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NA OKŁADCE:

Madonna z Dzieciątkiem, 
rzeźba ze Starego Targu w Cie
szynie w trakcie prac konser
watorskich. Dopiero niedaw
no zmieniono pogląd na temat 
jej datowania. O rozważaniach 
dotyczących historii powstania 
rzeźby na s. 34.

(fot. Zofia Kamińska)
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Redakcja apeluje
Apelujemy do tych Czytelników, którzy kupują nasz miesięcznik w kio

skach - ZAPRENUMERUJCIE „SPOTKANIA Z ZABYTKAMI”!!! Nie 
ukrywamy, że przetrwanie ciężkich czasów przez nasze pismo m.in. zale
ży właśnie od liczby prenumeratorów. A swoją drogą, czy nie lepiej mieć 
zapewnione regularne otrzymywanie „Spotkań Z'Zabytkami” do domu? 
Czytelnicy często skarżą się w listach na brak możliwości kupienia nasze
go pisma w miejscach ich zamieszkania. Mamy dla nich tylko jedną od
powiedź - ZAPEWNIJCIE SOBIE PRENUMERATĘ! W każdym numerze 
publikujemy warunki prenumeraty i dołączamy przekaz na jej opłacenie.

Redakcja prezentuje
W kwietniowym numerze znowu sporo artykidów o dworach. Zwraca

my uwagę na dwa: pierwszy, którego autor dzięki „Spotkaniom z Zabyt
kami” dowiedział się o dworze przeznaczonym na sprzedaż, kupił go i re
montuje (s. 4) i drugi, z analizą powodów, jakimi kierują się obecni na
bywcy tych zabytkowych obiektów (s. 8). Jest także o niszczejących dwo
rach pod Krakowem (s. 16) i koło Iławy (s. 18), ale przede wszystkim 
o coraz bardziej zagrożonym spadku po najwybitniejszym naszym staro- 
żytniku z przełomu XIX i XX w. Zygmuncie Glogerze w Jeżewie (s. 28). 
Polecamy rubrykę „Archiwum tajemnic” (s. 14), w której m.in. próba wy
jaśnienia pochodzenia „postaci bez twarzy” oraz dział „Z warsztatu kon
serwatora”, gdzie poznamy zagadki odnowionej figury Madonny w Cie
szynie (s. 34).

Redakcja protestuje

Sprowokowani listem naszego Czytelnika (okładka s. III) po raz pierw
szy w tym miejscu protestujemy przeciwko skandalicznej rozbiórce war
szawskiej kamienicy z około 1900 r., zajmującej narożnik ul. Marszał
kowskiej, pl. Zbawiciela i ul. Mokotowskiej. Zdajemy sobie sprawę, że 
nasz protest - to „musztarda po obiedzie”, ale związane z burzeniem tej 
kamienicy pokrętne tłumaczenia inwestora oraz przedstawicieli władz 
miejskich i dzielnicowych, ich sprzeczne decyzje, powinny sprowokować 
jak najostrzejszą kontrolę takich incydentów nie tylko w Warszawie.

Redakcja zapowiada

W następnym numerze zapowiadamy zapis z sesji panelowej, która 22 mar
ca br. odbyła się w siedzibie TOnZ - „Zabytki niematerialne - próba zdefinio
wania i propozycje ich ochrony”. Dowiemy się o niematerialnych wartościach 
m.in. w malarstwie, literaturze, muzyce, w miejscach pielgrzymkowych, na 
cmentarzach i w ogrodach. W maju będzie też można przeczytać o archeolo
gii krajobrazu i remoncie najsłynniejszego polskiego dzwonu - Zygmunta.



DO przeglądy 
poglądy

W styczniu br. we Wrocławiu odbyła 
się konferencja ThESAURUS 2002 - 
„Bezpieczeństwo i ochrona zabytków 
ruchomych na Dolnym Śląsku". Jej ce
lem była ocena stanu ochrony zabyt
ków ruchomych na terenie Dolnego 
Śląska, wskazanie niebezpieczeństw 
i szans ograniczenia zjawisk negatyw
nych. Analiza przyczyn narastającej 
fali zagrożeń w tej dziedzinie, zwłasz
cza przestępczości skierowanej prze
ciwko obiektom zabytkowym, jest nie
zbędnym etapem do wypracowania 
mechanizmów praktycznych i ich za
stosowania w eliminacji tych zagro
żeń. Problematyka konferencji podzie
lona została na cztery bloki tematycz
ne: 1. Zagadnienia ogólne - stan 
ochrony dóbr kultury, propozycje roz
wiązań systemowych i szczegóło
wych; 2. Ochrona dóbr kultury w dzia
łaniach służb mundurowych; 3. 
Ochrona dóbr kultury w działaniach 
służb konserwatorskich; 4. Ochrona 
dóbr kultury a firmy ochrony osób 
i mienia. W organizacji konferencji 
wzięto udział sześć instytucji: Muzeum 
Regionalne w Środzie Śląskiej, Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich „Ossoli
neum" we Wrocławiu, Wydział Kultury 
i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Wo
jewództwa Dolnośląskiego, Dolnoślą
skie Forum Środowiska Kulturowego 
„Millennium" we Wrocławiu, Ośrodek 
Ochrony Zbiorów Publicznych w War
szawie, Katedra Kulturoznawstwa Uni
wersytetu Wrocławskiego.

Zawalił się filar przyziemia Zielonej 
Bramy na Długim Targu w Gdańsku. 
Zniszczeniu uległo sklepienie o po
wierzchni około 20 m2. „Stan gdań
skich zabytków nie jest zadowalający 
- twierdzi Marcin Gawlicki, pomorski 
konserwator zabytków - szczególnie 
Twierdzy Wisloujście, Katowni i wielu 
zabytków z tzw. drugiej linii, które np. 
stoją na Wyspie Spichrzów. O Baszcie 
pod Zrębem nie ma co wspominać, 
bo zawaliła się wiele lat temu. Zagro
żona awarią jest Brama Nizinna, pod 
którą nieustannie przejeżdżają samo
chody. Woda zalewa piwnice ratusza 
Głównego Miasta i podmywa kościół 
św. Katarzyny. Myślę, że główną tego 
przyczyną jest powszechny niedosta
tek pieniędzy. Ponadto służba ochro
ny zabytków ma niedostateczne in
strumenty do egzekwowania i tak nie
doskonałego prawa".

Remont starego ratusza w Olsztynie 
z powodu braku odpowiednich fundu

szy potrwa prawdopodobnie jeszcze 
pięć kolejnych lat. Tymczasem woje
wódzki konserwator zabytków alarmu
je, że mury budynku są zawilgocone 
oraz, że zgodnie z zaleceniami rze
czoznawców Ministerstwa Kultury po
winny być odkopane piwnice, które 
po wojnie zostały zakopane. Przed 
zakończeniem remontu gotyckiego 
skrzydła ratusza powinny być też 
opracowane plany przebudowy.

Zakończony został najważniejszy etap 
prac przy ratowaniu sanktuarium Ma
ryjnego w Kalwarii Pactawskiej. Wokół 
kościoła wykonano żelbetową palisa
dę, która ma na celu powstrzymanie 
osuwania się budowli. Ponadto uzbro
jono i ustabilizowano grunt, na którym 
stoi kościół. Przed kilku laty na jego 
ścianach pojawiły się rysy, które rok 
temu zaczęły się gwałtownie powięk
szać. Popękały ściany w zakrystii i do
budowanym do niej tarasie. Uznano,

Ruiny średniowiecznego kościoła 
w Trzęsaczu będą wreszcie uratowa
ne. Prace prowadzone sprawdzoną 
metodą gambinową mają na celu 
umocnienie klifu morskiego. Metoda 
ta polega na ułożeniu kamieni, siatki 
i zasypaniu całości piaskiem. Zrezy
gnowano z pierwotnej koncepcji, któ
ra zakładała rozebranie ruin, palowa
nie klifu i ponowne ustawienie ściany.

W Muzeum Śląskim w Katowicach 
czynna jest (do 10 maja br.) wystawa 
„Niech żyje cesarz". Zgromadzono na 
niej ponad 200 eksponatów związa
nych z Napoleonem Bonaparte - ob
razy, grafiki, zegary zdobione wizerun
kiem cesarza, wazy, dzbany, tabakiery 
i rozmaite bibeloty. Największe zainte
resowanie wzbudza jedyna prawdzi
wa pamiątka po Napoleonie - srebrna 
szkandela (termofor) z powozu cesa
rza z herbem, z około 1800 r., stano-

(rys. Małgorzata Tabaka)

że przyczyną tego stanu było podmy
wanie przez wody opadowe oraz nie
równomierne osiadanie budynków 
w gruncie. W tej chwili sytuacja jest 
opanowana, sanktuarium nie grozi już 
katastrofa.

Podczas remontu w bazylice katedral
nej w Kielcach odkryto dwa stare reli
kwiarze. Znajdowały się w skrzyniach 
bocznych ołtarzy. Jeden z nich ma 
kształt trumienki, wykonany jest z mo
siądzu i pochodzi prawdopodobnie 
z XVIII w. Drugi ma formę prostokątnej 
skrzynki i wykonany jest z cyny. Spe
cjalistyczne badania konserwatorskie 
przeprowadzone w Krakowie nie 
udzieliły jednak odpowiedzi na pyta
nie - co zawierają relikwiarze w środ
ku; promienie rentgenowskie nie mo
gły przebić się do ich wnętrza ze 
względu na grubość materiału, z któ
rego zostały wykonane. Obydwa za
bytki zostaną umieszczone w skarbcu 
kieleckiej bazyliki.

wiąca obecnie własność Muzeum Na
rodowego w Warszawie. Wszystkie 
eksponaty na wystawie pochodzą ze 
zbiorów polskich muzeów i kolekcji 
prywatnych.

Odnalezione zostały cztery cenne za
bytki pomorskiej sztuki sakralnej - trzy 
złocone kielichy mszalne i patena, 
które pól wieku temu zaginęły z ko
ścioła poddanego rozbiórce w Rych- 
nówku niedaleko Stanomina w woj. 
zachodniopomorskim. Najstarszy kie
lich, wykonany w 1625 r., ufundowany 
został przez Ewę von Podevilss, po
chodzącą ze starego rodu pomor
skiego Podwilczów. Dwa pozostałe 
kielichy powstały w okresie baroku. 
Zaginione przedmioty zostały przeka
zane do sprzedaży w „Desie” i w ten 
sposób po pól wieku ujrzały światło 
dzienne. Prokuratura prowadzi śledz
two w tej sprawie. Diecezja koszaliń- 
sko-kolobrzeska liczy na odzyskanie 
cennych przedmiotów i umieszczenie 

ich w powstającym muzeum diece
zjalnym.

W Muzeum Narodowym w Krakowie 
od 9 lutego do 7 kwietnia br. czynna 
jest wystawa „Ferdynand Ruszczyć 
1870-1936. Życie i dzieło - wysta
wa monograficzna", prezentująca 
wszechstronną twórczość artysty - 
malarską, graficzną, rysunkową, sce
nograficzną - przez cale niemal życie 
związanego z Wilnem. Na wystawie 
pokazane są prace z polskich kolekcji 
muzealnych, ze zbiorów Litewskiego 
Muzeum Sztuki w Wilnie i Lwowskiej 
Galerii Sztuki oraz ze zbiorów prywat
nych. Istotną część ekspozycji stano
wią pamiątki z archiwum rodzinnego. 
W sumie zgromadzono około 400 
obiektów - obrazy olejne, rysunki, 
grafikę, projekty scenograficzne. Wy
stawa zostanie również pokazana 
w Muzeum Okręgowym w Toruniu 
(kwiecień-maj), w Muzeum Narodo
wym w Warszawie (lipiec-sierpień) 
i w Litewskim Muzeum Sztuki w Wilnie 
(wrzesień).

Od 26 stycznia do 7 kwietnia br. 
w Zamku Królewskim w Warszawie 
czynna jest wystawa „Skarby Habs
burgów”. Zorganizowana została 
w wyniku współpracy między Kunst- 
historisches Museum w Wiedniu 
i Zamkiem Królewskim w Warszawie. 
Zgromadzono na niej około 200 eks
ponatów pochodzących ze zbiorów 
wiedeńskiego KHM i kolekcji prywat
nych - obrazy, rzeźby, militaria, biżute
rię. Ekspozycja podzielona została na 
kilka działów tematycznych: galerię 
malarstwa, portrety twórców kolekcji 
Habsburgów, zbiory starożytności, 
zbiory kunstkamery, zbiory myśliw
skie, militaria. Wszystkie eksponaty 
ukazały różnorodność i bogactwo za
interesowań kolekcjonerskich rodu 
Habsburgów.

Rzeźba „Chrystus u stupa", wykonana 
z szydtowieckiego piaskowca i usta
wiona w 1838 r. przed kościołem far- 
nym w Radomiu, czeka na powrót na 
swoje dawne miejsce. W czasie burzy 
w 1993 r. rzeźba spadla z cokołu i roz
bita się na kilka części; prawa ręka fi
gury oderwała się od całości i rozpa- 
dta na kilkanaście kawałków. Konser
watorzy z Muzeum im. Jacka Mal
czewskiego w Radomiu wykonali re
konstrukcję rzeźby, ale nie może ona 
wrócić na swoje pierwotne miejsce, 
ponieważ osłabiony cokół nie utrzy
małby jej ciężaru. Tymczasem na re
mont cokołu i kolumny, na której stała 
rzeźba, brak funduszy. Społeczny Ko
mitet Ratowania Zabytków Radomia 
liczy na pomoc sponsorów.



lAflAf wiedzieć
■ ■ ■ ■ więcej

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, o których 
nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty 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.

Zanim odpowiemy na jedno z nadesła
nych do redakcji pytań, chcemy podzie
lić się z naszymi Czytelnikami kilkoma 
uwagami. Okazję ku temu stwarza za
równo pięciolecie rubryki „Wiedzieć 
więcej” (po raz pierwszy ukazała się 
w lipcu 1996 r.), jak i potrzeba wyjaśnie
nia niektórych bieżących problemów 
związanych z redagowaniem tego dzia
łu. Niezmiernie nam milo, że od same
go początku cieszy się on dużym po
wodzeniem i jest dobrze oceniany 
przez naszych Czytelników. Staramy się 
nie zawieść pokładanego w nas zaufa
nia i na postawione w listach pytania 
udzielać, na ile to możliwe, wyczerpują
cych odpowiedzi. Pytania zaś są różne: 
łatwiejsze i trudniejsze, bardziej 
lub mniej złożone, dotyczące ma
to znanych i rzadko omawianych 
przedmiotów, jak też obiektów 
produkowanych masowo, ale ma
jących dla ich właścicieli jakieś 
szczególne (często sentymental
ne) znaczenie. Dokonując wyboru 
staramy się unikać powtórzeń 
i wyszukiwać wśród opisywanych 
przedmiotów te najciekawsze. Nie 
znaczy to jednak, że jeśli otrzymu
jemy stosunkowo dużo pytań od
noszących się na przykład do ma
larstwa albo wyrobów z porcelany, 
pomijamy je, zapominając o pra
wach statystyki. Ponieważ jednak 
przyjęliśmy zasadę, że odpowia
damy na pytania wyłącznie na la
mach pisma, niektórzy z naszych 
respondentów będą musieli 
uzbroić się w cierpliwość. Szcze
gólnie wtedy, kiedy podobny do 
interesującego ich zagadkowego 
obiektu zabytek byt już omawiany 
w którymś z ostatnich wydań na
szego miesięcznika. Natomiast 
w żadnym wypadku nie przeszka
dza nam większa liczba pytań sta
wianych w jednym liście. Niepo
trzebnie więc p Janina Wolańska 
z Dębicy kończy swój list słowami: 
„Mam skrupuły, że zasypuję Re

dakcję tyloma pytaniami, ale od dawna 
mnie nurtują i nie mogłam oprzeć się 
pokusie". Niemniej jednak, zgodnie 
z podanymi wyżej zasadami, odpowia
damy dziś tylko na jedno z podanych 
w liście pytań: „Wśród rodzinnych pa
miątek mam porcelanową figurkę, 
prawdopodobnie z Miśni. Nie wiem, co 
ona przedstawia i z jakiego okresu po
chodzi oraz jaką ma wartość."

Figurka (ii. 1) jest porcelanowym wyro
bem manufaktury miśnieńskiej z lat 
1774-1813, tj. z „okresu Marcoliniego”, 
a więc z czasów, kiedy jej dyrektorem 
byt hrabia Camillo Marcolini, jeden 
z najbardziej wpływowych doradców 

panującego wówczas w Saksonii księ
cia Fryderyka Augusta, właściciela 
Churfurstliche Porcellain Fabrique 
w Miśni. Świadczy o tym nie tylko sam 
wyrób, lecz także stosowana w tym 
czasie w wytwórni (malowana pod 
szkliwem, kobaltem) sygnatura ze 
skrzyżowanymi mieczami i gwiazdką 
między rękojeściami (ii. 2). Dama sie
dząca przy niskim, białym stoliku wyko
nanym w stylu Ludwika XVI, na którym 
stoi złota klatka, prawą dłonią delikatnie 
ujmuje wyrywającego się jej i trzepo
czącego skrzydłami ptaka. To personifi
kacja jednego z pięciu zmysłów - doty
ku. To także jedna z pięciu figurek z se
rii „Pięć zmysłów”, autorstwa Johanna 
Carla Schónheita (1730-1805), modela
rza zatrudnionego w wytwórni w latach 
1745-1794 - twórcy m.in. wielu małych 
porcelanowych figurek przedstawiają
cych kobiety, dzieci, kochanków 
i ogrodników, nieco większych grup fi
guralnych, jak „Miłość i Wyrozumia
łość", „Miłość i Pobłażanie”, kilku 
przedstawień o tematyce mitologicznej 
oraz wykonanej w 1782 r. serii „Pory ro
ku” (z dziećmi uosabiającymi: „Wio
snę", „Lato”, „Jesień” i „Zimę"). Serię 
„Pięć zmysłów” Schónheit wymodelo
wał w 1772 r. Były to (w kolejności 
zgodnej z oznaczeniem numerów form 
figurek) personifikacje: „Słuch” („Dama 
przy szpinecie"), „Śmak” („Dama je

dząca”), „Wzrok" („Dama patrząca 
w lustro"), „Dotyk” („Dama trzymająca 
ptaka”) i „Węch" („Dama wąchająca 
kwiaty”). W kolekcji wilanowskiej jesz

cze w końcu XIX w. znajdował się 
kompletny biskwitowy zbiór figu
rek z tej serii. Obecnie zostały 
z nich tylko trzy pierwsze i znajdu
ją się one w stałej ekspozycji Mu- 
zeum-Palacu w Wilanowie (ii. 3, 
4 i 5). Na spodzie podstawy każ
dej z tych figurek znajduje się wy
ciśnięty odpowiedni numer formy: 
E 1, E 2 i E 3. Także na nadesła
nym zdjęciu (ii. 2) widoczny jest 
(choć należy go szukać z dużym 
samozaparciem) wycisk: E 4. Tym 
samym otrzymujemy jeszcze jed
no potwierdzenie przynależności 
omawianej figurki do serii „Pięciu 
zmysłów” J. C. Schónheita. Także 
jej dekoracja malarska zgodna 
jest ze sposobem, w jakim malo
wano oryginalne wyroby z tej serii 
w „okresie Marcoliniego”. Nie
mniej jednak dokładne określenie 
wartości omawianego przedmiotu 
nie jest możliwe. Przed dziesięciu 
laty na jednej z monachijskich au
kcji Domu Aukcyjnego Jurgen Fi
scher wystawiono alegorię „Sma
ku" z serii tu omawianej, z katalo
gową ceną 1800 marek (ii. 6). Ale 
był to wyrób późniejszy - powtó
rzenie figurki, wykonane w Miśni 
w połowie XIX w. Z kolei alegoria 
„Dotyku” ze zbiorów naszej Czy

telniczki może budzić pewne zastrzeże
nia co do stanu zachowania (pęknięcia 
podstawy, przetarte złocenia). Osta
tecznie więc wydaje się, że wartości te
go interesującego przedmiotu należa
łoby poszukiwać gdzieś między pięcio
ma i siedmioma tysiącami złotych.
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Akcjadwory Jeszcze nie koniec zmagań z finansami, biurokracją
i rozmaitymi przeciwnościami. Najważniejsze, 

że dwór jest już zamieszkany, że mamy swoje miejsce na ziemi...

