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: ANKIETA
I
‘ Drodzy Czytelnicy!

Od ostatniej ankiety dotyczącej naszego pisma minęły cztery lata i nadeszła pora, 
aby - na początku nowego tysiąclecia - ponownie zaproponować Wam wyraże

nie swoich opinii na temat „Spotkań z Zabytkami”. Takie sondaże przeprowadzane 
co kilka lat pomagają nam w redagowaniu pisma, a efektem „spotkań z Czytelnika
mi” jest wiele wprowadzonych do pisma nowych tematów lub też znaczne wzbogace- 

i nie starych.
j Odpowiedzi polegają na wstawieniu znaku „x” w odpowiedni kwadrat lub napisa

niu kilku słów w miejscach wykropkowanych. Na wypełnione ankiety oczekujemy 
w redakcji (00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a) DO 10 MARCA 2001 r. (decyduje 
data stempla pocztowego). Wśród Czytelników, którzy nadeślą ankietę i podadzą 
swoje dane z adresem, rozlosujemy 10 KSIĄŻEK O ZABYTKACH. Omówienie an- 

\ kiety i ogłoszenie wyników losowania nastąpi w numerze 7, 2001.

1. Od kiedy czytuje Pan(i) „Spotkania z Zabytkami”?
od roku  od 5-10 lat  ponad 10 lat 

I
2. Jak często czyta Pan(i) „Spotkania z Zabytkami” w ciągu roku?

j raz  do 6 razy  do 12 razy 

3. Jakie pisma popularnonaukowe czyta Pan(i) oprócz „Spotkań z Zabytkami”?
i 1)..........................................................................................................................

4. W jaki sposób otrzymuje Pan(i) „Spotkania z Zabytkami”?
z prenumeraty
kupuję w kiosku
kupuję gdzie indziej
pożyczam

W jaki sposób czyta Pan(i) nasze pismo?
cały numer
wybrane artykuły (działy)

Ocena działów i cykli w „Spotkaniach z Zabytkami”:
zta średnia dobra b. dobra

Artykuły
Wokół jednego zabytku
Spotkania na Wschodzie
Zabytki w krajobrazie
To też są zabytki
Z warsztatu konserwatora
Wokół tradycji
Zbiory i zbieracze
Polskie zabytki na świecie
Z zagranicy
Rozmaitości U
Akcja cmentarze
Akcja dwory
Akcja ogrody
Przeglądy, poglądy
Wiedzieć więcej
Inne (jakie?)
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7. Jakie tematy poruszane w „Spotkaniach z Zabytkami” interesują Pana(ią)
najbardziej?
wszystkie
zabytkoznawstwo
historia
historia sztuki
archeologia
etnografia
konserwacja zabytków
tradycje i zwyczaje
aukcje
społeczna opieka nad zabytkami
inne (jakie?): ........................................................

8. Jakie Pana(i) zdaniem nowe tematy warto wprowadzić do pisma? 
(wymienić trzy)
1) .........................................................................................................
2) .........................................................................................................
3) .........................................................................................................

9. Jakie proponowane przez nas formy publicystyczne odpowiadają Panu(i)
najbardziej?
wszystkie
artykuły syntetyczne
drobne formy
wywiady
reportaże
komentarze
informacje
inne (jakie?)................................................

10. Które trzy numery pisma w 2000 r. byty według Pana(i) oceny najciekawsze?
1) nr.  2) nr.  3) nr.

11. Ocena strony graficzno-technicznej pisma:
zła średnia dobra b. dobra

czytelność układu pisma
okładka s. I i IV
ilustracje
jakość papieru
jakość druku
inne uwagi

12. Bliższe dane autora(ki) wypowiedzi:
Pleć

kobieta 
mężczyzna 

Wiek lat
Wykształcenie

podstawowe 
średnie 
wyższe 

Zawód wykonywany  
Miejsce zamieszkania:

wieś 
miasto do 20 tys. mieszkańców 
miasto 20-50 tys. mieszkańców 
miasto 50-100 tys. mieszkańców 
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

Nazwisko i imię 
Dokładny adres
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OD Prze3lądy 
poglądy

Na terenie Śląska 70 obiektów daw
nego przemysłu trafiło do rejestru za
bytków, 186 czeka na wpis. Niektóre 
niszczeją, niektóre znalazły nowych 
gospodarzy i nową funkcję. Istnieje 
pilna potrzeba znalezienia pomysłu 
na zagospodarowanie i ocalenie 
wszystkich. W tym celu kilka instytucji, 
m.in. Górnośląskie Centrum Dziedzic
twa Kulturowego Górnego Śląska, 
Generalny Konserwator Zabytków, ka
towicki oddział Stowarzyszenia Histo
ryków Sztuki, zamierzają stworzyć 
kompendium wiedzy o zabytkach 
techniki, na podstawie którego można 
będzie opracować program ich 
ochrony. Następnie instytucje te chcą 
przekonać samorząd województwa 
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzic
twa Narodowego, aby wspólnie reali
zować ten program. Likwidacja obiek
tów poprzemystowych może pozba
wić Śląsk kulturowego dziedzictwa, 
poza tym uważa się, że jest to proces 
kosztowny, częstokroć niewiele tań
szy od ratowania.

W październiku ub. roku w Krakowie 
odbyta się Międzynarodowa Konfe
rencja Konserwatorska, w której 
uczestniczyło prawie 350 osób - ar
chitektów, konserwatorów i historyków 
sztuki, m.in. z Polski, Włoch, Hiszpa
nii, Belgii, Holandii, Niemiec, Austrii, 
Węgier. Tematem spotkania była rola 
dziedzictwa kulturowego w rozwoju 
cywilizacji oraz zagrożenie tego dzie
dzictwa. Stwierdzono, że największy
mi zagrożeniami dla zabytków są 
działalność człowieka, rozwój techni
ki, a także zanieczyszczenie powie
trza i niekontrolowana turystyka ma
sowa. W ostatnim dniu konferencji 
ogłoszona została tzw. Karta Krakow
ska 2000, stanowiąca rodzaj przesta
nia skierowanego do konserwatorów 
na całym świecie - zbiór zasad etycz
nych, których powinny przestrzegać 
wszystkie osoby i instytucje zajmują
ce się ochroną zabytków.

Zakończone zostały dziesięć lat trwa
jące prace renowacyjne przy malowi
dłach ściennych w kościele Podwyż
szenia Krzyża Św. w Brzegu. Malowi
dła wykonane zostały w 1739-1746 r. 
przez malarza jezuitę Jana Kubena. 
Właściwą konserwację poprzedziły 
badania archiwalne i technologiczne. 
W trakcie renowacji usunięte zostały 
wszystkie późniejsze przemalowania 
i na podstawie archiwaliów zrekon
struowano partie pierwotne. Bardzo 
pomocne byty tu również zdjęcia wy
konane w Odolene Vode kolo Pragi, 
gdzie autorem znajdujących się tam 
pięknych polichromii byt również Jan

Kuben. Konserwatorem malowideł 
w Brzegu byt Jerzy Czajor.

W Rzeszowie pod rynkiem i przyle
głym do niego terenem znajduje się 
sieć wielokondygnacyjnych piwnic. 
Powstały one w XVII-XVIII w. i służyły 
miejscowym kupcom do przechowy
wania towarów, a podczas najazdów 
tatarskich do ukrywania dóbr przed 
grabieżą; w latach wojen ukrywali się 
w nich także ludzie. Obecnie posta
nowiono odtworzyć dawny wygląd 
piwnic i uruchomić trasę turystyczną 
pod rzeszowskim rynkiem. Jedną 
z większych atrakcji trasy - poza kil
kunastoma komnatami piwnic - będą 

torka wierzy, że jest możliwe ratowa
nie tej części polskiego dziedzictwa 
kulturowego.

W październiku ub. roku polskie firmy 
konserwatorskie uczestniczyły w naj
większych i najbardziej prestiżowych 
w Europie targach konserwacji zabyt
ków i rewitalizacji miast - Denkmal 
2000 w Lipsku. Ogółem w targach 
wzięło udział prawie 600 wystawców 
z 20 krajów. Najwięcej było firm nie
mieckich, ale znaczące miejsce zajęty 
też firmy polskie - 21 wystawców. Na 
targach swoje możliwości konserwator
skie zaprezentowały również Akademie 
Sztuk Pięknych z Krakowa i Warszawy 

lochy „tatarskie” i prowadzący do 
nich przesmyk o szerokości zaledwie 
70 cm.

Barbara Tondos, pisząc na tamach 
„Ochrony Zabytków" o polskich 
uzdrowiskach, m.in. stwierdziła, że ich 
struktura w ostatnich latach uległa 
gwałtownym przekształceniom. .Naj
bardziej zniszczone - według autorki - 
zostały dwa najsłynniejsze uzdrowi
ska: Krynica i Zakopane. Obydwie 
miejscowości doznały w ostatnim pół
wieczu nazbyt energicznych interwen
cji nowej urbanistyki i architektury; wy- 
daje się, że próby zachowania ich za
bytkowych układów są już spóźnione, 
że chronić trzeba nie tyle cale układy 
urbanistyczne, co ich wybrane części, 
może niektóre zespoły oraz pojedyn
cze zabytki’. Niezależnie od trudnej 
sytuacji, w jakiej znalazły się polskie 
uzdrowiska - ograniczone możliwości 
konserwatorskie, wybujałe ambicje 
zdezorientowanych władz lokalnych 
i sfer biznesu, niedostatki prawa - au

oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
z Torunia. Uczelnie mają tę przewagę 
nad firmami, że oferują także usługi ba
dawcze oraz wycenę zabytków.

W centrum Kraśnika prowadzone są 
prace modernizacyjne, którym towa
rzyszą badania archeologiczne. 
W trakcie tych badań odkryto m.in. 
pod chodnikami wokół rynku ślady 
renesansowych podcieni, podob
nych do tych w Kazimierzu i Zamo
ściu. Ponadto odsłonięto piwnicę 
i mur z cegły palcówki oraz fragmen
ty pieca kaflowego z przełomu XVI 
i XVII w. Wszystkie te pozostałości 
świadczą o reprezentacyjnym cha
rakterze budynku, z którego pocho
dzą. Nie wyklucza się możliwości, że 
mógł to być ratusz, który wymieniają 
wzmianki z drugiej potowy XVI w. 
Rozleglejsze badania w tym miejscu 
pozwolą na uściślenie odkrycia. 
W pobliżu znaleziono ponadto liczne 
ślady dużej osady sprzed siedmiu ty
sięcy lat.

Po przerwie wakacyjnej w siedzibie Za
rządu Głównego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Warszawie powróco
no do „czwartkowych spotkań w willi 
Struvego”. W październiku odbyło się 
ono na temat historii kalendarzy; wy
kład pod takim tytułem wygłosił prof, dr 
hab. Tadeusz Chrzanowski. Spotkanie 
zorganizowane zostało z okazji wyda
nia przez TOnZ Kalendarza miłośnika 
zabytków 2001. W listopadzie autorem 
wykładu „Dekoracje malarskie w pol
skiej sztuce baroku” był prof, dr hab. 
Mariusz Karpowicz, a w grudniu 
wykład pt. „Dwieście lat Muzeum 
Czartoryskich" wygłosił prof, dr hab. 
Zdzisław Żygulski. Kolejne spotkania 
w willi Struvego będą poświęcone na
stępującym tematom:
„Problemy ochrony zabytków arche
ologicznych w Wielkopolsce i nad Ni
lem” - prof, dr hab. Lech Krzyżaniak, 
1812001;
„Zaginione krajobrazy - ochrona dzie
dzictwa Ziemi” - prof, dr hab. Krzysz
tof Jakubowski, 8 II 2001;
„Ikony w Polsce” - prof, dr hab. Bar
bara Dąb-Kalinowska, 14 III 2001;
„Ubiór jako zabytek” - prof, dr hab. 
Anna Sieradzka, 19 IV 2001;
„Świetna karta z dziejów planowania 
Warszawy (1915-1925)” - prof, dr 
hab. Teresa Zarębska, 24 V 2001.

W Urzędzie Generalnego Konserwa
tora Zabytków w Warszawie 11 paź
dziernika ub. roku odbyła się konfe
rencja mająca na celu wypracowanie 
sposobów współpracy między diece
zjalnymi i wojewódzkimi konserwato
rami zabytków. Postulowana współ
praca powinna obejmować m.in. wy
mianę informacji o stanie obiektów 
sakralnych, pomoc w ich inwentary- 
zowaniu, zawiadamianie o kradzie
żach, większy udział księży w szkole
niach prowadzonych przez policję, 
straż pożarną i konserwatorów. 
Wnioski z warszawskiej konferencji 
zostały przedstawione odpowiednim 
władzom państwowym i kościelnym.

W warszawskiej „Zachęcie” od 23 
października do 3 grudnia ub. roku 
czynna była wystawa „Klasycy XX 
wieku. Pablo Picasso, Marcel Du
champ, Kazimierz Malewicz, Andy 
Warhol, Joseph Beuys, Wassily Kan
dinsky, Constantin Brancusi, Francis 
Bacon, Salvador Dali i Piet Mon
drian”. Ekspozycja uwzględniła wyni
ki ankiety ogłoszonej przez tygodnik 
„Polityka", a mającej na celu wyłonie
nie najwybitniejszych postaci sztuki 
XX w. Czy wybór ten był trafny i obiek
tywny, mogli przekonać się wszyscy, 
którzy obejrzeli wystawę. Co niezwy
kle ważne - ekspozycja umożliwiła 
poznanie prac niedostępnych w pol
skich galeriach; niemal wszystkie 
dzielą na wystawę zostały wypoży
czone z zagranicy.
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W ubiegłym roku w każdym numerze „Spotkań z Zabytkami” 
drukowaliśmy odpowiedzi Czytelników na to pytanie.

Byty to refleksje, często bardzo osobiste, dotyczące zabytków, 
pamiątek narodowych, tradycji, a przede wszystkim ich wartości 

dla każdego Polaka i całego Narodu. 
Każda wypowiedź jest ważnym głosem, który 

nie powinien być pomijany w dyskusji o narodowych priorytetach. 
Poniżej przedstawiamy wybrane 

pozostałe wypowiedzi Czytelników na ten temat.

Czym jest narodowe 
dziedzictwo?

Sformułowane przez Redakcję py
tanie skłoniło mnie do głębokich 
refleksji. Przypomniał mi się za
mek krzyżacki w Bytowie na Po
morzu i wakacje, które spędzałam 
tam w dzieciństwie. Babcia miesz
kała w domu, z którego okien wi
dać było majestat zamczyska. 
Czarne gawrony całymi stadami 
gnieździły się w wielkich kaszta
nowcach okalających zamek. Pod
rywały się z krzykiem, ilekroć coś 

je spłoszyło, po chwili znów siadały na drzewach i dachach 
zamku. Do zamku chodziło się z dorosłymi. Wczuwałyśmy się 
- ja i moje dwie siostry - w atmosferę zamierzchłych czasów, 
penetrowałyśmy tajemnicze zakamarki, próbowałyśmy odgad
nąć, do czego służyły. Z zamku wracałyśmy zawsze przepojone 
jego atmosferą i pełne niesamowitych wrażeń.

Dopiero po latach zrozumiałam, po co nas tam prowadza
no. Dlaczego później pokazywano nam Kraków i Wawel, ko
palnię w Wieliczce, jej solne komnaty, Zakopane z przeboga
tą, jakże wzruszającą kulturą góralską, zamek Książ, Gdańsk 
z fontanną Neptuna, przepięknym Starym Miastem i wieko
wym żurawiem nad Motławą, kaszubskie lasy i jeziora, Czę
stochowę z Jasną Górą. Zrozumiałam, po co prowadzono nas 
do muzeów i licznych kościołów w rodzinnym Wrocławiu. Te 
wszystkie zabytki - zamki, kościoły, historyczne miejsca 
i piękno polskiej ziemi - to właśnie nasze narodowe dziedzic
two. To coś, co można podziwiać, przeżywać i stale pozna
wać. I jeżeli ulegnie się jego fascynacji w dzieciństwie, nie 
trzeba obawiać się powierzchowności przeżyć, płytkości zain
teresowań i niewrażliwości na rzeczy ważne i piękne. Bo na 
piękno trzeba uwrażliwiać, podobnie jak na książki i ludzką 
biedę. Nie będzie istotna żadna pamiątka narodowa, nawet 
najświętsze miejsce męczeństwa, dla kogoś, kogo w odpo

wiednim czasie nie zaznajomi się i nie zainteresuje określo
nym zagadnieniem.

Innym dziedzictwem narodowym są starzy ludzie i rozmo
wy z nimi. Pamiętam wiele rozmaitych opowieści moich babć 
i dziadków. Są one jak dawne obrazki, kadry wyrwane ze 
wspomnień. Pamiętam wspomnienia o wojnie, o tym, jak się 
dawniej żyło, jakiej muzyki się słuchało. O etykiecie towarzy
skiej, obyczajach w szkole, dawnych strojach. O budowlach 
i miejscach, które czas nakrył płaszczem przemijania. Opowie
ści starych ludzi same są pamiątką przeszłości, ciągle jeszcze ży
wą. Można powiedzieć - narodowe dziedzictwo w żywym 
przekazie. Zabytki nie muszą być przecież namacalne. Opowie
ści o wojnie, obrazach wiszących w gabinecie dziadka, o starej 
kuchni i miejscowym kościółku, tworzą w nas obraz przeszło
ści - narodową pamiątkę. Wzbudzają tęsknotę i często chęć 
podtrzymania albo reaktywowania zanikłej tradycji. Świat sta
rych ludzi istnieje w nich i choć odejdzie razem z nimi, nie mu
si odejść w niepamięć.

Izabela Mirkowicz
Nowa Wieś

Im więcej o tym czytam i myślę, 
coraz większe ogarniają mnie 
wątpliwości. Urodziłem się na po
graniczu historycznych Górnych 
Łużyc i Dolnego Śląska, nieopo
dal granicy z Niemcami i Czecha
mi. W dzieciństwie słuchałem 
opowieści o Lwowie, Rzeszowsz- 
czyźnie i o wojnie, bolszewikach, 
Ukraińcach i poniemieckich spra
wach. Na studiach zajmowałem 
się sztuką polską i europejską. 

Dziś zajmuję się tym, co związane jest ze Śląskiem, z jego histo
rią i dziedzictwem. To zupełnie niezwykła przygoda. Żyję w re-
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gionie, który w ciągu mijającego milenium pięciokrotnie zmie
niał swoją przynależność państwową. Jestem Polakiem z kre
sów zachodnich, ubogich w polonika. Polskę z jej kulturą i li
teraturą narodową poznałem w szkole. Wyrastałem wśród śla
dów pruskiej państwowości, ocierałem się o zacierane z wiel
kim zapałem ówczesnych władz i społeczeństwa pozostałości 
kultury niemieckiej. To mój - jak to nazywa się po niemiecku 
- „Heimat” lub ojcowizna. To drugie określenie budzi moje 
wątpliwości, ponieważ dla mojego taty dom jest tylko tam, 
w Rzeszowskiem. Wujowie wciąż nie są u siebie, tęsknią za kra
jem lat dziecinnych - okolicami Lwowa, które wbrew własnej 
woli dawno musieli opuścić. Żyłem w obcym miejscu, pozba
wionym wielowiekowych nazw zwyczajowych, rodzinnych 
włości dziedziczonych „z dziada pradziada”, mogił przodków. 
Na Wszystkich Świętych paliłem znicze przy cmentarnym 
krzyżu - wspólnej mogile, bo nie miałem na miejscowym 
cmentarzu grobów moich pradziadków. Moja szkoła nosiła 
imię podejrzanego patrona, strąconego już z piedestału. Ulice 
mojego miasta nosiły takie same nazwy, jak w setkach innych 
polskich miast. Przez miasto często przejeżdżali Niemcy, nie 
znałem języka, niewiele wiedziałem o historii rodzinnego mia
sta - podobnie, jak inni jego mieszkańcy. Zacząłem odkrywać 
ślady wojny: okopy, bunkry i śmietniska z poniemieckimi mo
netami i porcelaną. Powoli wydobywałem z zapomnienia daw
nych mieszkańców mojego miasta, które do 1945 r. było też 
ich miastem. Za tym poszło odkrywanie historii. Poznając ją, 
zacząłem być dumny, że mieszkam właśnie tu. Wiedziałem, że 
w moim mieście nocował Napoleon Bonaparte, że w pobliżu 
przebywał król August Mocny i wreszcie, że „Lubań ocierał 
nos całemu światu”... To chyba niemało?

Do Berlina i Pragi było stąd bliżej niż do wojewódzkiego 
Wrocławia, a tym bardziej do odległej stolicy. Są rozmaite dzie
dzictwa narodowe, ich definicje. Moje jest na miarę mojej ma
łej ojczyzny, w której obok rękopisów narodowych wieszczów, 
przechowywanych w szacownym Ossolineum, są liczne nie
mieckie zabytki architektury, dokumenty, inskrypcje - spoty
kane na cmentarzach, w świątyniach, na murach budynków. 
W mojej małej ojczyźnie nie ma staropolskich dworów, strzech 
i plączących wierzb. Kamienne drogowskazy na rozstajach 
dróg kierują ku miejscowościom, których nazw dawno już nie 
ma na urzędowej mapie lub po których pozostały ruiny, krzaki 
i stare jabłonie. Są tu zniszczone zamki i pałace, popadające 
w ruinę okazałe zabudowania chłopskie, kamienice i wille, wy
niosłe kościoły i zdewastowane zbory, przydrożne świątki, 
krzyże i kapliczki oraz wybrukowane granitową kostką kręte 
drogi. Są malownicze widoki, panoramy Karkonoszy, bazalto
we kamieniołomy i wyrobiska ze szmaragdową wodą. Są lasy 
i zapuszczone pola.

Myślę po polsku, ale poznając historię miejsc mojego dzie
ciństwa, nauczyłem się rozumieć niemiecki, Niemców, a także 
bliższy staje mi się czeski. Moje dziedzictwo narodowe - to 
część tradycji europejskiej z całym jej pogmatwaniem i z jej bo
gactwem. Także to, co wokół mnie zostało okrutnie zniszczo
ne, zbezczeszczone! Kiedyś, odwiedzając pod Lwowem wieś 
rodzinną mojej mamy, doświadczyłem bólu z powodu znisz
czonego cmentarza parafialnego. To zjednoczyło mnie z daw
nymi mieszkańcami Dolnego Śląska. Dziś wstydzę się tego, co 
moi rodacy uczynili z niemieckimi cmentarzami i zabytkami. 
Przechodząc przez powstałe w miejscu dawnych cmentarzy 
(wyburzonych po wojnie naszymi rękami) parki, myślę o tych, 
którzy, tak jak ja, nie mogą pochylić się nad rodzinnym gro
bem, bo już go dawno nie ma, został zrównany z ziemią. To też 
jest nasze dziedzictwo! Hale dawnych fabryk, których produk

ty niegdyś zalewały światowe rynki, dziś świecą pustkami bądź 
zamienione zostały na hurtownie i sklepy. Epitafia, kartusze, 
inskrypcje na dawnych budynkach wołają skutymi niemieckimi 
napisami...

To niewiarygodne, że naród, który w czasie wojny stracił 
tyle swych pomników narodowych i tak strasznie ucierpiał, 
zaraz po wojnie stał się niszczycielem. Fakt, że było to spowo
dowane czynnikami politycznymi, nikogo nie zwalnia z odpo
wiedzialności za te niegodne czyny. Zacieranie historii spowo
dowało wielkie zubożenie ludzi, ich ducha. Ciężkie warunki 
bytowe odwracały ich umysły od rzeczy wielkich, podstawo
wych. Wywołana przez Niemcy wojna rozgrzeszyła działania 
wielu Polaków, dając przyzwolenie aktom wandalizmu. Nasz 
dorobek nie jest prawdziwym dorobkiem, okupiony został 
straszliwym zniszczeniem pięknego dorobku naszych poprzed
ników. „To nie nasze, to poniemieckie” - słyszałem wielokrot
nie o dolnośląskich zabytkach, które niszczały w sąsiedztwie 
zadbanych domostw. A więc do kogo to należy, czyje to dzie
dzictwo? Moje? Twoje? Niemców? Polaków? Europejczyków? 
Czy nas wszystkich? Wciąż nie wiem... i zazdroszczę tym, któ
rzy tych rozterek nie mają, bo pochodzą z przedwojennej Pol
ski z dworkami, strzechami i strzelistymi wiejskimi malwami, 
drewnianymi świątkami i grobami przodków.

(podpis nieczytelny) 
Lubań

Co to jest dziedzictwo narodo
we? Wawel i Sukiennice? Zamek 
Królewski w Warszawie? Jasna 
Góra? Na pewno tak, ale może 
jest to także piosenka „Przybyli 
ułani pod okienko” śpiewana 
dzieciom zamiast przeboju di
sco? Nie kwestionuję znaczenia 
powszechnie znanych budowli 
i dzieł sztuki, ale dla mnie waż
niejsze i bliższe jest dziedzictwo 
mojej małej ojczyzny, to, co 

odziedziczyłam po swoich, nie tak znów odległych przod
kach. Letnik po babci pieczołowicie przechowywany w szafie 
i odkurzany na dożynki lub na występy w szkole, stara, solid
na waga stojąca w kuchni obok kilkuletniego, plastikowego 
pojemnika, który już nadaje się do wyrzucenia, zegar ścienny 
z powagą odmierzający godziny śmierci dziadków i narodzin 
nowych mieszkańców naszego starego domu, przez który 
swego czasu przeszły wojska wrogich sobie armii, ale który 
stoi pieczołowicie remontowany przez kolejnych mieszkań
ców. Dla mnie dziedzictwo narodowe, to opowieści rodzinne 
- jak to niezadowolonego z narodzin kolejnej córki pradziad
ka „coś wodziło” między dobrze znanymi stawami i nie mógł 
wrócić do domu albo „jak ciotka Hanka utopca widziała” 
i wiele innych. Jest jeszcze spora dziura pod podłogą jednego 
z pokoi, której babka nie pozwoliła zasypać, gdyż niejedno 
życie podczas okupacji uratowała. Czy dziedzictwo narodo
we - to nieduża fotografia dziewczyny w stroju śląskim pa
trzącej dużymi oczyma w obiektyw? Takie same oczy ma mo
ja mama, widzę też je w lustrze i szeroko otwarte na zdumio
nej buzi mojej córeczki, która wprowadzona do dużego, ba
rokowego kościoła nie wie, na co najpierw patrzeć? Czy sło
wo „narodowe” nie jest zbyt duże na takie małe, codzienne 
sprawy? A może dziedzictwo narodowe, to właśnie przed
mioty, wspomnienia - to, co stworzyli nasi przodkowie, ze
brane razem?
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Czemu tak mi ciepło na sercu, gdy patrzę na taniec naszego 
zespołu ludowego, a gdy tańczą obcy, to oprócz miłych wrażeń 
estetycznych nie czuję nic? Dziedzictwo narodowe - to też 
uczucia, które przetrwają nawet wtedy, gdy podczas katakli
zmów dziejowych płoną zabytki lub gdy w imię źle pojętej no
woczesności zburzy się piękne, choć, niestety, zaniedbane ka
mieniczki. Uczucia są trwalsze od materii. Jak je przekazać na
stępnym pokoleniom? Cóż, tymczasem wykańczam wózek dzie
cinny, taszcząc po okolicznych wertepach moje potomstwo, po
kazując w lesie „plączącą sosnę” i opowiadając lokalną legendę. 
Zanim szkoła podstawowa zorganizuje im wygodną wycieczkę 
zagraniczną (u nas to normalne, a dla niektórych bardzo nobi
litujące), chcę, żeby zachwyciły się przydrożną kapliczką i wido
kiem na Beskidy. Tutaj są moje i ich korzenie, a jak gdzieś prze
czytałam: „gdy człowiek nie ma korzeni, to miota nim wiatr”.

