
FRADYCJE • PAMIĄTKKU

maj

cena 4 złspotkania!
Z ZABYTKAMI

INDEKS 377325 ISSN 0137-222X

977013722200205



w numerze m.in.:

Europa - wspólne dziedzictwo
Andrzej Tomaszewski................................................................................................6

Zabójca: ołów
Zdzisław Skrok....................................................................................................... 9

Wokół jednego zabytku: Klejnot z Panną Wodną
Ewa Letkiewicz....................................................................................................... 13

SPOTKANIA NA WSCHODZIE 
Zapomniana perła polskiej architektury
Jarosław Zieliński................................................................................................... 14

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE
Najstarszy kos'ciol warszawski
Maria Dąbrowska....................................................................................................17

Zamarte - barokowy klasztor
Stanisław Grzelachowski..................................................................................... 21

Akcja dwory: „Wzorcowy dom obywatelski”
Katarzyna i Jerzy Samusikowie.........................................................................25

Wokół Dobromierza
Jarosław Komorowski..........................................................................................27

„Kamienna baba” w Piszu
Waldemar Brenda................................................................................................. 30

TO TEŻ SĄ ZABYTKI
Siad wojny
Rafał Dmowski........................................................................................................31

POESKIE ZABYTKI NA ŚWIECIE 
Kanadyjscy Kaszubi
Jacek Król..................................................................................................................33

Z ZAGRANICY
Wiktoriańskie disneylandy
Paweł Kubisztal...................................................................................................... 36

ROZMAITOŚCI
Jan Zachwatowicz..............................................................................................38

Conservatio'2000
Katarzyna Komar.................................................................................................... 38

Wizja roku 2000
Wojciech Przybyszewski........................................................................................ 39

Studenci chronią krajobraz..............................................................................40

NA OKŁADCE:

Jeden z najpiękniejszych romańskich kapitularzy w klasztorze cystersów w Wą
chocku z pierwszej połowy XIII w. Inne zabytki sztuki romańskiej pokazujemy 
na ostatniej stronie okładki i na s. 2-3, gdzie jednak ułożenie podpisów pod ilu
stracje będzie należeć do Czytelników.

(fot. Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)
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Czym jest narodowe dziedzictwo?

P
ojęcie narodowego dziedzictwa jest tak pojemne, że zmieścić w sobie mo
że i powinno wiele bardzo różnorodnych elementów. W potocznym ro
zumieniu są to zabytki, którymi mają lub powinny zajmować się odpo
wiednie służby konserwatorskie. A więc: obiekty kultury materialnej, 
czyli zamki, budynki, przedmioty, a nawet drobne wytwory rąk i, 

zwłaszcza, myśli ludzkiej. Nie wyczerpuje to, moim zdaniem, pojęcia narodowego 
dziedzictwa. Składa się na nie również właśnie wspomniany dorobek myśli ludz
kiej i to w co najmniej trzech postaciach: zapisów utrwalonych w różny sposób, 
tradycji i - co najważniejsze - etosu. Na tych właśnie trzech sprawach chcę sku
pić uwagę.

A więc obok wymienionych obiektów materialnych, niekiedy o unikatowej 
wartości, powstała niezliczona ilość wytworów różnorodnych przemyśleń, w czę
ści tylko utrwalona w postaci zapisanego dorobku z zakresu literatury, muzyki, 
sztuki i nauki, również takich, które - dzięki swej randze i upowszechnieniu - sta
nowią wartość ogólnoludzką, przynosząc nam, następnym pokoleniom, zaszczyt 
i sławę. Mowa tu zwłaszcza o dorobku naukowym, artystycznym, organizacyj
nym, a niekiedy i społeczno-politycznym. Na narodowe dziedzictwo składa się 
również następny człon szeroko rozumianego dorobku: tradycja. Niezależnie od 
tego czy rodziła się ona w szlacheckich kręgach, czy w wiejskich chatach, stanowi 
o naszej tożsamości narodoiuej i między innymi dzięki staraniom Kościoła czy sze
rzej: Kościołów w latach trudnych i ryzykownych przetrwała, powtórzmy: utrwa
lając i ratując (niekiedy) naszą narodową tożsamość. Ilustracją tego są przykła
dowo zachowania Polaków poza granicami kraju. Dochodzimy do trzeciego czło
nu: etosu. Sądzę, Że jest to główny element naszego dziedzictwa, który - słusznie 
rozpoznany przez naszych przeciwników lub wręcz wrogów - był (a także jest) 
zwalczany wszelkimi dostępnymi chwytami.

Państwowość nasza trwa nieco ponad tysiąc lat, ale nasze korzenie - to Sło
wiańszczyzna, która jako określona społeczność etniczna charakteryzowała się 
(i nadal częściowo charakteryzuje) specyficznymi właściwościami, które 
w ogromnym stopniu uznać należy za wartościowe i cenne. To te wartości w na
szym Narodzie, dzięki wejściu w świat kultury chrześcijańskiej, zostały w określo
ny, uwarunkowany miejscowymi okolicznościami sposób przetworzone i zaowo
cowały wytworzeniem wielomilionowego (choć zróżnicowanego jakościowo) spo
łeczeństwa. To społeczeństwo dorobiło się, „dopracowało” swoistego etosu, który 
przez jednych jest - jak to się współcześnie mówi - postrzegany jako niewygodny 
lub wręcz niebezpieczny, bo uniemożliwiający podporządkowanie sobie i jedno
stek, i grup (stąd, między innymi, wzięły się ciążące nam zabory), przez innych 
zaś - jako warunkujący trwanie lub odzyskiwanie niepodległości i niezależności.

Oczywiście natychmiast należy odnotować, że świadomość tego etosu nie jest 
ani w pełni powszechna, ani jednolita, ani w sposób satysfakcjonujący respekto
wana. Ale w powszechnym odczuciu rozróżnienie tego, co jest dobre, a co złe, co 
godzi się robić, a czego czynić nie należy - było w społeczeństwie dość trafnie od
czytywane. Ponieważ na ten nasz narodowy etos skierowane są ataki różnych nam 
nieprzyjaznych sił, w ostatnim zwłaszcza okresie widać niepożądane odchylenia 
od oczekiwanych zachowań, więc tym bardziej, tym intensywniej należy uporczy
wie, konsekwentnie bronić naszej narodowej tożsamości na wskazanym polu; co 
więcej - podejmować daleko idące działania prewencyjne i zapobiegawcze.

Wznawiana kilkakrotnie przed wojną książka polskiego myśliciela Artura Gór
skiego miała nieretoryczny tytuł: „Ku czemu Polska szła?” Odpowiedź w skrócie 
można sformułować: ku wielkości. Jest to nadal najbardziej aktualne przesłanie 
i zobowiązanie dla nas wszystkich.

dr inż. Paweł Ambrożewicz 
Warszawa



SPOTKANIA Z zlfflfl MHWI
konkurs pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków

Publikujemy 12 zdjęć polskich zabytków sztuki i architek
tury romańskiej. Zadaniem uczestników konkursu jest 

odgadnięcie, co to jest za obiekt (lub jego fragment) oraz 
gdzie się znajduje (nazwa budowli i miejscowości). Dla uła
twienia informujemy, że zdecydowana większość tych zabyt
ków była publikowana w „Spotkaniach z Zabytkami”. Odpo
wiedzi ułożone według klucza - numer zdjęcia, rodzaj uwi
docznionego obiektu, rodzaj budowli, miejscowość - prosi
my nadsyłać na kartkach pocztowych z wyciętym z narożni
ka strony i naklejonym kuponem pod adresem redakcji 
(00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a) do 31 lipca 2000 r. Każdej 
prawidłowej odpowiedzi będziemy przydzielać 10 punktów 
i zależnie od sumy uzyskanych punktów rozlosujemy nastę
pujące nagrody:

PIERWSZA: 1200 zł 
od Generalnego Konserwatora Zabytków 

DRUGA: 900 zł
od Fundacji "Pro Auxilio" Popularyzacji Ochrony 

i Inicjatyw Ratowania Zabytków 
TRZECIA: 600 zł 

od Fundacji "Pro Auxilio"

oraz pięć nagród pocieszenia - książki o zabytkach ufundo
wane przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Prawidłowe odpowiedzi oraz listę nagrodzonych osób 
opublikujemy w numerze 9,2000. Życzymy powodzenia!





pp przeglądy 
poglądy

Uchwalony został budżet Społeczne
go Komitetu Odnowy Zabytków Kra
kowa na 2000 r.; wynosi on 40 min zł. 
Spośród złożonych 170 wniosków 
o dofinansowanie renowacji 60 wnio
sków odrzucono, m.in. z powodu 
braku wpisu danego obiektu do reje
stru zabytków, niewyjaśnionych kwe
stii własnościowych lub nieprawidło
wo przygotowanej dokumentacji. 
Wśród 110 zabytków objętych pomo
cą finansową jako priorytetowe zada
nia przyjęto dokończenie prac na 
Wzgórzu Wawelskim, w obiektach 
uniwersyteckich i muzealnych, ko
ściołach śródmieścia oraz świąty
niach żydowskich.

W Toruniu prowadzone są prace kon
serwatorskie przy murach otaczają
cych Stare Miasto. Ostatnio skoncen
trowano się na międzymorzu przy ul. 
Podmurnej. W tym miejscu w XIII w. 
stał budynek zamkowy. W XV w. zo
stał zburzony, a pozostały teren 
mieszczanie toruńscy przekształcili 
w element systemu obronnego Stare
go Miasta. Cały zespól staromiejskich 
murów poddany jest konserwacji za
chowawczej.

Społeczny Komitet Opieki nad Stary
mi Powązkami został pierwszym lau
reatem Nagrody im. Prof. Aleksandra 
Gieysztora, przyznawanej za szcze
gólne osiągnięcia w ochronie polskie
go dziedzictwa narodowego. Nagro
dę - w postaci statuetki z popiersiem 
Leopolda Kronenberga oraz pienię
dzy - ustanowiła na początku br. Fun
dacja Bankowa im. Leopolda Kronen
berga; prof. A. Gieysztor zasiadał 
w Radzie Fundacji. Pieniądze z nagro
dy (30 tys. zł) mają być przekazane na 
renowację powązkowskich grobow
ców.

Politechnika Opolska poszukuje in
westora do zagospodarowania ze
społu patacowo-parkowego w Kar
czowie, powstałego na przełomie 
XVII i XVIII w. Po drugiej wojnie świa
towej miały tu swoje siedziby spół
dzielnia produkcyjna, PGR, Zakład 
Unasienniania Zwierząt. Kilka lat te
mu wojewoda przekazał obiekt Poli
technice Opolskiej. Obecny właści
ciel nie ma jednak wystarczających 
funduszy na remont zabytku. Zespól 
o łącznej powierzchni ponad 2500 
m2, otoczony dużym, pięknym par
kiem, oddalony jest 15 km od Opola. 

Zakończył się program renowacji ob
razów śląskiego artysty baroku - Mi
chaela Willmanna. Przez kilkanaście 
lat wybitni warszawscy konserwatorzy 
malarstwa sztalugowego przywracali 
świetność jego dziełom. W kościele 
św. Stanisława Kostki dobiegła końca 
konserwacja szesnastego, ostatniego 
z przeznaczonych do konserwacji ob
razu Willmanna „Męczeństwo św. 
Pawła". Konserwatorzy z warszaw
skiej Akademii Sztuk Pięknych - Doro
ta Potocka i Tytus Sawicki - przywróci
li malowidłu barokową kolorystykę.

Marii Jaremy, Kazimierza Mikulskiego, 
Jonasza Sterna. Z okresu powojenne
go wybrane zostały m.in. dzieła Jana 
Cybisa, Artura Nacht-Samborskiego, 
Piotra Potworowskiego, Tadeusza 
Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Ali
ny Szapocznikow. Pokazane są także 
kolekcje Magdaleny Abakanowicz 
i Jana Lebensteina. Na wystawie zna
lazły się też prace Józefa Szajny, Wła
dysława Hasiora, Edwarda Dwurnika, 
Jerzego Kaliny. Dopełnieniem prezen
tacji polskiej sztuki XX w. we wrocław
skim Muzeum Narodowym jest szkło 
i ceramika.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 
udostępniło stalą ekspozycję Polskiej 
Sztuki Współczesnej. Jest to kolejna 
wersja prezentacji sztuki polskiej XX 
w. ze zbiorów wrocławskiego mu
zeum. Obejmuje okres od pierwszej 
dekady 1900 r. do końca lat dziewięć
dziesiątych. Obszerniej niż dotych
czas zaprezentowano okres 20-lecia 
międzywojennego. Na wystawie zna
lazły się najciekawsze dokonania 
twórców awangardowych, kontynu
ujących nurt zapoczątkowany przez 
ekspresjonizm czy nadrealizm, zwo
lenników formizmu, konstruktywizmu, 
abstrakcji strukturalnej i geometrycz
nej. Są wśród nich prace Tadeusza 
Makowskiego, Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, Leona Chwistka, Henry
ka Stażewskiego, Marka Włodarskie
go. Na wystawie są też prace wybit
nych reprezentantów Grupy Krakow
skiej, m.in. Tadeusza Brzozowskiego, 

Na marcowej aukcji malarstwa Pol- 
swiss Art w Warszawie padt nowy re
kord w powojennych licytacjach dziel 
sztuki w Polsce. W 1999 r. wynosił on 
755 tys. zł za obraz Maurycego Gottlie- 
ba „Powitanie Natana przez Rechę”. 
Na ostatniej aukcji płótno Eugeniusza 
Żaka „Lutnista", z ceną wywoławczą 
400 tys. zł, wylicytowane zostało do 
miliona 400 tys. zł. Obraz powstał 
w 1921 r. i należy do najbardziej cha
rakterystycznych dziel Żaka. Pochodzi 
z kolekcji Oscara Gheza de Castelno- 
vo, eksponowanej w Musee du Petit 
Palais w Genewie. W Polsce obraz 
prezentowany był na wystawie „Kisling 
i jego przyjaciele" w Muzeum Narodo
wym w Warszawie i Krakowie w 1996 r.

Przez półtora wieku niedaleko wej
ścia do portu w Dartówku dwa brzegi 
Wieprzy łączył stalowo-drewniany 

most (długości 28 m, szerokości 4 m) 
z podnoszonymi przęsłami. W 1976 r. 
most został wpisany do rejestru za
bytków, a rok później rozebrany i wy
wieziony do parku zamkowego w po
bliskim Krągu. Miał być pierwszym 
eksponatem planowanego w tym 
miejscu skansenu drogownictwa. 
Muzeum jednak nigdy nie powstało, 
a most ulegał coraz większej destruk
cji. Władze Darłowa, zaniepokojone 
stanem zabytku, podjęty starania 
o przeniesienie go ponownie do Dar- 
lówka. W wyniku tych starań w lutym 
br. most został przewieziony do Dar
łowa, gdzie będzie poddany konser
wacji. Po przeprowadzeniu prac re
nowacyjnych planuje się postawienie 
go u ujścia rzeki Grabowej do Wie
przy, gdzie ma powstać port jachto
wy, ale są też inne koncepcje lokaliza
cyjne.

Tarnowskie mury obronne wymagają 
pilnych prac konserwatorskich. 
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
dwukrotnie podejmowano próby ich 
ratowania: pod koniec lat trzydzie
stych i w latach sześćdziesiątych. 
Obecnie powstała trzecia koncepcja 
działań konserwatorskich dotyczą
cych tarnowskich murów. Opracował 
ją miejski konserwator zabytków dr 
Andrzej Krupiński, który uważa, że 
w pierwszej kolejności należy zająć 
się oryginalnymi częściami murów 
powstałymi w XIV-XVI w. Mając jed
nak na uwadze szczupłość środków 
przeznaczonych w tym roku na za
bezpieczenie i rekonstrukcję murów 
(300 tys. zł), proponuje, aby zakoń
czyć podjęte w ubiegłym roku prace 
zabezpieczające ściany Bramy Ryb
nej przy pi. Rybnym, zrekonstruować 
odcinek muru miejskiego i północnej 
ściany Bramy Pilźnieńskiej, wykonać 
sondażowe badania odcinka muru 
przy ul. Taras oraz opracować szcze
gółowe wytyczne do projektu archi
tektonicznego.

W szybkim tempie pogarsza się stan 
dwóch budynków z kompleksu po 
byłej hucie żelaza w Zagwiździu, któ
re było kolebką hutnictwa na zie
miach śląskich. Jeden z nich - stara 
mtotownia, wybudowana w 1806 r., 
wymaga natychmiastowego remon
tu. Dwa lata temu ze środków miesz
kańców i Urzędu Gminy udało się 
odnowić dach, niestety brak fun
duszy na kontynuowanie prac. Dota
cja w wysokości 10 tys. zł z Biura do 
spraw usuwania skutków powodzio
wych jest znikoma w stosunku do 
potrzeb - cały remont wyceniono na 
200 tys. zł. Po zakończeniu wszyst
kich prac w budynkach po hucie pla
nuje się utworzenie muzeum hutnic
twa.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmio
tom, o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły 
oraz kiedy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy po
magać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu różnych 
dziel sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią 
określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczal
nej ceny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy 
i ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów 
nieznanych lub dzieł sztuki, co do których macie pewne 
niejasności. Jesteśmy gotowi odpowiadać także na inne 
pytania związane z zabytkami. Redakcja w porozumieniu 
z ekspertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej infor
macji i przedstawi je w tej rubryce.

lA/U/ Wiedzieć 
■ ■ ff więcej

„W naszych zbiorach obrazków 
pamiątkowych z prymicji kapłań
skich najstarsze pochodzą z roku 
1892 (na il. 1). Chcielibyśmy wie
dzieć, od jakiego czasu istnieje 
w Kościele katolickim zarówno 
obrządku łacińskiego, jak i wschod
niego, ten zwyczaj upamiętniania 
prymicji?"

Ewa i Mariusz Sylwestrzakowie 
Przeworsk

W Kościele katolickim - nieza
leżnie od obrządku - tradycja 
rozdawania pamiątek prymicji 
kapłańskich (tzn. pamiątek mszy 
świętej odprawionej przez kapła
na po raz pierwszy) w postaci 
„obrazków świętych’1 z błogosła
wieństwem oraz odpowiednimi 
inskrypcjami na ich odwrocie 
upowszechniła się dopiero oko
ło połowy XIX w. Wtedy bowiem, 
dzięki udoskonaleniu technik 
graficznych (spośród których 
trzeba tu wymienić przede 
wszystkim chromolitografię), 
przygotowanie odpowiednich na

taką okazję obrazków nie na
stręczało już większych trudno
ści. Dlatego też pamiątki prymi
cji kapłańskich pochodzące np. 
z lat siedemdziesiątych XIX w. 
nie należą już do rzadkości. Ta 
jednak, którą mają w swoich 
zbiorach nasi Czytelnicy, choć 
datowana 1892, godna jest uwa
gi, gdyż można ją wiązać z naj
ważniejszym polskim wydawnic
twem artystycznym XIX w., jakim 
byt, wydawany w latach 1845- 
1856, słynny Album Wileńskie 
(Album de Wilna) Jana Kazimie
rza Wilczyńskiego. Seria V-tej 
edycji prezentująca w miniaturze 
obrazy znajdujące się „w kościo
łach wileńskich i innych krajo
wych", kontynuowana byta aż do 
śmierci Wilczyńskiego (1885), 
a nawet jeszcze później, kiedy 
spuścizna wydawnicza inicjatora 
tego albumu trafiła do rąk jego 
spadkobierczyni, Kazimiery So- 
rokówny, prowadzącej jeszcze 
jakiś czas działalność wydawni
czą. Obrazków dewocyjnych 

związanych z serią V Albumu Wi
leńskiego było około 300 - 
wszystkie niewielkich wymiarów 
(z reguły około 8 x 5 cm lub 12 
x 8 cm), a większość zaopatrzo
na w charakterystyczne ramki, 
podobne do takiej, jaką widzimy 
na nadesłanym zdjęciu. „Wiele 
[obrazków] ukazało się «poza 
prospektami* - napisała Jadwi
ga Jaworska, autorka artykułów 
omawiających Album de Wilna. 
- Wydawane początkowo jako 
chromolitografię, potem jako sta- 
loryty, starannie kolorowane ręcz
nie, posiadają same w sobie du
żą wartość artystyczną. Z cza
sem, gdy do techniki reproduk
cyjnej wkracza świattodruk, po
ziom obrazków dewocyjnych 
stracił swą wysoką wartość gra

ficzną [...]. Nie 
jest wykluczone, 
że w ostatnich la
tach życia Wil
czyńskiego pro
dukcja obrazków 
z serii V była jed
ną z podstaw 
ekonomicznych 
istnienia firmy". 
Sądząc ze zdję
cia, w celu przy
gotowania wi
docznej na nim 
pamiątki posłu
żono się którymś 
z dostępnych 
w większej licz
bie w handlu 
chromolitografo- 
wanych obraz
ków dewocyj
nych J.K. Wil

czyńskiego. Przy okazji warto 
dodać, że w Kościele katolickim 
istnieje także tradycja obdaro
wywania wybranych osób „ob
razkami świętymi” sporządzany
mi dla upamiętnienia uroczysto
ści związanych np. z 25-leciem 
czy też z 50-leciem uzyskania 
święceń kapłańskich przez 
duszpasterzy albo złożeniem 
ślubów zakonnych przez osoby 
konsekrowane. Natomiast dla 
porównania funkcjonujących 
w różnych Kościołach tradycji 
można jeszcze wspomnieć, że 
w Kościele prawosławnym roz
dawnictwo analogicznych (tyle 
że zgodnych z jego doktryną) 
obrazków jest domeną przede 
wszystkim biskupa nawiedzają
cego podległe mu parafie. Jedy
nym zaś przywilejem prawo
sławnego kapłana odprawiają
cego swoją pierwszą mszę jest 
udzielenie przez niego zebra
nym błogosławieństwa, a także 
podanie do ucałowania krzyża 
świętego bez względu na obec

ność przy tym wyżej wyświęco
nych kapłanów. W tym Kościele 
nie ma więc pamiątkowych ob
razków z prymicji kapłańskich.

„Mam maszynę do szycia z czó
łenkiem na korbkę, wyproduko
waną przez firmę «Frister i Ross
mann” w Berlinie. Chciatabym 
dowiedzieć się czegoś o produ
cencie i zorientować w jej warto
ści. "

Sabina Mystkowska 
Katowice

Wielokrotnie już prosiliśmy Czytel
ników o nadsyłanie zdjęć lub ry
sunków obiektów, bowiem na 
podstawie samego, nawet najdo
kładniejszego opisu nie zawsze 
możemy udzielić konkretnej od
powiedzi na zadane pytania. Tak
że w tym wypadku odpisujemy 
tylko, że maszyna ta najprawdo
podobniej została wyprodukowa
na w końcu XIX w., że producent 
już dawno nie istnieje, a jej war
tość możemy określić w dużym 
przybliżeniu na 3-5 tysięcy zł. 
O cenie decyduje także sposób 
wykonania, wygląd zewnętrzny, 
np. ozdoby, a o tym nie wiemy 
nic.

„Bardzo proszę o pomoc w usta
leniu pochodzenia i wieku termo
metru, który znajduje się w mojej 
rodzinie od kilkudziesięciu lat 
(il. 2). Obudowa wykonana jest 
z drewna (pewnych elementów 
brakuje) a tabliczka ze skalą - 
z porcelany. Na termometrze nie 
ma żadnych napisów."

Aldona Podolska 
Warszawa

Termometr wraz z oryginalną 
obudową pochodzą zapewne 
z przełomu XIX i XX w., a wypro
dukowano go prawdopodobnie 
na terenie Niemiec. Natomiast 
tabliczka ma dwie skale: Celsju
sza oznaczona literą C i Reau- 
mura oznaczona literą R (obec
nie już nieużywana). Przypusz
czamy, że do obudowy termo
metru doczepiona była od dołu 
część okrągła zawierająca baro
metr; w opisie brakuje nam wy
miarów tego zabytku.

Pan Zbigniew Polakowski z Prza
snysza przestał nam do identyfi
kacji odbitkę kserograficzną ob
razu. Niestety, tylko dobre kolo
rowe zdjęcie może nam pomóc - 
choć też nie zawsze - w określe
niu kto, kiedy i gdzie namalował 
ten obraz.

5



Na krawędzi wieków

Europa - wspólne 
dziedzictwo

ANDRZEJ TOMASZEWSKI

uropa - wspólne dziedzictwo” - to hasło, które 
zrodziło się w Radzie Europy i które zatacza co

raz szersze kręgi. Powstaje pytanie, jak należy je rozumieć 
i jak wykorzystać na przyszłość. Pojęcie Europy jako 
wspólnego dziedzictwa towarzyszy jej od ponad dwóch ty
siącleci. Chociaż nie nazywane z imienia, było pojęciem 
wyczuwanym i materializowanym na obszarze całej za
chodniej kultury przez kolejne fale stylów czy kierunków 
w architekturze i sztuce. Na sztukę i architekturę Europy 
można patrzeć z jednej strony jak na całość, a z drugiej - 
jak na bogactwo różnorodności, gdyż mimo tych samych 
impulsów wychodzących z głównych ośrodków artystycz
nych Europy - z Italii, Francji czy Niemiec - na każdym 
obszarze sztuka, podlegając ogólnym, wspólnym regułom, 
miała charakter bardziej wyczuwalny niż nadający się do 
tego, aby go ściśle określić. Może mieści się on w słowach 
tytułu: Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zam
ków podług nieba i zwyczaju polskiego (Kraków 1659).

Te dwa elementy - „niebo” i „zwyczaj” - decydowały 
o tym, że sztuka nie stała się kalką powielaną na całym ob
szarze zachodniej kultury, lecz wielkim bogactwem różno
rodności kształtowanych według „nieba”, czyli klimatu i te
go wszystkiego, co stanowiło warunki naturalne, oraz 
„zwyczaju”, czyli według miejscowej kultury i ogólnych wa
runków życia.

