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NA OKŁADCE:
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Czym jest narodowe dziedzictwo?

N
arodowe dziedzictwo? Pamięć narodowa? A co to takiego - spyta „późny 
wnuk”. Spyta na pewno, jeśli szkoła w dalszym ciągu będzie uczyła histo
rii (zwłaszcza najnowszej) w taki sam sposób, w jaki robi to dzisiaj.

Kiedy dwadzieścia trzy lata temu (za głębokiej komuny, jeszcze przed po
wstaniem „Solidarności”) przyjechałem na reportaż do jednej z „partyzanc

kich” wsi na Zamojszczyźnie, na drzwiach miejscowej szkoły zastałem kartkę: „Jeste
śmy w lesie, w miejscach pamięci narodowej (wszystkie klasy)”. Dzisiaj pewnie i tej 
szkoły już nie ma. Po co utrzymywać, dla trzydzieściorga dzieci? Niech maszerują do 
szkoły zbiorczej, to „zaledwie” 5 km... Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie.

Wielokrotnie przekonałem się, że dzieci, a nawet młodzież licealna, niewiele wiedzą 
(czasem po prostu nic!) na temat historii swojej miejscowości, tradycji regionu, nie zna
ją miejscowych zabytków. Widząc moje zdziwienie, mówiły: „Przecież to nie Wawel ani 
Zamek Królewski czy Łazienki w Warszawie. Co tam jakieś «starocie», kogo to intere
suje?” Nie ma w tych słowach absolutnie żadnej winy moich młodych rozmówców. 
Pies pogrzebany jest gdzie indziej, znacznie dalej - i znacznie „wyżej”. Takie będą 
Rzeczpospolite...

Bez lekcji szkolnych traktujących o przeszłości i tradycji „bliższej Ojczyzny” - nic 
się nie zmieni. Można jeszcze liczyć na dom, ale w ilu domach mówi się o tych spra
wach? Chyba że żyje - i mieszka razem - jakiś dziadek czy babcia, z pokolenia, które 
uczono w rozmaity sposób historii własnego regionu: w szkole, w domu, na wyciecz
kach organizowanych przez harcerstwo z prawdziwego zdarzenia (było kiedyś takie!). 
Ale dziadków i babci coraz mniej...

Nie lepiej jest, niestety, wśród dorosłych. Mieszkańcy dużych, historycznych miast 
są przekonani, że już przez sam ten fakt dobrze znają dzieje swojej „metropolii”. Wie
dzą przecież, gdzie znajduje się konkretny kościół, pałac, budowla obronna, potrafią za
prowadzić doń przybysza, pokażą mu z bliska zabytkowy obiekt. Czasem zauważą na
wet, że się sypie, że niszczeje - wiadomo, lata swoje robią... Na to nie ma rady... Jesz
cze gorzej bywa na wsi. Często bardzo mocno irytuje miejscowych kościółek. Bo to 
i wstyd: mały, z drewna, pokrzywiony, no i taki stary! A sąsiedzi, tuż za miedzą, wy
budowali już piękny, nowoczesny, przestronny. Gdyby tak jakiś pożar... postawiłoby się 
i u nas, bo jakże tu żyć bez własnego Domu Bożego? Albo ten dawny park: zakrzaczo- 
ny, zaniedbany, a tyle jeszcze dobrego drewna się marnuje. Po co komu te stare drze
wa? A w domu zawsze by się przydały, można pociąć na deski, wysuszyć i byłoby 
w sam raz.

Troska o narodowe dziedzictwo, pamięć o zabytkach - to sprawa kultury społeczeń
stwa. I nie ma się co łudzić: nawet masowa edukacja nie przyniesie dobrych rezultatów 
w skali powszechnej. Trzeba więc mocno popierać trwającą od dobrych kilkunastu lat 
„modę” na interesowanie się materialnymi śladami naszej przeszłości, trzeba wysoko 
cenić taki szlachetny snobizm. Jest on udziałem zaledwie niewielkiej części społeczeń
stwa, tej, na którą można liczyć przy podejmowaniu wszelkich działań i akcji dla rato
wania zabytków. Trzeba hołubić ten światły odłam polskiej społeczności - i starać się 
go powiększać. Między innymi poprzez ogólnie dostępne, estetyczne w formie i łatwe 
w lekturze, popularnonaukowe wydawnictwa i periodyki. Gdy znajdą już swoich sta
łych czytelników, to ci, być może, sami zadbają o dalszy rozwój własnej kultury ducho
wej. I będą właściwie rozumieć i pamiętać umieszczone przy wejściu na Stary Cmen
tarz zakopiański, znamienne słowa marszałka Ferdynanda Focha, wielkiego przyjaciela 
Polaków: „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie.”Ireneusz Kasprzysiak

Kraków
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Ratusz w Chełmnie, jedna ze wspanial
szych budowli polskiego renesansu, znalazł 
się na tzw. liście priorytetowych obiektów 
generalnego konserwatora zabytków, co 
oznacza przeprowadzenie kompleksowego 
remontu obiektu. Chełmiński ratusz obecny 
renesansowy kształt otrzymał podczas 
przebudowy w latach 1567-1596. Szczegól
ną jego ozdobą stały się wówczas wysoka 
attyka, helm i zegar na wieży. Przez siedem 
wieków służył miastu jako siedziba władzy 
municypalnej. Obecnie mieści się w nim 
Muzeum Ziemi Chełmińskiej, Chełmińska 
Informacja Turystyczna oraz sala ślubów. 
Przewiduje się, że remont ratusza, obejmu
jący m.in. wymianę stropu, umocnienie luź
nych attyk, odwodnienie całej budowli, po
trwa około dwóch lat.

Do Muzeum Narodowego w Warszawie po
wrócił po konserwacji Ołtarz Maryjny, a ści
ślej - jego skrzydła, pochodzący z katedry 
w Hamburgu. Renowację zabytku sfinanso
wała Fundacja im. Hermanna Reemtsmy 
i hamburski koncern Reemtsma oraz Funda
cja do Zachowania Zabytków Kultury Wolne
go i Hanzeatyckiego Miasta Hamburga, po
nieważ historia ołtarza wiąże się z tym mia
stem. Wykonany został w 1499 r. dla ham- 
burskiej katedry. W1804 r., podczas rozbiór
ki katedry, ołtarz przeniesiono do innego ko
ścioła, a jego skrzydła trafiły w ręce nauczy
ciela rysunku Waagena, który przeprowadza
jąc się na Śląsk, zabrał je ze sobą; dla uła

twienia transportu skrzydła zostały przepiło
wane. Synowie Waagena przekazali skrzydła 
ołtarzowe Fryderykowi Wilhelmowi III, który 
z kolei pozostawił je w zamku w Malborku. 
Po drugiej wojnie światowej właścicielem 
skrzydeł zostało Muzeum Narodowe w War
szawie. W1977 r. władze Hamburga zwróci
ły się do warszawskiego muzeum z prośbą 
o wypożyczenie zabytku na wystawę organi
zowaną z okazji 1000-lecia istnienia miasta. 
W zamian za to strona niemiecka zobowiąza
ła się poddać skrzydła ołtarzowe zabiegom 
konserwatorskim. W wyniku przyjętego poro
zumienia przeprowadzona została komplek
sowa konserwacja, która objęła oczyszcze
nie skrzydeł, zabezpieczenie drewna i war
stwy malarskiej. Ponadto zabytek został 
gruntownie przebadany. Cale przedsięwzię
cie udało się dzięki doskonalej współpracy 
specjalistów polskich i niemieckich.

Pozostałości dawnej carskiej twierdzy Łom
ża czekają na zbadanie i turystyczną pro
mocję. Najwięcej budowli fortecznych za
chowało się na prawym brzegu Narwi wokół 
Piątnicy. Według pika Tadeusza Wareca, 
autora publikacji Forty Piątnica. Twierdza 
Łomża, wszystko to, co znajduje się nad 
ziemią, nie daje wyobrażenia o całości za
mierzeń projektantów i budowniczych łom
żyńskich umocnień. Prawdopodobnie ist
nieje system podziemnych tuneli, łączących 
budowle forteczne z miastem. Aby go od
kryć, T. Warec podjął poszukiwania w archi
wach rosyjskich planów fortyfikacji. Na razie 

dla zwiedzających udostępniona została 
trasa turystyczna w forcie centralnym 
w Piątnicy, obejmująca m.in. kilkaset me
trów podziemnego tunelu.

We wsi Jankowo w gminie Drawsko Pomor
skie niszczeje spichlerz zaprojektowany 
prawdopodobnie przez Waltera Gropiusa, 
twórcę i założyciela Bauhausu. Spichlerz 
jest jedynym obiektem z dawnego folwarku 
zachowanym w stanie niezmienionym; we 
wsi podobno Gropius zaprojektował jesz
cze dwa domy, jednak po przebudowach 
utraciły swój charakter. Folwark składał się 
z obszernego dworu, budynków inwentar
skich i magazynowych oraz warsztatów 
przemysłu wiejskiego. Spichlerz zbudowa
ny został na planie trzech przenikających 

konserwacja tak dużej figury z metalu. Po 
uzupełnieniu wszystkich ubytków specjalny
mi plombami pomnik zostanie pokryty po
włoką antykorozyjną. Bardzo zniszczony 
jest także cokół z czerwonego piaskowca. 
Kamień zostanie wzmocniony, uodporniony 
na działanie wilgoci i pokryty powloką anty- 
gratfiti. Przy okazji konserwacji postać ko
mediopisarza ma odzyskać pióro, które 
wielokrotnie było łupem złodziei.

W wywiadzie na lamach „Temi” miłośnik 
starego Tarnowa Witold Gryl, odpowiadając 
na pytania dotyczące zabytków tego mia
sta, m.in. powiedział:
W Tarnowie „przy każdej budowie czy prze
budowie znikają zabytkowe lub historyczne 
budowle. W czasie regulacji ul. Narutowi

się prostokątów, część centralna - to pię
ciokondygnacyjny magazyn (można w nim 
było przechowywać ponad 600 ton zboża), 
a na ostatniej kondygnacji umieszczony był 
zbiornik wodociągowy, dzięki czemu budy
nek pełnił również funkcję wieży ciśnień dla 
folwarku. Spichlerz zbudowany jest z cegły 
wapiennej, która w czasie deszczu ulega 
wypłukiwaniu. Z tego powodu duże partie 
muru są mocno zniszczone. Uszkodzone 
są także niektóre drewniane elementy kon
strukcji. Od początku lat osiemdziesiątych 
spichlerz (w 1977 r. został wpisany do reje
stru zabytków) stoi pusty, przez dziurawy 
dach w czasie deszczu do wnętrza wlewa 
się woda. Niezbędny jest użytkownik obiek
tu, który zająłby się jego remontem.

Pomnik Aleksandra Fredry - dzieło rzeźbia
rza i architekta Leonarda Marconiego - któ
ry w 1897 r. stanął na pl. Akademickim we 
Lwowie, a po drugiej wojnie światowej trafił 
do Wrocławia, zostanie poddany gruntow
nej konserwacji. Jest to pierwsza konserwa
cja pomnika od początku jego powstania. 
Poza tym jest to pierwsza we Wrocławiu 

cza... zburzono parterowy dom, w którym 
mieszka! dyktator Powstania Krakowskiego 
z 1846 r. Tyssowski... Podobna historia może 
się zdarzyć z domem Stanisława Malińskie

go, znanego piłkarza Tarnovii, więźnia obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. W domu 
tym podczas pobytu w Tarnowie jeszcze 
przed pierwszą wojną światową zatrzymał się 
Józef Piłsudski... Martwi mnie także fakt, ze 
rozsypują się ślady psich łap na elewacji po
łudniowej dawnego kościoła oo. Bernardy
nów. Te osobliwe gmerki są niezwykłym śla

dem historii polskiego budownictwa X/V-XVII 
w... Wszystkie tarnowskie zabytki trzeba po

woli, ale systematycznie odbudowywać i re
konstruować. Chodzi tutaj zwłaszcza o mury 
miejskie, bramy Pilznieńską, Krakowską, 
Rybną, zarysy fundamentów dawnych bu
dowli, w tym zwłaszcza nieistniejących ko
ściołów, zabytkowych studni, ale także ruiny 
zamku Tarnowskich. Tarnów powinien pod
kreślić i wykorzystać dla swojego rozwoju po

łożenie na szlaku polskiego renesansu.'

Jedyny w Polsce obraz francuskiego impre
sjonisty Claude a Moneta „Plaża w Pourvil- 

le” został we wrześniu skradziony z Mu
zeum Narodowego w Poznaniu. Obraz, 
o wymiarach 60-73 cm, powstał w 1882 r. 
Do muzeum w Poznaniu trafił w 1906 r., kie
dy to został zakupiony przez Towarzystwo 
Przyjaciół Muzeum jeszcze za czasów pru
skich na aukcji w Paryżu. W ciągu ostatnich 
10 lat, z przerwami na ekspozycje zagra
niczne, wystawiany byt w poznańskim mu
zeum, gdzie od dwóch lat zajmował miej
sce w Sali Moneta w oddziale muzeum przy 
al. Marcinkowskiego. Kradzież obrazu Mo
neta jest jedną z największych strat, jakie 
dotknęły polskie muzealnictwo w ciągu 
ostatnich lat; wartość dzieła określa się na 
około 7 min dolarów.

We wrześniu br. w Katolickim Centrum For
macji w Sikorzu koto Płocka odbyto się 
sympozjum „Ochrona zabytków sztuki sa
kralnej". Jego mottem byty słowa Henryka 
Sienkiewicza zapisane przez pisarza 
w księdze Muzeum Diecezjalnego w Płoc
ku; „Kościół jest stróżem przeszłości, pia- 
stunem teraźniejszości i siewcą przyszło
ści'. W sympozjum, obok przedstawicieli 
organów służby ochrony zabytków, 
a wśród nich generalnego konserwatora 
zabytków - Aleksandra Brody, oraz wtadz 
kościelnych, wzięto udział około 300 księży 
z parafii diecezji płockiej. Organizatorami 
spotkania byty płocka delegatura woje
wódzkiego oddziału służby ochrony zabyt
ków oraz wydział budownictwa i sztuki sa
kralnej Kurii Diecezjalnej Płockiej. Ważną 
część sympozjum stanowiły referaty - m.in. 
prof. Bogumiły Rouby o konserwacji malo
wideł ściennych, ks. Bronisława Gwiazdy 
o roli Muzeum Diecezjalnego w ochronie 
zabytków, Piotra Ogrodzkiego o systemach 
zabezpieczania świątyń - oraz wystawa 
prof. Jana Tajchmaha z UMK w Toruniu pt. 
„Konserwacja i kreacja architektury".

Od 19 września do 12 listopada br. czynna 
była w Muzeum Narodowym w Krakowie 
wystawa „Oblicza śmierci w sztuce polskiej 
XIX i XX wieku". Zgromadzono na niej po
nad 600 obrazów, rysunków, rzeźb i instala
cji, pochodzących z około 50 polskich mu
zeów, galerii, bibliotek, fundacji, zbiorów 
klasztornych i prywatnych. Wszystkie eks
ponowane prace podzielone byty na trzy 
główne części: „Taniec śmierci", „Nasza 
śmierć" oraz „Śmierć i Polska". Wystawa 

została tak zaaranżowana, że widzowie 
mieli wrażenie, jakby wędrowali w labiryncie 
śmierci, zaskakiwani rozmaitymi jej wyobra
żeniami.

Muzeum Narodowe w Warszawie w dniach 
od 14 września do 19 listopada br. zorgani
zowało wystawę „111 arcydzieł". Twórcami 
pokazanych dziel należących do warszaw
skiego muzeum są artyści nieżyjący, z wy
jątkiem Magdaleny Abakanowicz i Jerzego 
Nowosielskiego. Jako arcydzieła znalazły 
się na wystawie m.in. „Bitwa pod Grunwal
dem" Jana Matejki, „Czarniecki pod Koldy- 
ną” Józefa Brandta, prace Kleego, Hokusai, 
Wróblewskiego, Gielnika, Potworowskiego, 
Szapocznikow. Można było obejrzeć też fre
ski z Faras, malarstwo włoskie i niderlandz
kie. Muzeum warszawskie dokonało wybo
ru tych dziel, które uważa za najlepsze 
wśród swoich zbiorów.
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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 dziel 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.

„W 1999 r. stałem się posiada
czem żeliwnego świecznika. For
ma i dekoracja roślinna oraz inne

ny temu samemu warsztatowi i da
towany na ten sam okres?"

ornamenty każą przypuszczać, że 
obiekt wykonany został w pierw
szej połowie XIX w. Niestety, obiekt 
nie ma żadnych znaków ani sy
gnatur. Jego wymiary podstawowe 

Janusz Futerski
Police

Koszty wojny, którą państwo pru
skie prowadziło z Napoleonem,

a nade wszystko kontry
bucja w wysokości 120 
milionów franków, jaką 
trzeba było zapłacić Fran
cuzom, spowodowały ta
kie pustki w kasie, że król 
musial wydać 12 lutego 
1809 r. zarządzenie naka
zujące przymusowe prze
kazywanie do mennicy 
państwowej wyrobów ze 
srebra i złota. W ten spo
sób przekuto na monety 
ogromną liczbę sreber 
kościelnych, stołowych, 
nawet klejnotów. W tym 
samym czasie sztuka wy
konywania precyzyjnych 
odlewów z żeliwa osią
gnęła w Niemczech bar
dzo wysoki poziom. Wte
dy też zrodziła się moda 
na artystyczne wyroby że
liwne, którymi zastępowa
no nie tylko srebrne 
świeczniki oddane na 
rzecz skarbu narodowe
go, ale nawet przepiękną,

to; wysokość całkowita -41 cm, 
szerokość boku podstawy - 13 
cm. W Muzeum Okręgowym 
w Słupsku, na czasowej wystawie 
obrazującej historię oświetlenia, 
eksponowany byt świecznik nieco 
mniejszy od mojego, ale o iden
tycznej dekoracji. Różnica polega
ła na tym, że «muzealny» świecznik 
miał podstawę i trzon o przekroju 
kwadratowym. Napis informował, 
że jest to świecznik żeliwny wyko
nany w Niemczech w pracowni J. 
Dalibora w latach 1820-1840. Czy 
mój świecznik może być przypisa

delikatną w rysunku biżuterię. Po
siadanie wyrobów z żeliwa trakto
wano wówczas jako rodzaj patrio
tycznej demonstracji. Prezento
wany lichtarz jest znakomitym 
przykładem tych odlewów z pierw
szej potowy XIX w. i powstał 
w nierozpoznanej „giserni" nie
mieckiej.

„Zwracam się z prośbą o określe
nie zastosowania widocznego na 
zdjęciu srebrnego przedmiotu

o długości 14 cm i próbie «8OO» (il. 1). 
Proszę także o dokładniejsze in
formacje na temat drugiego 
przedmiotu (il. 2), prawdopodob
nie popielniczki wykonanej z fa
jansu lub porcelany. Oba te przed
mioty od bardzo dawna są w po
siadaniu mojej rodziny."

Janina Wolańska 
Dębica

Przedmiot na il. 1 - to sitko do 
herbaty kładzione na filiżance 
w chwili nalewania esencji z czaj
niczka. Kosztowny materiał i de
koracyjność obiektu świadczą 
o tym, że cała ceremonia parze
nia i nalewania herbaty odbywała 
się w salonie. Próbę srebra „800" 
wprowadzono w Niemczech 
w 1888 r., a ponieważ nie stoso
wano jej gdzie indziej, możemy 
przypuszczać, że siteczko po
wstało u schyłku XIX w. i właśnie 
obchodzi setne urodziny. Z pew
nością więcej udałoby się o nim 
powiedzieć, gdybyśmy dyspono
wali np. odręcznymi obrysami 
(oglądanych przez szkło powięk

szające) znaków znajdujących się 
na sitku, a na nadesłanych zdję
ciach nieczytelnych.

W zapytaniach kierowanych do 
redakcji prosimy o podawanie 
wymiarów zagadkowych przed
miotów. Brakuje nam tego przy 
kolejnym obiekcie (il. 2). Czy więc 
służył on za popielniczkę, jak do
myśla się nasza Czytelniczka, 
czy też pełnił jakąś inną funkcję 
(co wydaje się bardziej prawdo
podobne) - nie wiemy. Domyśla
my się jednak, że jest to naczynie 
fajansowe, nawiązujące w deko
racji do zachodnioeuropejskich 
(Francja? Włochy?) wyrobów 
z XVII w. Sposób malowania - 
niedbały (by nie powiedzieć nie
chlujny) - rodzi podejrzenia, że 
mamy do czynienia z wyrobem 
masowym, być może o charakte
rze pamiątkarskim, w jakiś spo
sób związanym z osobą „dobre
go" króla Francji Henryka IV, któ
rego herb umieszczono w cen
trum. Naczynie to prawdopodob
nie wykonane zostało pod koniec 
XIX w.
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Domy z lat trzydziestych XX w. osiągają dziś na rynku wysokie ceny. 
Wpływa na to przede wszystkim standard budowlany 

- efekt osobistego zaangażowania wznoszących te obiekty. 
Warto brać z nich przykład!

Warszawskie
kamienice luksusowe

MATYLDA PRUS

latach trzydziestych XX w. główne hasła archi
tektury awangardowej zaczęły budzić duże wąt

pliwości. Okazało się, że styl międzynarodowy jest wła
śnie... międzynarodowy, tzn. wszędzie taki sam, oschły, 
„pudełkowy”, oderwany od miejscowych tradycji budow
lanych, rodzimych materiałów i warunków klimatycz
nych. Wtłoczony w całkowicie sfunkcjonalizowaną prze
strzeń, otoczony „chirurgicznymi meblami” mieszkaniec 
„domu-maszyny do mieszkania” czy według innych okre
śleń „domu-kliniki, domu-sleepingu” nie zawsze czuł się 
szczęśliwy. Ze względu na konieczne oszczędności archi
tektura funkcjonalna w Polsce nie odznaczała się najwyż
szym standardem budowlanym, czyli po prostu - cytując 
prof. Tadeusza S. Jaroszewskiego - „była tandetna i nie
ładnie się starzała. ”

Ówcześni krytycy pisali wręcz o „Le Corbusierowskich 
odros'lach i pociotach”, podawali też bardziej szczegółowe 
opisy tych budowli: „Szumnie reklamowany modernizm 
polega na fatalnej bryle, pozbawionej zupełnie plastyki, na 
płaskim, ale za to przeciekającym dachu, balustradzie z rur 
gazowych i starych poczciwych oknach z grubemi jak bele 
podziałami, które dla odmiany położono poziomo. Dodaj
my do tego okropną stolarkę i brudne jak święta ziemia 
«szlachetne wyprawy», a otrzymamy wierną podobiznę ar
chitektury Corbusiera «fabriquee en Pologne». Zrażają się 
do nowej sztuki nawet ci, którzy jej chcieli. Zrażają się zim
ną sypialnią pod przeciekającym tarasem, zrażają oknami, 
przez które wieje, zrażają się sypiącemi tynkami, odgłosa
mi sąsiedztwa z góry, z dołu i z boków. Zrażają się ścian
kami grubości palca zrobionemi ze słomy, trzciny, korka, 
wiórów lub tektury, w które nie można nic wbić, by nie 
wywalić dziury na wylot, zrażają się wadliwą instalacją 
centralnego ogrzewania i brakiem pomieszczenia do susze
nia bielizny.” (Piotr M. Lubiński, Nowa architektura pol
ska, „Arkady”, nr 1, 1936).

Również samych architektów zaczynała męczyć ko
nieczność rozwiązywania problemów społecznych kosz- 

pamięci Profesora Tadeusza Jaroszewskiego

tern walorów estetycznych dzieł. Wprawdzie opinia, że 
„architektura zacznie się dopiero wtedy, gdy skończy się 
kryzys mieszkaniowy” pojawiła się jeszcze w latach dwu
dziestych, choć wówczas twierdzili tak przede wszystkim 
nieakceptujący nowoczesnych prądów reprezentanci kie
runków tradycyjnych, głównie klasycyzmu akademickie
go. W latach trzydziestych pogląd ten zdają się podzielać 
także ich „bardziej postępowi” koledzy. „Coraz częściej da- 
je się słyszeć wśród architektów głos niezadowolenia 
z przeładowania naszego życia narodowego zagadnieniami 
gospodarczymi i społecznymi. Na każdym niemal zebraniu 
podnoszą się głosy wzywające do zajęcia się sprawami pla
styki i pozostawienie troski o dociekania gospodarczo-spo
łeczne komu innemu. A więc renesans artyzmu wśród ar
chitektów. Były nawet próby - trzeba przyznać dostatecz
nie niefortunne - wydzielenia z grona braci architektonicz
nej «społeczników» jako niebezpiecznego balastu” - infor
mował w 1936 r. Roman Piotrowski (w piśmie „Architek
tura i Budownictwo”, nr 7, 1936).

Na te procesy nałożyły się istotne zmiany w polityce 
budowlano-mieszkaniowej państwa. W pierwszych latach 
po odzyskaniu niepodległości za priorytetowe uznano 
„wyszukiwanie i stosowanie środków mających na celu 
stworzenie dostatecznej ilości zdrowych, tanich i estetycz
nych mieszkań, szczególnie dla klasy nieposiadającej”, 
czemu miało służyć wiele wydawanych w tym czasie ak
tów prawnych, a nawet stosowny zapis w Konstytucji 
1921 r. Przepisy te nie były korzystne dla prywatnych in
westorów, których dodatkowo odstraszał znaczny wzrost 
kosztów budowy domu przy jednoczesnej niemożności 
wzięcia na ten cel kredytu. Poza tym po reformie waluto
wej 1924 r. znacznie bardziej opłacalne stały się inwesty
cje w przemyśle.