Uważam, że jeśli człowiek od dziecka pozna kulturę swoje
go regionu, potem całego narodu, jest w stanie w pełni doce
nić i uszanować kulturę i dziedzictwo innych narodów.

„W sposobie ułożenia szaty, 
W ukłonie według starych reguł, 

W tym, jak przyrządza się herbatę, 
Jak się szanuje każdy szczegół, 

Wyraża się nasz dług wdzięczności 
Dla stwarzającej nas przeszłości” (...) 

(Jacek Kaczmarski)

Magdalena Klimaniec
Czechowice-Dziedzice

Dwie strony maszynopisu - to 
niewiele, aby móc w pełni po
dzielić się z Państwem refleksją 
na temat zabytków, pamiątek na
rodowych, tradycji - czym są one 
dla mnie, czym są i powinny być 
dla całego narodu. Z konieczno
ści ograniczę się tylko do wskaza
nia kilku zjawisk, jakie dostrze
gam w relacjach Polacy-dziedzic- 
two narodowe.

Czym jest więc narodowe
dziedzictwo? Najprościej i najkrócej można odpowiedzieć: 
świadectwem naszej tożsamości, a więc naszą wizytówką. 
Każdy naród ma odmienną i niepowtarzalną historię, która 
kształtowała jego tożsamość w sposób jedyny i niepowtarzal
ny, a jej świadectwem jest mentalność, zwyczaje i obyczaje, 
pomniki, a także szeroko rozumiane zabytki. Na pewno nie 
odkryję Ameryki, jeśli stwierdzę, że powinniśmy zadbać 
o materialne i niematerialne świadectwa naszej kultury. Nie
stety, w naszym kraju z tą ochroną nie jest najlepiej. Ograni
czając się nawet tylko do lektury Waszego pisma, więcej 
można przeczytać o braku jakiejkolwiek troski o pamiątki 
przeszłości, nie tylko władz gminnych, ale i miejscowej lud
ności, niż np. o pracy społecznych opiekunów zabytków, 
którzy pomagają zawodowym konserwatorom. Przyczyn ta
kiego stanu rzeczy upatruję m.in. w tym, że dla każdego rzą
du ochrona zabytków nie była i nie jest priorytetem. 
W okresie przemian polityczno-gospodarczych, a także ten
dencji integracyjnych, powinniśmy dbać o to, abyśmy zaczę
li być postrzegani na Zachodzie nie tylko jako złodzieje sa
mochodów czy pijacy. Moim zdaniem w kształtowaniu wi
zerunku Polaka na świecie istotnym wkładem może być 
m.in. nasz (czynny!) szacunek do pamiątek przeszłości. Za

chwycamy się np. Luwrem, Pałacem Schoenbrunn, Kolo
seum, architekturą Gaudiego - tak jakby tylko za granicą by
ły zabytki godne uwagi, a w Polsce te godne zainteresowania 
ograniczały się tylko do najbardziej znanych.

Mile rozczarowałam się, czytając artykuł pani Joanny Ra- 
wik, w którym, opisując Krynicę, m.in. pisze: „Krynica w swo
im programie sprzed siedmiu lat postawiła na ekologię, este- 
tyczność i promocję uzdrowiska (...) wiedząc, że NIE MOŻE 
UTRACIĆ bezcennych wartości”. Pani Rawik pisze również 
o Nowym Sączu, którego okolice „przypominają swoim ładem, 
czystością, estetyką budowli - kawałek prawdziwej Europy, tak 
wyglądają niektóre miejsca w Holandii, Francji czy Belgii”. 
Niestety, częściej mamy do czynienia z przykładami braku tro
ski władz gminnych o powierzoną im gminę, a więc i znajdują
cy się na niej dorobek naszej kultury. Ilustracją braku troski 
mogą być parki narodowe. Wiadomo, że od dawna między za
rządem parków a lokalną społecznością często występowały 
spory. Dawniej skupiały się one głównie na tym, że w mniema
niu mieszkańców parki narodowe ograniczają swobodę korzy
stania z terenów objętych ochroną. Obecnie, w dobie przemian 
własnościowych, parki narodowe zaczęły przeszkadzać lokal
nym biznesmenom. Na przykład w Tatrzańskim Parku Naro
dowym marzy się im jego podział i prywatyzacja, a na stokach 
widzą już nartostrady. Na świecie bardzo dba się o tę najwyż
szą formę ochrony przyrody, jaką jest park narodowy (czego 
wyrazem może być np. fakt, że w USA zwierzchnikiem parków 
jest sam prezydent), a u nas traktuje się je (a myślę, że podob
nie jak świadectwa naszej kultury) jak zło konieczne. Tyle rze
czy importujemy chętnie z Zachodu - dlaczego więc ogranicza
my się głównie do tych, które mogą zubożyć naszą tradycję 
(Hallowe’en - Święto Zmarłych)?

Inną bardzo ważną kwestią dotyczącą dziedzictwa narodo
wego jest to, że szacunek do niego nie może być wybiórczy, tj. 
powinien obejmować dziedzictwo narodowe nie tylko nasze, 
rodzime, ale i dziedzictwo narodowe innych nacji, które pozo
stawiły ślady swojej obecności w Polsce (J. J. Lipski nazywa je 
„depozytem”). Mam tutaj na myśli m.in. ślady obecności Ży
dów na terenie naszego kraju oraz szacunek do kultury żydow
skiej (który mieszkańcy Łodzi wyrazili w postaci antyżydow
skich napisów na murach), ślady obecności Kościoła greckoka
tolickiego itd. Obejmując po drugiej wojnie światowej Pomo
rze Zachodnie, Gdańsk, Warmię i Mazury, Ziemię Lubuską, 
Dolny Śląsk i Opolszczyznę - staliśmy się depozytariuszami 
ogromnego dorobku materialnej kultury niemieckiej na tych 
ziemiach: kościołów, zamków, pałaców, ratuszów, słynnych ka
mienic mieszczańskich. Należy więc dbać o te zabytki, gdyż 
należą one nie tylko do dorobku kulturowego Niemców, ale 
także do kultury europejskiej, do której i nasza, polska należy. 
Nie można więc ich niszczyć, bo to „nie nasze”. Chciałoby się 
w tym momencie zapytać, jak byśmy się czuli, gdyby np. Angli
cy zdjęli tablice upamiętniające pobyt Chopina przy Eaton Pla
ce 99 i St. James Place 4 w Londynie?

Studiuję turystykę, uzyskałam uprawnienia pilota, w przy
szłości być może będę przyjmowała grupy turystyczne z zagra
nicy i pokazywała im nasz kraj. Zależy mi więc na tym, aby 
wstyd przed gośćmi nie zdominował mojej pracy, żebym nie 
musiała odpowiadać na pytania: dlaczego ten pałac niszczeje? 
Dlaczego ktoś pozwolił na rozbiórkę tego kościółka? Dlacze
go...? Nie znam logicznej odpowiedzi na tego rodzaju pytania. 
Przecież nawet skromny budżet nie tłumaczy ani braku kompe
tencji, ani braku pomysłowości.

Karina Lipiec 
Bydgoszcz
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Dziedzictwo narodowe - to zabyt
ki sztuki, w szczególności archi
tektury, miejsca związane z poby
tem lub działalnością wybitnych 
przedstawicieli Narodu Polskiego, 
ich groby, pomniki czy muzea im 
poświęcone. Nie sposób pominąć 
tu cmentarzy, zarówno tych, na 
których spoczywają wybitni Pola
cy (Rakowicki, Łyczakowski, Po
wązkowski, Rossa itp.), żołnierze 
walczący o wolność i niepodle

głość Polski (np. Cmentarz Orląt Lwowskich, Cmentarz Ofice
rów Polskich w Katyniu, cmentarz pod Monte Cassino czy Le
nino itp.), jak również zwykłych wiejskich miejsc wiecznego 
spoczynku, na których może nie znajdziemy mogił ludzi zna
nych przeciętnemu Polakowi, ale będących również niemą hi
storią, jeśli już nie całego kraju, to przynajmniej regionu czy 
choćby danej miejscowości. W skład dziedzictwa narodowego 
wchodzą także zwyczaje doroczne i rodzinne.

Zabytki architektury stawiane w polskich odmianach stylów 
europejskich - romańszczyzny, gotyku, renesansu, baroku, ro
koka czy klasycyzmu - do chwili obecnej dla wnikliwego oka są 
wyznacznikiem zasięgu obszaru dawnej Rzeczypospolitej w cią
gu ostatniej połowy odchodzącego tysiąclecia. Będąc człowie
kiem urodzonym i stale mieszkającym w Polsce centralnej 
(w obecnym województwie świętokrzyskim), bardziej swojsko 
czuję się np. na Litwie, Białorusi czy Ukrainie niż na należących 
obecnie do Polski Ziemiach Zachodnich. Dlaczego? Otóż ist
niejące na Kresach zabytkowe budowle - nawet te niezwiązane 
z „rdzenną polskością” (np. gotyckie, renesansowe, barokowe 
czy rokokowe cerkwie) - stylem bardziej przypominają mi 
obiekty z Polski centralnej, niż znajdujące się na Dolnym Śląsku 
czy Pomorzu Zachodnim, które to regiony przez minione wie
ki pozostawały poza granicami Polski, a ich kultura i sztuka roz
wijały się pod wpływem impulsów płynących z Niemiec, Austrii 
i Czech. Wszak nowożytna kultura polska rodziła się wtedy, gdy 
w skład naszego kraju wchodziły ziemie litewsko-ruskie, a nie 
Śląsk i Pomorze Zachodnie! Możemy znaleźć wiele dzieł nale
żących do klasyki literatury polskiej, których akcja toczy się na 
Kresach, darmo zaś by szukać utworów, których bohaterowie 
losy swe wiedli na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

I wreszcie codzienne zwyczaje. Tu widzę szczególne zagro
żenie dla polskiego dziedzictwa narodowego polegające na 
bezkrytycznym przejmowaniu obcych wzorów z Europy Za
chodniej, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i w ten sposób 
niwelacji polskości w morzu zachodnioeuropejsko-amerykań- 
skim. Moim zdaniem dopuszczalne jest przyjmowanie z ze
wnątrz (wszak przez wieki tak było) tylko tych zwyczajów, któ
re nie mają odpowiedników w dotychczasowej kulturze pol
skiej. Z nowych zwyczajów pięknym zapożyczeniem jest dzień 
św. Walentego (14 lutego), którego do lat dziewięćdziesiątych 
ustępującego stulecia w Polsce nie było. Bezsensowne jest na
tomiast - moim zdaniem - coraz częstsze obchodzenie urodzin. 
Wszak Polacy - podobnie jak inne narody Europy Środkowo- 
-Wschodniej - obchodzą imieniny, o których nikt nie wie na 
Zachodzie. Ustawowo należy zabronić używania od dawna 
przyjętych w Polsce imion w innym niż polskie brzmieniu, chy
ba że zapożyczamy imiona obce, które dotąd w Polsce nie by
ły używane. Karygodne zaś jest nadawanie chłopcom imienia 
Pedro, które w Polsce zadomowiło się już w średniowieczu, ty
le że w brzmieniu Piotr. Wyjątek mogą stanowić imiona tylko 
tych obywateli Polski, którzy deklarują przynależność do 

mniejszości narodowych, np. Słowak z naszego Spiszą czy Ora
wy zamiast Andrzejem może być Ondrejem.

Jarosław T. Leszczyński 
Kielce

Moja osobista refleksja dotycząca 
zabytków jest zarazem pasją moje
go życia. Z wykształcenia jestem 
plastykiem-grafikiem, w pracy 
społecznej opiekunem zabytków 
od 1974 r. i instruktorem PTTK 
w Buku oraz kustoszem Muzeum 
Ziemi Bukowskiej. Kieruję się 
tym, że są jeszcze wartości, które 
należy pielęgnować, czuwać nad 
nimi i otaczać opieką. Dzieła sztu
ki, kultury i architektury żyją dłu

żej niż ludzie, którym pierwotnie miały służyć. Jest to stwier
dzenie dość oczywiste. Jeśli uda nam się wpoić w nasze społe
czeństwo te zasady, będzie to wielki sukces.

Muzea mieszczą się bardzo często w budynkach zabytkowych, 
wiele niszczeje w opuszczeniu, lecz można stwierdzić, że muzea 
i izby regionalne spełniają swoją funkcję w ochronie obiektów za
bytkowych, które bez żadnej opieki przepadłyby bezpowrotnie. 
Takie stwierdzenia były i są formułowane na zjazdach społecznych 
opiekunów zabytków i konserwatorów. Oczywiście patronat spo
łecznego opiekuna nie stanowi środka zaradczego i nie ma zasad
niczego wpływu na wszystkie bolączki. Muzeum w Buku należące 
do PTTK boryka się z wieloma trudnościami, lecz zasobność zbio
rów, działalność społeczno-oświatowa popularyzuje znajomość re
gionu, jego przeszłości, a także dnia dzisiejszego. Trzy skromne 
izby w podziemiach dawnego kościoła ewangelickiego mieszczą 
eksponaty z różnych dziedzin - od obiektów kultury materialnej 
po dzieła sztuki i pamiątki historyczne, które stanowią dziś swo
iste świadectwo minionych czasów. Zbiory te zgromadzone zosta
ły przez zbieraczy - pasjonatów i ofiarodawców. Choć wydawać 
się może zaskakujące, że właśnie tu utworzono takie muzeum, nie 
było to jednak kwestią przypadku. Buk nigdy nie narzekał na brak 
gości, tak więc muzeum od chwili otwarcia piętnaście lat temu ma 
wielu chętnych do zwiedzania, a panujący tu spokój sprzyja sku
pieniu i umożliwia chwilę zadumy nad przeszłością.

Muzeum jest ważną placówką oświatową dla młodzieży, 
która lekcje historii ma właśnie tutaj. Po zwiedzeniu ekspozy
cji dzieci przenoszą na papier w formie obrazków własne wizje 
różnych zdarzeń historycznych. Ze zbiorów i dokumentów ar
chiwalnych korzystają również dorośli przy pisaniu prac magi
sterskich i dyplomowych.

Z wielkim zainteresowaniem czytam w „Spotkaniach z Za
bytkami” artykuły z cyklu „Akcja cmentarze”. Mam karty in
wentaryzacyjne bukowskich cmentarzy, na których spoczywają 
zasłużeni przodkowie. Wraz z członkami Komisji Historycznej 
działającej przy muzeum wnoszę dużo wysiłku i starań o godne 
utrzymanie tych miejsc. Z kolei jako redaktor lokalnego pisma 
„Kosynier Bukowski” staram się w artykułach przypominać 
dzieje różnych wydarzeń historycznych, sylwetki osób szczegól
nie zasłużonych dla regionu, dzieje krzyży i kapliczek przydroż
nych gminy i parafii Buk, które zinwentaryzowałam w 1999 r.

Podsumowując - cieszę się, że jestem na tym miejscu, na 
którym powinnam być i myślę, że dobrze spełniam swój obo
wiązek, chroniąc pamiątki narodowe, tradycje, ich wartości dla 
każdego człowieka, dla społeczeństwa, dla Polski i Narodu.

Elżbieta Cicha 
(wszystkie rysunki: Małgorzata Tabaka) Buk
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W sieci Internetu znajdujemy wiele tzw. śmieci, ale również 
wspaniałe opracowania polskich i światowych zabytków.

Zabytek wirtualny
DOMINIK MĄCZYŃSKI

każdej polskiej szkole powinien być dostępny In
ternet - dla uczniów i dla nauczycieli. Jeśli nadal 

będziemy zwlekać z komputeryzacją szkół, to już za chwilę 
okaże się, że znowu dokonał się następny przełom w techno
logiach i wykorzystywane obecnie modemy oraz procesory 
pentium stały się zabytkami. Internet - to potężne narzędzie, 
fantastyczny środek przekazu. W sieci ścierają się różne poglą
dy, pojawiają'się i znikają ciekawe dokumenty. W tej globalnej 
wiosce, do której już należymy, można znaleźć wiele istotnych 
informacji na temat zabytków. Rozsiane są one na wielu stro

nach i dotarcie do nich jest czasem znacznie utrudnione. Po
ziom przedstawianych informacji na stronach „www” jest 
bardzo różny. Są takie, gdzie na pierwszy rzut oka widać, że 
autorowi chodziło jedynie o to, by zaistnieć w Internecie. Są 
również strony skromne, ale wykonane przez pasjonatów, któ
rzy mogą być autorytetami w pewnych dziedzinach wiedzy. 
Pomiędzy tymi skrajnościami znajduje się dużo ciekawych in
formacji opracowanych przez poważne instytucje, wiele re
klam i... sporo bezwartościowych śmieci.

Jak dotrzeć do tych informacji, które są istotne, w jaki spo
sób dokonać selekcji, jak sensownie je wykorzystać? To pod
stawowe pytania, wobec których staje każdy, kto chce właści-

1.Zamek Królewski na Wawelu 
oferuje strony w czterech 
wersjach językowych, a oprócz 
wirtualnego Wawelu jest także 
wirtualny Kraków
Ż.Zamek Krzyżtopór 
w Internecie
3.Interaktywny plan katedry 
w Chartres - kliknięcie matego 
widoku powoduje powiększenie 
go na cały ekran
4. Katedra Canterbury
- w „Historii budynku” 
(zaznaczonej na liście 
dostępnych opcji) 
zamieszczono interaktywny 
plan z opisem historycznym
5. Katedra Notre-Dame
w Paryżu - detal zdobienia 
północnej wieży
6. Wielka rozeta katedry 
Notre-Dame - widok od środka
7. Fazy rozwoju opactwa 
w Cluny
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wie korzystać z Internetu. W uproszczeniu Internet składa się 
z dwóch części - stron „www” i poczty „e-mail”. O ile z infor
macjami umieszczonymi na stronach „www” możemy się tyl
ko zapoznać, to „e-mail”, czyli rozbudowany system poczty 
elektronicznej, pozwala na wysyłanie i otrzymywanie infor
macji. Dzięki poczcie elektronicznej możemy się między sobą 
komunikować w sposób prosty i bez ponoszenia kosztów. Od
powiedź na zadane pytanie możemy wysyłać natychmiast, kie
dy tylko je odbierzemy. W praktyce, pomijając szczegóły tech
niczne i nie wdając się w rozważania jak „to” działa, korzysta
my z prostych i przyjaznych programów umożliwiających 
nadanie i odbiór przesyłki bez wychodzenia z miejsca, gdzie 
znajduje się komputer połączony z siecią. Te miejsca to m.in. 
dom, praca, ale i właśnie szkoła.

W wielu szkołach działają pracownie komputerowe, bar
dzo duża liczba szkół posiada w Internecie swoje strony 
„www” oraz swój „e-mail”. Szkolna pracownia komputerowa 
jest oknem na świat i jednocześnie umożliwia wymianę infor
macji. Nauczyciel, który prowadzi tam zajęcia z młodzieżą, jest 
osobą mogącą przekazać otrzymaną pod adresem „e-mail” 
szkoły informację innemu nauczycielowi - poloniście, history
kowi czy pani od zajęć plastycznych. Z kolei te osoby, nawet je
śli nie umieją obsługiwać komputera, otrzymaną za jego po
średnictwem informację potrafią wykorzystać do pracy dydak
tycznej, np. powielając ją na szkolnym kserografie lub bezpo
średnio wykorzystując w trakcie zajęć. I to jest już cały pomysł, 
jak w prosty sposób wypełnić „lukę informacyjną”, która po
jawia się w drukowanych podręcznikach szkolnych. Ta luka - 
to np. popularyzowanie zagadnień związanych z zabytkami 
i ich ochroną, rozbudzanie wrażliwości na to, co stare i warto
ściowe, czyli wychowanie przez sztukę. Opracowanie pakietu 
informacji, które można wykorzystać od pierwszej klasy szko
ły podstawowej, przez gimnazjum aż do liceum, jest proste i nie 
powinno stanowić problemu dla osób mających przygotowanie 
metodyczne. Pomysły na materiały dydaktyczne powinny być 
dostosowane do poziomów kolejnych klas, część materiałów 
już istnieje w sieci. Warto dodać, że w krajach bardziej rozwi
niętych działają sieci typu „edu-net”, czyli edukacyjne.

Zobaczmy na najprostszym przykładzie, w jaki sposób za
bytek i Internet mogą odegrać istotną rolę w edukacji młodego 
pokolenia. W nauczaniu przedszkolnym, jeżeli dziecko ma wy
konać starannie kolorowankę, to tylko od nas zależy, czy bę
dzie to Kaczor Donald, czy np. zamek. Zamek może być przed
stawiony jako np. obiekt średniowieczny czy renesansowy. 
W ten sposób, z pomocą nauczyciela, dziecko może odkryć 
różnice między gotykiem i renesansem, nauczyć się rozpozna
wać szczegóły różnych stylów historycznych. Przy zamku mo
że być przedstawiony rycerz w zbroi, król i królowa w odpo
wiednich strojach, czyli cała oprawa towarzysząca danej epoce. 
Elementy te mogą zawierać informacje o tradycji i kulturze 
opisanego okresu i danego kraju. Z zamkiem wiążą się także 
inne informacje, które możemy sprowadzić w formie tekstu 
i zdjęć dla klas szkoły podstawowej. W ten sposób na innych 
lekcjach mówimy o geografii, historii, nauce, sztuce, krajobra
zie kulturowym, rysunku, muzyce i o... matematyce oraz geo
metrii. Zamek bowiem to także zbiór brył geometrycznych, 
które można wykorzystać do nauki obliczania powierzchni 
i objętości. W starszych klasach możemy dowiedzieć się, gdzie 
znajdują się zamki w Polsce, jaka jest ich historia, jakie mają 
zbiory. Pewne informacje już są gotowe, wystarczy zajrzeć na 
strony internetowe Wawelu czy Malborka (www.wawel.kra- 
kow.pl, www.zamek.malbork.com.pl). Wystarczy tę informację 

upowszechnić, aby samemu łatwo taką stronę odnaleźć i z niej 
skorzystać. Bez wychodzenia ze szkoły można wydrukować 
zdjęcia Wawelu „z lotu ptaka”, aby np. omówić ukształtowanie 
zabudowy na wzgórzu lub zdjęcia ze zbiorów muzeum zamko
wego czy z wystaw czasowych, które się tam odbywały.

Przygotowując wycieczkę do Krakowa, można przez Inter
net uzyskać wyczerpujące informacje na temat propozycji 
Działu Oświatowego Zamku na Wawelu, zarezerwować dla 
klasy zajęcia muzealne (na prawdziwym Wawelu) czy uzupeł
niające lekcje z historii i plastyki. Przykładowe proponowane 
tematy zajęć: „Wawel siedzibą królów”, „Legendy wawelskie”, 
„Ze Smokiem Wawelskim za pan brat” (dla dzieci w klasach 0- 
-IV), a dla dzieci starszych: „Romanizm”, „Gotyk”, „Rene
sans”, „Barok” na Wawelu, „Pamiątki po królu Janie III Sobie
skim”, „Pamiątki związane z bitwą pod Grunwaldem”, „Ry
cerz i kultura rycerska”, „Insygnia koronacyjne i odznaczenia 
orderowe w Skarbcu Koronnym na Wawelu”. Inne informacje 
praktyczne, które nauczyciel może znaleźć na odwiedzanych 
stronach „www” - to: numery telefonów, adresy, ceny bile
tów, godziny otwarcia poszczególnych wystaw, warunki rezer
wacji. Obecna reforma edukacji stawia na nauczyciela, liczy na 
jego wysoki poziom wykształcenia i na inwencję. W realizacji 
programów nie daje mu jednak ani środków, ani narzędzi. Na
uczyciel w dużym mieście znajduje się ciągle w pozycji uprzy
wilejowanej i nakładem własnego czasu oraz energii zdobywa 
pomoce dydaktyczne. Internet może zapewnić dostarczenie 
takich materiałów bezpośrednio do szkoły, niezależnie od jej 
lokalizacji.

Obecność Polski w Internecie powinna być na miarę na
szych osiągnięć, ale także ambicji i związanych z nimi projek
tów. Projekty - to przede wszystkim dużo większe zaangażo
wanie się państwa w tworzenie sprawnie działającej sieci 
i dbałość o jej zawartość. Inne kraje europejskie znacznie nas 
pod tym względem wyprzedziły. Co roku w Europie Zachod
niej inwestuje się miliony euro w „digitalizację” danych. Dzia
łania te, wykonywane przez instytucje o ustalonej renomie, za
pewniają napływ do sieci rzetelnej informacji, której wykorzy
stanie nie jest obarczone obawą popełnienia nieświadomego 
błędu. W polskiej rzeczywistości sprawa została odwrócona 
już na samym początku: państwo nie przykładało odpowied
niej wagi do nowego środka medialnego, co spowodowało 
obecność w sieci wielu stron prywatnych i komercyjnych. In
ternet - to przede wszystkim sieć światowa. To, że polski In
ternet jest jeszcze w zalążku i państwo w niego nie inwestuje, 
nie powinno nam przeszkodzić w korzystaniu dla celów dy
daktycznych z tego, co już jest wpisane w sieć. Wystarczy znać 
języki obce, aby pełnymi garściami czerpać z kultury europej
skiej czy nawet światowej. Wystarczy trochę poszukać w za
granicznym portalu pod „chateau”, aby uzyskać rzetelną 
informację, np. o zamkach nad Loarą lub w wyszukiwarce 
wpisać słowo „castle”, aby odwiedzić np. szkockie zamczyska, 
poznać ich duchy i legendy. Piętnastominutowy wysiłek może 
zaowocować zgromadzeniem świetnego materiału dydaktycz
nego, np. o najciekawszych katedrach, ich budowniczych, wi
trażach, rzeźbach itd.

