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Czym jest 
narodowe dziedzictwo?

K
to dziś w ogóle pyta o to, czym jest narodowe dzie
dzictwo? Przypominamy sobie o tym ostatnio na
der rzadko - a szkoda, bo na szczęście mamy o co 
dbać i o czym pamiętać. Moja odpowiedź na pyta
nie o owo dziedzictwo wydawać się może nieco sentymental

na, ale wynika to z faktu, że płynie z głębi serca i jest konse
kwencją ogromnego żalu i niemocy.

Czym jest narodowe dziedzictwo?
To każdy kamień tej drogi, na której boleśnie potykamy się co 
dnia.
To smutne spojrzenie niemej rzeźby, której nagość otula tyl
ko cień, a coraz rzadziej spojrzenie ludzkie.
To ciche i pokorne starzenie się drzew, których szum niesie 
stare pieśni.
To rozpaczliwe jęki dusz niszczejących dworków szlachec
kich, czekających niecierpliwie na wiosnę i kwiaty, które są 
jedyną ich ozdobą ostatnimi laty.
To te nieznane i zapomniane mogiły, gdzieś w pośpiechu usy
pane -
byle po ludzku...
To zniszczone ręce chłopa, jeszcze wciąż walczącego o tę 
nędzną jałmużnę dla Ziemi - Żywicielki.
To mala wioska ze starym kościółkiem pośrodku.
To również tajemniczy uśmiech sędziwej Pani, kiedy do ręki 
bierze starą fotografię.
To tych kilka słów pamięci młodego człowieka, z łezką w... 
duszy.

Marta Sktodowska-Śledziewska 
Warszawa
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Jeszcze w tym roku podjęte zosta
ną prace konserwatorskie przy 
elewacji Ratusza Staromiejskiego 
w Toruniu. Obejmą one m.in. 
oczyszczenie i wzmocnienie ele
mentów kamiennych i cegieł, uzu
pełnienie zaprawy i odsolenie mu
rów. Prawdopodobnie od czasu 
odbudowy toruńskiego Ratusza 
po pożarze w 1703 r. nie zajmowa
no się całą elewacją budowli; 
w okresie międzywojennym pod
dano zabiegom konserwatorskim 
niektóre elementy kamienne, 
a w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych - wieżyczki Ra
tusza, prowadzone w latach pięć
dziesiątych prace adaptacyjne do
tyczyły tylko wnętrza i dachu. Kon
serwacja elewacji podniesie walo
ry estetyczne zabytku oraz zabez
pieczy go przed szkodliwym wpły
wem spalin i czynników atmosfe
rycznych.

Zabytkowa komora Drozdowice 
w Kopalni Soli w Wieliczce po 
ośmioletnim remoncie została 
udostępniona zwiedzającym. Ko
mora ma 35 m długości, 20 m sze
rokości i ponad 30 m wysokości. 
Jest to jedna z piękniejszych ko
mór wielickiej kopalni, ma unikato
wą drewnianą obudowę podtrzy
mującą strop, z pomostami i gale
riami. Wydobycie soli zakończono 
w niej ponad 200 lat temu.

Niszczeje synagoga z XVIII w. 
w starym Fordonie w Bydgoszczy. 
Od wielu lat budynek stoi opusz
czony. Zgodnie z prawem o dal
szych losach synagogi musi zde
cydować były jej właściciel - gmi
na żydowska. Miasto - obecny 
właściciel - czeka na tę decyzję 
od wielu miesięcy. Zagospodaro
waniem budynku zainteresowane 
jest Towarzystwo Przyjaciół Stare
go Fordonu.

Pojawiają się glosy, że powinno 
się objąć ochroną dobrą architek
turę i wzornictwo z lat sześćdzie
siątych XX w. W obronie tych dzieł 
wystąpił na tamach „Rzeczypo
spolitej” Janusz Miliszkiewicz, 
alarmując, że „dzieła sztuki archi
tektoniczne/ i użytkowej, stworzone 
wtedy przez największych polskich 
artystów są niszczone." W strasz

nym stanie są np. wnętrza war
szawskiego Dworca Śródmieście, 
autorstwa wybitnych polskich 
twórców - Zbigniewa Ihnatowicza, 
Jerzego Sottana i Wojciecha Fan- 
gora, przebudowywany jest bar 
„Wenecja” autorstwa Sottana i Ih
natowicza, stanowiący znakomity 
przykład modernistycznej archi
tektury kameralnej, rozebrane zo
stało stołeczne kino „Moskwa”. 
Zdaniem J. Miliszkiewicza „już za 
kilka lat polskie miasta stracą swój 
autentyzm. Nagle okaże się, że nie 
ma w nich materialnych śladów lat 
sześćdziesiątych, jakby wtedy Pol
ska nie istniała. Następuje oto po
wtórka z niechlubnej historii. Prze
cież to komuniści starannie nisz-

cementowych, regulację gospo
darki wodnej na rynku oraz zlikwi
dowanie lub odsunięcie od ratu
sza rabatów kwiatowych. Na reali
zację wszystkich zalecanych dzia
łań potrzebne są duże środki fi
nansowe.

Trwają prace remontowe w Sanktu
arium Matki Bożej w Kalwarii Ze
brzydowskiej. Najbardziej pilną 
sprawą jest remont dachu, jego 
obecny stan grozi katastrofą bu
dowlaną. Przeprowadzona już zo
stała modernizacja dziedzińca 
klasztoru, poszerzono drogę dojaz
dową do bazyliki, zakończono re
mont generalny Domu Pielgrzyma.

(iys. Małgorzata Tabaka)

czyli materialne ślady różnych 
epok, choćby secesji, która budzi
ła u nich skojarzenia z kapitali
zmem, zgniłą burżuazją. ’’

Zagrożony jest ratusz w Świebo
dzinie. Wieża budowli odchyla się 
od pionu, nastąpiło wybrzuszenie 
ściany północnej oraz zawilgoce
nie elewacji zachodniej. Mimo sto
sowania od lat rozmaitych działań 
zapobiegawczych - od piwnic do 
dachu spięto budynek klamrami, 
opróżniono strych, by nie obcią
żać konstrukcji, wprowadzono 
lżejszy materiał na sklepienia - 
proces ten postępuje. Opinia wro
cławskiego zespołu badań 
i ochrony środowiska zaleca m.in. 
wzmocnienie gmachu poprzez 
wykonanie pod nim zastrzyków 

W Zamku Królewskim w Warsza
wie czynna jest (do 12 listopada 
br.) wystawa „Kraj skrzydlatych 
jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572- 
-1764.” Po udanym tournee po 
USA, gdzie ekspozycję obejrzało 
około 400 tys. osób, możemy ją 
zobaczyć w kraju. Ta ważna wysta
wa polskiej sztuki barokowej zgro
madziła znakomite obiekty z wielu 
polskich muzeów i kolekcji; wypo
życzono ponad 150 obiektów, naj
więcej - około 50 - z Wawelu. Pod 
względem tematycznym podzielo
na została na cztery części: mo
narchowie elekcyjni od XVI do XVIII 
w., wątki militarne w kulturze i sztu
ce, wątki religijne oraz wątki doty
czące życia polskiej magnaterii. 
Na wystawie wśród eksponatów 

są portrety królewskie i magnac
kie, szable, zbroje husarskie, sza
ty liturgiczne, kielichy, monstran
cje, arrasy wawelskie, kopia z XVII 
w. jasnogórskiej Madonny, a także 
unikatowe miniaturowe malowidło 
tzw. Rolka sztokholmska, przed
stawiające uroczysty wjazd do 
Krakowa w 1605 r. orszaku ślubne
go króla Zygmunta III i arcyksięż- 
niczki Konstancji Austriaczki.

swrassss

„Zaśnięcie i Wniebowzięcie Naj
świętszej Marii Panny”, obraz 
znad ołtarza głównego bazyliki 
św. Jana w Trzebnicy poddany 
został konserwacji. Malowidło, 
autorstwa Filipa Krzysztofa de 
Bentuma, powstałe w 1748 r., 
ostatni raz konserwowane było 
w 1954 r. Konserwacja ta przepro
wadzona była wadliwie i dlatego 
płótno uległo dość dużemu znisz
czeniu. W czasie obecnej konser
wacji usunięto wszystkie nawar
stwienia - zabrudzenia, pożółkłe 
werniksy, przemalowania. Uzu
pełnione zostały ubytki zaprawy 
i malatury, ponownie nałożono 
werniks. Obraz rozdublowano - 
usunięto płótno, którym był pod
klejony podczas poprzedniej kon
serwacji i ponownie zdublowano. 
Wymieniono też drewniane kro
sna na metalowe. Wszystkie za
biegi konserwatorskie wykonała 
Urszula Chojkowska - konserwa
tor dziel sztuki z Zamku Królew
skiego na Wawelu przy współpra
cy plastyczki - Lucyny Lubicz-Mi- 
szewskiej.

■■■MM

W lipcu odbył się trzeci z kolei Tur
niej Rycerski na zamku w Janow
cu nad Wisłą. Organizatorem tych 
turniejów jest Stowarzyszenie 
POLSKIE DZIEDZICTWO - KUL
TURA PRZYRODA, pozarządowa 
organizacja należąca do europej
skiej sieci narodowych organizacji 
działających na rzecz dziedzictwa 
(ENNIIÓ). Celem Stowarzyszenia 

jest zapobieganie degradacji i ak
tywna ochrona najcenniejszych 
obiektów i zjawisk polskiej spuści
zny. Realizacja tego celu odbywa 
się poprzez szeroką propagandę 
wartości, które należy chronić, na
uczanie w formie zabawy oraz po
przez pomoc wszystkim tym, któ
rym bliskie jest dobro i piękno pol
skich krajobrazów.
Współorganizatorami turniejów 
w Janowcu są grupy rycerskie 
zrzeszone w „Unii Janowieckiej”, 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazi
mierzu Dolnym oraz Bractwo Ry
cerskie „Liga Baronów.”
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lA/IAf wiedzieć 
■ ■ ■■ więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których nie 
wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kiedy i gdzie powstały. Jed
nocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym poznaniu 
różnych dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić 
np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i Ilustracje (wyłącznie dobre zdjęcia i ry
sunki) 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 informacji i przedstawi je w tej rubryce.

Zwrócił się do nas prof, dr Andrzej 
Ryszkiewicz o pomoc w określe
niu funkcji przedmiotu, którego 
zdjęcie zamieszczamy obok. Jest 
to owalna blacha mosiężna o wy
sokości 70 cm, pokryta bogatą or
namentacją, wykonaną techniką 
repusowania. Dekoracja przed
stawia scenę piekielną, widoczne 
są płomienie i wpadający do nich 
ludzie, na samym dole wykuta zo
stała postać przypominająca dia
bla. Tuż pod nią, na krawędzi bla
chy umieszczony jest stylizowany 
kwiat z przebitym otworem, nato
miast z tyłu blacha została 
usztywniona żelaznym prętem 
i znajduje się tu przylutowany za

(fot. Stanislaw Stępniewski)

czep do wieszania. Profesor przy
puszcza, że jest to tzw. odblaśni- 
ca stosowana przy ściennych 
świecznikach - kinkietach, choć 
brakuje tzw. reflektora - części 
celowo polerowanej do odbijania 
światła. Nie można wykluczyć - 
sądzi prof. Ryszkiewicz - że znaj
dujące się z tylu urządzenie do 
wieszania oraz otwór są wtórne, 
a w związku z tym przedmiot 
mógł mieć zupełnie inne przezna
czenie. Może Czytelnicy dyspo

nują podobnym przedmiotem 
i podpowiedzą nam wyjaśnienie 
tej sprawy?

„ W moim mieszkaniu wisi obraz Ju
liusza Kossaka - pozostałość po 
przodkach. W lewym rogu obrazu 
jest podpis malarza i rok 7880, 
a więc obraz pochodzi z okresu 
berlińskiego, kiedy malarz zafascy
nowany byt »polską ziemią i polski
mi obyczajami*. Rodzinna tradycja 
mówi, że oryginał nazwany był 
»Matka chrzestna*. Ten w moim 
posiadaniu jest chyba kopią - 
oleodrukiem. Chcialbym się do
wiedzieć, czy i gdzie znajduje się 
oryginał? Kiedy kopia mogła po
wstać i czy ma jakąkolwiek wartość 
w wypadku zaginięcia oryginału?" 

Sylwester Milczarek 
Bydgoszcz

Akwarelę zatytułowaną „Chrzest
na matka" Juliusz Kossak zapre
zentował w pierwszej połowie 
1880 r. na nieustającej wystawie 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk
nych w Krakowie. I to zapewne 
o tej pracy, jako o oryginale, mówi 
tradycja rodzinna w domu Czytel
nika. Z wielu innych bowiem po
wodów należałoby odrzucić tu 
możliwość skojarzenia opisanej 
w liście reprodukcji z mniej znaną 
ogółowi, znajdującą się obecnie 
w zbiorach prywatnych, repliką 
„Chrzestnej matki”, namalowaną 
w nieco większym formacie farba
mi olejnymi na płótnie. „Akwarella 
- czytamy w sprawozdaniu Towa
rzystwa - przedstawia jedną z uro
czych okolic na Rusi. Wśród sadu, 
na wyniosłym wzgórzu stoi wiejska 
zagroda, skąd przedstawia się ma
lowniczy widok na rozlegle pola 
i niwy. Młoda pani dziedziczka tych 
włości, w lekkim, pięknym kabry- 
olecie dwoma srokaczami zaprzę
żonym, tylko co zatrzymała się 

przed zagrodą, aby swej malej 
chrzestnicy, którą matka rusinka, 
gospodyni tej chaty, na ręku trzy
ma, zawiesić na szyjce medalion. 
Przed wrotami siedzi kilkoro drob
nych, rumianych dzieciaków, przy
glądających się z naiwnością nie
cierpliwym rumakom. Koloryt żywy, 
a harmonijny uprzytomniający na
turę, forma pełna wdzięku, dosko
nały rysunek nie tylko koni, których 
mistrzem Kossak, lecz całości, ob
razowi temu daje urok nieocenio
ny.” Pracę, wycenioną przez arty
stę na 500 złotych reńskich, 15 
sierpnia 1881 r. wylosował z wysta
wy Aleksander Bocquet (yel Boqu- 
ette), warszawski kupiec i restau
rator, właściciel restauracji oraz 
składu win i towarów kolonialnych 
w gmachu teatralnym przy ul. Se
natorskiej 23. Co się z nią później 
stało - nie wiemy. Nie wiemy na
wet, czy w ogóle dotrwała do na
szych czasów. Ale scena przed-

pozór wydaje się to nieprawdopo
dobne, to przecież trzeba pamię
tać, że właśnie możliwość uzyska
nia bardzo dużych nakładów była 
jednym z czynników szybkiego 
rozwoju technik litograficznych. 
Zdaje się to potwierdzać także in
formacja podana przez dyrekcję 
krakowskiego TPSR że w pierw
szym roku swojego istnienia (1854) 
Towarzystwo „ofiarować mogło 
członkom swoim tylko produkt od
bicia na kamieniu, który w 1 300 
egzemplarzach byt wydany, na
stępnie aż do roku bieżącego 
(1879) reprodukcje za staraniem 
Towarzystwa rozchodzą się w tysią
cach egzemplarzy i stanowią zbiór, 
w którym znajdują się ryciny bardzo 
cenne, treścią, sztuką i sposobem 
wykonania poszukiwane przez ro
daków, bo największa ich część 
odnosi się do dziejów ojczystych." 
„ - Zgoda. Tyle tylko, że nie wszyst
kie odbitki wykonywane z tego sa

stawiona na tym, może nieco ba
nalnym i nazbyt sielankowym, ale 
radosnym i miłym w odbiorze ob
razku jest dość dobrze znana. 
Spopularyzowały ją bowiem wła
śnie takie, jak pokazana na zdję
ciu, wielkoformatowe (75 x 45 cm) 
reprodukcje akwareli Kossaka wy
konane w 1880 r. techniką litografii 
barwnej (chromolitografii) w zakła
dzie Gustawa Seitza w Wands- 
beck pod Hamburgiem. Zgodnie 
ze statutem krakowskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
przeznaczono je na doroczną pre
mię przesyłaną, wraz ze sprawoz
daniem z działalności towarzy
stwa, wszystkim mającym opłaco
ne składki akcjonariuszom. Na
kład tego wydawnictwa jest nie
znany. Wiedząc jednak, że w sze
regach TPSP w Krakowie w latach 
1879-1880 było 6523 członków, 
można oszacować jego wielkość 
jako bliską wskazanej liczbie 
członków towarzystwa. I choć na 

mego kamienia były jednakowo 
piękne" - skomentowała ten pro
blem jedna ze współpracujących 
z redakcją specjalistek, podsuwa
jąc nam z własnego archiwum od
pis takiej krótkiej uwagi sporzą
dzonej w odniesieniu do czarno- 
-biatych litografii z 1843 r. przez 
ówczesnego fachowca: „Dopiero 
po 500 egzemplarzach odbicie 
jest piękne gdzieś do około 1500 
egzemplarzy; później dopiero nale
ży wykonywać retusze". Wartości 
tej rodzinnej pamiątki na pewno 
nie przydaje duży nakład wydaw
nictwa. Z drugiej jednak strony nie 
jest to zwyczajna, nic nieznacząca 
reprodukcja, ale mająca swoją hi
storię dobra chromolitografia, wy
konana według znanej pracy Juliu
sza Kossaka, a to w dzisiejszych 
czasach jest chyba najlepszą dla 
niej rekomendacją. Wystawiona 
na sprzedaż mogłaby znaleźć na
bywcę, który nie zawahałby się 
dać za nią nawet do 1000 zł.
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O śmierci jednego z najwierniejszych przyjaciół 
„Spotkań z Zabytkami”, prof. Tadeusza S. Jaroszewskiego, 

informowaliśmy w poprzednim numerze. 
Byl postacią niezwykle barwną, mimo gnębiącej Go choroby 

patrzył na życie optymistycznie i zawsze 
dysponował olbrzymim poczuciem humoru. 

Przypominamy współpracę Profesora z naszym pismem.

Profesora
„spotkania z zabytkami”

redakcji pojawił się w 1981 r. z artykułem 
o tajemniczej wieży w Zawadzie. „Spotka
nia z Zabytkami” miały wówczas zaledwie 
cztery lata, ukazywały się nieregularnie 

i w ogóle niejasna była ich przyszłość. W każdym ra
zie nikogo nic nie zachęcało do podejmowania dłu- 
goplanowej współpracy. No bo jakże: coś tak podej
rzanie enigmatycznego, jak popularnonaukowy in
formator (taka była ówczesna nazwa) o wyglądzie 
czasopisma a statusie książki (sic!) - nie mogło wzbu
dzać zbytniego zaufania. Zęby jednak być w zgodzie 
z prawdą, trzeba dopowiedzieć, że zaczęliśmy otrzy
mywać od Profesora liczne „podarunki” w postaci pi- 
szących studentów i absolwentów historii sztuki. 
Większość z nich właśnie na łamach „Spotkań” po 
raz pierwszy ujrzała swoje wydrukowane nazwisko, 
niektórzy pozostali nam wierni do dzisiaj.

A Profesor? Prawie nic dla nas nie pisał - biblio
grafie „Spotkań z Zabytkami” z lat osiemdziesiątych 
notują zaledwie trzy artykuły Tadeusza S. Jaroszew
skiego! Można więc sobie wyobrazić, że nieufnie 
przyglądał się nam z boku i zapewne myślał: „Cieka
we, co z tego wyniknie...” Niewiele się pomyliliśmy. 
W roku 1990 Profesor zabrał głos w rozpisanej dla 
Czytelników ankiecie z okazji pięćdziesiątego nume
ru „Spotkań z Zabytkami”. Oto fragment wypowie
dzi: „Wielkie uznanie dla Redakcji za ustrzeżenie się 
od hucznej propagandy i taniej dydaktyki, a można 
się było tego obawiać, jeśli się zważy, że sponsorem 
»Spotkań z Zabytkami" było i jest Ministerstwo Kul
tury i Sztuki”. Czyli rzeczywiście, sprytnie przeczekał

Profesor
Tadeusz 
Jaroszewski

lata osiemdziesiąte, a kiedy zyskał pewność, że ani 
„taniej dydaktyki”, ani „hucznej propagandy” nie ma 
i nie będzie - zaraz po opublikowaniu tej wypowie
dzi spadła na nas lawina profesorskich tekstów.

W roku 1991, kiedy „Spotkania z Zabytkami” 
z dwumiesięcznika przekształcały się w miesięcznik, 
zaproponowaliśmy Profesorowi opiniowanie niektó
rych wątpliwych dla nas artykułów. Zdajemy sobie 
sprawę, że często pisują do nas miłośnicy zabytków, 
których dobre chęci nie zawsze idą w parze z należy
tą wiedzą z zakresu historii sztuki. Profesor pełnił 
(honorowo) funkcję konsultanta pisma do końca
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Koperta z artykułem o dworze w Luszynie

i choć potrafił być niezwykle surowy - szczególnie na 
widok zbyt często powtarzających się nazwisk auto
rów, którzy już uprzednio „podpadli” - był znakomi
tym oparciem dla redakcji.

Artykułów o pałacach i dworach (pisanych wspól
nie z Waldemarem Baraniewskim) ukazało się około 
czterdziestu. W ponad dwudziestu Profesor pisał na 
inne tematy. A pisał wspaniałą polszczyzną, potoczy
ście, ze swadą gawędziarza, co Czytelnicy znają. Nie
znany jest im natomiast ceremoniał przekazywania 
tych artykułów, co właśnie ujawniamy. Otóż każdego 
miesiąca lądowała na moim biurku duża, szara koper
ta. W środku był oczywiście artykuł i zdjęcia, zaś na 
kopercie znajdowała się napisana starannie kaligrafo
wanym pismem, wspaniała... No właśnie - chyba moż
na to nazwać inwokacją, może rozbudowaną apostro
fą, niekiedy całym epickim poematem. Na szczęście 
w porę zwróciliśmy uwagę na te „listy do redakcji” 
i stos zapisanych kopert umieściliśmy w redakcyjnym 
archiwum. Nie znajdą się one przecież w żadnej biblio
grafii Profesora, a są dla nas pamiątką. Oto kilka wy
branych, chyba najserdeczniejszych, a na pewno naj
weselszych spotkań Profesora ze „Spotkaniami”:

Z okazji artykułu o dworze w Turowicach:
„Kochana Redakcjo, składam u Twych stóp artykuł 

o Turowicach, z nadzieją, że zostanie wydrukowany 
(to kokieteria! - KN) w styczniowym numerze »Spo- 
tkań«. Spraw, Kochana Redakcjo, by ta nadzieja nie 
okazała się płonną. Twój na wieki

Tadeusz Jaroszewski”.

Z okazji artykułu o dworze w Kuznocinie:
„Kochana Redakcjo, oto tekst o najpiękniejszym 

w Polsce dworze (...) Siedziba pierwszego w Polsce 
producenta żarówek! Tuż nad Bzurą! Trzeba to zoba
czyć! Tekst do numeru listopadowego (już listopad, 
już listopad, już ostatni listek opadł!). Tylko 7 zdjęć! 
Niewiarygodne!” (od czasu, gdy musieliśmy odrzucić 
kilka zdjęć - takie westchnienia są częste - KN).