Sytuacja zmieniła się w czasie wielkiego kryzysu. Jed
nym ze sposobów przełamania go i ożywienia gospodarki 
miało być - zgodnie z teorią ekonomiczną J. M. Keynesa 
- prywatne budownictwo mieszkaniowe. Założenie to za
owocowało licznymi korzystnymi ulgami, a zwłaszcza 
słynną ustawą z 24 marca 1933 r., pozwalającą na odliczę- 
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nie od podatku dochodowego sumy zainwestowanej w bu
downictwo. Tym samym kamienica czynszowa stała się 
z dnia na dzień doskonałą lokatą kapitału. Ustawę, której 
wkrótce warszawiacy nadali złośliwą nazwę „Lex E.We
del”, wspomogły miesięczniki poświęcone architekturze, 
przekonując o powodzeniu, jakim cieszą się podobne do
my wśród przedstawicieli klasy wyższej na Zachodzie. Ko
lejne lata - to okres ogromnej koniunktury budowlanej, 
do której w znacznej mierze przyczyniły się kamienice 
wznoszone przez najbogatszych dla bardzo zamożnych, co 
naturalnie wpłynęło na ich wygląd.

Do wykańczania kamienic zaczęto używać szlachetnych 
materiałów: na fasady wkroczył piaskowiec (najczęściej 
dolski lub szydłowiecki), dolomit, bazalt, różnokolorowe 
marmury i granity, płytki lastrikowe, szlachetna wyprawa 
fasadowa „litozyt” konkurowała z równie szlachetną za
prawą „terrazyt”. Wejścia do kamienic prowadziły przez 
ozdobne metalowe drzwi, obok których montowano do
mofony. Wewnątrz, podobnie jak na fasadzie, królowały 
marmury i granity, nierzadko pojawiał się też alabaster 
i trawertyn, sąsiadujące z niezwykle modnymi na przeło
mie lat dwudziestych i trzydziestych materiałami wymy
ślonymi przez człowieka i produkowanymi przemysłowo - 
przede wszystkim - chromowaną i niklowaną stalą oraz 
plastikiem. Wystrój uzupełniały ogromne lustra, piękne 
detale metalowe - okucia, witryny, skrzynki na listy, żardi- 
niery, kinkiety - wykonywane przez firmy tej klasy, co Bra
cia Łopieńscy czy Zakład Artystycznych Wyrobów z Brązu 
i Metali S.G. Rosmański, znakomita stolarka i nowoczesne 
oświetlenie Adama Marciniaka lub Braci Borkowskich, 
którzy współpracowali z najlepszymi ówczesnymi artysta
mi. Kuchnie wyposażone w automatyczne kuchnie gazowe 
„Richmonds”, które wyłączały się po ugotowaniu potra
wy, elektryczne chłodnie automatyczne, bezmotorowe 
światowej marki ELEKTROLUX, wbudowane indywidu
alnie w urządzenia kuchenne, kompletne kuchnie elek
tryczne dostarczone przez Fabrykę Grzejników „GRO
DEK” czy połączone ze spalarniami śmieci zsypy przypo
minały małe laboratoria. Równie komfortowo wyposażo
ne były łazienki.

Kolejną zaletą była zróżnicowana wielkość mieszkań. 
Często w jednym domu lokale bardzo duże (cztero-, pię- 
cio-, nawet sześciopokojowe) sąsiadowały z kawalerkami. 
Te ostatnie nie miały jednak nic wspólnego z ciasnymi klit
kami, w których gnieździły się całe rodziny. Projektowano 
je z myślą o osobach samotnych lub mieszkających na sta
łe poza miastem, które przyjeżdżając „w interesach” nie 
miały ochoty zatrzymywać się w hotelu. W Warszawie do
my z niewielkimi mieszkaniami chętnie wznosiły duże 
spółki akcyjne, aby zapewnić prezesom i pracownikom 
rozsianych po kraju filii lokum na czas zwoływanych 
w stolicy konferencji. W każdym mieszkaniu znajdował się 
telefon, w każdym domu winda czy raczej - posługując się 
przedwojenną terminologią - dźwig osobowy, w stolicy 
najczęściej wykonywany przez firmy ROMAN GRO- 
NIOWSKI S.A., Fabrykę Maszyn „MOC” (dawniej Byste- 
dzieński i Sopoćko) oraz Fabrykę Dźwigów Elektrycznych 
BRACIA JENIKE S.A.

Na parterze lub na ogół na ostatnim piętrze mieściły się 
pralnie i suszarnie. Wokół domów, jeśli miejsce na to po
zwalało, zakładano ogródki, zwykle autorstwa głównego 
warszawskiego projektanta „klombów dywanowych i kul

tur kwiatowych dla miejsc zacienionych”, ogrodnika-bota- 
nika S. Mikanowskiego lub specjalistki od architektury 
krajobrazu - Aliny Scholz. Odpoczynek wśród zieleni 
uprzyjemniały umieszczane na dziedzińcach sadzawki, ba
seny i fontanny. Za kamienicą lub w jej podziemiach 
„ukrywano” garaże.

Oczywiście nie mogło być mowy o żadnych niedorób
kach. O wysoki standard budowlany i staranne wykończe
nie troszczyli się zarówno inwestorzy, jak i architekci, fir
my budowlane, producenci poszczególnych urządzeń i wy
konawcy detali. Jeden z najbardziej znanych w tym czasie 
architektów - Juliusz Zórawski - miał zwyczaj wizytowa
nia swoich kamienic ze specjalnie skonstruowaną latarką, 
umożliwiającą zobaczenie wszelkich nierówności ściany. 
W wypadku zauważenia jakiejkolwiek „górki czy dołka” 
robotnicy natychmiast przystępowali do skuwania tynku. 
Z kolei współwłaściciel Spółki Budowlanej „Budownic
two”, Roman Sobieszek, czuł się na tyle odpowiedzialny 
za stan wznoszonych przez siebie budynków, że ich zabez
pieczaniem i remontami zajmował się jeszcze w czasie woj
ny i po jej zakończeniu. Nic dziwnego, że chętnych do za
mieszkania w takich domach, pomimo wysokich opłat, by
ło tak wielu, że koszty ich budowy zwracały się zwykle 
w ciągu dwóch lat lub zwróciłyby się w tym czasie, gdyby 
nie wybuch drugiej wojny światowej. Czasem kamienica 
przynosiła inwestorowi dodatkowe korzyści, jak na przy
kład ta, której mieszkańcy musieli konserwować parkiety 
słynną pastą „Dobrolin”, jako że posesja należała do wła
ściciela tej firmy.

Obecnie komfortowe domy z lat trzydziestych uznaje 
się za głównych - obok powstających w tym samym czasie 
willi, lokali rozrywkowych, sklepów, banków i gmachów 
towarzystw ubezpieczeniowych - przedstawicieli nurtu ar
chitektury luksusowej. Pojęcie to wprowadził, jak sam 
podkreślał „umownie i z przymrużeniem oka”, prof. Tade
usz S. Jaroszewski, używając go w odniesieniu do „archi
tektury solidnej, o bardzo wysokim standardzie budowla
nym, odznaczającej się nader starannym wykończeniem 
każdego szczegółu, wyposażonej w najnowocześniejsze 
urządzenia techniczne mogące uprzyjemnić życie użytkow
nikowi i zapewnić mu najwyższy komfort” (Piękne dzielni
ce. Uwagi o architekturze luksusowej w Warszawie w la
tach trzydziestych. Materiały Sesji SHS, Warszawa 1991). 
I jak to często z tego typu określeniami bywa, wkrótce już 
jako „styl luksusowy” zaczęło się ono pojawiać w artyku
łach i atlasach architektury.

Pod względem formy kamienice luksusowe były często 
zbliżone do projektów awangardowych (szczególnie Le 
Corbusiera). Główną zmianą w stosunku do poprzednie
go dziesięciolecia było rozluźnienie obowiązujących re
guł, widoczne przede wszystkim w dążeniu do większej 
dekoracyjności, a przynajmniej do „ożywienia” architek
tury. Ornament przestaje być zbrodnią - na elewacjach 
pojawiają się kanelury i fryzy, rzędy pałeczek, półwałków 
i kwadratów, niekiedy architekturę wzbogaca malarstwo 
i rzeźba. Trzeba jednak podkreślić, że po te dodatkowe 
ozdobniki architekci sięgali stosunkowo rzadko i zazwy 
czaj były one bardzo dyskretne. Urozmaiceniu projekto 
wanych kamienic miały służyć przede wszystkim umiejęt 
ne zestawienia elementów architektonicznych oraz wy 
korzystanie różnic fakturowych i kolorystycznych mate 
riałów wykończeniowych. Wiele kamienic z lat trzydzie
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1. Kamienica z wykuszami przy 
ul. Frascati 1 (ok. 1938, proj. 
Jerzy Gelbard, Roman Sigalin)

2. „Wieżowiec” mieszkalny przy
ul. Sewerynów 4, róg Bartoszewicza 
(1937, proj. Ludwik Paradistal)

3. Kamienica Salomona Grafta 
w Alei Róż 7 (1937, proj.
Jerzy Gelbard, Roman Sigalin)

4. Dom Wedla przy ul. Puławskiej 28 
(1936, proj. Juliusz Żórawski)

5. „Falująca” fasada kamienicy przy
ul. Narbutta 22 (proj. Antoni Jawornicki)
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stych ma trapezowate, prostokątne, trójkątne lub zaokrą
glone wykusze, wzorowane na paryskich projektach Mi- 
chela Roux-Spitza i jego francuskich naśladowców. Cha
rakterystyczne są też kamienice z wklęsłymi lub falujący
mi fasadami, w których prof. Andrzej K. Olszewski widzi 
nawiązanie do tradycji baroku. Inne zalecają się zaokrą
glonymi lub ściętymi narożnikami, tarasami, „dziwnymi 
konstrukcjami” na dachu w formie rzędów ażurowych 
kwadratów, podwiniętych betonowych „daszków” kryją- 
cych maszynownie wind, harmonijkowych attyk czy 
przeciwsłonecznych parasoli z żelbetu. Elewacje ożywia
ją też ryzality, podcięte kondygnacje przyziemia, słupy, 
wnęki, loggie, ciekawie zaprojektowane balkony, lizeny, 
pionowe wstęgi okien klatek schodowych, naturalne ka- 

koić swym wyglądem zamożnych mieszkańców.” Stąd 
obok projektów kamienic wykorzystujących zdobycze 
awangardy pojawiają się prace nawiązujące do tradycji. 
Częste jest też łączenie i przenikanie się obu tych nurtów: 
„Tradycja łagodziła pewne ostrości form funkcjonalnych, 
te zaś z kolei tamowały tradycji drogę ku akademizmowi. 
Między tymi dwoma biegunami powstawały liczne formy 
pośrednie i kompromisowe” (A.K. Olszewski, Dzieje sztu
ki polskiej 1890-1980, Warszawa 1998). Co ciekawe, te 
zachodzące w sztuce lat trzydziestych przemiany dostrze
gali również ich bezpośredni świadkowie i współtwórcy. 
W 1936 r. w artykule Nowa architektura polska projek
tant Piotr M. Lubiński pisał: „I widzimy objaw charakte
rystyczny, że konserwatyści modernizują się, a młodzi za-

6. Kamienica przy ul. Wilczej 71,
róg Emilii Plater (proj. Józef Steinberg)

7. Kamienica pracowników Banku Polskiego 
przy ul. Lwowskiej 7 (ok. 1937-1938,
proj. Jerzy Gelbard, Roman Sigalin)

8. Kamienica M. Stamirskiego
przy ul. Jaworzyńskiej 6 (1938-1939, 
proj. Helena i Szymon Syrkusowie)

9. 10. Przykłady zdobienia kamienic 
luksusowych: harmonijkowa attyka wieńcząca 
narożnik przy ul. Czerwonego Krzyża 8 (9) 
(1931, proj. Stanislaw Filasiewicz) i alegoria 
przemysłu dłuta Józefa Belowa
przy ul. Puławskiej 26-26 a (10) 
(1938, proj. Zdzisław Mączeński)

(zdjęcia: Matylda Prus)

mienie wtopione w lico ściany oraz liniowania imitujące 
podziały płyt okładzinowych, często tworzące dekoracyj
ne, geometryczne wzory. Oczywiście projektujący kamie
nice dochodowe architekci nie mieli pełnej swobody. 
Tym razem ograniczali ich zleceniodawcy, często o kon
serwatywnych upodobaniach, których domy - po raz ko
lejny przywołując słowa prof. Jaroszewskiego „miały być 
spokojne w wyrazie (...) i, broń Boże, nie powinny niepo- 

paleńcy, powoli, powoli, nieśmiało i z zażenowaniem za
czynają uznawać prawdziwe wartości dawnych epok, 
które w okresie rewolucyjnym nieobliczalnie zniszczyli. 
I powstaje sztuka najnowsza, mądra, celowa i piękna, 
która zdobywa sobie obywatelstwo w całym kidturalnym 
świecie. ”

Matylda Prus
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Ciąg dalszy nowych interpretacji płaskorzeźb 
w Strzelnie (zob. nr 9, 2000). 

Jak i kiedy powstał tympanon fundacyjny rotundy?

Jednak najstarszy
ZBIGNIEW SROKA

onsekracja kościoła w Strzelnie 16 marca 1133 r. 
zgromadziła na Wzgórzu Klasztornym małżeńską 

parę jego fundatorów, dwóch biskupów, zapewne zastępy 
rycerstwa i rzesze wiernych. Przeszło trzysta lat później 
pisał o niej Jan Długosz w Rocznikach czyli Kronikach 
stawnego Królestwa Polskiego: „Szesnastego marca Piotr 
Duńczyk ze Skrzynna, zakłada klasztor i buduje kościół 
z ciosów kamiennych dła Zakonu Premonstratensów 
w swojej wsi Strzelno w diecezji kruszwickiej, klasztorowi 
temu nadał swoją wieś Strzelno i wiele innych w dzień po
święcenia wyżej wspomnianego kościoła... pod wezwa
niem św. Krzyża i N.M. Panny”. Strzeleńska fundacja po
jawiła się u Długosza już pod rokiem 1124: „Wiadomo 
też, że Piotr ze Skrzynna założył klasztor żeński, który 
jeszcze teraz widzimy w Strzelnie, (pierwotnie) we wsi 
Chalino koto Izdbicy w diecezji włocławskiej... Przeniósł 
potem wymieniony klasztor z miejscowości nędznej i nie- 
zamieszkanej: (wsi) Chalino do bardziej żyznej i ludnej - 
Strzelna, znajdującego się w tej samej diecezji”.

Relacje przy „pierwszym czytaniu” wydają się wiary
godne, a nawet zdominowały one niemal półtorawiecz- 
ną historię badań strzeleńskich zabytków. Budzą jednak 
wątpliwości: śląski palatyn właścicielem wsi na Kuja
wach i fundatorem klasztoru norbertanek już w 1124 r., 
kiedy zakon norbertanów aprobował papież Honoriusz 
II dopiero w 1126 r.? Przy - prawdopodobnie - rotun
dzie, a nie przy bazylice, konsekrowanej dopiero w 1216 
r.? Pytania układają się w długi szereg, a po krytyce tek
stów Długosza pozostaje z nich tylko bardzo prawdopo
dobna data 1133 r., pierwszy tytuł św. Krzyża... i gipso
wy odlew tympanonu, zniszczonego w czasie działań 
wojennych na początku 1945 r. (jeden z czterech romań
skich tympanonów fundacyjnych w Polsce). Datę, tytuł 
i imię konsekratora Swidgera miał przytoczyć Długosz 
według „zapiski”, lecz pomieścił ją w na wpół legendar
nym żywocie Piotra Włosta oraz norbertanek, które 
osiedliły się w Strzelnie kilkadziesiąt lat później (około 
1175 r.). Relacje Długosza podzieliły więc badaczy dzie
jów Strzelna, którzy przyjmowali je w całości albo też 
zdecydowanie odrzucali.

Czy odlew daje możliwość poznania prawdy o ciągle 
dyskutowanej dacie konsekracji rotundy, do której od 
połowy XVIII w. przylgnął tytuł św. Prokopa? Czy po
zwala ustalić czas odkucia oryginału tympanonu? Odlew 
nie ułatwia subtelnych rozstrzygnięć w zakresie genezy 
stylu, identyfikacji fundatorów, a przede wszystkim da
towania. Jako „materialne źródło” naocznie sugeruje je
dynie swe „starożytne” pochodzenie. Dopełniony nato
miast skromnymi źródłami pisanymi z XII w. zdaje się 
dowodzić pierwocin tego gatunku rzeźby romańskiej 
w Polsce i swego starszeństwa nie tylko w stosunku do 
tympanonu z bazyliki, lecz i dwóch tympanonów wro
cławskich - z kościoła na Piasku i z nieistniejącego ko
ścioła na Ołbinie.

Popatrzmy na jego kompozycję. Środek zajmuje tro
nujący Chrystus, do którego zbliżają się ofiarodawcy - 
mężczyzna z modelem rotundy i kobieta z otwartą księ
gą. Hierarchia między nimi została ustalona centralnym 
miejscem Chrystusa i antykizującym strojem oraz po
większeniem jego wielkości. Chrystus został ujęty fron
talnie, z księgą opartą na lewym kolanie i błogosławią
cym gestem prawicy ułożonej tuż przed piersiami. Naj
częściej stosowane znaki jego boskiej godności opuszczo
no - wywyższenie tronu, mandorlę i krzyżowy nimb wo
kół głowy. Prosto osadzona głowa, o twarzy pociągłej, 
okolonej włosami opadającymi na ramiona i o dużych 
wypukłych oczach zdaje się tchnąć spokojem. Mimo wy
raźnego echa bizantyńskiego schematu nie ma znamion 
surowości lub władczego stosunku do świata. Grubo cio
sany tron-ława, na której zasiada, stoi na tej samej ziemi, 
po której chodzą ofiarodawcy. Wprawdzie dominuje on 
nad nimi, swoje nogi rozstawił jak ottońscy cesarze, ale 
jego wielkość jest usprawiedliwiona mocą udzielanego 
błogosławieństwa i ekspresją mędrca, który akceptuje 
każdy dobry uczynek. Modelunek szat jest uproszczony, 
zaś układ fałd różnicuje ich części i podkreśla plastykę 
płaskorzeźby. Część płaszcza spływająca trójkątnie z le
wego ramienia do przodu i fałdy symetrycznie układają
ce się między nogami w kształcie litery „V” dodają posta
ci cechę swojskości i „ciążenia” ku ziemi.

Bardziej dosadnie, ze znamionami odtworzenia rze
czywistych postaci, o postawie nabożnej, pokornej i sku-
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pionej oraz solenności spełnianego aktu zostali potrakto
wani ofiarodawcy. Mężczyzna po prawicy Chrystusa, 
o kruchej budowie ciała, lekko pochyla się w biodrach. 
Najlepiej scharakteryzowana została jego uniesiona do 
góry głowa o cechach indywidualnych. Wyraziste, ostre 
rysy fizjonomiczne określają dojrzały wiek i zapewne 
zdecydowany charakter. Ubrany jest w krótką, przepasa
ną na biodrach tunikę, której fałdy na udach układają się 
„wbrew naturze” - lukami do góry, jak u osób siedzą
cych. Kobieta ujęta jest podobnie, tylko głowę pełniej 
zwraca do widza. Czepiec ujmuje jej owalną twarz, a dłu
ga, opadająca na stopy suknia ma lejkowato kończące się 
rękawy. Ten szczegół wykorzystał rzeźbiarz dla ożywie
nia blokowatej figury i dlatego jeden „lejek” rozwinął 
w kierunku postaci, drugi zaś przesunął do przodu. Naj
większą „wierność naturze” okazał rzeźbiarz w odtwo
rzeniu rotundy. Zarówno jej model, jak i zrekonstruowa
ny obecny wygląd oraz zróżnicowana technika budowla
na pomiędzy rotundą właściwą a prezbiterium pozwala
ją domyślać się dwóch etapów jej budowy lub rozbudo
wy, przy czym tympanon odtwarza wygląd dwunasto- 
wieczny, „ostateczny”.

1. Rotunda św. Prokopa
2. Tympanon fundacyjny

(zdjęcia: Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)



Opis nie sugeruje nic nadzwyczajnego, a jednak tym
panon jest ikonograficzną i chronologiczną zagadką. Ści
sła symetria, monumentalne ujęcie postaci centralnej, 
prostota gestów i skupienie fundatorów na spełnianym 
akcie oraz technika rzeźbiarska zdają się wskazywać, że 
jest to pierwsze sformułowanie „polskiego” tympanonu 
fundacyjnego. Nie ma na nim nawet inskrypcji dedyka
cyjnej. Wyraźne są także ślady „złożenia” z heterogenicz
nych motywów, „wykadrowanych” ze starszych kompo
zycji - Chrystusa tronującego lub na majestacie, młod
szego ofiarodawcy i najmłodszej kobiety. Wprawdzie 
kompozycja jest stylistycznie jednorodna, romańska, ale 
nie może ukryć, że wzorce miały różne pochodzenie. 
Niewątpliwie miał rację Michał Walicki twierdząc, że 
tympanon „reprezentuje bardzo odrębny, nieznany wła
ściwie poza Polską w takim ujęciu schemat kompozycyj
ny”. Zgodzić się też trzeba z liturgistą, że scena miała 
związek z dedykacją Kościoła (Paweł Sczaniecki), jakkol
wiek jest to „dedykacja” bez obecności przedstawiciela 
Kościoła i bez aluzji do liturgicznej konsekracji. Podob
nie do pozostałych romańskich tympanonów fundacyj
nych w Polsce eksponował on obecność fundatorów, lecz 
i niejako „świeckie” poświęcenie kościoła. Jak dotąd, 
tympanon bronił też skutecznie imion „sportretowa- 
nych” fundatorów i ukrywał ich zawoalowane cele oraz 
swój bezpośredni artystyczno-ideowy rodowód.

W rozwikłaniu formy i treści strzeleńskiego tympano
nu zawodzi powierzchowna analiza porównawcza ze 
sztuką zachodnią. W datowaniu natomiast nie zdaje eg
zaminu badanie średniowiecznej mody, fryzowania wło
sów oraz postaw i gestów, które umiejscawiają go jedy
nie ogólnie w XII w.

Bardziej skuteczna wydaje się analiza wybranych moty
wów w połączeniu ze źródłami pisanymi. Zbierzmy naj
ważniejsze. Najpierw nie ma na nim inskrypcji, której nie 
zabraknie później na żadnym z trzech następnych tympa
nonów fundacyjnych. Uderza także stojąca, chociaż pochy
lona, postawa ofiarodawców. Nie klękają oni jeszcze, jak 
ofiarodawcy bazyliki Świętej Trójcy, św. Wojciech podczas 
prywatnej modlitwy na Drzwiach Gnieźnieńskich, a także 
Agafia na tympanonie z wrocławskiego Olbina (około 
1175 r.). Chociaż postawa klęcząca upowszechniała się 
w religijności XII w., to w rotundzie albo jest jeszcze nie
znana, albo nie została zaakceptowana przez twórcę pro
gramu i rzeźbiarza. Bardziej ukryte źródło datowania wy
nika ze stosunku fundatorów do ofiarowanego kościoła. 
Złożona ofiara nie zmieniała bowiem faktu, że fundator - 
w myśl karolińskiego prawa i praktyki - nadal był „właści
cielem kościoła” i jego beneficjum; konsekrowany kościół 
pozostawał jego „prywatnym kościołem”. Ponadto, mimo 
„pokornej postawy”, fundatorzy stawali na tej samej ziemi, 
na której swój tron ustawił boski Suweren. To dalekie, ale 
wyraźne echo obecności władzy świeckiej w życiu kościel
nym, inwestytury oraz prawa i praktyki stosowanych 
w dziedzinie fundacji kościelnych przynajmniej do połowy 
XII w. Znaczenie fundatorów i ich aktu obrazowało więc 
zajmowane przez nich miejsce przy postaci nadprzyrodzo
nej, nie mówiąc już o prestiżu społeczno-religijnym, jaki 
wynikał z miejsca w portalu, gdyż był on symbolem Chry
stusa oraz bramą do Kościoła i zbawienia.

Geneza idei tympanonu z rotundy wydaje się oczywi
sta. Trudno wyobrazić go sobie bez mozaik z fundatora
mi w kościołach rzymskich i S. Vitale w Rawennie, a tak
że trójosobowych kompozycji dedykacyjnych znanych 
z malarstwa książkowego. Szczegóły prowadzą do okre
ślonych dzieł, ściślejszej chronologii i sposobu korzysta
nia z wzorców. Kompozycja jest więc bliska Chrystusowi 
tronującemu między parą aniołów w portalu kościoła St. 
Fortunat w burgundzkim Charlieu (koniec XI w.), układ 
pallium na ramionach prowadzi do płaskorzeźby w obej
ściu kościoła w Tuluzie (koniec XI w.), a piętrzące się fał
dy na udach fundatora do drapowania sukien Mądrych 
Panien z muzeum tuluskiego. Ponadto modelunek i eks
presja postaci wskazują na znajomość sztuki ottońskiej, 
zwłaszcza postaci na drzwiach w Hildesheim (1015 r.). 
Sposób wykorzystania tak różnych źródeł w sztuce ro
mańskiej nie wydaje się zaskakujący i w Strzelnie powtó
rzy go później rzeźbiarz kolumn.

Schemat i wyróżnione motywy utrudniają dokładne 
zlokalizowanie ośrodka sztuki, z którym rzeźbiarz był 
związany, gdyż pretendują do niego ośrodki francuskie, 
lombardzkie, a zwłaszcza rzeźba saska. Pozwalają nato
miast poznać istotę jego zadania, które polegało na do
stosowaniu tradycji ikonograficznej do miejscowych wa
runków, pojęć i noszenia się fundatorów. Wykorzystał 
więc zachodnie wzory i wzorce graficzne, ale zgodnie 
z wolą fundatora. Rzeźbiarz musiał przecież pomieścić 
na tympanonie formy i treści dostosowane do „polskie
go nieba” - tronującego, lecz „polskiego” Chrystusa, wi
zerunki pobożnych, miejscowych fundatorów i ich dary 
oraz uzasadnić ich prawo do swojego kościoła.

