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29 grudnia 1999 r. zmarł w Warszawie 

Jerzy Waldorff 
wieloletni wielki przyjaciel naszego pisma. Zawsze wyra
żał się o nim serdecznie i ciepło, my z kolei śledziliśmy Je
go poczynania w ratowaniu cmentarza na warszawskich 
Powązkach, informując Czytelników o postępujących tam 
pracach i odbywających się kwestach. Uważamy, że był to 
ostatni z wielkich humanistów, Człowiek obdarzony nie
zwykłą charyzmą, którą spożytkował dla budowania naro
dowej tożsamości przez ratowanie tradycji i kultury. Od
szedł „za bramę wielkiej ciszy” - taki tytuł nosiła jedna 
Z Jego książek o Powązkach. Czy w nadchodzącym stuleciu 
zdoła Go ktoś zastąpić?

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” zwraca się z prośbą do wszystkich 
Czytelników o krótką wypowiedź (ok. 2 stron maszynopisu) na temat: 
CZYM JEST NARODOWE DZIEDZICTWO? Chodzi o osobistą refleksję 
dotyczącą zabytków, pamiątek narodowych, tradycji, ich wartości dla 
każdego człowieka i całego narodu. Prosimy także o ewentuałne głosy kry
tyczne w stosunku do tych dziedzin. Jesteśmy przekonani, że każda wypo
wiedź będzie istotnym wkładem do dyskusji o narodowych priorytetach 
i nabierze szczególnego znaczenia na przełomie tysiącleci oraz w okresie 
wielkich przemian społecznych.

Z takim samym pytaniem zwróciliśmy się już do wybitnych przedstawi
cieli świata kultury, nauki i polityki, i czekamy na odpowiedzi. Będą one 
publikowane na tej stronie pisma, jako wprowadzenie do każdego numeru.

Zapraszamy serdecznie wszystkich naszych Czytelników do jak naj
szybszego nadesłania tekstów pod adresem redakcji! Opublikowane wypo
wiedzi zostaną nagrodzone honorarium autorskim.

UWAGA: Prenumeratorzy, którzy korzystali w ub. roku z usług Firmy AMOS 
i otrzymali zwrot pieniędzy na tegoroczną prenumeratę, proszeni są o dokony
wanie wpłat na konto wydawcy, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (szczegóły 
na str. 39).



pp przeglądy 
poglądy

W listopadzie ub. r. odbyło się uro
czyste wręczenie przez Aleksandra 
Brodę - Generalnego Konserwato
ra Zabytków dyplomów zwycięz
com konkursu „Zadbany zabytek” 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 1, 
2000) - Dariuszowi Czyżniewskie- 
mu i Waldemarowi Woźnicy, współ
właścicielom toruńskiej kamienicy 
przy ul. Łaziennej. W czasie pobytu 
w Toruniu Generalny Konserwator 
Zabytków wypowiedział się na te
mat wielu problemów dotyczących 
polskich zabytków, m.in. mówił 
o priorytetach polityki konserwator
skiej: .Pierwsza sprawa to ustawo
dawstwo. Ustawa o »Ochronie 
Dóbr Kultury i o Muzeach” pocho
dzi z 1962 r. i wymaga zmiany. Inna 
jest już przecież rzeczywistość wo
kół, zmieniło się prawo. Zabytki ma
ją swych właścicieli i coraz większe 
grono dawnych właścicieli dyspo
nować będzie tym podstawowym 
prawem - własności. Inne proble
my to regulacja przepisów dotyczą
cych wywozu dóbr kultury za grani
cę, kwestia odpowiedzialności za 
utrzymanie zabytków w należytym 
stanie... Bardzo istotny element po
lityki konserwatorskiej to populary
zacja spraw związanych z ochroną 
dziedzictwa narodowego. Świado
mość, że trzeba je chronić, powin
na wynikać nie z obowiązku, ale au
tentycznej potrzeby. Jesteśmy kra
jem, który bardzo ucierpiał - od 
potopu szwedzkiego poczynając 
- i tym bardziej trzeba dbać o to, 
co pozostało... Jeśli mamy wejść 
do Unii Europejskiej, a jest to per
spektywa nieuchronna, to chroniąc 
dobra kultury, chronimy naszą toż
samość”.

W warszawskim Muzeum Narodo
wym otwarte zostały dwie stale 
wystawy: Galeria Europejskiej 
Sztuki Zdobniczej oraz Gabinet 
Sreber im. Leopolda Kronenber- 
ga. Pierwsza ekspozycja obejmuje 
ponad 500 zabytków od średnio
wiecza do wieku XIX i stanowi 
- obok Galerii Polskiej Sztuki Zdob
niczej - znakomite wzbogacenie 
wiedzy na temat tej dziedziny hi
storii sztuki. Z kolei kolekcja sre
ber, którą otrzymało Muzeum Na
rodowe przed rokiem jako depo
zyt Fundacji Bankowej im. Leopol
da Kronenberga, uzupełniona 
przedmiotami z muzealnego ma
gazynu, zawiera m.in. srebra sto
łowe z najlepszych warszawskich 

warsztatów złotniczych z XIX w., 
srebra z innych ośrodków, srebrne 
judaica.

Zakończyła się wielka odnowa ko
ścioła Mariackiego w Krakowie. Od
nowiono elewację, obie wieże, we 
wnętrzu ołtarz Wita Stwosza, witra
że, polichromię Jana Matejki, ołta
rze w kaplicach i inne elementy wy
stroju. Prace prowadzone byty 
przez 10 lat, ich koszt wyniósł około 
21 min zł. Renowacja kościoła jest 
częścią wielkiego programu rewalo
ryzacji, który od ponad 20 lat koor
dynuje i współfinansuje Społeczny 
Komitet Odnowy Zabytków Krako
wa (SKOZK), dysponujący środka
mi Narodowego Funduszu Rewalo
ryzacji Zabytków Krakowa. Według 
przewodniczącego SKOZK, prof. 
Tadeusza Chrzanowskiego „Fun
dusz ten okazał się zbawczy dla 
miasta. W ciągu kilkunastu lat 
udało się uratować tyle zabytków, 
jak nigdy w tym stuleciu".

W listopadzie 1999 r. w siedzibie 
UNESCO w Paryżu wręczone zosta
ły nagrody przyznane po raz pierw
szy w ramach utworzonej Międzyna
rodowej Nagrody im. Meliny Merco
uri w dziedzinie ochrony i zarządza
nia krajobrazem kulturowym, UNE
SCO - Grecja. Wśród nagrodzonych 
wyróżnienie honorowe przypadłe 
Polsce i Niemcom za wspólne opra
cowanie „Muskauer/ Mużakowski 
Park - Historyczny park krajobrazo
wy”. Park Mużakowski położony jest 
nad Nysą Łużycką, po obu stronach 
polsko-niemieckiej granicy. Założo
ny został przez księcia Hermana von 
Pucklera w pierwszej połowie XIX w. 
Administratorem polskiej części par
ku oraz autorem opracowania kon
kursowego jest Ośrodek Ochrony 
Zabytkowego Krajobrazu - Narodo
wa Instytucja Kultury w Warszawie. 
Obecnie po obu stronach granicy 
prowadzone są prace konserwator
skie i rewaloryzacyjne, których ce
lem jest odtworzenie dawnego ukła
du kompozycyjnego. Administrato
rem niemieckiej części parku i auto
rem opracowania konkursowego 
jest Fundacja Księcia Pucklera 
- Park Bad Muskau.

W czasie prac konserwatorskich, 
które przywróciły świetność wnętrza 
kieleckiej katedry (odnowione zo
stały obrazy, ornamentyka sklepień, 
złocenia, detale), dokonano niezwy
kłego odkrycia. Na sklepieniu 
w kruchcie nawy północnej, pod 
warstwą olejnej farby znaleziono 
malowidło przedstawiające postać 

Jakuba Mniejszego, widoczne są 
też głowy św. Andrzeja i Jakuba 
Większego. Przy apostołach widnie
ją łacińskie napisy - imiona aposto
łów i cytaty prawd wiary. Przypusz
cza się, że odkryte freski pochodzą 
z czasów Wazów lub z końca XVI w. 
Niezbędne są szczegółowe bada
nia dotyczące ich datowania, stanu 
zachowania i stwierdzenia, jaki ob
szar sklepienia zajmują. Już teraz 
wiadomo, że katedralne freski mu
szą być uratowane. Potrzebne są 
środki na ich konserwację.

Rozebrana została rzeźnia miejska 
we Wrocławiu - cenny zabytek tech
niki z XIX w. Fakt ten zbulwersował 
środowisko wrocławskie, zaintere
sowała się też nim Sejmowa Komi
sja Kultury i Środków Przekazu. By 
poznać interesującą architekturę, 
niestety, nieistniejącego już obiektu, 
we wrocławskim Muzeum Architek-

(rys. Małgorzata Tabaka)

tury na przełomie października i li
stopada ub. r. czynna była wystawa 
dokumentacji archiwalnej i współ
czesnych zdjęć kompleksu Zakła
dów Mięsnych przy ul. Legnickiej. 
Na projektach i zdjęciach można 
było zobaczyć przemyślaną archi
tekturę z ciekawym detalem rzeź
biarskim. Szkoda, że wystawa zor
ganizowana została już po wybu
rzeniu rzeźni, być może wcześniej
sza ekspozycja udaremniłaby decy
zję o rozbiórce zabytku, który nie 
doczekał już wpisu do rejestru.

W Zamku Królewskim w Warsza
wie czynna jest wystawa „Roman

tyzm. Malarstwo w czasach Fryde
ryka Chopina". Zgromadzono na 
niej obrazy najlepszych artystów 
epoki romantyzmu - Delacroix, Goi, 
Friedricha, a spośród Polaków - Mi
chałowskiego, Orłowskiego, Kwiat
kowskiego. Eksponowane dzieła 
wypożyczone zostały z muzeów 
polskich i zagranicznych - Luwru, 
Musee des Beaux Arts w Bordeaux, 
Galerii Drezdeńskiej, Dordrechts 
Museum, Schafer Museum w Schwein- 
furcie, Lwowskiej Galerii Obrazów. 
Obok wielkich tematów romanty
zmu znalazły się na wystawie prace 
związane z osobą Fryderyka Chopi
na - jego portrety, akwarela Kwiat
kowskiego „Bal w hotelu Lambert", 
rysunek Delacroix przedstawiający 
Chopina w stroju Dantego. Wysta
wa, zorganizowana z okazji Roku 
Chopinowskiego, czynna jest do 
27 lutego br.

Obraz Łukasza Cranacha Młodsze
go „Portret Filipa I, księcia pomor
skiego", zakupiony został w Szwaj
carii dla Muzeum Narodowego 
w Szczecinie. Obraz ma wymiary 
60 x 42 cm, namalowany został 
w 1541 r. Przed wojną znajdował się 
w szczecińskim Pommersches Lan- 
desmuseum, podczas wojny prze
chowywany był w sejfie bankowym, 
w latach 1944-1945 zaginął. W1999 r. 
Galeria Koller z Zurychu poinformo
wała Muzeum Narodowe w Szcze
cinie, że obraz Cranacha będzie li
cytowany na jej aukcji. Sprawą zaję
ło się Biuro Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Polskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego za Granicą. Zwrot ob
razu do zbiorów szczecińskich na 
drodze sądowej okazał się niemoż
liwy, natomiast właściciel dzieła 
zgodził się sprzedać go za cenę 
wywoławczą - 140 tys. franków 
szwajcarskich. W ten sposób cenny 
zabytek wrócił do zbiorów Muzeum 
Narodowego w Szczecinie.

W Muzeum Narodowym we Wrocła
wiu w grudniu 1999 i styczniu 2000 r. 
czynna była wystawa „Moda. 1840- 
-1939", na której ukazano zmiany 
w dziedzinie ubiorów tego okresu. 
Wynalazki techniczne związane 
z przemysłem włókienniczym, stop
niowa emancypacja kobiet, rozwój 
nauk medycznych - to wszystko do
prowadziło do rewolucyjnych wręcz 
zmian w modzie. Na wystawie znala
zły się ubiory z drugiej połowy XIX 
i początku XX w., pochodzące głów
nie ze zbiorów własnych wrocław
skiego Muzeum Narodowego, 
umieszczone we wnętrzu z epoki 
i uzupełnione ważnymi dla całości 
kreacji detalami.
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Niezwykle palący
problemNiejednokrotnie pisaliśmy 

o płonących obiektach zabytkowych.
Okazuje się, że płoną one stale

i coraz ich mniej. 
Czy możemy uratować te, 

które pozostały?

DOMINIK MĄCZYŃSKI

iszczycielska siła ognia znana jest powszechnie.
Żywioł atakuje znienacka, a gdy zbytnio się roz

przestrzeni, ludzie są całkowicie bezsilni. W krótkim cza
sie ogień niszczy z trudem wzniesione budowle, zabija 
tych, którzy nie wydostali się w porę z płonących obiek
tów. W sprzyjających warunkach potrafi unicestwić całe 
kwartały zabudowy, a nawet miasta. Kroniki odnotowują 
wiele wypadków, kiedy ogień wyznaczał daty przełomo
we dla lokalnych społeczności lub powodował kres ich 
istnienia. Ludzie niezmiennie usiłują zrozumieć i okieł
znać ten żywioł. Mimo że już weszliśmy w 2000 r., mi
mo wielkiego postępu wiedzy i nauki, który spowodo
wał rewolucję techniczną w sprzęcie i środkach pożarni
czych, mimo postępu w doskonaleniu instalacji alarmo- 
wo-wykrywczych, w wielu wypadkach okazuje się, że 
pomoc przyszła zbyt późno lub że możemy ratować je
dynie budowle sąsiadujące z płonącym obiektem. Wła
śnie czas - ten liczony w minutach - ma wielkie znacze
nie dla podjęcia skutecznej akcji ratowniczej. Wykrycie 
pożaru w fazie inicjacji daje największe szanse na zdła
wienie ognia w zarodku.

Jednym z tematów poruszanych w czasie III Międzyna
rodowego Sympozjum, które odbyło się w Częstochowie 
(zob. s. 39) były zagadnienia związane z ochroną przeciwpo
żarową zabytkowych, drewnianych obiektów sakralnych. 
Te drewniane budowle zachwycają często swoim pięknem. 
Są nierozerwalnie związane z otaczającym je krajobrazem, 
tworzą jego bezcenne akcenty. To miejsca uświęcone mo
dlitwami pokoleń, miejsca - symbole związane z tysiąclet
nią tradycją i narodową historią. To często dzieła architek
tury i sztuki, arcyciekawe dokumenty historii. Zasoby te
go niezwykle cennego budownictwa zmniejszają się 
w szybkim, zastraszająco szybkim tempie. Według ogól
nych szacunków w Polsce liczba ponad 900 zachowanych 
do naszych czasów drewnianych świątyń wszystkich ob
rządków stanowi w przybliżeniu około 30% ich stanu 
sprzed półwiecza. Dopiero od 1990 r. Państwowa Straż 
Pożarna prowadzi wykaz strat powstałych w obiektach za
bytkowych. Na blisko 100 wypadków pożarów, które zo

stały odnotowane, rocznie prawie 80 dotyka obiektów sa
kralnych. W ostatnich latach zarejestrowano kilkanaście 
wypadków pożarów drewnianych świątyń. Zgrozę musi 
budzić fakt, że coraz częściej przyczyną pożarów są celowe 
podpalenia. To nie tylko działalność piromanów i ludzi 
przesyconych nienawiścią do Boga i religii, to także, a mo
że przede wszystkim wynik kradzieży dzieł sztuki, w cza
sie których podpalenia dokonuje się w celu zatarcia śla
dów popełnionych przestępstw.

Lista strat jest długa i bolesna. Zginęły z mapy naszego 
kraju tak cenne obiekty, jak prawosławna cerkiew w Gra
barce, kościoły rzymskokatolickie w Łączy koło Gliwic, 
Łękawicy koło Żywca, w Międzyrzeczu Górnym, świąty
nie w Niedźwiedziu i Olszówce i wiele innych. Spaliły się 
w czasie kilku zaledwie godzin wraz z całym wyposaże
niem, które w wielu wypadkach stanowiło wartość unika
tową w skali światowej. Zniknęły bezpowrotnie z krajo
brazu, a otaczający je starodrzew został silnie okaleczony. 
Część obiektów nie miała pełnych dokumentacji konser
watorskich, zostały więc także wymazane z naszej pamię
ci. Ostatni smutny przykład pochodzi z 27 września 1999 r. 
- doszczętnie spłonął drewniany kościół filialny z XVI w. 
w miejscowości Skrońsko koło Opola. Pożar wybuchł 
w środku świątyni około drugiej w nocy. Zanim ogień za
uważono i podjęto działania ratunkowe, było już za póź
no. Rozgorzały stos, w jaki zamieniła się płonąca świąty
nia, nie pozwolił nawet zbliżyć się do niej. Przy hydrancie 
znajdującym się kilkanaście metrów od obiektu temperatu
ra była tak wysoka, że strażacy nie byli w stanie z niego ko
rzystać. Spaliło się całe wyposażenie kościoła - nic nie zo
stało z obrazów, drewnianych, złoconych i polichromowa
nych ołtarzy i cennych świętych figur. Piękne naczynia li
turgiczne, metalowe krzyże i żyrandole, nawet szkło 
z okien prezbiterium - stopiły się i zamieniły w bezkształt
ne bryłki. Pozostał wypalony kikut konstrukcji, pozbawio
ny dachu i wieży, które zawaliły się do wnętrza. Z mapy 
naszego kraju zniknął kolejny punkt stanowiący o tożsa
mości narodowej, pękła następna nić łącząca nas z kulturą 
i tradycją europejską. To właśnie zachowane do dnia dzi
siejszego drewniane świątynie na obszarze naszego konty
nentu, od Norwegii przez Polskę, Litwę, Białoruś, Ukrainę 
i dalej po Bułgarię i Rumunię, stanowią niezwykle cenną 
część naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego. Są one 
nie tylko dokumentem historycznym i naukowym, ale też 
wielką atrakcją turystyczną, wzbudzającą zachwyt i szacu
nek dla konstrukcji, będących często wspaniałymi przykła
dami tradycyjnej ciesiołki.
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W Norwegii doceniono wartość zabytkowych drewnia
nych obiektów sakralnych i częściowo poradzono sobie 
z problemem ich zabezpieczeń. Te najbardziej wartościowe 
mają instalacje alarmowe i stałe, automatyczne systemy ga
śnicze. Koszt takich urządzeń jest znaczny. W naszym kra
ju szansa, że takie systemy zostaną szybko i wszędzie zasto
sowane, jest niewielka. Powód jest jak zwykle prozaiczny 
- chroniczny brak środków finansowych. Czy oznacza to, 
że nic nie można zrobić? Nie, wręcz przeciwnie. Działania 
muszą być podjęte natychmiast, bo i tak jesteśmy już zbyt 
spóźnieni i ponieśliśmy niepowetowane straty. Przy takiej 
dynamice tragicznych wypadków, jaką obserwujemy dzi
siaj, za kilkanaście lat możemy nie mieć czego chronić!

Utworzenie narodowego „Programu ratowania przed 
pożarem zabytkowego, drewnianego budownictwa sa
kralnego” jest koniecznością. Zostały sformułowane zasa
dy takiego programu i muszą zostać znalezione możliwo
ści jego realizacji. Istnieją ludzie - kompetentni i z wiel
kim doświadczeniem, dostępny jest także coraz lepszy 
i bardziej niezawodny sprzęt. Brakuje zasobów finanso
wych, które pokryłyby potrzeby związane z programem. 
Musi on być finansowany z różnych źródeł krajowych 
(rządowe dotacje celowe, Fundusz Kościelny, sponsorzy 
indywidualni) oraz ze środków płynących z międzynaro
dowych programów pomocy dla krajów ubiegających się 
o członkostwo w Unii Europejskiej. To jeszcze jedna waż
na sprawa w naszym niezamożnym kraju, którą trzeba ko
niecznie się zająć. Ale czy oczekiwanie na pomoc jest je
dynym ratunkiem? Dla niektórych, najcenniejszych 
obiektów - to rzeczywiście jedyne rozwiązanie. Nie moż
na sobie jednak wyobrazić, aby np. mała, uboga parafia 
podołała takiemu zadaniu. Musi otrzymać wsparcie fi
nansowe. To, że np. świątynia znajduje się w większej od
ległości od strefy działania straży pożarnej, nie może być 
dla niej wyrokiem skazującym na unicestwienie.

Jakie są zatem najważniejsze punkty programu? Pro
gram obejmie wybrane, najcenniejsze zabytki drewnianej 
architektury sakralnej. Obiekty zostaną wytypowane przez 

służby konserwatorskie i powołanych ekspertów. Każdy 
z wyznaczonych obiektów powinien mieć kompleksowe 
zabezpieczenie, które musi zostać dobrane dla konkret
nych budowli. Obejmować ono będzie zarówno instalacje 
wykrywcze, automatycznie uruchamiane stałe instalacje 
gaszące oraz inne sposoby zabezpieczeń (np. impregnacje 
ogniochronne). Dla każdego wytypowanego obiektu opra
cowany będzie szczegółowy kosztorys prac. Program mieć 
będzie charakter wieloletni i realizowany musi być według 
harmonogramu, który uwzględni wagę poszczególnych 
obiektów dla kultury narodowej. Ale program ten muszą 
uzupełniać działania, które powinny być prowadzone od 
dawna. Należy do nich budzenie świadomości społecznej 
w parafiach, w małych wsiach i miasteczkach, czym jest 
dla nas zabytkowy obiekt sakralny i co sami możemy zro
bić, aby pomóc go zachować w dobrym stanie i ochronić 
przed ewentualnym nieszczęściem. Można zrobić więcej 
niż na ogół się sądzi. Trzeba tylko chcieć włączyć się w ta
ką akcję, trzeba poświęcić trochę czasu i chęci. Często naj
prostsze środki są najbardziej skuteczne. Kościółek św. Mi
chała przeniesiony do katowickiego parku chciano podpa
lić już kilkakrotnie. Nie udało się, bo parafianie sami się 
zorganizowali i pilnują obiektu. To przykład bardzo do
brego działania społecznego. Takich pozytywnych przy
kładów w naszym kraju jest więcej - czasami wystarczy 
spuszczony w nocy pies lub podsłuch we wnętrzu świąty
ni wykorzystujący np. istniejącą aparaturę nagłaśniającą, 
aby zauważyć lub odstraszyć bandytów. Każde zabezpie
czenie jest dobre, o ile jest skuteczne. Właśnie ta skutecz
ność polega często na zastosowaniu zabezpieczenia, nawet 
najprostszego, o którym nie wie przestępca.

Jeszcze nie tak dawno odbywały się okresowe szkole
nia i ćwiczenia ratownicze. Akcje te prowadzone były 
w ramach tzw. obrony cywilnej kraju. Właśnie ci ludzie, 
którzy nauczyli się praktycznie odpowiednio reagować 
w czasie niebezpieczeństwa, mogą przyczynić się skutecz
nie do uratowania zabytkowych obiektów. Wystarczy kil
ka razy do roku przeprowadzić ćwiczenia w terenie, aby

PIERWSZY KATALOGSpotkanie z książką

Pod koniec ubiegłego roku 

Wspólnota Kulturowa „Borussia” 
- istniejące od 1990 r. w Olsztynie 
stowarzyszenie społeczne mają
ce na celu integrację środowiska 
humanistycznego związanego 
z ziemiami dawnych Prus Wschod
nich - wydała książkę Pałace 
i dwory dawnych Prus Wschod
nich. Autorzy - Małgorzata Jac- 
kiewicz-Garniec i Mirosław Gar
niec - podzielili publikację na 
dwie części. Pierwsza ma cha
rakter albumu z szerokimi opisa

mi (historia, architektura, stan 
obecny) ponad 70 obiektów uka
zanych na kolorowych artystycz
nych zdjęciach; są tu także ilu
stracje archiwalne oraz plany za
łożeń. Część drugą można na
zwać katalogową - znalazło się 
w niej ponad 300 pałaców i dwo
rów z krótkimi opisami i czarno- 
-biatymi zdjęciami. Niezwykłym 
wprowadzeniem do książki są 
teksty napisane przez byłe 
mieszkanki Prus Wschodnich: 
Marion Grafin Dónhoff i Adelheid

Gratin Eulenburg. Wypowiedzi 
obu pań mają charakter wspo
mnieniowy, ale nie są pozbawio
ne walorów historycznych. Uzu
pełniają je teksty M. Jackiewicz- 
-Garniec o pałacach i dworach 
w krajobrazie Warmii i Mazur 
oraz Kamili Wróblewskiej o po
wojennych dziejach tych obiek
tów i znajdujących się w nich nie
gdyś dziełach sztuki. „Książka ta 
zrodziła się z wielu powodów
- pisze M. Jackiewicz-Garniec
- fotograficznych pasji mojego

męża, jego zauroczenia świa
tłem, bogactwem przyrody tej 
krainy, z mojego niegdyś zawo
dowego teraz już tylko prywatne
go zainteresowania architekturą 
rezydencjonalną i ochroną krajo
brazu kulturowego - ale tak na
prawdę powstała z naszej wspól
nej fascynacji pięknem i historią 
tej krainy." Należy dodać, że jest 
to pierwszy tak obszerny katalog 
pałaców i dworów z obszaru 
Prus Wschodnich w granicach 
Polski, (td)
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w chwili rzeczywistego zagrożenia uniknąć paniki i bez
radności. W takim programie powinna pomóc Państwowa 
i Ochotnicza Straż Pożarna. Podjęcie innych naprawdę nie
wielkich działań zmniejsza prawdopodobieństwo wystą
pienia zagrożeń. Należy do nich np. przegląd instalacji 
elektrycznej i ogrzewczej w obiekcie przed i po sezonie zi
mowym, dbałość o otoczenie świątyni, np. okresowe ko
szenie traw przy ścianach obiektu, czy choćby elementar
ne wzory zachowań, jak niepalenie tytoniu w pobliżu 
drewnianych konstrukcji czy miejsc, gdzie składuje się ła

twopalne materiały. Paradoksem jest, że wiele pożarów na
stępuje w trakcie prowadzenia prac remontowych, w cza
sie których bezmyślność i głupota oraz lekceważenie pod
stawowych przepisów bhp stanowią główne przyczyny tra
gedii. Trzeba mieć świadomość występowania potencjal
nych zagrożeń. Na przykład prozaiczne dopilnowanie, aby 
prawidłowo wykonany piorunochron był okresowo 
sprawdzany, może dać gwarancję, że będzie on stanowił 
skuteczną ochronę w czasie burzy, gdy w ułamku sekundy 
może rozpocząć się prawdziwy kataklizm.

