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NA OKŁADCE:

„Kolego! Chodź z nami budować Nową Hutę” 
- tak brzmi napis na plakacie W Dybczyńskie- 
go z 1950 r. Minęło już pół wieku od budowy 
socrealistycznego miasta pod Krakowem, któ
rego centrum znajduje się dziś pod ochroną 
konserwatorską (zob. s. 24).
(zb. Muzeum Plakatu w Wilanowie; fot. Janusz 
Opaska)
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Redakcja przedstawia

Zgodnie z zapowiedzią otwieramy w tym numerze nową 
rubrykę - SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW (s. 22). 
Będziemy w niej zamieszczać najlepsze opracowania ankiet, 
które stale napływają do redakcji. Będą one stanowić podsta
wę do przygotowania przez Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami niezwykle ważnego raportu o stanie zabytków w na
szym kraju na progu XXI w. Także do tego numeru dołącza
my ankietę z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie pod adre
sem redakcji.

Redakcja proponuje

Bieżący numer - to przede wszystkim prezentacja Nowej 
Huty (okl. s. I i s. 24) - socrealistycznego miasta, które mia
ło stać się przeciwwagą dla starego Krakowa. Tak się oczywi
ście nie stało, a centrum Nowej Huty uznano za zabytek 
i znajduje się pod konserwatorską ochroną. Ale także sam 
Kraków ma tradycje przemysłowe, które - niestety - nie za
wsze są dostrzegane (s. 28). To samo dotyczy dawnych - 
i jakże pięknych! - pieców na północy (s. 31 i okl. s. IV) oraz 
drewnianych cerkwi na południu Polski (s. 4). Trzecia, 
ostatnia część konkursu „Z wizytą w muzeum” na s. 40.

Redakcja zapowiada

W następnym numerze zapowiadamy interesujący artykuł 
z pogranicza archeologii i historii o rodowodzie Polaków, 
w którym - jak się okazuje - nie brak obcych, nie słowiań
skich śladów. Będzie także o zagadkowej wieży, nieznanym 
kościele, dolnośląskich cukrowniach oraz zaprosimy Czytel
ników do wędrówki po polskich dworach. Dwory będą tak
że jednym z głównych tematów numeru kwietniowego; po
znamy m.in. drogę, jaką przebył jeden z naszych Czytelni
ków od chwili podjęcia decyzji o zamieszkaniu w zniszczo
nym dworze do rozpoczęcia jego remontu.

UWAGA PRENUMERATORZY!
Jeszcze w tym miesiącu można dokonać jednorazowej 

opłaty za prenumeratę na cały 2002 r. po promocyjnej cenie 
60 zł (zob. s. 39; przekaz dołączony do numeru).
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Na zlecenie Zarządu Rewaloryzacji 
Zespołów Zabytkowych Krakowa 
opracowana została koncepcja kon
serwatorska planowanej w tym roku 
renowacji Kaplicy Zygmuntowskiej. 
Według konserwatorów największy 
problem stanowić będą wtórne na
warstwienia pochodzące z poprzed
nich konserwacji. Kaplica była kilka
krotnie poddawana zabiegom restau
racyjnym, główny kłopot stanowił pia
skowiec karpacki, z którego wykona
na jest okładzina ścian i kopuły. Ele
menty rzeźbiarskie ulegały destrukcji 
i już od XVIII w. zastępowano je ele
mentami gipsowymi, a ujednolicając 
kolorystykę wnętrza, używano róż
nych pobial. W czasie dawnych kon
serwacji nie radzono sobie z doborem 
właściwego materiału do uzupełniania 
ubytków, dlatego je zamalowywano. 
W czasie obecnej konserwacji wszyst
kie przemalowania powinny zostać 
usunięte. Podjęte prace przyniosą za
pewne wiele odkryć, które wzbogacą 
wiedzę o tym najwybitniejszym zabyt
ku sztuki renesansowej w Polsce.

Problemom ratowania drewnianych 
zabytków wykonanych tzw. techniką 
ryglową poświęcona była konferen
cja, która odbyła się w grudniu 
w Szczecinie. Wzięli w niej udział pol
scy i niemieccy konserwatorzy zabyt
ków, architekci, naukowcy i studenci. 
Referaty wygłosili m.in. Dieter Zender 
- krajowy konserwator zabytków Me
klemburgii i prof. Bogumiła J. Rouba 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Wśród zachowanych za
bytków budownictwa ryglowego 
w Polsce przeważają kościoły i o te 
dbają konserwatorzy oraz instytucje 
kościelne. Gorzej jest z domami 
mieszkalnymi zbudowanymi tą techni
ką, bowiem nie ma powszechnej 
świadomości o potrzebie ich ochrony. 
Użytkownicy wprowadzają często roz
maite zmiany, które niszczą charakter 
i strukturę zabytku. Na konferencji 
dyskutowana też była sprawa drew
nianych synagog. Okazuje się, że do 
dziś na terenie Polski nie pozostała 
ani jedna tego typu świątynia, choć 
jeszcze w XIX w. było ich 180.

Spośród wszystkich miast w Polsce 
we Wrocławiu zachowało się najwię
cej czynszowych kamienic; najstarsze 
pochodzą z początku XIX w. Mogłyby 
być chlubą i atrakcją turystyczną mia
sta, gdyby nie fakt, że podlegają po
stępującej destrukcji, m.in. spowodo
wanej powodzią w 1997 r. i są obecnie 
w bardzo złym stanie; niektóre nie by
ły remontowane od ponad stu lat. Bio- 
rąc pod uwagę ogromny koszt re
montu, na który nie stać miasta, wta- 
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dze przygotowały listę 97 budynków 
przeznaczonych do wyburzenia - ob
liczono, że jeśli koszt remontu prze
kracza 2,5 tys. zł za metr kwadratowy 
mieszkania, to taniej wyniesie zbudo
wanie nowego domu. W związku z tą 
decyzją już wkrótce wiele wrocław
skich ulic zmieni swój wygląd.

Podczas remontu ratusza w Namysło
wie w woj. opolskim odkryto dobrze 
zachowane ponad 600-letnie malowi
dła i elementy gotyckiego wystroju - 
ślepe ozdobne okna. Odsłonięto je na 
zewnątrz budynku, pod warstwami 
skowanego tynku. Ratusz w Namysło
wie pochodzi z XIV w. i na terenie Ślą

ska tylko on oraz dwa ratusze na Dol
nym Śląsku mają charakter gotycki. Te 

ostatnie, wobec dokonanego odkry
cia, nie mogą już konkurować z ratu
szem w Namysłowie ze względu na 
bogactwo odsłoniętych dekora- 

sta. Powinno być dokładnie przeba
dane, poddane konserwacji i odpo
wiednio wyeksponowane.

Wyremontowana została i oddana do 
użytku część wnętrz zamku w Bielsku- 
-Biatej, w których mieści się muzeum. 
Zakończone prace w westybulu 
(z szerokimi schodami i pięknym wy
strojem) przywróciły mu wygląd z XIX 
w., kiedy w zamku mieszkali książęta 
Sulkowscy. Odrestaurowano także 
pomieszczenia, w których mieścił się 
m.in. gabinet dyrektora, a teraz urzą
dzono w nich zbrojownię i pokój my
śliwski. W westybulu, zbrojowni i po
koju myśliwskim w czasie prac kon
serwatorskich natrafiono na dawne 
malowidła ścienne, ich fragmenty zo
stawiono w formie niezamalowanych 
odkrywek. Remont, którego koszt wy
niósł około 150 tys. zł, stanowi pierw
szy etap przywracania zamkowi 

cji i elementów architektonicz
nych. O jego wyjątkowej po
zycji w regionie zadecyduje 
odpowiednie wyekspono
wanie odkrytych malowi
deł i detali.

Zakończony 
został kolejny 
etap renowa
cji romań
skiej kolegia
ty w Tumie 
pod Łęczy
cą. Prace 
konserwator
skie trwają tu 
z przerwami 
od potowy

Zakończo
ne zostały 
prace 
konser
watorskie
przy ołtarzu 
głównym w ko
ściele św. Jana 
Chrzciciela w Myśli
borzu w woj. za
chodniopomorskim; 
prace trwały ponad 
trzy lata. Myśliborski 
ołtarz należy do najcen
niejszych zabytków

w Bielsku-Białej dawnej świet
ności; początki zamku sięgają 
XIV w. Wyremontowanie 

wszystkich pomiesz
czeń zamkowych 

zaplanowa
ne jest na 
okres około 

pięciu lat.

(rys. Małgorzata Tabaka)

w regionie, powstał w 1697 r. Wobec 
bardzo złego stanu zachowania pier
wotnych warstw malarskich dzieła, 
przeprowadzone prace konserwator
skie objęły całkowitą rekonstrukcję 
kolorystyki oraz złoceń ołtarza. Pod
stawę rekonstrukcji stanowiły liczne 
badania technologiczne wykonane na 
innych ołtarzach tego samego warsz
tatu oraz kwerenda archiwalna w Ber
linie, Poczdamie i Bielefeld.

Na wschodniej ścianie bloku daw
nych sukiennic w Brzegu na Opolsz- 
czyźnie, na murach jednego z budyn
ków w czasie prac renowacyjnych od
kryto późnogotycką blendę okienną 
oraz fryz z napisem w języku niemiec
kim. Pod tynkiem tego budynku znaj
dują się jeszcze inne malowidła, jed
nak aby ustalić datę ich powstania 
i nie zniszczyć umieszczonych nad ni
mi napisów, trzeba je sfotografować 
w podczerwieni. Brzeskie odkrycie 
jest cenne, ponieważ na Opolszczyź- 
nie jest bardzo mato zabytków gotyc
kiej architektury świeckiej, ponadto 
świadczy ono o dawnej metryce mia

ubieglego stulecia; kościół stoi na 
podlęczyckich błotach, co powoduje 
stałe zagrożenie zabytku. Obecny 
etap konserwacji objął prace przy ze
wnętrznych murach budowli wykona
nych z kamiennych ciosów, restaura
cję wieży północnej oraz zainstalowa
nie systemu odwadniającego i czujni
ków kontrolujących ruchy budynku. 
Kolejne prace prowadzone będą we 
wnętrzu kościoła - przy posadzce, 
polichromiach, stropie, portalu. 
W konserwacji kolegiaty w Tumie bio- 
rą udział specjaliści z Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz 
z Wojskowej Akademii Technicznej.

W ubiegłym roku część wnętrz zespo
łu klasztorno-palacowego w Rudach 
Wielkich w woj. śląskim została udo
stępniona turystom i pielgrzymom. 
Klasztor założyli w 1258 r. cystersi, 
w 1810 r. przestał istnieć, a rudzkie 
dobra przekazano świeckim książę
tom. W1945 r. cały zespól został splą
drowany i zniszczony przez Armię 
Czerwoną. W 1998 r. zapadła decyzja 

o przejęciu klasztoru przez diecezję 
gliwicką i natychmiast przystąpiono 
do odbudowy obiektu. Ze względu na 
brak odpowiednich funduszy prace 
przebiegają wolno, ale prowadzone 
są systematycznie. Planuje się, żeby 
w tym roku udostępnić najstarszą 
część klasztoru. Teraz zwraca uwagę 
zwiedzających pięknie utrzymany wi- 
rydarz, we wnętrzach zabytkowa cera
mika, stare zegary, freski. W przyszło
ści w pobliżu kompleksu klasztorno- 
-palacowego ma powstać zaplecze 
dla diecezjalnego sanktuarium Matki 
Bożej Pokornej.

W kościele św. Jakuba w Głuszynie 
pod Poznaniem znajdują się organy 
Friedricha Ladegasta, jednego z naj
wybitniejszych organmistrzów w XIX w. 
Ten cenny 16-gtosowy instrument jest 
mało znany, przyćmiła go bowiem sta
wa organów w poznańskiej farze. 
Obydwa zabytki są dziełem tego sa
mego organmistrza. Ladegast po zbu
dowaniu organów w farze zajął się bu
dową mniejszego instrumentu w ko
ściele gtuszyńskim, który byt wówczas 
filią parafii farnej. Organy w Głuszynie 
są obecnie w bardzo złym stanie - nie 
działa wiele mechanizmów, niektóre 
piszczałki zostały zniszczone przez 
drewnojady. Biorąc jednak przykład 
z poznańskiej fary, gdzie remont orga
nów właśnie dobiega końca, należało
by teraz zająć się organami w Głuszy
nie. Grupa entuzjastów z Poznańskie
go Towarzystwa Przyjaciół Fary myśli 
już o tym problemie, najtrudniejszą 
sprawą jest zdobycie funduszy na re
mont instrumentu.

Muzeum Narodowe w Krakowie ogło
siło plan wystaw na 2002 r. Oto niektó
re z nich: w lutym i marcu - „Ferdy
nand Ruszczyć 1870-1936. Życie 

i dzieło - wystawa monograficzna” 
(około 500 obiektów ukazujących 
twórczość malarską, graficzną, rysun
kową oraz dorobek scenograficzny 
i działalność społeczną artysty); od 
1 do 31 marca - „Grafika polska - 
w 90-tą rocznicę powstania Związku 
Polskich Artystów Plastyków” (wybór 
najlepszych 100 grafik z kolekcji 
ZPAP); od 23 kwietnia do 19 maja - 
„Francisco Goya - Cztery cykle gra
ficzne - Lekcja romantyzmu" (218 ry
cin pochodzących z kolekcji Feliksa 
Mangghi Jasieńskiego); od 8 czerwca 
do 25 sierpnia - „Fin-de-siecle w Kra
kowie" (głównie secesyjne plakaty za
projektowane przez najwybitniejszych 
artystów tego okresu, a wykonane 
przeważnie w technice barwnej lito
grafii, ponadto rzemiosło artystyczne, 
tkaniny, meble); w październiku 
i grudniu - „Leon Wyczółkowski - wy
stawa monograficzna" (około 400 
dzieł artysty - obrazów, rysunków, 
grafik, rzeźb, pochodzących z pol
skich kolekcji muzealnych; w 2002 r. 
przypada 150 rocznica urodzin L. Wy
czółkowskiego).
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości slużyty oraz kiedy i gdzie powsta
ły. Jednocześnie będziemy pomagać Czytelnikom w dokładniejszym 
poznaniu różnych dzieł sztuki, które mają w swoich zbiorach i nie po
trafią określić np. ich twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ce
ny itp. Przysyłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wy
łącznie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, 
co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja w porozu
mieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak najwięcej informa
cji i przedstawi je w tej rubryce.

„Zwracam się z prośbą o rozpoznanie 
i ewentualne podanie funkcji następują
cych tajemniczych dla mnie przedmio
tów: 1) kulista puszka o średnicy 9 cm, 
wykonana z posrebrzanej blachy (gru
bość 0,5 mm) otwierana na dwie równe 
części, połączone jednym zawiasem 
skrzydełkowym. IV punkcie biegunowym 
puszki znajduje się uszko do przewlecze
nia sznurka lub łańcuszka. Według mnie 
może to być puszka na etrog; 2) przed
miot wykonany z drewna, składający się 
z dwóch części, łączony sworzniami do 
złożenia w jedną płaszczyznę - rozwarcie 
karbowanych listewek ograniczone od 
dołu poprzeczną listewką."

Sylwester Rakowski 
Częstochowa

Przeznaczenie obu tych przedmiotów (ii. 
1 i 2) wydaje się nam (choć nie mamy co 
do tego całkowitej pewności) bardziej 
prozaiczne. Metalowy pojemnik służył, 
być może, do zaparzania herbaty w ja
kimś większym naczyniu (np. w dużym 
kotle). Przypomina on używane do dziś 

w tzw. kompletach turystycznych, moco
wane do czajniczka za pomocą łańcusz
ka lub żyłki, małe aluminiowe zaparzacz- 
ki, które, jak podaje dołączona do nich 
instrukcja, „w celu przygotowania herba
ty, przed umieszczeniem we wrzątku, na
leży wypełnić herbacianym suszem". Nie 
ma więc nic wspólnego z naczyniem na 
etrog, wykonywanym zawsze z niezwykłą 
starannością i z zachowaniem przyjętych

dla niego charakterystycznej formy i bo
gatego zdobnictwa.
Być może do dawnego wyposażenia 
kuchni należał również drugi z opisanych 
przyrządów. Czy nie jest to rodzaj zacisku 
do pierogów? Drewniane stolnice i watki 
do ciasta pojawiły się u nas dopiero pod 
koniec XIX w., ale niedługo po nich wpro
wadzono w kuchniach wiele innych urzą
dzeń mających ułatwić żmudną ręczną 
robotę, szczególnie tam, gdzie produko
wano większe ilości pożywienia.
Wracając do naczyń na etrog trzeba za
znaczyć, że stanowią one niezwykłą rzad
kość w zbiorach muzealnych, niewiele też 
zachowało się ich w rękach prywatnych. 
Służyły do zanoszenia specjalnego owo

cu cytrusowego etrog do bożnicy w cza
sie dorocznego święta Sukkot, obcho
dzonego przez wyznawców judaizmu we 
wrześniu lub październiku. W praktyce 
owocem tym byt pewien określony rodzaj 
cytryny, do gmin europejskich tradycyjnie 
sprowadzany z wyspy Kortu, zawinięty 
w bawełnę, by nie utracił świeżości i zapa
chu. Naczynia na etrog były niewielkie, 
lecz cenne. Zazwyczaj srebrne, często 

wewnątrz wyztacane, przypominały małe 
cukiernice z przykrywkami. Nadawano im 
kształt cytryny, granatu, gruszki, małego 
melona lub bliżej nieokreślonego egzo
tycznego owocu (II. 3). Więcej informacji 
na temat tych interesujących zabytków 
można znaleźć m.in. w artykule Izabeli 
Rejduch-Samkowej, który zamieściliśmy 
w „Spotkaniach z Zabytkami", nr 2,1990.

„Po wysłuchaniu w dniu 12 lipca 2001 r. 
audycji w radiu «Bis» postanowiłam do 
Was napisać. W moim domu znajdują 
się zabytki, które chcialabym zidentyfiko
wać. Pierwszy przedmiot - to lampa naf
towa, na której znajduje się znak (?), 
symbol (?), a może herb (?) - nie mogę 
go rozszyfrować. Kolejne przedmioty - 
to część zastawy stołowej (?), na którą 
składa się: sosjerka, półmisek z czerwo
ną obwódką i talerz. Nie ma w nich nic 
nadzwyczajnego, oprócz sygnatur znaj
dujących się na spodzie wymienionych 
naczyń. Nie potrafię ich odczytać. Czy 
możecie mi Państwo pomóc w tych 
sprawach? Jeśli tak, to z góry serdecznie 
dziękuję. Liczę na Waszą pomoc i z nie
cierpliwością oczekuję na odpowiedź. ”

Monika Troszczyńska 
Krotoszyn 

kretnego. Natomiast palnik (oznaczenie fa
bryczne na pokrętle; il. 5) jest wyrobem pol
skim z początku XX w. Być może dokład
niej jego wytwórcę będzie w stanie określić 
ktoś, kto posiada w swoich zbiorach po
dobny, rozpoznany już egzemplarz lub, co 
ważniejsze, specjalistyczną wiedzę na te
mat produkowanych w tym czasie palni
ków do lamp naftowych. A trzeba pamię
tać, że była to produkcja zróżnicowana, 
często masowa, podejmowana przez wie
le, niekiedy krótko funkcjonujących i zmie
niających profil zakładów wytwórczych.
Wreszcie sygnatury odrysowane z naczyń 
stołowych - są to oznaczenia fabryczne 
stosowane na wyrobach porcelanowych 
w latach drugiej wojny światowej przez wy
twórnie porcelany z południowych Niemiec. 
Największa z nich - to fabryka należąca do

Na temat lampy naftowej (il. 4) - z braku jej 
szczegółowego opisu, rysunku lub zdjęcia 
- nie możemy, niestety, napisać nic kon

spółki akcyjnej Lorenz Hutschenreuther 
w Selb w Bawarii (Porzellanfabrik L Hut- 
schenreuther), działająca pod tą firmą w la
tach 1857-1969 (il. 6), a następnie prze
kształcona w koncern Hutschenreuther AG 
- prawdziwy potentat na światowym rynku 
ceramiki użytkowej. Na jej ówczesną pro
dukcję składały się naczynia stołowe, por
celana hotelowa, wyroby ogniotrwałe 
i drobna galanteria. W1927 r. spółka zaku
piła działający od 1881 r. specjalistyczny 
zakład braci Bauscher w Weiden nad 
Waldnaabem (Porzellanfabrik Weiden 
Gebr. Bauschei), zajmujący się wytwarza
niem porcelany hotelowej (il. 7). Poza tym 
współpracowała z kilkoma mniejszymi wy
twórniami, wśród których była założona 
w 1889 r. fabryka porcelany w Stadtlengs
feld nad Feldą (Porzellanfabrik Stadtlengs
feld) - w czasie wojny produkująca niemal 
wyłącznie tanią ceramikę użytkową, głów
nie naczynia dla stołówek i hoteli (II. 8). Za
pewne opisane w liście naczynia są pozo
stałością po takim, pochodzącym z lat 
1939-1945, porcelanowym garniturze.
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Drewniane cerkwie
- wspólne dziedzictwo

JAN KUREK

onad dziesięć lat temu „Spotkania z Zabytkami” 
(nr 5, 1990) zamieściły pierwszą relację z prac 

Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem niżej podpisane
go. Od tego czasu wiele zmieniło się na korzyść tych za
bytków, ale czasem, niestety, także na ich niekorzyść. 
W badaniach drewnianej architektury cerkiewnej przez 
kilka lat ograniczano się głównie do terenu Polski Połu
dniowo-Wschodniej, organizując wakacyjne obozy nauko
we, w trakcie których zbierano dokumentację rysunkową, 
fotograficzną i filmową, przede wszystkim drewnianych 
cerkwi i dzwonnic, rozmawiano z mieszkańcami oraz po
znawano kulturę i specyfikę regionu. Systematycznymi ba
daniami objęto przede wszystkim teren ówczesnego woje
wództwa przemyskiego, a w wyborze obiektów do inwen
taryzacji szczegółowych kierowano się sugestiami woje
wódzkiego konserwatora zabytków w Przemyślu. Wiele 
pomocy oraz cennych uwag i rad udzielali nam wówczas 
panowie: Jerzy Tur (kierownik Regionalnego Ośrodka 
Dokumentacji Zabytków w Rzeszowie) i Jarosław Giemza 
(obecny kierownik Działu Sztuki Cerkiewnej w Muzeum- 
-Zamku w Łańcucie). Pierwszym efektem badań terenu 
było wydanie kolorowego albumu z blisko 50 fotografia
mi i akwarelami oraz krótką charakterystyką terenu i ba
danych obiektów (J. Kurek, Drewniane cerkwie ziemi prze
myskiej, Kraków 1992). Zebrany materiał badawczy stal 
się podstawą analizy konstrukcji i form cerkiewnych, 
a sformułowane wnioski i opracowane typologie mogą 
być wykorzystane w badaniach innych obszarów.

Na terenie ziemi przemyskiej zachowało się blisko 60 
drewnianych cerkwi, zróżnicowanych formalnie i kon
strukcyjnie. Różnorodność ta jest efektem nawarstwiania 
się różnych wpływów i ich wzajemnego przemieszania do 
tego stopnia, że czasem w jednym obiekcie (w wyniku ko
lejnych remontów i przebudów) egzystują formy o rozma
itych rodowodach, np. cerkwie w Gorajcu, Zukowie-Ko- 
walówce i Zmijowiskach. Nadto zdarzało się, że po kolej
nej przebudowie cerkiew całkowicie zmieniała swoją for
mę, np. cerkwie w Opace i Bruśnie Nowym. Tereny daw
nego województwa przemyskiego są bardziej zróżnicowa
ne krajobrazowo niż kulturowo, z wyjątkiem Pogórza, 
gdzie wyróżnić można grupy cerkwi wieżowych i cerkwi 
dachowych, z baniastymi wieżyczkami - zbliżonych w ze
wnętrznym i wewnętrznym uformowaniu do kościołów. 
Jednocześnie obserwujemy fakt występowania cerkwi 
szczytowych (ze zwieńczeniami w formie, łamanego lub 
nie, dachu namiotowego - piramidalnego), określanych ja
ko bojkowskie - od Kruhela Wielkiego po Radruż i Wer- 
chratą oraz w rejonie Leżachowa i Rudki. Wydaje się, że 

formy te są na tym terenie starsze od cerkwi jedno- i trój- 
kopułowych, częściej spotykanych w Zamojskiem. Wła
śnie to przemieszanie różnych form przekryć i zwieńczeń 
cerkiewnych stanowi o oryginalności i bogactwie tej archi
tektury.

