachimu maszt i olinowanie są kontynuowane 
przestrzennie. W rozwiany zielony żagielek z hebrajskim 
imieniem Jezus dmą zza chmurek pyzate aniołki, na masz
cie świeci gwiazda zaranna, symbol Chrystusa z Apoka
lipsy. Na krawędzi baldachimu siedzą, zwieszając nóżki, 
trzy aniołki trzymające krzyż, kotwicę i gorejące serce — 
symbole cnót, dzięki którym płynie statek Kościoła: Wia
ry, Nadziei i Miłości.

Jarosław Komorowski
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Dwór w Krasnej Górze

W odległości około
12 km od Herma
nowicz i Łużek, w 

widłach rzeki Dzisienki i 
wpadającej do niej Iłówki, 
na terenie dawnej gminy 
hermanowickiej powiatu 
dziśnieńskiego wojewódz
twa wileńskiego — leży 
Krasna Góra. Słownik Geo
graficzny Królestwa Pol
skiego podaje. że w 1866 r. 
folwark Krasna Góra był 
prywatny, zamieszkany 
przez osiem osób wyznania 
katolickiego. Najwcześniej
sze informacje historyczne 
pochodzą z XVIII w., kiedy 
wieś należała do znanej na 
Litwie od XV w. rodziny 
Wazgirdów, pieczętujących 
się herbem Odrowąż. W 
XIX w. Krasna Góra była 
centrum majątku składające
go się z kilku folwarków, 
m.in. Hołomyśla. Mikołajo
wa, Stefanpola i Miszelmon- 
tów. Wszystkie te miejsco
wości położone są na terenie 
przedwojennego powiatu 
dziśnieńskiego, którego sie
dziba znajdowała się w Głę- 
bokiem. W sumie, łącznie z 
sześcioma jurydykami w 
Dziśnie, własność rodziny 
przedstawiała się dostatnio, 
jednak liczne posagi i działy 
rodzinne spowodowały, że 
majątek uległ rozdrobnieniu, 
a poszczególne jego części 
przeszły w ręce spokrewnio
nych rodzin, m.in. Mirskich 
i Tomaszewskich. Wazgir- 
dowie spokrewnieni byli 
m.in. z Ksawerym Wolfgan
giem, lekarzem i jednym z 
twórców oraz pierwszym 
propagatorem tak popular
nego przed wojną i dzisiaj 
uzdrowiska w Druskienni- 
kach. Na przykościelnym 
cmentarzu w Druskienni- 
kach zachował się nagrobek 

jego żony Henryki z Wazgir
dów Wolfgangowej, która 
była jedną z fundatorek 
miejscowej świątyni katolic
kiej.
Szczęśliwie zachowały się 

wzniesiono budynek istnie
jący do dzisiaj. Dwór ten po
stawiono w niewielkim od
daleniu od fundamentów 
spalonej siedziby, prawdo
podobnie na terenie zabudo

tu. mniej więcej na osi dwo
ru, znajdował się ganek, 
obecnie znacznie obniżony, 
wsparty na czterech drew
nianych słupach. Wejście od 
strony parku obudowane by-

do naszych czasów dwa 
amatorskie rysunki przedsta
wiające dwór w Krasnej Gó
rze. Oba wykonane zostały 
przez wżenionego w rodzinę 
generała Michała Korsaka. 
Dzięki rysunkom wiadomo, 
jak wyglądał poprzednik ist
niejącego dworu, a także 
łaźnia, czyli bania. Dwór był 
parterowym budynkiem z 
wysokim, dwuspadowym 
dachem z naczółkami, kry
tym gontem, z częścią pię
trową wyższą od korpusu, 
zamkniętą portykiem wspar
tym na czterech kolumnach. 
Spłonął on w bliżej nieokre
ślonym czasie, a po pożarze 

wań folwarcznych, które od 
nowego domu oddzielone 
były jedynie gazonem i dro
gą. Z dworem sąsiadował 
ogród i stary park z okazami 
starodrzewu oraz lipowymi 
alejami, które otaczały sady. 
Nowy, dwunastoosiowy 
dom. będący dość typowym 
przykładem siedziby śred
niozamożnej szlachty, zało
żony został na planie wydłu
żonego prostokąta. Wznie
siono go z drewnianych bali, 
na podmurówce z kamieni 
polnych i cegły. Dwór jest 
szalowany, nakryty dachem 
czterospadowym, krytym 
pierwotnie gontem. Od fron

1. Dwór w Krasnej Górze 
na rysunku Michała Korsaka 
z końca XIX w.

ło oszkloną werandą. Cechą 
charakterystyczną tego dwo
ru są bardzo rozbudowane, 
dekoracyjne obramienia 
okien, typowe dla ludowego 
budownictwa tych terenów. 
W latach dwudziestych 
XX w. wschodnia część, 
mieszcząca kuchnię i po
mieszczenia gospodarcze 
oraz pokoje gościnne, zosta
ła rozebrana i ponownie zło-
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żona w folwarku Lebiedzi- 
niec jako dom mieszkalny. 
Wyposażenie dworu uległo 
zniszczeniu w czasie pierw
szej wojny światowej. Wie
my jednak, że w salonie stał 
koncertowy fortepian i nie
zwykle duża liczba stolików 
do gry w karty. Do okresu 
międzywojennego zachował 
się jedynie jeden portret oraz 
częściowo wyposażenie bi
blioteki — wysokie szafy bi
blioteczne wykonane z 
drewna brzozowego.

Powolny upadek majątku za
początkowały kłopoty finan
sowe spowodowane repre
sjami po powstaniu stycz
niowym. W 1863 r. wyto
czono Wazgirdom proces o 
namawianie do buntu i pro
pagowanie języka polskiego, 
na co dowodem było pięć 
polskich elementarzy, które 
Pelagia ze Zdrojewskich 
Wazgirdowa rozdała wśród 
włościan. W końcu XIX w. 
przez wiele lat majątek był 
dzierżawiony, a dochody z

2.3. Dwór na początku 
lat trzydziestych XX w. (2) 
i w 1996 r. (3)

(zdjęcia: ze zbiorów rodziny
i Jacek Kriegseisen)

niego powoli, lecz stale ma
lały. Efektem tego było za
dłużenie, które z kolei zmu
siło właścicieli do sprzeda
nia dwóch sąsiednich fol
warków: Pohar i Rundpola. 
Krótkotrwały rozkwit mająt
ku, przerwany przez drugą 

wojnę światową, nastąpił 
dopiero pod rządami ostat
niego właściciela, Michała 
Wazgirda ożenionego z Ja
dwigą z Bilkiewiczów. Po 
podziale spadku między 
troje rodzeństwa, rozpoczął 
on gospodarzenie w naj
większej odziedziczonej 
przez niego części dawnego 
majątku, na którą przejęte 
zostały wszystkie długi ob
ciążające pozostałe części. 
Majątek przed ostatnią woj
ną obejmował ponad 350 ha, 
z czego prawie 2/3 stanowi
ły lasy, nieużytki i wody. By 
uzdrowić gospodarstwo, zre
kultywowano część nieużyt
ków i nastawiono się na 
uprawę lnu, którego zbyt da
wał początkowo duże i pew
ne dochody. Dobre rezultaty 
dawała też uprawa pszenicy 
oraz hodowla rasowych 
krów mlecznych, których 
liczba w 1939 r. osiągnęła 
ponad 100 sztuk. Majątek 
miał własny młyn i mleczar
nię Jednak utrzymywanie jej 
tylko na potrzeby jednego 
majątku było nisko opłacal
ne. Ponieważ produkcja 
mleka w okolicznych mająt
kach była duża, zdecydowa
no się połączyć siły i zawią
zano spółkę mleczarską, w 
której w pierwszym okresie 
zatrudniono jako instrukto
rów specjalistów z Łotwy. 
Kryzys lat dwudziestych na 
kilka lat zahamował rozwój 
majątku. Mimo to w niedłu
gim czasie zdołano wybudo
wać nową oborę, stajnię, 
młyn i czworaki, a także 
przygotowywano się do bu
dowy nowej siedziby.
Wszystkie plany i pomyślny 
rozwój przerwała druga woj
na światowa i rodzina Waz- 
girdów musiała opuścić Kra
sną Górę. Los jednak okazał 
się łaskawy dla dworu, któ
ry, choć zaniedbany, prze
trwał do dzisiaj.

Jacek Kriegseisen
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Ostrobramski kościół

Odwiedzający Wil
no na ogól wędrują 
do Ostrej Bramy, 
mieszczącej Kaplicę Ostro

bramską ze słynnym obra- 

Klasztor ulokowano obok 
najbardziej znanej bramy 
miejskiej, zwanej najpierw 
Miednicką (trakt do Mied- 
nik Królewskich), potem 

mnik kwitnącego baroku w 
Wilnie”, jak o kościele na
pisał znakomity znawca wi
leńskiej architektury Juliusz 
Kłos. Na szczególną uwagę 

architekt Władysława IV, 
znany jest przede wszyst
kim jako autor projektu 
pierwszego w dziejach Pol
ski pomnika na otwartej

zem Matki Boskiej. Obra
zem i kaplicą od połowy 
XVII w. do 1844 r. opieko
wali się karmelici, którzy 
mają swój klasztor i kościół 
św. Teresy, będący intere
sującym przykładem archi
tektury barokowej na zie
miach dawnej Rzeczypo
spolitej. Ten klasztorny ze
spół powstał po pożarze 
miasta, który w 1610 r. stra
wił prawie całą zabudowę. 

Ostrą Bramą. Dziś jest to 
jeden z najcenniejszych za
bytków miejskiej architek
tury obronnej z początku 
XVI w.
Zespół powstawał stopnio
wo. W latach 1621-1624 
zbudowano z fundacji Igna
cego Dubowicza klasztor, a 
w latach 1635-1650 z fun
dacji Stefana Krzysztofa 
Paca wzniesiono ten 
„... najszlachetniejszy po-

1. Fasada kościoła św. Teresy

2. Kaplica fundacji Macieja Pocieja

(zdjęcia:
Adam Penkalla)

zasługuje architekt tego 
obiektu —- Constantino 
Tencalla. Była to jego ko
lejna wileńska praca po ka
tedralnej kaplicy św. Kazi
mierza. Tencalla, nadworny 

przestrzeni — warszaw
skiej kolumny Zygmunta 
III. wzniesionej w latach 
1643 — 1644, oraz z rozbu
dowy warszawskiego Zam
ku Królewskiego.
W opisach tej trzynawowej 
bazyliki zwraca się uwagę 
przede wszystkim na pro
stotę kompozycji elewacji 
frontowej i jej doskonale 
proporcje, z ozdobami wy
konanymi z ciosowego ka
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mienia, będące przykładem 
dostojnego spokojnego ba
roku. Dzielą ją doryckie pi- 
lastry, na których wspiera 
się belkowanie, doskonałe 
są proporcje górnej części 
fasady z flankującymi je 
wolutami. Od strony ulicy 
w 1783 r. Maciej Pociej do
stawi! rokokową kaplicę 
zwieńczoną oryginalną ko
pułą oraz ozdobił stosowną 
tablicą erekcyjną. Z tego też 
okresu pochodzi kolejna 
kaplica Matki Boskiej Do
brej Rady oraz wieża- 
-dzwonnica. Znacznie póź
niejszy jest wystrój kościo
ła. Utrzymany w rokokowej 
manierze pochodzi z pierw
szej połowy XVIII w., kie
dy odbudowano wnętrze 
świątyni po pożarze. Kolej
ne odnawiania miały miej
sce po zniszczeniach doko
nanych przez Francuzów w 
1812 r. oraz w okresie mię
dzywojennym.
Po 1844 r. użytkownikami 
kościoła byli prawosławni 
mnisi z sąsiedniego mona- 
steru Świętego Ducha. Na 
szczęście nie powiodły się 
próby przekształcenia świą
tyni w prawosławną cer
kiew. Karmelici bosi, dla 
których wzniesiono ko
ściół, trafili na karty Pana 
Tadeusza Adama Mickie
wicza, gdzie odnotowana 
została ich walka podczas 
zdobywania miasta i klasz
toru przez wojska mo
skiewskie w 1794 r. Należy 
także odnotować ważny 
fakt związany z tą świąty
nią: 31 maja 1935 r. złożo
no tu serce Józefa Piłsud
skiego, zaś w roku następ
nym urnę z sercem przenie
siono na cmentarz-mauzo- 
leum na Rossie.

Adam Penkalla

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Między gotykiem 
i renesansem
Murowany ko

ściół św. Pro
kopa w Krzcię- 
cicach w pobliżu Jędrzejo

wa zbudowany został w 
latach 1532-1542. Daty te 
potwierdza zachowana ta
blica erekcyjna, osadzona 
pod gzymsem ściany prez
biterium. Inskrypcja ta
blicy zawiera również na
zwisko budowniczego, 
którym byl Albertus Mu
rator. Tak więc identyfi
kacja budowli i jego wy
konawcy nie nasuwa — 
co nie jest powszechne — 
żadnych wątpliwości. Od 
czasu zakończenia budo
wy zabytek ten prawie nie 
uległ przekształceniom i 
zachował się w dobrym 
stanie. Okres, w którym 
powstała świątynia — to 
już czas renesansu, bo
wiem w latach 1519- 
1533, czyli jeszcze przed 
budową kościoła, została 
zrealizowana przez Bar
tłomieja Berrecciego Ka
plica Zygmuntowska na 
Wawelu. Kościół krzcię- 
cicki stanowi doskonały 
przykład zmagań wpro
wadzania nowego stylu 
na gruncie polskim, gdzie 
tak mocno jeszcze w tym 
czasie zakorzenione były 
tradycje gotyckie.
Architektura renesanso
wa w Polsce ma przede 
wszystkim charakter 
świecki. Budowane przy 
dawnych świątyniach 
centralne kaplice grobo
we, jako mauzolea funda
torów, można zaliczyć 
tylko częściowo do bu
downictwa sakralnego. W 
XVI w. panował wyjątko

wy zastój w budowie no
wych kościołów, a głów
ną przyczyną była bardzo 
szybko rozpowszechnia
jąca się reformacja, która 
powodowała nie tylko 
utratę wiernych, ale i fun
datorów.
Fundatorem nowego, mu
rowanego kościoła w 
Krzcięcicach był Jerzy 
Niemsta Kula, herbu Ja
strzębiec. Świątynia, usy
tuowana na miejscu po
przedniego kościoła 
drewnianego z 1314 r., 
który spalił się, wzniesio
na została jako katolicka i 
dopiero kilkanaście lat 
potem następni właścicie
le, już wyznania prote
stanckiego, wprowadzili 
tu swoje nabożeństwa. Z 
tego powodu we wnętrzu 

zachowało się tak niewie
le wyposażenia z tego 
czasu.
Plan kościoła, jego 
ukształtowanie zewnętrz
ne i wewnętrzne mają 
wyraźne cechy gotyckie. 
Na powstanie tej formy 
budowli niewątpliwy 
wpływ miał sam funda
tor. Budowniczy Alber
tus, pochodzący zapewne 
z prężnego środowiska 
krakowskiego, wywiązał 
się należycie z postawio
nego zadania, ale równo
cześnie wprowadził wiele 
elementów nowego stylu. 
Obiekt został wzniesiony 
z cegły z użyciem pia
skowca, który posłużył 
do wykonania detali, jak 
zakończenia szczytów, 
gzymsy, okapniki, przy-

1. Plan kościoła (według A. Szyszko-Bohusza): 1 - prezbiterium,
2 - nawa, 3 - kaplica południowa (we wschodniej ścianie kaplicy 
wmurowany nagrobek Jerzego Niemsty Kuli),
4 - kaplica północna (obecnie kruchta boczna),
5 - zakrystia, 6 - skarbczyk, 7 - kruchta wejściowa