Chociaż poczucie jedności europejskiej sztuki i kultury to
warzyszyło Europie od czasów starożytności, rozszerzając się 
falami na cały kontynent, to nieco ponad 200 lat temu, w dru
giej połowie XVIII w. na fali romantyzmu i budzących się na
rodowych tożsamości, zwłaszcza zaalpejskich ludów „barba
rzyńskich”, które nie miały swojej własnej, klasycznej tradycji 
ani w architekturze, ani w sztuce, zaczęła się systematyczna 
destrukcja tego, co było jednością przez dwa tysiące lat. Poszu
kując swojej tożsamości kulturowej, europejskie narody zaal- 
pejskie, które nie uczestniczyły w tworzeniu grecko-rzymskiej, 
„klasycznej” kultury europejskiej, zadały sobie pytanie, co na
sze nacje wniosły do europejskiego dziedzictwa? Zgodnie 
z obowiązującą wówczas doktryną estetyczną wszystko to, co 
nie było „klasyczne” w sztuce i architekturze, było pozbawio
ne wartości artystycznych, nie miało ani podlegać ochronie, 
ani być przedmiotem szacunku czy narodowej dumy. Poszcze

gólne nacje zaczęły szybko odkrywać, że przecież wniosły do 
kultury europejskiej wartości „nieklasyczne”, które są warto
ściami narodowymi. Zaczęło się, bardzo złowrogie w skut
kach, konkurowanie poszczególnych narodów i grup etnicz
nych o pierwszeństwo - kto wniósł więcej, kto kogo przewyż
szał, kto czyim podlegał wpływom. Dopiero nie tak dawno 
doszliśmy do wniosku, że w czystym wydaniu narodowym 
sztuka nigdzie w Europie nie istnieje, że jest częścią większej 
całości, ma tylko odcienie lokalne i narodowe. Ze istnieją licz
ne obszary w Europie, które są obszarami dwukulturowymi 
lub wielokulturowymi, gdzie powstawały bardzo wartościowe 
i piękne zespolenia form artystycznych różnych proweniencji. 
Ale zanim uznaliśmy, że w takich kategoriach należy widzieć 
sztukę i architekturę europejską, doszło do barbaryzmów kul
turowych na wielką skalę.

Co obecnie dzieje się z pojęciem „wspólnego europejskie
go dziedzictwa”? Europa szybkim krokiem zbliża się ku jed
noczeniu zarówno politycznemu, gospodarczemu, jak i kul
turowemu. Przez ostatnie lata główny nacisk w działaniach 
zjednoczeniowych kładziono na politykę i ekonomię. Mimo 
dobrej woli i zaangażowania wielu polityków okazało się, że 
są na tej drodze poważne trudności dlatego, iż każde pań
stwo chce uprawiać własną politykę (chociaż w ramach po
lityki ogólnej) i nie chce stracić swojej indywidualności. 
Okazało się, że w koncepcji przyszłej Europy zabrakło jed
nego elementu - kultury. Na szczycie państw członkowskich 
Rady Europy, który odbył się sześć lat temu w Wiedniu, 
w dokumencie końcowym po raz pierwszy pojawiło się ha
sło wspólnego, europejskiego dziedzictwa kultury. Tym sa
mym pojęcie to opublikowane w dokumencie politycznym 
stało się instrumentem we wspólnym działaniu państw euro
pejskich przy jednoczeniu naszego kontynentu. Szybko roz
przestrzeniło się w Europie i z satysfakcją zostało zaakcepto
wane przez kręgi historyków sztuki i konserwatorów, bo
wiem wola łączenia Europy w oparciu o wspólne dziedzic
two kultury jest równoległa do rozwoju historii sztuki, któ
ra od spoglądania na dziedzictwo kultury przez pryzmat ge
nezy narodowej, coraz bardziej zaczęła przechodzić do spoj
rzenia całościowego na nakładające się procesy tworzące na 
poszczególnych obszarach Europy niepowtarzalną mozaikę 
kulturową, nieporównywalną z innymi obszarami. W jaki 
sposób można by to sobie wyobrazić plastycznie? Jeżeli trak
tować poszczególne style czy kierunki jako warstwy, które 
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pokrywały Europę z różnym nasileniem, można by porów
nać to do tortu, który składa się z wielu warstw ciasta prze
kładanego czekoladą i marcepanem, z tym że nie byłby to 
tort okrągły, ponieważ każda z tych warstw miała inny za
sięg zależnie od tego, jak daleko sięgały poszczególne style. 
Co więcej, warstwy te w jednych miejscach byłyby grubsze, 
w innych cieńsze, zależnie od tego, jakie nasilenie miał dany 

dla osłabienia nacjonalizmów i dla wzmocnienia europej
skiej tożsamości Europejczyków? Ludzka tożsamość kultu
rowa jest wartością niematerialną, należy do dziedzictwa 
duchowego. Tożsamość kulturowa Europejczyków materia- 
lizowała się jednak w procesie historycznym, kształtując 
kulturowy krajobraz naszego kontynentu. Zastanawiamy 
się teraz, w jaki sposób odwrócić ten proces, aby dziedzic-

kierunek na danym obszarze. I jeżeli chcielibyśmy z takiego 
nieregularnego tortu wykroić kawałek (np. przekrój przez 
Polskę), zobaczylibyśmy, że poszczególne warstwy nakładają 
się w różnym nasileniu. Jedna jest grubsza, druga cieńsza, 
a trzeciej w ogóle nie ma. W tym wspólnym torcie poszcze
gólne profile różnią się i ukazują charakter poszczególnych 
obszarów kulturowych.

Wspólne dziedzictwo kultury traktowane jako pojęcie 
i równocześnie jako narzędzie polityczne zaczęło zdobywać 
coraz większy zasięg i coraz więcej środowisk przyjmowało 
je jako punkt wyjścia do myślenia o dziedzictwie kulturo
wym Europy, które zaczęło wypierać anachroniczne myśle
nie kategoriami narodowymi. Równocześnie u polityków 
coraz bardziej zaczęło się nasilać przekonanie, że dziedzic
two kultury może być lepiszczem o wiele mocniejszym niż 
elementy polityczne czy gospodarcze. Ze to co nas łączyło 
i łączy - to europejski, w całej swej złożoności, krajobraz 
kulturowy. Powstało pytanie, w jaki sposób dziedzictwo 
kultury może być wykorzystane w budowie nowej Europy? 
Jak dziedzictwo, uznane za wspólne, można wykorzystać 

Dwie miniatury z ewangeliarza Ottona III wykonanego w 998 r. 
Z prawej strony widoczny cesarz na tronie w otoczeniu władców 
europejskich, z lewej - cztery postacie kobiece niosące dary, 
a ponad nimi napisy: Roma, czyli Rzym, Gallia, czyli tereny 
Niemiec zachodnich i Belgii, Germania, czyli Niemcy 
oraz Sclavinia, czyli Słowiańszczyzna.
Na tych obszarach - według zamierzeń Ottona
- miało powstać ogólnochrześcijańskie cesarstwo, 
czyli zjednoczona Europa przed tysiącem lat.

(fot. Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)

two oddziaływało na nas, czyniąc nas świadomymi Europej
czykami i obywatelami przyszłego kontynentu.

Na zebraniu prezydentów i premierów państw człon
kowskich Rady Europy, w listopadzie 1997 r. zapadła decy
zja, aby na lata przełomu tysiącleci 1999-2000 ogłosić eu
ropejską kampanię pod nazwą: „Europa - wspólne dzie
dzictwo”. Łatwo taką dwuletnią kampanię ogłosić, ale po- 
wstaje pytanie - co zrobić, aby nie była to tylko rzucona pu
sta idea, ale żeby przyniosła konkretny rezultat. W jaki spo
sób należy tę kampanię realizować, określa inny dokument 
Rady Europy: „poprzez program edukacji obywatelskiej dla 
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społeczeństwa demokratycznego”. Jest to kolejne polityczne 
hasło, które trzeba wypełnić treścią. Instrumentem oddzia
ływania na tożsamość Europejczyków powinien być euro
pejski pejzaż kulturowy traktowany jako całość. Środowi
sko kulturowe jest pojęciem szerszym i bezpośrednio od
działuje na człowieka, gdyż jest dostępne każdemu z nas, 
wszyscy w nim żyjemy. To nie są zabytkowe wnętrza pała
ców i zamków, które w wielu krajach są prywatne i niedo
stępne - środowisko kulturowe jest własnością nas wszyst
kich. Kształtowanie i ochrona pejzażu kulturowego w naj
większym stopniu zależy od jednostek i społeczeństw lokal
nych. Program edukacji należałoby więc opracować pod ką
tem uświadamiania wartości krajobrazu kulturowego w je
go jednostkach i wzmacniania tą drogą patriotyzmu lokal
nego. Jedynie na gruncie tego patriotyzmu, miłości, szacun
ku do tego, co się posiada, oraz na ocenie jego wartości - 
można budować tożsamość lokalną i europejską zarazem.

W Polsce jest to problem szczególnie ważny, gdyż w na
szym kraju widzi się za mało lokalnego patriotyzmu, miłości 
do tego, co jest najbliższe i poczucia odpowiedzialności za 
nie, uświadomienia sobie, że każdy fragment powierzchni 
kraju jest wspólnym dobrem. Trzeba w tym miejscu przywo
łać przesłanie Pawła Jasienicy zawarte w książce Mys'li o daw
nej Polsce. Porównując historię Polski z historią krajów za
chodnich wskazywał, że w swojej historii składały się one 
z małych organizmów, na czele których stali królowie, ksią
żęta, hrabiowie, że były to jednostki krajobrazu kulturowego, 
które dla mieszkańców miały charakter wymierny. Polska nie 
wykształciła tego typu struktur i rozwijała się inną drogą. By
ła rozległym krajem, stała się pojęciem abstrakcyjnym dla 
przeciętnego Polaka, który słyszał, że gdzieś tam są góry 
i morze, ale nie potrafił sobie tego wyobrazić. Dlatego u nas 
w znacznie mniejszym stopniu niż gdzie indziej wykształcił 
się patriotyzm lokalny. Jeżeli Niemca zapytać, kim jest, naj
częściej odpowie, że jest Sasem, Nadreńczykiem, Bawarczy- 
kiem czy Szwabem, bo jest to dla niego kraj, z którego pocho
dzi. Musimy zastanowić się, jak w Polsce możemy umiejsca
wiać naszą tożsamość kulturową w obrębie mniejszych jedno
stek, z którymi moglibyśmy się bliżej identyfikować.

O ile przedtem polityków interesowały sprawy dóbr kul
tury jedynie jako element gry, który pozwoli zdobyć wybor
ców i wygrać następne wybory, to obecnie dostrzegli, że ani 
polityka, ani ekonomia nie są wystarczającym spoiwem dla 
przyszłej Europy. Zauważyli, że w polityce zjednoczenia eu
ropejskiego trzeba opierać się na kulturze i zabytkach. Jest to 

pierwsza w dziejach Europy szansa na to, aby nasze działania 
mogły być połączone z działalnością polityczną i żeby ochro
na dóbr kultury w Europie, a tym samym w Polsce, znalazła 
mocniejsze podstawy. Ale polityków nie interesuje jednostko
wa sprawa pojedynczego zabytku, politycy myślą globalnie 
i operują obszarami. Jak długo konserwatorzy będą zajmo
wać się pojedynczymi zabytkami, w drugiej kolejności zespo
łami zabytkowymi czy miastami, a dopiero później środowi
skiem kulturowym, tak długo nie znajdziemy wspólnego 
punktu widzenia z politykami oraz punktu styczności z dzia
łaczami ruchu ochrony środowiska i przyrody, bowiem także 
dla nich jednostkami operacyjnymi są całe obszary. W obrę
bie konserwacji zabytków już coraz bardziej zaczynamy my
śleć o tym, że podstawową jednostką ochrony dziedzictwa 
powinien być krajobraz kulturowy i następnie - od ogółu do 
szczegółu - przechodzić na poszczególne zabytki. Jeżeli pod
niesiemy na taki poziom uogólnienia konserwację zabytków, 
spotkają się wtedy na tym samym poziomie myślenia cele 
i działania ruchu ochrony przyrody oraz ochrony środowiska 
kulturowego. Zauważmy, jak dużą siłę przebicia w państwach 
zachodnich mają ruchy ekologiczne. Zrozumiale jest, że „pri- 
mum vivere, deinde philosophari”- „najpierw trzeba żyć, po
tem filozofować”. Dla każdego człowieka, niezależnie od je
go poziomu wykształcenia, najważniejsze jest być zdrowym 
i żyć jak najdłużej, a to właśnie obiecuje ruch ekologiczny. 
My nie możemy głosić społeczeństwu równie chwytliwych 
haseł. Dopiero jeśli uznamy, że środowisko jest jedno, niero
zerwalne - kulturowe i przyrodnicze - jeżeli uda się nam 
zjednoczyć wysiłki z ruchem ekologicznym i ochrony przyro
dy, to możemy doprowadzić do tego, że również polscy kon
serwatorzy zaczną zdobywać znaczenie polityczne. Jeżeli 
w Polsce nie potrafimy ze wspólnej ochrony środowiska kul
turowego i przyrodniczego uczynić ruchu politycznego 
i nadać politycznego wydźwięku naszym działaniom, stale 
będziemy zamknięci w „wieży z kości słoniowej”, uważani za 
nieszkodliwych maniaków, których działalność żadnemu po
litykowi nie przysporzy głosów w następnych wyborach. 
Kampania „Europa - wspólne dziedzictwo” i związany z nią 
program edukacyjny mogą i powinny się nam przysłużyć do 
zdobywania politycznego znaczenia i poparcia.

Andrzej Tomaszewski

Jest to autoryzowany skrót referatu wygłoszonego na 
organizowanych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 

comiesięcznych „Spotkaniach w willi Struvego”.

Taki tytuł ma wystawa wieloletnich fotograficznych 

współpracowników naszego pisma - Stanisława Fita- 
ka i Wiesława M. Zielińskiego, otwarta w kwietniu br, 
w siedzibie Związku Artystów Fotografików w Warsza
wie. Prezentuje ona Polskę w dobie romańskiej, 
w okresie formowania się państwowości i wielu zna
czących wydarzeń, np. zjazdu w Gnieźnie w roku 
1000. Wbrew opiniom o „mrokach średniowiecza" 
sztuka romańska jest w rzeczywistości barwna i żywa. 
W wielu wypadkach, nawet bez dobranego tła, wy-

Z GŁĘBI DZIEJÓW

starczyło umiejętne ustawienie kamery, aby wydobyć 
koloryty poszczególnych obiektów i owe dążenie ów
czesnych artystów do dokładnego pokrywania deko
racją powierzchni detali architektonicznych i innych 
obiektów. Każdy z tych obiektów ma swoją, również 
doskonale uchwyconą historię - na jednych będą to 
naleciałości minionego czasu, różne odbarwienia 
i nacieki lub zaokrąglenia niegdyś ostrych krawędzi 
płaskorzeźb, zaś na innych - ślady odnawiania przez 
współczesnych konserwatorów.

Większość prezentowanych na wystawie zdjęć nasi 
Czytelnicy już znają, byty bowiem publikowane 
w „Spotkaniach z Zabytkami", często na okładkach, 
Inne będzie jeszcze okazja poznać, przede wszyst
kim w roku bieżącym, który poświęcamy prezentacji 
sztuki romańskiej. Wystawa „Z głębi dziejów - ty
siącletnie zabytki z terenu Polski" ukazuje niejedno
lity obraz Polski przed tysiącem lat, czyli taki jaki 
rzeczywiście wówczas istniał. Ekspozycja pokazy
wana będzie w kraju i za granicą.(kmn)
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Jakie mogły być następstwa 
zgubnego udziału „ołowiowego czynnika” 
w dziejach ludzkiej cywilizacji?

Zabójca: ołów
ZDZISŁAW SKROK

atrucie powietrza ołowiem jest przekleństwem 
miast w naszej zmotoryzowanej cywilizacji. Wy

starczy powiedzieć, że zawartość ołowiu w powietrzu 
przewyższa 10 tysięcy razy poziom naturalny sprzed roz
woju motoryzacji. Zaledwie więc przed stuleciem wszyscy, 
którzy wówczas żyli, oddychali czystym powietrzem i od
żywiali się nieskażoną żywnością, bo ołów zawarty w spa
linach wnika do gleby i do rosnących roślin.

A jednak Arkadia minionych wieków jest tylko idealnym 
wyobrażeniem, które rzadko znajduje potwierdzenie w rze
czywistości. Świadczą o tym m.in. zaskakujące badania pro
wadzone przez Sarę Bisel z uniwersytetu stanowego w Min
nesocie. Zbadała ona skład chemiczny 120 szkieletów ludz
kich wydobytych spod zwałów lawy i wulkanicznego pyłu 
w starożytnym Herkulanum, zniszczonym w 79 r. przez wy
buch Wezuwiusza, i wykryła rzecz zdumiewającą: wszyscy ci 
ludzie tuż przed gwałtowną, tragiczną śmiercią cierpieli na 
ostrą formę ołowicy! W badanych kościach ołów występo
wał w liczbie 84 jednostek Wagowych na milion, podczas 
gdy norma stwierdzona dla ludzkich kości z epoki przedhi
storycznej i w ogóle przedmotoryzacyjnej wynosi zaledwie 3 
jednostki na milion, a kości współczesnego mieszkańca 
miast mają 20-30 jednostek na milion. Co było przyczyną 
tak poważnych, chronicznych zatruć ołowiem? Zdaniem Sa
ry Bisel, rozwiązania zagadki należy szukać... w kuchni 
i przy biesiadnym stole. Zatrucie ołowiem związane bowiem 
było z powszechnym używaniem naczyń wykonanych z oło
wiu, a częściej ze stopów tego metalu z innymi (miedzią lub 
cyną) lub też naczyń glinianych pokrytych ołowiową pole
wą. Najgroźniejszym źródłem zatrucia było spożywanie du
żych ilości wina, szczególnie wina słodkiego, którego właści
wości smakowe uzyskiwano przez dodanie syropu, długo 
gotowanego na wolnym ogniu w naczyniach ołowiowych 
lub z brązu (w stopie brązu znajduje się ołów). Czyniono to 
świadomie, uważając, że ten rodzaj naczyń podnosi smak 
i aromat produktu. Columella, autor jednego z rzymskich 
poradników gospodarczych, wręcz zaleca stosowanie na
czyń ołowiowych, ponieważ „naczynia sporządzone z brązu 
nadają potrawom nieprzyjemny smak i zapach na skutek 
łuszczenia się rdzy miedzi”. Przeprowadzony niedawno eks
peryment sporządzania winogronowego syropu według 

przepisów starożytnych Rzymian pozwolił stwierdzić, że już 
w objętości 5 mililitrów tej substancji znajdowała się ilość 
ołowiu wystarczająco duża, aby przy stałym jej spożywaniu 
doprowadzić do chronicznego zatrucia organizmu.

W tej sytuacji na ołowicę najbardziej narażeni byli najza
możniejsi obywatele, spijający wielką ilość drogich, słodkich 
win (do 5, a nawet więcej litrów dziennie). W tym świetle 
szczególnie interesujące są rozważania Jerome Nriagu z Ka
nady, który wysunął tezę, że dobrze znane z wielu relacji, 
patologiczne, niezrównoważone, a nawet zdradzające wy
raźne objawy choroby psychicznej zachowania wielu cesa
rzy rzymskich spowodowane były właśnie zatruciem oło
wiem. Nriagu zwraca uwagę, że 20 spośród 30 władców ce
sarstwa, którzy panowali w pierwszych dwóch wiekach po

narodzeniu Chrystusa, nadużywało wina, a równocześnie 
wykazywało zmiany patologiczne w zachowaniu. Na przy
kład Klaudiusz cierpiał na osłabienie mięśni, drżenie koń
czyn, miał wybuchy niepohamowanego śmiechu i nieuza
sadnionego niczym gniewu. Swetoniusz w Żywotach Ceza
rów pisze o nim, że „wskutek słabości fizycznej i umysłowej 
już w wieku dojrzałym nie był uważany za zdolnego do spra
wowania jakiejkolwiek godności publicznej lub prywatnej, 
zaś jego własna matka nazywała go poczwarą zaczętą tylko 

9



przez naturę, lecz nie wykończoną”. Podobne objawy tępo
ty umysłowej i niedorozwoju fizycznego zdradzał Kaligula. 
Tyberiusz był z kolei skłonnym do okrucieństwa schizofre- 
nikiem i alkoholikiem, Neron zwykłym szaleńcem, zaś cho
ry umysłowo Helogabalus pił tak, że „/W rzymski twierdził, 
iż pijał wino wprost z basenu kąpielowego” i wystrzegał się 
płodzenia potomstwa, aby nie obdarzyć go swoją chorobą. 
Wszyscy oni nieustannie ucztowali, wypijając ogromne ilo
ści wina „doprawionego” ołowiem. W efekcie - twierdzi 
Nriagu - rządzili ogromnym państwem nierozważnie, nie
kiedy wręcz zbrodniczo, przyczyniając się do upadku rzym
skiego imperium, a być może nawet stając się główną przy
czyną tego upadku.

Na tym nie kończy się zgubny udział „ołowiowego 
czynnika” w dziejach ludzkiej cywilizacji. Napotykamy go 
ponownie w późnym średniowieczu i na progu epoki no
wożytnej. Łączy się to z upowszechnieniem w owym cza
sie dwóch istotnych wynalazków: barwnych glazurowa
nych polew (szkliw) sporządzanych na bazie cynku i oło
wiu, którymi pokrywano naczynia ceramiczne, ozdabiając 
je w ten sposób i zapewniając im nieprzesiąkliwość oraz 
systemów rozprowadzania wody z centralnej pompy, tzw. 
rurmusa, do mieszkań za pomocą rur ołowiowych lub czę
ściej drewnianych spajanych ołowiem. Zawartość ołowiu 
w polewach sięgała 50%, był więc to udział bardzo wyso
ki. Regularne przyrządzanie i spożywanie posiłków w na
czyniach pokrytych polewą ołowiową (naczynia polewano 
od wewnątrz i na zewnątrz) prowadzić mogło do zatruć. 
Szczególnie niebezpieczne były te naczynia, w których po
lewę nakładano na wypalony już czerep, gdyż w tym wy
padku powtórny wypał, który miał na celu utrwalenie gla
zury, przeprowadzany był w stosunkowo niskich tempera
turach (do 500°C) niewystarczających dla utwardzenia 
związków ołowiu (ołów topi się w temp. 320°C). Zagro
żenie ołowicą wydatnie wzrastało, gdy użytkownicy tego 
rodzaju naczyń - a były one wówczas powszechne w zasta
wie stołowej - byli mieszkańcami miast, w których wodę 
rozprowadzano wodociągami. A doniesienia o stosowaniu 
w nich elementów ołowianych są częste w ówczesnych 
źródłach, również z terenu Polski. Np. w Warszawie przy 
naprawie rurmusa na rynku Starego Miasta w 1639 r. za
notowano zapłatę „rurmistrzowi za rurę ołowianą”, 
w Krakowie rachunki miejskie z 1575 r. wymieniają „rury 
ołowiane co idą w górę zamkową od rurmusu”, w Płocku 
w tym czasie słyszymy o „rurach w ołów oprawnych”.

Podobnie było w innych miastach Europy. Jednak z po
wodu braku szczegółowych badań w tym względzie, głów
nie analiz zawartości ołowiu w kościach ludzkich pocho
dzących z cmentarzysk datowanych na XV-XVII w., trud
no jest oceniać wpływ zawartości ołowiu na fizyczną i psy
chiczną kondycję ówczesnej populacji europejskiej. Przy
puszczać można jedynie, że anemia i ogólne osłabienie or
ganizmu, jakie pociąga za sobą ten rodzaj zatruć, sprzyjały 
rozprzestrzenianiu się kolejnych fal dżumy - „czarnej 
śmierci”, która w tamtym okresie była przekleństwem Eu
ropy, a w rejonach najgęściej zaludnionych przyczyniła się 
do zmniejszenia populacji o ponad połowę.

W XVIII w. zaczęto już powoli zdawać sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa zatrucia ołowiem. Głównym źródłem 
tej wiedzy była jednak obserwacja stanu zdrowia, a mó
wiąc konkretnie - szybkiej jego utraty przez pracowników 
zatrudnionych w kopalniach i odlewniach ołowiu. Rów
nocześnie wzrost kosztów jego wydobycia, a zarazem roz
wój przestrzenny miast i rosnące zapotrzebowanie na rury 
wodociągowe sprawiły, że zaprzestano ich wytwarzania 
z ołowiu na rzecz żeliwa i ceramiki. Sam ołów zaś miał co
raz gorszą sławę. Antoni Chodkiewicz, autor pierwszej 
w naszym piśmiennictwie pracy na temat ołowiu napisanej 
w 1813 r. i nadal pozostającej w rękopisie, nie miał najlep
szej opinii o tym metalu: „kruszec ten niemiły oku, a zara
zem niezdrowy, odstręczał zawsze od siebie człowieka”.