Droga do Dziurdziowa
KRZYSZTOF DROZDOWSKI 

ewnego marcowego dnia 2001 r. zostaliśmy peł
noprawnymi właścicielami ostatniego dworku, 

jaki przetrwał w polskich Bieszczadach. Droga do tego ce
lu przypominała raczej dorzecze, w którym różne wątki, 
jak strumienie, łączyły się, by wreszcie pod postacią wiel
kiej rzeki wpaść do morza. Dla nas - dla mnie i mojej ro
dziny — osiągnięty cel rzeczywiście jest morzem, morzem 
spraw do załatwienia i problemów do rozwiązania.

W pewnym sensie sprawcą tej sytuacji były „Spotkania 
z Zabytkami”. Na łamach tego pisma w 1987 r. w rubryce 
„Kupić, nie kupić...” przeczytałem o dworku w Dziurdzio- 
wie. W tym momencie nastąpiło zlanie się kilku drobnych 
strumyczków w jeden większy, bardziej już skonkretyzowa
ny. Te mniejsze strumyki - to szczątkowe, bardzo spóźnio
ne wspomnienia rodziców i dziadków. W minionych, cięż
kich do kultywowania tradycji czasach niewiele było miej
sca na sprawy tak abstrakcyjne, a niekiedy niebezpieczne. 
Dziś są one jak wyblakłe, mocno zniszczone fotografie bądź 
fragmenty nagrań. Oczyma wyobraźni widzę stuletnią ciot
kę mojej mamy siedzącą w fotelu i palącą cygaro, prapra- 
dziadka brodzącego w falującym zbożu i rozcierającego 
kłosy w dłoniach, by sprawdzić jakość ziarna, widzę wozy 
ze zbożem podjeżdżające na teren gumna, by je rozłado
wać, słyszę głos gosposi wołającej do rozbrykanych dziew
czynek - do mamy i jej sióstr - „Panienki, czas na kolację!”. 
Zostało jeszcze kilka prawdziwych zdjęć uratowanych z za
wieruchy wojenno-rewolucyjnej.

To jeden strumień. Innym jest historia, ta podręczniko
wa i książkowa w wydawnictwach niegdyś potajemnie 
przywożonych z Londynu. Lektura pamiętników i biogra
fii ludzi, których świat, jak ten z dziecinnych wspomnień 
mojej matki, został brutalnie zmiażdżony. Ten strumień 
płynął blisko następnego, którym były moje własne wra
żenia z podróży po Polsce. Zaczęło się od wstrząsu, jakie
go jako młody chłopak doznałem podczas rodzinnej wy
prawy niedzielnej na Podlasie. Ojciec chciał pokazać nam 
dworek swojej ciotki. Gdy dojechaliśmy na miejsce, na
szym oczom ukazał się jakiś zakrzaczony, zachwaszczony 
plac z rozwalającym się barakiem. Nie zostało tam nic. 
Nie było dworku. Nie było parku. Nie było lipowej alei. 
Pozostały niewykarczowane korzenie przy drodze. Odtąd 
zacząłem zwracać uwagę na tego rodzaju „osiągnięcia soc
jalizmu” w terenie. I niestety, widziałem je na każdym 

kroku. Gdzieś przeczytałem wstrząsającą statystykę: 
z przedwojennych dwudziestu tysięcy dworów do chwili 
obecnej (trzydzieści lat temu) przetrwało około tysiąca.

Potem pojawił się maciupeńki strumyk optymizmu. To 
tu, to tam ktoś postanawiał ratować rozsypujący się dwo
rek. Niektórym nawet się to udawało. Pojawiały się wów
czas artykuły w prasie, nawet reportaże telewizyjne. Za
częły ukazywać się „Spotkania z Zabytkami”. Powoli kieł
kowała myśl, że może też mógłbym uratować, a raczej re
animować cząstkę tradycji własnej rodziny, a to przecież 
cząstka szerszej tradycji.

Jakiś czas po ukazaniu się artykułu o dziurdziowskim 
dworku postanowiliśmy z żoną zwiedzić południowo- 
-wschodnią Polskę. W letni poranek wsiedliśmy do samo
chodu i ruszyliśmy. Po drodze często wracaliśmy do tema
tu wyniesienia się z Warszawy. Im bardziej na południe, 
tym miasteczka były przyjemniejsze, tym piękniejszy krajo
braz. Jasło, Krosno, Sanok, Lesko. Kiedy pojawił się drogo
wskaz - Dziurdziów, poczuliśmy lekkie podniecenie: co my 
tam zastaniemy? Biało-czarne zdjęcie i przeczytany wcze
śniej opis w „Spotkaniach z Zabytkami” były zachęcające.

Znalezienie dworku nie stanowiło problemu. Podjecha
liśmy pod sam budynek. Troszkę się chmurzyło i kropił 
deszcz. Mokry, blaszany dach lśnił z daleka. Pozamykane 
okna odbijały szybami przeciskające się przez chmury pro
mienie słońca. Weszliśmy na skromny, uroczy ganek. 
Wkoło panowała cisza i całkowity spokój. I tyle pięknej 
zieleni. Jakże tu inaczej niż w Warszawie! Drzwi wejścio
we zastaliśmy zamknięte, więc tylko przez okna mogliśmy 
zajrzeć do środka. Ściany były wprawdzie już nieco poma
zane, ale wszędzie widzieliśmy przyzwoite - jak sądziliśmy 
- podłogi z desek. W sieni stał niezwykły, okrągławy piec. 
Wewnętrzne drzwi też znajdowały się na swoich miej
scach. Wydawało się, że aby tam zamieszkać, wystarczyło
by odmalować wnętrze. Nie wnikaliśmy głębiej w stan 
techniczny budynku. W zaparkowanym przed gankiem sa
mochodzie zjedliśmy przygotowane w domu kanapki 
i długo rozmawialiśmy o szansach i możliwościach za
mieszkania na stałe w Dziurdziowie. Sprawa wydawała się 
stosunkowo prosta: wystarczy napisać pod adres podany 
w „Spotkaniach” i czekać na pozytywną odpowiedź. Oczy
wiście, jeżeli ktoś nas nie uprzedzi.

No i napisaliśmy. Przyszła odpowiedź, że to nie ten ad
res. Pisaliśmy pod następny i następny. Do kuratorium 
oświaty, do konserwatora, wreszcie do urzędu miasta
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1. Dwór na wzgórzu
w zimowym krajobrazie
2. Taki byt stan dworu od strony podjazdu

i gminy. Okazało się, że były problemy z ustaleniem stanu 
prawnego nieruchomości. Korespondencja krążyła prawie 
dwa lata. W końcu dowiedzieliśmy się, że nieruchomość 
przejął Urząd Miasta i Gminy w Lesku i że po ustaleniu 
wartości zostanie ogłoszony przetarg. I następne ponad 
dwa lata ciszy...

W tym czasie budynek został zdewastowany i rozgra- 
biony. Zniknęły piece kaflowe, okna, drzwi. Z pozostałego 
terenu podworskiego wykrojono przed domem boisko, tak 
że odtworzenie pierwotnego założenia stało się całkowicie 
niemożliwe. Budynek wpisano za to do rejestru zabytków. 
Najwyraźniej jednak nikt z osób kompetentnych nawet nie 
pokwapił się sprawdzić, co wpisywano. Odpowiedni zapis 
brzmi: „Dwór w Dziurdziowie wraz z otaczającym go par
kiem w granicach działki...” I tu zaskoczenie. W granicach 
wymienionej działki nie ma już właściwie ani jednego drze
wa. Rosną zaś na działce następnej, nie ujętej w rejestrze!
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Przetarg przeprowadzony w grudniu 1991 r. nie przy
niósł dworkowi zasadniczej zmiany losu. Licytowana nie
ruchomość obejmująca dwie działki - na jednej dworek, 
na drugiej resztki parku i sadu - nie wzbudziła wielkiego 
zainteresowania. Na sali znalazło się tylko nieco kibiców. 
Ktoś podobno nie dojechał, z samej wioski żaden chętny 
też się nie pojawił. Cala procedura trwała zaledwie kilka 
minut. W efekcie przez następne lata dworek niby miał 
nowych właścicieli, ale jakby ich nie było. My zaś mogli
śmy czekać i mieć nadzieję.

Historyczna zmiana losu nastąpiła w marcu 2001 r. 
Dworek nareszcie zyskał w naszej rodzinie właściciela, 
który był zainteresowany przywróceniem mu dawnego 
charakteru. Od tej chwili mogliśmy zacząć wprowadzać 
w życie swoje plany. Wcześniej nieraz zastanawialiśmy się 
nad tym, co należałoby zrobić, aby budynkowi, który po 
wojnie przekształcono w szkołę, przywrócić rezydencjo- 
nalny charakter; jak i które wnętrza przebudować, aby 
przystosować dom do współczesnych wymogów sanitar
nych; jak zagospodarować teren, aby na tak okrojonej 
przestrzeni stworzyć namiastkę założenia dworskiego. Nie 
było mowy o odtwarzaniu, bo nie było z czego odtwarzać. 
Do tego musieliśmy brać pod uwagę ograniczone możli
wości finansowe.

Zawsze łatwiej działać, kiedy ma się do czynienia 
z życzliwymi ludźmi. Szczęśliwie właśnie takich mamy są
siadów, a i pozostali mieszkańcy wioski są w zasadzie przy
chylnie do nas nastawieni. Zawarliśmy nawet bliższe zna
jomości. Oczywiście, jak w każdym środowisku, tak i tu 
znalazły się „czarne owce”, ale na to już nie ma rady. Ich 
istnienie z nawiązką rekompensują przedstawiciele lokal
nej administracji i konserwatora, którzy prowadzili nas za

wiłą ścieżką uzyskiwania zezwoleń, uzgodnień, planów, 
projektów, postanowień, odpisów, wypisów, map, wnio
sków i decyzji. Ktoś, kto nie ma z tymi przepisami do czy
nienia na co dzień, może łatwo się pogubić, tym bardziej 
że ciągle coś się zmienia.

W czasie załatwiania tych wszystkich papierków mogli
śmy na szczęście prowadzić prace porządkowe i przygoto
wawcze do dalszych działań. Wycinaliśmy różne chwasty 
wyrosłe przez lata, kiedy nikt tym obiektem się nie zajmo
wał. Korzenie krzaków powrastały w mur i trzeba je było 
pousuwać. Razem z synami zaczęliśmy zrywać tynki. Nie
raz pomagali nam w tym niektórzy sąsiedzi oraz letni go
ście. Notabene, stare, wapienne tynki bardzo przydały się 
do wysypania drogi dojazdowej przed domem, bowiem 
pozwoliły zneutralizować wszechobecną glinę. Dzięki te
mu można już podjechać pod ganek, co przedtem po desz
czu było niemożliwe. Załatwialiśmy takie drobne sprawy, 
jak pozyskanie drewna i innych materiałów budowlanych, 
położenie drenów, stopniowe grodzenie terenu (jest co 
grodzić - obwód nieruchomości ma około pół kilometra); 
zajmowaliśmy się przygotowywaniem przyszłego założe
nia ogrodowego, także na terenie zdziczałego sadu za do
mem. Moja żona intensywnie studiowała wszelkie dostęp
ne materiały na temat roślinności, zasad i praw rządzących 

ich sadzeniem oraz aranżacją, 
wreszcie dostępnością na naszym 
rynku i cenami.

Zapadnięty dotąd w chaszczach 
dom powoli wyłaniał się z ich cie
nia. Blasku jeszcze nie nabierał, do 
tego droga daleka, jednak odkry
wał różne detale, które w przyszło
ści odpowiednio wykorzystane bę
dą podkreślały jego zabytkową 
wartość. Zostały zresztą uwzględ
nione w projekcie, jaki zgodnie 
z moimi sugestiami przygotował 
nam architekt. Pod starymi tynka
mi kryły się zamurowane okna do 
piwnic, zamurowane drzwi balko
nowe od strony południowo- 
-wschodniej oraz podobne po prze
ciwnej stronie budynku. Te ostatnie 
stanowiły niegdyś dodatkowe wyj
ście do ogrodu. Pod betonowymi 
tynkami położonymi już po wojnie 
znaleźliśmy ślady dębowych belek, 
na których dawniej wspierał się 
balkon. Najciekawszego dotąd od
krycia dokonaliśmy w salonie. Było 
dla mnie sprawą oczywistą, że mu- 
siał tam istnieć kominek. Tymcza
sem w zrujnowanym pomieszcze
niu widoczne były jedynie ślady po 

piecu kaflowym - fundamenty i dziura w ścianie prowadzą
ca do przewodu kominowego. Dopiero zdjęcie tynków od
słoniło nam tajemnicę - interesujące nas miejsce znajdowa
ło się na lewo od drzwi wiodących z sieni. Najpierw zoba
czyliśmy ślady po skutych elementach kominka, które pier
wotnie wystawały ze ściany, następnie odsłoniliśmy paleni
sko będące wnęką w grubej na pół metra ścianie. Co cieka
we, nie było tam śladu spalenizny, tak, jakby kominek za-
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3. Wnętrze zniszczonego 
salonu

przeznaczonych na zadrze
wienie. Chodzi o stworzenie 
przeciwwagi dla istniejącego 
drzewostanu w postaci nasa
dzeń po tej stronie terenu, 
która obecnie jest zupełnie 
łysa. Dzięki temu, biorąc pod 
uwagę widok od frontu, za 
kilka, kilkanaście lat osią
gniemy efekt pewnej syme
trii. 1 w tym zakresie nie bę
dzie to odtworzenie dawne
go stanu, a jedynie nawiąza
nie - i to w skali mikro - do 
innych założeń dworskich.

Jak to często bywa, za
mierzenia - to jedno, a moż
liwość ich realizacji - to dru
gie. Mieliśmy nadzieję, że 
jeszcze na jesieni 2001 r. uda 
nam się wymienić dach, ale 
różne prace papierkowe tak 
się przeciągnęły, że skończył 
się sezon budowlany i nie 

4. Gromadzimy drewno 
na wzmocnienie dachu
5. Dwór w lecie 2001 r.
(zdjęcia: Krzysztof Drozdowski)

murowano zaraz po wy
budowaniu domu. Teraz 
zastanawiamy się nad je
go odtworzeniem. Naj
pierw jednak musimy 
stwierdzić, czy został za
murowany ze względów 
technicznych, czy este
tycznych.

Szkoda, że dworek nie 
ma żadnej dokumentacji. 
Roman Aftanazy w swym 
wiekopomnym dziele 
Dzieje rezydencji nawet 
nie wspomniał o nim, 
choć uwzględnił kilka in
nych obiektów na tym te
renie. Jak na razie, udało 
nam się dotrzeć jedynie do map geodezyjnych z połowy 
XIX w. Wynika z nich, że folwark był dosyć rozległy, skła
dał się z kilku obiektów, a dworek wcale nie musiał być tam 
głównym bądź jedynym budynkiem mieszkalnym. Istniały 
też plany rozbudowy folwarku, ale co z nich zrealizowano, 
nie wiadomo. Niestety, już po zamknięciu szkoły działającej 
w dworku przez kilkadziesiąt lat przyległy teren został tak 
przeorany, że obecnie nie sposób odszukać miejsca po fun
damentach innych, istniejących tu niegdyś budynków.

Uporządkowanie terenu przed dworkiem pozwoliło 
nam na wytyczenie centralnego klombu i określenie miejsc 

mogliśmy z tym ruszyć. Jednak przynajmniej naprawiliśmy 
schody na ganek i kolumnom nie grozi przewrócenie się.

No cóż, dworek stoi już półtora wieku. Przesunięcie 
prac o rok nie powinno mieć znaczenia. W tym czasie mo
żemy prowadzić drobniejsze roboty wewnątrz budynku 
i planować działania na przyszłość. Nie zakładamy jednak 
żadnych ram czasowych. Wszelkie poślizgi mogą się bar
dzo wydłużać i niebezpiecznie jest nie brać ich pod uwagę. 
Szkoda tylko, że drzewa tak wolno rosną...