Z okazji artykułu o pałacu w Starej Wsi:
„UMIŁOWANA REDAKCJO, lada dzień robotnicy 

wkroczą do mieszkania celem wymiany rur. Przysypie 
mnie i mój księgozbiór pył i gruz. W obawie zaginię
cia gotowego już maszynopisu ośmielam się przeka
zać go KOCHANEJ REDAKCJI (...) Pozostaję z nale
żytym szacunkiem przysypany pyłem zapomnienia.

rj~i 99

L okazji artykułu o pałacu w Mordach:
„Umiłowana Redakcjo, mimo że wypadlem z łask 

Kochanej Redakcji (nic mi się nie drukuje!) ośmielam 
się złożyć niniejszy tekst z najgorętszą prosiebką 
o uwzględnienie wszystkich siedmiu ilustracji (...) Pozo
staję w trwożnym oczekiwaniu na wynik moich błagań.

'J~< 99

Z okazji artykułu o dworze w Łukowcu:
„Redakcjo Kochana, oto tekst rekordowo mały, 

TYLKO 2 i H2 strony (...) TYLKO 2 ILUSTRACJE, 
a więc autorzy usuwają się wyraźnie w strefę cienia. 
Koniec z feerią bogactwa. Koniec z rozmaitością ob
razków, czas na WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ OGÓLNĄ... 
Ale tylko do czasu...”

Z okazji artykułu o dworze 
w Woli Pękoszewskiej:

„Kochana Redakcjo, i znów staję pełen bojaźni 
przed Twymi drzwiami, nucąc starą, ale wciąż aktu
alną piosenkę: »SERCE - to najpiękniejszy wyraz 
świata...« Najdroższa Redakcjo: miej serce i patrzaj 
w serce... Przechodząc do rzeczy: składam u Twych 
stóp tekścik (...) z pewną bojaźnią - wyszedł bowiem 
na S stron (...) Przebacz mnie grzesznemu - tyle razy 
obiecywałem POWŚCIĄGLIWOŚĆ, a tu nowy przy
kład rozwiązłości pióra! Ale będę się starał! T. ” 
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Z okazji artykułu o pałacu w Woli Rasztowej:
„My, autorzy żyjemy od numeru do numeru na

dzieją, że może w nowym numerze znajdziemy coś 
naszego. Na ogół nie zawodzimy się, choć rozpowia
damy, że Ukochana Redakcja nie chce nam niczego 
drukować. Robimy tak tylko dlatego, żeby nie zape
szyć losu! Żeby nie wypaść z łask Ukochanej Redak
cji, której podnóżkami pozostaniemy do zgonu (oby 
jak najpóźniejszego!). T. ”

Z okazji artykułu o pałacach palladiańskich:
„Obawiam się najgorszego, sen uleciał. Tekst tego 

odcinka jest, co tu powiedzieć, spory, bo liczy 6 i U2 
str. Wybacz, Kochana Redakcjo, to naprawdę ostatni 
raz. Raz jeszcze uciekam się do Twojej wyrozumiało
ści (...) żeś Ty dobra i nie wypędzisz na poniewierkę...

99

Z okazji artykułu o dworze w Grzebowilku:
„To wszystko, innych próśb tym razem nie ma, ale 

pozwalam sobie zwrócić UWAGĘ UMIŁOWANEJ 
REDAKCJI, ŻE TEKST JEST KRÓTSZY NIŻ ZWY
KLE, A ILUSTRACJI ZDECYDOWANIE MNIEJ. NO 
CÓŻ, STARZEJEMY SIĘ... TYLKO TY, UMIŁOWA
NA REDAKCJO, POZOSTAJESZ WIECZNIE MŁO
DA, JAK ALEXIS W »DYNASTII«. T. ”

Z okazji artykułu Palladio i Polska:
„Oto odcinek piąty! Ostatni! Potem się rozstanie

my! Gdzie mi do »Walki z korozją« (25 odcinków ar
tykułów w dziale »Z warsztatu konserwatora« - KN) 
- zaledwie pięć odcinków! Po wydrukowaniu ostat
niego odejdę i pogrążę się w zapomnieniu! Ty, Redak
cjo, też o mnie zapomnisz - nic mnie już nie czeka, 
oprócz bólu i poniewierki. Zegnaj zatem na wieki, 
może kiedyś przy porządkowaniu archiwum wpadnie 
Ci do ręki kartka mego maszynopisu; wtedy wspo
mnij najwierniejszego z autorów. T.”

Z okazji artykułu o dworach 
w Strobowie i Żelaznej:

„To, co jest w tej kopercie, różni się zasadniczo od 
tego wszystkiego, co było! (...) Pani Maria, która prze
pisywała ten tekst, powiedziała, że jest najlepszy 
z tych, jakie dawaliśmy do »Spotkań«, o czym nie
skromnie donosi wierny do grobu T. ”

Krzysztof Nowiński

Jest to skrócony i zmieniony tekst, który ukazał się w książce pt. De gusti- 
bus - studia ofiarowane przez przyjaciół Tadeuszowi Stefanowi Jaroszew
skiemu z okazji 65 rocznicy urodzin, Wydawnictwo Naukowe PWN, War
szawa 1996.

Latem każdego roku Profesor 
Jaroszewski wyjeżdża! 

na wypoczynek do Niedzicy, 
do ośrodka pracy twórczej 
Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki. Profesor traktował te 
wyjazdy, jak powroty do stron 

rodzinnych, czekał na nie 
z niecierpliwością, czekano też 

na niego na zamku, 
crzygotowując ulubione przez 

Profesora potrawy. W naszej tece 
redakcyjnej zachował się artykulik 

- reklama zamku w Niedzicy, 
napisany przez Profesora w 1997 r.

amek Dunajec w Niedzicy od dawna przyciągał 
turystów zarówno polskich, jak i zagranicznych. 
„Spotkania” kilkakrotnie o nim pisały w okresie 
budowy zapory wodnej. Dziś zapora jest na ukoń

czeniu, a wielki zbiornik wodny napełniony w 3/4. Zmie
nił się zatem krajobraz: pomiędzy zamkiem w Czorsztynie 
a zamkiem w Niedzicy rozciąga się teraz wielkie rozlewi
sko Dunajca. Zmienił się również klimat: rano i wieczorem 
nad zalewem unosi się mgła, a mieszkańcom o skłonno
ściach reumatycznych „strzyka” w kolanach.

Przypomnijmy, że zamek Dunajec w Niedzicy został 
wzniesiony w początkach XIV w. i rozbudowany w stule
ciach następnych. Forteca i siedziba rodów węgierskich, od 
1920 r. znalazł się w granicach Polski. Obrabowany i zde
wastowany przez Armię Czerwoną i okoliczną ludność 
w 1945 r., został w 1949 r. objęty przez Stowarzyszenie Hi
storyków Sztuki, które odbudowało go i urządziło w nim 
muzeum i dom pracy twórczej. Pracami restauracyjnymi 
przez wiele lat kierował prof, dr inż. arch. Alfred Majewski, 
ostatecznie ukończono je we wrześniu ubiegłego roku, kie
dy oddano do użytku zabezpieczony i częściowo zrekon
struowany zamek górny. W chwili obecnej odświeża się ele
wacje zamku dolnego. Dziś zamek Dunajec w Niedzicy cie
szy się zasłużenie opinią jednego z najpiękniejszych zamków 
średniowiecznych na kontynencie europejskim.

Bardzo wiele zmieniło się w samym zamku. Zmieniono 
ekspozycję w muzeum, w każdym pokoju domu pracy 
twórczej jest telefon, a na życzenie gościa wstawia się tele
wizor. Wszystkie pokoje w zamku wyposażone są w ła
zienki i w pomieszczenia sanitarne, dokonano również 
wymiany instalacji elektrycznej. Recepcja czynna jest 
przez cały dzień.

Kuchnię i jadalnię zamkową dzierżawi p. Janusz Maj
cher z Zakopanego; w porównaniu z latami ubiegłymi wy-
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Niedzica - mon amour

(fot. Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)

żywienie bardzo się poprawiło. W kuchni królują na zmia
nę p. Helena Bogaczyk i p. Maria Neupauer (kto nie jadł 
ich chłodnika, placków kartoflanych ze śmietaną oraz 
„bucht” w sosie czekoladowym, ten nie wie, co to jest ra
dość istnienia!). Gorące posiłki wydają ponadto dwa loka
le gastronomiczne mieszczące się w tzw. Leśniczówce po
łożonej opodal zamku: jeden z nich nazywa się „Karczma 
Hajduk”, natomiast drugi - „U Brunhildy”.

Niedzicę na pewno warto odwiedzić. Jednym zmiany 
przypadną do gustu, innym nie. Wśród uczestników tego
rocznych wycieczek turystycznych co chwila wybuchały 
zażarte dyskusje na temat zmian, które zaszły w okolicy. 
Czytelniku, przekonaj się o tym sam na miejscu! Zamek 
Dunajec w Niedzicy gorąco zaprasza.

Tadeusz S. Jaroszewski
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„Niespodzianki nie było...” - tak zapewne, dowiedziawszy się 
o medalu Europa Nostra dla dworu w Tułowicach kolo Sochaczewa, 

powiedzieli ci, którym dane było obserwować 
wieloletnie zmagania jego obecnych właścicieli, 

Aleksandry i Andrzeja Novak-Zemplihskich, mające przywrócić do 
życia ten gruntownie zdewastowany w latach powojennych obiekt.

Dla pozostałych osób historia uratowanego dworu 
- niepozbawiona wątków sensacyjnych, ale i przepełniona monotonią 

ciężkiej, codziennej pracy - pozostawała przez wiele lat nieznana. 
Może ona być jednak opowieścią zarówno 

o spełnionych marzeniach, jak i przykładem do naśladowania.

Medal dla Tułowic
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI 

spółczesna historia dworu w Tułowicach, którą 
- co oczywiste - najlepiej potrafi opowiedzieć 

sam jego właściciel, nie sięga dalej wstecz niż ćwierć wie
ku. Wszystko bowiem, co było między 1945 r. - rokiem 
ogłoszenia reformy rolnej, w wyniku której majątek roz
parcelowano, lasy upaństwowiono, dwór przeznaczono na 
mieszkania, później na wiejski dom kultury, wreszcie na 
magazyny GS „Samopomoc Chłopska” - a rokiem 1976, 
w którym po raz pierwszy ujrzał dwór jego obecny właści
ciel, artysta malarz Andrzej Novak-Zempliński, otóż 
wszystko to nie jest godne naszej uwagi, lecz jedynie potę
pienia. I jeśli w ogóle czas ten jest dla posiadłości jakąkol
wiek historią, to bez wątpienia historią bardzo smutną. 
„Obiekt od kilkunastu lat opuszczony, pozbawiony okien, 
drzwi i podłóg, z chylącym się dachem - wspomina An
drzej Novak-Zempliński - był jednak zaopatrzony w sto
sowną czerwoną tabliczkę z orzełkiem, informującą, że 
mamy do czynienia z zabytkiem kułtury. Miejscowi miło
śnicy tanich trunków rozumieli to jednak na swój sposób, 
czyniąc zeń lokalną »świątynię Bachusa«. Podobnie było 
z parkiem otaczającym dwór, który krył w swej gęstwinie 
tony starego żelastwa, szkła, gruzu i wszelkich odpadów. 
Przed frontem dworu była niegdyś zajezdnia dla sprzętu do 
budowy dróg. Po tej działalności jeszcze do dziś odkrywa
my już zadarnione zlewki asfaltu i betonu, a wywieźliśmy 
tego już dobry wagon. Najbardziej jednak zasłużony 
w dziele dewastacji był miejscowy GS. Dom służył jako 
skład nawozów sztucznych, w parku składowano węgiel, 
nawozy, materiały budowlane. W tamtym czasie tętniło tu 
życie, parkowały liczne furmanki, czekające w kolejce na 
reglamentowane towary, a konie, z głodu czy też z nudów, 
obgryzały korę drzew, do których były uwiązane...”

pamięci Profesora Jaroszewskiego

Gospodarz nie potrafi mówić o tamtych czasach bez 
emocji. Słowa są jednak starannie dobierane, a wypowie
dzi tonowane, spokojne. Można wszakże odczuć, że cały 
gromadzony przez lata bagaż gorzkich doświadczeń i ob
serwacji ciąży mu bardzo. Może dlatego, że na niszczejące 
zabytki znajdujące się w obrębie dawnych posiadłości 
dworskich patrzy w sposób szczególny? „Pochodzę - po
wiada - z rodziny ziemiańskiej, która jednak nigdy nie za
liczała się do wielkich posiadaczy ziemskich. Nasze gniaz
do rodzinne - to niewielkie majątki w Glanowie koło Im- 
bramowic i nieodległej Tarnawie, kilkadziesiąt kilometrów 
od Krakowa. W tamtejszych dworach mieszkają moi bracia 
stryjeczni - Zbigniew i Mieczysław. O początkach naszego 
rodu w Polsce wiemy, że jako pierwszy przybył do Rzeczy
pospolitej w 1753 r. Józef Novak, kapitan huzarów regi
mentu hrabiego Hadika, namiestnika Węgier, przedstawi
ciel rodziny mieszkającej od XVI w. w Komitecie Zempliń- 
skim, w południowej Słowacji, późniejszy uczestnik Konfe
deracji Barskiej. Natomiast mężczyzna na portrecie w salo
nie tułowickiego dworu - to Konstanty Novak - pradziad 
wszystkich trzech gospodarzy w majątkach: Glanowa 
(znajdującego się w rękach rodzinnych od lat sześćdziesią
tych XIX w.), Tarnawy (objętej przez naszą rodzinę w la
tach dziewięćdziesiątych) i Tułowic (zakupionych dopiero 
w 1980 r.). Oczywiście, mógłbym dużo więcej opowiedzieć 
o moich przodkach, ale obecnie nie wydaje mi się to naj
istotniejsze. W każdym razie na kupno dworu zdecydowa
łem się z potrzeby zbudowania domu rodzinnego opartego 
na tradycji i odpowiadającego mojemu poczuciu estetyki. ”

Mówmy więc o Tułowicach. Czy uda się nam dowie
dzieć, jaka była najdawniejsza historia tej posiadłości, a tak
że, czy znamy jej projektanta, budowniczych, pierwszych 
właścicieli? „Dwór w Tułowicach wzniesiono najprawdopo
dobniej w końcu XVIII w., zapewne według projektu Hila-
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1.2.3. Dwór w Tułowicach: ok. 1905 r. (1), w 1969 r. (2) i obecnie (3)

rego Szpilowskiego (1753-1827), cenionego wówczas archi
tekta - budowniczego pałaców, kościołów i ratuszy wzno
szonych w wiełu miejscowos'ciach Mazowsza. Ale, niestety, 
planów tej budowli oraz całego założenia nie udało się do
tąd odnaleźć. Można jednak - porównując pewne charakte
rystyczne cechy architektury pałaców w Luberadzu (1789), 
Słubicach (1789), Studzieńcu (1790), Okalewie (1800) 
i Nawrze (1804) z ich odpowiednikami w architekturze tu-

aisi' i ' i H nsi d' ■ w m |
L. « IłiyjJtlu, wL • UL • 1

9



4. Elewacja ogrodowa
5.6. Dawna stajnia w 1980 r. (5) i obecnie (6)

Nagrody EUROPA NOSTRA przyznawane są przez działającą od 
1978 r. Międzynarodową Organizację na rzecz Ochrony Europejskiego 
Dziedzictwa Kulturowego EUROPA NOSTRA, skupiającą się przede 
wszystkim na restauracji zabytkowych budowli, ich adaptacji dla nowe
go użytkowania, konserwacji naturalnego i historycznego krajobrazu 
oraz nowej zabudowy na terenach objętych konserwacją. Organizacja ta 
obejmuje sieć ponad 200 europejskich pozarządowych instytucji (funda
cji, stowarzyszeń i innych) oraz ponad 800 członków indywidualnych 
z 30 krajów, przy czym z każdym rokiem grono to powiększa się. Statut 
EUROPA NOSTRA zatwierdzony został przez Radę Europy i Wspólnotę 
Europejską. Najważniejszymi celami, poza ochroną i rewaloryzacją dzie
dzictwa europejskiego, są promocja oraz zachęta do udoskonalania 
i stosowania najwyższych standardów architektonicznych w planowaniu 
miast i wsi. Aby osiągnąć wszystkie te cele, EUROPA NOSTRA stara się 
uwrażliwić na podnoszone przez nią problemy opinię publiczną oraz au
torytety lokalne, narodowe i międzynarodowe. Służą temu wydawane 
przez organizację rezolucje, publikacje oraz organizowane (w ramach 
programu Europa Nostra Forums) konferencje, warsztaty, studia nauko
we i akcje specjalne. Medale i dyplomy EUROPA NOSTRA należą do 
najbardziej prestiżowych nagród związanych z ochroną dziedzictwa kul
turowego Europy. Oceny zgłoszonych projektów, których rokrocznie na
pływają setki, dokonuje niezależna komisja, składająca się z ekspertów 
z dziedziny architektury, konserwacji zabytków i historii sztuki, oddelego
wanych do prac przez wszystkie kraje należące do organizacji. Każde
go roku wybiera ona najlepsze zrealizowane projekty i wyróżnia związa
ne z nimi obiekty medalami (w nieprzekraczalnej liczbie 6) oraz dyplo
mami (w ilości 20-40). W 1999 r. medal otrzymały m.in.: palladiański pa
łac Thiene w Vicenzy, odbudowany po pożarze pałac w Windsorze i pa
łac Christiana VII w Danii. Medal przyznany dworowi w Tułowicach jest 
kolejnym wyróżnieniem, które trafiło do Polski (wcześniej otrzymały je 
m.in.: zamek w Pszczynie i zespól patacowo-parkowy w Kozłówce).

łowickiego dworu, a także studiując napisane przez H. Szpi- 
lowskiego w 1824 r. jego »Wzory kościołów parafialnych po 
województwach Królestwa Polskiego« - dojść do przekona
nia, że twórcą projektu naszego dworu jest właśnie ten ar
chitekt. Dwór ma bowiem nie tylko wyrazistą i znakomitą 
w proporcjach architekturę, ale także pewien lad estetyczny, 
dobrze świadczący o talencie projektodawcy. A takim uta
lentowanym i powściągliwym twórcą działającym w tym 
czasie i na tym terenie był właśnie Hilary Szpilowski. Ma

my więc projektanta dworu w Tułowicach, oczywiście, z za
strzeżeniem: »prawdopodobnie«.

Lista dawnych właścicieli tej posiadłości jest długa, ale 
nie ma już z nią większych kłopotów. Majątek powstał za
pewne z wydzielenia części dóbr należących do Adama La
sockiego herbu Dołęga, kasztelana sochaczewskiego, dziedzi
ca Brochowa, jako uposażenie dla jego młodszej córki Fran
ciszki. Około 1800 r. Lasocka wystawiła w Tułowicach 
dwór, w którym przebywała do 1822 r. Wtedy majątek ku
pił Konstanty Linowski herbu Pomian, a w 1833 r. przeszedł 
on w ręce rodziny Orsettich; dziedziczyły go kolejno: Alek
sandra z Linowskich Orsetti, a po jej śmierci (1854) Karoli
na z Orsettich Zabłocka. W 1857 r. Tułowice wystawione 
zostały na licytację, w wyniku której nabyli je Konstanty 
i ]an Górscy herbu Boża Wola. W 1863 r. zdecydowali się 
jednak odsprzedać Tułowice Marcelemu Boskiemu herbu ]a- 
sieńczyk, a ten z kolei już trzy lata później pozbył się mająt
ku na rzecz Hilarego Ostrowskiego. W1871 r. kolejnym wła
ścicielem Tułowic został Feliks Bolechowski i w jego rodzinie 
posiadłość pozostawała aż do pierwszej wojny światowej. Po 
śmierci Feliksa (1908) majątek przejął jego syn, Władysław. 
Od niego z kolei dobra w 1917 r. nabył Marian Józef Górski. 
Wreszcie w 1918 r. podupadający już wówczas majątek ku
pił Stanisław Andrzej Domaszowski, który zmarł nagle 
w 1924 r., pozostawiając zadłużoną posiadłość swojemu sy
nowi, Maciejowi Domaszowskiemu. W końcu w 1930 r. ku
pił ją z licytacji Feliks Wacław Antecki, który gospodarzył 
w Tułowicach do grudnia 1940 r.”

Dalej już wiemy: wojna, parcelacja, upadek majątku, jego 
niemal doszczętne zniszczenie i jesień 1976 r., kiedy w Tu
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łowicach po raz pierwszy pojawili się przyszli właściciele - 
Aleksandra i Andrzej Novak-Zemplińscy. Wreszcie „w 1980 
r. w dziejach budowli rozpoczęła się nowa epoka (...)” - czy
tamy w wydanej dwanaście lat później książce Tadeusza Ste
fana Jaroszewskiego i Waldemara Baraniewskiego Pałace 
i dwory w okolicach Warszawy. „Jej wnętrza zostaną urzą
dzone pięknymi meblami z epoki, zbieranymi od dawna 
przez pana na Tułowicach i teraz starannie odnowionymi. Po 
wykończeniu ostatecznym będzie to wypieszczony w każ
dym szczególe dwór polski, który powinien trafić na karty 
podręcznika dla scenografów teatralnych i filmowych. ” Ma
my więc i wspomniane na wstępie przepowiednie owych 
zorientowanych w sprawie naukowców, przepowiednie 
w jakiejś mierze już sprawdzone, skoro w odnowionych Tu
łowicach nakręcono film „Sława i chwała”, dla którego ten 

piękny klasycystyczny dwór był bodaj wyborem najlepszym. 
W 1998 r. państwo Novak-Zemplińscy otrzymali Nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki za najlepszą konserwację obiektu 
historycznego. Wreszcie w marcu 2000 r. w weneckim pała
cu Dożów odebrali medal Europa Nostra, przyznany dwo
rowi w Tułowicach przez Międzynarodową Organizację na 
rzecz Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego. 
Miejscowa prezentacja nagrody, połączona ze zwiedzaniem 
dworu i jego otoczenia - na którą zjechali do niewielkiej po
siadłości, zagubionej gdzieś na Mazowszu, przy granicy 
Puszczy Kampinoskiej, m.in. przedstawiciele międzynaro
dowego gremium, które zdecydowało o nagrodzie dla Tuło
wic - odbyła się 1 lipca 2000 r.

Czym dwór ten zachwycił? W uzasadnieniu decyzji na
pisano, że medal został przyznany „dworowi w Tułowi-

7.8. Kominek w salonie: 
w 1980 r. (7) i obecnie (8)

Dwór w Tułowicach jest nie tylko jednym z najpiękniejszych dworów 
na Mazowszu, ale także interesującym przykładem budownictwa okresu 
klasycyzmu w Polsce, Murowany z cegły, na fundamentach z kamienia 
polnego, tynkowany i boniowany jest budowlą parterową, z piętrową 
częścią środkową i podpiwniczeniem. Wzniesiono go na planie wydłu
żonego prostokąta, frontonem ku północy, z typowym dziewięcioosio- 
wym podziałem elewacji frontowej i ogrodowej oraz trzyosiowym dla ele
wacji bocznych. Ryzalit frontowy budowli ujęty jest dwiema parami pila- 
strów toskańskich dźwigających proste belkowanie, zwieńczone trójkąt
nym frontonem. W tympanonie umieszczono, wykonaną przez artystę 
rzeźbiarza Wiesława Winklera, według projektu Andrzeja Novak-Zem- 
plińskiego, dekorację sztukatorską ujmującą herb Dołęga i inicjały fun
datorki dworu, Franciszki Lasockiej. W elewacji ogrodowej - czteroko- 
lumnowy portyk toskański, również zwieńczony trójkątnym frontonem 
z dekoracją rzeźbiarską Winklera. Całość nakryta jest wysokim cztero
spadowym gontowym dachem.