W porównaniu do stanu drewnianej architektury cer
kiewnej w Przemyskiem sprzed lat dziesięciu obecnie od
notować można pewne korzystne zmiany. Dzięki stara
niom służb konserwatorskich, Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami oraz grona zapaleńców - sympatyków tej ar
chitektury, odrestaurowano bądź tymczasowo zabezpie
czono cerkwie w: Chotyńcu, Łukawcu, Łuczycach, Mięki- 
szu Starym, Babicach, Rudce, Kruhelu Wielkim, Zmijowi
skach i Wólce Zmijowskiej. Zachwyt budzi zwłaszcza ze
spół cerkiewny w Chotyńcu - dodatkowo wzbogacony od
restaurowanym ikonostasem i piękną dzwonnicą przenie
sioną z Torek - oddany w użytkowanie miejscowej wspól
nocie ukraińskiej. Niestety, są również straty. Ponad rok 
temu zawaliła się unikatowa, wysmukła dzwonnica w Po- 
ździaczu, runęła kopula nieużytkowanej cerkwi w Krowi- 
cy Samej. Z braku funduszy przeciąga się remont (z czę
ściową rekonstrukcją) bardzo interesującej cerkwi w Go
rajcu, która w wyniku przeprowadzonych badań uznana 
została za starszą niż dotąd sądzono. Zdarza się również, 
że użytkujące cerkwie parafie rzymskokatolickie „wzboga
cają” ich wnętrza nowymi boazeriami bądź też „odświeża
ją” ikonostasy bez konserwatorskiego nadzoru.

Do podstawowych działań konserwatorskj.ch podejmo
wanych w zależności od potrzeb w drewnianych cer
kwiach należą: zabezpieczanie, restauracja i rekonstrukcja. 
Prace zabezpieczające mają na celu powstrzymanie degra
dacji materiałów i konstrukcji do czasu podjęcia innych 
decyzji i działań konserwatorskich. Zabezpieczać można 
np. przed zamakaniem elementów konstrukcji i wykończe
nia, przed włamaniem oraz przed przypadkowym poża
rem; trudniej o to, gdy mamy do czynienia z podpalenia
mi (np. cerkiew w Łukawcu). Prace restauratorskie, w za
leżności od potrzeb obejmują konserwację skorodowanych 
biologicznie poszczególnych elementów drewnianej kon
strukcji i detalu, uzupełnianie (tzw. flekowanie) ubytków 
w elementach drewnianych, wymianę całkowicie zniszczo
nych elementów konstrukcji oraz przenoszenie poszcze
gólnych części elementów drewnianych (np. z cennymi 
polichromiami) bądź całego obiektu na inny podkład lub 
w inne miejsce. Odrębnym problemem jest rekonstruowa
nie poszczególnych elementów architektoniczno-budowla
nych bądź też całych obiektów. Na tym obszarze dokona
no jedynie kilku częściowych rekonstrukcji np. stropu nad 
babińcem cerkwi w Chotyńcu, pewnych fragmentów cer
kwi w Łukawcu, pierwotnego kształtu nawy cerkwi w Go
rajcu.
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Odpowiednie użytkowanie budowli cerkiewnych po
zwala na zapewnienie im właściwej opieki, gwarantującej 
przeprowadzanie niezbędnych konserwacji i remontów 
bieżących we właściwym terminie. W zasadzie kryteria ta
kie spełniane są w wypadku świątyń użytkowanych przez 
Cerkiew prawosławną i greckokatolicką oraz przez Ko
ściół rzymskokatolicki, choć i tutaj zdarzają się niechlubne 
wyjątki, gdy samowola użytkownika prowadzi do ingeren
cji w zabytkową strukturę budowli i jej wystrój (np. w Bor- 
chowie, Poździaczu, Lipie). Podobna jest też sytuacja cer

1. Wola Wielka - otoczony kamiennym murem zespól 
cerkwi i dzwonnicy z 1755 r.
2. Chlopiatyn - trójkoputowa cerkiew z 1864 r.
3. Zaniedbana i opuszczona cerkiew w Krasicach (1890?)

kwi użytkowanych jako muzea (Radruż, Ulucz, 
Rosolin, Grąziowa). Znacznie gorzej wygląda jed
nak sytuacja obiektów pozbawionych stałej opieki 
i systematycznego użytkowania. W takim wypadku 
nawet obiekty już restaurowane w latach sześć
dziesiątych XX w. obecnie wymagają ponownego 
remontu (Piątkowa). A cóż powiedzieć o budow
lach kompletnie pozbawionych odpowiedniego 
nadzoru i opieki, jak np. w Cewkowie, Miękiszu 
Starym, Babicach, dla których, mimo starań miej
scowego konserwatora zabytków, trudno znaleźć 
użytkownika?

Wydaje się, że szansą dla wielu zabytków mo
głoby być włączenie ich w regionalne trasy tury
styczne (z zapewnieniem odpowiedniej informacji, 
reklamy i zaplecza usługowego), co stworzyłoby 
dodatkową szansę rozwoju dla wielu gmin. Nieste
ty, w dalszym ciągu brak jest skoordynowanych 
działań polityków i administracji różnych szczebli. 
Jednakże brak funduszy nie może być tu przekonu
jącym usprawiedliwieniem. Trzeba bowiem przy
pomnieć, że ciągle jeszcze nie wykorzystuje się 
w pełni różnych funduszy pomocowych - zwłasz
cza z Unii Europejskiej. Na razie pozostaje więc,
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4. Radruż - cerkiew z 1580 r., obecnie muzeum
5. Odbudowana po dwóch podpaleniach 
cerkiew w Lukawcu (1701 lub 1883 r.)
6. Odrestaurowana cerkiew w Chotyńcu (1613) 
oraz dzwonnica (1671?) przeniesiona z Torek

(zdjęcia: Jan Kurek)

w miarę przydzielanych centralnie środ
ków, dokumentowanie wszystkich cen
nych obiektów (inwentaryzacje architek
toniczne, dokumentacje opisowe i foto- 
graficzno-rysunkowe - tzw. białe karty 
konserwatorskie), a także tworzenie bazy 
dokumentacji elektronicznej - kompute
rowej oraz wciąganie ich na listę zabyt
ków architektury i sztuki. Pozwoli to na 
uratowanie określonego przekazu o po
szczególnych budowlach i ich wyposaże
niu, który mógłby służyć następnym po
koleniom badaczy, a w skrajnych wypad
kach umożliwiłby odtworzenie obiektów 
ulegających z różnych przyczyn zniszcze
niu, jak np. miało to miejsce w Krako- 
wie-Woli Justowskiej, gdzie, dzięki posia
danym archiwaliom, z powodzeniem od
budowano spalony kościółek drewniany.

Jan Kurek



Sylwetki

Profesor Janusz Durko
- rozmowa z Jubilatem

| Przez Warszawę na początku 
grudnia ubiegłego roku przetoczyła 
się fala imprez związanych z Pana 
nadzwyczajnym jubileuszem. Być 
w Polsce przez 50 lat dyrektorem 
jednej instytucji - Muzeum Histo
rycznego m.st. Warszawy, a do tego 
człowiekiem łubianym, docenionym 
i szanowanym - to rzadkość. Wi
działam, jak dekorowano Pana 
Krzyżem Wielkim Orderu Odrodze
nia Polski, jak słowa pochwał wy
głaszali najwyżsi urzędnicy pań
stwowi i samorządowi, ale też wi
działam, jak tłum ludzi ze wzruszo
nymi twarzami składał Panu gratu
lacje i wręczał kwiaty. Jak to się ro
bi, Panie Profesorze, jaka jest Pana 
tajemnica?

- To proste. Trzeba kochać to, co 
się robi i robić swoje, a także lubić 
ludzi i słuchać tego, co do nas mó
wią. Poza tym w muzealnictwie wie
loletnie dyrektorowanie nie jest 
czymś wyjątkowym, bowiem dzie
dziny tej nie sposób nauczyć się 
z podręcznika, podstawą jest tu wie
loletnie doświadczenie.

| Profesor Stanisław Lorentz, 
znany jako człowiek wymagający 
i bezkompromisowy, we wspo
mnieniu opublikowanym w „Kro
nice Warszawy” z 1987 r. pisał 
o Panu: „Zastanawia mnie czło
wiek, który potrafił w ciągu zaled
wie kilku lat nie tylko odbudować 
całą pierzeję Rynku, ale już

(fot. Juliusz L. Englert)
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w 1955 roku otworzyć w tych połączonych 11 ka
mieniczkach doskonałe muzeum, obejmujące 60 sal 
wystawowych. Należałoby sądzić, że musi być czło
wiekiem o niezwykłej energii, wyładowującym się 
w toku działania, może nawet wybuchowym, po 
dyktatorsku realizującym swe postanowienia. Tym
czasem Janusz Durko działa nie spontanicznie, lecz 
zgodnie z głęboko przemyślanym programem, jest 
grzeczny, ale nieustępliwy, życzliwy dla ludzi, ale 
bardzo wymagający; jest spokojny, pogodny, ale 
nieobojętny”.

- Miałem zaszczyt współpracować z prof. Lorent
zem w wielu sprawach: w odbudowie Zamku Królew
skiego (jako członek Komisji Naukowej Obywatel
skiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego 
w Warszawie), w działalności Polskiego Komitetu 
ICOM (któremu sekretarzowałem przez 15 lat), 
w tworzeniu koncepcji muzealnictwa na Mazowszu, 
w rozlicznych radach muzealnych, w Radzie Ochrony 
Dóbr Kultury, w wielu radach redakcyjnych, a i po 
prostu na co dzień. Była to prawdziwa szkoła muzeal
nictwa, a także szkoła pasji w działaniu. Tej uczyłem 
się i od innych znakomitych postaci: od Arnolda Szyf
mana, z którym przez 10 lat tworzyliśmy razem Mu
zeum Teatralne, początkowo jako oddział Muzeum 
Historycznego, i od Jerzego Waldorffa, z którym 
przez 25 lat współpracowałem przy ratowaniu zabyt
ków Starych Powązek.

Wracając do prof. Lorentza: to on, jako dyrektor 
Muzeum Narodowego, w 1936 r. zaprojektował Mu
zeum Dawnej Warszawy, a prezydent Starzyński za
aprobował umiejscowienie tego muzeum na Rynku 
Starego Miasta. W tym celu wydzielone zostały ze 
zbiorów Muzeum Narodowego wszystkie varsaviana 
i zakupione trzy kamieniczki (Baryczków, Schlichtin- 
gowska i „Pod Murzynkiem”). Muzeum miało być 
otwarte w 1940 r. ...

fl Po wojnie powrócono do tego zamysłu.
- Istotnie. W 1948 r. uchwałą Prezydium Zarządu 

Miejskiego powołano do życia Muzeum Historyczne 
m.st. Warszawy z siedzibą w jedynej odbudowanej na 
Rynku kamienicy „Pod Murzynkiem”. 1 grudnia 1951 
r. zostałem jego dyrektorem.

B Romantyczne początki...
- Raczej traumatyczne. Całe Stare Miasto w ruinie, 

wypalone i częściowo zburzone wszystkie kamieniczki 
czterech stron Rynku, dojście do Muzeum wydeptaną 
ścieżką przez gruzy, kraczące wrony od czasu do cza
su ukazujące się w czeluściach okien i martwa cisza - 
oto obraz ówczesnego serca starej Warszawy. Grobo
wiec miasta.

B To już obraz znany większości z nas tylko z fil
mów, a zwłaszcza z przejmującego dokumentu pt. 
„A jednak Warszawa”, wyświetlanego od lat dla zwie
dzających Muzeum w malutkiej salce projekcyjnej...

- Romantyczne zaś było inne doświadczenie tamte
go czasu. Oto w ciągu jedynie półtora roku (w tym 
dwie zimy!) odbudowane Stare Miasto przywrócone 
zostało życiu już w 1953 r. Jakże słusznie wpisano je 
w 1980 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultural
nego UNESCO! Mimo że z autentycznych jego ele
mentów udało się ocalić zaledwie osiem stropów 
drewnianych z XVII i XVIII w., wnękę gotycką w sie
ni domu nr 40, kratę metalową przy numerze 38. 
Odkryte w czasie odbudowy polichromie przedsta
wiające św. Jerzego na białym koniu oraz św. Barbarę 
i pochód rycerzy zniszczone zostały przy odgruzowy
waniu, ale zanim to nastąpiło, udało się zrobić ich ko
pie, i są w ekspozycji muzealnej.

B I od tego czasu Muzeum rozpoczęło działalność?
- Ale skądże, dużo wcześniej! Wraz z małym, ale 

wspaniałym zespołem pracowników w latach 1952- 
-1954 zorganizowaliśmy 21 wystaw w kamienicy 
„Pod Murzynkiem”, a także w półtora roku opraco
wany został scenariusz stałej ekspozycji dla 64 sal 
muzealnych. Osobą, która natchnęła mnie wizją 
kształtu przyszłego Muzeum Historycznego, był wy
bitny historyk sztuki Michał Walicki. Jego nowator
ska koncepcja była tak sugestywna, że realizację opra
wy plastycznej postanowiłem powierzyć dwóm wy
bitnym artystom: Stanisławowi Zamecznikowi i Ja
nowi Kosińskiemu. Swoim talentem służyli Muzeum 
nie tylko przy tworzeniu ekspozycji stałej („Siedem 
wieków Warszawy”), ale i wielu spośród jej towarzy
szących 450 wystaw czasowych. Dla podkreślenia za
sług tych artystów wspomnę, że UNESCO w końcu 
lat osiemdziesiątych minionego wieku uznało nasze 
Muzeum za jedno z 37 na świecie, które stworzyły 
wzorzec do naśladowania pod względem oryginalno
ści swego stylu.

B Wróćmy jednak do początków. Skąd Muzeum 
brało eksponaty w mieście doszczętnie zniszczonym 
podczas powstania warszawskiego?

- Pierwsza wystawa w 1952 r. stanowiła plon takie
go oto apelu, który wywiesiliśmy na Starówce: 
„Przedmiot pozornie bezwartościowy może przydać się 
bardzo. Znalezione w gruzach stare skorupy garnków, 
szkło, żelastwo, kafle zwłaszcza zdobione, monety - 
nie niszcz, odłóż na bok, przynieś lub daj znać do Mu
zeum Warszawy”. Apel spotkał się ze zrozumieniem. 
Wystawie nadaliśmy tytuł „Znaleziska z terenu Stare
go i Nowego Miasta”.
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Naprawdę trudne to były początki. W 1951 r. księ
ga inwentarzowa liczyła 159 obiektów! Obecnie, wraz 
z oddziałami (Muzeum Woli, Muzeum Drukarstwa, 
Muzeum Powstania Warszawskiego), liczy ich około 
270 tysięcy i, co znamienne, jedna trzecia obiektów 
pochodzi z darów! W tym tak cenne, jak kolekcja dr. 
Ludwika Gocla (niepowtarzalny zbiór z czasów po
wstania listopadowego i Wielkiej Emigracji), gen. Ju
liusza Rómmla (militaria), Phulla (biżuteria patrio
tyczna z powstania styczniowego 1863 r.), Klingera 
(pamiątki z pierwszej wojny światowej), fotografie 
Zofii Chomętowskiej i Sylwestra Krisa Brauna (War
szawa 1944/1945 i powstanie warszawskie) czy boga
ty zbiór platerów z zapisu Wysiadeckiego.

9 Zbiory, ekspozycja stała, wspaniałe, pamiętne 
wystawy. Wymieńmy te największe: „100-lecie Po
wstania Styczniowego” (1963 r.), „Varsaviana w zbio
rach drezdeńskich” (1965 r.), „Portrety osobistos'ci 
i mieszkańców Warszawy” (1986 r.), „Brązownictwo 
warszawskie XIX-XX” (1996 r.), „Architektura War
szawy w malarstwie i grafice” (1996 r.). Ale to nie 
wszystko. Prezydent Aleksander Kwasniewski w swo
im lis'cie gratulacyjnym z okazji Jubileuszu określił kie
rowaną przez Pana placówkę jako „pracujący nieza
wodnym rytmem naukowo-muzealny kombinat”.

- Dodałbym tu jeszcze kilka znaczących wystaw 
zorganizowanych przez nas za granicą, począwszy od 
stałej ekspozycji w kazamatach Spielberga w Brnie, 
poświęconej więzionym tam w XIX w. Polakom (1960 
r.), przez rzymską wystawę „Warszawa i Włosi w War
szawie” (1966 r.), wenecką (wspólnie z Muzeum Na
rodowym) „Od Bellotta do Chopina - Warszawa w la
tach 1764-1830” (1985 r.), ateńską „Portret Warszaw
ski” (1990 r.) i w Dusseldorfie „Warszawa w malar
stwie i grafice XVII-XX w.” (1990 r.). Przyjmowali
śmy też i my ważne i piękne wystawy muzeów zagra
nicznych, z którymi współpracujemy od lat.

Poza tym trwa, jak w każdym muzeum, mrówcza 
praca codzienna: opracowywanie zbiorów, konserwa
cja, biblioteka i archiwum, no i praca oświatowa. 
Chlubimy się 250 publikacjami, z których najważniej
sza - to siedmiotomowa Bibliografia Warszawy obej
mująca okres 1795-1954, a najpiękniejsza - to Album 
Warszawy - Obraz miasta w zbiorach Muzeum Histo
rycznego. Chlubimy się też 40-letnią już współpracą 
z Warszawską Operą Kameralną, której znakomite 
koncerty organizowane są w sali ekspozycyjnej spe
cjalnie na ten cel przeznaczonej, utrzymywanej w sty
lu pierwszej połowy XIX w.

■ A za co Pan został HOMO VARSAVIENSIS 
1987, za pracę zawodową czy społeczną?

- Sam nie wiem. Te sprawy się przenikają. Przecież 
dorobek duchowy utrwalony materialnie - to nasz 
człowieczy wyróżnik. Pracując konsekwentnie dla za
chowania lub odtworzenia tego dorobku, nie sposób 
godzić się z jego niszczeniem, na które jest skazany nie 
tylko przez wojny i upływ czasu, ale i przez ignoran
cję. Dlatego nigdy nie odmawiałem współpracy tym, 
którzy chcieli ratować lub chronić coś cennego, istot
nego dla kultury narodowej, dla naszego dziedzictwa. 
A było tego wiele.

9 Działał Pan w ICOM-ie, Komitecie Powązkow
skim, Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, a także był 
Pan prezesem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

- Tak, po prof. Wiktorze Zinie, przez dwie kaden
cje, w latach 1982-1989 kierowałem pracami TOnZ. 
Spotkałem tam ludzi ofiarnych i bezinteresownych, 
i to nie tylko w Warszawie, ale i na odległej prowincji. 
Podejmowaliśmy wiele interwencji, a także prac ra
towniczych. Osobiście bardzo zaangażowałem się 
w podniesienie z ruiny willi Struvego w Warszawie 
przy ul. Pięknej 44a. Wszak protoplasta współczesne
go TOnZ - Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Prze
szłości działające w latach 1906-1939 było właścicie
lem kamienicy Baryczków, która obecnie należy do 
Muzeum Historycznego. Uznałem, że mam obowią
zek zrobić wszystko, aby TOnZ miał godną swojej hi
storii i swojej działalności siedzibę. Nie było to łatwe, 
ale się udało! Za moich kadencji działała w TOnZ Ko
misja do Spraw Znaku Pamięci „Umschlagplatz” pod 
kierunkiem prof. Gieysztora. Zrealizowała ona 
w Warszawie Mur-Pomnik i Trakt Pamięci Męczeń
stwa i Walki Żydów w latach 1940-1943. Wśród in
nych zespołów aktywnością i zaangażowaniem wyróż
niała się Społeczna Komisja Opieki nad Zabytkami 
Sztuki Cerkiewnej, bez działalności której wiele zabyt
kowych obiektów dzisiaj już by nie istniało.

Praca społeczna w ogóle, a w ochronie dziedzictwa 
zwłaszcza, jest trudna, mało wdzięczna i z reguły nie
doceniana. Przyczyn tego ostatniego nie mogę pojąć. 
Przecież to najlepsza szkoła obywatelska! Władzy każ
dej opcji doradzałbym chronić ją i wspierać jak coś 
cennego i jakże pożytecznego. Zwłaszcza w państwie, 
które ma coraz mniej środków na kulturę.

9 1 jeszcze pytanie pro domo sua. Czy Pan czytuje 
„Spotkania z Zabytkami”?

- Oczywiście, od zawsze i z satysfakcją. To pismo 
uczy widzieć i doceniać ponadczasową wartość naro
dowych pamiątek przeszłości. Życzę z całego serca 
Redakcji i Wydawcy, aby pismo nie ucierpiało z powo
du „dziury budżetowej”.

Rozmawiała: Ewa Mockałto
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

rezultacie pierwszego rozbio
ru w 1772 r. Rzeczpospolita 
utraciła - bezpowrotnie, jak 
się później miało okazać - na 

rzecz Rosji szmat ziem na północnym 
wschodzie. Polskie Inflanty z Rzeczycą 
i Dyneburgiem (obecnie Daugavpils) oraz 
ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego 
z Polockiem, Witebskiem, Orszą i Mohyle
wem, włączone zostały do państwa carów, 
a caryca Katarzyna II - „Semiramida Pół
nocy”, przy aplauzie europejskich propa
gatorów postępu w rodzaju Woltera czy 
Rousseau, przystąpiła do budowania no
wego ładu na ziemiach „wyzwolonych” 
spod niszczycielskiego wpływu polskiej 
anarchii. Intencją zarówno „filozofki na 
tronie”, jak i jej namiestnika na ziemiach

świeżo nabytych, grafa Zachara Czerny- 
szewa, było jak najszybsze zatarcie zna
mion polskiej państwowości, zmniejszenie 
znaczenia Kościoła katolickiego i osłabie
nie związków z Polakami za zachodnim 
kordonem. Jak pisała caryca w jednym 
z poufnych rozkazów: „wymienione pro
wincje należy w najłagodniejszy sposób do
prowadzić do zrusyfikowania, a zwłaszcza 
do tego, aby nie patrzyły na nas wilkiem”.

Nowe władze chciały tak urządzić no
wo zdobytą przestrzeń, aby podróżny 
wjeżdżający w granice Rosji od strony Rze
czypospolitej od razu mógł doświadczyć 
korzystnej zmiany, i nie miał wątpliwości, 
że znajduje się w państwie „przyjaciółki fi
lozofów”, władczyni ceniącej klasyczną 
harmonię. Budowane wówczas tzw. jekate- 
rińskie aleje tworzyły regularną siatkę 
traktów prostych, szerokich na osiem sąż
ni (17 m), wzdłuż których biegły rowy od
wadniające i rosły podwójne szpalery gęsto 
sadzonych drzew, całkowicie przysłaniają
cych podróżującemu krajobraz. Katarzyna, 
od której imienia wzięła się nazwa tych 
dróg, była nimi zachwycona, twierdziła, że 
przypominają jej aleje parkowe. Również 
następcy carycy uznawali je za ideał godny

kresy
rozpowszechnienia w innych guberniach 
zachodniej Rosji. Na Białorusi sadzono 
wzdłuż dróg brzozy, na Ukrainie aż do cza
sów rewolucji bolszewickiej wielką popu
larnością cieszyły się rozpowszechnione 
tam w drugiej połowie XIX w. włoskie to
pole oraz drzewa owocowe. Tak urządzo
nym drogom towarzyszyły stacje pocztowe 
i zajazdy, rozmieszczone co około 20 
wiorst (wiorsta = 1067 m).

Znacznie większe zmiany i „porządki” 
zaplanowano jednak w miastach. Przede 
wszystkim podjęto militaryzację nowo 
zdobytych ziem, planując wzdłuż Dniepru 
i Dźwiny budowę bastionowych twierdz 
w Mohylewie, Bychowie, Rohaczowie, Po- 
łocku i Dyneburgu. Zrezygnowano z ich 
realizacji po kolejnych rozbiorach Rzeczy

pospolitej, kiedy zachodnia granica impe
rium została przesunięta jeszcze dalej na 
zachód. Efektem realizacji tych planów po
została wybudowana w XIX w. twierdza 
w Dyneburgu. Na większą skalę natomiast 
zrealizowano zamiar regulacji planów 
urbanistycznych miast, tworząc geome
tryczną siatkę ulic przecinających się pod 
kątem prostym lub promieniście wybiega
jących z centralnego placu. Wprowadzając 
ten klasyczny porządek do serca historycz
nych miast, w których często prosty odci
nek ulicy był rzadkością, oszczędzano jedy
nie budynki murowane, a więc kościoły, 
klasztory, zamki i ratusze; zabudowę drew
nianą, która stanowiła zwykle około 95% 
miejskiej substancji, „kształtowano” do
wolnie. W oczyszczonych w ten sposób 
kwartałach wznoszono gmachy guberna- 
torskie, budynki administracji rządowej, 
koszary, odwachy.