Zobaczcie koniecznie m.in. strony: Westminster Abbey 
(www.westminster-abbey.org), Sagrada Familia - Antonio Gau- 
di (www.greatbuildings.com/gbc/buildings/Sagrada), Wawel 
(www.cyf-kr.edu.pl/wawel/ehistori.htm) czy zdjęcia z Watyka
nu (www.freefoto.com/pictures/italy/rome_vatican/index).

Dominik Mączyński
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Kolejny esej o „romańskim Strzelnie”: 
błędnie odczytywany łaciński wyraz na tympanonie 
wpływał od XIX w. na interpretację całego napisu.

Fundacja bazyliki
ZBIGNIEW SROKA

pewną ulgą opuszczamy mroczne wnętrze rotundy 
św. Prokopa i wasalną postawę jej fundatorów na 

tympanonie fundacyjnym (zob. „Spotkania z Zabytkami”,
nr 12, 2000, s. 8). Potrzebę zmiany nastroju dla zwiedzają
cych jakby przewidział rzeźbiarz pracujący w Strzelnie kilka
dziesiąt lat później przy tympanonie dla drugiego romań
skiego kościoła - bazyliki. Został on umieszczony w skrom
nym portalu na południowej ścianie kaplicy św. Barbary. Na 
pewno nie było to jego pierwotne miejsce, gdyż kaplica po
wstała z rozbudowanego aneksu przy prezbiterium w XV w. 
Domyślamy się, że przenosił się na nowe miejsce bez „ho
norów” i z przeszkodami, gdyż został w środku przełamany.

Już pierwszy kontakt z postaciami tympanonu dowo
dzi, że rzeźbiarz posługiwał się formami, które „piękno 
wydobywały z ciężaru”, a „niebo” jeszcze bardziej przybli
żyły „do ziemi” niż w rotundzie. Wyrównał on wielkość 
fundatorów do postaci centralnej, zróżnicował działania 
i przeżycia wszystkich postaci, nadając scenie niemal cechy 
rodzajowe i pogodniejszą „atmosferę”. Nasza satysfakcja 
jest tym większa, że według obowiązującej od połowy XII 
w. terminologii ziemski „patron” kościoła zwraca głowę 
w naszą stronę, jakby powiadamiał, że to on doprowadził 
budowę bazyliki do jej poświęcenia około 1213 r. lub kon
sekracji w 1216 r. i... zaprasza do środka. Napis na krawę
dzi łuku wyjaśnia, że ufundowanym kościołem Piotr chciał 
uczcić św. Annę, lecz z użycia czasu przeszłego (optabat) 



wnosimy, że nie dożył zakończenia budowy i nie mógł brać 
udziału w kościelnej uroczystości.

Układ postaci na tympanonie tylko w ogólnym sche
macie przypomina kompozycję z rotundy, gdyż niemal 
wszystko jest na nim nowe. Centralna postać św. Anny 
z Matką Boską na rękach w wydłużonych powijakach uję
ta jest w lekkim zwrocie na prawo. Wysuwa lewą nogę do 
przodu i zdaje się rozpoczynać „wychodzenie” ociężałym 
krokiem z zamkniętej przestrzeni. Jej lekko pochylona 
w stronę dziecka głowa, czepiec okalający podwójną fałdą 
niemłodą już twarz i długa suknia z ciężkimi lejkowatymi 
rękawami tworzy niemal samodzielny temat macierzyń
stwa, ujęty raczej rodzajowo niż paradnie lub kultowo 
i słabo związany z klęczącymi ofiarodawcami. Św. Anna 
zdaje się być bardziej przejęta dzieckiem niż ofiarowanym 
jej kościołem. W inny sposób okazuje swoje walory i uczu-

ściśle związany z aktem ofiarowania spełnianym przez ludzi 
żyjących, nie mógł przedstawiać zmarłego. Najprawdopo
dobniej w imieniu Piotra wystąpił jego syn, Krystyn, który 
jako „patron” i drugi budowniczy bazyliki został uwiecz
niony na tympanonie. Źródło historyczne potwierdza to 
przypuszczenie: „W roku 1216..., gdy władzę sprawował 
książę Konrad (Mazowiecki), a prawo patronatu (nad ko
ściołem) należało do Krystyna, syna Piotra, została konse
krowana ta bazylika przez biskupa kujawskiego Bartona ku 
czci Świętej i Niepodzielnej Trójcy i Świętej Marii Dziewicy, 
a także wielu innych świętych”. Trudniej określić ofiaro
dawczynię księgi. Z wyraźnej różnicy wieku między funda
torami można domniemywać, że jest to matka Krystyna 
i wdowa po Piotrze. Prawdopodobnie miała ona na imię 
Anna i dożywała swoich dni przy klasztorze, lecz przypusz
czalnie nie była norbertanką.

cia młody, dbały o wygląd, strój i efektowne gesty ofiaro
dawca, który trzyma przed sobą „skrócony” model kościo
ła, ale głowę kieruje w stronę widza. Ujęty jest z boku 
i wymodelowany z dwóch punktów widzenia - na linii ho
ryzontu i od dołu, co dało efekt jakby zawieszenia w po
wietrzu. Jego obfite i starannie ufryzowane włosy okalają 
twarz, niemal „wystawioną” do fotografowania. Na długą 
tunikę, zdobioną na wąskich i długich rękawach haftami, 
narzucił bogaty wierzchni płaszcz spięty klamrą na pra
wym ramieniu. Przybrał go na uroczysty obrzęd, jako czło
wiek przynależny do najwyższych warstw feudalnej hierar
chii. Postacią najbardziej wewnętrznie związaną z konse
kracją jest szczupła, klęcząca kobieta po prawej stronie, 
która trzyma przed sobą otwartą księgę. W życiu ducho
wym zdaje się stanowić wzór pokory i wewnętrznego, re
ligijnego skupienia, chociaż i ona nie unika ukazania swe
go oblicza starszej matrony. Czepiec na głowie można by 
rozpoznawać jako welon zakonnicy, jednak suknia, po
dobna do sukni św. Anny i „świeckich” cnót i wad w ko
ściele, zdaje się przeczyć, by była to miejscowa, zasłużona 
norbertanka, jak niektórzy próbują ją identyfikować.

Kolejność rozważania zagadnień ideowo-artystycznych 
na tympanonie została tak zasugerowana, że nie pozosta
wia swobody wyboru. Pierwszym zagadnieniem jest identy
fikacja postaci, których sposób ujęcia domaga się dopełnie
nia ich imionami. Po wiekach i przy skromnej ilości źródeł 
z XII i XIII w. identyfikacja jest jednak niełatwa. Inskrypcja 
na krawędzi łuku wymienia Piotra, ale zmarł on około 20 
lat przed konsekracją. Ponieważ tympanon fundacyjny był 

1. Fasada kościoła Świętej Trójcy w Strzelnie
2. Tympanon fundacyjny
3. Fragment tympanonu fundacyjnego z inskrypcją: TE VELUT 
OPTABAT HOC DONO PETRUS HONORAT... (Ciebie, jak sobie 
życzy/, tym darem czci Piotr...)
(zdjęcia: 1 - Stanisław Fitak i Wiesław M. Zieliński, 2,3- Zbigniew Sroka)

Drugim zagadnieniem jest pojęcie romańskiego realizmu 
i portretowej wierności, w których dostrzeżono spore 
„uchybienia” mierzone naturalnością lub doktryną klasycz
ną. Na pewno rzeźbiarz zdziwiłby się, gdyby mógł przeczy
tać opinię o swoim dziele: „Ręce - szczególnie u figur na ko
lanach - duże, płasko i nieporadnie potraktowane... W nie
naturalny sposób przedstawiono również nogi fundatorów, 
tak, że umieszczone na drugim planie są większe i dłuższe 
od pierwszoplanowych, co przeczy podstawowym zasadom 
perspektywy” (K. Mączewska-Pilch, Tympanon fundacyjny 
z Olbina na tle przedstawień o charakterze donacyjnym, 
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Wrocław 1973, s. 38 i 39). Opinia ma pozory słuszności, 
jednak oderwana od czasu powstania tympanonu i stylu, ja
ko ahistoryczna jest błędna. Pomija symbolikę jako normę 
obowiązującą rzeźbiarza przy pracy oraz jego troskę o „no
woczesne” ujęcie postaci. Rzeźbiarz zachował trójosobowy 
schemat w kompozycji, lecz przedstawił fundatorów na 
klęczkach, a wszystkie postaci obdarzył tak zróżnicowanym 
życiem wewnętrznym, że postawiło ono pod znakiem zapy
tania ideową jedność sceny. Prawdą jest, że nie kierował się 
w swojej pracy proporcjami „dobrze zbudowanego czło
wieka”, a raczej intuicją, ale nie lekceważył i nie karykatu- 
rował rzeczywistości. Miała ona tylko inne „wymiary” niż 
antyczna mimesis lub realizm XIX w. „Zniekształcona” for
ma pozwalała, a nawet ułatwiała przedstawianie symbolicz
nych znaczeń postaw, gestów i uwydatnionych motywów. 
Nowatorstwo rzeźbiarza polegało więc na stosowaniu wi
dzenia od dołu i perspektywy odwróconej, by „wyrównać” 
złudzenia optyczne i nadać postaciom „prawdziwy” wy
gląd, a przede wszystkim na zróżnicowaniu przeżyć - eks
presji postaci, romańskim realizmie i symbolice. Celem je
go zabiegów była nie tylko naturalność i portretowa wier
ność, lecz także przedstawienie dwóch form życia - aktyw
nego oraz skupionego na rozważaniu treści księgi. Uosabia
li je fundatorzy, u których rzeźbiarz podkreślił różnicę wie
ku, stroju i płci, a przede wszystkim życie wewnętrzne, 
skoncentrowane na budownictwie kościelnym, a u kobiety 
- na medytacji.

Ostatni w sztuce romańskiej w Polsce tympanon funda
cyjny jest świadectwem znaczącej zmiany treści dedykacji 
w stosunku do starochrześcijańskich i wczesnośrednio
wiecznych kompozycji, a nawet do tympanonu z rotundy. 
Nie zrezygnował tylko z chrześcijańskiej symboliki, która 
pozwalała „mową ciała” na wyakcentowanie motywów 
treściowo istotnych. Wydaje się, że tympanon ma jednak 
swoje mankamenty; nie w formie artystycznej lub technice 
rzeźbiarskiej, ale w treści, jeśli mierzyć je jednością tematu. 
Jest nim takie ujęcie postaci centralnej, która mimo swego 
miejsca nie stała się ideowym i religijnym zwornikiem sce
ny, zastępując go konwencjonalnie ujętym macierzyń
stwem. W rezultacie zamiast ideowej syntezy i pochwały 
dla „stylu” życia fundatorów, otrzymujemy w postaci św. 
Anny formę psychologicznej analizy życia wewnętrznego 
człowieka, a z ofiarodawców ludzi, którzy „załatwiają swo
je sprawy”. Być może rzeźbiarz wykorzystał w pracy obie
gowy wzornik macierzyństwa, lecz niedostatecznie zhar
monizował go z przemyślanymi intencjami twórcy progra
mu i rzeźbiarza z rotundy. Może nagliło go rychłe poświę
cenie lub konsekracja kościoła, a może po prostu tympa
non miał dawać świadectwo poszerzonym zainteresowa
niom twórcy „badającego” i utrwalającego życie wewnętrz
ne człowieka?

Chociaż dla strzeleńskiego rzeźbiarza miłe było podo
bieństwo płaskorzeźb do obrazowanych ludzi, gdyż nie ule
ga wątpliwości, że wizerunki fundatorów są ich „portreta
mi”, to nie krępował się on w pracy ani naturalnością, ani 
ustalonymi 200 lat później zasadami perspektywy central
nej. Zył i pracował w „swoim czasie”, gdy wielkie ręce lub 
dłonie, a czasem tylko jeden wskazujący palec były symbo
licznymi środkami wyrazu, łatwo zrozumiałymi jeszcze 
dziś. Z drugiej zaś strony wiedział o tym, że jego dzieło 
wieńczyć będzie portal, przez który będą przechodzić lu
dzie myślący nie tylko o fundatorach, ale także o swoim ży
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ciu oddanym medytacji i trosce o zbawienie. Stąd w sposób 
„nowoczesny” wyrównał plany, dostosował wygląd posta
ci do widoku od dołu i obdarzył je własnym życiem. Przy
bliżył temat do życia praktykowanego przez strzeleńskie 
zakonnice - aktywnego i kontemplacyjnego (vita activa et 
vita contemplativa), nie faworyzując żadnego z nich.

Artystyczne i ideowe walory tympanonu, jak i braki sta
ną się bardziej zrozumiałe, gdy zestawimy go z tympanonem 
z rotundy. Analiza porównawcza rzutuje bowiem tak na czas 
ich odkucia, jak i na ewolucję treści ideowych. Zewnętrzne 
i ideowe podobieństwo pomiędzy nimi jest dość odległe. 
Obydwa powtarzają ogólny schemat, lecz ujęcie i ekspresja 
postaci, motywy i technika rzeźbiarska świadczą o zupełnie 
różnym „duchu” panującym w rotundzie i w bazylice. Rzeź
biarz z bazyliki opuścił bowiem nieco idealizujący i kultowy 
charakter wizerunku Chrystusa i zastąpił go macierzyńskimi 
troskami św. Anny, a jednostajną religijność fundatorów 
zróżnicowaniem postaw i przeżyć Krystyna oraz jego do
mniemanej matki Anny. Formalne i treściowe motywy do
wodzą, że przedstawieni ludzie są „zajęci” czymś innym 
w rotundzie i bazylice, a także pochodzą z różnych czasów. 
Pod względem formy plastycznej i ekspresji może ich dzielić 
różnica kilkudziesięciu lat, nie mówiąc już o widocznej 
u mężczyzn przynależności do dwóch różnych stopni feu
dalnej hierarchii. Cechy stylistyczne pozwalają wprawdzie 
zaliczyć obydwa tympanony do stylu romańskiego, lecz na
leżą one do dwóch zupełnie różnych jego faz.

Fakt, że Strzelno w XII i na początku XIII w. stało się 
miejscem rozwiązywania subtelnych problemów artystycz- 
no-ideowych średniowiecznej sztuki oraz że zachował się 
tu do dziś najbogatszy i najlepiej zachowany zespół rzeźby 
romańskiej w Polsce, sugeruje pytanie: jakie „siły” stworzy
ły z niego ważny ośrodek życia monastycznego i artystycz
nego w średniowiecznej Polsce? Skąd płynęła inspiracja 
i przykład dla miejscowych fundatorów? Wymieńmy naj
bardziej znane fakty historyczne. Można domyślać się, że 
strzeleńskie uroczystości w 1133 r. odpowiadały okolicz
nościom historycznym i zamiarom Bolesława Krzywouste
go w budowaniu i jednoczeniu państwa polskiego po pod
boju i przyłączeniu Pomorza do Polski oraz jego inicjatywie 
misyjnej. Najbardziej znaczące inicjatywy księcia w dziedzi
nie kościelnej - to misja Bernarda Hiszpana wśród Pomo
rzan, dwukrotna misja Ottona z Bambergu, „odnowienie” 
klasztoru w Trzemesznie oraz utworzenie nowych diecezji 
przez legata papieskiego Idziego z Tusculum w 1123-1124 
r. Wydaje się, że w działaniach władcy znaczącą rolę ko
ścielną miały odegrać Kujawy, jak na to wskazuje erygowa
nie biskupstwa w Kruszwicy, przeniesionego wkrótce do 
Włocławka. Konsekracja kościoła św. Krzyża w Strzelnie 
w 1133 r. zdaje się dowodzić, że miało ono odegrać swoją 
rolę w planach księcia i być może zostało przez niego wska
zane jako ośrodek życia religijnego. Wprawdzie polityka 
Bolesława Krzywoustego załamała się jeszcze za jego życia, 
gdyż już w 1133 r. św. Norbert podjął próbę likwidacji sa
modzielności polskiego Kościoła, a po śmierci księcia po
dzielona Polska stała się celem interwencji cesarskich i wy
pierania znad dolnej Odry, jednak znaczenie Strzelna jako 
twórczego ośrodka rzeźby romańskiej dzięki miejscowym 
mecenasom utrzymało się jeszcze w pierwszych dziesiąt
kach XIII w., o czym świadczy tympanon z Chrystusem na 
majestacie w północnym portalu bazyliki.

Zbigniew Sroka



Wokół jednego zabytku

Matka Przedziwna
Mieszka w nim cudowna 

moc i jasna z niego wy
nika dostojność, z którego 

oblicza Matki Bożej każdego 
cieszy i do siebie wabi (...). 
Dziecina też najmilsza P. Je
zus, którego na lewej ręce 
piastuje Rodzicielka tak 
wszytek pełnymi Boskiej nie
winności oczkami w swoją 
ulubioną zapatruje się Matkę. 
Skąd jednym Panny i Syna 
obaczeniem serca ludzkie 
nabywają pociechy. A gdy po 
pierwszym na ten obraz 
wspojrzeniu na się potem 
serdecznie oko rzucisz, żal 
za grzechy popełnione w su
mieniu wnet poczujesz..." Tak 
o obrazie Matki Boskiej Ry
chwałdzkiej pisał żywiecki 
dziejopis i zarazem wójt, An
drzej Komoniecki (ok. 1658- 
-1729). Wieś Rychwatd leży 
w odległości 7 km na północ
ny wschód od Żywca. Swoją 
nazwę wywodzi prawdopo
dobnie od niemieckiego wy
razu Reichwald („kraina la
sów”). Kościół parafialny św. 
Mikołaja, w którym znajduje 
się cudowny obraz Matki Bo
żej Rychwałdzkiej, pochodzi z 1756 r. 
Jest to świątynia barokowa, w fasadzie 
ma dwie masywne, kwadratowe wieże, 
nakryte kopulastymi hełmami z lunetami. 
Między wieżami, pośrodku nieco cofnię
tej ściany frontowej, nad balkonem zwra
ca uwagę wielki sgraffitowy wizerunek 
Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. 
Wcześniejszy rychwałdzki kościół z XVI 
w. był drewniany i został przeniesiony do 
pobliskiej wsi Gilowice.

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, 
umieszczony w głównym ołtarzu, malo
wany jest temperą na lipowej desce i ma 
wymiary 113,5x91,5 cm. Pochodzi praw
dopodobnie z drugiej połowy XV w. Re
prezentuje typ wizerunków Matki Boskiej 
malowanych na wzór czeskiej Madonny 
Dudlebskiej, w Polsce zwanej Piekarską. 
Obrazy te, znajdujące się głównie na te
renie Małopolski i Śląska (np. w Opolu, 
Piekarach Śląskich, Płokach, Krakowie, 
Rudawie, Błotnicy), na ogól datowane są 
na wiek XV. Madonna Rychwałdzka, dzię
ki swej piękności i walorom artystycz

nym, wyróżnia się zdecydowanie wśród 
tego rodzaju przedstawień Matki Bożej.

Na ziemię żywiecką obraz trafił 
z Wielkopolski, przywiozła go z posiadło
ści męża, Piotra Samuela Grudzieńskie- 
go, Katarzyna z Komorowskich, właści
cielka klucza ślemieńskiego i umieściła 
w kaplicy zamkowej w Ślemieniu. Około 
1644 r. ofiarowała go do kościoła w Ry- 
chwałdzie, a już jesienią 1647 r. pro
boszcz rychwałdzki, Wojciech Mazurkie
wicz, począł spisywać laski doznane 
przez wiernych za przyczyną Matki Bo
żej. Wśród nich pojawiały się często cu
downe uzdrowienia z ciężkiej, nieule
czalnej choroby. W czasie wojny 
szwedzkiej (1655) i plagi morowego po
wietrza (1657) uciekano się do pomocy 
Matki Bożej Rychwałdzkiej. Znany jest 
fakt uroczystej procesji dziękczynnej, 
prowadzonej z Żywca do kościola-sank- 
tuarium w Rychwaldzie 11 czerwca 1657 
r. W grudniu tego roku biskup sufragan 
krakowski zatwierdził kult obrazu spe
cjalnym dekretem, w którym ogłosił, że 

obraz jest cudowny. Już 
w XVIII w. do sanktuarium 
w Rychwaldzie przybywały 
pielgrzymki spoza ziemi ży
wieckiej: ze Śląska, Orawy, 
z terenów Słowacji i Węgier. 
Pojawiły się liczne podobizny 
cudownego obrazu rytowane 
w miedzi, np. w znanym zakła
dzie sztycharskim Bartłomieja 
Strachowskiego we Wrocławiu 
(połowa XVIII w.).

W dniu konsekracji w 1758 
r. nowego, murowanego ko
ścioła w Rychwaldzie, bardzo 
uroczyście przeniesiono cu
downy obraz Matki Bożej ze 
starego kościoła. Odtąd ży
wiecka Matka Przedziwna kró
luje w wielkim, drewnianym, 
bogato zdobionym ołtarzu 
głównym rychwałdzkiej świąty
ni. Przez cały wiek XIX do wy
buchu pierwszej wojny świato
wej Rychwald, obok Kalwarii 
Zebrzydowskiej, był jednym 
z głównych sanktuariów maryj
nych w Galicji Zachodniej. 
W dwudziestoleciu międzywo
jennym rozpoczęto starania 
o koronację cudownego obra
zu, udaremnioną przez wybuch 

drugiej wojny światowej. Włączony do 
Rzeszy Rychwałd był narażony na wszel
kiego rodzaju szykany ze strony Niem
ców. Dwukrotnie, w 1940 i 1944 r. oku
panci ograbili obraz z licznych kosztow
ności i wotów. Po wojnie, w sierpniu 1946 
r. przybyli do Rychwaldu ojcowie fran
ciszkanie konwentualni i z polecenia me
tropolity krakowskiego, kardynała Adama 
Sapiehy, objęli opiekę nad sanktuarium. 
Wtedy też rozpoczęli w Stolicy Apostol
skiej starania o koronację obrazu, do któ
rej doszło 18 lipca 1965 r.

Trzydzieści lat po tym fakcie, 22 maja 
1995 r., na Rynku w Żywcu, przed obra
zem Matki Bożej Rychwałdzkiej, papież 
Jan Paweł II powiedział: „Udaję się w du
chu do wszystkich sanktuariów maryj
nych ziemi żywieckiej - przede wszystkim 
zaś do niedalekiego Rychwaldu, gdzie 
dane mi było kiedyś razem z kardynałem 
Stefanem Wyszyńskim koronować cu
downy obraz Bogarodzicy”.

Ireneusz Kasprzysiak
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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!

PROMIENIOWANIE NA WAWELU

W lewej, północnej części dziedziń
ca wawelskiego zamku, tuż przy 

murach katedry można zobaczyć taki 
obrazek: ludzie na inwalidzkich wóz
kach, podpierający się laskami lub bez 

tych oznak inwalidztwa, stoją godzina
mi tuż przy murze, często przykładają 
do niego ręce, przyciskają się ciałami...

Gdzieś w pobliżu reliktów kościoła 
św. Gereona - pierwszej katedry ufun
dowanej przez Bolesława Chrobrego 
około 1020 r. - od prawie dwóch tysię
cy lat spoczywa niezwykły przedmiot - 
klejnot lub szlachetny kamień - który 
ma olbrzymią moc. Miał go tutaj umie
ścić około 90 r. wędrowny filozof, pro
rok i jasnowidz Apoloniusz, pochodzą
cy z Tiany w Kapadocji. W czasie swo
jej wędrówki po świecie wybrał właśnie 
to miejsce, bo okolica była od dawna 
zasiedlona, zaś na wawelskim wzgórzu 
znajdował się wówczas pogański ośro
dek kultowy, a w takich miejscach 
wszelkie amulety przechowywano

Plan zabudowy Wawelu: 1 - katedra, 
2 - relikty katedry św. Gereona i miejsce 
ukrycia czakramu, 3 - zamkowy budynek 
bramny, 4 - dziedziniec zamku

z najwyższą czcią. Był to jednak nie tyl
ko amulet, bowiem Apoloniusz potrafił 
obdarzać przedmioty właściwościami 
nadprzyrodzonymi i ponadczasowymi, 
tzn. zachowującymi uśpioną energię 
przez wieki. Pozostawił siedem takich 
przedmiotów, tworząc na ziemi siedem 
świętych miejsc związanych z ciałami 
niebieskimi: w New Delhi z Księżycem, 
w Mekce z Merkurym, w Delfach z We
nus, w Jerozolimie ze Słońcem, w Rzy
mie z Marsem, w Velehradzie (do 1131 
r. Stare Miesto) z Saturnem i w Krako
wie z Jowiszem. W miejscach tych ma
ją nastąpić różne ważne wydarzenia. 
Są to czakramy Ziemi, zaś liczba „sie
dem” symbolizuje czakrę - kwiat lotosu 
wiążący się z siedmioma nadzmysio- 
wymi narządami człowieka, których 
rozbudzenie powoduje największy roz
wój duchowy.