Układ pomieszczeń dworu jest dwutraktowy z sienią na osi od frontu 
(pełniącą obecnie funkcję pokoju stołowego) i salonem od strony ogro
du. Pozostałe pomieszczenia parteru - to sąsiadujące z salonem od 
wschodu sypialnia i garderoba, a od zachodu biblioteka i pokój. Ponad
to po stronie frontowej rozłożone są symetrycznie: pracownia oraz kuch
nia, a także dwa pomieszczenia narożne, z których jedno przeznaczono 
na łazienkę. Między traktami znajdują się dwa małe przedsionki wejść 
bocznych, za przedsionkiem wschodnim wiedzie klatka schodowa na 
piętro, gdzie są pozostałe pokoje.

Wnętrza otrzymały zaprojektowaną z umiarem i wykonaną w dobrym 
guście dekorację rzeźbiarską oraz malarską w stylu epoki. Jest ona efek
tem prac wielu osób, Supraporty w sypialni i bibliotece wykonał według 
pomysłu Andrzeja Grzybowskiego Wiesław Winkler z Warszawy. Z kolei 
modele palmet, liści akantu, festonów oraz rozet, a także sporządzone 
z nich formy odlewnicze - to dzieło właściciela posiadłości. Zaprojekto
wane również przez gospodarza dworu dekoracje malarskie zrealizował 
w większości jego przyjaciel ze studiów na warszawskiej ASP Robert 
Stpiczyński. Prace we wnętrzach prowadzili także Witold Górynowicz, An
drzej Novak-Zempliński i - zgodnie z przyjętą zasadą współtworzenia 
gniazda rodzinnego - trzej synowie właściciela: Maksymilian (absolwent 
Europejskiej Akademii Sztuki) oraz Aleksander i Andrzej (studenci Wy
działu Architektury na Politechnice Warszawskiej). Wyposażenie wnętrz - 
to gromadzone przez wiele lat stylowe meble z epoki i wykonane przez 
stolarza z Warszawy, Jana Imbierowicza, współgrające z nimi drewniane 
elementy architektoniczne, sprzęty oraz akcenty dekoracji stolarskiej 
(podłogi, stropy, schody, boazerie, mahoniowe szafy biblioteczne, dębo
we wyposażenie kuchni, drobne elementy dekoracji drewnianej w posta
ci listew, cokołów, opasek itp.). W pomieszczeniach nie zabrakło także 
akcentów szczególnych, do których można zaliczyć m.in, piękny klasycy
styczny piec kaflowy w salonie i znajdujący się w tym samym pomiesz
czeniu zabytkowy fortepian z połowy XIX w. Wreszcie obrazy. Jest ich 
w Tułowicach wiele i to nie tylko z pejzażami i końmi, których autorem jest 
właściciel dworu. Dobrane tematycznie (np. w salonie portrety, w biblio
tece broń i militaria, w sypialni pejzaż i tematyka wiejska) nadają właści
wy klimat każdemu z dworskich pomieszczeń.
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9. Wnętrze salonu

10. Usypany przez właściciela symboliczny kopiec
Bitwy nad Bzurą w tutowickim parku; w głębi dwór

(zdjęcia: 2 - zbiory IS PAN, 3-10- Andrzej Novak-Zempliński)

each koło Sochaczewa za godne podziwu i dokonane nie
mal w ostatniej chwili uratowanie zdewastowanej neokla- 
sycystycznej posiadłości dworskiej oraz za jego wieloletnią 
i staranną restaurację przeprowadzoną przez właścicieli.” 
„Sądzę, Że największe wrażenie na jurorach (obradujących 
zresztą w sposób podobny do tego, w jaki obraduje papie
skie konklawe, a więc bez kontaktowania się ze sobą i po
równywania zgłoszonych projektów) - dopowiada właści
ciel dworu - zrobiło porównanie przygotowanych przeze 
mnie zdjęć posiadłości w Tułowicach. Na slajdach widocz

ny był stan wyjściowy, ukazujący niemal doszczętnie znisz
czony dwór i zdewastowany, zapuszczony park wokół nie
go oraz obecny - po odbudowie, restauracji i rewaloryza
cji. Efekt musiał być szokujący. Jakieś znaczenie miał też 
zapewne fakt, że prace prowadzone były przez nas ze środ
ków własnych oraz że zaangażowana w to była cala nasza 
rodzina. Ale niezależnie od ocen, których dokonały uczone 
gremia, studiując materiały o odbudowie dworu w Tułowi
cach, niezwykle istotne wydają mi się moje własne do
świadczenia wyniesione podczas lat pracy przy restauracji 
tego obiektu. Każda odbudowa zabytku, każda jego reno
wacja jest przecież poszukiwaniem jakiejś prawdy o nim. 
W wypadku dworu jest to poszukiwanie prawdy o samym 
budynku, o jego wnętrzu, o żyjących w nim mieszkańcach. 
Ale nie można przy tym zapominać o pewnych prawdach 
historycznych. A jedna z nich przypomina nam o tym, że 
dworów, takich jak ten, nie budowali przecież wybitni mi
strzowie sprowadzani z zagranicy, ale lokalni majstrowie, 
którzy niekiedy mogli mieć nawet trudności z czytaniem 
planów. Jak więc należało skompletować zespół fachow
ców mających odbudować dwór w Tułowicachł Pomysł 
był prosty. Po przeprowadzeniu pewnych nieodzownych 
przy każdej budowie eliminacji należało zebrać zespół lu
dzi zdolnych wykonać zadanie na miarę potrzeb. Oznacza 
to ni mniej, ni więcej tylko tyle, że najgorszy tynkarz, jak 
niegdyś, tynkował tam, gdzie były najmniejsze potrzeby, 
a więc lepił te swoje krzywe tynki na klatce schodowej czy 
w korytarzach, a najlepszy, rzecz prosta, pracował w salo
nie. I muszę przyznać, że ci, którzy wykonywali tu swoją 
pracę, wpasowali się w tę prawdę doskonale. Dlatego też, 
jeśli ktoś odbiera te wnętrza jako autentyczne, ulega pew
nej iluzji, ale można mu zagwarantować, że tkwi w niej 
wiele prawdy o dawnych czasach. ”

Prace zmierzające do nadania dworowi w Tułowicach 
i parkowi wokół niego obecnego kształtu trwały dwadzie
ścia lat i można powiedzieć, że nie zostały jeszcze zakoń
czone. Ale może to dobrze? Może lepiej, że brakowało 
niekiedy funduszy, że czasami trzeba było poczekać na ja
kiś zamówiony detal lub pokonać niespodziewaną trud
ność? Może lepiej, bez względu na to, że wymagało to 
przecież czasu, którego niektórym właścicielom posiadło
ści, podobnych do Tułowic, tak bardzo brakuje? „Zdecy
dowanie tak. Mówi się przecież, Że »zabytki nie lubią po
śpiechu^ I chociaż wraz z płynącymi latami popadają one 
niekiedy w ruinę, to w procesie ratowania zabytków czas 
pełni funkcję służebną. Tak było też w wypadku Tułowic. 
Każda z decyzji podejmowanych przy rewaloryzacji tego 
dworu musiała być wielokrotnie analizowana. W wielości 
pomysłów można było wynajdywać najlepsze rozwiązania. 
Ale był to też czas wymuszony. I to wymuszony nie tylko 
przez fatalny stan obiektu (zniszczenia strukturalne, wil
goć, zagrzybienie), ale także przez okoliczności zewnętrzne. 
Choćby stan wojenny, podczas którego prace zostały za
wieszone. Ale kiedy schły mury, kiedy z takich czy innych 
powodów nie można było dalej budować, pozostawał czas 
na przemyślenia. Był to czas najczęściej spędzany w samot
ności - czy to we wnętrzu niedokończonego dworu, czy 
w parku, wśród drzew-samosiejek oczekujących na nie
uniknione ścięcie... I to dzięki niemu udało się chyba pod
czas ratowania dworu uniknąć wielu możliwych do popeł
nienia błędów.”

Wojciech Przybyszewski
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Zbyt często nieporozumienia między remontującymi 
zabytkowe drewniane kościoły i konserwatorami zabytków 

doprowadzają do degradacji ich wartości.

Zrozumieć
konserwatorów

DOMINIK MĄCZYŃSKI

abytkowe drewniane świątynie stanowią wiel
kie wyzwanie dla konserwatorów. Dobrze sfor

mułowane wytyczne remontowe dla tych obiektów 
mogą w sposób znakomity przyczynić się do uratowa
nia bezcennych dla nas przykładów architektury sa
kralnej. Ale i na odwrót - złe wytyczne lub brak do
kładnego ustalenia szczegółów wykonawczych mogą 
spowodować nieodwracalne szkody i zniszczenia. Sta
nowisko konserwatorów już na początku prac może 
być sprzeczne z wyobrażeniami parafii i często jej du
chowego przywódcy o formie, jaką ma mieć Dom Bo
ży po przeprowadzonym remoncie. Na ogół podstawo
wym założeniem parafian jest, aby po remoncie było 
„ładniej”. To „ładniej” interpretowane jest bardzo róż
nie, zależnie od tego, kto gdzie bywał lub co widział, 
np. w telewizji. Parafianie wyrażają czasami skrajne 
opinie o istniejącej świątyni: „zburzyć i zbudować 
większą”, „chcemy mieć w środku czysto i jasno”, 
„wszystko jest popsute i nic się nie da naprawić”. Misją 
wielu proboszczy jest często zbudowanie większej 
świątyni, co może być jak najbardziej zrozumiałe, po
nieważ wynika z potrzeb rozwijającego się Kościoła. 
Ale porównanie nowych realizacji ze starymi obiekta
mi bardzo często wypada niekorzystnie dla tych pierw
szych. Agresywne bryły nie wpisują się w żaden sposób 
w krajobraz, a zbudowane z nowych materiałów przy
sparzają problemów z właściwym utrzymaniem, czasa
mi jeszcze przed ukończeniem budowy. Nagle okazuje 
się, że wreszcie wszyscy mogą się pomieścić bez tłoku, 
ale z nowych wnętrz uleciał gdzieś klimat sprzyjający 
modlitewnemu skupieniu. Pierwsza zima uprzytamnia 
zaś, jakie koszty trzeba ponieść na ogrzewanie dużej 
świątyni.

Ta „walka” nowego ze starym będzie trwała. Naj
ważniejsza jest chwila, gdy stajemy razem przed zabyt
kową, często uszkodzoną świątynią, aby zadecydować 
o jej przyszłym losie. Nie powinno się słuchać opinii 
wynikających z zachcianek i chwilowych uniesień, ale 
trzeba używać rzeczowych, mądrych argumentów, pły
nących z wiedzy, doświadczenia i... historii. Wtedy 
podjęte decyzje będą odpowiedzialne. Wtedy również 

mogą narodzić się koncepcje pogodzenia z pozoru 
przeciwstawnych interesów - ku wspólnej korzyści.

Przy okazji remontów zabytkowych świątyń drew
nianych w Polsce, w praktyce konserwatorskiej często 
zdarzają się sytuacje, które mogłyby stanowić kanwę 
ciekawej powieści o braku odpowiedzialności za naro
dowe, ba, europejskie wartości. O ile w fazie początko
wych przygotowań i prac mogłaby to być literatura 
przygodowa, to po ukończeniu remontu możemy ra
czej mówić o horrorze, choć bywa, że lokalne społecz
ności są wręcz dumne ze spowodowanych zniszczeń. 
W monumentalnych budowlach zabytkowych często 
spotykamy się z wieloletnimi zaniedbaniami w ich 
utrzymaniu. Skutkiem tego bywają poważne uszkodze
nia konstrukcji oraz nierzadko wystroju zarówno ze
wnętrznego, jak i wewnętrznego. Przyczyny są bardzo 
różne, ale najczęściej sprawcą jest bieda i brak odpo
wiednich funduszy na prowadzenie remontów bieżą
cych. Czasem prace naprawcze odwleka się, by docze
kać chwili, kiedy będzie trzeba przeprowadzić remont 
generalny. Może przy takiej okazji będzie można obiekt 
powiększyć albo zburzyć...?

Dla drewnianych konstrukcji największymi wrogami 
są ogień, woda i korozja biologiczna (grzyby, owady). 
Pierwsze dwa przeciwstawne sobie żywioły mogą po
czynić olbrzymie spustoszenia w substancji budynku. 
O ile ogień działa szybko, woda i zniszczenia biologicz
ne potrafią drewno niszczyć latami, aż w pewnym mo
mencie okazuje się, że budulec jest tak uszkodzony, iż 
występuje groźba katastrofy budowlanej. Często znisz
czenia nie są dostrzegalne i dotyczą tych elementów 
konstrukcji, które ukryte są przed wzrokiem parafian - 
podwalina może być maskowana przybitą do niej de
ską, belki ścian mogą być schowane pod szalunkiem, 
na poddasze mało kto zagląda... Tylko wprawne oko 
doświadczonego inżyniera, wykonana w odpowiednim 
miejscu odkrywka lub przeprowadzona szczegółowa 
inspekcja mogą wykryć i rozpoznać grożące niebezpie
czeństwo. Zapadnięte fundamenty i podmurówki, 
zniszczone podwaliny, rozsypujące się w rękach belki, 
z których wykonane są ściany, ugięte stropy, grożące 
katastrofą konstrukcje więźb dachowych, wieży, sygna
turek i połaci dachowych - to części składowe budów-
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li, których stan techniczny przesądza o stabilności kon
strukcji i ma bezpośredni wpływ na zakres niezbędnych 
prac, jakie trzeba podjąć. I nagle okazuje się, że napra
wa tylko tych podstawowych uszkodzeń będzie bar
dzo, ale to bardzo kosztowna. W takiej sytuacji konser
watorzy często słyszą formułowane przeciwko nim sło
wa sprzeciwu: „po co naprawiać, wszystko to rozebrać 
i na nowo zbudować”, „zwalić to, co zniszczone i dać 
nowe drewno, tylko nie oszczędzać i dużo wymieniać”. 
Czasami, mimo wskazań konserwatorskich, tak wła
śnie się postępuje.

Aby zrozumieć dobrze stanowisko konserwatorów, 
trzeba znać przynajmniej kilka zasad postępowania, 
które obowiązują w ochronie zabytkowych budowli 
drewnianych. Zasady te sformułował m.in. Międzyna
rodowy Komitet ds. Drewna ICOMOS w obszernym 
dokumencie, którego fragmenty warto przypomnieć. 
We wstępie znajduje się osiem postulatów, a oto trzy 
z nich:

• postuluje się uznać znaczenie budowli drewnia
nych, pochodzących z różnych epok, dla światowego 
dziedzictwa kultury;

• uwzględnić, że autentyczne budowle drewniane 
są rzadkością na skutek ich wielkiej wrażliwości na 
zniszczenia, a także w związku z zanikiem rzemiosła;

• przypomina się zasady konserwatorskie ujęte 
w Karcie Weneckiej, w doktrynach UNESCO i ICO
MOS oraz zaleca się dążenie do zastosowania tych 
ogólnych zasad w zachowywaniu drewnianych kon
strukcji.

W dalszej części dokumentu znajduje się piętnaście szcze
gółowych wytycznych (przytoczone w formie skróconej):

1) przed podjęciem jakichkolwiek prac należy wy
konać dokumentację stanu zachowania obiektu i wszyst

kich jego części składowych oraz uzasadnić dokonany 
wybór materiałów i metod konserwacji;

2) każdą interwencję musi poprzedzić szczegółowa 
analiza zasięgu i przyczyn występujących zniszczeń, 
należy stosować nieniszczące metody badawcze;

3) spójny program bieżących i regularnych konser
wacji budowli drewnianej ma podstawowe znaczenie 
dla jej prawidłowego utrzymania;

4) podstawowym celem zabezpieczenia i konserwa
cji obiektu jest zachowanie autentyzmu historycznego 
i integralności zabytku; pojawiające się problemy po
winny być rozwiązywane z uwzględnieniem występu
jących warunków i potrzeb, ale z pełnym poszanowa
niem walorów estetycznych i historycznych, a także fi
zycznej niepodzielności obiektu;

5) każdy proponowany zabieg powinien uwzględnić 
stosowanie tradycyjnych metod i technik, powinien 
być odwracalny (o ile to możliwe) lub przynajmniej nie
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1. Wnętrze kościoła z potowy XVIII w. w Gliniance czeka na prace 
konserwatorskie

2. Kościół cmentarny w Jeżewie koto Skierniewic - na piękno 
wnętrza sktada się surowość masywnych autentycznych bali 
konstrukcji ścian, stanowiących wspaniale tto dla wyposażenia 
(stan po pracach konserwatorskich w 1993 r.)

3.4. Nowy sufit z desek, nowe boazerie na ścianach, obłożona 
deskami stara belka tęczowa (3) i nowa ambona (4) - to efekt 
błędów konserwatorskich w kościele w Lutkówce
(woj. mazowieckie)

5. Drewniany kościół z 1922 r. w Olszewce (gm. Jednorożec, 
woj. mazowieckie) - ściany obłożono plastikowym sidingiem, 
wprowadzono nowe okna...

(zdjęcia: 1,3,4 - Dominik Mączyński, 
2 - Adam Krajewski, 5 - Jerzy Szatygin)

powinien wykluczać prac, jakie w przyszłości będą 
podjęte w obiekcie, nie powinien także zacierać infor
macji, którą można z zabytku odczytać;

6) poszukuje się takich metod prac, które w naj
mniejszym stopniu ingerują w zabytkową substancję 
budynku, w wyjątkowych wypadkach dopuszcza się 
rozłożenie drewnianej konstrukcji, jej naprawę i po
nowne złożenie z autentycznych części, jeśli nie ma in
nej technicznej możliwości wykonania naprawy;

7) w czasie prac budowla powinna być traktowana 
jako nierozerwalna całość - zarówno jej konstrukcja, 
jak każdy z użytych materiałów składowych jest tak sa
mo ważny (podłogi, oszalowania, ściany, więźba da
chowa, pokrycie dachu itp.); powinno zachować się 
jak najwięcej autentycznej substancji, jeżeli należy od
nowić lub zastąpić niektóre materiały służące do wy
kańczania wnętrz, należy w miarę możliwości powta
rzać materiały, techniki i wzory pierwotne;

8) celem restauracji jest zachowanie historycznej 
struktury budowli, a także wydobycie walorów kultu
rowych, odpowiednie uczytelnienie integralności kul
turowej z uwzględnieniem stadiów rozwoju w grani
cach przewidzianych znaną dzisiaj dokumentacją histo
ryczną (jak określają to artykuły 9-13 Karty Wenec
kiej);

9) do napraw konstrukcji historycznych można uży
wać drewnianych uzupełnień tylko wtedy, kiedy jest to 
niezbędne, ale muszą one uwzględniać wartości histo
ryczne i estetyczne istniejących elementów; można za
stępować elementy lub ich zniszczone części tylko we
dług wskazań konserwatorskich, nowe elementy lub 
ich fragmenty należy wykonać z takiego samego gatun
ku drewna, o tej samej jakości, jaką mają elementy wy
mieniane; wilgotność oraz inne parametry fizyczne 
drewna przeznaczonego do wykonania napraw powin
ny być zgodne z parametrami drewna w zachowanej 
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konstrukcji; należy używać technik rzemieślniczych 
i rozwiązań konstrukcyjnych odpowiadających tym, 
które stosowano pierwotnie, powinno używać się rów
nież dawnych narzędzi, a gwoździe i inne akcesoria po
winny być zbliżone wyglądem do zachowanych orygi
nałów; aby wymienić uszkodzony fragment elementu, 
używa się tradycyjnych metod do połączenia nowej 
i starej części;

10) należy pamiętać o pozostawieniu możliwości od
różnienia starej części od nowej, ale nie jest wskazane 
naśladowanie w nowych elementach deformacji lub 
zniszczeń materiału, można np. zróżnicować kolor po
między częściami autentycznymi i uzupełnionymi;

11) nowe części powinny być w dyskretny sposób 
oznakowane, aby umożliwić ich rozpoznanie w przy
szłości;

12) trzeba już dzisiaj zabiegać o zapewnienie rezerw 
drewna wysokiej jakości przeznaczonego do napraw 
starych konstrukcji;

13) współczesne materiały, np. żywice epoksydowe, 
nowe techniki polegające m.in. na strukturalnym 
wzmacnianiu drewna stalą, powinny być stosowane 
z największą ostrożnością i tylko w wyjątkowych oko
licznościach; ogrzewanie i systemy wykrywcze prze
ciwpożarowe oraz instalacje alarmowe mogą być insta
lowane w sposób niezakłócający estetyki i historyczne
go wyrazu miejsca;

14) należy kontrolować stosowanie środków che
micznych i ograniczyć ich użycie do niezbędnego za
kresu, stosować tylko te, które nie stwarzają zagroże
nia dla ludzi lub dla środowiska naturalnego i których 
oddziaływanie zostało zbadane w długim okresie;

15) programy dotyczące upowszechniania zagadnień 
związanych z zabezpieczaniem, ratowaniem i konserwa
cją zabytkowych budowli drewnianych muszą być orga
nizowane i prowadzone według opracowanych strategii 
zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak 
i w skali działań narodowych i międzynarodowych.

W świetle przytoczonego dokumentu każde działa
nie konserwatora wymaga wielkiej rozwagi, a przede 
wszystkim poszanowania autentycznej substancji. Co 
to oznacza w praktyce? Na przykład, w czasie prac na
prawczych przy więźbach dachowych często dochodzi 
do nieporozumień pomiędzy ekipą cieśli i konserwato
rem. Dla tego ostatniego stara, zabytkowa więźba da
chowa jest w myśl przytoczonych zasad integralną czę
ścią obiektu zabytkowego. Dla niektórych ekip ciesiel
skich - to tylko konstrukcja techniczna, w dodatku 
ukryta przed wzrokiem użytkowników świątyni. Oczy
wiście należy zachować rozsądek i nie wpadać w skraj
ności - inaczej będziemy traktować przerobioną więź- 
bę z XX w., inaczej zachowaną konstrukcję tzw. stor
czykową z XVI w. Takie, coraz już rzadsze przykłady 
konstrukcji mają nie tylko wielką wartość naukową, 
ale często stanowią piękne przykłady tradycyjnej cie
siołki, doceniane na całym świecie. Ręcznie obrabiane 
elementy składowe mają znaki ciesielskie i tradycyjne 
połączenia. Konstrukcja, która przetrwała do dnia dzi
siejszego, może trwać nadal, o ile nie zaburzy się jej 

jednorodnej struktury, nie wprowadzi nieprzemyśla
nych, wydawałoby się lepszych, bo współczesnych roz
wiązań. A takie rozwiązania są kuszące dla wykonaw
cy, bo łatwiej i szybciej można pracę zakończyć i zaro
bić pieniądze mniejszym wysiłkiem.