2. Widok na kościół od strony północnej;
na szczycie prezbiterium renesansowa wieżyczka na sygnaturkę

3. Fragment elewacji wejściowej z portalem i okienkiem renesansowym
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krycia skarp, wsporniki, 
obramowania okien i por
tali, cokoły, żebra skle
pień. Świątynia składa się 
z dwuprzęsłowej, prosto
kątnej nawy z dwiema ka
plicami po bokach i 
kruchtą wejściową, oraz 
tak samo dwuprzęsłowe
go, prostokątnego prezbi
terium, do którego przy
lega zakrystia ze skarb- 
czykiem. Obecnie kaplica 
północna służy jako 
kruchta boczna. Na ze
wnątrz szczyty zębate o 
bardzo regularnym wy
kroju, skarpy wzmacnia
jące, strome dachy, a we
wnątrz sklepienia gwiaź
dziste - niewątpliwie są 
jeszcze gotyckie. Równo
cześnie jednak wnęki 
szczytów, okna i portale 
wejściowe nie są już 
ostrołukowe, lecz mają 

zakończenia półokrągłe. 
Występują też detale nie
spotykane w gotyku, jak 
gzymsy opaskowe, zaś 
wieżyczka na sygnaturę, 
portale wejściowe, opra
wa okienka w ścianie 
kruchty nad wejściem 
mają wystrój renesanso
wy.
Późnogotyckie wnętrze 
kościoła - to nawa, pre
zbiterium, kaplice i 
kruchta wejściowa prze
kryte sklepieniami gwiaź
dzistymi; tylko zakrystia i 
przylegający do niej 
skarbczyk mają sklepie
nia kolebkowe. Łuk tę
czowy między nawą i 
prezbiterium zakończony 
jest ostrołukowo, a arka
dy z nawy do kaplic są 
półkoliste. Z pierwotnego 
wyposażenia w prawej 
kaplicy zachował się ka-
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4. Portal z potowy XVII w. 
z prezbiterium
do zakrystii

5. Sklepienie 
gwiaździste 
nawy

6. Nagrobek 
Jerzego Niemsty Kuli 
z 1542 r.

(zdjęcia:
Stanisław
Grzelachowski)

mienny nagrobek rene
sansowy z 1542 r. Jerzego 
Niemsty Kuli w formie 
prostokątnej płyty z leżą
cą postacią fundatora w 
zbroi i napisem. Płyta uję
ta jest w obramowanie 
składające się z cokołu, 
dwóch elementów wolu
towych i gzymsu. Nagro
bek ten najlepiej świad
czy o zmianach stylo
wych zachodzących w 
XVI w. Na samym po
czątku bowiem wolą fun
datora było wzniesienie 
kościoła gotyckiego, na
tomiast pod koniec jego 

budowy wyraził on już 
zgodę na wykonanie swo
jego pomnika w pełni re
nesansowego.
Z późniejszego wystroju 
kościoła zwraca uwagę 
marmurowy portal z prez
biterium do zakrystii z 
drugiej połowy XVII w. 
W zwieńczeniu portalu 
umieszczony jest kartusz 
z portretem szlacheckim. 
Z tego samego okresu po
chodzi balustrada chóru 
muzycznego dekorowana 
serią malowanych scen z 
życia patrona kościoła 
św. Prokopa. Natomiast 

ołtarze są neogotyckie. W 
pobliżu kruchty wejścio
wej znajduje się drewnia
na dzwonnica z XVIII w., 
z szalowanymi ścianami i 
dachem namiotowym, 
pokrytym gontem. Cały 
teren kościelny wydzielo
ny jest murowanym ogro
dzeniem.
Kościół dawno został 
uznany za zabytek bardzo 
oryginalny. Już na po
czątku naszego wieku za
interesował się nim Adolf 
Szyszko-Bohusz, który w 
1913 r. opublikował stu
dium architektoniczne na 

ten temat. Zwrócił wtedy 
uwagę na dobry stan za
chowania obiektu. Od te
go czasu w zasadzie nie 
nastąpiło pogorszenie w 
jego utrzymaniu. Opieka 
konserwatorska jest jed
nak stale potrzebna, aby 
nie dopuścić do takich 
działań, jak w 1996 r., 
kiedy na zewnątrz portali 
wejściowych zamonto
wano stalowe kraty za
bezpieczające, co spowo
dowało całkowite ich 
przesłonięcie.

Stanisław Grzelachowski
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Akcja dwory

Raport z podróży

L
atem 1999 r. ruszyłem 
trasą od dworu do dworu. 
Wybrałem te obiekty, 
które są najmniej znane i oglą

dałem je pod kątem działań 
gminnych i powiatowych samo
rządów. Nasuwają się niestety 
smutne wnioski. Świadomość 
nowych władz samorządowych 
w większości miejscowości bu
dzi poważne obawy, czy nie ma
my do czynienia z kontynuacją 
ustroju socjalistycznego, lecz 
pod nowym szyldem. Niektó
rym miejscowym władzom zu
pełnie nie przeszkadza, że gość 
przyjeżdżający do ich miejsco
wości zastajc kompromitujące 
przykłady niegospodarności.ba
łaganu i wręcz prymitywnego 
myślenia, wyrażającego się sto
sunkiem do zabytkowych bu
dowli stojących na ich terenie. 
Odnosi się wrażenie, że PRL- 
-owski pogląd, iż „relikty ob- 

Zy szarniczej przeszłości należy 
zniszczyć”, zastąpiono poglą
dem: „ten dwór nam się nie 
przyda, jak się rozpadnie — bę
dzie po kłopocie”. Tamten wy
nikał z politycznych nakazów 
odgórnych, ten — z niskiego 
poziomu kultury. W większości 
wypadków nie ma złudzeń, że

ale pamiętajmy, że jest ich kil
kadziesiąt. podczas gdy w Pol
sce znajduje się ponad cztery ty
siące dworów i pałaców! Oto

wybrane przykłady z mojej po
dróży.
W Bielicach koło Krośniewic 
niszczeje wyjątkowej urody

dwór (il. 1). zbudowany w dru
giej połowie XIX w. prawdopo
dobnie dla Piotra Bardzińskie
go, który gospodarował tu od

r

dwór w rękach przypadkowych 
lokatorów będzie pełnił jakąś 
społeczną funkcję we wsi. Wieś 
na ogół tego nie chce. Jak naj
szybszy powrót dawnych wła
ścicieli, a co za tym idzie znale
zienie prawnego rozwiązania na 
dłuższy czas może być dla dwo
rów i pałaców jedynym ratun
kiem. Oczywiście są wyjątki.
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1863 r. Później Bielice należały 
do Zygmunta Nepomucena Ra
czyńskiego, od którego majątek 
kupi! Aleksander Szuszkiewicz 
wysiedlony przez niemieckiego 
okupanta w 1940 r. Po 1945 r. 
użytkowany był przez przypad
kowych lokatorów i doprowa
dzony przez nich do ruiny. Dziś 
tylko częściowo zamieszkany, 
może nie przetrwać zimy i za
mienić się w ruinę.

We wsi Tarchalin, położonej 
między Lesznem i Rawiczem, 
znajduje się dwór z XIX w., któ
ry zachwyca wspaniałymi pro
porcjami (il. 2). Do drugiej woj
ny światowej był własnością 
Donimirskich, obecnie zamiesz
kują go przypadkowi lokatorzy i 
zagrożony jest dewastacją, po
dobnie jak piękny niegdyś park.

Na Podlasiu, w miejscowości 
Kamienny Dwór (gm. Wyszki) 
znajdują się dwa obiekty: dwór 
z pierwszej połowy XIX w. oraz 
wybudowana w stylu dworko
wym willa z 1936 r. obok tego 
dworu. Dwór jest siedmioosio
wy, z dachem naczółkowym i 
czterokołumnowym portykiem 
w fasadzie. Od strony ogrodu 
znajduje się pięcioboczny wy
kusz, który mieścił salon (il. 3). 
W XIX w. była to własność Ko
sińskich (wieś nazywała się 
wówczas Wólka Pietkowska). 
Zadłużony majątek przejął w 
1932 r. Bank Rolny, a następnie 
otrzymała go wdowa po mar
szałku Piłsudskim, Aleksandra i 
jej córki. W ich imieniu gospo
darował oficer pierwszej Bryga
dy Legionów Aleksander Zint, 
który wybudował wspomnianą 
willę. Obecnie oba budynki 
znajdują się w rękach prywat
nych.

Na południe od Przeworska, 
między Kańczugą i Dynowem, 
leży wieś Hadle Szklarskie, 
gdzie znajduje się dwór zbudo
wany około 1930 r. dla Antonie
go Łastowieckiego, który go
spodarował w Hadlach do 1944 
r. Dwór położony jest w rozle
głym parku krajobrazowym z 
XVIII w. (pomnikowe dęby) 
nad rzeką Mleczką i należy do 
obiektów zadbanych (il. 4). Do 
Piotra Łastowieckiego, ojca An
toniego, należał dwór z 1933 r. 
w Sieteszy. Sietesz była w 
XVIII w. własnością Jana i Bar
bary z Morozowiczów van den 
Klings. Jan van den Klings 
przybył do Polski z Holandii, 
zmuszony uchodzić z ojczyzny 
z jakichś powodów politycz
nych. Za króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego otrzy-
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mat zezwolenie na prowadzenie 
poczty, w tym tzw. przeprzęgów 
(koni do dyliżansów) w Łańcu
cie i Przeworsku. Dorobiwszy 
się niezłego majątku, kupit kilka 
wsi. W Sieteszy urodziła mu się 
córka, która w 1795 r. wyszła za 
Piotra Łastowieckiego i otrzy
mała tę wieś w wianie. Dwór był 
systematycznie dewastowany 
po reformie rolnej 1944 r.; w 
końcu lat osiemdziesiątych roz
pad! się i dzisiaj straszy tam 
„pomnik PRL" w formie resztek 
ścian w zapuszczonym starym 
parku (ił. 5).

W Kobiernicach koło Kęt znaj
duje się klasycystyczny dwór z 
początku XIX w., zbudowany 
dla Borowskich, później wła
sność Tomkowiczów i Cze- 
czów. Dawniej była tu szkoła, 
teraz, pusty, robi wrażenie, że 
gmina nie bardzo wie, co z nim 
począć (ił. 6).
Na granicy województw mazo
wieckiego i lubelskiego leży 
miejscowość Krzesk-Królowa 
Niwa. Tu rozgrywa się niezwy
kła. acz optymistyczna historia 
ratowania dworu przez potomka 
przedwojennego właściciela 
Zygmunta Marchockiego. aresz

towanego w 1939 r. przez 
NKWD i zamordowanego w 
Katyniu. W 1989 r. syn Zyg
munta — Stanisław Ścibor- 
-Marchocki odzyskał dwór i 
park w stanie skrajnej dewasta
cji. Sukcesywnie remontuje go. 
by uratować rodową siedzibę. 
Dwór zbudowany został dla je
go przodka w pierwszej połowie 
XIX w., a następnie rozbudowa
ny w drugiej połowie XIX w. i 
na początku XX w. przez doda
nie aneksu piętrowego z wieżą 
oraz balkonu na sześciu kolum
nach od frontu (ił. 7). Zdewasto
wany po 1945 r. park krajobra

zowy z XIX w. zachował jesz
cze podstawowe elementy, jak 
grabowa aleja dojazdowa na osi 
i układ alejek z tyłu dworu. Jest 
to jeden z nielicznych jeszcze 
przykładów powrotu właściciela 
do swojego dworu.

Do zrujnowanego pałacu w 
Wargowie na północ od Pozna
nia powrócił przedwojenny wła
ściciel. W latach 1992-1995 ro
dzina Żółtowskich odbudowała 
zrujnowany pałacyk i dzisiaj w 
nim mieszka (ił. 8).

Maciej Rydel

Dwór w Brześcach
Malowniczo położony na 

skraju wiślanej skarpy 
przy drodze z Warszawy do 
Góry Kalwarii dwór w Brześ
cach należy do najpiękniej
szych i najlepiej zachowanych 
zabytków architektury staro
polskiej na Mazowszu. Wznie
siony pod koniec XVIII w. 
przez właściciela wsi Brześce, 
Jana Kantego Fontanę, archi
tekta, geometrę i burgrabie- 
go Zamku Królewskiego w 
Warszawie, jest świetnym 
przykładem klasycznego 
dworu szlacheckiego tamtej 
epoki, niegdyś nieodłączne
go elementu polskiego krajo
brazu. Szczególnego uroku 
dodaje mu zwarta, proporcjo
nalna bryła, białe tynkowane 
ściany z gankiem kolumno
wym od frontu oraz wysoki ła
many dach. Solidnie podpiw
niczony, otoczony stawami i

starodrzewiem spełnia! wszyst
kie wymogi staropolskiego „do
brego mieszkania”.
Zaniedbany w okresie powojen
nym, kiedy dzieląc typowy los 
tego rodzaju szlacheckich „prze
żytków” pełnił funkcję wiejskiej 
„czynszówki” zasiedlonej przez 
robotników miejscowego PGR,

przed kilku laty został sprzedany 
wraz z otaczającym gruntem 
właścicielowi prywatnemu. Przy 
niemałym wsparciu finansowym 
konserwatora zabytków przystą
pił on do remontu budowli, bę
dącej już wówczas w opłakanym 
stanie. Obecnie od zewnątrz 
prezentuje się okazale, ma nowy

gontowy dach, otynkowane 
ściany i solidne obramienia 
okien. Po adaptacji wnętrza 
dwór, zgodnie ze swą pier
wotną funkcją, byłby wygod
ną luksusową rezydencją 
osoby zamożnej. Niestety, 
właściciel przerwał prace re
montowe i, jak twierdzą oko
liczni mieszkańcy, nie zamie
rza tu mieszkać. Główną 
przeszkodą są mieszkańcy 
stojącej tuż obok dworu ofi
cyny, dawni pracownicy 
PGR. Ich hałaśliwe sąsiedz
two psuje atmosferę spokoj
nego, wiejskiego bytowania. 
Aby czuć się komfortowo, 
właściciel dworu powinien 
wykupić oficynę i zapewnić 
mieszkania jej licznym loka
torom. Na to oczywiście go 
nie stać, woli więc czekać, a 
odnowiony, ale nie zamiesz
kany dwór znów wstępuje na 
stromą ścieżkę zagłady, (zs)
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Wiejskie kontrasty

N
ajstarsze wiadomości o 
wsi Czernica kolo Wle
nia sięgają 1300 r., kiedy 
w dokumencie wymieniono ją 

jako Langenow. W średniowie
czu wieś należała m.in. do ro
dzin von Kittlitz i von Seydlitz. 
W XVI w. właścicielami były 
rodziny von Schaffgotsch, na
stępnie (od 1598 r.) von Lest, 
potem von Dóbschiitz itd. W 
1861 r. majątek należał do Le
opolda Schollera, którego syn w 
1892 r. przekazał dobra córce 
(zamężna z Friedrichem von 
Klitzing-Schierokau).
W Czernicy wcześnie znalazły 
swoich zwolenników nauki Lu
tra, ale tutejszy kościół św. Mi
chała Archanioła w latach 
1542-1654 znajdował się we 
władaniu protestantów. Dopie
ro 15 maja 1744 (1743?) r. w 
centrum wsi położono kamień 
węgielny podbudowę drugiego 
kościoła, przeznaczonego dla 
wiernych wyznania luterańskie- 
go, którzy stanowili tu przytła
czającą większość (w 1830 r. na 
759 mieszkańców było jedynie 
4 katolików). Obiekt powstał na 
planie wydłużonego ośmioboku 
i nakryty został dachem siodło
wym. Wewnątrz znajdowały się 
dwie kondygnacje empor, wie
żę dobudowano w 1911 r. Po
nieważ hełm wieży czynnego 
kościoła katolickiego jest nieco 
przechylony i wymaga pilnego 
remontu, parafianie korzystają z 
dzwonów na wieży kościoła 
protestanckiego. Sam kościół 
natomiast znajduje się w stanie 
kompletnej ruiny i prawdopo
dobnie zostanie rozebrany.
W późnym średniowieczu w 
Czernicy stał nawodny zamek, 
który w połowie XVI w. von 
Schaffgotsch przebudował na 
renesansowy, trójskrzydlowy 
dwór. Obiekt został gruntownie 
zmodernizowany w końcu XIX 
w., o czym świadczy data 
„ 1900” na szczycie pseudoryza- 
litu od strony parku. Jest to bu
dynek dwukondygnacyjny, wy
soko podpiwniczony, z naroż
nym, półokrągłym ryzalitem od 
strony północno-zachodniej. Na 
parterze narożnego ryzalitu 
znajduje się sala balowa na pla
nie kola, a obok pokój bilardo
wy. Najcenniejszym pomiesz
czeniem jest dawna kaplica, 
znajdująca się na pierwszej 
kondygnacji, pełniąca też praw
dopodobnie funkcję archiwum. 
Jej ściany pokryte są niezwykle 
bogatą i barwną polichromią o

1.2. Z kościelnego wnętrza: 
sufit z odsłoniętą 
więźbą dachową
i zniszczonym malowidłem (1) 
oraz nawa (2)

3.4. Pałac
w trakcie remontu: 
od strony parku (3)
i oryginalny balkon (4)

(zdjęcia:
Romuald M. Łuczyński)

motywach zwierzęcych, roślin
nych i geometrycznych. Ponad
to na dwóch ścianach umiesz
czono szesnaście herbów, zgni- 
powanych po cztery, należą
cych do właścicieli Czernicy 
lub osób z nimi spokrewnio
nych. Nad każdą czwórką her
bów umieszczono datę „1563”. 
W kaplicy znajduje się także, 
nieco uszkodzony, kaflowy 
Eiec z XVIII w.