Czakramy są tylko nośnikami energii 
i aby zaczęty działać, ich moc musi zo
stać pobudzona, np. przez ludzi, którzy 
potrafią dopasować się do ich wyso
kich wibracji astralnych. Taką wibrację, 
silny magnetyzm czują odwiedzający 
Wawel m.in. adepci okultyzmu z Indii. 
Miejsce to promieniuje energią i wytwa
rza ujemną jonizację, co wpływa na 
ogólne odprężenie ludzkiego organi
zmu. To pozytywne promieniowanie 
doskonale wyczuwają bioenergotera
peuci, a ludzie od wielu lat dotykają 
wawelskich murów w nadziei na wy
zdrowienie. Teozofowie, zajmujący się 
bezpośrednimi kontaktami człowieka 
ze światem nadprzyrodzonym, uważają 
naród polski za Strażników Czakramu 
ukrytego na Wawelu, (td)
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snego piaskowca 
umieszczono na 
wschodniej ścia
nie wieży. Składa 
się ona z dwóch 
części niejednoli
tych stylistycznie. 
Część dolna, 
prostokątna, ze 
sceną katastrofy, 
jest wcześniejsza, 
natomiast górna, 
późniejsza, ma 
kształt półkola 
z niemiecką in
skrypcją, opisu
jącą całe zdarze
nie. Ostatnie sło- 
w a brzmią: 
GOTT SEI LOB 
UND DANK {Bo
gu chwała i po

dzięka). Starszą część tablicy flankują 
renesansowe pilastry z ornamentem ro
ślinnym w ptycinach i korynckich kapite
lach. Część górna zamknięta jest gład
kim tukiem, który wieńczy para delfinów, 
związanych ze sobą ogonami.

Sposób ukazania katastrofy nosi 
cechy zamierzonego schematyzmu, 
szczegóły wieży i hełmu zostały 
uproszczone, a tło wyeliminowane. 
Wyeksponowane natomiast zostały 
postaci dwóch pyzatych aniołów, 
w locie podtrzymujących spadający

ŚLAD STOPY

We wsi Pieczyska, leżącej na połu
dnie od Piaseczna, pierwszy ko
ściół powstał w 1452 r. za sprawą 

trzech braci Trycz - do fundacji skłoni
ła ich tradycja uznająca pobliski głaz 
za miejsce objawień Matki Boskiej. 
Znajduje się on około pół kilometra na 
wschód od kościoła, w pobliżu polnej 
drogi. Na głazie widać przedziwne 
wgłębienia, które w przekonaniu miej
scowych są śladami wędrówki Matki 
Boskiej, kiedy w tych stronach chodzi
ła ze swoim kotkiem. Powiadają, że 
jedno wgłębienie powstało w miejscu 
siedzenia, inne jest śladem odciśniętej 
nogi i kijka, którym podpierała się Mat
ka Boska, zaś jeszcze inne śladem 
nóg kotka. Aż trudno uwierzyć, że zna
ki te należą do świata legend, tak bar
dzo wydają się prawdziwe, przede

wszystkim ślad stopki Matki Boskiej.
POD OPIEKĄ ANIOŁÓW

Choć wiele świątyń wrocławskich 
zostało w ciągu wieków dotknię

tych rozmaitymi katastrofami, trwale 
upamiętniono jedynie zdarzenie w ko
ściele św. Elżbiety. Ta najwspanialsza 
świątynia lewobrzeżnego Wrocławia 
powstawała od XIII do końca XV w. ja
ko miejska fara. W 1482 r. dostawioną 
od południowego zachodu jedyną wie
żę zwieńczono imponującym gotyckim 
hełmem; łącznie liczyła około 130 m 
wysokości, co czyniło z niej najwyższą 
budowlę Śląska. W 1525 r. świątynia 
została przejęta przez parafię ewange
licką. Wieczorem 24 lutego 1529 r. silna 
wichura zwaliła hełm, który według 
świadków miał być podczas upadku 
podtrzymywany przez anioły i dzięki te
mu nie rozbił się. Nowy, renesansowy 
hełm ukończono w 1535 r.

Ufundowana w 1534 r. tablica upa
miętniająca katastrofę posłużyła jako 
oręż w polemice religijnej, bowiem ru
nięcie hełmu wzbudziło skrajnie prze
ciwstawne oceny przyczyn tego wyda
rzenia. Ptzez katolików katastrofa inter
pretowana była jako kara na protestan
tów za zajęcie katolickiej świątyni, lute
ranie natomiast uznali jej przebieg za 
znak Bożej Opatrzności - przecież nikt 
nie zginął, a szkody okazały się nie
wielkie. Płaskorzeźbioną tablicę z ja-

hełm, bo na tym właśnie nadprzyro
dzonym aspekcie sprawy zależało 
fundatorom. Autorstwo tablicy przypi
sywane jest „Mistrzowi Andrzejowi”, 
kamieniarzowi z Wrocławia. Kilkadzie
siąt lat później zmieniono zapewne 
pierwotne zwieńczenie i inskrypcję, 
znaną jedynie z odpisu. W trakcie nie
dawnej konserwacji tablica została 
oczyszczona i zakonserwowana, na
prawiono liczne ubytki i uzupełniono 
spoinowanie.

Andrzej Wilk

Warto dodać, że w obecnym neogotyc
kim kościele z 1906 r. znajduje się ro
kokowy ołtarz (XVIII w.), a w nim słyną
cy łaskami obraz Matki Boskiej Pieczy- 
skiej, malowany na wzór ikony często
chowskiej. Obok obrazu przed laty zo
stał umieszczony sierp. Mieszkańcy 
twierdzą, że sierpem tym mimo dnia 
świątecznego jedna dziewczyna żęła 
trawę, za karę sierp przyrósł jej do rę
ki i dopiero po modlitwie w Pieczy- 
skach odpadt.

Lechosław Herz
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Herburtowie 
w Felszlynie

becnie nazwa Felsztyn naj
częściej kojarzy się już tyl
ko z przygodami niestru
dzonego żołnierza c.k. Jó

zefa Szwejka. To właśnie tutaj dostał 
się do „własnej” niewoli, gdy z cie
kawości przywdział porzucony ro
syjski mundur. W czasach świetno
ści Rzeczypospolitej szlacheckiej
Felsztyn był siedzibą możnego rodu
Herburtów. Początki miejscowości 
sięgają XIV w., gdy w 1378 r. za pa
nowania Ludwika Węgierskiego
przybyli tu z Moraw, z dziedziczne
go rodowego Felsteina, trzej bracia 
Herburtowie: Wacław, Fryderyk 
i Mikołaj. Otrzymali nadania w do

linie Strwiąża, osuszyli bagna i zało
żyli wieś, którą dla upamiętnienia 
swego rodowego gniazda na Śląsku 
Opawskim nazwali Felsztynem. 
Władysław - książę opolski, na
miestnik Ludwika Węgierskiego na 
Ruś - oddał im Lwów, Przemyśl, Sa
nok i „inne miasta główne Rusi”. 
Ród Herburtów umacniał się, jego 
męscy członkowie piastowali roz
liczne funkcje państwowe i publicz
ne, bracia Mikołaj i Fryderyk zasłu
żyli się królowi Jagielle znaczącym 
zaciągiem wojsk z Czech i Moraw 
na wyprawę grunwaldzką. Wieś roz
wijała się i w 1488 r. otrzymała od 
króla Kazimierza Jagiellończyka 

prawa miejskie, przywilej na jar
mark w Zielone Świątki i targ we 
wtorki.

Na początku XVI w. urodził się 
w Felsztynie Jan Herburt - później
szy kasztelan sanocki, starosta prze
myski, mościcki i medycki, wybitny 
mąż stanu i dyplomata. Dzięki ta
lentom dyplomatycznym często po
słował: w czasie pierwszej wolnej 
elekcji do Francji, do Henryka Wa- 
lezego, w służbie Stefana Batorego 
do Szwecji - w sprawie Inflantów 
po wyprawie na Psków. Brat Jana, 
Walenty Herburt - biskup przemy
ski - był posłem Zygmunta Augusta 
na sobór trydencki. Z Felsztyna po
chodził urodzony pod koniec XV w. 
Sebastian Felsztyński, teoretyk i eru- 
dyta muzyczny działający w XVI w. 
Pod koniec pierwszej połowy tego 
stulecia miasto przeszło w posiada
nie Daniłłowiczów, z których Miko
łaj otrzymał w 1641 r. przywilej na 
skład win węgierskich.
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1.2. Widok kościoła od strony potudniowo- 
-zachodniej (1)
i jego fragment z wieżyczką (2)

3. Baszta Herburtów petni obecnie funkcję 
dzwonnicy

(zdjęcia: Andrzej Szczerbicki)

Historia kościoła i parafii sięga 
początku XV w. Dokument pierwszej 
fundacji parafii zaginął, akta miejskie 
przemyskie z 1418 r. wymieniają 
Aegidiusa, proboszcza z Felsztyna. 
W aktach biskupich odnotowano 
Felsztyn w 1530 r. W schematyzmie 
z 1897 r. zapisano, że w kościele pod 
wezwaniem św. Marcina Biskupa 

znajdowała się inskrypcja następują
cej treści: „Stanisław Herburt, kasz
telan lwowski, starosta Samborski, 
żupnik Rusi, plafon ten własnym 
sumptem odnowił w roku Pańskim 
1583.” Fundatorem kościoła był 
prawdopodobnie Walenty Herburt 
herbu Pawęża z Felsztyna, biskup 
przemyski w latach 1560-1572. Na 
jego olejnym portrecie w tle widnieje 
kościół z okazałą basztą, zwaną 
„strażnicą Herburtów”.

Kościół wzniesiony został z cegły. 
Jednonawowa budowla z bocznymi 
kaplicami przykryta jest spadzistym 
dachem pokrytym dachówką, na 
którego kalenicy wznosiła się wy
smukła wieżyczka na sygnaturkę. 
Obie elewacje, wschodnia i zachod
nia, ozdobione są blankowaniem. 
Całość dopełniają skarpy przyporo
we oraz okrągła wieżyczka zdobiona 
gzymsem i wkomponowana w bryłę 
świątyni. Wewnątrz uwagę zwraca 
dekoracyjne sklepienie, obecnie już 
nie tak bogate, jak w czasach świet
ności kościoła. Nieopodal wejścia 
wznosi się czworoboczna, kilkukon- 
dygnacyjna baszta zwieńczona kre-

KATEDRA W KAMIEŃCU

ICamieniec Podolski - to historyczne miasto na 

Ukrainie, znane głównie z zachowanej do dziś twier
dzy. Założone zostało w XI w., zaś w XII w. byto już 
ważnym grodem Księstwa Halickiego. W 1352 r. 
zdobył je Kazimierz Wielki i nadal w lenno litewskim 
książętom Koriatowiczom. Od 1430 r. Kamieniec Po
dolski należał do Polski i w latach 1434-1793 byl sto
licą województwa podolskiego, z krótką przerwą 
między 1672 i 1699 r,, gdy znajdował się pod okupa
cją Turków. Jako jedno z pięciu miast Rzeczypospo
litej od 1670 r. miało prawa szlacheckie - mieszkań
cy mogli nabywać dobra ziemskie, a miasto wysyła
ło na sejmy swych przedstawicieli zwanych ablega- 
tami (mogli asystować w obradach, ale bez prawa 
glosowania). W mieście do dziś zachowało się wie
le interesujących zabytków, m.in. rzymskokatolicka 
katedra śś. Piotra i Pawia.

Jest to trójnawowa pseudobazylika zbudowana 
z ciosów piaskowca w pierwszej połowie XV w. Jak 
podaje K. Czyżewski (Architektura gotycka w Polsce, 
Warszawa 1995) w czasie budowy odstąpiono od 
projektowanego pierwotnie układu bazylikowego, 
stawiając halę, którą po pożarze (przed 1500 r.) prze
kształcono na pseudobazylikę. Korpus katedry usy
tuowany jest na planie zbiiżonym do kwadratu, zaś 
prezbiterium jest znacznie wydłużone. Te cechy czę
sto są obecne w świątyniach Podola i ziemi lwow
skiej, dowodząc znacznej popularności tego układu 
architektonicznego. W wiekach XVI, XVII i XVIII kate
drę kilkakrotnie modernizowano, m.in. przykryto 

mansardowym dachem. Pewne zmiany wprowadzili 
Turcy: w 1672 r., po traktacie buczackim zamienili oni 
katedrę w meczet, wznosząc przy fasadzie kamien
ny minaret, a wewnątrz postawili z białego marmuru 
kazalnicę-minbar. Po traktacie karlowickim, na mocy 
którego Rzeczpospolita odzyskała Kamieniec wraz 
z Podolem, zdecydowano się nie niszczyć budowli 
postawionych przez Turków. W1754 r., za rządów bi
skupa Mikołaja Dembowskiego, kościół otrzyma! ba
rokową fasadę, której autorem byl Jan de Witte, do
wódca twierdzy w Kamieńcu i znakomity architekt, 
twórca m.in. kościoła dominikanów we Lwowie. Fa
sada otrzymała przetworzony na sposób barokowy 
wielki przyścienny portyk o naprzemiennie usytuowa
nych pilastrach z malowniczymi głowicami, będący
mi barokową interpretacją porządku korynckiego. 
Kolejną inicjatywą biskupa Dembowskiego byto 
ustawienie na minarecie w 1756 r., w obecności nie
zliczonych rzesz wiernych, figury Matki Boskiej dep
czącej węża, co było symbolem triumfu wiary katolic
kiej. Rzeźbę tę (3,5 m wysokości) wykonano i wyzło
cono w Gdańsku; należy ona do typu ikonograficz
nego zwanego Immaculata. W XIX w. katedrę kilka
krotnie restaurowano i z boku dodano neogotycki 
portyk. W1930 r. świątynia została zamieniona przez 
bolszewików na muzeum, zaś w 1978 r. zaadaptowa
na na salę koncertową. Obecnie, po oddaniu jej ka
tolikom, pełni nadal funkcję świątyni katedralnej.

Andrzej Wąsowski 
(fot. Andrzej Wąsowski)
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nelażem. Służyła ona dawniej jako 
miejsce ostatniego schronienia 
w chwilach zagrożenia. Na jej szczy
cie przez całą dobę czuwały straże 
wypatrujące nieprzyjaciela. Kościół 
i baszta otoczone były rowem i wała
mi. W kościele znajdował się rene
sansowy grobowiec biskupa Walen
tego Herburta, wykonany w 1572 r. 
i także grób Jana Herburta, kasztela
na sanockiego.

Od XV w. w mieście istniała 
prawdopodobnie szkoła parafialna, 
gdyż wśród studentów Akademii 
Krakowskiej występują scholarze 
z Felsztyna. Obecność jej stwierdza 
wizytacja szkół z lat 1636-1642. 
W XVIII i XIX w. Felsztyn był nadal 
siedzibą parafii, przy której działały 
zgromadzenia św. Rozalii, św. Wa
lentego, Serca Jezusowego i bractwo 
trzeźwości.

Kościół bardzo ucierpiał podczas 
działań wojennych w 1914 r. Wła
dze austriackie nakazały ewakuację 
ludności cywilnej przed zbliżającymi 
się wojskami rosyjskimi. 10 paź
dziernika rozpoczęła się w dolinie 
Strwiąża 27-dniowa bitwa, której 
skutki były tragiczne dla tego jedne

go z cenniejszych zabytków architek
tury we wschodniej Malopolsce. 
Najpierw legła w gruzach, wysadzo
na przez Rosjan, dominująca nad 
okolicą „strażnica Herburtów”. 
Zniszczeniu uległa wieżyczka na sy
gnaturkę, z kościoła zostały tylko 
mury zewnętrzne. Mimo wyniszcze
nia wojną wierni wraz z probosz
czem ks. J. Watulewiczem zaczęli 
przygotowywać się do odbudowy 
kościoła. Aby wspomóc uratowanie 
tego zabytku kultury, do Felsztyna 
przybył konserwator krajowy dr T. 
Szydłowski i architekt inż. K. Wy- 
czyński. Przy ich pomocy wykonano 
plany, uzyskano zasiłek rządowy, 
płynęły też datki od parafian, władz 
kościelnych i innych osób. W grud
niu 1915 r. kościół przykryto da
chem, prowizorycznie oszklono 
okna, wstawiono ołtarz, a przy koń
cu roku odprawiono pierwsze nabo
żeństwo. Sprawa zniszczeń porusza
na była w 1916 r. podczas posiedze
nia Komisji Historii Sztuki Akademii 
Umiejętności, gdzie starania o dalsze 
prace zyskały aprobatę urzędu kon
serwatorskiego w Krakowie. Kościół 
powrócił do poprzedniego wyglądu, 

chociaż na kalenicy zabrakło wie
życzki na sygnaturkę, którą odtwo
rzono w latach późniejszych. Podczas 
walk polsko-ukraińskich w 1919 r. 
pociski wystrzelone z pociągu pan
cernego uszkodziły kruchtę i zdarły 
kawałek blachy z dachu bocznej ka
plicy. W okresie międzywojennym 
ks. Józef Watulewicz kontynuował 
restaurację zabytku, odbudowę basz
ty dokończono dopiero w 1937 r. 
W 1944 r. większość wiernych opu
ściła miasteczko i przeniosła się do 
Równego pod Krosnem. Za pano
wania władzy radzieckiej kościół słu
żył przez jakiś czas jako magazyn, 
później stopniowo niszczał, stał się 
miejscem spotkań miejscowych lum
pów.

Obecnie w Felsztynie (Skełewka 
- to obecna nazwa) nie ma większe
go skupiska ludności polskiego po
chodzenia. Świątynię przejęli greko
katolicy, wykonali niezbędne prace 
remontowe i od 1993 r. obiekt służy 
jako cerkiew św. Jana, a baszta Her
burtów jako dzwonnica. To prawdo
podobnie uratowało obiekt od cał
kowitej ruiny.

Andrzej Szczerbicki

SMILGIE

Główną atrakcję niewielkiej miejsco

wości Smilgie (lit. Smilgai) położonej 
w centralnej części Litwy, około 15 km 
na północny zachód od Poniewieża, 
stanowi drewniany kościół św. Jerzego. 
Pierwsza, również drewniana świątynia 
została wzniesiona w tym miejscu 
w 1661 r. z inicjatywy Jana Jerzego 
Flemminga, a w 1690 r. odnowiona. Dzi
siejsza budowla powstała w 1761 r., we
dług innej wersji w 1764 r. Trójnawową 
budowlę wzniesiono na planie krzyża. 
Fasadę flankują dwie wieże, wysunięte 
nieco ku przodowi, zwieńczone metalo
wymi hełmami. Do trójbocznie zamknię
tego prezbiterium dobudowano dwie 
zakrystie, a ściany świątyni oszalowano 
wąskimi deskami. Po blisko stu latach 
(1858) kościół został po raz kolejny 
przebudowany i gruntownie odnowiony. 
Wtedy również wystawiona została no
wa, czteropoziomowa drewniana dzwon
nica. Została ona posadowiona na ka
miennej podstawie, a w zwieńczeniu 
ozdobiona ludową snycerką z motywa

mi charakterystycznymi dla ziem litew
skich.

We wnętrzu zachowało się oryginalne 
wyposażenie: rokokowy ołtarz główny 
z drugiej połowy XVIII w., charakteryzu
jący się niezwykłą, jedyną w swoim ro
dzaju kolumnadą. Pełne ekspresji, bo
gato zdobione, płaskorzeźbione kolum
ny otrzymały formę litery „S”, wybrzu
szając się ku dołowi. W1873 r. ołtarz zo
stał uzupełniony przez miejscowego 
rzeźbiarza ludowego o litewskim nazwi
sku Balcius. Wyrzeźbił on m.in. figurę 
Chrystusa niosącego Krzyż, umieszczo
ną w polu środkowym. Pozostała część 
wyposażenia kościoła (dwa ołtarze 
w transeptach, prospekt organowy, ław
ki) pochodzi z końca XVIII i z XIX w. Ko
ściół znajduje się w bardzo dobrym sta
nie. Troskliwym opiekunem jest miejsco
wy ksiądz, który chętnie udostępnia go 
zwiedzającym.

Jolanta B. Kucharska

(lot. Jolanta B. Kucharska)
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Warownia
na Bugu

amek przedstawia dziś jedy
nie bardzo malownicze ruiny, 
pozwalające mieć pojęcie 
o jego warowności. Cztero- 

lokciowej grubości mury, obszerne 
podziemia, murowane bastiony, wały, 
przekopy, wreszcie oblewająca go ze
wsząd woda zabezpieczały istotnie 
chroniących się przed nieprzyjacie
lem”. Opis ten, zamieszczony w Słow
niku geograficznym Królestwa Pol
skiego sto dwadzieścia lat temu, nadal 
dobrze prezentuje stan zachowania 
i charakter zabytku, którego lokaliza
cja - mocą historii - stała się jednak 
znacznie bardziej niezwykła. Zamek 
w Kryłowie, 20 km na południowy 
wschód od Hrubieszowa, stanął na 
wyspie między ramionami Bugu jako 
wewnętrzna warownia Rzeczypospo
litej, zabezpieczająca w centrum Ko
rony szlak tatarskich zagonów. Po wy
znaczeniu w 1944 r. nowej granicy 
polsko-sowieckiej jego ruiny znalazły 
się nagle pośrodku granicznej rzeki, 
w dodatku najpierw po stronie ukra
ińskiej, gdyż za główną uznano lewą, 
zachodnią odnogę Bugu. Obecnie 
granica biegnie odnogą prawą - na sa
mej wyspie wyznacza ją słup nr 874. 
Dopiero w 1987 r. grobla i most po
łączyły wyspę i zamek z Kryłowem, 
ale nadgraniczne przepisy nadal ogra
niczały dostęp. Teraz można tu wę
drować bez przeszkód, a w pogodne 
dni zwiedzających i wędkarzy nie bra
kuje.

Od X do połowy XIII w. istniał na 
wyspie obronny gród - jeden z Gro
dów Czerwieńskich, zniszczony na
stępnie przez Tatarów. Po przyłącze
niu w 1387 r. do Korony terenem 
tym władał zapewne książę kobryń- 
ski, Roman Lubartowicz, zaś na wy
spie stanął zamek drewniany. W 1458 
r. Kazimierz Jagiellończyk nadał Kry
lów Janowi Tęczyńskiemu, wojewo
dzie, a potem kasztelanowi krakow
skiemu. Jego syn Mikołaj, wojewoda 
i starosta ruski, rozpoczął w 1497 r. 
budowę nowego, murowanego zam

ku, lecz kilka miesięcy później poległ 
podczas nieszczęsnej wyprawy króla 
Jana Olbrachta do Mołdawii. Budo
wę jednak kontynuowano, skoro 
w 1520 r. Krylów określony został ja
ko castrum i prawdopodobnie wtedy 
właśnie otrzymał prawa miejskie.

Niedługo potem Jan Tęczyński, 
syn Mikołaja, ukończył zamek 
i w 1541 r. zmarł, nie pozostawiając 
męskiego potomka. W jego córce Zo
fii zakochał się tymczasem Stanisław 
Ostroróg z Wielkopolski, kasztelan 
międzyrzecki, pan możny - ale kal
win. Odrzucony przez rodzinę panny, 
porwał ją do siebie i poślubił. Tęczyń- 
scy małżeństwa nie uznali i dopiero 
po dwóch latach, w 1546 r., doszło 
do ugody i przekazania dóbr kryłow- 
skich. Zofia i Stanisław długo jeszcze 
przebywali w Wielkopolsce, by 
w Kryłowie zamieszkać ostatecznie 
w 1560 r. Nowy właściciel i jego syn 
Mikołaj rozbudowali zamek, o któ
rym w 1585 r. pisano: „forteca muro
wana w miejscu niezwykle dogodnym 
przeciwko najazdom Scytów, uzbrojo
na na wzór miast niemieckich”. Zwo
dzonego mostu na wyspę strzegła 
wieża, a obok leżeć miał kamień z na
pisem: „Bój się Pana Boga i Mikołaja 
Ostroroga”.

W latach trzydziestych XVII w. 
Kryłów należał krótko do Jerzego Wi- 
śniowieckiego. W 1642 r. wdowa po 
nim, Eufrozyna, wniosła dobra w po
sagu drugiemu mężowi, podkancle
rzemu koronnemu Hieronimowi Ra
dziejowskiemu, osławionemu później 
zdrajcy z doby szwedzko-moskiew- 
skiego „potopu”. W czerwcu 1651 r. 
podkanclerzy gościł na zamku zdąża
jącego pod Beresteczko króla Jana 
Kazimierza, tak mu już wkrótce nie
nawistnego. W 1655 r. rosyjsko-ko- 
zackie wojsko Potiomkina i Chmiel
nickiego, wracające z łupieżczej wy
prawy na Lublin, splądrowało i spali
ło zamek swego stronnika. Oburzony 
kronikarz zanotował, że „różnych 
ksiąg wielu autorów w Bug powrzuca

li”. Rok później zniszczenia dopełnili 
Szwedzi.

Po „potopie” Radziejowski pojed
nał się z królem, wrócił do kraju i od
budował Kryłów. Jego syn Michał, ar
cybiskup gnieźnieński i prymas Pol
ski, który zamek odnowił i unowo
cześnił, tu właśnie w 1687 r. otrzymał 
od wysłannika papieża Innocentego 
XI kapelusz kardynalski. Ostatnim lo
katorem warowni był na przełomie 
stuleci kasztelan łęczycki Krzysztof 
Towiański. Kolejni właściciele, Praż- 
mowcy, już w Kryłowie nie mieszkali. 
Po zniszczeniu podczas wojny północ
nej przez Szwedów w 1710 r. i prze
ciwnych Augustowi II konfederatów 
tarnogrodzkich w 1717 r., opuszczo
ny zamek popadł w ostateczną ruinę. 
Inwentarz w 1753 r. rejestruje brak 
dachów i stropów, „porysowane” mu
ry i „pierwszego bastionu czyli cek
hauzu połowę... w rzekę Bug obalo
ną”. Natomiast opis z 1786 r. zwraca 
uwagę na osobliwe usytuowanie całe
go Krylowa: „zamek należał do woje
wództwa wołyńskiego, miasto samo 
do województwa bełskiego”.

Jeszcze dwukrotnie zamkowe mu
ry były świadkami burzliwych wyda
rzeń. Podczas powstania listopadowe
go, 10 kwietnia 1831 r. przekroczył 
tu rozbiorową granicę korpus gen. Jó
zefa Dwernickiego, aby rozpocząć 
walkę na wcielonym do Rosji Woły
niu. 21 marca 1919 r. żołnierze płk. 
Leona Berbeckiego odparli pod Kry
łowem Ukraińców, atakujących most 
i przeprawę na Bugu.