Krzysztof Drozdowski
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Akcja dwory

BARBARA WYCICHOWSKA

rzyczyny przejmowania założeń dworskich 
przez osoby fizyczne są bardzo różne, podob

nie jak różni, a może raczej dlatego, że różni są ich przy
szli właściciele-użytkownicy. Na podstawie przeprowa
dzonego badania ankietowego wyodrębniono najważ
niejsze, najczęściej wymieniane przez samych właścicieli 
motywy inwestowania w nieruchomość zabytkową:

1) odzyskanie rodzinnego majątku - dotyczy kon
kretnych obiektów i ograniczonej liczby inwestorów, 
bezpośrednich i pośrednich spadkobierców przedwo
jennych właścicieli;

2) podniesienie statu
su majątkowego - doty

czy przede wszystkim 
1 osób, które osiągnęły na

gły sukces finansowy i, in
westując w nieruchomość 

zabytkową, chcą zabezpie
czyć swój majątek i podnieść swój prestiż;

3) „ucieczka” z miasta na stałe - dotyczy osób za
możnych, zdecydowanych na rewitalizację konsumpcyj- 
no-rodzinno-mieszkaniowo-wypoczynkową;

4) weekendowa „ucieczka” z miasta - dotyczy osób 
zamożnych, które na drugi dom wybrały obiekt zabyt
kowy, ograniczając jego użyteczność do weekendowej 
funkcji rodzinnej - mieszkania i wypoczynku;

5) spełnienie ambicji życiowych - to czynnik wymie
niany w powiązaniu z innymi, który wynika najczęściej 

z emocjonalnego podejścia do historycznego obiektu 
kulturowego, jakim jest podworskie założenie parkowe 
(historia, kultura, tradycja, sztuka i natura);

6) zaspokojenie szeroko rozumianych własnych po
trzeb mieszkaniowych - dotyczy osób, które mają dość 
specyficzne, określone wymagania co do miejsca za
mieszkania, preferują otoczenie wartościowego, kom
ponowanego starodrzewu w powiązaniu z niebanalną 
architekturą;

7) względy prestiżowe - to czynnik często występujący 
w powiązaniu z innymi; głównym motywem inwestowa
nia jest sama duma z faktu posiadania nieruchomości za
bytkowej;

8) inwestycja kapitałowa - w tym wypadku 
najważniejsze dla inwestora są względy użyt
kowe, komercyjne (uzyskiwanie stałych lub 
okresowych dochodów z przejętej nierucho
mości);

9) ochrona kapitału przed inflacją - kalkulo
wane przekonanie, że właśnie tak wybrana lo
kata środków finansowych zabezpieczy je przed 
nieuchronną inflacją;

10) uzyskiwanie ulg podatkowych - inwestu
jący kalkuluje opłacalność inwestycji w powią

zaniu z obowiązującymi ulgami podatkowymi (dotyczy 
przede wszystkim nieruchomości zabytkowych adapto
wanych niegospodarczo i zwolnionych z płacenia po
datku od nieruchomości);

11) motyw ratowania dziedzictwa kulturowego - 
podkreślany często przez ludzi przejmujących nieru
chomość kulturową jeszcze za czasów komunizmu, ma
jący nieco pompatyczny wydźwięk, ale deklarowany 
szczerze.

Na ogół o dokonaniu zakupu decyduje nie pojedyn
cza motywacja, ale cała „grupa motywacyjna” składają
ca się przeciętnie z dwóch do czterech przesłanek (mo
tywacji). Przeprowadzone badania pozwalają stwier
dzić, że najczęściej powtarzającymi się i preferowany
mi przez kupujących motywacjami jednostkowymi są 
kolejno: „ucieczka” z miasta na stałe, spełnienie ambi
cji życiowych, zaspokajanie szeroko rozumianych wła
snych potrzeb mieszkaniowych, walka o przetrwanie 
dziedzictwa kulturowego, inwestycja kapitałowa, od-

Dlaczego wybierają
dwory?
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sowaniem na rynku nieruchomości dworskich cieszą się 
obiekty jednoznacznie zdeklarowane własnościowe 

w granicach historycznego układu (jasny stan 
prawny obiektu).

Dla rodzin z tradycjami ziemskimi liczą się tyl
ko konkretne obiekty, niezależnie od stopnia de
wastacji i degradacji. Jednak w sytuacji, gdy ta 
konkretna nieruchomość ma nowego, prawnego 
właściciela, decydują się one na adaptacje innych, 
podobnych obiektów, położonych w rodzinnych 

stronach lub w krajobrazie przypominającym 
rodzinne strony.

Potencjalni właściciele bez „obciążeń” 
ziemiańskich szukają w grupie podwor
skich założeń parkowych przede wszyst

kim obiektów małych, kilkuhektarowych.
zyskanie rodzinnego majątku, podniesienie statusu ma
jątkowego; natomiast w odniesieniu do zestawów mo
tywacji (grup motywacyjnych) dominują: „ucieczka” 
z miasta na stałe i ratowanie dziedzictwa kulturowego; 
spełnienie ambicji życiowych, „ucieczka” z miasta na 
stałe i zaspokajanie szeroko rozumianych własnych po
trzeb mieszkaniowych; odzyskanie rodzinnego majątku 
i ratowanie dziedzictwa kulturowego; zaspokajanie 
szeroko rozumianych własnych potrzeb mieszkanio
wych i inwestycja kapitałowa; inwestycja kapitałowa 
oraz podniesienie statusu majątkowego. Oczywiście 
zdarzają się skrajne wypadki, kiedy np. potencjalnemu 
nabywcy chodzi wyłącznie o kupno historycznego par
ku, żeby zbudować w nim nowy, odpowiadający jego 
gustom dom.

Podstawowym problemem dla każdego potencjalne
go właściciela założenia dworskiego jest wybór obiek
tu. Tego problemu nie mają jedynie ci, najczęściej bliscy 
i dalsi potomkowie właścicieli ziemskich, którzy bez
względnie dążą do odzyskania konkretnej, rodzinnej 
nieruchomości.

Ciekawie wypadły wyniki rejestracji najczęściej wy
mienianych, powtarzających się kryteriów, których 
spełnienie w większości wypadków zadecydowało 
o wyborze obiektu; były to: niska cena w stosunku do 
wartości obiektu, jasny stan prawny nieruchomości, 
umiarkowana wielkość założenia, związki rodzinno- 
-emocjonalne, korzystna lokalizacja zapewniająca szyb
ki dojazd do miasta, atrakcyjność otoczenia (wymienia 
się m.in. urozmaiconą rzeźbę terenu, czyste zdrowe po
wietrze), stan zachowania zespołu architektoniczno- 
-ogrodowego, w tym stan techniczny obiektów archi
tektonicznych; wartość kompozycyjna i dendrologiczna 
drzewostanu parkowego, stan zachowania całego ukła
du, lokalizacja obiektu stanowiąca dopełnienie dla już 
posiadanych nieruchomości gruntowych, lokalizacja 
umożliwiająca dokupienie terenu przyległego do dwor
skiego założenia parkowego oraz prawna forma ochro
ny obiektu (obiekty zabytkowe). Największym zaintere

Jest to podejście ekonomiczne, w pełni uzasadnione. 
Stare parki wymagają bardzo kosztownej, trwającej la
ta specjalistycznej rewaloryzacji, a także prowadzenia 
ciągłych, profesjonalnych zabiegów pielęgnacyjnych 
(stałe zabiegi w połączeniu z pracami odtworzeniowy- 
mi, realizowanymi w układzie cyklicznym). Koszty 
prac renowacyjnych prowadzonych w starych parkach 
krajobrazowych wzrasta
ją proporcjonalnie 
do stopnia dewastacji 
i degradacji układu, 
a pielęgnacyjnych - 
w stosunku do wielkości 
obiektu.

Dla właścicieli, dla 
których dwór w oto
czeniu parkowym 
stanowi drugi 
dom, nie bez 
znaczenia jest 
jego „bliska 
lokaliza
cja”: pod 
uwagę 
brana 
jest odle
głość od miasta - jako miejsca stałe
go zamieszkania, a także pracy zawo
dowej. Preferowane są lokalizacje miesz
czące się w granicach 30-60 km od miasta 
(1 godzina dojazdu samochodem osobo
wym).

Należy podkreślić, że przy podejmowa
niu decyzji zakupu stale wzrasta rola „po
zytywnego otoczenia” obiektu. Harmonijność 
otoczenia z dużym udziałem elementów przyrodni
czych podbudowuje układ przestrzenny parku (powią
zania widokowe) i zabezpiecza naturalną otulinę całego 
obiektu (rola izolacyjna, buforowa). Pożądana dla ma-
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jętnych właścicieli założeń podworskich w zakresie 
sąsiedztwa jest sytuacja, gdy obiekt sąsiaduje z te
renem oferowanym do sprzedaży, na którym 
po zakupie właściciel może tworzyć pewną, 
bo „własną, prywatną strefę ochronną”.

Wartość podworskiego założenia parkowe
go jako kompozycji architektonicznej, mierzo
na stopniem zachowania historycznego ukła
du, oceną jego wartości artystycznej (z od
niesieniem do oryginalnej stylistyki obiektu 
i nawarstwień), historycznej (czytelność 
i rozpoznawalność śladów przeszłości) 
oraz dendrologicznej (zasobność gatun
kowa komponowanego starodrzewu), 
klasyfikowana i wartościowana na 
wiele sposobów, nie ma dla nabyw
cy pierwszorzędnego znaczenia. 
Najważniejsze pozostają wcze
śniej wymienione kryteria. 
Niewątpliwie jednak decyzja 
zakupu historycznego 
obiektu architektoniczno- 
-przyrodniczego wiąże 
się z chęcią przebywa
nia w pięknym otocze
niu starego parku, 
którego - abstrahując 
od układu kompozy
cyjnego - nikt za swego życia 
nie jest w stanie „wyhodować”. Bez 
wątpienia do takiego otoczenia najbardziej pasuje hi-

statyczna, dworska, narodowa architektura 
wpisana umiejętnie w całość założenia.

Stosunek do obiektów zabytkowych 
i niezabytkowych wśród potencjalnych 
nabywców podworskich założeń par
kowych jest bardzo różny. Dla inwe
storów mieszczących się w schemacie 
typowego mieszczucha budującego 
dom swoich marzeń w komponowa
nym, dojrzałym układzie zieleni waż
ne są obiekty niezabytkowe, chro
nione tylko wąskim prawem lokal
nym (pewna swoboda działań bez 
obligatoryjnego nadzoru). Ludzie 
zdecydowani na życie w architek
turze z narodową tradycją i histo
rią wybierają obiekty zabytkowe, 
mimo wiedzy lub właśnie z braku 
wiedzy o „reżimie konserwator
skim”, który w zasadniczy spo
sób ogranicza ich oczekiwania 
adaptacyjne (ograniczenie pra
wa własności zabytków nieru
chomych).

Optymalna sytuacja wyj
ściowa dla przejmowanego 
do adaptacji założenia dwor
skiego przedstawia się nastę-

(wszystkie rysunki: Małgorzata Tabaka) Pu^co: uregulowany stan 
prawny, jasny dla nabywcy; moż

liwość przejęcia (zakup) pełnego dworskiego założenia 
parkowego (park w historycznych granicach) lub, jeżeli

5S3l40.l| ----------
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Uwaga!!!

Ukazał się dodatkowy nakład książki 

„SPOTKANIA W WILLI STRUVEGO 
1998-2001. WYKŁADY

O DZIEDZICTWIE KULTURY”, 
wydanej przez Towarzystwo Opieki 

nad Zabytkami w 2001 r.

Wydawca przyjmuje zamówienia pisemne 

(adres: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a)

to nie jest od początku możliwe, sukcesywne wspoma
ganie tych działań przez gminę i urząd konserwatorski 
(integracja terenu założenia przez wykupywanie frag
mentów parku od jego aktualnych właścicieli); korzyst
ne otoczenie adaptowanego obiektu (zachowana czytel
na odrębność, zachowane dominanty, czytelne zasady 
kompozycyjne w nawiązaniu do układu historycznego 
oraz integracja z istniejącymi strukturami przyrodniczy
mi bliższego i dalszego otoczenia); wybór odpowiedniej 
funkcji użytkowej (zbliżonej do dawnej) i możliwość za
pewnienia realizacji pełnego procesu adaptacyjnego 
(akceptacja konserwatorska projektu i jego realizacji) 
oraz odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i konser
wacyjnych (dotyczy to przede wszystkim komponowa
nych struktur zieleni historycznej).

Barbara Wycichowska

i telefoniczne (tel. 0-prefix-22 629-62-26).

Cena książki: 15 zł.
Artykuł powstał na podstawie autorskich badań ankietowych 

przeprowadzonych w latach 1998-2000 na właścicielach czter
dziestu dworskich założeń parkowych z woj. łódzkiego.
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^ót jednego zabytku

Nyski Nepomuk
Nie tak dawno mieszkańcy Nysy obser

wowali prace konserwatorskie przy po
mniku św. Jana Nepomucena, usytuowanym 

' przed wejściem bocznym do kościota św. 
Jakuba. Prowadziła je ekipa zakładu konser
wacji zabytków kamiennych ARTKONS z To
runia pod kierunkiem artystów konserwato
rów Jacka Gryczewskiego i Jacka Kłosiń
skiego; finansował Urząd Miej
ski w Nysie.

Święty Jan Nepomucen 

czczony jest przede wszystkim 
we własnym kraju, a więc 
w Czechach i na Morawach, 
a także na Śląsku, który od XIV 

w. do 1742 r. należał do Króle
stwa Czech, będących od 1526 
r. pod panowaniem Habsbur
gów austriackich. Pomniki 
świętego spotykamy na teryto
rium Czech, Polski, a także Nie
miec.

Na początku XX w. na teryto
rium dawnego księstwa nyskie
go (obejmującego również były 
powiat grodkowski oraz Je- 
senik z okolicą) naliczono 17 
pomników świętego, z czego 
aż cztery stały w Nysie. Pierw
szy wzniesiono w 1731 r. koło 
kościoła św. Jakuba, następny 
w 1738 r. przed kościołem śś. 
Piotra i Pawła, kolejny w 1744 r. 
na dawnym Moście Wrocław
skim (przeniesiony później 
przed kościół kapucynów św. 
Franciszka z Asyżu) i ostatni 
w 1773 r. w pobliżu kościota 
św. Jana na Średniej Wsi.

Statua piaskowcowa koto ko
ścioła farnego św. Jakuba jest 
zatem najstarsza. Ufundowana 
została 10 lat po beatyfikacji 
(1721 r.) i dwa lata po kanoni
zacji świętego (1729 r.). Jej co
kół wykonano na planie krzyża 
w kształcie osi współrzędnych; górną część 
flankują pilastry zakończone na dole i na gó
rze wolutami. Wbudowana w cokół płyta 
marmurowa zawiera napis w języku łaciń
skim, którego tłumaczenie brzmi: „Czcigod
nemu obrońcy czci, boskiemu Janowi Nepo
mucenowi poleci! zbudować Jan Franciszek 
baron von Hoffmann, kanonik praiat kapituiy 
katedralnej we Wrocławiu i prezydent rejen- 
cji nyskiej [1731]”. Ponad gzymsem, na wo
lutach osadzone są cztery putta w pozycji 

siedzącej. Pomiędzy puttami znajduje się 
mniejszy cokół, na którym stoi figura święte
go. Jest to portret typowy dla tej postaci. 
Ubiór kanonicki stanowi sutanna, komża 
i narzucona na ramiona almucja (pelerynka 
futrzana z kapturem noszona podczas nabo
żeństw przez biskupów i kanoników). Do po
zostałych atrybutów należy krucyfiks, gałąz

ka palmowa i aureola w postaci wieńca z pię
ciu gwiazd. Dawniej od strony przedniej po 
bokach nad gzymsem zamontowane byty la
tarnie i jeszcze jedna z podwójnym krzyżem 
na małym cokole.

Przeprowadzone przed pracami konser
watorskimi badania wykazały, że pierwotnie 
malowana była zarówno figura świętego, jak 
i postument; stosowano tu również złocenia. 
Z upływem czasu odnawiano obiekt wiele ra
zy, wykorzystując także mleczko cementowe 

- najbardziej szkodliwe dla kamienia, wywo
łujące jego łuszczenie. Właśnie mleczko ce
mentowe spowodowało, że tekst płyty in- 
skrypcyjnej byt nieczytelny, bo odpadły z niej 
kawałki marmuru. Gdyby nie artykuł z 1915 
r., w którym wydrukowano ten tekst w cało
ści, nie byłoby dziś wiadomo, kto jest funda
torem pomnika, gdyż z nazwiska ks. Hoff

manna pozostała tylko koń
cówka „MANN". Prace konser
watorskie polegały na oczysz
czeniu kamienia z różnych 
warstw malarskich i brudu, 
usunięto również zaplamienia 
po farbach olejnych. Kolejne 
czynności obejmowały uzupeł
nienie ubytków i rekonstrukcję 
brakujących elementów, tj. 
dwóch putt, prawej ręki święte
go, wizerunku Ukrzyżowane
go, palmy męczeństwa i aure
oli. Rekonstrukcja była możli
wa tylko dzięki zdjęciom archi
walnym z 1920 i 1938 r., prze
chowywanym w Muzeum 
w Nysie oraz w archiwum Pań
stwowej Służby Ochrony Za
bytków w Opolu. Obiekt 
wzmocniono też substancjami 
konserwującymi w celu ochro
ny przed wpływami atmosfe
rycznymi i brudem. Konserwa
torzy świadomie zrezygnowali 
z malowania powierzchni far
bami wapiennymi (co w wie
kach minionych stanowiło po
wszechną praktykę), pozosta
wiając surowy piaskowiec. Zło
cenia wykonano również 
w mniejszym zakresie niż wy
kazywały dawne ślady.

Należy jeszcze przypomnieć 
osobę fundatora figury - Jana 
Franciszka Hoffmanna (1664- 
-1737). Studiował w Bratysła
wie, Wiedniu i Rzymie, gdzie

uzyskał doktorat z teologii i filozofii. Byt ka
nonikiem wrocławskiej kapituły katedralnej 
i pralatem-kustoszem kapituły kolegiackiej 
św. Krzyża we Wrocławiu oraz sędzią bisku
pim. W latach 1718-1732 pełnił funkcję pre
zydenta rejencji nyskiej (tj. administracji księ
stwa nyskiego; władza ta była sprawowana 
w imieniu księcia biskupa). Po śmierci 
w 1737 r. pochowany został w katedrze wro
cławskiej.

Krzysztof Pawlik

(fot. Jacek Kłosiński)
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Mury Smoleńska wiódł most oraz murowana brama. 
W ciężarze sfinansowania tego ważne
go dzieła - jak zauważa historyk tech
niki i sztuki wojskowej Stanisław Dy- 
baś - partycypował królewicz Włady-

iewiele można było oglądać 
ciekawości miasta tego, już 
to dla niezmiernego błota, 
już dla podejrzliwości miej

scowych. (...) Miasto zajmuje góry 
i doły, otoczone jest nowemi murami 
i basztami: domy atoli wszystkie 
drewniane, takoż i cerkwie. (...) Przed 
dwudziestu laty, gdy Smoleńsk należał 
jeszcze do Polski, mieszkańcy polskie
go używali stroju; dziś się już po Mo- 
skiewsku nosić zaczynają. (...) Miasto 
zupełnie od katolickiej wiary odpa
dła; schizmę przyjąć musiało. (...) Wy
jechaliśmy w dni kilka, postępując 
drogami, tak niegodziwemi, iż ile 
w Polsce ujechaliśmy w godzinę, tu le
dwie w dzień cały” — tak opisał Smo
leńsk w 1678 r. Bernard Tanner, 
Czech w polskiej służbie, podążający 
wraz z poselstwem polsko-litewskim 
do Moskwy.

Dzisiaj Smoleńsk liczy ponad 350 
tysięcy mieszkańców, leży nad Dnie
prem, w czasach carskich był miastem 
gubernialnym, od 1929 r. stolicą ob
wodu. Miasto-twierdza niemal za
wsze stało na straży drogi do Mo
skwy, było świadkiem wielkich kam
panii polsko-moskiewskich w XVI- 
-XVII w., widziało wykrwawiającą 
się, ale jeszcze zwyciężającą armię Na
poleona (1812), starało się powstrzy
mać żelazny pochód Wehrmachtu 
w 1941 r. Z racji położenia na pomo
ście pomiędzy zlewiskami Dniestru 
i Dźwiny zwano je kluczem do stolicy 
Rosji. Tędy przewalały się armie, po
dążały poselstwa dyplomatyczne, 
przybywali kupcy i żądni świata po
dróżnicy - dzisiejsi biznesmeni i tury
ści. Miasto wiele wycierpiało w czasie 
wojen, po których pozostały pomniki 
i cmentarze, a jako widomy znak, że 
była to niegdyś potężna twierdza - 
miejskie fortyfikacje.