•wór czernicki stał się sławny z 
powodu drugiej części dysputy 
religijnej, rozpoczętej na pobli
skim zamku Wleński Gródek, 
jaka odbyła się tutaj 12 maja 
1574 r. Na temat „Grzech pier
worodny a wolna wola człowie
ka” dyskutował znany wtedy 
teolog, uczeń Melanchtona, 
profesor uniwersytetu w Wit- 
tenberdze, Matthias Flacius H- 
lyricus min. z pastorem Jaco- 
bem Colerusem z Zagrodna. Na

20



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

przełomie 1944 i 1945 r. w pa
łacu złożono siedem wagonów 
zbiorów muzycznych, które po 
wojnie wpadły w ręce armii ra
dzieckiej.
Od 10 listopada 1992 r. pałac 
znajduje się w prywatnych rę
kach, zakupiony od skarbu pań
stwa i przeznaczony na rezy
dencję mieszkalną. W czasie re
montu wykonane zostały nowe 
tynki zarówno wewnątrz, jak i 
na elewacjach. W dużej części 
zmieniono stropy, wstawiono 
nowe okna i podłogi, wymianie 
poddano całą instalację elek

tryczną i centralnego ogrzewa
nia. Do zrobienia pozostały 
jeszcze jedynie prace kosme
tyczne: malowanie niektórych 
ścian, szlifowanie podłóg, wy
kończenie schodów. W trakcie 
renowacji są dwa witraże z 
przełomu XIX i XX w. Nad 
wejściem do pałacu od strony 
parku znajdowały się herby 
dawnych właścicieli. Herb 
środkowy został wymieniony 
na herb obecnego właściciela 
(Ciołek), a dawny przeniesiono 
na elewację południową. Z le
wej strony natomiast umiesz

czono herb małżonki (Jelita). 
Jedynym pomieszczeniem, któ
re wymaga poważniejszych 
prac konserwatorskich, jest ka
plica, natomiast już po konser
wacji są prowadzące do niej że
lazne drzwi z XVI w., z dwoma 
zamkami, z których jeden jest 
datowany na 1759 r.
Przy pałacu znajduje się zadba
ny angielski park, założony w 
drugiej połowie XIX w. Na 
układ przestrzenny parku i jego 
wystrój największy wpływ mia
ła Adele von Klitzing z domu 
von Scholler, będąca z wy

kształcenia dendrologiem. Jako 
ciekawostkę można podać, że- 
przy obecnym pałacu Scholle- 
rów w Dueren (Niemcy) znaj
duje się park, który projektowa
no wzorując się na parku w 
Czernicy.
W ten sposób w jednej dolno
śląskiej wsi znalazły się dwa 
skrajne przykłady podejścia do 
obiektów zabytkowych. Jeden
— to zniszczony kościół, drugi
— odnawiany pałac...

Romuald M. Łuczyński

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej 
pragnie polecić Państwu
Katalog Klubu Miłośników Książki Historycznej 1999
Osoby, które chcialyby otrzymać bezpłatny katalog, prosimy 
o wypełnienie kuponu:

imię i nazwisko 

adres prywatny 

numer telefonu 

szkoła

21



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Cerkiew w Łopience

N
ieodłącznym elemen
tem bieszczadzkiego 
krajobrazu są cerkwie, 
ich architektura należy do jed

nego z najciekawszych zja
wisk w europejskiej kulturze. 
Ludność zamieszkująca 
Bieszczady była obrządku 
wschodniego, którego jedną z 
cech stanowiło dążenie do wy
budowania świątyni niemal w 
każdej wsi. Dzięki temu po
wstały setki niewielkich cer
kwi, przeważnie drewnianych, 
wznoszonych rękami miejsco
wych majstrów i każda z nich 
— to swoiste, niepowtarzalne 
dzieło wiejskiego budownic
twa.
Łopienka — nieistniejąca już 
dziś wieś — założona została 
około 1543 r. na prawie woło
skim, w dobrach rodu Balów z 
Hoczwi, położona nad dopły
wem Solinki, między górami 
Korbanią i Łopiennikiem. Do 
1770 r. należała do Balów, 
jednak po śmierci ostatniej 
przedstawicielki tego rodu, 
Salomei Karsznickiej,Łopien- 
kę dostał w spadku jej syn, 
Piotr Karsznicki, który sprze
dał wieś i przez kilka kolej
nych lat przechodziła z „rąk 
do rąk”; jej właścicielami byli 
m.in. Strzeleccy, a od począt
ku XX w. do 1939 r. rodzina 
Wichańskich.
Murowana cerkiew powstała 
w 1757 r. dzięki fundacji 
Strzeleckich. Inicjatorem bu
dowy był prawdopodobnie

miejscowy ksiądz, Andrzej 
Ławrowski, dziekan bali- 
grodzki i twórca okazałej bi
blioteki dekanalnej. Patronką 
świątyni została święta Para- 
skewa — grecka męczennica, 
opiekunka młodych dziewcząt 
i ogniska domowego. We 
wrześniu 1906 r. baligrodzki 
dziekan ksiądz Kiprian Ilnicki- 
-Jasienicki dokonał wizytacji 
łopieńskiej cerkwi. Dzięki 
sporządzonemu wtedy proto
kołowi dowiadujemy się, że 
wśród wyposażenia znajdowa
ły się trzy pozłacane kielichy, 
jedenaście ornatów i sześć 
wierzchnich szat liturgicz
nych. W okresie międzywo
jennym cerkiew nie miała iko
nostasu, wewnątrz znajdował 
się tylko ołtarz główny z cu
downym obrazem Matki Bo
żej, z którym związane są licz
ne przekazy. Jeden z nich mó
wi, że po znalezieniu obrazu w 
Łopience odwożono go aż 
trzykrotnie do pobliskiej wsi 
Terki, ale obraz w cudowny 
sposób powracał. Inne podanie 
głosi, że cudowny obraz za
trzyma! się na stojącej obok 
cerkwi okazałej lipie, spostrze
gły go gęsi, które głośnym gę
ganiem powiadomiły o tym lu
dzi. W ostatnim podaniu w 
drodze do Terki woły ciągnące 
wóz z obrazem stanęły na gra
nicy Łopienki, Buka i Polanek 
i nie chciaiy dalej iść. Sprowa
dzono wtedy jeszcze dwa wo
ły, ale i to nie pomogło, więc

1. Murowana cerkiew w Łopiencetamtejsi mieszkańcy wrócili z 
ikoną do Łopienki. Kiedy na
prawdę trafił obraz do Łopien
ki — nie wiadomo.
Cudowny obraz przyciągał do 
Łopienki rzesze wiernych, na-

2. Lipa, na której miał zatrzymać 
się obraz Matki Bożej

(zdjęcia:
Agnieszka Paluch)

Sekretariat
Porozumienia Wydawców Książki Historycznej 
Dom Wydawniczy Bellona
ul. Grzybowska 77,
00-844 Warszawa
tel./fax 620-49-72
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wet z bardzo odległych stron. 
Od XVIII w. do chwili wysie
dleń Łopienka była najbar
dziej znanym sanktuarium 
kultu maryjnego w Zachod
nich Bieszczadach. Na odpust 
13 lipca (Wniebowzięcie Naj

świętszej Marii Panny) jesz
cze w XIX w. przychodziło 
kilkanaście tysięcy wiernych 
— nie tylko Rusinów, ale też 
mieszkańców stoków Karpat, 
Pogórzanie zza Wisłoki, a na
wet górale śląscy spod Andry

chowa. By rozłożyć swe kra
my z różnymi towarami, przy
jeżdżali tu nawet Żydzi z odle
głego Krakowa. Ostatni od
pust odbył się w 1943 r. Rok 
później przez bieszczadzkie 
wsie przechodził front. Domy 
opustoszały, większość z nich 
rozebrali ludzie z okolicznych 
wsi, traktując je jako darmo
wy skład budulca i opału. Po
dobny los spotkał cerkiew. W 
marcu 1949 r. cudowną ikonę 
Matki Bożej Łopieńskiej wraz 
z ołtarzem przewieziono z ini
cjatywy ks. Franciszka Stopy, 
pierwszego łacińskiego pro
boszcza tamtejszej parafii, do 
Polańczyka. W ten sposób 
ochroniono obraz przed znisz
czeniem. Wieś Łopienka prze
stała istnieć po 1947 r. W la
tach sześćdziesiątych runęła 
przegniła więźba dachowa 
cerkwi. W końcu tej dekady 
ruinami zainteresował się hi
storyk sztuki Olgierd Łotocz- 
ko. Był on w tym czasie kon
serwatorem zabytków w po
wiecie bieszczadzkim, jednak 
za zbyt gorliwe — zdaniem 
władz — wykonywanie obo
wiązków został zwolniony.
Od 1968 r. Łotoczko prowa
dził schronisko na Łopienniku 
w Dołżycy. W tym czasie 
przygotował projekt „Stu
denckiej wioski skansenowej 
w Łopience”, który wygrał 
konkurs Ministerstwa Kultury 
i Sztuki, jednak władze nie do
puściły do jego realizacji. Pro

jekty i pomiary geodezyjne, 
robione przez studentów Wy
działu Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej, do 
dziś pozostały nie wykorzy
stane. W 1972 r. Olgierd Ło
toczko wzmocnił koronę mu
rów cerkwi betonową opaską, 
ale na tym prace renowacyjne 
się zakończyły. 13 września 
1976 r. zginął w czasie wypra
wy w Hindukusz Afgański i 
tak zakończyła się pierwsza 
próba „uzdrowienia” tej małej 
zielonej dolinki. Do początku 
lat osiemdziesiątych cerkiew 
była pozostawiona sama so
bie, górale podhalańscy wypa
sający owce w tej części 
Bieszczadów wykorzystywali 
ją jako koszar (ogrodzenie dla 
owiec). Wydawało się, że tak 
już zostanie i że nieubłagany 
czas zamieni łopieńską cer
kiew w ruinę.
W 1983 r. do tej uroczej doli
ny zawędrował Zbigniew Ka
szuba i stał się „światełkiem 
nadziei” dla łopieńskiej cer
kwi. Człowiek ten poświęcił 
jej 16 lat swojego życia. W 
1986 r.. dzięki jego staraniom, 
teren przycerkiewny został 
zmeliorowany. Kolejne lata 
upłynęły na gromadzeniu ma
teriałów i sporządzeniu pla
nów remontu. Dziś dach cer
kwi łopieńskiej pokrywa 
lśniąca blacha, remontowane 
jest również jej wnętrze.

Agnieszka Paluch

Czytelnicy o zabytkach

Dwory obronne
P

rzemierzyliśmy już 
Polskę „wzdłuż i 
wszerz”, wszędzie spo
tykając się z historią zapisaną 

w zabytkach architektury. 
Nie ma jednak krainy bogat
szej w zabytki niż Małopol
ska. Wspaniałe krajobrazy, 
jakie towarzyszą podczas po
dróży przez tę ziemię, wzbo
gacone są przez przydrożne 
kapliczki, zamki, chałupy i 
miasteczka. W całym tym bo
gactwie nie brak wspaniałych 
przykładów, jakże rzadkich 
w innych regionach — dwo
rów obronnych. Są tu zgro

madzone wszystkie typy tych 
budowli od XIV do XVI w.
Ich początku należy szukać w 
średniowieczu, kiedy łatwo 
dostępne i tanie drewno za
częto zastępować trwalszą 
cegłą, łącząc ją ze stosowa
nym już kamieniem. Nie było 
to jednak przedsięwzięcie ta
nie i fundatorów należało po
szukać wśród zamożnej 
szlachty. Wywodziła się ona 
głównie z kręgów związa
nych z dworem królewskim, 
gdzie piastując intratne stano
wiska i korzystając z wpły
wów z własnych majątków 

ziemskich, mogła podejmo
wać się wznoszenia murowa
nych siedzib. Wybudowanie 
więc w XIV-XVI w. muro
wanego domu było wyznacz
nikiem pomyślnie rozwijają
cej się kariery i awansu spo
łecznego oraz chęci utrwale
nia prestiżu swojej rodziny. 
Dodać trzeba, że od czasów 
Kazimierza Wielkiego nastą
piła zmiana zależności od 
króla, która zaowocowała 
tym, iż nie trzeba było uzy
skiwać zgody władcy na bu
dowę zamku bądź dworu 
obronnego.