1. Kościół filialny św. Bartłomieja
i Walentego z drugiej połowy XVI w. 
w miejscowości Skrońsko (woj. śląskie). 
Elewacja frontowa miała wieżę w konstrukcji 
drewnianej, z wąskim prostokątnym 
okienkiem osłoniętym trójkątną obdasznicą. 
Wieża nakryta dachem namiotowym krytym 
gontem, zwieńczona iglicą z kulą i krzyżem 
łacińskim. Elewacja boczna południowa 
- czteroosiowa, niesymetryczna. W niej 
znajdował się nakryty gontowym daszkiem 
trójkątny ryzalit kruchty bocznej.

2. Prezbiterium - tu znajdował się bogato 
zdobiony barokowy ołtarz główny z obrazem 
przedstawiającym św. Walentego. Po obu 
stronach ołtarza ustawione byty dekorowane 
bramki z figurami świętych. Wejście do 
prezbiterium prowadziło przez drewniany 
portal (XVI-XVII w., w tradycji renesansowej).
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Niestety, trudno się spodziewać, aby w dzisiejszych cza
sach w naszym kraju znalazły się fundusze nawet na takie 
niewielkie działania. Dlatego, jeśli wśród lokalnych spo
łeczności są fachowcy, jedynym wyjściem jest odwołanie 
się do ich sumień, aby pomogli w imię wspólnego narodo
wego interesu (może budowle te doczekają dzięki nim lep
szych, bardziej dostatnich czasów).

Kiedy już dojdzie do nieszczęścia, jakim jest pożar 
w zabytkowej świątyni, odpowiedzialność za szkody, któ
re wyrządził, rozkłada się na ogół na wiele osób. Praktycz
nie, jeśli sprawca nie zostanie ujęty - w zasadzie nie ma 
winnych. Ale czy tak jest naprawdę? Winę za takie trage
die ponoszą zarówno urzędnicy, od ministra poczynając, 
przez kolejne szczeble województwa i gminy, którzy wie
dzieli o wartości obiektu i mimo to nie podjęli żadnych 
działań, aby znaleźć środki na odpowiednie zabezpiecze
nia i skuteczne rozwiązania. Winę ponosi użytkownik 
obiektu, który zlekceważył zagrożenia i nie zadbał o po
wierzone mu dobro. Takich strat nie da się naprawić. Jeśli 
nawet zostanie zbudowany nowy obiekt na miejscu spalo
nego, to rzadko jest to wierna replika. Nigdy zaś nie bę
dzie to budowla z zachowaną autentyczną substancją, któ
rą ukształtowały ręce naszych pradziadów. Ten autentyzm 
materiału, z takim pietyzmem chroniony w świecie, u nas 
jeszcze często nie jest w ogóle doceniany. W przeważającej 
liczbie wypadków ocena stanu zachowania zabytkowych 
drewnianych konstrukcji sprowadza się do fałszywego 
stwierdzenia wygłaszanego przez niekompetentnych ludzi: 
„toż to próchno, trzeba wymienić na nowe”. To pięćsetlet- 
nie „próchno” często jest cienką warstwą uszkodzonego

3. W nawie staty dwa ołtarze boczne - św. Bartłomieja (XIX w.?) 
oraz Matki Boskiej z kopią obrazu M.B. Częstochowskiej (XVIII w.). 
Chór muzyczny rozpięty byt nad zachodnią częścią nawy. 
Dekoracje wnętrza stanowiła polichromia na ścianach i stropach 
w stylu regionalnym. Za chórem kruchta, w której znajdowały się 
dwa epitafia naścienne, drewniane z 1657 r. i z 1664 r. oraz dwie 
cenne rzeźby drewniane - św. Maria Magdalena z połowy XV w. 
i postać świętego z XVIII w.

(zdjęcia: Dominik Mączyński)

drewna, pod którą kryje się materiał lepszy od możliwego 
do pozyskania dzisiaj. To „nowe” zaś — to „betonowe 
i z pustaka”, tzw. solidne. Ciekawe jak długo to „nowe”, 
„lepsze” przetrwa. Osiemdziesiąt, sto lat...

Drugi Sobór Watykański stwierdził: „Ecclesia semper 
reformanda” (Kościół musi się ciągle zmieniać). Ale czy dla 
Kościoła, odwiecznego mecenasa sztuki, cenne zabytkowe 
drewniane świątynie stanowią wartość li tylko utylitarną? 
Znane są przykłady budowy nowych świątyń obok sta
rych. Te stare, porzucone, na ogół niszczeją w szybkim 
tempie. Nowa budowla może być większa, pojemniejsza. 
Na pewno jednak nie będzie ani tak samo piękna, ani tak 
mocno zakorzeniona w sercach ludzi, jak świątynia zwią
zana z wielopokoleniową historią i tradycją miejsca.

Za rok poinformuję Czytelników „Spotkań z Zabytka
mi”, co zrobiono w sprawie ratowania zabytkowych drew
nianych świątyń. Sam jestem ciekawy, czy uda się urucho
mić program i zabezpieczyć choć jeden zabytkowy 
obiekt...

Dominik Mączyński
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Siad słynnej kolekcji
Na warszawskim rynku antykwarycznym 

pojawił się jeden z najpiękniejszych 
pasteli Wyspiańskiego 

i zapaliło się światełko nadziei...

ANDRZEJ RYSZKIEWICZ

tało się to w październiku 1999 r. na opisanej 
?$- w „Spotkaniach z Zabytkami” (nr 1, 2000, 
s. 38) aukcji DESA UNICUM. Chodzi o obraz „Dziew
czynka z narcyzem” Stanisława Wyspiańskiego 
z 1904 r. Czyżby odnalazła się malarska kolekcja Ju
liusza Hermana? Bo ten obraz był jedną z licznych 
pereł jego zbiorów. Wydawało się to tym bardziej 
prawdopodobne, że od tego samego właściciela, co 
pastel Wyspiańskiego, pochodziły i inne obrazy, 
wszystkie wybitnych artystów, bogato w kolekcji 
Hermana reprezentowanych: Wyczółkowskiego, Fa- 
łata, Stanisławskiego. Jeden z nich, piękny pejzaż 
Władysława Wankiego „Przed burzą” z 1908 r. zda
wał się w tym przeświadczeniu utwierdzać - wiado
mo, że z wystawy w Zachęcie w 1908 r. kupił go dla 
siebie właśnie Juliusz Herman. Więc nadzieje były 
uzasadnione. Niestety, sprzedający nie pochodził 
z rodziny zbieracza, nazwisko jego znał tylko z ro
dzinnych wspomnień informujących, że rodzina, 
prowadząc poważne interesy, miała jakieś rozliczenia 
z panią Hermanową, niewątpliwie Aleksandrą, wdo
wą po Juliuszu. Pewnie wówczas rodzina ta pozyska
ła niektóre obrazy od spadkobierców zbieracza.

O zbiorach Juliusza Hermana dochodziły infor
macje niepewne. W 1951 r. ukazał się Katalog obra
zów wywiezionych podczas okupacji, który nie 
uwzględniał dzieł spalonych, zniszczonych, więc nie
możliwych do odzyskania. Uwzględniono w nim dwa 
obrazy należące do Hermana, które konserwował 
podczas okupacji prof. Bohdan Marconi (w Katalo
gu... nr 165 i 241). Nie uważano więc tych zbiorów 
za materialnie nieistniejące. Tak samo w katalogu 
Straty wojenne - malarstwo polskie (1998) te same 
dwa obrazy (nr 234 i 397) uznano za „utracone 
1939-45” z posiadania Aleksandry Hetmanowej. 
Mogło to oznaczać tyle, co zaginione. Tak podawali 
i inni, ale np. w Katalogu obrazów olejnych Matejki 
pod redakcją Krystyny Sroczyńskiej czytamy o jed-

1. Publikowany w nr.1, 2000 „Spotkań z Zabytkami” obraz 
Stanisława Wyspiańskiego „Dziewczynka z narcyzem” z 1904 r.

nym z obrazów (nr 174): „Zakupiony przez Juliusza 
Hermana, w kolekcji tej pozostawał do II wojny 
światowej. Według (prof. Karola) Estreichera obraz 
spłonął wraz z całą kolekcją podczas bombardowania 
Warszawy w 1939 r. Według Starzyńskiego jn. (trud
no się domyślić, o kogo tu chodzi) obecnie własność 
prywatna. Podobno pojawił się w 1992 w jednym 
z domów aukcyjnych w Warszawie”, która to wiado
mość nie znajduje potwierdzenia. Czy więc zbiory 
Hermana spłonęły w 1939 r.? Tak nie było, bo np. 
o drugim obrazie Matejki ze zbiorów Hermana czy
tamy w tymże katalogu (nr 294): „1927 własność 
Juliusza Hermana w Warszawie, 1938 Aleksandry
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2. Inny obraz należący do kolekcji Juliusza Hermana - „Przed 
burzą” Władysława Wankiego z 1908 r. (również z aukcji DESA 
UNICOM)

Herman. Do 1965 wł. M. Stempniewicz w Pozna
niu”, od którego nabyło Muzeum Pomorza Środko
wego w Słupsku. Nie można więc tracić nadziei, że 
także inne obrazy z tej wspaniałej kolekcji gdzieś jesz
cze istnieją.

Juliusz Herman (1858-1933) odegrał w życiu ar
tystycznym, szczególnie Warszawy, rolę wybitną. Na
leżał do tej sfery społecznej (już chyba wymarłej?), 
która łączyła wielkie materialne środki z żywą dzia
łalnością w organizacjach kulturalnych, z przyjaźnią 
z ludźmi kultury i bogatym życiem towarzyskim, 
a wszystko przy wielkiej kulturze osobistej i łatwości 
nawiązywania kontaktów z artystami. Wywodził się 
z bogatych przemysłowców i bankierów. Prowadził 
szeroko zakrojone działania handlowe (m.in. był wła
ścicielem domu handlowo-ekspedycyjnego i współor

ganizatorem sieci warszawskich tramwajów elek
trycznych). Studiował na Politechnice w Rydze, ale 
ciągnęło go do sztuki i artystów. Był uzdolniony mu
zycznie, podobno był wybitnym wiolonczelistą. Ale 
przejawiał też pewien talent malarski, rozwijany po
czątkowo w pracowni Wojciecha Gersona w Warsza
wie. W 1884 r. Herman zabrał Fałata w podróż do 
Francji i Hiszpanii. Co najmniej w latach 1887-1889 
przebywał w Monachium wśród polskich malarzy, 
podobno studiując także w Akademii (może jako 
„wolnoprzychodzący”, jako że brak go w dokumen
tach). Odczuwał łączność z kolegami-malarzami, bo 
wraz z nimi podpisał protest przeciwko ostrej kryty
ce obrazu Rosena, opublikowanej przez Stanisława 
Witkiewicza (Aleksander Gierymski od tej akcji się 
odciął). Po powrocie do Warszawy już się jednak ni
gdy za malarza nie uważał (choć trzymał ubogą pra
cownię). Występował oficjalnie jako „miłośnik” i ko
lekcjoner, swoich obrazów nie wystawiał. Ale wśród 
artystów czuł się najlepiej i ich towarzystwa szukał.
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W 1899 r. np. pisał Wojciech Kossak do żony: 
„U Hermana było szalenie przyjemnie, nigdy w Pol
sce nie widziałem malarzy wielką kupą, a dobrze wy
chowanych, na tle wspaniałego pomieszkania, przy 
stole uginającym się od srebra i kwiatów. Był Rosen, 
Jacek (Malczewski), Maszyński, Kotarbiński, Ejsmond, 
Lentz etc., etc., paru literatów, między innymi Weys
senhoff... Wyszedłem o drugiej w nocy, a jeszcze wszy
scy zostali”. Polem działania organizatorskiego Juliu
sza Hermana było Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięk
nych. W 1895 r. wszedł do Komitetu Zachęty i pozo
stawał w nim ponad 20 lat; w latach 1904-1916 Za
chętą kierował. Do jego przyjaciół zaliczano m.in. 
Fałata i Stanisława Lentza. Malczewski go portreto
wał, rozwalonego wraz z drem Brzezińskim na kana
pie. Ale najbliższy był mu Leon Wyczółkowski. Her
man poznał go w 1894 r. i związał się z nim „zażyłą 
przyjaźnią” aż do śmierci. Podczas wojny w latach 
1914-1915 malarz mieszkał u Hermana w Warsza
wie. Wspominał: „U Hermana było kilkanaście osób 
dziennie; kawiory, kuropatwy, cietrzewie, bażanty... 
Najlepsze wina”. „ U Hermana mnóstwo osób z towa
rzystwa artystycznego. Grano w bilard”.

Herman był zapalonym kolekcjonerem, zbierał 
polskie malarstwo współczesne, a miał dobre roze
znanie (obrazy obce były nieliczne, ale i wśród nich 
zdarzały się arcydzieła, jak „Romeo i Julia” Hansa 
Makarta). Najczęściej nabywał obrazy wprost od au
torów, także z wystaw Zachęty. Zaczął wcześnie: 
miał lat 19, kiedy w pracowni Matejki w Krakowie 
kupił jego „Ucztę u Wierzynka”. Poza nią miał jesz
cze duży olejny szkic „Zabójstwa św. Stanisława” 
z 1 892 r. U Aleksandra Gierymskiego, jeszcze w Mo
nachium, zamówił i nabył „Wnętrze kościoła w Ro- 
thenburgu”; później doszły dwa dalsze widoki 
wnętrz: „Anticollegio w pałacu Dożów” oraz „Bapti
ste rium w Bazylice S. Marco”, oba malowane w We
necji w latach 1898-1899. Od Stanisława Masłow
skiego nabył „Ostatnie promienie”, „Grykę” i „Ma
ki”. Syn artysty, Maciej Masłowski, zanotował: 
„Prawdopodobnie uległy zniszczeniu w 1939 r. wraz 
z większą częścią kolekcji”. O obrazach Wyspiańskie
go i Wankiego była już mowa. Wyczółkowski był bo
gato reprezentowany. Przede wszystkim wczesne ob
razy, jedne z najważniejszych: „Obrazek jakich wiele” 
oraz „Wesołe pacholęta” z 1891 r. (zbiory Muzeum 
Narodowego w Warszawie). Dalej - wedle słów arty
sty - obraz z kościołem Mariackim: „leżą rycerze 
i śpią w świątyni, a tu pioruny walą i łuna”. Następ
nie „Morskie Oko, rycerze skrzydlaci, rycerz trąbi”. 
Miał Herman także „O wschodzie słońca” z 1929 r. 
(tusz, gwasz, akwarela 68 x 48 cm), „Obłok z bocia-

3. Nagrobek rodziny Hermanów na Cmentarzu Powązkowskim 
w Warszawie (wyk. Bolesław Syrewicz w 1880 r.)

(zdjęcia: 1,2 - Agata i Erazm Ciołkowie, 3 - Krzysztof Nowiński)

nami”, „Wisłę”, „Żyda i wilki”, „Rozmodlony lud 
w kościółku”, „Dziada broniącego się przed psami”, 
„Jarmark w Bałcie”, ponadto rysunki i grafikę. „Auto
portret” Wyczółkowskiego, fluorofortę odbitą w dwu 
lub trzech egzemplarzach, należącą do Hermana, „po
rwał” mu inny zapalony zbieracz - Leopold Wellisz. 
Od Wyczółkowskiego wiemy też, że Herman miał 
„ciekawy obraz Malczewskiego. Czterech kajdaniarzy: 
Malczewski, (Wacław) Szymanowski, Wyczółkowski, 
Kleczyński (Bohdan, malarz z Ukrainy). Wszyscy trzy
mają czarnego konia, pegaza w ruchu; nie mogą 
wsiąść, bo mają na nogach kajdany”. Wyczółkowski 
wspomina też o obrazie Szymanowskiego „Modli
twa”, który wisiał u Hermanów. Skądinąd wiemy, że 
do zbieracza należały również obrazy Chełmońskie
go, Fałata, Mehoffera, Stanisławskiego i wielu, wielu 
innych. Jest więc czego szukać, jeśli istotnie, choćby 
tylko część warszawskich zbiorów Juliusza Hermana 
ocalała z zagłady lat 1939-1945.

Andrzej Ryszkiewicz
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Plany Grudziądza
i Warszawy

MAREK SZAJERKA

statnia dekada XX w. okazała się przeło
mowa w badaniach nad początkami Gru

dziądza. W środowisku naukowym przełom zapo
czątkowała praca dr hab. Krystyny Zielińskiej-Mel- 
kowskiej Lokacja Grudziądza w roku 1291 - stu
dium historyczno-archiwalne (Toruń 1991). W pracy 
tej wyłonił się inny niż krzyżacki rodowód Grudzią
dza i jego ścisłe powiązanie z cystersami oraz z posta
cią św. Chrystiana, biskupa misyjnego w Prusach 
(pierwsza połowa XIII w.). Konsekwencje badań nad

1.2. Plany średniowiecznych 
miast: Grudziądza (1)
i Warszawy (2j

1

I■ft)

tal wpffl i

2



3. Grudziądz - tącznik między spichrzami i dawnym kolegium 
jezuickim odpowiadający położeniu Bramy Zamkowej I

4. Grudziądz - przedlokacyjna Brama św. Chrystiana
(ul. Mickiewicza 5), przebudowana w XIV-XV w. na basteję

5.6. Grudziądz - most Bramy Toruńskiej (5) i pierwszy 
pierścień z płyt ceglanych (6)

11

7. Grudziądz - most Bramy
Bocznej: widoczny podwójny 
mur arkadowy



8.9. Warszawa - most przedbramia Bramy Krakowskiej (8) i mur 
arkadowy o identycznej konstrukcji, jak w mostach grudziądzkich (9)

dziejami Grudziądza dotyczą również innych miast, 
w szczególności ziemi chełmińskiej i Pomezanii, ale 
również Warszawy.

W 1930 r. prof. Oskar Sosnowski z Politechniki 
Warszawskiej w artykule Powstanie, układ i cechy 
charakterystyczne sieci ulicznej na obszarze Wielkiej 
Warszawy wyraził pogląd, że istnieje bardzo duże po
dobieństwo między rozplanowaniem starych miast 
Warszawy i Grudziądza. Do poglądu tego nawiązy-

(zdjęcia: 3-7 - Mieczysław Kucharski, 8,9 - Marek Szajerka)

wali także inni badacze: Michał Walicki, Eugeniusz 
Szwankowski, Jerzy Frycz. Prace badawcze nad gene
zą Grudziądza wskazują, że analogie grudziądzko- 
-warszawskie nie są przypadkowe. Zagadką jest mil
czenie źródeł krzyżackich o Grudziądzu w XIII w., 
chociaż wiadomo, że istniał już w 1222 r. Badaczy 
nurtowało pytanie, do kogo należało miasto i dlacze
go nie ma o nim mowy w dokumentach krzyżackich. 
Umownie bez poparcia źródłowego pisano, że od 
około 1230 r. Grudziądz należał do Krzyżaków. 
Obecnie ta sprawa wyjaśniła się. Otóż Grudziądz na
leżał do biskupa misyjnego Prus, a następnie do 1255 r. 
był siedzibą biskupa pomezańskiego. Na przełomie 
1255 i 1256 r. biskup pomezański Ernest zamienił 
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z Krzyżakami Grudziądz na Kwidzyn i tam przeniósł 
swoją siedzibę, natomiast do tego czasu była to en
klawa biskupia w dobrach krzyżackich. Tutaj znajdu
je się pierwszy wspólny mianownik Grudziądza 
i Warszawy, bowiem miasta te nie miały charakteru 
miast otwartych, jak np. Chełmno czy Toruń, ale by
ły miastami rezydencjonalnymi.

W rozwoju fortyfikacji miejskich Grudziądz nie 
przeszedł fazy budowy wałów ziemnych i od począt
ku był otoczony murem ceglanym, łączonym polepą 
glinianą zamiast zaprawy wapiennej. Z XIII w. za
chowały się trzy bramy miejskie: Brama Wodna, 
znacznie przebudowana w czasach późniejszych, oraz 
bramy odkryte w ostatnim dziesięcioleciu: św. Chry
stiana i Boczna I (obecnie w piwnicy kamienicy przy 
ul. Mickiewicza 3). Istnieją jeszcze dwa obiekty 
świadczące o ich pierwotnej funkcji komunikacyjnej: 
łącznik między dawnym kolegium jezuickim i spich
rzem, odpowiadający położeniu pierwotnej Bramy 
Zamkowej I oraz obecne prezbiterium kościoła poje- 
zuickiego, będące adaptowaną wieżą bramną, pełnią
cą funkcję dzwonnicy dla kościoła farnego, zwaną 
Bramą Zachodnią.

Czas powstania Grudziądza ceglanego można 
określić na pierwszą połowę XIII w. Wówczas na osu
szonych przez cystersów bagnach w widłach Osy, nad 
brzegiem Wisły powstała biskupia rezydencja, obsłu
giwana przez konwersów. Taką rezydencję naślado
wali ówcześni możni, w tym książęta mazowieccy. 
Grudziądz jako zespół klasztorny i rezydencja bisku
pia przeżywał swój rozkwit w latach 1222-1255, 
szczególnie do 1245 r., kiedy władał nim biskup mi
syjny Prus, legat papieski Chrystian. Biskup ten był 
bardzo ważnym partnerem politycznym dzielnico
wych książąt i stąd należy przypuszczać, że naślado
wanie przez nich reprezentanta najpotężniejszego za
konu w ówczesnej Europie było formą nobilitacji. 
I właśnie to naśladownictwo widoczne jest w rozpla
nowaniu rezydencjonalnej Warszawy. Gdy na plan 
Grudziądza z XIII w. nałożymy plan Warszawy z te
go okresu, to okaże się on odręczną kopią planu Gru
dziądza. W obydwu wypadkach, idąc od strony zam
ków w kierunku miast, na osi znajdowały się dwa 
kwartały, które nie zostały zajęte przez budownictwo 
miejskie. W Grudziądzu był to Stary i Nowy Rynek, 
w Warszawie - kolegiata i Stary Rynek. Obecność 
centralnych rynków jest sprawą oczywistą we wszyst
kich miastach, jednak bliźniacze położenie wymie
nionych kwartałów w Warszawie i Grudziądzu jest 
zastanawiające, tym bardziej że kościoły fame w tych 
miastach powstały już po ich wytyczeniu. Pierwotne 

kościoły fame (parafialne) obydwu miast pod wspól
nym wezwaniem św. Jerzego były poza murami miej
skimi. Obydwa miasta miały także przedmieścia 
o nazwie Freta, Fryta, pochodne od słowa „bracia”. 
Szczególne znaczenie dla Warszawy ma gotycki most 
na Placu Zamkowym, którego odpowiednik znajdo
wał się w Grudziądzu. Budowę tych mostów można 
datować na XIII w. W wypadku Warszawy jej rozpla
nowanie można wiązać z osobą księcia Konrada Ma
zowieckiego, który w 1241 r. pierwszy raz wymienił 
Warszawę w dokumencie.