Zamek wzniesiony został w połu
dniowo-zachodniej części wyspy. Jego 
obwód tworzyły mury kurtynowe na 
planie zbliżonym do trójkąta, z lekko 
załamanym bokiem zachodnim. 
W środku stał murowany budynek 
mieszkalny i drewniane zabudowania 
gospodarcze. Południowy narożnik 
wzmocniono w XVII w. potężnym, 
dwukondygnacyjnym półbastionem, 
zwanym Wielką Basteją. To jej ruiny 
możemy dziś przede wszystkim oglą-
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dać - małe fragmenty murów kurty
nowych i zarysy fortyfikacji ziemnych 
trudne są do zaobserwowania. Do
brze zachowana, imponująca zachod
nia ściana bastei z rzędem otworów 
okiennych nadal robi wielkie wraże
nie. Górną kondygnację oddziela wą
ski gzyms z ceglanych kształtek. Mu
ry mają od 1 do 2 m grubości. Pene
tracja zakamarków bastei (z zachowa
niem niezbędnej ostrożności) dostar
czyć może wielu emocji. Zwłaszcza 
podziemia - sklepione kolebkowo 
rozległe piwnice i po części zasypane 
korytarze. Wedle legend tajemne lo
chy miały stąd prowadzić do klaszto
ru reformatów w Kryłowie (nieistnie
jącego już), do oddalonego o 3 km 
cudownego źródełka św. Mikołaja 
i „świętego wilka”, a nawet do Bełza 
i Włodzimierza Wołyńskiego. Z koro
ny murów podziwiać można widok 
na oba brzegi Bugu, niczym się w swej 
malowniczości nieróżniące. Najdalej 
dziś na wschód wysunięta warownia 
Rzeczypospolitej warta jest więc od
wiedzenia i odkrycia - nie tylko przez 
miłośników dawnej architektury 
obronnej.

Jarosław Komorowski

1. Wielka Basteja krylowskiego zamku

2. Narożnik bastei z ceglanym gzymsem

3. Zejście do podziemi

(zdjęcia: Waldemar Komorowski)

4.5. Rozległe podziemia (4) i zasypany 
korytarz (5)
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Wędrujące kOŚtiofy
rzemierzając drogę między 
Rzeszowem i Tarnobrze
giem, kilka kilometrów na 
północ od Kolbuszowej, na

tkniemy się na miejscowość o nazwie 
Cmolas. Doradzam przerwę w po
dróży, bo okolica należy do wyjątko
wo interesujących. Zanim jednak za- 
czniemy zwiedzanie, cofnijmy się 
w wyobraźni 300 lat, kiedy Ciemno-

las - bo tak brzmiała pierwotna na
zwa osady - był małą wsią zagubio
ną w leśnych ostępach ogromnej 
wówczas i dzikiej Puszczy Sando
mierskiej. Ówczesnych podróżnych 
zaskakiwał widok aż dwóch dużych, 
pięknych drewnianych kościołów. 
W krajobrazie dominowała wznie
siona w 1660 r., świątynia parafialna 
śś. Stanisława i Wojciecha, ale nie

wiele ustępował jej kościół Przemie
nienia Pańskiego, zbudowany 
w 1674 r. z fundacji ks. Wojciecha 
Borowiusza. Była to niezwykle cie
kawa postać. Pochodził z rodziny 
drobnoszlacheckiej i urodził się 
w Cmolasie w 1572 r. Jako dziecko 
przeżył ponoć objawienie - ukazał 
mu się Chrystus Przemieniony - i to 
zdarzenie zaważyło na wyborze dro
gi życiowej. Borowiusz został du
chownym i kształcił się w Krakowie. 
Musiał być człowiekiem wielkich 
zdolności, bo czekała go oszałamia
jąca, jak na chłopaka z puszczańskiej 
wioski, kariera. Został profesorem 
Akademii Krakowskiej, kilka razy 

1.2. Kościół Przemienienia Pańskiego 
w Cmolasie (1) i fragment polichromii 
przedstawiający starotestamentowego 
kapłana Melchizedeka (2)

3. Cmolaski kościół śś. Stanisława
i Wojciecha w Porębach Dymarskich

(zdjęcia: Tomasz Ch. Fuerst)
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był wybierany na stanowisko rekto
ra. W styczniu 1646 r., kilka miesię
cy przed śmiercią utworzył fundację, 
której celem była budowa i utrzyma
nie przytułku dla chorych i bezdom
nych w Cmolasie. Borowiusz pra
gnął również, aby biedacy mieli swój 
własny kościółek obok domu. Po nie
długim czasie świątynia ta, choć 
w założeniu służyć miała jedynie gar
stce wiernych, stała się słynna na ca
łą okolicę i zaczęła pełnić funkcję 
sanktuarium. Przybywały coraz więk
sze rzesze pielgrzymów, składano 
wota, a wszystko to za sprawą obra
zu Przemienienia Pańskiego na Górze 
Tabor, również ufundowanego przez 
Borowiusza do głównego ołtarza, 
potem uznanego za cudowny.

Przytułek księdza Borowiusza 
służył biedocie ponad 300 lat - bę
dący już w bardzo złym stanie budy
nek rozebrano dopiero po drugiej 
wojnie światowej. Kościół stał na
dal, ale mieszkańcy Cmolasu uznali 
go za zbyt mały i skromny. Również 
stara świątynia parafialna nie odpo
wiadała ich potrzebom, a zwłaszcza 
ambicjom. W latach 1957-1961 tuż 
obok drewnianej świątyni Przemie
nienia Pańskiego wybudowano po
tężny, murowany kościół, który 
przejął wezwanie dawnego sanktu
arium i jednocześnie stał się świąty
nią parafialną. Cudowny obraz 
przeniesiono do nowego przybytku. 
Wieś miała więc już trzy kościoły, 
z których dwa, drewniane, przestały 
pełnić funkcję kultową i, jak to zwy
kle w takich wypadkach bywa, za
częły zawadzać i popadać w ruinę. 
Jedynym ratunkiem dla starych, 
„niepotrzebnych” świątyń było ich 
przeniesienie do skansenu albo, co 
jeszcze korzystniejsze, do innej miej
scowości. Fachowo przeprowadzo
na translokacja oznacza również 
kompleksową renowację zabytko
wego obiektu oraz rekonstrukcję 
stanu pierwotnego, a więc często 
„oczyszczenie” budowli z niestylo- 
wych przeróbek architektonicznych. 
Tym zabiegom towarzyszy też pełna, 
naukowa inwentaryzacja świątyni 
i zabytków ruchomych, stanowią
cych jej wyposażenie. Owocem ba
dań naukowych jest bardzo często 
odkrycie cennych detali architekto

nicznych lub polichromii. Wszystko 
to sprawia, że po translokacji ko
ściół jest piękniejszy, rośnie jego 
ranga jako zabytku, no i staje się 
znów potrzebny ludziom. Kościół 
śś. Stanisława i Wojciecha przenie
siono w 1979 r. do wsi Poręby Dy
marskie (kilka kilometrów na 
wschód od Cmolasu). Kościółek 
Przemienienia Pańskiego zamierza
no umieścić w skansenie w Kolbu
szowej, ale na to nie zgodził się bi
skup. W końcu postanowiono prze
nieść go bardzo blisko - na pagórek, 
na którym niegdyś stał stary kościół 
parafialny. Zamiar zrealizowano 
w latach 1992-1994. Ten, kto wątpi 
w sens translokacji na tak niewielką 
odległość, na miejscu może się prze
konać, że nie ma racji. Zmiana usy
tuowania starej świątyni umożliwiła 
bowiem budowę dużego placu od
pustowego obok nowego kościoła 
oraz zapełnienie pustego pagórka 
i tym samym odtworzenie architek
tonicznej dominanty w krajobrazie 
wsi. Jak się też okazało, dużej miej
scowości bardzo przydała się druga, 
filialna świątynia. Dzięki inicjatywie 
i wysiłkom konserwatorów, księży 
i miejscowej ludności uratowano 
dwa bardzo cenne drewniane ko
ścioły z XVII w.

Kościół Przemienienia Pańskie
go, chociaż pochodzi z XVII w., na
wiązuje w swej formie architekto
nicznej jeszcze do tradycji gotyckiej, 
co zresztą w drewnianym budow
nictwie sakralnym jest zjawiskiem 
częstym. Budowla ma jedną nawę 
oraz węższe od niej prezbiterium. 
Oba człony świątyni, choć mają róż
ną szerokość, pokryte są wspólnym, 
jednokalenicowym stromym da
chem. Od zachodu do korpusu 
przylega wieża na planie kwadratu, 
którą wieńczy hełm w kształcie wie- 
lobocznej iglicy. Jej optyczną prze
ciwwagą jest strzelista sygnaturka na 
kalenicy dachu. Do prezbiterium od 
północy przybudowano zakrystię, 
natomiast po obu stronach wieży 
i wzdłuż północnej ściany nawy wi
dzimy tzw. zamknięte soboty, czyli 
oszalowane deskami podcienia. By
ło to miejsce, gdzie mogli się chro
nić oczekujący na nabożeństwo piel
grzymi. Zarówno dach, jak i ściany 

kościoła pokryto gontem, wieża zaś 
i soboty obite są pionowymi deska
mi. Jeśli obejdziemy kościół dooko
ła i przyjrzymy mu się dokładnie, to 
z pewnością zrozumiemy, jak piękna 
i jednocześnie funkcjonalna jest owa 
tradycyjna forma małopolskiego ko
ścioła drewnianego. Jest to wresz
cie architektura doskonale współ
brzmiąca z pejzażem polskiej wsi, 
stanowiąca estetyczną jedność z na
turą: drzewami, polami, dolinami 
i wzgórzami. Tego wszystkiego nie 
można niestety powiedzieć o bardzo 
licznych dziełach współczesnych 
projektantów - wiele świątyń przy
pomina betonowo-blaszane bunkry, 
które skwitować można jedynie 
określeniem: niemiły akcent w kraj
obrazie. We wnętrzu kościoła w Cmo
lasie zwraca uwagę jednolite baro
kowe wyposażenie i szczególnie 
piękna polichromia na ścianach 
i stropie prezbiterium (zob. „Spotka
nia z Zabytkmi”, nr 3, 1996, s. 29).

Kościół śś. Stanisława i Wojcie
cha stoi dziś we wsi Poręby Dymar
skie. Widać go już z daleka - jest 
większy od kościoła, który przed 
chwilą podziwialiśmy w Cmolasie, 
ale schematy architektoniczne obu 
budowli są podobne. Gdy dłużej 
przyjrzymy się bryle świątyni, za- 
czniemy postrzegać liczne różnice 
w szczegółach i detalach, np. ma- 
sywniejszy, mniej smukły hełm wie
ży, inny kształt okien, inne pokrycie 
ścian. W środku zaś, oprócz boga
tych ołtarzy i innych elementów wy
stroju snycerskiego, czeka nas praw
dziwy skarb odsłonięty w czasie 
translokacji: pochodzące z XVII w. 
polichromie w prezbiterium. Szcze
gólną uwagę zwróćmy na cztery du
że sceny na ścianie północnej: Zwia
stowanie, Nawiedzenie św. Elżbiety, 
Boże Narodzenie oraz Pokłon Trzech 
Króli.

Kościoły Cmolasu, choć groziła 
im ruina, uratowano i jeszcze długo 
cieszyć będą oczy turystów i wier
nych. Ile jednak świątyń rozpada się 
na naszych oczach! Z braku pienię
dzy, z braku dobrej woli, z braku ele
mentarnego szacunku dla kulturo
wego dziedzictwa narodu...

Tomasz Ch. Fuerst
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Mijająca świetność
pałacu

ierwsze wzmianki o Samo- 
strzelu, wsi położonej 40 km 
na zachód od Bydgoszczy, po
chodzą z XIII w. Nazwa miej

scowości pojawia się w dokumencie 
z 1288 r. sygnowanym przez arcybi
skupa gnieźnieńskiego Jakuba, doty
czącym regulacji uprawnień do dzie
sięcin w ówczesnej kasztelanii nakiel- 
skiej. Niewykluczone jednak, że gene
za miejscowości jest dużo starsza. Tu 
bowiem miała się znajdować jedyna 
w okolicy przeprawa przez bagna No
teci, funkcjonująca, jak głosi tradycja, 
jeszcze w starożytności i należąca do 
szlaku bursztynowego; w średniowie
czu stanowiła ona uposażenie cyster
sów. W pierwszej połowie XV w. wieś 
jako rycerska osada przeszła w ręce 
prywatne. W 1578 r. do Samostrzela 
należało 16 łanów; mieszkał tu za
grodnik i rzemieślnik, a w 1618 r. - 
kowal i młynarz. Po pierwszych wła
ścicielach, Samostrzelskich, wieś prze
szła kolejno na Orzelskich, Grudziń
skich, a następnie Korzbok-Łąckich. 
Za czasów tych ostatnich właścicieli 
uległa zniszczeniu przez Szwedów, co 
było konsekwencją nieprzyłączenia się 
Samostrzela do haniebnej kapitulacji 
przed wojskami Karola Gustawa pod 
Ujściem (1655 r.). Podczas owych wy
darzeń, upamiętnionych istniejącym 
do dziś kurhanem, spalony został rów
nież nieznany bliżej „stary dwór”. 
W 1698 r. Samostrzel wraz z całym 
kluczem dóbr został nabyty przez sę
dziego nakielskiego Piotra Bnińskiego 
i odtąd aż do drugiej wojny światowej 
pozostawał w rękach tej rodziny. Jed
nym z zobowiązań, jakie na Piotra 
Bnińskiego nakładał podpisany z Łąc
kimi kontrakt ślubny, było wybudo
wanie w Samostrzelu pałacu. Podjęciu 
takiej inwestycji sprzyjał stan posiada
nia nowego właściciela: dobra samo- 
strzelskie składały się wówczas z sze
ściu majątków i obejmowały 8 tysięcy 
hektarów.

Niektóre źródła historyczne suge
rują istnienie w Samostrzelu zamku, 
który miał tu stać jeszcze w latach

osiemdziesiątych XVII w. Wydaj e się 
jednak, że przekazy te nie są wiary
godne, zwłaszcza że w czasach zabo
rów administracja pruska posługiwała 
się na określenie pobliskiego wzniesie
nia mylącą nazwą: „nakielska góra 
zamkowa”. Pewne natomiast jest, że 
po przejęciu Samostrzela w 1698 r. 
Piotr Bniński rozpoczął budowę pała
cu o układzie alkierzowym. Budynek 
miał obszerne piwnice przykryte skle
pieniami kolebkowymi z lunetami, 
a centralnie usytuowana sień przeci
nała jego korpus na przestrzał. Prze
budowa prowadzona około 1825 r. 
według projektu Karola Fryderyka 
Schinkla - architekta równie znanego, 
co uniwersalnego, projektującego za
równo w duchu neogotyku (Kórnik), 
późnego klasycyzmu (Kwilcz), jak 
i eklektyzmu (Antonin) - nadała 
obiektowi charakter klasycystyczny. 
Do ówczesnej formuły pałacu, która - 
jak chce miejscowa tradycja - uczyniła 
jego bryłę niemal bliźniaczą w stosun
ku do litewskiej Połągi, nawiążą nieba
wem budowniczowie innych siedzib 
(np. pałaców w Rososzycy koło 
Ostrowa Wlkp. czy w Zalesiu koło 
Borka). Budynek zyskał nową klatkę 
schodową, a park urozmaicono tara
sami, które w ostatniej ćwierci XIX w. 
zaprojektował znany teoretyk i zara
zem wzięty architekt ogrodów, Edo
uard Andre. Tarasy sporo ucierpiały 
w czasie drugiej wojny światowej 
i obecnie z wolna chylą się ku ruinie.

W obecnym kształcie główna, 
zwrócona na południe, trzynastoosio- 
wa fasada pałacu poprzedzona jest 
okazałym gankiem z czterema kolum
nami doryckimi podtrzymującymi ta
ras pierwszego piętra. Po żeliwnej ba
lustradzie tarasu - utrzymanej w kon
wencji klasycyzmu i jeszcze niedawno 
wzmiankowanej w inwentarzach - nie 
ma już śladu. Kondygnację przyzie
mia ozdobiono boniowaniem. Ryzalit 
środkowy, podobnie jak dwa ryzality 
boczne, ma zwieńczenie w postaci 
trójkątnych tympanonów. Odnajduje
my w nich wizerunek Orła Białego - 

pośrodku, zaś w tympanonach bocz
nych motywy heraldyczne z herbami 
Łodzią Bnińskich i Korzbok Łąckich. 
Z kolei trzy zamknięte arkadowo re
liefy nadokienne ryzalitu środkowego 
wypełnia roślinna dekoracja stiuko- 
wa. Wszystkie ryzality elewacji połu
dniowej ujęte są w narożnikach pila- 
strami w wielkim porządku. W części 
wschodniej na piętrze usytuowano 
loggię wspartą na pięciu kolumnach 
kompozytowych, będącą zapewne re
zultatem przebudowy pałacu w 1880 
r. W przeciwieństwie do elewacji po
łudniowej, ryzality od strony północ
nej są bardzo głębokie: boczne wydat
nie oskrzydlają korpus budynku, 
a środkowy, wysunięty półkoliście, 
zwraca uwagę bogatym opracowa
niem sztukatorskim - zachowały się 
jeszcze resztki wieńczącego go fryzu, 
ale w miejscu dawnej attyki zaczynają 
wyrastać małe brzózki. Od wschodu 
budynek otacza przepływająca opodal 
rzeczka Rokitka, ku której prowadzi 
obniżający się tarasowo stok. W par
ku przypałacowym napotykamy dwie 
oficyny oraz spichlerz, po drugiej 
stronie rzeki wyłaniają się z zieleni 
czerwone mury neogotyckiego bro
waru, z daleka mogącego z powodze
niem udawać średniowieczny zame
czek. Edward Chwalewik w swoich 
Zbiorach polskich w ojczyźnie i na ob
czyźnie wydanych w 1927 r. podaje, 
że Ignacy Bniński, ówczesny właści
ciel Samostrzela, miał w swej kolekcji 
cenne obrazy, porcelanę, brązy, także 
rzadkie starodruki. W okresie mię
dzywojennym w pałacowych wnę
trzach wisiały m.in. oryginały portre
tów Stanisława Augusta Poniatow
skiego i hetmana Stanisława Żółkiew
skiego. Znajdowała się tu również 
srebrna zastawa stołowa na 400 osób. 
Niestety, najcenniejsze płótna, wywie
zione przez właścicieli do Miru, zo
stały zawłaszczone przez władze 
ZSRR, podczas gdy zastawa stołowa 
- odkryta przez Niemców w skrytce 
pomiędzy murami budynku - uległa 
rozproszeniu.

W czasach zaborów Samostrzel 
stał się ostoją polskości - organizowa
no tu regularnie zebrania patriotycz
ne, których symbolem mogą być takie 
postacie, jak Chłapowscy, S. Garczyń- 
ski, A. Mickiewicz. W 1921 r. przeby
wał tu J. Piłsudski (co upamiętnia za
chowana w doskonałym stanie foto
grafia). W pałacowych wnętrzach 
rozbrzmiewał również głos goszczą-
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1.2. Elewacja frontowa (1) i ogrodowa (2) 
pałacu
3. Loggia w części wschodniej z widokiem 
na dolinę Rokitki
4. Jeden z tarasów parkowych od strony 
południowej

(zdjęcia: Witold R Glinkowski)

cego na zaproszenie Bnińskich Jana 
Kiepury. Jednak od 1934 r., kiedy 
zmarła Maria Bnińska (jej syn zginął 
z rąk Niemców w 1943 r.), status 
prawny pałacu stał się niejasny. W la
tach 1940-1943 budynek poddano 
remontowi, jednak zainstalowanie tu 
szpitala wojskowego przyczyniło się 
do dewastacji zarówno samego obiek
tu, jak i jego otoczenia. Po wojnie, 
w latach osiemdziesiątych funkcjono
wała tu szkoła rolnicza, a w 1985 r. 
rozpoczął się remont, jednak przer

wany w 1990 r. Nieklarowna sytuacja 
prawno-własnościowa tej wspaniałej 
niegdyś rezydencji - której doprowa
dzenie do ładu, a także utrzymanie, 
pociąga przecież konieczność użycia 
środków przekraczających możliwo
ści budżetu władz lokalnych - skom
plikowała się jeszcze bardziej wraz 
z zapowiedzią ustawy reprywatyza
cyjnej. Liczni potencjalni spadkobier
cy zgłosili wiele zastrzeżeń prawnych, 
co wyklucza kontynuację przerwa
nych prac remontowych, a pałacowi 
pozostawia rolę malowniczego rekwi
zytu, wtopionego w bujną zieleń 
i cierpliwie czekającego na swój osta
teczny upadek.

Witold P. Glinkowski
Autor pragnie podziękować za ciekawe infor
macje panu Tadeuszowi Przyborowskiemu - 
kustoszowi samostrzelskiego pałacu.
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Zapomniane
miasteczko 

że jest to identyfikacja bezpodstawna, 
a postać ta nadal powinna być uważa
na za anonimową.

Na płycie w Karczewie kontrower
sje wzbudza wykuta data roczna, wska
zująca na moment jej powstania lub 
wmurowania. Jeśli płyta była nagrob
kiem, w co raczej trudno wątpić, to 
umieszczona na niej data powinna po-

arczew - to miasteczko leżące 
niegdyś w ziemi czerskiej, a dziś 
na przedmieściach o wiele młod
szego, ale znacznie większego 

Otwocka. Na pozór nie wyróżnia się 
ono niczym szczególnym pośród in
nych zapomnianych historycznych mia
steczek Mazowsza: murowany kościół 
parafialny i rozrzucone wokół niego 
drewniane domki z XIX w. Ale znajdu
ją się tu również miejsca wyjątkowe, 
wzniosłe i wstrząsające. Wspomnijmy 
o dwóch.

Na zewnętrznej, południowej ścia
nie kościoła parafialnego tuż nad 
przyziemiem, w niewielkiej wnęce 
znajduje się wykonana z czerwonego 
marmuru płyta nagrobna mieszczani
na warszawskiego, żyjącego w drugiej 
połowie XVI w. - Melchiora Walba- 
cha. Zawiera ona płaskorzeźbę z po
piersiem fundatora, jego herb, który 
otrzymał w akcie królewskiej nobilita
cji w 1565 r., oraz dwie łacińskie in
skrypcje. Na kartuszu, w górnej części 
płyty czytamy wzniosłą i pobożną sen
tencję: „Sive morimur sive vivimus

Christi sumus. Melchior Walbach” 
(Czy umieramy, czy żyjemy do Chry
stusa należymy). W dolnej części pły
ty, poniżej herbu w obramieniu 
z wianka liści, umieszczono datę ufun
dowania płyty: „Anno salutis huma- 
nae 1595”. Data ta jest powodem nie- 
zakończonych do dziś kontrowersji 
związanych z interpretacją tego unika
towego zabytku. Jest to bowiem dru
gi, obok popiersia mężczyzny w kapli
cy Borkowskich przy farze w Kazimie
rzu Dolnym, przykład mieszczańskich 
nagrobków z popiersiami zmarłych na 
ziemiach dawnej Polski. Tego rodzaju 
nagrobki uznawane są przez history
ków sztuki (Mariusza Karpowicza 
i Bożenę Steinhorn) za niemające ana
logii w Europie Zachodniej i za cha
rakterystyczne wyłącznie dla polskie
go mieszczaństwa katolickiego XVI w. 
Równocześnie jednak obydwa zabytki 
nasuwają wątpliwości. Dla znawców 
sztuki popiersie z kazimierskiej fary 
jest pomnikiem, nawet portretem 
przedstawiciela zamożnego rodu Przy- 
byłów. Historycy natomiast uważają,

1. Ptyta nagrobna Melchiora Walbacha
2. Wydma z żydowskim cmentarzem, 
w gtębi wille osiedla

krywać się z datą śmierci osoby, na któ
rej grób była przeznaczona. Tymczasem 
nie ulega wątpliwości, że Melchior 
Walbach zmarl siedem lat później - 
w 1602 r. Próbując rozwiązać tę zagad
kę, Antonina Keckowa w opracowaniu 
Melchior Walbach. Z dziejów kupiec- 
twa warszawskiego XVI wieku (Warsza
wa 1955) próbuje udowodnić, że płyta 
karczewska nie była nagrobkiem, ale 
została umieszczona w nieistniejącej 
dziś kaplicy, którą Walbach ufundował 
przy farze w Karczewie, zaś jej przezna
czeniem było uwiecznienie pamięci ży
jącego fundatora. Nie wszyscy jednak 
znawcy zagadnienia przychylają się do 
tej hipotezy.

Pięć minut marszu dzieli nas od 
karczewskiego kościoła do żydowskie
go kirkutu. Jest to najbardziej malow
niczy, a zarazem wstrząsający cmen
tarz żydowski na Mazowszu. Umiesz
czony na wyniosłej, piaszczystej wy-

25



3. Fragment kirkutu
(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

dmie, jakich wiele w pradolinie Wisły, 
niegdyś znajdował się poza zabudową 
miasteczka. Dziś otoczony jest nowo
czesnymi osiedlami domków jednoro
dzinnych, które stoją prawie u stóp 

piaszczystego wzniesienia, na którym 
w nieładzie, niczym ciężkie skrzynie 
rzucone na jasnożółty piasek, spoczy
wają kamienne, masywne macewy, 
pokryte tajemnymi znakami hebraj
skiego alfabetu. Wiatr i dzieci, które 
mają tam swój plac zabaw, rozgarniają 
piasek i odsłaniają zetlałą biel ludzkich 
kości. Niekiedy trafi się kość zwierzę

ca przywleczona tu przez psy, a na ma
cewie ktoś nakreśli obsceniczny napis. 
Ludzie budzący się rano w swych 
domkach pierwsze spojrzenie kierują 
ku żydowskiej wydmie, wyrastającej 
pośród ich osiedli, jak groźny wulkan. 
Niezwykła to symbioza ludzi, zabyt
ków i... obojętności.