Za panowania Borysa Godunowa 
(?) zrealizowano plan otoczenia Smo
leńska nowymi murami. Nie były one 
może nowoczesne, ale za to potężne 
i okazałe. Miasto otoczyły mury grube 
na 3-6 m, wysokie na 10-15 m, liczą
ce przeszło 6 km długości, do których 
wiodło dziewięć bram i ubezpieczało 
je 38 baszt. Ich twórcą był budowni
czy Fedor (Fiodor) zwany Koniem

z Drohobuża - jego pomnik stoi do 
dziś w pobliżu pozostałości murów. 
Gdy w 1602 r. fortyfikacje zostały 
ukończone, car oświadczył: „Stworzy
liśmy tak wspaniale dzieło, nie dające 
się określić słowami, jakiego nie ma na 
całej świętej Ziemi... Mury Smoleńska 
to naszyjnik naszej Rusi Prawosławnej 
- istniejący na złość naszym wrogom 
i na chwałę Państwa Moskiewskiego”. 
W okresie zamętu i kryzysu państwa 
moskiewskiego na początku XVII w. 
próbowano wymóc przekazanie Smo
leńska i innych miast na osadzonym 
przez Polaków na tronie carów Dymi
trze przy okazji jego zaślubin z Polką, 
Maryną z Mniszchów. Jednak o przy
należności Smoleńska znów zadecydo
wał oręż. W toku kampanii 1609- 
-1611 Polacy zdobyli nie tylko opisy
waną twierdzę po dwudziestomie- 
sięcznym oblężeniu, bronioną przez 
Michała Borysewicza Szeina, ale od
nieśli zwycięstwo pod Kłuszynem i za
jęli Moskwę. Wojna ta przyniosła spo
ro zniszczeń miastu i twierdzy, zwłasz
cza od strony zachodniej. Dlatego tam 
właśnie zdecydowano się na budowę 
nowoczesnych fortyfikacji. Powstała 
wtedy pięciobastionowa, ziemna cyta
dela założona na planie pięcioramien
nej gwiazdy, zwana Fortalitium Sigis- 
mundanum. Do wnętrza fortu, jako 
odrębnej jednostki w obwarowaniach,

1. Mury miejskie
2. Jedna z potężnych baszt i fragment murów

(zdjęcia: Mateusz Szpytma)

sław, któremu od 1620 r. powierzono 
zarząd i obronę Smoleńszczyzny i in
nych ziem odebranych Rosji.

W tym okresie głównymi orędow
nikami rewindykacji dawnych miast 
byli kanclerz i hetman wielki litewski 
Lew Sapieha oraz zawdzięczający mu 
swą karierę - Aleksander Korwin Go
siewski (zm. 1636). Ten twórca pod
staw majątkowych i znaczenia rodu 
szybko wyrósł na znawcę spraw 
wschodnich, a przy tym nie stronił od 
wojaczki, wielokrotnie odznaczając 
się na polu walki, również w kampa
niach smoleńskich. Zapewne te wła
śnie zasługi zadecydowały o powierze
niu Gosiewskiemu urzędu wojewody 
smoleńskiego w 1625 r. Z jego dzia
łalnością wiązać trzeba powstanie ko
legium jezuickiego w mieście oraz za
pewne budowę nowych umocnień 
i reparację starych obwarowań. Smo
leńsk stał się tzw. twierdzą państwo
wą, jego znaczenie na wschodnich ru
bieżach państwa było pierwszorzędne, 
porównywalne do funkcji w systemie 
obronnym Rzeczypospolitej, jaką peł
nił Kamieniec Podolski. W okresie
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przynależności do państwa polsko-li
tewskiego Smoleńsk był stolicą woje
wództwa oraz biskupstwa łacińskiego, 
otrzymał herb i był reprezentowany 
w sejmie.

Pokój na granicy wschodniej nie 
trwał długo. Moskwa podjęła próbę 
odzyskania Smoleńska już w latach 
1632-1634. Władysław IV stawił czo
ło wojskom rosyjskim, które obiegły 
twierdzę. Do czasu przybycia głów

nych sił królewskich 
obroną kierowali Sa
muel Drucki-Soko- 
liński i Jakub Piotr 
Wojewódzki z nie
liczną załogą. Klu
czową rolę w prze
biegu działań ode
grała wspomniana 
„fortalicja zygmun- 
towska”. W końcu 
lata 1633 r. przybył 
tu król z głównymi 
siłami. Wódz rosyj
ski Michał Szein, 
obrońca twierdzy 
sprzed dwudziestu 
kilku laty, nie tylko 
musiał zwinąć oblę
żenie, ale sam został 
otoczony i zmuszo
ny do kapitulacji (lu
ty 1634). Nie miał 

szczęścia, został uznany za zdrajcę 
i skazany na śmierć. Pokój polanowski 
(1634) utrwalił posiadanie przez 
Rzeczpospolitą Smoleńszczyzny.

Dopiero w czasie wielkiego osła
bienia Rzeczypospolitej Moskwa wy
korzystała powstanie Chmielnickiego 
oraz jego poddanie się pod władzę ca
ra w Perejesławiu (1654) i wystąpiła 
przeciwko Polsce, która wkrótce sta
wić miała czoło innemu wrogowi 

----------------------- SPOTKANIA NA WSCHODZIE

- Szwecji. Siły moskiewskie, liczące 
wraz z Kozakami około 200 tysięcy, 
zajęły niemal bez walki liczne miasta 
na Białorusi. Smoleńska bronił przez 
trzy miesiące wojewoda Filip Obu- 
chowicz. Mury miasta były wówczas 
mocno zaniedbane i Smoleńsk nie 
wrócił już do Polski. Rozejm zawarty 
w 1667 r. w Andruszowie przyznawał 
Rosji zdobyte przez nią ziemie: smo
leńską, czernihowską, siewierską oraz 
lewobrzeżną Ukrainę. W ten sposób 
określone granice potwierdzono 
i przyjęto jako stałe w zawartym z Ro
sją w 1686 r. tzw. pokoju wieczystym, 
zwanym traktatem Grzymułtowskie- 
go. Tak zakończył się „polski roz
dział” historii Smoleńska.

O znaczeniu fortyfikacji Smoleńska 
wspominają nie tylko diariusze i inne 
dokumenty pisane, ale także źródła 
ikonograficzne, głównie medale i gra
fika. Kilka z nich niedawno można 
było oglądać w krakowskim arsenale 
Muzeum Czartoryskich na wystawie 
„Portret miast na monetach, meda
lach i w grafice”. Po trwającym około 
150 lat panowaniu polsko-litewskim 
nie pozostało w Smoleńsku wiele. Je
dyną pamiątką, nie dla każdego czy
telną, jest nazwa zachowanych wałów 
ziemnych fortalicji zygmuntowskiej - 
fort królewski],

Aleksander Strojny

DREWNIANY ROZALIN

Do dziś na Litwie przetrwało 265 drewnianych ko
ściołów, ponad 100 kaplic i około 220 dzwonnic 
wzniesionych w ciągu blisko czterech stuleci, głów

nie w XIX i XX w. Zachowało się także kilka różnej 
wielkości drewnianych synagog, co po drugiej woj
nie światowej jest ewenementem na skalę europej
ską. Jednym z „drewnianych" miasteczek jest Roza- 
lin (lit. Rozalimas) w północno-wschodniej części 
kraju. Oprócz tradycyjnej parterowej drewnianej za
budowy mieszkalnej znajduje się tu kościół parafial
ny Najświętszej Marii Panny, ufundowany w 1794 r. 
przez starostę jeziorskiego Adama Drobisza i jego 
żonę Rozalię. Przebudowano go w końcu XIX i na 
początku XX w. Wzniesiony został na planie krzyża 
łacińskiego, z transeptem i trójbocznie zamkniętym 
prezbiterium. Dwuwieżową fasadę wieńczy trójkątny 
szczyt z niewielką sygnaturką, zdobioną figurą Jezu
sa Nazareńskiego umieszczoną we wnęce nad wej
ściem do świątyni. Jej pierwowzorem był cudowny 
wizerunek Chrystusa z kościoła trynitarzy Pana Jezu
sa na wileńskim Antokolu.

We wnętrzu zachowało się oryginalne późnobaro- 
kowe wyposażenie. Pole środkowe ołtarza główne
go zajmuje cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciąt
kiem. Nieopodal kościoła zbudowano niewielką, 
ośmioboczną i także drewnianą kaplicę. Całości do
pełnia drewniana dzwonnica wzniesiona po 1945 r. 
Zespól kościelny otoczony jest kamiennym murem, 
typowym dla tego rejonu Litwy.

1.2. Kościół (1) i synagoga (2) w Rozalinie
(zdjęcia: Jolanta B. Kucharska)

Drugą drewnianą kaplicę wzniesiono w Rozalinie 
na przełomie XVIII i XIX w. na cmentarzu parafialnym. 
Zbudowano ją na planie prostokąta, z prawej strony 
przylega do niej prostokątna zakrystia. Fasadę 
ozdobioną portalem i umieszczonym ponad nim 
oknem z trójkątnym szczytem wieńczy czworobocz

na wieża z koputką, na której umieszczono kuty, że
lazny krzyż.

W południowo-wschodniej części miasteczka 
przetrwała skromna drewniana synagoga z XIX w. 
Swym wyglądem przypomina zwykły wiejski dom 
mieszkalny. Kiedy w latach czterdziestych XX w. za
brakło w Rozalinie wyznawców judaizmu, ich dom 
modlitwy zamieniono na magazyn. Wówczas od za
chodu dobudowano murowane pomieszczenie, dach 
pokryto eternitem. Dziś synagoga jest opuszczona, 
ale świadczy o wielokulturowości mieszkańców tych 
ziem przed wybuchem drugiej wojny światowej.

Jolanta B. Kucharska
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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!

TO SĄ ŻAŁOBNICY!

W nawiązaniu do opublikowanego w „Ar
chiwum tajemnic” przez Jana Henryka 

Cichosza materiatu na temat intrygujących 
rzeźb „bez twarzy” z cmentarza w Krasnym- 
stawie („Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
2001), wypada stwierdzić, że podważanie 
wiarygodności autorstwa rzeźby nagrobnej 
wyłącznie na podstawie daty śmierci artysty, 
któremu przypisuje się dzieło, może okazać 
się błędem. Często bowiem właśnie wśród 
twórców takich rzeźb zdarza się, że odcho
dzą oni wcześniej, niż osoba, która zleciwszy 
wykonanie nagrobka cieszyła się jeszcze po
tem długim życiem. Nie znaczy to jednak, że 
opisane w „AT” postacie, „przykryte całuna
mi, spod których trudno dostrzec ukryte pod 
chustami twarze”, są rzeczywiście dziełem 
Władysława Gruberskiego. Domniemanie to 
należałoby bowiem poprzeć przekonywają
cymi dowodami, których zebranie wymaga 
czasu. Natomiast już teraz - posługując się 
m.in. wiedzą zawartą w artykule Joanny Wo- 
lańskiej Kilka uwag na temat ikonografii ma
lowideł Jana Henryka Rosena w katedrze or
miańskiej we Lwowie „Pogrzeb św. Odilona” 
(„Przegląd Wschodni”, nr 2, 2001) - można 
odpowiedzieć na ostatnie z pytań postawio
nych przez p. Cichosza - jaka jest symbolika 
tych postaci?

Joanna Wolańska pisała o nich w nawiąza
niu do nagrobków Filipa Śmiałego dłuta Clau

sa Slutera (1384-1410, Musee des Beaux-Arts 
w Dijon) i Filipa Pota (1477-1483, rzeźba przy
pisywana Antoine’owi Le Moiturier, ze zbiorów 
Luwru), którymi przed laty zajmował się zna
komity uczony i znawca sztuki średniowiecz
nej, profesor Sorbony, Emile Male. „Emile 
Male, omawiając nagrobek Filipa Śmiałego, 

zauważa, że przez długi czas tożsamość po
staci towarzyszących zmarłemu na nagrobku 
była nieprawidłowo odczytywana. Figurki 
umieszczone po bokach tumby uważano bo
wiem za postacie modlących się mnichów, 
w tym konkretnym przypadku - z kartuzji

Claus Sluter: żałobnik z nagrobka Filipa 
Śmiałego

w Champmol, co mia
ło wszelkie cechy 
prawdopodobieństwa, 
jako że książę tam 
właśnie został pocho
wany. W rzeczywisto
ści jednak - jak udo
wadnia, przytaczając 
źródła historyczne 
Małe - sprawa miała 
się zupełnie inaczej. 
Średniowieczny strój 

żałobnika składa) się 
z obfitego płaszcza 
z kapturem, do złudze
nia przypominającego 
mnisi habit. I to wła

śnie postacie żałobników, a nie zakonnicy, to
warzyszą zarówno księciu na jego nagrobku 
w Digon, jak i św. Odilonowi (na obrazie „Po
grzeb św. Odilona” Jana Henryka Rosena) 
w jego ostatniej drodze”. Do informacji tej au
torka artykułu dodaje jeszcze taką krótką 
uwagę: „ O żywotności zakapturzonych posta
ci w sztuce sepulkralnej początków XX w. 
niech znów zaświadczy przykład z Cmentarza 
Rakowickiego: grobowiec rodziny Łosiów”, 
i ilustruje ją zdjęciem grobowca z krakowskiej 
nekropolii, ze znanymi nam już postaciami 
„bez twarzy”.

Można przyjąć, że taką samą funkcję przy 
nagrobku Anny Wrońskiej na cmentarzu 
w Krasnymstawie pełnią podobne im figury 
opisane przez p. Cichosza. To towarzyszący 
zmarłej „po wieczne czasy” żałobnicy. „Ich 
przygnębiający wygląd, żałosne szaty symbo
lizowały smutek po śmierci bliskiej osoby” - 
czytamy w opisie innej jeszcze, pochodzącej 
z potowy XV w. marmurowej rzeźby żałobni
ka, dłuta Etienne Bobilleta i Paula Mosselma- 
na, ze zbiorów Ermitażu w St. Petersburgu 
(Boris B. Piotrowski i Inna S. Nemilowa, Ermi
taż, Warszawa 1998). I tu rzecz niezwykła. 
Rzeźba ta odstania (choć bardzo dyskretnie) 
tak bardzo skrywaną tajemnicę wyglądu twa
rzy żałobnika. „Ta figurka wydaje się bardziej 
konkretna i realna niż inne pochodzące z tej 
samej epoki. Smukłą postać żałobnika okry
wa peleryna z kapturem, która układa się 
w szerokie fałdy. Widać jedynie skrzyżowane 
na piersi ręce, wymodelowane z niesłychaną 
delikatnością. Kaptur przykrywa większą 
część twarzy. Niewielkie odsłonięte partie po
zwalają jednak dostrzec wyraz głębokiego 
bólu, przekazany przez autorów w uproszczo
ny i lakoniczny sposób”. Tak więc zarówno 
rzeźby żałobników wykonywane w czasach 
średniowiecza, jak i te, które powstały dopie
ro w XIX czy nawet XX w., szczegółami różnią 
się między sobą. Nie zmienia się tylko ich 
symbolika.

Wojciech Przybyszewski



PIRAMIDA ZAWISZY

Grobowce w kształcie piramid, tyleż zna
jomym, co egzotycznym - to rzadkość 

w europejskim krajobrazie cmentarnym. 
Owiane cieniem tajemnicy, legendą magicz
nych właściwości i grozą pogrzebowego ce
remoniału, budzą zrozumiale zainteresowa
nie. Od egipskich gigantów różnią się o wie
le smuklejszą formą, a część ma u podstawy 
prostopadtościenną kaplicę. Ich powstanie 
wiąże się zwykle z „odkryciem” Egiptu przy 
okazji wyprawy Napoleona w 1798 r. Ale naj
starszy w Polsce obiekt tego rodzaju, w Kry
nicy koto Krupego na Lubelszczyżnie, to gro
bowiec arianina Piotra Orzechowskiego, 
zmarłego w 1612 r. Również śląskie mauzo
leum rodziny von Eben und Brunnen w Roż
nowie koto Wołczyna na Opolszczyźnie jest 

wcześniejsze - pochodzi z 1780 r. Inspiracji 
nie trzeba jednak koniecznie szukać nad Ni
lem, skoro wysmukła rzymska piramida Gaju- 
sza Cestiusza (12 r. p.n.e.) fascynowała już 
średniowiecznych pielgrzymów i była znana 
w Europie.

Po 1945 r. w nowych granicach Polski zna
lazły się piramidalne mauzolea rodów nie
mieckich: w Rapie koto Gołdapi (von Faren- 
heid, 1811), Rożnowie oraz Piotrowicach koto 
Kątów Wrocławskich (zu Limburg-Stirn, 
1865). W Wielkopolsce mamy grobowiec rot
mistrza Łakińskiego pod Wągrowcem (1845). 
Natomiast te polskie piramidy, które wzniesio
no na kresowych ziemiach Rzeczypospolitej, 
pozostają poza jej granicami. Na Białorusi są 
to obiekty w Malinowszczyżnie kolo Moto- 
deczna (Świętorzeccy, 1898) oraz w mia

steczku Uzda na wschód od Stotpców, 
w dawnym województwie mińskim. Okazała 
piramida w Uździe, zdewastowana i zapo
mniana, stoi pośrodku starego cmentarza. 
Zbudowana została po śmierci w 1877 r. Jana 
Kazimierza Zawiszy herbu Łabędź, ostatniego 
męskiego potomka rodziny, do której dobra 
uździeńskie należały od XVIII w. Jan Kazi
mierz był badaczem i kolekcjonerem starożyt
ności, co tłumaczy kształt grobowca. Wymu
rowana z polnych kamieni i cegły piramida 
Zawiszy ma ponad 10 m wysokości (wierz
chołek uległ zniszczeniu). Wejście w prosto- 
padlościennej podstawie prowadzi do wnę

trza kaplicy, będącej zarazem komo
rą grobową. Naprzeciw wejścia, 
w płytkiej wnęce pomiędzy dwoma 
okrągłymi okienkami, stal ołtarz, 
z którego pozostał tylko ceglany 
trzon mensy. W ścianach bocznych 
znajdują się po dwa rzędy „katakum- 
bowych” wnęk na trumny. Obok Za
wiszy spoczęła jego córka i członko
wie jej rodziny. Po pochówkach nie 
ma dziś najmniejszych śladów, żad
nych tablic czy napisów. Mauzoleum 
polskiej szlachty zostało sprofano
wane zapewne tuż po 1921 r„ gdy 
Uzda przypadła Sowietom, ale kre
sowa piramida przetrwała jako nie
zwykły pomnik przeszłości.