Przywilej lokacyjny Grudziądza z 1290 r. wymie
nia zastane fortyfikacje, fosy i bramę. Do naszych cza
sów zachowały się dwa ceglane mosty rozebranych 
150 lat temu bram Toruńskiej i Bocznej. Datowanie 
mostu Bramy Toruńskiej jest bardzo ułatwione, po
nieważ wykonano go z cegieł charakterystycznych dla 
pierwszej połowy XIII w. Na ten łuk nałożono drugi 
wykonany z grubej palcówki gotyckiej; z tej cegły wy
konano także przypory oraz inne obiekty w Grudzią
dzu datowane na XIV i XV w. Drugi most przy Bra
mie Bocznej wykonany jest tą samą techniką z cegieł 
charakterystycznych dla drugiej połowy XIII w.

Gdy w 1977 r. odkryty został w Warszawie most 
pod Placem Zamkowym, podjęto decyzję o jego od
budowie i ekspozycji. Patrząc na ten obiekt można 
żałować, że wcześniej nie zinwentaryzowano mostów 
grudziądzkich. Aczkolwiek nie ma na to bezpośred
nich dowodów, to jednak porównywalna grubość 
przęsła mostu warszawskiego z przęsłami mostów 
grudziądzkich wskazuje, że na mur arkadowy grubo
ści około 1 m nakładano drewnianą konstrukcję po
szerzającą most. Most Bramy Bocznej w Grudziądzu 
był w pobliżu słodowni, stąd też jego znaczenie go
spodarcze, i ma dwa łuki spięte razem, dzięki czemu 
większa jest jego nośność. Obecny most warszawski 
jest współczesną domniemaną rekonstrukcją, ale 
dzięki wyeksponowaniu oryginalnego muru arkado
wego ma wybitne znaczenie w skali ogólnopolskiej. 
Jeśli potwierdzą to w przyszłości dalsze badania na
ukowe, to dwa średniowieczne mosty grudziądzkie 
i most warszawski będzie można zaliczyć do najstar
szych mostów murowanych w Polsce.

Takie stwierdzenie o pionierskiej roli Grudziądza 
i Warszawy w dziele murowanego budownictwa mo
stowego jest uzasadnione, tym bardziej że w Grudzią
dzu można prześledzić całą ewolucję budownictwa 
ceglanego. Miasto to właśnie cegle, występującej pod 
określeniem gruda, czyli stwardniała ziemia, od 1222 r. 
zawdzięcza swą nazwę.

Marek Szajerka
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J
asnogórską bazylikę od 
stuleci wypełnia żarliwa 
modlitwa pielgrzymów.

Ich prośby i dziękczynienia 
za doznane laski wspierane 
byty niejednokrotnie bezcen
nymi klejnotami, przypinany
mi początkowo spontanicznie 
na cudownym obrazie. Z cza
sem klejnoty te, pochodzące 
z różnych czasów i różnych 
miejsc, posłużyły do wykona
nia sukienek nakładanych na 
wizerunek Matki Boskiej. Jed
ną z nich jest drogocenna su
kienka, zwana rubinową od 
tysięcy czerwonych kamieni 
wprawionych w zdobiące ją 
klejnoty. Wśród najcenniej
szych precjozów tego zbioru 
wyróżnia się zawieszenie 
z wizerunkiem Marii tronują
cej z Dzieciątkiem - Salvator 
Mundi.

W inwentarzu skarbca 
z 1731 r. zachował się szczę
śliwie opis tego klejnotu: 
„Sztuka szczyroztota w szmelc 
różny, w pośrodku Najświęt
sza Matka w prawej ręce trzy
mająca Pana Jezusa z świa
tem, w lewej berto, na wierz
chu dwa aniołowie koronę 
trzymają, u nóg Najświętszej 
Matki trzy kaszty, rubinów 
w tej sztuce trzydzieści ośm, 
diamentów pięć, pereł dwie 
wiszących od Jaśnie O [świe
conego] Książęcia Jmci Lu
bomirskiego wojewody kra
kowskiego." Chodzi tu o oso
bę Jerzego Dominika Lubo
mirskiego, piastującego urząd 
wojewody krakowskiego od 
1726 r., zmarłego w 1727 r. 
Daty te wyznaczają przedział 
czasu, w którym najprawdo
podobniej klejnot dostał się 
na Jasną Górę i jest to jedyny 
fakt historyczny dotyczący 
tego anonimowego dzieła ju
bilerskiego. W tej sytuacji za
gadką staje się kwestia pod
stawowa dla każdego dzieła 
sztuki, jaką stanowi problem 
autorstwa lub miejsca i czasu 
wykonania. W tym wypadku 
sam klejnot musi dostarczyć 
nam tropów do poznania je
go przeszłości.

Pierwszym śladem, jaki 
pozostawił twórca klejnotu 
jest sama jego konstrukcja. 
Zawieszenie z Marią tronują
cą jest rzadkim w zbiorach

Klejnot z Madonną
polskich przykładem klejnotu 
skonstruowanego z dwu ażu
rowych warstw, nałożonych 
jedna na drugą, skręconych 
ze sobą za pomocą maleń
kich śrubek tak, że tworzy się 
między nimi kilkumilimetrowa 
szczelina. Dzięki temu klejnot 
wydaje się lekki i delikatny 
pomimo pokaźnych rozmia
rów (9,8 x 7,6 cm). Ta charak
terystyczna cecha konstruk
cyjna jest istotna dla kwestii 
datowania i poszukiwania 
analogii dla częstochowskie
go klejnotu. Wiadomo, że ar
tystą, który wpadt na pomysł 
takiego rozwiązania kon
strukcji, byt Francuz Daniel 
Mignot, pracujący w Augs
burgu. W 1590 r. opublikował 
on serię rysunków takich 
klejnotów, wkrótce popular
nych w całej Europie. Jego 
wzory wyparły modne wcze
śniej tzw. klejnoty architekto
niczne, zwane też klejnotami 
„tabernakulum”, odlewane 
w formie plakiety o ciężkiej 
zwartej strukturze, a opraco
wane przez flamandzkiego 
złotnika Erazma Hornicka 
i wydane w 1562 i 1565 r. 
w serii jego rysunków w No
rymberdze.

Ciekawe, że twórca czę
stochowskiego klejnotu z Ma
rią tronującą połączył w nim 
nową dwuwarstwową kon

strukcję ze starym charakte
rystycznym dla „klejnotów ar
chitektonicznych” schema
tem kompozycji formalnej, 
z główną postacią flankowa
ną parą kameryzowanych pi- 
lastrów. Jak w pracach Era
zma Hornicka, postać i pila- 
stry podparte są kompozy
cyjnie trzema kasztami peł
niącymi funkcję cokołów; ca
łość osadzona jest w orna
mentalnym tle.

Obecność dawnego sche
matu kompozycyjnego może 
wskazywać na istnienie star
szego pierwowzoru, który 
klejnot częstochowski naśla
duje. Potwierdza to odnale
zienie na Węgrzech dwu ana
logicznych klejnotów z Ma
donną tronującą, których or
nament małżowinowy wyka
zuje jeszcze sztywność orna
mentu okuciowego. Pozwala 
to datować oba klejnoty na 
około 1600 r. W ewolucji 
sztuki ornament klejnotów 
węgierskich dzieli w czasie 
od form ornamentyki malżo- 
winowo-chrząstkowej klejno
tu częstochowskiego różnica 
aktywności jednego pokole
nia artystów. Stylizacja klej
notu jasnogórskiego, właści
wa sztuce wczesnego baro
ku, występuje w sztuce pol
skiej w pierwszej tercji XVII w., 
niemniej jednak na zacho

dzie Europy spotykamy się 
z nią nieco wcześniej. Na tej 
podstawie nasuwa się wnio
sek, że częstochowski klej
not na pewno wzorowany byt 
na starszym. Biorąc pod 
uwagę możliwość szybkiej 
wymiany wzorów między 
ośrodkami, dzięki dużej mo
bilności samych klejnotów 
i coraz liczniejszym od poto
wy XV w. wzornikom, można 
również przypuścić inne niż 
węgierskie pochodzenie klej
notu, co we wcześniejszej li
teraturze przedmiotu było 
przyjęte za pewnik (zob. 
E. Smulikowska, Ozdoby ob
razu Matki Boskiej Często
chowskiej jako zespół zabyt
kowy, „Rocznik Historii Sztu
ki”, t. X, 1974), zwłaszcza że 
klejnot z sukienki rubinowej 
różni się od klejnotów wę
gierskich rodzajem użytej 
ornamentyki i szczegółami 
wzoru.

Ikonografia klejnotu, fak
tycznie wykonanego w XVII w., 
niesie treści z odległych 
epok. Począwszy od IV w. 
sztuka chrześcijańska obfito
wała w obrazy przedstawiają
ce Chrystusa zasiadającego 
na tronie wysadzanym drogi
mi kamieniami. Po soborze 
Efeskim w 431 r. zaczęły po
wstawać obrazy przedstawia
jące Marię jako królową 
z Dzieciątkiem na tonie. Taki 
sposób przedstawiania Matki 
Bożej był logicznym rozwią
zaniem idei tronu Chrystusa. 
Jeżeli syn był królem, to Ma
ria była „Matką Króla”, co 
więcej - ona sama jest Tro
nem Chrystusa, którego uka
zuje światu, aby mu błogosła
wił. Dlatego św. Biskup Ger
man pozdrawia ją słowami: 
,Ave, sanctus Dei thronus".

Ten wybitnej klasy wyrób 
ztotnictwa środkowoeuropej
skiego, będący w posiadaniu 
Jerzego Dominika Lubomir
skiego i przez niego ofiaro
wany na Jasną Górę, jest jed
nym z rzadkich w skali euro
pejskiej przykładów klejnotu 
figuralnego o treściach sa
kralnych, który przypięty do 
cudownego obrazu dotrwał 
do naszych czasów.

Ewa Letkiewicz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Uzdrowisko
nadbałtyckie

północnej czę
ści litewskiego 
wybrzeża Bałty
ku leży Poląga 

(lit. Palanga), popularna 
miejscowość uzdrowisko
wa, od blisko dwóch wie
ków chętnie odwiedzana 
przez kuracjuszy, także 
z Polski (jednym z nich był 
na początku lat dwudzie
stych ubiegłego wieku 
Adam Mickiewicz). Obec
nie główną atrakcją Połągi 
jest dawna rezydencja ro
dziny Tyszkiewiczów, wy
stawiona w latach 1890- 
-1895 wśród nadbrzeżnego 
lasu sosnowego.

Zaprojektowany przez 
niemieckiego architekta 
Franza Schwechtena, duży, 
dwukondygnacyjny pałac 
zbudował Feliks Tyszkie
wicz w miejscu dotychcza
sowego, niewielkiego, kil
kakrotnie rozbudowywa
nego domu letniskowego. 
Wzniesiono go na podwyż
szeniu, do usypania którego 
wykorzystano ziemię wydo
bytą podczas kopania stawu. 
Pałac otrzymał plan podko
wy o ramionach otwartych 
w stronę dziedzińca parad
nego. Po jego prawej stro
nie zaprojektowano kaplicę 
domową na planie oktago- 
nu, połączoną z główną bu
dowlą za pomocą oszklo
nej, arkadowej galerii. Bo
gaty wystrój wnętrz pałaco
wych utrzymano w stylach 
klasycystycznym i neobaro- 
kowym. Jak we wszystkich 
rezydencjach Tyszkiewi- 
czowskich, zgromadzono 
tu liczne dzieła sztuki, bo

gate archiwum rodowe 
oraz bibliotekę, wzbogaco
ne korespondencją z Hen
rykiem Sienkiewiczem i Lu
cjanem Rydlem, odwiedza
jącymi posiadłość Tyszkie
wiczów przed wybuchem 
pierwszej wojny światowej. 
W czasie bombardowania 
przez Niemców od strony 
morza w 1914 r. pałac zo
stał uszkodzony i przepadła 
część jego wyposażenia. 
W okresie międzywojen
nym rezydencję odnowio
no. Pozostawała w rękach 
Tyszkiewiczów do końca 
drugiej wojny światowej. 
W latach siedemdziesiątych 
pałac zaadaptowano na 
Muzeum Bursztynu, z bo
gatymi, interesującymi zbio
rami, a w kaplicy ekspono
wane są nieliczne pamiątki 
rodzinne dawnych właści
cieli - przede wszystkim ze
spół fotografii z końca XIX 
i początku XX w.

Pałac położony jest 
w parku liczącym 76 ha - 
dziś ogrodzie botanicznym, 
zaprojektowanym przez 
nadwornego ogrodnika ro
dziny Tyszkiewiczów, świa
towej sławy francuskiego 
projektanta i teoretyka te
renów zielonych pochodze
nia belgijskiego Eduarda 
Francoisa Andre (1840- 
-1911), wcześniej znanego 
jako twórca ogrodów w Mon
te Carlo i Paryżu. Od chwi
li powstania park uważano 
za najpiękniejszy na Litwie. 
Andre wykorzystał istnieją
cy starodrzew, a dodatko
wo sprowadził około dwóch 
tysięcy drzew i krzewów

nie tylko gatunków wystę
pujących na północy Euro
py, ale także z krajów połu
dniowych. Park przecho
dził w naturalny, sosnowy 
las ciągnący się w kierunku

1.2.3. Pałac Tyszkiewiczów 
w Polądze: fasada (1), 
elewacja ogrodowa (2)
i widok z tarasu (3)
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plaży. Dziś, podobnie jak 
na początku XX w., służy 
jako miejsce wypoczynku 
licznych kuracjuszy tego 
najpopularniejszego (obok 
Druskiennik) litewskiego 
uzdrowiska.

Przed elewacją fronto
wą pałacu, z tarasu, zakoń
czonego balustradą tralko- 
wą z ustawionymi na niej 
wazonami, rozciąga się wi
dok na ogromny gazon ob
sadzony kwiatami z oczkiem 
wodnym pośrodku. Po od
zyskaniu przez Litwę nie
podległości na postument 
umieszczony na skraju ga
zonu na osi pałacu i prowa
dzących do niego szerokich 
schodów powróciła wielka 
figura Chrystusa z rozpo
startymi ramionami, przy
pominająca tę z Rio de Ja
neiro. Po jej lewej stronie 
znajduje się staw o nieregu
larnych brzegach, z wyspą 
usypaną pośrodku, połą
czoną z lądem dwoma 

drewnianymi, łukowato 
wygiętymi, pomalowanymi 
na biało mostkami. Po sa
dzawce, podobnie jak 
w czasach Tyszkiewiczów, 
pływa tratwa z domkiem 
dla łabędzi. Drugi staw, ze 
sztucznie usypanym na jego 
brzegu wzgórzem widoko
wym, położony jest na po
łudnie od pałacu.

Ogród na tyłach rezy
dencji obsadzono strzyżo
nymi krzewami ozdobny
mi, wśród których umiesz
czono rzeźby. Fragment te
go ogrodu zachował się do 
naszych czasów. Na trawni
kach w pobliżu siedziby 
posadzono pojedynczo lub 
w grupach rzadkie okazy 
drzew liściastych i igla
stych. W naturalnym lesie, 
nieopodal rezydencji wzno
si się kurhan zwany Górą 
Biruty, poświęcony legen
darnej matce księcia Witol
da, która powróciła do Po- 
łągi po śmierci męża -

Wielkiego Księcia Kiejstuta 
i tu została pochowana 
w 1416 r. Na szczycie kur
hanu w 1506 r. wzniesiono 
drewnianą kapliczkę dedy
kowaną św. Jerzemu, śre
dniowiecznemu patronowi 
Litwy. W 1753 r. zastąpio
no ją inną, przeniesioną 
z pobliskiej miejscowości 
Święta. Obecną, neogotyc
ką wzniesiono z czerwonej 
cegły w 1866 (1869) r. we
dług projektu K. Meyera. 
U jej stóp Eduard Andre za
projektował grotę Matki 
Boskiej z Lourdes. Figurę 
usunięto w czasach ra-

4. Mostek na stawie w parku

5. Kaplica na Górze Biruty

6. Kościót parafialny

(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska) 

dzieckich. Dopiero niedaw
no w niszy powyżej groty 
umieszczono współczesną 
rzeźbę Matki Boskiej Sied
miu Boleści - wizerunek 
otoczony szczególnym kul
tem na Litwie. Z Góry Bi
ruty, poprzez konary drzew, 
widać plażę i morze. Po 
wojnie park wzbogaciły no
we rzeźby litewskie o tema
tyce mitologicznej: figura 
Biruty u wejścia na schody 
prowadzące na szczyt góry 
oraz pełna ekspresji postać 
królowej węży Egle, wyko
nana w brązie.

Wysadzana potężnymi 
drzewami aleja wiedzie 
z rezydencji do kościoła 
usytuowanego w pobliżu 
na osi pałacu. Ta duża bu
dowla z czerwonej cegły 
w modnym wówczas stylu 
neogotyckim, ufundowana 
przez hrabiego Tyszkiewi
cza, zastąpiła dotychczasową



niewielką, drewnianą świą
tynię z XVIII w. Wzniesio
na w latach 1898-1902 we
dług projektu Karola Edu
arda Strandmana, otrzyma
ła wezwanie Wniebowzię
cia NP Marii, podobnie jak 
pierwszy kościółek. Na 
cmentarzu pozostały po
mniki nagrobne księży 
sprzed pierwszej wojny 
światowej oraz metalowy 
krzyż z 1907 r., z nowszą 
tabliczką z napisem w języ
ku litewskim. Niezwykłą, 
drewnianą kapliczkę wysta
wiono obok prezbiterium 
kościoła w 1947 r., a więc 
już w czasach radzieckich: 
umieszczono w niej figury 
Chrystusa Frasobliwego, św. 
Jerzego, św. Rocha i Matki 
Boskiej Siedmiu Boleści.

O dawnej świetności 
Połągi, do początku XVIII w. 
jedynego portu na Litwie, 
później modnego uzdrowi
ska zaświadczyć mogą licz
ne pensjonaty z pierwszej 
ćwierci naszego stulecia 
wystawione w pobliżu par
ku i usytuowane wzdłuż 
głównej ulicy miasta oraz 
jeszcze jedna fundacja Tysz
kiewiczów - dom zdrojo
wy zwany z niemiecka Kur- 
hausem. Najstarszym bu
dynkiem Połągi jest znajdu
jąca się nieopodal apteka, 
wybudowana w połowie 
lat dwudziestych XIX w. 
W okresie powojennym 
w mieście wzniesiono kil
kadziesiąt nowych obiek
tów sanatoryjnych.

W 1993 r. w prasie li
tewskiej pojawiły się wy
wiady z ostatnim dziedzi
cem Połągi - Alfredem 
Tyszkiewiczem, który po
stanowił uporządkować 
sprawy własnościowe rezy
dencji i formalnie przenieść 
prawo własności na niepod
ległe państwo litewskie.

Jolanta B. Kucharska

Fortyfikacje
Nowogródczyzny

iększości z nas 
hasło „polskie 
pamiątki na Bia
łorusi” kojarzy 

się z dworkiem w Nowogród
ku, folwarkiem w Zaosiu lub 
zamkiem w Nieświeżu. Jed
nak mało kto wie, że w cza
sach Drugiej Rzeczypospoli
tej właśnie na terenie woje
wództwa nowogródzkiego 
przeprowadzono jedne z naj
większych prac fortyfikacyj
nych, zmierzających do za
bezpieczenia wschodniej gra
nicy przed ewentualnym na
jazdem wojowniczego sąsia
da. Znaczna część wzniesio
nych wówczas budowli obron
nych przetrwała w dobrym 

z doliną Niemna, zaś połu
dniową - bagna i rozlewiska 
Polesia. Biegną przez nią 
również dwa ważne szlaki 
komunikacyjne, w przyszłej 
wojnie mogące stać się głów
nymi osiami ruchu wojsk
- tzw. Szosa Słucka (Brześć
- Kobryń - Słuck) oraz linia 
kolejowa Brześć - Baranowi- 
cze - Mińsk. Z wojskowego 
punktu widzenia obszar ten 
doskonale nadawał się do 
wzniesienia co najmniej dwóch 
pasm warownych, których 
kręgosłupami stałyby się spię
trzone rzeki, a ich skrzydła 
byłyby bezpiecznie oparte 
o tereny trudno dostępne dla 
wojsk agresora.

stanie do dziś, dając świadec
two umiejętności polskich in
żynierów wojskowych sprzed 
sześćdziesięciu lat.

Dlaczego wzniesiono je 
właśnie tutaj? Otóż, gdy spoj
rzy się na mapę, nietrudno 
dostrzec, że Nowogródczy- 
zna jest rozległą równiną, 
przeciętą na kierunku pół
noc-południe dolinami Szcza- 
ry i Serweczy. Jej północną 
granicę wyznaczają ostępy 
Puszczy Nalibockiej wraz 

Kilkanaście lat wcześniej, 
podczas pierwszej wojny 
światowej walory obronne te
renu zostały dostrzeżone 
przez Niemców, którzy wy
korzystali stabilizację frontu 
(od października 1915 r.) do 
ufortyfikowania osiągniętych 
rubieży. Do okopów i ziemia
nek dodano kojce dla broni 
ręcznej i maszynowej oraz 
schrony bierne i obserwacyj
ne. Wznoszono je z prostopa- 
dlościennych, perforowanych

1. Mapka okolic Baranowicz; 
w ramkach odcinki umocnień 
omówione w tekście (kółkami 
oznaczono poszczególne 
obiekty, zn. - obiekty 
zniszczone)

2. Plany jednego z ostrogów 
fortecznych oraz schronu 
biernego dowódcy odcinka 
koto Zaosia

3. Zmodernizowany kojec 
forteczny z pierwszej wojny 
światowej w okolicy
wsi Mielechy

prefabrykatów. W perforację 
wprowadzano pręty zbroje
niowe, po czym całość zale
wano betonem, tworząc 
w ten sposób namiastkę żel
betu. Po wojnie, w 1931 r. 
Wojsko Polskie zinwentary
zowało poniemieckie obiekty 
na całej długości byłego fron
tu - od granicy z Łotwą do 
granicy z Rumunią - przy 
czym około 2500 obiektów 
uznano za nadające się do 
dalszego wykorzystania. Reszta 
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została rozebrana przez miej
scową ludność (na Nowo- 
gródczyźnie znajdują się do 
dziś co najmniej dwa obiekty 
wzniesione z odzyskanych 
prefabrykatów: kościół para
fialny, 1937 oraz przydrożna 
kapliczka, 1933, w Darewie 
nad Szczarą). Obiekty przeję
te przez wojsko zostały za
bezpieczone przed dalszą de
wastacją, a znaczną ich część 
poddano również moderniza-

względu na bliskość pomnika 
Trzech Pochodów Polaków 
(zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 10, 1998) umownie 
nazwana „Trzy Krzyże”. Blok 
dowodzenia (konstrukcja pol
ska - w trakcie betonowania 
odciśnięto na ścianie napis 
„Twierdzą nam będzie każdy 
próg”) dobudowany został do 
niemieckiego kojca dla trzech 
ckm. Poterna prowadzi stąd 
do polskiego kojca „Jaś” (na

cji. W ścianach wykuto nowe 
otwory strzelnic, natomiast

zwa również odciśnięta w be
tonie), a dalej do drugiego

już istniejące przebudowano, 
dostosowując do polskich 

obiektu niemieckiego, bliźnia
czego z pierwszym. W skład 

standardów. Grubość ścian 
i stropów zwiększano przez 
nadlanie odpowiedniej ilości 
żelbetu, następnie obiekt tyn
kowano i maskowano. Gdy 
okazało się, że istniejące 
obiekty nie są zdolne stwo
rzyć zapory ogniowej na całej 
długości odcinka, ich linię za
częto uzupełniać konstrukcja
mi polskimi, opartymi jednak 
wciąż na wzorach niemiec
kich. Wszystkie obiekty wznie
sione na tym etapie robót by
ły niewielkich rozmiarów 
i miały zazwyczaj tylko jedną 
izbę - bojową, w której znaj
dowały się stanowiska ckm 
do ognia czołowego.

Godny zwiedzenia zespół 
umocnień pochodzących z te
go okresu znajduje się w lesie 
pod Arabowszczyzną. Składa
ją się nań trzy kojce dla broni 
maszynowej dowiązane do 
sieci okopów oraz unikatowa 
(w skali całej polskiej fortyfi
kacji) grupa warowna z ko
munikacją podziemną, ze 

grupy wchodzi również kilka 
wolno stojących niemieckich 
schronów dla piechoty obsa
dzającej pozycje połowę.