Murowany dwór z XIV-XVI 
w., obok fundacji kościołów 
i nagrobków, został jedynym 
trwałym świadectwem moż
liwości i upodobań arty
stycznych średniej szlachty 
tej epoki. Dwory te prze
trwały do dziś, pozbawione 
jednak swojego pierwotnego 
otoczenia i wyposażenia 
wnętrz. Albo świecą pustka
mi, albo, urządzone w duchu 
innej epoki, straciły swój 
charakter. Budowa obronne
go dworu miała na celu 
nadanie reprezentacyjnego 
charakteru siedzibie, ponad-
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1-4. Małopolskie 
dwory obronne: 

Dębno (1), 
Wieru szyce (2), 

Jeżów (3) 
i Szymbark (4)

(zdjęcia: Katarzyna 
i Grzegorz Ossolińscy)

to był on miejscem obrony, 
często otoczony fosą, a for
ma wieży, jaką nadawano 
budowli, była symbolem 
władzy.
Najlepszym przykładem go
tyckiego dworu obronnego 
jest dwór w Dębnie. Wybu
dowany w latach 1470-1480 
dla Jakuba Dębińskiego zo
stał usytuowany na wznie
sieniu, którego obronność 
wzmocniono fosą. Parter 
przeznaczono na pomiesz
czenia gospodarcze, a piętro 
było zaplanowane jako 
mieszkalne. Dębno jest dziś 
licznie odwiedzanym mu
zeum, o którego los nie trze
ba się martwić.
Po drewnianym fortalicjum 
w Wieruszycach pozostał 
jedynie dwór obronny, w 
minionych wiekach stano
wiący jego centralną część. 
Pełnił on funkcję domu 
mieszkalnego i ostatniego 
punktu obrony po zniszcze
niu przez wroga drewniano- 
-ziemnych umocnień.
Wzniesiony został pod ko
niec XIV w. przez Wieru- 
szyckich. W latach następ
nych ulega! częstym przebu
dowom, których ślad można 
dziś znaleźć w bryle budow
li. Obecnie stanowi wła
sność prywatną.
Z kolei dwór w Jeżowie zbu
dowano w końcu XV w. jako 
czterokondygnacyjną wieżę 
mieszkalno-obronną przez 
Jeżowskich, herbu Strzemię. 
Druga faza budowy, przypa
dająca na 1544 r., przyniosła 
obniżenie o jedną kondygna
cję i w takiej formie dotrwał 
do dziś. Inicjatorem tej prze
budowy był Adam Susz. Do 
1945 r. dwór był siedzibą 
właściciela wsi. Był natural
nie osłonięty mokradłami, 
wzmocniony fosą z ostroko-
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iem. „Gdi pan Bóg s nami 
wsytko miecz będziemy” — 
ta najstarsza inskrypcja fun
dacyjna w polskich dworach 
wita gości, którzy chcą prze
kroczyć progi domu. Warto 
zwiedzić wnętrze, gdyż kryje 
polichromie z XVII w. i cie
kawe detale kamieniarki. 
Obecnie w murach dworu 
ma swą siedzibę ośrodek 
pracy twórczej.
Natomiast na głucho pozo- 
staje zamknięty renesanso
wy dwór w Szymbarku, w 
którym przez kilkanaście lat 
trwały prace konserwator
skie. Dwór jest pięknym 
przykładem renesansowej 
budowli, w której zastoso
wano całą gamę rozwiązań 
architektonicznych tej epoki. 
Fundatorami Szymbarku by
li Gładyszowie, herbu Gryf, 
którzy przy wznoszeniu 
dworu korzystali z usług lo
kalnych cechów budowla-

Obronny kościół w Brochowie

Choć byta to już połowa XVI
w. i do architektury wchodzi) 

nowy styl zwany renesansem, w 
wielu rejonach kraju, przede 
wszystkim na opóźnionym w 
rozwoju Mazowszu, dalej budo
wano w stylu gotyckim, czasami 
z renesansowymi szczegółami. 
Około 1550 r. Jan Brochowski, 
wojski warszawski, potomek ry
cerza Jana Sówki herbu Praw
dzie, któremu w 1304 r. dobra 
brochowskie podarował mazo
wiecki książę Bolesław II, dla 
nadania większego splendoru 
rodowej siedzibie postanowił 
wystawić obok swojego dworu 
monumentalny kościół. Dwór 
Brochowskich nie istnieje - 
resztki dworu, ale już z XIX w. zo
stały rozebrane — stoi natomiast 
kościół św. Rocha z lat 1551- 
1561. Tej gotyckiej świątyni, zbu
dowanej prawdopodobnie przez 
warsztat działającego wówczas 
na Mazowszu Jana Babtysty z 
Wenecji (np. kościoły w Broku i 
Pułtusku) — nadano cechy 
obronne. Dokładnie nie wiemy, 
co skłoniło do tego fundatorów, 
być może położenie Brochowa 
w pobliżu brodów na rzece Bzu
rze, przez którą przeprawiali się

nie tylko spokojni kupcy. Mogło się 
to też wiązać z ogólną tendencją in- 
kastelacji obiektów nieobronnych, 
jaka w Polsce szła ze wschodnich 
terenów przygranicznych razem z 
groźbą najazdów tureckich na po
czątku XVI w. Faktem jest, że kościół 
otrzymał wewnątrz u nasady skle
pienia obronny ganek, którego 
strzelnice przerobiono na okna w 
drugiej połowie XVII w. oraz trzy wie

że: dwie do obrony elewacji fronto
wej, jedną nad absydą, wszystkie 
opatrzone w otwory strzelnicze.
Powstała świątynia o gotyckiej bryle, 
trójnawowa, ze sklepieniem koleb
kowym pokrytym renesansową pła
ską dekoracją sztukatorską o moty
wach kolistych, krzyżowych, kwa
dratowych i innych, których pola 
pierwotnie byty polichromowane. 
Na początku XVII w. Brochowscy, do 

których Brochów należał przez 
350 lat, otoczyli przykościelny 
cmentarz fosą i obronnym cegla
nym murem ze strzelnicami. Na 
czterech narożach postawione 
zostały otwarte do wewnątrz pię- 
cioboczne bastiony. Miały one 
zadanie obrony przedpola i przy
ległych odcinków kurtyn ogniem 
krzyżowym za pomocą roz
mieszczonych na dwóch kondy
gnacjach okienek strzelniczych: 
takie dzieła obronne stosowane 
byty od XVI w.
Paradoks historii — brochowski 
kościół nigdy nie spełnił swojej 
obronnej funkcji, natomiast nisz
czony byt przez Szwedów w 
1655 r., a przede wszystkim w 
czasie działań wojennych w 
1915 i 1939 r., kiedy jego system 
fortyfikacji na nic już się przydać 
nie mógł! (td)

Brochowski kościół
— na pierwszym planie 
mur obronny
i fragment dwukondygnacyjnej 
bastei południowej 
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nych i kamieniarskich. Dwór 
malowniczo położony w Be
skidzie Sądeckim nad rzeką 
Ropą jest dziś prawdziwą 
perłą tych terenów, niestety 
— rzadko odwiedzaną. Co 
ciekawe, podobne budowle 
można znaleźć po drugiej 
stronie Tatr (Fricove, Betla- 
novce), wykonawcami ich 
byli często ci sami rzemieśl
nicy działający na tych tere
nach. Jak potoczą się dalej 
losy dworu w Szymbarku, 
pokaże czas. Może w końcu 
znajdzie się właściciel, który 
zadba i wykorzysta jego wa
lory.
Charakterystyczną cechą 
dworu w Jakubowicach jest 
jego reprezentacyjność, któ
ra zdecydowanie przeważa 
nad założeniami obronnymi 
obiektu. Ponadto jest to je
den z pierwszych przykła
dów dworu-kamienicy, bę
dący wiejską siedzibą szla
checką. Zbudowany w la
tach 1540-1550 przez Jaku
bowskich wyróżnia się wy
sokim poziomem architektu
ry i kamieniarki. Ozdobą 
wnętrz jest renesansowy ko
minek — dzieło mistrzów 
krakowskich, dzięki które
mu można jedynie przypusz
czać, z jakim przepychem 
były urządzone wnętrza. 
Ostatnio obiekt doczekał się 
nowego właściciela.
Zwracając uwagę na tych 
kilka, dla niektórych może 
już znanych zabytków archi
tektury, chcielibyśmy, aby 
zostały zachowane dla na
stępnych pokoleń. Jesteśmy 
jedynie chwilą w pięćsetlet- 
niej historii tych zabytków i 
powinniśmy dołożyć starań, 
aby zachować te nieliczne 
relikty kultury szlacheckiej 
XIV-XVI w.

Katarzyna 
i Grzegorz Ossolińscy

Fotoplastikon

Kolebką fotoplasti- 
konu był Berlin, w 
którym wrocławia
nin, August Fuhrman, 

umożliwił szerokiej pu
bliczności oglądanie wi
doków dalekiego świata w 

cja. Po abdykacji cesarza 
Wilhelma zmieniono na
zwę rozrośniętej już solid
nie firmy na „Welt Pano
rama”. Zapobiegliwi ber- 
lińczycy nie tylko pilno
wali własnej klienteli, 

zdecydował się otworzyć 
w Warszawie fotoplasti
kon w Alejach Jerozolim
skich uważano zapewne 
za wyjątkowo praktyczne
go. Dla niezliczonych po
dróżnych, odprowadzaj ą-

1

lokalu o szumnej nazwie 
„Kaiser Panorama”. Uczy
ni! to dzięki zastosowaniu 
stereoskopu, umożliwiają
cego otrzymywanie obra
zów dających wrażenie 
trójwymiarowości. Kilka
naście par okularów 
wmontowano w walec, a 
w jego wnętrzu umiesz
czono urządzenie obraca
jące pierścień z przymo
cowanymi doń zdjęciami. 
W ten sposób można było 
obejrzeć całą przeznaczo
ną na seans serię, nie ru
szając się z miejsca. Cel 
przedsięwzięcia był wiel
ce podniosły — umiłowa
na przez wiek XIX eduka

lecz także produkowali 
programy, zakładali filie 
w całej Europie i przez 
długi czas pozostawali 
monopolistami. Najpraw
dopodobniej warszawskie 
fotoplastikony również 
podlegały Berlinowi.
Pierwszy, mieszczący się 
przy ul. Chmielnej war
szawski fotoplastikon — 
zniszczony w powstaniu 
warszawskim — przybył 
do nas w 1901 r. przez 
Kraków, ale wszystkie 
programy z tamtego okre
su sygnowane były przez 
berlińską „Panoramę”. 
Człowieka, który na po
czątku naszego wieku 

1.2. Fotoplastikon 
na początku XX w. (1) 
i obecnie (2)

cych, oczekujących, sło
wem wszystkich, którzy 
znaleźli się w tej części 
miasta z powodu dworca 
Drogi Żelaznej Warszaw
sko-Wiedeńskiej taka roz
rywka była zbawieniem. 
Któż bowiem nie pragnie 
skrócić nużącego czasu 
oczekiwania przez podzi
wianie odległych miast, 
nowoczesnych wynalaz
ków czy obcych mód. A 
ileż potem zajmujących 
tematów do konwersacji 
na długie godziny jazdy! 
Publiczność wypełniała 

26



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

szczelnie niewielkie po
mieszczenie, co oszczę
dziło właścicielowi wy
datków na reklamę w pra
sie, ale tym samym utrud
niło przyszłym szpera
czom odtworzenie historii 
tego miejsca. Dzisiaj nie 
znamy nazwisk tych pio
nierów nowoczesności i 
postępu. Nawet w czasie 
ostatniej wojny spragnieni 
obrazu warszawiacy czę-

kino”, „jedyna impreza”, 
i przymiotniki: „rzutki”, 
„sprytny”, obok rzeczow
nika — „właściciel” 
ujawniły, po czyjej stronie 
nie ma sympatii autora. 
Poza tym nadchodziły lata 
upojenia lotami kosmicz
nymi i nylonem, więc mi
mo odwiedzin wiernych 
bywalców, marzycieli i 
wagarowiczów, widać by
ło wyraźnie, że dni naj

nia dodatkowej opłaty. 
Jeszcze do dzisiaj brzmią 
mi w uszach perswazje 
pana Józefa, kiedy moja 
Mama wyciągała mnie z 
tego przybytku nieustają
cej radości po jednym, 
pełnym obrocie bębna. 
Uważała za nadużycie ko
rzystanie z takiej uprzej
mości, a nie chciała spra
wiać przykrości starszemu 
panu żądaniem kolejnego 

2

sto odwiedzali fotoplasti- 
kon. Ciężkie czasy zaczę
ły się dopiero po 1945 r. i 
to nie z powodu braku fre
kwencji. Pojawiali się ko
lejni piewcy przyszłości i 
wyraźnie przeszkadzała 
im konfrontacja rzeczywi
stości utrwalonej w sepii z 
„Nowym Wspaniałym 
Światem” za bramą ka
mienicy. Pierwszą zjadli
wą notatkę wydrukował 
„Express Wieczorny” w 
1946 r. Jej tytuł: Braku 
widowisk w Warszawie 
nie zastąpi skromny Foto
plastikon nie był jeszcze 
niepokojący. Dopiero 
określenia: „prymitywne 

większej świetności minę
ły. Propozycja przekaza
nia aparatury i około 3 ty
sięcy zdjęć do muzeum 
wyglądała na jedyną szan
sę ratunku. Jednak jakiś 
dobry duch miasta ocalił 
dla nas tak urządzenia, jak 
i kamienicę przy Alejach 
Jerozolimskich.
W dokumentach z począt
ku lat siedemdziesiątych 
zapisano, że fotoplastikon 
nabył drogą kupna pan Jó
zef Chudy. Niewiele go 
pamiętam, ale jego niewy
czerpana cierpliwość po
zwalała na wielokrotne 
obejrzenie tego samego 
programu i to bez pobiera

biletu. Inni jednak pozo
stawali — każdy ze swo
ich powodów. Ci pamięta
jący cokolwiek przed bu
dową Nowej Huty, wraca
li do swojej młodości, in
nych bawiła egzotyka i re
tro (najstarsze zdjęcie z 
1876 r. — otwarcie Kana
łu Sueskiego). Jeszcze in
ni łaknęli wieści z Zacho
du, zbiory bowiem po
większały się dzięki zdję
ciom wykonywanym 
współcześnie i przywożo
nym, np. przez zaprzyjaź
nionych marynarzy. Pew
nego dnia okulary w ele
wacji frontowej przy bra
mie przestały być zapo

wiedzią szczęścia. Zmarł 
pan Józef, fotoplastikon 
zamknięto. Był rok 1979. 
I znowu jakieś dobre wyż
sze moce wzięły sprawy 
w swoje ręce. W dom pań
stwa Chudych weszła 
prześliczna ciemnooka i 
ciemnowłosa dziewczyna 
Beata, nauczycielka histo
rii. Została żoną Tomasza 
Chudego. 1 czerwca 1992 
r. fotoplastikon ruszył. 
Odnaleźli do niego drogę 
starzy przyjaciele, czasem 
przypadkiem zaczęli wpa
dać cudzoziemcy i za
chwyceni powracali wie
lokrotnie, nie zrażeni na
wet widokiem zdewasto
wanego podwórka. Księ
ga pamiątkowa zapełniła 
się obcojęzycznymi wpi
sami. Jest nawet japoński! 
Są dni, kiedy w małej sal
ce słyszy się częściej an
gielski czy francuski niż 
ojczysty język. Znów 
sprawdza się powiedze
nie, że nikt nie jest proro
kiem we własnym kraju. 
Coraz częściej padają pro
pozycje sprzedaży maszy
nerii i zbiorów za granicę, 
ale szczęśliwie Tomek 
Chudy puszcza je mimo 
uszu. Żona i ciągle rosną
ce grono przyjaciół pod
noszą go na duchu. Nie
którzy nawet starają się 
powiększyć kolekcje foto
grafii. W pokoiku na za
pleczu stoi frywolne zdję
cie zrobione niedawno 
przez Czechów, których 
cieszy pokazywanie w 
ręcznych przeglądarkach 
(robionych współcześnie 
według starych wzorów) 
upończoszonych muz 
dusznych buduarów CK 
Austrii. Czy to jedyny taki 
eksponat, czy tylko wro
dzony takt Tomka oszczę
dza niewinny wzrok ko
biet i dzieci? Zresztą ko
biety, dzieci, emeryci, ar
tyści i inne słabe istoty są 
tu darzone szczególnymi 
względami. Szybko czują 
się jak u siebie w domu,
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3. Tomek Chudy 
w środku swojej 

„latarni magicznej”

4. „Okno” zatrzymane 
w czasie

(zdjęcia:
Przemysław Wierzchowski) 

przeżywają wraz z gospo
darzami ich radości i 
smutki. Narastająca nie
obecność człowieka o 
twarzy hiszpańskiego 
ascety i oczach dziecka, 
poety Tadeusza Chudego, 
ojca Tomka, jest coraz 
bardziej odczuwalna. Na
tomiast pojawienie się fo- 
toplastikonu w konkursie 
„Gazety Stołecznej” Moje 
miejsce magiczne sprawi
ło przyjemność wszyst
kim. Obudziło nadzieję na 
większą popularność 
wśród rodaków, którzy 3 
najwyraźniej tęsknią za 
czymś kameralnym. Tyl
ko czasem łatwiej im 
wejść do opisanego w ma
gazynach z górnych pólek 
wnętrza pełnego stylizo
wanych „na starocie” me
bli, pochwalić oszczęd
nym słówkiem „znośnie” i 
ponarzekać na brak trady
cji i atmosfery w „war
szawce”. Nie deprecjonu
ję nowych miejsc w mie
ście. To dobrze, że się po
jawiają, a wygląd ich 
wreszcie nie straszy klien
tów. Chcialabym tylko, 
żebyśmy dostrzegali czar 
tego miasta tam, gdzie on 
istnieje naprawdę. Może 
polega właśnie na odkry
waniu czegoś, co według 
wszelkich znaków na nie
bie i ziemi już dawno po
winno nie istnieć...
To właśnie okulary foto- 
plastikonu są jak porzuco
ne teksty sztuk dawno 
odegranych. Odsłona 
pierwsza — scena śliz
gawki na Placu Warec
kim. Odsłona druga — 
ekskluzywny Prudential 
na Placu Napoleona. Od
słona trzecia — zaafero
wany człowiek z teczką 
biegnie przez Plac Po

wstańców do Hotelu 
„Warszawa”. Trzy różne 
nazwy, zmieniony krajo
braz architektoniczny, to 
samo miejsce. Powraca tu 
stale motyw przemiesza
nych dekoracji teatral
nych. Aktorzy, którzy je 
zwykle rozumieli, nie żyją 
lub grają w innej sztuce,

na innych deskach. Ci 
przybyli obecnie chcą być 
koniecznie przyjęci do 
starego zespołu. Nie rozu
mieją, że dotychczas było 
to miejsce dla wędrow
ców. Poezja fotoplastiko- 
nu tkwi w rozumieniu te
go, co pozostało. W łącze
niu w naszej wyobraźni 

stojących w rozproszeniu 
domów z nieistniejącymi 
pierzejami ulic, trochę jak 
w zabawie „połącz krop
ki”. Spróbujmy się w nią 
pobawić i nacieszyć tą 
szparą, przez którą widać 
świat istniejący gdzie in
dziej .