Jarosław Komorowski

GRANICZNY SŁUP
rzed wejściem do Instytutu Ar
chitektury Krajobrazu Politech

niki Krakowskiej (ul. Warszawska
24) znajduje się niezwykle ciekawy 
zabytek kultury materialnej; jest to 
wykonany z żeliwa slup o wysokości 
około 2 m, z widniejącą u góry nie
wielką plakietą zdobioną dwugło
wym orłem. Cały stup pomalowany 

został na kolor jasnoniebieski, orla zaś uka
zano zgodnie z zasadami heraldycznymi. Mi
jający go przechodnie często zadają pytanie, 
skąd w tym miejscu znalazł się stup udekoro
wany carskim orłem?

Otóż stup ten, wykonany najpewniej na 
przełomie XIX i XX w., pierwotnie znajdował 
się przy rosyjskiej komorze celnej w Szycach 
przy trakcie handlowym między Krakowem 
i Olkuszem, działającej nieprzerwanie od 
1817 r. aż do wybuchu pierwszej wojny świa
towej. Po odzyskaniu niepodległości stupy 
graniczne wykorzystywano w różny sposób, 
m.in. jeszcze w latach pięćdziesiątych XX w.

świetnie służyły na boisku szkolnym 
w Szycach jako... bramki. Następnie 
pod koniec lat sześćdziesiątych jeden 
z nich przewieziony został do Krakowa 
przez studentów politechniki, którzy 
w tamtych okolicach odbywali prak
tyki terenowe. Właśnie dzięki nim 
stup przetrwał i zdobi teren 
uczelni.

Michał Myśliński



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Akcja dwory Podkrakowski dwór
- Villa Medici

Po śmierci Teofila Wężyka w 1887 r. 
dobra minoskie odkupił Józef Skarbek- 
-Borowski, spokrewniony z Wężykami, 
który zamieszkał w Minodze na stałe. 
Nowy właściciel ukończył studia rolni
cze w Lipsku. Ziemie leżące na urodzaj
nych glebach szybko przyniosły sukcesy 
rolnicze, które przerwał wybuch pierw-

lisko dziesięć lat temu trafili
śmy do wsi Minoga koło 
Krakowa i ujrzeliśmy tu zde
wastowany neorenesansowy 

dwór z XIX w. Od tej chwili co kilka 
lat zaglądamy do Minogi z nadzieją, 
że dwór znalazł swego gospodarza. 
I choć wizyty te przynoszą kolejne 
rozczarowania, to jednak specyficzny 
urok tego zrujnowanego budynku 
sprawia, że jego los stał się nam bliski. 

Historia wsi Minoga sięga średnio
wiecza, kiedy w 1257 r. jej część zosta
ła nadana ss. klaryskom z pobliskiej 
Skały. W XVI w. wieś przeszła w ręce 
rycerskiego rodu Nowińczyków, na
stępnie Minoskich. Dwór jako siedziba 
właściciela wsi pojawił się w źródłach 
pisanych po raz pierwszy w 1653 r. 
przy okazji dokonanego tu wówczas 
rozbójniczego napadu. Od XVII w. czę
sto zmieniał właścicieli, z których wy
mienić można m.in. Szembeków - fun
datorów barokowego kościoła parafial
nego w Minodze z 1737 r., następnie 
Ogińskich, Puszetów, którzy odsprze
dali Minogę Franciszkowi Wężykowi 
(1785-1862). Przybył on do ziemi kra
kowskiej z Królestwa Polskiego w 1836 
r., zamieszkał w Krakowie, a w Mino
dze urządził letnią wiejską rezydencję. 
Był on literatem i posiadłość znajdująca 
się dzisiaj w granicach Ojcowskiego 
Parku Narodowego stała się tematem 
jego utworów poetyckich, jak Wieś pol
ska oraz Okolice Krakowa. W 1842 r. 
gościł u niego Cyprian Kamil Norwid, 
przywieziony tu przez swego przyjacie
la, poetę i literata, Władysława Wężyka, 
bratanka Franciszka.

Franciszek Wężyk był działaczem 
Krakowskiego Towarzystwa Naukowe
go, które do 1856 r. wchodziło w skład 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po odłą
czeniu się KTN Franciszek Wężyk zo
stał jego pierwszym prezesem i wkrótce 
przystąpił do budowy nowej siedziby 
przy ul. Sławkowskiej (obecna siedziba 
PAN). Projekt architektoniczny dostar
czył młody i wzięty architekt Filip Po- 
kutyński - profesor budownictwa Kra
kowskiego Instytutu Technicznego. Na
wiązany kontakt i wspólna praca przy

1.2. Dwór-willa na początku XX w. (1)
i obecnie (2)

realizacji budynku zaowocowały pro
jektem przebudowy dworu w Minodze, 
który w 1859 r. stał się własnością syna 
Franciszka Wężyka - Teofila. Wtedy 
właśnie zaczęto realizować na miejscu 
barokowego dworu projekt willi wło
skiej. Taka forma budowli wywodząca 
się z renesansowej Toskanii czy Floren
cji Medyceuszów była wówczas po
strzegana jako symbol rozkwitu kultury 
i sztuki, synonim idealnego domu arty
sty, uczonego czy mecenasa sztuki.

3.4. Salon na początku XX w. (3)
i obecnie (4)
5. Fragment zewnętrznej terakotowej 
dekoracji podokiennej

(zdjęcia: Katarzyna i Grzegorz Ossolińscy)

szej wojny światowej w 1914 r. W la
tach swojego największego rozwoju 
majątek słynął w okolicy z hodowli
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krów, owiec i koni, wyrabiano tu znane 
i cenione owcze sery „Minoga”. Rodzi
na Skarbek-Borowskich udzielała się 
również w lokalnym środowisku, m.in. 
poniosła koszty odbudowy kościoła pa
rafialnego w Minodze.

Zarówno urządzenie wnętrz, jak 
i otaczającego dwór parku oraz prowa
dzone gospodarstwo mogły służyć za 
wzór do naśladowania. Wnętrza mino- 
skiego dworu urządzane jeszcze przez 
rodzinę Wężyków nie zostały zbytnio 
zmienione przez Skarbek-Borowskich. 
Z ich bogatego zdobnictwa - polichro
mie, rozety - wymienić można jeszcze 
znajdującą się w jadalni galerię popier
si królewskich. Były to gipsowe odlewy 
zdjęte z królewskich sarkofagów wa
welskich przez rzeźbiarza Parysa Fili- 
piego. Popiersia umieszczono po raz 
pierwszy w Minodze i w sali Biblioteki 
Towarzystwa Naukowego w Krako
wie. Galerie takie były specyficznym 
przejawem patriotyzmu - miejsce pry
watnych dziejów rodu, np. portretów 
przodków, zajęła historia ojczyzny 
uosobiona w postaciach z narodowego 
panteonu.

Syn Józefa, Wacław Antoni Borowski 
urodził się w Minodze w 1907 r. i po
dobnie jak ojciec był dobrze przygoto
wany do prowadzenia majątku (studia 
na wydziale rolno-leśnym w Poznaniu). 
Choć majątek był mocno zadłużony, 
jednak dzięki optymizmowi i energii 
młodego gospodarza wkrótce zaczął 
przynosić sukcesy rolno-hodowlane, 
które przerwał wybuch wojny w 1939 r. 
W czasie okupacji dwór zamieszkała ro
dzina szukająca na wsi schronienia 
przed okupantem oraz osoby wysiedlo
ne z innych części kraju. Dodatkowo 
ukrywano tu działaczy AK, ludność ży
dowską oraz młodzież, której groził wy
jazd na przymusowe roboty do Nie
miec. W sierpniu 1944 r. Niemcy krwa
wo spacyfikowali wioskę, mordując kil
kadziesiąt osób i zaczęli poszukiwać 
właścicieli dworu, w którym pozostał 
jako rządca Michał Żółtowski. Na po
czątku 1945 r. rodzina Skarbek-Borow
skich mieszkała w Krakowie. Jednak 
znana była jej działalność na rzecz AK 
i z obawy przed represjami przeniosła 
się do Wielkopolski, a rok później opu
ściła Polskę, udając się na emigrację do 
Wielkiej Brytanii, następnie do Kanady. 
Wacław Skarbek-Borowski kosztem 
wielu wyrzeczeń odwiedzał Polskę, po
magając finansowo rodzinie i różnym 
instytucjom charytatywnym; zmarł 
w Toronto w 1984 r.
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Dwór w Minodze został w 1945 r. 
przejęty przez skarb państwa i ulegał 
systematycznej dewastacji. Umieszczo
no w nim kolejno: mieszkania dla ro
botników rolnych, sklep i siedzibę lu
dowej drużyny sportowej. Park dwor
ski ze wspaniałym drzewostanem za
mieniono na pastwisko, a następnie, 
wycinając sukcesywnie drzewa, prze
kształcono w boisko piłkarskie; 
w 1995 r. stała jeszcze murowana bra
ma prowadząca na folwark. Przez ga
zon przeprowadzono główną drogę, 
wyburzając wówczas oficynę i oranże
rię, zasypano stawy rybne. Po opusz
czeniu dworu przez ostatnich lokato
rów około 1995 r. dom został okra
dziony ze wszystkiego, co można było 
wynieść. Dziś obraz minoskiego dwo
ru, uchodzącego niegdyś za podkra
kowską Villę Medici, napawa smut
kiem...

Katarzyna i Grzegorz Ossolińscy

Spotkanie z książką

KRÓLEWSKIE OGRODY

W numerze 8, 2001 „Spotkań z Zabytkami" pi
saliśmy o zorganizowanej przez Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami sesji „Królewskie ogrody 
w Polsce". Pod tym samym tytułem TOnZ, dzięki 
dotacji Generalnego Konserwatora Zabytków, wy
dało książkę zawierającą wygłoszone na sesji re
feraty (redakcja: Małgorzata Szafrańska). Dlacze
go tematem sesji i książki stały się właśnie ogro
dy królewskie? Sprawę tę wyjaśnia prof. Andrzej 
Rottermund: „na ogród cesarski, królewski czy 
książęcy spoglądać winniśmy nie tylko jak na 
dzieło sztuki ogrodniczej, ale też jak na dzieło, 
które w sposób finezyjny przenosi podstawowe 
założenia programów związanych z zasadami 
sprawowania władzy w państwie." W zebranych 
w książce referatach przedstawione zostały zwią
zane z tą władzą ogrody, m.in. w Warszawie, Kra
kowie, Wilnie, także przy podmiejskich królew
skich rezydencjach, jak w Łobzowie, Wilanowie, 
oraz królewskie zwierzyńce, np. na warszawskim 
Ujazdowie i Mokotowie koto pałacu Królikarnia, 
w Natolinie i w Niepołomicach. Wyobraźnię czy
telników mogą pobudzić sposoby wykorzystywa
nia ogrodów jako miejsc bali, turniejów, polowań, 
wojskowych parad, spektakli teatralnych, poka
zów sztucznych ogni itd. Ogrody te - choć często 
zniszczone i mato czytelne - są zabytkami krajo
brazu wraz z towarzyszącymi im zabytkami archi
tektury czy rzeźby. Należy sobie też uświadomić, 
że tworzyli je na zlecenie władców znani w Euro
pie ogrodnicy i że stawały się wzorcami dla ogro
dów pałacowych i dworskich. Obecnie przepro
wadzane są działania mające na celu przywróce
nie ogrodom dawnego piękna, a przede wszyst
kim królewskiego charakteru.

Książka jest prekursorska - znawcy przedmio
tu dostarczają nam niezwykle interesującej wie
dzy na temat królewskich ogrodów w Polsce. Pu
blikacja do nabycia w siedzibie TOnZ (Warszawa, 
ul. Piękna 44a) i w księgarniach, (td)

DegradacjaAkcja dwory

H
rzywka - to niewielka, 
z pozoru nieciekawa miej
scowość położona daleko 
od uczęszczanych szlaków, 
w południowo-zachodniej części po

wiatu iławskiego. Jeszcze przed dru
gą wojną światową nazywała się 
Wałdówko, Wałdówka (Waldowken, 
Waldowko). W jej granicach znajdu
je się zespół złożony z willi, parku 
i folwarku widoczny z daleka jako 
zwarty masyw zieleni. Pierwotnie

Lieselicht-Leski (Michał Leski). 
W 1884 r. Wałdówko - jako folwark 
o wielkości 6'/3 włóki - zostało wy
dzielone z majątku Święte i od tego 
czasu było zarządzane samodzielnie.

Bardzo dobrym źródłem do prze
śledzenia dalszych losów majątku 
i jego właścicieli od drugiej połowy 
XIX i na początku XX w. są Księgi 
adresowe miasta i twierdzy Gru
dziądz (Adress-Buch der Stadt und 
Festung Graudenz). W księgach z lat

Wałdówko było częścią Waldowa 
tyValdau), a obie miejscowości nale
żały do Świętego (Henningsdorf, 
Schwenten).

Po raz pierwszy Wałdówko poja
wiło się w dokumentach z 1287 r. 
pod nazwą Clenne Waldowo, 
a w 1289 r. majątek ten otrzymali na 
mocy przywileju bracia Arnold i Bar
thold. Przez następnych 310 lat brak 
jakichkolwiek informacji, ponownie 
pojawiają się w 1599 r., kiedy mają
tek został sprzedany wraz z mająt
kiem Święte przez wdowę po Niko- 
lausie Kostka von Szembek i nowymi 
właścicielami zostali starosta Hugo 
Dombrowski wraz z żoną Kathariną 
von Dzialin. 25 sierpnia 1744 r. fol
warki te kupił za sumę 46 000 flore
nów chorąży malborski Michael von

1889, 1895, 1896 jako właściciel 
Wałdówka figuruje Albert Friese 
(jednocześnie właściciel Świętego), 
w 1899 r. właścicielką Wałdówka 
została Frau Friese. W 1885 r. był to 
majątek o powierzchni 206 ha 
(w tym 163 ha gruntów ornych, 6 ha 
łąk, 1 ha lasu), w którym żyło i pra
cowało 40 mieszkańców wyznania 
katolickiego i 16 ewangelików. 
W 1906 r. komisja kolonizacyjna 
(Ansiedlungskommission) wykupiła 
majątek i w 1910 r. przekazała go 
niemieckim przesiedleńcom z Besara- 
bii. W księgach adresowych (Neues 
Adressbuch von Graudenz) z lat 
1907, 1909 i 1911 wymienieni są 
kolejni zarządcy (Gutsverwalter) 
majątku, baron von Liewen (1907), 
Richter (1909) i Stiller (1911). W la-
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1. Pozostałość trawnikowego parteru;
w głębi willa
2.3. Elewacja północna (2) i południowa (3)

tach 1945-1980 willa wraz z par
kiem była własnością niejakiego Ru
tyny. Obecnie w dawnych zabudo
waniach folwarcznych gospodarują 
nowi właściciele, natomiast park 
wraz z budynkiem willi systematycz
nie popada w ruinę.

W dostępnych opracowaniach 
i źródłach brakuje informacji na te
mat rozwoju przestrzennego całego 
założenia, nieznana jest również do
kładna data budowy willi. Mapa wy
konana przez Schroettera (kartogra

fa króla pruskiego) na przełomie 
XVIII i XIX w. ilustruje najstarszą, 
możliwą do częściowego odtworze
nia fazę rozwoju zespołu. W końcu 
XVIII w. był to jedynie folwark z za
budowaniami gospodarczymi i za
pewne mieszkalnymi. Brak jest ja
kichkolwiek podstaw świadczących 
o istnieniu w tym czasie rezydencji 
czy parku. Zabudowania folwarczne 
usytuowane były na planie kwadratu 
z dziedzińcem gospodarczym po
środku. Źródła kartograficzne 
z końca XIX w. ukazują zmieniony 
układ. Zabudowania folwarczne zo
stały rozbudowane w kierunku pół
nocnym i postawione na obwodzie 
założenia. Pośrodku znajdował się 
duży dziedziniec gospodarczy ze sta
wem. Czytelna na mapach willa 

z parkiem zostały usytuowane na 
południe od folwarku. W obrębie 
parku, przy jego granicy południo
wej, założono ozdobny staw o wy
dłużonym kształcie. Układ prze
strzenny zespołu ukształtowany pod 
koniec XIX i na początku XX w. do 
dziś nie uległ większym zmianom.

Zespół willowo-parkowy powstał 
więc pod koniec XIX w., a w części 
zachodniej postawiona została willa. 
Pomiędzy nią i granicą zachodnią 
parku, na osi założenia znajdował się 
parter trawnikowy. Bezpośrednio na 
północ od niego, w narożniku pół
nocno-zachodnim parku był sad 
owocowy. Przed rezydencją, od stro
ny zachodniej urządzono podjazd, 
prawdopodobnie z klombem kwiato
wym i nasadzeniami zieleni wysokiej 
na obrzeżach. Pozostałe drzewa, 
głównie gatunków rodzimych, sku
piają się na obrzeżach założenia oraz 
przy głównych alejach. Jedynym wy
jątkiem w masie rodzimych gatun
ków jest altana z żywotników. Do 
1945 r. uzupełniano jedynie pojedyn
czymi nasadzeniami miejsca ubytków 
oraz obsadzano aleję dojazdową do 
willi. W okresie powojennym rozpo
częła się degradacja zieleni z powodu 
braku pielęgnacji oraz niekontrolo
wana, dzika wycinka drzew. Również 
układ wodny został ostatecznie 
ukształtowany w czasie komponowa
nia parku. Mała powierzchnia całego 
założenia spowodowała, że jest on 
bardzo skromny. Przy południowej 
granicy parku istniał niegdyś staw, 
obecnie całkowicie wyschnięty, po
dobnie zresztą jak strumyk doprowa
dzający do niego wodę. Nadal czytel
ne są granice zespołu, natomiast część 
dawnego układu drożnego i wodne
go, a także rozplanowanie prze
strzenne uległy dewastacji i zniszcze
niu w wyniku „gospodarowania” 
okolicznych mieszkańców w okresie 
powojennym.