Pomimo rosnącej wiedzy o szkodliwości ołowiu, jego zły 
wpływ na ludzki organizm nadal był realny. Według opinii 
kanadyjskiego antropologa Owena Beattie, zatrucie tym me
talem przyczyniło się do katastrofy słynnej wyprawy angiel
skiej kierowanej przez Johna Franklina, który w 1845 r. pod
jął próbę odkrycia legendarnego przejścia północno-zachod
niego - drogi morskiej z Atlantyku na Pacyfik wzdłuż północ
nych wybrzeży Kanady. Ze 120 uczestników tej wyprawy nie

2. Misa z końca XIX w. pokryta polewą otowiowo-cynową

ocalał nikt. Przez długi czas nieznany był ich tragiczny los. 
Kolejne wyprawy poszukiwawcze organizowane przez rząd 
brytyjski i żonę Franklina nie natrafiały na ślady zaginionych. 
Powoli jednak zaczął się wyłaniać obraz tragedii. Od Eskimo
sów zamieszkujących północną Kanadę dowiedziano się, że 
po dwóch latach uwięzienia w lodach członkowie wyprawy 
opuścili swe okręty, na których brakowało żywności i po lo
dzie przeszli na ląd w okolicy, która dziś nazywa się Zatoką 
Głodu. Tam też w śnieżnym pustkowiu rozegrał się ostatni 
epizod ich życia. Kolejno umierali z głodu i wycieńczenia, 
a ostatni, którzy pozostali przy życiu, żywili się ciałami zmar
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łych towarzyszy. O kanibalizmie panującym wśród niedobit
ków wyprawy Franklina opowiadali Eskimosi, przekazując 
z pokolenia na pokolenie tę wstrząsającą wiadomość. Fakt 
ten potwierdziły również poszukiwania Beattie, który w oko
licach Zatoki Głodu natrafił na kości, a w jednym wypadku 
na kompletny szkielet, należący do przedstawiciela rasy bia
łej. Kości byty potrzaskane, co według kanadyjskiego antro
pologa świadczyło o wydobywaniu z nich szpiku, podobnie 
uczyniono z czaszkami w celu dobrania się do mózgu. Anali
za laboratoryjna znalezionych kości wykazała jednak coś wię
cej - zawierały one zdumiewająco wysoką ilość ołowiu, dzie
sięciokrotnie wyższą od normalnej w XIX w.! Zaintrygowa-

3. Dzban 
z Andrychowa 
pokryty polewą 
ołowiową 
(1876 r.)

ny tym odkryciem Beattie postanowił otworzyć groby trzech 
członków wyprawy, którzy zmarli wkrótce po jej rozpoczęciu 
i pogrzebani zostali na niewielkiej wysepce Beechey. Pochów
ki spoczywały w wiecznej zmarzlinie i zachowały się dosko
nale. Pobrano z nich próbki kości, włosów, mózgu i paznok
ci. Ich analiza potwierdziła przypuszczenia, one również za
wierały dziesięciokrotnie wyższą ilość ołowiu. Rozwiązania 
tej zagadki nie trzeba było szukać daleko. Znaleziono je obok 
cmentarzyska na wyspie Beechey, w stosie puszek po konser
wach porzuconych tam przez uczestników wyprawy. Lut, za 
pomocą którego zamykano puszki (przechowywanie żywno
ści w hermetycznie zamkniętych metalowych pojemnikach 
stosowano od 1811 r.), zawierał 90% ołowiu! Znów niespo

dziewanie objawił się zabójczy „ołowiowy faktor”. Bo zda
niem Beattie on właśnie przedostał się do żywności i spowo
dował zatrucie uczestników wyprawy. Sprawił, że stali się 
mniej odporni na surowe arktyczne warunki, mniej żywotni, 
bardziej skłonni do depresji. „Na pokładach statków wiozą
cych dzielną wyprawę Franklina - napisał antropolog - drze
mała bomba zegarowa, równie śmiertelna, co okrutne wiatry 
arktyczne, kry lodowe i monotonne białe krajobrazy” ■

A co w naszym kraju? Na ile „ołowiowy czynnik” wpływał 
na naszą historię? Gdzie poszukiwać jego śladów? Niestety, 
bezpośrednich źródeł na ten temat nie ma przede wszystkim 
dlatego, że nie prowadzono dotychczas szerszych badań za
wartości ołowiu w kościach pochodzących ze średniowiecz
nych i staropolskich cmentarzysk. Pozostają jednak przekazy 
pośrednie, domysły i dedukcje, w których ołowica pojawia się 
jako ważny czynnik określający stan zdrowotny ludzkich po
pulacji zamieszkujących niegdyś na naszych ziemiach. Wy
mowny jest np. fakt, że rozpowszechnieniu się w XVII w., 
również na wsi, ceramiki z polewą ołowiową i ołowiowo-cy- 
nową towarzyszy pogorszenie się zarówno stanu fizycznego, 
jak i psychicznego ludności. Stan ten pogłębił się jeszcze w na
stępnym stuleciu, na co zgodnie zwracają uwagę zarówno 
ówcześni publicyści i podróżnicy, jak i dzisiejsi historycy. Cu-

5. Współczesny 
kubek - jego 
ołowiowa polewa 
przekracza
300 razy normę 
bezpieczeństwa
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dzoziemiec Hubert Vautrin, który w połowie XVIII w. podró
żował przez nasz kraj, zanotował: „Całkowita apatia czyni go 
(polskiego chłopa - Z.S.) nieprzystępnym zarówno radosnym 
uniesieniom, jak i rozpaczy. Wyrwany z wąskiego kręgu do
stępnych mu pojęć, nie jest zdolny do logicznego myślenia 
i sprawia wrażenie półgłówka”.

Ta psychiczna zapaść spowodowana była oczywiście 
w znacznej mierze złym odżywianiem, wzrostem pańszczy
zny, klęskami nieurodzaju, a często zwykłym głodem. Ale 
zatrucie ołowiem, pochodzącym ze źle wypalonych naczyń 
z ołowiową polewą, powinno też być wzięte pod uwagę, 
szczególnie że ten rodzaj naczyń popularny był na polskiej 
wsi aż do lat sześćdziesiątych XX w., kiedy na wiejski rynek 
wkroczyły naczynia masowo wytwarzane przez przemysł. 
Eugeniusz Bieniak, omawiając działalność jednego z aktyw
niejszych ośrodków wiejskiego garncarstwa na Podkarpaciu 
w artykule O garncarstwie ludowym w Brzostku (Krosno 
1987), pisze: „Produkowane wyroby polewano glejtwą (gla
zurą - Z.S.) sporządzoną z minii, do której dodawano dzi- 
kówki - specjalnej gliny koloru ciemnożółtego, którą suszo
no i rozcierano w żarnach na mąkę (...). Glejtwę robiono 
również ze sproszkowanego ołowiu, do którego też dodawa
no gliny. Glejtwa - polewa brzosteckich wyrobów po wypa
leniu miała kolor wiśniowy lub czerwony”.

Innym źródłem ołowicy mogły być wypijane w nadmiarze 
trunki skażone ołowiem. Wbrew powszechnej opinii chłopi 
rzadko nadużywali alkoholu (głównie z braku funduszy), 
choć właśnie ich w niedzielne popołudnia napotykali przy 
biesiadzie cudzoziemscy podróżnicy i uznając, że przesiadują 
tak codziennie, stworzyli nieprawdziwy obraz chłopa-pijaka. 
Tymczasem najwięcej alkoholu w czasach staropolskich spo
żywali ludzie zamożni: szlachta, magnateria, nawet władcy 
królestwa. Być może „ołowiowy czynnik” był jedną z przy
czyn zagadkowych śmierci dwóch ostatnich książąt mazo
wieckich - Stanisława (zm. 1524) i Janusza (zm. 1526). Wie
le na ten temat snuto domysłów ówcześnie i później, poma
wiano o działalność trucicielską królową Bonę, a także Kata
rzynę Radziejowską, córkę wojewody rawskiego. Przyczyna 
zgonów mogła być bardziej trywialna, wystarczy przeczytać 
słowa F. Kozłowskiego z jego Dziejów Mazowsza za panowa
nia książąt (Warszawa 1858): „W tych czasach (niedługo 

przed śmiercią - Z.S.) Książęta Mazowieccy, mimo pięknych 
przymiotów umysłu, gdy jednak przykładem wielu ówcze
snych wolniejsze życie prowadzących, przez plochość mło
dzieńczą i nie dość skromnie od matki wychowani, oddali się 
zbyt wczesnym miłostkom i biesiadom, w których nie umieli 
się powstrzymać od zbyt nieumiarkowanego używania moc
nych trunków, między którymi trójniak, to jest miód z so
kiem wiśni lub malin i rozmaitemi aromatami, miał być ich 
ulubionym napojem”. Być może ta ostatnia informacja na
prowadza nas na właściwy ślad, gdyż ów słodki trunek przy
gotowywany byl tak samo, jak ulubione i zaprawione oło
wiem wino rzymskich cesarzy. Zapewne i w tym wypadku 
syrop potrzebny do tej mikstury smażono w naczyniach oło
wiowych lub glinianych tyglach z ołowiową polewą. Tak 
przygotowany trójniak pity często i w dużych ilościach mógł 
doprowadzić młode organizmy książąt do ołowiowego za
trucia.

Później pito w Polsce coraz więcej. Jak twierdzi Jędrzej 
Kitowicz w Opisie obyczajów za panowania Augusta III, 
w czasach saskich znaczna część szlachty, dawni rycerze 
i obrońcy państwa, byli notorycznie pijani, zaniedbywali 
obowiązki publiczne, do których nie mieli serca i głowy. 
Prowadzili Rzeczpospolitą do zagłady. Można domniemy
wać, że ów stan abnegacji i prostracji polskiej szlachty po
wodował nie tylko alkohol wypijany w ogromnych ilo
ściach, ale też zawarty w nim ołów. Wiele argumentów na 
rzecz tej hipotezy dostarczają książki znawcy epoki saskiej, 
Zbigniewa Kuchowicza. Przytoczmy tylko jeden z pracy 
Człowiek polskiego baroku: „Jeśli chodzi o piwo to nagmin
nie dodawano do niego rozmaite zioła i namiastki, by uczy
nić go słodszym, mocniejszym, smaczniejszym. Gorsze jesz
cze były metody polegające na naprawianiu skwaśniałego 
piwa przez wlewanie doń niegaszonego wapna. Równie 
groźne, czasem jeszcze niebezpieczniejsze, było wrzucenie 
przez piwowarów talerzy cynowych do kadzi cełem regula
cji procesu fermentacji. W cynie znajdują się bowiem związ
ki ołowiu, które mogą rozpuszczać się przy procesach fer
mentacyjnych i powodować silne zatrucia”.

Zdzisław Skrok

Spotkanie z książką
BAJKOWA ARCHITEKTURA SUDETÓW

od koniec 1999 r. Oficyna Wydawnicza Poli
techniki Wrocławskiej opublikowała monografię 
pt. Architektura na obszarze Sudetów Tadeusza 
Biesiekierskiego, Jacka Suchodolskiego i Elżbie
ty Trockiej-Leszczyńskiej. Na ośmiuset koloro
wych fotografiach przedstawiono najpiękniejszą 
architekturę miast i wsi z obszaru Sudetów Środ

kowych, Wschodnich i Przedgórza Sudeckiego. 
W XIII w. większość miast na tym obszarze miała 
już lokację. Do dziś układy wielu z nich pochodzą 
z okresu gotyku. W zabytkowym krajobrazie do
minują gotyckie i barokowe budowle sakralne, 
obronne i mieszkalne oraz dziewiętnastowieczne 

budynki uzdrowiskowe i turystyczne. Zdarzają się 
wyjątkowej urody zabytki techniki, np. charaktery
styczne wiadukty na strzelistych kamiennych fila
rach oraz zapory wodne. Dzieje tych terenów 
przedstawia naukowy dwujęzyczny tekst, polski 
i niemiecki. 0 wartości publikacji przesądzają 
zdjęcia Elżbiety Trockiej-Leszczyńskiej. Wykona
ne zostały specjalnie do tej książki, rejestrują stan 
z lat dziewięćdziesiątych. Mają wartość nie tylko 
dokumentacyjną - autorce udało się uchwycić kli
mat, wprost bajkowe piękno zabytków. Wyraźnie 
unikała fotografowania fragmentów krajobrazu 
z budynkami z czasów PRL, tylko niekiedy wpa

dają w obiektyw bloki z wielkiej płyty, natomiast 
często dostrzegamy „grzechy” ostatnich 10 lat, 
np. anteny satelitarne piętrzące się nad renesan
sowymi portalami, bezstylowe nadbudowy czy 
modną kostkę bauma obok tradycyjnego bruku. 
Po drugiej wojnie światowej na tych terenach 
nastąpiła całkowita wymiana ludności, zrezy
gnowano z wzorów zabytkowej architektury. Au
torzy wyrażają nadzieję, że książka zainspiruje 
miejscowych architektów i przygotowują kolejny 
tom o zabytkach Sudetów Zachodnich.

Janusz Miliszkiewicz
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Wokół jednego zabytku

Jednym z najświetniejszych klejno
tów znajdujących się w zbiorach 
polskich jest zawieszenie z bó
stwem wodnym przechowywane w zbio

rach Muzeum Okręgowego w Toruniu. 
Pochodzi ono ze skarbu wykopanego 
w 1961 r. w Skrwilnie. Zawieszenie składa 
się z dwóch równoległych ażurowych pły
tek, tak złączonych ze sobą śrubkami, że 
tworzy się między nimi prześwit liczący 
około 5 mm. Powierzchnie płytek o orna
mencie roślinnym, chrząstkowym i oku- 
ciowym pokrywa barwna emalia w kolo
rach: białym, niebieskim i zielonym, kon
trastowana z partiami złotymi o fakturze 
matowej i polerowanej. Centralną część 
klejnotu zajmuje postać pół kobiety pół ry
by, odlana ze złota, pokryta białą emalią, 
trzymająca w lewej dłoni zwierciadło - 
oprawiony w złoto diament - a w prawej 
grzebień. Jej brzuch i ogon ozdobione są 
rubinami. W talii bóstwa znajduje się pusta 
oprawa po zaginionym kamieniu, a mię
dzy torsem kobiety i ogonem ryby umiesz
czone jest rubinowe serce. Po drugiej stro
nie torsu obok otworu po zaginionym ele
mencie tkwi tarcza z oprawionego w złoto 
rubinu. Lewe ramię kobiety opasuje wy
gięta wiatrem szarfa, a głowę zdobi mała 
czerwona czapeczka. Ogromne rubiny 
w oprawie kasetowej otaczają jej postać. 
Najwyższe partie klejnotu zdobią syme
trycznie rozmieszczone dwa owoce truska
wek, boczne w dolnej części zakończone są 
główkami zwierzęcymi. Całości delikatnej 
dekoracji dopełniają perły, z których do 
naszych czasów dochowały się tylko czte
ry. Dwie z nich zwisają na zakończeniach 
dolnej partii klejnotu, dwie osadzone są 
sztywno na sztyftach z lewej jego strony.

Warstwowa konstrukcja klejnotów skrę
canych z równoległych ażurowych płytek 
pojawiła się po 1590 r. Wtedy to Francuz 
Daniel Mignot, hugenocki uchodźca, przy
był do Augsburga i tu opublikował kilka se
rii grafik dla złotników z rysunkami ażuro
wych zawieszeń. Jego rysunki o układzie sy
metrycznym pokazują wzory z delikatnie 
wygiętych spiral, często zakończonych 
główkami gryfów. Ich ażurowa konstrukcja 
służyła do podtrzymywania przykręcanych 
na sztyfty drobnych postaci, integralnie 
związanych z łodygami, liśćmi i kwiatami. 
Zużycie materiału na tak zaprojektowany 
klejnot było niewielkie w porównaniu 
z klejnotami odlewanymi z matryc. Było to 
niewątpliwie jedną z przyczyn ich wielkiej 
popularności w sztuce europejskiej i szczę
śliwie kilka zawieszeń wykonanych przez 
Mignota i jego naśladowców uchroniło się 
przed zniszczeniem. Jednym z nich jest za
wieszenie z postacią Sprawiedliwości, będą-

Klejnot
z Panną Wodną

(fot. Andrzej R. Skowroński)

ce obecnie w posiadaniu The Metropolitan 
Museum of Art, ilustrujące augsburską fazę 
działalności Mignota, przywołane tu ze 
względu na niemal identyczne z klejnotem 
toruńskim rozwiązania formalne. Delikat
na postać alegorii została wpleciona w spi
ralnie skomponowane tło z przenikających 
się łodyg roślin i kwiatów. Poszczególne 
złote spirale kontrastowane są fakturami 
matowymi i błyszczącymi na przemian 
z emaliowanymi, a boki zawieszenia zdobią 
główki zwierząt. Podobieństwa te wskazują 
na wspólny rodowód obu dzieł, jednak klej
not z Torunia nie wydaje się dziełem samego 
Daniela Mignota. Świadczą o tym rubiny 
oprawione w złoto, które nigdy w projek
tach złotnika z Augsburga nie osiągały tak 
pokaźnych rozmiarów, podobnie jak postać 
pół kobiety pół ryby sprawiająca wrażenie 
tworu odrębnego, mniej harmonijnie włą
czonego w kompozycję spiralnych wici niż 
było to w dziełach mistrza.

W dotychczasowej literaturze postać z to
ruńskiego klejnotu określana była jako Sy
rena, istota pośrednia między bogami 
i ludźmi, uosabiająca to, co oczarowuje, 
usidla, zniewala lub jako Fortuna, bogini 
płodności, a także szczęścia i nieszczęścia, 
ślepego przypadku. W sztuce greckiej syre
ny przedstawiano jako ptaki o dziewczę
cych głowach, choć też istniały inne ich wy
obrażenia: pół kobiety pół ptaka, pół ko
biety pół ryby, pół kobiety pół osła. Syre
ny w ich rybiej postaci mylono z pannami 
wodnymi. Według legendy powtarzanej 
przez Owidiusza panny wodne wynurzyły 
się ze spalonych galer Trojańczyków. Wrę

gi ich okrętów zmieniły się wówczas w cia
ło i krew „zielonych cór morza”, fanta
stycznych hybrydalnych stworów, cudnej 
urody dziewcząt, których dolna połowa 
ciała przybrała postać rybiego ogona. 
Wierzono, że mieszkają w morzu i wo
dach śródlądowych. Jedną z nich schwy
tano jakoby w morzu w 1404 r. w Holan
dii, przywieziono do Haarlemu i nawró
cono na wiarę katolicką. Należały do kró
lestwa Posejdona, podobnie jak syreny, 
z którymi przede wszystkim kojarzy nam 
się postać pół kobiety pół ryby umieszczo
na na klejnocie. Nie wdając się w zawiłości 
ewolucji tego tematu, możemy jednak od
rzucić taką interpretację. Powodem jest 
lusterko i grzebień w rękach dziewczyny- 
-ryby - są to atrybuty Panny Wodnej 
przedstawianej zazwyczaj z lusterkiem 
w jednej ręce i grzebieniem w drugiej. Za
chowanie tego schematu ikonograficzne
go wskazuje na ten właśnie temat przed
stawienia.

Panna Wodna, reprezentująca uosobienie 
kobiecego powabu, jest głównym moty
wem programu symbolicznego klejnotu. 
A jest to program dość bogaty, jak na przed
miot o tak niewielkich rozmiarach. Jest on 
trudny do pełnego odtworzenia, ale wyda
je się pewne, że duch programu wiąże się 
z symboliką przymiotów serca i miłości. 
Umieszczone w zakolu rybiego ogona rubi
nowe serce przeszyte strzałami Amora jest 
powszechnie znanym symbolem miłości, 
oddania i namiętności. Kompozycyjnie, 
i jak się zdaje ideowo, wiąże się z nim wysa
dzana rubinowym kaboszonem tarcza 
umieszczona po przeciwnej stronie kobie- 
ty-ryby, przy jej lewym biodrze. Zestawie
nie tarczy z sercem staje się sensowne 
w świetle cytatu z Koriolana Szekspira: 
„Zastańcie serca tarczami i walczcie przy 
pomocy serc, pewniej niż tarcze”. W tym 
kontekście klejnot staje się także symbo
lem wypływającej z niezłomności serca 
płomiennej odwagi. Ale czerwień kamieni, 
którymi kameryzowany jest klejnot, to nie 
tylko symbol odwagi, lecz może przede 
wszystkim ognia namiętnej miłości. 
W czerwonych nakryciach głowy ukazuje 
się w legendach duch ognia, czerwone cza
peczki wróżek i czarodziejów, a także ka
pelusze magów zawsze były symbolem mo
cy magicznych. Nie można wykluczyć, że 
klejnot ten mógł mieć dla właścicielki, Zo
fii Magdaleny Piwo, znaczenie magiczne. 
Jedno nie ulega wątpliwości - klasa wyko
nania klejnotu, ściśle nawiązującego do 
wzorów Mignota, stawia go w rzędzie naj
świetniejszych wyrobów złotnictwa środ
kowoeuropejskiego doby manieryzmu.

Ewa Letkiewicz
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Zapomniana perta
polskiej architektury

Be Lwowie, u zbiegu ulic Gró
deckiej 10 (dawniej Kazimie
rzowskiej) i Szpitalnej 1 stoi 
monumentalny gmach Central

nego Domu Towarowego, znany niegdyś 
jako Dom Towarowy „Magnus”, własność 
inż. Skibniewskiego i dra S. Frenkla. O bu
dynku tym pisał przed ponad trzydziestu 
laty prof. Andrzej K. Olszewski, który 
stwierdził jednoznacznie, że obiekt ten 
„śmiało może stanąć obok takich osiągnięć 
wczesnego modernizmu, jak Dom Kodaka 
w Londynie (Burnet, Tait, Lome, 1911) 
i Fabryka Małych Motorów Elektrycznych 
AEG w Berlinie (Behrens, 1911)”. Biorąc 
pod uwagę czas powstania „Magnusa” 
(1912-1913), był on właściwie rówieśni
kiem wymienionych budowli, a więc, co 
postaram się wykazać, nie mamy tu do czy
nienia ze spóźnionym naśladownictwem 
wybitnych wzorców. Tak wysoka (i wcze
sna) ocena gmachu stoi w sprzeczności z ni
kłym zainteresowaniem, jakim cieszył się 
we wcześniejszych i późniejszych latach. Ja
ko pierwszy krótko scharakteryzował to 
dzieło Mieczysław Orłowicz w 1925 r., 
oceniając jego wygląd i funkcję jako orygi
nalne i jedyne we Lwowie. Nazwy „Ma
gnus” bodaj jako pierwszy użył w literatu
rze przedmiotu Jurij Biruliow dopiero 
przed kilkoma laty. Nazwę tę w błędnej for
mie „Magnes” powtórzono w najnowszym 
i bardzo wartościowym ukraińskim prze
wodniku po Lwowie z 1999 r. Z osiągnię
ciami „szkoły chicagowskiej” skojarzył 
ostatnio ten budynek Olgierd Czerner. I na 
tym właściwie koniec, jeśli nie liczyć kilku 
drobnych wzmianek rozrzuconych po róż
nych publikacjach poświęconych architek
turze Lwowa. Powodem ignorowania tak 
wybitnej pozycji w dziejach polskiej archi
tektury jest, jak się wydaje, nie tylko pół
wiekowa niedostępność Lwowa dla pol
skiego środowiska naukowego, ale też brak 
materiałów archiwalnych (planów, fotogra
fii wnętrz), bez których nie można było od
tworzyć pierwotnego układu budynku 
i stopnia jego późniejszych przekształceń.

Do monografistów nie miał szczęścia 
także twórca „Magnusa” - Roman Feliński 
(1886-1953), jeden z najwybitniejszych ar
chitektów polskich o niebywałej erudycji 
zdobytej podczas studiów w Monachium,
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Paryżu i Wiedniu (nostryfikacja monachij
skiego dyplomu) oraz podróży po Wło
szech, Grecji, Egipcie, Palestynie, Szwajcarii 
i Niemczech. Sporo budynków autorstwa 
Felińskiego wzniesionych po 1920 r. znaj
duje się w Warszawie, ale najwybitniejsze 
dzieła powstały we Lwowie w latach 1909- 
1913. Najbardziej wielkomiejski ośrodek 
na ziemiach polskich, jakim był wówczas 
Lwów - stolica austro-węgierskiej Galicji, 
umożliwiał realizację najbardziej ambit
nych i kosztownych projektów. Oprócz 
,Magnusa” Feliński zrealizował tu jeszcze 
dwa niemal równie wybitne projekty: do
mu pogrzebowego ,J3eth Tahara” na no
wym cmentarzu żydowskim (wraz z Jerzym 
Grodyńskim, 1911-1913) i hal sklepowych 
Gródlów z kinem „Grażyna” przy ul. Sapie
hy (1910). Oba obiekty nie zachowały się 
do naszych czasów. Inne dzieła tego archi
tekta we Lwowie - to ambulatorium szpita
la żydowskiego przy ul. Rappaporta (przed 
1913 r.) i pasaż Laufera z dwiema kamieni
cami frontowymi od strony ul.Boimów i ul. 
Sobieskiego (przed 1913 r., dotychczas nie
zauważona praca Felińskiego) oraz kamie
nice: przy ul. Gliniańskiej 4 (S. Rohatyna, 
1909), Zyblikiewicza 27 (Michała Ulama 
i Polturaka, około 1910), Jagiellońskiej 20- 
22 (Griinera, 1910-1911, częściowa prze
róbka projektu F. Kasslera i dokończenie 
domu), Kopernika 5 (Schiitzowej, 1911), 
Bielowskiego 3 (Liebermana, 1912), Ja
nowskiej róg Wolności (dwie - Unii Han
dlowej i Auerbachów, około 1912), Żół

kiewskiej 9 (Mojżesza Rohatyna, 1913), 
Trzeciego Maja róg Kościuszki (Mojżesza 
Rohatyna z kawiarnią „Renessaince”, 
1913) i przy ul. Domagaliczów 9 (1913); 
powyższa lista jest najpełniejsza z dotych
czas opublikowanych.