Drugi etap rozbudowy no
wogródzkich fortyfikacji wy
znacza pojawienie się w 1937 r. 
obiektów bardziej złożonych, 
całkowicie już polskiej kon
strukcji - ostrogów fortecz- 
nych do tradytorowego ognia 
ckm. Wzmocnione zostały ni
mi odcinki frontu, na których 
natarcie Armii Czerwonej by
ło najbardziej prawdopodob
ne. Były to rejony szos: Słuc- 
kiej oraz Baranowicze - La- 
chowicze, linii kolejowych: 
Baranowicze - Mińsk i Bara
nowicze - Łuniniec oraz tzw. 
Brama Horodyszcze - bezle
śny obszar między Szczarą 
i Serweczą, jedyny na tym od
cinku pozbawiony znaczą
cych przeszkód terenowych. 
Obiekty wznoszone wówczas 
miały ślepą ścianę czołową 
obłożoną kamieniami i obsy
paną ziemią. W jej narożach

4. Oryginalne przyczółki i filary 
jazu na Szczarze kolo Zagrody, 
obecnie most na trasie 
Baranowicze-Nieśwież

5. Ostróg forteczny z 1937 r. 
na odcinku Darewo

(rys. Szymon Kucharski; 
zdjęcia: 3,4 - Szymon Kucharski, 

5 - Tomasz Tymiński)

miały się znaleźć małe, obser- 
wacyjno-bojowe kopuły pan
cerne, jednak w żadnym 
obiekcie nie zdążono ich za
instalować. Ściany boczne 
tworzyły uskoki kryjące strzel
nice ckm. Ulokowane w ścia
nie tylnej wejście do obiektu 
zamknięte zostało kratą prze- 
ciwszturmową i prowadziło 
do wnętrza przez kręty przed
sionek (tzw. labirynt) bronio
ny strzelnicą rkm. Tu dopiero 
znajdowały się dwuczęściowe 
drzwi główne. W typowym 
obiekcie wnętrze składało się 
z dwóch izb bojowych ckm 
i jednego lub dwóch koryta
rzy wiodących do kopuł, bę
dących jednocześnie wyjścia
mi awaryjnymi. W obiektach 
dowodzenia dodawano izby: 
łączności i dowódcy, a także 
dodatkową, dużą kopułę ob- 
serwacyjno-bojową. Wyposa
żenie każdego obiektu stano
wiły drewniane ławki, półki 
i stoliki, a także piec, pisuar 
oraz urządzenia filtrująco- 
-wentylacyjne. Obronę przed 
atakiem gazowym zapewnia
ło utrzymywane wewnątrz 
nadciśnienie. Obiekty spe
cjalnej konstrukcji przezna
czone były dla dowódców 
wyższego szczebla oraz dla 
armat przeciwpancernych 

37 mm. Te ostatnie zapowia
dały kolejny etap rozbudowy 
pozycji, polegający na maso
wym wprowadzeniu broni 
przeciwpancernej do fortyfi
kacji. Niestety, jego realizację 
rozpoczęto dopiero latem 
1939 r., do września zdołano 
jednak ukończyć ponad 300 
obiektów fortyfikacyjnych róż
nego rodzaju.

W pobliżu folwarku Mic
kiewiczów na Zaosiu znajdu
ją się obiekty wspomnianego 
już odcinka „Brama Horo
dyszcze”. W dobrym stanie 
zachowały się dwa z nich: 
ostróg forteczny, uzbrojony 
w dwa ckm oraz schron ob
serwacyjny dowódcy odcin
ka. Wyposażony w kopułę 
pancerną, stanowi do dziś 
doskonały punkt widokowy. 
Niełatwo jest się jednak 
wczuć w rolę przedwojenne
go oficera i obejrzeć okolicę 
przez przezierniki kopuły 
pancernej - ktoś przedsię
biorczy wyrwał zeń stalową 
podłogę, co zmusza do szuka
nia punktu oparcia na wysta
jących ze ściany prętach zbro
jeniowych. W kilku pobli
skich kępach roślinności 
wprawne oko dostrzeże bryły 
betonu. Są to pozostałości in
nych obiektów „Bramy Ho
rodyszcze”, niestety, w znacz
nym stopniu zniszczonych.

Równocześnie z pracami 
fortyfikacyjnymi prowadzo
no prace hydrotechniczne. 
Wzniesione na Szczarze i Ser- 
weczy jazy miały pozwolić na 
kontrolę stanu wody w tych 
rzekach. Oprócz znaczenia 
czysto gospodarczego umoż
liwiały również spiętrzenie 
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wody na przedpolu pasma 
warownego, co znacznie 
zwiększało jego możliwości 
obronne. Do wybuchu wojny 
wzniesiono trzy jazy na Ser- 
weczy i 22 na Szczarze - 14 
w biegu górnym (Jezioro Koł- 
dyczewskie - Kanał Ogiń
skiego) i 8 w biegu dolnym 
(Kanał Ogińskiego - Nie
men). Ponieważ często sytu
owano je w miejscach trudno 
dostępnych, budowę poprze
dzało doprowadzenie kolejki 
wąskotorowej do placu ro
bót. Na końcowym odcinku 
tory biegły po drewnianym 
pomoście, który miał być jed
nocześnie szkieletem prowa
dzącej do jazu grobli. Samo- 
rozładowujące się wagony 
zsypywały materiał ziemny 
bezpośrednio pod pomost, na 
którym stały. Na końcach po
wstałego w ten sposób wału 
ziemnego wznoszono żelbe
towe przyczółki, pomiędzy 
nimi sytuowano przęsła, na 
przęsłach kładziono zaś łatwy 
do demontażu most. Gdy za
chodziła potrzeba spiętrzenia 
rzeki, pomiędzy przęsłami 
umieszczano drewniane bel
ki. Jeśli w danym miejscu rze
ka była dość szeroka i głębo
ka, stosowano przęsła o nie
typowej, składanej konstruk
cji. W razie zagrożenia każde 
przęsło wraz z fragmentem 
nawierzchni dawało się ukryć 
pod powierzchnią rzeki - po
zwalało to również utrzymać 
jej żeglowność. W wypadku 
mniejszych rzek usunięcie ja
zu było nieodwracalne - słu
żyły do tego komory mino
we, umieszczone w filarach 
i przyczółkach. O ile ostrogi 
forteczne były po ukończeniu 
prac zamykane na kłódkę 
i otaczane płotem z drutu 
kolczastego, to jazy służyły 
miejscowej ludności jako do
godne (a nierzadko jedyne) 
przeprawy na drugą stronę 
rzeki. Te z nich, które wznie
siono na uczęszczanych szla
kach komunikacyjnych, do 
dziś pełnią swą funkcję. Inne, 
uszkodzone, z rozmytymi 
groblami, niszczeją jako nie

przydatne już do niczego. Ale 
z rozmów z mieszkańcami 
nadrzecznych okolic jasno 
wynika, że nie mieliby nic 
przeciwko temu, aby władza 
uszczęśliwiła ich wieś jakimś 
mostem...

Szosa Baranowicze - Nie
śwież przecina Szczarę po 
moście wzniesionym również 
na polskim trójprzęsłowym 
jazie. Jazu broniły dwa ostro
gi forteczne. Ostróg nr 526 
(numer oryginalny, zachowa
ny na ścianie przedsionka), 
stojący w pobliskim chutorze 
Zagroda, warto zobaczyć 
przede wszystkim dlatego, że 
wojsko wzniosło go na ziemi 
będącej nieprzerwanie do 
dziś własnością tego samego 
gospodarza - Polaka, pana 
Pawia Gireja, który bardzo 
chętnie opowiada gościom 
o przeszłości regionu, zarów
no tej wojennej, jak i bardziej 
ogólnej; zna ją dobrze, bo
wiem mieszka tam od 1905 r.

Zgodnie z planem opera
cyjnym „Wschód”, w razie 
wybuchu wojny cała pozycja 
znaleźć się miała w pasie 
działania Armii „Baranowi
cze”, nie sformowano jednak 
załóg w postaci etatowych 
jednostek fortecznych. Do 
ich obsadzenia przewidziano 
20.Dywizję Piechoty (płk.Wil
helm Lawicz-Liszka), stojącą 
garnizonami w Słonimiu i Ba
ranowiczach. Jednak w mar
cu 1939 r., w obliczu zagro

żenia niemieckiego została 
ona przerzucona w rejon 
Mławy wraz z Nowogródzką 
Brygadą Kawalerii (gen. bryg. 
Władysław Anders). Jej trzy
dniowy bój w pospiesznie 
wznoszonych tam fortyfika
cjach przeszedł do legendy. 
Niewykluczone, że do obsa
dzenia pozycji mławskiej 
20.DP została wybrana nie
przypadkowo. Żołnierze, od 
lat przygotowani do walki we 
wschodnich fortyfikacjach, 
w pełni wykorzystali swe 
umiejętności w podobnej 
walce z wrogiem na zachod
niej granicy - nie pozwalając 
Niemcom zająć z marszu pół
nocnego Mazowsza, dali czas 
na przygotowanie obrony na 
linii Wisły i Narwi, zaś swój 
szlak bojowy zakończyli 
w obronie Warszawy. Tym
czasem na wschodzie prze- 
skrzydlone przez Armię Czer
woną, wycofujące się spod 
granicy oddziały Korpusu 
Ochrony Pogranicza nie zdą
żyły obsadzić umocnień. Nie 
wiadomo również nic na temat 
ich wykorzystania w Wielkiej 
Wojnie Ojczyźnianej. Jedynie 
wzniesiony w Hirowie potęż
ny tradytor artyleryjski stał 
się wówczas swoistą relikwią 
dla wsi, dał on bowiem 
schronienie wszystkim jej 
mieszkańcom, gdy przez wieś 
przetaczał się front. Mimo 
bezpośrednich trafień ciężkiej 
artylerii w strop obiektu nikt

Spotkanie z książką

Nakładem Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” w 1999 r. 
ukazała się książka Tadeusza 
Kukiza Madonny Kresowe i inne 
obrazy sakralne z Kresów w archi
diecezji wrocławskiej i diecezji le
gnickiej. Tym samym dobiega 
końca wieloletnia, pionierska 
praca autora, dokumentująca 
dzieje wizerunków Matki Bożej, 
Jezusa i świętych, które po 1945 r. 
podzieliły losy wypędzonych z oj
cowizny mieszkańców wschod
nich ziem Rzeczypospolitej i wraz 
z nimi trafiły w większości na zie- 

KRESOWE MADONNY

mie zachodnie. Wcześniej opu
blikowane zostały analogiczne 
opracowania dla obszaru diece
zji gliwickiej (Wrocław 1997) 
i opolskiej (Wrocław 1998), a tak
że monografia Wołyńskie Madon
ny i inne obrazy sakralne z diece
zji łuckiej (Biały Dunajec 1998).

Najnowszy tom ukazuje łącz
nie blisko 50 obiektów, znajdują
cych się dziś w kościołach Dol
nego Śląska i jak dawniej, tak 
i teraz otoczonych kultem i nie- 
gasnącą pamięcią. Tekstowi to
warzyszy cenna dokumentacja 

ze znajdujących się wewnątrz 
nie ucierpiał; uczestnicy tego 
wydarzenia żyją w Hirowie 
do dziś.

Już w czasie wojny rozpo
częła się dewastacja umoc
nień. Pozbawione większości 
wyposażenia i instalacji, wy
korzystywane są one jako 
nielegalne wysypiska śmieci. 
Zbieracze złomu porywają się 
nawet na nieliczne kopuły 
pancerne, te jednak są solid
nie osadzone w żelbecie. Mi
mo wszystko, podróżując 
Szlakiem Mickiewiczowskim, 
warto poznać również owe 
żelbetowe pamiątki nieco 
bliższej nam historii. Godny 
zwiedzenia jest także rozległy 
kompleks koszarowy 78.puł
ku piechoty, 26.pułku uła
nów i 9.dywizjonu artylerii 
konnej, wzniesiony naprze
ciw Dworca Poleskiego w Ba
ranowiczach, obecnie wyko
rzystany jako bloki mieszkal
ne. Także w tamtejszym Klu
bie Polskim znajdują się tabli
ce pamiątkowe ku czci zwią
zanych z ziemią nowogródz
ką oddziałów Wojska Pol
skiego, oddziałów, którym 
przyszło wypełnić swój obo
wiązek wobec ojczyzny z da
la od macierzystych garnizo
nów, z dala również od 
opuszczonych fortyfikacji, 
których obsadę miały pier
wotnie stanowić.

Szymon Kucharski

fotograficzna. W książce znajdu
je się też tabela lokalizująca 
wszystkie znane dziś obrazy 
i rzeźby przywiezione z Kresów 
- razem 147 pozycji. Tadeusz Ku- 
kiz przygotowuje obecnie tom 
ostatni, gromadzący wizerunki 
rozproszone w pozostałych pol
skich diecezjach. W ten sposób 
ukończona zostanie jedna z naj
ważniejszych prac przywracają
cych i ocalających dla przyszło
ści pamięć o kulturowym dorob
ku Kresów.

Jarosław Komorowski
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Akcja dwory

Dwór 
nad Łosośną

ył rok 1503 lub 1504, 
kiedy Wasyl Dorosz- 
kiewicz, pisarz królew
ski, otrzyma! z nada

nia Aleksandra Jagiellończyka 
ziemie leżące nad rzeką Łoso
śną. Na centrum swoich dóbr 
wybrał uroczysko Borysowsz- 
czyznę koło Wołkuszy i tam 
zbudował pierwszy dwór. Do- 
roszkiewicz miał dwóch sy
nów, Falimira i Bohufała, 
i między nich podzielił swój 
majątek. Od imienia tego dru
giego wziął nazwę ród Bouf- 
fałłów, wiele później znaczący 
w tych stronach. Kolejni na
stępcy przenieśli w drugiej po
łowie XVII w. siedzibę rodu 
do Łosośny Wielkiej. W miarę 
upływu lat dochodziło do po
działu włości, przybywało bo
wiem spadkobierców, a każde
mu z nich należały się jakieś 
dobra. W ten sposób wyod
rębniły się majątki: Łosośna 
Wielka, Łosośna Mała, Czu- 
prynowo, Wołkusze.

Nie wiemy, kiedy zbudo
wano pierwszy dwór w Łoso- 
śnie Małej (obecnie tuż przy 
granicy z Białorusią) i jak on 
wówczas wyglądał. Możemy 
natomiast wyobrazić sobie, jak 
wyglądało w XVI i XVII w. za
łożenie dworskie, analizując 
plany z XIX w., które są w po
siadaniu obecnego właściciela 
dworu - Stanisława Piotra Bil- 
mina. Charakteryzował je układ 
regularny; droga biegnąca 
z północy na południe stano
wiła jego główną oś, oddziela
jąc od siebie po trzy kwatery 
leżące z każdej strony. We 
wschodniej kwaterze central
nej znajdował się dwór i bu
dynki gospodarcze otaczające 
podwórze, reszta zajęta była 
przez ogrody.

W latach 1720-1722 Zyg
munt Bouffałł wybudował we
dług projektu nieznanego ar

chitekta nowy dwór z modrze
wia. Stanął on na nachylonym 
ku płynącej w dole Łosośnie 
zboczu doliny, zorientowany 
na kierunek północno-zachod
ni, zgodnie z zasadami budo
wy polskich dworów szlachec
kich. Takie usytuowanie bu
dynku umożliwiało optymalne 
nasłonecznienie całego wnętrza 
- słońce zaglądało przez okna 
do każdego pomieszczenia co 
najmniej przez godzinę dzien
nie. Był to ten sam dwór, który 
możemy oglądać dzisiaj. Świad
czy o tym inskrypcja znajdująca 
się na nadprożu głównych 
drzwi: „Roku Pańskiego tysiąc 
siedemset dwustego / wtorego li
stopada w nim dnia szesnastego 
/ niech Pan Najwyższy wiecznie 
będzie pochwalony / ten rym 
własnym jest kosztem szczęśli
wie skończony. ”

Wraz z powstaniem nowej 
siedziby po jej zachodniej stro
nie założono ozdobny ogród, 
po wschodniej zaś znalazły się 
ogrody użytkowe. W latach 
późniejszych na wzgórzu odle
głym o 300 m od dworu po
wstał park krajobrazowy, po
łączony z ogrodem ozdobnym, 
natomiast w ogrodach użytko
wych nasadzono owocowych 
drzew, zamieniając je w sady, 
a na ich północnym i wschod
nim obrzeżu wykopano kilka 
stawów, zaś na brzegu rzeki 
stanął wodny młyn.

W 1795 r. pojawiał się kil
kakrotnie w Łosośnie nieco
dzienny gość. Był nim król 
Stanisław August Poniatow
ski, przebywający na zesłaniu 
w Grodnie. Przyjeżdżał zwy
kle czterokonną karetą w to
warzystwie szambelana, które
go zostawiał we dworze, a sam 
błądził zamyślony po okolicz
nych polach i lasach. Dla upa
miętnienia tych wizyt wykona
no żeliwną płytę z królewski

mi inicjałami, zdobiącą po 
dzień dzisiejszy kominek znaj
dujący się w jednym z dwor
skich pomieszczeń.

Dwór nad Łosośną należał 
do Bouffałłów jeszcze w czwar
tej dekadzie XIX w. Jednym 
z ostatnich jego właścicieli, 
wywodzących się z rodu zało
życieli, był nadworny łowczy 
litewski i starosta Wierzbow
ski, Franciszek Bouffałł. Kiedy 
administratorem ekonomii gro
dzieńskiej został Antoni Ty- 
zenhauz, Franciszek Bouffałł 
związał się ze stronnictwem li
tewskim. Pozwoliło mu to, po 
wypędzeniu jezuitów z ziem 
polskich w 1773 r., na kupno 
majątku Kundzin, sąsiadujące
go z Łosośną, a należącego po
przednio do skasowanego za
konu. W ten sposób stał się 
właścicielem olbrzymich dóbr. 
W 1794 r. został marszałkiem 
szlachty powiatu sokolskiego, 
a kiedy wybuchło powstanie 
kościuszkowskie, przystąpił 
doń, stając na czele komisji po
wiatu grodzieńskiego. Po klę
sce powstania zbiegł do Czech, 
powrócił w rodzinne strony 
dopiero po kilku latach, by 
umrzeć we dworze w Łosośnie 
w 1805 r.

Nie wiadomo, w jakich 
okolicznościach Bouffałłowie 
przestali być dziedzicami Ło
sośny Małej. W 1838 r. władał 
nią już Emilian Sierzputowski, 
ale prawdopodobnie był on 
tylko dzierżawcą majątku. No
wym posesorem został generał 
Wsiewołod Apołłonowicz Sy
tin. Wprawdzie pierwszy do
kument mówiący o tym po
chodzi z 1856 r., ale znane są 
fakty, że Bouffałłowie mogli 
zostać ukarani za udział w po
wstaniu listopadowym konfi
skatą majątku, który przydzie
lono potem carskiemu genera
łowi. Kolejnemu właścicielo
wi, przebywającemu niemal 
stale na Riwierze, niepotrzeb
na była tradycyjna siedziba 
ziemiańska, zmienił więc prze
znaczenie dworu i nadał mu 
kształt domu letniskowego. 
Dobudowano wtedy półkoli
sty ganek z ośmioma kolum
nami podpierającymi pięter
ko i kwadratową gloriettę na 
dachu, we wszystkich po
mieszczeniach położono tynki 
umożliwiające wykonanie de
koracyjnych plycin, plafono
wych rozet i naściennych malo
wideł. W pokojach postawio
no kaflowe piece, a w salonie
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1. Na nachylonym ku Losośnie 
zboczu od 1722 r. stoi 
modrzewiowy dwór

2.3. W cieniu wiekowych drzew 
kryje się elewacja frontowa (2), 
a ogrodowa wychodzi na sad (3)

(zdjęcia: Katarzyna 
i Jerzy Samusikowie)

kominek zdobny w kolumien
ki. Rozebrano zabudowania 
gospodarcze, by nie szpeciły 
najbliższego sąsiedztwa, pozo
stawiając tylko oficynę i staj
nię wyróżniającą się staran
nym wykończeniem. Siłą rze
czy zmienił się też charakter 
ogrodów. Pojawiły się w nich 
nowe kwietniki, liczne klom
by, kępy krzewów i drzew 
ozdobnych, spacerowe alejki; 
coraz mniej było miejsca na 
warzywne grządki i sad. Łoso- 
śna Mała straciła nie tylko ce
chy solidnego gospodarstwa, 
ale i swoją pierwotną nazwę, 
bowiem właściciel, a za nim 
i inni poczęli nazywać ją 
„Wsiewolodowką”. Już w 1856 r.

Wsiewołod Sytin zaczął wy
zbywać się swojej majętności. 
Zrazu sprzedawał tylko zie
mię, a kiedy nacieszył się rów
nież „letnim domem”, znalazł 
nań kupca. Był nim Wiktor Sy- 
rokomla-Bilmin, który wraz 
z synami - Emilianem i Alek
sandrem - począł przywracać 
obiektowi pierwotny charak
ter. Dwór nie uległ jednak 
większym zmianom, jedynie 
w 1927 r. rozebrano cztery 
przednie kolumny ganku, 
a w 1933 r. dobudowano do 
północnej ściany werandę. 
Właścicielem Łosośny Małej 
był już wówczas Stanisław Bil- 
min, syn Emiliana, hallerczyk, 
odznaczony orderem Virtuti 
Militari podczas wojny pol
sko-bolszewickiej w 1920 r., 
kapitan 44.pułku piechoty 
Strzelców Kresowych, stacjo
nującego w pobliskim Grod
nie. Służba wojskowa nie prze
szkadzała mu odwiedzać czę
sto rodzinny dom, w którym 
zjawiała się od czasu do czasu 
córka stryja Aleksandra - Wik

toria. Młody oficer zakochał 
się w stryjecznej siostrze i mi
mo bliskiego pokrewieństwa 
poślubił ją, po uzyskaniu zgo
dy od papieża.

Kiedy w 1939 r. Sowieci 
zaatakowali Grodno, Stani
sław Bilmin bronił go już 
w stopniu majora. Po zdoby
ciu miasta przez wojsko rosyj
skie przedostał się w przebra
niu do domu, ale wkrótce zo
stał aresztowany przez NKWD 
i osadzony w jenieckim obozie 
w Kozielsku. Pisał stamtąd li
sty do żony, pozostającej 
w tym czasie w Łosośnie, do
póki nie przewieziono go do 
Katynia. W katyńskim lesie 7 
kwietnia 1940 r. podzielił los 
setek polskich oficerów. Do
glądany przez wdowę dwór 
z trudem przetrwał okres dru
giej wojny światowej. Zdewa
stowano go jednak kompletnie 
i rozkradziono w 1945 r. Lo
kalni decydenci nie pozwolili 
w nim właścicielce zamieszkać 
i musiała opuścić granice gmi
ny. Do 1957 r. gospodarzyło 
w majątku PGR, przyczyniając 
się do jego dalszej degradacji.

W latach 1960-1964 za 
sprawą wojewódzkiego kon
serwatora zabytków przepro
wadzono dość gruntowną re
nowację dworu. W jego części 
zamieszkała Wiktoria Bilmin 
z dziećmi, pozostałą zajęło 
PTTK na schronisko. Minęły 
następne lata i dworski budy-
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nek znowu nadawał się tylko 
do remontu. Wówczas w Ło
sośnie Małej zjawiła się wice
marszałek sejmu PRL, Halina 
Skibniewska. Zachwycona 
piękną okolicą, postanowiła 
doprowadzić do zbudowania 
na ziemi Bilminów wielkiego 
ośrodka wczasowego. Prawo
witych właścicieli nikt o zda
nie nie pytał. Przydzielono im 
mieszkanie w Białymstoku, 
a gdy nie chcieli opuścić Łoso
śny, zezwolono na wzniesienie 
w pobliżu dworu budynku 
mieszkalnego, ale ściśle we
dług obowiązującego wówczas 
standardowego projektu do
mu wiejskiego w wojewódz
twie białostockim. Do budo
wy ośrodka wczasowego na 
szczęście nie doszło. Przez 
wiele lat dwór pozbawiony byl 
właściwej konserwacji, rozpa
dały się zabudowania gospo
darcze, znikały drzewa z daw
nego parku. Dopiero w 1994 r. 
udało się Bilminom odzyskać 
rodową własność. Odtąd nikt 
już nie bronił im zadbać 
o niszczejący dwór. Najpierw 
wymienili przy pomocy woje
wódzkiego konserwatora za
bytków przeciekający gonto
wy dach na blaszany. Teraz na 
renowację czeka wnętrze dwo
ru, stanowiące nadal mieszka
nie pani Wiktorii Bilminowej, 
liczącej dzisiaj 95 lat.

PRZYWRÓCONY DWÓR
Jednym z nielicznych zabyt

ków Mielca jest usytuowany na 
peryferiach dworek należący 
niegdyś do rodziny Oborskich. 
Zbudowano go nad Wisloką, 
w przepięknie usytuowanym par
ku krajobrazowym z pierwszej 
potowy XIX w. Od strony zachod
niej i południowej sięga) krawę
dzi skarpy Wisłoki, która w tam
tych czasach otoczona była mo
kradłami. Od wschodu przed 
główną elewacją dworu znajdo
wał się owalny gazon, a po prze
ciwległej stronie wytyczono koli
sty kwietnik. W końcu XIX w. park 
poszerzono w kierunku północ
nym i wschodnim.