Systematycznie niszczona obecnie 
willa jest budynkiem jednokondy
gnacyjnym z użytkowym podda
szem. Została wzniesiona na planie 
prostokąta o proporcjach zbliżonych 
do kwadratu, na wysokim, boniowa- 
nym cokole, oddzielonym od pozo
stałej bryły profilowanym gzymsem. 
Wszystkie okna miały profilowane 
obramienia, a parterowe w ryzalicie 
dodatkowo parapetowe nadproża. 
Willa otrzymała wystrój eklektyczny 
w powiązaniu z cechami klasycy-
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4. Jeden z terakotowych medalionów 
na elewacji zachodniej

(zdjęcia: Mirosław Marcinkowski)

stycznymi. W elewacji północnej 
i południowej budynku znajdują się 
dwukondygnacyjne ryzality. Do wej
ścia prowadzi ganek ze schodami 
i z ustawionymi na cokołach filarami 

toskańskimi. Na filarach tych wspar
to architraw i trójkątny szczyt. Na 
elewacji zachodniej, na wysokości 
drugiej kondygnacji umieszczone zo
stały dwa terakotowe medaliony ze 
scenami antycznymi. We wnętrzu 
willa ma wydzielone dwa trakty: 
w zachodnim pomiędzy dwoma po
kojami znajduje się sień z klatką 
schodową, trakt wschodni - to dwa 

pokoje przedzielone wąskim koryta
rzem. Willa stoi opuszczona, pozba
wiona dachu i stropu nad pierwszą 
kondygnacją. Jedynym gospodarzem 
i strażnikiem opuszczonej i niszcze
jącej budowli jest puszczyk gniazdu
jący w jednym z otworów po belce 
stropowej...

Mirosław Marcinkowski

ZAGADKOWA „PANNA SMUTNA”

W Opolu, na cmentarzu komunalnym w po
bliżu kaplicy stojącej na pagórku znajduje się 
wspaniała, dobrej klasy artystycznej rzeźba po
staci dziewczyny, która sugestywnie przypomi
na jakieś tragiczne zdarzenie. Ubrana jest w dłu
gą szatę w rodzaju powłóczystej sukni, być mo
że uszytą z lekkiego jedwabiu, udrapowaną 
w pasie. Postać sprawia wrażenie mdlejącej, ma 
kształtną głowę, gładkie włosy z tyłu związane 
w kok. Pogrążona w smutku oparła prawe ramię 
na poręczy ławki, skłaniając ku niej głowę. Lewa 
ręka swobodnie, jakby bezwładnie opada 
wzdłuż ciała, a w dłoni trzyma upleciony wieniec 
z kwiatów. Miękkość postaci, kwiaty, układ pozy 
wyraźnie sugerują, że rzeźba powstała na prze

łomie XIX i XX w., w okresie Młodej Polski, 
w Niemczech - Jugendstilu. Należy dodać, że 
na nagrobku nie ma żadnego napisu ani sygna
tury twórcy.

Posąg kojarzy się z utworem Franciszka Schu
berta Śmierć i dziewczyna, który ma nastrój mar

sza żałobnego i surowego chorału. Faktem jest, 
że odwiedzający cmentarz często zatrzymują się 
przy tym grobie, zapalają świece lub kładą kwiaty. 
Być może przyczyną jest magiczna moc sztuki, 
a także przemijający czas. I choć jest to pewnie 
nieracjonalne, w czasie przechadzek po opolskim 
cmentarzu warto zatrzymać się tu na chwilę...

Korneliusz P. Pszczyński 
(fot. Korneliusz P. Pszczyński)
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Krzyżowcy
nad Odrą 

strii, Czech, Moraw, Polski i Śląska. 
Szczególne znaczenie mieli w Cze
chach, choćby dlatego, że biskup Pragi 
pełnił zarazem funkcję generała zako
nu. We Wrocławiu pojawili się spro
wadzeni przez Henryka II i osadzeni 
na terenie zamkowym, na którym żyli 
i działali aż do sekularyzacji w 1811 r.

ramatyczne koleje losu, za
wirowania, wojna i zmiany 
granic sprawiły, że Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich 

przeniesiony został ze Lwowa do Wro
cławia. Schronienie znalazł po drugiej 
wojnie światowej w pięknym baroko
wym budynku nad brzegiem Odry, 
nieopodal gmachów uniwersyteckich 
i kościoła jezuitów. Historia tego miej
sca jest długa - w siedzibie Ossolineum 
mieścił się pierwotnie klasztor krzy
żowców z czerwoną gwiazdą. Zgrupo
wanie to powstało w Palestynie i wy
stępowało początkowo pod nazwą Za
konu Betlejemskiego. Po wygaśnięciu 
wypraw krzyżowych zgromadzenie, 
podobnie jak wiele innych zakonów 
rycerskich, stało się zakonem szpitalni- 
ków. Osiedlili się oni na terenach Au-

1.2.3. Budynek klasztorny 
od strony Odry (1), 
od strony ul. Szewskiej (2)
i od południa (3)

(zdjęcia:
Zbigniew Michalczyk)

Mało który z dzisiejszych prze
chodniów, spacerujących brzegiem 
rzeki, zdaje sobie sprawę, że znajduje 
się na obszarze dawnej piastowskiej 
warowni. Tu, u styku dzisiejszych ulic 
Szewskiej i biegnącej wzdłuż Odry 
Grodzkiej, otrzymali działkę krzy
żowcy. Znajdujący się w pobliżu, przy 
pl. Nankiera, kościół św. Macieja był 
pierwotnie świątynią zamkową, nale
żącą następnie do zgromadzenia ryce
rzy z gwiazdą. Kościół ten - po roze
braniu w 1868 r. wieży św. Jerzego - 
to jedyny średniowieczny relikt za
chowany w tym rejonie. Budynek 
klasztoru o formach, jakie możemy 
dziś oglądać, powstawał w latach 
1675-1715. Jest to budowla na planie 
czworoboku z dziedzińcem pośrodku. 
W sposób najbardziej malowniczy po
traktowana została elewacja północ
na, zwrócona w stronę Odry. Ma ona 
dwie kondygnacje i zwieńczona jest 
kopułą na ośmiobocznym bębnie. Po 
obu stronach wznoszą się wysokie, 
dynamiczne w swym wyrazie, silnie 
światłocieniowe szczyty, stanowiące 
część mniej reprezentacyjnych, trój- 
kondygnacyjnych skrzydeł bocznych. 
Podobny szczyt zdobi ryzalit na osi 
skrzydła południowego. Nie zacho
wało się niestety piąte skrzydło,
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ukształtowane tak samo, jak boczne, 
łączące czworobok budowli z odsu
niętym nieco na południe kościołem 
św. Macieja; rozebrano je w 191 1 r.

Warto przypomnieć architekta jed
nego z najciekawszych obiektów baro
kowych nie tylko we Wrocławiu, ale 
i na całym Dolnym Śląsku. Znani 
z dokumentów archiwalnych Simon 
Wiedemann i Christoph Fischer byli 
jedynie wykonawcami projektów. Za 
ich twórcę uważa się Jeana Baptiste 
Matheya (zwanego też Mathieu, Ma- 
theus lub Matthei). Artysta ten urodził 
się prawdopodobnie w Dijon około 
1630 r. Przez wiele lat przebywał 
w Rzymie (1655-1675), gdzie był ak
tywny jako malarz, przedstawiciel krę
gu przybyszów z Europy północnej 
skupionych wokół Claude’a Lorraina. 
W Wiecznym Mieście poznał Johanna 
Friedricha Wallensteina, biskupa Hra- 
dec Kralove. W 1675 r., kiedy dostoj
nik ów zajął fotel arcybiskupa Pragi, 
Mathey podążył za swym protekto
rem nad Wełtawę. Stolicę Czech, 
wchodzących w skład monarchii habs
burskiej, opuścił artysta dopiero 
w 1694 r., na dwa lata przed śmiercią 
(zmarł w Paryżu w 1696 r.).

Architektura barokowa powstająca 
w drugiej połowie XVII w. na zie
miach habsburskich, a zatem również 
w Czechach i na Śląsku, nosiła włoskie 
cechy stylistyczne. Tłumnie ciągnęli do 
Europy Środkowej budowniczowie 
urodzeni i wykształceni w Italii oraz 
we włoskojęzycznej części Szwajcarii. 
Jean Baptiste Mathey, którego przy
jazd do Pragi poprzedził wieloletni po
byt nad Tybrem, nie pozostał obojętny 
na prądy artystyczne rozwijające się 
w Rzymie. Znał dobrze barokową ar
chitekturę Carlo Fontany i Carlo Rai- 
naldiego, nie zapomniał jednak tego 
wszystkiego, czego nauczył się we 
Francji. W twórczości Matheya prze
nikają się więc pierwiastki francuskie 
i włoskie. Architekt pozostawił w Pra
dze wiele budowli, przebudował pałac 
arcybiskupi (1675-1679), wzniósł ko
ściół krzyżowców (1679-1688), pod
miejski pałac Troja (1679-1691), a ko
ścioły jego projektów zdobią miejsco
wości Manetm, Litvinov, Jitfm. Fakt, 
że nad Odrą oglądać możemy dzieło 
wielkiego architekta, zawdzięczamy 
działaniu światłego mecenatu arcybi
skupa Pragi i generała zakonu Johanna 
Friedricha Wallensteina oraz mistrza 
wrocławskich krzyżowców, Jana Chry
zostoma Neboraka. Neborak często 

musiał gościć nad Wełtawą, znał Wal
lensteina i zapewne za jego pośrednic
twem pozyskał do swych zamierzeń 
budowlanych Matheya.

Formy, jakimi odznacza się gmach 
na rogu ulic Szewskiej i Grodzkiej, są 
niespotykane w śląskiej architekturze 
klasztornej baroku. Autor projektu 
odwołał się do rozwiązań świeckich, 
właściwych dla francuskiego budow
nictwa pałacowego, nie tylko poprzez 
odsunięcie budynku klasztornego od 
kościoła. Nawiązanie to wyraża się 
przede wszystkim w obniżeniu elewa
cji reprezentacyjnej w stosunku do 
trójkondygnacyjnych skrzydeł bocz
nych oraz przez zaakcentowanie osi 
umieszczeniem pośrodku tarasu ko
puły. Wiele rezydencji o podobnej 
bryle powstało we Francji w ciągu 
XVI, XVII i XVIII w. Budowle tego 
rodzaju cechuje malowniczość, niska 
elewacja frontowa nie zasłania pozo
stałych trzech skrzydeł, kopuła bądź 
wieżyczka umieszczona na osi, ponad 
bramą wjazdową, wprowadza ele
ment dynamizmu.

To subtelne rozwiązanie ma genezę 
całkowicie pozaartystyczną. Obniże
nie frontowego skrzydła zamku, two
rzącego czworobok wokół dziedzińca, 
zaczęto stosować na skutek przemian, 
jakie nastąpiły w systemie obrony 
około XV i w XVI w. Wcześniej, ale 
już po wprowadzeniu broni palnej, 
mury obronne starano się budować 
jak najwyższe, w celu zwiększenia za
sięgu rażenia. Jednak w chwili wpro
wadzenia baszt wysuniętych wyraźnie 
przed kurtynę muru, a następnie ba
stionów, obwarowania nie musiały 
być już tak wysokie - z dział ustawio
nych na basztach lub bastionach moż
na było razić nieprzyjaciela podcho
dzącego pod sam zamek. System ten 
spotykamy np. w pochodzącym z po
czątku XVI w. zamku Le Verger. War
to wspomnieć, że rozwiązanie wyko
rzystujące obniżone skrzydło i taras 
dla armat zastosowano na Śląsku bar
dzo wcześnie na zamku w Prochowi
cach w księstwie legnickim. Z czasem 
model czworobocznej rezydencji z ob
niżonym skrzydłem frontowym przy
jął się we francuskiej architekturze pa
łacowej, otrzymując jednocześnie od
powiednią oprawę artystyczną. Wśród 
przykładów wymienić należy (nieist
niejący) pałac Tuileries w Paryżu, 
przebudowany przez Jacquesa Delor
me w 1564 r., Chateau Richelieu, 
Chateau Verneuil.

Jean Baptiste Mathey znał zasady 
rządzące francuską architekturą rezy- 
dencjonalną. Przenosząc je nad Odrę, 
pozostał im wierny, choć wprowadził 
też do ogólnego schematu pewne 
modyfikacje, wymuszone warunkami 
zewnętrznymi. Zwrócone ku rzece 
niższe skrzydło zostało wzniesione na 
murach dawnych fortyfikacji, podob
nie jak często czyniono we francu
skich pałacach. Nawiązanie do trady
cji budownictwa obronnego podkre
ślano pozostawiając dolną kondygna
cję niskiej elewacji bezporządkową 
(tzn. bez pilastrów, kolumn). Podob
nie uczynił we Wrocławiu Mathey. 
Przyziemie elewacji północnej klasz
toru zdobione jest rustyką (mur styli
zowany na wykonany z ciosów ka
miennych), tworzącą rodzaj cokołu 
dla drugiej kondygnacji. Pozbawiona 
otworów część parterowa miała pier
wotnie małe okienka, o czym wiemy 
z wykonanej około połowy XVIII w. 
ryciny F. B. Wernhera. W typowych 
rozwiązaniach francuskich pośrodku 
niskiego skrzydła umieszczano bramę 
wjazdową, tymczasem wjazd do 
klasztoru krzyżowców wiedzie z in
nej strony, od ul. Szewskiej. Odejście 
od zasad francuskich było tu umoty
wowane przyczynami praktycznymi. 
W czasach Matheya i mistrza Nebo
raka wzdłuż brzegu Odry przebiegały 
umocnienia obronne - wały. Między 
północną częścią gmachu klasztoru, 
rzeką i wałami brakowało miejsca, by 
wytyczyć drogę i umieścić główne 
wejście do budynku. Pomimo tej nie
dogodności komunikacyjnej skrzydło 
północne najlepiej nadawało się, by 
zwieńczyć je tarasem i kopułą. Z tej 
strony rozciąga się szeroki widok na 
Odrę, wyspy i drugi brzeg. Myślenie 
takie, uwzględniające warunki prze
strzenne i krajobrazowe, charaktery
styczne było dla umysłowości baro
kowej.

Wrocławski klasztor krzyżowców 
z czerwoną gwiazdą stanowi przykład 
adaptowania form architektury 
świeckiej do wznoszenia budowli 
o przeznaczeniu sakralnym. Podzi
wiając dzisiejszy gmach Ossolineum 
uświadamiamy sobie, jak różnorodne 
i kręte bywają ścieżki historii oraz 
rozwoju sztuki. Od twierdzy do pała
cu, od pałacu do klasztoru, z Francji 
i Rzymu do Pragi i na Śląsk, wreszcie 
z wypraw krzyżowych do instytucji 
naukowej...

Zbigniew Michalczyk
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Gostynin
ratunek dla zamku

datkowo nadsypanym wzgórzu. Wjazd 
prowadził od północnego wschodu po 
grobli usypanej na rozlewiskach rzeki. 
Badania archeologiczne przeprowa
dzone w latach 1981 i 1983 wykazały, 
że zamek budowano w czterech fa
zach. W drugiej połowie XIV w. 
wzniesiono prawdopodobnie czworo
boczny budynek, być może wieżę

ostynin położony jest około
120 km na zachód od War
szawy, na styku kilku regio
nów geograficznych: Kotli

ny Płockiej, Równiny Kutnowskiej, 
Wysoczyzny Kłodawskiej i Pojezierza 
Kujawskiego, w dorzeczu Skrwy Le
wej. Tędy prowadziła droga z Kujaw 
w głąb Mazowsza. Pierwsza osada na 
terenie dzisiejszego miasta istniała 
w V1-VII w., około 800 m na połu

1. Kaplica zamkowa z wieżą
2. Widok ogólny wzgórza zamkowego

(zdjęcia: Andrzej Gutorski)

dniowy wschód od centrum. Pierwsza 
wzmianka pisemna o miejscowości 
„Gostyna” lub „Gostynia” pojawiła 
się w 1136 r., a nazwa Gostynin - 
w dokumencie księcia Bolesława II 
płockiego, wystawionym w 1279 r. 
Budowę dobrze obwarowanego gro

du (w późniejszych dokumentach - 
Castrum antiqum) podjął - zapewne 
około 1240 r. - książę Konrad I Ma
zowiecki. Budowlę wzniesiono na 
Ozie Gostynińskim, na stożkowatym 
wzniesieniu o nazwie Łysa Góra, mię
dzy jeziorami Czarne i Kocioł, około 
1,5 km na północny zachód od cen
trum miasta. Obecnie to eliptyczne 
wzgórze ma wymiary około 50 
x 28 m u podstawy i wysokość około 
15 m; ślady wału są słabo widoczne. 
Obok rozwinęło się podgrodzie. 
W czasie walk między wnukami Kon
rada Mazowieckiego - Bolesławem II 
płockim i Konradem II czerskim gród 
został w 1283 r. zdobyty i spalony 
przez Rusinów, wspomagających 
Konrada II. Latopis Hipacki, według 
którego Gostynin był ulubionym 
miejscem pobytu księcia Bolesława, 
szczegółowo opisuje to wydarzenie 
i podaje, że oprócz wielu jeńców 
wzięto także „towara mnogo”. Rocz
nik małopolski mówi o 600 zabitych 
i wziętych do niewoli. Gród został 
szybko odbudowany, lecz po pewnym 
czasie przestał wystarczać.

Fundatorem zamku był najprawdo
podobniej Siemowit III, syn Trojdena I 
czerskiego. Zbudowano go na lewym 
brzegu Skrwy, na dość wysokim, do-

mieszkalno-obronną. Następnie, na 
przełomie XIV i XV w., pierwotny 
obiekt częściowo rozebrano, przebu
dowano i otoczono murami na planie 
prostokąta, w którego północno- 
-wschodnim narożniku postawiono 
kwadratową wieżę. W XV w. od pół
nocy zbudowano Dom Wielki, a na ze
wnątrz muru - budynek bramny. Na 
początku XVI w. kanclerz Krzysztof 
Szydłowiecki rozbudował zamek i oto
czył fosą. Czwarta faza, przed 1564 r., 
objęła budowę zamku niskiego (przy- 
gródka) na północ od Domu Wielkie
go oraz budowę Domu Małego we
wnątrz murów. Niestety, na wiele py
tań archeolodzy nie będą mogli odpo
wiedzieć, bowiem w XIX w. zlikwido
wano warstwy kulturowe związane 
z założeniem obronnym, a w 1982 r. 
teren zamku niskiego został zniwelo
wany i zniszczony przez spychacze.

Na prawym brzegu Skrwy książę 
lokował miasto (Castrum Novum), na 
około 50 włókach, z kościołem św. 
Marcina; w tym miejscu znajduje się 
obecne centrum Gostynina. 8 marca 
1382 r. Siemowit IV, syn fundatora, 
nadał miastu prawo chełmińskie. 
Miasto przedlokacyjne (dawne pod
grodzie z kościołem św. Jakuba) stop
niowo się wyludniało. Dziś na jego 
miejscu znajduje się miejski cmentarz 
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z kaplicą. 14 grudnia 1462 r., po 
śmierci Siemowita VI płockiego 
i Włodzisława II rawskiego, Kazi
mierz Jagiellończyk odebrał na zam
ku przysięgę na wierność od rycer
stwa, urzędników i mieszczan ziemi 
gostynińskiej i zrównał jej mieszkań
ców w prawach z mieszkańcami in
nych ziem Korony. Ziemia gostyniń- 
ska została tym samym włączona do 
Korony jako powiaty gostyniński i gą- 
biński województwa rawskiego.