Szybko też przystąpiono do eliminacji 
Kościoła katolickiego i greckokatolickiego, 
uznawanych za ostoję polskości i cywilizacji 
łacińskiej. Najdobitniejszym tego przeja
wem było przejmowanie łacińskich świątyń 
i adaptowanie ich, po niewielkich zmianach 
architektonicznych (najczęściej dodawano 
centralną kopułę na okrągłym tamburze), 
na cerkwie prawosławne oraz likwidowanie 
zgromadzeń klasztornych. Wojciech Bober- 
ski w artykule Architektura ziem I zaboru 
rosyjskiego pisze, że pierwszą ofiarą adapta
cji architektury łacińskiej na cerkiew była 
górująca ponad Witebskiem bazyliańska ka
tedra. Przytacza też wymowną statystykę 
spadku liczby klasztorów męskich na tych 
ziemiach po kolejnych kasatach: w 1772 r. 
było ich 37, w 1832 r., po upadku powsta
nia listopadowego - 15, po upadku powsta
nia styczniowego - 3, a w 1901 r. działało 
tylko jedno męskie zgromadzenie łacińskie, 
klasztor dominikanów w Agłonie na obsza
rze Inflant Polskich.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

1. Budynek stacji pocztowej i ruina 
towarzyszącej jej stajni przy drodze 
Mohylew-Orsza
2. Teren zamku w Bychowie - za drzewami 
widoczna baszta, a obok porzucone 
instalacje przemysłowe
3. Orsza - tyle pozostało z klasztoru 
bazylianów
4.5. Ruiny w Smolanach: kościół 
dominikański (4) i zamek (5)
6. Fasada katedry w Mohylewie

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

W rezultacie ponad dwuwiekowych 
prześladowań budowle świadczące o daw
nej przynależności ziem pierwszego zaboru 
rosyjskiego do Rzeczypospolitej należą do 
rzadkości, a te, które przetrwały, znajdują 
się na ogól w stanie całkowitej ruiny. Dziś 

tereny te należą w części północnej do Ło
twy (dawne Inflanty Polskie), a w połu
dniowej do Białorusi, gdzie, podobnie jak 
w czasach Wielkiego Księstwa Litewskie
go, stanowią północno-wschodnią rubież 
tego państwa. Przejazd przez ten właśnie 
obszar pozwala przeżyć przygodę odkry
wania szczątków i okruchów kresowej pol
skości.

Jadąc od Bobrujska, gdzie oprócz ciągle 
niedostępnej twierdzy z XIX w. nie ma za
bytkowych budowli, polsko-rosyjską gra
nicę przekraczamy w Rzeczycy i udajemy 
się na północ, wzdłuż granicznego wów
czas Dniepru, do Bychowa. Tam, na le
wym, wyniosłym brzegu rzeki zachowały 
się zabudowania renesansowego zamku, 
wybudowanego na początku XVII w. przez 
hetmana Jana Chodkiewicza, a następnie 
rozbudowanego przez Lwa Sapiehę. W hi
storii wojen polsko-kozackich zamek ten 
znany jest ze zwycięskiej, trwającej blisko 
rok obrony polskiej załogi obleganej przez 
hetmana Zolotoreńkę, który zginął tu 
w 1655 r. Z budowli do naszych czasów 
przetrwały jedynie przebudowane w XVIII 
i XIX w. budynki mieszkalne, nie zacho
wały się nawet ślady fortyfikacji. W ostat
nim czasie, w zabudowaniach tych mieścił 
się zakład przemysłowy, obecnie będący 
w stanie likwidacji. Teren dawnego zamku 
porastać zaczyna trawa i krzewy, litościwie 
zakrywając stosy śmieci i bezużyteczne in
stalacje przemysłowe, które porzucono 
wokół budynków. Całość sprawia przygnę
biające wrażenie. W pobliżu zamku, na 
środku wielkiego i pustego placu, który za
pewne niegdyś stanowił centrum dzielnicy 
żydowskiej, przetrwał imponujący budy
nek późnorenesansowej synagogi, we
wnątrz również zdewastowany i pozba
wiony dachu.

Dalej na północ, w Orszy, gdzie przed 
rozbiorem istniało kilka katolickich i grec
kokatolickich kościołów i klasztorów, 
obecnie zachowały się tylko zabudowania 
klasztorne wykorzystywane jako szkoły, 
szpitale i więzienia. Od dawna niekonser- 
wowane popadają w ruinę i są rozbierane, 
ustępując miejsca nowej zabudowie. Naj
starszym zabytkiem tego miasta, zapisane
go w naszej historii przede wszystkim 
sławnym zwycięstwem ks. Konstantego 
Ostrogskiego w 1514 r., jest obecnie rozle
głe grodzisko ruskiego plemienia Krywi- 
czan, umieszczone w widłach Dniepru 
i Arszycy. Wśród ocalałych świątyń prawo
sławnych najstarsza jest cerkiew Eliasza 
Proroka z początku XVI w.

Kilka kilometrów od Orszy znajduje się 
wieś Smolany, gdzie malownicze ruiny re
nesansowego zamku i barokowego kościo

ła przypominają o polskich czasach. Za
mek został wzniesiony około 1630 r. przez 
Sanguszków, zniszczony w 1708 r. w czasie 
wojny północnej. Kościół o pięknej falistej 
fasadzie oraz istniejące obok zabudowania 
klasztorne należały do zgromadzenia do
minikanów, których sprowadziła tu i wy
posażyła w 1680 r. Teodora z Sapiehów 
Sanguszkowa. Kościół zamknięty został 
w latach dwudziestych XX w., od tego cza
su niszczał i dziś znajduje się w stanie za
awansowanej ruiny. Na pobliskim cmenta
rzu znajdują się dobrze utrzymane nagrob
ki przyjaciela Adama Mickiewicza, Toma
sza Zana (zm. 1855) i jego żony, Brygidy.

Najciekawszym zabytkiem architektury 
kościelnej na obszarze pierwszego rosyj
skiego zaboru wydaje się katedra w Mohy
lewie, gdzie lubiąca przybierać kostium li
beralnej i tolerancyjnej władczyni Katarzy
na II umieściła w 1783 r. stolicę katolickie
go arcybiskupstwa, obejmującego teren ca
łego imperium carów. Była to największa 
diecezja rzymska na świecie, rozciągająca 
się od Dniepru aż po Kamczatkę. Jej 
pierwszym zarządcą z tytułem arcybiskupa 
mohylewskiego został Stanisław Siestrzeń- 
cewicz, głosiciel panslawizmu i wielbiciel 
carycy. Na kościół katedralny przeznaczył 
on wybudowany w połowie XVIII w. ko
ściół karmelitów trzewiczkowych, na jego 
też polecenie dokonano przebudowy baro
kowej fasady świątyni, pozbawiając jej 
wież i szczytu, a w zamian dostawiając ko
lumnowy klasycystyczny portyk z trójkąt
nym frontonem. Nie była to fortunna 
przebudowa, budowla stała się ciężka, 
przysadzista i pozbawiona harmonii, co 
można dostrzec dzisiaj. W czasach ZSRR 
mieściło się w jej wnętrzu archiwum 
NKWD, dzięki czemu budowla przetrwała 
w dobrym stanie. Podczas jej zwiedzania 
mogłem oglądać wydobywane właśnie 
spod tynku malowidła z czasów, gdy była 
świątynią karmelicką. Wykonali je w mod
nej wówczas manierze iluzjonistycznej lo
kalni artyści, czerpiący inspirację z rodzi
mej, ruskiej sztuki ludowej. Dzieła te pełne 
ekspresji, ale często naiwne i pozbawione 
proporcji, łudząco przypominają współ
czesne im manierystyczne polichromie 
z kościoła bernardynów w mazowieckim 
Strzegocinie koło Pułtuska. Opiekujące się 
dziś katedrą św. Stanisława w Mohylewie 
siostry misjonarki Świętej Rodziny, które 
przybyły tam z Komorowa pod Warszawą, 
opowiadają o tych malunkach bez zachwy
tu, ale ze zrozumieniem dla historycznej 
tradycji i artystycznej rozmaitości na po
graniczu ludów i kultur.

Zdzisław Skrok
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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!

TAJEMNICA KSIĄŻĘCEJ KARCZMY 
ajne spotkania mężów stanu z regu
ły są źródłem zagadek, których po

tem, z braku świadków i dokumentów, 
nie sposób rozwiązać. Tym bardziej gdy 
w przydrożnej karczmie, z dala od oczu 
nieprzyjaciół, kanclerz - druga po królu 
osoba w państwie - spotyka się ze zmu
szonym do emigracji premierem, który 
potajemnie przekradt się przez granicę. 
A tak się właśnie stało w połowie 1810 r. 
we wsi Miszkowice (wtedy Michelsdorf) 
na Dolnym Śląsku, blisko ówczesnego 
prusko-austriackiego przejścia granicz

nego w Lubawce. Pierwotna nazwa wsi 
wiąże się z legendą o istniejącym tu po
dobno w XI w. dworze myśliwskim cze
skiego księcia Michała. Na jego miejscu 
miano zbudować w XVI w. Karczmę Ksią
żęcą, w obecnym kształcie pochodzącą 
z 1774 r. W tej właśnie karczmie spotkali 
się kanclerz Karl August von Hardenberg 
oraz usunięty na rozkaz Napoleona ba
ron Karl vom und zum Stein, najwybit
niejsi reformatorzy Prus, od 1806 r. oku
powanych przez Francję. Rozmawiali 
bez wątpienia o najpilniejszych posunię
ciach, przygotowujących walkę z na
jeźdźcą, jakie jednak reformy planowano 
w miszkowickiej karczmie, pozostanie 
tajemnicą.

Tajemniczy jest także pomnik, posta
wiony sto lat później na wznoszącym się 
ponad karczmą wzgórzu Książęca Kost

ka (książę Michał miał ponoć 
wypadek na polowaniu...). 
Dwumetrowemu granitowe
mu krzyżowi towarzyszyły 
płyty z tablicami. Po 1945 r. 
pomnik został zniszczony, 
a tablice rozbite, nie ma więc 
pewności, czy dotyczyły owe
go historycznego spotkania 
(źródeł pisanych nie udało się 
odnaleźć). Obecnie na wzgó
rzu znajduje się tylko prze
wrócony krzyż, choć jeszcze 
niedawno można było oglą

dać także obie płyty. Oto i najnowsza 
zagadka: komu i do czego „przydały 
się” elementy pomnika? Krzyżem zaś 
warto się zaopiekować, zanim i on nie 
zniknie bez śladu.

Jarosław Komorowski

KAMIEŃ ŚW. JACKA

Wioska Kamion znajduje się w po
bliżu ujścia Bzury do Wisty koło 

Wyszogrodu i zapewne już istniała za 
czasów króla Bolesława Śmiałego. Do 
dziś zachował się przy kościele granito
wy kamień, na którym - jak głosi miej
scowa tradycja - odpoczywał i wycisnął 
ślad swej stopy św. Jacek Odrowąż 
(1200-1257), kiedy przekraczał w tych 
stronach Wisłę. Ten syn możnego rodu 
w Rzymie poznał św. Dominika i z jego 
rąk przyjął dominikański habit. Jego po
wołaniem było misjonarstwo. Przebywał 
w Kijowie, podobno dotarł nawet do Mo
skwy, wyruszał z misjami ewangelizacyj
nymi na ziemie Prusów i Jaćwingów. Za
pewne w czasie jednej z tych podróży 
znalazł się na Mazowszu. Najpewniej 
nazwa wioski pochodzi od kamienia; 
wymieniają go dokumenty pisane jesz
cze przed urodzinami przyszłego świę
tego. Można przypuszczać - chociaż 
przypuszczenie jest dość śmiałe - że 
kamień ten byt w odległej przeszłości 
miejscem pogańskiego kultu, jak to czę
sto na ziemiach słowiańskich się zdarza
ło. Dziś już tego nie rozstrzygniemy.

Nie ma parafialnych kronik, z których 
można by się dowiedzieć, kiedy kamień 
postawiono na sztorc i obudowano be
tonową kapliczką. Niestety, głaz ów, nie
wątpliwy zabytek przyrody i tradycji, 
osadzony został bezpośrednio na pia
sku, przez co stale się zagłębia i według 
oceny miejscowego proboszcza osiadł 
już w podłożu do około 80 cm. Przy oka
zji obudowania kamienia kapliczką (wy
kucie okienka) zdeformowany został 
ślad stopy świętego znajdujący się po
środku głazu.(z
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w kamieniu ślady stóp ludzkich są po
zostałością dawnej przedchrześcijań
skiej kultury i wierzeń pogańskich". Se
kundował mu Józef Przyborowski, do
wodząc, że kamienie owe - to znaki 
graniczne ustawiane na miedzach 
i podkreślające swą prawną sankcję od
wołaniem się do boskiego autorytetu. 
W tym samym duchu wypowiadał się 
też na tamach „Światowita” (t. III, 1901) 
Józef Kolski, ogłaszając artykuł o ka
mieniu z wanienką Matki Boskiej, który 
odkrył we wsi Wrząca-Warcka w powie
cie tureckim gub. kaliskiej. Pisze, że, je
go zdaniem, jest to „jedyny w Polsce oł
tarz ofiarny z czasów pogańskich”. I tyl
ko Zygmunt Gloger w publikowanej 
wówczas Encyklopedii staropolskiej od
ważył się zakłócić ten chór, pisząc bez

ognia, który poraził oporny kamień. 
Skąd się wzięta i komu służy - pozosta
ło dla mnie tajemnicą. Pomimo bliskości 
katedralnego kościoła trudno ją uważać 
za akcesorium chrześcijańskie, raczej 
jest to pogański przeżytek. Żmudź zo
stała ochrzczona dopiero w XV w., a tak 
naprawdę jej mieszkańcy nie wyzbyli się 
rodzimych bogów jeszcze w XIX w., stąd 
zapewne „świeżość” owego odcisku bo
skiej stopy w kamieniu. Wiele wyjaśnić 
może napis towarzyszący temu zabyt
kowi, ale nie znając litewskiego, a tym 
bardziej żmudzkiego, pozostaję bezrad
ny. A próby znalezienia w Telszach ko
goś, kto mówiłby po angielsku lub rosyj
sku (ten ostatni fakt dziwi najbardziej) 
spełzły na niczym. Pozostaję amatorskie 
śledztwo. W Słowniku mitologii ludów

Do tej pory o św. Jacku w tych okoli
cach pisał tylko Oskar Kolberg w swoim 
Mazowszu przy opisie hasta „Kromnów”, 
gdzie wspominał legendę o tym, że św. 
Jacek, chcąc pod Czerwińskiem prze
być Wisłę, gdy nie znalazł łodzi, rzucił na 
wodę swój płaszcz i po nim przeszedł 
rzekę suchą nogą. Zdumiewające jest, 
że mimo upływu ośmiu wieków, w świa
domości okolicznych mieszkańców trwa 
pamięć o pobycie świętego w tych stro
nach i że jest to pamięć tak żywa.

Lechosław Herz

„BOŻE STOPKI”
eszcze w XIX w. kamienie z zagad
kowymi zagłębieniami zwanymi bo

żymi stopkami lub wanienkami Matki 
Bożej znajdowano często i traktowano 
z należytą naukową powagą. Maurycy 
Baruch poświęcił im nawet odrębną 
rozprawkę pt. Boże stopki (Warszawa 
1907), w której twierdzi, że „rzeźbione 

ceregieli: „W licznych wędrówkach po 
naszym kraju napotkaliśmy kamienie 
z wklęśnięciem trochę podobnym do 
śladów stopy ludzkiej i przywiązaną do 
nich zwykle jakąś legendą. Kamienie te 
badaliśmy szczegółowo i we wszystkich 
wypadkach znaleźliśmy wklęsłości 
zdziałane przez naturę, a nie rękę ludz
ką. Z tego też powodu żałujemy miej
sca na przytaczanie legend i miejsco
wości".

Legendy okazały się jednak silniejsze 
i bardziej żywotne niż kamienie. Te 
ostatnie stawały się najczęściej ofiarami 
żywiołowo rozkwitającej w XX w. manii 
budowania utwardzonych nawierzchni 
dróg i podmurówek. Tym większa była 
moja radość, ale i zdziwienie, gdy po 
obejrzeniu urządzonego w stylu ludowe
go baroku wnętrza katedry w żmudzkich 
Telszach (Telśiai), na przykościelnym 
placyku ujrzałem bożą stopkę jak nową, 
jakby przed chwilą odciśniętą z widocz
nym jeszcze śladem działania boskiego

indoeuropejskich Andrzeja M. Kępiń
skiego znalazłem bóstwo zwane 
Sam(baris), które w mitologii battyjskiej, 
w szczególności litewskiej, jest bó
stwem płodności, żniwnych zbiorów 
i uosobieniem piwa. Może to jego stopa 
widnieje na kamieniu przed katedrą 
w Telszach? Równie dobrze jednak 
w kamieniu tym może być odciśnięta 
stopa walecznego rycerza o imieniu

Zdzisław Skrok

Dżugas albo Taisz (stąd nazwa miasta), 
który z pomocą wszystkich świętych 
gromił krzyżackich najeźdźców usiłują
cych zagarnąć Żmudź i zniewolić Żmu- 
dzinów. Jest to tym bardziej możliwe, że 
Dżugas byt olbrzymem, któremu za ma
czugę służył pień dębowy, a wspo
mniana stopa ma ponadludzkie roz
miary. Oczywiście istnieć może tu 
jakieś inne wytłumaczenie, 
mnie nie znane, ale nie będą
ce tajemnicą dla Czytelni
ków.



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Zapomniane
sanktuarium

śród dziesięciu kościołów 
pielgrzymkowych znajdują
cych się na terenie dawnej 
diecezji warmińskiej, miej

scem obecnie najmniej uczęszczanym 
i niemal zapomnianym jest kaplica św. 
Rocha, położona około 3 km na pół
noc od Jezioran.

Początki każdego chyba kultu reli
gijnego powiązanego z konkretnym 
miejscem owiane są legendami, aurą 
niezwykłości, tajemniczości i wyda
rzeń niemieszczących się w ludzkim 
sposobie pojmowania. Historie opo
wiadające o początkach miejsc kultu 
mieszają prawdę z fikcją i rzeczywiste 
wydarzenia z przekazywanymi z poko
lenia na pokolenie legendami, które są 
zwykle o wiele bardziej żywotne i do 
dzisiaj zakorzenione w świadomości 
okolicznych mieszkańców. Geneza po
jawienia się kaplicy św. Rocha na „reli
gijnej mapie” diecezji warmińskiej jest 
dwojaka. Z początku XVII w. zacho
wały się przekazy o kulcie św. Rocha, 
związane z pobliskim Tłokowem. Po
czątki naszej kaplicy, położonej nieco 
dalej na wschód, nie łączą się jednak 
bezpośrednio z jego osobą. Według le
gendy, w 1652 r. chłopcy pasący tu na 
skraju lasu bydło znaleźli fragmenty 
monstrancji, puszkę z hostią i bursę, 
w jakiej noszono do chorych Najświęt
szy Sakrament. Wieść o tym rozniosła 
się wśród mieszkańców i szybko zaczę
li nadciągać pielgrzymi, ciekawi cu
downego miejsca. W 1665 r. miesz
kańcy Jezioran ufundowali tam nie
wielką kaplicę, której nadano wezwa
nie Najświętszego Sakramentu i św. 
Rocha. Niebawem jednak miejsce to 
stało się głównym sanktuarium po
święconym temu świętemu na terenie 
Warmii (czczony był również w Jonko
wie i Klewkach, gdzie kult miał jednak 
charakter bardziej lokalny).

Święty Roch, którego wspomnienie 
obchodzone jest 16 sierpnia, żył 
prawdopodobnie w XIV w. Zgodnie 
z opowieścią przekazaną w żywotach, 
pochodzący z Montpellier święty 
sprzedał pewnego dnia cały swój ma
jątek i piechotą udał się do Rzymu. Po

drodze, w jednym z włoskich miaste
czek zastał epidemię dżumy. Nie zwa
żając na niebezpieczeństwo, zatrzymał 
się tam i pomagał chorym. W zamian 
otrzymał od Boga szczególną łaskę 
uzdrawiania, co już za życia otoczyło 
go opinią świętości. W Wiecznym 
Mieście przez trzy lata opiekował się 

chorymi i ubogimi, a gdy w drodze 
powrotnej do ojczyzny zatrzymał się 
w innym ogarniętym epidemią mie
ście, sam zaraził się dżumą.- Otoczony 
opieką ozdrowiał, lecz nad granicą zo
stał pojmany przez żołnierzy i posą
dzony o szpiegostwo. Długo więziony 
i torturowany zmarł w lochu. Jego 
ciało, zabrane przez mieszkańców 
miasteczka, było później kilkakrotnie 
przenoszone, aż pod koniec XV w. zo
stało umieszczone w Wenecji. Legen
da opowiada o znalezieniu po śmierci 
Rocha karteczki z napisem mówią
cym, że jeśli ktoś dotknięty zarazą bę
dzie wzywał jego pomocy, zostanie 
uzdrowiony. W czasach nowożytnych, 
obok m.in. św. Rozalii, był on zatem 
czczony głównie jako patron chronią
cy przed zarazami.

„Morowe powietrze”, traktowane 
często jako ostrzeżenie dane przez Bo
ga, przez wieki było jednym z głów

nych zagrożeń i podstawowych czyn
ników powszechnie wywołujących 
wśród ludzi zbiorowy strach. Na temat 
źródeł zarazy krążyły często najbar
dziej fantastyczne opowieści. Brak ja
kiejkolwiek możliwości obrony przed 
dziesiątkującą śmiercią prowadził zwy
kle do wzrostu religijności, także w jej 
zewnętrznych przejawach. Wierzono, 
że licznymi pielgrzymkami, procesja
mi, fundacjami i ślubami - za pośred
nictwem odpowiednich świętych, od
powiedzialnych zwykle za ochronę 
przed konkretnymi chorobami - moż
na wybłagać u Boga oddalenie zarazy. 
Również Warmia nie była oszczędzana 
przez epidemie. Jedna z największych 

w okresie nowożytnym nadeszła 
w 1710 r., w czasie, gdy pustoszyła ca
łą Rzeczpospolitą. Dość szybko zatem 
kult Najświętszego Sakramentu w ka
plicy koło Tłokowa odszedł w cień na 
rzecz bardziej „przydatnego” w cza
sach zagrożenia kultu św. Rocha.

Kaplica św. Rocha jest prostym bu
dynkiem, opartym na planie prostoką
ta, jednoprzestrzennym, przykrytym 
drewnianym stropem, z prezbiterium 
niewydzielonym architektonicznie 
i zakrystią umieszczoną na osi za ołta
rzem głównym. Z zewnątrz, z wyjąt
kiem nieco archaizującego schodko
wego szczytu, ściany artykułowane są 
jedynie prostymi, obustronnie zdwo
jonymi lizenami. Wobec tej - w grun
cie rzeczy bardzo nieciekawej - archi

1. Widok na kaplicę od strony 
południowo-zachodniej
2.3. Ottarz gtówny (2) i figura anioła (3)
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tektury trzeba mieć na uwadze fakt, że 
w czasach nowożytnych, na niewiel
kim obszarze Warmii właściwie nie 
rozwinęła się szerzej zakrojona, lokal
na działalność budowlana, nie zanoto
wano tu także ciągłej działalności żad
nego architekta. Wszystkie ambitniej
sze rozwiązania architektoniczne były 
importami, decyzją zleceniodawcy 
przeszczepiającymi wzory czerpane 
z innych regionów Rzeczypospolitej 
(np. Stoczek, Święta Lipka, Krosno). 
Pozostałe obiekty - w niewielkiej 
zresztą liczbie - są raczej „budownic
twem” niż „architekturą”.