Co decyduje o wyjątkowej pozycji „Ma
gnusa” na liście najwybitniejszych dzieł pol
skiego modernizmu? Według prof. A. K. 
Olszewskiego „budowla ta jest właściwie 
żelbetowym szkieletem wypełnionym 
szkłem [...]. «Uproszczony klasycyzm» przy
brał tu postać skrajnie nowoczesną, całe zaś 
dzieło w skali architektury polskiej daleko 
wybiega formą w lata dwudzieste [...].” 
Chcąc przyjrzeć się bliżej unikatowej kon
strukcji gmachu, należy skorzystać z pla
nów opublikowanych w firmowym albu
mie reklamowo-pamiątkowym Michał 
Ułam. Budowle wykonane we Lwowie 
w dziesięcioleciu 1903-1913, dziele ucho
dzącym dotąd za zaginione’1'. Gmach liczył 
zasadniczo pięć kondygnacji i miał cztero- 
osiową elewację od strony ul. Kazimie
rzowskiej, jednoosiowy ścięty narożnik 
oraz dziesięcioosiową elewację od ul. Szpi
talnej. Obie elewacje zorganizowane były 
rytmem smukłych profilowanych filarów 
żelbetowych, pomiędzy którymi występo
wały całkowicie przeszklone powierzchnie 
ścian - w formie wielkich witryn na parte
rze i trójbocznych okien, tzw. chicagow
skich (chicago-windows) na piętrach. Dwie 
dolne kondygnacje odcięto pasem muru, 
tworzącym nad oknami falisty obrys i po
zorującym wydzielenie partii cokołowej 
budynku. Z supernowoczesną strukturą 
elewacji kłócił się nieco łamany ceramiczny 
dach, w którym ukryto aż dwie dodatkowe 
kondygnacje. Można założyć, że zabieg ten 
wymuszony był przez austro-węgierskie 
prawo budowlane, które ściśle regulowało 
gabaryt zabudowy w zależności od wielko
ści miasta i rangi danej ulicy. Budynek po
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zbawiony był z zewnątrz jakiejkolwiek de
koracji, jeśli nie liczyć kutych balustradek 
parapetowych okien „chicagowskich” i la
tarenek na filarach powyżej drugiego pię
tra. Dwa trakty wnętrza na poszczególnych 
kondygnacjach także rozdzielone były fila
rami, tak więc konstrukcję cechował wolny 
plan, który w awangardowej architekturze 
europejskiej upowszechnił się dopiero 
w połowie lat dwudziestych.

Analiza odnalezionych projektów skła
nia jednak do zaskakujących wniosków. 
Otóż Feliński nie wykorzystał możliwości 

uzyskały również otwory klatek na każdej 
kondygnacji i stiukowe okładziny ścian 
wzdłuż schodów z mosiężnymi opaskami.

Plan ten dostarcza ważnej informacji do
tyczącej zamysłów architekta. Wynika 
z niego, że wprawdzie wnętrze uzyskało 
dość zachowawcze podziały właściwe dla 
hali sklepowej z XIX w., a nie nowoczesne
go domu towarowego (był to na pewno 
efekt żądań inwestorów), ale nowoczesna 
konstrukcja i cienkie ściany działowe 
umożliwiały szybkie przekształcanie i do
wolne powiększanie pomieszczeń, aż do 

schodów. Mosiężne okucia okładzin ścien
nych pokryto farbą olejną, ale ogólnie wnę
trza zachowały się w zadziwiająco dobrym 
stanie, a stosunkowo bogata oferta handlo
wa sprawia, że w ciągu ostatnich lat „Ma
gnus” ożył i w pewnym stopniu przypomi
na europejski dom towarowy.

Przez kilka lat bez zadowalających rezul
tatów próbowałem odnaleźć wzorzec dla 
tej wybitnej architektury zarówno w litera
turze, jak i w różnych miastach Europy. 
Wszystko wskazuje na to, że rewelacyjnie 
nowoczesny „Magnus” był wypadkową kil- 

stworzenia jednoprzestrzennych wnętrz 
i podzielił je na każdej kondygnacji na szereg 
dwuizbowych boksów dzielonych cienkimi 
ściankami i dostępnych z korytarza-galerii 
w tylnym trakcie. Każdy boks mieścił od
dzielny sklep i składał się z pomieszczenia 
frontowego pozbawionego bezpośredniego 
naturalnego oświetlenia oraz pomieszczenia 
tylnego, doświetlonego wielkim oknem 
„chicagowskim”. Nieco inny układ wystę
pował w przyziemiu, gdzie sklepy dostępne 
były bezpośrednio z ulicy, a tylko dwa miały

stworzenia wnętrza jednoprzestrzennego 
włącznie. Czy projekt w opublikowanej po
staci został zrealizowany? Archiwalna foto
grafia niezachowanej sieni wskazuje na to, 
że tak, powstaje jednak frapujące pytanie, 
kiedy wnętrza ,Magnusa” przekształcono 
do postaci, jaką dziś możemy oglądać. 
W obecnym wnętrzu (jednoprzestrzennym 
na wszystkich kondygnacjach!) brak opisa
nych wyżej ścianek działowych, ale najbar
dziej zaskakuje brak sieni, której ściany 
boczne były znacznie grubsze. Wejście

ku czynników. Erudycja Romana Felińskie
go pozwoliła mu na twórcze przetworzenie 
znanych z autopsji najnowszych osiągnięć 
architektury europejskiej, przede wszyst
kim realizacji wiedeńskich, berlińskich i pa
ryskich. Na pewno znał on z literatury osią
gnięcia architektów i inżynierów amery
kańskich, a przede wszystkim tzw. szkoły 
chicagowskiej z upowszechnioną przez nią 
żelazną konstrukcją szkieletową i „chicago- 
-windows” stosowanymi z upodobaniem 
w całej Europie. Podobieństwo chicagow-

3.4. Rozplanowanie parteru (3)
i pierwszego piętra (4) 
wedtug projektu Romana Felińskiego

dodatkowe przejścia do sieni. Ta ostatnia, 
obecnie nieistniejąca, dzieliła się na trzy 
przęsła i miała ściany wypełnione drobno- 
kwaterowymi zwierciadłami oraz wstęgami 
sztukatorskich ornamentów. Zagadką po- 
zostaje miejsce osadzenia znanych z literatu
ry trzech malowideł alegorycznych pędzla 
Feliksa Wygrzywalskiego przedstawiających 
Handel i Przemysł, być może wypełniały 
one poszczególne przęsła stropu. Przez bliź
niacze drzwi sień łączyła się z prostopadłym 
do niej niedużym holem, co tworzyło razem 
rzut litery „T”. Na osi sieni sąsiadowała z ho
lem klatka schodowa, umieszczona w potęż
nym ryzalicie elewacji tylnej i złożona ze sty
kających się ze sobą, ale rozdzielonych balu
stradą bliźniaczych schodów trójbiegowych 
(odpowiednio: lewo- i prawoskrętnych) 
z dwoma pośrednimi podestami i duszą. 
W każdej z dusz znajdował się szyb windy 
zabezpieczony na kolejnych kondygnacjach 
dekoracyjnie kutą obudową o motywach 
zharmonizowanych z zastosowanymi w ba
lustradzie poręczy. Ozdobne obramienia 

główne znajduje się na dawnym miejscu, 
lecz prowadzi bezpośrednio do halowego 
pomieszczenia dzielonego na trakty rzędem 
czworobocznych filarów. Filary te podczas 
modernizacji otrzymały okładziny z płyt 
barwnego żyłkowanego stiuku, a ich głowi
ce ozdobiono ornamentem zygzakowym 
(„wężyk generalski”) i krążkowym. Orna
ment ten różni się od zachowanych lub zna
nych z fotografii dekoracji innych fragmen
tów wnętrza, a jego forma kojarzy się ze sty
lem polskiej art-deco, popularnym w latach 
około 1925-1935. Czy w owym czasie do
konano przebudowy? Zapewne tak, bo nie 
sposób podejrzewać powojennych archi
tektów sowieckich o tak staranne dekoro
wanie obiektu, który dopiero w ostatnich 
dekadach traktowany jest jak zabytek. Na
tomiast niewątpliwym „dziełem” komuni
stycznej administracji jest zniszczenie deko
racyjnych obudów szybów windowych 
przy okazji wymiany kabin na standardowe 
(czytaj: zupełnie nieodpowiednie) oraz ba
lustrady rozdzielającej równoległe biegi 

skich „sky-scrapers” (np. Reliance Building 
z lat 1890-1891 i Fisher Building z lat 
1895-1896, oba projektu D. H. Burnham 
& Co.) do .Magnusa” jest czysto pozorne, 
szczególnie że nie zastosowano w nich żel
betu. Pewnych zbieżności można doszukać 
się w wypadku kilku budowli wiedeńskich, 
prezentujących na jednej lub kilku kondy
gnacjach okna chicagowskie pomiędzy fila
rami, np. „Loos Haus” z lat 1909-1912 lub 
dom handlowo-biurowy z około 1910 r. są
siadujący z „Residenz-Palast” na rogu Ro- 
tenturmstrasse i Fleischmarkt, ale i w tym 
wypadku chodzi raczej o wspólne źródło 
inspiracji „szkołą chicagowską”. Samo
dzielność rozwiązań uzyskana przez Feliń
skiego w gmachu .Magnusa” możliwa była 
dzięki praktykowaniu kolejno w dwóch 
najsłynniejszych firmach budowlanych 
Lwowa - „Sosnowski i Zachariewicz” oraz 
,M- Ułam”, z których ostatnia zrealizowała
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5.6. Widok od 
strony wejścia 
na klatkę 
schodową 
w 1913 r. (5) 
i obecnie (6)

7.8. Obecny 
stan wnętrza (7) 
i głowica filara (8)

(zdjęcia:
2 - JarostawZieliński,

6,7,8 Marta Wiraszka)

interesujący nas obiekt, a obie wyspecjalizo
wały się w pionierskich konstrukcjach żel
betowych, w wypadku pierwszej z wymie
nionych firm stosowanych już od 1902 r. 
Ten niesłychany postęp możliwy był tylko 
w warunkach istnienia we Lwowie prężne
go ośrodka naukowego, jakim była Poli
technika, która walnie przyczyniła się do 
rozwoju i upowszechnienia nowoczesnych 
technologii budowlanych. Działająca na tej 
uczelni od 1912 r. Katedra Architektury 

Nowoczesnej kierowana przez Adolfa 
Szyszko-Bohusza, wykreowała wiele inte
resujących projektów, z których kilka, jak 
np. koncepcja Domu Towarowego autor
stwa Bronisława Wiktora, było jeszcze bar
dziej zaawansowanych niż „Magnus”. Pro
jektów tych niestety nie zrealizowano, ale 
sam fakt ich powstania utwierdza w prze
konaniu, że „Magnus” nie był jakimś feno
menem, lecz materializacją polskiej awan
gardowej myśli architektonicznej i tech

nicznej, możliwą tylko na żyznym intelek
tualnie i gospodarczo gruncie ówczesnego 
Lwowa, jedynego polskiego miasta rozwi
jającego się wówczas w nieskrępowany, ale 
uporządkowany sposób.

Chciałbym, aby niniejszy szkic stano
wił dla specjalistów zachętę do dalszych 
badań tej niewątpliwej perły polskiej ar
chitektury, a odpowiedź na postawione 
wyżej pytania tkwi zapewne w lwow
skich archiwach.

Jarosław Zieliński

*Za udostępnienie egzemplarza dziękuję dr. Pe
terowi Martynowi z Instytutu Sztuki PAN.

Literatura
1. Andrzej K. Olszewski, Nowa forma w archi
tekturze polskiej 1900-1925, Wroctaw-War- 
szawa-Kraków 1967, s. 87
2. Mieczysław Orłowicz, Przewodnik po Lwo
wie, Lwów-Warszawa 1925, s.164
3. Jurij Biruliow, Secesja we Lwowie,'Warsza
wa b.d., s. 79
4. Lviv - turystycznyj putivnyk, Lviv 1999, 
s. 246-247
5. Olgierd Czerner, Lwów na dawnej rycinie 
i p/awre, Wrocław 1997, s. 82

Pod koniec 1997 r. opublikowaliśmy 

artykuł pt. Śladami Chagalla, m.in. o je
go dzieciństwie w Witebsku na Biało
rusi. W tym samym czasie w rodzin
nym domu artysty przy ul. Pokrowskiej 
otwarte zostało muzeum biograficzne. 
Celem jego utworzenia jest ukazanie 
środowiska, w którym Chagall spędził 
dzieciństwo i młodość. Z autentycz
nych rzeczy używanych przez rodzinę 
Chagallów zostało tylko kilka przed
miotów gospodarstwa domowego 
przekazanych przez siostrzenicę arty
sty, Idę Goldberg, zamieszkałą obec
nie w Petersburgu. Wystawę zorgani
zowano więc wykorzystując eksponaty 
pochodzące z epoki. Można tu obej
rzeć pięć pokoi, które odnowiono tak, 
jak wyglądały w czasach Chagallów.
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MUZEUM CHAGALLA

Pokazano sklep prowadzony przez 
matkę artysty, kuchnię, salon, a także 
pokój chłopców - Marka i jego brata 
Dawida. Pomieszczenia wypełniono 
sprzętami używanymi w ubogich ży
dowskich rodzinach w Witebsku na 
przełomie XIX i XX w. oraz przedmiota
mi związanymi z żydowską wiarą. Re
produkcje archiwalnych zdjęć ukazują
cych dawny Witebsk uzupełniają opo
wiadanie o tym okresie życia Chagalla. 
Latem 1998 r. w podwórku domu-mu
zeum przeprowadzono badania ar
cheologiczne, które doprowadziły do 
odkrycia - oprócz wielu fragmentów 
naczyń, szkła itd. - bruku pokrywają
cego niegdyś podwórze. Dalsze prace 
i odbudowa innych obiektów gospo
darczych pozwolą pokazać kompletny

zespół muzealny. Warto przypomnieć, 
że w Witebsku znajduje się jeszcze sa
la wystawowa, gdzie eksponowane są 
graficzne prace artysty: akwatinty, lito
grafie, akwaforty, ksylografie, zbiór al
bumów o twórczości Chagalla i ilustro
wane przez niego książki. Dzięki kon
taktom z rodziną artysty i badaczami 
jego twórczości zbiory muzeum każ
dego roku uzupełniane są nowymi, 
często rzadkimi eksponatami. Przez 
ostatnie dziewięć lat, każdego 6 i 7 lip- 
ca w dniu urodzin artysty, odbywają 
się w Witebsku Międzynarodowe Dni 
Chagallowskie, które gromadzą znaw
ców i miłośników jego twórczości 
z różnych krajów świata.

Ludmiła Chmielnicka
dyrektor Muzeum Chagalla w Witebsku

1.2. Dom 
rodzinny 
Chagalla, 
obecnie 
muzeum (1) 
i fragment 
wnętrza (2)
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Najstarszy kościół
warszawski

adąc ze Śródmieścia w kierunku 
Ursynowa, południowo-zachod
niej dzielnicy Warszawy, mijamy 
górujący nad okolicą kościół św. 

Katarzyny na Służewie. Jego obecną formę 
nadał pracujący w pierwszej połowie XIX 
w. dla Potockich z Wilanowa Franciszek 
Maria Lanci. Była to już kolejna przebudo
wa świątyni funkcjonującej od średniowie
cza. Pierwszy przekaz pisany dotyczy roku 
1238, kiedy biskup Paweł z Bnina erygo
wał parafię z kościołem na Służewie „ku 
czci Boga i Świętej Jego Rodzicielki Maryi 
zawsze Parmy, jako też św. Katarzyny Pan
ny”. Świadczą o tym nieliczne pochówki 
odkryte na cmentarzu przykościelnym, 
wyposażone w elementy stroju, które ogól
nie można datować na drugą połowę XIII 
w.: kablączki skroniowe, maleńkie koraliki 
szklane i koralik bursztynowy, pierścionek 
zakończony główką żmijki, metalowe ob
rączki oraz brakteat guziczkowy. Analo
giczne precjoza znaleziono na cmentarzy
sku w Czersku, usytuowanym na terenie 
dziedzińca zamkowego; od XIII w. zamek 
w Czersku był stołeczną siedzibą książąt 
mazowieckich. Właśnie na tym zamku 
książę Konrad Mazowiecki w niedzielę 
wielkanocną 27 kwietnia 1245 r. przekazał 
Służew komesowi Gotardowi w nagrodę 
za zwycięstwo odniesione nad „Jaćwinga- 
mi, Prusami i Litwinami”.

Prof. Aleksander Gieysztor domniemy
wał, że Gotard zbudował tu gród (strażni
cę?), który miał być zapleczem militarnym 
dla książęcego grodu w Jazdowie usytu
owanego na terenie Parku Łazienkowskie
go. Jednak w trakcie badań archeologicz
nych prowadzonych w latach 1974-1975 
oraz od 1996 do początku 2000 r. w rejo
nie kościoła nie stwierdzono żadnych śla
dów potwierdzających jego istnienie. Na
tomiast znajdowane na powierzchni naj
bliższej okolicy wysoczyzny oraz w przeba
danych warstwach kulturowych fragmenty 
wyrobów ceramicznych świadczą o istnie
jącym tu co najmniej od początku XIII w. 
osadnictwie. Teren był bardzo atrakcyjny. 
Przepływający od strony północno- 
-wschodniej Potok Służewski zapewniał 
wodę, a rozległe obszary u podnóża skarpy 
łatwo było zamienić w tereny uprawne. 
Zapewne dla ludności osiadłej wzdłuż po
toku i w jego okolicy wybudowano kościół 
i erygowano w 1238 r. parafię. Powszech

nie przyjmuje się, że był to budynek drew
niany, który spłonął, a na jego miejscu wy
budowano kościół murowany. Jednak ba
dania archeologiczne nie potwierdzają hi
potezy o pożarze. Można również założyć, 
że ranga Służewa w strukturze władzy ksią
żęcej, będącego jednocześnie siedzibą rodu 
Radwanów - Wierzbowów, potomków 
Gotarda, wymagała bardziej okazałej świą
tyni niż wzniesiona w XIII w. Dlatego roze
brano budynek drewniany i postawiono 
bardziej okazały murowany, którego ka- 
mienno-ceglany fundament odsłonięto 
w trakcie badań archeologicznych. Wy
miary użytej cegły, technika budowania 
oraz wątek zachowanych fragmentów 
ścian pozwalają wstępnie określić czas jego 
budowy na wiek XV Hipoteza ta wydaje 
się znajdować potwierdzenie w źródłach 
pisanych. Otóż pisarz książęcy Mikołaj 
z Woli Slużewskiej w 1465 r. ufundował 
ołtarz. Ten testamentowy zapis można chy
ba traktować jako pośrednią informację 
o ukończeniu prac budowlanych. Mógł je 
prowadzić Maciej z Kopany, który był ple
banem służewskim w latach 1444- 
1468/1469. Byt on również kanonikiem 
warszawskim i świadkiem prac budowla
nych przy kolegiacie św. Jana w Warsza
wie. Czas powstania murowanego kościo
ła na Służewie uściślają także monety - 
w pobliżu fundamentów wydobyto cztery 
denary: jeden Władysława Jagiełły (1396- 
1414), dwa Władysława Warneńczyka 
(1434-1444) i jeden Kazimierza Jagielloń
czyka (1456-1492), które mogły być 
w obiegu w trakcie prowadzonych prac bu
dowlanych. Odsłonięte relikty fundamen
tów wzdłuż północnej i zachodniej ściany 
obecnej budowli oraz częściowo po stronie 
południowej i wschodniej umożliwiają 
określenie przybliżonych wymiarów 
pierwszej murowanej świątyni slużewskiej: 
długość ponad 25 m, szerokość około 11 
m, a w części poszerzonej w kierunku pół
nocnym - 15 m. Był to budynek oriento
wany, bez absydy, zapewne z niewielką 
wieżą dostawioną po stronie północnej 
oraz z zakrystią i skarbczykiem. Natomiast 
przy ścianie południowej mogło być usytu
owane boczne wejście, którego częściowo 
zachowany fundament również odsło
nięto.

Badania archeologiczno-architekto- 
niczne prowadzone w prezbiterium uwi

doczniły kolejny etap przebudowy, który 
datowano na pierwszą połowę XVI w. 
Wówczas prezbiterium zyskało formę, któ
ra przetrwała do czasów współczesnych. 
Nieznane są przyczyny podjęcia ponow
nych prac budowlanych. W przekazach pi
sanych nie znajdujemy informacji ani o po
żarze, ani o innym kataklizmie, można je
dynie przypuszczać, że nowy pleban Piotr 
wywodzący się ze Służewa (1473-1512) 
chciał unowocześnić budowlę i dodać jej 
splendoru zgodnego z obowiązującym sty
lem świątyń warszawskich. Dzięki temu 
powstało nowe prezbiterium wzniesione 
na potężnym fundamencie kamiennym, 
bez absydy, wzmocnione przyporami, 
o sześciu oknach rozmieszczonych syme
trycznie w obu dłuższych ścianach. Po stro
nie południowej wysokie okna umieszczo
no w szerokich rozglifieniach, natomiast 
po stronie północnej były one znacznie 
węższe i niższe. Taki układ podyktowany 
był zapewne koniecznością doświetlenia 
wnętrza od strony południowej oraz obec
nością zakrystii ze skarbczykiem po ze
wnętrznej stronie północnej. Wewnątrz 
odsłonięto spod tynków siedziska dla ple
bana (strona północna) i kolatorów (strona 
południowa), zamurowane drzwi prowa
dzące do zakrystii (strona północna) oraz 
także zamurowane spływy żeber sklepienia 
krzyżowo-żebrowego. Badania wykazały, 
że sklepienie to nigdy nie zostało ukończo
ne, a jedynie pozostawiono odpowiednio 
przygotowane bruzdy. Prace budowlane 
zapewne nie postępowały zbyt szybko, 
o czym może świadczyć skierowana do bi
skupa skarga na plebana za złe prowadze
nie spraw związanych z odnowieniem ko
ścioła i jego budową (podkreślenie 
M.D.). Być może zarzut ten dotyczył wła
śnie prac przy przesklepieniu nowego pre
zbiterium.

Z działalnością budowlaną tego etapu 
wiązać chyba należy porzucony toporek 
ciesielski z podwójnym znakiem kowalskim 
(koło z krzyżykiem łacińskim), identyfiko
wany z ośrodkiem produkcyjnym w Pasa- 
wie, liczne fragmenty cegieł palcówek oraz 
gomółkę okienną i uzupełniający trójkącik 
szklany, pochodzące zapewne z okna pre
zbiterium. Kościół w takiej formie - zwięk
szą nawą i mniejszym prezbiterium, jak od
notowano w sprawozdaniu z wizytacji bi
skupiej w 1603 r., „zwiększymimniejszym 
chórem” - przetrwał do połowy XVII w.

Około 1631 lub 1645 r. (różne zapisy 
w księgach parafialnych) od uderzenia pio
runa świątynia spłonęła i przez kilka lat po
zostawała w ruinie. Rozpoczęte prace re
montowe przerwała wojna ze Szwedami 
i na dobre podjął je dopiero proboszcz 
Krzysztof Szumowski w 1664 r. W spra
wozdaniu z kolejnej wizytacji w 1675 r. od
notowano: „kościół nie całkiem z dawnych
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1. Kościół św. Katarzyny
na warszawskim Służewie,
z lewej strony fragment Pomnika Ofiar 
Stalinowskich

2. Południowa ściana
prezbiterium - na górze widoczne 
są częściowo zamurowane okna i spływy 
żeber sklepiennych,
na dole - dwie wnęki kolatorskie

3. Kamienno-ceglany fundament nawy 
z XV w.

4. Kablączki skroniowe z drugiej połowy 
XIII w.

5. Głowica miecza katowskiego 
z przełomu XV i XVI w.



6. Odsłonięte pochówki wewnątrz 
kościoła

7. Toporek ciesielski z podwójnym znakiem kowalskim 
z początku XVI w.

8. Fragment cegły palcówki z odciskiem 
łapy psa

9. Fragmenty różańca: koraliki z kości i krzyżyk 
z brązu z początku XVIII w.

10. Malowane na szkle wizerunki 
Madonny i Chrystusa z XVIII w.

(zdjęcia: Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

REZYDENCJA W CZERNIEJEWIE

^Czerniejewo - to niewielkie miasteczko nad 

Wrześnią, położone 14 km od Gniezna. Miejsco
wość ta związana jest z nazwiskami znanych od 
średniowiecza wielkopolskich rodów Górków, Ra- 
domieckich, Lipskich i Skórzewskich. W latach 
1771-1775, prawdopodobnie na miejscu dawne
go zamku obronnego Górków, powstał jeden 
z najokazalszych w Wielkopolsce zabytków archi
tektury wczesnoklasycystycznej - pałac wzniesio
ny dla Kościuszkowskiego generała Jana Lip
skiego, herbu Grabie. Około 1780 r. postawiono 
stajnię i wozownię, a następnie, zgodnie z mod

nymi w XVIII w. prądami klasycystycznymi dobu
dowano wielki, czterokolumnowy i znacznie wy
sunięty portyk, który zapewnił kryty podjazd pod 
główne wejście do pałacu i dodał mu niezwykłej 
okazałości. W latach dwudziestych XX w. rozpo
częto budowę półkolistych galerii po obu stro
nach pałacu, tworzących z nim jednolitą całość; 
zakończenie budowy nastąpiło w latach 1980- 
1982. Pałac otoczony jest od połowy XIX w. krajo
brazowym parkiem w stylu angielskim.