Dworek Oborskich powstał 
w XIX w. przez rozbudowę istnie
jącej tu wcześniej budowli. Do
stawiono wieże, zmieniono układ 
pomieszczeń i przebudowano 
dach, co nadało mu charakter 
eklektyczny. Byt to budynek 
drewniany o konstrukcji wieńco
wej łączonej z sumikowo-tątko- 
wą, na podmurówce z cegły. 
Ściany, z wyjątkiem zachodniej, 
szalowanej deskami, miały na
rzucaną zaprawę glinianą i byty 
pobielone. Budowlę wzniesioną 
na planie dwóch przyległych do 
siebie prostokątów nakrywał 
dach z dachówki ceramicznej, 
układającej się we wzór rombo

Katarzyna i Jerzy Samusikowie

wy. Skrzydło południo
we, częściowo pod
piwniczone, zawierało 
pomieszczenia miesz
kalne. Pięcioosiowa 
elewacja budynku, 
z dwiema wspartymi 
na portykach kolum
nami, rozwiązana zo
stała symetrycznie; 
z portyków prowadziły 
wejścia do dwóch sie
ni. Wnętrza tej części budynku 
otrzymały układ dwutraktowy 
i połączone byty z kuchnią i spi
żarnią, znajdującymi się w skrzy
dle gospodarczym, w którym po
nadto byty stajnia, wozownia 
oraz pomieszczenia mieszkalne 
służby.

Po 1944 r. dwór został znisz
czony, podobnie jak podworska 
oficyna. Na szczęście po wojnie 
go zrekonstruowano i obecnie 
bardzo przypomina budowlę 
sprzed ponad wieku.

Wojciech Mieszkowicz
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Akcja dwory Gmina
czeka na pomoc

w
można wiele zabytków 
mało znanych i mniej re
prezentacyjnych, choć o cie
kawej historii i niebanal
nych wartościach architek
tonicznych oraz plastycz
nych. W ostatnich latach, 
w trakcie przemian ustro
jowych i gospodarczych, 
dużo instytucji użytkują
cych takie pamiątki prze
szłości przestało istnieć 
lub zrezygnowało z dzia
łalności. Pieczę nad tymi 
obiektami, znajdującymi 
się często w nie najlep
szym stanie, przejęły sa
morządy, starając się, 
w miarę możliwości i po
siadanych środków, zabez
pieczać i ratować je przed 
postępującą degradacją. 
Tak właśnie postąpiły wła
dze gminy Nozdrzec w po
wiecie brzozowskim wo
bec dworu Bukowskich- 
-Potockich, znajdującego 
się we wsi Izdebki.

W gminie tej oprócz 
zabytków architektury sa
kralnej znajdują się dwa 
interesujące obiekty świec
kie: pałac Skrzyńskich 
w Nozdrzcu i wspomniany 
wyżej dwór Bukowskich- 
-Potockich w Izdebkach. 
Pałac w Nozdrzcu, poło
żony atrakcyjnie na skar
pie nad Sanem, wybudo
wany został w stylu późno- 
klasycystycznym w 1843 r. 
z inicjatywy Ludwika 
Skrzyńskiego według pro
jektu Aleksandra Fredry. 

Obecnie odrestaurowany 
i starannie utrzymany na
leży do Krośnieńskich 
Hut Szkła i służy jako 
ośrodek wypoczynkowy. 
Z kolei dwór w Izdebkach 
jest w trakcie prac zabez
pieczających i restauracyj
nych, prowadzonych dzię
ki staraniom władz gmin
nych. Położony malowni
czo w parku o powierzchni 
około 4 ha na północnym 
stoku wzgórza, wzniesio
ny został na miejscu star
szego na początku drugiej 
połowy XIX w. Eklektycz
ny, murowany z cegły, 
otynkowany, piętrowy 
z podpiwniczeniem zwró
cony jest ku północnemu 
zachodowi. Budynek po
sadowiony na planie kwa
dratu jest trzytraktowy. 
Od frontu na osi znajduje 
się pogrążony portyk ko
lumnowy i loggia na pię
trze, a po bokach ryzality 
z sześciodzielnymi oknami 
w neorenesansowym ob
ramieniu. Elewacja tylna 
ma ryzalit na osi, zaś do 
ściany północno-wschod
niej dostawiono obszerny 
taras ze schodami prowa
dzącymi do położonego 
poniżej stawu i parku, 
przez który przepływa 
potok Magiera. Dwór 
ma dach rozczłonkowany 
dwu- i czterospadowy 
o konstrukcji drewnianej 
wieszarowej i częściowo 
pła t wio wo-kleszczowej, 
kryty dachówką karpiów- 
ką. We wnętrzu na osi 
mieści się obszerna sień 
z drewnianymi krętymi

powiatach i gmi
nach wojewódz
twa podkarpac
kiego snotkać

Dwór w Izdebkach - widok 
od południa

schodami prowadzącymi 
na piętro; w sieni znajdu
je się drewniany sufit 
z fasetą.

Dwór wybudowano z po
lecenia Bonawentury Bu
kowskiego (1808-1878), 
następnie odziedziczyła go 
jedna z jego trzech córek 
- Henryka z Bukowskich 
Zaklikowa, a po niej jej 
wnuczka Anna z Myciel- 
skich Górajska, później 
Potocka. Codzienne życie 
w Izdebkach i we dworze 
na przełomie wieków opi
sał w swoim pamiętniku 
Chwile czasu minionego 
brat Anny - profesor pra
wa Andrzej Mycielski. Do 
1944 r. majątek w Izdeb
kach był własnością Anny 
Potockiej. W czasie prze
prowadzania reformy rol
nej został rozparcelowany, 
a we dworze urządzono 
ośrodek zdrowia, który 
znajdował się tu do po
czątku lat dziewięćdziesią
tych, kiedy z powodu złe
go stanu technicznego 
rozpoczęto remont. Jed
nak znaczne koszty re
montu spowodowały, że 
lecznictwo zrezygnowało 
z użytkowania budynku 
i w 1991 r. dwór wraz 
z parkiem został skomuna
lizowany na własność 
Gminy Nozdrzec i zapisa
ny w rejestrze zabytków.

(fot. Roman Matuszewski)

W ostatnich latach wła
dze gminne własnym sump
tem, przy wsparciu kon
serwatora wojewódzkiego, 
prowadzą we dworze pra
ce remontowe. Do 1999 r. 
wykonano remont dachu 
i pokrycia, wymieniono 
stolarkę okienną, trwają 
prace we wnętrzu. Pozo
stało jeszcze odnowienie 
elewacji, budowa ogrodze
nia oraz przeprowadzenie 
prac konserwatorskich 
w parku. Jednak finanse 
gminne nie są w stanie 
udźwignąć całości dal
szych kosztów odbudowy. 
Wójt i rada gminy poszu
kują firm i instytucji, które 
zechciałyby przejąć izdeb- 
ski zabytek na cele sanato
ryjne, rekreacyjne lub kul
turalne. Walory krajobra
zowe i klimatyczne okoli
cy Izdebek i samego dwo
ru, położonego w starym 
parku ze stawami i poto
kiem - są ważkimi atutami 
w tym przedsięwzięciu.

Roman Matuszewski
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Jeszcze
o Malkowie

ydaje się, że 
choć o małkow- 
skim dworze 
już pisano na 

łamach „Spotkań” (w 1986 
i 1992 r.), to jednak warto 
uczynić to po raz kolejny. 
Skłaniają do tego rozliczne 
powody: po pierwsze, obiekt 
doczekał się własnej „legen
dy”, po wtóre, jego najpraw
dziwsza historia jest równie 
mało znana, co niepospoli
ta, i wreszcie jest to historia 
- podobnie jak w wypadku 
każdego zabytku tak istot
nie splecionego z kulturą 
naszego kraju jak ten - 
wciąż frapująca.

Maików leży 14 km od 
Sieradza. Dwór został tu 

Szerokie schody wiodły do 
wejścia na osi środkowego 
portyku, podczas gdy por
tyki skrajne pełniły funkcję 
tarasów. Wszystko to przy
dało fasadzie dworu okaza
łości, tłumacząc po części 
okoliczność, że w miejsco
wej tradycji niejednokrot
nie nazywano go „pała
cem”. Jego elewacja dawa
ła ponadto powód do sko
jarzeń z budynkiem w Por- 
toferraio (na Elbie) z poło
wy XIX w. znajdującym się 
w dawnym zespole rezy
dencji Napoleona I i wznie
sionym przez spowinowa
conego z nim (poprzez 
małżeństwo z bratanicą) 

W interesującym parku 
o powierzchni około 7 ha 
i o zróżnicowanej rzeźbie 
terenu (za sprawą moreno
wych pagórków) napotkać 
można liczne zabytkowe 
okazy flory, m.in. kilkuset
letnie dęby szypułkowe, je
siony wyniosłe, sosny wej- 
mutki. Tutaj też, poza pię
trowym pawilonem dawne
go szpitala (bezstylowym), 
zabytkowym budyneczkiem 
niegdysiejszej serowni oraz 

da nadmienić, że Reymont 
w latach 1912-1913 był 
właścicielem Charhipi Wiel
kiej, położonej niedaleko 
Małkowa.

Przed drugą wojną świa
tową właścicielką majątku 
liczącego 717 ha była ko
lekcjonerka dzieł sztuki Wa
lentyna Pstrokońska (1859- 
-1939), zaś pod koniec lat 
trzydziestych - jej córka 
Maria (1880-1941), malar
ka kształcąca się pod kie

1.2. Zamurowane okna, tynk 
zdjęty z murów, zniszczone 
kolumny - to obecny widok 
elewacji frontowej (1)
i ogrodowej (2) dworu 
w Malkowie

wzniesiony około 1825 r. 
przez kasztelana sieradzkie
go, Pawła Biernackiego, 
a w końcu XIX w. stał się 
własnością Goczałkowskich 
i Pstrokońskich. Budynek 
uformowany w stylu klasy- 
cystycznym na planie pro
stokąta, posadowiony na 
wysokiej, malowniczej skar
pie, z elewacją frontową 
zwróconą ku wschodowi, 
ma wysokie podpiwniczenie 
i takież poddasze. Od fron
tu jego uroda została uwy
datniona trzema ryzalitami 
utworzonymi przez cztero- 
kolumnowe portyki (dobu
dowane w pierwszych deka
dach naszego stulecia) o do- 
ryckich, kanelowanych ko
lumnach podtrzymujących 
wsparte na belkowaniu trój
kątne szczyty. Mury ozdo
biono boniowaniem, zwień
czono tryglifowym fryzem 
i gzymsem na kroksztynach.

rosyjskiego krezusa, ks. 
Anatola Demidowa; znaj
dują się w nim liczne pa
miątki po cesarzu (tzw. Ga
leria Demidoff). I tak po
wstała legenda, skłonna 
poprzez osobę Biernackie
go - rzekomego adiutanta 
Napoleona - doszukiwać 
się związków między Mał- 
kowem a zamorską siedzi
bą cesarza Francuzów.

pergolą, ufundowany został 
przez Pstrokońskich po
mnik Władysława Reymon
ta (ponoć jeszcze za życia 
pisarza), będącego częstym 
gościem w Małkowie. Posąg 
ten, autorstwa Stanisława 
Jagmina, zniszczony przez 
Niemców, zastąpiono w set
ną rocznicę urodzin pisarza 
(1967 r.) nowym, odlanym 
w brązie popiersiem. Wypa

runkiem znanego portreci
sty, Zygmunta Andrychie- 
wicza, który mieszkając 
w Małkowie od 1921 r. 
przez wiele lat pełnił funk
cję doradcy artystycznego 
właścicielek tego majątku. 
Do częstych gości Małkowa 
należeli: Czesław Tański 
(malarz i wynalazca), Anto
ni Kanieński (rysownik „Ty
godnika Ilustrowanego”),
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3. Klasycystyczna brama 
wjazdowa z potowy XIX w.

4. Obelisk w parku poświęcony 
Zygmuntowi Andrychiewiczowi

(zdjęcia: Witold P. Glinkowski)

Stanisław Jagmin (zasłużo
ny dla rozwoju nowoczesnej 
ceramiki artystycznej), Józef 
Rapacki (malarz-pejzażysta) 
i wreszcie słynna malarka 
Mela Muter (właśc. Mela
nia Maria Mutermilch). Ma

jąc na względzie szczere za
interesowanie sztuką, jakie 
wykazywały międzywojen
ne właścicielki Małkowa, 
a także ich działania w za
kresie mecenatu artystycz
nego, można chyba przyjąć,

że miejscowość ta należała 
do miejsc nieobojętnych dla 
polskiej kultury (podobnie 
jak wielkopolski Miłosław 
Władysława Kościelskiego, 
podkrakowskie Pławowice 
Morstinów czy podwar
szawskie Stawiska Iwaszkie
wiczów).

W 1955 r. w małkowskim 
dworze oraz w budynku 
w głębi parku urządzono od
dział szpitala psychiatryczne
go z Warty, a w 1983 r. wła
ścicielem zespołu stała się 
Politechnika Łódzka. To 
właśnie jej staraniem wyko
nano nową dokumentację 
i przeprowadzono general
ny remont (stropy, więźba 
dachowa, schody, instalacje, 
komplet nowych okien, no
we skrzydło budynku w par
ku). Wreszcie w 1996 r. ca
ły zespół został sprzedany 
prywatnemu nabywcy za 
kwotę 200 tysięcy zł. Jak 
dotąd są podstawy, by przy
puszczać, że obecnej właści
cielce - reprezentującej bran
żę tekstylno-włókienniczą 
- bardziej leżą na sercu 
funkcjonalne walory poło
żonych w głębi zdziczałego 
parku zabudowań gospo
darczych (niestety bezstylo- 
wych, choć niewątpliwie 
przydatnych dla celów pro
dukcyjnych), aniżeli dobro 
wciąż zagrożonego, bezcen
nego zabytku.

Witold P. Glinkowski

KASZUBSKA WIOSKA

^Jharbrowo - to stara osada 

kaszubska leżąca nad Char- 
browską Strugą, oddalona 10 km 
od Łeby, przy gtównej drodze 
prowadzącej do morskiego ku
rortu. W 1286 r. książę Mszczuj II 
przekazał wieś biskupom wło
cławskim. W XVI w. nabył ją moż

ny ród Wejherów, a następnie 
Krokowskich. Miejscowość była 
głównym ośrodkiem Kaszubów 
nadlebiańskich. Znajduje się tu 
dwór rozbudowywany w ciągu 
wieków. Jego najstarsza część 
środkowa pochodzi z około 1660 r., 
lewa oficyna z 1844 r., a skrzydło 
z wieżą krytą hełmem z 1907 r. 
W zdewastowanym parku znaj
duje się klasycystyczna kaplica 
grobowa z pierwszej potowy XIX w. 
zawierająca trumny z okuciami 
z XVIII w., z których najstarsza 
pochodzi z 1767 r. Na wykona
nych z piaskowca dwóch slu
pach głównego wjazdu do parku 
umieszczone są herb Charbrowa 
i wizerunek piastowskiego orla 
z czasów Jana III Sobieskiego. 
We dworze mieściła się siedziba

PGR, obecnie nie jest wykorzy
stywany. Murowany barokowy 
kościół zbudowano w 1669 r. Bo

gate wyposażenie wnętrza po
chodzi z XVIII w. Warto dodać, że 
kazania w języku polskim byty tu 
wygłaszane jeszcze w drugiej 
połowie XIX w. Na cmentarzu 
znajdują się liczne stare nagrob
ki z polskimi nazwiskami. We wsi 
zachowało się kilka starych bu
dynków, m.in. dawny czworak, 
częściowo ryglowy, wypełniony 
gliną, a także dom z dachem 
naczótkowo-dymnikowym, kryty 
strzechą.

Piotr Walczak

1.2. Dwór (1) i kościół (2) 
w Charbrowie

(zdjęcia: Piotr Walczak)
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Kaplica
na Salwatorze

a salwatorskim 
wzgórzu w Kra
kowie znajduje się 
drewniana kapli

ca św. Małgorzaty. Wybu
dowana została prawdo
podobnie w latach 1680- 
-1690 na wzniesieniu, ogra
niczonym od strony połu
dniowo-wschodniej mu- 
rem oporowym, a od stro
ny północno-zachodniej 
stokiem dochodzącym do 
ul. św. Bronisławy. Teren, 
na którym znajduje się bu
dowla, porośnięty jest 
drzewami i krzewami, co 
sprawia wrażenie parko
wej enklawy. Kaplica wznie
siona jest na planie forem
nego ośmiokąta, posta
wionego na podmurówce 
z miejscowych kamieni wa

piennych, obecnie na za
prawie cementowo-wapien- 
nej. Przypuszcza się, że 
pierwotna podmurówka 
mogła być inna, bowiem 
w ciągu lat były tu wyko
nywane różne prace re
montowe. Zewnętrzne ścia
ny budowli wykonane są 
z foremnych połowizn 
drewna iglastego o śred
niej długości około 4,2 m 
i średniej grubości około 
14 cm. Połowizny strefą 
rdzeniową wbudowane 
zostały od strony wnętrza, 
a częścią obłą od strony 
zewnętrznej. Wysokość ścia
ny wynosiła około 6,2 m 
i tworzyło ją średnio około 
20 elementów. Elementy 
ścienne były wzmacniane 
dyblami, a w narożnikach 

łączących ściany ze sobą 
na zamek w kształcie zbli
żonym do jaskółczego 
ogona. Więźbę dachową 
tworzy szesnaście krokwi, 
zbliżonych kształtem do 
części owala. W kalenicy 
dach jest zwieńczony ośmio- 
boczną latarnią konstrukcji 
szkieletowej o przeszklo
nych ścianach bocznych. 
Obecnie dach nad budowlą 
pokryty jest gontem, a ścia
ny zewnętrzne obite de
skami podłużnymi przybi
tymi pionowo.

Kaplica jest obiektem 
jednoprzestrzennym. W jej 
wnętrzu znajdują się trzy 
mensy ołtarzowe i chór. 
Wejście prowadzi przez 
troje drzwi. Nad wejściem 
w ścianie wschodniej 
umieszczony jest balkon, 
który w przeszłości mógł 
pełnić funkcję ambony dla 
wiernych skupiających się 
wokół świątyni. Zarówno 
balkon, jak i drzwi wej
ściowe oraz ich ościeżnice 
są przykładem pięknej ro
boty ciesielskiej. Budowla 
ta wraz z jej detalami ar

1.2. Zdjęcie i rysunek kaplicy na krakowskim 
Salwatorze

(rys. i fot. Marian Kowalski)

chitektonicznymi jest wspa
niałą perełką dawnego 
drewnianego budownic
twa sakralnego, które za
chowało się w zwartej za
budowie dużego miasta.

Obecny wygląd kaplicy 
być może odbiega od pier
wotnego, ponieważ od 
chwili wybudowania była 
poddawana różnym pro
cesom remontowym, pro
wadzonym z większym lub 
mniejszym zaangażowa
niem konserwatorskim. 
Prace remontowe prowa
dzone były również w la
tach 1956-1957 przez kra
kowski oddział PP PKZ. 
Wykonano wówczas grun
towną naprawę elemen
tów ściennych dachu oraz 
wymieniono szalowanie 
ścian zewnętrznych z gon
tu na deski. Dokonano 
również impregnacji za
bezpieczającej przed czyn
nikami korozji biologicz
nej oraz remontu podmu
rówki. Następne prace re
montowo-konserwator
skie krakowski oddział PP 
PKZ wykonał w latach 
1987-1988. Poprzedzono 
je szczegółowymi badania
mi stanu zachowania ele
mentów i na tej podstawie 
opracowano projekt dal
szych działań. Zbadany 
wówczas przez autora stan 
zachowania obiektu uzna
no ogólnie za dobry. Stwier
dzono jedynie ubytek im
pregnatu w zewnętrznych 
elementach ścian, co wska
zuje na potrzebę wykona
nia ponownych prac im
pregnacyjnych, aby utrzy
mać ich odporność na 
działania korozyjne oraz 
zwiększyć stopień odpor
ności ogniowej. Kaplica 
czynna jest w okresie let
nim i odprawiane są tu na
bożeństwa.

Marian Kowalski
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Pałac z bastejami
Leśnicy rangę włości len
nych. Nowy pałac nie 
przetrwał jednak długo 
-został zniszczony w 1633 r., 
w czasie wojny trzydzie
stoletniej.

nął tam pierwszy drewnia- 
no-ziemny gród obronny 
śląskiej linii Piastów. Ksią
żęta śląscy byli częstymi gość
mi w Leśnicy, tu w 1201 r. 
zmarł Bolesław Wysoki, 
wnuk Bolesława Krzywo
ustego (pochowany w Lu
biążu). Jego syn, Henryk 
Brodaty, przebywał w Le
śnicy razem z dworem, wy
stawiając w grodzie liczne 
dokumenty. Zachowała się 
w nich trzynastowieczna 
pisownia nazwy tej miej
scowości: Leśna, Lesnicza, 
Leśnic, Lesnyc. W grodzie 
leśnickim przebywała rów
nież często księżna Jadwiga, 
późniejsza święta, oraz ksią
żęta: Henryk Pobożny i Bo
lesław Rogatka. W 1261 r. 
Leśnica otrzymała od księ
cia Henryka III Białego 
prawa miejskie, a pięć lat 
później ustanowiono tu ko
morę celną. Bliskość Wro
cławia wpływała jednak ha
mująco na rozwój miastecz
ka i w XVIII w. ostatecznie 
utraciło ono, w praktyce 
i tak nigdy niewykorzysty
wane, prawa miejskie.

W 1289 r. z nadania 
księcia Henryka Probusa 
właścicielami Leśnicy zo
stali mieszczanie wrocław
scy Wilherus i Johannes 
Clipeator. W pierwszej po
łowie XIV w. miejscowość 
wraz z całym księstwem 
wrocławskim została len
nem czeskim, a w 1335 r., 
po śmierci ostatniego pia
stowskiego księcia Wrocła
wia Henryka VI, przeszła

owstanie rezyden
cji książęcej w Le
śnicy datuje się na 
XII w., kiedy sta

na własność Korony Cze
skiej. Cztery lata później 
król Czech Jan Luksembur
ski sprzedał ją za 300 groszy 
praskich swojemu dworza
ninowi Gysco de Reste. Za
pewne w tym czasie w miej
scu drewniano-ziemnego 
grodu stanęła pierwsza mu
rowana budowla obronna. 
W 1412 r. dobra zakupił pa- 
trycjusz wrocławski Michał 
Bankę, który w 1420 r., po 
uzyskaniu zgody cesarza 
Zygmunta Luksemburskie
go, rozpoczął budowę oka
zalej obronnej rezydencji. 
Tworzyły ją dwa budynki 
z wewnętrznym dziedziń
cem zamkniętym z przodu 
wieżą bramną, a z tylu mu- 
rem kurtynowym. Całość 
otoczona była wałem i fo
są. Zamek ten został znisz
czony przez Husytów.

W końcu XV w. Leśnicę 
nabył Wacław Hoernig, któ
rego potomkowie w pierw
szej połowie następnego 
stulecia przebudowali za
mek na renesansową rezy
dencję. Obok niej utwo
rzono pierwsze, także 
w stylu renesansu, założe
nie ogrodowo-parkowe. 
Następną przebudowę swo
jej siedziby przeprowadził 
Henryk von Hoernig na 
początku XVII w.; nowa 
budowla ukończona zosta
ła w 1610 r. Powstał wów
czas pałac o planie prosto
kąta z okrągłymi wieża
mi na narożach. Dla pod
niesienia jego obronności 
otoczony został niskim 
murem ze strzelnicami 
i bastejami. W następnym 
roku w pałacu gościł ce
sarz Maciej II, który nadał

1. Widok pałacu od 
południowego wschodu

2. Narożna basteja 
południowo-zachodnia

(zdjęcia: Wojciech Mielewczyk)

Po tej wojnie, w 1651 r., 
Leśnicę nabył starosta Ślą
ska Horatius Conte von 
Forno, płacąc poprzednie
mu właścicielowi, Hansowi 
Heinrichowi von Korkwitz 
i jego żonie Helenie z Ho- 
ernigów, 16 tysięcy tala
rów. W rękach rodu von 
Forno Leśnica znajdowała 
się do 1733 r., kiedy Karl 
Anton von Forno odsprze
dał posiadłość wrocław
skiemu Zakonowi Rycerzy 
Krzyżowych z czerwoną 
gwiazdą. Zakon podjął ko
lejną przebudowę pałacu, 
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zlecając opracowanie pro
jektu wrocławskiemu archi
tektowi Krzysztofowi Hac- 
knerowi. Według jego pla
nów powstał barokowy pa
łac z boniowanym cokołem, 
elewacjami ujętymi w pila- 
stry i przykryty dachem 
mansardowym. Wnętrza 
otrzymały bogaty wystrój, 
którego autorami byli: sny
cerz Ehbisch, sztukator 
Christian Koch oraz kamie
niarze Jan Jerzy Orth 
z Wrocławia i Henryk Ca- 
lame z Poczdamu. W stylu 
baroku urządzono także za
łożenie ogrodowe, które 
pod koniec XVIII w. zmie
nione zostało w park natura- 
listyczny, wzorowany na 
ogrodach chińskich, ze sta
wem, wysepkami, mostkami 
i pagórkiem widokowym.