Gruntowną przebudowę kaplicy 
ukończono w 1750 r., ponownej kon-

W dość dobrym stanie zachowane 
jest do dzisiaj wyposażenie kaplicy - oł
tarz główny i dwa boczne, ambona 
oraz skromnie dekorowany chór mu
zyczny i proste konfesjonały. Trzy jed
nolite stylistycznie ołtarze, połączone 
bramkami prowadzącymi do wejścia 
do zakrystii, powstały prawdopodob
nie około lat siedemdziesiątych XVIII 
w. Ich konstrukcja jest typowa dla ołta
rzy z XVIII w.: ołtarz główny, o wklę
słym rzucie, z parami kolumn ujmują
cymi duży obraz i dodanym powyżej, 
dekoracyjnie wykrojonym zwieńcze
niem; ołtarze boczne zbudowane jako 
rodzaj rozbudowanej ramy obrazowej. 
Wszystkie ozdobione są lekką, rokoko- 

skłonność do dekoracyjności i orna- 
mentyzacji w kształtowaniu szat oraz 
typowe, nieco konwencjonalne, gesty 
i układy postaci, mające nadać im wra
żenie lekkości. Z dawnych niemieckich 
inwentaryzacji i dokumentacji fotogra
ficznej wiadomo, że w ołtarzu głów
nym znajdował się obraz przedstawia
jący św. Rocha unoszącego się na 
chmurach, w lewym ołtarzu bocznym - 
obraz Ukrzyżowania, a w prawym - św. 
Jana Chrzciciela. Ciemnoczerwona po
lichromia, jaką pokryte są wszystkie 
elementy wyposażenia, oraz utrzymana 
w podobnej tonacji marmoryzacja ko
lumn ołtarza głównego prawdopodob
nie nie są oryginalne. Jak dowodzą

sekracji wraz z wystrojem wnętrza 
dokonał biskup Ignacy Krasicki 
dopiero w 1790 r. Obecny kształt bu
dynku, który wbrew tradycyjnej na
zwie skalą bardziej przypomina śred
nich rozmiarów wiejski kościół niż 
kaplicę, jest efektem jeszcze jednej 
rozbudowy. Istniejący korpus prze
dłużono w latach osiemdziesiątych 
XIX w., nie zmieniając przy tym cha
rakteru całej budowli. 

wą ornamentyką. Ołtarz główny zdo
bią figury dwóch aniołów z gałązkami 
palmowymi jako oznakami męczeń
stwa (odwołanie do śmierci św. Ro
cha) oraz na belkowaniu prawdopo
dobnie Wiary (obecnie bez atrybutu) 
i Nadziei (z kotwicą). Rzeźby te są 
dość dobrej jakości artystycznej, nieco 
tylko zepsute wtórną, nieporadnie po
łożoną polichromią. Szczególnie cha
rakterystyczna jest widoczna w nich 

przekazy archiwalne, najbardziej roz
powszechniona i „modna” w rokoko
wym wyposażeniu wnętrz kościelnych 
była tonacja biało-jasnobłękitna ze zło
tymi zdobieniami - tak pierwotnie wy
glądać mogło również wnętrze kaplicy 
św. Rocha.

Obecnie nabożeństwa odbywają się 
tu zwykle dwa razy w roku (funkcję 
kościoła parafialnego pełni kościół 
w Tłokowie) i niemal nikt, z wyjąt-
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4.5. Fragmenty dekoracji ottarzy
6. Widok na chór muzyczny

(zdjęcia: Mariusz Smoliński)

kiem mieszkańców i osób zajmują
cych się kulturą i sztuką tego regionu, 
nie pamięta o dawnym miejscu, które 
przez wiele pokoleń przyciągało tłu
my wiernych. Położenie na uboczu, 
bardzo utrudniony dojazd (w desz
czowe dni niemal niemożliwy) i trud
ności z dostaniem się do wnętrza ka
plicy nie sprzyjają odwiedzinom. Tym 
bardziej warto przypomnieć o istnie
niu jednego z wielu takich miejsc, tyl
ko ostatnio zapomnianych. Kaplica 
św. Rocha nigdy nie osiągnęła oczywi
ście takiej popularności, jak inne waż
ne miejsca pielgrzymkowe na terenie 
diecezji - Święta Lipka, Głotowo czy 
choćby kościół św. Krzyża koło Bra
niewa - była jednak ważnym miej
scem lokalnego kultu, świadczącym 
do dzisiaj o kulturze tych ziem.

Mariusz Smoliński
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Dwie mile od nieba
o miejsce, poświęcone czci 
Matki Bożej Wniebowziętej, 
tylko dwie mile dzielą od nie
ba” - miał powiedzieć w 1534 

r. błogosławiony Rafał z Proszowic. 
Klasztor bernardynów w Warcie niedale
ko Sieradza należy do najstarszych sie
dzib tego zakonu na naszych ziemiach - 
erygowano go w 1479 r. Bernardyni - 
jeden z odłamów franciszkanów - poja
wili się w Polsce w 1452 r. we Wrocła
wiu, następnie w 1453 r. w Krakowie.

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w swym zrębie jest gotycki, 
jednak uległ przekształceniom w okresie 
baroku. Był przebudowywany w łatach 
1696 i 1721. W 1764 r. nastąpiło pod
wyższenie wież i przebudo
wa fasady. Jednonawową 
świątynię wzniesiono na 
planie zbliżonego do pro
stokąta równoległoboku 
o kątach rozwartych. Ko
ściół jest orientowany, a za
tem prezbiterium znajduje 
się po wschodniej stronie 
korpusu głównego. Od pół
nocy do nawy przylega 
kwadratowa, późnorene- 
sansowa kaplica św. Anny, 
wystawiona w latach 1610- 
-1612. Monumentalizmu 
przydaje budowli dwuwie- 
żowa fasada z wysokim 
późnobarokowym szczytem 
i wielką kruchtą. Dużo cie
kawsze od prowincjonalnych i mało wy
szukanych form architektury kościoła 
jest jego wyposażenie i wystrój, niemal 
w całości barokowe. Z okresu gotyku za
chowały się jedynie małe fragmenty ma
lowideł w prezbiterium za ołtarzem 
głównym. Wykonał je ojciec Franciszek 
z Sieradza około 1513 r. Z XVI w. po
chodzi również renesansowa płyta na
grobna błogosławionego Melchizedecha.

Szczególnie ważna dla bernardynów 
z Warty jest postać błogosławionego Rafa
ła z Proszowic. Jego nagrobek w formie 
tumby z leżącą na niej figurą zmarłego 
znajduje się w nawie; monument wystawił 
w 1640 r. prymas Jan Lipski, a twórcą 
dzieła był zapewne przybysz z Europy Pół
nocnej. Prezentacji osoby błogosławione
go poświęcono dużą część fresków deko
rujących sklepienie od XVIII w. Ojciec Ra
fał w rzeczywistości nazywał się Stanisław

Budek, urodził się w Proszowicach w Ma- 
łopolsce około 1453 r., zmarł w Warcie 
w 1534 r. Bernardyn, człowiek wykształ
cony, absolwent Akademii Krakowskiej, 
wśród współczesnych cieszył się opinią 
znakomitego kaznodziei i wzorowego za
konnika. Liczne funkcje urzędowe, jakie 
pełnił, nie odsunęły go od Boga i nie na
pełniały pychą. W Warcie bawił zapewne 
czas jakiś w młodości i kiedy choroba, sta
rość, a może i przeczucie nadchodzącej 
śmierci dały mu znak, że kres ziemskiej 
wędrówki jest już bliski, przebywał wła
śnie w okolicach Sieradza. Sentyment, ja
ki czuł do Warty, a także miłość do Matki 
Boskiej, której cudowny obraz przecho
wywany jest w tamtejszej świątyni, naka

zały mu przyjechać do ukochanego klasz
toru, by stamtąd wyruszyć na spotkanie 
Pana. Miejsce śmierci Rafała szybko stało 
się celem licznych pielgrzymek, kult ten 
szczególnie nasilił się w XVII w. W 1640 
r. prymas Jan Lipski dokonał podniesienia 
jego relikwii.

Na sklepieniu nawy malarz zakonny, 
ojciec Walenty Zebrowski, w latach 
1748-1750 wykonał freski przedstawia
jące m.in. sceny z życia błogosławionego 
bernardyna. Widzimy tam przeniesienie 
przez prymasa Lipskiego zwłok Rafała, 
cudowne uzdrowienia chorych, wysta
wienie trumny ze szczątkami zakonnika 
i samego Rafała unoszącego się ponad 
grobem. Ponadto nad środkowym przę
słem nawy ukazano polskich świętych, 
m.in. Stanisława, Kazimierza Jagielloń
czyka, Jacka Odrowąża. Nad prezbite
rium artysta umieścił scenę Wniebowzię

cia Marii Panny oraz siedem chórów 
anielskich; temat tych malowideł jest ilu
stracją wezwania kościoła. Mniej bezpo
średnio, choć równie wyraźnie wiąże się 
z kultem Najświętszej Dziewicy dekora
cja kaplicy św. Anny, gdzie znajdują się 
sceny z życia św. Anny i jej rodziny.

Autor fresków, ojciec Walenty Ze
browski, należy do najoryginalniejszych 
malarzy polskich XVIII w. Data jego na
rodzin nie jest znana, wiadomo, że 
w 1738 r. był już bernardynem, a zmarł 
w 1768 r. w Kaliszu. Przez całe artystycz
ne życie wykonywał dekoracje freskowe 
w kościołach swojego zakonu. Część spo
śród jego dzieł zapewne się nie zachowa
ła, niektórych może jeszcze nie rozpo
znano i kryją się pod warstwami później
szych przemalowań. Wiadomo, że spod 
ręki pracowitego braciszka wyszły poli
chromie w świątyniach bernardyńskich 
we Wschowie (1745), Warcie, Ostrołęce,

1.2. Fasada (1) i wnętrze (2) kościoła 
bernardynów

w kościele św. Anny w Warszawie (1750- 
-1753), wreszcie w Kaliszu, gdzie poniósł 
śmierć spadając z rusztowania. Malując 
sceny religijne na kościelnych sklepie
niach, przestrzegał reguł rządzących ów
czesnym malarstwem sakralnym. Widzi
my świętych unoszących się wśród obło
ków, adorujących Matkę Boską czy 
Chrystusa na krzyżu. Twórczość ta pełna 
jest rokokowej lekkości i subtelności, jed
nak jej poziom nie wykracza ponad prze
ciętność. Zebrowski był niewątpliwie 
malarzem sprawnym technicznie, ale 
w swych pracach chętnie wykorzystywał 
cudze motywy kompozycyjne. Nie przy
nosi mu to ujmy, gdyż w czasach baroku, 
kiedy nie znano pojęcia plagiatu, świad
czyło to jedynie o erudycji artysty.
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Na czym więc polega wyjątkowość 
malarstwa Walentego Zebrowskiego? Zu
pełnie inaczej przedstawia się nam jego 
twórczość, kiedy przeniesiemy wzrok ze 
sklepienia na ściany kościoła. Symbolizu
jące niebo sklepienie i kopuła były 
w okresie nowożytnym miejscami zare
zerwowanymi dla przedstawień o charak
terze czysto religijnym. W XVIII w. zaczę
to umieszczać ponad głowami wiernych 
wyobrażenia przedmiotów lub osób ma
jących ze świętością niewiele wspólnego, 
jednak artysta nie miał nigdy wolnej ręki, 
jeśli chodzi o ustalanie programu całości, 
który musiał wiązać się z wezwaniem ko
ścioła, ilustrować dogmaty wiary, gloryfi
kować świętych. Zdarzało się, że malarz 

mentem krajobrazu, a nie symbolem raju. 
W szczególny sposób traktował Zebrow
ski rokokowy ornament, tzw. rocaille, 
rozpowszechniony wówczas w sztuce 
świeckiej i sakralnej. Żadnemu innemu 
malarzowi nie dawało tyle satysfakcji 
przetwarzanie jego kapryśnych kształtów, 
a wzorów dostarczała zapewne francuska 
grafika książkowa. Wybujałe formy orna
mentalne zdobiące strony tytułowe ów
czesnych druków były czymś powszech
nie znanym i stosowanym, jednak nie 
zdarzało się, by podobne „stwory”, roz
rośnięte do niesamowitych rozmiarów, 
przedostawały się do wnętrz sakralnych. 
Zmonumentalizowane ornamenty, poro
śnięte niejednokrotnie trawą i drzewami

Wśród innych obiektów wyposażenia 
wymienić należy obraz Tomasza Dolabel- 
li, najsłynniejszego włoskiego malarza 
działającego w Polsce w pierwszej poło
wie XVII w. Nad Wisłę przybył około 
1600 r., sprowadzony przez Zygmunta III 
Wazę do dekoracji sal zniszczonego poża
rem Wawelu. Jego płótno w kościele 
w Warcie (396 x 460 cm) pochodzi 
z około 1625 r. i przedstawia św. Stanisła
wa prowadzącego Piotrowina na sąd Bo
lesława Śmiałego. Temat ten często uka
zywano w malarstwie polskim czasów no
wożytnych, sam Dolabella podejmował 
go wielokrotnie. Obraz ilustruje legendę, 
wedle której biskup Stanisław, oskarżony 
o bezprawne zagarnięcie wsi Piotrawin,

nie otrzymywał ścisłych instrukcji, jak ma 
ozdobić ściany. Jeśli malarzem tym był oj
ciec Walenty, słuchając mszy czujemy się, 
jak w fantastycznym ogrodzie. Przed na
szymi oczami otwierają się obrazy, jakich 
w kościołach nie spotykamy: drzewa, je
ziora, rzeki, całe pejzaże z ruinami an
tycznych świątyń i akweduktów. Przez 
iluzjonistycznie malowane arkady widzi
my przedziwne budowle oświetlone ja
snym słońcem. Niebo i chmury różnią się 
od obłoków na sklepieniu tym, że są ele- 

lub wyrastające 
tuż obok bohate
rów sceny narra
cyjnej - to znak 
rozpoznawczy wy
obraźni zdolnego 
braciszka.

O tym, jakie 
wrażenie robi na 
nas wnętrze ber
nardyńskiej świą
tyni w Warcie, de
cyduje nie tylko 
polichromia, lecz 
także zespół baro
kowych ołtarzy, po

chodzących przeważnie z pierwszej 
ćwierci XVIII w. Ołtarze przy przejściu 
z nawy do prezbiterium ustawiono tak, 
że tworzą rodzaj kulis. Podobne rozwią
zania spotykamy często w czasach doj
rzałego baroku i jest ono wyrazem po
wszechnego wówczas zamiłowania do 
teatralności i widowiskowości. Ponadto 
osiągano w ten sposób efekt tajemniczo
ści - wzrok widza prowadzony jest 
w stronę ołtarza głównego, który wyda- 
je się jednocześnie bardziej odległy. 

przywiódł przed oblicze króla wskrzeszo
nego przez siebie Piotrowina, poprzed
niego właściciela dóbr, by ten zaświad
czył, że za życia odsprzedał majątek du
chownemu. Weneckie reminiscencje są 
wyraźnie wyczuwalne w kompozycji 
dzieła. Rozplanowanie tej tłumnej sceny 
oraz umieszczenie jej w nieokreślonej sce
nerii architektonicznej z uciekającymi 
w perspektywicznym skrócie arkadami 
i wielkimi kolumnami nawiązuje do roz
wiązań stosowanych przez takich arty
stów, jak Veronese czy Tintoretto. Poważ
ne twarze dostojników kościelnych przy
wodzą na myśl oblicza świętych, hidal- 
gów czy inkwizytorów, malowane przez 
wykształconego, jak Dolabella, w Wenecji 
El Greco. Żywy koloryt, jakim odznacza
ły się prace Dolabelli wykonane tuż po 
przybyciu do Polski, przechodzi tu w bar
wy bardziej stonowane. Znamienne jest, 
że Włoch uważnie obserwował realia 
swej przybranej ojczyzny. Dworzanie ota
czający króla ubrani są w stroje, jakich 
używano w pierwszej ćwierci XVII w. - 
żupany, delie, wysokie buty. W dłoniach 
trzymają kołpaki, przypasane mają szable 
o orientalnym kształcie, noszą podgolone
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3. Malowidło Żebrowskiego na sklepieniu 
prezbiterium przedstawiające Wniebowzięcie 
Marii Panny i chóry anielskie
4. Fragment fresku Żebrowskiego
w kaplicy św. Anny
5. Malowidło Żebrowskiego na ścianie nawy
- iluzjonistyczne arkady i dziwne budowle
6. Ołtarz główny
7.8. Obrazy: Tomasza Dolabelli (7)
i „Alegoria pokoju” (8)

(zdjęcia: Zbigniew Michalczyk)

czupryny. Owa tendencja, by sceny histo
ryczne, nierzadko bardzo odległe w cza
sie, przedstawiać we współczesnym ko
stiumie - nosi miano aktualizacji.

Na tej samej ścianie nawy wisi podob
nych rozmiarów obraz „Gniew Boży”. 
Nie wyszedł on spod pędzla Dolabelli 
i nie odznacza się tak wysokimi walora
mi, ale bliski jest twórczości tego artysty. 
Możliwe, że stanowi dużo późniejszą re
plikę kompozycji, jaką wykonał na zamó
wienie krakowskich franciszkanów (płót
no to spłonęło podczas pożaru miasta 
w 1850 r.). Temat Gniewu Bożego poja

wił się w sztuce po Soborze Trydenckim 
- Chrystus rozgniewany postępowaniem 
ludzi postanowił zgładzić ludzkość, rzu
cając trzy strzały skierowane przeciwko 
trzem największym grzechom: pysze, ła
komstwu i nieczystości. Wówczas Matka 
Boska zaczęła błagać syna o litość i wska
zała dwóch sprawiedliwych: św. Fran
ciszka i św. Dominika, którzy sprawią, że 
na Ziemi zapanują cnoty przeciwstawne 
do trzech grzechów: posłuszeństwo, ubó
stwo, czystość.

Zagadkowa jest natomiast tematyka 
i okoliczności powstania dwóch płócien 
z 1758 r. zawieszonych w prezbiterium. 
Najogólniej określić je można jako „Ale
gorię pokoju” oraz „Franciszkanów 
wznoszących modły za Polskę”. Obrazy 
tworzą parę, a niewykluczone, że są czę
ścią większego cyklu. Wiele spośród 
szczegółów ikonograficznych nie docze
kało się, jak dotąd, interpretacji, co 
utrudnia odczytanie przesłania zawarte
go w obu dziełach.

Zbigniew Michalczyk

ZNOWU UPAMIĘTNIONA
Pisząc w „Spotkaniach z Zabytkami", nr 5 i 9, 

2000 o prusko-austriackiej bitwie pod Dobromie
rzem (Hohenfriedebergiem), wspomniałem także 
o pomniku - obelisku koto Godzieszówka, w miej
scu zwanym niegdyś Guhle. Wzniesiony w 1910 
r„ upamiętniał poległych Austriaków i ich saskich 
sojuszników, a po 1945 r. został zburzony. Infor
mowałem, że zarośnięte gruzowisko, zamienione 
w dzikie wysypisko śmieci, wiosną 2000 r. upo
rządkowali młodzi członkowie Strzegomskiego 
Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego 
z Jerzym Krzywdą na czele, planując w starym 
miejscu nowe upamiętnienie ważnej bitwy. Latem 
2000 r. przed oczyszczoną ceglaną podstawą 
dawnego pomnika stanął piaskowcowy głaz z wy

kutym krzyżem i czarną tablicą z napisem: „Pod 
Strzegomiem 4 czerwca 1745 roku doszło do bi
twy pomiędzy wojskami Prus i Austrii w Drugiej 
Wojnie Śląskiej. Strzegom, 2000 rok". Kamień stoi 

jak dotąd prowizorycznie - po wyremontowaniu 
podstawy zostanie umieszczony na jej szczycie. 
Obok wyeksponowana będzie odnaleziona w ka
wałkach i scalona jedna z czterech tablic obelisku 
z 1910 r„ poświęcona poległym oficerom armii 
austriackiej. Znajdzie się tu też trójjęzyczna plan
sza z informacją o bitwie, która, choć rozegrała 
się bliżej Strzegomia, weszła jednak do europej
skiej historii jako bitwa pod Dobromierzem,

Jarosław Komorowski

19



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Królewski zamek
w Radomiu

rzecież można było oszczędzić 
choć jedną bramę przez uszano
wanie dla Kazimierza Wielkiego. 
Zaprawdę zbyt mało mamy po

szanowania dla pamiątek dobrych królów 
naszych i znakomitych czynami ziomków. 
Niszczą się dawnosci nasze (...) i wkrótce 
starożytna Polska stanie się nową (...)”. Tak 
pisał Julian Ursyn Niemcewicz po wizycie 
w Radomiu w 1820 r., poruszony faktem 
rozebrania średniowiecznych, miejskich 
murów obronnych. Integralną część owej 
potężnej, gotyckiej budowli, wzniesionej 
z nakazu wymienionego monarchy i wspo
mnianej przez kronikarzy Janka z Czarnko-

novi”, ugruntowującą ustrój demokracji 
szlacheckiej, oraz zatwierdzono zbiór praw 
i konstytucji koronnych zebrany przez 
kanclerza Jana Łaskiego. Na zamku wśród 
wielu możnych znalazł się wówczas nawet 
tatarski chan - Achmet. Gościli tu ponadto: 
w 1552 r. - królowa Węgier Izabela Zapo- 
lya i w 1655 r. - król szwedzki Karol Gu
staw (gość nieproszony), który przyjął dele
gację polską z Andrzejem Morsztynem, żą
dającą przeprowadzenia elekcji. W następ
nym roku stacjonujący na zamku szwedzki 
garnizon został wyparty przez powracające 
spod Jasnej Góry oddziały Tomasza Zamoj
skiego i Piotra Czarnieckiego, za co w od
wecie miasto zostało podpalone. Niezwykle 
ważne dla zamku i Radomia było to, że swą 
siedzibę miał tu w latach 1613-1764 Ko
ronny Trybunał Skarbowy, którego marszał
kiem był m.in. hetman Hieronim Lubomir
ski. Klimat zamkowej budowli przybliżył 
nam m.in. Michał Baliński w Pismach histo

skiego zamku nizinnego. Dojechać doń 
można było od strony rynku ul. Zamkową 
(obecna Grodzka), wiodącą na zamkowy 
dziedziniec przez wieżową bramę główną 
z mieszkaniem burgrabiego. Najważniejszą 
budowlą był tzw. dom wielki (38xl0,5m), 
wysunięty przed czoło murów miejskich, 
dwu- lub trzykondygnacyjny, podpiwniczo
ny, murowany z cegły na kamiennej podbu
dowie, pierwotnie z jedną wieżą, frontem 
zwrócony ku kościołowi św. Jana Chrzcicie
la. Prawdopodobnie w XV i XVI w. wznie
sione zostały jeszcze dwie wieże, w tym jed
na („biała”) zapewne przebudowana z basz
ty, a druga, latrynowa, stanęła na wale. Wia
domo ponadto o „baszcie złoczyńców”, zlo
kalizowanej w północno-wschodnim naro
żu murów obwodowych. O tym, że był to 
zamek okazały, dowiadujemy się m.in. 
z najstarszego opisu zamieszczonego w lu
stracji starostwa radomskiego z 1554 r., 
gdzie czytamy m.in.: „Naprzód brama. Item 
dom wedle bramy (...) wieża wedle wielkie
go domu, u której ganek (...), w tejże wieży 
(...) wschód na górę kamienny do zwierzch
nich gmachów (...) Idąc na wal wschód na 
blanki ku tarasowi (...) Item (...) wieża, 
gdzie więźnie sadzają” (notabene, więźniem 
był m.in. chorąży lubelski Tarło). Wiemy 
ponadto, że „dom wielki” miał na dole jed
ną, a na górze dwie izby oraz kilka komnat, 

wa i Jana Długosza, stanowił zamek kró
lewski, zwany później także starościńskim. 
Zapisał się w historii jako jeden z najzna
mienitszych zamków Rzeczypospolitej, 
chroniąc północno-wschodnie rubieże Ma
łopolski na pograniczu z Mazowszem, peł
niąc funkcje królewskiej rezydencji oraz 
ośrodków administracyjnego (siedziby kasz
telanów, starostów oraz sądów) i parlamen
tarnego. Gościł większość późniejszych pol
skich monarchów i książąt, głównie Jagiel
lonów, wraz z wędrującymi z nimi rodzina
mi i dworami, począwszy od Władysława 
Jagiełły, który w 1389 r. spotkał się tu ze 
swą żoną Jadwigą Andegaweńską. Przyby
wali na radomski zamek również władcy 
i posłowie z wielu krajów Europy. Był miej
scem licznych wydarzeń, wśród których po
czesne miejsce zajmuje unia Polski i Litwy 
(radomsko-wileńska), zawarta w 1401 r. 
przez Władysława Jagiełłę i księcia Witolda 
(600 rocznicę upamiętniono niedawno 
wmurowaniem tablicy w obecności m.in. 
przedstawiciela Litwy). W latach 1481- 
-1483 Królestwem Polski zarządzał, jako 
namiestnik króla Kazimierza Jagiellończy
ka, jego syn - książę Kazimierz Jagielloń
czyk, w związku z czym Radom był wów
czas de facto stolicą państwa. Ostatniemu 
z wymienionych monarchów hołd lenny 
złożył w zamku w 1489 r. mistrz zakonu 
krzyżackiego Jan von Tieffen. Obiekt ten 
zasłynął również z sejmów, m.in. w 1505 r., 
z udziałem króla Aleksandra Jagiellończyka, 
na którym uchwalono konstytucję „Nihil

rycznych, przypominając spotkanie króla 
Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłów
ną w 1548 r.: „Po obiedzie od stołu wstaw
szy J [ego] K [rólewska] M [osć] szedł na gó
rę do Jej K [rólewskiej] M [osći] i tam jest 
izba wielka, było w niej tak wielu ludzi, iż 
na krużganku niektórzy stali”.