Wiesława i Jerzy Dolińscy
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ruin odbudowany”. W wyniku prowadzo
nych obecnie prac badawczych przyjąć 
można, że ogień strawił przede wszystkim 
nawę z XV w., zapewne oszczędzając pre
zbiterium, na ścianach którego nie stwier
dzono śladów ognia. Być może w czasie 
trwania budowy sprawowanie obrządków 
religijnych ograniczało się do prezbiterium. 
Stąd stosunkowo duże nagromadzenie mo
net (18 sztuk) o niewielkich nominałach 
z końca XVI i XVII w. w tej części świątyni. 
Monety z XVII w. zostały wydobyte rów
nież z nawarstwień związanych z nowo po
wstającą nawą kościoła. Została ona po
szerzona i wydłużona w kierunku zachod
nim i dzięki temu całkowita długość kościo
ła wynosiła 32,5 m, z dostawioną od strony 
wschodniej zakrystią 37,5 m, a szerokość 
nawy - 14 m. Kolejny poważny remont 
przeprowadził nowy właściciel Służewa 
August Czartoryski w 1742 r., ponieważ, 
jak odnotowano w trakcie wizytacji prze
prowadzonej w 1728 r., nawa kościoła gro
ziła zawaleniem. W trakcie badań ustalono, 
że w wyniku tego remontu w prezbiterium 
położono posadzkę z dużych ośmiobocz- 
nych płyt ceramicznych, rozbierając czę
ściowo wcześniej wybudowane krypty gro
bowe pod głównym i jednym z bocznych oł
tarzy po stronie północnej oraz jedną 
z krypt w prezbiterium. Natomiast słabo 
czytelny jest zakres prac remontowych 
w nawie głównej, być może ograniczył się 
do położenia nowego dachu. Kościół wy
posażono także w nowe ołtarze zaprojekto
wane przez Jana Jerzego Plerscha, który 
zdobił wiele obiektów ówczesnej Warsza
wy. Kolejne zmiany w wyglądzie kościoła 
wprowadził w 1848 r. Franciszek M. Lanci, 
budując nową fasadę, w której połączył ele
menty neoromańskie z neorenesansowymi.

W takiej formie świątynia przetrwała do 
naszych czasów, kiedy w wyniku zmian 
w układzie sieci dróg dojazdowych i wpro

wadzenia w ten rejon wysokiego budow
nictwa wielkopłytowego zakłócony został 
poziom wód gruntowych oraz układy geo
logiczne. Brak jednoczesnego zabezpiecze
nia podciętej Skarpy Mokotowskiej spo
wodował, że kościół zaczął się osuwać 
w kierunku północno-zachodnim i popęka
ły ściany. Obecny prałat, ksiądz Józef Maj, 
podjął trud ratowania świątyni. Przepro
wadzono konieczne badania, m.in. właśnie 
archeologiczne. Obecnie trwają prace nad 
nową aranżacją wnętrz, która umożliwi 
właściwą prezentację odsłoniętych relik
tów kolejnych faz rozbudowy kościoła, 
a opiekę merytoryczną nad całością spra
wuje prof, dr hab. Andrzej Tomaszewski. 
Podjęte również zostały prace zabezpiecza
jące, prowadzi je Centralny Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Budownictwa Inży
nieryjnego „Hydrobudowa” z Warszawy.

Wokół kościoła oraz w jego wnętrzu od 
połowy XIII aż po XIX w. grzebano zmar
łych. Wydaje się, że pochówki wewnątrz, 
przede wszystkim w prezbiterium, należą 
do osób z kręgu rodu Radwanów - Wierz- 
bowów. O ich pozycji w hierarchii rodowej 
i statusie majątkowym świadczyć mogą 
bardziej formy pochówków niż rzadkie 
i raczej ubogie ich wyposażenie. Można 
wydzielić trzy grupy pochówków: w mu
rowanych kryptach i drewnianych trum
nach niezależnie czy były one skrzynkowe, 
czy drążone w pniu drzewnym, tylko 
w trumnach oraz bezpośrednio w ziemi 
(zapewne owinięte w całuny). Murowane 
krypty znajdowały się w prezbiterium 
i przy bocznych ołtarzach w nawie. Nato
miast pochówki w obydwu typach trumien 
przeważały w prezbiterium, w nawie zaś 
w całunach. Również na cmentarzu przy
kościelnym w większości były to pochów
ki bez trumien. Ze względu na wymogi 
prac konserwatorsko-budowlanych wy- 
eksplorowano wszystkie groby wewnątrz

kościoła, zaś z zewnątrz tylko w kilku miej
scach w najbliższym sąsiedztwie świątyni. 
Nie udało się niestety określić granic 
cmentarza przykościelnego. Ze względu 
na długi czas jego funkcjonowania groby 
były wielokrotnie przekopywane, a szkie
lety niszczone, zwłaszcza wewnątrz ko
ścioła. Taki los spotkał nieliczne pochówki 
z najwcześniejszego okresu funkcjonowa
nia świątyni. Kilka kości wraz z sześcioma 
dużymi kabłączkami skroniowymi, maleń
kimi koralikami szklanymi i koralikiem 
bursztynowym wydobyto po stronie pół
nocnej prezbiterium, zaś przy ścianie 
wschodniej - kości dziecka i mały kabłą- 
czek. Natomiast w zbiorowym pochówku, 
najprawdopodobniej wtórnym, odsłonięto 
wiele kości oraz siedemnaście obrączek 
z brązu. Zapewne z krypty usytuowanej 
w południowo-zachodnim narożniku pre
zbiterium wydobyto miecz określony 
przez bronioznawców jako katowski, da
towany na koniec XV i XVI w. Jest to jedy
ny eksponat pochodzący z grobu, który na
ruszono przed trzydziestu laty w czasie bu
dowy instalacji centralnego ogrzewania. 
W kolejnej krypcie, przy bardzo źle zacho
wanym szkielecie zachowały się fragmenty 
żupana, przy innym szkaplerz. Najczęściej 
jednak znajdowano przy szkieletach poje
dyncze monety, które być może były tym 
przysłowiowym obolem dawanym na 
ostatnią drogę. Zwracają uwagę stosunko
wo liczne dewocjonalia - medaliki, różań
ce oraz małe, malowane na szkle wizerun
ki Matki Boskiej Częstochowskiej i nielicz
ne z wizerunkami Chrystusa.

Prace badawcze zbliżają się do końca. 
Ich efektem jest wzbogacenie południo
wych terenów Warszawy nowymi pamiąt
kami kultury religijnej i narodowej.

PAŁACE

Polskie stadniny koni uratowały od niechybnej zagła

dy wiele zabytkowych zameczków, pałaców i dworów. 
Stadnina koni w Nowych Jankowicach pod Łasinem 
w woj. kujawsko-pomorskim nie należy do sławnych, 
gdyż hoduje się w niej „tylko" konie rasy zimnokrwistej. 
Mimo to dyrekcja stadniny potrafiła utrzymać w należy
tym stanie dwa zabytkowe pałace - w Nowych Janko
wicach i w oddalonych o około 8 km Bogdankach. 
Pałac w Nowych Jankowicach zbudowano w latach 
1848-1850 w stylu eklektycznym (il. 1). Jest to jednopię
trowa budowla na planie wydłużonego prostokąta ze 
spadzistym dachem, na którym umieszczono lukarny. 
Od frontu znajduje się portyk zbudowany z kolumn 
dźwigających taras. Nad portykiem na krawędzi dachu 
widoczna jest attyka w formie ozdobnej balustrady. Wy
jątkowo efektownie prezentuje się kwadratowa, cztero
kondygnacyjna neorenesansowa wieża, stojąca przy 
północnej elewacji szczytowej pałacu. Przylega do niej 
wysoka, murowana brama w kształcie arkady o zwień
czeniu podobnym do wzorów na szczycie wieży. Brama 

I KONIE

prowadzi na dziedziniec pałacowy, otoczony ze wszyst
kich stron gmachami dawnych oficyn i budynkami fol
warcznymi. Bardzo charakterystycznym elementem za
budowań jest wzniesiona w 1918 r. wieża ciśnień.
Pałac w Bogdankach wzniesiony został pod koniec 
XVIII lub na początku XIX w. (il. 2). Przebudowano go 
w stylu neogotyckim w drugiej połowie XIX w. Gmach 
składa się z pięciu prostokątnych budynków tworzą
cych formę schodkową. Do boków centralnej części 
dwupiętrowej przylegają dwie części jednopiętrowe, 
do nich z kolei dwie następne o jeszcze niższym zada
szeniu. Podobnie jak w Nowych Jankowicach, wieża 
pałacowa w Bogdankach zwieńczona jest wzorem imi
tującym krenelaże, a na krawędziach umieszczono 
nadwieszone sterczyny. Identyczne ozdoby wieńczą 
wszystkie elewacje pałacu. Przed fasadą wysunięty 
jest portyk w formie kolumn i tarasu.

Henryk Kamiński
(zdjęcia: Henryk Kamiński) 

Maria Dąbrowska
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

- barokowy klasztor
espół klasztorny w Zamartem 
w pobliżu Chojnic stanowi 
dobry przykład polskiej eks
pansji religijnej i kulturalnej 

na ziemie pomorskie, które jeszcze 
w latach 1309-1466 należały do 
Krzyżaków. Miejscowość ta nosiła 
wówczas nazwę Jakobsdorf i wcho
dziła w skład komturii człuchowskiej. 
W tym czasie zbudowano tu murowa
ną kaplicę związaną z początkami 
kultu łaskami słynącej figurki Matki 
Boskiej, umieszczonej później 
w głównym ołtarzu zbudowanego 
w tym samym miejscu kościoła. Jego 
fundacja nastąpiła wraz ze sprowa
dzeniem do Zamartego w 1747 r. 
przez podkomorzego pomorskiego 
i kasztelana gdańskiego, Jana Michała 
Goetzendorf-Grabowskiego, bernar
dynów z klasztoru we Wschowej. 
Działalność swoją zakonnicy rozpo
częli od postawienia klasztoru i bu
dynków gospodarczych. Do kultu 
wykorzystywali istniejącą kaplicę 
i dopiero w 1766 r. przystąpili do 
wznoszenia kościoła Narodzenia NP 
Marii. Klasztor składał się z trzech 
skrzydeł skupionych wokół niedo
kończonego, prostokątnego wiryda- 
rza, który później od strony połu
dniowej został zamknięty bryłą nowe
go kościoła.

Inspiracją do rozplanowania tej 
świątyni był jezuicki kościół w pobli
skich Chojnicach. Oba obiekty mają 
dwuprzęsłowe, trójnawowe korpusy 
z węższym, trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium. W Zamartem, ze 
względu na konieczność pomieszcze
nia chóru zakonnego, prezbiterium 
jest bardziej wydłużone. Od strony 
zachodniej do korpusu kościoła zo
stała dostawiona potężna wieża- 
-dzwonnica, zakończona blaszanym 
hełmem z latarnią, natomiast w ko
ściele chojnickim fasada zachodnia

jest dwuwieżowa. Przy kształtowaniu 
zewnętrznej architektury kompleksu 
klasztornego polegano bardziej na 
rozwiązaniach bryłowych niż na uży
ciu detalu, który jest bardzo skromny. 
Bogactwo form kryje się natomiast 
we wnętrzu kościoła, gdzie odnajdu
jemy przenikanie baroku i rokoka. 
Wielkim walorem jest autentyczność 
wnętrza, szczęśliwie bowiem od cza
sów budowy nie uległo ono większym 
zmianom.

Kościół dostępny jest z kruchty, 
znajdującej się w dolnej kondygnacji 
wieży-dzwonnicy. Korpus składa się 
z szerokiej nawy głównej i dwóch wą
skich naw bocznych, mających kształt 
płytkich kaplic połączonych ciasnymi 
przejściami w masywnych filarach 
przyściennych. Nawy boczne są dwu
kondygnacyjne, przy czym górna 
kondygnacja ukształtowana jest 
w formie empor. Dwuprzęsłowe pre
zbiterium o szerokości nawy głównej 
jest dwukondygnacyjne w części 
wschodniej. Dolna przestrzeń za ołta
rzem mieściła dawniej zakrystię, 
a piętro wykorzystane było na chór 
zakonny. Poszczególne pola wnętrza 
przykryte są spłaszczonymi sklepie
niami kopulastymi na żaglach, opar
tymi na gurtach. W architekturze we
wnętrznej widoczne są zatem wyraź
ne wpływy jezuickiego sposobu 
kształtowania barokowej świątyni 
w odmianie wielkopolskiej. Podsta
wowym elementem integrującym ca
łość wnętrza jest dekoracja malarska 
na sklepieniach i częściowo ścianach 
kościoła, wykonana w latach 1777- 
1778 przez brata Paschalisa Wołosa. 
Plastyczne ujęcie tego wystroju malar
skiego odbiega od dotychczasowych 
wzorców stylowych. W modelunku 
postaci brak jest barokowego rozma
chu, są one bardziej statyczne i upo- 
zowane. Podstawowym wątkiem te

matycznym dekoracji są sceny z życia 
religijnego, zgrupowane w ramach 
dwóch cyklów: maryjnego, zgodnego 
z wezwaniem kościoła i franciszkań
skiego, obrazującego najważniejsze 
wydarzenia z życia zakonu oraz po
stacie jego świętych i błogosławio
nych, z wyróżnieniem bernardynów. 
Program obu cyklów został starannie 
przemyślany przez osobę lub osoby 
znające dobrze teologię i świadome 
zadań, jakie miał spełniać zakon. Na 
sklepieniu prezbiterium, przed ołta
rzem głównym, umieszczona została 
dobrze skomponowana scena Nawie
dzenia św. Elżbiety, w nawie nato
miast, we wschodnim polu Triumf 
Marii, a w zachodnim Rozmyślania 
św. Franciszka. Pozostałe sceny maryj
ne wykonane zostały na sklepieniach 
naw bocznych, a postacie świętych 
franciszkańskich na podłuczach ar
kad. W żaglach wschodniego pola 
znajdują się personifikacje części 
świata: Europy, Azji, Afryki i Amery
ki. Wyobrażenia te odpowiadają roz
powszechnionym wówczas wzorcom, 
lecz w Zamartem, przez brak dokład
nego rozeznania twórcy, atrybuty to
warzyszące tym scenom zostały po
mieszane.

Nowy styl rokokowy ujawnił się 
już bardzo wyraźnie w malarstwie 
ściennym oraz w wystroju sprzętów 
kościelnych. W przeciwieństwie do 
wielobarwnego malarstwa na sklepie
niach, na ścianach wykonane zostało 
ono w monochromatycznej technice 
en grisaille, która charakteryzuje się 
zastosowaniem barwy szarej w róż
nych odmianach, natomiast w rysun
ku wykorzystaniem ornamentów ty
pu rocaille. Malarstwo to w sposobie 
wykonania i kompozycji reprezentuje 
wysoki poziom, a w niektórych sce
nach również twórcze podejście arty
sty. Rokokowe ołtarze, ambona, pro
spekt organowy i umeblowanie od
znaczają się wyróżniającymi walorami 
plastycznymi. Jasnej kolorystyce ołta
rzy, ambony i organów z użyciem zło
ceń przeciwstawiona została ciemna 
kolorystyka ławek i konfesjonałów. 
Malarsko poprawne obrazy ołtarzo
we przedstawiają w większości wątki 
franciszkańskie. Zainteresowanie 
wzbudza obraz bł. Władysława
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1. Widok na zespót klasztorny
od południowego zachodu

2. Plan zespotu klasztornego
(wg J. Z. Łozińskiego): 1 - wieża-dzwonnica,
2 - gtówny korpus kościoła, 3 - prezbiterium,
4 - klasztor, 5 - wirydarz

3. Kościelne wnętrze - scena „Muzykujący 
aniołowie” na suficie chóru muzycznego 
malowana przez brata Paschalisa Wotosa

4. Ołtarz boczny z obrazem bl. Władysława 
z Gielniowa i panoramą Warszawy

5. Widok w kierunku prezbiterium



6. Okna w lewej nawie z rokokowymi okiennicami, 
między oknami malarski motyw typu rocaille

7. Intarsjowana przez brata Paschalisa Kleszczyńskiego 
ścianka frontowa rokokowej tawy

8. Dekoracja typu chinoiserie na cokole nastawy ołtarza 
głównego

(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)
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z Gielniowa w prawym bocznym ołta
rzu. W dolnej części ołtarza namalo
wana jest dość wierna panorama War
szawy nieodznaczająca się jednak 
zbytnią zgodnością z zasadami per
spektywy. W ołtarzu głównym 
umieszczony jest obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej datowany na drugą 
połowę XVI w., w srebrnej sukience 
z XVIII w. i rokokowej ramie.

Umieszczone przy zewnętrznych 
ścianach naw bocznych konfesjonały 
mają w pełni rokokową formę, detal 
i dekorację. Na ścianie powyżej kon
fesjonału w lewej nawie bocznej wy
konany został w technice en grisaille 
malarski motyw w typie rocaille. 
W takim ujęciu malarstwo to stanowi 
kompozycyjne uzupełnienie znajdują
cego się niżej konfesjonału.

Dębowe ławki o rokokowym wy
stroju na ściankach frontalnych, bocz
nych i pulpitach ozdobione są koloro
wymi intarsjami. W dekoracji tej wy
korzystano motywy geometryczne, 
roślinne i figuralne w postaci orłów 
i innych ptaków. Ławki wykonane 
przez brata Paschalisa Kleszczyńskie- 
go są przykładem umiejętności rze
mieślniczych w dziedzinie stolarstwa 
i snycerstwa u schyłku XVIII w. W sa
mym sposobie potraktowania dekora

cji można jednak dopatrzyć się wpły
wów sztuki ludowej. Ta epoka zazna
czyła się też wprowadzeniem m.in. 
malowanych okiennic lub motywów 
malarskich o tematyce świeckiej na 
cokole nastawy ołtarza głównego. Po
jawienie się tego rodzaju wystroju, 
który do tej pory występował we 
wnętrzach pałacowych, należy uznać 
za całkowitą nowość. Okiennice wy
konane są z lnianego płótna, nacią
gniętego na drewniane ramy. Dekora
cja malarska na tych elementach, 
a także ościeżach, w której posłużono 
się motywami kwiatowymi i pejzażo
wymi w typie rocaille, jest już w pełni 
rokokowa. Również malarstwo wy
stępujące na nastawie ołtarza główne
go w rodzaju chinoiserie, z ogrodowy
mi widokami architektonicznymi 
i przedstawieniami ptaków, jest świa
dectwem penetracji świeckiego 
rokoka.

Klasztor w Zamartem ufundowany 
został dla bernardynów przez członka 
wpływowego rodu pomorskiego, zaj
mującego znaczącą pozycję w dawnej 
Rzeczypospolitej. Brat jego, Adam 
Stanisław Goetzendorf-Grabowski, 
biskup warmiński był także jednym 
z dobroczyńców klasztoru i zapewne 
doradcą w sprawach programowych.

Dziś wspomnieniem po fundatorach 
są grobowce rodzinne w krypcie pod 
prezbiterium oraz ich portrety prze
chowywane w klasztorze. Wraz 
z utratą niepodległości w życiu klasz
toru nastąpił okres schyłkowy. Po 
śmierci ostatniego zakonnika w 1825 
r. klasztor został skasowany i przejęty 
przez księży świeckich. W 1842 r. bu
dynki zespołu przeznaczono na dom 
emerytowanych księży. Jedynie na 
krótko w latach 1870-1875 powróci
li tu zakonnicy, kiedy opieka nad 
księżmi powierzona została reforma
tom. W 1983 r. kościół poniósł do
tkliwą stratę - znad tabernakulum zo
stała skradziona drewniana figurka 
Matki Boskiej w srebrnym relikwia
rzu, pochodząca jeszcze z pierwszej 
kaplicy. W 1994 r. nastąpiła likwida
cja domu księży emerytów i cały ze
spół klasztorny został przejęty przez 
warszawską prowincję karmelitów 
bosych. Na obecnych gospodarzach 
klasztoru ciąży wielki obowiązek 
utrzymania w nienaruszonym stanie 
tak dobrze zachowanego zabytku 
z epoki późnego baroku i rozwinięte
go rokoka.

Stanisław Grzelachowski

Akcja dwory
SZKODA DWORU

W północno-wschodniej części 
Sadkowej Góry na pograniczu przy
siółka Ujścia i wsi Borowa kolo Miel
ca, na lewym brzegu Wisłoki, niedale
ko walu przeciwpowodziowego znaj
duje się dawna posiadłość dworska 
o nazwie Lisówek. Z tego 180 morgo
wego majątku pozostały tylko szcząt
ki parku, mocno przerzedzona aleja 
brzozowa i opuszczony, bliski zawale
nia się dworek, który początkiem 
swym sięga XIX w. Wybudowany zo

stał na planie wydłużonego prostoką
ta o wymiarach 12,20x26m. Jest to 
budynek murowany z cegły, otynko
wany, parterowy, dwutraktowy z trójo- 
siowym ryzalitem pośrodku elewacji 
frontowej, zwieńczony trójkątnym 
szczytem z okulusem. Od zachodu 
dostawiony jest niewielki przedsionek 
zwieńczony trójkątnym szczytem, 
a od ogrodu na wysokości jadalni wy
sunięta jest drewniana weranda. Pro
stokątne okna ozdobione są gzym

sem nadokiennym i parapetowym 
tylko w głównej części budynku. 
W dworku znajdowało się dziesięć po
mieszczeń: cztery pokoje, jadalnia, 
salon, sypialnia, kancelaria oraz kuch
nia i spiżarka. Dach dwuspadowy po
kryty jest czerwoną wypalaną da
chówką sprowadzoną z Niepołomic. 
Fundatorem dworu byl Feliks Nowina 
Kwiatkowski, oficer wojsk powstań
czych z 1863 r. Majętność tę nabył na 
skutek zawartego związku małżeń
skiego z Albiną Brandt, córką Henry
ka, pierwszego właściciela tych dóbr. 
Feliks Kwiatkowski zmarl w 1916 r. i w 
wyniku działów rodzinnych dwór 
otrzymał jego młodszy syn Antoni - 
pułkownik, weteran pierwszej wojny 
światowej. Ten z kolei dobra dzie
dziczne, już znacznie podupadłe, 
przekazał swojej wnuczce Marii Ka
sprowicz, która opiekowała się nimi 
do końca życia. Po wojnie, kiedy do
konano parcelacji majątku, Antoni 

Kwiatkowski pozostał bez środków do 
życia - do tego prześladowany przez 
UB i więziony, pozbawiony został 
emerytury, a skromne zasiłki udziela
ne przez rodzinę wystarczały tylko na 
przeżycie. Wprawdzie dwór został 
w jego rękach, ale sytuacja polityczna 
nie sprzyjała temu, by mógł go odno
wić. Po śmierci płk. Kwiatkowskiego 
dwór opustoszał i od tego czasu stan 
techniczny budynku stale się pogar
szał. Obecnie opuszczony dwór chyli 
się ku całkowitej ruinie. Od frontu za
chowuje jeszcze swój stan pierwotny, 
ale od strony północnej jest bardzo 
zniszczony. Zawalony dach zniszczył 
drewniany strop, przez co wnętrze za
lewa woda deszczowa, a mróz je roz
sadza. Los budynku w najbliższym 
czasie zdaje się być przesądzony. 
Szkoda tak pięknego zabytkowego 
dworku!

Szczepan Komoński
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Akcja dwory

dom obywatelski”
wiek. Stanowili dość znaną na tych 
ziemiach rodzinę. Jeden z Troszyń- 
skich, Jan, pełnił w końcu XV w. 
funkcję sędziego łomżyńskiego, a ży- 
jący później Mikołaj był w połowie 
XVI w. podczaszym łomżyńskim. Na
stępnie właścicielami Porytego stali 
się Duczymińscy - aż czterech przed
stawicieli tej rodziny - Kazimierz, 

1375 r. książę Janusz I Ma
zowiecki nadał Paszce z Ra
dzanowa liczne dobra, 
wśród których znajdowało 

się Poryte Jabłoń w powiecie zam
browskim. Pięćdziesiąt lat później 
Piotr Modzel założył tam wieś, o tej 
samej co majątek nazwie, będącą 
przez ponad 100 lat własnością jego 
potomków, którzy wzięli od wioski 
nazwisko Poryccy i pieczętowali się 
herbem Modzel. Właśnie oni zbudo
wali pierwszy drewniany dwór, ale 
brak źródeł o jego wyglądzie i usytu-

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

owaniu. Od Poryckich majątek prze
jęli Troszyńscy herbu Rogala i trzyma
li go w swoich rękach przez kolejny

Konstanty, Wiktor i Wojciech - było 
posłami na sejm w 1648 r.

W XVIII w. porycki majątek stał 
się własnością podwojewodziego

1.2. Wzorcowy dom obywatelski 
w Poryłem Jabłoni obecnie: fasada (1) 
i elewacja ogrodowa (2)
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łomżyńskiego, Marcina Zbierzchow- 
skiego, herbu Grzymała. Za jego cza
sów Poryte Jabłoń nie było już rezy
dencją szlachecką, lecz zwykłym fol
warkiem o znaczeniu wyłącznie go
spodarczym. Folwark ten wraz z wsią 
został w 1771 r. kupiony przez stolni
ka inflanckiego, Antoniego Mleczko 
herbu Korczak. Jego potomek, Wła
dysław Mleczko, w 1858 r. sprzedał 
folwark Stefanowi Woyczyńskiemu, 
który postanowił wybudować tu swo
ją siedzibę. W 1860 r. rozpoczął bu
dowę murowanego dworu, wzorując 
się na projekcie Henryka Marconie
go, opublikowanym w tym roku 
w „Dzienniku Politechnicznym”. 
Miał to być przykład idealnej wów
czas siedziby ziemiańskiej, nazywanej 
„wzorcowym domem obywatelskim”, 
a jego opis był następujący:

„Dom wiejski, zbudowany podług 
projektu Radcy Budowniczego P. Mar
coni, należy do domów obywatelskich 
większego rozmiaru, tj. środkujących 
między dworem zwyczajnym a pała
cem. Styl wioski odrodzenia uwydat
niony najbardziej w głównym froncie 
utrzymany jest ze wszystkich stron, 
tak pod względem kształtów ogólnych 
jak i szczególnych, co właśnie jest na
der ważnem i trudnem przy projekto
waniu budynków, które stać mają 
w miejscach ze wszystkich stron odsło
niętych. /.../ Co się tyczy konstrukcji, 
ta jest zupełnie prosta, tak co do robo
ty mularskiej jak i ciesielskiej, a zapro
jektowane w głównej części budowli, 
na parterze, wszystkie ściany murowa
ne, bez żadnych ścian pruskich i forsz- 
towań, zapewniają trwałość, którą po
winny posiadać domy stawiane nie na 
spekulację, lecz dla użytku własnego 
i następnych pokoleń”.