Maria Bryzgalska
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Zapomniane drogi Mazowsza

C
hoć prawie wszystkie 
drogi w naszym kraju 
zalane są już asfaltem, 
to na poboczach i peryferiach, 

pośród pól i lasów przetrwały 
dawne gościńce i trakty dziś 
przyjazne stopom wędrowca i 
sprzyjające rowerowym ko
lom. Wiele z nich ma prze
szłość niebanalną, czasem 
ważną i wyjątkową. Stanowią 
bowiem odcinki historycznych 
dróg, porzuconych i zapomnia
nych z chwilą budowy bardziej 
nowoczesnych i ekonomicz
nych. Ich poszukiwanie i iden
tyfikacja w trakcie weekendo
wych spacerów i przejażdżek 
może być pełną emocji przy- 

przede wszystkim w zakresie 
przebiegu dawnych dróg i ro
dzajów ich nawierzchni. Warto 
więc wiedzieć, że tak po
wszechne dziś drogi o na
wierzchni utwardzonej mają 
bardzo młodą metrykę. W na
szym kraju ich rozwój nastąpił 
dopiero w drugiej połowie 
XIX w., a rozkwit przypadł w 
następnym stuleciu. Należy też 
wiedzieć, że w przeciwień
stwie do dzisiejszych dróg, 
których ideałem jest linia pro
sta, a narzędziami do jej uzy
skania są wiadukty, mosty, na
sypy i groble, dawne trakty i 
gościńce na ogół dostosowy
wały się do naturalnej konfigu- 

droga do Góry Kalwarii; druga 
— biegnąca u podnóża skarpy 
wiślanej wzdłuż piaszczystych 
tarasów, używana w trakcie 
wiosenno-jesiennych rozto
pów, kiedy gliniasta na
wierzchnia stawała się nieprze
jezdna; trzecia — droga zimo
wa, prowadząca po linii prostej 
z miasta do miasta przez za
marznięte rzeczki, jeziorka i 
starorzecza.
Kiedy w XIX w. rozpoczynano 
budowę pierwszych nowocze
snych dróg o wyprostowanym 
przebiegu i utwardzonej na
wierzchni, zdarzało się, że ich 
budowniczowie tylko w części 
wykorzystywali dawny szlak i 

trakty prowadzono już inaczej, 
a dawne stawały się drogami 
lokalnymi, często nawet z tru
dem znajdowanymi wśród pól 
i lasów. Te zastygłe, jak mucha 
w bursztynie, dawne gościńce 
istnieją jednak nadal w naszym 
krajobrazie, wystarczy tylko je 
odszukać. Nie ma na nich 
gwałtownego ruchu, rzadko są 
utwardzone, a ponadto unosi 
się nad nimi duch dawności, 
zapach spoconych koni, skrzy
pienie wozów, zmęczenie pie
chura. Kryją w sobie zagadkę, 
bo ich przebieg kłóci się z pro
stą, ergonomiczną siatką 
współczesnych komunikacyj
nych szlaków. Biegną często w

1. Trakt Krakowski 
na raszyńskiej grobli

godą z archeologią rodzinnego 
krajobrazu, odkrywaniem cze
goś, na co tak często patrzyli
śmy, lecz nie rozumieliśmy je
go pochodzenia i znaczenia. 
Aby dokonać tego rodzaju od
kryć, trzeba uważnie studio
wać mapy, szczególnie te z 
atlasów historycznych oraz 
zdobyć odrobinę wiedzy o roz
woju lądowej komunikacji, 

racji terenu i miały kształt nie
regularnej linii falistej, omija
jącej, a nie zdobywającej prze
szkody. Dobrym przykładem 
może być stara, średniowiecz
na droga z Warszawy do Czer
ska. W istocie były to trzy dro
gi: jedna użytkowana latem, 
biegnąca skrajem twardej gli
niastej wysoczyzny, dokładnie 
tak, jak biegnie dziś asfaltowa 

pokrywali nawierzchnią. Pozo
stałe odcinki, które omijały 
przeszkody możliwe do poko
nania za pomocą mostów i na
sypów, były porzucane. Po
dobny los spotykał też drogi 
historyczne w wypadkach, gdy 
szlak, którym biegły, tracił na 
znaczeniu, gdy zmieniały się 
granice państw, gdy tworzono 
granice celne itd. Nowe, bite 

poprzek, nie próbują się wpa
sować, są dysonansem, które
go sens rozwikłać może tylko 
wiedza o ich przeszłości.

Nasze poszukiwania rozpo
cząć możemy już na przedmie
ściach stolicy. Oto w monu
mentalnym dziele Oskara Kol
berga, w tomie pt. Mazowsze 
Polne (Mazowsze Polne — to
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2. Fragment 
Traktu 

Grodzieńskiego 
między wsiami 

Głuchy 
i Zabrodzie

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.

Mazowsze Lewobrzeżne, w 
przeciwieństwie do Prawo
brzeżnego, które Kolberg na
zywa Leśnym) czytamy: 
„Drogi,po kredycie drugi wa
runek należytego powodzenia 
handlu, dzielono na Stegny 
(calles) idące w obrębie grun
tów wsi; przecznice między 
wsiami i gościńce czyli drogi 
ludzkie (viae luthczikie) po
między miastami”. Taka droga 
wiejska biegła niegdyś wśród 
pól folwarku Potok. Na jego 
gruntach w latach siedemdzie
siątych XX w. wybudowano 
osiedle mieszkaniowe, które 
otrzymało i przechowało na
zwę Stegny, choć tamta polna 
droga zniknęła już dawno pod 
asfaltową nawierzchnią.
Po przeciwnej stronie Warsza
wy przetrwał fragment owej 
„drogi ludzkiej”, gościńca 
zwanego Traktem Krakow
skim. Przed przebudową i 
utwardzeniem w pierwszej po
łowie XIX w. gościniec ten 
prowadził z Warszawy do Ra
szyna, gdzie wykręcał na połu
dnie groblą pomiędzy stawami 
w stronę Falent (na groblach 
tych dzielnie powstrzymywał 
Austriaków książę Józef Po
niatowski w 1809 r.), a następ
nie przez Lesznowolę, Magda
lenkę i Łazy dochodzi! do Ra
szyna. Budowniczowie bitego 
traktu zmienili tę trasę, dziś 
biegnie ona dalej na południo

wy zachód, do Janek, gdzie 
zdecydowanie wykręca na po
łudnie. Dawny, porzucony 
fragment Traktu Krakowskie
go istnieje nadal włączony w 
sieć dróg lokalnych, leśnych, 
można nim przejść lub przeje
chać na rowerze od grobli w 
Raszynie aż po Wolę Mrokow- 
ską w pobliżu Tarczyna.
W Lasach Wyszkowskich, sta
nowiących fragment dawnej 
Puszczy Kamienieckiej, za
chowała się śródleśna droga 
nazwana Traktem Napoleoń
skim, o której miejscowa le
genda mówi, że podążały nią 
wojska francuskie podczas 
wyprawy na Moskwę w 1812 
r. W rzeczywistości jest to po
zostałość po staropolskim 
Trakcie Grodzieńskim (prowa
dzącym dalej do Wilna). Za
nim powstał stały most na Bu
gu w Wyszkowie, trakt ten po 
opuszczeniu Radzymina wy
kręcał na północny wschód w 
Niegowie i omijając bagna Fi- 
dest kierował się na przeprawę 
w znaczącym wówczas ośrod
ku miejskim, jakim był Kamie
niec Mazowiecki (dziś Ka
mieńczyk). Budowniczowie 
bitego traktu w latach dwu
dziestych XIX w. postanowili 
skierować go przez Wyszków, 
który w tym czasie był mia
stem ważniejszym od chylące
go się do upadku Kamieńczy
ka. Odcinki Niego w — Ka-
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3. Trakt Liwski 
w okolicy 
Warszawie

(zdjęcia: 
Zdzisław Skrok)

mieńczyk i dalej po przeprawie 
przez Bug Brańszczyk — Bu- 
dykierz zostały porzucone i za
pomniane.
Taki sam porzucony, średnio
wieczny szlak odkryć może

my na południowym Mazow
szu. Prowadził on przeprawy 
na Wiśle w Czersku, przez Ra- 
dwanków, Sobienie i Osieck, 
gdzie wykręcał na północny 
wschód w kierunku znaczące

go wówczas, pogranicznego 
grodu w Liwie. Później, gdy 
Mazowsze znalazło się w ser
cu Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, stracił swe znacze
nie, wytyczono inne drogi, a 

fragmenty dawnego szlaku 
można dziś odnaleźć w lasach 
pomiędzy Warszawkami i Pi
lawą.

Zdzisław Skrok

Święty Mikołaj z wilkiem
W

 kolonii Krylów nad 
Bugiem, w powiecie 
hrubieszowskim, na 

skraju lasu przy drodze do Szy- 
chowic stoi okazała figura św. 
Mikołaja z wilkiem u jego stóp, 
ustawiona nad źródłem z wodą 
uznawaną do dziś za „cudowną” 
i mającą właściwości lecznicze. 
Wydaje się, że jest to jedyne te
go rodzaju przedstawienie świę
tego biskupa.
Figura świętego naturalnej wiel
kości wykonana została z pia
skowca. Układ postaci oraz 
szczegóły stroju biskupiego ma
ją cechy barokowe i wskazują 
na dobry warsztat rzeźbiarski. 
Bardziej prosta jest rzeźba wil
ka, zapewne nieco późniejsza, a 
może tylko bardziej zniszczona, 
nadto okaleczona, gdyż sowiec
cy żołnierze usiłowali go „za
bić”, odstrzeliwując na szczę
ście tylko uszy. Po drugiej stro
nie świętego ustawiony jest ka
mienny kosz, w nim niegdyś by
ło kilka główek dziecięcych, 
dziś są to już tylko kamienne 
kule. Obok stała dawniej drew

niana skarbonka ze starymi oku
ciami kowalskiej roboty, skra
dziona po wojnie. Woda ze źró
dła płynie pod drogą i wpada do 
sadzawki położonej po jej 
wschodniej stronie.
Do pierwszej wojny światowej 
to sanktuarium św. Mikołaja le
żało na granicy lasu i przylega
jących do niego łąk, a zwane by
ło „wilczym uroczyskiem”. 
Przybywali tu wierni z dalekich 
stron, a także z Wołynia i Gali
cji. W dniach święta patrona 
przychodziły procesje: katolicka 
z Krylowa i prawosławna z Szy- 
chowic. Chorzy — jak do dziś 
jeszcze wspominają starzy 
mieszkańcy — doznawali 
uzdrowień, sława sanktuarium 
rosła, opowiadano o nim różne 
legendy. Sanktuarium to pięknie 
opisał w „Tygodniku Zamoj
skim” w 1988 r. prof. Wiktor 
Zin, opierając się na opowiada
niach starych ludzi pamiętają
cych jeszcze niezbyt przecież 
odległe czasy. Nie udało się do
tąd ustalić fundatora figury, 
rzeźbiarza ani czasu jej powsta-
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nia. W poszukiwaniach trafiłam 
na interesujący artykuł w rosyj
skiej gazecie „Warszawskij 
Dniewnik” z 1890 r., opisujący 
historię cudownego źródła. 
Przed wielu laty majątek Kry
lów nabył nowy dziedzic. Nie 
podobały mu się pielgrzymki 
przybywające do cudownego 
źródła i polecił zasypać źródło 
kamieniami. Wkrótce potem za
chorował na oczy i mimo pomo
cy lekarzy w Warszawie i Wied
niu — oślepi. Pewnej nocy zja
wił mu się we śnie starzec i po
wiedział, że odzyska wzrok, je
żeli usunie kamienie, udostępni 
źródło pielgrzymom, a wodą ze 
źródła umyje swoje oczy i po
modli się do św. Mikołaja. Dzie
dzic uznał, że we śnie zjawił się 
św. Mikołaj, spełnił więc jego 
żądania i z wdzięczności posta
wił figurę świętego. Wkrótce w 
okolicy pojawi! się wściekły 
wilk i pogryzł kilkoro dzieci. 
Rodzice przyszli z tymi dziećmi 
do źródła, obmyli rany cudowną 
wodą i wścieklizna dzieci nie 
dotknęła. W podzięce u nóg 
świętego ustawili figurę wilka, 
kosz z główkami dzieci, a obok 
skarbonkę. Tyle mówi opisana 
legenda. Spróbujmy odnieść ją 
do miejscowych zdarzeń na 
przełomie XVIII i XIX w.
W 1753 r. majątek Krylów na
był Józef Jeżewski, stolnik płoc
ki, oberlejtnant regimentu kon
nego buławy polnej koronnej Je
go Królewskiej Mości i Rzeczy
pospolitej. Pierwszym posunię
ciem nowego dziedzica nie była 
odbudowa spalonego zamku, 
lecz fundacja oo. reformatów. 
Mimo protestów okolicznych 
zakonów: bernardynów z Soka
la, kapucynów z Uściługa, do
minikanów z Hrubieszowa, uzy
skał zgodę kurii rzymskiej i 
sprowadził do Krylowa refor
matów. W 1763 r. ufundował 
dla nich okazały murowany ko
ściół i klasztor. Zapewne więc 
to właśnie reformaci byli inicja
torami postawienia figury św. 
Mikołaja, zaś jej fundatorem — 
Józef Jeżewski. W 1808 r. wła
dze austriackie skasowały kon
went, zakonników wywieziono 
do Rawy Ruskiej, kościół i 
klasztor sprzedano i rozebrano. 
Po klasztorze pozostało obszer
ne założenie ogrodowe otoczo
ne murem, kamienna studnia 
oraz rokokowa figura św. Jana 
Nepomucena ustawiona przed 
wejściem do ogrodu.