W 1752 r. w ramach 
spłat zadłużenia zaciągnię
tego na remont pałacu, po
siadłość przeszła w ręce ba
rona Ernsta F. Mudracha. 
Pięć lat później w pałacu 
przebywał król Prus Fryde
ryk II Wielki, odpoczywa
jąc po bitwie pod Lutynią 
(rozegrała się 8 km na za
chód od Leśnicy), gdzie 
pokonał wojska austriac
kie; później bywał tu jesz
cze kilka razy. W pałacu 
gościł też król Fryderyk 
Wilhelm III wraz z królo
wą Luizą, którzy zawitali 
do Leśnicy w 1800 r. 
W czasie wojen napoleoń
skich, w latach 1806-1807, 
w miejscowości kwatero
wały wojska francuskie 
i sprzymierzone z nimi od
działy bawarskie. W na
stępnym roku, podczas ob
lężenia Wrocławia, w pała
cu miał swoją kwaterę głów
nodowodzący wojsk francu
skich książę Hieronim Bo
naparte, brat cesarza.

Kolejnym właścicielem 
Leśnicy został w 1836 r. ge
nerał major piechoty i mi

nister Rzeszy, Karl Frie
drich von Wylich und Lot- 
tum. Po połączeniu tego 
majątku ze swoimi posia
dłościami w Mokrem i Ra- 
tyniu utworzył ordynację. 
Park otaczający pałac prze
budował według projektu 
berlińskiego ogrodnika Pio
tra Józefa Lenne, twórcy 
m.in. słynnych ogrodów 
królewskich w Poczdamie 
i Parku Szczytnickiego we 
Wrocławiu. Powstały wów
czas dukty widokowe, ob
szerne świetliste polany 
krajobrazowe, zbudowano 
altany, belweder, domek 
ogrodnika i oranżerię. Park 
przecięła sieć kanałów łą
czących stawy i fosę. Od 
spadkobierców Karla Frie
dricha w 1875 r. ordynację 
nabył Wilhelm zu Potbus, 
po którym w 1907 r. mają

tek przejęła jego córka 
księżna Asta von Potbus. 
Ostatnim właścicielem Le
śnicy (w latach 1935-1945) 
był siostrzeniec księżnej 
Asty, baron Ludolf von Velt- 
heim und Lottum, archi
tekt, uczeń Hansa Poelziga.

Podczas działań wojen
nych w 1945 r. pałac nie 
ucierpiał, jednak po wojnie 
jego wnętrze zostało zde
wastowane, a wyposażenie 
rozkradzione. Dzieła znisz
czenia dokonał pożar pała
cu w 1953 r.; od tego czasu 
zaczął on popadać w ruinę. 
Przed ostateczną zagładą 
uratowało go wpisanie do 
rejestru zabytków w 1962 r. 
i podjęta wówczas decyzja 
o odbudowie, którą prze
prowadzono w latach 1966- 
-1968, adaptując wnętrza 
na potrzeby domu kultury.

Odbudowa przywróciła pa
łacowi kształt nadany mu 
przez Krzysztofa Hacknera 
- barokowej budowli na 
planie prostokąta przykry
tej mansardowym dachem, 
z ryzalitami pośrodku ele
wacji wschodniej i północ
nej oraz charakterystycz
nymi półkolistymi ryzalita
mi narożnikowymi przy
krytymi oddzielnymi da
chami stożkowymi. Dojście 
do pałacu prowadzi przez 
most nad suchą fosą (zasy
pano ją pod koniec XIX w.), 
której skarpę stanowi mur 
z bastejami z XVII w. Le
śnicki zabytek stanowi 
rzadko spotykany przykład 
połączenia pałacu z fortyfi
kacjami bastejowymi, two
rząc pewnego rodzaju od
mianę założenia typu „pa
lazzo in fortezza”.

W ostatnich latach pod
jęto również rewaloryzację 
zespołu parkowego, której 
celem jest odtworzenie 
kompozycji zaprojektowa
nej przez J.P. Lenne. Planu
je się przywrócenie szaty 
roślinnej, jaka istniała tam 
w XIX w., a także rekon
strukcję zdewastowanych 
po ostatniej wojnie budow
li parkowych. Tym działa
niom towarzyszą prowa
dzone na terenie parku od 
1995 r. prace archeologicz
ne, podczas których odsło
nięto m.in. relikty studni 
z końca XIII w. oraz frag
ment nowożytnej brukowa
nej drogi prowadzącej do 
zamku. Rewaloryzacją ob
jęto także zabudowę daw
nego miasteczka, które 
włączone w 1928 r. w gra
nice administracyjne Wro
cławia stanowi dziś pełen 
uroku, choć prawie zupeł
nie nieznany, zabytkowy 
zakątek stolicy Dolnego 
Śląska.

Wojciech Mielewczyk
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W służbie
Bellony

okonywana co dwie 
godziny zmiana war
ty honorowej przy 
Grobie Nieznanego

Żołnierza w Warszawie roz
poczyna się od dużego, szare
go gmachu stojącego przy 
północnej pierzei niewielkie
go placu, noszącego obecnie 
nazwę placu gen. M. Kara- 
szewicza-Tokarzewskiego. 
Surowa, kamienna fasada 
zwieńczona płaskorzeźbą or
ła wojskowego pilnowanego 
przez dwa siedzące lwy oraz 
posterunek przy wejściu kry- 
je budynek Komendy Garni

zonu m.st. Warszawy. Podob
nie, jak inne budowle poło
żone w centrum Warszawy, 
przechodził on wiele prze
obrażeń.

Początki zabudowy tego 
obszaru sięgają lat czterdzie
stych XVIII w., kiedy z ini
cjatywy Augusta III rozbudo
wywano rezydencję królew
ską na Osi Saskiej. W jej po
łudniowej części, przy zbiegu 
ulic Królewskiej i Krakow
skiego Przedmieścia, wznie
siono stajnie i browar kró
lewski. Po przejściu rezyden
cji w 1793 r. na własność 

państwa umieszczono tu staj
nie, wozownie i kuźnie obsłu
gujące miejscowy garnizon 
wojskowy, a przebudowa do
konana przed 1836 r. nadała 
zespołowi formę klasycy- 
styczną. Według litografii 
z około 1860 r. był to budy
nek parterowy o poziomym 
boniowaniu elewacji z trzyna
stoma półkolistymi blendami 
arkad mieszczących bramy 
wjazdowe, z których trzy 
środkowe, w płaskim ryzali
cie, zaakcentowano trójkąt
nym przyczółkiem. Długie 
dwuspadowe dachy każdego 
ze skrzydeł ozdobiono cztere
ma postumentami połączony
mi ażurową balustradą.

Wzmożone represje władz 
rosyjskich po upadku po
wstania styczniowego i na
rzucenie miastu nieomal 
wojskowej dyktatury dopro
wadziły do likwidacji zabu

dowań gospodarczych i wznie
sienia na ich miejscu około 
1866 r. nowego gmachu dla 
potrzeb Komendy Miasta 
i Odwachu Wojskowego. 
Nieznany architekt zaprojek
tował go w modnym wów
czas stylu klasycystycznym 
jako trójkondygnacyjny z je- 
denastoosiową elewacją fron
tową i skrzydłami bocznymi 
sięgającymi w głąb bloku. 
Boniowany poziomo parter 
podtrzymywał pięcioosiowy 
portyk w płaskim ryzalicie, 
którego jońskie półkolumny 
wspierały trójkątny szczyt 
z płaskorzeźbą w tympano
nie. Elewacje boczne, rów
nież z boniowanym parte
rem, rozdzielono trzema 
pionami okien flankowa
nych gładkimi ścianami 
o podziale pilastrowym. Po
wagę gmachu podkreślał po
przedzający go placyk, oto-

1. Pierwotna zabudowa północnej pierzei obecnego placu 
gen. M. Karaszewicza-Tokarzewskiego

2. Widok pierwszego budynku Komendy Miasta wedtug pocztówki 
z ok. 1925 r.

3.4. Projekty przebudowy Komendy Miasta: A. Sygietyńskiego
z 1924 r. (3) i Cz. Przybylskiego z 1936 r. (4)

5. Współczesny widok gmachu Komendy Garnizonu
m.st. Warszawy

(fot. Józef Pilch)
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czony kamiennymi słupkami 
połączonymi żeliwnymi łań
cuchami.

Rozwój administracji woj
skowej w niepodległej Polsce 
skłonił Ministerstwo Obrony 
Narodowej do kolejnej prze
budowy siedziby Komendy 
Miasta. Już w 1924 r. za
twierdzono projekt sporzą
dzony przez Aleksandra Sy- 
gietyńskiego (1885-1936), 
zrealizowany w roku następ
nym. Według tej koncepcji 
uszanowano w zasadzie ist
niejący klasycystyczny budy
nek, poszerzając go jedynie 
dwoma dodatkowymi przę
słami przy skrzydłach bocz
nych, z których zachodnie 
dostawiono do budynku Są
dów Wojskowych. W anek
sach na parterze wprowa
dzono półkoliście zamknięte 
bramy przejazdowe z ozdob
nymi, kutymi kratami, na 
piętrach zaś zdwojone okna 

ujęto parami pilastrów. Nad 
portykiem środkowym nad- 
murowano poziomą ścianę 
attyki, zwieńczoną czterema 
panopliami, złożonymi z tarcz 
i zbroi husarskich. Na osi 
portyku, przed wejściem 
głównym utworzono wąski, 
prostokątny taras ogrodzony 
kamiennymi słupkami z łań
cuchami, dostępny z bocz
nych biegów schodów. Po le
wej stronie portyku otwarto 
niewielkie prostokątne wejście 
dla zmiany warty przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza.

Budowa potężnego, sze- 
ściokondygnacyjnego gma
chu Funduszu Kwaterunku 
Wojskowego, zrealizowana 
w latach 1933-1935 według 
projektu Czesława Przybyl
skiego (1880-1936) na miej
scu dawnego Domu Oficer
skiego od strony Krakow
skiego Przedmieścia, spotę
gowała dysonans z niską bry

łą Komendy Miasta, co po
ciągnęło za sobą konieczność 
uporządkowania tego zespo
łu architektonicznego dla 
podkreślenia jego militarne
go znaczenia jako głównego 
wejścia na plac Józefa Piłsud
skiego - centralne miejsce 
patriotycznych uroczystości 
w Drugiej Rzeczypospolitej. 
Zgodnie z tym założeniem 
Czesław Przybylski całkowi
cie zmienił skromną, klasy- 
cyzującą elewację Sygietyń- 
skiego na niemal monumen
talny panteon z dorycką ko
lumnadą ustawioną na bo- 
niowanym parterze, gdzie 
umieszczonego na szczycie 
ściany attykowej płaskorzeź
bionego orła wojskowego 
pilnują lwy spoczywające na 
flankujących elewację ryzali
tach, również ograniczonych 
doryckimi pilastrami. Na ta
rasie poprzedzającym wej
ście główne na miejscu słup

ków ustawiono kamienne 
kule połączone łańcuchami. 
Przebudowa ta, dokonana 
w latach 1936-1937, nieste
ty nie poprawiła architektu
ry budynku, a potężna, ale 
płaska, mimo podziału z płyt 
piaskowcowych, ściana atty- 
kowa wyrosła ponad daw
nym gzymsem koronującym 
i przygniotła cały budynek, 
nadając mu ciężki i surowy 
charakter.

Następne lata nie przy
niosły już istotnych zmian, 
poza zniszczeniem płasko
rzeźby orła w okresie okupa
cji hitlerowskiej. Po wyzwo
leniu i rekonstrukcji orła do 
budynku powróciła Komen
da Garnizonu m.st. Warsza
wy, a w latach dziewięćdzie
siątych umieszczono tu rów
nież Polowy Ordynariat 
Wojska Polskiego.

Józef Pilch
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SERBSKI OFICER

Przy bramie starego cmenta
rza w Międzylesiu, na połu

dniowo-wschodnim krańcu Ko
tliny Kłodzkiej, stoi oparta o mur 
piaskowcowa ptyta nagrobna. 
W centrum, w ozdobnym kartu
szu widnieje płaskorzeźbiona 
postać konnego żołnierza przy 
szabli, w przewieszonej przez 
ramię pelerynie i okrągłej czapie 
z pierzastą kitą. Powyżej, osa
dzona w widocznym otworze, 
znajdowała się dawniej jakaś 
metalowa plakieta, może z her
bem zmarłego. Poniżej zaś, wy
kuty egzotyczną na tym terenie 
cyrylicą, prawie już nieczytelny 
serbochorwacki napis informuje,

(fot. Jarosław Komorowski)

że 22 lutego 1758 r. w wieku 
55 lat zmart w Międzylesiu Lu
kas Gabriel Nowakowie, major 
huzarów banackich. Serbski ka- 
walerzysta trafił tu zatem jako 
oficer wielonarodowościowej ar
mii austriackiej cesarzowej Marii 
Teresy, wiodącej wówczas z Pru
sami wojnę, zwaną trzecią ślą
ską albo siedmioletnią (1756- 
-1763). Warto przypomnieć, że 
jego zapewne rodzinny Banat, 
wcześniej należący do Króle
stwa Węgier (dziś do Jugosławii 
i Rumunii), został w 1552 r. zaję
ty przez Turcję.

Wyrwana z pierwotnego usy
tuowania ptyta - pokryta porosta
mi, pochlapana farbą, a w dodat
ku używana do naklejania żałob
nych klepsydr - narażona jest 
niestety na postępujące znisz
czenie. Właściwe zabezpiecze
nie i konserwacja tak interesują
cego zabytku winny się stać pil
ną troską władz malowniczego 
miasteczka.

Jarosław Komorowski

Dworzec 
w Czyżewie

B
inię kolejową Warsza
wa-Petersburg uru
chomiono w 1861 r.

Omijała ona w odle
głości około 1 km dzisiejszą 
miejscowość Czyżew-Osada, 
nazywaną wówczas szumnie 
Czyżewo-Miasto. W rzeczy
wistości była to tylko niewiel
ka osada powstała z drob- 
noszlacheckiej części wsi 
Czyżewo Kościelne, m.in. na
leżąca do potomków założy
cieli - Czyżewskich herbu Po- 
bóg. W 1861 r. pojawiła się 
kolejna nazwa - „Stacya Dro
gi Żelaznej Czyżewo”, zapi
sywana też krócej „Stacya 
Czyżewo”, czyli dzisiejszy 
Czyżew-Stacja. Wraz z budo
wą linii kolejowej stanęły bu
dynki stacji, z których do dziś 
zachowały się dwa, przy 
czym przebudowie nie uległ 
tylko jeden - dworzec. Jest 
to zatem najstarszy budy
nek w dzisiejszym Czyżewie 
(cmentarna kaplica Małowie- 
skich pochodzi z 1868 r., 
a kościół parafialny z 1873 r.) 
i jeden z najstarszych w oko
licy. Mimo niewątpliwych 
walorów architektonicznych 
nie znajdziemy go jednak 
w Katalogu zabytków sztuki 
w Polsce, figuruje jedynie 
w spisie Zabytki architektury 
i budownictwa w Polsce Ośrod
ka Dokumentacji Zabytków 
jako obiekt z lat sześćdziesią
tych XIX w.

Zachowany dość dobrze 
dworzec jest parterowym bu
dynkiem murowanym z cegły 
i otynkowanym, o boniowa- 
nych ścianach zwieńczonych 
szerokim gzymsem i o półko
listych nadprożach otworów

drzwiowych i okiennych. 
Przykryty jest czterospado
wym dachem kopertowym, 
niegdyś krytym dachówką, 
a dzisiaj imitującą ją tłoczoną 
i pomalowaną na czerwono 
blachą, położoną w czasie re
montu przed kilku laty. W ra
mach tego remontu wymuro
wano od nowa pięć komi
nów. Sala poczekalni nie za
wiera już oryginalnego wy
stroju, ale jak dawniej ogrze
wana jest kaflowymi piecami. 
Przed około 20 laty zlikwido
wany został bufet, spadko
bierca restauracji dworcowej 
istniejącej od czasu urucho
mienia linii kolejowej. Jesz
cze około 1980 r. przed 
dworcem istniał skwer ze 
starymi drzewami (m.in. je
sionami), wydzielony stalo
wym ogrodzeniem i obwie
dziony brukowanym podjaz
dem. W ramach przeprowa
dzonej po barbarzyńsku mo
dernizacji drzewa wycięto 
i skwer zlikwidowano.

Na stacji w Czyżewie wy
siadła w powieści Emancy
pantki Bolesława Prusa pani 
Latter, wprowadzając to 
miejsce do literatury polskiej. 
Do historii stacja w Czyżewie 
weszła zaś w powstaniu stycz
niowym. W dniu 27 stycznia 
1863 r. „silny oddział po
wstańców dowodzonych przez 
Zameczka (Władysława Ci- 
chorskiego - A.K.) przybył do 
stacji Czyżewa, gdzie starł się 
ze seciną dragonów 24-ego 
pułku. W potyczce tej poległ 
Konstanty Szaniawski, były 
naczelnik wydziału w organi
zacji miasta Warszawy, oficer 
legionów polskich na Wę

grzech, Sybirak” - jak podaje 
Stanisław Zieliński w książce 
o bitwach powstania, wyda
nej w 1913 r. Potwierdza to 
akt zgonu nr 25 w księdze 
metrykalnej parafii czyżew
skiej z 1863 r., na marginesie 
uzupełniony wiadomością 
o owdowiałej żonie poległe
go. W czasie powstania stycz
niowego na trasie Warszawa 
- Petersburg jeździły składy 
ciągnięte przez parowozy 
Bórsig B-120, przypominają
ce lokomotywy znane z we
sternów, a komunikację Czy
żewa z coraz bardziej liczącą 
się Łomżą (miastem guber- 
nialnym od 1866 r.) zapew
niały tzw. karetki. Na taki po
ciąg wojskowy dokonali na
padu powstańcy. Wkrótce po 
pierwszym ataku powstań
ców Czyżewo wraz ze stacją 
zajęły znaczne siły rosyjskie 
gen. Tolla, osłaniające linię 
kolejową. Chcąc przerwać 
komunikację między Warsza
wą i Petersburgiem, urządzo
no zasadzkę pod Kietlanką. 
Dokonał jej oddział powstań
czy Ignacego Mystkowskie- 
go, jednak była to bitwa prze
grana. Powstańcy ponieśli 
w niej znaczne straty - m.in. 
poległa duża część kadry do
wódczej. Dwóch poległych 
lub ciężko rannych dowód
ców powstańczych Rosjanie 
zabrali do pociągu, który cof
nął się do Czyżewa. Akt zgo
nu Władysława Ostaszew
skiego, martwego już na pla
cu boju lub zmarłego w wa
gonie, zapisano pod nr.47, ja
ko miejsce zgonu podając 
Stacyę Czyżewo. Akt zgonu 
Leopolda Plucińskiego zapi
sano pod nr.48 w Czyżewie 
Mieście. Prawdopodobnie cięż
ko ranny został wzięty z wa
gonu na przesłuchanie, któ
rego już nie przeżył. Wszy
scy trzej powstańcy odnoto
wani w aktach metrykalnych 
czyżewskiej parafii pocho
wani zostali w nieznanych

30



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

miejscach na świeżo powsta
łym miejscowym cmentarzu. 
Pozostałych z bitwy pod Kie- 
tlanką pochowano na cmen
tarzu w Zarębach Kościel
nych. Nie koniec na tym dra
matycznych wydarzeń z cza
su powstania styczniowego. 

tersburga, i jednym z pocią
gów jechało około 600 żoł
nierzy. Maszyna z wagonem 
rekonesansowym, które dla 
pewności wysyłano zwykle 
10 minut przed właściwym 
pociągiem, przeszły bez prze
szkód po odbitych szynach, 

dłem i poszedłem piechotą za
chodząc tak, aby do wagonu 
wsiąść od pola. Bilet kupił mi 
Eustachy...”. A więc była tu 
kasa biletowa, mieściła się 
w budynku dworcowym (tak 
samo, jak dziś), kryjącym się 
tu pod ogólnym określeniem 

kami w 1920 r., drugiej woj
ny światowej oraz walk par
tyzanckich z Rosjanami i pol
ską władzą ludową. Atakowa
na bywała linia kolejowa 
w okolicy i podążające nią 
pociągi oraz sama stacja; ra
bowano kasę dworcową.

Dworzec dawnej Kolei 
Warszawsko-Petersburskiej 
w 1998 r.

(fot. Adam Krajewski)

W niewielkiej odległości od 
miejsca przegranej bitwy je
den z budników kolejowych 
należących do organizacji po
wstańczej sam urządził zasadz
kę kolejową 1 czerwca 1863 r. 
Oddajmy znowu głos S. Zie
lińskiemu: „odbił szyny na 
nasypie, połączył je długą li
stewką, której koniec trzymał 
ukryty w olszynie i tak czekał 
pociągu z wojskiem. Wówczas 
sprowadzano gwardyę z Pe- 

ukryty zaś budnik, po prze
puszczeniu tego rekonesansu, 
ściągnął w bok szyny z nasy
pu, a wskutek tego, gdy nad
jechał pociąg z wojskiem, 
spadł z nasypu, druzgocząc 
się w kawałki. Pozostała tylko 
jedna masa ciał i szczątków 
wagonów. Obywatel, który 
tak pomścił klęskę Mystkow- 
skiego, uszedł szczęśliwie. ”

Skąd jednak pewność, że 
budynek stacji istniał w czasie 
powstania styczniowego? Bez
pośrednich dowodów nie 
udało mi się odnaleźć. Jego 
istnienie potwierdzają wspo
mnienia powstańca Pawła Po
wierzy: „Przed stacją wysia- 

stacja. Drugim pośrednim 
dowodem jest akt małżeń
stwa z 1863 r., zawarty po
między córką jednego z wyle
gitymowanych właścicieli czę
ści wsi Czyżewo-Chrapki a Sta
nisławem Szymanowskim „na 
Stacyi Czyżewo przy drodze 
żelaznej w obowiązku kucha
rza zamieszkałym”. Musiała 
więc istnieć już wówczas re
stauracja dworcowa łub przy
najmniej bufet, a wraz z nim 
dworzec.

Stacja kolejowa w Czyże- 
wie jeszcze wielokrotnie znaj
dowała się w wirze wydarzeń 
wojennych: pierwszej wojny 
światowej, wojny z bolszewi- 

Dworzec kolejowy Czyżewa- 
-Stacji pozostaje obecnie nie
co przytłoczony brzydotą dzi
siejszego otoczenia, w tym 
postawionych później budyn
ków, wśród których nadal 
wyróżnia się szlachetną pro
stotą bryły, choć jego mury 
stopniowo niszczeją na sku
tek zawilgocenia. Żadna ta
blica nie upamiętnia drama
tycznych wydarzeń z powsta
nia styczniowego. Na cmen
tarzach w Czyżewie i w Zarę
bach Kościelnych pochowani 
tam powstańcy też nie docze
kali się upamiętnienia...

Adam Krajewski
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Jatki w Radomsku
nie na terenie baru część 
ścian ma konstrukcję mu
rowaną. Wprowadzenie 
do budynku nowej funkcji 
gastronomicznej zmieniło 
nieco jego pierwotny wy
gląd i układ konstrukcyj
ny. Na pewno nie naj
szczęśliwsze jest użycie sei- 
dingu do obłożenia ele
wacji od ulicy, ale właści
ciele nie mogli poradzić 
sobie z wilgocią niszczącą 
tynk. Należy się więc cie
szyć, że radomszczańskie 
jatki przetrwały do na-

1. Ogólny widok dawnych 
jatek

2. Narożnik z barem 
gastronomicznym

3. Żeliwna studnia w podwórku

pobliżu kościo
ła św. Lamberta 
przy ul. Przed
borskiej nr 10 

w Radomsku znajduje się 
budynek dawnych jatek. 
Pierwotnie ozdobna kuta 
brama odgradzała posesję 
od ulicy, dziś pozostało 
z niej jedno skrzydło. Bu
dynek ma formę nieregu
larną, dostosowaną do 
kształtu działki. Zbudo
wał go Franciszek Oczkow- 
ski w latach dziewięćdzie
siątych XIX w. W jatkach 
- małych mięsnych sklepi
kach — sprzedaż odbywała 
się przez okienka z za
mknięciami obitymi bla
chą. Po ich opuszczeniu 
tworzyły się lady. Obecnie 
tylko w jednym pomiesz
czeniu czynna jest mięsna 
jatka, front zajął bar, a po
zostałe służą jako po
mieszczenia gospodarcze 
i pomocnicze sklepów na 
tej posesji. Elewacja bocz

na budynku zachowała się 
prawie całkowicie. Dwu- 
nastoosiowa ściana parte
rowa podzielona jest ryt
micznie powtarzającymi 
się otworami, zamknięty
mi dekoracyjnymi łukami 
odcinkowymi, dach jest 
dwuspadowy, z silnie wy
suniętym okapem. Ozdob
nie wycięte krokwie opar
te są na płatwi podtrzymy
wanej zastrzałami. Te ele
menty więźby dachowej 

dodatkowo nadają rytm 
elewacji.