Dwa lata później stanął już na le
wym, zachodnim brzegu rzeki Jabłon
ki dwór wymurowany z cegły i otyn
kowany. Miał on kształt nieregularnej 
bryły, wzniesionej na planie wydłużo
nego prostokąta, złożonej z siedmio
osiowej części parterowej oraz po
przecznej do niej, trójosiowej części 
piętrowej. Obie części miały odrębne, 
dwuspadowe dachy. Elewacja fronto
wa wzbogacona została trójosiowym 
ryzalitem, ujętym w narożach w pseu- 
dopilastry, z mieszkalnym piętrem na

krytym osobnym dachem, poprzecz
nym do głównej kalenicy. Styl budyn
ku można by określić jako neorene- 
sansowy z elementami neogotyku.

Wraz z dworem powstały nowe, 
obszerne zabudowania gospodarcze 
i wkrótce posiadłość Stefana i Zofii 
z Czarnowskich Woyczyńskich stała 
się jednym z największych i najlepiej 
prosperujących majątków w powie
cie. Kiedy wybuchło powstanie stycz
niowe, Stefan Woyczyński został nie 
tylko jego uczestnikiem, ale i jednym 
z głównych organizatorów na ziemi 
łomżyńskiej. Po upadku powstania 
aresztowano go, a majątek obłożono 
dodatkowymi podatkami. Na szczę
ście dość szybko zwolniony z więzie
nia mógł Woyczyński nadal pomna
żać swoje włości, które w 1914 r. 
osiągnęły obszar ponad 1300 hekta
rów. W tym czasie w gospodarowaniu 
pomagali mu już dwaj synowie, Stani
sław i Tadeusz, niestroniący również 
od pracy w polskich stowarzyszeniach 
rolniczych. Pierwszy z nich działał 
w Radzie Łomżyńskiego Towarzystwa 
Rolniczego, drugi był dyrektorem 
Oddziału Handlowego i przewodni
czącym Komitetów do spraw Gorzel- 
nictwa i Hodowli Koni.

W 1916 r. Tadeusz Woyczyński 
sprzedał Poryte Jabłoń Fortunatowi 
Zdziechowskiemu. Sześć lat później 
córka Fortunata, Grażyna Zdziechow- 
ska wyszła za mąż za Aleksandra hr. 
Dzieduszyckiego i wniosła mu w wia
nie kupiony przez ojca majątek. Dzie- 
duszyccy okazali się ostatnimi właści
cielami poryckiego dworu. Podczas 
okupacji mieszkali w nim niemieccy 
oficerowie. W sierpniu 1943 r. odwie
dził ich minister III Rzeszy, A. Rosen
berg. W tym czasie oddział AK zaata
kował i zdobył dwór. Niestety, party
zanci nie rozpoznali hitlerowskiego 
dygnitarza. Po opuszczeniu dworu 
przez Niemców mieszkał w nim jesz
cze jakiś czas hrabia Dzieduszycki. 
W listopadzie 1944 r. majątek liczący 
1000 hektarów został przejęty przez 
państwo. Rozparcelowano 286 hekta
rów, 300 hektarów przejęły Lasy Pań
stwowe, utworzono też Państwowe 
Gospodarstwo Rolne.

Tragicznie potoczyły się powojen
ne losy synów hrabiego Dzieduszyc

kiego. Starszy z nich, Maurycy Józef 
Andrzej, podczas okupacji żołnierz 
AK, został po wojnie aresztowany 
w Krakowie. Udało mu się uciec 
z więzienia i przedostać przez „zielo
ną granicę” do Czech. Tam jednak zo
stał schwytany i oddany w ręce pol
skiego UB. Ponowną ucieczkę, tym 
razem udaną, podjął w 1947 r. - 
ukrył się w ładowni angielskiego stat
ku i dopłynął do Anglii. Młodszy syn, 
Krzysztof Maria Fortunat, student 
Szkoły Głównej Handlowej, został 
wraz z matką aresztowany w styczniu 
1949 r., ponieważ w ich mieszkaniu 
funkcjonariusze UB znaleźli stary, za
bytkowy, nie nadający się do użytku 
pistolet. Za jego posiadanie skazany 
został na 10 lat więzienia. W uzasad
nieniu wyroku sędzia napisał: „Nie
ważnym jest, że broń była stara, za
rdzewiała i nie do użycia, że nie był 
karany i działalności antypaństwowej 
mu nie udowodniono, ale ważnym 
jest pochodzenie rycersko-szlacheckie 
i szczególne zalety intelektualne - jest 
studentem wyższej uczelni, co czyni 
go szczególnie niebezpiecznym i pre
dysponuje na wroga Polski Ludo
wej...” Krzysztof Dzieduszycki nie 
odsiedział całego wyroku, ale w dniu 
opuszczenia więzienia wykonano mu 
dożylną iniekcję, po której nastąpiło 
zakrzepowe zapalenie żył, a powikła
nia po nim spowodowały zgon.

Tymczasem w dworze Dzieduszyc- 
kich zamieszkali pracownicy PGR, 
mieściła się też szkoła podstawowa, 
przedszkole, stołówka i biuro. 
W 1973 r. szkoła przeniosła się do 
nowego budynku, a jej miejsce zajęła 
świetlica. Pozbawiony troskliwego 
gospodarza budynek dworski był sys
tematycznie dewastowany - dopiero 
w 1986 r. wojewódzki konserwator 
zabytków wpisał go do rejestru zabyt
ków. Po upadku PGR na początku lat 
dziewięćdziesiątych właścicielem 
dworu stała się Agencja Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Przez jakiś 
czas mieszkali w nim jeszcze dawni 
lokatorzy, teraz stoi pusty, z oknami 
zamurowanymi i drzwiami zabitymi 
na głucho.

Katarzyna i Jerzy Samusikowie
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wokół Dobromierza
a wzgórzu zwanym dziś 
Wieżycą, a niegdyś Wzgó
rzem Zwycięstwa, ponad 
Dobromierzem, dolnoślą

skim miasteczkiem o prawie nie
zmienionej od dwustu lat sylwetce, 
wznosi się charakterystyczna, przy
sadzista w kształcie wieża. Można 
z niej obserwować rozległą panora
mę od Karkonoszy po Odrę, 
przede wszystkim jednak, zgodnie 
z zamysłem budowniczych, rozcią
gające się u stóp wzgórza w stronę 
Strzegomia pole jednej z najważ
niejszych bitew w dziejach Śląska. 
Stoczona 4 czerwca 1745 r., weszła 
do historii jako bitwa pod Hohen- 
friedebergiem, bo tak brzmiała ów
czesna nazwa Dobromierza.

Korzystając z osłabienia Austrii, 
król Prus Fryderyk Wielki w wojnie 
1740-1742 r. odebrał jej Śląsk. Li
cząc się z kontruderzeniem, zapla
nował atak wyprzedzający i w sier
pniu 1744 r. wkroczył do Czech, 
rozpoczynając drugą wojnę śląską. 
Zmuszony do wycofania się, w ma
ju 1745 r. skoncentrował armię 
- 75 tysięcy ludzi - pod Ząbkowi
cami, a 1 czerwca stanął obozem 
koło Starego Jaworowa, na połu
dnie od Strzegomia. Wojska au
striackie, dowodzone przez księcia 
Karola Lotaryńskiego, i sprzymie
rzone oddziały saskie księcia von 
Sachsen-Weissenfels (łącznie 80 ty
sięcy) przeszły przez Kamienną Gó
rę w okolice Jugowej i Roztoki, na 
północ od Dobromierza.

Król kwaterował w pałacu 
w Starym Jaworowie, który w ów
czesnym kształcie nie istnieje, zbu
rzony podczas wojny siedmiolet
niej. Nowy, postawiony w 1770 r., 
był później gruntownie przebudo
wywany - i takim widzimy go dziś. 
Noc przed bitwą spędził jednak 
Fryderyk nie w pałacu, lecz 
w ogrodzie, w namiocie - zamknię

ty w murach czuł się źle. Tę kró
lewską „nocną wartę” upamiętnia
ła zniszczona po 1945 r. tablica, 
umieszczona na fragmencie ogro
dowego muru, wyodrębnionym 
przez ozdobne zwieńczenie i nadal 
dobrze widocznym.

Podczas zwiedzania okolicy 2 
czerwca król trafił do pałacu w Ol- 
szanach. Piękna rezydencja, wznie
siona w połowie XVII w. przez 
Hansa Friedricha von Nimptsch, 
tak mu się spodobała, że zapytał 
o możliwość noclegu. Baron von 
Nimptsch, sprzyjający Austriakom, 
odrzekł wówczas: „Nie mam kwa
tery dla króla Prus” (wedle innej 
wersji: „Mój dom stoi otworem tyl
ko dla zwycięzcy”). W rezultacie 
posiadłość w Olszanach została ry
chło skonfiskowana na rzecz Ho
henzollernów. Po drugiej wojnie 
światowej pałac we władaniu 
PGR popadł w ruinę i został niemal 
doszczętnie rozebrany. Dziś po
środku błotnistego wygonu stoi 
fragment frontowej ściany z baro
kowym portalem - jak ponury 
symbol losu wielu dolnośląskich 
zabytków.

Bitwa rozpoczęła się 4 czerwca 
o świcie, około wpół do szóstej. 
Armia pruska przemaszerowała 
pod Strzegom (król ze sztabem sta
nął na Wzgórzu Wiatracznym) i na
tychmiast uderzyła, najpierw na 
wojska saskie w rejonie Żółkiewki. 
Ich rozbicie w ciągu półtorej godzi
ny umożliwiło atak na główne siły 
Austriaków. Między Tomkowicami 
i Granicą w wielkiej bitwie kawale
rii zwyciężyły oddziały pruskie pod 
dowództwem generała Hansa Jo
achima von Zietena. W centrum 
toczył się zacięty bój piechoty na li
nii Tomkowice - Godzieszówek. 
W krytycznym momencie rozstrzy
gnęło go natarcie pułku dragonów 
Bayreuth, które około dziewiątej 

zakończyło bitwę pod Dobromie
rzem. Na Wieżycy, skąd dowodził 
książę Karol, odbył Fryderyk Wiel
ki przegląd zdobytych sztandarów. 
Po czym napisał do matki: „To naj
lepsze, co widziałem, i czego doko
nała armia”.

Po bitwie król pojechał do pała
cu w Roztoce. Gościnnie powitany 
przez Johanna Heinricha von 
Hochberga, przenocował w ogro
dowym pawilonie, zwanym Fawo
rytą. Następnego dnia przyjął 
w Roztoce obu pokonanych do
wódców. Barokowy pałac Hoch- 
bergów, otoczony fosą kwadrato
wy, czteroskrzydłowy gmach z wy
soką wieżą, powstał około 1720 r. 
w efekcie przebudowy siedziby 
szesnasto wiecznej. W 1890 r. spo
tkali się tu dwaj cesarze: Franciszek 
Józef I i Wilhelm II. Po ostatniej 
wojnie przepadło bogate wyposa
żenie i zbiory sztuki, sam pałac 
miał jednak szczęście. Przetrwał ja
ko ośrodek kolonijny, a teraz, już 
w rękach prywatnych, jest grun
townie remontowany. Zachowała 
się sala balowa z malowidłami i de
koracją stiukową oraz dziewiętna
stowieczny wystrój reprezentacyj
nych pokojów na pierwszym pię
trze. Rokokowa Faworyta - to 
obecnie ruina, pozbawiona charak
terystycznego kopulastego dachu, 
ale i ona doczeka się odbudowy.

W 1850 r. na górze koło Strzego
mia, zwanej potem Krzyżową, sta
nął wysoki metalowy krzyż, poświę
cony pamięci poległych pod Dobro
mierzem, o czym informowały nie
istniejące już napisy. Intencja wysta
wienia krzyża została dziś zupełnie 
zapomniana. Z figurą ukrzyżowane
go Chrystusa wiąże się natomiast 
tragiczna historia. Latem 1945 r. 
żołnierze sowieccy zawlekli na górę 
i rozstrzelali strzegomskiego pro
boszcza Leopolda Klehra. Jeden 
z morderców przeciął figurę serią 
z pepeszy. Jej górną część w la
tach siedemdziesiątych znaleziono 
w krzakach i skrycie przechowywa
no w kościele śś. Piotra i Pawła. Kil
ka lat temu została umieszczona na 
ścianie transeptu, obok ołtarza 
Ukrzyżowania. Nową figurę Chry-
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1. Wieża - pomnik na dawnym Wzgórzu 
Zwycięstwa

2. Pafac w Starym Jaworowie 
przekształcony przez kolejne przebudowy

3. Olszany - tyle zostało z rezydencji 
dumnego barona von Nimptsch

4. Roztoka - pałac Hochbergów ocalał
i trafił w dobre ręce

5. W pawilonie Faworyta w Roztoce 
nocował Fryderyk Wielki

6. Krzyż na Górze Krzyżowej od 150 lat 
dominuje nad okolicą

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)
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stusa na Górze Krzyżowej poświę
cono uroczyście 14 września 1995 r.

4 czerwca 1910 r. koło Godzie- 
szówka, w miejscu zwanym Guhle, 
gdzie bagnisty teren spowodował 
w 1745 r. wysokie straty obu stron, 
odsłonięto obelisk upamiętniający 
dawnych przeciwników - Austria
ków i Sasów. W połowie lat pięć
dziesiątych został zburzony, a na 
resztkach cokołu, między rosnący
mi wokół dębami straszy teraz i za
wstydza dzikie wysypisko śmieci. 
Pamiątkowy kamień pułku Bay
reuth koło Tomkowie zniknął bez 
śladu, podobnie jak pomniczek 
w Grabinie, dedykowany kawalerii 
von Zietena.

Najważniejszym pomnikiem 
sławnej bitwy pozostaje jednak 
wspomniana na początku ośmio- 
boczna wieża widokowa, w pier
wotnej, prostej formie wzniesiona 

z okazji setnej rocznicy w 1845 r. 
Szybko stała się celem wycieczek, 
zwłaszcza po otwarciu w 1864 r. 
restauracji i urządzeniu wokół tere
nów rekreacyjnych. W 1878 r. zo
stała według projektu Carla Liidec- 
kego rozbudowana jako pomnik 
mieszkańców powiatu bołkowskie- 
go, poległych w wojnach od 1813 
do 1871 r. (później także w pierw
szej wojnie światowej). Ludecke 
otoczył wieżę arkadą, tworząc ro
dzaj belwederu. Pod lukami, we 
wnękach umieszczono tablice pole
głych. Na górze powstał taras, uła
twiający oglądanie krajobrazu.

Po 1945 r. opuszczona wieża 
stopniowo niszczała. Runął dach 
i stropy, rozpadały się mury. 
W 1991 r. ruinę kupił Edward Hał- 
daś ze Świebodzic, pasjonat dziejów 
lokalnych. Rozpoczęty natychmiast 
i do dziś własnymi, skromnymi 

SKANSEN W OSIEKU

W Osieku nad Notecią kolo Wyrzyska 
w woj. wielkopolskim znajduje się rezerwat ar- 
cheologiczno-etnograficzny. Powstał on na 
początku lat siedemdziesiątych, po zakończe
niu badań bydgoskich archeologów, w wyniku 
których odkryto cmentarzysko tzw. kultury 
wschodniopomorskiej i kultury grobów jamo
wych, datowane na okres od 500 lat p.n.e. do 
początku naszej ery. Później projekt stworze
nia skansenu archeologicznego rozszerzono 
o etnografię i w tej chwili Muzeum Kultury Lu
dowej, oddział Muzeum Okręgowego w Pile, 
gromadzi obiekty i ich wyposażenie z terenu 
Krajny i Pałuk oraz częściowo z Wielkopolski 
północnej i Puszczy Noteckiej. Na powierzch
ni około 13 ha odtworzono układ wsi-owalnicy, 
w której znalazło się kilkadziesiąt obiektów bu
downictwa wiejskiego, a także przedmioty co
dziennego użytku od XVIII do XX w. Jest to tzw. 
skansen żywy: w pilnowanych przez psy za
grodach znajduje się inwentarz żywy (konie, 
kozy, ptactwo domowe), kwieciste ogródki, 
stawy i pola z tradycyjnymi uprawami rolniczy
mi. Do najciekawszych obiektów należy chału
pa z Gtubczyna na ziemi złotowskiej z lat 
1790-1810 czy z Dźwierszna Wielkiego z poto
wy XIX w. z izbą lekcyjną i mieszkaniem na
uczyciela oraz wiatraki i remiza strażacka

z Btękwitu z początku XX w. wraz z wyposaże
niem. W trzech pawilonach prezentowana jest 
też ekspozycja archeologiczna. Są tu odnale
zione groby ciałopalne z początku epoki żela
za, a eksponatem unikatowym jest grób wielo- 
komorowy-skrzyniowy, wzniesiony z płasko

środkami prowadzony remont oca
lił zabytkowy obiekt od niechybnej 
zagłady. Zabezpieczone zostały tak
że fragmenty rozbitych tablic z my
ślą o choćby częściowej rekonstruk
cji. Pan Edward pragnie odtworzyć 
wypoczynkowy charakter wzgórza, 
z zagospodarowanym, ukwieconym 
otoczeniem. Można już jak dawniej 
wejść na wieżę po szczęśliwie za
chowanych kręconych schodach. 
Serdecznie przyjmowani goście po
jawiają się coraz częściej, także 
Niemcy, dla których miejsce to 
wciąż wiele znaczy i którzy specjal
nie przybyli w rocznicowym roku 
1995. Ważne jest jednak, żeby nie 
tylko oni, podziwiając wspaniałe 
widoki ponad polem bitwy pod 
Dobromierzem, mieli świadomość 
obcowania z europejską historią.

Jarosław Komorowski

ciosanych płyt kamiennych, wyposażony w 18 
popielnic pokrytych ornamentami.

Piotr Walczak

(zdjęcia: Piotr Walczak)

1. Fragment chałupy z Gtubczyna
2. Wiatrak „holender” z Gromadna



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

„Kamienna baba” w Piszu
śród licznych zagadkowych 
śladów pozostawionych na 
naszych ziemiach przez po
gańskie plemiona pruskie 

na szczególną uwagę zasługują tzw. ba
by kamienne, odnalezione w kilku 
miejscach północno-wschodniej Pol
ski. Są to na ogół ociosane granitowe 
słupy, na których sprawna dłoń daw
nego artysty wyodrębniła rysy twarzy, 
niekiedy również rąk, miecza oraz ro
gu (symbolu obfitości?) umieszczane
go na wysokości pasa. Możemy być 

darz wraz ze swym sąsiadem Sadow
skim postanowili przenieść na cmen
tarz, aby zrobić z niego pomnik na
grobny. Gdy jednak udało im się głaz 
poruszyć, na stronie przylegającej do 
ziemi zauważyli zarysy twarzy. Uznali, 
że mają do czynienia z pozostałością 
czasów pogańskich, w związku z czym 
nie godzi się umieszczać kamienia na 
poświęconej ziemi. Postawiono więc 
go przy drodze wiodącej z Pisza, w od
ległości około 5 m od drogi. Stał tak 
przez kilkadziesiąt lat. Dopiero

1.2. „Kamienna baba” na zdjęciu (1) 
i na rysunku (2)

(fot. Adam Czerkas, 
rys. Mieczysław Kulęgowski)

więc pewni, że „kamienne baby” 
przedstawiają postać ludzką, wszystko 
inne stanowi prawdziwą niewiadomą. 
Przede wszystkim nikt nie jest w stanie 
jednoznacznie stwierdzić, jakie było 
przeznaczenie tych obiektów. Być mo
że były to wyobrażenia pruskich bóstw 
albo pomniki (lub symboliczne groby) 
bohaterskich wojowników, którzy po
legli z dala od swego domu.

Takie znaleziska pochodzą m.in. 
z Barcian (obecnie na dziedzińcu Mu
zeum Warmii i Mazur w Olsztynie), 
z Piątek koło Ełku i z Bartoszyc. 
W XIX w. natrafiono na jeszcze jeden 
podobny zabytek we wsi Wejsuny ko
ło Pisza. W latach siedemdziesiątych 
tego wieku na polu Jana Wielka znale
ziono podłużny kamień, który gospo

w 1950 r. archeolog Jerzy Antonie
wicz odkrył „babę” z Wejsun dla nauki 
polskiej. Podczas badań konserwator
skich w powiecie piskim natknął się na 
nieznany wcześniej obiekt i zebrał od 
mieszkańców wsi informacje na jego 
temat, które następnie opublikował 
wraz z opisem na łamach „Sprawoz
dań Państwowego Muzeum Archeolo
gicznego” (t. III, 1950). Wśród opubli
kowanych materiałów znalazła się 
wzmianka, że w 1886 r. niemiecki le
śniczy wracając z polowania, pod- 
ochocony sukcesami i wypitym alko
holem, strzelił do „baby” i odtrącił jej 
nos. Trudno dziś stwierdzić, na ile wia
rygodna jest ta opowieść. Tym bardziej 
że nie mniej powszechna jest opinia, iż 
nos został „rozstrzelany” przez pijane

go funkcjonariusza UB Sławomira N. 
w 1949 r. W tym czasie lepiej było 
o tym nie wspominać, więc funkcjona
riusza zastąpił niemiecki leśniczy...

Jerzy Antoniewicz dokonał również 
pierwszych pomiarów. Ustalił, że wy
sokość kamiennego obelisku wynosi 
1,40 m, a grubość ścian około 31 cm. 
Trzeba jednak pamiętać, że „baba ka
mienna” z Wejsun znacznie różni się 
od innych tego rodzaju obiektów 
z czasów pruskich. Wprawdzie podob
nie jak inne ma twarz zakończoną cha
rakterystycznym spiczastym podbród
kiem, wyraźnie wyodrębnione oczy, 
wargi i ślad po nosie. Ponad twarzą 
sterczy dwunastocentymetrowa część 
kamienia, która sprawia wrażenie na
krycia głowy. Pod tym względem „ba
ba” przypomina nieco obiekt z Barto
szyc. Tam jednak „nakrycie głowy” by
ło wynikiem świadomego działania 
twórcy, czego nie możemy być pewni 
w wypadku kamienia z Wejsun. Warto 
też wspomnieć, że twarz zabytku jest 
usytuowana na styku dwóch boków 
kamienia schodzących się pod kątem 
prostym, czego się nie spotyka w in
nych obeliskach; brak też wyodrębnio
nych rąk, miecza i rogu.

Niektórzy badacze uważają, że róż
nice są tak duże, iż można zastanawiać 
się, czy obiekt pochodzi rzeczywiście 
z czasów pruskich. Dlatego nie należy 
odrzucać innej wersji pochodzenia za
bytku, według której jego autorem był 
dziadek jednego z gospodarzy wejsuń- 
skich. Dzieło miało powstać na pa
miątkę przemarszu wojsk napoleoń
skich, a spiczasta głowa posągu ma 
wyobrażać głowę żołnierza w wysokiej 
czapce (ponoć miejscowa ludność na
zywała posąg „Francuzem”). Możemy 
tu mieć jednak do czynienia z po
wszechnym w dziewiętnastowiecznych 
społecznościach wiejskich utożsamia
niem historycznych obiektów z zapa
miętanymi wydarzeniami. Dziś już nie 
da się odtworzyć prawdy. Duża liczba 
Mazurów z Wejsun wyjechała do Nie
miec, a młodzi mieszkańcy wsi często 
nawet nie słyszeli o „babie”. W 1969 r. 
obiekt został przeniesiony do Pisza 
i umieszczony na skwerku przed Mu
zeum Ziemi Piskiej (w Ratuszu). Pisza- 
nie chyba nawet nie zauważają ka
miennego słupa. Tylko przyjezdni - tu
ryści, fotograficy i artyści pytają 
o słynną kamienną „babę”.

Waldemar Brenda

30
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o zakończeniu pierwszej woj
ny światowej na terenie Pol
ski pozostał sprzęt wojskowy 
z wyposażenia armii trzech 

zaborców. Ze względu na duże zróż
nicowanie i zużycie nie mógł on wejść 
w całości do wyposażenia tworzącego 
się Wojska Polskiego. Naczelne Do
wództwo dążyło do ujednolicenia 
uzbrojenia artylerii, wybierając kilka 
modeli nowoczesnych dział. Utwo
rzono w ten sposób standardowe wy
posażenie artylerii na najbliższe lata.

Ślad wojny
Wybór padł m.in. na haubicę 100 mm 
wz. 1914, produkowaną podczas 
pierwszej wojny dla armii austriac
kiej. Pod koniec lat dwudziestych Pol
ska zakupiła pewną liczbę tych haubic 
produkcji czechosłowackiej, następ
nie w Starachowicach i Stalowej Woli 
uruchomiono na podstawie licencji 
ich produkcję. Przyjęto je jako stan
dard wyposażenia pułków artylerii 
lekkiej. We wrześniu 1939 r. armia 
polska dysponowała około 900 hau
bicami 100 mm, do których stosowa

no austriackie jaszcze amunicyjne. 
Niektóre działony miały w wyposaże
niu jaszcze polskie, które produkowa
no na podstawie austriackiego pier
wowzoru. Wyróżniały się one owalną 
tabliczką znamionową.