W tym świetle część relacji Długosza, która mówi 
o konsekracji kościoła w Strzelnie w 1133 r., wydaje się 
bardzo prawdopodobna w odniesieniu do rotundy i jej 
tympanonu. Uzupełniając ją falsyfikatem dokumentu 
protekcyjnego Mieszka Starego z 1145 r., w którym da
ne dotyczące Strzelna wydają się prawdziwe (potwier
dzone autentyczną bullą papieską z 1147 r.), otrzymuje
my podstawę do identyfikacji fundatorów. Ujmując naj
ostrożniej wnioski z analizy formalnej i porównawczej, 
możemy wykluczyć - przyjmowane niekiedy - późne da
towanie rotundy i tympanonu, pozostać przy Długoszo- 
wej dacie konsekracji i odkutym na tę okazję tympano
nie. Na podstawie zaś prawdopodobnego posiadania 
Strzelna w 1145 r. przez kanoników regularnych z Trze
meszna, możemy zidentyfikować fundatorów rotundy 
jako komesa Janusza i jego żonę Subisławę. „Sędziwy” 
wiek rotundy i niewątpliwie tympanonu intuicyjnie wy
czuwał już w 1779 r. jej kościelny wizytator, gdy pisał, że 
jest zbudowana z kamienia i pamięta czasy niemal po
czątków prawowiernej wiary w Polsce („Fundata est ex 
lapide primis fere temporibus orthodoxae fidei in Polo
nia”). Najważniejsze wydaje się jednak stwierdzenie, że 
tympanon z rotundy był najstarszym romańskim tympa
nonem fundacyjnym na ziemiach polskich, datowanym 
na 1133 r. lub - jeśli prezbiterium zostało przebudowa
ne już po konsekracji - nieco później, ale na pewno za 
życia zobrazowanych fundatorów.

Zbigniew Sroka
W następnym numerze o tympanonie kościoła norbertanek w Strzelnie.
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Hodowla koni, hippika, myślistwo 
- to gtówne pasje polskiego ziemiaństwa. 

Uwiecznianiem tych zainteresowań zajmowali się 
najwybitniejsi malarze.

Kossakowie
dla Tarnowskich

ALDONA KRUSZYŃSKA

śród wielu polskich rodów, dla których Juliusz 
i Wojciech Kossakowie wykonywali prace ma

larskie, rodzina hrabiów Tarnowskich zamówiła ich najwię
cej i dotyczyły one oczywiście tematyki hippicznej. Powo
dem tych licznych zamówień była rodzinna tradycja ho
dowli koni oraz pasje sportowe, bowiem Tarnowscy byli 
doskonałymi jeźdźcami, brali udział w polowaniach i róż
nych zawodach hippicznych. Pierwszą znaną pracą Juliusza 
Kossaka dla tej rodziny jest konny portret Jana Dzierżysła- 
wa, powstały w Paryżu w 1858 r. Portret przedstawia jeźdź
ca na kasztanie czystej krwi i jest chyba najbardziej repre
zentacyjny ze wszystkich portretów konnych Tarnowskich 
namalowanych przez Kossaków. Poza tym jest najbardziej 
ze wszystkich pozbawiony kontekstu - neutralne tło, które 
może sugerować jakiś podparyski plener, o niczym nas nie 
informuje. Sam portretowany w eleganckim spacerowym 
stroju z cylindrem na głowie jest na nim tylko dżentelme
nem, a nie sportsmenem czy właścicielem znanej stadniny. 
Niedługo potem, bo na początku lat sześćdziesiątych, Ju
liusz Kossak namalował kopię znajdującego się w zbiorach 
dzikowskich słynnego „Lisowczyka” Rembrandta, pocho
dzącego jeszcze ze zbiorów horochowskich Waleriana 
Strojnowskiego, a sprzedanego w 1910 r.

Następne prace Juliusza Kossaka - to wizerunki hodo
wanych przez Tarnowskich koni. Słynną klaczą dzikow
skiej hodowli była półkrwi Elektra, która na początku lat 
siedemdziesiątych XIX w. wygrywała kolejne biegi na to
rach Grzymałowa, Tarnopola, Lwowa i Krakowa. Właśnie 
jej start w 1871 r. w Krakowie, kiedy wygrała pod K. Tu- 
czyńskim bieg myśliwski o Nagrodę Miasta Krakowa, za
rejestrował na płótnie Juliusz Kossak. Innym słynnym ko
niem Tarnowskich był skarogniady Przedświt pełnej krwi 
angielskiej z hodowli chorzelowskiej, wygrywający goni
twy na torach Warszawy, Tarnopola, Baden-Baden czy 
Pesztu. Portret tego konia wykonał J. Kossak w 1875 r., 
przedstawiając go przed gonitwą, w chwili po zdjęciu der
ki, a przed osiodłaniem, z trzymającym go za uzdę stajen
nym i dźwigającym siodło dżokejem.

Z lat osiemdziesiątych XIX w. pochodzi pierwszy obraz 
Juliusza Kossaka przedstawiający starszego syna Jana

1. Juliusz Kossak, „Jan Dzierżyslaw Tarnowski” (1858)

Dzierżysława, Zdzisława Tarnowskiego. Malarz przedsta
wił go podczas polowania zwanego podjazdem: jadącego 
wozem podjazdowym, zwanym potocznie linijką, zaprzę
żonym w parę koni w chomątowej uprzęży, powożonym 
przez nadleśniczego Leichnera. Obraz ten wraz z innymi 
portretami hr. Zdzisława Tarnowskiego i jego myśliwskimi 
trofeami prezentowany był na Międzynarodowej Wysta
wie Łowieckiej w Wiedniu w 1910 r. oraz na Wystawie
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2. Juliusz Kossak, „Przedświt” (1875)
3. Juliusz Kossak, „Jan Dzierżysław na Kondeuszu” (1886)
4. Juliusz Kossak, „Oleś” (1888)
5. Juliusz Kossak, „Juliusz Tarnowski na Aldonie” (1895)
6. Juliusz Kossak, „Zdzisław Tarnowski na Elwirze” (1896)
7. Wojciech Kossak, Juliusz i Zdzisław Tarnowscy, fragment obrazu 
„Polowanie w Antoninach” (1909)
8. Wojciech Kossak, „Zofia, Maria i Róża Tarnowskie” (1925, 
Muzeum-Zamek w Łańcucie)

Łowieckiej we Lwowie w 1927 r. Z tego czasu pochodzi 
jeszcze jeden portret Jana Dzierżysława wykonany przez 
mistrza Juliusza. Ukazuje on starszego już jeźdźca dosiada
jącego podczas spaceru konia imieniem Kondeusz. Na-
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9. Wojciech Kossak, „Róża Juliuszowa Tarnowska” (1930)
10. Wojciech Kossak, „Zdzisław Tarnowski” (1930, Muzeum-Zamek 
w Łańcucie)

(reprod.: Marek Kosior, 7 - Jacek Stankiewicz)

stępna praca dla Tarnowskich - to wizerunek wielokrotne
go zwycięzcy gonitw, ogiera półkrwi imieniem Oleś (1888 
r.?) z hodowli chorzelowskiej, którego Kossak namalował 
w typowej dla siebie manierze podczas któregoś z jego 
zwycięskich startów. W 1895 r. powstało płótno, na któ
rym Juliusz Kossak uwiecznił młodszego z synów Jana 
Dzierżysława, Juliusza, na klaczy półkrwi Aldona podczas 

zwycięskiej gonitwy odbywanej w tym roku w Krakowie, 
w chwili pokonywania rowu z wodą. Rok później powstał 
pierwszy znany nam konny portret słynnego hodowcy 
i wytrawnego jeźdźca - Zdzisława Tarnowskiego. Portret 
jest typowym wizerunkiem hodowcy, który w sportowym, 
wiejskim stroju do konnej jazdy ukazany został na tle cho
dzących po wybiegu koni; Kossak namalował go na klaczy 
Elwira własnej hodowli.

Kolejny konny wizerunek Zdzisława wyszedł już spod 
pędzla Wojciecha Kossaka. Chociaż z korespondencji ma
larza wynika, że w sierpniu 1903 r., aby malować portret 
Zdzisława, wybierał się do Dzikowa, to pierwszy znany je
go portret Tarnowskiego jest o kilka lat późniejszy. Ten 
z kolei, choć malował go Kossak późnym latem 1909 r., 
przedstawia scenerię zimową i Zdzisława Tarnowskiego 
dojeżdżającego odyńca na klaczy „Luba”. Obraz ten spło
nął podczas pożaru pałacu w Dzikowie, ale w 1928 r. Kos
sak wykonał jego replikę. W 1909 r. bracia Zdzisław 
(z Dzikowa) i Juliusz (z Końskich) Tarnowscy uwiecznieni 
zostali na słynnym obrazie „Wyjazd na polowanie w Anto
ninach”. Ukazani są na końcu grupy - Zdzisław ze zdjętym 
z głowy cylindrem. Obraz ten był prezentem od przyjaciół 
dla Józefa Potockiego w związku z jubileuszowym 25. an- 
tonińskim polowaniem par force. Udział Zdzisława Tar
nowskiego polegał nie tylko na współuczestnictwie 
w ufundowaniu obrazu, ale także na fakcie, że to właśnie 
on dokonał uroczystego odsłonięcia prezentu.

Następny obraz Kossaka dla Tarnowskich powstał 
w 1925 r. Wojciech Kossak sportretował wówczas trzy 
córki hrabiego Zdzisława: Zofię, Marię i Różę, odbywają
ce spacer na krakowskich Błoniach. Dwie panny Tarnow
skie ukazane są konno, trzecia powozi dwukonnym za
przęgiem. Ten obraz, chociaż ukazujący okolice Krakowa, 
sygnował Kossak „Dzików 1925”. Data powstania także 
jest umowna - jeszcze w październiku 1926 r. pracował 
nad tym obrazem, o czym donosił w liście do żony. Czte
ry lata późniejszy jest portret Róży z Zamoyskich Juliuszo- 
wej Tarnowskiej z Suchej. Powstał wówczas typowy dla 
Kossaka portret pięknej kobiety w stroju do konnej jazdy, 
ukazanej przy swoim wierzchowcu. Także w 1930 r. ma
larz sportretował jeszcze raz swego częstego klienta i przy
jaciela, Zdzisława Tarnowskiego. Portret, wyciszony tak 
w formie, jak i w wyrazie, ukazuje Tarnowskiego na kon
nym spacerze w Dzikowie. Spokoju i nostalgii, jakie ema
nują z płótna, dodają ukazane w dalekim tle dzikowski pa
łac i kościół.

Obrazy o tematyce hippicznej, jakie dla rodziny Tar
nowskich wykonali Kossakowie, wpisane są w obyczajo
wość ziemiaństwa i arystokracji. Nie były to jednak tylko 
biernie dziedziczone po przodkach przyzwyczajenia, ale 
wynikające z własnych zainteresowań pasje. Naturalną ich 
kontynuacją było zamawianie obrazów, które miały za za
danie uwiecznianie tych pasji i związanych z nimi sukce
sów, dlatego tak duża grupa obrazów wykonana została 
dla rodziny Tarnowskich. Należy dodać, że Kossakowie 
nie byli jedynymi autorami wykonywanych dla nich prac 
malarskich związanych z hippiką czy myślistwem, jednak 
właśnie obrazy tych artystów stanowią większość.

Aldona Kruszyńska
Za udzielone mi informacje serdecznie dziękuję Panom Janowi i Ada

mowi Tarnowskim.
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Wokół jednego zabytku

Brosza z kameą
Złota brosza z koralową kameą z rubino

wej sukienki jasnogórskiego obrazu 
Matki Bożej - to jeden z tych nielicznych 
zabytków barokowego jubilerstwa, które do

trwały szczęśliwie do naszych czasów. Kunsz
townie zaprojektowana i perfekcyjnie wykona
na jest klejnotem wysokiej klasy. Spoglądając 
na nią, cofamy się w czasie o trzysta lat, do 
świata pełnego zapomnianych znaczeń, idei, 
symboli, do tradycji, której korzenie sięgają 
czasów antycznych. W tym klejnocie zamknię
ty jest świat, którego istnienia nie przeczuwa 
współczesny człowiek.

Klejnot jest dziełem anonimowym. Wska
zówką do jego datowania jest ornament, ele
ment z natury bardzo chimeryczny, łatwo ule
gający fluktuacjom krótkotrwałej mody. Opra
wa koralowej gemmy składa się z akantowe- 
go listowia i otaczającej go pofalowanej wstę
gi. Akant, który około 1700 r. zdominował 
póżnobarokową ornamentykę euro
pejską, tworząc wybujałe, rozbudo- | 
wane struktury, jest już tu wy
raźnie w odwrocie. Zredu
kowany do roli wypełnie
nia, podporządkowa
ny został ornamento
wi wstęgowemu, który de
cyduje o plastycznym wyrazie 
całości. Falująca meandrami i łamią
ca się taśma na przemian wybiega do 
przodu i cofa się rytmicznie, tworząc rzeźbiar
ską kompozycję ożywianą grą ruchliwych 
światłocieni. Tak stylizowany ornament wstę
gowy około 1715 r. ustąpi całkowicie suro
wym, zgeometryzowanym, ostro załamują
cym się i krzyżującym taśmom regencyjnego 
ornamentu cęgowego, tu jednak występuje 
jeszcze w swej wcześniejszej, miękkiej posta
ci. Ornamentyka taka charakteryzuje przypa
dającą na schyłek XVII i początek XVIII w. fazę 
przejściową pomiędzy późnym barokiem i re
gencją. Byt to okres w sztuce zdominowany 
przez Paryż, przez nawiązujący do antyku, 
klasycyzujący styl Ludwika XIV. Stąd bierze 
się widoczna w jasnogórskiej broszy fascyna
cja światem antycznym, przejawiająca się 
w zastosowaniu motywów inspirowanych kul
turą starożytnej Grecji i Rzymu. Należy do 
nich przede wszystkim kamea z wyrzeźbio
nym w manierze allantica popiersiem przed
stawiającym prawdopodobnie Apolla, wize
runkiem bliskim ikonograficznie wyobraże
niom tego boga na monetach bitych od koń
ca V w. p.n.e. w Amfipolis i na Rodos. Kamea 
przytrzymywana jest palmetową koronką na
wiązującą do greckiego anthemionu, motywu 
stosowanego przez starożytnych w dekoracji 
architektonicznej i w ceramice. Podobną ge
nezę ma forma pary trójkątnych ornamental
nych elementów zamykających boki broszy - 
ich kształt odwołuje się do antefiksu, antycz
nego elementu ornamentyki architektonicz

nej, umieszczanego wzdłuż okapu dachu dla 
zamaskowania czoła dachówek. Oczywiście 
antyczne korzenie ma także akant, roślinny 
ornament o wyjątkowym znaczeniu dla dzie
dzictwa sztuki europejskiej. Jego wić przewija 
się od V w. p.n.e. przez wszystkie epoki w hi
storii sztuki, ewoluując w zależności od zmian 
podłoża kulturowego. Możliwości plastyczne
go kształtowania tego ornamentu porówny
walne mogą być tylko do bogactwa niuansów 
mimiki twarzy. Każda epoka ma własne obli
cze, każda ma swoją odmianę akantu. Soczy
ste, sprężyście powyginane liście akantu z ja
snogórskiej broszy dalekie są od realizmu.

Przedstawiają raczej ideę życia roślinnego, 
idealną roślinę, której regularny układ powią
zany jest z geometrycznym porządkiem kom
pozycji broszy.

Klejnot składa się z pozornie swobodnie 
modelowanych barokowych ornamentów, 
lecz ma kształt przemyślany matematycznie. 
Objawia się w tym właściwy oświeconemu 
stylowi Ludwika XIV racjonalizm, który baro
kową formę podporządkował prawom logiki 
i matematyki, a przetworzył ją na zasadach 
harmonii i umiaru płynącego z wzornictwa 
antycznego. Podstawową cechą późnobaro- 
kowej kompozycji jest doskonale czytelna 
w jasnogórskiej broszy osiowość. Układ cało
ści organizują dwie przecinające się prosto
padle osie: dłuższa horyzontalna i krótsza 
wertykalna. Punkt ich przecięcia akcentuje 
kamea - barwna dominanta kompozycyjna 
broszy. Falisty narys całości zawrzeć można 
w schemacie rombu i dzięki temu czytelnemu 
uporządkowaniu jest on przejrzysty, jasny 
i mimo ruchliwości ornamentu sprawia wraże
nie ładu i równowagi.

Przez harmonię i lad w klasycyzującym 
nurcie barokowej sztuki doby oświecenia ob

jawiało się piękno, a raczej jego idea. Bo, jak 
sądzono, nawiązując do koncepcji platoń
skiej, piękno jest niematerialne, choć objawia 
się w materii. Wprawdzie może być ogląda
ne, ale najtrafniej ocenić je może tylko rozum. 
I w takim historycznym, racjonalnym rozumie
niu piękno zawarte jest w jasnogórskim klej
nocie. Widoczne jest ono poprzez symetrię, 
rozumianą nie w potocznym znaczeniu tego 
słowa, lecz pojmowaną jako właściwy dla 
pięknego dzieła sztuki układ proporcji. 
W proporcjach klejnotu ukryta jest szczegól
nie ceniona prawidłowość, trudna do do
strzeżenia wzrokiem, która w związku z tym 
podobać się mogła bardziej intelektualnie niż 
zmysłowo. Analiza planu broszy ujawnia, że 
jego narys zamyka się w figurze utworzonej 
z zestawienia dwu trójkątów równobocznych, 
stykających się bokami wzdłuż pionowej osi 
broszy. Trójkąty równoboczne wyrażały har
monię i symetrię, przez którą realizuje się 

w tym zabytku idea piękna absolutne
go, wyrażając prawidłowość 

uniwersalną, wieczną.
Być może trójkąt 
wybrano tu jako 

podstawę kompozycji
nie tylko z uwagi na zalety 

f formy, ale ze względu na sym
boliczne treści, jakie niesie ta figu

ra. Trójkąt już od czasów antycznych byt 
bowiem popularnym symbolem światła. Fakt 
ten zwiększa prawdopodobieństwo tego, że 
na wizerunku umieszczonym na kamei przed
stawiony został Apollo, piękny, złotowłosy 
bóg światła, utożsamiany ze słońcem, które
go kolorem była barwa złota, dominujący ko
lor broszy. Apollo byt także opiekunem wszel
kich sztuk, stąd także nieprzypadkowe może 
okazać się ujęcie wizerunku ornamentem 
akantowym, który symbolizował sztukę. 
Wreszcie Apollo był również bogiem wróżb 
i czuwał nad zdrowiem, i w tym kontekście 
celowe mogło być wyrzeźbienie jego wize
runku w czerwonym koralu, materiale, który - 
jak powszechnie uważano - miał magiczne 
właściwości ochronne. Noszony jako amulet 
czerwony koral, zwykle z wyrytymi odpowied
nimi znakami lub słowem, zapewniać miał 
zdrowie i chronić przed czarami, przed „złym 
okiem”.

Wyszukany w swej formie i treści klejnot 
byt rekwizytem barokowego „pięknego wido
wiska świata”. A byt to świat teatralnej przera- 
finowanej dworskiej etykiety, pełen patetycz
nych gestów i wystudiowanych póz menueta, 
uroczystych wjazdów, procesji, barokowych 
parateatralnych uroczystości i strojnych ko
stiumów. W tym świecie naturalność w każdej 
dziedzinie życia i sztuki uchodziła za prostac
two, a wszystko, co dystyngowane, wymaga
ło zawiłości i wyrafinowania.

Ewa Letkiewicz
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Rubryka ta poświęcona jest 
wszystkim sprawom niezwykłym, nie
pokojącym, dziwnym, tajemniczym, 
związanym z przeszłością. Czekamy 
na opisy i próby wyjaśnienia niezwy
kłych miejsc, zagadkowych zdarzeń, 
tajemniczych obiektów, napisów, ry
sunków, nazw, obrzędów itd. Publiku
jemy teksty o objętości do 1 strony 
maszynopisu, opatrzone dokładną lo
kalizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT zamiesz
czamy teksty najciekawsze, ich Auto
rzy otrzymają honorarium i staną się 
członkami KLUBU BADACZY TAJEM
NIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych stro
nach „Spotkań z Zabytkami” tworzy
my razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

WZGÓRZE WISIELCÓW

Wysoki ponad 20 m, stromy południo
wy brzeg wyspy Wolin, widoczny 
doskonale z miasta Wolin, rzeki Dziwny 

i Zalewu Szczecińskiego, nosi nazwę 
Wzgórza Wisielców lub Wzgórza Szubie-

nicznego. Czyżby byto to miejsce straceń 
przestępców, którzy naruszyli prawa mo
rza i portowego Wolina? Wszystko na to 
wskazuje, chociaż badający wzgórze ar
cheolodzy natknęli się tylko na jeden do
wód wykonanej egzekucji. Byt to grób 
z X w., w którym znajdował się szkielet 
mężczyzny bez gtowy oraz pozostałości 
dolnej części drewnianego pala. Przy
puszcza się, że na palu zatknięta została 
głowa i dla odstraszenia umieszczona 
w tym eksponowanym miejscu. Poza tym 
grobem teren Wzgórza Wisielców zajmo
wał duży cmentarz użytkowany od IX do 
XI w. - byto tu niegdyś ponad sto kurha
nów (pozostało około trzydziestu) z prze
ważającymi pochówkami ciałopalnymi, 
wśród których kilka byto bogato wyposa
żonych m.in. w żelazne nity od łodzi, ko
ściane kamyki do gry, ornamentowane 
okucia z brązu itd. Te przedmioty łączone 
są ze Skandynawią i wikingami, którzy 
w drugiej połowie X w. przez krótki okres 
mogli panować na Wolinie; skandynaw
skie sagi nazywają miejsce ich pobytu 
Jomsborgiem. Być może straceniec bez 
gtowy - to właśnie należący do jomsbor- 
czyków rozbójnik, który przekroczył bar
dzo surowe wikińskie prawo. Takie są 
przypuszczenia, faktem zaś jest, że ma
kabryczna nazwa wzgórza znana była już 
w średniowieczu.

MADONNA NA POTWORZE

Na zachodniej ścianie wieży kościoła
Imienia Najświętszej Marii Panny 

w Kowarach znajduje się wysoko nad zie
mią gotycka, kamienna rzeźba Matki Bo
żej, siedzącej na konsoli w kształcie po
twornej, ale w zarysie wyraźnie ludzkiej 
gtowy. Z szeroko otwartych ust „olbrzy
ma” wydobywa się człowiek - widzimy je
go twarz i ramiona. Kościół zbudowano 
w drugiej połowie XV w., figura datowana 
jest na około 1400 r., pochodzi więc za
pewne z wcześniejszej świątyni, wzmian
kowanej w 1401 r., i została wmurowana 
wtórnie, podobnie jak widniejąca poniżej 
górna część słupowej kapliczki.

Rzeźba, nazywana „Madonną na po
tworze" lub „Madonną z maską”, jest na 
tyle nietypowa, że wymyka się jedno
znacznej interpretacji. Tronująca Madon
na oznacza triumf nad szatanem, złem 
i grzechem, przerażająca głowa mogłaby
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zatem wyobrażać paszczę potwora-lewia- 
tana, symbolizującą w średniowieczu bra
mę piekła, z którego wydobywa się 
grzesznik. Wskazywano również, że mo
żemy mieć do czynienia ze szczególną 
adaptacją motywu Jonasza, uwalnianego 
przez wielką rybę, czyli prefiguracją zmar
twychwstania Chrystusa, oznaczającą za
razem zbawienie ludzkości. Tak antropo- 
morficzne przedstawienie Jonaszowego 
wieloryba byłoby jednak absolutnym wy
jątkiem. Co ciekawe, trudności ze zrozu
mieniem sugestywnej rzeźby zrodziły lu
dową pseudointerpretację: figura upa
miętniać ma matkę, która uratowała syn
ka ze szponów niedźwiedzia. Definitywne 
rozstrzygnięcie problemu raczej nie jest 
możliwe. Nie jest zresztą konieczne - za- 
gadkowość, akcentowana w opracowa
niach i przewodnikach - to niewątpliwy 
walor kowarskiej Madonny.