Ściany zewnętrzne od 
podwórza i od frontu są 
murowane z cegły i tyn
kowane, zaś od tyłu - 
drewniane o konstrukcji 
słupowo-ryglowej, obite 
deskami na sztorc. Ściany 
wewnętrzne pierwotnie 
były w formie przepierzeń 
o konstrukcji drewnianej 
słupowo-belkowej, obitej 
deskami pionowo, obec

(zdjęcia: Ewa Gwóźdź)

szych czasów i są użytko
wane. Może w przyszłości 
będzie możliwe lepsze 
wyeksponowanie również 
innych domów w tym po
dwórku oraz starej studni, 
wciąż jeszcze pełniącej 
swą funkcję.

Ewa Gwóźdź
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Akcja cmentarze Zapomniany 
nagrobek

ginalnej pisowni. Błędy są 
zapewne wynikiem tego, że 
tekst wykuwał niemiecki ka
mieniarz, który przecież nie 
znał języka polskiego. Zapi
sane na jakiejś kartce słowa 
były dla niego obce, ale i tak 
pozostawił, dzięki towarzy

szom broni Wincentego Kró
lika, interesujący zabytek 
sztuki sepulkralnej:

S.P.
Wizenti Krulik

imarl dnia 26/XI 1918 r. 
Na Pamiatke 

drogiemu Towazysowi

eżąca na uboczu, 
poza głównymi szla
kami, Sobota w po
bliżu Lwówka Ślą

skiego, nie przyciąga wielu 
miłośników zabytków i hi
storii. Szkoda, bo znajdują 
się w niej ruiny gotyckiego 
kościoła z kilkoma całopo- 
staciowymi płytami nagrob
nymi, pozostałości niemiec
kiego cmentarza, neogotyc
kie mauzoleum rodziny hr. 
von Nostitz. Pałac, niestety, 
nie dotrwał do naszych cza
sów, jednak zainteresował 
mnie zachowany nagrobek 
z 1918 r.

Przykościelny cmentarz, 
otoczony kamiennym mu- 
rem, jest bardzo zaniedbany 
i zarośnięty krzakami. Nie
mieckie groby są zniszczone, 
kamienne płyty, tablice, epi
tafia leżą porozrzucane, na
wet fragmenty płyt z XVIII w. 
są porozbijane i zapewne 
trudno byłoby złożyć z nich 
całość. Zwraca jednak uwa
gę prosty, solidny, kamienny 
pomnik stojący po północnej 
stronie ruin kościoła w po
bliżu muru. Wysokość po
mnika ponad ziemią wynosi 
164 cm. Pierwotnie zwień
czony był krzyżem, po któ
rym zostało jedynie wykute 
wgłębienie w górnej części. 
Wprawdzie pomnik zacho
wał się w niezłym stanie, ale 
widać, że nikt o niego nie 
dba. A szkoda, bo przecież 
nie ma zbyt wielu poloników 
z tego okresu na tych tere
nach, warto więc te, które 
są, otoczyć opieką.

Niżej podaję tekst z po
mnika, z zachowaniem ory-

Pomnik na przykościelnym cmentarzu
(fot. Romuald M. Łuczyński)

Wcasie Światowej 
Zawieruchi w Niemieckiej 

Niewoli
Potak Cienskich 

Cierpieniach 
Spokui jego dusy Proszę 

Zmuwic 
Zdrowaśz

Poniżej znajduje się napis 
w języku niemieckim, a po 
drugiej stronie pomnika inny 
wykuty cyrylicą oraz po nie
miecku:

Russischer 
Kriegsgefangener 
Feodor Zigankow 

f. d. 29. Novbr. 1918.
W ten oto sposób pod 

jednym pomnikiem, niemal 
w jednym grobie, na nie
mieckim cmentarzu spoczął 
żołnierz polski i rosyjski. 
Obaj zmarli kilkanaście dni 
po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej, na obcej 
sobie ziemi. Jeden nie docze
kał wolnej Polski, drugi no
wego ustroju w Rosji. A mo
że odnajdą się potomkowie 
zmarłego w niemieckiej nie
woli Wincentego Królika?

Romuald M. Łuczyński

PAMIĄTKA WSPÓŁZAWODNICTWA

W porównaniu do liczby odbudo
wanych obiektów i rangi no

wych stołecznych arterii, przebitych 
w ciągu pierwszych pięciu powojen
nych lat, liczba zachowanych śladów, 
mówiących o atmosferze tamtych 
dni, przebiegu prac czy ludziach bio- 
rących w nich udział jest przerażają
co mata. 0 trudzie i poświęceniu ca
łego społeczeństwa polskiego przy
pomina m.in. lakoniczne hasło „Cały 
naród buduje swoją stolicę" umiesz
czone na budynku u zbiegu Nowego 
Światu i Alej Jerozolimskich czy tabli
ca z nazwiskami budowniczych Trasy 
W-Z tuż przy wylocie tunelu. Jeszcze 
mniej śladów zachowało się o udzie

lonej miastu pomocy zagranicznej. 
Na jeden z nich natrafiłem dość przy
padkowo w samym sercu Warszawy, 
tuż przy ruchliwej ul. Koszykowej.

Zorganizowane grupy młodzieży 
zagranicznej często brały udział przy 
odgruzowywaniu Warszawy. Na sto
łecznych ulicach pracowali m.in. mło
dzi Słowacy, Bułgarzy, Czesi i Wę
grzy, choć nie brakowało ochotników 
rodem z Paryża czy Sztokholmu. Jed
nak najbardziej aktywni i najliczniejsi 
byli w 1946 r. Jugosłowianie, wyróż
niający się spośród innych swym 
ogromnym zaangażowaniem, co zo
stało docenione przez ówczesne wła
dze Warszawy w połowie sierpnia 

1946 r., kiedy na skwerze w południo
wym narożniku placu Starynkiewicza 
stanął pamiątkowy głaz. Wyryty na 
nim napis głosił wszem i wobec, że 
„W ODBUDOWIE WARSZAWY/WZIĘ
ŁO UDZIAb'107 MŁODYCH OBYWA- 
TELI/BRATNIEJ JUGOSŁAWII./ DLA 
UPAMIĘTNIENIA ICH PRACY/POŁO- 
ŻONY ZOSTAŁ TEN KAMIEŃ/DNIA 
17 SIERPNIA 1946 R.". Napis ten 
przetrwał kolejne lata w zapomnieniu 
tylko dzięki przykrywającej go tablicy, 
która już nie istnieje. Może ktoś 
z Czytelników zna więcej szczegółów 
o tym ciekawym epizodzie w powo
jennej historii Warszawy?

Filip Karoński
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Zaglądanie do wnętrz
obrazów

oryginałom. Jednak nie 
można powiedzieć, że 
przywróciliśmy tym obra
zom ich całkowity dawny 
blask, że wyglądają, jakby 
dopiero zeszły ze sztalug. 
Udało nam się raczej po-

artysty, a więc: przemalo
wania, retusze czy też nie
udane reperacje.

Po zdjęciu starych wer
niksów z obrazu „Wenus 
i Amor” Parisa Bordone 
skóra bogini stała się bia-

kolekcji 35 dzieł wenec
kich mistrzów lub z We
necją związanych, pocho
dzących z XIV-XVIII w. 
Potem nastąpiło pięć lat 
mozolnej pracy, cały sztab 
ludzi poddawał obrazy 
szczegółowym badaniom, 
w których uczestniczyli 
historycy sztuki i konser
watorzy z kilku ośrodków 
naukowych w kraju, prze
świetlali je fizycy z Insty
tutu Energii Atomowej 
w Świerku, analizowali 
chemicy z Instytutu Che
mii i Techniki Jądrowej 
w Warszawie. Efektem 
żmudnych prac była nie
codzienna wystawa „Sere- 
nissima. Światło Wene
cji”, ukazująca zmiany, ja
kie zaszły w weneckich 
płótnach po przebytej 
konserwacji. Jeszcze pięć 
lat temu w muzealnej Ga
lerii Sztuki Włoskiej moż
na było oglądać stare 
płótna, lecz wyglądały 
one zupełnie inaczej. Po 
konserwacji obrazy Lo
renzo Veneziano, Bernar
do Strozziego, Pietro della 
Vecchi, Parisa Bordone 
zajaśniały kolorami. Dzie
ła weneckich mistrzów 
słynęły z wirtuozerii 
warsztatowej, lecz przede 
wszystkim z bogactwa ko
lorów, które osiągali arty
ści, stosując wyszukane

uzeum Naro
dowe w War
szawie wydzie
liło ze swojej

techniki i rzadkie materia
ły, w płótnach odbijała się 
świetność i przepych Re
publiki Weneckiej, wszak 
serenissima znaczy najjaś
niejsza, pełna blasku.

„W pierwszej kolejnoś
ci oczyściliśmy obrazy 
z żółtego welonu wernik
su, który zabezpiecza ma
lowidła, lecz najszybciej 
żółknie i brązowieje - mó
wi Grażyna Bastek z war
szawskiego Muzeum Na
rodowego. Następnie usu
nęliśmy zmiany wprowa
dzone przez dawnych re
stauratorów i konserwato
rów, niekiedy w XVIII lub 
XIX w. Chodziło o to, aby 
płótna stały się najbliższe 

kazać ich przybliżony wy
gląd pierwotny wraz z tym, 
co pozostawił na nich czas”.

Obrazy ulegają natu
ralnym procesom starze
nia się, działa na nie czas, 
jak na ludzkie organizmy, 
w rezultacie pęka ich po
wierzchnia, farby bledną 
bądź ciemnieją albo stają 
się niemal przezroczyste, 
a niektóre w ogóle zmie
niają barwę. I tych proce
sów nie zdoła zatrzymać 
żadna ludzka ingerencja. 
Na weneckich płótnach 
po zabiegach konserwa
torskich pozostała natu
ralna patyna, natomiast 
usunięto z nich wszystko, 
co nie było zamierzeniem

1. „Wenus i Amor” Parisa 
Bordone

ła, palce i kolano różowe, 
brzuch miękki i wypukły. 
Nastąpiło także rozjaśnie
nie tonacji pejzażu, ożyły 
zwłaszcza błękity. Dalsze 
prace nad tym płótnem 
przyniosły nowe niespo
dzianki. Jego właścicielem 
w XVII w. był sir Peter Le
ly, który zwykł retuszo
wać obrazy ze swojej ko
lekcji. Ponadto polecił on 
malarzowi nanieść takie 
poprawki, które wydoby
łyby krągłość kształtów 
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Wenus i upodobniły ją 
do kobiet Rubensa. Ob
raz Bordone znajduje się 
w Muzeum Narodowym 
w Warszawie od 1946 r., 
gdzie trafił w ramach po
wojennej rewindykacji

wraz z transportem in
nych dzieł z Niemiec; 
wcześniej należał do Hit
lera i Góringa. Badacze 
doszli do wniosku, że po 
1943 r. obraz uległ prze
malowaniu, czerwona 

2. „Portret weneckiego 
admirała” Jacopa Tintoretta

3. „Nawiedzenie” Bernardo 
Strozziego

(zdjęcia: Wiesław Wudzki) 

draperia, na której spo
czywa Wenus, została 
podniesiona do góry i nie
co przysłoniła ciało bogi
ni. Tym razem chodziło 
o to, żeby odchudzić jej 
bujne kształty, bowiem 
w latach czterdziestych 
XX w. kobiety miały być 
szczupłe i wysportowane.

Z obrazu Bordone 
zdjęto prawie wszystkie 
warstwy nie należące do 
oryginału, znikły popraw
ki wykonane w naszym 
stuleciu, a także wcześ
niejsze. W trakcie badań 
okazało się, że obraz był 
mniejszy - ktoś w XIX w. 
dosztukował na górze i na 
dole pasy płótna i doma
lował fragmenty pejzażu. 
W czasie obecnej konser
wacji nie odcięto tych pa
sów, tylko przysłonięto je 
ramą, przez co Wenus 
„zbliżyła się” do widza.

Sensacyjnego odkrycia 
dokonano badając „Por
tret weneckiego admira
ła” pędzla Jacopa Tinto
retta. W Ośrodku Reakto
rów Badawczych w Świer
ku poddany on został au- 
toradiografii neutrono
wej. Polegała ona na na
promieniowaniu obrazu 
wiązką neutronów z reak
tora atomowego i zareje
strowaniu na błonach 
rentgenowskich produktu 
rozpadu izotopów pro
mieniotwórczych. Radio
gramy ujawniły etapy 
powstawania malowidła, 
zmiany kompozycyjne, 
a nawet sposób prowa
dzenia pędzla przez arty
stę. Badania w Świerku 
miały charakter uzupeł
niający inne metody: zdję
cia rentgenowskie, reflek- 
togramy w podczerwieni, 
zdjęcia w ultrafiolecie, 
chemiczne i fizyczne ana
lizy próbek pobranych 
z obrazu. Dopiero zesta
wienie wyników tych 
wszystkich badań pozwo
liło poznać tajemnicę 
warsztatu malarza. Otóż 
pod wizerunkiem admira
ła floty weneckiej Girolo- 

mo Zane ukazał się por
tret młodego mężczyzny. 
Artysta namalował jego 
głowę, beret, kołnierz, na
stępnie jednak zmienił 
kształt głowy (dodając 
brodę) oraz krój kołnierza 
- długi i prosty na krótki 
z frędzlami. Co było tego 
powodem? Nie wiadomo. 
Może zawiódł klient, a in
nemu pilnie zależało na 
portrecie...

Tę nowoczesną i kosz
towną metodę zastosowa
no również przy bada
niach: „Fantazji architek
tonicznej” Michaele Ma- 
rieschiego, malarza wido
ków Wenecji z XVIII w., 
„Autoportretu na tle ar
chitektury fantastycznej” 
Bernarda Bellotta oraz 
„Nawiedzenia” Bernardo 
Strozziego. W czasie za
glądania do wnętrza obra
zu Strozziego okazało się, 
że „Nawiedzenie” nie 
przetrwało do naszych 
czasów w swym pierwot
nym formacie. W prze
szłości ze znacznie więk
szego poziomego malowi
dła wycięto część, do któ
rej nieznany restaurator 
domalował niektóre frag
menty, tworząc nową pio
nową kompozycję i to 
w sposób daleki od spon
tanicznego i swobodnego 
stylu Strozziego. W jakim 
celu? Tego również nie 
wiadomo. Być może cho
dziło o utrafienie w gust 
właściciela. A może obraz 
był zniszczony, więc po 
prostu namalowano na 
nim nowy fragment, zu
pełnie nie dbając o te szla
chetne resztki, jakie pozo
stawił pędzel Strozziego?

Hanna Markert
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- muzeum
Szwecja

ednym ze znaczą
cych kierunków prac 
naukowych prowa
dzonych w Szwecji 

w XIX w. były badania języ
koznawcze. Grupa studen
tów z założonego w 1668 r. 
uniwersytetu w Lund posta
wiła sobie za cel zapisanie 
dialektów Skanii. Działalność 
pod hasłem „ocal rzeczy dla 
Skanii” zaowocowała po
wstaniem zbioru strojów lu
dowych, narzędzi i sprzętów. 
W celu uzyskania szerszego 
poparcia lokalnych społecz

ności, powiększenia kolekcji 
i zebrania funduszy na tę 
działalność organizowano 
wystawy oraz przedstawienia 
teatralne w ludowym dialek
cie. Studenci, wśród których 
znajdował się syn pastora 
Georg Karlin (1859-1939), 
zgromadzeni w Noc Święto
jańską (Midsommar) 1882 r. 
na plebanii w Huaród, wsi 
położonej w północno-wschod
niej Skanii, postanowili zało
żyć stowarzyszenie, które 
przez „połączenie wszystkie
go, co mogłoby służyć przed-

1. Wzniesiony 
w latach 1853- 
-1854 Biaty 
Dom, przez 
który prowadzi 
główne wejście 
do muzeum

2. Zbudowany 
w 1853 r. 
budynek 
dawnych stajni 
Białego Domu

3. Plebania
z Vastra Vram 
z lat 1755-1758

4. Na pierwszym planie chata 
dzierżawcy z Bosmala
z ok. 1850 r., za nią po prawej 
zagroda z XVII-XVIII w. z parafii 
Jamshóg

5. Znajdujący się
w sąsiadującym z muzeum 
kwartale Lund, zbudowany
w 1815 r. sklep towarów 
kolonialnych Larssona

(zdjęcia: 
Małgorzata Drożdź-Szczybura)
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stawieniu przekształceń kul
tury od najwcześniejszych 
czasów do dnia dzisiejszego” 
dawałoby żywy obraz życia 
zwykłych ludzi mieszkają
cych zarówno w przeszłości, 
jak i obecnie w prowincjach 
południowej Szwecji. Po
wstało Towarzystwo Historii 
Kultury Południowej Szwe
cji, liczące w 1882 r. 20 
członków. Sto lat od jego za
wiązania do Towarzystwa 
należało 26 000 osób zarów
no ze Szwecji, jak i z innych 
krajów.

W roku swojego powsta
nia Towarzystwo założyło 
Muzeum Historii Kultury Po
łudniowej Szwecji - Kultu- 
ren. Sekretarzem Towarzy
stwa oraz opiekunem zbio
rów został, wspomniany już 
wcześniej, Georg Karlin. 
Opracowano program dzia
łalności muzeum, którego 
naczelnym zadaniem miało 
być przedstawienie kultury 
czterech głównych warstw 
społecznych: szlachty, miesz
czan, duchowieństwa i chło
pów zamieszkujących trzy 
prowincje południowej Szwe
cji: Smaland, Skanię i Blekin- 
ge. W latach dwudziestych 
XX w. zarówno muzeum, jak 
i Towarzystwo poszerzyło 
krąg swoich działań i zainte
resowań terytorialnych, głów
nie w zakresie prezentacji 
kultury tamtejszych miesz
czan, o prowincję Halland. 
W 1890 r. Kulturen zakupiło 
działkę w centrum Lund, zlo
kalizowaną w pobliżu kate
dry i uniwersytetu, zwaną 
dzisiaj „starą działką”. Na 
działce znajdują się obiekty: 
zakupiony w 1926 r. Biały 
Dom, stajnie, domy miesz
czan z XVI-XVIII w. oraz bu
dynki zaprojektowane przez 
Klausa Anshelma w 1957 
i 1961 r.; stanowią one dzi
siaj miejsca prezentacji róż
norodnych kolekcji. Pocho
dzące z XIX w., charaktery
styczne dla zabudowy Lund, 
parterowe i jednopiętrowe 
domy zostały objęte ochroną 
konserwatorską zarówno na 
terenie muzeum, jak i przy 

bezpośrednio sąsiadujących 
z nim ulicach i kwartałach 
miasta. Dzięki takiemu zabie
gowi nie jest widoczna wy
raźna linia podziału pomię
dzy miastem i muzeum. 
W muzeum zachowano póź- 
nobarokową wielkopańską 
rezydencję oraz dom uniwer
syteckiego wykładowcy hi
storii i łaciny Andersa Otto 
Lindforsa. Kulturen wykupi
ło też w 1962 r. znajdujący 
się w jego sąsiedztwie, wznie
siony w 1815 r. budynek, 
w którym mieścił się i na
dal mieści w odtworzonym 
i odrestaurowanym wnętrzu 
z XIX w. sklep towarów ko
lonialnych Larssona.

Udostępnione zwiedzają
cym w 1892 r. Muzeum Hi
storii Kultury w Lund ukie
runkowane jest przede 
wszystkim na działalność dy
daktyczną i popularyzator
ską. Prowadzone są tu wykła
dy i ćwiczenia z muzealnic
twa, sztuki ludowej i historii 
architektury dla studentów 
uniwersytetu oraz lekcje dla 
uczniów szkół średnich. To
warzystwo Historii Kultury 
Południowej Szwecji, współ
pracując z uniwersyteckimi 
pracownikami naukowymi, 
propaguje kulturę ludową, fi
nansuje i popiera samorodną 
ludową twórczość, a także, 
w nielicznych wypadkach, 
specjalistyczne badania tere
nowe. Muzeum od 1911 r. 
wydaje rocznik „Kulturhisto- 
riska Meddelanden”, który 
w 1935 r. zmienił nazwę na 
„Kulturen”.

Kulturen zalicza się do 
głównych muzeów Szwecji 
i jest najciekawszą tego ro
dzaju instytucją w Szwecji 
Południowej. Dotowane jest 
zarówno z kasy miejskiej, jak 
i z budżetu państwa, ale 
główną część kosztów jego 
utrzymania ponosi regional
ne stowarzyszenie, jakim jest 
Towarzystwo Historii Kultu
ry Południowej Szwecji, wła
ściciel muzeum.

Małgorzata Drożdż-Szczybura

Ćwierć wieku TOnZ
W kamienicy Baryczków 

przy Rynku Starego Mia
sta, obecnie siedzibie Muzeum 
Historycznego m. st. Warszawy 
(od 1909 r. należącej do działa
jącego w latach 1906-1939 To
warzystwa Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości) w dniu 7 grud
nia 1999 r. zorganizowano spo
tkanie - połączone z otwarciem 
okolicznościowej wystawy - 
wieńczące obchody jubileuszu 
ćwierćwiecza Towarzystwa Opie
ki nad Zabytkami (zob. nr 8, 
1999, s. 33).

ukazujących osiągnięcia spo
łecznych komisji i komitetów 
działających przy Zarządzie 
Głównym TOnZ oraz efekty 
prac najaktywniejszych oddzia
łów terenowych organizacji 
(spośród 21 zrzeszających oko
ło tysiąca dwustu członków) 
w ratowaniu zagrożonych za
bytkowych budowli i cmentarzy. 
Na wystawie zgromadzono licz
ne czasopisma i książki - plon 
działalności naukowej i eduka
cyjnej Towarzystwa oraz foto
grafie uporządkowanych cmen-

1. Prezes 
dr Marian 
Sołtysiak 
wręcza dyplom 
Członka 
Honorowego 
TOnZ
dr. Tadeuszowi 
Rudkowskiemu

2. Zwiedzanie 
wystawy

(zdjęcia: 
Jolanta

B. Kucharska)

Organizatorzy uroczystości, 
dzięki uprzejmości profesora 
Janusza Durki, dyrektora Mu
zeum oraz jego pracowników, 
mogli nawiązać do przedwojen
nej tradycji wystawienniczej 
TOnZP W salach należących 
niegdyś do Towarzystwa Krysty
na Spiegel oraz dr Tadeusz 
Rudkowski przygotowali ekspo
zycję dokumentów i fotografii 

tarzy kresowych - efekt kursów 
dla społecznych opiekunów pol
skich pamiątek na dawnych te
renach wschodnich Rzeczypo
spolitej. Obok najstarszej doku
mentacji TOnZP z początku wie
ku, mieliśmy okazję zapoznać 
się ze stroną TOnZ w Internecie.

Działalność Towarzystwa 
od chwili jego reaktywowania 
w 1974 r. przedstawił prezes 
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dr Marian Sołtysiak. Wyrazy 
uznania ztożyli zastępca kon
serwatora generalnego dr Ma
rek Rubinkiewicz oraz dyrektor 
Departamentu Muzeów Mini
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Franciszek Cem- 
ka. Listy gratulacyjne naptynęty 
od dyrektora generalnego 
Urzędu Generalnego Konser
watora Zabytków, starosty Po
wiatu Warszawskiego, prezesa 
Urzędu Mieszkalnictwa i Roz
woju Miast, pani Grażyny Ma
jewskiej, dyrektor Muzeum 
w Oporowie oraz profesora Ol
gierda Czernera.