Niełatwym zadaniem jest odtworzenie 
formy zamku, ponieważ nie zachowała się 
jego ikonografia. Architektoniczne założe
nie - budowla na planie czworoboku, usy
tuowana w południowo-wschodniej części 
nowo lokowanego miasta, zwanego później 
Miastem Kazimierzowskim, oddzielona od 
niego murem obwodowym, poprzedzona 
wałem i fosą - reprezentuje przykład miej

ponad którymi była sala z „oknami woko
ło”. Bogaty był jego wystrój, sądząc cho
ciażby po wyglądzie jednej z komnat z kase
tonowym stropem zdobnym w pozłociste 
róże, malowanym być może przez Piotra - 
malarza nadwornego Szydłowieckich. 
W skład wyposażenia wchodziły ponadto 
m.in. marmurowe kominki i dekoracyjne 
piece. Skrzydłu zachodniemu przydane były 
funkcje gospodarczo-mieszkalne. Na parte
rze znajdowały się kuchnie, spiżarnie i pie
karnia, na piętrze - izba jadalna, połączona 
oszklonym gankiem z „domem wielkim”. 
Wiadomo również o takich elementach, jak 
łaźnia, ogrody i stajnie dla stu trzydziestu 
koni.
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Pierwszą znaną nam modernizację zam
ku przeprowadził w latach 1510-1515 
(1525?) Mikołaj Szydłowiecki, kasztelan 
radomski, podskarbi koronny, zapewne 
z inicjatywy króla Zygmunta Augusta i przy 
nadzorze burgrabiego Piotra Hadynow- 
skiego. Wówczas to „dom wielki” został 
przebudowany na pałacową, renesansową 
rezydencję. Otrzymał krużganki z kamien
nymi słupami, taras, attykę na wieży „bia
łej”, piętro zaś zostało przekształcone w re
prezentacyjne piano nobile, nawiązujące do 
pałaców włoskich. Wykonawcą tych prac 
mógł być mistrz Benedykt, królewski bu- 

stawiono wówczas „dom szynkowy” w for
mie drewnianego dworku. W lustracji 
z 1789 r. czytamy: „Zamek murowany 
w roku 1787 z gruntu (...) wyreperowany”. 
Z nakazu władz austriackich w 1797 r. ro
zebrano wieże i mur obwodowy, dostoso
wując obiekt do potrzeb urzędu - cyrkułu, 
a później innych instytucji, m.in. archiwum 
grodzkiego. Powstały następnie projekty 
prac restauracyjnych (w większości niezre
alizowane), wykonane przez takich archi
tektów, jak Stefan Baliński i Ludwik Kon- 
kowski. Pomimo doraźnych prac budynki 
popadały jednak w coraz większe zaniedba- 

zlokalizowano pozostałości dwóch wież, 
średniowieczne fundamenty murów: ob
wodowego i miejskiego, bramy wjazdowej 
oraz odsłonięto pięć poziomów bruku, 
wstępnie zlokalizowano studnię i zabudo
wania dziedzińca. Znaleziono bardzo boga
ty materiał ruchomy, głównie ceramiczny, 
m.in. kafle, z których przypuszczalnie moż
na zrekonstruować kilka pieców, oraz szkła 
(m.in. importy z Wenecji i okienne gomół
ki). Wydobyto ponadto fragmenty ozdob
nej, architektonicznej kamieniarki oraz 
cenne przedmioty, jak np. złotą biżuterię 
i monety. Równie interesujące wyniki dała

1. Radomski zamek na rysunkowej 
rekonstrukcji (arch. A. Pinno, ok. 1940 r., 
zb. Muzeum Okręgowego w Radomiu)
2. Pozostałość tzw. domu wielkiego 
przy ul. Watowej
3.4. Badania archeologiczne - w reliktach 
zamkowej wieży (3) i w piwnicach (4)
5. Nadproże portalu wykonane po 1515 r. 
(obecnie w puławskim Domu Gotyckim)
6. Detal architektoniczny z XVI w.
(zb. Muzeum Okręgowego w Radomiu)

(zdjęcia: Wiesław M. Kowalik)

downiczy, oraz warsztat pozostający na 
usługach rodu Szydłowieckich. Kolejną 
modernizację przeprowadzono zapewne 
przed 1567 r., a po dewastacji zamku pod
czas „potopu” w 1656 r. do remontu zobo
wiązany został starosta Gołuchowski. Mó
wi o tym lustracja z lat 1660-1661: „Dwa 
pokoje górne kosztem JMP starosty są (...) 
po ruinie wielkiej nieprzyjacielskiej restau
rowane (...). Samborza nad bramą bliska 
ruinie. Przełóż bacząc być potrzebę sumę na 
konserwacyją (...) zamku annuatim nazna
czamy (...)”. yfJ 1787 r. starosta Aleksander 
Potkański przebudował zamek, likwidując 
górną kondygnację „domu wielkiego” i na
dając mu formę zbliżoną do klasycystycz- 
nego dworu. Budynek wydłużono w kie
runku wschodnim przez inkorporację dol
nych partii murów wieży „białej” i wypeł
nienie narożnika południowo-wschodnie
go. Ciekawostką jest, że na dziedzińcu wy- 

nie. Skutki przebudowy zamku umożliwiły 
przejęcie przez ks. Izabelę Czartoryską 
fragmentu późnogotyckiego nadproża jako 
romantycznej pamiątki do Domu Gotyc
kiego w Puławach. Od całkowitego znisz
czenia pozostałość „domu wielkiego” ura
towało przekazanie w 1863 r. Kościołowi 
katolickiemu z przeznaczeniem na plebanię 
parafii św. Jana i czasową rezydencję bisku
pów sandomierskich. Znalazło tu także 
miejsce w latach 1906-1910 prywatne mu
zeum ks. Jana Wiśniewskiego, zasłużonego 
historyka regionalisty, a już współcześnie 
prof. Wiktor Zin w jednym z pomieszczeń 
zaprojektował kaplicę św. Kazimierza, pa
trona Radomia. Z kolei na reliktach roze
branego w połowie XIX w. skrzydła za
chodniego wystawiono budynek szkolny, 
w którym obecnie mieści się siedziba Pogo
towia Opiekuńczego.

W 1998 r. Społeczny Komitet Ratowa
nia Zabytków Radomia zainicjował bada
nia archeologiczno-architektoniczne i hi
storyczne dawnego zamku. Ich głównym 
konsultantem został prof. Leszek Kajzer, 
a kierownikiem dr Zbigniew Lechowicz 
z Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki dotych
czasowych badań, prowadzonych z udzia
łem m.in. studentów oraz członków Klubu 
Eksplorerów „Labirynt” z Łodzi, okazały 
się niezwykle interesujące. W budynku ple
banii odsłonięto m.in. gotyckie i renesanso
we wątki murów, pozostałości skarp 
i otworów okiennych, odgruzowano część 
piwnic, m.in. z gotyckimi konstrukcjami,

kwerenda źródłowa w archiwach krajo
wych i zagranicznych, wykazująca liczne 
dokumenty wydane na zamku i materiały 
kartograficzne.

Planuje się, że główny cel badań - po
znanie i rewitalizacja zamku - zostanie 
osiągnięty nie później niż w 2005 r., w 500. 
rocznicę uchwalenia konstytucji „Nihil no
vi”. Wówczas też powstać ma monografia 
radomskiego zamku, która niewątpliwie 
przybliży dzieje i formę tego niezwykłego, 
a do niedawna niemal zapomnianego 
obiektu.

Wiesław M. Kowalik
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami podjęło zadanie systematycznego oceniania stanu 

zachowania obiektów zabytkowych w Polsce. Jest to akcja wymagająca współdziałania wielu 
organizacji i towarzystw, szkół, instytucji, wielu ludzi, dla których zabytki stanowią dobro 

szczególnie ważne i drogie. Skierowane do naszych Czytelników ankiety po raz pierwszy zostały 
dołączone do numeru 10 z 2001 r. Dziś zaczynamy publikację najlepszych opracowań. Mamy 
nadzieję, że w ten sposób zwrócimy uwagę władz lokalnych i konserwatorskich na zagrożone 

dobra kultury. Przypominamy, że wszystkie wypełnione ankiety posłużą do opracowania 
społecznych raportów o stanie naszego dziedzictwa.

Miejscowość: Karkowo, gm. Chociwel, pow. Stargard Szczeciński, 
woj. zachodniopomorskie.
Bliższa lokalizacja: centrum wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: patac rodu Wedlów w stylu neogotyku an
gielskiego z XIX w.
Właściciel: Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. 
Użytkownik: pałac opuszczony.
Stan obiektu: zaawansowana ruina, brak dachu i podłóg, we
wnątrz mury wykruszone, zachowane stylowe dekoracje.
Inne informacje: patac byt siedzibą administracji PGR, która prze
niosła się na parter, kiedy zaczął przeciekać dach, potem opuściła 
obiekt nie remontując go.

Rafał Zieliński 
Chociwel
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(fot. Romuald Zaremba)

Miejscowość: Giżyce, gm. Grabów nad Prosną, pow. Ostrzeszów, 
woj. wielkopolskie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze z Błaszek do Grabowa.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór drewniany z potowy XVIII w. 
Właściciel: rodzina Konopów.
Użytkownik: dwór opuszczony.
Stan obiektu: częściowo zdewastowany; dolne partie skorodowa
ne wilgocią, samosiejki przy ścianach powodują zaciemnienie, wil
goć, rozwój grzybów w drewnie; pod oszalowaniem z desek znaj
duje się dość zdrowa konstrukcja zrębowa, pod dachem pokrytym 
wtórnie blachą - drewniany gont.
Inne informacje: dwór nadaje się do remontu i konserwacji, jednak 
przy znacznych nakładach finansowych (lub może być przeniesio
ny do skansenu); obecni właściciele nie mają na to środków; znaj
duje się w rejestrze zabytków od 11 11954 r. (KL-IV-73/4/54), doku
mentacja w zb. Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków w Pozna
niu.
Dane bibliograficzne: A.M. Sikorska, Wiejskie siedziby szlachty 
polskiej z czasów saskich, Warszawa 1991, s. 46.

Romuald Zaremba
Kalisz
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Miejscowość: Posada
Rybotycka, gm. Ryboty- 
cze, pow. Przemyśl, woj. 
podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: na 
wzgórzu nad rzeką Wiar, 
w pobliżu przystanku au
tobusowego.
Rodzaj i nazwa obiektu: 
greckokatolicka obronna 
cerkiew św. Onufrego 
i plebania.
Właściciel: Muzeum Na
rodowe Ziemi Przemy
skiej.
Użytkownik: oddział Mu
zeum Ziemi Przemyskiej. 
Stan obiektu: zaniedba
ny, rozpada się mur, ple
bania wyremontowana. 
Inne informacje: cerkiew
gotycko-renesansowa o krótkim prezbiterium i kwadratowej oskar- 
powanej nawie z kruchtą; w 1967 r. odkryto wewnątrz freski (nie- 
konserwowane do dziś).
Dane bibliograficzne: Z. Beiersdorf, „Kwartalnik Architektury 
i Urbanistyki”, nr 13, 1968, s. 5-13; A. Kunysz, Badania archeolo- 
giczno-architektoniczne przy cerkwi w Posadzie Rybotyckiej, „Ma
teriały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, nr 5,1967.

Marcelina Marta Kopeć 
Warszawa 

(fot. Marcelina M. Kopeć) (fot. Magdalena Prochowska)

Miejscowość: Oświęcim, 
woj. małopolskie.
Bliższa lokalizacja: ul.
Jagiełły 8.
Rodzaj i nazwa obiektu: 
kościół Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych. 
Właściciel: Kościół Rzym
skokatolicki.
Użytkownik: parafia MB 
Wspomożenia Wiernych 
XX Salezjan w Oświęci
miu.
Stan obiektu: dobry.
Inne informacje: gotycki 
dominikański kościół św.
Krzyża, który znajdował 
się w stanie ruiny, został 
przebudowany po obję
ciu klasztoru dominikań
skiego przez Zgroma
dzenie Księży Salezjan w 1898 r., przebudowę ukończono w latach 
1975-1984.
Dane bibliograficzne: L. Sulerzyska z zespołem, Oświęcim - stu
dium historyczno-urbanistyczne, Kraków 1990 (maszynopis w PKZ 
O/Kraków); J. Ptaszkowski, Sanktuarium Matki Bożej Wspomoże
nia Wiernych w Oświęcimiu, Oświęcim 1994.

Magdalena Prochowska 
Oświęcim

Miejscowość: Lewickie, gm. Juchniowiec Dolny, pow. Białystok, 
woj. podlaskie.
Bliższa lokalizacja: 7 km od Białegostoku, 300 m od drogi Biaty- 
stok-Juchniowiec Dolny.
Rodzaj i nazwa obiektu: pałac z początku XIX w.
Właściciel: Edward Orzechowski.
Użytkownik: pałac opuszczony.
Stan obiektu: postępująca ruina, zdewastowany park.
Inne informacje: do lat sześćdziesiątych XX w. mieściła się tu Gro
madzka Rada Narodowa, kiedy zawaliły się dachy i stropy opuści
ła go, pod koniec lat osiemdziesiątych pałac kupił obecny właści
ciel razem z otaczającymi gruntami. W trakcie rozmowy oświad
czył, że nie ma zamiaru remontować pałacu i czeka na całkowitą 
ruinę, wtedy zamierza podzielić ziemię na dziatki i sprzedawać. 
Dane bibliograficzne: „Rubieże", nr 2/3,1993.

Andrzej Miecznik
Białystok

Miejscowość: Turna, gm. 
Korytnica, pow. Węgrów, 
woj. mazowieckie.
Rodzaj i nazwa obiektu: 
zespół patacowo-parkowy 
z końca XIX w.
Właściciel: Agencja Rynku 
Rolnego.
Użytkownik: pałac opusz
czony, dotychczasowym 
użytkownikiem było biuro 
miejscowego PGR.
Stan obiektu: budynek nie- 
remontowany od ok. 20 lat, 
wewnątrz pozrywane pod
łogi, boazerie, drzwi i okna, 
dach i mury w niezłym sta
nie; park zaniedbany.

(fot. Andrzej Olkowicz)

Inne informacje: pałac wybudowany został w 1882 r. dla rodziny 
Popielów przez architekta Bolesława Podczaszyńskiego; w bryle 
zastosowano wiele zróżnicowań i kontrastów, ściany są ryzalitowa- 
ne, o licach z czerwonej cegły, otynkowany tylko cokół górnej kon
dygnacji, naroża są boniowane, gzyms podokapowy z kroksztyna- 
mi, dach dwuspadowy, częściowo mansardowy; park z dwoma sta
wami w stylu angielskim.
Dane bibliograficzne: C. Ostas, Zabytki Węgrowa i okolic (w:) Wę
grów - dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944, Węgrów 1991.

Andrzej Olkowicz
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udowę dużego kombinatu hut
niczego rozważano już w pierw
szych latach powojennych. 
W 1947 r. przy Ministerstwie 

Przemysłu Ciężkiego powołano Komisję 
do Spraw Budowy Nowej Huty, w 1948 r. 
podpisano umowę z ZSRR na dostarczenie 
pełnej dokumentacji i wyposażenia huty, 
a zadaniem lokalizacji zakładów obarczo
no gliwickie Biuro Projektów Przemysłu 
Hutniczego „Biprohut”. Pierwotnie roz
ważano budowę zakładów na Pomorzu lub 
Górnym Śląsku, w okolicach 
Gliwic. Miejsce ostatecznie usta
lono w bezpośrednim sąsiedz
twie Krakowa, na terenach ów
czesnej wsi Pleszew. Decyzję tę 
uzasadniano sprzyjającymi wa
runkami terenowymi oraz istnie
niem tu dużych rezerw siły robo
czej, którą mieli stanowić mało
rolni chłopi z okolicznych wio
sek. Najistotniejsze wydają się 
jednak powody polityczne - 
chęć rozbicia mieszczańskiego, 
inteligenckiego i konserwatyw
nego środowiska krakowskiego, 
wyraźnie niechętnego nowej 
władzy, przez stworzenie dużej
dzielnicy robotniczej i uczynienie z jej od
danych partii mieszkańców istotnej części 
krakowskiej społeczności. Potwierdza to 
decyzja rządu, włączająca w 1951 r. Nową 
Hutę w administracyjne granice Krakowa. 
Stało się tak, mimo że od początku realizo
wana była jako odrębny ośrodek miejski, 
w znacznym stopniu samowystarczalny 
i początkowo słabo powiązany z Krako
wem (drogą i linią tramwajową przez 5 km 
pól i ugorów). Ówczesna propaganda nie 
kryła roli, jaką miała do odegrania nowo
hucka społeczność: „Chodzi przecie o to, 
aby rozruszać stary Kraków i jego różne, 
oderwane od życia nadbudowy. Mieszkań
cy Nowej Huty, robotnicy budującego się 
miasta i kombinatu, będą porcją świeżej 
krwi, wtoczonej w żyły i arterie starego 
Krakowa. I dlatego decyzja określająca No
wą Hutę jako dzielnicę Krakowa była jedy
nie słuszna i jedynie możliwa” (A. Wró
blewski, „Miasto”, 1, 1952).

Budowę rozpoczęto nie od centrum, 
lecz od wschodnich obrzeży, co miało 
umożliwić opracowanie spójnej koncepcji 
urbanistycznej miasta jako całości. 
W 1949 r. istniały bowiem dopiero pod
stawowe założenia inwestycji i ogólna 
koncepcja przestrzenna, stworzona przez 
Tadeusza Ptaszyckiego i wybrana rok 

Nowa Huta
wcześniej w konkursie spośród sześciu 
wariantów, jako rozwiązanie zapewniają
ce najlepsze ulokowanie miasta w terenie 
oraz najlepsze powiązanie z tak ważnymi 
elementami otoczenia, jak Kraków i kom
binat hutniczy. Powody odrzucenia pozo
stałych konkursowych koncepcji - to: 
uczynienie z gmachów zabytkowego 
klasztoru cystersów w Mogile nazbyt 
istotnego elementu założenia urbanistycz
nego miasta oraz jego zbyt autonomiczne 
usytuowanie w stosunku do Krakowa 

Ze wsi, z miasteczek wagonami jadą 
Zbudować hutę, wyczarować miasto, 
Wykopać z ziemi nowe Eldorado, 
armią pionierską, zbieraną hałastrą 
tłoczą się w szopach, barakach, hotelach, 
człapią i gwiżdżą w błotnistych ulicach: 
wielka migracja, skundlona ambicja, 
na szyi sznurek - krzyżyk z Częstochowy, 
trzy piętra wyzwisk, jasieczek puchowy, 
maciora wódki i ambit na dziewki, 
dusza nieufna, spod miedzy wyrwana, 
wpół rozbudzona i wpół obłąkana, 
milcząca w słowach, śpiewająca śpiewki, 
wypchnięta nagle z mroków średniowiecza 
masa wędrowna, Polska nieczłowiecza 
wyjąca z nudy w grudniowe wieczory... 
W koszach od śmieci na zwieszonym sznurze 
chłopcy latają kotami po murze, 
żeńskie hotele, te świeckie klasztory, 
trzeszczą od tarła, a potem grafinie 
miotu pozbędą się - Wisła tu płynie.

Wielka migracja przemysł budująca, 
nieznana Polsce, ale znana dziejom, 
karmiona pustką wielkich słów, żyjąca 
dziko, z dnia na dzień i wbrew kaznodziejom - 
w węglowym czadzie, w powolnej męczarni 
z niej się wytapia robotnicza klasa. 
Dużo odpadków. A na razie kasza.

(fragment Poematu dla dorosłych Adama Ważyka) 

i kombinatu. Odpowiedni wymiar propa
gandowy ukształtowania Nowej Huty był 
dla decydentów najważniejszy. O zwycię
skiej koncepcji jej autor pisał: „Realizuje
my nowe założenie urbanistyczne między 
sylwetą wież krakowskich i Wawelem, 
a dynamiczną panoramą wielkich pieców, 
stalowni i zakładów Nowej Huty. Kon
trast zadań i środków plastycznych, od
mienność wyrazu - dominant” (T. Pta- 
szycki, „Architektura”, 3, 1953).

Akcentowanie tzw. krajobrazu prze
mysłowego było ważnym elementem soc
realistycznej urbanistyki radzieckiej, któ
rej założenia i wzory od 1949 r. coraz czę
ściej przenoszono na grunt polski, przed
stawiając je jako najwłaściwsze i obowią
zujące. W panoramie Nowej Huty akcen

ty te były bardzo wyraziste, cze
go przykładem może być rezy
gnacja z wzniesienia, planowa
nych przed kombinatem wyso
kich budynków, które mogły 
częściowo zasłonić widok hal, 
kominów i ogromnych fabrycz- 

x nych instalacji. Plany urbani-
• styczne opracowywane w War

szawie i krakowskim „Miasto- 
® projekcie”, w latach 1950-1951

zatwierdzone zostały przez Pre
zydium Rządu i Biuro Politycz- 

s ne PZPR. Kreślone perspekty-
is wy, pomijając ich propagando

wy wydźwięk, zapowiadały 
stworzenie od podstaw nowo

czesnego, funkcjonalnego ośrodka, który: 
„będzie pierwszym z naszych miast bez 
ciemnych i ciasnych podwórek i wilgot
nych oficyn. Luźno rozstawione w terenie 
bloki domów, o przestronnych, widnych 
mieszkaniach, wszystkie frontem zwróco
ne do słońca, otoczone wokół zielenią - 
zapewnią mieszkańcom maksimum słońca 
i powietrza, zdrowe warunki życia. Każde 
z mieszkań wyposażone będzie w central
ne ogrzewanie, instalację elektryczną, ga
zową oraz wodę i kanalizację. Wszystkie 
domy będą zradiofonizowane. Na każdej 
klatce schodowej będzie telefon” (Z. Mo
rawski, J. Weyroch, Nowa Huta, Warsza
wa 1952).

W założeniach Nową Hutę miało za
mieszkiwać 100 tysięcy osób, a pierwszy 
etap realizacji miał zostać zakończony, 
podobnie jak okres Planu 6-letniego, 
w 1956 r. Nowa Huta była zresztą jed
nym z symboli i najważniejszych inwesty
cji tego planu. Miasto ulokowano na wy
żynie nadwiślańskiej, od północy ograni
czonej wzgórzami krzesławickimi, a od 
południa korytem Wisły. Oddalone 7 km 
od położonego na zachód Krakowa i oko
ło 2 km od umiejscowionego po wschod
niej stronie kombinatu hutniczego, reali
zowane było jako samodzielny organizm
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miejski, z całą infrastrukturą usługową 
przewidzianą przez ówczesne normy 
urbanistyczne dla miast stutysięcznych. 
Układ Nowej Huty przypomina szeroko 
rozłożony wachlarz, z żebrami pięciu kil- 
kupasmowych alej, promieniście wybiega
jących z pl. Centralnego, oraz kwartałów 
między nimi wypełnionych osiedlami 
i uliczkami wewnętrznymi. Najważniejsze 
osie tego założenia - to trzy aleje: Lenina

pozbawiona torowisk tramwajowych, sta
nowiąca oś pionową założenia i poprzez 
łańcuch placów wiodąca niegdyś do sta
dionu sportowego i położonych na połu
dniowych krańcach miasta terenów rekre
acyjnych.

Plany kolejnych kwartałów miasta, 
w szczególności jego śródmieścia, projek
tował specjalnie powołany zespół pod 
kierownictwem Tadeusza Ptaszyckiego

1. Plan Nowej Huty z lat sześćdziesiątych 
XX w.
2. Budynek administracyjnego centrum 
kombinatu hutniczego został zwieńczony 
wielką attyką
3. Budynek zespołu szkól hutniczych
z dużym portykiem w fasadzie
4. Historyzujący budynek kina „Świt"

(obecnie al. Solidarności), łącząca Nową 
Hutę z kombinatem, Planu 6-letniego 
(obecnie al. T. Ptaszyckiego), stanowiąca 
poziomą „podstawę” i biegnąca w stronę 
Krakowa oraz kameralna al. Róż - jedyna 

(urbanistyka: B. Skrzybalski, S. Juchno- 
wicz, T. Rembiesa; architektura: J. Ingar
den, T. Janowski, A. Fołtyn). Układ i ar
chitektura poszczególnych osiedli są odbi
ciem zmian zachodzących na przełomie 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX w. 
Pierwsze zrealizowane osiedla (Wandy, 
a także: Na Skarpie i Willowe w latach 
1949-1951) - to luźne, przestrzenne ukła
dy pojedynczych bloków, wznoszonych 
według tzw. projektów typowych, opra
cowanych przez Franciszka Adamskiego 
dla osiedli budowanych ówcześnie w róż
nych miastach przez Zakład Osiedli Ro

botniczych. Dwu-, trzyklatkowe, trójkon- 
dygnacyjne budynki, wieńczone łamany
mi dachami i kryte dachówką, o prostych, 
pozbawionych zdobień elewacjach, oto
czone zostały zielenią i ogródkami jorda
nowskimi, rozdzielone pieszymi traktami 
i wewnętrznymi uliczkami. Osiedla te na
wiązują do międzywojennych realizacji 
w Centralnym Okręgu Przemysłowym 
oraz osiedli warszawskiego Kota i Pragi.