Jarosław Komorowski

GÓRA POKUTNIKÓW

Tak nazywane jest morenowe wzgórze 
położone 8 km na wschód od Siemia

tycz, w pobliżu szosy z Siedlec do Cze
remchy. Zwane też jest po prostu Grabar
ką od nazwy pobliskiej wsi, Świętą Górą, 
prawosławną Częstochową, jednak do 
wyobraźni najmocniej przemawia ta 
pierwsza nazwa. Otóż każdego roku 
w dniu świętego Spasa, czyli w święto
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Przemienienia Pańskiego (19 sierpnia) 
schodzą się tu gromady wiernych. Od cu
downego źródta u podnóża góry, w któ
rym pielgrzymi obmywają chore miejsca 
i piją wodę, udają się, często na kola
nach, na szczyt do cerkwi Matki Bożej 
Wspomożycieli i Opiekunki (zbudowana 
w 1990 r. po pożarze budynku z 1789 r.). 
Prawie każdy dźwiga krzyż, na niektórych 
wypisane są intencje dotyczące m.in. 
zdrowia i zmartych. Krzyże po poświęce
niu przez kapłana wkopywane są w zie
mię. Stąd między gęsto porastającymi 
wzgórze sosnami wyrósł las krzyży, a po
nieważ tradycja ta sięga XVIII w., nagro
madziło się ich już ponad 7 tysięcy. 
W 1710 r., kiedy w całym kraju szalała 
dżuma, mieszkańcowi Siemiatycz przy
śniło się, że aby uratować życie, należy 
napić się wody ze źródełka, a na górze 
postawić krzyż. Jak głosi miejscowa tra
dycja, zrobiła tak grupa okolicznych 
mieszkańców i tylko oni przeżyli zarazę. 
Odtąd źródło uznawano za cudowne, 
a wzgórze za święte. Aby jednak osią
gnąć jeszcze więcej łask, przyjął się zwy
czaj odprawiania na Grabarce pokuty, 

której wyrazem jest wędrówka na kola
nach z krzyżami i z ofiarnymi świecami. 
Uroczystości trwają dwa dni, w nocy od
bywają się nabożeństwa za zmartych, 
spowiedź, metropolita polskiego Kościoła 
prawosławnego udziela błogosławieństw. 
Ponad szumem wiatru w sosnach, szep
tem modlitw, unosi się cerkiewny śpiew. 
Śpiewany jest m.in. epicki poemat o dzie
jach kultu na Grabarce, który zaczyna się 
słowami: „Hora Hrabarka, hora swiataja/ 
Tam mnożestwo krestow stoit...’’, czyli 
„Góra Grabarka, góra święta/ Tam wiele 
krzyży stoi..." Warto dodać, że na połu
dnie od szczytu Góry Pokutników znajdu
je się zabudowa założonego w 1947 r. je
dynego w Polsce żeńskiego klasztoru 
prawosławnego, (td)

TWARZ BIAŁEGO BOGA

Na zwiedzających kościół w Sadlnie 
pod Trzebiatowem czekają dwie nie
spodzianki. Jedna - to prawdopodobny 

zarys ryb wyrytych w licu trzech granito
wych bloków w narożniku kościoła, tworzą
cych geometryczny wątek. Motyw ryby byt 
silnie zakorzeniony w symbolice wczesno
chrześcijańskiej i odnosił się do postaci 
Chrystusa. Wizerunek ryby, podobnie jak 
greckie słowo ICHTHYS (w którym rozpo
znawano inicjały formuły: lesous Christos 
Theou Yios Soter - Jezus Chrystus Boży 
Syn Zbawiciel), często pojawiało się na 

chrześcijańskich urnach, pieczęciach czy 
grobowcach w pierwszych wiekach naszej 
ery - uważano je nawet za talizman, które
go mistyczne działanie chroni przed złem.

Drugą niespodzianką jest kamień, czę
ściowo wkopany w ziemię, widniejący tuż 
przy murze, obok głównego wejścia do 
świątyni. Jego pochodzenie i przekaz iko
nograficzny są niejasne. W twarzy wykutej 
w owym kamieniu upatruje się wizerunku 
Matki Bożej. Według inwentaryzacji nie
mieckiej, datującej kamień na 1128 r., jest 
to symboliczny wizerunek twarzy kobiecej
- być może Matki Bożej, jak chcą niektórzy
- związany z działalnością biskupa Ottona 
z Bambergu. Według najnowszych ustaleń 
Wojciecha Łysiaka, badacza dziejów i kul
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tury tego regionu, tajemniczy wizerunek 
powstał w kręgu kultury przedchrześcijań
skiej i stanowić ma wyobrażenie Białego 
Boga z Biatoboków - miejscowości z oko
lic Trzebiatowa, znanej ongiś z istniejącego 
tu klasztoru, z której współcześnie zostało 
ledwie kilka gospodarstw. Jeszcze w 1820 
r. kamień znajdował się na plebanii kościo
ła w Trzebiatowie i w tym roku trafił do Sa- 
dlna. Kamień jest obrobionym blokiem 
czerwonego granitu szwedzkiego o wy
miarach 36 x 31 x 26 cm. Podobne znale
ziska odnajdywane byty w okolicy Altenkir
chen w północnej części Rugii, dlatego też 
upatruje się w nich reliktów przedchrześci
jańskiego kultu plemion obodrzycko-wie- 
leckich, jednak o trafności tych przypusz
czeń nie sposób przesądzać bez przepro
wadzenia interdyscyplinarnych badań 
szczegółowych.

Witold R Glinkowski
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ołożony w pobliżu Poniewie- 
ża Rogówek (lit. Raguvele) 
stanowi! jedną z kilku posia
dłości litewskiej rodziny Ko

marów herbu własnego. Członkowie 
rodu, którego korzenie sięgają XIII 
w., otrzymali szlachectwo z rąk króla 
Władysława Jagiełły po zwycięstwie 
pod Grunwaldem. Rogówek, do roz
biorów leżący w granicach wojewódz
twa wileńskiego, dziedziczyli Koma- 
rowie (obok rezydencji w Polawieniu, 
Bejsagole, Hanuszyszkach i Poniemu- 
niu) blisko dwieście pięćdziesiąt lat. 
W XVII w. stanowił własność Soko-

Komarowie
w Rogówku

łowskich. Drogą małżeństwa w 1698 r. 
majątek przeszedł w ręce Mikołaja 
Komara. Istniejący tu zapewne dom 
mieszkalny z XVIII w. z inicjatywy Jó
zefa Komara w latach 1840-1850 
przebudowano na klasycystyczny pa
łac, następnie rozbudowano. Obecnie 
jest to budowla dwukondygnacyjna, 
wzniesiona na pianie wydłużonego 
prostokąta. Fasadę akcentuje cztero- 
kolumnowy portyk, zwieńczony trój
kątnym szczytem ozdobionym kartu
szem herbowym. Na piętrze, na skra
jach elewacji umieszczono dwa balko
ny ozdobione kutą w metalu balustra

dą. Do wojny pałac nakrywał cztero
spadowy dach gontowy, dziś pokryty 
blachą. Od strony ogrodu przebito go 
sześcioma lukarnami. Te elewacje 
zdobi dwupoziomowy taras, ogro
dzony kutą w żelazie balustradą. 
Z parteru niewysokie schody prowa
dzą do ogrodu. W części północnej 
pałacu, na piętrze, urządzono ogród 
zimowy, który po drugiej wojnie 
światowej został zniszczony.

W stylowych wnętrzach do 1944 r. 
znajdowały się cenne meble i obrazy, 
ściany i stropy pokryte były sztukate
riami, parapety okienne wykonane 
z czarnego marmuru. Pomieszczenia 
ogrzewane były przez piece, do budo
wy których kafle sprowadzono z Nie
miec. Gromadzona przez kilka poko
leń biblioteka zajmowała wiele 
oszklonych szaf. Szczególne zasługi 
dla Rogówka położył jego ostatni 
właściciel, Konstanty Komar, dziadek 
wybitnego polskiego lekkoatlety, mi

strza olimpijskiego, Władysława Ko
mara. Miesiące zimowe zwykł on spę
dzać w Berlinie lub innych miejsco
wościach na zachodzie Europy. Od
wiedzał wówczas biblioteki, zapozna
wał się z nowinkami w dziedzinie go
spodarowania, które następnie starał 
się wprowadzić w Rogówku. Z jego 
inicjatywy do gospodarstwa dopro
wadzono prąd elektryczny i w kuchni 
zainstalowano lodówki, mimo że 
obok znajdowała sie tradycyjna lo
downia. Natomiast pałac nadal 
oświetlano lampami naftowymi, „aby 
nie zepsuć stylu”. Po reformie rolnej, 
przeprowadzonej na Litwie na po
czątku lat dwudziestych, Konstanty 
Komar mógł dzierżawić od rządu 
znaczną część własnej ziemi. Współ
pracował wtedy z litewskim ruchem 
spółdzielczym. Po zajęciu Litwy przez 
ZSRR pałac przeznaczono na siedzibę 
szkoły rolniczej, a część wyposażenia
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1.2. Pałac: fasada (1) i elewacja 
ogrodowa (2)

3. Szczyt pałacu z dawnym ogrodem 
zimowym na piętrze

4. 5. Zabudowa gospodarcza: spichlerz (4)
i magazyn (5)

6. Dom zajezdny w miasteczku

7. Kaplica - mauzoleum rodu Komarów

(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska) 

przekazano do muzeum w Kownie. 
Po odzyskaniu niepodległości pałac 
zwrócono potomkom dawnych właś
cicieli mieszkającym na Litwie.

Dziś Rogówek należy do najlepiej 
zachowanych na Litwie dużych ze
społów dworskich z przełomu XVIII 
i XIX w. Ocalała większość z osiem
nastu budowli wzniesionych w stylu 
klasycystycznym lub neogotyckim: 
oficyna z XVIII w. i wozownia (jesz
cze w okresie międzywojennym za
mieniona na garaż) oraz dwa orygi
nalne klasycystyczne spichlerze z po
czątku XIX w. Wybudowano je na 
planie ośmiokąta i nakryto kopułami, 
przed kilku laty jeden z nich zaadap
towano na kawiarnię. W dość do
brym stanie przetrwały budynki go
spodarcze w pobliżu pałacu, położo
ne w starym parku, rozciągającym się 
na powierzchni 19 ha: stajnia, stodo
ła, obora, kuchnia, neogotycki maga
zyn, dom ogrodnika, neogotycka go
rzelnia oraz młyn wodny. Drugi ze
spół budowli gospodarczych wznie
siono w połowie XIX w. na przeciw
ległym brzegu niewielkiej rzeki Josty. 
Po drugiej wojnie światowej przejął je 
miejscowy kołchoz, co przesądziło 
o ich losie. Neogotyckie gorzelnia, 
obora i stajnia znajdują się obecnie 
w stanie ruiny. Ozdobą jednego z bu
dynków są widoczne jeszcze dzisiaj 
„fałszywe okna” - namalowane na 
tynku otwory okienne z kokieteryjnie 
upiętymi w nich firankami.

W zachodniej pierzei centralnego 
placu miasteczka zachował się parte
rowy, klasycystyczny, trzynastoosiowy 
budynek dawnego domu zajezdnego. 
Wybudowano go na początku XIX w. 
Ganek wsparty na czterech parach ko
lumn umiejscowiono dokładnie na
przeciw głównej bramy wjazdowej do 
majątku, na osi portyku pałacu, zamy
kającego perspektywę starej alei lipo
wej. Nakryty wysokim, czterospado
wym (dziś pokrytym blachą) dachem,

swoją formą nawiązuje do klasycy- 
stycznych budowli pałacowych i nie 
przypomina typowych dla tych tere
nów domów zajezdnych. Północną 
pierzeję placu zdobi fasada niewielkie
go, trójnawowego, drewnianego kościół
ka parafialnego (parafia od 1924 r.) 
św. Stefana, ufundowanego przez Ko
marów w latach 1794-1796. Świąty
nia przeszła generalny remont w 1887 
r. We wnętrzu zachowało się oryginal
ne wyposażenie, m.in. obrazy: „Św. 
Barbara”, „Ukrzyżowanie”, „Wniebo
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wzięcie NPMarii” (kopia Guido Re- 
niego) „Św. Józef” z XVIII w. oraz 
„Św. Józef”, „Św. Kazimierz”, „Św. 
Tekla” i „Cud św. Jana Kantego” (ko
pia według Tadeusza Kuncego-Koni- 
cza) z XIX w. Portret kobiety z rodzi
ny Komarów z dzieckiem, datowany 
na koniec XVIII w., pochodzi praw
dopodobnie z dawnego wyposażenia 
pałacu, podobnie jak kandelabry. Za
chowały się też cenne organy z 1795 r. 
z klasycystycznym prospektem. Obok 
kościoła w połowie XIX w. wystawio
no dwie murowane dzwonnice, a po 
przeciwnej stronie placu wybudowano 
plebanię (niezachowaną do dziś) i na
leżące do niej budynki gospodarcze.

Odchodząca od placu w kierunku 
południowym ulica nosi nazwę Koma
rów. Prowadzi w stronę rzeki Josty, na 
której wysokim brzegu - przeciwnym 
niż rezydencja - w połowie XIX w. 
wzniesiono kaplicę - rodzinne mauzo
leum. Ta niewielka neogotycka bu
dowla znalazła się po wojnie na tere
nie kołchozu i już w latach sześćdzie
siątych była kompletnie zdewastowa
na. Podczas wizyty w Rogówku 
w 1966 r. Władysław Komar przeka
zał pieniądze na budowę nowego 
ogrodzenia cmentarza i odnowienie 
kaplicy, jednak prace te przeprowa
dzono dopiero w latach dziewięćdzie
siątych staraniem nowej właścicielki 
Aliny z Komarów Rymszewiczowej. 
W 1995 r. na cmentarzu wystawiono 
dwa nowe marmurowe pomniki na
grobne dla Konstantego Komara (zm. 
1940) i Władysława Komara (ojca lek
koatlety), zamordowanego przez Li
twinów w Glinciszkach pod Wilnem 
w czerwcu 1944 r. O przywiązaniu 
miejscowej ludności do dawnych 
właścicieli świadczy nie tylko nazwa 
głównej ulicy w miasteczku. Rodzina 
Antonowiczów przechowała zakopa
ne przez Wandę z Jasieńskich Koma
rową srebra rodowe, „aby nie wpadły 
w ręce bolszewików”. Zwrócono je 
Władysławowi Komarowi, gdy ten 
w 1966 r. przyjechał na Litwę na za
wody sportowe i doprowadził do wi
zyty w rodzinnej miejscowości. Dwie 
torby „Adidasa” wiezione przez grani
cę zamiast sprzętu sportowego skry
wały resztki rodzinnego majątku. Pod
czas jednego z ostatnich wywiadów 
Władysław Komar mówił, że ma na
dzieję spędzić część życia w miejscu, 
które musiał opuścić w wieku czterech 
lat.

Jolanta B. Kucharska

Odeskie pałace
d kilku lat odbywają się stu
denckie objazdy naukowe 
po ziemiańskich siedzibach 
rozsianych po terenach 

dawnej Rzeczypospolitej. W czasie 
ostatniej wyprawy na Ukrainę (lipiec 
2000 r.) zachęcani namowami prof. 
Tadeusza S. Jaroszewskiego dotarli
śmy do Odessy. Tereny, na których 
zostało położone miasto, należały 
w końcu XV w. do Wielkiego Księ
stwa Litewskiego, następnie znajdo
wały się pod panowaniem tureckim 
aż do wcielenia ich do cesarstwa ro
syjskiego na mocy pokoju w Jassach 
(1792 r.). W 1794 r. Katarzyna II 
wydała ukaz nakazujący lokowanie 
miasta nad brzegiem Morza Czarne
go. Miastu temu na pamiątkę staro- 
greckiej osady Odissos nadano na
zwę Odessa. W ciągu kilkudziesięciu 
lat Odessa stała się najważniejszym 
miastem portowym południowej Ro
sji i trzecim pod względem liczby 
mieszkańców w całym imperium 
(1886 r.). Tędy wywożono pszenicę 
z Wołynia, Podola i Ukrainy, len, sie
mię i inne towary, przywożono zaś 
wyroby kolonialne. Miasto i jego 
mieszkańcy szybko się bogacili. 
Wkrótce założono uniwersytet i ope
rę. Jak podaje Słownik Geograficzny 
Królestwa Polskiego i Innych Krajów 
Słowiańskich, „miasto jest dobrze 
zbudowane i posiada proste i szerokie 
ulice wybornie wybrukowane grani
tową kostką i oświetlone gazem”. Do 
dzisiaj najpiękniejszą częścią Odessy 
są ciągnące się na nadmorskiej skar
pie bulwary z przylegającymi do nich 
licznymi rezydencjami ziemian i fi
nansistów. Wśród wielu wspaniałych 
budynków można odnaleźć obiekty 
związane z przebywającymi w Odes
sie Polakami.

Zapewne pod koniec XVIII w. 
Stanisław Szczęsny Potocki, wojewo
da ruski, generał artylerii koronnej, 
zakupił w Odessie spory plac, który 
po jego śmierci otrzymała w wyniku

Profesorowi T. S. Jaroszewskiemu

działów rodzinnych jego córka Olga. 
W 1824 r. Olga Potocka poślubiła 
rosyjskiego arystokratę L. Naryszki- 
na i przystąpiła do budowy pałacu 
letniego. Jego autorem był pocho
dzący z Sardynii architekt Francesco 
Boffo, czynny w Odessie od 1820 r., 
zaś w latach 1822-1844 piastujący 
tam godność architekta miejskiego. 
Wybudował w mieście wiele budow
li, m.in. hotel „Petersburski” i poło
żone opodal niego, a znane z filmu 
„Pancernik Potiomkin” schody. Pięk
ny klasycystyczny pałac Olgi repre
zentuje typ założenia palladiańskiego 
z krótkimi ćwierćkolistymi galeriami 
łączącymi korpus z oficynami. Od 
frontu ozdabia go koryncki sześcio- 
kolumnowy portyk, zaś elewacja tyl
na z widokiem na morze ujęta jest 
w dwa skrajne ryzality. W piwnicach 
korpusu znajduje się skalna grota 
przeznaczona do odpoczynku w upal
ne dni. Nie była to jedyna praca 
F. Boffo wykonana dla polskiego zle
ceniodawcy. Około 1820 r. zaprojek
tował dla Mikołaja Czarnomskiego 
wspaniałą klasycystyczną rezydencję 
w Czarnominie, w dawnym woje
wództwie bracławskim. W drugiej 
połowie XIX w. pałac Olgi przeszedł 
w ręce rodziny Jurjewiczów herbu 
Lubicz; kartusz z tym herbem do dziś 
jest umieszczony na tympanonie por
tyku frontowego. W 1888 r. mer 
Odessy, G. Marazli, kupił od F. Jur- 
jewicza za 100 tysięcy rubli pałac 
z przeznaczeniem na muzeum i po
darował go miastu. Obecnie pałac 
znajduje się w dobrym stanie i mieści 
się w nim galeria malarstwa.

Inną rodziną mającą swoją rezy
dencję w Odessie byli Brzozowscy 
herbu Belina. Zenon Izydor Brzo
zowski, marszałek szlachty guberni 
podolskiej, właściciel ogromnych 
dóbr na Podolu, około połowy XIX 
w. zbudował według projektu Pola
ka, Feliksa Gąsiorowskiego, neogo
tycki pałac. Rysunek (projektowy?)
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pałacu pochodzący ze zbiorów Po
tockich w Krzeszowicach zachował 
się w zbiorach Muzeum Narodowe
go w Warszawie. Z tyłu ma on napis 
„architekt F. Gąsiorowski, dom P. Ze
nona Brzozowskiego w Odessie”. 
Zbudowano go na skarpie, z której 
roztacza się widok na port. Bryła re
zydencji jest nieregularna, zaś w wy
stroju elewacji autor świadomie na
wiązał do wzorów późnego gotyku 
angielskiego. W drugiej połowie 
XIX w. Gąsiorowski był bardzo 
wziętym architektem w Odessie, za
projektował tu m.in. gmach Muzeum 
Archeologicznego i brał udział w bu
dowie Opery. Następnym właścicie
lem tej pięknej siedziby został syn 
Zenona, Jan Belina-Brzozowski. Za
pewne na początku XX w. budynek 
przestał być własnością Brzozow
skich. Obecnie pałac jest w trakcie 
restauracji na siedzibę firmy angiel
skiej, która go zakupiła.

Andrzej Wąsowski

1. Elewacja frontowa pałacu
Olgi z Potockich Naryszkin

2. Elewacja boczna
pałacu Brzozowskich

(zdjęcia: Andrzej Wąsowski)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Ostatni alumnat
1633 r. starosta tykociński 
i marszałek wielki Księ
stwa Litewskiego, Krzysz
tof Wiesiołowski, zwrócił 

się do Władysława IV z prośbą o wy
rażenie zgody na założenie w Tykoci
nie przytułku dla zasłużonych ofice
rów wojska polskiego, którzy przeszli 
już w stan spoczynku, ale pozbawieni 
zostali środków do życia. Królowi 
spodobał się ten projekt i następnego 
roku rozpoczęto jego realizację.

i gospodarczych o sklepionych sufi
tach oraz kaplicę, której prezbiterium 
utworzyło półokrągły ryzalit przy po
łudniowym skraju wschodniej elewa
cji. Narożne baszty umożliwiały przy
tułkowi spełnianie funkcji militar
nych - zbudowano je, aby mógł w ra
zie potrzeby bronić przeprawy przez 
Narew.

Kiedy alumnat był już gotowy, co 
stało się rok po śmierci Krzysztofa 
Wiesiołowskiego, ustanowiono - 27 

W

Dość szybko, bo już po dwóch la
tach, stanął w centrum miasta, tuż 
przy przeprawie przez Narew, dość 
obszerny, parterowy budynek. Nada
no mu kształt czworoboku o ze
wnętrznych wymiarach 38 x 34 m, 
z dziedzińcem pośrodku i dwiema 
okrągłymi basztami o charakterze 
obronnym w narożnikach od strony 
rzeki, flankującymi elewację główną, 
skierowaną ku zamkowi i klasztorowi 
bernardynów. Ściany zostały wymu
rowane z cegły z użyciem zaprawy 
wapiennej i otynkowane, wyniosły, 
dwuspadowy dach pokryto dachów
ką, posadzki ułożono z cegły. W ścię
tym narożniku południowo-zachod
nim usytuowano bramę wjazdową 
i umieszczono nad nią tablicę z nazwi
skiem fundatora oraz datą zakończe
nia budowy. Wewnątrz urządzono kil
kanaście pomieszczeń mieszkalnych

marca 1638 r. - jego regulamin. Miał 
on wprawdzie podlegać królowi, ale 
zarządzać nim i kwalifikować kandy
datów na pensjonariuszy, których nie 
mogło być jednocześnie więcej niż 
dwunastu „dobrze ojczyźnie zasłużo
nych, katolików, szlachetnie urodzo
nych, skaleczonych w bitwie za Rze
czypospolitą albo przez starość osła
bionych, nie mających sposobu do ży
cia”, zlecono hetmanowi wielkiemu 
koronnemu, zaś zabezpieczać środki 
materialne i czuwać nad jego prawi
dłową funkcją winien był tykociński 
starosta. Alumnat w Tykocinie był 
trzecim z kolei, a pierwszym z funda
cji prywatnej przytułkiem dla emery
towanych oficerów w Polsce. Dwa 
pierwsze, wzniesione w latach 1576- 
-1586 z inicjatywy Stefana Batorego, 
znajdowały się w Warszawie i Trech- 
tymirowie na Ukrainie (warszawski 

w 1638 r. już nie istniał, został zamie
niony na arsenał).

Podczas „potopu” szwedzkiego, 
w 1656 lub 1657 r., budynek alumna
tu został zniszczony. Po wypędzeniu 
z Tykocina Szwedów dokonano jego 
prowizorycznej naprawy, ale wyma
gał znacznie radykalniejszych poczy
nań, aby doprowadzić go do stanu 
pierwotnego. Dopiero w 1698 r. Ste
fan Branicki, ówczesny właściciel Ty
kocina, zlecił gruntowną renowację. 
Wbrew przypuszczeniom nie nastąpi
ła ona szybko, jeszcze w 1715 r. zbie
rano potrzebne materiały budowlane. 
W 1741 r. wielki pożar nawiedził 
miasto i znowu zniszczył alumnat. 
Kolejna odbudowa, rozpoczęta 
w 1745 r., trwała ponad 20 lat. Roze
brano wtedy narożne baszty obronne, 
przebudowano kaplicę, podwyższono 
ściany zewnętrzne o około 1,5 m, wy
mieniono sklepienia, położono nowy 
dach, przemurowano okna, zlikwido
wano wszelkie elementy ozdobne, po
zostawiając tylko bogato profilowany 
gzyms okapowy. Po tym remoncie 
alumnat mógł pomieścić 23 pensjona
riuszy i mimo zaborów pełnił nadal 
funkcję przytułku dla wysłużonych 
żołnierzy wyznania rzymskokatolic
kiego, wywodzących się z polskiej 
szlachty. W tym stanie budynek prze
trwał do wybuchu pierwszej wojny 
światowej, kiedy został znowu uszko
dzony i przestał pełnić funkcję przy
tułku dla emerytowanych oficerów. 
W latach 1929-1930 odbudowano 
go, przekształcając przy tej okazji ka
plicę na salę widowiskową o płaskim 
- w miejsce sklepionego - stropie. Bu
dynek przejął magistrat miasta i prze
znaczył go na mieszkania dla najuboż
szych rodzin.

Podczas drugiej wojny światowej 
alumnat nie został zniszczony. 
W okresie okupacji niemieckiej mie
ścił się w nim areszt żandarmerii. Po 
wojnie różnie toczyły się jego losy. 
Początkowo był dewastowany przez 
mieszkańców Tykocina, dopiero 
w 1949 r. rozpoczęto jego remont. 
Później przejęła go Gminna Spółdziel
nia „Samopomoc Chłopska” na ma
gazyn sztucznych nawozów, sypanych 
luzem na podłogę. Doprowadziło to 
do zasolenia i zawilgocenia podłóg 
i ścian. Potrzebny był nowy, gruntow
ny remont, który przeprowadzono 
w latach 1962-1965 i budynek ada
ptowano na ośrodek kulturalno-tury- 
styczny. W skrzydle wschodnim i pół-
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1. Alumnat, widok z Placu Czarnieckiego; 
w ściętym narożniku - brama wjazdowa
2. Na dachu od strony dziedzińca pojawiły 
się - nieistniejące tam pierwotnie - lukarny
3. Przy południowym skraju wschodniej 
elewacji znajduje się półokrągły ryzalit 
utworzony przez prezbiterium dawnej 
kaplicy

(zdjęcia: Jerzy Samusik) 

nocnym znalazły się sypialnie dla tu
rystów, dawną kaplicę wykorzystano 
na salę wystawowo-odczytową, 
a przylegające do niej pomieszczenia 
przeznaczono na bibliotekę i czytel
nię. Po pewnym czasie cały obiekt 
przejęło PTTK z przeznaczeniem na 
stanicę turystyczną. Nowy właściciel 

jednak nie obchodził się właściwie 
z zabytkowym obiektem. Zdarzały się 
zimy, podczas których zapominano 
o spuszczeniu wody z instalacji cen
tralnego ogrzewania, a efektem było 
pękanie rur, zawilgocenie ścian i za
grzybienie całego budynku. Zdewa
stowany alumnat wrócił we władanie 
Urzędu Gminy w 1988 r.