Janina Petera

Wyjątkowa renowacja

D
awny pałacyk senatora 
carskiego Jana Karnic- 
kiego, zlokalizowany 
na prestiżowym trakcie War

szawy w Alejach Ujazdowskich 
nr 39, po latach powojennych 
dewastacji doczekał się ostat
nio gruntownej renowacji, po
łączonej z adaptacją zniszczo
nych wnętrz. Autor projektu re
nowacji, architekt Rafał Szcze
pański, stanął przed konieczno
ścią spełnienia zarówno wy
tycznych konserwatorskich, jak 
również wymagań inwestora 
związanych z przyszłym wyko
rzystaniem obiektu pod wyna
jem. Ostateczny efekt jest 
wzorcowym przykładem umie
jętnego rozwiązania tych pro
blemów i nadania wnętrzom 
nowej jakości.
Przed ponad stu laty, 12 czerw
ca 1877 r., nastąpiło położenie i 
poświęcenie kamienia węgiel
nego pod budowę pałacu, któ
rego projektodawcą oraz kie
rownikiem prac był Józef Huss, 
należący obok Witolda Lancie- 
go do najwybitniejszych archi
tektów czynnych w środowisku 
warszawskim drugiej połowy 
XIX w. Jak widać na zdjęciu 
wykonanym około 1881 r. (o 
czym świadczy brak torów 
tramwaju konnego poprowa
dzonego w Alejach między 
1881 r. a 1882 r.) budynek są
siadował od strony północnej z 
ukończonym rok wcześniej pa
łacykiem J. Jurkiewicza, odpo
wiadając mu linią gabarytu 
oraz układem gzymsów kordo
nowych i podnosząc walory 
nieco słabszej architektury są
siada. Od południa fasadę ogra
niczała piętrowa kamienica z 
1831 r. należąca do W. Majew
skiego, nadbudowana w 1904 r. 
przez Władysława Marconiego. 
Architektura pałacu Karnickich 
ukształtowana w duchu dojrza
łego renesansu włoskiego, zre
dagowanego ponownie przez 
środowisko architektoniczne lat 
siedemdziesiątych, zespala w 
sobie funkcje mieszkalne z re
prezentacyjnymi. Jej zasadni
czym akcentem kompozycyj
nym, wyróżniającym dzieło 

Hussa spośród innych war
szawskich budowli pałaco
wych, są szerokie loggie usytu
owane centralnie na pierwszej i 
drugiej kondygnacji. Monogra- 
fista twórczości Józefa Hussa 
— Tomasz Grygiel jako pierw
szy łączy realizację warszaw-

układzie dwustrefowym (w ob
rębie jednej kondygnacji), zło
żonym z rzeczywistego okna i 
naśladującej go blendy okien
nej podzielonej również szpro- 
sowaniem, a w ostatniej kondy
gnacji z owalnego, przeszklo
nego okulusa. Biorąc pod uwa-

ską z jej berlińskim pierwo
wzorem, jakim był dom Gerso
na przy Bellevuestrasse 10, 
wzniesionym przed 1877 r. po
dług projektu J.F. Hitziga. Ele
mentem mniej rozpoznanym 
jest sposób rozwiązania wnętrz 
pałacu, które architekt, nawią
zując do dworu alkierzowego, 
rozplanował w dwutraktowym, 
amfiladowym układzie, ujmu
jąc symetrycznie dwie obszerne 
sale reprezentacyjne czterema 
mniejszymi pomieszczeniami 
zespolonymi ze sobą łącznika
mi pełniącymi funkcję przed
sionków. Interesująco przedsta
wia się system komunikacyjny, 
złożony z klatki schodowej zlo
kalizowanej na ostatniej osi 
oraz po stronie przeciwnej, na 
pierwszej osi przejazdu bram- 
nego prowadzącego na podwó
rze zamknięte od północy ofi
cyną pałacową, od zachodu zaś 
ograniczone oficyną mieszkal
ną z 1928 r. Dwubiegowy ciąg 
komunikacyjny szybu klatko
wego doświetlają otwory 
okienne, ujęte od zewnątrz 
zdwojonymi ramami w 

1.2. Widok fasady 
Ok. 1881 r.
(wg „Przeglądu 
Technicznego" 
z 1904 r. (1) 
i obecnie (2)

gę, że blenda okienna wypeł
niona była szkłem, architekt 
stwarzał odbiorcy złudne wra
żenie większych rozmiarów 
klatki schodowej, która w rze
czywistości jest znacznie węż
sza. Od wewnątrz brak też już 
miejsca na blendę okienną, 
zresztą w tym wypadku całko
wicie zbyteczną. Ponadto od 
strony wnętrza okno pomiędzy 
parterem i pierwszym piętrem, 
ze względu na cofnięcie fasady 
przy jednoczesnej potrzebie do
starczenia odpowiedniej ilości 
światła, architekt musiał umie
ścić znacznie wyżej, ujmując je 
obustronnie pilastrami i lokali
zując w dolnej części uzyskanej 
w ten sposób wnęki lustro, 
sprawiające wrażenie optycz
nego powiększenia wnętrza 
oraz wzmacniające doświetle-
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nie. Niespodzianka czeka nas 
również w wyższej kondygna
cji, gdzie wrażenie porządku 
nadaje zaprojektowana ponad 
otworem okiennym para okulu- 
sów (prawy zamurowany), co 
zupełnie odbiega od rozwiąza
nia strony zewnętrznej.
Elementy iluzji architektonicz
nej Huss wprowadza również w 
koncepcji rozwiązania prze
strzeni przejazdu bramnego. 
Zastosowany tu rytm arkad 
przelotowych wywołuje wraże
nie zamknięcia sklepieniem ko
lebkowym na gurtach a nie 
stropem, jak to jest w rzeczywi
stości. Z kolei oszczędność 
oraz skromność ukształtowania 
detalu odpowiada ówczesnym 
tendencjom architektury war
szawskiej lat 1850-1890, zna
komicie sprecyzowanym przez 
prof. Jadwigę Roguską. Na wy
strój wnętrz pałacowych składa 
się dekoracja stiukowa roz
mieszczona w fasetach i supra- 
portach, charakteryzująca się 
eklektycznym wyrazem, nie bę
dąca jednak czymś wyjątko
wym, choć na uwagę zasługuje 

różnorodność form, niewyklu
czone, że podyktowana kilko
ma etapami powstawania wy
stroju.
Obiekt przetrwał czasy wojen
ne bez większych uszczerbków. 
Niekorzystny dla niego okres 
nastąpił jednak po wojnie, w 
momencie odebrania go właści
cielom i przejęciu przez pań
stwo. Z chwilą powrotu pałacu 
w 1995 r. do spadkobierczyni 
właścicieli Marii Sianożęckiej, 
od której nabył go następnie 
Zbigniew Niemczycki, stan 
techniczny starego opustoszałe
go przez kilka ostatnich lat i 
pozbawionego opieki gmachu 
był fatalny. Ślady socjalizmu 
oraz niskiej kultury użytkowni
ka (WSS Społem) widoczne 
były w postaci zgniłych pod li
noleum zabytkowych posa
dzek, uszkodzonych stropów, 
zniszczeń stolarki okiennej i 
drzwiowej, piwnice zaś zalega
ły gruz i śmieci. Instalacje elek
tryczne poprowadzono bezpo
średnio na ścianach, natomiast 
częściowo zbite sztukaterie po
krywano kolejnymi warstwami 

farb klejowych, zacierając 
stopniowo ich rysunek.

Wytyczne konserwatorskie do
tyczące pałacu zobowiązywały 
inwestora, oprócz remontu ele
wacji wraz z przywróceniem 
pierwotnej kolorystyki, do rewa
loryzacji lub odtworzenia we
dług zachowanych wzorów sztu
katerii oraz usunięcia wtórnych 
podziałów w pomieszczeniach 
budynku frontowego, w celu 
przywrócenia pierwotnego ukła
du wnętrz, charakterystycznego 
dla obiektu pałacowego. W trak
cie prac remontowych wymie
niono w znacznym stopniu 
zniszczone biologicznie drew
niane stropy, zastępując je 
ogniotrwałymi stropami Kleina. 
Nowej jakości nabrały przestrze
nie piwnic. Przebudowane (m.in. 
podwyższenie wysokości przez 
obniżenie podłogi) i zaadapto
wane do nowych potrzeb uzy
skały kształt przestronnych po
mieszczeń, skomunikowanych 
ze sobą półkoliście zamkniętymi 
otworami przechodnimi. W par
tii centralnej, od strony ulicy, 
dzięki przebiciu ścian działo

wych arkadami, architekt stwo
rzył obszerną salę, podzieloną na 
trzy „nawy” przykryte kolebka
mi. Dodatkowy efekt dają odsło
nięte miejscami sklepienia z 
układem starych cegieł. O jako
ści odrestaurowanych, śnieżno
białych wnętrz pałacowych 
świadczy opracowanie detalu, 
zasługującego także tym razem 
na ocenę celującą. Oprócz sta
rannie odnowionych lub zrekon
struowanych stiuków oraz nowej 
drewnianej posadzki architekt 
Rafał Szczepański zaprojekto
wał formy dekoracyjnych, 
kryształowych żyrandoli i kin
kietów wykonanych następnie 
przez Krzysztofa Michalskiego. 
Schody, jak niegdyś, obłożono 
białym marmurem z Carrary, za
chowując oryginalne balustrady, 
podesty zaś oblicowane zostały 
kamieniem o wzorze czarno-bia
łej szachownicy. Ciekawym za
biegiem jest również nadanie de
koracyjnie kutym, ażurowym 
kratom przy otworach okien
nych przebitych w zachodniej 
ścianie klatki schodowej, form 
nawiązujących do wzoru pier
wotnego, drewnianego szproso-
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wania tychże okien. Zmiany na
stąpiły także w systemie komuni
kacyjnym pałacu. Warunki prze
ciwpożarowe oraz chęć popra
wienia wewnętrznej komunikacji 
obiektu od strony wejścia z sieni 
przejazdowej były przyczyną zlo
kalizowania w południowo-za

chodnim narożniku od piwnic aż 
po poddasze dodatkowej klatki 
schodowej sąsiadującej z nowo
czesną windą. Na parterze oraz w 
piwnicy, z racji sąsiadowania z 
traktem bramnym, szyb klatkowy 
jest przesunięty względem prze
biegu na wyższych kondygna

cjach, gdzie znajduje on swoje 
miejsce nad przejazdem bram
nym. Zmienia się także jego 
układ ze schodów dwubiego- 
wych na trójbiegowy z duszą. W 
kolorowym witrażu o motywie 
florystycznym umieszczono na
pis „Renovatio aedificii sumptu

3. Główna klatka schodowa
4. Reprezentacyjny salon 
na pierwszym piętrze
5. Odkryta wlężba dachowa 
na poddaszu
(zdjęcia: Jan Szuliński)

familiae K.Z. Niemczyckich an
no 1997”.
Bezprecedensowa na gruncie 
warszawskim jest ekspozycja 
konserwatorska zachowanej, 
przeszło stuletniej oryginalnej 
więźby dachowej. Zgodnie z za
leceniami konserwatorskimi, do
konując adaptacji poddasza na 
pomieszczenie jednoprzestrzen- 
ne, zachowano ze względu na 
walory poznawcze zabytkową 
jętkowo-stolcową więźbę dacho
wą, nie naruszając również geo
metrii połaci dachowych. Kosz
townej konserwacji i impregnacji 
wiekowego drewna dokonali mi
strzowie robót ciesielskich, czyli 
górale. Niepowtarzalny nastrój 
tego wnętrza buduje surowość 
starych belek skontrastowana z 
bielą ścian i odsłoniętych wątków 
ceglanych. Niewidoczne dla wi
dza oświetlenie daje efekt 
„sztucznego słońca” o delikat
nym, rozproszonym świetle, zbli
żonym do oświetlenia naturalne
go. Pałac zaopatrzono w nowo
czesne instalacje i zapewniono 
możliwość dostępu do wszyst
kich pomieszczeń osobom nie
pełnosprawnym.
Sposób opracowania wnętrz, od
nowienie elewacji przywracające 
pałacowi nie tylko dawny splen
dor, lecz także wzbogacające go 
w nową jakość, stanowi w War
szawie —jak na razie — bezpre
cedensowy przykład renowacji 
obiektu zabytkowego, wyrażają
cej się z jednej strony powrotem 
do pierwotnych reprezentacyj
nych funkcji pałacu, z drugiej zaś 
dzięki wszystkim nowoczesnym 
udogodnieniom świetnie odpo
wiadającej potrzebom biurowym, 
nie tracąc nic z aury elitarności i 
luksusu. Pałac Kamickich ide
alnie odpowiada potrzebom firm 
łub instytucji, których prestiż wy
maga budynku wysokiej klasy, 
wyposażonego w nowoczesne in
stalacje, a zarazem odznaczające
go się oryginalną architekturą.

Jan Szuliński
Obiekt otrzymał nagrodę w konkur
sie Generalnego Konserwatora Za
bytków w 1999 r.
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POLSKIE ZABYTKI NA SWIECIE

Wdzięczni za prysznic
"W" ego nazwisko znamy wszy-
I scy — zwykle nie mając o 

ajp tym pojęcia. Vinzenz 
Priessnitz, pionier wodolecznic
twa, tylko w języku polskim do
czeka! się tak spektakularnego 
uwiecznienia: przemiany nazwi
ska w powszechnie używany 
rzeczownik. Równocześnie jest 
u nas postacią całkowicie zapo
mnianą. Jedynie Aleksander 
Stukowski pisał o nim w związ
ku z pomnikiem w Poznaniu 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 8, 
1997). Z okazji obchodzonej w 
1999 r. pod patronatem UNE
SCO dwusetnej rocznicy uro
dzin Priessnitza warto więc za
prezentować polskie pamiątki 
czeskiego uzdrowiska Grafen
berg (od 1947 r. oficjalnie La- 
zne Jesenik), w którym żył i 
działał samouk, nazywany „Ko
lumbem medycyny”. Tym bar
dziej że to tylko 20 km od grani
cy w Głuchołazach.
Priessnitz, syn chłopa z osady 
na zboczu góry Grafenberg w 
Jesienikach, nie ukończył żad
nej szkoły, umiał natomiast ob
serwować przyrodę. Zauważył, 
że zwierzęta moczą rany w licz
nych w tej okolicy źródłach. 
Gdy przejechał go wóz, wyle
czył się tym samym sposobem 
— okładami z zimnej wody. Po
tem pomagał sąsiadom, zysku
jąc rozgłos w pobliskich miej
scowościach. Chętnych było ty
lu, że w 1824 r. na miejscu wła
snej chaty postawił murowany 
dom z urządzeniami do kąpieli, 
a w 1826 r. osobny budynek dla 
chorych — i to był początek 
uzdrowiska. W ciągu kilkunastu 
lat rozbudowało się ono i stało 
głośne na całym świecie, przy
ciągając kuracjuszy z najwyż
szych sfer.
Hydroterapeutyczne metody 
Priessnitza polegały na wszech
stronnym zastosowaniu zimnej 
źródlanej wody (kąpiele, owija
nie w mokre prześcieradła, pole
wania i natryski) w połączeniu z 
ruchem na świeżym powietrzu 
(rąbanie drewna, odgarnianie 
śniegu, spacery boso). Przy oka
zji wymyślił metalowe sitko do 
intensywnego polewania — 
czyli prysznic. Miejscowi leka
rze zwalczali „znachora”, ale 
uznanie, jakie zyskał nawet w 
Wiedniu, przyniosło oficjalną 
akceptację jego metod. Kiedy 
umarł w 1851 r., pozostawił za
palonych kontynuatorów, rzesze 
wyznawców — i ogromny ma
jątek.
Polscy goście pojawili się w 
Grafenbergu już w latach trzy-