Uzgadnianie szczegółów naprawy, czasami bardzo 
drobiazgowe, może zostać na przykład zniweczone 
przez lekkomyślne użycie współczesnej, przenośnej pi
ły łańcuchowej, którą posługują się dzisiejsi cieśle. 
„Pan konserwator sobie, a my i tak wiemy lepiej, jak to 
zrobić” - takie stwierdzenie „fachowca” przekonuje 
także parafian i usprawiedliwia późniejsze niszczyciel
skie działania. Niestety, okazuje się często, że nadzór 
konserwatorski musi być stały. Nie może być to zaba
wa „w kotka i myszkę”, w której każda nieobecność 
konserwatora wykorzystywana jest po to, aby uprościć 
sobie robotę, oszukać, zrobić po swojemu itd. Nega
tywnych przykładów nie brakuje, a okazji w czasie prac 
remontowych jest wiele. Dlatego muszą być elimino
wane firmy, które nie rozumieją bądź nie chcą zrozu
mieć wymogów konserwatorskich. Przy przetargach 
należy więc dokładnie sprawdzać referencje wykonaw
ców. Znana jest skomplikowana sytuacja służb konser
watorskich, ale w wypadku zabytkowych drewnianych 
obiektów o wyjątkowej wartości inspektorzy muszą 
być częściej na rusztowaniach. Jest to trudne zadanie 
w realiach naszego kraju, gdzie pracownicy służby kon
serwatorskiej otrzymują upokarzająco niskie wynagro
dzenia, a powaga Urzędu Konserwatorskiego bywa 
często podważana.

We wnętrzach świątyń przede wszystkim należy 
uszanować to, co stare i zabytkowe. Podniszczone 
sprzęty dają się naprawiać - ławka, konfesjonał, nawet 
ozdobny katafalk warte są odnowienia, gdy są warto
ściowe i autentyczne. Nie wolno wykładać ścian boaze
rią z cienkich, tandetnych deseczek, wykonanych ze 
słabej jakości drewna lub stosować rozwiązań przezna
czonych dla masowego odbiorcy. Wprowadzenie do 
zabytkowego wnętrza pseudonowoczesnych elemen
tów spowoduje, że te najważniejsze, zachowane części 
wystroju historycznego staną się drugorzędne, a samo 
wnętrze będzie zafałszowane. I na odwrót - umiar 
i prosty wystrój może być pięknym tłem dla ołtarzy, 
obrazów i innych starych detali, związanych bezpo
średnio z funkcją świątyni.

Autentyczne zabytkowe drewniane budowle są 
rzadkością w skali światowej. Dopuszczenie do prowa
dzenia robót remontowych bez opracowania szczegó
łowej, spójnej koncepcji konserwatorskiej prac oraz 
bez efektywnego nadzoru może spowodować zastoso
wanie całkowicie przypadkowych rozwiązań, a w efek
cie zniszczenie wartości zabytkowych obiektu. Współ
pracujmy z konserwatorami, spróbujmy zrozumieć ich 
stanowisko i nie utrudniajmy im pracy. Dążą oni do 
przedłużenia bytu zabytkowych drewnianych świątyń, 
które już niedługo będą w ramach zjednoczonej Euro
py stanowiły nasz cenny, bo polski, wyróżnik!

Dominik Mączyński
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Losy kresowych
Nepomuków

urzliwe dzieje wschodnich 
ziem Rzeczypospolitej niosły 
zagładę nie tylko wspania
łym świątyniom i pałacom, 

lecz także współtworzącej kresowy 
krajobraz małej architekturze sakral
nej, niszczonej jako świadectwo naro
dowej i kulturowej tożsamości. Licz
ne niegdyś krzyże, kapliczki, figury 
świętych przeszkadzały i gorliwym 
carskim urzędnikom, i zaciekle wal
czącym z religią sowieckim komisa
rzom. Wiele przepadło bezpowrotnie, 
te zaś, które przetrwały, często mogą 
się poszczycić losami nie mniej dra
matycznymi niż ludzkie. Dotyczy to 
również wizerunków św. Jana Nepo
mucena, którego kult z Czech po
przez kraje habsburskie (ze Śląskiem 
włącznie) rozpowszechnił się w Euro
pie. Także na Kresach, gdzie sięgał po 
Kamieniec Podolski, Kijowszczyznę, 
Witebsk, Połock i daleką Żmudź.

Od mniej więcej 250 lat w centrum 
podwileńskich Trok stoi wysoka mu
rowana kolumna z drewnianą rzeźbą 
św. Jana Nepomucena. Wzniesiona na 
czworościennej podstawie, pierwot
nie miała u szczytu sześcienny cokolik 
pod figurę. Ze względu na brak iko
nografii nie wiemy, czy święty od po
czątku znajdował się w czteroarkado- 
wej celce, czy raczej nakryty był dasz
kiem na czterech prętach (jak w nie
odległych Ejszyszkach). Według starej 
legendy Odyniec, w połowie XVIII w. 
właściciel Zatrocza, płynął łodzią 
przez jezioro Galwe, gdy zaskoczyła 
go gwałtowna burza. W obliczu 
śmierci wezwał na pomoc św. Jana Ne
pomucena, patrona tonących, i szczę
śliwie dotarł do brzegu. Wkrótce wy
stawił na rynku, niedaleko brzegu je
ziora, kolumnę z figurą, a świętego 
uznano za patrona Trok. Po upadku 
powstania styczniowego miejscowy 
komendant policji, isprawnik Cecura, 
rozkazał usunąć czczony wizerunek. 
Nikt z wielonarodowej trockiej spo
łeczności, żaden z Polaków, Litwinów, 
Karaimów, Tatarów, Żydów, nawet

Rosjan - staroobrzędowców, nie 
chciał uczestniczyć w świętokradz
twie. Gdy zaś pewien zdrajca-katolik, 
znęcony wysoką nagrodą, wszedł na 
drabinę i zamachnął się toporem, 
spadł i złamał nogę. W końcu figurę 
strącili Kozacy (niszcząc zarazem ów 
daszek lub celkę), po czym wrzucili ją 
do jeziora. Podobno pomagał im syn 
isprawnika - i wkrótce utonął. Wie
rzono też, że póki święty nie wróci na 
miejsce, jezioro Galwe co rok pochła
niać musi jedną ofiarę.

1. Kolumna w Trokach przed rekonstrukcją 
ok. 1930 r.

2. Trocki św. Jan Nepomucen w roku 2000

Na opustoszałej kolumnie Rosjanie 
umieścili pionową płytę z malowaną 
na blasze litewską Pogonią, herbem 
guberni wileńskiej. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości dodano 
powyżej metalową sylwetkę herbowe
go Orła. O pierwotnej funkcji kolum
ny często nie pamiętano, nazywając 

ją imieniem Zygmunta III. Dopiero 
w 1935 r., z inicjatywy burmistrza, 
płk. Zajączkowskiego, przystąpiono 
do rekonstrukcji. Na kolumnie z po
większoną po usunięciu cokolika gło
wicą wymurowano kapliczkową cel
kę, nakrytą daszkiem namiotowym 
z kutym krzyżem; figurę św. Jana Ne
pomucena wyrzeźbił Stanisław Hor- 
no-Popławski z Wilna. Jesienią ko
lumnę poświęcił proboszcz trocki, ks. 
Henryk Hlebowicz, później kapłan- 
-męczennik, beatyfikowany w War
szawie 13 czerwca 1999 r. Historia 
lubi się powtarzać: około 1960 r. na 
polecenie władz sowieckich figura zo
stała nocą usunięta i utopiona w je
ziorze. Mówiono, że jeden ze spraw
ców powiesił się, a inny został kaleką. 
Na szczęście pracownicy trockiego 
muzeum wyciągnęli świętego z wody 
i ukryli w magazynie w piwnicach 
zamku. W celce zainstalowano zegar 
z czterema tarczami, ale każda uparcie

wskazywała inną godzinę. W 1969 r. 
kolumnę odnowiono, ustawiając 
w celce pseudoludową rzeźbę rycerza 
- strażnika. W 1990 r., już w niepod
ległej Litwie, ocalony św. Jan Nepo
mucen wrócił na swoje miejsce i pod 
nowym, pięknym krzyżem patronuje 
jak dawniej Trokom.

Zmienne koleje losu przechodziła 
także figura św. Jana Nepomucena 
w Nieświeżu. W drugiej połowie XIX 
w. ufundowała ją księżna Maria z Ca- 
stellanów Radziwiłłowa, zapalona 
odnowicielka Nieświeża. Przed bramą
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na groblę wiodącą do zamku, na nie
proporcjonalnie dużym czworościen- 
nym cokole stanęła dobrej klasy 
osiemnastowieczna rzeźba świętego, 
wykonana z wapienia. Jej pochodze
nie pozostaje nieznane. Cóż, księżna 
Maria, bliska przyjaciółka cesarza 
Wilhelma I, która ślub brała w Żaga
niu, a nasiona drzew do nieświeskie- 
go parku przywoziła wprost z Berlina, 
mogła ją sprowadzić choćby z Dolne
go Śląska. W 1918 r., po zajęciu Nie
świeża przez bolszewików, jakiś czeki- 
sta odrąbał figurze głowę i wrzucił do 
stawu. Wydobyta przez mieszkańców

3. Św. Jan Nepomucen w Nieświeżu 
ok. 1925 r. 

(zdjęcia: 1, 4, 5 - Jarosław Komorowski)

i przechowana przez M. Kruhlika, po 
1920 r. została przymocowana za po
mocą metalowego pręta. Z kolei 
w 1939 r. żołnierze sowieccy zrzucili 
rzeźbę z cokołu (później rozebrane
go), a głowa świętego ponownie od
padła. Wspaniały proboszcz nieświe- 
ski, ksiądz Grzegorz Kołosowski, za
bezpieczył rozbitą figurę. Korpus, 
przez kilkadziesiąt lat ukryty w dzwon
nicy kościoła Bożego Ciała, ostatnio 
został wydobyty i ustawiony pod mu- 
rem. Głowę przechowuje zakrystian 
w przykościelnej kaplicy św. Rocha. 
Uszkodzenia są znaczne - świętemu 
brak części twarzy i szyi, prawej ręki, 
stóp i fragmentu opartego na lewym 
ramieniu krucyfiksu. Planowaną re
stauracją figury winien zająć się spe
cjalista, bo najlepsze nawet intencje 
bez profesjonalnych umiejętności 
w tym wypadku nie wystarczą. Histo
ria św. Jana Nepomucena z Nieświeża 
dobiegłaby w ten sposób szczęśliwego 
końca.

Jarosław Komorowski
4.5. Gtowa (4) i tutów (5) nieświeskiej figury
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Głogów
- przywracanie historii

logów - to miejscowość na 
obszarze plemiennym Dzia- 
doszan, położona w miejscu, 
w którym droga prowadząca 

z zachodu do Poznania przekraczała 
Odrę. Było to ułatwione, gdyż rzeka, 
podzielona na liczne odnogi, wy
kształciła tutaj kilka wysp. Na naj
większej, na zachód od drogi, zbudo
wano otoczony drewnianym wałem 
gród z kościołem. Nazwa Ostrów 
Tumski mogła się przyjąć dopiero 
około połowy XIII w., gdy jednona- 
wowy kościół zastąpiono trójnawo- 
wym i zaczęto w nim chować miej
scowych władców. Murowany zamek 
w drugiej połowie XIII w. postawio
no na przeciwnym, lewym brzegu 
Odry, również przy tej starej drodze. 
Wiązało się to z lokacją w 1253 r. 
miasta gotyckiego. Przyjmuje się, że 
Głogowem, który przeciwstawił się 
wojskom niemieckiego cesarza Hen
ryka V w 1109 r., był gród na wyspie 
i w czasie oblężenia głogowianie cho
dzili z procesją wokół grodowego ko
ścioła.

Późnoromańskie fragmenty były 
widoczne w kościele kolegiackim Naj
świętszej Panny Marii jeszcze przed je
go zniszczeniem w 1945 r. Były to 
przede wszystkim kapitele i bazy fila
rów łuku tęczowego, które zachowały 
się mimo ogromnych zniszczeń świą
tyni. Zapewne to skłoniło Tadeusza 
Zagrodzkiego do podjęcia badań w la
tach 1952 i 1954. Odsłonił on w pre
zbiterium, w odległości od tęczy rów
nej jego rozpiętości, wieloboczną 
główną absydę, a także zauważył, że 
od południa przytykało do niej pro
stokątne pomieszczenie, zapewne za
krystii. O wynikach prac Zagrodzki 
pisał w ^Ochronie Zabytków”, a Zyg
munt Swiechowski uwzględnił je 
w swoich katalogach budownictwa 
romańskiego. Można je też znaleźć 
w monumentalnej Sztuce polskiej 
przedromańskiej i romańskiej do 
schyłku XIII wieku przygotowanej 
w Instytucie Sztuki PAN, a wydanej 
w 1971 r.

Następne badania podjął Tadeusz 
Kozaczewski, zapewne z obawy, że za-

1. Położenie głogowskiego Ostrowa 
Tumskiego: 1 - kolegiata i gród z X-XIII w. 
(według Zenona Hendla)
2. Romańskie relikty znalezione w kolegiacie

powiadane prace konserwatorskie ma
jące utrwalić ruiny kościoła uniemożli
wią w przyszłości takowe. Prowadził je 
w latach 1964-1966, 1968-1969 
i w 1971 r. Kozaczewski opublikował 
wyniki badań z lat 1964-1965 i z 1966 
r., w maszynopisie zachowało się spra
wozdanie za 1971 r. Niestety, nie uda
ło się piszącemu dotrzeć do rysunków 
dokumentujących odkrycia, a i opisy 
tego, co odkrył Kozaczewski, nie były 
wystarczająco dokładne, aby mogły 
stać się podstawą do przygotowania 
dokumentacji prowadzącej do ochro
ny znalezionych resztek. Niemniej jed
nak można się było dot ńedzieć, że od
nalazł on mury fundamentowe dwóch 
grodowych, jednoprzt strzennych ko
ściołów, z których młodszy nałożył się
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3. Romańskie mury przed zbudowaniem 
krypty

4. Fragment absydy młodszego kościoła 
pod kryptą

(7ys. Stanislaw Radomski, 
zdjęcia: Olgierd Czerner)

na starszy. Wśród warunków sformu
łowanych przez wojewódzkiego kon
serwatora zabytków w Legnicy 
w 1988 r. było żądanie zapewnienia 
ochrony i możliwości udostępniania 
romańskich resztek. Tymczasem nie 
były one dokładnie znane i nie pozo
stało nam nic innego, jak ponownie 
odkopać to, co już raz było odkryte.

Ponowne odkrywanie nastąpiło 
w latach 1995-1996 i w 1998 r. 
w trakcie odbudowy kolegiaty. Od
słonięto wówczas część murów fun
damentowych kościoła o wewnętrz

nej rozpiętości około 6,30 m i długo
ści nawy 8,5 m. Jego mur południowy 
był dość znacznie zniszczony wkopa- 
mi pod fundamenty filarów między- 
nawowych południowego rzędu od
budowywanego kościoła. Zniszczony 
był również południowy filar tęczo
wy. Wewnętrzna rozpiętość zachowa
nej prawie całkowicie absydy ma oko
ło 4,5 m i tyle samo jej głębokość. 
Mur zachodni zachowany jest 
w 60%. Oś tego małego kościoła jest 
nieco przesunięta ku południowi 
w stosunku do osi kościoła odbudo
wywanego. Grubość odsłoniętych mu
rów z wielkich głazów narzutowych, 
w wyższych partiach nieco mniejszych, 
wynosi od 1,80 do 2,20 m; były 
one spojone słabą zaprawą glinowo- 
-wapienną.

W odległości około 1,2 m od we
wnętrznego lica zachodniej ściany, 
kiedyś w poprzek całego kościoła, 
przebiega mur o grubości 1,1 m, rów
nież kamienny, będący jak się zdaje 
podporą zachodniej, wewnętrznej 
empory. W narożu północno-zachod
nim kościoła znajduje się dostawiony 
do pozostałych murów kamienny 
fundament z kamieni ułożonych na 
sucho, niewiadomego przeznaczenia.

Prace badawcze prowadzone w 1998 r., 
przede wszystkim w drugim przęśle ko
legiaty, pozwoliły znaleźć niewielkie 
resztki czworokątnej budowli, ustawio
nej na osi już odkrytych murów, czyli 
od niej starszej. Ponieważ jednocześnie 
w przęśle prezbiterialnym odsłonięto 
resztki wcześniejszej kamiennej absydy, 
mamy do czynienia z resztkami dwóch 
jednoprzestrzennych kościółków. Wy- 
daje się, że do starszego należą resztki 
budowli czworokątnej i resztki absydy 
pod prezbiterium. Kościół ten był węż
szy od odkrytego i dlatego zapewne zo
stał w swej środkowej części całkowicie 
zniszczony przy stawianiu drugiego ko
ściółka, nieco szerszego i krótszego. 
Nie można stwierdzić czy drugiemu 
kościołowi towarzyszyła czworokątna 
wieża z pierwszego, czy na odkrytych 
nikłych jej resztkach stały kamienne 
mury, czy też są to resztki podstawy 
pod drewnianą dzwonnicę. Nie znala
złem żadnych detali ani obrobionych 
ciosów, wydaje się więc, że kościoły 
w wyższych partiach były również zbu
dowane z mniejszych kamieni narzuto
wych, jakich wiele znajduje się w fun
damentach ceglanej kolegiaty. Z badań 
archeologicznych wiadomo, że drew- 
niano-ziemny wał grodu przebiegał 

w poprzek prezbiterium kolegiaty, 
mniej więcej w połowie jego długości. 
Kościoły były więc zbliżone absydami 
do jego wewnętrznego lica. Biorąc pod 
uwagę istnienie w młodszym empory, 
należy domyślać się usytuowania bu
dowli rezydencjonalnej na zachód od 
kościołów, we wnętrzu grodu. Na jej 
istnienie nie ma żadnych potwierdzeń, 
ale też jej dotąd nie poszukiwano. Naj
wcześniejsza znana data odnosi się do 
1109 r. i wtedy istniał już pierwszy ko
ściół. Budowę drugiego można łączyć 
z dwiema różnymi datami. Niemiecki 
historyk kolegiaty w Głogowie pisze, 
że jakaś poprzedzająca ją świątynia 
spaliła się w 1152 r., a o zniszczeniu 
grodu napisano w dokumencie z 1157 
r. Budowa drugiego kościoła nastąpiła 
według Kozaczewskiego w 1163 r., 
ogólnie - w trzeciej ćwierci XII w. 
W tym czasie Głogów był siedzibą 
kasztelana, więc kościół, którego absy
da niemal dotyka murów tęczy cegla
nej późnoromańskiej kolegiaty, mógł 
być jeszcze używany w momencie roz
poczęcia jej budowy. Budowę wielkiej, 
ceglanej, zamierzonej jako trójnawowa 
kolegiaty rozpoczęto przed 1203 r., 
bowiem w tym roku zmarł książę Kon
rad I Głogowski, syn Władysława II 
Wygnańca i został pochowany w kole
giacie.

Niezawinionym przez nikogo nie
szczęściem był fakt wlania się do wy
kopów z murami odkrytych kościołów 
wody w czasie powodzi w 1997 r. 
Wówczas już zbudowane były mury 
północny i południowy zaprojektowa
nej krypty, a nawet postawione szalo
wania i zrobione zbrojenie stropu, ma
jącego tę kryptę przekrywać i dźwigać 
posadzkę restaurowanej kolegiaty. Sto
jąca dość długo woda rozmyła ze
wnętrzne warstwy zaprawy łączącej ka
mienie romańskich fundamentów ko
ściołów. Po ustąpieniu wody i napra
wieniu szalunków wykonano strop, 
a w 1999 r. zachodnie partie krypty 
i prowadzące do niej schody. Odkryte 
mury znajdują się więc obecnie w wy
konanej dla ich ochrony krypcie.

Nasuwa się następująca refleksja. 
Odkryte w głogowskiej kolegiacie ro
mańskie mury - to świadectwo histo
rii nie tylko Głogowa, ale i Polski. 
Tymczasem o tym, co dzieje się na za
chodnich „kresach”, że przywraca się 
tam nasze dzieje sprzed 900 lat, wie 
tak niewielu mieszkańców naszego 
kraju...

Olgierd Czerner
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Uroki baroku
e względu na wojny religijne 
barok na terenie Śląska za
czął się nieco później niż 
w innych krajach tego zakąt

ka Europy. Wydarzeniem przełomo
wym stało się zakończenie w 1648 r. 
wojny trzydziestoletniej, które za
owocowało stopniową odbudową ży
cia gospodarczego oraz nawiązaniem 
ożywionych kontaktów z Europą po
łudniowo-zachodnią, utrzymujących 
się także w XVIII w. Czas pokoju stał 
się dla przedstawicieli tutejszej szlach
ty i magnaterii czasem odbudowy 
i przebudowy swych rezydencji zgod
nie z panującą wówczas modą. Na 
Śląsk zaczęli przybywać z Pragi, 
Wiednia i innych znanych ośrodków 
kultury europejskiej budowniczowie 
z nowymi koncepcjami twórczymi, 
które ulegając później pewnym mo
dyfikacjom, stawały się inspiracją dla 
architektów z terenów Rzeczypospo
litej. Wszystko to spowodowało, że 
śląski barok pomimo pewnej odręb
ności był silnie związany z dokona
niami architektonicznymi tego same
go okresu w krajach ościennych, 
m.in. na Morawach, w Czechach, Au
strii, a przede wszystkim w Polsce. 
Nieprzypadkowo więc śląska archi
tektura tego okresu może się poszczy
cić wieloma wybitnymi osiągnięciami 
zarówno na polu budownictwa sa
kralnego, jak też i świeckiego.

Jednym z wczesnych przykładów 
zastosowania zdobyczy, architektury 
barokowej na terenie Śląska Opol
skiego jest pałac w Zyrowej, wiosce 
położonej u podnóża Góry Św. Anny. 
Pałac zbudowany w latach 1631- 
-1644 z inicjatywy Melchiora Ferdy
nanda von Gaschin, starosty księstwa 
opolskiego, reprezentuje typ założe
nia zamkniętego, z wewnętrznym dzie
dzińcem otoczonym trzema skrzydła
mi niższymi, a od północy ograniczo
nym trójkondygnacyjnym budynkiem 
głównym. Skrzydło południowe, jed
nopiętrowe i jednotraktowe, zwróco
ne w kierunku dojazdu do rezydencji, 
flankowane jest ośmiobocznymi basz
tami narożnymi krytymi wysokimi 
hełmami. Oś założenia wyznacza 
czworoboczna wieża usytuowana nad 
bramą wjazdową, znajdującą się w tym

Z
skrzydle. Okna pierwszego piętra 
w fasadzie mają opaskowe obramo
wania i wstawione są w ślepe arkady 
wsparte na toskańskich pilastrach. 
Zamykająca dziedziniec pałacowy od 
wschodu ściana parawanowa z prze
jazdem oddziela tenże dziedziniec od 
dziedzińca gospodarczego, otoczone
go oficynami, kuchnią i stajniami. 
Projektant pałacu nie jest znany, jed
nak zastosowane rozwiązania archi
tektoniczne pozwalają historykom 
sztuki przypuszczać, że był on z po
chodzenia Włochem, pracującym 
uprzednio w Austrii lub w Niem
czech. Pałac w Zyrowej ulegał wielo
krotnie przebudowom, dzisiejszy wy
gląd zawdzięcza rebarokizacji doko
nanej na przełomie XIX-XX w. przez 
ród von Francken-Sierstorpff. Obec
nie ten piękny barokowy pałac oto
czony parkiem nie ma gospodarza 
i wystawiony jest na sprzedaż.