Jest wczesny ranek 17 września 
1939 r., trwa bitwa nad Bzurą i od
wrót w kierunku Warszawy. 1.dywi
zjon 25 pal kieruje się na przeprawę 
pod Brochowem. Działony jeden za 
drugim posuwają się błotnistą drogą. 
Wiatr rozwiewa wilgotny opar. To 
już rzeka. Teraz tylko kawałek odkry
tej łąki i zarośnięty mizernymi 
krzaczkami brzeg. W momencie, gdy 
pierwszy działon skręca w kierunku

1.2. Wydobyty z Bzury jaszcz 
z zamkniętymi (1) i otwartymi (2) 
pomieszczeniami na amunicję

omnik Chopina w warszawskich Łazien
kach jest bezsprzecznie jednym z piękniej
szych polskich pomników. Jego twórcą, co po
wszechnie wiadomo, byl wybitny rzeźbiarz Wa
cław Szymanowski. Warto jednak przypo
mnieć, że z historią pomnika związany jest tak
że krakowski architekt Franciszek Mączyński. 
15 maja 1908 r. rozstrzygnięto konkurs na pro
jekt tego pomnika. Na konkurs wptynęlo 66 
prac, które oceniało szacowne, można by rzec, 
międzynarodowe jury. Prezesem prowadzą
cym obrady byl ordynat Maurycy hr. Zamoyski, 
prezesem honorowym - znany francuski ma- 
iarz i rzeźbiarz Albert Bartholome. Pozostali 

członkowie jury - to Emile Antoine Bourdelle, 
Józef Dziekoński, Mikołaj Tołwiński, Miłosz Ko
tarbiński, Maryan Wawrzeniecki, Maryan Ga- 
walewicz. W obradach, bez głosu decydujące
go, brali także udział przedstawiciele Komitetu 
Budowy Pomnika: Tadeusz Jaroszyński i Le
opold Meyet. W drodze glosowania przyznano 
trzy odznaczenia po 300 rubli. Otrzymali je: 
Zygmunt Otto, Edward Wittig oraz autor pracy 
numer 45. Nagrodę trzecią i 1000 rubli otrzymał 
Zygmunt Otto z Warszawy, nagrodę drugą

NIE TYLKO SZYMANOWSKI

i 1500 rubli - Władysław Marcinkowski z Po
znania. Nagrodę pierwszą i 2000 rubli przyzna
no Wacławowi Szymanowskiemu oraz Fran
ciszkowi Mączyńskiemu. Rola Franciszka Mą- 
czyńskiego w nagrodzonym projekcie polegała 
na architektonicznej kompozycji pomnika. 
Chodziło tu głównie o cokół, sadzawkę oraz 
wkomponowanie pomnika w otoczenie (rysu

nek tej kompozycji - to już zabytek). Jury pod
jęło decyzję, że będzie realizowany projekt od
znaczony pierwszą nagrodą. Na realizację po
mnik Chopina czekał kilkanaście lat, bowiem 
dopiero w 1926 r. odbyto się jego uroczyste od
słonięcie.

Anna Radtowska

Projekt otoczenia pomnika z archiwum konkursu
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3. Tabliczka znamionowa na jaszczu 
wskazuje, że wyprodukowano go 
w Starachowicach

bryły błota

(zdjęcia: Rafał Dmowski)

Rafał Dmowski

stanowił pójść nad samą wodę, korzy
stając z cienia, jaki dawały przybrzeż
ne zarośla. Upał wciąż się wzmagał, 
a woda kusiła swoim chłodem. Dno 
zakrywał zielony dywan roślinności, 
nie było głęboko, do kolan, najwyżej 
po pas. Z mapy wynikało, że była to

okolica Brochowa. Wojtek postano
wił wyjść z rzeki i rozejrzeć się po 
okolicy. Nie było to łatwe, gdyż przy 
brzegu dno okazało się muliste. Szu
kając dogodnego przejścia, uderzył 
boleśnie nogą w wielki, twardy 
obiekt, kryjący się pod samą po
wierzchnią wody. Zanurzył ręce 
w zmętniałej od mułu wodzie i nama- 
cal koło. W pierwszej chwili pomy
ślał, że to siewnik, ale siewnik na 
drewnianych kołach?

rzeki na rozmokłą łąkę, zaczynają pa
dać pociski artylerii niemieckiej. 
Rozrzucając czarne
i przesycając powietrze ostrym zapa
chem, czynią z łączki przeszkodę 
trudną do pokonania. Wąskie koła 
półtoratonowej haubicy głęboko za
padają w grunt. Po prawej 
stronie inny zaprzęg zma
ga się z ciężarem siedem
dziesiątki piątki. Tamci 
mają szczęście, trafili na 
twardsze podłoże. Ich 
działon wyrywa do przo
du. Ogłuszający huk i sie
demdziesiątka piątka zwa
la się do leja powstałego 
w miejscu, gdzie jeszcze 
przed chwilą pędziły ko
nie. Armata zawisa na kra
wędzi rozpadliny, z lufą 
sterczącą w powietrze, jak
by chciała zagrozić nadla
tującym pociskom. Dzia
łon z haubicą mozolnie 
brnie w kierunku rzeki. 
Nareszcie osiąga brzeg. 
Żołnierze zaś wypychają 
z przybrzeżnego mułu grzęznące 
działo. Bliski wybuch pocisku kładzie 
kres ich usiłowaniom. Potem jakaś li
tościwa ręka wyprzęga ocalałe konie.

Zapowiadała się piękna pogoda. 
Wojtek postanowił, że jeżeli tylko bę
dzie ładnie, musi pojechać nad Bzurę, 
obejrzeć miejsca wrześniowych walk, 
o których tyle słyszał i czytał. Do ba
gażnika zapakował torbę i kalosze. Po 
godzinnej jeździe był już na miejscu. 
Słońce przypiekało tak mocno, że po

Oględziny wykazały, że jest to arty
leryjski jaszcz. Rozmowy z miejscową 
ludnością nasunęły przypuszczenie, 
że może to być pozostałość forsowa
nia Bzury przez polskie oddziały 
w 1939 r. Mieszkaniec pobliskiej wsi 
wspominał, że inny polski jaszcz wy

dobyło tu wojsko kilka lat 
temu, zniszczono go na 
miejscu, przy użyciu mate
riałów wybuchowych. 
Wojtek postanowił urato
wać swoje znalezisko, bez 
względu na koszty. Próby 
wydobycia za pomocą rol
niczego ciągnika nie dały 
rezultatu. Przybyły na po
moc spychacz kołowy 
utknął w grząskim gruncie. 
Dopiero użycie ciężkiego 
sprzętu z pobliskiej kopalni 
piasku i usunięcie warstw 
mułu okrywających jaszcz 
zakończyło się sukcesem. 
Wydobyty obiekt został 
oczyszczony i poddany 
dokładnym oględzinom. 
Ustalono z całą pewnością, 

że jest to unikatowy egzemplarz pol
skiego jaszcza do haubicy 100 mm. 
Wewnątrz zachowały się skrzynie na 
amunicję oraz zestaw przyborów do 
demontażu i czyszczenia haubicy. Ca
łość, jak na ponad czterdziestoletnie 
przebywanie w wodzie, jest w bardzo 
dobrym stanie.

WIEJSKI KIRKUT
Zdjęcie to przedstawia cmentarz żydowski w miejscowości Woj

sławice, jednej z większych wsi w powiecie chetmskim, 25 km na 
południe od Chełma. Wykonane zostało w 1936 r. i nie było nigdy 
publikowane. Negatyw nie zachował się, a reprodukcję wykonano 
z małoobrazkowej odbitki stykowej. Cmentarz - to ubogi wiejski 
kirkut, który z wiadomych powodów zniknął z krajobrazu jeszcze 
w czasie wojny. Jest to więc unikatowy dokument fotograficzny. 
Autorem zdjęcia jest Kazimierz Czernicki, chełmski drukarz i wła
ściciel Drukarni „Zwierciadło”, dziennikarz-samouk, redaktor i wy
dawca lokalnego tygodnika. Właśnie w 1936 r. podjął inicjatywę 
napisania książki Chełm - przeszłość i pamiątki, która jest do dzi
siaj cenionym przewodnikiem (reprint ukazał się w 1992 r.). Z kil
kuset zdjęć wykonanych w czasie wyprawy krajoznawczej do wy
branych miejscowości w książce wykorzystano 54. Autor pozosta
wił także własnoręczne opisy miejscowości i nazwy obiektów, bez 
czego nie wiedzielibyśmy, czym jest niewielki wzgórek otoczony 
drewnianym płotem, pokryty kamieniami bezładnie sterczącymi 
między drzewami.

Andrzej Piwowarczyk
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a obrzeżu małego kanadyj
skiego miasteczka w Dolinie 
Madawaska szyld umieszczo
ny na ceglanym domu głosi: 

„Sklep Spożywczy - Poczta Wilno”. 
Jest to centralny punkt ontaryjskich 
Kaszub - ziemi srebrzystej brzozy, oj
czyzny bobra i kaszubskich emigran
tów, którzy prawie półtora wieku te
mu założyli tu swoje osady.

Gdy pruska okupacja w połowie 
XIX w. srodze dała się we znaki Ka
szubom, wielu z nich zmuszonych by
ło pozostawić swoje gospodarstwa 
i szukać lepszego życia w Nowym 
Świecie. Pierwsi emigranci wysiedli 
na ląd w porcie Quebec w latach 
sześćdziesiątych XIX w., skąd wyru
szyli w głąb kontynentu, do końcowej 
stacji kolei żelaznej, 100 km od dzi
siejszej Ottawy. Niektórzy osiedli na 
miejscu, inni poszli dalej do regionu 
przypominającego pagórkowate, zale
sione i upstrzone jeziorami Kaszuby, 
a zarazem znajdującego się daleko od 
administracji mogącej wpływać na ich 
tradycje. Wykarczowali lasy, wybudo
wali gospodarstwa i posłali do ojczy
zny wiadomości, w których opisali 
życie w Kanadzie jako ciężkie, zimy 
długie i mroźne, ale warte trudu. 
Sprowadzili rodziny, powinowatych, 
sąsiadów, z czasem powstały misje 
i kościoły. Osadnicy stwierdzili, że są 
w stanie uniknąć asymilacji z innymi 
grupami kulturowymi Kanady, 
w czym pomocne były zapewne do
świadczenia wyniesione z tragedii ca
łego narodu będącego wówczas 
w izolacji.

Emigranci przywieźli nie tylko bo
gatą kulturę, ale również głęboką reli
gijną tradycję. Podróżowanie i prze
mieszczanie się w tych dziewiczych 
stronach było w pierwszym okresie 
bardzo trudne. Istniało duże zapo
trzebowanie na świątynie katolickie, 
które znajdowały się tak daleko, że

Kanadyjscy
Kaszubi

podróż prymitywnymi drogami wy
kluczała regularne wizyty. Jeżeli jed
nak ktoś podjął się dwunastomilowej 
wędrówki leśnym traktem do najbliż
szego kościoła, to po wysłuchaniu 
niezrozumiałej mszy prowadzonej 
przez irlandzkiego księdza nie wracał 
tam po raz drugi. Aby więc zaspokoić 
potrzeby wiary, przy większych skrzy
żowaniach dróg wznoszono duże 
drewniane krzyże i kapliczki - było to 
zjawisko bardzo rzadkie na tym kon
tynencie. Mieszkańcy gromadzili się 
tam w niedziele i święta dla dopełnie
nia obrządku. Krzyże nie byty jednak 
miejscem regularnych mszy, lecz słu
żyły wyłącznie do odprawiania pry
watnych modlitw, recytowania różań
ca i litanii. Niektóre z tych krzyży 
znaczących tradycję i wiarę pierw
szych polskich osadników pielęgno
wane są do dzisiaj.

Pierwsza kaplica św. Stanisława 
Kostki wybudowana została w 1875 
r. Od tego czasu miejscowość Hagar- 
ta rozpoczęła swój rozkwit. W latach 
1880-1892 pracował tu ksiądz Wła
dysław Dembski i za jego czasów 
utrwaliła się nowa nazwa - Wilno, 
pochodząca od rodzinnego miasta 
proboszcza. Kapłan rozpoczął rozbu
dowę kaplicy, która za jego następcy 
przybrała formę kościoła. Wraz z bu
dową linii kolejowej nastąpił rozkwit 
parafii, który przerwany został dopie
ro przez pożar i całkowite zniszczenie 
świątyni. Budowa nowej wymagała 
niezwykłej ofiarności. Rok później 
z pomocą prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego wystawiono nowy ko
ściół Matki Bożej Królowej Polski po
święcony w 1937 r.

W latach pięćdziesiątych, podob
nie jak wszędzie na prowincji, życie 
stopniowo przestało skupiać się przy 
parafii. Młodzież zaczęła opuszczać 
rodzinne domy i w poszukiwaniu no
wej szansy wyjeżdżała do miast, inte

grując się z innymi grupami etniczny
mi. Część Kaszubów nie straciła jed
nak kontaktu z kulturą przodków, 
a jednym z przykładów są działające 
przy uniwersytetach w Toronto 
i w Yorku kluby studentów polskich. 
Jednak w ostatniej dekadzie obserwu
je się powroty w rodzime strony, bo
wiem wraz z rozwojem turystyki 
zwiększa się zapotrzebowanie na 
usługi.

Zanim Kaszuby stały się popularne 
wśród Polonii, ich mieszkańcy stano
wili środowisko zamknięte. To od
osobnienie nie miało wyłącznie cha
rakteru lokalnego. Nie były również 
podtrzymywane kontakty z innymi 
polskimi środowiskami na terenie Ka
nady. Geograficzna izolacja Wilna 
utrudniała rozwój wzajemnych sto
sunków. Niemałą przeszkodę stano
wił w tym wypadku także kaszubski 
dialekt, na który jeszcze dzisiaj można 
się tu natknąć. Pierwsze kontakty na
wiązano dopiero podczas festiwali re
ligijnych w latach pięćdziesiątych, co 
zainicjowało stały wzrost zaintereso
wania się przez polską emigrację tym 
regionem.

Przesądni uważają, że masowa 
ucieczka młodych do miast, a następ
nie gwałtowna fascynacja Kaszubami 
przejawiająca się napływem coraz 
większej liczby gości miała zgoła inne 
przyczyny. Według tej wersji przy
drożne kapliczki stawiano ze strachu 
i dla obrony przed kaszubskim „wu- 
pji” lub „wjeszczi”, czyli bardziej 
swojskim wampirem! Napisano już 
nawet poważne prace na ten temat. 
W Vampires, Dwarves, and Witches 
among The Ontario Kashubs (Wampi
ry, karły i czarownice wśród ontaryj
skich Kaszubów) autorstwa Jana Per
kowskiego, w przedmowie zamiesz
czone jest zdjęcie przedstawiające ma
ły grób. Podpis głosi, że „jeśli wampir 
nie będzie zniszczony przed pogrze
bem, wówczas powstanie, by zabrać 
z tego świata swoich bliskich i sąsia
dów... Zdarzyło się to w Wilnie. Mu
siano go ekshumować i ściąć mu gło
wę, gdy właśnie siadał w trumnie. ”

Sprawą zainteresowało się The Na
tional Museum of Man z Ottawy, któ
re zatrudniło naukowca z Austin 
w Teksasie - wspomnianego Jana Per-



1. Kościół Matki Bożej Królowej Polski 
w Wilnie

2. Tablica upamiętniająca pierwsze 
polskie osiedle w Kanadzie

3. Ściana drewnianej chaty
w okolicy Wilna

4.5.6. Tablica pamiątkowa na cmentarzu 
polskich pionierów w Wilnie (4), 
stary krzyż (5) i krzyże odnowione (6)

(zdjęcia: Jacek Król)

kowskiego, specjalistę od dialektyki, 
w celu przeprowadzenia studiów z za
kresu folklorystycznych i lingwistycz
nych właściwości kaszubskich emi
grantów. Rezultatem jego badań była 
cytowana wyżej dysertacja, wydana 
w 1972 r. Chciałem dowiedzieć się, 
jakie implikacje miała ta historia dla 
mieszkańców regionu w ciągu trzech 
dziesięcioleci po tym, jak Perkowski 
przemierzał Kaszuby z magnetofo
nem przewieszonym przez ramię. 
W Tawernie spotkałem Stana Penskie, 
właściciela firmy przewozowej z To
ronto. Mówi dobrze po polsku, cho
ciaż z silnym akcentem: „Urodziłem 
się tu i wychowałem, ałe nigdy nie 
słyszałem podobnej historii. Chyba, że 
chcesz w to wliczyć bajki na dobra
noc, jakie opowiadała mi babka!”

Jaki by nie był powód, faktem jest, 
że kanadyjskie Kaszuby przeżywają 
dziś prawdziwy renesans. Barry's Bay 
(1500 mieszkańców, w tym około
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st Stan/.^

przemysłu i nikłe szanse na jego roz
wój w przyszłości otworzyły drogę tu
rystyce. Obecnie Wilno (500 miesz
kańców) i okolica są przede wszyst
kim popularnym wśród ontaryjskiej 
Polonii ośrodkiem letnich wczasów 
i wypadów weekendowych. Modą 
stało się posiadanie na Kaszubach

sko brzmiące nazwy dróg przecinają
cych okoliczne lasy: Smaglinskie 
Street czy Szczypior Road oraz kilka
naście przydrożnych kapliczek i stare 
cmentarze. Nowi przybysze, w tym 
powracający z miast potomkowie pio
nierów, zmęczeni miastem zakładają 
tu pracownie artystyczne i warsztaty,

+
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75% pochodzenia polskiego), 10 km 
od Wilna, jest częstym miejscem kon
ferencji, seminariów i spotkań róż
nych organizacji polonijnych. Brak

własnego domu letniskowego. W se
zonie łatwiej tu usłyszeć język polski 
niż angielski, lecz po kaszubskiej kul
turze kolonizatorów pozostały już tyl
ko nieliczne ślady, jak chociażby swoj-

odnawiają stare domy i budują nowe 
dla wciąż powiększającej się rzeszy 
miłośników regionu.

Jacek Król
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Wiktoriańskie disneylandy
rystal Palace i Alexandra Pa
lace - to dwa gigantyczne 
„pałace dla ludu”, wybudo
wane w Londynie w połowie 
XIX w. Miały one dostarczyć 

rozrywki, a także edukować masy. Je
den z nich, choć jest nadal najwięk
szym i najbardziej znanym budynkiem 
północnego Londynu, lata swojej 
świetności ma dawno za sobą, drugi 
zniknął bez śladu. Warto przypo
mnieć ich fascynujące, acz tragiczne 
dzieje.

żonę na wzniesieniu rozległe tereny 
wydały się dobrym miejscem, a prze
biegająca obok linia kolejowa mogła 
się stać dogodnym środkiem trans
portu dla odwiedzających.

W 1852 r. ponad 5 tysięcy robotni
ków rozpoczęło rekonstrukcję Cry
stal Palace w nowym miejscu. Projekt 
został nieco zmieniony - była to jesz
cze większa budowla, a otaczający ją 
park stanowił integralną część założe
nia. Twórcą nowego projektu, podob
nie jak w wypadku oryginalnej kon- 

po raz pierwszy ustawiono ich pełno
wymiarowe kopie. Ponad 30 dinozau
rów, których część można zobaczyć 
dzisiaj, budzi wiele zastrzeżeń współ
czesnych naukowców, jednak w pełni 
odzwierciedla ówczesny stan wiedzy. 
Potem zwiedzający zmierzali do pałacu 
wzdłuż kaskad wody i blisko 12 tysięcy 
(!) fontann, które wyrzucały ponad 
500 tysięcy litrów na minutę. Dwie po
tężne wieże ciśnień zapewniały, że fon
tanny mogły osiągnąć wysokość nawet 
75 m. Całość robiła niesamowite wra
żenie na przybyszach. Dostarczała roz
rywki, ale też uczyła o świecie. Była to 
pierwsza, podjęta na taką skalę próba 
edukacji społeczeństwa. Choć Crystal 
Palace był słynny i licznie odwiedzany, 
to jednak ze względu na ogromne kosz
ty utrzymania, zawsze borykał się z kło-

Crystal Palace - jak budowlę na
zwał satyryczny magazyn „Punch” - 
był centralnym obiektem Światowej 
Wystawy w 1851 r. Wybudowany 
w niespełna sześć miesięcy w Hyde 
Parku był gigantycznym pawilonem 
wystawowym liczącym ponad 560 
m długości i ponad 120 m szerokości. 
Jego stalową konstrukcję pokryto bli
sko 300 tysiącami szklanych płyt. 
W środku zgromadzono 100 tysięcy 
eksponatów: połowa z nich pocho
dziła z Imperium Brytyjskiego, pozo
stałe z reszty świata. Całość podzielo
no na cztery działy tematyczne: su
rowce, urządzenia, producenci i sztu
ka piękna. W czasie sześciu miesięcy 
trwania Wystawy Światowej Crystal 
Palace odwiedziło ponad 6 milionów 
gości. Ogromny sukces finansowy 
sprawił, że gdy po zakończeniu wy
stawy podjęto decyzję, że wszystkie 
budynki muszą być rozebrane, rozpo
częto poszukiwania innej lokalizacji 
dla Crystal Palace. Wybór padł na 
niewielką wioskę Sydenham na połu
dniowych obrzeżach Londynu. Poło- 

strukcji, był Joseph Paxton, uznany 
projektant szklarni i ogrodów. W bu
dowli znalazły miejsce wystawy po
święcone sztuce Egiptu, rzeźby, ma
larstwa, prezentacje brytyjskich miast, 
jak i poszczególnych gałęzi przemy
słu. Była też biblioteka, czytelnia, te
atr, sala koncertowa na 4 tysiące 
osób, potem dobudowano jeszcze 
akwarium. Część centralną przezna
czono na specjalne wystawy, prezen
towano tutaj psy, kwiaty, fotografie, 
samochody. Gospodarze Crystal Pala
ce dbali, aby każdy znalazł coś intere
sującego dla siebie. Atrakcje pałacu 
uzupełniały znajdujące się w parku: 
tor kolarski, stadion sportowy i jezio
ro z łódkami; co czwartek odbywały 
się pokazy ogni sztucznych, regular
nie organizowane były zawody balo
nowe.

Na specjalnie zbudowanej stacji ko
lejki co dwie minuty zatrzymywały się 
pociągi wypełnione żądnymi wrażeń 
przybyszami. Zwiedzanie rozpoczyna
no od dinozaurów. To właśnie na tere
nie otaczającego Crystal Palace parku 

potami finansowymi. Dodatkowo 
w 1861 r. został uszkodzony przez hu
ragan, a kilka lat później wybuchł tu 
pożar. W 1913 r. bankrutujące przed
siębiorstwo zostało przejęte przez pań
stwo. W czasie pierwszej wojny świato
wej koszarowało tutaj 13 tysięcy mary
narzy. Pałac ponownie został otwarty 
w 1920 r. jako muzeum wojny i znów 
odwiedzało go rocznie blisko milion 
ludzi.

Historia Crystal Palace znalazła 
swój niespodziewany finał pewnego 
zimnego listopadowego wieczora 
1936 r. Ponad 500 strażaków nie by
ło w stanie powstrzymać ognia, który 
rozprzestrzeniał się błyskawicznie. 
Tłumy londyńczyków przyglądały się 
końcowi legendy - pałac spłonął do
szczętnie. Pozostały tylko dwie wieże 
ciśnień, ale i te później wyburzono, 
obawiając się, że w czasie wojny będą 
punktami rozpoznawczymi dla nie
mieckich bombowców. Dziś niewiele 
można zobaczyć: małą ekspozycję po
święconą historii, podziemny frag
ment stacji kolejowej, kilka dinozau
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rów oraz fragmenty schodów, balu
strad i kilka rzeźb. Część parku zaj
mują obiekty klubu sportowego Cry
stal Palace, to właśnie tutaj lądował 
helikopter Jana Pawła II podczas piel
grzymki do Wielkiej Brytanii.

Odpowiedzią północnego Londy
nu na budowę Crystal Palace był Ale
xandra Palace, również poświęcony 
„kształceniu i rozrywce mas”. Pomysł 
narodził się w połowie lat pięćdziesią
tych XIX w., ale prace ruszyły w 1862 
r. pod kierunkiem architektów Johna 
Johnsona i Alfreda Measona. Otwarty 
z wielką pompą w maju 1873 r. pałac 
ten okazał się natychmiastowym suk
cesem. Jednak 16 dni później od 
upuszczonego kawałka rozżarzonego 
węgla budynek stanął w płomieniach 
i w ciągu kilku godzin spłonął do

szczętnie. Zachęceni początkowym 
sukcesem właściciele natychmiast 
podjęli decyzję o odbudowie. Dwa la
ta później nastąpiło ponowne otwar
cie. Budynek zajmujący powierzchnię 
prawie 3 ha pomieścił bibliotekę, czy
telnię, teatr, salę koncertową, ZOO, 
szklarnie, ogromne organy, restaura
cję i biura. Na terenie rozległego par
ku znajdowały się tory wyścigów kon
nych, boisko do krykieta, cyrk, także 
japońska wioska i modele reprezentu
jące architekturę brytyjską i europej
ską. Bogaty był również program im
prez: festiwale muzyczne, wyścigi ko
larskie, wystawy psów i koni, zawody 
strzeleckie, targi ogrodnicze, pokazy 
sztucznych ogni. Jednak Alexandra 

1.2. Crystal 
Palace: 
zachowana 
stacja 
kolejowa (1) 
i dinozaur 
z XIX w. (2)

3.4. Alexandra 
Palace: widok 
ogólny (3)
i fragment 
wnętrza (4)

(zdjęcia:
Pawet Kubisztal)

Palace nigdy nie dorównał popularno
ścią Crystal Palace i pozostał na ubo
czu.