Zdzisław Skrok

BISKUPI PAWILON

Do architektonicznych atrakcji Opolszczyzny na

leży pawilon myśliwski w Zwierzyńcu kolo Otmucho
wa. Jest to barokowa budowla na planie centralnym, 
która powstała na zlecenie biskupa wrocławskiego 
Franciszka Ludwika von Neuburg - wielkiego mece
nasa sztuki, fundatora wielu kościołów, klasztorów 
i pałaców na Śląsku w epoce baroku. Projekt bu
dowli przygotował na początku XVIII w. nadworny ar
chitekt Michael Klein. Zwierzyniec, pobliski Otmu
chów i Nysa leżały na terenie istniejącego do 1810 r. 
księstwa biskupiego, gdzie na przełomie XVII i XVIII 
w. powstało wiele okazałych budowli pałacowych 
i kościelnych. Pawilon w Zwierzyńcu zbudowany zo
stał w olbrzymim ogrodzie na terenie łowieckim, na
leżącym do biskupiego zamku w Otmuchowie. Jest 
to na Śląsku pierwsza budowla powstała na planie 
centralnym i służąca do celów rekreacyjnych. Plan 
centralny miał wyrażać ideę doskonałości przyrody 

jako dzieła stwórcy i sam pawilon myśliwski powstał 
w duchu modnej wówczas idei gloryfikacji życia 
związanego z przyrodą i apoteozą typowego mę
skiego zajęcia - myślistwa.

Obecnie niewiele pozostało z dawnego wystroju 
pawilonu. Wiadomo jednak, że istniała tu dekora
cja sztukatorska, wykonana przez włoskich mi
strzów. Włoskie wpływy widzimy też w planie pawi
lonu. którego forma została zainspirowana popu
larnym w czasach nowożytnych wzornikiem arty
stycznym włoskiego teoretyka sztuki Sebastiana 
Serlio (1475-1555). Obecnie pawilon znajduje się 
w prywatnym posiadaniu i prowadzone są w nim 
prace renowacyjne.

Marek Sikorski

(fot. Marek Sikorski)
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Osiedle w Zawierciu
nych obiektów i stały się integralną czę
ścią osiedla. Jeden - to wybudowany 
w latach 1899-1900 zbór ewangelicko- 
-augsburski (obecnie mieści się tu Dom 
Rzemiosła oraz Zarząd Główny Rze
mieślniczej Partii Polski), drugi - to ko-

ednym z najcenniejszych zabyt
ków Zawiercia jest powstałe 
w XIX w. osiedle nieistniejącej 
już dziś fabryki bawełnianej To

warzystwa Akcyjnego „Zawiercie”. Fa
bryka, założona w 1833 r. przez braci 
Adolfa i Bernarda Ginsbergów, bankie
rów z Berlina, była jednym z najszybciej 
rozwijających się przedsiębiorstw na zie
miach zaboru rosyjskiego. W 1877 r. zo
stała zniszczona przez pożar, lecz już rok 
później uruchomiła produkcję. W czerw
cu 1878 r. założono spółkę akcyjną pod 
nazwą „Towarzystwo Akcyjne Zakładów 
Przędzalni Bawełny, Tkalni i Blecharni 
Zawiercie - dawniej Adolf i Bernard 
Ginsberg”, w której bracia Ginsberg byli 
głównymi udziałowcami. Oprócz nich 
udziałowcami byli Zamoyscy (Józef - 
pierwszy prezes Zarządu, a po jego ustą
pieniu w 1884 r. Tomasz, także Karol), 
Epsteinowie (Mieczysław, Leon, Hen
rietta z Epsteinów Rożen), Rzyszczewscy 
(Roman, Zygmunt i Alicja) oraz Aleksan
der hr. Berg, Władysław hr. Branicki, Le
on ks. Sapieha i Konstanty baron Meng- 
den; dyrektorem generalnym fabryki zo
stał dr inż. Stanisław Szymański. Kapitał 
zakładowy Towarzystwa wynosił począt
kowo 1 500 tys. rubli, ale niebawem uzy
skano zezwolenie na wypuszczenie II 
emisji akcji (1879) na sumę 750 tys. ru
bli i już w tym samym roku kapitał 
wzrósł do 2 250 tys. rubli. Była to pierw
sza w przemyśle włókienniczym Króle
stwa Polskiego spółka akcyjna, a także 
trzecia co do wielkości przędzalnia ba
wełny w Królestwie. Bardzo szybki roz
wój fabryki spowodował napływ do ma
łej wsi Zawiercie obcego kapitału, dzięki 
czemu powstały tu liczne fabryki róż
nych branż przemysłowych, powodując 
dynamiczny rozwój miejscowości; 
w 1915 r. Zawiercie otrzymało prawa 
miejskie.

Stale zwiększająca się liczba zatrud
nionych w fabryce (w 1879 r. 1216 ro
botników, w 1900 - 5985) spowodowa
ła, że w 1880 r. przystąpiono do budowy 
domów mieszkalnych dla pracowników. 
Zamiarem pomysłodawców było stwo
rzenie kompleksowego osiedla mieszka
niowego wraz z miejscami użyteczności 
publicznej i wypoczynkowymi. Głów
nym architektem i budowniczym osiedla

1. Widok osiedla na fotografii z 1910 r.
2. Paiac dyrektora generalnego fabryki

został niejaki Bigoszewski, a po jego 
śmierci P. Munch. Budowa osiedla trwa
ła stosunkowo długo, bowiem aż trzy
dzieści lat - od 1880 do 1910 r.; postęp 
w pracach budowlanych zależny był od 
uzyskiwanego kredytu. Na całość kom
pleksowej zabudowy osiedla składa się 
szereg budynków mieszkalnych dla ro
botników, osobne budynki dla inżynie
rów oraz techników, pałac dyrektora fa
bryki, szpital, szkoła, ochronka dla naj
młodszych dzieci, resursa, dom ludowy, 
łaźnia oraz dwa kościoły, które wpraw
dzie nie należały do architektonicznej za
budowy osiedla, jednak znalazły się 
w bezpośredniej bliskości wybudowa- 

ściół rzymskokatolicki św. Apostołów 
Piotra i Pawła z lat 1893-1903.

Osiedle budowane było w czterech 
fazach przypadających na lata: 1880- 
-1887 (I faza), 1887-1895 (II), 1895- 
-1907 (III) i 1907-1910 (IV). Kolejne 
fazy budowy znajdują odzwierciedlenie 
w różniących się między sobą typach 
obiektów. Można więc wyróżnić trzy 
typy budynków: I - dwukondygna
cyjne, na planie prostokąta, kryte dwu
spadowym dachem, z dużymi izbami,
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3. Budynek mieszkalny dla inżynierów
4. Budynek mieszkalny dla robotników
5.6. Obiekty publiczne: łaźnia (5)
i resursa (6)

(zdjęcia: Tomasz Suma)

II - z dodatkowymi częściowo miesz
kalnymi poddaszami, kryte dachówką,
III - trzykondygnacyjne, z użytkowym 
poddaszem i w odróżnieniu od po
przednich podpiwniczone oraz skanali
zowane. Domy typu I powstały w I i II 
fazie budowy osiedla, domy typu II 
wzniesiono w III fazie, zaś domy typu 
III - w fazie ostatniej; w sumie wybudo
wano 80 domów mieszkalnych.

Osiedle miało bogaty program funk
cjonalny, na który złożyły się liczne obiek
ty powstające w różnych okresach budo
wy. W fazie I wybudowano pokoje go
ścinne, pralnię, piekarnię i lodownię, 
w II - ochronkę dla dzieci, budynek 
mieszkalny dla inżynierów i resursę oraz 
ukończono budowę domów dla kadry 
technicznej i urzędników. W fazie III po
wstała izba przyjęć, dom lekarza, szkoła 
i pałac dla dyrektora generalnego fabry
ki. W ostatniej fazie wystawiono okaza
łe budynki łaźni i domu ludowego. Wła
ściciele fabryki zadbali również o utwo
rzenie rozległego parku, którego projekt 
powstał w warszawskiej pracowni Augu
sta Kronenberga w 1897 r. Projekt prze
widywał utworzenie parku krajobrazo
wego z „licznymi miękkimi ścieżkami”.

Wykorzystano nierówności terenu i prze
pływającą przez niego rzeczkę, prze
kształcając ją w system stawów o charak
terze ozdobnym i użytkowym, organizu
jąc na niektórych pływanie kajakami, 
a w zimie lodowisko. Projekt parku został 
zrealizowany w 1901 r.

Zresztą zieleń odgrywała bardzo 
ważną rolę w przestrzennym układzie 
osiedla. Poza parkiem, zawsze starannie 
i profesjonalnie utrzymywanym, każdy 
dom obsadzony został drzewami, które 
sadzono regularnie i z dużą dokładno
ścią. Szpalerami drzew wyznaczono 
również główne ulice osiedla: Pierwszą 
Aleję, Drugą oraz Trzecią (dzisiaj ulice: 
Szymańskiego, Niedziałkowskiego i We
sterplatte). Również z myślą o estetyce 
osiedla pomiędzy ulicami i budynkami 
mieszkalnymi urządzono ogrody. Nato
miast przed pałacem stworzono repre
zentacyjny, owalny podjazd z gazonami, 
a od jego południowej strony zaprojek
towano park spacerowy w stylu angiel
skim z licznymi okazami roślinności 
i drzewostanu oraz plac gier. Za nim 
rozciągał się spory sad i warzywnik.

Byłe osiedle robotnicze stanowi dziś 
niepowtarzalny i unikatowy zabytek, 
wpisany do rejestru w 1990 r. Regular
na i planowa kompozycja osiedla na tle 
rozwijającej się chaotycznie i bezplano- 
wo struktury przestrzennej Zawiercia, 
jak i wielu miast dawnego zaboru rosyj
skiego w XIX w. powoduje, że tutejsze 

osiedle ma wartość unikatową. Było ono 
również w ówczesnych czasach pionier
skim przykładem rozwiązania kwestii 
mieszkaniowych. Kompleksowe założe
nia przestrzenne osiedla przetrwały nie
mal w niezmienionym stanie do końca 
lat pięćdziesiątych XX w. Jego degrada
cja przestrzenna i społeczna rozpoczęła 
się z chwilą przekazania osiedla do skar
bu państwa w 1959 r. Przestano wtedy 
dbać o stan techniczny budynków, zli
kwidowano ogrodzenia, stawy osuszono 
i wyrównano teren, zaś wszystkie bu
dynki (z wyjątkiem szkoły) zmieniły 
funkcję i stały się siedzibami różnych in
stytucji. Pałac dyrektora fabryki mieści 
bibliotekę miejską, Miejską Izbę Muze
alną, Społeczne Ognisko Muzyczne oraz 
kawiarnię, w domu ludowym urządzo
no kino „Włókniarz”, a po jego likwida
cji - całkowicie przebudowując wnętrza 
- sklep spożywczy i liczne mniejsze 
punkty usługowe. Z kolei resursę po
czątkowo zajmował Sąd Rejonowy, póź
niej Ośrodek Szkolenia Kierowców, 
obecnie budynek stoi pusty i ulega po
wolnemu niszczeniu. Dawna łaźnia po
dzieliła los domu ludowego: wnętrza zo
stały przebudowane, przekształcone 
i zdewastowane, mieścił się tu dom po
grzebowy, później ośrodek szkolenia 
kierowców, a obecnie filia Urzędu Staty
stycznego. Pozostałe budynki oddano 
spółdzielni mieszkaniowej.

Tomasz Suma
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Szkoła
na Brzozowej Górze

espół Szkół Rolniczych w So- 
bieszynie-Brzozowej zajmuje 
kompleks budynków wzniesio
nych w większości w ostatnich 

latach XIX w. dla utworzonej w 1886 r. 
Stacji Doświadczalnej i otwartej w 1896 
r. Szkoły Rolniczej. Powstanie stacji 
i szkoły związane było z wypełnieniem 
zapisu testamentowego Kajetana hr. 
Kickiego (1803-1878), dokonanego 
w roku jego śmierci. Testator cały mają
tek wartości około 5 min zł przeznaczył 
na cele dobroczynne, na wykonawcę 
swojej woli wyznaczając Warszawskie 
Towarzystwo Osad Rolnych i Przytuł
ków Rzemieślniczych. Dochody z zapi
su miały być przeznaczone m.in. na bu-

najbliższą okolicę jako ośrodek oświaty, 
kultury, patriotyzmu i społecznikow
skich pasji nauczycieli i wychowanków.

Budynki szkolne wzniesione zostały 
według projektu Apoloniusza Nieniew- 
skiego. Jednopiętrowy budynek głów
ny, zbudowany z czerwonej cegły na 
planie litery „E”, nietynkowany, zwień
czony został dwuspadowym dachem 
o zróżnicowanej wysokości połaci, po
krytych czerwoną dachówką z fabryki 
„Pustelnik” z okolic Warszawy. Wystrój 
i wyposażenie wnętrz było skromne, 
dostosowane do funkcji budynku. Piece 
grzewcze wykonał rzemieślnik z Puław 
na podstawie planów pochodzących 
z Petersburga. Przez wiele lat zajęcia

Bryła budynku zachowała wygląd 
z okresu budowy. Elewację frontową 
i boczne ożywiają narożne i między
okienne lizeny, tworzące wraz z gzymsa
mi akcentującymi kondygnacje prosto
kątne pola. Plastykę ścian uzupełniają 
gzymsy podokienne oraz fryzy podoka- 
powe, najbardziej wyraziste na szczytach 
akcentujących boczne skrzydła budynku 
i aneks nad wejściem pomocniczym od 
strony północnej. Wejście główne od 
strony południowej obramione jest 
skromnym portalem z profilowanej ce
gły. W przedsionku zwracają uwagę dwie 
naścienne tablice pamiątkowe: jedna po
święcona pierwszemu dyrektorowi szko
ły Stanisławowi Domosławskiemu i so- 
bieszyniakom poległym w walce o nie
podległość Ojczyzny oraz druga poświę
cona sobieszyniakom poległym w obro
nie Ojczyzny w latach 1914-1920. 
W korytarzu na piętrze zachował się ory
ginalny okrągły piec grzewczy na drew
no i węgiel okryty płaszczem z żelaznej 
blachy. Na korytarzu drugiego piętra, 
gdzie od lat pięćdziesiątych mieszczą się

Z

dowę i utrzymanie szkół ludowych, rol
niczych oraz stacji doświadczalnych.

Pierwsza utworzona została w So
bieszynie nad Wieprzem Stacja Do
świadczalna, która działała do 1951 r. 
Obok niej, przy szosie Dęblin-Kock, na 
wzniesieniu zwanym Brzozowa Góra 
wybudowano Szkołę Rolniczą. Prace 
przy zakładaniu fundamentów pod bu
dynki szkolne rozpoczęto wiosną 1893 
r. Przy czynnym udziale mieszkańców 
okolicznych wiosek budowę szkoły za
kończono w ciągu trzech lat i uroczyste 
otwarcie odbyło się 3 marca 1896 r. 
Oficjalna jej nazwa brzmiała: „Szkoła 
Rolnicza Niższa Pierwszego Rzędu”. 
Była to pierwsza Szkoła Rolnicza 
w Królestwie Polskim i jedna z pierw
szych na ziemiach polskich. Z przerwa
mi działała do czasów współczesnych, 
odgrywając ważną rolę w rozwoju pol
skiego rolnictwa i oddziaływaniu na 

szkolne koncentrowały się w głównym 
budynku. Na parterze mieściły się sale 
lekcyjne, gabinety, pracownie naukowe, 
kancelaria i jadalnia, a na piętrze pięć 
sal sypialnych, umywalnia, szatnia, 
skład na odzież dla uczniów. Kilkakrot
nie wykonywane modernizacje i re
monty budynku obejmowały głównie 
wnętrza. W latach międzywojennych, 
zapewne w 1938 r., dokonano ograni
czonej rozbudowy budynku przez po
szerzenie korytarzy od strony północnej 
pomiędzy bocznymi skrzydłami. Fasada 
budynku została w tej części otynkowa
na. Również w tym okresie podwyższo
no połać dachu nad frontową częścią 
budynku. W końcu lat trzydziestych bu
dynek otrzymał wodociąg i kanalizację. 
Gruntowne wyposażenie w instalacje 
wewnętrzne nastąpiło w 1951 r., 
a w 1954 r. szkołę zelektryfikowano 
i zradiofonizowano.

1. Główny budynek szkolny z 1896 r.
2. Budynek mieszkalny z końca XIX w.

sale lekcyjne, znajduje się ekspozycja po
święcona historii szkoły.

Dla potrzeb szkoły wybudowano 
kilka budynków o różnym przeznacze
niu. Od strony północnej wzniesiono 
obszerny budynek dla nauczycieli. Jest 
to budowla jednopiętrowa z czerwonej 
cegły, na planie prostokąta, o trzech 
szczytowych ścianach, z aneksem od 
strony południowej, analogicznie jak 
w budynku szkoły. Z 1900 r. pochodzi 
budynek zwany do dziś „Dyrektorów- 
ką”, będący przez kilkadziesiąt lat 
mieszkaniem kolejnych dyrektorów. 
Wzniesiony został z nietynkowanej ce
gły, na planie prostokąta, z gankiem od 
zachodu i werandą od południa, parte
rowy na podmurówce, z wysokim dwu
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spadowym dachem. Po drugiej wojnie 
światowej „Dyrektorówkę” przebudo
wano na internat. Z najstarszej zabudo
wy zachowały się jeszcze budynki go
spodarcze, pełniące na ogół inne niż 
pierwotnie funkcje. Z 1894 i 1900 r. 
pochodzą murowane obory: pierwsza 
z nich po przebudowach pełniła przej
ściowo funkcję internatu, a obecnie 
mieści się w niej pracownia mechaniza
cji. Z około 1894 r. pochodzą dwa spi
chlerze drewniane i magazyn, dwa inne 
magazyny z tego okresu po dokonanej 
przebudowie pełnią funkcje mieszkalne. 
W ostatnich latach został sprzedany

i rozebrany budynek Stacji Doświad
czalnej, po jej likwidacji w 1951 r. peł
niący funkcje mieszkalne. Szkolne go
spodarstwo pomocnicze użytkuje ze
spół budynków wzniesionych w latach 
1894-1900 dla potrzeb Stacji Doświad
czalnej. Są to dwa budynki - drewniany 
i murowany, dwie stodoły i dawna obo
ra przebudowana na dom mieszkalny. 
Zabudowę otoczenia szkoły uzupełnia 
dworek myśliwski z początku XIX w., 
przeniesiony z Blizocina. Dworek ten, 
zwany „Białym domkiem”, zbudowany 
został na planie prostokąta z drewna 
modrzewiowego na podmurówce. Jest 
to budynek parterowy, pięcioosiowy, 
z wejściem głównym od strony połu
dniowej i bocznymi w ścianach szczyto
wych z gankami, wysokim dachem na
czółkowym, krytym współcześnie eter
nitem. Po przeniesieniu pełnił funkcje 
mieszkalne. Obecnie przystosowywany 
jest do roli muzeum szkolnego, w któ
rym eksponowane będą gromadzone od 
wielu lat narzędzia i sprzęt rolniczy.

Rozwój szkoły po drugiej wojnie 
światowej wymagał budowy nowych 
budynków. W latach siedemdziesiątych 
cały zespół wraz z parkiem objęty został 
ochroną konserwatorską. Utrzymanie 
obiektów, wymagających ciągłych na
praw i remontów zgodnie z wymogami 
konserwatorskimi, jest dla władz szkol
nych coraz bardziej uciążliwe i kosz
towne, tym bardziej że przyszłość szkół 
rolniczych oddanych pod nadzór staro
stów jest niepewna, a fundusze przezna
czone na utrzymanie zabytkowej zabu
dowy bardzo skromne. Park o po
wierzchni 12,25 ha założony został 

walory przyrodnicze, obok rodzimych 
drzew i krzewów spotykamy również 
gatunki obcego pochodzenia. Niektóre 
drzewa osiągają znaczne rozmiary, np. 
sosna wejmutka, świerk kłujący, żywot
niki zachodnie. Kilka drzew, np. dęby 
szypułkowe i lipa drobnolistna uznane 
zostały za pomniki przyrody. Park na 
miarę możliwości szkoły jest starannie 
utrzymany i pielęgnowany.

O utworzeniu i pozycji Szkoły Rolni
czej na Brzozowej Górze zdecydował za
pis testamentowy Kajetana hr. Kickiego 
i jej kolejni dyrektorzy, w szczególności 
Stanisław Domosławski. Znajduje to po-

3. Tzw. Dyrektorówka z XIX w.
4. Budynek magazynu z końca XIX w.
5. Dworek z Blizocina z początku XIX w.
6. Aleja im. Stanisława Domoslawskiego

(zdjęcia: Wiesław Wiącek)

przez Stanisława Domoslawskiego na 
przełomie XIX i XX w. W północnej 
partii częściowo zachował się regularny 
układ alejek. Od strony szosy Dęblin- 
-Kock prowadzi do szkoły aleja wysa
dzana stuletnimi drzewami z przewagą 
klonów, zwana „Aleją Stanisława Do- 
mosławskiego”, objęta ochroną jako 
pomnik przyrody. Po przekroczeniu 
bramy wjazdowej, przed budynkiem 
szkoły znajduje się obszerny klomb 
i podjazd. Starodrzew parku ma duże

twierdzenie w różnych dowodach pamię
ci, które spotykamy w szkole i jej otocze
niu. W czerwcu 1996 r., w setną roczni
cę utworzenia szkoły, w obecności ponad 
tysiąca wychowanków, odsłonięto w par
ku granitowy pomnik, z wyrytym na 
czarnej tablicy napisem: „1896-1996 / 
KAJETANOWI / HR. /KICKIEMU/ W/ 
100 - LEGIE SZKOŁY/ CZERWIEC’96 
SOBIESZYNIACY”, oraz umieszczonym 
nad nim godłem szkoły.

Wiesław Wiącek

Spotkanie z książką
W KRAJOBRAZIE MIASTA

Dopiero teraz otrzymaliśmy z Krakowa książkę 

Bruki w krajobrazie Krakowa, napisaną przez Je
rzego Dudę, a wydaną w 1998 r. przez Towarzy
stwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Au
tor jest pracownikiem naukowym Instytutu Go
spodarki Przestrzennej i Komunalnej, prezesem 
Towarzystwa Ochrony Zabytków Techniki, człon
kiem innych stowarzyszeń, kolekcjonerem craco- 
vianow i fotografikiem. W „Spotkaniach z Zabyt
kami" publikował wiele artykułów, którymi od 
dawna starał się zwrócić uwagę na zabytkowe 
wartości starych nawierzchni drogowych, towa
rzyszącą im tzw. matą architekturę, na znaczenie 
tych elementów w urbanistycznych wnętrzach 
ulic i placów oraz na ich harmonię z zabudową. 
W okresie często bezmyślnego niszczenia daw

nych bruków i pokrywania ulic asfaltem był to 
głos bardzo potrzebny. I jest aktualny nadal, 
o czym świadczy książka. Autor przedstawia 
dzieje drogownictwa, historię krakowskich ulic 
i placów, przeprowadza analizę wybranych 
wnętrz urbanistycznych Krakowa, postulując ich 
rewaloryzację przywracającą różne wartości, 
m in. estetyczne. Udowadnia też, jak wielki wpływ 
na krajobraz naszych miast mają dawne na
wierzchnie i jak ubogi jest ten krajobraz, gdy po
kryje go jednolita warstwa szarego asfaltu Miej
scy projektanci zabudowy i infrastruktury powinni 
tę książkę traktować jak podręcznik, bowiem 
uczy ona, w jaki sposób godzić współczesne wy
magania drogownictwa z zachowaniem zabytko
wych walorów miejskich ulic i placów, (td)
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Najstarsze llOSpiCJUIH
Warszawy

nad nieuleczalnie chorymi w Warsza
wie. Przysłonięty wysoką, późniejszą 
zabudową otaczających go ulic, do
stępny jest w chwili obecnej jedynie 
przez prostokątną arkadę w bloku 
mieszkalnym od ul. Nowowiejskiej 

10. O jego pierwotnej funkcji nie 
mówi również nic umieszczona przy 
wejściu niebieska tablica „ZAKŁAD 
SPECJALNY DLA CHRONICZNIE 
CHORYCH”, a jedynie odmienny 
charakter architektury budynku po
zwala domyślać się bogatej historii.

Narastający w drugiej połowie 
XIX w. w Warszawie problem braku 
odrębnej placówki opiekującej się 
nieuleczalnie chorymi skłonił znane
go filantropa i finansistę hr. Feliksa 
Sobańskiego do ufundowania „Przy
tułku dla paralityków i chorych nie
uleczalnych w Warszawie”. Zlokali-

iewielki, trójkątny kwartał 
miejski między ulicami: No
wowiejską, Śniadeckich i Wa
ryńskiego kryje w swym wnę

trzu budynek związany z początkami 
zorganizowanej opieki medycznej

o s io s»1876-77
............... '------------------------ 1 979-80

1. „Dom dla 
paralityków” 
wedtug ryciny 
z ok. 1893 r.

2. Plan parteru 
z zaznaczeniem 
etapów 
budowlanych

3. Portyk 
wejściowy

zowano go na ówczesnych obrze
żach miasta przy zachodnim odcinku 
ul. Nowowiejskiej nr 32 (na działce 
hipotecznej nr 1754F), gdzie na du
żej parceli w ogrodzie wzniesiono 
w latach 1874-1875 obszerny budy
nek. Status prawny tej prywatnej 
fundacji regulowała „Ustawa domu 
przytułku Feliksa Sobańskiego dla 
paralityków i nieuleczalnie chorych 
w Warszawie”.

Nowo wzniesiony budynek miał 
formę czterokondygnacyjnej, pod
piwniczonej kamienicy, o trzech 
osiach elewacji frontowej, ujętej na 
narożach pilastrami, z boniowanym 
poziomo parterem i pierwszym pię
trem oraz oknami zdobionymi profi
lowanymi opaskami i nadprożami. 
Odcinkowo sklepiona brama wej
ściowa prowadziła do przejazdowej 
sieni i klatki schodowej w głębi bu
dynku. Całość elewacji wzbogacały 
osiowo umieszczone balkony z ozdob
nymi, żeliwnymi balustradami, 
a wieńczył trójkątny tympanon 
z okulusem. Niestety, nie znamy 
obecnie autora projektu tego budyn
ku. Zniszczony w późniejszych la
tach, z wyjątkiem balkonów i wnę
trza sieni, jego wystrój architekto
niczny również dodatkowo unie
możliwia przeprowadzenie wiary
godnych analogii.
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Rosnące potrzeby opieki nad 
chorymi spowodowały, że w latach 
następnych, jak donosiły „Kłosy” 
z 1877 r., „... obecnie z inicjatywy p. 
F. Sobańskiego, ks. M. Brodyńskiego 
i A. Łęckiego przybudowano kaplicę, 
dwie obszerne sale na 20 osób, kilka 
mniejszych pokojów, maglarnię, ła
zienkę itp. za kwotę 12.000 Rs 
i obecnie pomieści on kilkadziesiąt 
osób...”. Nową inwestycją budowla
ną zainteresował się również „Prze
gląd Techniczny”, podając w 1889 
r.: „... Zakład ten w stylu odrodzenia 
włoskiego projektował prowadząc 
bezinteresownie budowę p. Włady
sław Hirszel...” (1831-1889, od 
1863 r. budowniczy III klasy w War
szawie). Coroczne sprawozdania 
Społecznego Komitetu, który nadzo
rował działalność placówki podają, 
że mogła ona pomieścić do 94 cho
rych. Wiadomo również, że np. 
w 1881 r. wystawiono budynek go
spodarczy, a duży ogród umożliwiał 
także utrzymywanie krów dostarcza
jących mleko nie tylko dla chorych, 
ale również na sprzedaż dla okolicz
nych mieszkańców.