Z kolei w latach 1677-1683 na 
zlecenie Jerzego Krzysztofa Prósz- 
kowskiego dokonano przebudowy 
renesansowego, zniszczonego przez 
Szwedów w 1644 r. zamku w Prósz
kowie. Pracami kierował pochodzący 
prawdopodobnie z okolic Mediolanu 
architekt Giovanni Seregni. Budow
niczy ten, wcześniej związany z grun
towną modernizacją gotycko-rene- 
sansowej rezydencji Cołlonów w nie
zbyt odległym Toszku, nie miał w Prósz
kowie łatwego zadania. Skrępowany 
pozostałościami starszego założenia, 
Seregni dobudował do skrzydła fron
towego dwie wieże, które przesunię
te ku środkowi budynku pozbawione 
są charakteru flankującego. Obronny 
charakter mają natomiast wysunięte 
silnie do przodu alkierze-ryzality, 
znajdujące się po obu stronach skrzy
dła czołowego. Nie obyło się bez 
zmian w obrębie dziedzińca we
wnętrznego. Dotychczas otwarte ko
lumnowe krużganki zamurowano, 
a na ich miejsce wprowadzono silnie 
spłaszczone łuki podparte toskański
mi filarami. Giovanni Seregni zajął 
się też dekoracją wnętrz prószkow- 
skiego zamku (można ją oglądać do 
dnia dzisiejszego) i prawdopodobnie 
zaprojektował miejscowy kościół, 
wzniesiony w latach 1687-1688. Za 

czasów Prószkowskich i ich spadko
bierców Dietrichsteinów w północ
nej oficynie zamku mieściła się jedna 
z najsłynniejszych w Europie manu
faktura fajansu. W 1783 r. całe zało
żenie odsprzedano królowi pruskie
mu Fryderykowi II. Do zakończenia 
działań drugiej wojny światowej 
w zamku miały swoją siedzibę różne 
instytucje, m.in. renomowana Akade
mia Rolnicza. Obecnie znajduje się tu 
Dom Pomocy Społecznej dla Doro
słych Upośledzonych Umysłowo, 
a sam budynek znajduje się w do
brym stanie.

Wzory włoskiego baroku zastoso
wano podczas przebudowy rezydencji 
Posadowskich w Chrzelicach, która 
nastąpiła po 1694 r. Położonemu na 
kępie wśród mokradeł gotyckiemu 
zamkowi, zbudowanemu prawdopo
dobnie przez książąt opolskich, nada
no formę trójskrzydłowego założenia 
pałacowego, zwróconego na sposób 
włoski w kierunku ogrodu. Niestety, 
obecnie to założenie jest już stosunko
wo mało czytelne, bowiem do dnia 
dzisiejszego zachowały się jedynie jego 
ruiny.

W Turawie - miejscowości letni
skowej położonej nad brzegiem Jezio
ra Turawskiego - wznosi się pałac 
zbudowany w latach 1728-1730 dla 
Marcina Scholza von Lówencrona, 
prawdopodobnie według projektu 
opolskiego architekta Adama Tent- 
scherta. Budowniczy ów zastosował 
tu typowy dla XVII w. schemat, pole
gający na tym, że bryłę budynku trak
towano jako zwarty, zróżnicowany je
dynie płytkimi ryzalitami blok, który 
w Turawie jest dodatkowo ożywiony 
przez dostawioną do elewacji bocznej 
trójkondygnacyjną wieżę nakrytą ba
rokowym hełmem. Pomimo że w la
tach sześćdziesiątych XX w. pałacowe 
wnętrza zostały przebudowane i do
stosowane do potrzeb mieszczącego 
się tu Domu Dziecka, ich układ prze
strzenny koordynowany przez głębo
ką sień wciąż jest jeszcze częściowo 
czytelny. Zachował się neorokokowy 
wystrój sali balowej z rzeźbionymi, 
złoconymi drzwiami dębowymi, stiu- 
ki w sali kredensowej, neorokokowe, 
marmurowe kominki oraz kilka boga
to zdobionych pieców kaflowych. 
Ciekawostką jest fakt, że sierociniec 
w pałacu mieści się już od 1937 r., 
kiedy ostatni jego właściciele - rodzi
na von Garnier - przeznaczyli go wła
śnie na ten cel.
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Zupełnie inaczej przedstawia się 
sytuacja pałacu w Lewinie Brzeskim, 
który pozbawiony opiekuńczego du
cha popada w coraz większą ruinę. Za
łożenie to wzniesione w 1722 r. dla 
Ottona Leopolda Beesa, przedstawi
ciela jednego z najstarszych śląskich 
rodów, reprezentuje typ założenia trój- 
skrzydłowego. Fasada jest tu trzynasto- 
osiowa, a dodatkowym jej wzbogace
niem stał się usytuowany na osi środ
kowej pseudoryzalit z balkonowym 
portalem. Podobny pseudoryzalit oraz 
dodatkowo jeszcze dwa na obu osiach 
skrajnych odnajdujemy w elewacji 
ogrodowej. Do zespołu pałacowego 
należą jeszcze oficyny z pierwszej po
łowy XIX w., park krajobrazowy oraz 
murowane ogrodzenie z uroczymi, 
dziś już niestety mocno zniszczonymi 
barokowymi bramkami.

Tymczasem w niezbyt odległej od 
Lewina Brzeskiego Mosznej znajduje

1. Elewacja frontowa pałacu w Żyrowej
2. Elewacja frontowa pałacu w Prószkowie
3. Ruiny pałacu w Chrzelicach
4. Elewacja ogrodowa pałacu w Turawie
5. Pałac w Lewinie Brzeskim
6. Elewacja frontowa pałacu w Mosznej

(zdjęcia: Grzegorz Gąsior)

się wzorowo utrzymany, bajkowy za
mek rodziny von Thiele-Winckler. Ta 
na pierwszy rzut oka nie mająca nic 
wspólnego ze sztuką barokową rezy
dencja ma dobrze zachowaną oś, pod
kreśloną starą parkową aleją lipową 
i ciągnącymi się po obu jej stronach 
kanałami. Sam budynek pałacowy - 
to prawdziwy dziwoląg, jednak mimo 
pozorów zupełnego bezładu jego
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układ przestrzenny jest jak najbardziej 
przemyślany. Dwa skrzydła, z których 
jedno wykazuje cechy neogotyku, 
a drugie neorenesansu, ujmują z obu 
stron najniższą część główną usytu
owaną na osi. To właśnie ona stanowi 
najstarszą część całego założenia, a jej 
wygląd odzwierciedla architekturę 
barokowego pałacu, który spłonął 
w 1896 r. To jednopiętrowe, kryte 
mansardowym dachem z lukarnami 
centralne skrzydło pałacu cechuje sy
metria podkreślona osiami okienny
mi. Zarówno w elewacji frontowej, 

jak też i ogrodowej ma ono trójosio- 
we ryzality środkowe zwieńczone 
wieżą z latarnią i iglicą. Spoglądając 
na rezydencję od frontu, zauważa się 
również dwa wydatne ryzality bocz
ne, które są niczym innym, jak tylko 
elewacjami południowymi bocznych 
skrzydeł. Rezydencję można oglądać 
o każdej porze roku, bo zawsze jest 
niezwykle tajemnicza i piękna, a swój 
naprawdę dobry stan zawdzięcza go
spodarzowi, którym jest Wojewódzki 
Ośrodek Profilaktyczno-Sanatoryjny 
w Opolu.

Opisując tych kilka barokowych 
siedzib ziemiańskich z terenu ziemi 
opolskiej, nie wyczerpałem tematu. 
Podobnych przykładów zastosowania 
architektury doby baroku jest na 
Opolszczyźnie jeszcze wiele. Pisząc 
ten artykuł, chciałem jedynie skiero
wać uwagę Czytelników na region, 
który tak dzielnie walczył o zachowa
nie swej odrębności na mapie Polski 
i który obfituje w wiele cennych, god
nych odwiedzenia zabytków.

Grzegorz Gąsior

TAJEMNICZA FIGURA
Nad brzegiem Jeziorki, kilkadziesiąt metrów 

od mostu na drodze łączącej Konstancin z Pia
secznem (przez Chylice) wznosi się zaniedbany 
pomnik. Na kopcu ułożonym z dużych kamieni 
stoi czworoboczny cokół ze ściętymi kantami. 
Na nim umieszczono ośmioboczną kolumnę, 
na której znajduje się żeliwna figura Matki Bo
skiej; figura jest skierowana twarzą w stronę rze
ki. Pomnik zarósł gęstymi zaroślami i sprawia 
wrażenie niekonserwowanego przez kilkadzie
siąt lat. Na cokole wykuto dwa napisy. Jeden 
brzmi: „0 MATKO BOSKA! / PRZEBŁAGAJ SY
NA SWE-/ GO ZA GRZECHY NASZE / I PO
PRZEDNIKÓW NA / SZYCH." Drugi jest napisa
ny z użyciem ówczesnej terminologii inżynier
skiej i głosi, że „LINIJA TA WZNIESIONA / (tu 
wykuto poziomą prostą linię) / NA 126 STOP

ROSSYJ- / SKICH NAD PODŁOGĘ ŻLO- /BÓW 
PRZY WYLOCIE/ DNIA 19 CZERWCA (1 LIPCA) 
/1872 R.”

Czy ktoś z Czytelników „Spotkań z Zabytka
mi" wie, jakie wydarzenie zostało w ten spo
sób upamiętnione? A może jest to swego ro
dzaju punkt wysokościowy? W takim razie - 
gdzie znajduje się punkt odniesienia, położo
ny 38,3 m poniżej owej linii (1 stopa rosyjska 
= 0,3048 m)? Na dnie której doliny (w podło
dze których żłobów) jest on położony?

Andrzej Gutorski

1. Figura Matki Boskiej na kolumnie
2. Napis inżynierski 

(zdjęcia: Andrzej Gutorski)
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Dwa kościoły
iele osób przejeżdża co
dziennie lub prawie co
dziennie przez położoną 
w pobliżu Chojny wieś 

Mętno Małe. Leży ona tuż przy 
uczęszczanej drodze z przejścia gra
nicznego w Osinowie Dolnym. Znaj
duje się w niej zaniedbany i opuszczo
ny kościół, jednak przy odrobinie wy
obraźni można w nim odbyć podróż 
w czasie, cofając się do pierwszej po
łowy XV w.

czytelna jest ta tak chętnie i często 
przedstawiana w sztuce chrześcijań
skiej tragiczna scena. Obok Matki 
Boskiej klęczy czworo fundatorów. 
Wyglądają na dwa małżeństwa: dwie 
kobiety w długich sukniach i dwóch 
mężczyzn w płaszczach z kapturami 
zwisającymi na plecach. Kolory są 
dobrze widoczne i dość żywe, zatar
ciu uległy tylko kontury. Ołtarz oka
lają inne przemawiające do wyobraź
ni średniowieczne sceny: Ostatnia

1.2. Mętno Mate - zrujnowane wnętrze 
kościoła (1) i malowidło św. Krzysztofa (2)

Wnętrze dawno już nieczynnego 
i sprofanowanego kościoła jest 
ozdobione bardzo obecnie zniszczo
nymi malowidłami ściennymi. Suro
we, bielone ściany świątyni przed 
około 500 laty nieznani artyści przy
ozdobili stosownymi do miejsca ob
razami. Po przekroczeniu progu ko
ścioła i spojrzeniu za siebie stajemy 
przed Pietą, której żywe kolory mi
mo uszkodzeń wywierają silne wra
żenie. Z biegiem lat twarz Matki Bo
skiej stała się plamą cielistego różu, 
a rysy zatarły się zupełnie, ale nadal

Wieczerza, Raj, Chrystus w mandor- 
li, Piekło. Na większości obrazów 
malowidła zatarły się, ale nadal do
brze widać diabły zapędzające wyją- 
cych grzeszników w płomienie, 
Ostatnia Wieczerza jest w górnej 
części prawie nieczytelna, pozostał 
obrus na stole i zdobiące go orna
menty w postaci roślinnej wici. 
Ostatnią figurą namalowaną naprze
ciwko wejścia jest nieco pokraczny 
św. Krzysztof z Dzieciątkiem, pozo
stałe malowidła - to dekoracyjne za- 
cheuszki i roślinna wić okalająca ca
łe wnętrze.

Kościół ten jest typową dla okolicy 
budowlą halową z kostki kamiennej 
z cokołem pogrubiającym ściany 
u podstawy. We wnętrzu poza malo
widłami nie pozostało nic z pierwot
nego wyposażenia. Od ponad 3 lat 
brakuje fragmentu dachu, przez co 
deszcz bez najmniejszego kłopotu do- 
staje się do środka, szczególnie nisz
cząc część ściany północnej z malowi
dłem św. Krzysztofa.

Wyobrażenie tego świętego spotkać 
można także w kościele w Chwarsz- 
czanach, między Kostrzynem i Dęb
nem. Po istniejącej tu niegdyś koman
dorii templariuszy pozostał jednona- 
wowy, ceglany kościół o wyraźnie 
obronnym charakterze. Wejście jest 
flankowane przez dwie niewysokie 
koliste wieżyczki z wąskimi strzelni
cami. Trudno byłoby sforsować 
drzwi pod ostrzałem z obu stron. 
W tym kościele od kilku lat odsłania
ne są spod tynku przepiękne freski 
przedstawiające postacie świętych. Są 
oni wyobrażeni w sposób statyczny, 
a rozpoznać ich można po atrybu
tach, trzymanych przez niektórych 
w rękach. Kilka postaci ma też wypi
sane w aureolach imiona, niestety 
bardzo zatarte i trudne do odczyta
nia. Św. Krzysztof wygląda tak, jakby 
dopiero co wymalowali go artyści, 
przybyli tu 550 lat temu, być może 
z zachodniej części Europy. Święty, 
o szczerym obliczu prostego człowie
ka, trzyma na ramionach małego Je
zuska, zaś w ręce krzepko dzierży sę
katy kij. Urocze są szerokie stopy 
świętego i pluskające się wokół nich 
rybki. Wizerunek przypomina pła
skorzeźbę na fasadzie kamienicy 
Krzysztofa Przybyły w Kazimierzu 
Dolnym.

Malowidła w kościele w Chwarsz- 
czanach powstały w pierwszej poło
wie XV w., gdy chwarszczańską ko-
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3.4. Chwarszczany - wnętrze 
kościoła (3) i malowidło 
św. Krzysztofa (4)

(zdjęcia: 
Tomasz Sebastian)

mandorią władali spadkobiercy tem
plariuszy, czyli joannici. Kiedy w Bran
denburgii w połowie XVI w. zatrium
fowało wyznanie reformowane, mu- 
sieli oni odejść ze wsi, a cały majątek 
przejęli urzędnicy księcia Jana Ho
henzollerna, tworząc w tym miejscu 
podległy księciu majątek ziemski. 
Wtedy prawdopodobnie po raz pierw
szy malowidła zostały pokryte war
stwą białego tynku. Zatriumfowała 
ewangeliczna surowość, która tak 
niepokoiła artystów początku XVI w.

Na malowidła te natrafiono przy
padkowo podczas remontu kościoła 
w 1896 r. Później przez kilka lat sta
rannie je odnawiano i konserwowa
no. Informacja o tym odkryciu, 
przedstawiona przez tajnego radcę 
budowlanego i konserwatora pro
wincjonalnego Blutha, ukazała się 
w jesiennym numerze wydawanego 
wówczas w Gorzowie pisma „Schri- 
ften des Vereins fur Geschichte der 
Neumark”. Odnowione malowidła 
zdobiły kościół do końca lat czter

dziestych XX w. Wtedy chwarsz- 
czańscy święci ponownie doświad
czyli ideologicznego ikonoklastyzmu. 
„Niemieckie” malunki znów pokryto 
tynkiem, niszcząc przy okazji manie- 
rystyczny pełnopostaciowy nagrobek 
rycerza Hansa von Rotkircha, którego 
postać w zbroi widać dziś już tylko na 
starych fotografiach. Postacie świę
tych ponownie zostały odsłonięte na 
przełomie lat osiemdziesiątych. Obec
nie trwają prace zabezpieczające.

Tomasz Sebastian

JENIECKI CMENTARZ

Infojna prusko-austriacka w 1866 

r., krótka i krwawa, pozostawiła liczne 
ślady w postaci żołnierskich mogił 
i pomników przede wszystkim w pół
nocno-zachodnich Czechach. Szcze
gólnie wiele znajduje się ich na pogra
niczu z Kotliną Kłodzką, są więc dla 
nas łatwo dostępne. A sporo wśród 
nich tragicznych i zajmujących zara
zem poloników, bo Polaków nie brako
wało ani w jednej, ani w drugiej armii.

Wojenne losy bywają jednak nie
oczekiwane. Przy wyjaździe z Tczewa 
w stronę Skarszew, w centrum poro
śniętej trawą i ogrodzonej platformy 
stoi kamienny obelisk. Pod herbowym

orłem Austrii widnieje napis: „VIRIBUS 
UNITIS! Zur Erinnerung an die wah- 
rend des Feldzuges 1866 in Preussen 
verstorbenen ósterreichischen Krie
ger. Errichtet durch freiwillige Spenden 
der Militair-Veteranen Vereine und der 
Bevblkerung Oesterreichs’ (WSPÓL
NYMI SIŁAMI! Dla upamiętnienia żoł
nierzy austriackich zmarłych w Pru
sach podczas kampanii 1866 r. Wy
stawiony z dobrowolnych składek sto
warzyszeń weteranów wojskowych 
i narodu austriackiego). Jest to więc 
cmentarzyk austriackich jeńców wo
jennych, których wywieziono daleko 
od pola walki i uwięziono w Tczewie,

gdzie zmarli. Nagrobki nie zachowały 
się, ale znane są nazwiska 26 pocho
wanych, obecnie wypisane na tablicy 
informacyjnej kolo obelisku. Zgodnie 
z oczekiwaniem są wśród nich i takie, 
które wyraźnie wskazują na polską 
narodowość żołnierzy cesarza Fran
ciszka Józefa: Klemens Relikowski, 
Bartholomaus Stankowski, Johann 
Kuchta. Uporządkowany cmentarz 
i odrestaurowany pomnik otoczone są 
opieką miejscowych władz i austriac
kiego konsula.

Jarosław Komorowski
(fot. Jarosław Komorowski)
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Lekcje w zagrodzie
uzeum na wolnym powie
trzu w Wygiełzowie poło
żone jest u podnóża Góry 
Zamkowej, porośniętej 

malowniczym lasem bukowym. Las 
objęty ochroną jako rezerwat przy
rody znajduje się pod opieką Juraj
skich Parków Krajobrazowych. Nad 
całą okolicą góruje wieża średnio
wiecznego zamku Lipowiec, wznie
sionego na szczycie góry i zachowa
nego obecnie w stanie trwałej ruiny. 
Będący własnością biskupów kra
kowskich zamek przez blisko pięć
set lat, od około 1295 do 1789 r., 
był miejscem odosobnienia i więzie-

skiej dał w 1968 r. asumpt do roz
poczęcia budowy wygiełzowskiego 
muzeum. Przyjęło ono charakter 
muzeum regionalnego (reprezentuje 
jeden region) upowszechniającego 
tradycyjną kulturę ludową krako
wiaków mieszkających po obu stro
nach Wisły na zachód od Krakowa. 
Jako Nadwiślański Park Etnogra
ficzny w Wygiełzowie muzeum dzia
ła od marca 1973 r., będąc oddzia
łem Muzeum w Chrzanowie. Obec
nie na obszarze ponad 3 ha znajdu
ją się tu 22 obiekty, stanowiące 
przykłady budownictwa drewniane
go. Najstarszym przeniesionym tu- 

chlerz z Kościelca (1798 r.) oraz je
dyna rekonstrukcja w muzeum - 
karczma z Minogi (XIX w.). Obiek
ty te otaczają placyk, rodzaj rynecz
ku, w którego centrum znajduje się 
zabytkowa studnia z Aleksandro
wie. Wśród zabudowań wiejskich 
najokazalszy jest dom sołtysi z Prze- 
gini Duchownej (1862 r.) z bogatym 
wyposażeniem wnętrz w sprzęty, 
głównie z lat dwudziestych XX w. 
W chałupie z Przeciszowa (1843 r.) 
można zobaczyć wiejski warsztat 
szewski, a w domu z Podolsza, któ
re stanowiło niegdyś centrum wikli- 
niarskie, warsztat wikliniarski i eks
pozycję wyrobów z wikliny. Pomię
dzy prezentowanymi w muzeum za
budowaniami gospodarczymi szcze
gólne miejsce zajmują stodoły, np. 
charakterystyczne dla regionu ośmio- 
boczne zrębowe obiekty z Przeciszo
wa i Kaszowa (XIX w). W skład eks
pozycji wchodzą również warsztaty

nia dla duchownych i kacerzy. Wie
ża służyła zarówno za więzienie, jak 
i „celę śmierci” dla nieszczęśników 
skazanych na śmierć głodową. Za
mek, po przejściu na własność skar
bu państwa, do 1849 r. częściowo 
zamieszkany, stopniowo popadał 
w ruinę. W latach 1961-1968 prze
prowadzono w nim prace konser
watorskie i po ich zakończeniu 
obiekt udostępniono zwiedzającym; 
w wieży, stanowiącej wspaniały 
punkt widokowy, ulokowano nie
duże muzeum.

Opracowany w Urzędzie Woje
wódzkiego Konserwatora Zabyt
ków w Krakowie przez dr Hannę 
Pieńkowską program budowy par
ków etnograficznych ziemi krakow- 

taj zabytkiem jest kościół z Ryczowa 
z XVI w. Wraz z dzwonnicą z Nowej 
Góry, wzniesioną w 1770 r., tworzy 
wydzielony, pełen uroku zespół ar
chitektoniczny, stanowiący jeden 
z „żywych” elementów muzeum. 
Piękne kościelne polichromie oraz 
czynne organy tworzą niepowta
rzalną atmosferę dla odbywających 
się tutaj uroczystości. W miejscową 
tradycję wpisały się już śluby czy 
chrzciny w tym kościele.

W zachodniej części muzeum, 
w bezpośrednim sąsiedztwie głów
nego wejścia zlokalizowany jest ze
spół zabudowy małomiasteczkowej. 
Tworzą go: dom podcieniowy z Al
werni (1825 r.), podmiejski dom 
z Chrzanowa (1807 r.), dworski spi- 

rzemieślnicze i zabytki techniki wiej
skiej, olejarnia z Dąbrowy Szlachec
kiej (druga połowa XIX w.) ze stę
pami, drewnianą prasą do wyciska
nia oleju i naczyniami na olej, prze
niesiona z Liszek kuźnia i pocho
dzący z końca XIX w. młyn wodny 
z Sadka.