W 1993 r. władze sprzedały alum
nat tykocińskiemu proboszczowi, ks. 
Witoldowi Nagórskiemu. Po dość 
długim okresie przygotowań ksiądz 
kanonik rozpoczął szeroko zakrojony 
remont, który zgodnie z opracowa
nym pod nadzorem wojewódzkiego 
konserwatora zabytków projektem 
ma adaptować alumnat do potrzeb 
muzealnych i mieszkalnych. Nie wia
domo jednak, co kryje się pod tym, 
dość ogólnikowym, sformułowa
niem. Ksiądz Nagórski nie chce zdra
dzić, jakie będzie ostateczne przezna
czenie remontowanego budynku. Jest 
on kolekcjonerem i być może chce 
swoje bogate zbiory udostępnić 
mieszkańcom Tykocina oraz tury
stom odwiedzającym miasto. Jakie by 
nie było ostateczne przeznaczenie 
dawnego przytułku dla zasłużonych 
żołnierzy, należy się cieszyć, że zosta
nie on odbudowany. Do czasów dzi
siejszych nie przetrwał żaden z istnie
jących niegdyś na ziemiach Rzeczy
pospolitej alumnatów, jest to więc je
dyna w Polsce zabytkowa budowla 
tego rodzaju. Wraz z kościołem św. 
Trójcy i budynkiem szpitala ufundo
wanego przez Jana Klemensa Branic- 
kiego tworzy późnobarokową, pół
nocną pierzeję Placu Czarnieckiego, 
zwanego niegdyś Starym Rynkiem 
i będącego najbardziej interesującym 
miejscem współczesnego Tykocina, 
nie bez powodu nazywanego „baro
kową perłą Podlasia”.

Jerzy Samusik

Nowe czasopismo

„ Krajobrazy Dziedzictwa Narodowego” - taki ty

tuł nosi kwartalnik, którego pierwsze numery ukaza
ły się w 2000 r. Wydaje go Ośrodek Ochrony Zabyt
kowego Krajobrazu w Warszawie, ale jest to pismo 
reprezentujące Rządowy Program Edukacyjny pod 
nazwą „Świadome kształtowanie krajobrazu i ochro

na krajobrazu historycznego”. Kwartalnik skierowa
ny jest do nauczycieli, samorządowców, działaczy 
ochrony przyrody i dziedzictwa historycznego oraz 
do wszystkich zainteresowanych estetyką swojego 
otoczenia. Warto przypomnieć, że Ośrodek Ochrony

NASZE KRAJOBRAZY

Zabytkowego Krajobrazu jako Narodowa Instytucja 
Kultury od wielu lat ratuje zabytkowe parki i cmenta
rze oraz zajmuje się edukacją w zakresie właściwe
go kształtowania otaczającej nas przestrzeni. Te 
podstawowe zadania znalazły odbicie w czasopi
śmie - od wiejskich ogrodów, przez krajobrazy na
szych „małych ojczyzn” i poszczególnych regionów 
kraju po miasta, gdzie tak ważną rolę odgrywa pra
widłowo zakomponowana zieleń. Dużo miejsca zaj
mują w piśmie informacje o działaniach władz pań
stwowych i samorządowych w ochronie krajobrazów 

oraz o inicjatywach różnych organizacji międzynaro
dowych, publikowane są również akty prawne z tej 
dziedziny.

W „Spotkaniach z Zabytkami” dużym zaintereso
waniem cieszy się wśród Czytelników dział „Zabytki 
w krajobrazie”. Mamy więc prawo sądzić, że nowe 
czasopismo o krajobrazach znajdzie wielu odbior
ców. Życzymy tego zespołowi redakcyjnemu 

przede wszystkim zaś, aby wpływ pisma na ratowa
nie naszego zdewastowanego krajobrazu był coraz 

lepiej widoczny! (kmn)
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Mato znane

Łęgonickie kośdoty
pobliżu Nowego Miasta nad 
Pilicą położona jest wieś Łęgo- 
nice. Ze względu na przebieg 
koryta rzeki rozciąga się ona 

na stosunkowo dużym obszarze i dzieli na 
oddalone od siebie trzy wsie: Łęgonice, 
Nowe Łęgonice i Łęgonice Małe. Stąd wy
nikła potrzeba postawienia dla każdej 

z nich osobnego kościoła. Wzmiankę 
o miejscowości znajdujemy w bulli papie
skiej z 1136 r., która wspomina, że Łęgo
nice należą do arcybiskupów gnieźnień
skich. W wydanym w 1359 r. przywileju 
księcia Ziemowita czytamy o rozwoju Łę- 
gonic, które wchodzą w skład dóbr kapi
tuły gnieźnieńskiej. Znajdował się tu dwór 
arcybiskupi, w którym rezydował, jakby- 
śmy to dziś powiedzieli, zarządca tereno
wy - oficjał Gothard de Gubroff. Tak więc 
dzisiejsza wioska rodowodem swym przy
ćmiewa historię okolicznych miast, 
zwłaszcza że w 1420 r. arcybiskup Mikołaj 
Trąba tu właśnie lokował miasto na prawie 
magdeburskim.

Kruchta najstarszego kościoła św. Jana 
Chrzciciela powstała w miejscu pogań
skiej gontyny w Łęgonicach. Sama świą
tynia ma konstrukcję drewnianą, jest jed- 
nonawowa, oszalowana, kryta gontem, 

z sygnaturką na dachu. 
Obok stoi również 
drewniana dzwonnica, 
w której, jak podają 
źródła z 1738 r., zawisł 
dzwon odlany z armat 
zdobytych na Turkach. 
O randze świątyni mo
że świadczyć fakt, że 
przechowywano w niej 
relikwie Krzyża Święte
go (dziś zaginione). Pa
rafia nosi wezwanie św. 
Jana Chrzciciela, gdyż 
według legendy św. 
Wojciech chrzcił tutaj 
nawróconych pogan. 
W kruchcie znajduje się

kamienna chrzcielnica, nosząca ślady 
ostrzenia na niej mieczy przez rycerzy 
wyruszających na wojny. We wnętrzu na 
uwagę zasługuje krucyfiks na belce tę
czowej i okazały konfesjonał, przypusz
czalnie przerobiony ze stalli z XVII w. 
Kościół otaczają drzewa-pomniki przy
rody, wśród nich niemal 1000-letni dąb, 
a obok stoi plebania z XIX w.

Drugi kościół - św. Rocha - leży w Łę
gonicach Nowych. Tutaj w 1666 r. na 
wzgórzu Jaworzynka, nazywanym odtąd 
Górką Zgody, nastąpiło spotkanie i po
jednanie Jana Kazimierza i marszałka Je
rzego Lubomirskiego po długotrwałych 
sporach i waśniach. Z tej okazji wybudo
wano tu kapliczkę, później drewniany 

kościół, który spłonął. Następny muro
wany po zniszczeniach w czasie pierwszej 
wojny światowej odbudowano w 1928 r. 
Na pamiątkę ówczesnego ostrzału artyle
ryjskiego w zachodnią ścianę dzisiejszej 
budowli wmurowano pociski armatnie. 
Powtórna odbudowa przypadła na 1958 
r. po pożarze od pioruna, a w 1999 r. 
dzięki inicjatywie proboszcza, ks. Wojcie
chowskiego, kościół gruntownie odre
montowano pod nadzorem konserwato
ra zabytków. Jednonawowy kościół z za
krystią i absydą zdobi szczyt w formie tia
ry - papieskiego nakrycia głowy, wsparty 
na arkadowych podporach. W centralnej 
części szczytu stoi figura św. Rocha, a cie
kawym detalem są zworniki łuków w for
mie byczej głowy. Świątynia ożywa raz 
w roku, 16 sierpnia, kiedy odpust przy
ciąga tu wiernych z dalekich okolic. Jest 
to reminiscencja pokutnych pielgrzymek 
(odbywanych nawet na kolanach) w in
tencji boskiej ochrony przed „morowym 
powietrzem”. W pobliżu kościoła znajdu
je się mały, zapomniany cmentarzyk żoł
nierzy z pierwszej wojny światowej, 
a przed kościołem urządzono lapidarium,

4

1. Drewniany kościół św. Jana Chrzciciela 
w Łęgonicach

2.3. Oryginalny kształt kościoła św. Rocha 
w Łęgonicach Nowych (2) i fragment 
ściany z wmurowanymi pociskami 
armatnimi z pierwszej wojny światowej (3)

4. Drewniany kościół w Łęgonicach Małych

(zdjęcia: Przemysław Wrzosek)

eksponując kamienne detale pozostałe po 
poprzednim wystroju oraz ambonę z pia
skowca.

Powstanie trzeciej świątyni, w Łęgoni
cach Małych, spowodowane zostało 
przesunięciem się koryta Pilicy. Zbudo
wano tu wtedy kościółek drewniany, 
z wolno stojącą dzwonnicą. Warto jed
nak odwiedzić go, przyjeżdżając przez 
małą osadę, w której dobrze się jeszcze 
mają zrębowe chałupy.

Przemysław Wrzosek
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Zagadkowe empory
i wieżyczki

Orientowana, gotycka budowla 
składa się z wąskiej nawy i wydłużo
nego prezbiterium. Między nawą 
i chórem znajduje się duża arkada 
z belką tęczową i drewnianym krucy
fiksem. Budynek jest oskarpowany 
i zgodnie z regułą zakonną na dwu
spadowym dachu nie ma wieży, tylko 
wieżyczka na sygnaturkę. Do północ-

a granicy Małopolski, Wiel
kopolski i Śląska leży histo
ryczne miasto Wieluń. Przez 
wieki kolejni królowie i wład

cy nadawali mu wiele przywilejów, 
które podnosiły znaczenie miasta. 
W szczytowym okresie rozwoju Wie
luń miał prawo bicia monety, komorę 
celną, osiedlali się w nim Żydzi i Szko
ci. Był też ważnym ośrodkiem sakral
nym z klasztorem i szpitalem pauli
nów, klasztorami pijarów i reforma
tów. Jednak z miastem najbardziej 
związany jest klasztor oo. augustianów 
- legendarna przyczyna powstania 
Wielunia. Legenda nawiązuje do poda
nia o św. Eustachym lub św. Hubercie, 
a główną postacią jest rzeczywisty ksią
żę - Władysław Odonic. Polował on 
na jelenie w lasach pokrywających 
wówczas ziemię wieluńską, gdy nagle 
ujrzał pięknego byka. Pogonił za nim, 
gubiąc swoich towarzyszy. Wtedy jeleń 
zniknął, a na jego miejscu ukazał się 
Baranek Boży z krzyżem i chorągwią. 
Po tym wydarzeniu pobożny książę 
wystawił w miejscu cudu kościół Boże
go Ciała, a pieczę nad nim powierzył 
augustianom; inna wersja legendy mó
wi, że między rogami jelenia rozbły
snął krzyż. Na pamiątkę tej legendy 
w kościele nad bocznym wejściem do 
prezbiterium znajduje się czaszka jele
nia z krzyżem między rogami.

Pierwszy kościół Bożego Ciała wy
budowano w 1217 r. Była to mała, 
drewniana świątynia zamieszkana 
przez kilku eremitów. W 1335 r. wy
buchł pożar, który doszczętnie znisz
czył miasto. Odbudował je około 
1350 r. Kazimierz Wielki, który posta
wił także nowy kościół. Wraz z przyle
głym klasztorem stał się on drugim 
ośrodkiem augustiańskim w Polsce.

Kościół poaugustiański w Wieluniu

(fot. Andrzej Jankowski) 

nej ściany kościoła przylegają niewiel
kie zabudowania klasztorne.

W 1457 r. książę Janusz Oświęcim
ski spalił miasto, kościół i wymordo
wał wszystkich zakonników. Budynki 
odbudowano w 1497 r., a w 1631 r. 

MĄDRY PO
Drewniany kościół św. Anny w Długiej Ko

ścielnej koto Halinowa (pow. mińsko-mazo
wiecki) zbudowany został na początku XVII 
w. w konstrukcji zrębowej; w XIX w. dobudo
wano kaplicę i kruchtę. Dokładnie opisał ten 
kościół S. Grzelachowski w numerze 6,1999, 
s. 21. Całość spłonęła przy samym końcu 
XX w.!

Czy czterysta lat dla drewnianego zabyt
ku - to dużo czy mało? Odpowiedzi nie ma 
także na pytanie, dlaczego w nocy z 8 na 9 
września 2000 r. ktoś podpalił świątynię? Py
tań bez odpowiedzi - jak przy każdym poża
rze obiektu zabytkowego - jest znacznie 
więcej. Faktem jest, że z kościoła pozostały 
tylko osmalone ściany boczne i uratowana 
w ostatniej chwili przez strażaków dzwonni
ca z połowy XIX w. Spłonęło całe wyposaże
nie, w tym krucyfiks z XVI w. na belce tęczo
wej, liczne barokowe obrazy, np. „Św. Anna 

naucza Matkę Bożą” z głównego ołtarza 
oraz wizerunek św. Anny z XIX w. Faktem jest

SZKODZIE

również, że był to jeden z lepiej zabezpie
czonych przed pożarem kościołów, ale tylko 
do pewnego stopnia. Działał tu bowiem sys
tem alarmowy, nie było natomiast automa
tycznego systemu gaśniczego, o którego 
stosowaniu pisał ostatnio na lamach „Spo
tkań z Zabytkami” (nr 6, 2000, s. 7) rzeczo
znawca ministra kultury, Dominik Mączyński. 
Jaka to jest różnica - doskonale widać wła
śnie na przykładzie kościoła w Długiej. Ow
szem - zadziałał podłączony do plebanii 
i siedziby straży alarm, ale gdy przyjechali 
strażacy, kościół płonął już jak pochodnia. 
Nie byłoby tak olbrzymiej straty, gdyby we
wnątrz obiektu odpowiednia aparatura sa
ma zgasiła pierwszy błysk ognia. Jej koszt 
jest znacznie mniejszy od kosztów odbudo
wy kościoła. Pieniądze można było zebrać 
wcześniej na zakup aparatury gaszącej. Aż 
prosi się - w tym i w wielu innych tego rodza
ju wypadkach - o zacytowanie przysłowia: 

POLAK MĄDRY PO SZKODZIE!(td) Kościół w Długiej Kościelnej (fot. Zygmunt Malinowski)
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miasto znowu nawiedził pożar. Odbu
dowa przypadła na lata 1660-1677, 
kościół i klasztor przebudowano wte
dy w stylu barokowym. Niecałe dwie
ście lat później kościół i klasztor spło
nęły ponownie, a w 1864 r. na rozkaz 
władz pruskich nastąpiła kasata zako
nu. Zewnętrzna bryła trójkondygna- 
cyjnego klasztoru pozostała praktycz
nie niezmieniona od XVII w. W cen
trum założenia znajduje się niewielki 
wirydarz, a ślady dawnej architektury 
najlepiej widać w wykrojach okien, 
wyposażonych w charakterystyczne 
ławy podokienne. Cele zakonników 
mieściły się na wyższych kondygna
cjach, zaś na najniższej znajdowały się: 
kapitularz, niewielka kapliczka i po
mieszczenia dla gości.

Główną nawę kościoła ujmują wą
skie wnęki z dwoma konfesjonałami 
i dwoma ołtarzami. Nad nimi znajdu
ją się empory, połączone z chórem 
muzycznym. Całość nakryta jest skle
pieniem kolebkowym z lunetami, a li
stwy na sklepieniu zdradzają wpływy 
prowincjonalnych muratorów z Po
znania. Ponadto patrząc na nie można 
przypuszczać, że barokowa przebudo
wa kościoła nie została zakończona. 
Okna przed przebudową przebiegały 
przez całą długość ściany. Później prze
dzielono je obiegającymi przestrzeń 
nawy emporami. Nie wiadomo do
kładnie, jaka była ich funkcja, bowiem 
augustianie byli zakonem żebraczym 
i nie musieli się izolować od wiernych. 
Dobudowano je w XVII w. prawdopo
dobnie po wizycie delegata papieskie
go, o. Mikołaja Cruonieusa, który wi
zytował polską prowincję w 1652 r. 
Wówczas zapewne powstał projekt, 
aby wzorem innych wieluńskich klasz
torów, także augustiański miał swoją 
szkołę i wtedy empory mogłyby służyć 
uczniom. Jednak szkoła nie powstała 
nigdy, a przeznaczenie empor do dziś 
nie zostało wyjaśnione.

Drugą, równie ciekawą, są dwie wie
życzki flankujące ścianę frontową. Wie
życzki takie są charakterystyczne dla 
tzw. mazowieckiej grupy kościołów bu
dowanych w XVI w. Było to nawiązy
wanie do architektury romańskiej, łą
czonej z historią i tradycją. Jeśli przyjąć, 
że w Wieluniu postanowiono też na
wiązać do tych tendencji, to stało się to 
niezwykle późno w porównaniu z ko
ściołami Mazowsza, prawdopodobnie 
dopiero po 1631 r. Istnieje także moż
liwość, że wieżyczki powstały na funda
mentach dawniejszej budowli, rów
nocześnie z budową kościoła murowa
nego, a wtedy byłyby prekursorskie.

Andrzej Jankowski

Karawaki
dy nadchodziła epidemia, 
władcy opuszczali swoje stoli
ce i uciekali do myśliwskich 
dworców pośród puszcz i la

sów. „Co kilka lat kraj nawiedzało zagro
żenie powszechne, groźne epidemie. Na
zywane wówczas powietrzem lub morem 
zakaźne choroby, z których najgroźniej
sze były dżuma i ospa, zwane też czarną 
śmiercią, lęgły się zazwyczaj w czasie wo-

1. Drewniana karawaka z okolic
Zycka Polskiego na powiślu płockim

2. Figura św. Rocha przed kościołem 
w Brochowie

3. Kapliczka na granicznym rozdrożu 
w Czerwonej Niwie kolo Guzowa

(zdjęcia: Lechosław Herz)

jen” - pisała Bożena Fabiani w monogra
fii historycznej Na dworze Wazów 
w Warszawie. „Taki wędrujący, uciekają
cy przed zarazą dwór spotykamy za Wa
zów wielokrotnie, bo w owych czasach 
morowe powietrze szczególnie często tra
piło nasz kraj. W 1598 r. z tego właśnie 
powodu na cały rok odłożono pochówek 
królowej Anny: a i tak kondukt pogrzebo
wy, wędrujący przez ciągle jeszcze zapo
wietrzone miasteczka i wsie, złapał zara
zę od tłoczącej się na szlaku gawiedzi 
i część służby dworskiej zmarła. W na
stępnym stuleciu groźne zarazy wybucha
ły w latach 1601-1603, 1623-1625, 
1627-1632, 1637-1639, 1641, 1652- 
-1655, 1660-1664. Najtragiczniejsze 
w skutkach powietrze dotknęło Warszawę 
Wazów w 1623 r. i trwało dwa lata. Król

wraz z rodziną i dworem czas jakiś miesz
kał wtedy w Ujazdowie, gdy jednak 
«marto» wszędzie, zawieszono obrady 
sejmu i dwór przeniósł się do Osiecka. 
Gdy i tam mór dotarł, król wyjechał do 
Ciemiernik”.

Co jednak mieli robić zwykli ludzie 
zamieszkujący wsie i miasteczka? Mogli 
się modlić, bowiem „za opiekunów 
i obrońców ludności przed chorobami 
zakaźnymi uchodzili liczni święci, mię
dzy innymi św. Roch” - opowiada Boh
dan Baranowski w Życiu codziennym 
wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku. 
„Wystawienie mu kaplicy zabezpieczało 
ludność przed niebezpieczeństwem. Jeśli 
więc we wsi grasowała zakaźna choroba, 
a kapliczki blisko nie było, odbywano 
pielgrzymki nawet do dalszych okolic, 
gdzie znajdował się kościół pod wezwa
niem św. Rocha. Około trzech tysięcy ko
ściołów i kaplic na świecie nosi jego 
imię. W Polsce są 63 kościoły pod we
zwaniem św. Rocha, a ilość kaplic i ka
pliczek niepomiernie jest większa. Ze 
świętym tym jest związana legenda 
o tym, jak wędrował po ziemi mazowiec
kiej, aż doszedł do wsi Sadykierz w Pusz
czy Białej, gdzie się zatrzymał i gdzie dziś 
znajduje się masowo odwiedzany w jego 
święto drewniany kościółek pod wezwa
niem św. Rocha. W wielu miejscowo
ściach, choćby w Kadzidle na Kurpiach 
po dziś dzień w dniu św. Rocha przepę
dza się rytualnie bydło przez ogień przed 
kościołem, a ogień - jak podawał to 
Oskar Kolberg - powinien być zapalony 
przez potarcie drewna o drewno”. Chole
rę mógł sprowadzić tzw. cholernik. By
wało - jak opowiadano w XIX w. pod
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Czerskiem - że cholera przybierała po
stać kobiecą i podwieziona przez chłopa 
na wozie przekraczała bezkarnie rzeki 
i granice wiosek. Aby temu zaradzić, na 
granicach wsi stawiano przy drogach 
drewniane krzyże, zwane karawakami. 
Pisał o nich Zygmunt Gloger w Encyklo
pedii staropolskiej: „Gdy w miasteczku 
hiszpańskim Caravaca zasłynął krzyż 
o dwóch poprzecznicach jako cudowny 
przeciwko morowemu powietrzu i stał 
się głośnym zwłaszcza r. 1545 we Wło
szech podczas zarazy morowej w mieście 
ówczesnego soboru Trydencie (uważany 
za skuteczny, kto się przed takim modlił 
lub go nosił) - wówczas pielgrzymi za
częli przynosić do Polski relikwiarzyki 
w kształcie małych krzyżyków tej samej 
formy i tak samo nazywanych. Pobożni 
w czasie morowego powietrza stawiali 
«karawaki» przy wsiach i miasteczkach, 
aby zaraza je mijała, i modlili się na 
książkach tak samo nazywanych”.

Postawienie takiego krzyża było po
ważnym przedsięwzięciem i wiązało się 
z określonym rytuałem: krzyż musiał 
być zrobiony z jednego drzewa, ścięcie 
drzewa, wykonanie krzyża, zawiezienie 
go na miejsce i ustawienie powinno od
być się w czasie jednej nocy. Niewiele 
jest już takich krzyży przy drogach na 
Mazowszu, lecz kilka wciąż można obej
rzeć, np. w Radzikowie koło Czerwiń
ska nad Wisłą, w Wodyniach niedaleko 
Siedlec i koło Zycka Polskiego na powi
ślu płockim. Szczególnie interesująca 
jest kapliczka na granicznym rozdrożu 
w Czerwonej Niwie niedaleko Guzowa 
o kształcie miniaturowego kościółka 
z trzema wieżyczkami zwieńczonymi 
trzema krzyżami, z których środkowy 
jest karawaką. Wystawiając taką ka
pliczkę powierza się ochronę przed za
razą samemu Chrystusowi.

Lechosław Herz

W miejscowości Okonin koto Gru
dziądza stoi okazały kościół św. Ko
śmy i Damiana. Zbudowany został 
około 1320 r. na cokole z kamienia po
lnego, z masywną, czworoboczną, 
trójkondygnacyjną wieżą, przylegającą 
dość nietypowo do bocznego korpusu 
od strony północnej. Średniowieczną 

świątynię zniszczyli Szwedzi w czasie 
tzw. pierwszej wojny szwedzkiej (1626- 
-1629). Odbudowę przeprowadził oko
ło 1640 r. starosta pokrzywiński, Jan 
Dziatyński. Budowla otrzymała wów
czas obecną formę.

Średniowieczne wiejskie kościoły, 

które zachowały na zewnątrz cechy ar
chitektury gotyckiej, we wnętrzach ma
ją na ogól wystrój barokowy, zaś au
tentyczne elementy gotyckie należą do

ODKRYWANIE MALOWIDEŁ

rzadkości. W kościele w Okoninie 
pierwszego odkrycia dokonano w la
tach 1911-1913, w trakcie remontu 
świątyni. Przy renowacji ścian, spod 
młodszej warstwy malowideł odsłonię
to fragment gotyckiej polichromii. W la
tach 1959-1960 zakrojone na szeroką 
skalę prace konserwatorskie przepro
wadzili pracownicy Pracowni Konser
wacji Zabytków. Ustalono, że są to ma
lowidła z końca XIV i początku XV w., 
a reprezentują tzw. III styl czeski; od
kryto także póżnogotycką polichromię 
z pierwszej połowy XVI w.

W 1997 r. kościół w Okoninie - jako 
jeden z pięciu zabytkowych obiektów 
w kraju - objęto rządowym progra
mem pod nazwą „Konserwacja zabyt
kowych wnętrz”. Prowadzone w ra

mach programu prace badawczo- 
-konserwatorskie finansowało Mini
sterstwo Kultury i Sztuki. Przybyła do 
Okonina w lipcu 1997 r. specjalna ko
misja złożona z fachowców z dziedzi
ny historii sztuki zdecydowała, by wy
eksponować gotycką polichromię na 
ścianach kościoła tak, aby wnętrza 
współgrały z zewnętrzną architekturą 
budowli. Długofalowe prace konser
watorskie prowadził zespól pod kie
runkiem mgr Jolanty Korcz. Konser
wacji i zabezpieczeniu poddano malo
widła przedstawiające m.in. postać 
Chrystusa oraz świętych: Piotra, Paw
ła, Barbary, Tomasza, Jerzego i Jana 
Ewangelisty.