Ówczesny wygląd przytułku ilu
struje rycina zamieszczona w Ilustro
wanym przewodniku po Warszawie 
z 1893 r., przedstawiająca po prawej 
stronie wielopiętrową część starszą 
i dostawione do niej prostopadle 
skrzydło mieszczące piętrowy por
tyk środkowy z wejściem i kaplicą 
oraz dwie parterowe części z oknami 
w profilowanych obramieniach, ale 
na różnej wysokości. Być może 
w skrzydle wyższym były wymienio
ne już „dwie obszerne sale”, zaś 
w niższym „kilka mniejszych poko
jów, maglarnia, łazienka itp.”. Roz
budowa ta na pewno umożliwiła 
rozdział chorych zapewniając tym 
samym właściwą opiekę. Kiedy bu-

5

dynek ten podwyższono, nadbudo
wując piętra oraz dach mansardowy 
nad całością zespołu, w chwili obec
nej trudno jest ustalić. Być może na
stąpiło to już po pierwszej wojnie 
światowej, kiedy opiekę nad zakła
dem przejęło Zgromadzenie Sióstr 
Felicjanek.

W trakcie działań wojennych 
1939 i 1944 r. uszkodzone zostały 
budynki, a pogarszający się stopnio
wo stan techniczny zmuszał do pod
jęcia prac remontowych. Wobec 
braku środków finansowych, mimo 
przygotowania w 1956 r. dokumen
tacji, przystąpiono do nich etapami 
dopiero w latach 1979-1980 i 1985- 
-1986 (proj. inż. T. Chmielewskiej), 
powodując jednak wiele zmian 
w stosunku do układu pierwotnego. 
Również wcześniejsze działania in
westycyjne w otoczeniu Placu Kon
stytucji i Marszałkowskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej radykalnie zmieniły 
charakter tej części Warszawy. M.in. 
od ul. Nowowiejskiej, na miejscu 
dawnego ogrodu, zespół przysłonię
to w latach pięćdziesiątych ciągiem 
sześciokondygnacyjnych bloków 
mieszkalnych, wprowadzając jedy
nie prostokątny przejazd na podwó
rze do frontowej elewacji zakładu. 
Zniszczony fragment murów odbu
dowano w nieco zmienionej formie. 
Rozebrano zachodni budynek go
spodarczy, tworząc w jego miejscu 
nowo zaprojektowaną elewację 
o dwóch osiach okiennych. Od pół
nocy odtworzono pierwotny układ 
elewacji, likwidując jednak podział 
absydy dawnej kaplicy z wysokimi, 
pionowymi oknami. Podobnych 
zmian dokonano we wnętrzu za
chodniej części budynku: dawną ka
plicę przedzielono stropem i skróco
no, tworząc trzy pomieszczenia 
(m.in. niezbędną kostnicę). Zapro-

4. Zakład od strony wschodniej
5. Wnętrze sieni przejazdowej
6. Klatka schodowa obok holu wejściowego

(rys. i zdjęcia: Józef Pilch)

jektowano nową, niską kaplicę w po
łudniowo-zachodnim narożniku bu
dynku, wprowadzając w pozosta
łych jego częściach nowe podziały. 
Stosunkowo najmniejszym prze
kształceniom uległa wysoka część 
wschodnia zespołu - najstarsza z ca
łego założenia.

Mimo że przebudowy zespołu 
pozbawiły go części pierwotnego 
wystroju i układu wewnętrznego, 
a także dawnego otoczenia ogrodo
wego, to dokonana modernizacja 
pozwala mu na dalsze pełnienie nie
zmiernie ważnej społecznie funkcji, 
jaką wyznaczył pierwszy fundator. 
Mimo zgiełku centrum miasta facho
wa i troskliwa opieka Zgromadzenia 
Sióstr Felicjanek zapewnia przeby
wającym tu chorym godne i spokoj
ne dokończenie ziemskiej wędrówki. 
Sądzę, że dla pamięci potomnych 
fakt ten godny jest podkreślenia ta
blicą informującą o historii zakładu 
i znaczeniu dla Warszawy.

Józef Pilch
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WyjątkowaAkcja cmentarze

pamiątka SOCrealiZfflU
ata 1949-1955 - to okres soc
realizmu. Kierunek ten w sztu
ce miał największy wpływ na 
rzeźbę ze względu na wzrasta

jące zapotrzebowanie na monumen
talne pomniki. Ich cechą charaktery
styczną była dominacja figury ludz
kiej, traktowanej w sposób realistycz
ny, czym nawiązywano do rzeźb aka
demickiego naturalizmu XIX w. 
W nielicznych wypadkach znaczenie 
zyskiwała kompozycja architektonicz- 
no-przestrzenna, np. w dziele Xawe- 
rego Dunikowskiego na Górze św. An
ny (Pomnik Powstańców Śląskich),

rzowie) zaprojektowali olbrzymi 
ogród o powierzchni ponad 19 ha. 
Nie był to jednak park, choć projek
tanci wprowadzili bogato zróżnico
waną pod względem gatunków i ukła
du zieleń, ale Cmentarz Mauzoleum 
Żołnierzy Armii Radzieckiej, pole
głych w walkach o wyzwolenie War
szawy w latach 1944-1945. Pochowa
no ich tu ponad 21 tysięcy w 294 gro
bach indywidualnych i 540 mogiłach 
zbiorowych. Koncepcję całego zało
żenia stworzył architekt Bohdan La- 
chert, natomiast oprawę rzeźbiarską 
przygotowali: Jerzy Jarnuszkiewicz

a już zupełną rzadkością było świado
me rozplanowanie całego założenia, 
łącznie z przyrodą. Taka kompozycja 
stworzona została w Warszawie w la
tach 1949-1950, na Polu Mokotow
skim, przy prowadzącej z lotniska na 
Okęciu wysadzanej lipami alei Żwirki 
i Wigury.

W czasie, kiedy Pola Mokotow
skie nie były jeszcze uporządkowane, 
a pobliskie działki pracownicze zamy
kano na klucz, Jadwiga Dworakow
ska i Władysław Niemirski (twórca 
m.in. Śląskiego Parku Kultury w Cho-

1. Fragment głównej osi cmentarza
2. 3. Rzeźby na pylonach

i Stanisław Lisowski. Główną osią 
kompozycji są trzy wznoszące się ta
rasy tworzące Aleję Bohaterów. Roz
poczyna się ona dwoma cokołami 
z głębokimi niszami, które wypełniają 
pełnoplastyczne grupy rzeźbiarskie 
przedstawiające powitanie wkraczają
cego wojska; z lewej strony witają je 
robotnicy, z prawej - chłopi. Ich po
stacie są naturalnej wielkości, dyna
miczne, a twarze tak politycznie po
prawne, że jedna z nich trafiła w ma
ju 1952 r. na okładkę „Przeglądu Ar
tystycznego”. Drugi taras jest dłuższy, 
o brzegach podwyższonych, zasłonię
tych cokołami pierwszego tarasu; na 
nim usytuowano groby oficerów. Do 
trzeciego, najwyżej położonego tara
su prowadzi przejście między dwoma 
ogromnymi cokołami-pylonami. Na 
nich umieszczono następne rzeźby: 

żołnierza z karabinem podtrzymują
cego rannego, który odbezpiecza gra
nat oraz żołnierza odpoczywającego, 
na którego kolanach spoczywa nieży
jący towarzysz. Taras ten jest pusty, 
tylko na środku ustawiono obelisk 
o wysokości 21 m z tablicą informują
cą o bohaterach Armii Radzieckiej, 
którzy przynieśli Polsce wolność i po
kój. Na obelisku widnieje też pięcio
ramienna gwiazda, która może być 
podświetlana. Całość sprawia wraże
nie przytłaczające. Wydłużona per
spektywa i stopniowe spiętrzenie mo
numentalnych obiektów uwydatniają 
obelisk - najważniejszy akcent cmen
tarza. Nikną nawet oficerskie groby
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na drugim tarasie. Delegacje składają
ce wieńce co prawda mijały je, ale ich 
wzrok skierowany był tylko w ten je
den punkt.

Z niezrozumiałych dla nas powo
dów żołnierze Armii Czerwonej po
chowani zostali szarżami i nikt poni
żej stopnia oficerskiego nie zasłużył 
na własne nazwisko i imię, choć 

w ewidencji cmentarza większość 
z nich można odnaleźć. Dopiero 
obecnie na anonimowych grobach 
pojawiają się tabliczki z napisami, bo
wiem mogą je już odwiedzać rodziny.

Cmentarz żołnierzy radzieckich 
jest już zabytkiem - pamiątką swojego 
czasu i miejscem spoczynku ludzi, któ
rych los nie potraktował łaskawie. Jest

4. Kwatera grobów oficerskich 
ze świadomie zakomponowaną zielenią

to też dzieło wybitnych polskich ar
chitektów, rzeźbiarzy i projektantów 
ogrodów.

Maria Bryzgalska

KRÓLEWSKA LIPA

Jeden z najdziwniejszych pomników Dolnego 

Śląska stoi przed domem nr 21 w wiosce Podlesie, 
między Zagórzem Śląskim i Jedliną Zdrój, a zwią
zana z nim historia jest równie niezwykła. Pod ko
niec wojny siedmioletniej, 21 lipca 1762 r. wojska 
Fryderyka Wielkiego pokonały pod Burkatowem 
Austriaków, broniących dostępu do Świdnicy. Na
stępnego dnia, 22 lipca, król Fryderyk wybrał się 
do Podlesia, by rozpoznać teren dalszych działań. 
Obok domu w centrum wsi zostawił konia i poszedł 
obejrzeć okolicę. Właściciel gospodarstwa, David 
Polte, oświadczył huzarom z eskorty: „Koń mego 
króla musi być przyzwoicie traktowany" i w pień lipy 
przed domem wbił klamrę z pierścieniem, do któ
rego przywiązał uzdę. Po powrocie król wypił ku
bek mleka, porozmawiał z mieszkańcami i odje
chał, a lipa zyskała w okolicy miano Królewskiej 
bądź też Lipy Pokoju - od zawartego wkrótce po
koju w Hubertusburgu.

Przed śmiercią David nakazał synowi, by po 
wchłonięciu jego pierścienia przez rozrastający się

pień, umieścił na pamiątkę nowy pierścień. Trady
cja ta trwała aż do 10 sierpnia 1853 r., gdy gwał
towna burza zwaliła drzewo, a w zabezpieczonym 
pniu znaleziono wówczas dziewięć pierścieni. 27 
sierpnia 1858 r. w tym samym miejscu odsłonięty 
został pomnik, ufundowany przez króla Fryderyka 
Wilhelma IV - kunsztownie wymodelowany pień li
py, pusty w środku, odlany w pobliskiej hucie „An
na” w Grzmiącej. Na przesłaniającej otwór w pniu 
tabliczce umieszczono napis: „Schon ist gebro- 
chen der Stamm, woran dein Ross du gebunden, 
Friedrich! Doch mit der Zeit flieht die Erinnerung 
nicht’ („Złamany już pień, do którego przywiązałeś 
konia, Fryderyku! Lecz wraz z czasem nie ulatuje 
pamięć"). Po wojnie lipa szczęśliwie nie trafiła na 
złom i do dziś bywa odwiedzana przez bardziej do
ciekliwych turystów. Niestety, dwa lata temu ktoś 
ukradt tabliczkę z napisem, zubażając niecodzien
ny zabytek.

Jarosław Komorowski
(fot. Jarosław Komorowski)
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Syrena
ilka lat po wojnie, w 1951 r. 
w Fabryce Samochodów Osobo
wych na Żeraniu zszedł z taśmy 
pierwszy samochód M-20 „War

szawa” na licencji radzieckiej, niedługo 
potem w fabryce skonstruowano własny 
silnik i powstał prototyp „Syreny” 100 
pod kierunkiem inż. Karola Pioniera. 
W 1957 r. z montażowni zjechała pierw
sza „Syrena”, której produkcja szybko ro
sła: w 1958 r. - 660 samochodów, 
w 1965 r. - 12 tysięcy. Żerań miał ambi
cje stworzyć prosty, tani, polski samochód 
popularny dla prywatnego odbiorcy. 
W trakcie produkcji wprowadzano ciągłe 
ulepszenia - modele 101, 102, 103, 
a w 1966 r. uruchomiono produkcję „Sy
reny” 104 z nowym blokiem napędo
wym. Łącznie „Syrena” doczekała się je
denastu modeli, do 1972 r. w FSO wyko
nano 177 tysięcy 234 sztuki tych aut.

Samochód ten na ulicach Warszawy 
zaczął pojawiać się na początku lat sześć
dziesiątych, kiedy obowiązywał gomuł- 
kowski siermiężny socjalizm. Powstawały 
wtedy betonowe blokowiska, przed który
mi stało coraz więcej „Syrenek”: niebie
skich, pomarańczowych, choć większość 
w fabrycznym kolorze beżowym. Za ich 
kierownicami zasiadali mężczyźni odziani 
w spodnie-dzwony, skóry, ekstrawaganc
kie krawaty i okulary. Jazda tym autem - 
to była czysta przyjemność! Samochód 
trochę huczał, podrzucał, często się psuł, 

(fot. Wiestaw Wudzki) 

pierwszego polskiego „Fiata”, zwanego 
później dużym „Fiatem”. Od 1971 r. FSO 
wyspecjalizowało się w jego produkcji, to
też wytwarzanie „Syren” przeniesiono do 
Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego 
w Bielsku-Białej. „Syrena” produkowana 
była przez 25 lat do 1982 r. i łącznie 
w obu zakładach powstało pół miliona 
tych aut.

W 2000 r. narodziła się moda na od
zyskiwanie, remontowanie i kolekcjono
wanie „Syrenek” oraz organizowanie ich 
zlotów. Bywa, że w wyznaczonym dniu 
kilkadziesiąt tych aut przejeżdża główny
mi ulicami miast przy dźwięku klakso
nów. Podczas imprez odbywają się wybo
ry najpiękniejszej - wygrywa najstarsza, 
wymuskana i mimo wieku całkiem spraw
na. Miłośnicy „Syrenek” zdobywają je 
okazyjnie, np. gdy dowiedzą się, że pew
na gospodyni w podwarszawskiej miejsco
wości trzyma ją w szopie; wywoławcza 
cena 500 zł, po targach spada...

Hanna Markert

ale mógł osiągnąć 
prędkość aż 120 km 
na godzinę.

Z założenia „Sy
rena” miał to być 
samochód tani, do
stępny dla prze
ciętnego odbiorcy, 
w praktyce bywało 
inaczej i używany 
często kosztował więcej niż nowy. Najczę
ściej kupowano go na przydziałowe talo
ny. Warto przypomnieć, że przed 1956 r. 
samochody osobowe w Polsce - to prze
ważnie „Wołgi” lub „Warszawy”, wożące 
ówczesnych dygnitarzy i w warunkach 
PRL samochód „Syrena” okazał się towa
rem luksusowym. Na ten temat powsta
wały anegdoty, np. o tym, jak w bramie 
do raju św. Piotr wpuszczając kierowców 
pytał, co było przyczyną opuszczenia 
ziemskiego padołu. Amerykanin wyjaśnił, 
że wsiadł do „Forda”, na autostradzie 
rozpędził się 200 mil na godzinę i stracił 
panowanie nad pojazdem, a Polak odpo
wiedział, że kupił „Syrenę” i... umarł 
z głodu.

„Syrena” odegrała ważną rolę w życiu 
obywateli PRL, rozbudzając ich tęsknotę 
za masową motoryzacją. W 1965 r. za
warto w Turynie umowę z fabryką Fiata 
w sprawie zakupu licencji na samochód 
„Polski Fiat 125 p”. W 1967 r. przy współ
pracy z włoską firmą wyprodukowano

ZAPOMNIANA KOLEJ

Poruszając się samochodem na południe od Lę

borka, jedziemy wzdłuż dawnej linii kolejowej Lę- 
bork-Bytów. Powstała ona w 1902 r. i przebiegała 
przez Maszewo, Kostrogę, Jerzykowice, Pomysk. 
W 1945 r. wojska radzieckie w ramach „zdobyczy 
wojennych" rozebrały tory, przesądzając o dalszych 
losach kolei, aczkolwiek jeszcze w 1946 r. sieciowy 
rozkład jazdy pociągów PKP w tabeli 312 dla odcin
ka Lipusz-Bytowo-tebno (nazwy z 1945 r.) zawiera! 
informację, że na odcinku Bytowo-tebno (Bytów- 
-Lębork) „pociągi na razie nie kursują”. Można z te
go wnioskować, że ówczesne władze miały zamiar 
linię odbudować. I rzeczywiście - nowy tor zaczęto 
układać od Lęborka i pod koniec lat czterdziestych 
pociągi osobowe dotarły do stacji Maszewo (obec
nie Maszewo Lęborskie). Tor ułożono jeszcze do 
Cewic, ale związane to było wyłącznie z obsługą 
lotniska wojskowego. Dalszej odbudowy kolei na 
odcinku Cewice-Bytów nie podjęto. Na odcinku 
z Lęborka do Maszewa (12 km) uruchomiono po
ciągi osobowe, obsługujące przystanki: Lębork, 
Dretowo i Osowo Lęborskie. W 1980 r. w ramach 

oszczędności zawieszono ruch pasażerski na tej 
króciutkiej linii. Jednak odwiedzając stację Masze
wo Lęborskie aż trudno uwierzyć, że od dawna nie 
kursują tu pociągi. Stacja jest czysta, zadbana, 
z napisami i piktogramami dla pasażerów. Po do
kładnej lustracji obiektu orientujemy się, że obecnie 
znajduje się tutaj kasa towarowa zajmująca się spe
dycją stosunkowo licznie jeszcze nadawanych 
przesyłek towarowych.

Maszewo Lęborskie - to duże nadleśnictwo 
i miejsce, w którym znajduje się zakład produkcji 
drożdży. Na początku XX w. przemysłowiec Sinner 
z Karlsruhe wybrał właśnie Maszewo na miejsce 
produkcji drożdży i likierów. Trunki z Maszewa do 
drugiej wojny światowej cieszyły się w Niemczech 
wielkim powodzeniem. Zapewne w tamtych cza
sach wybudowano czynną do dzisiaj dużą boczni
cę kolejową. Tak więc obecnie między Lęborkiem 
i Maszewem Lęborskim spotkać można jedynie po
ciągi towarowe. Może w ramach preferowanej 
ostatnio regionalizacji przewozów pasażerskich 
ktoś dostrzeże, że linia ta ułatwi sprawny dowóz

ludności do przemysłowego centrum, jakim niewąt
pliwie jest dla tego mikroregionu Lębork.

Jacek Goździewicz

Budynek stacji w Maszewie Lęborskim
(fot. Jacek Goździewicz)
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Osuszanie fflUFOW
abezpieczanie ścian przed wilgo
cią - to jeden z głównych tema
tów konserwatorskich. Obecnie 
istnieje kilka różnych metod osu

szania murów, które wychodzą naprzeciw 
popytowi na najskuteczniejszą metodę 

szukać aż we Francji, bo w Polsce od 10 
lat, z nie mniejszym powodzeniem w obiek
tach zabytkowych najwyższej klasy stoso
wany jest system RONDOM WE, ofero
wany przez firmę BTM Jurkiewicz (Bada
nia. Technologie. Materiały).

Metoda RONDOM WE opracowana 
została w Szwajcarii. Polega na wykorzy
staniu zjawiska powstawania pola elek
tromagnetycznego w murze, zawilgoco
nym w wyniku kapilarnego wznoszenia 
się wody. Ów wstępujący ruch wody po- 
wstaje w rezultacie działania pola elektro
magnetycznego, wytworzonego w gruncie 
w wyniku przepływu wód podziemnych 
i budowy geologicznej gruntu, na zagłę
biony w gruncie budynek. Zawilgocony 
mur „działa” na zasadzie baterii czy aku
mulatora - jego dolna partia naładowana 
jest dodatnio, a górna ujemnie, w związ
ku z czym zachodzi przepływ prądu i siła 
wznosząca molekuły wody do górnej czę
ści muru. Aby „uzdrowić” budynek do
tknięty kapilarnym wznoszeniem wody, 
trzeba zneutralizować różnicę potencja
łów przez wytworzenie kontrpola elek
tromagnetycznego. Wyeliminuje ono po
le elektromagnetyczne powstałe w mo
krym murze. Szwajcarski system RON
DOM WE czy francuski MUR-Tronic - to 
jedyne dostępne na rynku technologie li
kwidujące nie tyle efekt końcowy, co sa
mą przyczynę zawilgocenia. Instalowane 
przez firmę BTM Jurkiewicz aparaty ma
ją niewielkie rozmiary, a ich model dosto
sowywany jest do wielkości obiektu. Za
sięg aparatu wynosi od 8 do 64 m średni

1. Maty Mtyn w Gdańsku

3. Siedziba archiwum w Łodzi

pozbawienia ścian zasobów wodnych. 
Ostatnio jednak daje się zauważyć szcze
gólne zainteresowanie technologiami 
elektromagnetycznymi. Ciekawą koncep
cję, wykorzystującą pole elektromagne
tyczne do zabezpieczania ścian przed wil
gocią, przedstawiła na Targach Konserwa
cji Zabytków i Dzieł Sztuki w Krakowie 
(18-20 maja 2000 r.) firma GECO Asse- 
chement z Francji. Krótka rozmowa z jej 
dyrektorem, Bernardem Stumppem, przy
bliżyła system MUR-Tronic, a liczba i ran
ga obiektów, w których ją z powodzeniem 
zastosowano (blisko 3000 obiektów, m.in. 
letnia rezydencja premiera Francji w Wer
salu, konserwatorium muzyczne w Lionie, 
zamek w Anvers, kościół w Martigues, 
stary budynek stacji telewizyjnej ARTE 
TV w Strasburgu) skłoniła do podjęcia ro
zeznania polskiego rynku pod kątem tego 
typu technologii.

Okazało się, że metody wykorzystują
cej potencjał elektromagnetyczny do osu
szania zawilgoconych murów nie trzeba

2. Kamienica „Pod Złotym Psem” 
we Wrocławiu
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Z ZAGRANICY

cy. Urządzenie umieszcza się na stałe 
bądź na określony czas w centralnym 
punkcie obiektu, który zamierza się osu
szyć i - kontrolując przebieg osuszania - 
czeka na efekty. I tylko tyle wystarczy 
(prócz szczegółowych badań ku prawi
dłowemu rozpoznaniu przyczyn wilgoci, 
do czego firma BTM przywiązuje szcze
gólną wagę), by spełnić oczekiwania 
względem „uzdrowienia” zawilgoconego 
obiektu. System RONDOM WE nie wy
maga żadnej ingerencji w substancję 
i strukturę muru - nie ma potrzeby dziu
rawienia ścian, wiercenia, nie ma ko
nieczności kłopotliwego i często niesku
tecznego instalowania elektrod czy wpro
wadzania w mur substancji chemicznych. 
Aparat można równie łatwo zainstalo
wać, jak i zdemontować po skończonej 
„kuracji” budynku (wystarczy odkręcić 
śrubki mocujące). Jest to nieoceniona za
leta tej metody, jakże istotna w wypadku 
obiektów zabytkowych!

Tyle teoria. BTM może jednak pode
przeć teorię praktyką. Wieloletnie do
świadczenie w stosowaniu RONDOM 
WE pozwala firmie stwierdzić, że ofero
wana przez nich technologia jest rzeczy
wiście skuteczna. Potwierdzeniem tych 
słów niech będzie ranga obiektów, w któ
rych z powodzeniem zastosowano system 
- Karwan zamku w Malborku, Mały 
Młyn w Gdańsku, Archiwum Akt Daw
nych oraz siedziba Naczelnej Dyrekcji Ar
chiwów Państwowych w Warszawie, pa
łac w Nowym Wiśniczu, zamek w Spytko
wicach, kamienica „Pod Złotym Psem” 
i mini Browar Spiża we Wrocławiu, Ży
dowski Instytut Historyczny w Warsza
wie, siedziba Wojewódzkiego Konserwa
tora Zabytków w Łodzi, siedziba Kurii Bi
skupiej w Elblągu i inne, nie mniej zna
czące. Wszędzie osiągnięto wymagane 
efekty, co potwierdza wiele rekomendacji 
i podziękowań od zadowolonych klien
tów.

Dodatkowym atutem elektronicznych 
systemów osuszania jest fakt, że metoda 
ta jest wielokrotnie tańsza od metod tra
dycyjnych.

Systemy RONDOM WE czy MUR- 
-Tronic - to technologie nowoczesne. 
Obecnie zauważalny jest bowiem coraz 
większy popyt na technologie elektroma
gnetyczne. Inne metody, stosowane przez 
konserwatorów w ciągu ostatnich lat, 
w wielu wypadkach zawiodły i widoczny 
jest zwrot specjalistów w kierunku wyko
rzystania technologii elektromagnetycz
nych. Fale elektromagnetyczne emitowa
ne przez urządzenia nie są szkodliwe dla 
ludzi, roślin i zwierząt (na potwierdzenie 
czego istnieją stosowne dokumenty). 
W niektórych wypadkach mogą nawet 
pełnić funkcję zbliżoną do ekranów ra
diestezyjnych, poprawiając samopoczucie 
osób przebywających w budynku z podłą
czonym systemem RONDOM WE czy 
MUR-Tronic.