1.2. Polskie 
Żródta: 
pierwsze (1) 
i drugie (2)

3. Polski 
pomnik 
wdzięczności 
dla Priessnitza 
przy promenadzie

4. Pomnik 
Priessnitza 
postawiony 
w setną 
rocznicę 
urodzin

(zdjęcia: 
Jarosław 
Komorowski)

dziestych, a w drugiej połowie 
XIX w. ich liczba znacząco 
wzrosła (świadczą o tym druko
wane spisy kuracjuszy). Na 
przełomie stuleci świetnie pro
sperowała Villa Polonia, należą
ca do Franza Mullera (obecnie, 
po przebudowie, sanatorium 
..Ripper”, od nazwiska zięcia 
Priessnitza). Polacy przybywali 
przede wszystkim z nieodległej 
Galicji, ale i z pozostałych zabo
rów. W Galicji też zrodziło się 
słowo „prysznic”, przechodząc 
potem do języka ogólnopolskie
go. Już w 1878 r. pojawiło się 
ono w Kartkach z podróży Bo
lesława Prusa.
W 1869 r. u stóp Studnicznego 
Wierchu, niedaleko Źródła Ma
ryi, polscy kuracjusze obmuro
wali pierwsze Polskie Źródło, 
oznaczone nazwą na kamieniu. 
W 1878 r. nieopodal, nad poto
kiem. powstało drugie Polskie 
Źródło, a ponad nim pomniczek 
z marmuru w kształcie ozdobnej 
steli ze złotą gwiazdą w zwień
czeniu. Pośrodku, w obramieniu 
znajdował się pierwotnie owal
ny wizerunek Matki Bożej Czę
stochowskiej z napisem: „Módl 
się za nami".
Jeszcze za życia Priessnitza za
częto mu stawiać dziękczynne 
pomniki od poszczególnych na
cji: Węgrów (1840), Francuzów 
(1841), Anglików (1848), Cze
chów (1874), Rumunów (1890). 
Polski pomnik wdzięczności 
uroczyście odsłonięto na prome
nadzie w 1902 r., po trzech la
tach budowy. Projekt sporządził 
przed śmiercią w 1895 r. archi
tekt Alex Linsbauer z Pragi. 
Trójkątny marmurowy obelisk 
na trójstopniowej podstawie sta
nął na półokrągłym placyku. Na 
wieńczącej go kuli zrywa się do 
lotu odlany z brązu orzeł w ko
ronie. Złocony napis „Priessni- 
tzowi”, podkreślony wiciowym 
ornamentem, zdobi front obeli
sku. Na cokole widnieje dedy
kacja „Od Polaków 1899" oraz 
tekst: „Bóg Go natchnął, by 
najłagodniejszym, a najsku
teczniejszym środkiem, wodą, 
cierpiących ratował. Cześć Je
go pamięci! ”
Kolo dawnej Villi Polonia stoi, 
jak przed stu laty, pamiątkowy 
kamień z niemieckojęzycznym 
fragmentem wypowiedzi Priess
nitza: „Zimna woda jako naj
ważniejszy czynnik leczniczy, 
wraz z dietą, ruchem i świeżym 
powietrzem tworzy naturalną 
metodę leczenia. To jedyna 
prawdziwa siła uzdrawiająca".

Jarosław Komorowski
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Z ZAGRANICY

Opactwo na wyspie

P
ołożone w pobliżu Edyn
burga, na niewielkiej wy
spie, Inchcolm Abbey jest 
najlepiej zachowanym, najpięk

niejszym i najbardziej roman
tycznym średniowiecznym opac
twem w Szkocji. Gdy w 1123 r. 
król Aleksander I przepływał za
toką Firth of Forth, jego łódź pod
czas sztormu zmuszona była szu
kać schronienia u brzegów wy
sepki. Mieszkał na niej pustelnik, 
który udzielił królowi i jego or
szakowi schronienia oraz podzie
lił się żywnością. Po trzech 
dniach morze uspokoiło się, król 
odpłynął i jako wotum za ocale
nie postanowił ufundować na wy
sepce opactwo.
Budowę rozpoczęto niezwłocz
nie, jednak śmierć króla w na
stępnym roku zdezorganizowała 
pracę. Nie wiadomo skąd ani do
kładnie kiedy przybyli na Inch
colm pierwsi augustianie. Jeśli 
wierzyć średniowiecznym prze
kazom, było to wkrótce po rozpo
częciu budowy. Początkowo ko
rzystali ze skromnego kościoła, 
który później był kilkakrotnie po
większany, aby pomieścić rosną
cą liczbę zakonników. Niebawem 
obok kościoła powstały zabudo
wania klasztorne.
Wiek XIV — to niezwykle burz
liwy okres w historii wysepki i jej 
mieszkańców. W 1315 r. miał 
miejsce pierwszy napad wojsk 
angielskich, potem pustoszono 
opactwo jeszcze wielokrotnie, za
bierając nawet figurę patrona św. 
Columba. Zniszczeniu uległy 
wtedy niemal wszystkie doku
menty, co uniemożliwia odtwa
rzanie wielu faktów. Przypuszcza 
się, że zniszczenia spowodowane 
podczas ataku w 1385 r. stały się 
powodem budowy nowego, 
większego kościoła. Kolejne śm
iecie przyniosło stabilizację i 
względny spokój. W 1418 r. Opa
tem został Walter Bower, najbar
dziej znany opat na Inchcolm. 
Był autorem Scotichronicon, hi
storii Szkocji, która, mimo że na
pisana z mocno patriotycznego 
punktu widzenia, jest do dzisiaj 
cennym źródłem wiedzy.
Rozwiązanie zakonów przez 
Henryka VIII w Anglii nie pozo
stało bez echa w Szkocji. W 1543 
r. przełożony opactwa musiał 
przekazać kontrolę władzy 
świeckiej. Zaprzestano przyjmo
wania nowych zakonników, choć

1 r W- —__ ■ - ■

ci, którzy zamieszkiwali na Inch
colm —jak wynika z przekazów, 
co najmniej piętnastu — mieli 
prawo do dożywotniego pozosta
nia i kontynuowania praktyk reli
gijnych. W 1578 r., wraz ze 
śmiercią ostatniego zakonnika, 
dobiegła końca 450-letnia histo
ria augustianów na Inchcolm. Na 
krótko opactwo stało się świecką 
rezydencją, wtedy rozebrano na

wę kościoła i sprzedano kamień 
na odbudowę bramy miejskiej w 
Edynburgu. Potem wyspa opu
stoszała, ale na krótko. Na przeło
mie XVI i XVII w. w zabudowa
niach klasztornych kwarantannę 
odbywali chorzy marynarze z 
przybywających do Edynburga 
statków, a pod koniec XVIII w. 
znajdował się tu szpital rosyjskiej 
floty stacjonującej w zatoce. Pod

czas wojen napoleońskich oraz 
dwóch wojen światowych wyspę 
otoczono fortyfikacjami, czyniąc 
z Firth of Forth jedną z najlepiej 
strzeżonych zatok.
Rejsy na Inchcolm pozostawiają 
około 1,5 godziny na zwiedzenie 
klasztoru. Z kościoła został tylko 
zarys fundamentów i wieża, z 
której roztacza się widok na 
klasztorne zabudowania i całą 
wysepkę. Kompletne są krużgan
ki, będące rezultatem przebudo
wy w XIV i XV w., oktagonalny 
kapitularz, jeden z trzech zacho
wanych w Szkocji i ogrzewalnia 
z dużym kominkiem, gdzie zimą 
gromadzili się zakonnicy. Można 
też zobaczyć refektarz, mieszka
nia zakonników i przypuszczalną 
rezydencję opata. Na koniec war
to skierować kroki w pobliże za
budowań, gdzie znajduje się pu
stelnia, w której według tradycji 
miał schronić się Aleksander I.
Na Inchcolm można popłynąć 
tylko latem i tylko jeśli pozwala 
na to pogoda. Nie brak turystów, 
zdarzają się też romantyczne pa
ry, które postanowiły zawrzeć 
związek małżeński w surowym 
wnętrzu kapitularza. Zimą — pod 
nieobecność zakonników — 
opuszczona, smagana wiatrami i 
falami wysepka należy tylko do 
fok i morskiego ptactwa.

Paweł Kubisztal
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Woda dla Warszawy

Dni Dziedzictwa Europej
skiego obchodzone byty 

w tym roku w stolicy 18 i 19 
września pod hasłem „Woda 
dla Warszawy’’. Dzieje zaopa
trzenia miasta w wodę są rów
nie interesujące, jak historia 
Warszawy, a stare żródetka i 
studnie — to nie mniej cenne 
zabytki niż dwory i palace. 18 
września na terenie filtrów war
szawskich przy ul. Koszykowej 
odbyta się sesja, której organi
zatorzy — warszawski oddział 
TOnZ i Miejskie Przedsiębior
stwo Wodociągów i Kanalizacji 
— zapoznali uczestników z 
rozwojem urządzeń dopro
wadzających wodę (referaty E. 
Pustoty-Kozlowskiej „Zaopa
trzenie Warszawy w wodę”, R. 
Żelichowskiego „Warszawskie 
wodociągi Lindleyów”, S. Zda
nowicza „Filtry pospieszne im.
I. Mościckiego”). Wodę czer
pano najpierw z Wisty, potem 
kopano cembrowane studnie, 
w XV-XVI w. korzystano z drew
nianego rurociągu, pompowa
no wodę, używając konnych 
kieratów i maszyn parowych.

1. Fragment 
wystawy
na terenie 
warszawskich 
filtrów

2. Marie Lindley 
- prawnuczka 
inżyniera

(zdjęcia: 
Jolanta B.
Kucharska)

Pierwszy wodociąg dla lewo
brzeżnej Warszawy zaprojek
tował w 1855 r. Henryk Marco
ni, dla prawobrzeżnej — w 
1869 r. Alfons Grotowski. No
woczesny, wydajny wodociąg 
wraz z systemem kanalizacji 
Warszawy, zaprojektowany

przez Williama Lindleya, dzia
łał od 1886 r. Prawnuczka inży
niera — Marie Lindley uświet
niła swą obecnością warszaw
ską sesję, wygłaszając referat 
„Inżynierskie prace Lindleyów 
w Europie”. Uczestnicy spo
tkania mogli dowiedzieć się o

rozwiązaniach wodno-kanali
zacyjnych w Hamburgu i Pra
dze (referaty W. Mevius „Ham- 
burski wodociąg Williama Lin
dleya”; Hans Werner Kruger 
„Wasser Forum — edukacja 
na temat wody”; J. Palaś „Eko- 
techniczne muzeum w Pra
dze”), a zwiedzanie filtrów przy 
ul. Koszykowej uzupełniło wie
dzę na temat zabytków techni
ki wodnej. W ciągu dwóch dni 
obchodów Dziedzictwa Euro
pejskiego do zwiedzania przy
gotowano 23 źródła i studzien
ki warszawskie, od źródła An
ny Jagiellonki w Łazienkach 
po podwórzowe studzienki w 
domu przy ul. Poznańskiej 38. 
Na tabliczkach informacyjnych 
oznaczających przeznaczone 
do zwiedzania obiekty umiesz
czone zostały dane historycz
ne oraz litery; ułożone z nich 
hasto pozwoliło wziąć udział w 
konkursie TOnZ i zdobyć na
grodę książkową, (ka)

Pokwitowanie dla wpłacającego

zł

słownie

wpłacający

imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym 

na rachunek 
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a

PBK SA III O/Warszawa
11101024-9700-2750-3-23

stempel
pobrano opłatę

podpis przyjmującego

Odcinek dla posiadacza rachunku

zł  

słownie  

wpłacający

imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym 

na rachunek 
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a

PBK SA III O/Warszawa 
11101024-9700-2750-3-23 

stempel

podpis przyjmującego

Odcinek dla poczty lub banku

zł  

słownie  

wpłacający

imię, nazwisko, dokładny adres z kodem pocztowym 

na rachunek 
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI 

00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a

PBK SA III O/Warszawa
11101024-9700-2750-3-23

stempel
pobrano opłatę

podpis przyjmującego

pobrano opłatę
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W stupskim ratuszu

Dnia 18 września 1999 r. od
dział Towarzystwa Opieki 

nad Zabytkami w Stupsku zorga
nizował obchody Dni Dziedzic
twa Europejskiego, które odbyły 
się pod honorowym patronatem 
prezydenta miasta. Uroczystość 
pod hasłem „Ratusz symbolem 
europejskiego miasta” zainau
gurowano wystawieniem warty 
honorowej straży miejskiej przed 
ratuszem, wciągnięciem flagi 
Dnia Europejskiego Dziedzictwa 
na maszt i wieżę ratusza oraz 
odegraniem hejnału miasta. Na
stępnie prezydent miasta — Je
rzy Mazurek wręczył symbolicz
ny klucz do ratusza prezesowi 
oddziału TOnZ Jerzemu Bytne- 
rewiczowi. Od tego momentu 
stupski ratusz, jeden z najcie
kawszych zabytków miasta, 
wzniesiony w 1901 r., bogato wy
posażony (obrazy, witraże, me
ble), stał się obiektem do zwie
dzania, które trwało do godzin 
popołudniowych pod kierun
kiem przewodników — człon
ków TOnZ; przez sale przewinę
ło się około 400 osób.
Następnie w sali konferencyjnej 
ratusza odbyta się sesja poświę
cona stupskiemu samorządowi i

dziejom stupskich ratuszy. Im
prezę zakończył koncert w wy
konaniu stupskich muzyków. W 
sesji uczestniczyło około 60 
osób. Towarzyszyła jej wystawa 
pt. „Słupskie ratusze” i okolicz
nościowe wydawnictwo Zabytko
wy Stupsk, opracowane przez 
Stanisława Szpilewskiego.
Stupski oddział TOnZ z okazji 
15-lecia istnienia uhonorowany 
został plakietą przyznaną przez 
prezydenta miasta i przewodni
czącego Rady Miasta. Zasłużeni 
członkowie TOnZ otrzymali pa
miątkowe wydawnictwa.

Stanisław Szpilewski

1. Warta 
honorowa 
przed ratuszem 
w czasie Dni 
Europejskiego 
Dziedzictwa

2. Sesja 
historyczna 
w sali 
konferencyjnej 
ratusza

(zdjęcia: 
Mirosfaw
Dąbrowski)

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować 
pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, 
tel. 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 

00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. 
III O/Warszawa nr 11101024-9700-2750-3-23 
(na załączonym w numerze przekazie pocz
towym prosimy podać, których numerów do
tyczy wplata). Wpłaty na minimum trzy nu
mery przyjmowane są na co najmniej 1 mie
siąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 
egz. w I półroczu 2000 r. - 4 zł, w II półroczu 
- 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiają
cych minimum po 10 egzemplarzy każdego 
numeru ■ 25% rabatu. Prenumerata zagra
niczna jest o 150% droższa. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26.

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane 
są we wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i ma
łych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów 
pocztowych jest utrudniony. Urzędy poczto
we właściwe dla miejsca zamieszkania lub 
siedziby prenumeratora oraz listonosze 
przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 li
stopada na okres od 1 stycznia następnego 
roku, do końca lutego na okres od 1 kwiet
nia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 
sierpnia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyj
mują przedpłaty do 25 listopada, lutego, ma
ja, sierpnia z uwzględnieniem okresów 
przedpłat podanych wyżej. Wpłaty na prenu
meratę są przyjmowane bez pobierania do
datkowych opłat, bez obowiązku wypełnia
nia blankietów wpłat. Zaprenumerowane eg
zemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę 
na I kwartał 2000 r. przyjmowane są do 5 
grudnia 1999 r.

UWAGA: egzemplarze .Spotkań z Zabytka
mi" można nabywać w Warszawie w księgar
ni naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Kra
kowskie Przedmieście 7), w Towarzystwie 
Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a) oraz 
w kioskach muzealnych na terenie całego 
kraju.