Od kilku lat muzeum prowadzi 
akcję przenoszenia na jego teren za
bytkowych kapliczek i krzyży przy
drożnych, co chroni sakralną małą 
architekturę przed bezmyślną de
wastacją. Jednak z drugiej strony 
właśnie takie obiekty są nierozer
walnie związane z miejscem, jego 
tradycją i tożsamością, a przenosze
nie ich - to wyrywanie korzeni tra
dycji. Mimo oczywistych trudności
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1. Chałupa z 1855 r. w zagrodzie okólnej 
ze Staniątek
2. Podmiejski dom z Chrzanowa z 1807 r.
3. Chałupa z Przeciszowa z 1843 r.
4. Chałupa z Podolsza
5. Lekcja garncarstwa

(zdjęcia: Małgorzata Drożdż-Szczybura)

bardziej wskazane byłyby działania 
zmierzające nie tylko do ich inwen
taryzacji, ale i ochrony w miejscu 
wzniesienia.

Aktywną działalność popularyza- 
torsko-dydaktyczną prowadzi mu
zeum przez swoiste lekcje muzeal
ne. Ten rodzaj zwiedzania zapocząt
kowało już w latach trzydziestych 
XX w. Nordiska Museet, kładąc 
szczególny nacisk na współpracę 
między szkołami i sztokholmskim 
Skansenem. W Nadwiślańskim Par
ku Etnograficznym w Wygiełzowie 
prowadzone są lekcje plastyki, 
w przeniesionej ze Staniątek zagro
dzie okólnej z XIX w. odbywają się 
zajęcia z tradycyjnego garncarstwa. 
Dla uczestników lekcji muzeum na 

wolnym powietrzu nie będzie już 
martwym zbiorem chałup, w któ
rym nie wolno niczego dotykać. 
Szkoda tylko, że program lekcji do
stępny jest jedynie uczniom szkół 
podstawowych.

W muzeum można korzystać 
z biblioteki etnograficznej i konsul
tacji naukowych, w sezonie letnim 
w kościele z Ryczowa odbywają się 
koncerty Letniego Festiwalu Muzy
ki Organowej i Kameralnej, a na te
renie muzeum liczne imprezy folk
lorystyczne. Do dyspozycji zaintere
sowanych organizowaniem różnego 
rodzaju przyjęć jest również karcz
ma „Zagroda”.

Małgorzata Drożdż-Szczybura
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Z ZAGRANICY

Dom
„Pod Kamiennym

Dzwonem”

D
la każdego odwiedzającego 
czeską Pragę najważniej
szym miejscem dłuższego 
zatrzymania w mieście jest 

niewątpliwie Rynek Staromiejski. 
Wśród zabudowy mieszczańskiej 
z różnych lat znajduje się tu wiele 
renomowanych zabytków, jak go
tycki Ratusz Staromiejski, gotycki 
kościół Tyński, rokokowy pałac 
Goltz-Kińskich i barokowy kościół 
św. Mikołaja. W ostatnich latach 
działalność konserwatorska przy
czyniła się do udostępnienia jeszcze 
jednego zabytkowego obiektu z epo
ki gotyku - domu „Pod Kamien
nym Dzwonem”, usytuowanego we 
wschodniej pierzei rynkowej, mię
dzy pałacem Goltz-Kińskich i arka
dowym budynkiem dawnej szkoły 
Tyńskiej.

Do lat sześćdziesiątych była to 
jeszcze jedna mało wyróżniająca się 
kamienica mieszczańska, której ze
wnętrzny, neobarokowy kształt 
nadany został na przełomie XIX 
i XX w. Rozpoczęte prace remonto
we przy elewacji budynku ujawniły, 
że pod stosunkowo niezbyt dawną 
zewnętrzną powłoką ukryta jest sub
stancja gotycka. Jednak odkrycie to 
było dopiero początkiem długo
trwałego procesu rewaloryzacyjne
go, trwającego około 25 lat, bowiem 
odtworzenie zabytku wiązało się 
z przeprowadzeniem badań i stu
diów historyczno-konserwatorskich, 
ekspertyz technicznych i żmudnych 
prac związanych ze scalaniem odna
lezionych około 12 tysięcy fragmen
tów detali architektonicznych i rzeź
by figuralnej. Wszystko to umożli
wiło odtworzenie na miejscu porta
li, ościeży okiennych, elementów 
sklepień i detali stałego wyposaże
nia. Zajęto się też ratowaniem od
krytego malarstwa ściennego. Po

wykonaniu tych prac przystąpiono 
do opracowywania projektów rewa
loryzacji całości obiektu, następnie 
rozpoczęto roboty budowlano-kon- 
serwatorskie (1980-1987).

Najstarsze fragmenty w podzie
miu i parterze budynku pochodzą 
z XIII w. Ostateczna forma średnio
wiecznego domu ukształtowała się 
jednak w ciągu XIV w. Dlatego też 
myślą przewodnią koncepcji rewa
loryzacji zabytku było w jak naj
większym stopniu przywrócenie sta
nu z tego okresu. Prawdopodobnie 
wtedy dom zajmował większy teren 
niż obecnie i obejmował część par
celi później zbudowanego pałacu 
Goltz-Kińskich. Dominującym ele
mentem w całym zespole była usy
tuowana we wschodniej pierzei ryn
kowej część wieżowa, która otrzy
mała wyróżniającą się formę prze- 
strzenno-plastyczną, zbliżoną do 
rozwiązań pałacowych. Część ta po
wiązana była funkcjonalnie z nieco 
niższymi skrzydłami budynku 
w głębi posesji. Trójkondygnacyjny 
korpus części wieżowej nakryty był 
wysokim dachem klinowym. Elewa
cja od strony rynku otrzymała sta
rannie opracowany wystrój kamie
niarski. Taki kształt zewnętrzny po
twierdzony został na panoramie 
miasta z 1606 r.

We wnętrzu budynku najważniej
sze były pomieszczenia kondygnacji 
piętrowych w części wieżowej. Sala 
na pierwszym piętrze miała charak
ter reprezentacyjny, o czym świad
czą jej rozmiary i ostrołukowe, wy
sokie okna z maswerkami, a także 
odkryte fragmenty dekoracji malar
skiej. Drugie piętro, o podobnej 
wielkości, miało nieco inną dyspo
zycję użytkowo-funkcjonalną. Auto
rzy interesującego studium archi
tektoniczno-historycznego na ten 

temat J. Skabrada i M. Ryki wyka
zali, że było ono podzielone na dwa 
pomieszczenia dostępne z sieni, usy
tuowanej przy wewnętrznej klatce 
zabiegowej. Pomieszczenie od stro
ny ul. Tyńskiej oświetlone było po
trójnym oknem i przykryte drew
nianym, trójprzęsłowym stropem 
kolebkowym, dostosowanym do 
kształtu niszy okiennej. Odkryte 
wgłębienie wokół niszy potwierdza 
zarys tego sklepienia. Poza tym 
w czasie prac badawczych odnale
ziono fragmenty kominka oraz 
przewodów dymowych i to może 
stanowić dowód, że pomieszczenie 
to było ogrzewane i służyło zapew
ne jako sypialnia.

Część wieżowa zachowała się naj
lepiej, natomiast w pozostałych czę
ściach budynku, w skrzydle połu
dniowym od strony ul. Tyńskiej, 
w dobrym stanie przetrwały piwnice 
i dwa pomieszczenia sakralne: na 
parterze i na piętrze, które zapewne 
pełniły funkcję domowych kaplic. Pa
łacowy charakter części wieżowej, 
a także istnienie kaplic wskazują, że 
budynek nie był zwykłą kamienicą 
mieszczańską, lecz należał do znacz
niejszych osób z kręgów możnowład- 
czych, a nawet samej rodziny królew
skiej. Tę ostatnią możliwość potwier
dza odnalezienie dwóch posągów, 
umieszczonych pierwotnie w niszach 
elewacyjnych pierwszego piętra, któ
re po dokonaniu żmudnej rekon
strukcji zidentyfikowano jako torsy 
króla i królowej, prawdopodobnie 
Jana Luksemburczyka i jego żony, 
Eliszki z Przemyślidów. Bardzo wiele 
przemawia za tym, że to właśnie ona 
była inicjatorką budowy rezydencji 
w mieście, gdy po pożarze w 1303 r. 
pałac królewski na Zamku Praskim 
był niezamieszkany. Jednakże okres, 
kiedy dom był w rękach królewskich, 
nie trwał długo. W latach sześćdzie
siątych XIV w. budynek przeszedł 
w ręce właścicieli pochodzących 
z warstw bogatego mieszczaństwa lub 
szlachty, którzy odtąd zmieniali się 
bardzo często. Nowi użytkownicy 
nie dokonywali większych zmian 
w obiekcie, dostosowywali go tylko 
do własnych potrzeb. W tym czasie 
domowe kaplice straciły swoje zna
czenie, ponieważ po zbudowaniu 
nadwieszonej galerii nad ul. Tyńską
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1.2. Widok wschodniej pierzei praskiego 
rynku w 1974 r. - po lewej stronie dom 
„Pod Kamiennym Dzwonem” (1) 
oraz ta sama pierzeja w 1999 r.
(dom po lewej stronie) (2)

właściciele domu korzystali z orato
rium w kościele Tyńskim.

W 1685 r. doszło do barokowej 
przebudowy domu, w czasie której 
w części wieżowej rozebrano wysoki 
dach, a jej gotycka elewacja fronto
wa została pozbawiona wystroju. 
Usuniętych fragmentów elewacji uży
to do licznych zamurowań w budyn
ku. Po 1775 r. wykonane zostały ba
rokowe galerie balkonowe w dziedziń
cu wewnętrznym. W połowie XIX w. 
ponownie przebudowano elewację, 
znacznie ją upraszczając. Dlatego też 
w 1899 r. nastąpiła jej ponowna re
stauracja w formach neobaroko- 
wych. W tej postaci dom przetrwał 
do lat sześćdziesiątych XX w.

Po 1968 r., po przeprowadzo
nych badaniach, przystąpiono do 
stopniowych prac konserwatorskich 
według projektu V Pelzbauera i A. 
Charatovej. Wielki udział w restau
racji odkrytych fragmentów malar
stwa i rzeźby miał konserwator 
Jifi Błażej. Dopiero potem rozpo
częto opracowywanie projektu re
waloryzacji całego zabytku. W trak
cie prac realizacyjnych okazało się, 
że najważniejszym problemem była 
decyzja dotycząca rekonstrukcji ele
wacji od strony rynku. Spośród 
trzech wariantów jej odtworzenia 
żaden nie został wybrany. Ostatecz
nie przyjęto rozwiązanie polegające 
na pozostawieniu w części piętro
wej odkrytej faktury materiału ka
miennego, bez rekonstrukcji detalu, 
lecz z zachowaniem jego autentycz
nych pozostałości. Jedynymi od
tworzonymi elementami były ma- 
swerki okienne, których oryginalne 
części eksponowane są w sali obok 
kaplicy. Na parterze, wobec braku 
odpowiednich źródeł, poprzestano 

na skromnym wystroju z ostrołuko- 
wym otworem wejściowym i pro
stokątnymi oknami po bokach. Na 
podstawie materiałów ikonograficz
nych z początku XVII w. zdecydo
wano się na rekonstrukcję stromego 
dachu klinowego wraz z gzymsem, 
co uzupełniło elewację frontową 
i całą bryłę części wieżowej.

Niezależnie od przewodniej idei 
rewaloryzacji zabytku zdecydowano 
się także na zachowanie później
szych, wartościowych elementów 
budynku. Dlatego konserwacją ob
jęto również renesansowy malowa
ny strop drewniany z XVI w. w sali 
na drugim piętrze w skrzydle połu
dniowym, odkryte fragmenty kla
sycznego malarstwa ściennego na 
tym samym piętrze oraz barokowe 
galerie balkonowe w dziedzińcu we
wnętrznym. Wprowadzono też zu
pełnie nowe elementy, jak główną 
klatkę schodową, łączącą poszcze
gólne kondygnacje budynku.

Odtworzona gotycka rezydencja 
miejska w 1988 r. została przekaza-
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3. Elewacja frontowa i narożnik z wiszącym 
dzwonem

4. Sakramentarium gotyckie w kaplicy na 
pierwszym piętrze

5. Zwornik sklepienia krzyżowego z XIV w.

6. Renesansowy strop drewniany w sali na 
pierwszym piętrze

(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

na do użytkowania Galerii Miasta 
Stołecznego Pragi. Jej symbolem 
jest zachowany w narożniku od 
strony ul. Tyńskiej kamienny dzwon 
pochodzący z XV w. Obecnie budy
nek wykorzystywany jest do organi
zowania wystaw czasowych oraz 
koncertów muzycznych. Na parte
rze, w dawnej kaplicy i przylegającej 
do niej sali urządzona jest stała eks
pozycja odnalezionych detali archi
tektonicznych i rzeźby gotyckiej.

Stanisław Grzelachowski
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Olendrzy w Warszawie
Olendrach, zwanych też Ho
lendrami, a z racji skrajnie 
protestanckiego wyznania - 
mennonitami, w „Spotka- 
Zabytkami” ukazało się już 

wiele artykułów. Między innymi 
w numerze 2 z 1993 r. zamieszczony 
został artykuł Pawła Fijałkowskiego 
poświęcony zapoczątkowanemu w po
łowie XVIII w. osadnictwu olender- 

zwie rodowici Holendrzy stanowili 
tylko nieznaczny ułamek procentu, 
w swym zapale kolonizacji i meliora
cji bagiennych nieużytków w dolinie 
Wisły zatrzymali się na wysokości Ka- 
zunia i Nowego Dworu. Tymczasem 
prawda jest inna, bo osadnictwo to 
sięgnęło w górę Wisły aż do ujścia 
Wieprza, czyli do okolic Dęblina. Ma
terialne ślady działalności Olendrów

niach z

skiemu na północnym i środkowym 
Mazowszu, w dolinie środkowej Wi
sły, od ujścia Skrwy do ujścia Bugo- 
-Narwi. Na tej podstawie może po
wstać złudne wyobrażenie, że owi 
osadnicy, wśród których wbrew na

w tym rejonie już nie istnieją, ale po
zostały świadectwa nazewnicze: na le
wym brzegu Wisły wieś Holendry 
w pobliżu Wilgi, na prawym wieś Ho
lendry Piotrkowskie na północ od 
Kozienic.

1. Krajobraz 
zalewowego 
tarasu Wisty 
pod Warszawą

2. Pozostałość 
porośniętego bzem 
terpu - tu stal 
niegdyś dom

Zachowane do dziś, choć zanikają
ce w błyskawicznym tempie ślady go
spodarki olenderskiej napotkać moż
na natomiast na obszarze obecnej 
Warszawy, na jej południowych obrze
żach, gdzie rozciąga się gmina Wila
nów. Jest to teren dawnej wsi Kępa 
Zawadowska, położonej na tarasie za
lewowym Wisły, pomiędzy jej brze
giem i rzeczką Wilanówką, płynącą na 
tym odcinku równolegle do nurtu Wi
sły. Wieś ta powstała w latach dwu
dziestych XIX w. w wyniku starań Po
tockich, właścicieli Wilanowa i dóbr 
wilanowskich, którzy, dążąc do zago
spodarowania nadwiślańskich nie
użytków, od 1819 r. kilkakrotnie 
sprowadzali na te tereny osadników 
olenderskich. Po wytrzebieniu nad
rzecznych zarośli osadnicy sypali 
sztuczne wzniesienia, tzw. terpy, na 
których wznosili domy podobne do 
żaglowców ustawionych dziobem pod 
wiatr. Były to budowle drewniane 
o stosunkowo niskim (do 2 m), ale 
masywnym zrębie i wyniosłym, dwu
spadowym dachu, dwukrotnie wyż
szym od ścian. Domy zwrócone były 
frontem do Wisły i miały podwójne, 
specjalnie uszczelniane drzwi. Te 
wszystkie konstrukcje - terpy, masyw
ne zręby domu ustawionego krótszą, 
szczytową ścianą w stronę nurtu rzeki, 
wzmocnione drzwi - miały zabezpie
czać olenderską siedzibę przed groź
nym żywiołem powodzi. Podobną 
funkcję, ale w stosunku do pól upraw
nych, pełnić miały wały ochronne na 
brzegu rzeki. W papierach rządcy 
dóbr wilanowskich zachowały się na 
ten temat liczne informacje. Na przy
kład w piśmie z 21 stycznia 1842 r. 
czytamy: „kolonistom grunta nad sa
mą Wisłą będące wpadły w wodę przez 
oberwanie brzegu”. Jeszcze liczniejsze 
są skargi kolonistów na nanoszony 
przez wodę piasek, który pokrywając 
żyzną glebę czynił ją nieurodzajną. 
Dlatego też w 1845 r. przystąpiono do 
sypania wałów. Przedsięwzięcie to 
przewyższało jednak możliwości nie 
tylko pojedynczej kolonii, ale nawet 
właściciela dóbr wilanowskich. Z tego 
powodu kierowały nim i po części fi
nansowały władze państwowe, w tym 
wypadku Urząd Guberni Warszaw
skiej. Poszczególne wsie położone 
w strefie zalewowej zobowiązane były 
zarówno do wnoszenia opłat na ten 
cel, jak i świadczenia pracy. Co jednak 
zastanawiające, dokumenty rządcy 
dóbr wilanowskich informują, że po
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śród wielu wiejskich gromad tamtej 
okolicy, które z entuzjazmem poparły 
projekt rządowy, widząc w nim kon
kretną korzyść, znalazł się jeden wyją
tek: „koloniści Kępy Zawadowskiej 
odmawiają upornie przyjęcia udziału 
w kosztach sypania wału”. I w uporze 
tym pozostali niezmienni aż do zakoń
czenia owych prac w 1860 r., jakby 
oni - najlepsi kultywatorzy nadrzecz
nych mokradeł - nie potrafili docenić 
dobrodziejstwa melioracji. Jan Kazi- 
mierczak, autor rozprawy poświęco
nej warszawskim Olendrom (Kępa Za
wadowska - wieś Olendrów w grani
cach Warszawy, „Rocznik Warszaw
ski”, t. Y 1964) sugeruje, że powodem 
tej dziwnej niechęci mógł być fakt, iż 
wał ochronny przebiegał przez ich te
reny uprawne, znacznie je uszczupla
jąc. Zdarzało się też, że niektóre go
spodarstwa olenderskie znalazły się 
poza wałem od strony Wisły, ich wła
ściciele więc nie mieli żadnego intere-

1915 r. wojska rosyjskie wywiozły 
wszystkich kolonistów w głąb Rosji. 
Okoliczna ludność przejęła wówczas 
uprawę ich pól, płacąc dzierżawę, 
a w 1917 r., gdy wysiedleni zaczęli po
wracać, zwróciła im pola bez żadnych 
zatargów, pożyczając pieniądze na za
gospodarowanie. Harmonia ta zaczęła 
się psuć w latach trzydziestych, gdy 
nad Wisłę dotarły idee nazistowskie, 
znajdując wyznawców wśród niemiec
kich kolonistów. Po zajęciu Polski 
przez hitlerowców prawie wszyscy 
mieszkańcy Kępy Zawadowskiej - jed
ni dobrowolnie, inni pod przymusem 
- przyjęli volkslistę, wielu czynnie słu
żyło na rzecz okupanta. W lipcu 1944 
r., w obliczu zagrożenia ofensywą ro
syjską, ludność osady została ewaku
owana do Niemiec.

Minęło pół wieku i prawie całko
wicie uległ zmianie krajobraz Kępy 
Zawadowskiej. Nie zachował się ża
den olenderski dom z niskimi ściana

wych gałęzi, mające w razie powodzi 
chronić pola uprawne przed nanosze
niem na nie rzecznego piasku.

Na tym płaskim terenie, pokrytym 
nowoczesną podmiejską zabudową, 
starannie uprawionymi polami i ogro
dami, pozostały jednak nikłe ślady 
przypominające o poprzednich gospo
darzach. Uważny obserwator, uzbrojo
ny w nieodzowny zasób wiedzy o olen- 
derskiej gospodarce, będzie mógł prze
żyć tu swoistą przygodę z archeologią 
krajobrazu. Niewysokie pagórki roz
rzucone na idealnie płaskim zalewo
wym tarasie, lekceważone i nierozpo- 
znawane przez innych, będą dla niego 
jedynymi pozostałościami po olen- 
derskich siedliskach, owymi terpami, 
sztucznymi nasypami, na których wzno
siły się kiedyś przysadziste domy z da
chami wyniosłymi, jak maszty żaglow
ców. Kiedy skieruje swoje kroki nad 
Wisłę i przekroczy potężny wał ochron
ny (to drugi, nowoczesny wał, którego 

3. Stary wal przeciwpowodziowy na samym 
brzegu Wisty

4. Relikty zdewastowanego cmentarza 
ewangelickiego w Kępie Zawadowskiej

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

su, aby uczestniczyć w tego rodzaju 
pracochłonnej inwestycji.

Na podstawie analizy nazwisk ko
lonistów z Kępy Zawadowskiej J. Ka- 
zimierczak stwierdził również, że pod 
względem narodowościowym w zde
cydowanej większości byli oni pocho
dzenia niemieckiego i wyznania ewan
gelickiego. Ich współżycie z mieszkań
cami sąsiednich polskich wsi układało 
się poprawnie, a niekiedy nawet przy
jacielsko. Przykładem służyć mogą tu 
wydarzenia z pierwszej wojny świato
wej, kiedy cofające się w sierpniu 

mi i szeroką na przestrzał sienią, 
z podłogą z ubitej gliny. Pozbawione 
konserwacji, zasiedlone przez ludność 
biedną, napływającą ze zburzonej sto
licy, nie miały szans, aby dotrwać do 
naszych czasów. Szczególnie że już od 
lat siedemdziesiątych te urodzajne, 
aluwialne gleby stały się zagłębiem zy
skownego i szybko bogacącego się 
„badylarstwa”, zaopatrującego ogrom
ny warszawski rynek. Widomym świa
dectwem tego bogactwa stały się peł
ne rozmachu i nuworyszowskiej fanta
zji murowane rezydencje. Drewniane, 
wysłużone „rudery” stanowiły jawną 
przeszkodę dla tych inwestycji. Znika
ły więc szybko, jak istniejący jeszcze 
w latach sześćdziesiątych, wzniesiony 
w 1852 r. dom modlitwy, będący rów
nocześnie szkołą o charakterze religij
nym, lub typowe dla olenderskiej go
spodarki płoty plecione z wierzbo

sypanie rozpoczęto w 1942 r.), to na
gle pomiędzy wałem i rzeką odnajdzie 
fragment dawnego „olenderskiego 
krajobrazu”: stare wierzby, zarośla, 
a przy samym brzegu rzeki stary wał 
przeciwpowodziowy, ten sam, który 
wzbudzał niechęć kolonistów z Kępy 
Zawadowskiej. Wracając może jeszcze 
zajrzeć na pagórek, pod kępę bzów, 
otaczających wiekowy kasztan. Odnaj
dzie tam kilka roztrzaskanych nagrob
ków z niemieckimi nazwiskami i zieją- 
ce mrokiem grobowe krypty otwarte 
przez „cmentarne hieny”, które od 
niedawna wraz ze wzrostem kultury 
języka zaczęliśmy nazywać „poszuki
waczami skarbów”. Tak mało czy aż 
tak wiele pozostało po warszawskich 
olendrach? Były wielkie cywilizacje, 
po których pozostało jeszcze mniej...