Zamek był wówczas jedną z naj
piękniejszych i najwygodniejszych bu
dowli zamkowych w Koronie, nawet 
król Zygmunt August bawił tu przez 
kilka tygodni w 1552 r. Lustracja 
z 1564 r. wymienia na terenie ograni
czonym wysokim parkanem i wodą 
jednopiętrowy Dom Wielki, Dom 
Mały, w nich 46 obszernych komnat 
i komór, dom pisarski, piekarnię, łaź
nię, kaplicę itd. W 1611 r. osadzono 
tu wziętych do niewoli: cara Wasyla 
Szujskiego i jego braci - Dymitra z żo
ną Katarzyną oraz Iwana. Jak pisze 
Edmund Szczodrowski, „byli oni 
traktowani z wielką uczciwością i na
leżną ich stanowi wygodą, żałość jed
nak i smutek w rok jeden przecięła dni 
Wasyla w wieku lat 70, w dzień św. 
Mateusza” (21 IX 1612). 29 września 
zmarł Dymitr, a Katarzyna w dzień 
swojej patronki, 25 listopada 1612 r. 
Pochowano ich w zamkowej wsi Ra
taje, a w 1620 r. przeniesiono do Ka
plicy Moskiewskiej w Warszawie. 
Dziś na jej miejscu stoi Pałac Staszica 
(zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 
12, 1998). Jak z każdym szanującym 
się zamkiem, również z Gostyninem 
wiąże się legenda. Zapisał ją Jakub 
Haur, autor podręczników gospodar
skich z XVII w. W dziełku Skład albo 
skarbiec znakomitych sekretów eko
nomii ziemiańskiej pisze: „W gosty- 
nińskim zamku była w lochu żaba tak 
wielka, że ludzi w więzieniu tym sie
dzących zjadała. Jeden na śmierć de
kretowany więzień odważył się ją za
bić. Obłupiona była ta sprośna bestia 
ze skóry i długo była na bramie tam 
przybita, która od dawności już zbu
twiała i zgniła. ”

Okres szwedzkiego „potopu” przy
niósł ostateczną ruinę miast i wsi zie
mi gostynińskiej. Według lustracji 
z 1661 r. miasto Gostynin zostało 
„funditus z zamkiem przez nieprzyja
ciela koronnego spalone”. Po ustaniu 
działań wojennych zamek i miasto 
odbudowano, lecz nie wróciły już do 

dawnej świetności. Nie sprzyjała te
mu ogólna sytuacja prawno-gospo
darcza miast w XVII i XVIII w., jak 
też przemarsze wielu walczących ze 
sobą armii, zarazy i pożary. W 1793 
r., zgodnie z postanowieniami drugie
go rozbioru, wojska carskie wycofały 
się, a Gostynin został obsadzony 
przez garnizon pruski. Żołnierze pru
scy wywieźli znajdujące się w zamku 
archiwum ziemi gostynińskiej i przy
stąpili do rozbijania jego murów.

W związku z napływem ludności 
niemieckiej, m.in. tkaczy i farbiarzy, 
konieczna stała się budowa kościołów 
ewangelickich. Gmina w Gostyninie 
otrzymała na ten cel od rządu Króle
stwa Polskiego ruiny zamku, z które
go pozostały już tylko wieża z kaplicą 
oraz tylna i przednia część murów. 
Poświęcenie kościoła nastąpiło 12 
sierpnia 1825 r., obok postawiono 
także plebanię i zabudowania gospo
darcze. Po 1945 r. kościół przejęła pa
rafia rzymskokatolicka i użytkowała 
do 1978 r., kiedy postawiono nowy 
kościół parafialny na miejscu rozebra
nego przez Niemców w 1941 r. 
W 1979 r. budynek został nabyty 
przez gostyniński „Połam” z przezna
czeniem na zakładowy dom kultury. 
Niestety, zmiany, jakie zaszły w na
szym kraju, sprzyjają tylko nielicznym 
zabytkom i zamek gostyniński do 
nich nie należał - „Połam” przekazał 
obiekt miastu. Urząd miejski podej
mował próby znalezienia poważnych 
kontrahentów w celu zagospodaro
wania zamku. Niestety, bez skutku. 
Zwrócono się także do Fundacji Roz
woju Współpracy Polsko-Niemieckiej 
o wsparcie idei stworzenia Domu 
Partnerstwa, Współpracy i Przyjaźni 
w ramach rozwoju stosunków Gosty
nina z Langenfeld w Nadrenii, które 
od 1994 r. jest miastem partnerskim 
i gdzie mieszka dziś wielu dawnych 
niemieckich mieszkańców Gostynina. 
Umowa o partnerstwie z Niemcami 
nie przewiduje jednak finansowania 
prac na zamku, przyjęto wstępny 
wniosek o wspólne organizowanie 
przedsięwzięć kulturalnych. Od wrze
śnia 2000 r. działa Fundacja na rzecz 
Odbudowy Zamku Gostynińskiego, 
na ukończeniu jest projekt remontu 
i adaptacji zamku do celów gastrono
miczno-hotelowych (wykonuje go 
biuro projektowe z Płocka). Fundacja 
pragnie, aby powstały obiekt był kla
sy Domu Polonii w Pułtusku.

Andrzej Gutorski

S
adzyń Chełmiński - to nie
wielkie miasto w woj. kujaw-

I sko-pomorskim niedaleko 
Grudziądza. Znajduje się tu

taj kilka cennych obiektów architektury 
gotyckiej, a wśród nich najbardziej zna
ne są monumentalne, malownicze ruiny 
zamku krzyżackiego z przełomu XIII 
i XIV w. Styl gotycki pojawił się na zie
mi chełmińskiej w połowie XIII w., jego 
popularność wiązała się z nowym bu
dulcem, jakim była cegła, a także z pro
cesem kolonizacji oraz reform miejskich 
i parafialnych pod patronatem Zakonu 
Krzyżackiego.

Już w VI w. istniał tu gród drewniano- 
-ziemny należący do Prusów, który 
w 1015 r. zdobył Bolesław Chrobry. 
Miejsce było strategicznie ważne, ponie
waż tędy przebiegał przesmykiem mię
dzy dwoma dziś wyschniętymi jeziorami 
szlak z ziemi chełmińskiej do Pomezanii. 
Budowę zamku z inicjatywy mistrza kra
jowego Hermana von Balcka rozpoczęli 
Krzyżacy pod koniec XIII w., a zakoń
czyli około 1330 r. Byt siedzibą komtu- 
rów krzyżackich; Herman von Balck 
nadał także przywileje lokacyjne miastu 
na prawie chełmińskim. W 1410 r. za
mek został zajęty przez wojska króla Ja
giełły i częściowo spalony. Kilkakrotnie 
przechodzi! z rąk do rąk, by w 1466 r. 
powrócić do Polski, stając się aż do roz
biorów siedzibą starostów królewskich. 
W czasie wojen szwedzkich został znacz
nie zniszczony, a według lustracji w 1763 
r. był już niezamieszkany. Władze pru
skie po 1772 r. nakazały jego rozbiórkę, 
z zamkowych gotyckich cegieł wzniesio
no wtedy wiele domów i ratusz w mie
ście. W 1839 r. przeprowadzono pierw
sze prace zabezpieczające i remont, ko
lejne prace konserwatorskie wykonano 
w latach 1886-1890, potem w 1938 r. 
Na początku lat sześćdziesiątych XX w. 
odbyły się tu zakrojone na szeroką skalę 
prace archeologiczne, a następnie przy
kryto żelbetową płytą kaplicę oraz wy
konano prace budowlane, ale z materia
łów złej jakości, czego efekty są dziś wi
doczne. Stan wewnątrz zamku, np. w ka
plicy i piwnicach jest obecnie fatalny - 
panuje wilgoć, po ścianach ścieka woda, 
kruszeją i odpadają cegły.

Radzyński zamek-klasztor zbudowa
ny został na planie kwadratu, miał czte
ry skrzydła otaczające krużgankowy 
dziedziniec, wysunięte z naroży cztery 
boczne wieże, a w narożniku pólnocno- 
-zachodnim potężną wieżę ośmiobocz- 
ną. Wjazd znajdował się w skrzydle po
łudniowym, w tym samym skrzydle
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Gotyckie 
zabytki Radzynia

1. Krajobraz z zamkiem
2. Ruina pokrzyżackiego zamku 
od południowego wschodu
3.4. Kościół parafialny (3) i kaplica 
cmentarna (4)

(zdjęcia: Piotr Walczak)

mieściły się refektarz, kaplica i izby 
strażnicze. Skrzydło wschodnie zajmo
wał kapitularz, a północne i zachodnie - 
pomieszczenia mieszkalne komtura, 
kuchnia i infirmeria. Na piętrze były 
magazyny oraz ganki strzelnicze. Za
chowało się skrzydło południowe 
z dwiema basztami narożnymi, część 
skrzydła wschodniego, mury przyzie
mia, piwnice pod skrzydłem południo
wym. Elewacja frontowa jest symetrycz
na, z bramą wjazdową pośrodku oraz 
trzema oknami po każdej stronie. Wieże 
i ściany dekorowane są zendrówkami 
w układzie rombowym.

Pisząc o radzyńskim zamku nie można 
pominąć osoby pana Ziemowita Maślan
ki - człowieka, który prawie całe życie 
poświęcił tym ruinom oraz innym zabyt
kom Radzynia i okolic. Był on tu nauczy
cielem i zawsze fascynował go pokrzy- 
żacki zamek. Przez wiele lat szperał w ar
chiwach i zdobywał informacje na jego 
temat. Nikt tak barwnie i ciekawie nie 
potrafił opowiadać dziejów warowni. To 
dzięki niemu odbywały się tu prace ar
cheologiczne i budowlane. Po remoncie 
zamek ożył - mieli tu swoją siedzibę har

cerze, studenci organizowali imprezy 
muzyczne, było także PTTK. Ziemowit 
Maślanka przez wiele lat pełnił funkcję 
społecznego opiekuna zabytków, co stało 
się jego życiową pasją, był też pomysło
dawcą wielu przedsięwzięć na rzecz mia
sta. Dziś jest w podeszłym wieku, klucze 
od zamku przekazał burmistrzowi, bez 
opieki stan zamku ciągle się pogarsza. 
Czy wysiłek całego życia emerytowanego 
nauczyciela poszedł na marne?

Inna zabytkowa budowla Radzynia - 
kościół parafialny św. Anny powstał na 
początku XIV w. Około 1310 r. wznie
siono prezbiterium, przedsionek i zakry
stię. W 1557 r. ukończono budowę ka

plicy ufundowanej przez starostę radzyń- 
skiego Hugona Dąbrowskiego. We wnę
trzu znajduje się wiele zabytków związa
nych z pomorskimi rodami szlacheckimi 
oraz cenne malowidła barokowe.

Gotycka jest także cmentarna kaplica 
św. Jerzego ufundowana wraz ze szpita
lem w 1235 r. przez mistrza krzyżackie
go Konrada von Thierberga. Na miejscu 
pierwotnej, przypuszczalnie drewnianej, 
wzniesiono w połowie XIV w. obecną 
murowaną. Jest to budowla z cegły, 
o wnętrzu salowym, prostokątnym, 
czteroprzęsłowym z ceglaną posadzką 
i dachem siodłowym.

Piotr Walczak
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Kontynuujemy publikowanie najlepszych opracowań ankiet 
zamieszczanych od października 2001 r. w naszym piśmie.
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Miejscowość: Kacice, pow. Pułtusk, woj. mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: Kacice 11 A.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z 1889 r.
Właściciel: Janusz Jeleń.
Stan obiektu: nie nadaje się do zamieszkania, został zdewastowany 
przez poprzedniego właściciela - spółdzielnię produkcyjną; uszkodzo
ne drewniane stropy i dach, obiekt zawilgocony.
Inne informacje: dwór zbudowany został przez Stanisława Suleja na 
lekkim wzniesieniu nad Narwią; jest parterowy, murowany z cegieł, otyn
kowany, od frontu kartusz z monogramem „SBS” i datą „1889’’.

Anna Walesiak
Łubienica

1. Elewacja frontowa dworu

Miejscowość: Miedzna, pow. Węgrów, woj. mazo
wieckie.
Bliższa lokalizacja: centrum wsi, na prawo od ko
ścioła.
Rodzaj i nazwa obiektu: budynek dawnej karczmy. 
Właściciel: parafia rzymskokatolicka.

Miejscowość: Malinnik, pow. Ostróda, gm. Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie.
Bliższa lokalizacja: 1 km od szosy E7 między Małdytami i Miłomłynem.
Rodzaj i nazwa obiektu: majątek ziemski z XIX w.
Właściciel: brak danych.
Użytkownik: pracownicy dawnego PGR.
Stan obiektu: majątek zachowany szczątkowo; parterowy dwór z drugiej połowy XIX w. wy
maga remontu, budynki gospodarcze niszczeją.
Dane bibliograficzne: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Patace i dwory dawnych Prus 
Wschodnich, Olsztyn.

Andrzej Miecznik 
Białystok

2. Stan budynków 
gospodarczych

(zdjęcia: Andrzej Miecznik)

Stan obiektu: bardzo zły.
Inne informacje: karczma została zbudowana 
w drugiej połowie XVIII w., nieznacznie przekształ
cona w XIX i XX w.; piwnice są sklepione kolebko
wo, ściany rozczłonkowane płytkimi wnękami o lu
kach odcinkowych, dach czterospadowy; karczma 
z tego czasu należy do nielicznych zabytków za
chowanych w kraju.
Dane bibliograficzne: C. Ostas, Zabytki Węgrowa 
i okolic (w:) Węgrów - dzieje miasta i okolic, Wę
grów 1991.

Jadwiga Ostromecka 
Zembrów
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Miejscowość: Dynów, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: Dynów, ul. Grunwaldzka.
Rodzaj i nazwa obiektu: „Stary Cmentarz” z XIX-XX w.
Właściciel: parafia św. Wawrzyńca w Dynowie.
Stan obiektu: po 50-letniej przerwie wznowiono chowanie zmarłych na 
tym cmentarzu i wtedy zaczęto postępować niszczenie starych grobów 
- rzeźb nagrobnych, obelisków, odlanych z żeliwa krzyży, kutych meta
lowych ogrodzeń; ich miejsce zajmują grobowce z betonu.
Inne informacje: ze względu na neoromańską kaplicę, projektowaną 
przypuszczalnie przez Tomasza Brylińskiego, oraz jeszcze istniejące ka
mienne rzeźby i żeliwne krzyże - cmentarz winien być wpisany do reje
stru zabytków i znaleźć się pod ochroną.

Józef Kędzierski 
Bydgoszcz

1. Zdewastowana żelazna figura Chrystusa; w głębi nowe groby 
z betonu
2. Rzeźba Madonny z piaskowca z końca XIX w. (z
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Miejscowość: Otpiny, gm. Szerzyny, pow. Jasielsk, woj. podkarpackie. 
Bliższa lokalizacja: dojazd drogą Jasto-Skotyszyn do Siepietnicy, na
stępnie w prawo drogą Święcany-Olpiny i naprzeciw pomnika do daw
nych ogrodów dworskich, obecnie lasu lęgowego.
Rodzaj i nazwa obiektu: zabudowania folwarku dworskiego z majda
nem z XIX w.
Właściciel: prywatny.
Użytkownik: prywatny; zabudowa wykorzystywana zgodnie z przezna
czeniem.
Stan obiektu: niezły, zachowały się dwa budynki, trzeci powstał współ
cześnie.
Inne informacje: drewniany dwór z drugiej połowy XIX w. został roze
brany w 1984 r., park jest zniszczony oprócz kilku okazów starodrzewu; 
majątek ten w XIX w. należał do rodziny Miączyńskich, następnie do Ro
mana Kamińskiego, Karola Rogawskiego (fundatora dworu), a na po
czątku XX w. do Jana Roli Rogawskiego.
Dane bibliograficzne: Geografia albo dokładne opisanie królestw Gali
cy! i Lodomerii, Lwów 1858 (reprint Krosno 1998); ks. Wf. Sarna Opis 
powiatu jasielskiego, Jasło 1908 (reprint Jasło 1998); A. B. Krupiński, 
Zabytki urbanistyki i architektury woj. tarnowskiego, Warszawa-Kraków 
1989; R i T Lopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza inwentarz zabyt
ków pow. jasielskiego, Kraków 2001; strona internetowa: parafia Matki 
Bożej Wniebowziętej w Otpinach.

Sylwester Polakowski 
Krosno

Miejscowość: Zlotoria Stara, gm. Zaręby Kościelne, pow. Ostrów Maz., 
woj. mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze do Zfotorii Nowej, nad strumykiem wy
pływającym ze stawu na terenie gospodarstwa pp. Sotów.
Rodzaj i nazwa obiektu: kapliczka przydrożna z 1938 r. z rzeźbą drew
nianą św. Jana Nepomucena z przełomu XIX i XX w.
Stan obiektu: wiele uszkodzeń figury - ślady po kornikach, brak dłoni, 
ubytki w nakryciu głowy, brak stopy, zniszczona polichromia; brak za
bezpieczenia przed wandalami i kradzieżą.
Inne informacje: kapliczka murowana z cegieł, częściowo otynkowana, 
w otwartej arkadce drewniana figura świętego prawie naturalnej wielko
ści, polichromowana, precyzyjnie wykonane szaty, widoczne guziki i ko
ronka.
Dane bibliograficzne: nota krajoznawcza przy mapie 1:100 000
- Zambrów, wykonanej przez Wojskowe Zakłady Kartograficzne.

Jan Rukat 
Warszawa
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI -

Jeżewo
coraz bliżej ruiny 

my: „W r. 1881 biblioteka jeżewska li
czyła druków przeszło 10000, zbiór 
numizmatyczny około 4000 monet 
i medali polskich, archiwum mieściło 
się w oddzielnej izbie, a zawierało pa
piery po Branickich, Potockich, Sapie
hach, Szczawińskich, Wojnach oraz 
cenne materyały do historyi Podlasia 
od XV w. Zbiór jeżewski zabytków ka-

tare Jeżewo koło Tykocina - 
to miejscowość związana 
z Zygmuntem Glogerem 
(1845-1910), wybitnym pol

skim etnografem-folklorystą, krajo
znawcą, historykiem i archeologiem. 
W 1859 r. ojciec Zygmunta, Jan Glo
ger, kupił Jeżewo od rodziny Sosnow
skich i założył tu wzorcowe gospodar
stwo rolne. Był on m.in. wielkim mi
łośnikiem sadownictwa i wyhodował 
cenioną do dzisiaj odmianę jabłek 
zwanych „glogerówkami”.