Henryk Kamiński
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Planty - park
w

ylko nieliczni spośród wielu 
elblążan spacerujących po 
parku Planty znają historię te
go miejsca. Jest to pozosta

łość po dwóch niezależnych od siebie 
założeniach: większe stanowiło park 
Resursy Humanitas (Ressourse Hu
manitas), drugie - Resursy Miesz
czańskiej (Burger Ressourse). Teren 
dzisiejszego parku leżał w północno-

nocne i zachodnie. Następna ulica 
dochodząca od północy do Grobli 
Młyńskiej - to ul. Pieprzna (Pepirgas- 
se) - wymieniona w źródłach w 1356 
r., dalej ul. Garncarska (w średnio
wieczu zwana Kabeldrehergasse) oraz 
ul. Stracona (Verlorengasse), którą 
wytyczono dopiero w XV w. W tym 
samym czasie powstała także położo
na bardziej na wschód ul. Zieloni!

1. Plan parku Resursy Humanitas z 1879 r.

-zachodniej części jednego z przed
mieść Starego Miasta Elbląga, uloko
wanego za Bramą Kowalską i określa
nego przez historyków jako przed
mieście wschodnie. Podlegało ono 
dosyć szybkim procesom urbanizacyj
nym, w wyniku których w drugiej po
łowie XIV w. od Grobli Młyńskiej 
(dzisiejsza ul. 1 Maja) odchodziło 
wiele ulic w kierunku południowym 
i północnym. Po stronie północnej, 
tuż za Bramą Kowalską, została wyty
czona ul. Psia (Hundegasse), która ra
zem z ul. Szeroką (Breitestrafie) two
rzyła trakt łączący przedmieścia pół-

(Griinegasse). Z około połowy XIV w. 
pochodzą pierwsze informacje o sto
jących w pobliżu Bramy Kowalskiej 
budynkach. Na początku XV w. były 
tam m.in. łaźnia, olejarnia, ogród 
strzelecki. Rozwój zabudowy miesz
kalnej spowodował, że przedmieście 
wschodnie przybrało charakter miesz
kalno-gospodarczy, jednak nadal 
znajdowały się tam ogrody i tereny 
niezabudowane.

Wygląd fortyfikacji miejskich 
przez długi czas nie ulegał zmianie, 
jednak ich pogarszający się stan tech
niczny oraz rozwój techniki wojennej 
wymuszały konieczność modernizacji 
umocnień miejskich. W latach 1410- 
-1437 wzniesiono drugi pas umocnień 
pomiędzy bramami Targową i Kowal

ską. Następna przebudowa i rozbu
dowa nastąpiła w XVI i XVII w. oraz 
na początku XVIII w. Powstały wów
czas umocnienia najpierw w stylu sta- 
roholenderskim, potem nowowło- 
skim. Pociągnęło to za sobą także 
zmiany rozplanowania przestrzeni 
przedmieścia, likwidacji uległy nie
które ulice i zabudowania. W linii 
umocnień miejskich powstały bastio
ny, m.in. Bastion Młyński w okolicy 
ulic Straconej i Zielonej, którego po
zostałości są czytelne na terenie par
ku jako wzniesienie, gdzie obecnie 
znajduje się bar „Grota”. Bardzo 
istotne zmiany zaszły po przyłączeniu 
miasta do Prus, kiedy Fryderyk II był 
zainteresowany rozbiórką fortyfikacji 
miejskich. Pierwsze prace rozpoczęto 
w 1773 r., ale dopiero tragiczny dla 
Starego Miasta pożar w 1777 r. spo
wodował ich intensyfikację i w ciągu
15 lat zrealizowano budowę nowego 
centrum miasta. Teren dzisiejszego 
parku Planty znalazł się bezpośrednio 
na północ i północny wschód od No
wego Rynku, który bardzo szybko 
stał się nowym centrum miasta.

Dzisiejsze Planty zamykał od połu
dnia Nowy Rynek, granicą wschodnią 
była ul. Logengasse (dawniej ul. Psia), 
na zachodzie znajdował się nowy wy
lot szlaku komunikacyjnego do Kró
lewca. W południowo-wschodnim 
narożniku parku postawiono kamie
nicę numer 20, w której później bę
dzie się mieściła Resursa Mieszczań
ska. Północna granica parku to obec
na ul. Zacisze (na planie miasta 
z 1839 r. bezimienna, później Przy 
Starym Słońcu, przed wojną Słonecz
na). We wschodniej pierzei Logengas
se, naprzeciwko północno-wschod
niego narożnika parku postawiony 
został budynek, będący siedzibą loży 
wolnomularskiej (Loge Constatia et 
Concordia). Nieco na północ wybu
dowano szpital miejski. 7 listopada 
1795 r. siedemdziesięciu dwóch 
mieszczan powołało do życia stowa
rzyszenie, noszące wówczas nazwę 
Casino. Jego założycielom przyświe
cała dewiza „Ressource fiir alle 
Stande” („Pomoc dla wszystkich 
stanów”). Nazwa Die Ressource Hu
manitas pojawiła się po raz pierwszy
16 października 1841 r. Kilka lat póź
niej wybudowano za sumę 10 000 ta
larów wyasygnowaną z kasy stowa
rzyszenia jej stałą siedzibę. Nowy jed
nokondygnacyjny budynek, z wej
ściem głównym od ul. Pieprznej, od-
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dany został do użytku 13 październi
ka 1846 r. W tym samym roku zało
żono park, który nazwano Casino 
Garten, położony na północ od Gro
bli Młyńskiej. Od północy ograniczo
ny był pozostałościami fosy nowożyt
nych fortyfikacji miejskich, od zacho
du przebiegała Logengasse, a na 
wschodzie Hohezinnstrafle, która na 
wysokości Bramy Młyńskiej (Miihlen- 
tor) odchodziła w kierunku północ
nym od Grobli Młyńskiej Wewnętrz
nej (Innere Miihlendamm Straże). 
Park był stopniowo powiększany 
i upiększany - w latach 1869 i 1870 
powstały urządzenia do zabawy i re
kreacji, pergole i kolumnady. W ko
lejnych latach nastąpiło znaczne po
większenie powierzchni, czego doko
nano przez zakup następnych parcel, 
przeznaczonych na aleje, place i zie
leńce. W 1884 r. park otoczono mu
rowanym ogrodzeniem o wysokości 
około 2,5 m. W 1893 r. przeprowa
dzono przebudowę skrzydła zachod

niego siedziby Resursy Humanitas 
(nadbudowa piętra i wzniesienie 
ozdobnej, wystawnej kolumnady od 
strony parku). Proces rozbudowy 
i nadawania kształtu parkowi został 
zakończony m.in. przez urządzenie 
fontanny i pawilonu muzycznego, 
a jego powierzchnia (wraz z budyn
kiem) wynosiła teraz ponad 2,46 ha.

Przebudowany i zmodernizowany 
budynek Resursy został podpiwniczo
ny. Na parterze urządzono dwie sale 
balowe, restaurację z kuchnią i po
mieszczeniem gospodarczym. Duża 
sala ze sceną i licznymi, wysokimi lu
strami ściennymi nazywana była „Sa
lą Żółtą”, mniejsza - to „Sala Biała”. 
Największe bale stowarzyszenia od
bywały się zazwyczaj w obydwu sa
lach. Szerokie schody z ciemnego dę
bu prowadziły do foyer na wyższej 
kondygnacji, gdzie mieściły się czytel
nia i pomieszczenia zarządu stowarzy
szenia. Centralnym miejscem czytelni 
był potężny stół dębowy, na którym

2. Północna część 
parku Resursy 
Humanitas
3. Dąb stojący przed 
budynkiem Resursy 
Mieszczańskiej 
(nieistniejącym)
4. Pozostałość 
dawnej Hommelweg, 
obecnie aleja 
parkowa

(zdjęcia: Mirosław 
Marcinkowski) 

leżały gazety, a także pisma miejscowe 
i ponadregionalne. W narożnikach 
pomieszczenia ustawiono wygodne 
fotele, w których członkowie stowa
rzyszenia mogli oddawać się lekturze 
pod oświetleniem sączącym się ze sto
jących lamp. Pozostałe pomieszczenia 
na górnym piętrze były dostępne je
dynie dla członków zarządu.

Park resursy, nazwany Casino Gar
ten, był latem miejscem chętnie od
wiedzanym. Bywały tu całe rodziny, 
nie tylko członków stowarzyszenia. 
Poniżej otwartej kolumnady od re
stauracji w okresie letnim stały stoli
ki, które wraz z krzesłami i ławkami 
wokół fontanny były stałym i łubia
nym punktem spotkań zaprzyjaźnio
nych rodzin. Szeroką, główną, obsa
dzoną lipami aleją, prowadzącą od 
budynku klubowego w kierunku 
wschodnim, spacerowicze dochodzili 
do dalszych miejsc parku kształtowa
nych odmiennie, lecz tworzących jed
nocześnie harmonijną całość. W par
ku założono rabaty kwiatowe, które 
w różnych porach roku obsadzane 
były różnymi kwiatami.

W okresie międzywojennym posta
wiona została biało emaliowana tabli
ca z krzyżem i nazwiskami poległych 
w czasie pierwszej wojny światowej 
członków Resursy. W północnej czę
ści parku postawiono altankę, otoczo
ną fioletowym bzem, białym jaśmi
nem i powojnikiem. Nad przepływa
jącą w pobliżu Dzikuską (Hommel) 
urządzono plac zabaw dla dzieci. 
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Brzeg strumienia porastała trzcina 
i inne rośliny wodne. Tzw. droga Dzi
kuski (Hommelweg) wiodła spaceru
jących do furty w murze, która po
zwalała wyjść na Hohezinnstrafie. 
Hommelweg biegła wzdłuż płynącej 
wody, przez wyżej położone miejsce 
ze starymi dębami i dalej w kierunku 
Hansastrafle do zakątka jodłowego 
z wydzielonym miejscem do siedze
nia. Najwyżej położonym miejscem 
w obrębie parku resursy było Schec- 
kenberg (Ślimakowe Wzgórze), ze spi
ralnie ukształtowaną ścieżką wzno
szącą się do brukowanego plateau 
okolonego ławkami (obecnie znajduje 
się tu bar „Grota”). Do parku mieli 
wstęp członkowie stowarzyszenia, 
a w okresie letnim także inni miesz
kańcy Elbląga po wykupieniu biletu. 
Resursa Humanitas istniała ponad 
140 lat - została rozwiązana 18 grud
nia 1936 r. przez ówczesne władze, 
a Casino Garten został przemianowa
ny na park miejski (Stadtgarten).

Bezpośrednio na zachód od Resur
sy Humanitas, po zachodniej stronie 
Logengasse, w 1848 r. założono Re
sursę Mieszczańską {Bilrger Ressour- 
ce). Członkami tego stowarzyszenia 
byli przedstawiciele elbląskich warstw 
średnich (rzemieślnicy, właściciele 
sklepów, urzędnicy). Park i budynek 
siedziby Resursy Mieszczańskiej były 
skromniejsze niż starszej poprzednicz
ki. Jednak również one cieszyły się 
dużą popularnością wśród mieszkań
ców Elbląga, chętnie urządzano tam 
bale i festyny, tym bardziej że naj
większa sala balowa resursy mogła 
pomieścić nawet 2000 osób. Niestety, 
na temat urządzenia parku i budynku 
stowarzyszenia brak jest bliższych da
nych. Prosty plan i symetryczne nasa
dzenia sugerują, że plan parku po
wstał w końcu XVIII w., prawdopo
dobnie w trakcie wytyczania Nowego 
Rynku.

Zagładę parkom obu resurs i ich 
budynkom przyniosły działania wo
jenne w lutym 1945 r. Dalsze znisz
czenie i zatarcie pierwotnego wyglą
du parków były efektem powojen
nych zmian w przestrzeni miejskiej. 
W 1948 r. wytyczona została ul. K. 
Świerczewskiego (obecnie Armii Kra
jowej). Była to pierwsza wybudowana 
po wojnie arteria komunikacyjna, 
która w zamierzeniach ówczesnych 
planistów miała połączyć ul. Łączno
ści z mostem na rzece Elbląg. Na 
szczęście nie zrealizowano do końca 
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tego pomysłu, który przewidywał 
m.in. budowę mostu wysokowodne- 
go z nasypem w pobliżu kościoła Naj
świętszej Marii Panny (dzisiejsza Ga
leria El). Tak wytyczona ulica została 
poprowadzona przez cmentarz i czę
ściowo tereny parków obydwu re
surs. Pozostałe fragmenty zostały 
„uporządkowane”, a parki połączone 
(w miejscu zlikwidowanej ul. Logen
gasse) w jeden. Tak ukształtowany 
park istnieje do dzisiaj pod nazwą 
Planty (dawniej - Park Świerczew
skiego). Rośnie tu obecnie 280 drzew 
reprezentowanych przez 23 gatunki, 
krzewy reprezentowane są przez 10 
gatunków liściastych i iglastych. Czy
telnym elementem starego drzewosta
nu jest aleja lipowa na osi wschód-za
chód, której wiek szacuje się na oko
ło 70-80 lat. W północnej części par
ku wyraźnie zaznacza się aleja wiązo- 
wo-klonowa (część północno-wschod
nia), której wiek - to około 120-150 
lat. Dalej w kierunku wschodnim wy
stępują różne drzewa, jak klony, lipy, 
jesiony w wieku 70-80 lat, będące po
zostałością dawnej Hommelweg. 
Drzewa znajdujące się po stronie pół
nocnej i wschodniej wyróżniają się 
dużymi rozmiarami i bardzo ładnym 
pokrojem. Na miejscu klombu z fon
tanną, gdzie do dziś rosną kasztanow
ce i lipy, znajduje się wybetonowane 
zagłębienie z urządzeniami do jazdy 
na rolkach. Wiek drzewostanu na te
renie dawnego parku Resursy Miesz
czańskiej szacowany jest na około 
120-150 lat; drzewostan ten pocho
dzi prawdopodobnie z okresu po
wstania całego założenia.

Planty mają charakter parku miej
skiego, o powierzchni 2,9 ha, utrzy
manego w dość dobrym stanie. Jest 
to efekt prac porządkowych i adapta
cyjnych podejmowanych przez samo
rząd miasta Elbląga. Aby jednak choć 
w pewnym stopniu przywrócić mu 
dawny wygląd, należałoby przepro
wadzić dodatkowe działania, wśród 
których do najważniejszych należą: 
zmiana nawierzchni istniejących alei 
z asfaltowej na żwirową lub z natu
ralnego kamienia, odtworzenie form 
kwiatowych na trawnikach, zrekon
struowanie fontanny i dosadzenie 
wokół niej drzew (w celu zamknięcia 
kompozycji) oraz zmiana formy i wy
stroju architektonicznego baru „Gro
ta” na Wzgórzu Ślimakowym.

Mirosław Marcinkowski

Dzieje jednego
zachowanych pomieszcze
niach Fortu IX im. gen. Dą
browskiego przy ul. Powsiń- 
skiej 13 na warszawskiej Sa

dybie znalazły swoją siedzibę oddziały
Muzeum Wojska Polskiego: Muzeum 
Katyńskie, Muzeum Polskiej Broni Pan
cernej oraz Muzeum Polskiego Lotnic
twa Wojskowego.

Forty okalające Warszawę, jako ważny 
element systemu umocnień obronnych 
zgodnie z ówczesnymi zasadami strategii, 
zaczęli wznosić Rosjanie od połowy XIX 
w. Poprzedziła je zbudowana w latach 
1832-1836 Cytadela, której zadaniem 
było przede wszystkim „pilnowanie” po
rządku w mieście po stłumionym nie-

W

1. Rosyjski rysunek techniczny z początku 
XX w. przedstawiający Fort IX

dawno powstaniu listopadowym. Dopie
ro później pojawił się inny cel - zagroże
nie cesarstwa rosyjskiego ze strony Prus. 
W rosyjskich planach obrony Warszawa 
stanowić miała centralną, środkową 
twierdzę pasa granicznego. Realizując te 
plany, zaczęto budować wokół miasta po
dwójny pierścień fortów. Fort oznaczony 
nr IX, zwany też Czerniakowskim, jako 
jeden z członów zewnętrznego pierście
nia zbudowany został w 1883 r. pod kie
runkiem pika Verdanera.

Teren między obecnymi ulicami 
Okrężną i Powsińską (w sumie kilkana
ście hektarów) otoczony został głęboką 
fosą z szerokim wałem, gdzie na koronie 
rozmieszczono stanowiska artyleryjskie. 
Wewnątrz po stronie zachodniej wznie
siono obszerne, trójskrzydłowe koszary 
o konstrukcji ceglano-ziemnej, zawiera
jące 29 kazamat połączonych ze sobą ar
kadowymi przejściami oraz chodnikiem 
wentylacyjnym. Na pokrytym ziemią da
chu budowli znajdowały się dwie niskie 
kaponiery (kryte stanowiska artyleryj
skie). Budynek koszar połączony był 
z zewnętrznym wałem podziemnym 
chodnikiem. Taki sam chodnik wiódł do
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fortu
dwóch wielkich magazynów amunicyj
nych. Interesującym konstrukcyjnie ele
mentem fortu był metalowy most zwo
dzony pod ceglano-ziemnym dwukondy
gnacyjnym schronem wartowniczym. 
Most ten można było wciągać na szynach

i łączył on kamienny przyczółek za fosą 
z wnętrzem fortyfikacji. Na zewnątrz fo
sy zbudowano willę dla komendanta for
tu i drewniane domki dla oficerów.

W tym czasie Rosjanie wznieśli na po
łudniowym odcinku pasa obrony Warsza
wy inne forty. Były to stanowiska ziemne

2. Widok fortu z lotu ptaka
3. Wewnętrzna wschodnia elewacja fortu - 
obecnie wejście do Muzeum Katyńskiego
4. Wnętrze kazamaty narożnej (obecnie 
sala wystawowa Muzeum Katyńskiego) 
z zachowanym otworem po niemieckiej 
bombie

(zdjęcia: Aleksander Zatęski)

dla artylerii na Siekierkach - określane ja
ko Fort X i na zachód od obecnej ul. So
bieskiego (Trakt Królewski) - Fort VII a. 
Rosjanie wykorzystali tutaj istniejące jesz
cze fragmenty polskich wałów z okresu 
insurekcji kościuszkowskiej, sytuując na 
tej linii wysoki nasyp i fosę, która biegła 
aż do kościoła Czerniakowskiego przy ul. 
Powsińskiej, a więc około 1 km na północ 
od Fortu IX.

W 1906 r. po przegranej wojnie z Ja
ponią forty zaczęto modernizować. 

W Forcie IX, według projektu wybitne
go teoretyka i praktyka fortyfikacji prof. 
Konstantego I. Wieliczko, zlikwidowano 
m.in. kaponiery, zastępując je siedmioma 
nowoczesnymi żelbetonowymi schrona
mi artyleryjskimi. Podczas pierwszej 
wojny światowej Fort IX, podobnie jak 
pozostałe forty warszawskie, nie odegrał 
praktycznie żadnej roli obronnej. Wyco
fujący się w pośpiechu Rosjanie wysadzi
li 5 sierpnia 1915 r. wszystkie jego ele
menty obronne: stanowiska artylerii, 
schrony, chodniki. Pamiątką po tych wy
darzeniach jest zachowana na pobliskim 
cmentarzu czerniakowskim mogiła ro
syjskiego oficera artylerii, który zginął 
tragicznie podczas akcji wysadzania.

Po odzyskaniu niepodległości w listo
padzie 1918 r. i rozbrojeniu niemieckie
go garnizonu Fort IX zajęło Wojsko Pol
skie. W komisji, która oficjalnie przejmo
wała budowlę od Niemców, uczestniczył 
m.in. nasz znakomity malarz-batalista 
Wojciech Kossak. W 1921 r. Fort IX 
otrzymał polską nazwę - Fort im. gen. 
Jana Henryka Dąbrowskiego. Patron był 
w tym wypadku nieprzypadkowy. W in
surekcji warszawskiej 1794 r. dywizja do
wodzona przez generała broniła odcinka: 
Służew-Czerniaków-Sadyba, a więc m.in. 
terenów, gdzie później zbudowany został 
Fort IX. W latach 1921-1929 pomiesz
czenia koszarowe fortu wykorzystywały 
wojskowe warsztaty artyleryjskie, nazy
wane oficjalnie „Zakładem Elaboracji 
granatów, pocisków artyleryjskich, bomb 
lotniczych, torped i min morskich”. Póź
niej tereny przeszły w gestię Towarzy
stwa Przyjaciół Miasta-Ogrodu Czernia- 
kowa. Wraz z rozbudową miasta i prze
dłużeniem ul. Powsińskiej w kierunku 
Wilanowa, na dawnych terenach fortu 
zbudowano pętlę tramwajową. W 1936 r. 
po wschodniej stronie ul. Powsińskiej 
wysadzono w powietrze pozostałe znaj
dujące się tam elementy forteczne. Teren 
został splantowany pod założony park 
miejski (noszący dziś imię por. Czesława 
Szczubełka). Przy zabudowaniach daw
nych koszar planowano zbudować amfi
teatr i kawiarnię, a na szczycie fortu 
umiejscowić pomnik patrona - gen. J. H. 
Dąbrowskiego. Rychły wybuch wojny 
przekreślił te zamiary.

W czasie obrony stolicy w dniach 17- 
-26 września 1939 r. tereny Sadyby i For
tu stały się najbardziej wysuniętą na po
łudnie placówką oporu wojsk polskich. 
Ściągnęły tu przede wszystkim nieliczne 
zdziesiątkowane w walkach o cmentarz 
wilanowski grupy żołnierzy polskich. Ich 
trzon stanowili żołnierze II Batalionu 
360. Pułku Piechoty dowodzonego przez 
kpt. Konstantego Zbijewskiego. Obok 
nich szeregi obrońców fortu zasilili 

ochotnicy z II Batalionu Obrony Warsza
wy, Batalionu „Ordona” i I Batalionu Ro
botniczego OW Sąsiedni folwark czer
niakowski, na lewym skrzydle obrony 
obsadzali żołnierze-ochotnicy z tzw. Gru
py Specjalnej gen. Stanisława Bułak-Bala- 
chowicza. Warto w tym miejscu przypo
mnieć, że generał ten jako dowódca Ar
mii Ochotniczej i Sprzymierzonej bardzo 
zasłużył się w wojnie z bolszewikami 
w 1920 r. Przez 10 dni obrońcy Fortu IX 
odpierali ataki nieprzyjaciela z rejonu 
Wilanowa i Służewa. Szczególnie dzielnie 
spisywała się przy mostku na fosie (obok 
dzisiejszej pętli autobusowej, róg ul. 
Okrężnej i Powsińskiej) placówka z cięż
kim karabinem maszynowym, którą do
wodził plutonowy z cenzusem z 360 pp. 
Janusz Kusociński - mistrz olimpijski 
z Los Angeles, zamordowany w czerwcu 
1940 r., w czasie egzekucji w Palmirach. 
Postać tego wybitnego sportowca, obroń
cy fortu z 1939 r. (w czasie walk J. Kuso
ciński został dwukrotnie ranny), upa
miętnia tablica przy ul. Powsińskiej, nie
daleko pętli autobusowej. 26 września 
1939 r. załoga fortu uległa wobec przy
gniatającej przewagi nieprzyjaciela. Na 
cmentarzu wilanowskim, w kwaterze 
wojennej pochowanych jest 110 obroń
ców Fortu Czerniakowskiego.

Pięć lat później, w czasie powstania 
warszawskiego 1944 r., fort stał się po
nownie polską placówką żołnierską. 
Znajdowało się tu centrum dowodzenia 
walczącej Sadyby. W kilku kazamatach 
stacjonowało m.in. dowództwo Batalio
nu „OAZA”, V Obwodu Armii Krajowej. 
Komendantem tego Rejonu AK był por. 
dr medycyny Czesław Szczubelek, znany 
na Sadybie jako doskonały lekarz-inter- 
nista, zasłużony konspirator od pierw
szych dni okupacji. 1 września 1944 r. 
w narożną kazamatę fortu uderzyła bom
ba lotnicza, od której zginęło 16 po
wstańców, m.in. dowódca rejonu por. 
Szczubełek. Dramat ten upamiętnia tabli
ca z brązu umieszczona w tej kazamacie 
w 1998 r., a w suficie kazamaty zachowa
ny jest ogromny otwór po bombie.

Zbigniew Puchalski

31



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Młyn nad Łupawą
e wsi Łupawa koło Słupska 
uwagę przyciąga trzykon
dygnacyjny murowany bu
dynek, na podwórzu które

go leżą cztery okazałe koła młyńskie.
Od strony południowej w budynku 
znajdują się urządzenia elektrowni 
wodnej, uruchomionej w 1942 r. Wy
korzystano tu siłę spadku wody wyno
szącą 2 m, dzięki czemu turbina Fran
cisa wprowadzana jest w ruch; elek
trownia ma moc 62 KW Część pół
nocną budynku zajmuje młyn wyposa

żony w urządzenia wykonane z drew
na, które liczą ponad 80 lat.

W dokumentach dotyczących wsi 
pod datą 1784 wymienia się folwark, 
tartak, kościół, szynk, kuźnię, 48 dy
mów i młyn zbożowy. W okresie tym 
powszechnie stosowane były młyny 
wodne i należy przypuszczać, że do 
1920 r. wymieniany w Łupawie młyn 
zbożowy również wykorzystywał 
energię wodną. Wskazuje na to lokali
zacja nad rzeką i zachowane młyńskie 
koła. Do drugiej wojny światowej Łu

pawa była jedną z ważniejszych miej
scowości na szlaku Słupsk-Lębork. 
Niemiecka nazwa Łupów oznacza 
„miła, przyjemna”, a przylegająca do 
niej posiadłość Canitz oznacza „ka
mienny dom”. Wieś była posiadłością 
kościelną, pierwotnie należała do 
klasztoru w Kołbaczu. Po 1300 r. wła
dał nią ród Swięców, a po ich wymar
ciu przeszła w ręce Krzyżaków. Na
stępnymi właścicielami byli Tesseno- 
wie i Puttkamerowie, a przez kolejne 
180 lat rządził tu ród Zitzewitzów. 
W 1683 r. wieś kupił Joachim Ernst 
von Grumbkow, za którego czasów 
Łupawa uzyskała prawa miejskie. 
Wkrótce nowy właściciel na miejscu 
zburzonego w czasie wojny trzydzie
stoletniej zamku zbudował okazały, 
dwuczęściowy pałac. Jego syn, będący 
ministrem króla Prus, przebudował 
wnętrza pałacu, dzięki czemu powsta
ła wspaniała magnacka rezydencja. Po 
drugiej wojnie światowej majątkiem 
zawiadywał PGR, a pałac popadał 
w ruinę. Jeszcze w latach siedemdzie
siątych zachowane było skrzydło za
chodnie, które niestety rozpadło się. 
We wsi stoi kościół, którego początki 
sięgają drugiej połowy XIII w. Podczas

1. Budynek mtyna
2. Mlewnik - maszyny firmy Grosse
3. Praca w oczyszczalni
4. Koto młyńskie z XVIII w.
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wojny trzydziestoletniej kościół został 
spalony i dopiero w latach sześćdzie
siątych XVII w. odbudowano go.