Zdzisław Skrok
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Legionowe tarcze
śród wielu pamiątek zwią
zanych z walkami Legio
nów Polskich szczególne 
miejsce zajmują tzw. Tarcze 

Legionowe - każdy obywatel mógł 
w nie wbić gwóźdź, wpłaciwszy od
powiednią kwotę na fundusz dla 
wdów i sierot po poległych legioni
stach. Pomysł uczczenia w taki sposób 
walczących żołnierzy zrodził się 
w monarchii austro-węgierskiej pod
czas pierwszej wojny światowej. Akcji 
tej na ziemiach zaboru austriackiego 
i południowego Królestwa patrono- 

wbijanie gwoździ; do października 
1917 r. zebrano około 115 tysięcy 
koron.

Biorąc pod uwagę znaczne koszty 
wystawiania podobnych obiektów 
w pozostałych miastach, zapropono
wano inną formę wyrażania ofiarno
ści społeczeństwa. W sierpniu 1915 r. 
ukazała się odezwa NKN do wszyst
kich mieszkańców Galicji z apelem 
o fundowanie tarcz. W terenie inicja
tywę miały przejąć ekspozytury 
NKN: Powiatowe Komitety Narodo
we, delegacje Departamentu Wojsko-

1. Kolumna Legionów 
w Krakowie 
(akwarela Stanisława 
Tondosa z 1915 r.)

2 STARY SAMBOR. 4 TARNÓW.

2.3.4. Tarcze
z różnych 
miejscowości:
Starego Samboru (2), 
Miechowa (3)
i Tarnowa (4)

wał sprawujący opiekę nad Legiona
mi Naczelny Komitet Narodowy 
(NKN). Pierwszym przedsięwzięciem 
było odsłonięcie 16 sierpnia 1915 r., 
w rocznicę powstania NKN, Kolum
ny Legionów w Krakowie. Projekt 
wykonał znany architekt Franciszek 
Mączyński. Tworzyły ją trzy elemen
ty: cokół z herbami Krakowa, Podgó
rza, Kazimierza i Kleparza, drewniany 
trzon opasany dookoła napisem „Le
giony Polskie” oraz w zwieńczeniu - 
orzeł legionowy na globusie sporzą
dzony z blachy miedzianej i żelaznej. 
Kolumna miała około 5,5 m wysoko
ści, a usytuowano ją na Rynku Głów
nym, naprzeciwko kościoła Mariac
kiego. W dniu odsłonięcia, po doko
naniu wpłat, rozpoczęło się uroczyste 

wego lub Koła Ligi Kobiet. Do za
twierdzania projektów powołano spe
cjalną komisję. Referent dla Tarcz Le
gionowych w NKN, Mieczysław 
Opałek, sprecyzował warunki, jakie 
miały one spełniać. Na każdej powi
nien znaleźć się orzeł legionowy 
i herb danej miejscowości oraz sto
sowny napis; części rzeźbione nie mo
gły być obijane gwoździami, na ich 
umieszczanie należało przeznaczyć 
specjalne płaskie fragmenty. Zaleca
no, aby były one wykonane z drewna 
lipowego, malowane, złocone lub 
o surowej powierzchni. Tarcze te pro
jektowali m.in.: Wojciech Brzega, Ste
fan Filipkiewicz, Antoni Procajło- 
wicz, Jan Skotnicki, Karol Stryjeński, 
a wykonywała je często pracownia Jó

zefa Stręka w Krakowie. Nawiązywa
ły one do wzorów wykształconych 
w heraldyce. Były to więc tarcze 
o formach gotyckich (trójkątnych), 
„hiszpańskich” (równoległe boki, 
dolna część zamknięta lukiem), owal
nych i w różny sposób ukształtowane
go kartusza. Niektóre miały formę 
kola, kwadratu, prostokąta, wielobo- 
ku lub stylizowanego orła.

W związku z uroczystościami ich 
odsłaniania drukowano okoliczno
ściowe afisze i kwity dla ofiarodaw
ców. Rozprowadzano różnego rodza
ju gwoździe - od prostych ćwieków 
żelaznych do ozdobnych i honoro
wych, które w zależności od hojności 
darczyńców wbijano w tarczę. Po wy
pełnieniu gwoździami tarcze przecho
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wywano w lokalach odwiedzanych 
przez ludność lub odsyłano do NKN 
w Krakowie.

Polacy nie poskąpili środków na 
ten cel. W sumie powstało około 80 
tarcz. Fundowały je głównie miasta 
Galicji, m.in. Andrychów, Bochnia, 
Gorlice, Jasło, Kolbuszowa, Lwów, 
Myślenice, Nowy Sącz, Oświęcim, 
Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Wadowice 
oraz kilka miejscowości pod okupacją 
austro-węgierską, m.in. Kielce, Mie
chów, Lublin.

W Chrzanowie wykonano duży 
obiekt dla całego powiatu. Składał się 
on z 88 części wmontowanych w że
lazną kratę w formie orła wpisanego 
w tarczę, którą rozesłano do poszcze
gólnych gmin w celu obicia. W ten 
sposób ludność całego okręgu mogła 
wykazać się ofiarnością. W górnej 
części widniał napis: „Powiat Chrza
nowski Legionom Polskim”. Z kolei 
tarczę Dubiecka ozdobiono alego
ryczną sceną malarską - postać kobie
ty ze wzniesionym mieczem, niżej 
uwolniony orzeł wzbijający się do lo
tu i trzy wieńce (cierniowy, wawrzy
nowy i z róż) symbolizujące losy Pol
ski; wokół tej kompozycji pozosta
wiono obszerne pole do wbijania 
gwoździ. Jasło ufundowało tarczę 
w obramieniu z liści akantu, zwień
czoną legionowym orzełkiem. Na 
środku umieszczono ryngraf z Matką 
Boską Częstochowską i napis „Jasio 
Legionom”. Ciekawym dziełem była 
tarcza Krosna o wysokości około 1,8 
m. Miała formę kartusza o „postrzę
pionych” brzegach, a zwieńczona by

ła rzeźbą orła w koronie w otoczeniu 
gałązek lauru i dębu. Na środku 
umieszczono herb miasta i napis. Jed
ną z ładniejszych była tarcza odsłonię
ta 19 listopada 1916 r. w Starym 
Samborze. Wykonano ją z desek so
snowych, ze złoconymi kwiatonami 
u góry. Główną część zajmował srebr
ny orzeł Zygmuntowski na czerwo
nym polu, a wzdłuż brzegów złote li
tery na niebieskim tle głosiły: „Legio
nom Polskim Ziemia Starosamborska 
1914-1916”.

Kielecką Tarczę Legionów wysta
wiono 19 i 20 grudnia 1915 r. pod
czas kiermaszu zorganizowanego 
przez Ligę Kobiet Pogotowia Wojen
nego. Była ona pierwszą tarczą na te
renie dawnego zaboru rosyjskiego. 18 
grudnia 1915 r. czasopismo „Ziemia 
Kielecka” donosiło: „Tarcza owa 
o szkarłatnym tle jest na 6 stóp wyso
ka i widnieje na niej odwieczne godło 
kraju naszego — orzeł królewski i od
blask dawnej potęgi - Korona Jagiel
lońska”. W numerze z 1 stycznia 
1916 r. pisano: „W ciągu dni: 18, 20 
i 21 grudnia wbito w Tarczę Legiono
wą 563 gwoździe (209 białych po 50 
halerzy, 34 żelaznych po 1 koronie, 
310 drobnych po 30 i 40 halerzy, 10 
mosiężnych po 50 halerzy) na ogólną 
ilość 104 kwitów; dochód wynosi 177 
koron i 60 halerzy”.

Inicjatywę ufundowania Tarczy 
Ziemi Miechowskiej podjęły trzy 
miejscowości: Słomniki, Miechów 
i Proszowice. Odsłonięcie odbyło się 
w Słomnikach 6 sierpnia 1916 r., 
w drugą rocznicę wkroczenia Kom

NIECODZIENNY ZABYTEK

Na rozdrożu w miejscowości Roszki koto Socha

czewa zachowała się hitlerowska wieża obserwacyj
na, postawiona przy granicy między terenami włą
czonymi przez nazistowską administrację do Rzeszy 
Niemieckiej a tzw. Generalnym Gubernatorstwem. 
To zabytek niecodzienny i należy się wielka wdzięcz
ność tym wszystkim, którzy zdecydowali o pozosta
wieniu wieży w całości. Niewiele jest tego rodzaju 
zabytków i to nie tylko w Polsce. Na przykład 
w Niemczech, w czasie niszczenia narzuconego 
tam podziału politycznego, niemal doszczętnie znikł

stawny mur berliński i porozbierano enerdowskie 
ogromne terminale kontroli pojazdów przy autostra
dach oraz inne graniczne urządzenia oddzielające 
oba państwa niemieckie. Jeżeli czegoś w podso- 
chaczewskich Roszkach brakuje, to tylko stosownej 
tablicy informacyjnej, dobrze widocznej z przebie
gającej obok ruchliwej drogi. Praktycznie nikt z prze
jeżdżających nie wie, jak cenny zabytkowy obiekt hi
storyczny mija bez zatrzymania na nim uważniejsze
go spojrzenia.

Lechosław Herz
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panii Kadrowej do Królestwa. Na 
rynku ustawiono ołtarz oraz pawilon 
z tarczą. W uroczystości uczestniczy
li m.in. oficerowie legionowi z Kozie
nic, przedstawiciele Ligi Kobiet, 
miejscowa ludność, duchowieństwo, 
skauci. Po nabożeństwie i okoliczno
ściowych przemówieniach rozpoczę
to wbijanie gwoździ. Jedlicze przygo
towały ukształtowaną architektonicz
nie tablicę wykonaną z drewna topo
lowego o wysokości około 4 m. Na 
dole umieszczono napis „Legionom 
Polskim”, w części centralnej pano- 
plia (pancerz, hełm z pióropuszem, 
skrzyżowane miecze, kopia z propor
czykiem), a w zwieńczeniu zamknię
tym szczytem - Zygmuntowskiego 
orła. W maju 1916 r. w Stanisławo
wie odsłonięto monument nawiązu
jący do krakowskiej kolumny; wznie
siony został według projektu Józefa 
Riegla, profesora miejscowej Szkoły 
Przemyślu Drzewnego. Był to drew
niany obelisk, u góry z rzeźbą orła 
z rozpostartymi skrzydłami. Na pod
stawie znajdował się herb miasta 
i słowa „Gród Rewery Polskim Legio
nom ”.

Po zakończeniu działań wojennych 
planowano przekazanie całego zbioru 
tarcz na wawelski zamek. Niestety, 
nie doszło do tego. Obecnie w Mu
zeum Historycznym Miasta Krakowa 
przechowuje się 12 tarcz, detale z Ko
lumny Legionów z Krakowa i obeli
sku ze Stanisławowa oraz 8 miniatur 
tarcz. Wyjaśnienia wymagają losy po
zostałych obiektów.

Urszula Oettingen
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Zagrożony 
górniczy skansen

opalnia „Guido” w Zabrzu 
powstała w 1856 r., jako wła
sność hrabiego Guido Henkel 

von Donnersmarcka. Drążenia pierw
szego szybu „Barbara” z powodu ku-

W 1887 r. Donnersmarck sprzedał 
kopalnię, jako nierentowną, państwu 
pruskiemu. Zakład przyłączono do 
rządowej kopalni „Kónigin Luise”. 
Wtedy też szyb pogłębiono do głębo- 

wstały szyby „Delbruck”, wydobywa
jące węgiel koksujący. W 1904 r. do
konano podziemnego połączenia tych 
szybów z kopalnią „Guido” i odtąd 
wydobycie odbywało się nowymi szy
bami, szyb „Guido” stanowił główny 
zespół odwadniający, a szyb „Eisen- 
bahn” służył do zjazdu i transportu; 
obok niego rozbudowano kompleks 
budynków socjalnych.

Po pierwszej wojnie światowej ko
palnia „Guido” wraz z szybami „Del
bruck” pozostała po stronie niemiec
kiej. W latach dwudziestych została 
przejęta przez państwowy koncern 
„Preussag”. W tym czasie przeprowa
dzono modernizację obiektów po-

r

rzawki nie ukończono, drugi szyb 
„Concordia” osiągnął w 1859 r. głę
bokość 97 m i w następnym został od
dany do eksploatacji. W latach sie
demdziesiątych XIX w. prowadzono 
już regularne wydobycie parowym 
wyciągiem zainstalowanym przy szy
bie „Guido” (przemianowana „Con
cordia”), którym również prowadzo
no odwadnianie wyrobisk. Obok szy
bu powstała wtedy maszynownia, 
pompownia i kotłownia. W latach 
osiemdziesiątych naprzeciw zakładu 
wydrążono drugi szyb o nazwie 
„Eisenbahn”, nad którym stanęła 
prawdopodobnie wieża basztowa, 
a obok maszynownia, budynek admi
nistracji i kotłowni.

1. Jeden z podziemnych chodników 
skansenu
2.3. Wnętrze dawnej stajni na poziomie
170 m

kości 170 m oraz rozbudowano ko
palnię na powierzchni. W latach dzie
więćdziesiątych po wydrążeniu szy
bów „Rheinbaben” kopalnię „Guido” 
przyłączono do tego zakładu. Wydo
bycie wyraźnie spadło ze względu na 
trudne warunki eksploatacyjne oraz 
węgiel nie nadający się do koksowa
nia (w sąsiedztwie zakładu pracowała 
koksownia „Gluckauf”). W tym cza
sie pogłębiono szyb „Eisenbahn” do 
głębokości 331 m, a w 1901 r. po
wstała nad nim stalowa wieża wycią
gowa. Jednocześnie w sąsiedztwie 
szybu „Guido” wydrążono ślepy szy
bik o tej samej nazwie, łączący pozio
my 170 i 320 m. Na początku XX w. 
na południe od kopalni „Guido” po-
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(zdjęcia: Ariana Gano-Kotula)

4. Kopalniane pompy wodne

mocniczych i socjalnych (kotłownia, 
łaźnia, nowa maszyna elektryczna 
w przebudowanej maszynowni). Szyb 
„Guido” służył sporadycznie do zjaz
du, natomiast wydobycie tym szybem 
unieruchomiono całkowicie, przeno
sząc główny rejon wydobywczy do re

jonu „Delbruck”. Od 1945 r. zespól 
kopalni „Guido” stanowił nieczynny 
rejon kopalni „Makoszowy”. W 1967 
r. utworzono tu Kopalnię Doświad
czalną Węgla Kamiennego „M-300”, 
potem przeprowadzono prace likwi
dacyjne przy szybie „Guido” (wybu
rzenie zabudowy i adaptacja), który 
ostatecznie zasypano w 1976 r. W 1982 
r. uruchomiono w nieczynnych wyro
biskach podziemny skansen jako od
dział terenowy Muzeum Górnictwa 
w Zabrzu, a w 1987 r. kopalnię wpi
sano do rejestru zabytków.

Podziemna trasa turystyczna skan
senu prowadzi przez wyrobiska i ko
rytarze na poziomie 320 m. Po kilku
letnich pracach adaptacyjnych został 
udostępniony w 1990 r. poziom 170 
m. Zwiedzanie obejmuje oryginalne 
wyrobiska górnicze z XIX-XX w. ko
palni węgla kamiennego hrabiego 
Guidona Donnersmarcka. Atrakcją 
turystyczną jest możliwość obejrzenia 
stajni dla koni, zabytkowych maszyn 
i urządzeń kopalnianych, np. pompy 
odwadniającej szwajcarskiej firmy 
„Sulzer” czy kompresora wyproduko
wanego przez zabrzańską hutę „Don- 
nersmarckhiitte”. Ekspozycja usytu
owana została we wnętrzach wielkich 
podziemnych komór. Jej uzupełnie
niem jest trasa prowadząca przez 
chodniki wykute w skale i stanowiące 
rezerwat przyrody nieożywionej. Opra

wę tej specyficznej trasy stanowi ko
nieczność przebrania się przed zjaz
dem w ubrania ochronne oraz wypo
sażenia w lampy górnicze, pochłania
cze gazów i marki kontrolne. W związ
ku z uruchomioną procedurą likwida
cji kopalni skansen jest obecnie nie
czynny. Samodzielnie nie może funk
cjonować z powodu braku oddzielne
go szybu wentylacyjnego oraz wyjścia 
awaryjnego. Pomimo wcześniejszego 
zabezpieczenia finansowego stosow
nym rozporządzeniem Rady Mini
strów, obiekt nie został dostosowany 
do koniecznych wymogów bezpie
czeństwa i funkcjonowania. Właści
ciel zabytkowej kopalni - Gliwicka 
Spółka Węglowa - zamierza pozbyć 
się skansenu „Guido” i już kilkakrot
nie występowała o skreślenie go z re
jestru zabytków. Tymczasem jest to 
wspólne dziedzictwo regionu Górne
go Śląska, pamiątka ostatnich stuleci, 
która jeszcze przez wiele lat będzie 
najbardziej charakterystycznym ele
mentem tutejszego krajobrazu prze
mysłowego. W strategii rozwoju Za
brza skansen wraz z zachowanymi 
obiektami przemysłowymi stanowi 
punkt centralny, wokół którego za
mierza się rozwinąć potężna gałąź tu
rystyki i edukacji. Warto dodać, że 
„Guido” w obecnej formie jest z pew
nością ewenementem w skali Europy.

Ariana Gano-Kotula

Pralka wirnikowa „Frania" pojawi

ła się w polskich domach w 1958 r. 
i byta symbolem „naszej malej stabi
lizacji". Hastem tamtej epoki była ra
cjonalizacja pracy przez wprowa
dzanie nowoczesnych urządzeń, 
w tym również do gospodarstw do
mowych, lecz „Franię” zapropono
wano społeczeństwu raczej jako 
atrakcję. Zaprojektowała ją grupa in
żynierów: Franciszek Gluski, Marian 
Czudec, Czesław Faliszewski i Józef 
Janys, wyprodukowały Kieleckie Za
kłady Wyrobów Metalowych SHL 
przy współpracy Suchedniowskiej 
Fabryki Odlewów oraz Huty Ludwi
ków. Od 1986 r. wytwarzanie pralki 
przejęta Myszkowska Fabryka Na
czyń Emaliowanych „Światowid". 
„Frania” nigdy nie stała się świato
wym hitem, lecz w tamtych warun
kach życia w PRL była przedmiotem 
pożądania wielu obywateli, nawet

„FRANIA”

wyrazem prestiżu, bowiem zaliczano 
ją u nas do zdobyczy XX w., choć na 
Zachodzie urządzenie takie należało 
do bardzo wczesnej fazy postępu 
technicznego.

W tym czasie ciągle jeszcze, 
zwłaszcza na wsi, nie wszędzie do
cierał prąd elektryczny, odstraszały 
jego wysokie ceny. Hamowało to 
szersze upowszechnianie „Frani", 
zresztą jej produkcja była skromna: 
rozpoczęto od 15 tysięcy pralek 
rocznie, aby w 1963 r. wypuścić na 
rynek 210 tysięcy sztuk. Na skutek 
rozlicznych wad „Frania” często się 
psuta, najczęściej w chwili wypełnie
nia jej wodą, proszkiem i brudną 
bielizną, a części zamienne nie były 
łatwe do zdobycia. Jakość technicz
na pozostawiała więc wiele do ży
czenia, jednak pralka uchodziła za 
symbol postępu, gdyż zajmowała 
miejsce tradycyjnej balii. .Najlepiej

wypoczywam, gdy piorę" - reklamo
wała „Franię" kronika filmowa, poka
zując kobietę, która siedziała na 
krześle, założywszy nogę na nogę 
i paląc papierosa, obok włączonej 
do kontaktu pralki.

Wraz z postępem elektryfikacji 
kraju „Frania” wkroczyła do gospo
darstw domowych na wsi, przyno
sząc ulgę w pracy żonom rolników. 
,W niektórych wsiach już trzecia 
część gospodarstw korzysta z nowo
czesnego sposobu prania' - dono
siła prasa ludowa pod koniec lat 
sześćdziesiątych. Dlatego nie spo
sób nie docenić jej roli w polskim ży
ciu. Pomimo ogromnej dumy z po
siadania „Frani", wiele kobiet marzy
ło, żeby zastąpił ją „automat, co 
sam pierze i suszy”.

Hanna Markert

(fot. Wiesław Wudzki)
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racając pewnego razu 
z Przemyśla do Krakowa, 
postanowiłem zboczyć nie
co z drogi i odwiedzić 

Ulucz. Maleńka wioska w zachodniej 
części Pogórza Przemyskiego słynie 
z unikatowej świątyni, o której za
wsze słyszałem i czytałem, że jest naj
starszą - zbudowaną na początku 
XVI w. - drewnianą cerkwią w Pol
sce. Nie tak łatwo dojechać do Ulu- 
cza, jeśli nie posiada się samochodu 
terenowego, ale w końcu zaparkowa
łem ubłoconą skodę u stóp stromego, 
zalesionego wzgórza i rozpocząłem 
wspinaczkę. Po kwadransie, wśród li
stowia, zamajaczyły zarysy pokrytych 
omszałym gontem dachów. Piękno 
architektury i czarowna atmosfera 
miejsca wynagrodziły trud wędrów
ki. Długo chodziłem wokół cerkwi 
i podziwiałem wielką kopułę nad na
wą, strome dachy nad babińcem 
i prezbiterium oraz szerokie podcie
nia wsparte na malowniczych słu
pach z zastrzałami. Najstarsza w Pol
sce - tak, to robiło wrażenie... Po po
wrocie do Krakowa wpadła mi w rę
ce książka, w której wydrukowano 
materiały z konferencji naukowej po
święconej sztuce cerkiewnej diecezji 
przemyskiej. Ku swemu zdumieniu 
przeczytałem tam, że pora zweryfiko
wać poglądy na temat wieku uluckiej 
cerkwi, gdyż metodą laboratoryjną 
ustalono właśnie dokładny rok jej bu
dowy. Nowe datowanie znacznie od
biegało od tradycyjnego i odbierało 
świątyni palmę pierwszeństwa. Re
welacyjna (i rewolucyjna) metoda da
towania zwie się dendrochronologią, 
jej naukowe podstawy wyjaśniono mi 
w krakowskim laboratorium, działa
jącym przy Wydziale Geologii, Geo
fizyki i Ochrony Środowiska Aka
demii Górniczo-Hutniczej.