Jubileusz stanowi! okazję 
do uhonorowania najaktywniej
szych działaczy TOnZ: odzna
kę „Zasłużonego Działacza 
Kultury” otrzymali Mariquita 
Węstawska i Zdzisław Jedynak, 
złotą odznakę „Za Opiekę nad 
Zabytkami” - prof. Jan Kubik, 
Wiesław Kaczmarek, Zofia 
Gzik, Stanisław Pietrus i Jerzy 
Wojnarowski; srebrną - Barba
ra Jabłońska i Zbigniew Kaszu
ba. Dyplom Członka Honoro
wego TOnZ za szczególne za
sługi w dziedzinie opieki nad 
zabytkami wręczono prof, dr 
hab. Annie Czapskiej oraz po
przednim prezesom Towarzy
stwa: dr. Wojciechowi Fijałkow
skiemu, dr. Tadeuszowi Rud

Odkrywanie zabytków
Muzeum w Łęczycy i Spo

łeczny Komitet Ochrony 
Zabytków nad Bzurą przy Zarzą
dzie Głównym Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami przepro
wadziły w 1999 r. lokalny kon
kurs plastyczny dla starszych 
klas szkól podstawowych pt. 
„Zabytki Łęczyckiej Ziemi”. Ce
lem konkursu było rozbudzenie 
i pogłębienie zainteresowań jego 
uczestników szeroko rozumia
nym zagadnieniem funkcjono
wania zabytku (lub zespołu za
bytkowego) w krajobrazie miasta 
i wsi powiatu łęczyckiego w jego 
nowych granicach administracyj
nych. Tematem 320 prac konkur
sowych (autorstwa 301 osób) 
były nie tylko pałace, zamki 
i wspaniale świątynie, ale rów
nież obiekty nie narzucające się 
swoją wielkością, położone z da
la od turystycznych szlaków. 
Oprócz drewnianych kościołów, 
pokazano wiele przykładów

Fragment wystawy

(fot. Andrzej Borucki)

dawnego budownictwa wiejskie
go nie znajdującego się w reje
strze zabytków oraz dużą grupę 
nieznanych kapliczek i krzyży 
przydrożnych, będących istotny
mi elementami rodzimego pejza
żu. Cieszyło także odkrywanie 
przez młodych artystów maiow- 
niczości miejskich podwórek 
i starych kamienic oraz częsta 
konstatacja, że miejsce nauki lub 
mieszkania także jest zabytkiem.

Należy podkreślić, że plon 
konkursu byt niezwykle owocny

dla muzeum. Przede wszystkim 
wykonano dokumentację nieza- 
rejestrowanych obiektów, często 
w ostatniej fazie ich istnienia, 
uzyskano też wiele nowych infor
macji nie tylko o zabytkach kultu
ry materialnej, ale także z dzie
dziny historii i folkloru regionu. 
Konkurs pokazał również znako
mite efekty pracy wielu nauczy
cieli w środowiskach wiejskich. 
I zapewne nieprzypadkowo suk
cesom uczniów towarzyszyły za
wsze wysokie kwalifikacje na
uczyciela plastyki oraz atmosfera 
sprzyjająca uprawianiu turystyki 
zabytkoznawczej, tworzona przez 
dyrekcję i grono nauczycieli.

Andrzej Borucki

kowskiemu oraz prof. dr. hab. 
Wiktorowi Zinowi.

Uroczystość zakończył kon
cert pieśni Stanisława Moniusz
ki, Fryderyka Chopina oraz Mie
czysława Karłowicza w wykona
niu artystów Warszawskiej Ope
ry Kameralnej; Dorocie Lacho
wicz akompaniowała Liliana 
Grobelny.

(JBK)

Pierwsze spotkanie Rady TOnZ
Dnia 25 listopada 1999 r. w sie

dzibie Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami odbyło się inau

guracyjne posiedzenie Rady To
warzystwa. Zasiadają w niej wy
bitni specjaliści: prof, dr hab. Ju
liusz Chrościcki, prof, dr hab. Ta
deusz Chrzanowski, dr Danuta 

Klosek-Kozlowska, prof, dr hab. 
Andrzej Rottermund, dr Małgo
rzata Szafrańska i prof, dr hab. 
Andrzej Tomaszewski. W spotka
niu uczestniczył Generalny Kon
serwator Zabytków Aleksander 
Broda oraz członkowie prezy
dium Zarządu Głównego TOnZ.

Spotkanie z książką U BARYCZKÓW

okazji obchodzonego w ub.r. 
25-lecia Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami wydało książkę autor
stwa Bożeny Wierzbickiej Kamieni
ca Baryczków. To pierwsza pozycja 
z serii monografii obiektów, które 
w okresie międzywojennym byty 
własnością Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami Przeszłości. Publi
kacje te pozwolą uświadomić czy
telnikom więź między obecnym 
i poprzednim Towarzystwem, pod
kreślając zarazem szczególne 
osiągnięcia TOnZP Książka wyda
na na specjalnym papierze, z więk

szością zdjęć w tonacji sepii przy
bliża dzieje kamienicy Baryczków 
na warszawskim Starym Mieście 
oraz historię rodu jej właścicieli. 
Ważna jest także rola, jaką odegra
ła kamienica jako siedziba TOnZR 
bo - jak pisze autorka w zakończe
niu: „bycie siedzibą TOnZP to czas 
obustronnych korzyści: i dla kamie
nicy, która odzyskała dawną świet
ność i godną swojej patrycjuszow- 
skiej przeszłości oprawę; i dla To
warzystwa, gdyż organizowane 
przez nie wystawy, odczyty, spotka
nia zyskały dodatkowy wymiar, jaki 

niesie ze sobą obcowanie z sub
stancją zabytkową."

Książka jest do nabycia 
w księgarniach oraz w siedzibie 
TOnZ, Warszawa, ul. Piękna 44a, 
tel. 629-62-26. (pa) 

Rada akceptowała program 
działania Towarzystwa, szcze
gólnie podkreślając znaczenie 
działalności edukacyjnej, opieki 
nad zabytkowymi cmentarzami 
oraz zamierzeń wydawniczych. 
Członkowie Rady uznali, że To
warzystwo Opieki nad Zabytkami 
jest moralnym spadkobiercą 
i kontynuatorem dawnego, dzia
łającego w latach 1906-1944 To
warzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości i powinno wrócić do 
pierwotnej nazwy, włączyć jego 
założenia programowe do statu
tu i uznać lata 1944-1974 za 
przerwę w działalności.

Rada uznała także koniecz
ność zdecydowanego poszerze
nia bazy członkowskiej TOnZ. Za
mysł zwolnienia z opłacania skła
dek członkowskich prenumerato
rów miesięcznika „Spotkania z Za
bytkami” wydawanego przez To
warzystwo zaopiniowano bardzo 
pozytywnie. Zobowiązanie co do 
starań o dobrą przyszłość tego je
dynego w Polsce popularnonau
kowego czasopisma zawarto 
w porozumieniu podpisanym 
przez Generalnego Konserwatora 
Zabytków i Zarząd Główny TOnZ 
(zob. nr 1,2000, s. 1).
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Brak decyzji
Młynów, w których mielono 

zboże, jest już na Dolnym Ślą
sku bardzo mało. Jedne spłonęły, 

inne rozebrano. Być może jeden 
odrodzi się, jeśli urzędnicy dojdą 
wreszcie do porozumienia. Ele
menty czekają na złożenie w skan
senie w Kudowie-Pstrążnej. Dr Eu
zebiusz Gil, kierownik skansenu 
wie, jak mało kto, co działo się kie
dyś przy młynach. Młynarzami byli 
jego ojciec i dziadek. Opowiada, że 

podwałbrzyskich Starych Bogaczo
wic. Obawiano się, że zniszczą go 
wandale. Miejscowa społeczność 
nie potrzebowała już urządzenia, 
które metto zboże, skoro w każdym 
sklepie można było kupić tańszą 
mąkę. „Tak wielkie kożlaki, jak ten 
z Jablowa, spotykano tylko na Dol
nym Śląsku i w Poznańskiem - twier
dzi dr Gil. - Pozostałe regiony rów
nież korzystały z kożlaków, ale znacz
nie mniejszych'’.

jak ktoś mełl żyto, a potem ktoś in
ny pszenicę, to wcześniej trzeba 
było przepuścić przez urządzenia 
worek jęczmienia, bo znakomicie 
oczyszczał kamienie młyńskie. 
Przepuszczano zboże przez kamie
nie nawet pięciokrotnie, chyba że 
chciano uzyskać mąkę ciemną. 
Stali więc chłopi pod młynem, cze
kali i pili. Bo każdy chciał przywieźć 
do domu mąkę bialutką niczym 
opłatek bożonarodzeniowy.

Młyn w kawałkach, który czeka 
na złożenie w skansenie w Pstrąż- 
nej, jest potężny. To kożlak z XIX w. 
Rozebrano go we wsi Jabtów kolo 

Kozioł i mącznica czekają 
na decyzję...

(fot. Marek Perzyński)

Kożlak z Jabtowa był niezwykle 
zmyślny. Sam ustawiał się do wia
tru, jeśli powiew byt spory. Kon
strukcja zasadzała się na koźle, na 
który nakładano poziome belki 
z jednej i z drugiej strony. Skrzydła 
umieszczano na belce poziomej, 
zwanej mącznicą. W Pstrążnej ko
zioł i mącznica już stoją. Teraz po
winno się zamontować resztę, ale 
na to potrzebne są środki, których 

brakuje. Gdyby chciano zatrudnić 
ludzi, trzeba byłoby ich aż dwudzie
stu, lepiej więc skorzystać z ciężkie
go sprzętu, ale dźwig musiałby 
podnieść co najmniej 20 ton. Nie
stety, wynajęcie takiego urządzenia 
sporo kosztuje i przekracza możli
wości finansowe skansenu.

Ustalono, że wiatrak stać bę
dzie na wzgórzu. Byłby niezwykłą 
ozdobą tego miejsca. Jeszcze la
tem ub.r. dr Gil planował, jak prze
prowadzić tę operację. Bo byłoby 
to przedsięwzięcie wymagające 
współdziałania i ludzi, i sprzętu, co 
w górskich warunkach nie jest pro
ste. Ale jesienią okazało się, że

skansenu w ogóle może nie być. 
Podlega bowiem wałbrzyskiemu 
Muzeum Okręgowemu, które po re
formie administracyjnej twierdzi, że 
nie może dłużej finansować jed
nostki znajdującej się w zupełnie in
nym powiecie. Z kolei władze Ku
dowy wprawdzie są dumne ze 
skansenu i chętnie wykorzystują go 
do swych działań promocyjnych, 
ale łożyć na niego też nie mają 
ochoty. Tymczasem urządzenia 
młynarskie niszczeją. Pozostaje 
mieć nadzieję, że nie zgniją do cza
su, gdy skończą się urzędnicze 
przepychanki.

Marek Perzyński

Przeciw pożarom
W dniach od 6 do 9 października 

1999 r. odbyło się w Często
chowie trzecie międzynarodowe 

sympozjum pt.: „Ochrona przeciwpo
żarowa zabytków”. Na sympozjum 
zgromadziło się około 200 specjali
stów zajmujących się profesjonalnie 
tą problematyką. Wygłoszonych zo
stało około 40 referatów, dotyczą
cych różnych aspektów ochrony 
przeciwpożarowej budownictwa za
bytkowego, jak i sprzętu służącego 
do czynnej ochrony przeciwpożaro
wej. W części sympozjum dotyczącej 
budownictwa zabytkowego skupiono 
się głównie na budownictwie sakral
nym, stanowiącym na polskich zie
miach największe zasoby dziedzic
twa kulturowego. Większość wygło
szonych referatów poruszała szcze
gólnie zagadnienia ochrony przeciw
pożarowej drewnianego budownic
twa sakralnego. Sprawa ochrony tej 
substancji budowlanej jest niezwykle 
ważna i pilna z uwagi na częste poża
ry. Często też budowle sakralne, które 
uległy pożarom, są nie do odtworze

nia z uwagi na brak dokumentacji in
wentaryzacyjnej i fotograficznej. 
Z analizy raportów straży pożarnej 
wynika, że przyczyną pożarów są 
przeważnie umyślne podpalenia. Jak 
ważny jest to problem dla naszego 
kraju, niech świadczą liczby zawarte 
w referacie P Ogrodzkiego, D. Mą- 
czyńskiego i J. Szalygina pt: Zarys 
programu ratowania zabytkowego 
drewnianego budownictwa sakralne
go przed pożarem. Autorzy stwierdza
ją, że na około 900 obiektów drewnia
nego budownictwa sakralnego 
wszystkich obrządków, które zacho
wało się, zaledwie około 30% to sub
stancja zabytkowa sprzed 50 lat, 
a „na blisko 100 pożarów rocznie za
notowanych w obiektach zabytko
wych, ponad 80% dotyczy obiektów 
sakralnych".

Przedstawione liczby są przera
żające i skłaniają do apelu, aby o bez
pieczeństwo tych obiektów dbały lo
kalne społeczności, a nie tylko wy
specjalizowane służby (zob. s. 3).

Marian Kowalski

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 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/War- 
szawa nr 11101024-9700-2750-3-23 (na załą
czonym w numerze przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpła- 
ta).Wpłaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw; cena 1 egz. w I półroczu 
2000 r. - 4zł, w II półroczu - 4,50 zł. Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
tu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. tel. 629-62-26.

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są 
we wszystkich urzędach pocztowych oraz 
przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów poczto
wych jest utrudniony. Urzędy pocztowe wła
ściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują 
przedpłaty w terminach: do 30 listopada na 
okres od 1 stycznia następnego roku, do koń
ca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja 
na okres od 1 lipca, do 31 sierpnia na okres 
od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na 
miejsce zamieszkania prenumeratora przyjmują 
przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierp
nia z uwzględnieniem okresów przedpłat poda
nych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez 
pobierania dodatkowych opłat, bez obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
II kwartał 2000 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie w księgarni nau
kowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach mu
zealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całe
go kraju.
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RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE W POLSCE

VII. ZEGARY
2. Zegary w XVIII w.

W XVIII w. sztuka zegarmistrzowska przeżywała bujny roz
kwit w całej Europie. Również w Polsce wytwarzano wówczas 
wiele typów zegarów, których artystyczne obudowy kształtowano 
głównie wedle wzorów francuskich w dominującym stylu rokoka, 
a od IV ćwierci tegoż stulecia - klasycyzmu.

Epokowym wynalazkiem, który wpłynął nie tylko na udosko
nalenie pomiaru czasu, ale także zdeterminował powstanie no
wych form zegarów domowych i osobistych, było wprowadzenie 
wahadła i balansu. Wahadło po raz pierwszy zastosował w 1656 r. 
holenderski uczony Christian Huygens; niemal równocześnie, bo 
w 1664 r., podobne projekty opublikował polski konstruktor, 
Adam Kochański. Obaj wynalazcy zaczęli też stosować spiralę do 
balansu, czyli tzw. włos, co zadecydowało o rozwoju produkcji ze
garków „noszonych” - powozowych i kieszonkowych. Zegary 
w XVIII w., niezależnie od funkcji i kształtu obudowy, miały już 
tarczę z podziałką godzinową i minutową oraz dwie wskazówki.

Nowością, która w XVIII w. znakomicie przyjęła się na pol
skim gruncie, były stojące, przyścienne zegary szafkowe. Prosto
kątna, wysoka szafka o architektonicznej konstrukcji kryła mecha
nizm czasomierza, odsłaniając w górnej, przeszklonej części, tarczę 
zegarową. W wersji francuskiej przyścienne zegary szafkowe mia
ły zazwyczaj barwnie lakierowaną lub malowaną powierzchnię, 
pokrytą obficie rokokowymi ornamentami, także malowanymi, 
intarsjowanymi lub płaskorzeźbionymi. W Polsce większą popular
nością cieszyły się skromniejsze wzory stojących zegarów angiel
skich, produkowanych głównie w Gdańsku, Toruniu i Elblągu. 
O ich urodzie decydowało piękno samego drewna, utrzymanego 
w naturalnym kolorze lub fornirowanego oraz wyrafinowana pro
stota kształtu z delikatnie wybrzuszonym cokołem i faliście uksz
tałtowanym zwieńczeniem. Największą atrakcją było jednak mon
towanie w tego typu zegarach kuranta - urządzenia do wygrywa
nia melodii, w czym właśnie specjalizowali się rzemieślnicy gdań
scy. W wielu szlacheckich dworach, a także w mieszczańskich ka
mienicach w drugiej połowie XVIII w. i przez cały wiek XIX nie
odzownym elementem wyposażenia wnętrza sieni, bawialni czy 
męskiego gabinetu byt zegar z kurantem, wygrywającym swojskie, 
patriotyczne melodie, na czele z Mazurkiem Dąbrowskiego.

Wśród stojących zegarów stołowych tradycyjny kafel zaczął 
ustępować miejsca zegarom szafkowym w drewnianej obudowie, 
które zdecydowanie wiodły prym, zwłaszcza we wnętrzach miesz
czańskich w drugiej połowie XVIII w. Niewielka, prostokątna szaf
ka, wsparta na małych nóżkach, miała całkowicie przeszkloną 
ściankę przednią, osłaniającą skromnie dekorowaną płaszczyznę 
z tarczą godzinową. Towarzyszyły jej często dwie małe tarcze do 
wskazań kalendarza lub nastawiania budzika. Twórca czasomierza 
umieszczał też zazwyczaj nad tarczami wyraźnie wypisane swoje 
imię, nazwisko oraz nazwę miasta, w którym prowadził warsztat 
zegarmistrzowski.

Z formy szafkowej wywodził się z kolei, znany już w końcu 
XVIII w., a rozpowszechniony w pierwszej połowie XIX w. typ ścien
nego zegara skrzynkowego, przypominającego obraz. Gruba, profi
lowana rama otaczała w nim płytką, oszkloną wnękę, którą tylko 
częściowo zajmowały tarcze zegarowe, zaś dominującym elementem 
stała się pokrywająca „tło” płaskorzeźbiona lub malowana dekoracja.

Od połowy XVIII w. coraz częściej pojawiały się w Polsce, 
zwłaszcza w reprezentacyjnych, pałacowych wnętrzach, sprowa
dzane z Francji lub na nich wzorowane dzieła rodzimych mi
strzów: zegary ścienne, konsolowe i kominkowe. Jednym z naj

słynniejszych producentów tego typu czasomierzy był krakowski 
zegarmistrz Gotfryd Kron. Z jego pracowni wychodziły m.in. kar
tele - umieszczane na ścianie zegary w ozdobnej, kartuszowej obu
dowie ze złoconego brązu, ukształtowanej w rozwichrzone formy 
rokokowych ornamentów oraz zegary stołowe, przeznaczone do 
postawienia na przyściennej konsoli lub na gzymsie kominka. 
Przybierały one często rzeźbiarską formę z ulubionym motywem 
postaci Chronosa - antycznej personifikacji czasu.

Klasycyzm czasów Ludwika XVI oddziałał również na zmianę 
kształtów obudowy powstających w Polsce zegarów, zwłaszcza re
alizowanych na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatow
skiego, znanego ze swych frankofilskich upodobań estetycznych. 
Należy do nich zdobiący dziś dawną Salę Audiencjonalną Zamku 
Królewskiego w Warszawie zegar rotacyjny - dzieło z 1777 r. na
dwornego zegarmistrza królewskiego, Franciszka Gugenmusa. 
Mechanizm zegara, działający na zasadzie obracającej się tarczy 
godzinowej i nieruchomej wskazówki, został wspaniale wkompo
nowany w kształt metalowej wazy z pokrywą, której brzusiec opa
suje ruchoma obręcz z rzymskimi cyframi godzin, a czas wskazuje 
wysunięty, strzałkowy język węża, oplatającego podstawę.

Pod wpływem mody zachodnioeuropejskiej wśród zamożniej
szych warstw społeczeństwa polskiego rozpowszechniły się też 
w XVIII w. zegarki kieszonkowe. W drugiej połowie tegoż stule
cia słynęli z ich produkcji warszawscy nadworni zegarmistrzowie: 
Johann Gugenmus i wspomniany już jego syn, Franciszek, oraz 
Daniel Schepcke. Oni to byli prawdopodobnie głównymi dostaw
cami kieszonkowych zegarków, którymi ostatni król Polski hojnie 
obdarzał przyjaciół i zasłużone osobistości. Zegarki kieszonkowe 
miały formę okrągłą, na którą składała się zaopatrzona w zawiesz
kę i kluczyk do nakręcania koperta ze szlachetnego metalu, kryją- 
ca mechanizm i tarczę, zabezpieczoną przed uszkodzeniem dodat
kową kopertą wewnętrzną lub szkiełkiem. Ze względu na dość wy
soką konstrukcję mechanizmu początkowo koperty wierzchnie by
ły wypukłe, ale, wraz z udoskonaleniem mechanizmu nastąpiło ich 
spłaszczenie. Koperty bogato zdobiono repusowaniem, grawero
waniem, barwną emalią, a nawet kamieniami szlachetnymi, prze
kształcając zegarki w biżuteryjne ozdoby. Równie dekoracyjny 
charakter miały, zwłaszcza w czasach saskich, łańcuszki do zegar
ków (dewizki), zaopatrzone w liczne breloczki w kształcie zwie
rząt, ptaków, kwiatów. Były one doskonale widoczne ze względu 
na sposób noszenia kieszonkowych zegarków. Panowie hołdujący 
strojowi narodowemu umieszczali zegarek na piersiach, „wypusz
czając” łańcuszek na wierzch kóntusza; noszący strój francuski 
wkładali zegarek do małej kieszonki po prawej stronie obcisłych 
spodni, a dewizka pozostawała na przodzie, zaczepiona o guzik 
kamizelki. Panie przypinały łańcuszek zegarka specjalną klamrą do 
obciskającego talię paska, by zwisał on na spódnicę.

Podobny sposób noszenia osobistych zegarków przetrwał aż 
do początku XX w., gdy zegarki kieszonkowe zaczęły być zastępo
wane przez czasomierze przytwierdzone do paska, zapinanego na 
przegubie ręki - narodził się wówczas typ zegarka ręcznego, pro
dukowanego przede wszystkim metodami przemysłowymi.

Anna Sieradzka 
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5. Kolumny z romańskiej katedry 

(zdjęcia: Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)

1.2. Kopia Drzwi Płockich (1) oraz 
kwatera z wizerunkiem biskupa 
Aleksandra z Mallone w otoczeniu 
diakonów (2)

3. Obecne wnętrze świątyni

4. Projektowany w 1825 r. przez 
Zygmunta Vogla grobowiec Władysława 
Hermana i Bolesława Krzywoustego

jeńjJS®..
- >

Katedra
w Płocku

Eł ■

Do dziś nie wiadomo, w jaki spo- 
I sób (podobno w XV w.) Drzwi Płockie, 

wykonane z brązu w latach 1152-1154 
w Magdeburgu dla katedry, znalazły 
się w soborze św. Zofii w Nowogrodzie. 
W latach siedemdziesiątych XX w. pol
scy konserwatorzy, z inicjatywy Towa
rzystwa Naukowego Płockiego, wyko- 

3 nali ich odlew i umieścili w zachodnim 
| portalu (1981 r.). Oryginalne drzwi po- 
[ wstały dzięki fundacji Aleksandra 
I z Mallone, biskupa płockiego w latach 

I 1129-1156, który zainicjował także budo- 
I wę katedry (konsekrowana w 1144 r.). 
I W latach 1532-1534 Bernardino de 

i Gianotis i Giovanni Cini postawili zu- 
I pełnie nową budowlę na planie krzyża, 
I z kopulą i dwuwieżową fasadą, którą 
I dodał w połowie XVI w. Jan Baptysta 
• z Wenecji. Architekt Stefan Szyller, są- 
L dząc, że była to tylko przebudowa, 
I w 1903 r. zromanizowal ten renesanso- 
I wy obiekt. Według ostatnich badań dra 
I Roberta Kunkla, w trakcie wznoszenia 
j katedry renesansowej budowlę romań- 
I ską rozebrano miejscami łącznie z fun- 
I damentami, a oś nowej świątyni prze- 
I sunięto w kierunku południowym. Ploc- 
I kie Wzgórze Tumskie to tradycja miej- 
I sca, w którym spoczywają szczątki 
I polskich królów: Władysława Hermana 
? i Bolesława Krzywoustego, to także 

miejsce licznych odkryć archeologicz- 
ś, I nych, m.in. ośrodka pogańskiego kultu 
M z VIII-IX w., książęcego grodu z pala- 
S I tium i rotundą z X-XII w., drugą rotundą 
H z początku XI w., na miejscu której po- 
|fe| stawiono katedrę oraz opactw; i bene- 
H dyktyńskiego z XI w. (td)
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1. Obudowa 
przyściennego 
zegara szafkowego, 
Gdańsk, potowa 
XVIII w.

2. Szymon Kupiecki, 
zegar szafkowy 
stołowy, Puławy, 
połowa XVIII w.

3. Johann Niggel, 
zegar stołowy
z budzikiem, 
Warszawa, koniec 
XVIII w.

4. Antoni Krantz, 
zegar ścienny 
skrzynkowy, 
Warszawa, koniec 
XVIII w.

5. Franciszek 
Gugenmus, zegar 
rotacyjny w dawnej 
Sali Audiencjonalnej 
Zamku Królewskiego 
w Warszawie, 
Warszawa, 1777

6. Daniel Schepcke, 
zegarek kieszonkowy, 
Warszawa, druga 
połowa XVIII w.

(ze zb. Muzeum 
Narodowego 
w Warszawie)