Mauzolea dynastii Tang

1. Fragment armii terakotowych żołnierzy 
w Lintong

eśliby szukać wspólnych odnie
sień między naszą wiedzą o oby
czajach, realiach życia i rytu
ałach pogrzebowych cesarzy 

Chin z dynastii Tang (618-907) a odkry
ciem terakotowej armii wojowników 
w grobowcu pierwszego cesarza i władcy 
zjednoczonych Chin Qin Shi Huangdi 
(221-207 p.n.e.) - to ta
kim elementem jest miej
sce Shaanxi - prowincja 
w dolinie Żółtej Rzeki 
(Huang-He).

W 1974 r., w miejsco
wości Lintong, w pobliżu 
starożytnej stolicy Xian, 
odkopano 7500 terako
towych figur wielkości 
człowieka, konie, rydwa
ny, cały szyk bitewny 
o długości 210 i szeroko
ści 60 m. To najstarsza 
chińska pamiątka prze
szłości, memorialny ze
spół zatopiony przez 
2 tysiące lat w ciszy pod 
trzymetrową warstwą 
ziemi. Obecnie jest to 
największe muzeum na 
terenie Chin, wpisane na 
Listę Światowego Dzie
dzictwa UNESCO (1987 
r.). Materiałami wykopa
liskowymi odnaleziony
mi w urządzonym z nie
wiarygodnym przepy
chem grobowcu legen
darnego „żółtego cesa
rza” Huangdi zaintereso
wał się światowej sławy 
niemiecki archeolog, Aleksander Koch, 
zdecydowany do podjęcia na szeroką 
skalę badań w rejonie Shaanxi w prze
konaniu, że znajdują się tu grobowce ce
sarzy dynastii Tang. Region Shaanxi - to 
miejsce szczególne, symbol kulturowego 
dziedzictwa dynastii Tang, panującej tu 
niepodzielnie przez 300 lat. Obraz prze
szłości wydawał się niepełny i wymagał 
odnalezienia miejsc spoczynku władców 
„złotego wieku”.

W połowie 1993 r. profesor Koch, 
patronując ekipie niemieckich archeolo
gów z Centralnego Muzeum Rzymsko- 
-Germańskiego w Moguncji (Rómisch 
Germanische Zentral Museum in Mainz) 
i chińskich z Instytutu Archeologii 
w Xian, z udziałem geofizyków, geolo

gów i kartografów, przy użyciu najnow
szych urządzeń pomiarowych i metod 
badawczych (zdjęcia satelitarne, stereo- 
fotogrametria, tachometria), zlokalizo
wał 18 mauzoleów cesarzy dynastii 
Tang. Znajdowały się one na płaskowy
żu gór Qinling o długości 150 km na za
chód od Xian w dorzeczu Wei-He, do-

pływu rzeki Żółtej (Huang-He). Nie
zwykłą scenerię tworzą tam rozległe ze
społy sepulkralne w formie czworobocz
nych obwodów o powierzchni 1000 m2, 
otoczone wysokim murem z ubitego les
su i trzciny przesypanej piaskiem, oble
pione gliną i obmurowane szarym ka
mieniem. W narożach muru zbudowano 
czworoboczne wieże obserwacyjne 
o wysokości 10 m. Dominantę stanowi
ły także pełne przepychu trzy bramy: 
dwie boczne i centralna, południowa, 
zwieńczona po obu stronach kamienny
mi rzeźbami figuralnymi - posągami
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w formie demonów, lwów, łabędzi. Do 
nekropolii prowadziły szerokie, wyko
nane z obrobionych bloków kamien
nych „drogi procesyjne” o długości 600- 
-800 m, przeznaczone dla przemarszu or
szaku żałobnego towarzyszącego władcy 
w drodze do miejsca spoczynku. Obie 
strony traktu uświetniały - dzisiaj zaora
ne i zarośnięte trawą - monumentalne 
stele i pełnoplastyczne rzeźby, dzieła 
uzdolnionych rzeźbiarzy i kamieniarzy. 
Na początku tej drogi elementem deko
racyjnym były pełnoplastyczne kamien
ne rzeźby grzywiastych rumaków (pięć 
par), usytuowane na reliefowych coko
łach. Nastroju powagi dodawały rzeźby 
dziesięciu par wojowników, charaktery
zujące się jednolitą stylistyką. Przed wej
ściem do mauzoleów, przy bramie cen
tralnej wyryta na kamiennej płycie in
skrypcja przypominała życie i zasługi 
zmarłego władcy.

Grobowce władców Tang - to dzie
ła z pogranicza architektury o podwój
nej funkcji - praktycznej i symbolicznej. 
Są to obszerne wnętrza wydrążone 
w zboczach gór Qinling. Te imponujące 
rozmiarami budowle wykonano z cio
sów spojonych gliną w kształcie pira
mid o spłaszczonym odpowiednio do 
poziomu zbocza sklepieniu. Do wnętrza 
komór grobowych prowadzi pochyła 
rampa z pionowymi szybami wentyla
cyjnymi doprowadzającymi powietrze 
z zewnątrz. Wyjątkowe wrażenie spra
wia bogata dekoracja wnętrz - malowi
dła, płaskorzeźby i freski o treści filozo-

2. Rozmieszczenie mauzoleów cesarzy 
dynastii Tang w górach Qinling
3. Przekrój grobowca - widoczna pochyla 
rampa, szyby wentylacyjne, a na dalszym 
planie sarkofagi
4. Fragment południowej „drogi procesyjnej" 
prowadzącej do mauzoleum dziesiątego 
cesarza Xuangzonga (778-820), 
pochowanego we wnętrzu góry Tailing
5.6. Rekonstrukcja wojownika wspartego 
na mieczu (5) i rzeźba konia
- najefektowniejszego elementu 
dekoracyjnego „drogi procesyjnej” (6)
7. Życie na cesarskim dworze
- fresk z grobowca

ficzno-religijnej, będące repliką buddyj
skiej struktury świata, kosmosu i czło
wieka. Malarstwo pejzażowe utrzyma
ne jest w tonacji zielonej i brązowej 
z domieszką głębokiej czerwieni - typo
we dla okresu panowania cesarzy Tang.

W kręgu kulturowym okresu Tang 
szczególne znaczenie przypisywano ob
rzędom pogrzebowym. Budowa luksu

sowych sepulkralnych zespołów i ota
czającej je infrastruktury jeszcze za życia 
władcy należała do wydarzeń akcepto
wanych i niekwestionowanych w myśl 
zasady Feng-shui, głoszącej, że „po 
śmierci cesarz i jego rodzina powinni zo
stać dobrze pochowani”.

Mieczysław Lipowski
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Kamery w Hartbergu 
i Wrocławiu

Do napisania tego krótkiego tek
stu skłoniło mnie zupełnie 
przypadkowe napotkanie w trakcie 

jednonocnej przerwy w samocho
dowej podróży do Włoch w lipcu 
2000 r. przepięknej, małej, romań
skiej budowli w Hartbergu, przy 
drodze z Wiednia do Grazu. Ta koli
sta w planie, z dobudowaną podko- 
wiastą absydą, dość smukła, dwu

kondygnacyjna, z kamiennych cio
sów, zwieńczona stożkowatymi da
chami budowla okazała się karne
tem. Oznacza to, że jej piwniczna, 
kryptowa kondygnacja przeznaczo
na była na przechowywanie ludz
kich kości (od łacińskiego carna- 
rium - kostnica). Hartberski kamer 
postawiony został w drugiej poło
wie XII w. na skraju przykościelnego 

cmentarza, na skalistym uskoku. 
Główna część budowli jest od ze
wnątrz rozczlonowana wiązkowymi 
służkami zakończonymi kapitelami, 
a w poziomie dwoma fryzami ar- 
kadkowymi. Ten niższy zdaje się 
wyznaczać granicę między kondy
gnacją kapliczną a kryptą, górny 
w części głównej ma już trójliścien- 
ne wykroje arkadek. Zachował się 
też klasycznie wyprofilowany cokół 
i małe okienka w części kolistej 
i w absydzie. Od strony kościoła 
(północnej) zachowany jest przy 
ziemi niski otwór dla wprowadzania 
do podziemi zwłok. Wejście do czę
ści górnej przez bogaty portal 
umieszczone jest od zachodu. 

muru we wnętrzu, na lewo od wej
ścia, wskazuje, że istnieją tu być 
może schody łączące wnętrze ka
plicy z kryptą. Miejscowe foldery 
nazywają górne wnętrze babtyste- 
rium, co wydaje się błędem, bo
wiem nie ma „urządzeń” temu celo
wi służących.

Skąd jednak to dokonane w tytu
le wrocławskie skojarzenie? Wynika 
ono z faktu, że gdy kończono 
w 1999 r. układanie posadzki placu 
przy farze św. Elżbiety we Wrocła
wiu, a więc właściwie na terenie 
dawnego przykościelnego cmenta
rza, natrafiono na dobrze zachowa
ne dolne mury ośmiobocznej kapli
cy św. Maternusa. Rodzaj cegły,

1. Hartberg - karner 
od strony absydy

2.3. Wrocław - 
odsłaniane mury 
karneru i kaplicy 
św. Maternusa (2) 
oraz widok tej kaplicy 
przed kościołem 
św. Elżbiety 
na litografii 
M. von Grossmanna 
z lat 1820-1825 (3)

(zdjęcia:
1,2- Olgierd Czerner)

Wnętrze kaplicy jest przesklepione 
kopufowo.

Obok pięknej architektury istnieją 
w kaplicy wspaniale romańskie ma
lowidła, przedstawiające (we wnę
kach na ścianach) królewskich 
jeźdźców na różnych zwierzętach, 
jak lew, wielbłąd, koń, smok, wielo
ryb, byk i Świnia, a więc rzeczywi
stych i fantastycznych. Te malowi
dła, z pierwszej potowy XIII w., byty 
w 1894 r. konserwowane i zostały 
nieco przemalowane. Ostatnio jed
nak stwierdzono, że zawierają bar
dzo wiele starej substancji i podda
no je w 1993 r. ponownej konserwa
cji; obecnie wyglądają niezwykle 
pięknie. Ponad postaciami królew
skimi ciągnie się fryz wyobrażający 
Chrystusa z apostołami, w absydzie 
znajduje się malowidło z wyobraże
niem Drzewa Jessego. Pogrubienie

nieco odnalezionego detalu, a tak
że zachowane dawne jej widoki 
wskazują na późnośredniowieczną 
metrykę. Otóż przyzwyczailiśmy się 
do określania tej budowli - nieist
niejącej od 1849 r. - kaplicą. Tym
czasem odnalezione jej dolne frag
menty wskazywały na to, że był to, 
jak w Hartbergu, karner, a więc ro
dzaj bardzo rzadko występującej 
budowli (nie potrafię wskazać inne
go zachowanego w Polsce). Z tego 
powodu wydaje mi się, że zbyt po
chopnie zdecydowano zasypać od
słonięte mury i pokryć płytami gra
nitowymi, nawet bez zaznaczenia 
w terenie. Szkoda! Zapewne nie by
ło na to pieniędzy. Ale przecież go
spodarzem nie jest znów tak bar
dzo ubogie miasto, Wrocław...

Olgierd Czerner
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Królewski stolik
Do cenniejszych mebli w zbio

rach polskich można zaliczyć 
niewielki, okazjonalny stolik wykona

ny w Rzymie w 1788 r, pochodzący 
z łazienkowskiej kolekcji króla Stani
sława Augusta. Stolik jest okrągły, 
bogato rzeźbiony i złocony, wsparty 
na trzech esowato wygiętych no
gach, od góry ozdobionych glowa- 

stronie kompozycji widoczne są: 
spróchniały pień dębu z nową odro
ślą i nadlatujące kaczki. Obraz uj
muje potrójna mozaikowa rama 
składająca się z ornamentu mean
drowego, barwnej arabeski na 
słomkowym tle i przewiniętej, różo
wej wstążki, którą otacza powój - na 
tle czarnym. Górną krawędź mar

wzornika Giovanniego Battisty Pira- 
nesiego z 1769 r. Wiadomo, że za
mawiane przez króla dzieła sztuki 
musiaty spełniać określone funkcje 
i treści w artystycznym programie 
wnętrz monarszych rezydencji. Już 
współcześni nie mieli wątpliwości, że 
byk na blacie stolika - to aluzja do 
herbu Poniatowskich - Ciołek, w he
raldyce uznawany także za symbol 
odwagi, wspaniałości, potęgi pracy, 
służby... Unoszące się w powietrzu 
ptaki często traktowano w sztuce ja
ko przedstawienie pośrednictwa 
między niebem a ziemią, symbol

1.2. Królewski stolik (1)
i jego blat (2)

woli przekazywanej przez bóstwo. 
Dąb oznaczał najczęściej wiecz
ność, niezniszczalność, męstwo, 
odradzanie się. Całą scenę możemy 
zinterpretować jako duchowe odro
dzenie kraju (dąb) pod rządami Sta-

mi baranimi i laurowymi festonami, 
od dołu zakończonych zwierzęcymi 
kopytami. Nogi spina profilowany 
trawers, który wieńczy antykizowana 
waza-urna z pokrywą. Oskrzynienie 
mebla dekoruje rzeźbiony fryz z wici 
akantowej, ujęty w listwy z perełek. 
Fryz przerwany jest trzykrotnie me
dalionami z profilami antycznych ce
sarzy. Marmurowy blat stolika wy
pełnia kolorowa mozaika ze sceną 
przedstawiającą potężnego byka na 
tle rozległego krajobrazu. Po lewej

murowej płyty ujmuje listwa z brązu 
złoconego w formie perełek.

Stanisław August zamówił ten sto
lik w Rzymie, w warsztatach watykań
skich słynących już w XVII w. z prac 
wykonywanych w technice mozaiki. 
Autorem projektu kompozycji blatu 
jest malarz czeskiego pochodzenia 
Wenzel Peter, tworzący w Rzymie 
i specjalizujący się w tematyce ani- 
malistycznej, natomiast wykonawcą 
blatu byt Pompeo Ferrari. Elementy 
dekoracji oskrzyni zaczerpnięto ze 

nislawa Augusta (byk), któremu pa
tronuje opatrzność boska (ptaki). 
Forma stołu - to stylizowana inter
pretacja antycznych trójnogów, sto
łów ofiarnych, ołtarzy. Mają o tym 
przypominać głowy baranie przybra
ne wieńcami, zwierzęce zakończenia 
nóg i „starożytne” medaliony z profi
lami cesarzy, które także podkreślają 
odwieczne prawo króla do korony 
i związek monarchy z antycznymi 
władcami. Stosunkowo znaczna wy
sokość stolika (90 cm) nasuwa przy

puszczenie, że nie był on przewidzia
ny do ustawiania przy meblach do 
siedzenia, raczej przypadała mu rola 
mebla wolno stojącego.

Dzięki zachowanym inwentarzom 
Łazienek wiadomo, że stolik w 1795 
r. znajdował się w Gabinecie za Salą 
Kompanii w Pałacu na Wodzie 
(obecny Gabinet Portretowy). Tam 
też można go podziwiać obecnie. 
Może jednak zastanawiać, czy tak 
reprezentacyjny, bogato zdobiony 
i pełen symbolicznych treści mebel 
byt rzeczywiście przeznaczony do 
niewielkiego i skromnie dekorowa
nego wnętrza. Pamiętajmy, że in
wentarze spisywano w czasie naro
dowej katastrofy - trzeciego rozbioru 
Rzeczypospolitej. Na polecenie in
ternowanego w Grodnie monarchy 
jego najbardziej zaufani współpra
cownicy przewozili potajemnie 
z Zamku do Łazienek najcenniejsze 
dzieła sztuki, które król uważał za 
swoją prywatną własność. Tak gwał
towny napływ różnych przedmiotów 
musiat spowodować nieprzewidzia
ne zmiany w wystroju wnętrz pałacu. 
Stolik mógł pochodzić z wyposaże
nia ukończonych wcześniej aparta
mentów zamkowych (np. Sala Tro
nowa, Gabinet Monarchów), jednak 
data jego wykonania każę przypusz
czać, że byt przewidziany do wnętrz 
rozbudowywanego w tym czasie Pa
łacu na Wodzie. Może do Rotundy, 
gdzie na gości spoglądały wspólnie 
posągi i popiersia rzymskich cesarzy 
i polskich monarchów, lub do Sali 
Kompanii, którą współcześni odbie
rali jako Salę (świątynię) Salomona 
i gdzie kominki zdobione byty także 
włoską mozaiką. Zapewne dalsze 
badania archiwalne pozwolą do
kładniej ustalić miejsce przeznacze
nia, funkcję i symbolikę mebla. Na 
razie możemy cieszyć się z ogląda
nia dzieła sztuki dekoracyjnej naj
wyższej klasy, jednej z cenniejszych 
królewskich pamiątek.

Maciej Choynowski

Zachować ślady
Klub sympatyków Kolei z Wro

cławia apeluje do władz 
w sprawie związanej z planowaną 

renowacją dworca PKP w Oławie. 
Otóż w południowo-zachodnim na
rożniku budynku dworcowego, 
około 40 cm nad poziomem pero
nu nr 1, widnieją namalowane czar
ną farbą cyfry „26,3”. Jest to ozna
czenie kilometrażu z czasu powsta
nia pierwszej linii drogi żelaznej na 
Śląsku w 1842 r. Linia ta rozpoczy

nała się wówczas na Dworcu Gór
nośląskim przy obecnej ul. Małachow
skiego we Wrocławiu i w pierwszym 
etapie biegła do Oławy, a następ
nie w stronę Koźla przez Brzeg, 
Opole Zachodnie, Opole Główne 
i Gogolin. Znak na oławskim dwor
cu informuje więc, że Oława znaj
dowała się na 26,3 kilometrze od 
Wrocławia. Wrocławski Klub Sym
patyków Kolei proponuje zaakcen
towanie dziedzictwa historycznego

tej linii przez umieszczenie obok 
słabo czytelnego napisu dobrze wi
docznych cyfr (np. na tabliczce 
z mosiądzu) oraz odpowiedniej in
formacji dotyczącej zachowanego 
oznaczenia. W ten sposób, obok 
planowanego ustawienia na stacji 
Oława starego parowozu, będzie to 
już zespól świadczący o dziejach 
i rozwoju techniki kolejowej na Dol
nym Śląsku.

Redakcja popiera apel podpisa
ny przez prezesa Klubu p. Ryszar
da Boguszka, tym bardziej że 
w ostatnich latach bezpowrotnie gi
nie coraz więcej świadectw prze
szłości kolei w naszym kraju.
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Z okazji Europejskich Dni Dziedzic
twa Kulturowego oraz obchodów 
Roku Sztuki Romańskiej 20 październi

ka 2000 r. na Zamku Kazimierzowskim 
w Przemyślu odbyła się sesja naukowa 
poświęcona zabytkom architektury ro
mańskiej. W przedpołudniowej części 
spotkania jego uczestnicy wysłuchali 
dwóch wykładów. Dr Robert Kunkel, 
mówiąc na temat Europejskich inspira
cji w polskiej sztuce romańskiej prze
konywał zebranych, że owe inspiracje 
były wówczas raczej sumą wiedzy i do
świadczeń działających w Polsce bu
downiczych niż wykorzystywaniem naj
lepszych w Europie rozwiązań w tej 
dziedzinie poprzez ich naśladownic
two. Natomiast w wykładzie prof. Zbi
gniewa Pianowskiego Najstarsze bu
dowle romańskie. Problemy ekspozycji 
największe zainteresowanie wzbudziło 
omówienie najnowszych wyników ba
dań nad rotundą św. Mikołaja w Prze
myślu oraz przedstawienie wstępnych 
koncepcji udostępnienia tego zabytku 
do zwiedzania (.samą koncepcję moż
na już zaprezentować, ale do jej realiza
cji jeszcze daleko"). Niewątpliwą atrak
cją przemyskiej sesji była możliwość 
zwiedzenia reliktów tej romańskiej bu
dowli, mieszczącej się pod prezbite
rium pobliskiej katedry. Chętni dotarli 
tam tak, jak czynili to niegdyś nasi 
.żądni wiedzy o zabytkach przeszłości 
starożytnicy" oraz, jak czynią to na co 
dzień współcześni badacze po drabi
nie; objaśnień na miejscu udzielał prof. 
Pianowski.

Sesji towarzyszyła wystawa rysun
ków prof. Henryka Dąbrowskiego „Wi
zje rysunkowe pomników architektury 
romańskiej w krajobrazie polskim" oraz 
fotografii ukazujących rotundę św. Mi
kołaja. Ponadto odbyta się jeszcze pre
zentacja naszego miesięcznika oraz 
Kalendarza miłośnika zabytków 2001, 
a po południu spacer „Śladami archi

tektury romańskiej”, natomiast w dniu 
następnym wycieczka do Lwowa 
i zwiedzanie przemyskich zabytków ar
chitektury romańskiej. Organizatorami

Przemyśl ’2000
Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturo
wego w Przemyślu byty: Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami oddział w Prze
myślu oraz Miejski Ośrodek Kultury 
w Przemyślu, przy współpracy PTTK - 
oddział w Przemyślu, Archiwum Pań

wojewódzkim konserwatorem zabyt
ków w województwie podkarpackim, 
na temat potrzeb miasta w odniesie
niu do znajdujących się na jego tere
nie zabytków oraz niedawnej wizyty 
w tym mieście Generalnego Konser-

Zwiedzanie reliktów rotundy
(fot. Wojciech Przybyszewski)

stwowego w Przemyślu, Zarządu Głów
nego Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi i redakcji „Spotkań z Zabytkami”.

Przy okazji pobytu w Przemyślu re
dakcji udało się przeprowadzić krótką 
rozmowę z mgr. Mariuszem Czubą, 

watora Zabytków, mgr. Aleksandra 
Brody. - .Największym problemem, 
z jakim musimy się w najbliższym cza
sie zmierzyć - usłyszeliśmy - nie jest, 
oczywiście, kwestia ewentualnego 
udostępnienia dla zwiedzających ro

tundy św. Mikołaja, ale zmiana sposo
bu myślenia o zaniedbanych przez 
wiele lat zabytkach. Chociaż i ta pierw
sza sprawa, przy odpowiednim działa
niu, mogłaby uzyskać szerokie popar
cie i doczekać się realizacji, ale nieco 
inaczej, niż zrobiono to ostatnio we 
Wrocławiu, ponieważ każda z takich 
inicjatyw zawsze wymaga uwzględnia
nia w projektach warunków miejsco
wych. A te, jak wiemy, są w Przemyślu 
dość szczególne. Wracając do Stare
go Miasta - wymaga ono nie tyle na
szej troski o stan elewacji znajdujących 
się w nim budynków (prawda, że czę
sto od wielu lat nieremontowanych 
i zaniedbanych, a zamieszkanych 
przez ludzi, których nie stać na takie in
westycje), ile szybkich decyzji w spra
wie zmiany systemu ogrzewania w za
bytkowych domach: z węglowego na 
gazowe, podobnie jak zrobiono to 
w Krakowie, a także rozwiązania pro
blemów komunikacyjnych w mieście. 
Inaczej nie powstrzyma się powolnej 
degradacji środowiska i należącej do 
niego substancji zabytkowej. Trzeba 
pamiętać, że skala tego problemu jest 
poważna, gdyż zasób zabytkowych 
obiektów w Przemyślu jest bardzo du
ży, a miast z tak jednolicie zwartą zabu
dową, pokrywającą się niemal bez 
zmian z przedwojennymi granicami, 
nie mamy w Polsce zbyt wiele. Z kolei 
co do październikowej wizyty general
nego konserwatora, była ona potrzeb
na i pożyteczna. Na miejscu można 
było bowiem omówić wiele istotnych 
dla miasta problemów, ale nie na zasa
dzie nieustannego zgłaszania kolej
nych roszczeń finansowych, lecz 
wspólnego poszukiwania partnerów 
mogących włączyć się do realizacji 
nowych projektów. Patrząc realistycz
nie i kompleksowo na przedstawione 
kwestie, można będzie zrobić nie tylko 
więcej, lecz także z większą korzyścią 
i dla mieszkańców tego pięknego mia
sta, i dla przyjeżdżających do niego tu
rystów. "

Wojciech Przybyszewski

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tek 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 wpłata). Wpłaty na mi
nimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 
1 egz. 4,50 zł. Dla prenumeratorów zamawiających 
minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 
25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% 
droższa. Wszelkie informacje można uzyskać pod 
nr. teł. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li

stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumerato
ra oraz listonosze przyjmują przedpłaty w ter
minach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia 
następnego roku, do końca 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 obowiąz

ku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miej
sca zamieszkania prenumeratora lub jego sie
dziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
II kwartał 2001 r. przyjmowane są do 5 marca 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.



Andrzej Gutorski

TYLICZ 
w śniegu

Wieś Tylicz leży przy ujściu potoku 
Mochnaczka do Muszynki, 6 km 

na południowy, wschód od Krynicy. 
Przez pobliską Przetęcz Tylicką prowa
dzi! szlak handlowy z Węgier i z tego 
powodu w XIII w. powstała tu osada 
znana pod nazwą Ornawa; spalili ją 
Tatarzy w 1241 r. W 1363 r. uzyskała 
ona od Kazimierza Wielkiego prawa 
miejskie i nazwę Miastko (w dokumen
tach m. in. „Oppidum Novum"). Znaj
dował się tu sąd, miasto miało prawo 
składu i było opasane murami obron
nymi. Jednak w XVI w. nastąpił upadek 
Miastka i dopiero w 1612 r. odzyskało 
prawa nadane przez biskupa Piotra 
Tylickiego, na którego cześć po raz 
drugi zmieniono nazwę na Tylicz. 
W czasie konfederacji barskiej Tylicz 
odegrał znaczącą rolę - na stokach 
Jawora zachowały się ślady warowne
go obozu konfederatów. Tylicz utracił 
ostatecznie miejskie prawa po pierw
szej wojnie światowej. Z czasów loka
cji zachował się rynek i układ ulic 
z domami postawionymi w XIX w.

1. Prostokątny rynek - pozostałość 
po miejskich czasach Tylicza
2. Kościół śś. Piotra i Pawła z 1612 r„ 
przebudowany w XVIII-XIX w.
i klasycystyczna dzwonnica z herbem 
Tylicza
3. 4. Cerkiew, obecnie kościół śś. Kośmy 
i Damiana z 1743 r. (3) i jeden 
z nagrobków na przycerkiewnym 
cmentarzu z XVIII-XX w. (4)

(zdjęcia: Andrzej Gutorski)