Kolejne osiedla i zwłaszcza ukształto
wanie centrum Nowej Huty projektowa
no i budowano już w okresie dominacji 
socrealizmu w polskiej architekturze. No
wo wznoszone miasto miało stać się waż
nym, urbanistyczno-architektonicznym 
wzorcem „miasta socjalistycznego”, zre
alizowanego na zasadach realizmu socjali

stycznego. Jedną z nich było odrzucenie 
form nowoczesnych na rzecz przestrzen
nych rozwiązań architektury dawnej - 
plan Nowej Huty, z układem ulic wybie
gających z centralnie położonego placu, 
nawiązuje do barokowych układów miej
skich (np. Rzymu) oraz dziewiętnasto
wiecznych rozwiązań urbanistycznych. 
Plany i makiety poszczególnych fragmen
tów ukształtowania centrum (al. Róż, plac 
przy al. Lenina) oraz niektóre zrealizowa
ne części założenia przypominają rozwią
zania stosowane w stanowiącej wówczas 
wzorzec urbanistyce przebudowywanych 
i odbudowywanych miast ZSRR (np. plac 
skrzyżowania szosy Leningradzkiej i Wo- 
łokomirskiej w Moskwie, centralny plac 
Magni togorska).

Swobodne, rozproszone układy bu
dynków mieszkalnych w osiedlach zastąpi
ła obrzeżna zabudowa działek w tzw. blo
kach, przez które rozumiano obszar 
szczelnie obudowany połączonymi pierze
jami budynków mieszkalnych, ograniczo
ny ulicami, z wewnętrznym dziedzińcem 
wypełnionym kolejnymi gmachami oraz 
placami zabaw i skwerami. W przyzie
miach, czasami uzupełnianych podcienia
mi, umieszczano sklepy i pracownie usłu
gowe, żłobki i przedszkola. Każde z takich 
osiedli zamieszkiwało 2-5 tysięcy miesz
kańców. Zespół kilku „bloków” - osiedli 
uzupełniano gmachem szkoły i siedzibami
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tacyjną była al. Róż o spacerowym, a nie 
komunikacyjnym, charakterze, wiodąca 
- przez zespół placów mających pomie
ścić siedziby dzielnicowej rady narodo
wej, władz partii, organizacji społecz
nych, placówek kultury - na malownicze 
tereny skarpy wiślanej. To tutaj miały zna-

Reprezentacyjny charakter podkreśla kil
ka charakterystycznych budynków tu zlo
kalizowanych: zespół szkół hutniczych 
z dużym, kolumnowym portykiem w fasa
dzie, zespół hoteli robotniczych oraz wy
sokie, wieżowe gmachy mieszkalne na za
kończeniu przyulicznych pierzei, stano-

5.6. Mieszkalne 
budynki z podcieniami 
przy al. Róż
7.8. Bloki mieszkalne 
na osiedlach: Górali (7)
i Zielonym (8)
9.10. Elewacje bloków 
w centrum Nowej Huty

(zdjęcia: Janusz Opaska)

placówek kulturalnych. Takie urbanistycz- 
no-socjologiczne kształtowanie miasta na
kazywały ówczesne normy, a Nowa Huta, 
w części zrealizowanej w latach 1949- 
-1956, jest ich doskonałym odbiciem. 
W planowaniu miasta zastosowano obo
wiązujący w socrealizmie układ strefowy 
zabudowy - najwyższe budynki znajdują 
się w centrum, w miarę zbliżania się do 
obrzeży liczba ich kondygnacji maleje.

Ukształtowanie reprezentacyjnego 
śródmieścia oparte zostało na zideologi- 
zowanych wytycznych, zgodnie z który
mi: „w centrum znajdują się najważniej
sze instytucje polityczne, administracyjne 
i kulturalne, w odpowiednio wspaniałych 
budynkach, które panują nad architekto
niczną kompozycją miasta i ustalają jego 
sylwetę. Na centralnych placach odbywa
ją się pochody i manifestacje polityczne, 
(...) a ulica miejska osiąga pełnię wyrazu, 
stając się miejscem demonstracji” (D. 
Bieńkowska, Zasady urbanistyki socjali
stycznej, Warszawa 1952). Aleją reprezen- 

leźć się największe i najciekawsze archi
tektonicznie gmachy o bogatym, plastycz
nym wystroju fasad. W al. Róż stał nie
gdyś monumentalny posąg Lenina, tu 
wreszcie, na jednym z placów, planowano 
wznieść - podobnie jak większość monu
mentalnych budowli nigdy niezrealizowa
ny - gmach miejskiego ratusza, mający 
być wzorcowym przykładem socreali
stycznej budowli publicznej „narodowej 
w formie i socjalistycznej w treści” (wzo
rem był ratusz w Zamościu).

Inny rodzaj reprezentacyjności cechu
je wiodącą do kombinatu al. Lenina. Wią
zała ona zakłady i miasto w integralny 
układ, liczne sklepy w parterach bloków 
stanowiły handlowe centrum zaopatrują
ce wracających z pracy hutników, a aleja 
otwierała się na panoramę zakładów, sta
nowiąc dla niej monumentalną, architek
toniczną oprawę. Była także, już w fazie 
projektowania, miejscem przyszłych ma
nifestacji, wieców i pochodów - tym ce
lom miał służyć plac ulokowany na jej osi. 

wiące symboliczną „bramę” miasta. Naj
bardziej charakterystyczne i najokazalsze 
budowle - to bliźniacze budynki admini
stracyjnego centrum kombinatu, zwień
czone wielką attyką (wzorowaną na rene
sansowych i manierystycznych attykach 
polskich), zwane „Pałacem Dożów”, a za
projektowane przez Janusza i Martę In
gardenów.

Masywne, długie i wysokie budynki 
mieszkalne wypełniające centrum Nowej 
Huty nawiązują do wzorców warszaw
skich, szczególnie do realizowanego wów
czas MDM-u, pl. Konstytucji, pl. Hallera 
oraz zabudowy w al. Jana Pawła II. Podob
nie jak stołeczne, dekorowane są history
zującym detalem: boniami, lizenami, ko
lumnowymi balustradkami, kutymi krata
mi balkonów, wydatnymi gzymsami, de
koracyjnymi oprawami okien, portalami 
i zróżnicowanymi, bogato kształtowanymi 
ścianami attykowymi. Często występują 
kamienne okładziny, w których formowa
no kasetony lub żłobiono dekoracyjne pły-
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ciny. Spotkać można również odlewane, 
metalowe, ornamentalne i ozdobne detale, 
kraty i bramy. Zwracają uwagę gmachy Te
atru Ludowego, kin „Świt” i „Światowid”, 
Zakładowego Domu Kultury, Szpitala 
Miejskiego im. S. Żeromskiego i pierw
szych szkół, dobrze obrazujące tendencje 
historyzującej architektury socrealistycz
nej. Pierwotnie wszystkie nowohuckie bu
dynki wznoszono z cegły, dopiero od 
1955 r. zaczęto na większą skalę realizo
wać forsowany od początku lat pięćdzie
siątych XX w. postulat budownictwa 
z prefabrykatów - składania bloków z go
towych elementów (osiedle „Stalowe”).

Nowa Huta, będąca ówcześnie bardzo 
nośnym tematem propagandowym, jawiła 
się w licznych opowiadaniach, reporta
żach i kronikach filmowych jako idyllicz
na kraina świadomych i pracowitych pro
letariuszy. Tymczasem rzeczywistość była

zdecydowanie mniej optymistyczna niż 
przedstawiały to władze. Chłopi, wy
właszczeni z pól przejętych pod budowę 
miasta, protestowali, zdarzały się bójki, 
podpalenia, demolowanie rusztowań 
i placów budów - architektów i budowla
nych otaczała powszechna nienawiść. 
Pierwsze osiedla w dużej części składały 
się z hoteli robotniczych, w których kwa
terowano budowniczych miasta i kombi
natu hutniczego - w większości ludność 
napływową. Kwitło pijaństwo i przestęp
czość, zdarzały się wypadki demolowania 
instalacji mieszkalnych przez mieszkań
ców nieobytych z miejskimi realiami, 
niszczenia mieszkań, zakładania w do
mach hodowli zwierząt gospodarskich, 
palenia ognisk. Przez pierwsze lata wiele 
z nowo wybudowanych bloków pozba
wionych było gazu i centralnego ogrzewa
nia, czasami także prądu i wody. Instytu

cje kulturalne, mające umożliwić zorgani
zowane formy spędzania wolnego czasu, 
zapewnić rozrywkę i rozwój kulturalny, 
były dopiero w planach lub w powolnej 
realizacji.

Zwyczaj idealizowania rzeczywistości 
Nowej Huty upad! dopiero u schyłku 
obowiązywania socrealizmu w polskiej 
kulturze. Opublikowany w 1955 r. Po
emat dla dorosłych Adama Ważyka, w ob
szernych fragmentach opisujący nowo
hucką codzienność, daleki był od dotych
czasowych, propagandowych laurek i wy
wołał gwałtowne reakcje społeczne oraz 
wstrząs u partyjno-rządowych decyden
tów. Przyspieszono budowę kin, błyska
wicznie nakazano realizację gmachu Te
atru Ludowego, czyniąc z niego najistot
niejszą placówkę kulturalną miasta, orga
nizowano liczne artystyczne i rozrywko
we imprezy. Wkrótce też upadł w Polsce 
socrealizm. W drugiej połowie lat pięć
dziesiątych XX w. zrezygnowano z ukła
du strefowego i zaczęto wznosić osiedla 
wysokich punktowców i prefabrykowa
nych bloków, pozbawionych historycz
nych kontekstów i dekoracji. W kolejnych 
dziesięcioleciach socrealistyczne osiedla 
i centrum otoczyły rozległe, nowe dzielni
ce mieszkaniowe wypełnione wieżowcami 
z „wielkiej płyty”. Urbanistykę i architek
turę lat minionych poddano intensywnej 
krytyce. Dzisiaj nie jest ona już tak ostra 
i bezkompromisowa, a tonące w zieleni 
osiedla „starej” Nowej Huty stanowią 
przyjemne i interesujące założenie miej
skie, miejsce wycieczek i spacerów oraz 
niemałą atrakcję turystyczną i istotny ślad 
historii polskiej architektury. Doceniając 
te walory, kilka lat temu zrealizowane 
w latach 1949-1959 założenie centrum 
miasta objęto ochroną konserwatorską.

Janusz Opaska

ZDOBIENIE M-3
Iwiedy mieszkańcy wielkopłytowych osiedli zasiedla

li swoje M-3, PRL starała się zadbać o ich potrzeby 
wyższe. W tym celu przy Instytucie Wzornictwa Przemy
słowego w Warszawie powołany został Zakład Szkła 
i Ceramiki, gdzie powstawało wiele oryginalnych pro
jektów ceramiki użytkowej i dekoracyjnej, świadczą
cych często o nowatorstwie i wyobraźni w kształtowa
niu tego tworzywa. Źródłem sukcesu okazały się związ
ki artystów plastyków z przemysłem, a szczególnie 
bezpośrednie kontakty twórców ze znawcami technolo
gii szkła i ceramiki. Pracownie wzornictwa powstawały 
w zakładach produkcyjnych, jak np. w zakładach por
celany w Ćmielowie, fajansu we Włocławku, porcelitu 
w Tułowicach i Pruszkowie. Ścierały się tu różne ten
dencje i postawy twórcze, co w rezultacie przyniosło 
bogaty dorobek. Projektowano serwisy i inne 
nowoczesne formy ceramiczne, gładkie lub zdobione 
subtelnym reliefem. Na początku lat sześćdziesiątych 
wyróżniał się serwis do kawy „Ina", o nowatorskim roz
wiązaniu formy użytkowej imbryka i ciekawie ukształto

wanych filiżankach, zaprojektowany przez Lubomira To
maszewskiego, a produkowany przez Zakłady Porcela
ny w Ćmielowie. W tamtym czasie modny byl również 

komplet do kawy „Kajtek", projektowany przez Zofię 
Galińską, a produkowany przez Zakłady Porcelitu Sto
łowego w Pruszkowie. Ponadto projektowano też kom
pletne zastawy stołowe, specjalne zestawy naczyń dla 
szpitali, marynarki handlowej itd.

Szczególnie wiele interesujących projektów po
wstało w dziedzinie ceramiki dekoracyjnej. Tworzono 
wręcz cale kolekcje małych form ceramicznych o zoo- 
morficznych kształtach, które w zamierzeniu twórców 
miały stanowić alternatywę dla mieszczańskich bibe
lotów. Pod terminem „bibelot mieszczański" rozumia
no wówczas słynne na cały świat figurki z miśnieńskiej 
porcelany, która stanowiła dekorację dworskich sto
łów i zawartość serwantek. W PRL uchodziło to za 
przejaw złego smaku! A zatem w ich miejsce propo
nowano całkiem odmienne drobne formy ceramiczne 
- m.in. figurki „Dzik", „Lis” lub „Byk", których projek

Figurka przedstawiająca dzika
(fot. Jan Jastrzębski)

fantem byl Mieczysław Naruszewicz, a produkcją zaj
mowały się Zakłady Porcelany w Ćmielowie. Te drob

ne przedmioty ceramiki dekoracyjnej w latach sześć
dziesiątych miały spory wpływ na podnoszenie estety
ki wnętrz naszych „M".

Hanna Markert
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Przemysłowy
Kraków

D
empo przemian urbanistycz
nych i gospodarczych w na
szych miastach jest w ostat
nich latach na tyle duże, że 
nawet stali mieszkańcy mają problemy 

z identyfikacją wielu miejsc i odtworze
niem w pamięci dawnego wyglądu fa
bryki czy rzemieślniczego zakładu usłu
gowego. Czas zaciera ślady i nierzadko 
bezpowrotnie ginie to, co było ważnym 

która była jednym z największych zakła
dów przemysłowych Krakowa działają
cym od 1909 r. i produkującym sodę 
jeszcze w 1988 r.l Wystarczyło jednak 
13 lat, aby zatarł się ślad wielkiego 
kompleksu przemysłowego, wpisanego 
przez 90 lat w panoramę Krakowa. Co
raz mniej ludzi pamięta także gazownię 
zlokalizowaną przecież w środku mia
sta, przy ul. Gazowej na Kazimierzu.

nego kompleksu produkcyjnego. Firma 
działa obecnie w innym miejscu i nie 
z takim rozmachem, jak dawniej.

Na terenie Krakowa, szczególnie 
w pierwszych latach XX w., były „fa
bryki moskali i śledzi, wody sodowej, 
czyszczenia pierza... fabryki drutu 
i gwoździ, guzików, wyrobów platero
wanych, pugilaresów... (była) fabryka 
tutek... szpagatu i powrozów... naczyń 
emaliowanych... musztardy i synapi- 
zmów... fabryka pudelek oraz fabryka 
spodyum, kleju i mąki kościanej, zakła
dy wyrobów z piór”. Rozwijały się fa
bryki produkujące materiały budowla
ne - zakłady kamieniarskie, cegielnie, 
kaflarnie. Byli powroźnicy, kołodzieje, 
druciarze, koszykarze (od wyrobu ko
szy wiklinowych), garbarze, siodlarze,

elementem miasta i nadawało specyficz
ny urok czy koloryt danemu miejscu, 
stanowiło o jego charakterze. Z map 
wielu miast znikają zakłady rzemieślni
cze, odchodzą także rzemieślnicy, zabie
rając czasem wartościowe umiejętności 
specyficzne dla zawodów, które upra
wiali, a które są trudne, jeśli w ogóle 
możliwe, do odbudowania w dzisiej
szym stechnologizowanym świecie. 
Wiele dawnych fabryczek czy więk
szych zakładów przemysłowych stało 
się obiektem tak radykalnych prze
kształceń, że dzisiaj już nikt nie jest 
w stanie rozpoznać ich dawnej funkcji. 
Sam przekonałem się o tym, robiąc son
daż wśród ludzi młodych, a nawet 
w średnim wieku, robiących zakupy 
w dzisiejszym centrum „Zakopianka” 
w Krakowie. Dość znaczna część pyta
nych nie wiedziała, że znajduje się na te
renie dawnej fabryki sody „Solvay”,

1. Fabryka „Solvay” przed 
rozbiórką
2.3. Budynek Fabryki Farb
i Wyrobów Malarskich Iskra
i Karmański przy
ul. Lubelskiej (2)
i niektóre wyroby (3)
4. Zachowany dzięki
Krakowskiemu Towarzystwu 
Ochrony Zabytków Techniki
i wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków 
zaktad grawerski
P. Mondkiewicza
przy ul. Siennej
5. Mieszalnik do musztardy 
z Diisseldorfskiej Fabryki 
Octu, Musztardy
i Esencji Octowej 
przy ul. Królowej Jadwigi
6. Reklama Zakładu Wyrobów 
Rymarskich i Siodlarskich
L. Makowskiego
z ul. św. Tomasza

(zdjęcia: Jerzy Duda)

Skoro nie pamięta się wielkich zakła
dów, cóż wymagać od ludzkiej pamięci 
w wypadku niewielkich zakładów rze
mieślniczych, nawet, jeśli były wielce 
zasłużone dla miasta. Wymownym 
przykładem powolnego zapominania 
jest zakład A. Rothego, zlokalizowany 
przy Rynku i ul. Sławkowskiej, w któ
rym do 1998 r. produkowano metodą 
ręczną świece. Niewielu ludzi spoza 
kręgu artystów malarzy pamięta o słyn
nej Fabryce Farb i Wyrobów Malarskich 
Iskra i Karmański, z której wyrobów 
korzystali Jan Matejko, bracia Kossako
wie, Stanisław Wyspiański i inni. Zatar
ła się w pamięci, chociaż jeszcze dzisiaj 
stoją obiekty wchodzące w skład daw
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ul św Tomasza N9.20.
poleca znaną ze swej dokładności i gustownego wykonania

Pracownię wyrobów siodlarskich i rymarskich 
oraz Tlajja/jn

u wielki wybór gotowych uprzęży, dzwonków do sanek, wszelkich 
Przyborów do podróży, polowania i l. p.

Podejmuje się wszelkich reperacyj,

Ma na składzie używane zaprzęgi.

rymarze, pasamonicy, kapelusznicy, że
by wymienić tylko niektóre zawody za
grożone zupełnym zapomnieniem.

Od wielu lat podejmowano w Krako
wie działania na rzecz ratowania daw
nych zakładów rzemieślniczych i prze
mysłowych, a zarazem zachowania ich 
w pamięci oraz ich właścicieli, ludzi na 
ogól zasłużonych dla miasta. Działania 
szły w wielu kierunkach - od rejestro
wania i dokumentowania tego, co pozo
stało, np. przez zdjęcia fotograficzne 
(działanie inicjowane przez Towarzy
stwo Miłośników Historii i Zabytków 
Krakowa w formie konkursu fotogra
ficznego „Ocalić od zapomnienia”) lub 
przez cykl artykułów w prasie, prezentu
jących stare firmy i ich historię. Akcje te 
były prowadzone przez redaktorów lo
kalnych gazet, np. popoludniówki 
„Echo Krakowa” czy do dzisiaj wspomi
nanego i wysoko cenionego czasopisma 
„Kraków”. Podejmowano prace studial
ne (np. przez Ośrodek Historii Techniki 
i Muzeum Akademii Górniczo-Hutni
czej), prace monograficzne powstające 

z okazji różnych jubileuszy zakładów 
przemysłowych. Prace te, nierzadko za
kończone poważnymi publikacjami, re
alizowane były w niektórych uczelniach, 
np. Akademii Ekonomicznej, były rów
nież inspirowane i wydawane przez od
dział krakowski Naczelnej Organizacji 
Technicznej. Starano się także, aby dany 
obiekt czy jego część zostały wpisane do 
rejestru zabytków, gromadzono materia
ły archiwalne oraz organizowano sto
sowne wystawy w Muzeum Historycz
nym Miasta Krakowa. Wreszcie powsta
ło Muzeum Inżynierii Miejskiej. Ta pro
fesjonalna placówka będzie gromadziła 
techniczne wyposażenie dawnych zakła
dów przemysłowych i rzemieślniczych, 
prowadziła badania ich przeszłości i zaj
mowała się dokumentowaniem rozwoju 
techniki w Krakowie. W działaniach 
zmierzających do ratowania ginących 
zabytków techniki i w poszukiwaniach 
świadectw rozwoju technicznego miasta 
ważne miejsce zajmuje również Krakow
skie Towarzystwo Ochrony Zabytków 
Techniki, działające od 1989 r.

Wspólna inicjatywa Muzeum Inży
nierii Miejskiej i Krakowskiego Towa
rzystwa Ochrony Zabytków Techniki 
zaowocowała wydaniem niewielkiej 
książki pt. Dawne zakłady rzemieślni
cze i przemysłowe Krakowa. Książka 
ma charakter informatora, „który po
zwala odwiedzać miejsca, w których 
znajdowały się lub jeszcze są relikty 
dawnych zakładów, tak aby Czytelni
kowi umożliwić (...) odwiedzenie nieco 
innych, mniej znanych miejsc naszego 
miasta i pomoże Państwu poznać tech
niczny, ale też historyczny Kraków”. 
Zaprezentowano tu tylko wybrane za
kłady rzemieślnicze i przemysłowe, po
dając ich krótką historię, rodzaj wyro
bów i wyposażenie, a gdy było to moż
liwe, również archiwalne fotografie za
kładu, jego wnętrza i wyrobów. Ta 
część poprzedzona jest krótką historią 
techniki w Krakowie oraz wykazem 
wybranych zakładów.

Przygotowanie książki nastręczało 
wiele problemów, bowiem okazało się, 
że materiał archiwalny jest bardzo ską
py, a dotarcie do wielu źródeł bardzo 
trudne, jeśli w ogóle możliwe. Dlatego 
ponawiamy apel, a zarazem prośbę za
pisaną w przedmowie do książki i skie
rowaną do wszystkich, którzy są zwią
zani lub byli związani z Krakowem, 
a mają jakiekolwiek informacje, np. ro
dzinne, o zakładach rzemieślniczych 
i przemysłowych Krakowa o udostęp
nienie ich Muzeum Inżynierii Miejskiej 
lub Krakowskiemu Towarzystwu 
Ochrony Zabytków Techniki (Muzeum 
Inżynierii Miejskiej, 31-060 Kraków, 
ul. św. Wawrzyńca 15, tel. 421-12-42).

Jerzy Duda
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Ciechocińskie
tężnie '2001

ielu mieszkańcom naszego 
kraju oraz sporej grupie zagra
nicznych turystów i kuracjuszy 
Ciechocinek kojarzy się niero

zerwalnie z kompleksem zabytkowych bu
dowli - tężniami (o historii tężni i częścio
wym remoncie zob. M. Barbasiewicz, 
Anatomia tężni, „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 1, 1996, s. 16). Wybudowano je w XIX

tworzy się leczniczy mikroklimat, zwany 
potocznie „inhalatorium na świeżym po
wietrzu”. Jest to unikatowe zjawisko 
w skali Europy. Tężnie nr I i nr III są obec
nie - po niedawnym remoncie - w dość 
dobrym stanie technicznym, natomiast 
najdłuższa, licząca ponad 720 m tężnia nr 
II znajduje się w stanie tragicznym. Trzy 
lata temu rozpoczęto jej demontaż, aby

W

w. dla uzyskiwania soli. Przy współcze
snych metodach produkcji ta funkcja tęż
ni nie jest tak istotna i obecnie mają one 
znaczenie głównie lecznicze. Spadające po 
gałązkach tarniny krople solanki rozbijają 
się na drobniutkie cząsteczki zawierające 
brom, jod, chlorek sodu. Wokół tężni 

obiekt przygotować do remontu. Niestety, 
nie zabezpieczono finansowej strony tego 
przedsięwzięcia! Efektem jest taki widok: 
kilkanaście metrów drewnianego szkiele
tu moknie w deszczu lub śniegu, rozsycha 
się podczas upałów i niszczeje w zatrważa
jącym tempie. Wokół budowli piętrzą się

1. Rozsypująca się tężnia nr II
2.3. Stan drewnianych pali tworzących 
konstrukcję tężni nr II

(zdjęcia: Edward M. Dudek)

bryły skawalonej tarniny. Solanka zmie
szana z wodą deszczową bez możliwości 
odpływu zalega dolne zbiorniki. Dębowe 
pale, na których opiera się cała konstruk
cja, są przegniłe. Deski z obudowy odpa
dły, może zostały ukradzione. Pod głów
nym korpusem pojawiły się zwały śmieci. 
W pobliżu jeden z dawnych tartacznych 
budynków, który miał służyć podczas re
montu tężni, został zamieniony na bar ga
stronomiczny, co powoduje dalszą degra
dację niezwykłego mikroklimatu. Przed 
kilkoma laty Maria Barbasiewicz pisała 
w „Spotkaniach z Zabytkami”: „Najwięk
szą atrakcją Ciechocinka są tężnie, wokół 
których - jak wokół naturalnego inhalato
rium - spacerują kuracjusze”. Oby nie 
trzeba było pisać tego w czasie przeszłym!