Jedyna wzmianka o młynie zbożo
wym nad rzeką pochodzi z 1784 r. 
Obecnie w tym miejscu znajduje się 
trzykondygnacyjny budynek, którego 
piętra połączone są dębowymi schoda
mi oraz otworami zasypowymi. Na 
uwagę zasługuje stara metoda łączenia 
belek za pomocą drewnianych kołków. 
Z dokumentów wynika, że młyn eks
ploatowany był od 1920 r., a wyposa
żono go w drewniane maszyny z po
czątku XX w. firmy Grosse. Najwięk
sze wrażenie urządzenia te sprawiają 
w czasie mielenia ziarna, kiedy może
my prześledzić skomplikowaną pro
dukcję mąki, tak jak przebiegała ona 
przeszło osiemdziesiąt lat temu. Przed 

budynkiem znajduje się kosz zasypo
wy, gdzie wsypuje się zboże i zaczyna 
proces produkcyjny. Zboże za pomocą 
podnośnika trafia do komory zbożo
wej, a następnie kierowane jest do ze
społu czyszczalni na pierwszym i dru
gim piętrze. Na drugiej kondygnacji 
znajduje się wialnia, gdzie oddzielane 
są części mniejsze i większe, a następ
nie zboże kierowane jest na tryjer, do 
oddzielania części okrągłoziarnistych. 
Tak oczyszczone ziarno wędruje na 
pierwsze piętro i tu następuje dalszy 
proces oczyszczania przez szczotkarkę 
i łuszczarkę. Po tym zabiegu zboże tra
fia do mlewnika, w którym podlega 
rozdrobnieniu walcowemu i wędruje 
na drugie piętro do odsiewania i segre
gacji miewa na różne frakcje, następ
nie ponownie jest transportowane do 

mlewników na parterze. Zboże musi 
pięć razy przechodzić w postaci miewa 
przez cały zespół. Dopiero podczas 
ostatniego odsiewu wyodrębnione zo- 
stają otręby. Z każdego pasaża mąka 
jest oddzielana i kierowana za pomocą 
przenośników ślimakowych do komo
ry mącznej, gdzie jest workowana.

Tą tradycyjną technologią w dal
szym ciągu produkuje się do 10 ton 
mąki żytniej lub razowej na dobę. Pro

dukcji towarzyszy charakterystyczne 
miarowe dudnienie i stukanie oraz 
nieodłączny biały pyl. Maszyneria na
pędzana jest za pomocą silnika o mo
cy 35 KW, który porusza wał główny 
uruchamiany przekładką transmisyj
ną. Tradycyjna metoda produkcji mą
ki, możliwość wygodnego i bezpiecz
nego przemieszczania się między pię
trami wzbudza zrozumiałe zaintereso
wanie turystów-krajoznawców.

Piotr Konarski

DWA ZABYTKI

Pflilośnik zabytków przeszłości 

ma tę przewagę nad przysłowio
wym „zwykłym zjadaczem Chleba", 
że może zobaczyć więcej dzięki te
mu, że jego wiedza szczególnie 
wyczula na otaczającą go historię,

W Chełmży, niewielkim mia
steczku leżącym 20 km na północ 
od Torunia, przy ul. Toruńskiej 2, 
znajduje się niewielki, dwupiętrowy 
budynek wzniesiony około 1900 r. 
Został on zakupiony przez władze 
z przeznaczeniem na siedzibę Po
wiatowej Kasy Chorych. Po jej likwi
dacji w 1933 r. umieszczono tu 
Ubezpieczalnię Społeczną i Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, które 
funkcjonowały do drugiej wojny 
światowej. Na elewacji zachodniej, 
po lewej stronie schodów wejścio
wych znajduje się płaskorzeźba 

przedstawiająca stojącą w portyku 
świątynnym kobietę, która podaje 
misę z napojem spragnionemu, 
choremu, półnagiemu mężczyźnie, 
podtrzymywanemu przez dwie ko
biety, Ponad nimi widać, ukazaną 
od strony prezbiterium i nawy pół
nocnej, katedrę w Chełmży. Temat 
przedstawienia nawiązuje więc 
bezpośrednio do dawnej funkcji te
go budynku jako siedziby Kasy 
Chorych. Ukazany w perspektywie 
widok miasta sugeruje natomiast, 
że miejsce postaci znajduje się 
tam, gdzie w średniowieczu stal 
szpital, według legend pozostający 
w połowie XIII w. pod opieką błogo
sławionej Juty, która miała pustel
nię w pobliskich Bielczynach. Czy 
więc usługująca tu kobieta - to Ju
ta von Sangerhausen?

Dlaczego jednak człowiek intere
sujący się historią może zobaczyć 
więcej? Otóż tę płaskorzeźbę zna 
wielu mieszkańców Chełmży, ale 
tylko naprawdę nieliczni wiedzą 
(co sprawdziłem), że w jej dolnej 
części widać zachowany niemal 
w całości, wykonany białą farbą 
po rosyjsku napis: „DOM RAZMI- 
NIROWAN” i znajdujące się poni
żej mniej czytelne, ale wciąż za
chowane cyfry....Ill XII 05...” Ob
serwując ten niezwykle rzadki za

bytek, nasunąć się nam mogą 
dwa pytania: czy płaskorzeźba ta 
długo jeszcze będzie czekać na 
konserwację? A jeśli prace te na
stąpią, to czy ten napis zostanie 
uszanowany i pozostanie na miej
scu?

Piotr Birecki
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belle epoque

S
ierwsze lata XX w. w Euro
pie były dla wielu okresem 
błogiego spokoju i pewne
go dostatku. Bujnie rozwi
jały się różne dziedziny życia: te

atry rewiowe, kabarety, wielką ka
rierę robił kankan, a na drogach 
zaznaczały swoją obecność prze
różne welocypedy i piękne auto-

Kwitło życie towarzyskie - bale, 
rauty, pikniki - a wraz z nim rodzi
ły się różne potrzeby związane 
z modą, która stanowiła malowni
cze tło tego interesującego obrazu. 
Postaciami pierwszoplanowymi by
ły urocze damy i dostojni dżentel
meni. Niewiasty tego pokolenia po
ruszały się z godnością, ubrane 

1. Różne rodzaje 
pistoletów „Scheintod”

2. Damski pistolecik 
„Scheintod” mieści! się 
w ręku

mobile. Nierzadko w powietrzu 
dało się zobaczyć lecące aeroplany 
i zeppeliny, a w portach oczekiwa
ły na pasażerów przytłaczające 
swoją wielkością i komfortem 
transatlantyki.

w długie, nierzadko przyzdobione 
koronkami suknie, pod którymi 
kryły się - jak blacha - krochmalo
ne, białe halki, wydające przy naj
mniejszym ruchu dźwięki: frou, 
frou, frou. Przypomnijmy, że ów

czesne panie lekkich obyczajów 
zwano potocznie frou - frou. Mod- 
nisie nosiły na głowach kapelusze 
dość obszerne, często mocno zawo- 
alowane lub przypominające ogro
dy z racji kwiatów i owoców 
(sztucznych), którymi były przystra
jane. Ów wizerunek uzupełniały 
z gracją noszone - niezależnie od 
pogody - kolorowe parasolki. Pa
nowie stosownie do okoliczności 
byli ubrani w surduty, fraki bądź 
smokingi, z nieodłącznymi lasecz
kami i kapeluszami-cylindrami, me
lonikami. Słowem był to czas „belle 
epoque”.

Schyłek XIX i początek XX w. 
dzięki licznym wynalazkom stwo
rzył postacie dotąd nieznane, wyro
słe z nowych pasji, jak: nemrod, cy
klista, awiator, automobilista, sport
smen. Wydawcy fachowych pism 
prześcigali się między sobą w kre
owaniu ich wizerunków. To dzięki 
nim wzrastało zapotrzebowanie na 
specjalne ubiory: buty, spodnie, 
okulary, broń myśliwską itd. Wyda
wać by się mogło, że człowiek przy 
tak sprzyjających warunkach czuł się 
wolny i bezpieczny. A jednak prze
stępcy działali coraz aktywniej, sta
nowiąc dla społeczeństwa istotne 
zagrożenie.

Zbieg okoliczności, przypadek 
czy też wyczucie rynku i spryt ów
czesnych rusznikarzy sprawił, że na 
przełomie XIX i XX w. na terenie 
Niemiec pojawił się jakby z potrze
by chwili przedmiot z pogranicza 
eleganckiego gadżetu i zabawki, 
w niewielkim stopniu przypomina
jący używaną wówczas broń. Ga
dżet ten szybko zyskał popularność, 
bowiem jego posiadanie sprzyjało 
dobremu samopoczuciu nabywców, 
a poza tym kosztował niewiele. Ta 
nawiązująca do modnej wówczas 
secesji mała „maszynka strzelająca”, 
zwana z niemiecka „Scheintod”, by
ła w gruncie rzeczy groteską broni 
palnej, ale szybko urosła do roli 
ulubionego „bawidełka” ludzi 
w różnym wieku i z różnych sta
nów. Stawała się obiektem pożąda
nia automobilistów, turystów i po
dróżnych, uczestników spotkań sa
lonowych, cyklistów, doręczycieli 
pieniędzy, posłańców i listonoszy 
wiejskich, wreszcie... zwykłych 
opryszków. Wiemy, że szczególną 
atencją darzyli tę strzelającą zabaw
kę cykliści, którzy przy okazji wy
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padów za miasto z upodobaniem 
strzelali do obszczekujących ich 
bezpańskich kundli. Reklamy z lat 
1910 - 1930 głosiły m.in.: „...Każ
da dama jak i dziecko może się prze
ciwstawić złoczyńcy bez jakiegokol
wiek uszczerbku dla zdrowia ataku
jącego. Powinna także, tego rodzaju 
broń być w każdym domu, leżeć 
w każdej sypialni gotowa do odda
nia strzału...” Reklamy przy tym 
wyraźnie podkreślały fakt, że przy 
zakupie tej broni niepotrzebne było 
zezwolenie. Pistoleciki można po
równać do współczesnych „strasza
ków” bądź „starterów”. Wszystkie 
miały taką samą sylwetkę i kaliber 
(ok. 5,5 mm), ale różniły się między 
sobą głównie długością luf (od kil
ku do kilkudziesięciu centymetrów) 
z racji stosowania na różne odległo
ści. Niektóre z nich nie miały 
udrożnionych luf, a tylko kanalik 
przy komorze nabojowej dla ujścia 
gazów prochowych. Naboje podob
ne do KBKS wykonywano z blachy 
mosiężnej lub miedzianej. Jedne 
wypełniano prochem dla wywoła
nia huku, inne dodatkowo nafasze- 
rowane były różnymi ingrediencja
mi, np. miałkim, białym pieprzem, 
sproszkowaną papryką, pyłem ta- 
bacznym. Broń tę wytwarzano 
w kilku wersjach: szmelcowaną na 
błękitno, niklowaną i srebrzoną. 
Okładki rękojeści również były do 
wyboru: drewniane, z kości, macicy 
perłowej lub twardej gumy bądź 
ebonitu. Wersje okazalsze zdobiono 
rytowaniem, a ich rękojeści rzeź
biono. Niekiedy pistolety przecho
wywano w futeralikach niczym 
drogocenne fajki.

To genialne na ówczesne czasy 
osiągnięcie myśli ludzkiej skierowa
ne było raczej na sferę psychiczną 
przeciwnika niż na jego stan fizycz
ny. W praktyce pistolety działały ze 
skutkiem ogłuszającym, a więc po
dobnie do współczesnej broni gazo
wej, której zapewne stały się pre
kursorem. Dzisiaj, spoglądając 
z uśmiechem na te niewinne „za
bawki”, trudno uwierzyć, że przez 
kilkadziesiąt lat odgrywały rolę cu
downego antidotum na wszelkich 
złoczyńców! Zachowane nieliczne 
egzemplarze są świadkami historii 
i przypominają w stulecie swoich 
urodzin epokę „Titanica”, Maurice- 
go Chevaliera, całą „belle epoque”.

Zygmunt K. Jagodziński

Itadycja szopki
rudno nam dziś wyobrazić sobie 
święta Bożego Narodzenia bez 
tradycyjnej szopki. Aczkolwiek 
ten zwyczaj adoracji narodzin 

Dzieciątka pojawia się w chrześcijańskiej
Europie stosunkowo późno, bo dopiero 
w dobie Renesansu, jednak zwiastunów 
szopki należy dopatrywać się już w wie
kach średnich. Św. Franciszek z Asyżu jest 
często uważany za jej inicjatora. W roku
świętym 1223 postanowił uczcić Boże 
Narodzenie w sposób nieco inny niż za
zwyczaj. Bractwo zakonne zostało przez 
niego zwołane nie do kościoła, lecz na ło

no natury, do pobliskiego lasu w Greccio, 
gdzie braciszkowie ujrzeli figurę Dzieciąt
ka w żłobie wysłanym sianem, a w pobli
żu prawdziwego osła i wołu.

W rzeźbie XIII w. odnajdujemy 
wszystkie elementy, które wejdą w skład 
późniejszych szopek. Sceny Zwiastowa
nia, Bożego Narodzenia, Pokłonu Trzech 
Króli często są wzbogacane przez epizo
dy zaczerpnięte z życia codziennego. 
Pierwsze prywatne szopki pojawiły się 
we Włoszech w XVI w. Śledząc inwen
tarz zamku rodu Piccalomini w Celano 
z 1567 r. dowiadujemy się, że Constan- 
za Piccalomini, księżna Amalfi miała 
dwie olbrzymie skrzynie ze 116 figur
kami, za pomocą których mogła przed
stawiać wszystkie epizody Bożego Na
rodzenia. Do końca XVIII w. szopki by
ły wyłącznie własnością klasztorów 
i dworów książęcych.

Tradycja noworocznej szopki naro
dziła się więc we Włoszech i tam też - 
w Neapolu - znajdował się jeden 
z głównych ośrodków produkcji figu
rek i wszelkich elementów składających 
się na jej kompozycję. Neapolitańskie 
szopki charakteryzuje obfitość malow
niczych scenek „z życia”, które przysła
niają często wydarzenia z Ewangelii. 
Liczne są przedstawienia przekupek,

1. Giotto, sceny z życia św. Franciszka - 
żtobek w Greccio (fresk, XIII w., bazylika 
św. Franciszka, Asyż) 

2. Boże Narodzenie - płaskorzeźba 
z końca XIII w. (katedra Notre-Dame, 
Paryż)
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grajków, żebraków, tłoczących się w jar
marcznym gwarze na targowiskach, na 
malowniczych uliczkach Neapolu czy 
też podążających z pokłonem do Dzie
ciątka. Bajkowy charakter tych scenek 
wzbogacają miniaturowe akcesoria, 
tzw. finimenti. Biżuteria zdobi stroje 
kobiece, fajki i drewniane laski dodają 
uroku mężczyznom, kunsztowne instru
menty muzyczne, oprócz rozmiaru, ni
czym nie różnią się od prawdziwych, 
a z wiklinowych koszów wypełnionych 
owocami rozchodzi się słodki zapach 
południowych aromatów.

Ten typ szopki o bujnej kolorystyce 
i bogactwie wątków powstał w XVIII w. 
w czasie rządów Karola III. Wcześniej 
Boże Narodzenie było przedstawiane 
w sposób nieco skromniejszy, a figurki 
wykonywano z drewna lub rzeźbiono 
w kamieniu. Młody monarcha poświę
cał dużo czasu, energii i pieniędzy na 

przedstawianych epizodów. Kobiety 
wdziewają tam kolorowe gorsety na bia
łe koszule o bufiastych rękawach i dłu
gie plisowane spódnice z galonami; nie
odzownym elementem stroju są koron
kowe chusty. Panowie zaś w jedwab
nych, haftowanych kamizelkach i wą
skich spodniach zakładają często kape
lusze i prążkowane szaliki. Święta Ro
dzina odziana jest bardziej tradycyjnie: 
Matka Boska w bieli, różu i błękicie, 
a św. Józef w skromnych szatach o bar
wie brunatnej. Natomiast postacie 
trzech króli i ich egzotyczny orszak wy
zwalają bujną wyobraźnię artystów. Pe
leryny i turbany zdobione są złotym ha
ftem, perłami i szlachetnymi kamienia
mi, również złożone przez nich dary 
przemieniają skromną stajenkę w kró
lewski dwór. W neapolitańskiej szopce 
znaczącą rolę odgrywa pejzaż. Nie tylko 
brzeg zatoki, ale również stożek Wezu

3. Szopka neapolitańska z XVIII w. 
(Muzeum San Marino, Neapol)

szopkę królewską. Zamówił w manu
fakturze porcelany w Capodimonte nie
zwykle ekspresyjne, ręcznie malowane 
główki figurek, które wraz z drewniany
mi kończynami, wykonanymi przez in
nych rzemieślników, mocowano na dru
cie owiniętym grubą warstwą pakuł. Fi
gurki te osiągały wysokość 38 cm; ko
stiumy, które są wiernymi miniaturkami 
ludowych strojów neapolitańskich z po
łowy XVIII w., aktualizują temat Bożego 
Narodzenia i dodają nutę realizmu do 

wiusza w tle sceny przenoszą wydarze
nie biblijne do słonecznej Italii.

Na Sycylii również wykształcił się 
specyficzny typ szopki. Pierwotne, sie
demnastowieczne postacie Świętej Ro
dziny, pastuszków i mędrców przybyłych 
ze Wschodu, wycięte w kartonie i pła
skie, zostały niebawem zastąpione figur
kami o żywych, ekspresyjnych twarzach 
i niespokojnych ruchach. Autorem tej 
nowej techniki był artysta z Trapani, 
Giovanni Antonio Matera. Rzeźbił on 
w drewnie główki i kończyny postaci, 
natomiast icb tors pokrywał drapowany- 
mi w fałdy kawałkami cienkiego płótna, 

uprzednio moczonymi w ciepłym kleju. 
Po wyschnięciu i stwardnieniu figurki 
były ręcznie malowane. Dramatyczny 
charakter tych postaci świetnie nadawał 
się do przedstawiania tak wzruszających 
scen, jak np. rzeź niewiniątek. I istotnie 
epizod ten często występuje w sycylij
skich szopkach. Również tutaj artyści 
wprowadzali wątki krajobrazowe - scen
ki rozgrywały się na tle górzystego pejza
żu, uformowanego z zastygłej lawy Etny.

W Europie Środkowej, na terenie po
łudniowych Niemiec tradycja noworocz
nej szopki narodziła się pod koniec XVI 
w. Zainicjował ją dwór w Monachium 
i liczne klasztory. W XVII w. zakony je
zuitów bardzo ceniły dydaktyczny i pe
dagogiczny charakter szopki. Obrazowa
ne epizody Biblii odgrywały tę samą rolę 
wobec ludności w większości niepi
śmiennej, co rzeźbione portale katedr 
czy średniowieczne misteria. W epoce 
Oświecenia noworoczne szopki znikają 
na pewien czas z wnętrz kościołów przy
klasztornych. Zakaz ich publicznego wy
stawiania nie spowodował jednak zaniku 
tej formy ludowej dewocji, wręcz prze
ciwnie - znalazły one schronienie 
w mieszkaniach prywatnych. Od tego 
momentu zrodził się zwyczaj wystawia
nia żłobka w okresie świątecznym w do
mach. Na początku XIX w. grupa nie
mieckich artystów, zwanych nazareńczy- 
kami, działających w Rzymie i zrzeszo
nych na wzór bractwa religijnego, wysu
nęła program odnowy tej sztuki. Pragnąc 
przedstawiać sceny religijne zgodnie 
z tekstem Biblii, tzn. respektując miejsce 
i epokę wydarzeń, nazareńczycy zaini
cjowali typ szopki orientalnej, gdzie nie 
tylko pejzaż, architektura, stroje, ale 
również fizjonomia postaci przywołują 
atmosferę Bliskiego Wschodu.

Warto przypomnieć, że w Polsce tra
dycja adoracji narodzin Bożego Dzie
ciątka również sięga średniowiecza, ale 
najbardziej oryginalny typ szopki po
wstał w Krakowie w połowie XIX w. 
W szopkach krakowskich scena naro
dzin Jezusa nie rozgrywa się w betle
jemskiej stajence ani też na tle pejzażu, 
lecz w przepychu pałacowych wnętrz, 
godnych narodzin królewskich. Kra
kowscy artyści czerpali pomysły głów
nie z gotyckich, renesansowych i baro
kowych budowli Starego Miasta. Stoso
wane w szopkach wieżyczki, kopuły, 
kolumny, galeryjki, dekoracyjne gzym
sy, barwne witraże, odnajdujemy w ar
chitekturze kościoła Mariackiego, Su
kiennic, zamku czy katedry na Wawelu.

Małgorzata Kempa
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Na prośbę Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego 

drukujemy wspomnienie 
o prof. Tadeuszu S. Jaroszewskim, 
którego część na skutek różnych 

okoliczności nie została 
wygłoszona w czasie pogrzebu.

W dniu 28 lipca 2000 r. zmart
Profesor Tadeusz S. Jaro

szewski. Ten wybitny historyk 
sztuki urodził się w 1931 r. w ro
dzinie nauczycielskiej. Studiował 
historię sztuki na Uniwersytecie 
Warszawskim pod kierunkiem 
prof. Stanisława Lorentza, u któ
rego się też doktoryzował i habili
tował. Do ostatnich swych dni byt 
związany zawodowo z Uniwersy-

w których opisywał podwarszaw
skie rezydencje oraz dwory 
i dworki z dalszych rejonów Pol
ski. Wydał również kilka przewod
ników po dworskich zabytkach.

Miałem przyjemność i zaszczyt 
poznać bliżej Profesora w czasie 
dwóch seminariów organizowa
nych pod Jego naukowym kierow
nictwem przez oddział kielecki 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki 
pt. „Dwór Polski w XIX w. - zjawi
sko historyczne i kulturowe” oraz 
w 1988 r, podczas dwutygodnio
wego objazdu naukowego zam
ków nad Loarą, na który mnie wraz 
z żoną osobiście zaprosił. Pod
czas tej dość męczącej podróży 
autokarem byliśmy pod wraże
niem Jego wszechstronnej wiedzy 

Jedno z ostatnich zdjęć Profesora 
wykonane na tle ruiny dworu 
w Mirogonowicach
(woj. świętokrzyskie)
w październiku 1999 r.

(fot. Juliusz Karski)

tetem Warszawskim, w którym 
wypromował około 180 magi
strów historii sztuki i wielu dokto
rów. Ponadto Profesor byt przez 
wiele lat prezesem, a ostatnio wi
ceprezesem Stowarzyszenia Hi
storyków Sztuki. Był też wielkim 
sympatykiem Polskiego Towarzy
stwa Ziemiańskiego. Od chwili 
powstania PTZ w 1990 r, będąc 
miłośnikiem zabytków dworskich, 
nigdy nie odrzucał zaproszeń do 
wygłoszenia prelekcji na naszych 
czwartkowych spotkaniach w war
szawskim Muzeum Etnograficz
nym, kilkakrotnie wziął udział 
w uroczystych spotkaniach zie
mian z okazji Świąt Bożego Naro
dzenia i Wielkanocy. Przez kilka 
lat, wraz z Waldemarem Bara- 
niewskim, na tamach „Gazety 
Stołecznej” publikował bardzo 
popularny wśród czytelników cykl 
artykułów „Od dworu do dworu", 

na temat każdego z licznych zwie
dzanych obiektów oraz Jego po
gody ducha, poczucia humoru 
i błyskotliwych powiedzonek.

Uroczystości pogrzebowe, 
w których wzięliśmy udział, odby
ty się w dniu 3 sierpnia w Warsza
wie na cmentarzu ewangelicko- 
-augsburskim przy ul. Młynar
skiej. Po nabożeństwie w kaplicy 
Halpertów, w którym wzięło udział 
kilkaset osób, nastąpiło odpro
wadzenie do grobu na miejsco
wym cmentarzu. Byliśmy wstęp
nie umówieni z Profesorem S. Ja
roszewskim, że we wrześniu br. 
wygłosi kolejną prelekcję na spo
tkaniu oddziału warszawskiego 
PTZ. Mówił nam nawet, że ma na 
tę okazję specjalnie przygotowa
ny temat. Niestety, nie zobaczy
my ani nie usłyszymy Go już wię
cej, ale pamięć o tym wybitnym 
znawcy architektury polskiej po
zostanie, jak również przekona
nie, że istnieją na świecie ludzie, 
których bardzo trudno zastąpić.