Dendrochronologia jest metodą 
bardzo dokładnego datowania drew
na - umożliwia określenie roku ka
lendarzowego, w którym drzewo zo
stało ścięte. Metoda ta wykorzystuje 
fakt, że drzewa w klimacie umiarko

wanym wytwarzają w każdym sezonie 
wegetacyjnym nową warstwę tkanki 
na obwodzie. Na przekroju poprzecz
nym pnia widzimy koncentryczne 
pierścienie rocznych przyrostów, 
zwane słojami. Liczba pierścieni 
świadczy o tym, ile lat rosło dane 
drzewo. Już gołym okiem stwierdzić 
można, że słoje różnią się szerokością. 
Wielkość przyrostu tkanki zależy 
wszak od wielu czynników (głównie 
klimatyczno-pogodowych) i w każ
dym roku jest inna. Drzewa tego sa
mego gatunku na pewnym ograniczo
nym terenie wykształcają w danym 
roku mniej więcej podobne słoje. Jeśli 
przebadamy odpowiednio dużą liczbę 
drzew, które rosną (lub rosły w prze
szłości) w pewnym określonym prze
dziale czasowym, na pewnym okre
ślonym obszarze i uśrednimy pomiary 
szerokości ich słojów, które przyrasta
ły w konkretnych latach, to otrzyma
my wzorzec wielkości przyrostów, 
czyli tzw. standard dendrochronolo- 
giczny. Wzorzec, powtórzmy to raz 
jeszcze, sporządza się dla konkretne
go gatunku drzewa, obszaru i prze
działu czasowego. Przykładowo owo
cem wieloletniej pracy dr. hab. Marka 
Krąpca z Akademii Górniczo-Hutni
czej w Krakowie jest standard den- 
drochronologiczny dla dębów rosną
cych na terenie południowej Polski 
w okresie od 1774 r.p.n.e. do dziś. 
Jest to najdłuższy, ale, rzecz jasna, nie 
jedyny wzorzec, jaki opracowano dla 
terenu Polski. Istnieje również kilka 
wzorców dla północnej Polski, a, co 
istotne, ich podobieństwo do standar
dów z południowych rejonów jest 
niewielkie. Datowanie konkretnej 
próbki drewna opisywaną metodą za
czyna się od zmierzenia (z dokładno
ścią do 0,01 mm) szerokości kolej
nych słojów. Zabiegu tego dokonuje 
się za pomocą specjalnego aparatu 
pomiarowego połączonego z kompu
terem, który automatycznie zapisuje 
dane. W wyniku pomiaru otrzymuje
my sekwencję kolejnych wartości, 
którą możemy przedstawić w formie 

wykresu, czyli krzywej dendrochro- 
nologicznej (na osi odciętych mamy 
kolejne lata, a na osi rzędnych - sze
rokości słojów). Następnym etapem 
datowania próbki jest dopasowanie 
jej krzywej do którejś z części standar
du, w czym pomocą służą programy 
komputerowe, ale równie duże zna
czenie ma wprawne oko doświadczo
nego naukowca. Jeśli uda się znaleźć 
zbieżność krzywej dendrochronolo- 
gicznej naszej próbki i fragmentu 
krzywej standardu, to ostatni, naj
młodszy słój badanego drewna wy
znaczy precyzyjnie rok kalendarzowy, 
w którym drzewo przestało rosnąć, 
czyli zostało ścięte. Należy zaznaczyć, 
że nie wszystkie próbki można dato
wać, co wiąże się m.in. z faktem, że 
nie zawsze zachowuje się zewnętrzna 
warstwa drewna, czyli tzw. biel. Z do
świadczenia wiadomo, że do datowa
nia nie nadaje się zwykle około 10% 
próbek, dlatego też dobrze jest pobie
rać przynajmniej kilka próbek z jed
nego obiektu. Trzeba podkreślić, że 
w metodzie dendrochronologicznej 
nie istnieje datowanie z kilkudziesię- 
cioprocentową pewnością. Próbkę da
tuje się albo bardzo dokładnie, albo 
w ogóle nie da się tego zrobić. W Pol
sce dendrochronologia zaczęła się 
rozwijać dopiero w latach osiemdzie
siątych wraz z powstaniem laborato
riów w Krakowie (Akademia Górni
czo-Hutnicza), Warszawie (Akademia 
Sztuk Pięknych), Gliwicach (Politech
nika Śląska, laboratorium już nie ist
nieje) i Toruniu (Uniwersytet Mikoła
ja Kopernika).

Archeolodzy zdążyli już nabrać za
ufania do dendrochronologów i co
raz częściej z nimi współpracują. 
Efektem tej współpracy było dokład
ne datowanie wielu stanowisk 
i obiektów. Posłużmy się spektakular
nym przykładem tzw. mostu gnieź
nieńskiego, który stanowił połącze
nie między lądem stałym a Ostrowem 
Lednickim - grodem, gdzie Bolesław 
Chrobry najprawdopodobniej przyj
mował cesarza Ottona III. Resztki 
mostu wydobyto z dna jeziora i pod
dano analizie. Okazało się, że drzewa 
zużyte do budowy mostu ścięto w la
tach: 961, 962 i 963. Można więc 
uznać, że most zbudowano na przeło
mie roku 963 i 964, w zimie, gdy lód 
umożliwiał prowadzenie robót. Zna
leziono również drewno z drzew 
ściętych w innych latach. Wiadomo 
stąd, kiedy obiekt był remontowany
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1. Cerkiew w Uluczu - 150 lat późniejsza!

2. Kościół w Haczowie - ponad pól wieku 
późniejszy!

3. Kościół w Racławicach Olkuskich
- wieża starsza o 300 lat!

(zdjęcia: Tomasz Ch. Fuerst)

- w latach: 973, 980, 1000, 1015 
i po raz ostatni w 1032 r. Wszystko 
się więc zgadza, gdyż most najwi
doczniej został zniszczony w czasie 
najazdu księcia czeskiego Brzetysła- 
wa I w roku 1038. Trzeba przyznać, 
że precyzja, z jaką dzięki dendro

chronologii zajrzeć możemy w zaka
marki przeszłości, wywołuje spory 
dreszczyk emocji...

Zupełnie inaczej niż archeolodzy 
podchodzą do dendrochronologii hi
storycy sztuki zajmujący się architek
turą drewnianą. Wydaje się, że to 
dość hermetyczne środowisko na
ukowców ciągle nie ma zaufania do 
rewelacyjnej metody albo wręcz nie 
chce w ogóle o niej słyszeć. Przyczyna 
tkwi, być może, w obawie, że pewne 
i dokładne datowanie spowoduje 
swoistą rewolucję w utrwalonych teo
riach i pozornie niepodważalnych 
koncepcjach.

Wróćmy teraz do cerkwi w Uluczu, 
bo jest ona świetnym przykładem 
obalonego mitu. Badania wykazały 
niezbicie, że drzewa, z których po
chodził budulec, zostały ścięte 
w 1658 r. Oparte na tradycji datowa
nie na rok 1510-1517, choć podawa
ne we wszystkich przewodnikach, 
monografiach, a także w wielu opra
cowaniach naukowych (tu czasami 
z zastrzeżeniem: „zapewne pierwsza 
połowa XVII w.”) mija się z prawdą 
o, bagatela, 150 lat!

Z Ulucza niedaleko do Haczowa - 
kolejnej Mekki wielbicieli drewnia
nych świątyń. Zobaczyć tam można, 
jak chce obszerna literatura przed
miotu, najstarszy drewniany kościół 
rzymskokatolicki w Polsce, najpraw
dopodobniej jedyny, który został 
zbudowany jeszcze w XIV w. (niektó
rzy ostrożnie - jak podkreślają - da
tują go na połowę XV w.) i dotrwał 
do naszych czasów. Czy rzeczywi
ście? Również i w tym wypadku den
drochronologia jest bezlitosna. Wyni
ków analiz nie opublikowano jeszcze 
oficjalnie, ale w krakowskim labora
torium zdradzono mi już sekret: naj

starsze partie zrębu haczowskiej świą
tyni pochodzą dopiero z lat 1459- 
-1460. Rodzi się pytanie, czy dendro
chronologia zdolna jest wyłącznie do 
„odmładzania” zabytków. Okazuje 
się, że wcale nie. Czasem bywa od
wrotnie, a za przykład niech posłuży 
bardzo cenny drewniany kościółek 
w Racławicach Olkuskich (powiat 
krakowski). Kościół datowany jest 
przez historyków sztuki na początek
XVI w., natomiast jego wieża na
XVII w. Wyniki analizy próbek drew
na dębowego pobranych z wieży oka
zały się prawdziwą rewelacją. Rok 
1395! Podkreślić tutaj trzeba fakt, że 
na drewnianych elementach wieży 
nie odnaleziono żadnych śladów 
przeróbek czy też powtórnego ich 
użycia. Wniosek nasuwa się więc 
sam: wieżę zbudowano w ostatnich 
latach XIV w. To datowanie nie tylko 
nobilituje skromny olkuski kościółek, 
ale jednocześnie obala traktowane do 
tej pory jak aksjomat twierdzenie, że 
wieże przy drewnianych kościołach 
zaczęto dobudowywać dopiero 
w XVII w.

A więc to rzeczywiście rewolucja - 
zadaj e kłam autorytetom, gmatwa 
dawno już, wydawałoby się, wypro
stowane ścieżki i każę znów zadawać 
pytania. Właściwie to przestaję się 
tak bardzo dziwić, że wielu naukow
ców woli przed nią schować głowę... 
Cieszę się też, że to, tak na dobrą 
sprawę, nie mój problem. Jestem bo
wiem tylko romantycznym nieco tu
rystą i krajoznawcą, który darzy 
piękne drewniane świątynie zawsze 
takim samym sentymentem, bez 
względu na to, czy mają 100 lat wię
cej, czy też mniej...

Tomasz Ch. Fuerst
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w skansenie

W dniu 20 maja 2000 r. 
w Skansenie Ziemi Łowic

kiej w Maurzycach koto Łowicza 
odbyty się obchody dziesięciole
cia działalności Społecznego Ko
mitetu Ochrony Zabytków nad 
Bzurą i jubileuszu 70-tych urodzin 
jego założyciela i prezesa, mgra 
inż. arch. Feliksa Ptaszyńskiego, 
wieloletniego działacza i członka

w obiektywie Wiesława Stępnia”, 
połączoną z prelekcjami na te
mat prezentowanych na wysta
wie obiektów; zainicjowano pra
ce remontowo-konserwatorskie 
kilku obiektów zabytkowych oraz 
upamiętnienie osób zasłużonych 
dla ziem nad Bzurą. Wspólnie 
z Muzeum w Łęczycy organizo
wano konkursy plastyczne dla 

Zarządu Głównego Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami.

Komitet Ochrony Zabytków 
nad Bzurą w trakcie swego ist
nienia podejmował wiele inicja
tyw zmierzających do uświado
mienia lokalnej społeczności 
znaczenia zabytków i obiektów 
kultury znajdujących się na jej te
renie. Organizowano między in
nymi sesje popularnonaukowe 
w Łowiczu i Łęczycy; przygoto
wano wystawę objazdową „Za
bytki nad Bzurą z lotu ptaka

dzieci i młodzieży o tematyce za- 
bytkoznawczej. Ważne znacze
nie mają też szkolenia organizo
wane dla radnych w poszczegól
nych gminach.

Społeczny Komitet Ochrony 
Zabytków nad Bzurą powołany 
został przez Zarząd Główny To
warzystwa Opieki nad Zabytkami 
w 1990 r. w celu podejmowania 
i realizacji społecznych inicjatyw 
dotyczących ochrony zabytków 
nad Bzurą w powiązaniu z ochro
ną krajobrazu kulturowego, i w cią

gu swej działalności wypełnia te 
zadania.

Założyciel Społecznego Komi
tetu Ochrony Zabytków nad Bzu
rą, Feliks Ptaszyński, zarówno 
w czasie swej aktywności zawo
dowej, jak i po przejściu na eme
ryturę zajmuje się ochroną dzie
dzictwa kulturowego. Po skoń
czeniu studiów na Wydziale Ar
chitektury Politechniki Warszaw
skiej (1949-1955) początkowo 
pracował w biurze projektów 
przemysłu szklarskiego, następ
nie w 1957 r. wyjechał do Kosza
lina, gdzie przez 15 lat pełnił 
funkcję wojewódzkiego konser
watora zabytków, później kierow-

senu - Muzeum Wsi Słowińskiej 
w Klukach nad jeziorem Łebsko. 
Po powrocie do Warszawy 
w 1978 r. pracował w Zarządzie 
Pracowni Konserwacji Zabytków, 
a następnie przez 11 lat był Kon
serwatorem Zabytków Miasta 
Stołecznego Warszawy. Po przej
ściu na emeryturę w 1990 r. zajął 
się pracą społeczną i w ramach 
Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami doprowadził do rekonstruk
cji zniszczonego już po wojnie 
pomnika Edwarda M. Ho- 
us’a w Parku Skaryszewskim im. 
Ignacego Paderewskiego w War
szawie, a następnie budowy po
mnika Jana Matejki przy ul. Pu- 

1. Uczestnicy uroczystości 
jubileuszowych

2. Feliks Ptaszyński (w środku) 
ze starostą towickim
- Cezarym Dzierżkiem
i starostą uroczystości
- Wojciechem Siemionem

3. Zespót „Łowiczanie”

(zdjęcia:
1,3- Urszula Derecka,

2 - Jan Derecki)

nika wojewódzkiej pracowni 
urbanistycznej. W okresie pobytu 
na ziemi koszalińskiej doprowa
dził do odbudowy na cele użyt
kowe wielu obiektów zabytko
wych, m.in. zamków w Stupsku, 
Świdwinie, Bytowie i Tucznie, 
oraz doprowadził do trwałego 
zabezpieczenia konserwator
skiego kolegiaty kołobrzeskiej, 
co pozwoliło w następnych la
tach na całkowitą jej odbudowę. 
Byt inicjatorem powołania kilku 
muzeów regionalnych oraz skan

tawskiej, doprowadzając równo
cześnie do powstania Komitetu 
Ochrony Zabytków nad Bzurą.

Starostą uroczystości jubile
uszowych w Maurzycach byt Woj
ciech Siemion, któremu pan Ce
zary Dzierżek, starosta łowicki, 
przekazał na czas imprezy całą 
swoją władzę. Stowarzyszenie 
Regionalne Wsi Urzecze „Łowi
czanie” wzbogaciło jubileusz 
okolicznościowymi przyśpiewka
mi, a Wojciech Siemion recytacją 
„Koncertu Jankiela” z Pana Tade
usza. Kilku osobom najbardziej 
zasłużonym dla ochrony zabyt
ków w tym rejonie wręczony zo
stał okolicznościowy medal „Za
służony dla Ochrony Dziedzictwa 
Kultury nad Bzurą”, zaprojekto
wany przez Feliksa Ptaszyńskie
go i Mariana Koniecznego. Jubi
laci otrzymali wiele życzeń po
myślności od starosty łowickie
go, Zarządu Głównego Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami, od
działów warszawskiego i łódzkie
go TOnZ, Stowarzyszenia Powia
tów i Gmin Dorzecza Bzury, Mu
zeum w Oporowie oraz licznych 
gości. (DAP)
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Tajemnicza 
małżeńska para

Przy bocznej ścianie połu
dniowej kaplicy dawne

go kościoła farnego, obecnie 
katedry św. Piotra i Pawła 
w Legnicy, zachowała się wy
konana z piaskowca, natural
nej wielkości płyta nagrobna 
pary małżeńskiej. Brak napi
su na otoku utrudnia identyfi
kację osób i tylko reprezenta
cyjny strój pozwala domy
ślać się książęcego pocho
dzenia tajemniczej pary.

Zmarły w książęcej mitrze na 
głowie, spoczywającej na 
prostokątnej poduszce, ubra
ny jest w płytową zbroję i kol
czugę widoczną poniżej far
tucha, opięty wokół bioder 
pasem z ozdobną klamrą, 
z nogami osłoniętymi płyta
mi zbroi. Na ramionach ma 
narzucony obszerny płaszcz 
spięty taśmą z rozetkowymi 
zapinkami. Ręka prawa, 
zgięta w łokciu, osłonięta 

(fot. Józef Pilch)

płaszczem, podtrzymuje 
model kościoła, ręka lewa, 
opuszczona wzdłuż ciała, 
przytrzymuje opartą na udzie 
tarczę z płaskorzeźbionym, 
czteropolowym herbem z sza
chownicami i śląskimi ortami 
z półksiężycem, przysłania
jącą częściowo miecz. Roz
stawione nogi wspierają się 
na Iwie osłoniętym kapą, 
ozdobioną szachownicą. Na 
lewej piersi, na sznurze znaj
duje się wizerunek smoka 
z krzyżykiem.

Głowa księżnej w okrą
głym czepku, częściowo od
słaniającym włosy, również 
spoczywa na poduszce. Po
stać ubrana jest w długą, 
ozdobną suknię, przysłania
jącą stopy i przepasaną wą
skim paskiem. Na ramio
nach ma narzucony obszer
ny płaszcz, również spływa
jący do ziemi. Obie szaty 
udrapowane są w drobne 
równolegle fałdy, imitujące 
plisy. Ręce zmarłej opusz
czone są wzdłuż ciała, dło
nie ma skrzyżowane, lewa 
trzyma różaniec. Pod stopa
mi widoczny jest pies przy
kryty kapą, ozdobioną ortem 
elektorów brandenburskich. 
Niewytłumaczalny jest fakt 
ujęcia barków księżnej dwo
ma poziomymi uchwytami 
przypominającymi klamry. 
Twarze postaci, o miękkim 
modelunku, z zamkniętymi 
oczami, podkreślają maje
stat śmierci. Przedstawione 
w układzie frontalnym i po
stawie pełnej książęcego 
dostojeństwa reprezentują 
typowy przykład ówcze
snych płyt nagrobnych.

Jeszcze do lat dziewięćdzie
siątych XX w. nagrobek ten 
powszechnie identyfikowa
ny byt jako płyta Wacława I 
(po 1310-1364 r., syna Bole
sława III, księcia legnickiego, 
chojnowskiego i lubińskiego) 
i jego żony Anny, córki Kazi
mierza cieszyńskiego (zm. 

1367). Tymczasem opubliko
wana przed paru laty mono
grafia mauzoleów piastow
skich na Śląsku (H. Okólska, 
M. Smolak, D. Mrozowska, 
Mauzolea piastowskie na Ślą
sku, Wrocław 1993) zmienia 
ten pogląd. Autorki udowad
niają, że jest to nagrobek Lu
dwika II (ok. 1380/1385- 
-1436), syna Henryka VIII, 
księcia brzeskiego i legnic
kiego i jego drugiej żony, Elż
biety (zm. 1449), córki Fryde
ryka I, elektora brandenbur
skiego. Nagrobek ten pier
wotnie znajdował się w ko
ściele kartuzów ufundowa
nym przez księcia Ludwika II 
w 1423 r., gdzie zgodnie z te
stamentem z 1435 r. miała 
spocząć książęca para. Zbu
rzenie świątyni około 1548 r., 
w związku z prowadzonymi 
w Legnicy na szeroką skalę 
pracami fortyfikacyjnymi (po
wszechna wówczas obawa 
najazdu tureckiego), spowo
dowało przeniesienie na
grobka do kościoła św. Jana, 
skąd najprawdopodobniej 
w latach 1847-1872 przewę
drował do bocznej kaplicy 
kościoła św. Piotra i Pawła.

Jeśli postawiona przez au
torki cytowanej pracy teza 
o francuskim pochodzeniu 
rzeźbiarza, zresztą nie naj
wyższego lotu, nie budzi za
strzeżeń, to wątpliwe wydaje 
się datowanie samego na
grobka na lata 1435-1436. 
Faktem jest, że wspomniany 
testament spisano w 1435 r., 
ale odbyło się to rok przed 
śmiercią Ludwika II, a trzyna
ście lat przed śmiercią jego 
żony, Elżbiety. Niezależnie 
od określenia osób przed
stawionych na nagrobku, 
pozostanie on jedynym przy
kładem gotyckiej rzeźby se
pulkralnej w Legnicy i powi
nien uzyskać nieco lepszą 
oprawę swego otoczenia.

Józef Pilch
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„Spotkania z zabytkami romańskimi”
wyniki konkursu pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków

Dziękujemy Czytelnikom 
za bardzo liczny udział 

w naszym konkursie 
ogłoszonym w numerze 5, 2000, 

przede wszystkim tym, 
których odpowiedzi znacznie 

wykraczały wiedzą poza 
konkursowe pytania, a do 

odpowiedzi dołączali mile słowa 
pod adresem redakcji. 

Nie wszyscy jednak uczestnicy 
potrafili odgadnąć przedstawione 

na zdjęciach obiekty romańskie. 
Podajemy prawidłowe odpowiedzi:

il. 1 - fragment Drzwi Gnieźnień
skich, katedra w Gnieźnie

il. 2 - fragment płyty posadzko
wej, kolegiata w Wiślicy

il. 3 - fragment kolumny, kościół 
św. Trójcy w Strzelnie

il. 4 - misa chrzcielna, katedra 
w Poznaniu

il. 5 - rekonstrukcja (model) pala- 
tium i kaplicy na Ostrowie Lednickim

il. 6 - fundamenty palatium i ro
tundy w Gieczu

il. 7 - słup drogowy w Koninie

il. 8 - absyda rotundy śś. Feliksa
i Adaukta (Marii Panny) na Wawelu

il. 9 - kościół św. Idziego w Ino
wrocławiu

il. 10 - rzeźba Chrystusa Pantokra- 
tora, kolegiata w Tumie

il. 11 - portal kościoła św. Jakuba, 
Sandomierz

il. 12 - tympanon w kościele opac
twa cystersów, Sulejów

W wyniku losowania odpowiedzi, które otrzymały pełną sumę punktów (120), nagrody otrzymują:
• pierwsza w wysokości 1200 zł od Generalnego Konserwatora Zabytków

pp. Andrzej i Paweł Szymańscy z Warszawy

• druga w wysokości 900 zł od Fundacji „Pro Auxilio”
p. Marta Bednarska z Sosnowca

• trzecia w wysokości 600 zł od Fundacji „Pro Auxilio”
p. Dariusz Piasek z Wiślinki

oraz pięć książek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:
pp. Małgorzata Suwińska z Płocka, Dorota Dylska z Krakowa, Andrzej Andrzejewski z Siedlec, 

Artur Jedynak z Ostrowca Świętokrzyskiego i Stanisław Budzisz z Władysławowa.

UWAGA CZYTELNICY!
TYLKO DLA TYCH, KTÓRZY DO 1 GRUDNIA 2000 R. OPŁACĄ PRENUMERATĘ NASZEGO PISMA NA ROK 
2001 (WARUNKI PRENUMERATY PONIŻEJ, PRZEKAZ W NUMERZE) PRZYGOTOWUJEMY WSPANIAŁĄ 
NIESPODZIANKĘ - BEZPŁATNY, NIEZWYKŁY TRZYNASTY NUMER „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”, KTÓRY 
UKAŻE SIĘ W DRUGIEJ POŁOWIE PRZYSZŁEGO ROKU!

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/Warsza- 
wa nr 11101024-421020002418 (na załączonym 
w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wplata).Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zl. Dla osób, które opłacą prenumeratę 
na rok 2001 do 1 grudnia 2000 r. - cena egzem
plarza nie ulegnie zmianie w ciągu przyszłego 
roku! Dla prenumeratorów zamawiających mini
mum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% ra
batu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. 
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 
I kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 grudnia br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w księgarni 
naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali 
„Na Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad 
Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muze
alnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego 
kraju.
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