Marlena Wolf
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Jeszcze grzeją...
iece, niezbędne do niedawna 
elementy wyposażenia każdego 
wnętrza mieszkalnego, jako 
urządzenia grzewcze odchodzą 

stopniowo w zapomnienie. Te, które po
wstały w XVIII i pierwszej połowie XIX 
w. - to już dziś obiekty muzealne. Nato
miast młodsze spotyka się jeszcze w do
mach mieszkalnych, w niektórych regio
nach jest ich nawet sporo. Takim „pieco
wym zagłębiem” są dawne Prusy 
Wschodnie. Właśnie tu w niejednej wsi 
spotkać można więcej pieców secesyjnych 
niż ich ocalało w Warszawie i w związku 
z tym jest to teren penetracji handlu anty
kwarycznego z Polski i z zagranicy. Ze 
względu na to, że to niezwykle ubogi re
gion i jego mieszkańców nie stać na mo
dernizację wnętrz, piece jeszcze funkcjo
nują, często niezmienione od stu lat. Ale 
jest to kwestia czasu... Na szczęście zda
rzają się nabywcy, którzy doceniając uro
dę pieców, wkomponowują je do swoich 
wnętrz, wykorzystując również funkcje 
grzewcze. Bywa też niestety, że sprzeda
wane na sztuki kafle zdobią później ła
zienki lub tworzą domowe lapidaria.

Muzea nie traktują pieców z tego 
okresu jako pełnowartościowych zabyt
ków, raczej jako obiekty kultury mate
rialnej i rzadko trafiają one do muzeal
nych zbiorów. Ich wartość na rynku an
tykwarycznym jest dość wysoka, a mu
zea borykają się z brakiem środków na 
poważniejsze zakupy. Jedyną formą 
utrwalenia zachowanych obiektów jest 
zarejestrowanie ich przynajmniej w for
mie dokumentacji opisowej i fotograficz
nej. Zadania tego podjęli się pracownicy 
Muzeum Mikołaja Kopernika we From
borku, którzy już w latach osiemdziesią
tych XX w. dostrzegali wagę tego pro
blemu, przeprowadzając, wówczas 
wstępną, inwentaryzację pieców zacho
wanych w najbliższej okolicy. Przepro
wadzone po około 10 latach sprawdze
nie stanu zachowania zarejestrowanych 
niegdyś obiektów pokazało, że więk
szość z nich została sprzedana, a niektó
re uległy zniszczeniu.

Inwentaryzację na większą skalę mu
zeum podjęło w listopadzie 2000 r., 
przyjmując w początkowym etapie formę 
konkursu zatytułowanego „Najstarsze 
piece w regionie braniewskim”. Konkurs 
ten, przy wsparciu lokalnego wydania 
„Dziennika Bałtyckiego”, trwał do marca 
2001 r., kiedy nastąpiło uroczyste zakoń
czenie, połączone z wręczeniem nagród

1. Piec neorenesansowy z ok. 1880 r.
z postacią św. Huberta na kaflu centralnym 
(Glady)
2. Piec neorenesansowy z ok. 1880 r.
z postacią dworzanina na kaflu centralnym 
(Dlugobór)

osobom, które zachowały w swoich wnę
trzach piece o największych wartościach 
artystycznych. Większość nagród pie
niężnych ufundowało muzeum, ale do 
akcji włączyły się też instytucje i przedsię
biorstwa działające na tym terenie. W ra
mach konkursu zarejestrowano około 
100 pieców kaflowych, natomiast do tej 
pory zinwentaryzowano znacznie więcej 
obiektów, choć obecnie postępuje to 
w znacznie wolniejszym tempie. Zebrany 
materiał pozwala na dokonanie pobież
nego przeglądu pieców kaflowych na te
renie dawnych Prus Wschodnich od koń
ca XIX w. do 1939 r.

W ostatnich dwóch dekadach XIX 
i na początku XX w, oprócz tradycyj
nych pieców z barwną polewą i reliefo
wym zdobieniem, popularność zyskał 
nowy typ pieca. Jego rodowód wywieść 
można z białych neoklasycystycznych 
pieców, popularnych na tym terenie od 
połowy XIX w., zwłaszcza we wnętrzach 
pałacowych i dworskich. Nawiązywały 
one do swojego pierwowzoru bryłą 
i układem elementów dekoracyjnych, 
jednak ich wygląd daleki był od szlachet
nej prostoty i powściągliwości pieców

neoklasycystycznych. Dwuskrzyniowa 
bryła pieca, zbudowana jak w poprzed
nim okresie z prostych białych kafli, mia
ła duże elementy dekoracyjne, obramie
nie obu skrzyń, centralnie umieszczone

panneaux oraz zwieńczenie; te detale nie 
były polewane, lecz polichromowane, 
często złocone. Czasem stosowano ze
staw motywów klasycystycznych, ale naj
częściej dekoracja nawiązywała do mod
nych wówczas stylów historycznych, ba
roku czy renesansu, popularne były też 
motywy secesyjne.

Piece te występowały w kilku podsta
wowych odmianach. Wzorce neoklasy- 
cystyczne najbardziej przypomina typ 
pieca rozpowszechniony od około 1880 
r., który ma kafel centralny najczęściej 
pokryty dekoracją figuralną lub przed
stawieniem bukietu kwietnego w wazo
nie. Najefektowniejsze piece tego typu 
pochodzą z lat 1905-1910. W części 
frontowej nastawy miały one malowane 
podszkliwnie i naszkliwnie sielskie pej
zaże i scenki rodzajowe. Najczęstszym 
tematem było lato, rzadziej zima, zdarza
ją się też kompozycje bardziej oryginal
ne, np. pejzaż z wiatrakiem czy z ka
miennym mostkiem nad rzeką. Kolejna 
odmiana w tym typie, popularna od 
około 1900 r., ma lico nastawy wypeł
nione reliefowymi kafelkami o malowa
nej i złoconej kwiatowej dekoracji. Naj
pospolitsze i zapewne najtańsze piece 
popularne w ostatnich latach XIX i na 
początku XX w. miały wyłącznie obra
mienie obu skrzyń i zwieńczenie albo sa
mą tylko koronę. Piece te występowały 
w olbrzymiej liczbie odmian. Ponieważ 
duże kafle dekoracyjne zestawiano zależ
nie od gustu, spotykamy piece jednorod-
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ne stylowo, np. neoklasycystyczne, neo- 
barokowe, neorenesansowe czy secesyj
ne, ale bardzo wiele z nich ma dekorację 
eklektyczną, gdzie np. secesyjna korona 
towarzyszy neobarokowemu kaflowi 
centralnemu itp.

Istniała wtedy też ogromna różnorod
ność pieców tradycyjnych, zbudowa
nych z kafli z polewą i dekoracją reliefo
wą. W końcu XIX w. piece te, podobnie 
jak inne elementy wyposażenia wnętrz, 
nawiązywały do stylów historycznych. 
Szczególnie modne były wzory neorene
sansowe, ale stawiano też piece utrzyma
ne w stylistyce neogotyckiej. Tych ostat
nich praktycznie się dziś nie spotyka, po
zostały jedynie pojedyncze egzemplarze, 
piece neorenesansowe też należą do 
rzadkości. Piece z końca XIX i początku 
XX w. często mają już bryłę i zestaw mo
tywów zdobniczych charakterystycznych 
dla panującej w tym czasie mody na se

cesję, ponieważ jednak stosowane były 
jeszcze wzory z poprzedniej epoki, po
dobnie jak w wypadku pieców z dużych 
segmentów kaflowych, oprócz pieców 
jednorodnych, spotyka się też eklektycz
ne składaki, w których jednak zestawie
nia różnych stylowo form bywają, 
wbrew pozorom, całkiem udane.

Piece z pierwszej i drugiej dekady XX 
w. mają już uproszczoną, ale jeszcze wie- 
loskrzyniową bryłę i skromniejszą, prze
ważnie secesyjną dekorację. Niektóre 
miały przy skrzyni dolnej pojedyncze lub 
podwójne siedziska z kafli, tzw. przy
piecki. Z lat dwudziestych i trzydzie-

3. Piec z początku XX w. z dekoracją 
neobarokową i pejzażem zimowym 
(Tolkowiec)
4. Piec eklektyczny z przełomu XIX i XX w. 
(Braniewo)
5. Piec neogotycki z początku XX w. 
(Suchacz)
6. Secesyjna korona pieca z przełomu XIX
i XX w. (Mingajny)

(zdjęcia: 1-4,6- Jadwiga Seraków,
5 - Weronika Wojnowska; detale pokazujemy 

na ostatniej stronie okładki)

stych XX w. pochodzą piece najczęściej 
jednokondygnacyjne, powtarzające sto
sowaną wcześniej ornamentykę, ale bar
dziej zgeometryzowaną, bo ich forma 
i wystrój odpowiadały już wymogom 
mody na styl Art Deco. Ponadto charak
teryzują się one pastelową kolorystyką - 
delikatnymi odcieniami zieleni, brązu 
czy błękitu. W tym czasie modne były 
również kopie pieców barokowych, któ
re powstawały w wyszukanych wnę
trzach pałacowych. Dziś takich pieców 
nie ocalało zbyt wiele i również one są 
przedmiotem inwentaryzacji, ale temat 
ten wart jest oddzielnego omówienia.

Oprócz typologii pieców 
pod kątem wystroju ze
wnętrznego ważne są jesz
cze sprawy związane z ich 
lokalizacją we wnętrzu, usy
tuowaniem paleniska i łą
czącej się z tym konstrukcji 
wewnętrznej. Ciekawym 
wyznacznikiem jest m.in. 
usytuowanie paleniska 
umieszczanego w skrzyni 
dolnej lub nastawie, z do
stępem do niego od strony 
kuchni, sieni czy komina.

Inny, niełatwy do opracowania pro
blem - to pochodzenie pieców. Na tere
nie Mazur i Warmii rynek kaflarski zdo
minowany był w tym czasie przez duże 
fabryki niemieckie. Potwierdzają to spo
tykane na kaflach sygnatury zakładów - 
z Velten koło Berlina: R. Blumenfeldt, 
Schmidt i Lehmann, G. Netzband, We
ber, Sadlon, Kugel, z Berlina: Feiner, 
Schoffel, z Miśni: Somag, Teichert. Jed
nak część pieców powstawała w miejsco
wych ośrodkach ceramicznych, dziś ma
ło znanych, a niegdyś popularnych: 
w Braniewie - zakład Wendla, w Elblągu 
- firma Monathów, w Bartoszycach - fa
bryka Jaschinskiego, w Malborku - za
kład Conrada, Wendla, w Królewcu - fa
bryka J. Wessely.

Przeprowadzone dotychczas badania 
i sformułowane na ich podstawie wnio
ski są jedynie przyczynkiem do szersze
go poznania sztuki zduńskiej. Ten do
tychczas rzadko podejmowany temat 
wkrótce przestanie istnieć, dlatego 
z kontynuacją badań należy się spieszyć.

Weronika Wojnowska 
Jadwiga Semków
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

Kwidzyn
- renowacja malowideł

d stycznia 2000 do kwietnia 
2001 r. w katedrze Najświęt
szej Marii Panny i św. Jana 
Ewangelisty w Kwidzynie 

prowadzone były prace konserwator
skie malowideł ściennych znajdujących 
się w tzw. Górnym Kościele (chórze). 
Renowacja malowideł wraz z poprze
dzającymi ją wnikliwymi pracami ba
dawczymi i dokumentacyjnymi wyko

nana została przez zespół konserwator
ski z Torunia pod kierunkiem mgr Jo
anny Korcz i pod nadzorem prof. Bo
gumiły Rouby z Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu; prace finan
sowała Fundacja Polsko-Niemiecka. 
Dziś możemy podziwiać pochodzące 
z około 1510 r. niezwykle cenne poli
chromie: galerię portretów biskupów 
pomezańskich, postać św. Jana - patro

1. Fresk „Mariaż Dzieciątkiem”

na diecezji, Madonnę z Dzieciątkiem 
w centrum kompozycji i trzech mi
strzów krzyżackich. Z malowideł usu
nięto wykonane w XVIII i XIX w. 
przemalowania, podklejono odspojone 
tynki, uzupełniono ubytki i naprawio
no inne zniszczenia. Prace przeprowa
dzone zostały zgodnie z zasadami sztu
ki konserwatorskiej, na wysokim po
ziomie technologicznym i z dużym wy
czuciem artystycznym.

Podczas prac odkryto nieznane do
tychczas polichromie pochodzące 
z XIV w., występujące na powierzchni 
10 m2. Odsłonięto niewielki fragment, 
który przedstawia scenę z ogrodem 
rajskim i świątynią. Sensacyjne odkry
cie było zarzewiem dyskusji. Zespół 
wykonawców zaproponował trzy wa
rianty prac konserwatorskich. Jeden 
z nich zakładał realizację tzw. transfe
ru, czyli przeniesienia na inne podłoże 
wierzchniej warstwy malowideł. 
Opracowana metoda zakładała, że 
malowidła późniejsze, stanowiące 
wierzchnią, widoczną dziś warstwę, 
a przedstawiające postacie biskupów 
pomezańskich oraz wielkich mistrzów 
krzyżackich, zostaną „zdjęte” i umiesz
czone na przesuwanym podłożu. 
W ten sposób odkryte zostałyby malo
widła wcześniejsze, z XIV w., zupełnie 
nieznane — jeśli nie liczyć odsłoniętego 
niewielkiego fragmentu. „Walczyli
śmy, aby odsłonić najwcześniejsze ma
lowidła z XIV w. — mówi Joanna 
Korcz. - Nie uzyskaliśmy jednak zgody 
wojewódzkiego konserwatora zabyt
ków. Poprzestaliśmy więc na wykona
niu renowacji przedstawień biskupów 
- odsłonięciu ich spod warstw przema- 
lowań, głównie z XIX w. Ostatecznie 
odsłonięty fresk został tylko nieznacz
nie wyretuszowany na podstawie zdjęć 
wykonanych w ultrafiolecie, scalony 
w miejscach ubytków tak, aby był le
piej widoczny. Dalsza jego część ze 
studnią i postacią Jezusa została tylko 
wyodrębniona, aby była czytelna dla 
przeciętnego odbiorcy. Pozostała część 
z malowidłami z XIV w. pozostała nie
tknięta, być może zajmie się tym ktoś 
w przyszłości...” „Wybrano wariant 
najmniej szkodliwy dla obydwu 
warstw malowideł - wczesno- i późno- 
gotyckich. Odsłonięcie wcześniejszych 
malowideł oznaczałoby zniszczenie 
późniejszych (portretów biskupów po
mezańskich) - mówią przedstawicielki 
pomorskiego wojewódzkiego konser
watora zabytków. - Nie do przyjęcia 
było również przeniesienie górnej par
tii malowideł na inne ruchome podło
że. Nie jest to przecież malarstwo szta
lugowe, lecz ścienne i taki zabieg nie
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spodem, ale na dzisiejszym etapie wie
dzy i możliwości technicznych taka in
gerencja byłaby zbyt dużym ryzykiem. 
Pozostawienie malowideł w dotych
czasowym stanie oznacza, że nic nie 
zostało zniszczone i w przyszłości bę
dzie możliwość sięgnięcia do tego, co 
ukryte. Duże znaczenie ma również te
matyka malowideł. Tradycją tego miej
sca od około 500 lat jest eksponowanie 
malowideł późnogotyckich. Kwidzyn

byłby słuszny, chociażby ze względów 
estetycznych. Nastąpiłaby też dezinte
gracja jednorodnej kompozycji - nie 
do pomyślenia z punktu odbioru dzie
ła sztuki, jakim są kwidzyńskie malo
widła. Obiekty z XIV w. były w złym 
stanie zachowania (spudrowanie). Przy 
zdejmowaniu warstwy zewnętrznej 
mogłoby nastąpić ich dalsze uszkodze
nie, a nawet zniszczenie. Wszyscy je
steśmy ciekawi, co znajduje się pod

! był siedzibą biskupów
ł pomezańskich i od

XVI U’, ich portrety 
zdobiące ściany kate- 
dry wpisały się 
w miejscową tradycję. 
Nie można więc zli- 

" kwidować tego, co in- 
tegralnie, historycznie 

E było związane
■

Kwidzyńskie malo- 
. widla z XIV w. stano-

wią dziś rzadkość na 
skalę europejską. Naj- 

’’yj prawdopodobniej po
wstały w okresie dzia- 
łalności w tym mieście 

MM Jana z Kwidzyna -
■ ■ uczonego, teologa,

spowiednika błogosła- 
. < wionej Doroty z Mą-

t(')w Dorota - 
BHHBH gdańskiego płatnerza, 

matka dziewięciorga 
dzieci (oprócz naj
młodszej córki wszyst
kie zmarły w wyniku 
zarazy) już za życia 
otoczona była aurą 
ascetki i mistyczki. 
W 1391 r., uciekając 
przed niechęcią miesz
kańców Gdańska, 
przybyła do Kwidzy
na. Miała tu wiele wi
zji, z których zwierza
ła się swemu spowied
nikowi i opiekunowi 
duchowemu - Janowi. 
Na własne życzenie, 

po otrzymaniu pozwolenia kapituły 
pomezańskiej została zamurowana 
w celi przy katedrze, gdzie spędziła 
ponad rok - aż do swej śmierci. Być 
może temat fresków oparty jest wła
śnie na wizjach kwidzyńskiej błogosła
wionej. Jest to więc zjawisko oryginal
ne i zupełnie niepowtarzalne.

Podczas prac konserwatorskich od
restaurowane zostały również kamien
ne płyty nagrobne wmurowane w ścia
ny katedry w XIX w., które wcześniej 
stanowiły część posadzki w dolnym 
kościele; wśród nich znajduje się epita
fium Jana z Kwidzyna. Ciekawostką są 
też wyższe partie ścian Górnego Ko
ścioła. Najprawdopodobniej znajdują 
się tam dużych rozmiarów freski 
przedstawiające monumentalne posta
cie. Także warto je przebadać, zresztą 
całościowych badań wymaga cała kwi
dzyńska katedra.

2. Fragment galerii biskupów 
pomezańskich: Jan IV, Wincenty Kiełbasa 
i Mikołaj II, który zmarl przed objęciem 
biskupstwa; przedstawiono go
bez nakrycia głowy z odwróconym 
pastorałem
3. Postacie dwóch mistrzów krzyżackich: 
Ludolpha Kóniga von Weizena
i Henryka von Plauena
4. Widok katedry od strony 
północno-wschodniej

(zdjęcia: Micha! Klain)
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Pałac
szekińskich chanów

zerbejdżańskie miasto Szeki, 
położone na południowych 
stokach Kaukazu, w malowni
czej, górskiej kotlinie przecię

tej rzeczkami Górdżanaczaja i Dajerma- 
narcha, znane jest ze swych zabytków. 
W latach 1744-1819 była tu stolica Cha
natu Szekińskiego, jeden z ważniejszych 
ośrodków handlu, rzemiosła i kultury na 
ziemiach azerbejdżańskich. Szeki słynęło 
z produkcji jedwabiu, dywanów, biżute

rii, miedzianych i mosiężnych naczyń 
oraz broni. Jego świetność wiąże się 
z powstaniem niezależnego państewka 
azerbejdżańskiego, zwanego od główne
go miasta Chanatem Szekińskim.

W latach 1743-1744 jeden z feuda- 
łów lezgińskich Hadżi Czelebi zbunto
wał się przeciwko panowaniu irańskie
mu na Zakaukaziu i ogłosił Szeki stoli
cą swego chanatu. Próby stłumienia 
buntu przez irańskiego władcę Nadir

Szacha nie powiodły się, a jego śmierć 
w 1747 r. utrwaliła faktyczną niepodle
głość Chanatu Szekińskiego. Czelebi- 
-chan podczas dwunastoletniego pano
wania rozbudował swą stolicę i okolicz
ne miejscowości, powstało wtedy wiele 
budowli użyteczności publicznej, 
a w wiosce Nucha w pobliżu stolicy 
w latach 1743-1755 Czelebi-chan 
wzniósł twierdzę. W 1772 r. Szeki do
tknęła klęska żywiołowa. Pod wpływem 
padających przez kilka tygodni deszczy 
górska rzeka Kisz zmieniła koryto 
i zmyła z powierzchni stolicę chanatu. 
Jej mieszkańcy przenieśli się do pobli
skiej twierdzy Nucha i w ten sposób ta 
wioska stała się stolicą, a później naj
większym miastem Chanatu Szekińskie
go. Z czasem przyjęła ona nazwę daw
nej stolicy, w XIX w. obu nazw używa- 

1. Fragment patacu w Szeki
2. Gtówne wejście do patacu
3. Reprezentacyjna sala patacu

no wymiennie, oficjalnie nazwę Szeki 
władze Azerbejdżanu ogłosiły w 1968 r.

Zabudowa Starego Miasta w Szeki, 
pochodząca z XVIII i XIX w. zachowa
ła się do dziś bez większych zmian; zo
stała wpisana na listę najcenniejszych
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zabytków architektury Azerbejdżanu. 
Tamtejsze domy mieszkalne, karawan- 
-seraje, łaźnie, meczety i medresy uzna
no za perły architektury muzułmańskiej 
na Zakaukaziu. Nic też dziwnego, że 
Szeki wywierało ogromne wrażenie na 
przybyszach z Europy. Rosyjski generał 
Rajewski w liście do Puszkina pisał 
w 1826 r.: „Znajdujemy się w obozie 
w odległości dwóch odcinków marszo
wych od Szeki, stolicy Chanatu Szekiń- 
skiego. Kraj, przez który przejeżdżam 
jest zachwycający, nasz obóz znajduje 
się w lesie granatów, tamaryszków i pla
tanów (...). Szeki jest cudowne. To jest 
Bachczysaraj w wielkiej skali (...) 14 ty

sięcy ludzi mieszkających w 3 tysiącach 
domów malowniczo położonych u pod
nóża dagestańskich gór”.

Najciekawszym zabytkiem i ozdobą 
Starego Miasta jest doskonale zachowa
ny pałac chanów szekińskich z XVIII w. 
Ta letnia rezydencja, pięknie położona 
w niewielkim parku opadającym tarasa
mi w stronę miasta, została wzniesiona 
na terenie tzw. Nowej Twierdzy na po
lecenie Husejn-chana, mecenasa sztuki 
i poety, piszącego pod pseudonimem 
„Musztah”. Pałac zbudowano w ciągu 
pięciu lat z drewna, szkła i gipsu, bez 
użycia gwoździ i klamer. Wzrok przyby

sza przyciąga jasna fasada budowy 
ozdobiona barwną mozaiką ułożoną 
misternie w geometryczne i roślinne 
wzory z rozsuwanymi oknami-witraża- 
mi, zwanymi „szebeke”. Jest to jedno
piętrowy budynek ze spadzistym da
chem, zwrócony fasadą na południe, 
w stronę miasta. Na parterze i piętrze 
znajdują się po trzy komnaty przedzie
lone przedpokojami. Paradne sale 
umieszczono w centrum parteru i pię
tra. Każda z nich ma po jednej, dużej ni
szy i po dwie małe nisze, usytuowane 
po bokach. Centralna nisza na parterze 
służyła jako miejsce, gdzie chan szekiń- 
ski przyjmował gości i poddanych. Bu

dynek nie ma wewnętrznego połączenia 
między parterem i piętrem, a schody 
znajdują się na zewnątrz. Zgodnie z tra
dycją Wschodu parter miał charakter 
paradno-gościnny, natomiast piętro by
ło przeznaczone do życia rodzinnego.