Juliusz Karski 
wiceprezes Polskiego 

Towarzystwa Ziemiańskiego

Dni Dziedzictwa ’2000

W bieżącym roku, we wrze
śniu i październiku, Eu

ropejskie Dni Dziedzictwa or
ganizowane byty pod hasłem: 
„Europa - wspólne dziedzic
two”. Najwięcej imprez odby
to się pod patronatem Towa
rzystwa Opieki nad Zabytka
mi, które od kilku lat - z ra
mienia Urzędu Generalnego 
Konserwatora Zabytków - jest 
ich głównym organizatorem. 
Inauguracja - poprzedzona 
konferencją prasową - odby
ta się 19 września w warszaw
skiej siedzibie TOnZ. Konfe
rencję pt. „Europejskie inspi
racje w polskiej sztuce ro
mańskiej” wypełniły referaty 
prof. dr. Andrzeja Tomaszew-

1. Logo Europejskich
Dni Dziedzictwa '2000
2. W trakcie warszawskiej 
konferencji referat wygłasza 
prof, dr A. Tomaszewski
3. Zwiedzanie opactwa 
w Czerwińsku

(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska)skiego, prof. dr. Jerzego Mi- 
ziotka i dr. Roberta Kunkla. 
Zarząd Gtówny zorganizował
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także objazd pn. „Szlakiem 
mecenatu biskupa ptockiego 
Aleksandra z Malonne”. 
Uczestnicy odwiedzili Płock, 
gdzie m.in. zaprezentowane 
zostały eksponaty ze skarbca 
katedralnego (np. romański 
kielich Konrada Mazowieckie
go) oraz zespól romańskiej 
kolegiaty w Czerwińsku. War
szawski oddział TOnZ zorga
nizował sesję „Grodzisko 
z X w. na Bródnie - pierwsze 
osadnictwo na terenie War
szawy”, połączoną ze zwie
dzaniem reliktów grodziska. 
Z kolei na zamku w Czersku 
odbyty się dwudniowe impre
zy miejscowego oddziału 
TOnZ, które objęły m.in. tur
nieje rycerskie, występy ze
społów artystycznych i poka
zy archeologiczne. Oddział 
w Kazimierzu Dolnym pod 
hasłem „Krajobraz kulturowy 
- wspólne dziedzictwo" zor
ganizował Międzynarodowy 
Plener Malarski w okolicach 
miasteczka. Oddział TOnZ 
w Łodzi poprowadził uczest
ników obchodów szlakiem 
średniowiecznych grodzisk 
Polski Środkowej i przedsta
wił wystawę fotograficzną 
„Pałac Herbsta - dzieje miej
sca i ludzi". W Tczewie, pod 
patronatem gdańskiego od
działu TOnZ odbyło się sym
pozjum „Zabytki hydrotechni- 
ki w Polsce", połączone ze 
zwiedzaniem zabytków men- 
nonickich i hydrotechnicz
nych Niziny Walichnowskiej. 
We Włodawie TOnZ przygo
tował III Festiwal Trzech Kul
tur, natomiast oddział kato
wicki patronował sesji pt. 
„Europejskie inspiracje w sztu
ce romańskiej województwa 
śląskiego", która odbyła się 
w Bytomiu. W Przemyślu 
TOnZ proponował m.in. wy
kłady na temat odkryć arche
ologicznych na przemyskim 
zamku. Wielu imprezom 
TOnZ towarzyszyły konkursy 
oraz okolicznościowe publi
kacje. (td)

„Quo vadis” i św. Expedyt

Kiedy Henryk Sienkiewicz za
czął pisać Quo vadis, nie byt 

odosobniony w swoich zaintere
sowaniach okresem prześlado
wań chrześcijan. Natomiast może 
zastanawiać, czy jakieś przedsta
wienie plastyczne św. Expedyta 
legionisty stało się inspiracją do 
stworzenia postaci Marka Wini- 
cjusza, czy też sukces książki 
przyczynił się do popularyzacji te
go świętego? Ikonografia św. 
Expedyta idealnie odpowiada ce
chom najsłynniejszego w Polsce 
trybuna. Młody, o niezwykle regu

nogą depcze kruka, przy drugiej 
często leży hełm. Atrybuty są czy
telne, odpowiadają służbie i psy
chice żołnierza. Nadal niesie on 
znak swojej kohorty, tylko teraz 
jest to kohorta ginących za wiarę. 
Na tym znaku, krzyżu Chrystusa 
znajduje się łaciński napis: HO- 
DIE (dzisiaj), a przy kruku drugi 
napis: CRAS; jest to skojarzenie 
ze słowem „jutro”. Tłumaczenie 
teologiczne jest proste: pracy 
nad własną duszą nie należy od
kładać, bo dzień następny ma 
ptasie obyczaje. Wierni pogłębili

NOWENNA
DO ŚW7 EXPEDYTA

larnych rysach twarzy, w prawej 
dłoni trzyma krzyż, w lewej palmę 
męczeństwa. Zawsze przedsta
wiany jest w rzymskiej zbroi, zwy
kle stoi w kontrapoście. Jedną 

1. Francuska rycina z nowenny
ks. Lyszkowskiego
2. Fragment ołtarza św. Expedyta
w warszawskim kościele Zbawiciela
3. Figura św. Expedyta w kościele 
ojców franciszkanów w Kaliszu

(fot. 3 - Mirosława Kuczyńska) 

tronem studentów, a jego najoka
zalszy ołtarz zaprojektował dla 
kościoła Najświętszego Zbawi
ciela w Warszawie sam twórca 
pobliskiego gmachu głównego 
Politechniki - Stefan Szyller.

Ciekawe, że to właśnie w War
szawie najbardziej rozwinął się 
kult św. Expedyta. Może to miłość 
do antyku, może wdzięczność za 
ratowanie z opresji spowodowa
nych odkładaniem wszystkiego 
„na potem”, a może miejscowa 

symbolikę, odkrywając dodatko
we przymioty św. Expedyta: zała
twianie spraw szybko i wyjątkową 
wyrozumiałość dla wszelkich „do- 
jutrków". Nie na próżno został pa-
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specjalność - zrywanie niechcia
nych dekretów. To wtaśnie za po
darcie wydanego przez Diokle
cjana dekretu przeciwko chrze
ścijaństwu został Expedyt zamę
czony. Zapisano to w Martyrolo
gium rzymskim pod dniem 19 
kwietnia i jest to jedyna udoku
mentowana informacja, jaką zna
my. Sporo wiadomości zebrat ks. 
Leopold Łyszkowski, pierwszy 
polski tłumacz nowenny do św. 
Expedyta. Niestety, nie wszystki
mi się podzielił, nie podał też bi
bliografii. Stwierdził, że cześć św. 
Expedyta rozwinęła się pod ko
niec XIX w. w Austrii i krajach ro
mańskich, a stamtąd została 
przeniesiona do Polski. Istotnie, 
jego figury najczęściej można 
znaleźć w kościołach zbudowa
nych na początku XX w. Znamy 
tylko jeden obraz świętego, nie
mal kopię ryciny otrzymanej przez 
ks. Lyszkowskiego z Francji 
i umieszczonej na okładce no
wenny - znajduje się w parafii św. 
Jakuba w Warszawie.

Przedstawienia różnią się od 
siebie fragmentami stroju, spo
sobem upięcia płaszcza, trzyma
nia atrybutów. Najlepsza arty
stycznie i najbardziej odpowiada
jąca wyobrażeniu rzymskiego 
dowódcy, jakim według ks. Lysz
kowskiego byt św. Expedyt, jest 
figura z kościoła Zbawiciela. Na
tomiast najciekawsza ikonogra
ficznie znajduje się w kościele oj
ców franciszkanów w Kaliszu. 
Wybrano tu skromniejszą zbroję, 
nawet bez fartucha osłaniające
go lędźwie. Spod tuniki wystają 
krótkie, gallickie spodnie, lecz nie 
one są tu intrygujące, tylko buty. 
Długie, z cholewami, przysługu
jące jedynie boskiemu cezarowi. 
Takie widzimy również na wyżej 
wspomnianej rycinie, więc może 
nie jest to pomyłka, a świadomy 
zabieg podkreślający sakraliza
cję Expedyta? Wzywany jest co
raz częściej, gdyż słynie jako 
wspaniały pośrednik w sprawach 
pracy. W dodatku ludzie spoufa- 
lają się, nieprzyzwoicie zgarnia
jąc sprzed ołtarza w kościele 
Zbawiciela wykładane tam modli
twy. Czy ten renesans kultu spo
woduje zainteresowanie związka
mi z Sienkiewiczem, a ekraniza
cja książki zachęci do ponownej 
lektury i zwrócenia uwagi na za
bytki mogące się z nią wiązać? 
A może uważni Czytelnicy coś 
odkryją i zechcą podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami?

Maria Bryzgalska

Drzwi do zabytku

W świadomości przeciętnego 
Polaka Drzwi Gnieźnieńskie 
z legendą św. Wojciecha są na ogól 

utrwalone. Pamięta się pojedyncze 
kwatery, ówczesny język plastyki 
oraz ich ideologiczne podłoże, np. 
scenę morderstwa świętego czy 
ważenie jego ciała przy wykupie 
przez Bolesława Chrobrego. Głę
boką symbolikę drzwi znano do
skonale w średniowieczu. Szcze
gólnie ważne było to w ochrzczonej 
dopiero przed kilkoma pokoleniami 
krainie Polan. Ambitni biskupi nie 
zaniedbywali także estetycznych 
elementów wspomagających pod
stawowe prace duszpasterskie. 
Przecież obserwator najpierw 
okiem odbiera, potem dopiero ro
zumem...

Gniezno pozostawiło do dziś naj
wybitniejszy zabytek odlewnictwa 
i reliefowej rzeźby z około 1170 r. 
W niezbyt odległym od Gniezna 
Płocku brat biskupa Waltera z Wro
cławia - biskup Aleksander z Ma- 
lonne - wznosi okazałą katedrę na

planie krzyża łacińskiego w latach 
1152-1154, zamykając ją bramą 
z brązu. Kilka wieków później, 
w końcu XX w., z inicjatywy probosz
cza katedralnego dawnej stolicy 
piastowskiej Opola - ks. prałata dr. 
Stefana Baldego, powstają kolejne 
drzwi - Opolskie. Inicjator wyraźnie 
podkreśla, że idea nawiązuje do 
drzwi romańskich. Oczywiście inna 
epoka, inne realia, inny język plasty
ki. A jednak! Powodem wykonania 
współczesnego obiektu było rów
nież siedemsetlecie powtórzonego 
nadania praw kościoła parafialnego 
kolegiacie św. Krzyża w Opolu, 
obecnie katedry, i przeniesienie ich 
z „kościoła na Górce" Matki Boskiej 
Bolesnej i św. Wojciecha. Stało się 
to dekretem biskupa wrocławskiego 
Jana Romki w 1295 r.

Studia projektowe rozpoczęty się 
kilka lat temu. Przygotowywał je ar- 
tysta-projektant Adolf Panitz dla Za
kładu Odlewniczego Jana Halup- 
czoka, wykonawcy drzwi. Jednak 
w siedemsetlecie poświęcenia ka

(fot. Korneliusz P Pszczyński)

tedry (tj. 16 listopada 1995 r.), mimo 
nerwowego przynaglania probosz
cza, nie zdążono ich odlać i zawie
sić w wierzejach świątyni. W lipcu 
1997 r. miasto i region przeżyty pa
miętną powódź, czego w projekcie 
nie można było przewidzieć. „Spóź
nienie wykonawcze” dato asumpt 
do umieszczenia u spodu drzwi pa
noramy Opola podczas powodzi. 
Byt też problem z ich zawiesze
niem, ważą bowiem ponad 4 tony, 
a otworzyć je powinien każdy, nie 
tylko osiłek.

Drzwi dzielą się na dwie części: 
w górze kształtuje się w gotycki 
ostrotuk sfera niebieska z Trójcą Św., 
pierwszymi kartami Biblii (pierwsi ro
dzice, ich grzech, wygnanie z raju, 
ofiara Kaina i Abla) oraz niżej sfera 
ziemska, schodząca w dół dziewię
cioma pionowymi, nakładającymi 
się pasami. Tu ukazano najpierw 
najważniejsze postacie z Biblii'. 
Abrahama, Mojżesza, Izajasza, 
Izraelitów zdążających do Ziemi 
Obiecanej, wreszcie śś. Piotra 
i Pawła oraz świętych popularnych 
na Śląsku. W części środkowej od 
góry widnieje postać św. Michała 
Archanioła, relikwiarz Drzewa Krzy
ża Świętego, po bokach którego 
znajduje się wizerunek Matki Bo
skiej Opolskiej i św. Jacka Odrową
ża. Są też święci: Barbara, Jakub, 
Anna, Florian, Krzysztof, Antoni 
i Franciszek, Weronika i Maksymi
lian Kolbe. Umieszczono też pierw
szego proboszcza znanego z imie
nia Reginaldus i kaznodzieję Pere- 
gryna z Opola. Współczesność re
prezentują: Jan Paweł II w asyście 
obecnego ordynariusza, ks. bpa Al
fonsa Nossola i ks. S. Baldego, 
pierwszy kanoniczny biskup Franci
szek Jop, jest także Lech Wałęsa, 
są symbole „Solidarności” oraz wi
zerunek Uniwersytetu Opolskiego. 
Artysta ukazał również siebie z sy
nem, wnuczkiem i ulubionym psem. 
Są rzemieślnicy, rolnicy i wiatrak, 
którego skrzydła symbolicznie „krę
cą czasem”. Najniżej znajduje się 
wolne miejsce dla uwiecznienia 
przyszłych wydarzeń. Napis polski 
i łaciński na bordiurze informuje 
o czasie powstania obiektu.

Całość drzwi, mimo nowego ję
zyka sztuki, przemawia logiczno
ścią i zwartością i, co najważniej
sze, dobrze komponuje się z dwie
ma neogotyckimi wieżami (z 1898 
r.), stanowiąc godne wprowadzenie 
do średniowiecznej, gotyckiej świą
tyni. Wydaje się, że inicjatywa po
wstania „nowych Drzwi Gnieźnień
skich” warta jest odnotowania, bo
wiem Drzwi Opolskie są przykła
dem interesującego połączenia 
współczesnego obiektu z zabytka
mi wcześniejszych epok.

Korneliusz P. Pszczyński
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Wywiad z sekretarzem 
Porozumienia Wydawców Książki Historycznej 

panem Zbigniewem Czerwińskim
Dlaczego powstało Porozumienie Wydawców Książki Historycznej?

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej powstało w 1992 roku z inicjatywy 
Domu Wydawniczego Bellona, Oficyny Wydawniczej Rytm, Wydawnictwa Instytutu 
Historii PAN i in. jako forma dobrowolnego zrzeszenia, które za główny cel postawiło 
sobie skrócenie i ułatwienie drogi książki od wydawcy do czytelnika. Pragnę przypo
mnieć, że w tamtym czasie istniało wiele barier dzielących wydawców książek histo
rycznych od czytelników. Przede wszystkim niewłaściwa dystrybucja, brak informacji 
o takich publikacjach, rozproszenie wydawców. Sygnatariusze Porozumienia solidar
nie zobowiązali się do wspólnego działania na rzecz popularyzacji, reklamy i promocji 
wydawnictw o tematyce historycznej. Wspólne działanie przyczynić się miało 
do uporządkowania polityki wydawniczej, skuteczniejszego i pełniejszego obiegu 
informacji na temat potrzeb czytelników, działań wydawców i tendencji w branży 
edytorskiej.

Jaki jest zakres działania Porozumienia?
Porozumienie podejmuje wiele działań, których wspólny mianownik sprowadza się 
do ułatwienia kontaktu czytelnika z książką historyczną. Co roku organizujemy Targi 
Książki Historycznej, które tradycyjnie już rozpoczynają się w ostatni czwartek 
listopada każdego roku. W tym roku odbyły się one już po raz dziewiąty w dniach 
od 30 listopada do 4 grudnia. Wzięła w nich udział rekordowa liczba - 82 wydawców. 
Obecne były zarówno duże wydawnictwa, oprócz Bellony m.in. WSiP, PWN, Oficyna 
Wydawnicza Rytm, jak i mniejsze - np. wydawnictwa akademickie, stowarzyszeń 
regionalnych czy instytutów naukowych. Największą zaletą targów - z punktu wi
dzenia czytelników jest zgromadzenie w jednym miejscu, pod gościnnym dachem 
Domu Wojska Polskiego w Warszawie prawie wszystkich dostępnych w kraju książek 
historycznych. W tym roku prezentowaliśmy prawie 3 tysiące tytułów. Chcąc w skrócie 
chociażby wspomnieć o innych działaniach pragnę wymienić:

- utworzenie korespondencyjnego Klubu Miłośników Książki Historycznej 
wraz z księgarnią wysyłkową, który zrzesza bez mała 10 tys. aktywnych 
członków, w tym kilkuset zagranicznych; Klub obsługuje Dom Wydawniczy 
Bellona i niebawem oferta książkowa dostępna będzie w intemecie.

- wspólny udział wybranych sygnatariuszy Porozumienia w kilku krajowych 
i międzynarodowych targach książki;

- wydawanie kilkudziesięciu prac w ramach koedycji kilku wydawców;
- zorganizowanie konkursów historycznych na łamach czasopism;

N iewątpliwym sukcesem Porozumienia jest nawiązanie współpracy ze środowiskiem 
opiniotwórczym, redakcjami i działami kulturalnymi gazet, czasopism i rozgłośni, 
co przyczyniło się do skuteczniejszego informowania czytelników o zamierzeniach 
wydawców. Ciągle w sferze planów pozostaje tworzenie księgarń patronackich 
Porozumienia w kraju.

Przy okazji Targów Książki Historycznej zbiera się jury nagrody KLIO 
i wybiera najlepsze książki historyczne. Czy mógłby Pan przedstawić bliżej 
tę nagrodę?

Nagroda KLIO, ustanowiona przez Porozumienie pięć lat temu, jest wyróżnieniem 
dla polskich autorów i wydawców zajmujących się literaturą historyczną za ich wkład 
w popularyzację historii i literatury historycznej w Polsce. Nagroda przyznawana 
jest w kilku kategoriach: autorskiej, edytorskiej, monografii naukowej i varsawianow. 
Nagrody wręczane są w czasie uroczystego otwarcia Targów Książki Historycznej. 
Nagrodę przyznaje niezależne Jury, w skład którego wchodzą wybitni historycy, 
profesorowie: Barbara Grochulska, Jan Kieniewicz, Henryk Samsonowicz, Tomasz 
Szarota, Janusz Tazbir oraz publicyści zajmujący się po pularyzacją historii: red. 
Marian Turski z „Polityki” i red. Tadeusz J. Żółciński.To grono wybiera najlepsze 
książki historyczne mijającego roku.

Jakie są kierunki rozwoju Porozumienia Wydawców Książki Historycznej? 
P rzede wszystkim jest to tworzenie dobrego klimatu i szeroko rozumiana promocja 
literatury historycznej. Ważne jest rozwijanie sieci sprzedaży tej literatury poprzez 
Klub Miłośników Książki Historycznej. Co roku wydajemy Katalog Klubu 
Miłośników Książki Historycznej, w którym znajduje się ok. 70% nowości o tej 
tematyce, wydanych na rynku polskim oraz informacje o książkach z lat ubiegłych, 
które sąjeszcze w sprzedaży. Katalog wysyłamy bezpłatnie do naszych odbiorców - 
członków Klubu. Książki tam zamieszczone można kupić w sprzedaży wysyłkowej. 
Staramy się też wychodzić naprzeciw zmianom, jakie następują na polskim rynku 
wydawniczym - mam tu na myśli rozwój sprzedaży wysyłkowej oraz przez internet. 
Następną sprawą jest próba jeszcze większej integracji środowiska wydawców 
literatury historycznej. Chodzi nam również o wspólne przedsięwzięcia wydawnicze 
- koedycje. Przykładem owocnej współpracy mogą być wspólnie wydawane książki 
Domu Wydawniczego Bellona i Oficyny Wydawniczej RYTM.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę wielu sukcesów Porozumieniu 
Wydawców Książki Historycznej.

rozmawiała Anna Haraburda

Polemika

Rzetelność 
czy uprzedzenia?

W artykule pt. Dwudziestolecie („Spo
tkania z Zabytkami", nr 9, 2000) 

Lech Krzyżanowski zaprezentował dość 
osobliwą krytykę mojego tekstu pt. Dru
ga śmierć miasta. Przyczyny i konse
kwencje ([w]: Historyczne centrum War
szawy. Urbanistyka, architektura, proble
my konserwatorskie. Biblioteka TOnZ, 
Warszawa 1998, s. 190-202) - nie tylko 
zapomniał o nazwisku autora, lecz - co 
ważniejsze - nie raczył podać noty bi
bliograficznej. Wobec zarzutów Lecha 
Krzyżanowskiego trudno powstrzymać 
się od kilku uwag i komentarzy: 
1) Wszystkie podane przeze mnie infor
macje o działalności Wydziału Urbanisty
ki Biura Odbudowy Stolicy (BOS) pocho
dzą z archiwum tej instytucji, są więc 
oparte na dokumentach. 2) Analiza akt 
BOS nie pozostawia wątpliwości, że de
cydenci kierujący Wydziałem Urbanistyki 
Biura dopuścili się w latach 1945-1948 
działań, będących formą miastobójstwa, 
czyli celowego niszczenia miasta wraz 
z jego zabytkami i pamiątkami w imię 
określonej ideologii (masowe wyburze
nia w ramach walki z „architekturą burżu- 
azyjną", wsparte propagandowymi 
oskarżeniami), W tym wypadku rolę ide
ologii odgrywały założenia totalitarnej 
urbanistyki, splatające się z lewacką de
magogią. Ówczesna urbanistyka wydala 
wyrok na cywilizacyjny dorobek ludzko

ści; w niszczonym dziedzictwie material
nym przekreślała religię, symbole, trady
cje i pamiątki stanowiące o tożsamości 
miejsca oraz zamieszkującej je zbioro
wości. Wacław Ostrowski i Jan Chmie
lewski nie wahali się publicznie zaakcep
tować rezultatów hitlerowskiej zbrodni na 
Warszawie. Latem 1945 r. Wydział Urba
nistyki BOS przygotował projekt (iden
tyczny z hitlerowskim planem Pabsta), 
przewidujący przebicie trasy przez śro
dek cmentarza żydowskiego przy ul. 
Okopowej 3. W ciągu 22 lat społecznej 
działalności udało mi się ocalić przed ki
lofem kilkanaście warszawskich kamie
nic, a kilkadziesiąt uratować przed defor
mującymi przebudowami. Jeżeli Lech 
Krzyżanowski uważa mnie za autora 
.spoza kręgu osób zajmujących się prak
tyką ochrony zabytków', to nie wiem czy 
się śmiać, czy załamać ręce. Autor po 
prostu chce powiedzieć, że opinia spo
łeczników się nie liczy. Dlaczego więc 
systematycznie brał udział w dyskusjach 
organizowanych przez TOnZ, skoro sta
tut tej organizacji nie gwarantuje, że skła
da się ona z samych fachowców - archi
tektów, historyków sztuki i urbanistów?

Proponuję, by Lech Krzyżanowski nie 
martwił się o młodzież. Młodzież rzeczy
wiście pozbawiona jest uprzedzeń. Mło
dzi ludzie zainteresowani historią War
szawy trafią któregoś dnia do stołeczne
go archiwum i zajrzą do akt BOS. Tę 
kwerendę zapewne odchorują, ale nie 
wątpię, że ocenią działalność Wydziału 
Urbanistyki BOS rzetelnie i sprawiedli
wie.

^.'OT&lanusz Sujecki
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Wzorem lat ubiegłych wydajemy i
Katalog Klubu Miłośników Książki Historycznej. 1

Osoby, które chciałyby otrzymać bezpłatny katalog prosimy 
o wypełnienie kuponu i przesłanie go pod adresem: ,

Sekretariat 1
Porozumienia Wydawców Książki Historycznej , 

Dom Wydawniczy Bellona 1
ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa, tel./fax 620 49 72 j

imię i" nazwisko ...................................................................... i

adres
i 

....................................................................................................................................................... I
2] Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Dom Wydawniczy '

Bellona w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku I
o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 pozycja. 883) |

Data i podpis
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WAKACYJNY KONKURS 
Warszawskiego Klubu Studenckiego 

przy Towarzystwie Opieki nad Zabytkami

Św. Jan Nepomucen w polskim krajobrazie
rozstrzygnięty!!!

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom konkursu. Fotografie, 
pisemne wypowiedzi, jak też utwory plastyczne wpłynęły w wielkiej obfitości, 
przyczyniając nam niebywale miłego kłopotu z wyborem najlepszych. 
Gratulujemy laureatom i podajemy wyniki konkursu:

Nagrodę w wysokości 1000 zł, ufundowaną przez
EBP Europa Bau- und Projectmenagement G.m.b.H & CO.KG 

otrzymuje
• Jacek Rachwal z Przemyśla

Dodatkowo, wydanymi przez TOnZ książkami o zabytkach, wyróżnieni 
zostali następujący uczestnicy konkursu:

Piotr Grytner z Warszawy 
Anna Iwasińska z Warszawy 
Ireneusz Kasprzysiak z Krakowa 
Czesław Kempiński z Jaworzna 
Jerzy Samusik z Białegostoku

• Krzysztof Smyk ze Skarżyska-
- Kamiennej

• Ludwika Wituszyńska z Warszawy
• Zdzisław J. Zieliński z Wrocławia

Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!!

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 zł. 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 Księgar
ni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakow
skie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” 
(Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
w Hali „Na Koszykach”, w Towarzystwie Opie
ki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach 
muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie ca
łego kraju.



1. Drzeworyt ukazujący peron 
warszawskiego dworca kolejowego

2. Oryginalne kształty wyrobów szklanych
3.4. We wnętrzach mieszczańskich 
kamienic dominowała secesja
5. Dzięki gramofonowi słuchano głosu 
Carusa i Marceliny Sembrich 
(sympatyczne pieski - to symbol płyt 
„His Master's Voice” od 1900 r.)

(zdjęcia: 2,5 - Andrzej Zborski, 

3,4 - Tomasz Gałązka)

a Sto lat temu