W czasie pierwszej wojny świato
wej budynek zajęty był przez armię; 
najpierw znajdowało się tu schronie
nie dla uciekinierów z Belgii, a potem 
obóz dla niemieckich jeńców wojen
nych. Najważniejszą datą w historii 
Alexandra Palace był rok 1936. Wte
dy, 26 sierpnia, kilka miesięcy po tym 
jak BBC nabyła część obiektu, doko
nano stąd pierwszych eksperymental
nych transmisji telewizyjnych, a w li
stopadzie rozpoczęto, po raz pierwszy 
na świecie, regularne transmisje dla 
niewielkiej grupki abonentów, którzy 
zdecydowali się na zakup odbiornika 
telewizyjnego, kosztującego wówczas 
równowartość samochodu. W 1955 r. 
również stąd dokonano pierwszej eks
perymentalnej transmisji telewizji ko
lorowej. Wkrótce potem BBC prze
niosła swoje nadajniki, a w 1966 r. za
mknięto ostatnie studia telewizyjne.

Los Alexandra Palace przypieczę
tował kolejny pożar w 1980 r., kiedy

spłonęła prawie połowa zabudowań. 
Ponownie zrekonstruowany i otwarty 
w 1988 r. znów stara się przyciągnąć 
tłumy. Dziś jest to największa sala 
bankietowa w Londynie, mogąca na 
10 tys. m2 pomieścić 5 tysięcy gości. 
Odbywają się tu regularnie wystawy, 
konferencje, targi, imprezy promocyj
ne. Jest też lodowisko, tor dla wyści
gów chartów oraz pub o stosownej 
nazwie „Feniks”, z którego rozciąga 
się wspaniały widok na znajdujący się 
poniżej Londyn. Jednak trudno przy
ciągnąć tu londyńczyków, nie wspo
minając o turystach. Plany budowy 
kolejki linowej z pobliskiej stacji me
tra, która ułatwiłaby dotarcie, ciągle 
nie zostały zrealizowane. Jak na razie 
poza dniami specjalnych imprez, do
cierają tutaj tylko entuzjaści, by po
znać historię, zachwycić się rozma
chem, ale też zadumać nad zmienny
mi kolejami losu.

Pawet Kubisztal

TAK PISAŁ CZŁOWIEK
Trwa odwieczny spór naukowców o narodziny 

piśmiennictwa. Wiek „prapisma” oficjalnie określa 
się datą około r. 3000 p.n.e. (egipskie hieroglify, 
sumeryjskie ideogramy i ideograficzno-fonetyczne 
pismo chińskie). I wszystko byłoby oczywiste, gdy
by nie dołączył do sporu prof. Richard Meadows 
z Uniwersytetu Harvard w Cambridge (USA). Do
konał on na terenie Pakistanu Zachodniego, 
w okolicy starożytnego miasta Harappa sensacyj
nego odkrycia. W trakcie prac archeologicznych 
odnalazł tam ślady nieznanej prahetyckiej kultury 
i cywilizacji. Na podstawie znalezionego fragmen
tu naczynia z terakoty pokrytego różnymi znakami 
dowodzi on, że już około roku 5500 p.n.e. tamtej
sza ludność posługiwała się pismem zgłoskowym 

o uporządkowanej konstrukcji transkrypcyjnej. Pi
smo to nie zostało dotychczas odczytane.

Mieczysław Lipowski
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Jan Zachwatowicz
Profesor Jan Zachwato

wicz (1900-1983) - to 
cata epoka polskiego kon
serwatorstwa. Przypomnijmy 
- byt architektem, urbanistą, 
historykiem sztuki. Przed 
ostatnią wojną zajmował się 
m.in. fortyfikacjami i plano
waniem urbanistycznym Za
mościa, a w Warszawie od
słoni! staromiejskie mury 
obronne. W 1939 r. ratował 
wyposażenie warszawskie
go Zamku Królewskiego 
i dokumentację Centralnego 
Biura Inwentaryzacji Zabyt
ków, w czasie powstania 
warszawskiego zabezpie
czał dobra kultury i zajmował 
się ich ewakuacją z konse
kwentnie niszczonej stolicy. 
Byt pierwszym po wojnie Ge
neralnym Konserwatorem 
Zabytków (1945-1957) 
i dzięki niemu rozpoczęto 
akcję zabezpieczania, kon
serwacji i odbudowy obiek
tów zabytkowych. Jego wy
obraźni i uporowi Warszawa 
zawdzięcza obecny kształt 
Starego Miasta, gdzie we
dług jego projektów przysto

sowano rynkową stronę De- 
kerta dla Muzeum Historycz
nego oraz odbudowano ka
tedrę św. Jana. Gdy w 1971 
r. podjęto decyzję o odbudo
wie Zamku Królewskiego, 
przewodził komisji architek- 
toniczno-konserwatorskiej 
działającej w komitecie od
budowy. Byt autorem wielu 
artykułów (także w „Spotka
niach z Zabytkami”) i ksią
żek, działał też na forum 
międzynarodowym - m.in. 
współtworzył w 1964 r. Mię
dzynarodową Kartę Konser
wacji i Restauracji Zabytków 
(tzw. Kartę Wenecką) oraz 
zaprojektował używany na 
całym świecie znak ochrony 
zabytków: tarczę z błękitny
mi i białymi trójkątami.

W setną rocznicę urodzin 
Profesora, 4 marca br. odby
ta się konferencja „Badania 
i ochrona zabytków w Polsce 
w XX wieku”, którą zorgani
zowali: Wydział Architektury 
Politechniki Warszawskiej, 
Generalny Konserwator Za
bytków i Towarzystwo Opieki 
nad Zabytkami. Referenci,

wśród nich wielu uczniów 
Profesora, często nawiązy
wali do jego działalności. 
Poruszano m.in. sprawy 
ochrony krajobrazu kulturo
wego (prof. Janusz Bogda
nowski) i historycznych 
miast (prof. Teresa Zaręb
ska), inwentaryzacji dzie
dzictwa kultury (prof. Tade
usz Chrzanowski), społecz
nej opieki nad zabytkami (dr 
Marian Sołtysiak), konserwa
cji dzieł sztuki (prof. Włady
sław Zalewski).

Tego samego dnia w Bra
mie Zegarowej Zamku Kró
lewskiego odsłonięta została 
tablica upamiętniająca dzia-

Profesor Jan Zachwatowicz, 
znak ochrony zabytków 
i faksymile Profesora 
zdobiące zaproszenie 
na sesję 

talność Profesora przy odbu
dowie. Restytucja - pojęcie 
zastosowane przez Jana Za
chwatowicza w odniesieniu 
do rekonstrukcji zamku - by
ła ostatnim wielkim przedsię
wzięciem Profesora.

Warto dodać, że tak w se
sji, jak i w uroczystości zam
kowej wzięła udział najbliż
sza rodzina, przedstawiciele 
władz miasta oraz wielu ludzi 
kultury i sztuki. (Ibk)

CONSERVATIO2000

W dniach 24-26 lutego br. w Toruniu 
odbyty się VI Międzynarodowe Targi Kon
serwacji Zabytków i Renowacji Miast 
CONSERVATIO'2000.Towarzyszyfo im III 
Forum Konserwatorów i V Giełda Zabyt
ków. Po raz pierwszy formuła imprezy po
szerzona została o Targi Muzealnictwa. 
Toruńskie Targi wypracowały już sobie 
status największych tego typu w Polsce. 
W tym roku wzięto w nich udział ponad 
100 wystawców z Polski i zagranicy 
(głównie z Niemiec i Francji) - producen-

Fragment ekspozycji targowej

(fot. Feliks Ptaszyński)
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Wizja 
roku 2000

Okrągła data roku 2000 od 

dawna stwarzała znakomi

tą okazję do odnoszenia do niej 

przeróżnych zdarzeń, czynienia 

porównań oraz stawiania pro

gnoz, z których jedne mogą nas 

dziś zadziwić trafnością przewi

dywań, inne zaś jedynie rozba

wić. Bywało jednak, że już w za

łożeniu owe wizje 2000 r. miały 

charakter żartobliwy. Tak też na

leży traktować dwa odnoszące 

się do tego właśnie tematu ry

sunki zamieszczone w znanym 

tygodniku satyrycznym „Mu

cha": pierwszy z podpisem 

„Warszawa w roku 2000" (nr 34 

z 8 sierpnia 1903 r.) i drugi zaty

tułowany „Roku Pańskiego 

2000" (nr 43 z 22 października 

1926 r.). Chociaż tak naprawdę 

tylko jeden z nich godny jest na

szej uwagi. Dlaczego?

Na drugim z wymienionych ry

sunków mamy maszerującą uli

cami Warszawy zwartą kolumnę 

wojska, która „Roku Pańskiego 

2000" niespiesznie wyrusza na 

poszukiwanie sprawców napadu 

na Jerzego Zdziechowskiego, 

w latach 1922-1927 posła na 

Sejm z ramienia Związku Ludo

wo-Narodowego, ministra skarbu 

w rządach Aleksandra Skrzyń

skiego i Wincentego Witosa.

A panowie kochani dokąd? - 

czytamy w podpisie. - Na miasto! 

- odpowiadają zagadnięci. - 

Idziemy szukać tych, którzy w dniu 

1 października 1926 roku napadli 

i pobili okrutnie posła Zdziechow

skiego. ” Kontekst humoreski jest 

oczywisty - to satyra na opiesza

łość czy może nawet niedowład 

organizacyjny ówczesnego apa

ratu sprawiedliwości, a nie wizja 

przywołanego w tytule roku 2000. 

Autor rysunku - Henryk Lipiński 

(1903-1943), warszawski karyka

turzysta, współpracownik czaso

pism: „Mucha”, „Kolce”, „Wolne 
Żarty”, „Erotkin” i „Express Humo

rystyczny” - nie potraktował swo

jego żartu dosłownie. „Zapo

mniał” dokonać zmian w architek

turze miasta, w środkach lokomo

cji, a nawet w ubiorze przechod

niów, pozbawiając nas tym sa

mym możliwości przeprowadze

nia tak kuszących porównań. Dla

tego też pominiemy tu opisaną 

scenkę, nie zamieszczając nawet 

jej reprodukcji, by bliżej przyjrzeć 

się pierwszemu ze wskazanych 

rysunków: wizji Warszawy w 2000 

r. z okładki tygodnika satyryczne

go „Mucha” Anno Domini 1903.

Autorem rysunku jest Ludomir 

Illnicz-Zajdel (1858-1904), ilustra

tor, karykaturzysta i malarz, współ

pracownik m.in.: „Biesiady Lite

rackiej”, „Kolców”, „Kraju”, „Kło

sów", „Muchy", „Sportu", „Tygo

dnika Ilustrowanego", „Wędrow

ca", „Ziarna" i „Zorzy". Znany też 

z ilustracji do tygodników dla dzie

ci („Moje Pisemko”, „Wieczory 

Rodzinne”) oraz do wielu książek, 

z których największą popularność 

przyniosło mu warszawskie wyda

nie z 1904 r. powszechnie znanej 

baśni Marii Konopnickiej O kra

snoludkach i sierotce Marysi.

Rysunek jest wielowątkowy. 

Oto ogłoszenie o możliwości wy

najęcia 2 pokojów z kuchnią 

„aż" na 16 piętrze za horrendal

ną kwotę 2 575 rubli (I). Oto uno

szący się w balonie nad mia

stem warszawski gazeciarz ofe

rujący niewidocznym z tej wyso

tów materiałów i technologii stosowa
nych w pracach konserwatorskich, przy 
zabezpieczaniu obiektów zabytkowych, 
w badaniach dziel sztuki. Artyści-rze- 
mieślnicy przedstawili swoje propozy
cje wyposażenia wnętrz w przedmioty 
i tkaniny. Oferty zaprezentowało kilku 
przedstawicieli dużych międzynarodo
wych firm konserwatorskich i budowla
nych o profilu konserwatorskim, których 
obecność może m.in. poświadczyć 
o randze tej imprezy, porównywanej 
z konserwatorskimi targami w Lipsku 
i Paryżu.
Spotkania towarzyszące Targom po
szerzyły grono ich uczestników i od
biorców: Giełda Zabytków przybliżyła

potencjalnym nabywcom ofertę prze
znaczonych na sprzedaż obiektów za
bytkowych, a Targi Muzealnictwa umoż
liwiły przedstawienie niektórym muze
om oferty wystawienniczej. Stoisko Mu
zeum Papiernictwa w Dusznikach Zdro
ju było jednym z najchętniej odwiedza
nych - każdy mógł tu własnoręcznie 
tradycyjną metodą wykonać papier. Na 
Targach Muzealnictwa można też było 
poznać najnowsze systemy zabezpie
czeń, propozycje nowatorskiego wypo
sażenia sal wystawowych i ekspozycji 
zbiorów oraz komputerowe programy 
obsługi muzealnych kolekcji.
Swoją ofertę programową i wydawni
czą, łącznie z czasopismem „Spotka

nia z Zabytkami”, zaprezentowało także 
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 
którego stoisko cieszyło się dużym za
interesowaniem.
Targi były na pewno okazją do nawiąza
nia cennych kontaktów i jednocześnie - 
dzięki wykładom i referatom towarzy
szącym III Forum Konserwatorów - do 
zapoznania się z obecnymi tendencja
mi w dziedzinie ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Polsce. Na następną im
prezę o podobnym profilu nie przyjdzie 
długo czekać: w dniach 18-20 maja br. 
odbędą się III Targi Konserwacji Zabyt
ków i Dziel Sztuki w Krakowie.

Katarzyna Komar
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kości przechodniom najnowsze 

wydanie „Kuriera Porannego" 

za jedyne 10 groszy. Gdzie in

dziej wizja nowego lokalu zna

nej cukierni Władysława Jac

kowskiego w budynku „długim 

na /eden kilometr", poniżej dra

pacz chmur z (używając niezbyt 

zręcznego, lecz będącego już 

niemal wyznacznikiem naszych, 

zmieniających się czasów, 

angielskojęzycznego terminu) 

„billboardem” o niewiarygodnie 

wielkich rozmiarach, na którym 

reklamuje się, rzecz prosta, sam 

tygodnik „Mucha”, wreszcie 

symboliczny rysunek kamienia 

nad brzegiem Wisty z napisem: 

„Miejsce na trzeci most", co po

zwala nam domyślać się, że 

jeszcze go w 2000 r. nie wybu

dowano. Dalej „Patentowany ka

sjer, który obsługuje naraz 6 

osób, nie ucieka i myli się tylko 

na korzyść firmy", czyli dobrze 

nam dziś znany, ale wtedy jesz

cze niemal niewyobrażalny ro

bot w kształcie człowieka, a tuż 

obok pędząca przez miasto 

straż ogniowa na samochodo

wych beczkowozach. Na koniec 

„Corso w Alejach", a w nim 

wszędobylskie sterówce, które 

w tej niezwykłej wizji Warszawy 

w 2000 r. miały rozwiązać pro

blem stołecznej komunikacji.

Trzeba przyznać, że niektóre 

z tych pomysłów doczekały się 

już realizacji, jak choćby (przy

najmniej w ogólnej koncepcji 

samego urządzenia) ów robot 

czy wznoszone przed ćwierć 

wiekiem nie tylko w Warszawie, 

ale także w innych miastach 

(czego chyba najlepszym przy

kładem jest słynny gdyński „fa- 

lowiec"), ponad kilometrowej 

długości bloki mieszkalne. Au

torowi pomysłu zabrakło jednak 

wyobraźni, aby ukazać bardziej 

przystającą do naszej rzeczywi

stości wizję stolicy roku 2000. 

Tylko czy przy tak burzliwym roz

woju cywilizacji można się temu 

dziwić?

Wojciech Przybyszewski

Studenci chronią 
krajobraz

Dwa lata temu z inicjatywy 

rządu RP podjęto działa

nia na rzecz utworzenia ogól

nopolskiego międzyresorto

wego programu pod nazwą 
„Świadome kształtowanie 

krajobrazu i ochrona krajobra

zu historycznego”. W 1999 r. 

do realizacji tego programu 

premier powołał zespół złożo

ny z przedstawicieli mini
sterstw: Środowiska, Edukacji 

Narodowej, Kultury, Rolnictwa, 

Spraw Wewnętrznych oraz 

urzędów: Mieszkalnictwa, Kul

tury Fizycznej i Generalnego 

Konserwatora Zabytków. 

Przedsięwzięcie zamierzone 

jest na wiele lat, bowiem głów

ne zadanie - to ochrona kultu

rowej i przyrodniczej prze

strzeni naszego kraju oraz 

tworzenie architektonicznego 

porządku w krajobrazie, 

przede wszystkim przez edu

kację. Chodzi o stałe uświa

damianie społeczeństwu ko

nieczności ochrony naszego 

otoczenia z jego najcenniej

szymi wartościami przyrodni

czymi i kulturowymi, w tym ro

dzimą tradycją, która decydu

je o narodowej tożsamości 

i związaniu mieszkańców z ich 

„małymi ojczyznami”.

W ramach pierwszych dzia

łań Ośrodek Ochrony Zabyt

kowego Krajobrazu w Warsza

wie, który prowadzi sekretariat 

i obsługę programu, zorgani

zował w 1999 r. interdyscypli

narny obóz studencki w Kotli

nie Jeleniogórskiej. Jest to ob

szar mato znany pod wzglę

dem turystycznym, choć nie

zwykle piękny: z płaskiego na 

ogół terenu wyrastają wzgórza 

dochodzące do 500 m n.p.m.,

w większości porośnięte lasa

mi i zwieńczone malowniczy

mi skatami. W takim krajobra

zie położone są liczne obiekty 

zabytkowe, przede wszystkim 

dawne założenia patacowo- 

-parkowe. Do udziału w obo

zie zaproszono studentów 

i ich opiekunów z Uniwersyte

tów w Toruniu i Warszawie, 

Szkoły Głównej Gospodar

stwa Wiejskiego oraz z Poli

technik we Wrocławiu i Lwo

wie. Przyszli specjaliści od 

ochrony krajobrazu zajęli się 

pięcioma obiektami w gminie 

Mysłakowice: Bukowiec, Łom

nica, Mysłakowice, Wojanów, 

Wojanów-Bobrowa. Poznawa

no dzieje znajdujących się 

tam obiektów patacowo-par- 

kowych, przeprowadzano pra

ce inwentaryzacyjne, a także 

konserwatorskie (przy dekora

cjach ściennych), opracowy

wano adaptację obiektów do 

nowych funkcji. Interesujące 

są propozycje działań zmie

rzających m.in. do odbudowy 

powiązań widokowych między 

zabytkowymi założeniami, wy

tyczenie szlaków spacero

wych i projekt konserwacji 

różnych partii roślinności znaj

dujących się w parkowych 

wnętrzach. Prowadzić to ma 

do stworzenia proponowane

go przez studentów między- 

patacowego parku roman

tycznego, z zachowaniem 

i wyeksponowaniem elemen

tów krajobrazu pochodzących 

z XIX w. Malowniczość okolic 

spowodowała, że uczestnicy 

obozu wykonali ponad dwa

dzieścia olejnych obrazów za

bytkowych budowli na tle kraj

obrazu.

Wszystkie te prace zostały 

przedstawione na wystawie, 

którą otwarto w warszaws

kich Łazienkach 23 lutego br. 

Ekspozycji towarzyszyła sesja 

naukowa pt. „Rezydencje 

w krajobrazie Kotliny Jelenio

górskiej - prezentacja badań 

studenckich”, na której stu

denci omówili swoje opraco

wania. (kmn)

Fragment wykonanej przez Grzegorza Pielcha z UMK w Toruniu 
inwentaryzacji stolarki okiennej pałacu w Wojanowie
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przedstawiamy:

„Piastowska Droga Romańska”

Stowarzyszenie Miłośników Kul
tury Średniowiecza „Piastowska 
Droga Romańska” istnieje od 
1993 r., jego założycielem jest łódzki 

dziennikarz Grzegorz Bednarek. Od 
kwietnia 1999 r. Stowarzyszenie ma 
osobowość prawną i siedzibę w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 113. Statuto
wym celem Stowarzyszenia jest szero
ko rozumiana promocja europejskiej 
kultury średniowiecza, z położeniem 
nacisku na aspekt tysiącletniej przyna
leżności Polski do zachodnioeuropejs
kiego kręgu cywilizacyjnego. Jest to or
ganizacja społeczna typu „non profit”, 
zajmująca się przygotowywaniem wy
staw fotograficznych o architekturze 
romańskiej i gotyckiej, sesji nauko
wych, wydawaniem publikacji i folde
rów promujących kulturę średnio
wieczną oraz opracowywaniem pro
jektów naukowo-edukacyjno-kultural- 
nych dotyczących historii Polski i Eu
ropy w wiekach średnich. Stowarzy
szenie współpracuje z Uniwersytetem 
Łódzkim, Oddziałem Łódzkim Arche
ologii i Etnologii PAN, łódzką filią In
stytutu Europejskiego w Maastricht, 
galeriami i placówkami kultury, Woje
wódzkim Oddziałem Służby Ochrony 
Zabytków, Wydziałem Informacji, Pro
mocji i Wydziałem Kultury i Ochrony 
Zabytków Urzędu Miasta Łodzi oraz 

łódzkimi mediami. Nad częścią imprez 
organizowanych przez Stowarzyszenie 
patronat przejęli: wojewoda łódzki 
Michał Kasiński, prezydent Łodzi Ta
deusz Matusiak, rektor Uniwersytetu 
Łódzkiego prof. Stanisław Liszewski 
i prezes Oddziału Łódzkiego Polskiej 
Akademii Nauk prof. Marian Mikołaj
czyk. W skład Stowarzyszenia wcho
dzą ludzie nauki, kultury i sztuki - pro
fesorowie, dziennikarze, fotograficy 
i plastycy - oraz osoby prywatne. Do 
najważniejszych dotychczasowych 
osiągnięć należy organizacja sesji na
ukowej „Początki państwowości pol
skiej w kontekście Zjazdu w Gnieźnie” 
w kwietniu 1999 r., przygotowanie 
merytoryczne oraz techniczne ponad 
dwudziestu wystaw o europejskiej ar
chitekturze średniowiecznej, opraco
wanie folderu turystycznego promują
cego zabytki romańskie w regionie 
łódzkim. Ponadto Stowarzyszenie 
przygotowało projekt programu tury- 
styczno-oświatowego zatytułowanego 
„Europa romańska - Polska”, mające
go na celu promowanie historycznych 
walorów naszego kraju.

Z innych przedsięwzięć Stowarzy
szenia należy wymienić wystawy, 
m.in. pokazywane w Niemczech 
„Zamki śląskie i krzyżackie”, „Zamki 
obronne w Polsce” i „Architektura sa

kralna w Polsce”. W roku bieżącym 
największe znaczenie miała wystawa 
„Polska, niemiecka i francuska archi
tektura średniowieczna” pokazana 
w marcu i kwietniu w Gnieźnie i to
warzysząca obchodom 1000. rocznicy 
Zjazdu Gnieźnieńskiego. W tym sa
mym czasie w Łodzi zorganizowano 
wystawę o średniowiecznej architek
turze w Turyngii, pokazano także pu
blikacje i zdjęcia dotyczące polskiej 
sztuki romańskiej, zorganizowano wy
stawę o średniowiecznej architekturze 
w Turyngii, pokazano także publikacje 
i zdjęcia dotyczące polskiej sztuki ro
mańskiej, zorganizowano naukową se
sję „Milenium Zjazdu w Gnieźnie”, 
koncert chorałów gregoriańskich 
i uliczny festyn. Inne wystawy odno
szące się do naszej sztuki romańskiej 
będą pokazywane we Francji, Anglii 
i Polsce. Stowarzyszenie opracowało 
również folder promujący zabytki ro
mańskiej architektury na terenie woje
wództwa łódzkiego.

Grzegorz Bednarek

Od redakcji: W marcu br. nawiązaliśmy 
współpracę ze Stowarzyszeniem „Pia
stowska Droga Romańska”. Mamy na
dzieję, że przyniesie ona korzyści naszym 
Czytelnikom, a z drugiej strony członkom 
Stowarzyszenia.

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- 
taj.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. - 4zl, w II półroczu - 4,50 zł. Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 
10 egzemplarzy każdego numeru - 25% raba
nu 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 
III kwartał 2000 r. przyjmowane są do 5 czerwca 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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(zdjęcia: Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)

Kościół NP Marii w Inowrocławiu zbudowano około 1200 r. z gra
nitowych ciosów (ii. 1). Jest to budowla jednonawowa z wyod

rębnionym prezbiterium zakończonym półkolistą absydą i z dwu- 
wieżową fasadą zachodnią (górne partie wież są ceglane). Świąty
nia była przebudowana w XIV-XV w., a po pożarze w 1834 r., który 
doprowadził budowlę do ruiny, w latach 1900-1902 przeprowadzo
na została rekonstrukcja stanu romańskiego z usunięciem przeró
bek gotyckich i nowożytnych. Na powierzchni północnej ściany na
wy oraz wokół portalu w fasadzie zachodniej znajdują się różne 
przedstawienia - wymodelowane lub wyryte w kamiennych ciosach 
twarze ludzkie (il.2) i diabelskie (il.3), krzyże (il.4), fantastyczne zwie
rzęta (il.5). Wokół tych przedstawień narodziło się wiele legend i teo
rii. Faktem jest, że dużo kościołów z tego czasu zostało tak przy
ozdobionych i przypuszczalnie znaki te mają charakter magiczny, 
choć ich dokładne wyjaśnienie jest już raczej niemożliwe, (td)