Wacław Kubacki, autor książki Mal
wy na Kaukazie, który w 1966 r. oglą
dał pałac chanów szekińskich, tak opi
sał wnętrze sali recepcyjnej tego obiek
tu: „Kolumny i fryzy są dziełem 
wschodniej sztukaterii. Nakładano war
stwę szlachetnego gipsu i niezastygłą 
jeszcze płaszczyznę cięto w geometrycz
ne wzory i barwiono. Powtarza się romb 
i koło, jako motywy przewodnie i struk
turalne w gipsie, drzewie i szkle. Ulubio
ną ozdobą balkonowych łuków, nisz 
i sufitów był stalaktyt. W ten sposób 

zbudowane sklepienie w recepcyjnej sali 
z mnóstwa małych lusterek czyni wraże
nie, jak gdyby wyszlifowano je w jeden 
brylant-gigant. Do kompletu tej sali na
leży wschodni stylowy kominek (efekty 
blasków ognia) i fontanna (gra wody 
w świetle słońca, blasku ognia i zwier
ciadlanych odbiciach). Nieprześcignio- 
nym wzorem tej sztuki były sklepienia 
w meczetach Isfahanu w Iranie”. Jest 
też namacalnym dowodem, jak wiele 
sztuka azerbejdżańska zawdzięcza wpły
wom kultury perskiej.

Malowidła ścienne w pałacu można 
podzielić na cztery grupy tematyczne: 
batalistyczne, roślinne, geometryczne 

i zoologiczne. Na piętrze, do
okoła sali środkowej biegnie 
fresk upamiętniający odparcie 
najazdu Persów Nadir Szacha na 
Szeki. Wówczas to Czelebi-chan 
na czele swych oddziałów wypę
dził z Szeki irańskie wojska 
i ogłosił się chanem szekińskim. 
Malowidło to, pomijając warto
ści artystyczne, jest ważnym źró
dłem dla historyków wojskowo
ści Azerbejdżanu. Równie inte
resujące są sceny przedstawiają
ce polowania chanów na niedź
wiedzie, dziki, pantery i jelenie. 
Niezwykle dekoracyjne są fanta
zyjne malowidła przedstawiają
ce kwiaty, drzewa, ptaki i zwie
rzęta. Freski figuralne przeplata
ne są ornamentem roślinnym 
i geometrycznym. Przeważają 
intensywne odcienie czerwieni, 
żółci, zieleni, brązu i błękitu. 
Znamy imiona pięciu malarzy, 
którzy swym kunsztem ozdobili 
szekiński pałac. Najstarszy 
z nich - to Abbas Kuli, twórca 

fresków w sali reprezentacyjnej górnego 
poziomu; według domysłów historyków 
azerbejdżańskich był on również archi
tektem budowli. W XIX w. na ścianach 
pałacu pozostawili swoje freski różni 
malarze azerbejdżańscy, np. Mirza Dża- 
far z Szemachy i Ust Gambar z Szuszy. 
W latach 1952-1966 władze sowieckie
go Azerbejdżanu przeprowadziły grun
towny remont pałacu szekińskiego 
i obecnie należy on do najciekawszych 
zabytków, jakie zachowały się w Azer
bejdżanie. Turecki poeta Nazim Hikmet 
po wizycie w Szeki napisał: „Gdyby 
w Azerbejdżanie nie było innych, daw
nych pamiątek przeszłości, to i tak nale
żałoby pokazać światu pałac chanów 
szekińskich...”

Piotr Borawski

4. Widok na Szeki z pałacowego ogrodu

(zdjęcia: Piotr Borawski)
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1. Odbitki z mikrofilmów 
zawierających meldunki 
wywiadu AK
2. Pani Hanna 
Szczepkowska-Mickiewicz 
w czasie uroczystości 
przekazywania mikrofilmów 
w Archiwum Akt Nowych

(zdjęcia: Janusz P. Chrzanowski)

wych, prof. Darii Nałęcz, poszuki
wania dokumentów przynoszą już 
znaczne efekty. Znalezione zosta
ły ważne materiały w archiwach 
brytyjskich i amerykańskich, choć 
Brytyjczycy przez wiele lat twier
dzili, że akta polskiego wywiadu 
zostały zniszczone zaraz po woj
nie. Warto dodać, że z polskim 
wywiadem obejmującym swym 
zasięgiem niemal całą Europę, 
Afrykę Północną i Bliski Wschód 
współpracowało około 30 tysięcy

Dokumenty wywiadu AK
Zupełnie niespodziewanie od

najdują się - uważane za za
ginione - dokumenty polskiego 

wywiadu z lat drugiej wojny świa
towej. Stanowią one bezcenne za
bytki historyczne i archiwalne, do
kumentujące polski wkład w zwy
cięstwo nad III Rzeszą. Do archi
wum Akt Nowych w Warszawie 
trafiły kopie meldunków Wywiadu 
Przemysłowego Komendy Głów
nej AK z lat 1941-1944, przesyła
nych do Londynu z okupowanej 
Warszawy. Jak się okazało, prze
chowywała je przez 56 lat - ukry
wając najpierw przed gestapo, 
później przed UB - Hanna 
Szczepkowska-Mickiewiczowa, 
działająca w latach wojny w Biurze 
Studiów Przemysłowych Oddziału 
II Komendy Głównej AK. Jej mąż, 
Adam Mickiewicz byt współorga
nizatorem i jednym z kierowników 
tego biura, które skupiało grupę 
uczonych i ekspertów różnych 
specjalności z wyższych uczelni, 
m.in. z Politechniki Warszawskiej. 
Na podstawie napływających mel
dunków wywiadowczych sporzą
dzili oni zbiorcze raporty o gospo
darce niemieckiej, przemyśle 
zbrojeniowym oraz o badaniach 
naukowych i pracach nad nową 
bronią. Biuro dysponowało wła
snym zakonspirowanym laborato
rium fotograficznym, w którym 
opracowano oryginalną technikę 
sporządzania mikrofilmów. Dzięki 
temu dokumentacja, w tym plany, 

rysunki techniczne i fotografie, 
mieściła się na kilku kartkach for
matu pocztówkowego. Meldunki 
trafiały tu przez siatkę wywiadow
czą działającą nie tylko na zie
miach polskich, lecz także na te
renie III Rzeszy i całej okupowanej 
Europy. W ten sposób rozpozna
no m.in. wytwórnię benzyny synte
tycznej w Waldenbergu, zakłady 
lotnicze w Bremie czy port wojen
ny w Królewcu. Największym osią
gnięciem stało się dostarczenie 
aliantom informacji o niemieckim 
ośrodku doświadczalnym w Pen- 
nemunde, gdzie prowadzono eks
perymenty z rakietą V-2 - cudow
ną bronią Hitlera mającą odmienić 
losy wojny. Polski wywiad zdobył 
też oryginalną rakietę, która spa
dła do bagien nad Bugiem. Jej 
podzespoły i sporządzone w War
szawie plany przestano w operacji 
lotniczej „MOST III” do Londynu.

Przed wybuchem powstania 
warszawskiego dokumentację 
biura podzielono na pięć części 
i ukryto osobno. Jedną z nich 
przechowali państwo Mickiewi
czowie w swym domu w Milanów
ku pod Warszawą, drugą znale
ziono przed dwoma laty podczas 
remontu jednego z domów przy 
ul. Puławskiej w Warszawie. Trze
cia część została celowo znisz
czona, gdy groziło, że wpadnie 
w niepowołane ręce, pozostałe 
zaginęły bez śladu wraz z ludźmi, 
którzy je ukryli.

„Na tym odcinku frontu, jakim 
byt wywiad, wkład Polski w zwy
cięstwo nad III Rzeszą byl naj
większy" - powiedział słynny „ku
rier z Warszawy", Jan Nowak-Je- 
ziorański. Prowadzone z inicjaty
wy dyrektora Archiwów Państwo-

osób i dostarczyli oni prawie 50 ty
sięcy meldunków. Zbiór doku
mentów przekazanych przez H. 
Mickiewiczową obejmuje ponad 
2,5 tysiąca stron zawartych na mi
krofilmach.

Hanna Markert

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową 
za zaliczeniem pocztowym z 20%

i..'
Miecze, szable 

i sztylety
cena det. 39 zł

DOM WYDAWNICZY 77 BELLONA

rabatem od ceny 
Zamówienia realizuje: 
Dom Wydawniczy Bellona 
ul. Grzybowska 77 
00-844 Warszawa, tel. (22) 652 27 01 
e-mail: handel@bellona.pl 
infolinia 0 801 120 367 
http://ksiegarnia.bellona.pl 

cena wysyłkowa 31,20 zł
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Alarm dla twierdzy
Jedyną szansą, aby uratować 

twierdzę frydrycjańską w Srebr
nej Górze na Dolnym Śląsku, jest 

przekształcenie jej w Forteczny 
Park Kulturowy - uważają fachow
cy. Tymczasem stan tej największej 
twierdzy górskiej w Polsce stale się 
pogarsza - alarmuje Towarzystwo 
Srebrnogórskie.

Forteczne Parki Kulturowe ma
ją przypominać przyrodnicze Par
ki Krajobrazowe, z tym że tutaj 
chronione byłyby zabytkowe ze
społy w połączeniu z przyrodni
czym otoczeniem. Koncepcję ich 
funkcjonowania opracował dr 
Piotr Molski z Warszawy. W wy
padku Srebrnej Góry taki park 
stałby się podmiotem zarządzają
cym, który mógłby starać się 
o środki z różnych funduszy na 
remonty. Z drugiej zaś strony sam 
mógłby przygotowywać plany za
gospodarowania fortów, w któ
rych mogłyby powstać np. hotele, 
pensjonaty i inne obiekty. Całość 
prowadzona byłaby pod nadzo
rem konserwatorskim, w zgodzie 
z planem zagospodarowania ca
łej twierdzy. W skład parku wcho
dziłyby: twierdza, relikty górnic
twa złota i dawnej kolejki srebrno- 
górskiej z jej wysokimi do 
30 m wiaduktami.

Na realizację planów potrzeba 
wielkich pieniędzy, jednak naj
pierw park musi powstać, co nie 
jest takie proste. Należy określić 
granice twierdzy srebrnogórskiej, 
gdyż dotychczasowy wpis kon
serwatorski z 1961 r. dokładnie 
ich nie precyzował (procedura 
mająca uzupełnić wpis została 
już rozpoczęta). Obrastająca 
twierdzę roślinność przysłania ją 
tak bardzo, że traci ona wiele ze 

swej atrakcyjności. By to zmienić, 
trzeba zgody m.in. nadleśnictwa 
w Bardzie. Pomysł powstania 
parku w Srebrnej Górze zrodził 
się podczas ostatniej ogólnopol
skiej konferencji w Kłodzku, na 
której spotkali się przedstawiciele 
Towarzystwa Przyjaciół Fortyfika
cji z całej Polski; podobny park 
ma w przyszłości chronić również 
twierdze w Kłodzku i Nysie. Wła
dze gminy Stoszowice, na terenie 
której leży Srebrna Góra, są pro
jektowi niezwykle przychylne. Ja
ko przykład właściwego zago
spodarowania obiektu forteczne- 
go podają twierdzę „Boyen” 
w Giżycku.

Twierdza w Srebrnej Górze - to 
jedna z najciekawszych i wciąż 
najbardziej tajemniczych budowli 
na Dolnym Śląsku. Powstała w la
tach 1765-1777 z rozkazu króla 
pruskiego Fryderyka II jako potęż
na górska warownia. Wzniesiono 
ją na Srebrnej Przełęczy, skąd jak 
na dłoni widać całą okolicę. Sta
nowiła fragment linii obronnej, 
strzegącej pogranicza śląsko-au- 
striackiego. W Donjonie stacjono
wało stale 137 oficerów i 2386 
żołnierzy. W warowni nieustannie 
trwał stan podwyższonej gotowo
ści bojowej. Oblegano ją pod
czas wojen napoleońskich 
w 1807 r., ale nigdy nie została 
zdobyta. Potem wykorzystywano 
ją m.in. jako więzienie. Najbar
dziej znanym więźniem politycz
nym był Fritz Reuter (1810-1874), 
ceniony poeta niemiecki. Osa
dzono go w forcie w 1834 r. za 
pracę w liberalnej korporacji 
„Germany”, działającej na rzecz 
wolnych i zjednoczonych Nie
miec. Nie podobało się to żarów-
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1.2. Fragmenty Donjonu
3. Cela w kazamatach
(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

no królowi Prus, jak i cesarzowi 
austriackiemu.

Najciekawszym miejscem 
twierdzy jest bez wątpienia Don
jon - zespól czterech ogromnych 
bastionów nazywanych wieżami. 
Według niektórych jest to naj
większy fort w Europie: liczy 
140 m długości, 120 m szeroko
ści, grubość muru u podstawy 
sięga 12 m. Do wschodniej bra
my prowadził zwodzony most, 
który z czasem zastąpiono nasy
pem. Sień wiodąca na pięcio- 
boczny dziedziniec Donjonu wy
gląda jak bumerang. Jest to celo
wy zabieg mający utrudnić strzał 
armatni, gdyby napastnik dotarł 
aż tutaj. Większość historyków 
twierdzi, że Donjon ma pięć pod
ziemnych poziomów. Rozmiesz
czono na nich 150 pojemnych ka
zamat, które umożliwiały groma
dzenie zapasów broni, żywności 
i wody na dziewięć miesięcy. Wo
da kumulowana była na dziedziń
cu w studni o grubości 80 m. 
Obecnie można zwiedzać tylko 

jeden poziom Donjonu, jednak 
i ten robi olbrzymie wrażenie. Po
tęga murów, labirynty długich, 
ciemnych, wilgotnych korytarzy 
wymuszają pytanie, jak w ogóle 
tutaj wytrzymywano. Służba w ta
kim miejscu musiata być bardzo 
ciężka. W czasie budowy władze 
pruskie, obawiając się wywia
du austriackiego, wprowadziły 
w Srebrnej Górze pruską dyscy
plinę. Aresztowaniom i rewizjom 
nie było końca. Okoliczną lud
ność zmuszano do bezpłatnych 
prac pomocniczych, a przyby
szów traktowano jako podejrza
nych. Nad zachowaniem tajemni
cy i porządku czuwał garnizon 
wojska. Faktyczny, choć nigdy nie 
wprowadzony stan wyjątkowy 
trwał tutaj blisko 20 lat. Budowla 
pochłonęła 1,7 miliona talarów, 
z czego olbrzymią część - w po
staci danin - musieli pokryć 
mieszkańcy Śląska. Pracowały 
też podwody ściągane z ziemi 
kłodzkiej i ościennych powiatów, 
m.in. obecnej Opolszczyzny. Pod
czas największego nasilenia ro
bót zatrudniano 4000 robotników 
i kilkuset woźniców. Fryderyk II 
postęp prac kontrolował osobi
ście, dając pisemne instrukcje.

Marek Perzyński
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solnego muzeum
rodowej i podlega bezpośrednio 
ministrowi kultury.

Uroczystości rocznicowe odbyły 
się 30 listopada 2001 r. na III pozio
mie kopalni soli. W najpiękniejszej 
z muzealnych komór - drążonym 

Powstanie Muzeum Żup Kra
kowskich w Wieliczce - to re

alizacja śmiałej wizji artysty plasty
ka Alfonsa Długosza (1902-1975), 
który w latach pięćdziesiątych XX 
w., widząc upadek zabytkowej ko
palni soli i realną groźbę jej likwi
dacji - podjął się trudnego zada
nia ratowania najcenniejszego 
świadectwa wielowiekowej pracy 
wielickich górników. Wyszukanie, 
zachowanie i zaprezentowanie 
dawnych drewnianych maszyn 
i narzędzi, z czasem także zabyt
ków archeologicznych, geologicz
nych i dziel sztuki w rezerwato
wych wyrobiskach kopalni oraz 
rzetelne poznanie przeszłości sol- 
nictwa - stało się celem życia A. 
Długosza. 2 grudnia 1951 r. nastą
piło otwarcie pierwszej wystawy 
dawnych maszyn górniczych 
w komorze „Warszawa", a w 1966 
r. oficjalnie udostępniono stałą 
podziemną ekspozycję w czterna
stu komorach. Ekspozycja ta jest 
stale modyfikowana i poszerzana 
w miarę nowych odkryć i badań, 
prowadzonych przez działy mery
toryczne muzeum. Muzeum odbu
dowało tzw. Zamek Żupny (1995 
r.), gdzie urządzane są wystawy 
poświęcone pradziejom i historii 
miasta Wieliczki, kolekcja solni- 
czek oraz organizowane są wysta
wy czasowe.

Wielickie muzeum - to obecnie 
jedyna placówka w Polsce, która

Wnętrze solnej kopalni

prowadzi systematyczne prace na
ukowo-badawcze w zakresie histo
rycznej i kulturowej problematyki 
solnej. Wybitnym osiągnięciem na
ukowym i organizacyjnym było 
przeprowadzenie razem z Działem 
Geologii i Miernictwa Kopalni Soli 
inwentaryzacji zabytkowych wyro
bisk i wytyczenie w kopalni strefy 
zabytkowej. Muzeum przygotowało 
od strony historycznej wniosek, 
który byt podstawą do wpisania ko
palni soli 12 września 1978 r. na Li
stę Światowego Dziedzictwa Natu
ralnego i Kulturalnego UNESCO. 
Od 1992 r. Muzeum Żup Krakow
skich ma status muzeum rejestro
wanego, jest Instytucją Kultury Na

od końca XVIII w. wyrobisku górni
czym „Saurau", zabrzmiata Pieśń 
nowa o Skarbach Pańskich... 
z 1644 r„ wykonana przez zespół 
„Camerata Cracovia”. Zaprezento
wano też pełen ekspresji obraz Ja
na Matejki z 1879 r. „Zjazd góromi- 
strza Seweryna Bethmana i żupnika 
Andrzeja Kościeleckiego do kopalni 
podczas pożaru w 1510 roku" ze 
zbiorów muzeum. Dyrektor Mu
zeum Żup Krakowskich, prof, dr An
drzej Jodłowski przedstawił dzieje 
muzeum, a następnie osobom za
służonym dla tej instytucji wręczono 
statuetki autorstwa prof. Bronisława 
Chromego. W czasie uroczystości 
zaprezentowano okolicznościowe 
wydawnictwo pt. 50 lat Muzeum 
Żup Krakowskich - Wieliczka.

(oprać, td)

Akcja dwory

Droga Redakcjo!
Czytam Wasze pismo już od kilku 

lat. Mato - czytam! Ja je studiuję, 
smakuję! Nie opuszczam żadnego 
artykułu. Każdy mnie interesuje. Ale 
piszę do Państwa w innym celu - 
z apelem o pomoc.

Odwiedziłam ostatnio wioskę Ryka

ły w gm. Promna, ok. 50 km od War
szawy. Znajduje się tam zespól dwor
ski z pięknymi zabudowaniami. Dwór 
jest w dobrym stanie, znajduje się tam 
szkoła i remonty co jakiś czas są prze
prowadzane. Zabudowania dworskie 
są w nieco gorszym stanie, ale jeszcze 
świadczą o dawnej świetności. Ale 
cóż tam zobaczyłam - przerażającą 
tablicę z informacją, że obiekt prze
znaczony jest do rozbiórki!!! Proszę 
sobie wyobrazić moją rozpacz! Je
stem miłośniczką dworów i pałaców, 
starych parków, a artykuły z Waszej 
serii „Akcja dwory” - to mój ulubiony 
rozdział. Zabudowania dworskie w Ry
kałach naprawdę mają się nieźle, cho
ciaż pod względem technicznym moja 
orientacja może nie być najlepsza (...) 
Z mojej rozmowy z miejscową nauczy
cielką dowiedziałam się, że był to ty
powy dwór „przemysłowy”, świetnie 
prowadzony przez właściciela. Byt to 
dwór bogaty, zasobny, dobrze prospe
rujący. Nauczycielka wspomniała jesz
cze, że prawdopodobnie żyje jakiś 
spadkobierca tych dóbr.

Czy siła Waszego pisma, naukow
ców współpracujących z Wami, jest 
na tyle duża, żeby nie dopuścić do 
rozbiórki dworu, zwrócić uwagę kon
serwatorom na konieczność ocalenia 
i zabezpieczenia tych resztek dawnej 
świetności? Błagam, pomóżcie! Już 
niewiele takich pięknych miejsc zo
stało.

Wasza czytelniczka, bardzo wierna 
i wrażliwa

Maria Krawczyk 
Kozienice

REKLAMY i OGŁOSZENIA prosimy kierować pod adresem: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, tel. 629-62-26, fax 622-46-63.

PRENUMERATA 
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 War
szawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/Warszawa nr 
11101024-421020002418 (na załączonym w nu
merze przekazie pocztowym prosimy podać, któ
rych numerów dotyczy wpłata).Wpłaty na mini
mum trzy numery przyjmowane są na co najmniej 
1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 
5,50 zł. Czytelnicy, którzy dokonają jednorazowej 
opłaty za prenumeratę na cały 2002 r., otrzymają ją 
w cenie promocyjnej (60 zł). Dla prenumeratorów 
zamawiających minimum po 10 egzemplarzy każde
go numeru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Wszelkie informacje można uzy
skać pod nr. tel. 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 obowiązku 
wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumero
wane egzemplarze są doręczane do miejsca za
mieszkania prenumeratora lub jego siedziby.

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 
II kwartał 2002 r. przyjmowane są do 5 marca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkali z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni 
Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na 
Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
kami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych 
oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.
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KONKURS
„Z wizytą w muzeum”

P
ublikujemy ostatni, trzeci odcinek 
konkursu muzealnego, którego pierw
sza część wydrukowana została w nr. 
12, 2001 r„ druga - w nr. 1,2002. Za
daniem Czytelników biorących udział w konkur

sie jest dopasowanie obiektów zamieszczo
nych na zdjęciach do muzeów, w których zbio
rach się znajdują (spis muzeów obok).

Odpowiedzi prosimy nadsyłać zbiorczo po 
skojarzeniu wszystkich obiektów (27) z odpo
wiednimi muzeami (zdjęcia zamieszczone w nr. 
12, 2001 oraz nr. 1 i 2, 2002) w terminie do 1 mar
ca 2002 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Przypominamy, że spośród nadesłanych 
prawidłowych odpowiedzi 

zostaną wylosowane następujące nagrody:

SIEDMIODNIOWE POBYTY (bez wyżywienia) 
DLA TRZECH OSÓB

• w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 
• w Muzeum Zamku w Łańcucie,
• w Muzeum w Nieborowie,
• w Muzeum Zamku w Niedzicy.

Fundatorami nagród są wymienione muzea.

Ponadto rozlosowane zostaną wyróżnienia w po
staci nagród książkowych (wydawnictw Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami) oraz rocznych prenu
merat „Spotkań z Zabytkami”.

Autorzy odpowiedzi proszeni są o podanie do
kładnych danych adresowych oraz zamieszczenie na 
kopercie dopisku „Konkurs muzealny”. Wyniki 
konkursu będą opublikowane w nr. 5, 2002 „Spo
tkań z Zabytkami”.

Trzecia część konkursu

Podajemy spis muzeów, z których pochodzą 
obiekty przedstawione na zdjęciach obok. 
Przy nazwie muzeum należy dopisać numer 
zdjęcia obiektu pochodzącego z tego muzeum.

- Zamek Królewski w Warszawie
- Zamek Królewski na Wawelu
- Muzeum Okręgowe w Toruniu
- Muzeum Zamojskie
- Muzeum Stylu Zakopiańskiego

Oddział Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

- Muzeum Zamkowe w Malborku
- Muzeum Historii Przemysłu 

w Opatówku
- Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach

Oddział Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

- Muzeum Zamku w Niedzicy

19. Szczerbiec - miecz koronacyjny królów polskich 
(od 1320 r.)
(fot, Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)

20. Portret Jana Zamoyskiego, koniec XVII w.
(fot. Stanisław Fitak, Wiesław M. Zieliński)

21. Forma do wypieku pierników „Herb Torunia i dzi
ki mąż”, 1857 r.
22. Chałupa z 1841 r. z Żoruchowa
23. Szkatuła bursztynowa z końca XVII w., Gdańsk, 
Christoph Maucher
24. Fortepian firmy J. Becker, około 1896 r.
25. Spiskie, drewniane zegary z przełomu XIX i XX w.
(fot. Krzysztof Mazur)

26. Marcello Bacciarelli, „Portret Stanisława Augusta 
w stroju koronacyjnym”, 1768-1771
(fot. Maciej Bronarski, zb. Zamku Królewskiego w Warszawie)

27. Półka projektu Stanisława Witkiewicza, 1902 r. 
(wyk. Wojciech Brzega, 1903 r.)
(fot. Helena Pitoń)





Jeszcze grzeją, jeszcze są piękne

(zob. artykuł na s. 31; 
zdjęcia: Jadwiga Semków)

1. Postać sw. Huberta na piecu 
neorenesansowym z okoto 1880 r.

2. Ozdobna krata w neobarokowym 
piecu z początku XX w.

3.4. Kafel eklektycznego pieca 
z przełomu XIX i XX w. (3) oraz 
figuralny narożnik (4)

5. Postać dworzanina na kaflu 
neorenesansowego pieca z okoto 
1880 r.
6. Postać Wilhelma Telia na kaflu 
neorenesansowym z końca XIX w.
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