Prenumerata 2000

Spotkania z Zabytkami

cena 1 egz.

w I półroczu 4 zł

w II półroczu 4.50 zł

liczba egz.

prenumerata 
od - do
opłata 
zł

Prenumerata 2000

Spotkania z Zabytkami

cena 1 egz.

w I półroczu 4 zł

w II półroczu 4.50 zł

liczba egz.

prenumerata 
od - do
opłata 
zł

Prenumerata 2000

Spotkania z Zabytkami

cena 1 egz.

w I półroczu 4 zł

w II półroczu 4.50 zł

liczba egz.

prenumerata 
od - do
oplata 
zł
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KULTURA 
BIBLIJNA 

SŁOWNIK

Słownik zawiera około 800 haseł 
o tematyce ściśle biblijnej, po
święconych postaciom, termi
nom i pojęciom występującym w 
„Piśmie Świętym”, a także hasta 

związane z historią judaizmu i 
chrześcijaństwa. Pod tekstami 
znajdują się informacje o utwo
rach literackich, dziełach pla
stycznych, muzycznych i filmo

wych nawiązujących do tematu 
hasta. Zostaty one uzupełnione 
bibliografią literatury polskiej i 
ikonografią sztuki polskiej. Ca
łość uzupełniają artykuły przeglą
dowe „Biblia a literatura francu
ska”, „Biblia a sztuki plastyczne”, 
„Biblia a film" oraz tablica chro
nologiczna. W stosunku,do wy
dania francuskiego został uzu
pełniony artykutem „Biblia w lite
raturze polskiej”. Słownik jest bo
gato ilustrowany, starano się wy
korzystać ikonografię sztuki pol
skiej. Słownik jest przeznaczony 
dla młodzieży szkól śfednich i 
studentów nauk humanistycz
nych, może także stużyć pomocą 
nauczycielom w pracy pedago
gicznej i wszystkim zaintereso
wanym pogłębianiem1’ wiedzy z 
zakresu kultury biblijnej. Słownik 
zadośćuczyni potrzebie rzetelne
go poznania kulturowego dzie
dzictwa „Biblii”, które stanowi 
trzon europejskiej i polskiej toż
samości.

Władcy i wodzowie 
starożytności. Słownik 
Autorzy: Piotr Iwaszkiewicz, 
Wiesław Łoś, Marek Stępień 
Warszawa 1998, wydanie I 

Słownik zawiera biogramy wybit
nych władców i wodzów świata 
antycznego (początek III tysiącle
cia p.n.e. - potowa VI wieku n.e.). 
W słowniku zamieszczono mapy, 
obszerne indeksy oraz słowni
czek wyjaśniający trudniejsze ter
miny występujące w hasłach. Bo
gaty materiał ilustracyjny umożli
wia zapoznanie się z niektórymi 
wybitnymi dziełami sztuki staro
żytnej (rzeźba). Słownik jest zna
komitym materiałem uzupełniają
cym na lekcjach historii (wszyst
kie typy szkół), oraz łaciny (li
ceum) - oprócz wiadomości ści
śle biograficznych zawiera także 
anegdoty, cytaty z dziel pisarzy 
antycznych oraz wyjaśnienie 
znanych i używanych do dziś 
maksym greckich i łacińskich. 
Słownik może być także pomoc
ny studentom pierwszych lat hi
storii, archeologii i filologii kla
sycznej.

Seria słowników „Ze złotą twarzą”

J. Danecki - Kultura Islamu. Słownik, 
wyd.I1997
A. Dembska - Kultura starożytnego Egiptu. Słownik, 
wyd.I1997
G. Durozoi, A. Roussel - Filozofia. Słownik, 
wyd.I1997
P Iwaszkiewicz, W. Loś, M. Stępień - Władcy
i wodzowie starożytności. Słownik, 
wyd.I1998
A. Łapiński - Historia religii. Słownik terminologiczny, 
wyd.I1995
T. Stabczyński - Wielcy odkrywcy i podróżnicy. Słownik, 
wyd. I 1995
J. Tubielewicz - Kultura Japonii. Słownik, 
wyd. I 1997
Praca zbiorowa - Kultura biblijna. Słownik, 
wyd. I 1997 _______________

WSiP

Adam Łapiński
Historia religii. Słownik
Wyd. 1,1995, s. 168

Słownik adresowany jest do 
uczniów, nauczycieli, wszystkich 
zainteresowanych tematyką reli
gioznawczą. Zawiera ok. 2 tys. 
haseł terminologicznych z historii 
religii, teologii, filozofii religii, sztu
ki sakralnej. Definiuje terminy 
oznaczające idee, obiekty, prądy, 
kierunki, czynności, zjawiska reli
gijne, także określenia zapoży
czone przez badaczy religii z in
nych dyscyplin, jak: archeologia, 
historia filozofii.
Słownik jest ilustrowany, w spo
sób poglądowy wyjaśnia niektóre 
terminy np. z architektury sakral
nej i obrzędowości religijnej. Za
wiera mapy obrazujące główne 
wyznania w Polsce oraz wielkie 
religie świata. W sposób przy
stępny objaśnia często skompli
kowane sprawy religijności i du
chowości człowieka od zarania 
wieków.



RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE
VI. HAFTY

5. Hafciarstwo świeckie XIX w.

Wielka popularność hafciarstwa „domowego” w XIX w. wyni
kała nie tylko z tradycyjnego zaliczania haftowania do podsta
wowych umiejętności każdej kobiety, ale także wiązała się z 
wymogami mody odzieżowej, sposobami dekoracji wnętrz oraz 
obyczajami i kulturą życia codziennego.
Racjonalny wiek „pary i elektryczności” starał się ułatwić 
żmudną pracę domowym hafciarkom. Sporządzano zatem coraz 
więcej (znanych już od XVI w.) wzorników do haftów - zbio
rów przykładów różnego rodzaju ściegów i motywów, które 
można było kopiować. Na prostokącie lnianego płótna umiesz
czano w wydzielonych sekwencjach ornamenty roślinne, zwie
rzęce, figuralne, wzory geometryczne oraz cyfry i litery alfabe
tu. Te ostatnie często służyły małym dzieciom do nauki liczenia 
i pisania. Na początku XIX w. zaczęły się ukazywać, najpierw 
w Niemczech, a później w całej Europie i Stanach Zjednoczo
nych, arkusze papieru z wyrysowanymi wzorami do haftów. Od 
połowy XIX w. takie „matryce”, dogodne do przeniesienia na 
tkaninę, stanowiły stały dodatek większości żumali i czasopism 
kobiecych.
Damska moda XIX w. zalecała zdobić haftem suknie, zwłaszcza 
reprezentacyjne toalety balowe i ślubne. To skomplikowane za
danie powierzano jednak zazwyczaj zawodowym hafciarkom. 
Natomiast w zaciszu domowym kobiety własnoręcznie ozdabia
ły głównie liczne akcesoria do ubiorów: kołnierze, mankiety, 
falbany, czepeczki i chustki, torebki, pończochy i paski. W dru
giej i trzeciej ćwierci XIX w. szczególną popularnością cieszy
ły się komplety - kołnierzyk i mankiety - sporządzane z białe
go tiulu lub batystu i pokryte ręcznym haftem wykonanym bia
łą, bawełnianą nicią. Stosowano doń różne ściegi: kryjący atła- 
sek. lekko wypukły sznureczek oraz zyskujący coraz większe 
uznanie haft ażurowy. Ten typ haftu, polegający na wycinaniu 
w tkaninie wzoru, którego brzegi były obrzucane gęstym ście
giem dzierganym, występował w kilku odmianach. Delikatne 
tkaniny zdobiono haftem angielskim z charakterystycznymi 
małymi, okrągłymi dziurkami i drobnymi motywami roślinno- 
-geometrycznymi (ten sposób zdobienia zastosowano już w 
końcu XIX w. w tkaninach produkowanych maszynowo). Grub
sze płótno, używane przede wszystkim na bieliznę stołową i po
ścielową, pokrywał finezyjny, ale i pracochłonny haft richelieu 
o wycinanym wzorze roślinnym, w którym ażurowe tło wypeł
niano dzierganymi szydełkiem słupkami, siateczkami czy pa
jączkami, co czyniło go podobnym do koronki igłowej.
Biedermeierowski ideał kobiety pracowitej, poświęcającej czas 
rodzinie, który przetrwał w Polsce aż do pierwszej wojny świa
towej, znalazł odbicie w obyczajowości. Wzorowa żona i mat
ka. panna na wydaniu czy wiekowa babunia, nawet w obecności 
gości nie pozostawały bezczynne, zajmując się robótkami ręcz
nymi. a zwłaszcza „artystycznym” haftem. Prócz zdobienia gar
deroby własnej czy dziecięcej, kobiety dbały także o piękny wy
gląd akcesoriów ubioru męskiego. Mężowie, ojcowie, synowie i 
dziadkowie obdarowywani byli haftowanymi szelkami do 
spodni, chusteczkami do nosa, kapciami, sakiewkami, portfeli- 
kami itp. Skórzane szelki do spodni, pokryte wełnianym suk
nem, haftowano w barwne wzory kwiatowe; motywy florealne 
dominowały też w innych haftowanych akcesoriach męskiego 
ubioru i przedmiotach użytkowych. Te ostatnie najczęściej po
krywano niezmiernie popularnym w XIX w. haftem krzyżyko

wym. Ścieg ten był bowiem najłatwiejszy i najszybszy do wy
konania. Sporządzano go z reguły na kanwie - lnianej lub ko
nopnej, usztywnionej tkaninie o rzadkim, prostym splocie, któ
ry ułatwiał prowadzenie ściegów krzyżykowych, powstających 
z dwu ukośnie skrzyżowanych nici lub półkrzyżyków (tzw. pe
tit point).
W XIX w. kontynuowano też, szczególnie ugruntowaną w Pol
sce. tradycję zdobienia tkaninami wnętrz mieszkalnych. Miejsce 
gobelinów, kilimów czy dywanów zajmowały jednak coraz czę
ściej, zwłaszcza w domach mieszczańskich, tkaniny haftowane, 
przeważnie wykonywane na kanwie ściegiem krzyżykowym. 
Hafty takie dekorowały pokrycia tapicerowanych mebli, po
duszki, portiery i zasłony, serwety i narzuty. Wykonywano je 
głównie nicią wełnianą lub bawełnianą, rozpinając materiał na 
krosienkach. Ambitniejsze hafciarki tworzyły w ten sposób 
również kompozycje figuralne: neorokokowe scenki pasterskie, 
pejzaże ze sztafażem czy sceny historyczne. Oprawione w ram
ki, powieszone na ścianie, hafty takie zastępowały droższe (gdy 
były kupowane) bądź wymagające większych umiejętności ar
tystycznych (w wypadku własnoręcznego wykonania) dzieła 
malarskie.
Druga połowa XIX w., w której sztuki piękne zdominował neo- 
stylowy eklektyzm, przyniosła we wnętrzach wręcz zalew róż
nego rodzaju tkanin, wśród których na pierwszy plan wysunęły 
się własnoręcznie sporządzane przez panie domu patarafki. 
Tym mianem określano niezliczone drobiazgi z tkaniny, z regu
ły pokryte haftem, „ubierające" wszelkie możliwe przedmioty. 
Haftowano abażury do lamp, ekrany przed kominek, etui do 
okularów, osłonki na ugotowane jajka, taśmy do dzwonków, 
woreczki na klucze i, przybierające kształt... pantofelka, po
krowce na damskie zegarki (przypinane do stanika sukni) lub 
poduszeczki do szpilek. Niemal każdy mebel, a już obowiązko
wo pudło fortepianu czy wieko pianina przykrywano haftowa
nym laufrem (długą, wąską serwetką); bez hafciarskich ozdób 
nie mogły się obyć liczne serwetki i serwety stołowe, nie mó
wiąc już o opatrzonej monogramami bieliźnie pościelowej i oso
bistej. Inwazji hafciarskiej dekoracji nie oparły się nawet aksa
mitne ramki do fotografii i okładki albumów do zdjęć...
Styl secesji, panujący na przełomie XIX i XX w. tylko częścio
wo zahamował ową profuzję haftowanych ozdób - raczej zmie
nił ich ornamentykę i kolorystykę. Dopiero po pierwszej wojnie 
światowej, wraz z propagowaniem funkcjonalnego, oczyszczo
nego ze zbędnych ozdób stylu urządzania wnętrz i uproszcze
niem mody damskiej, nieco zmalała popularność ręcznego haf
towania, zwłaszcza w środowiskach inteligenckich. lednak na
dal uczono dziewczęta podstawowych hafciarskich ściegów w 
domu i w szkole na lekcjach robót ręcznych. A gospodynie w 
wiejskich i robotniczych domach długo jeszcze za punkt honoru 
uważały zawieszenie na ścianie kuchni własnoręcznie wyhafto
wanej makatki z sentencją: „ Jak ja ugotuję, to wszystkim sma
kuje”. Dziś tego typu wyroby, nie mówiąc już o haftach z XIX 
w., stanowią obiekt zainteresowania kolekcjonerów.

Anna Sieradzka
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1. Wzornik do haftów,
haft nicią jedwabną na płótnie, 
Śląsk, 1822 r.

2. Kołnierz do stroju kobiecego,
haft nicią bawełnianą na tiulu maszynowym, 
druga ćwierć XIX w.

3. Szelki męskie,
haft nicią jedwabną na tkaninie wełnianej, 
pokrywającej skórę,
ok. 1840-1860

4. Haft krzyżykowy
na kanwie nicią bawełnianą, XIX w.

5. Scena z epoki napoleońskiej, 
haft krzyżykowy na kanwie 
nicią wełnianą, XIX w.

(ze zb. Muzeum Narodowego
w Warszawie)



Malowanie 
pana Plerscha
„Gabinet pana Plersza” — w tak sympatyczny spo
sób król i dworzanie nazywali ośmioboczne po
mieszczenie na parterze Białego Domku. Musiało 
się ono bardzo podobać — królewski malarz przy 
pomocy Jana Ścisły przedstawił na ścianach drew
nianą konstrukcję altany oplecioną pnącymi różami, 
w tle rozlegle pejzaże, a w zwieńczeniu, na suficie 
błękitne niebo z fruwającymi ptakami. Jan Bogumił 
Plersch (1732-1817) urodził się w Warszawie, był 
synem wybitnego rzeźbiarza rokokowego Jana Je
rzego (1704-1774) pochodzenia niemieckiego, który 
ok. 1725 r. przybył do Warszawy i został nadwornym 
artystą królewskim (pracował m.in. na Zamku Kró
lewskim, w kościołach, wykonał część figur w Ogro
dzie Saskim). Jego syn również otrzymał tytuł nad
wornego artysty-malarza króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, a od 1777 r. byt głównym dekora
torem zabudowy Łazienek. Współpracował tu m.in. 
z Bacciarellim, Merlinim, Kamsetzerem wykonując 
malarstwo ścienne i plafonowe. Jego dzieła odzna
czają się bogactwem, barwnością i harmonijną 
kompozycją. Dominowały trzy nurty, które realizo
wał nie bez aprobaty króla: arabeskowo-grotesko- 
wy (np. Sala Balowa Pałacu na Wodzie), egzotyczny 
z widokami „chińskimi” (np. „chiński” pokój w Bia
łym Domku) i krajobrazowy (np. wspomniany gabi
net w Białym Domku), (td)

1.2. Gabinet 
Ośmioboczny 
w Białym Domku: 
ściany (1) i sufit (2)

3. Sala Balowa
w Pałacu na Wodzie 
— przykład jednego 
z ośmiu panneaux 
(płycin wypełnionych 
malunkiem) 
przedstawiających 
bieg czasu 
i ludzkiego życia 
oraz żywioły; 
typ groteski 
nawiązujący 
do dekoracji 
Loggii Rafaela 
w Watykanie

4. Drugie piętro 
lóż sali 
teatralnej
w Starej Pomarańczami 
wypełnił Plersch 
strojną, dworską 
publicznością

(zdjęcia: 
Stanisław Fitak, 
Wiesław M. Zieliński)