Około 1870 r. Zygmunt Gloger po 
studiach w warszawskiej Szkole Głów
nej i na Uniwersytecie Jagiellońskim 
osiadł w rodzinnym dworze w Jeżewie 
na Podlasiu i przejął z rąk ojca mają
tek. Dzięki dużej pomocy rodziców 

1.2. Lamus (1) i browar (2) w Jeżewie

(zdjęcia: Anatol P. Pijanowski)

udało mu się łączyć pracę na roli 
z pracą naukową oraz społeczną. Był 
typem naukowca - pisze prof. Julian 
Krzyżanowski - skazanego na samot
ną pracę z dala od środowisk uniwer
syteckich. Utrzymywał jednak rozległe 
kontakty z niemal wszystkimi ówcze

snymi humanistami. Własna, bardzo 
bogata biblioteka, archiwum i mu
zeum stanowiły dla Glogera podstawę 
jego warsztatu naukowego. Zbiory 
miał imponujące. W Słowniku geogra
ficznym Królestwa Polskiego, w tomie 
3 z 1882 r., pod hasłem Jeżewo czyta- 

miennych i krzemiennych jest dziś naj
liczniejszym ze zbiorów polskich. 
Obok niego są tu mnogie i ciekawe za
bytki do rękodzielnictwa w dawnej 
Polsce, a mianowicie przedmioty 
szklane, ceramiczne, tkaniny. Są rzeź
by na drzewie i zbrojownia. Zbiór et
nograficzny ludowy obejmuje do tysią
ca przedmiotów z różnych okolic daw
nej Polski. Ozdobą pamiątek i dziel 
sztuki jest znana ze «Wzorów sztuki 
średniowiecznej» nalewka, ofiarowana 
przez króla Wilhelma 111-ego Stefanowi 
Czarnieckiemu w czasie jego bohater
skiej wyprawy do Danii”.

Niepowtarzalna staropolska at
mosfera Jeżewa, a przede wszystkim 
bezcenne zbiory właściciela przycią
gały ówczesnych wybitnych przedsta
wicieli kultury i nauki. Bywała tu Eli
za Orzeszkowa, Narcyza Zmichow- 
ska, bywał Henryk Sienkiewicz, Józef 
I. Kraszewski, Jan Karłowicz, Michał 
E. Andriolli, a także liczni populary
zatorzy różnych dziedzin nauki.

Zbiory mieściły się nie tylko 
w dworku, ale przede wszystkim 
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

w murowanym, przeznaczonym na 
ten cel budynku, w którym do 1930 r. 
znajdowało się muzeum. Stary, zacho
wany do dzisiaj lamus, niestety, nisz
czejący - to niemy świadek świetności 
Jeżewa i jeden z nielicznych zabytków 
architektury tego rodzaju z minione
go okresu. Obiektom tym nadawano 
różne nazwy - skarbiec, świroń lub 
po prostu spichlerz. Służyły do prze
chowywania zapasów zimowych, 
zboża, gospodarczych narzędzi, rów
nież starych ksiąg i zapisków oraz ro
dzinnych pamiątek po zmarłych 
przodkach. Sytuowane były zawsze 
w pobliżu dworu, wśród starych roz
łożystych lip lub wiązów i stanowiły 
nieodłączny element krajobrazu Pol
ski szlacheckiej. Taki właśnie lamus 
bielał wśród jeżewskiego sadu. Wy
różniał się jednak spośród innych bu
dowli tego rodzaju niezwykle boga
tym wyposażeniem w pamiątki. La
mus szczęśliwie zachował się do na
szych czasów i przypomina jego zna
komitego właściciela, autora wielu 
prac z dziedziny etnografii, archeolo
gii i historii, przede wszystkim zaś 
fundamentalnej Encyklopedii staro
polskiej - niezastąpionego przewod
nika po dziejach polskiej kultury ma
terialnej i umysłowej, od jej począt
ków do końca XIX w.

W Jeżewie zachował się także za
bytkowy browar, czynny jeszcze w la
tach pięćdziesiątych XX w. Sprawa 
browaru powracała kilkakrotnie 
w korespondencji Glogera. 9 lutego 
1885 r. pisał do Józefa Ignacego Kra
szewskiego: „Ja zawsze mieszkam 

w Jeżewie na Podlasiu, pod Tykoci
nem, skąd pocztę odbieram. Gospoda
ruję, czytam, kopię, szukam, zbieram 
i piszę pomniejsze artykuły, a do 
większych prac naukowych gromadzę 
materiały. Doszedłem pracą własną 
do jednej z piękniejszych w kraju bi
blioteki i zbioru wykopalisk. Na po
czątku roku 1883 ożeniłem się na Li
twie z córką literata i ziemianina 
A [leksandra] Jelskiego. Ponieważ ziar
no daje dziś' lichy dochód, założyłem 
więc duży browar, w którym przy po
mocy samych krajowców, produkuje 
się piwo w najlepszych gatunkach, co 
daje mi środki do wydatków na cele 
naukowe i humanitarne...” Z kolei 10 
marca 1897 r. pisał do Tymoteusza 
Łuniewskiego, wieloletniego przyja
ciela, późniejszego rolnika i znakomi
tego autora fachowych rozpraw z za
kresu rolnictwa. List ten jest doku
mentem ilustrującym kłopoty finan
sowe związane z prowadzeniem bro
waru: „W odpowiedzi na list Twój 
otrzymany wczoraj donoszę, Że naj
przód obowiązany ci jestem serdecznie 
za pamięć o moim browarze. Byłoby 
jednak bardzo pożądanym, aby zwie
dzający browar zastał mnie w domu, 
bo beze mnie nie będzie tam nikogo 
do udzielenia koniecznych objaśnień 
i pokazania ksiąg rachunkowych... 
Drogę trzeba wskazać amatorowi na 
Łapy, gdzie mieszka Zyd, dorożkarz 
Mordka, który wozi wszystkich do Je
żewa za rubla lub zip 8. Przez Biały
stok kosztuje znacznie drożej i w Bia
łymstoku są Żydzi nieprzychylni mo
jemu browarowi, są bowiem w Bial. 

PANNONIA

W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX 
w. polski przemysł motocyklowy przeżywa! okres 
bujnego rozwoju. Z fabryk wyjeżdżały tysiące mało
litrażowych WFM, WSK, SHL, a od 1957 r. także 
ciężkich „Junaków" wyposażonych w czterosuwowe 
silniki o pojemności 350 cm3. Krajowi producenci nie 
byli jednak w stanie zaspokoić potrzeb miłośników 
motocyklizmu. Rosnący popyt starano się, przynaj
mniej w pewnym stopniu, pokryć importem maszyn 
z innych krajów socjalistycznych. Sprowadzano nie
mieckie „Avo”, „Ify” BK 350, MZ, ES-250, czechosło
wackie „Jawy" i wreszcie węgierskie „Pannonie". 
Motocykle te produkowano w latach 1955-1975 
w metalurgicznych zakładach CSEPEL, mieszczą
cych się w Budapeszcie. Nad Wisłę trafiały głównie 
modele TL 250/F i De Luxe 250, które zyskały dość 
przychylną opinię użytkowników. Byty to jednocylin- 
drowe dwusuwy o pojemności skokowej silnika

250 cm3. W 1957 r. rzeczoznawcy tygodnika „Mo
tor", opierając się na badaniach przeprowadzonych 
przez instytuty naukowo-badawcze, tak ocenili „Pan- 
nonię”: „Pod względem konstrukcyjnym motocykl 
stanowi ogólnie biorąc udane rozwiązanie i nie ustę
puje w zasadzie nowoczesnym motocyklom tej kla
sy produkcji zachodnio-europejskiej". Wspominano 
jednak o zbyt dużym, dochodzącym do 4 litrów zu
życiu paliwa, nieprzystosowaniu jednostki napędo
wej do niskiej jakości benzyny oferowanej przez 
CPN i niewłaściwej konstrukcji przedniego zawie
szenia („Motor”, nr 33,1957). Amatorzy podróżowa
nia w większym gronie mogli do swojego jednośla
du „dokręcić" efektownie wyglądający wózek bocz
ny typu OCEANA, którego „futurystyczny” przód 
przypominał nieco samolot odrzutowy. Oferowano 
również motocykle motocrossowe, które, zdaniem 
producenta, „pod względem sprawności zasługują

dwa browarki żydowskie, które oba
wiają się otworzenia browaru z do
brym piwem w Jeżewie...” I ta pa
miątka po Glogerze szybko niszczeje, 
teren wokół browaru jest zaniedbany, 
zarośnięty i sprawia bardzo przygnę
biające wrażenie.

Jest ostatni dzwonek na ratowanie 
obu obiektów. Dotyczy to przede 
wszystkim lamusa, który może w naj
bliższym czasie po prostu zawalić się. 
Już prawie nieczytelna tablica na bu
dynku informuje zwiedzających Jeże
wo, że jest to obiekt zabytkowy i że 
znajduje się pod ochroną konserwato
ra zabytków. Czy po raz kolejny trze
ba tłumaczyć decydentom, jak wielką 
wartość dla kultury narodowej mają 
oba budynki? Po pierwsze - stanowią 
ciekawe przykłady budownictwa 
z XIX w., po drugie - związane są 
z rodziną Glogerów, tak zasłużoną dla 
tej kultury. Powinny stać się obiekta
mi muzealnymi związanymi z Zyg
muntem Glogerem, w których można 
zgromadzić eksponaty rozproszone 
po całej Polsce, a pierwotnie prezen
towane właśnie w Jeżewie. Czy wielo
letni proces spadkobierców dzierżaw
ców tych obiektów jest naprawdę 
sprawą nie do rozwiązania?

Anatol Przemysław Pijanowski

OD REDAKCJI: Czy takie obiekty, jak lamus 

z około 1860 r. i browar z około 1880 r. musimy 

przedstawiać w dziale „To też są zabytki”, żeby uświa
domić wszystkim ieh zabytkową wartość? Ostatni raz 

pisaliśmy o Jeżewie w 1993 r. - i od tego czasu nic się 

nic zmieniło.

(fot. Robert Gucman)

na uwagę nawet w warunkach europejskich"; nie 
sprawdzały się one jednak podczas zawodów. Do 
dziś na naszych drogach i zlotach weteranów szos 
spotkać można egzemplarze tego motocykla.

Robert Gucman
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Punkt oporu RytfO
połowie marca 1939 r. sy
tuacja strategiczna Polski 
uległa gwałtownemu po
gorszeniu. Armia niemiec

ka wkroczyła do Czech i Moraw, a na 
Słowacji utworzono marionetkową 
republikę, całkowicie uzależnioną od 
Hitlera. Łuk Karpat, uważany do tej 
pory za martwy odcinek operacyjny, 
nabrał pierwszorzędnego znaczenia, 
gdyż w chwili wybuchu wojny wojska 

niemieckie z łatwością mogły wyjść 
przez przełęcze karpackie na tyły 
wojsk polskich walczących na za
chodniej granicy. Kilkanaście dni póź
niej, na rozkaz szefa sztabu głównego, 
gen. bryg. Wacława Stachiewicza, wy
ruszyły w Karpaty dwie grupy rozpo
znawcze, których zadaniem było 
opracowanie planów fortyfikacji 
wzdłuż nowo powstałej granicy ze 
Słowacją. Na odcinku od Jabłonkowa 
do doliny Dunajca pracami kierował 
szef Wojskowego Instytutu Geogra
ficznego, płk dypl. Tadeusz Ziele
niewski, a dalej na wschód, do grani
cy z Węgrami - kierownik I kursu 
Wyższej Szkoły Wojennej, płk dypl. 
Marian Porwit.

Wobec narastającego zagrożenia 
wojennego, 11 lipca utworzona zosta
ła Armia „Karpaty”, której zadaniem 
miała być osłona południowego od
cinka frontu, od Pienin do granicy ru
muńskiej. Dowódcą armii został do
tychczasowy inspektor armii we Lwo
wie, gen. dyw. Kazimierz Fabrycy.

Niestety, ów związek operacyjny był 
armią jedynie z nazwy, gdyż w jego 
skład weszły dwie improwizowane 
brygady górskie, brygada Obrony Na
rodowej i pułk Korpusu Ochrony Po
granicza - w sumie zaledwie 26 bata
lionów, w większości uzbrojonych 
znacznie słabiej niż regularna piecho
ta. Artylerię armii stanowiło osiem ar
mat, zaś czołgów ani dział przeciwlot
niczych nie przydzielono w ogóle.

W tym samym czasie pułkownicy 
Porwit i Zieleniewski zakończyli pra
ce terenowe, a ich wyniki przedstawi
li w sztabie głównym. Ze względów 
finansowych postanowiono wykonać 
w ciągu roku jedynie prace na zacho
dzie, rozpoczynając od rejonów Wę
gierskiej Górki i Przyborowa. W efek
cie tej decyzji gen. Fabrycy nie mógł 
już liczyć na wzmocnienie swego od
cinka fortyfikacjami stałymi. Pozosta
wała jednak „Instrukcja Saperska”, 
w której najnowszym wydaniu (ma
rzec 1939) zawarte zostały projekty 
lekkich schronów bojowych i obser
wacyjnych, możliwych do wykonania 
siłami własnymi jednostek liniowych, 

bez konieczności użycia ciężkiego 
sprzętu saperskiego. Wczesnym latem 
1939 r. przydział środków finanso
wych i materiałów budowlanych po
zwalających na wykonanie kilkuset 
obiektów tego typu otrzymał od szta
bu głównego dowódca każdej armii - 
każdej, oprócz Armii „Karpaty”, któ
rej istnienia jeszcze nie przewidywa
no. Głównie więc z tego powodu, jak 
również ze względu na krótkotrwa- 
łość walk, w publikacjach krajowych 
i emigracyjnych sprawa fortyfikacji 
we wschodniej części Karpat była 
traktowana marginalnie. Również 

żadne ze znanych dokumentów nie 
wskazywały, by wykonano tam prace 
poważniejsze niż budowa drewniano- 
-ziemnych okopów strzeleckich.

Przełom w tej dziedzinie przynio
sły dopiero badania terenowe prze
prowadzone w maju 2001 r. na pod
stawie zebranych uprzednio relacji 
ustnych miejscowej ludności. W doli
nie Popradu, w pobliżu Rytra stwier
dzono obecność żelbetowych fortyfi
kacji, będących niegdyś elementem 
przystosowanego do obrony okrężnej 
punktu oporu na wzgórzu Połom. 
Zlokalizowany został w miejscu za
pewniającym całkowitą kontrolę nad 
doliną oraz biegnącymi nią drogą i li
nią kolejową (walory obronne miejsca 
dostrzeżono znacznie dawniej, czego 
dowodem są stojące na wschodnim, 
stromym brzegu Popradu ruiny zam
ku z przełomu XIII i XIV w.). W koń
cu sierpnia i na początku września 
1939 r. pozycja była dopiero w po
czątkowej fazie budowy, a rozkaz od
wrotu na wschód dotarł tu w momen
cie, gdy trwało betonowanie trzech 
obiektów. Całkowicie ukończono tyl
ko jeden z nich, przeznaczony do 
ognia bocznego ckm. Prace przy po
zostałych przerwano, gdy ich ściany 
osiągnęły połowę zamierzonej wyso
kości, niemniej jednak ów jedyny 
ukończony kojec forteczny wnosi 

cenne uzupełnienie do do
tychczasowego stanu wie
dzy o polskiej fortyfikacji 
okresu międzywojennego.

Wykonany zasadniczo 
według projektu ze wspo
mnianej „Instrukcji” odbie
ga odeń w jednym, istot
nym szczególe - kształcie 
strzelnicy. Autorzy projek
tu nie uwzględnili bowiem 
faktu, że w terenie górzy
stym ważna jest nie tylko

możliwość manewru ogniem broni 
maszynowej w poziomie, ale również 
w pionie. Standardowa, niska strzel
nica, która dobrze spełniała zadanie 
w terenie równinnym, tutaj była nie
wystarczająca. Projektant pozycji 
zwrócił jednak na to uwagę i nakazał 
zastosować strzelnicę ze stopniowa
niem przeciwrykoszetowym, rozsze
rzającym się na wszystkie cztery stro
ny. Według relacji, prace prowadzili 
tylko żołnierze, bez udziału robotni
ków cywilnych, zaś transport budul
ca, dostarczanego koleją na stację 
w Rytrze, zapewniało 150 podwód,
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sprowadzonych z okolic Jasła. Wobec 
trudnej lokalizacji i wąskich, górskich 
ścieżek, ruch był jednokierunkowy - 
załadowane wozy wjeżdżały na ma
syw Połomu z doliny Roztoczanki, 
a po rozładunku zjeżdżały w dolinę 
Popradu. 

kojec forteczny został obsadzony dru
żyną ckm, wokół całego wzgórza wy
konano sieć fortyfikacji drewniano- 
-ziemnej, zaś na jej przedpolu usta
wiono dwurzędowy płot z drutu kol
czastego. 1 września nad pozycją 
przeleciał niemiecki samolot rozpo- 

oficer sztabu głównego, mjr sap. Karol 
Kleczke. Był on jednym z czołowych 
polskich teoretyków fortyfikacji, auto
rem podręczników saperskich, jak 
również licznych artykułów w prasie 
popularnej i specjalistycznej. Niewy
kluczone jest również, że współpraco-

1. Plan sytuacyjny punktu oporu
pod Rytrem: nr 1 - schron ukończony, 
nr 2 i 3 - nieukończone (badania terenowe: 
Szymon Kucharski i Jarosław Ptaszkowski)
2. Porównanie strzelnic ckm stosowanych 
w terenie równinnym pod Mławą
i w terenie górzystym pod Rytrem 
(pomiar Szymon Kucharski)
3.4. Kojec forteczny nr 1 - widok 
z przysiółka Potom na ścianę boczną 
ze strzelnicą (3) oraz usytuowanie 
nad doliną Popradu i Roztoczanki (4)

(rys. i zdjęcia: Szymon Kucharski)

We wrześniu 1939 r. w Rytrze sta
cjonowała odwodowa 1. kompania 
(dowódca kpt. rez. Skibiński) batalio
nu Obrony Narodowej „Limanowa”, 
wchodzącego w skład 2. Brygady 
Górskiej. Według relacji, ukończony 

znawczy, bezskutecznie ostrzeliwany 
przez polskie ckm i wkrótce dało się 
słyszeć echo dalekiej eksplozji - wysa
dzony został tunel kolejowy pod Że
giestowem. 4 września, bez jednego 
wystrzału kompania opuściła swe po
zycje wyjściowe i początkowo koleją, 
a następnie samochodami przerzuco
na została do Jazowska, gdzie bata
lion Korpusu Ochrony Pogranicza 
„Żytyń” toczył już nierówny bój 
z czołowymi jednostkami niemieckie
go XXII Korpusu Pancernego. Tego 
samego dnia opuszczony punkt opo
ru, jak również samo Rytro zajęły pa
trole niemieckiej 2. Dywizji Górskiej.

Nieznane pozostaje nazwisko pro
jektanta pozycji i kierownika robót, ale 
wiele wskazuje na to, że mógł nim być 

wał przy tworzeniu wspomnianej „In
strukcji Saperskiej”, choć z oczywi
stych względów nie zamieszczono 
w niej nazwisk autorów. W czasie mo
bilizacji został dowódcą 2. Grupy For
tyfikacyjnej, która następnie podpo
rządkowana została 2. Brygadzie Gór
skiej. Wielce prawdopodobne jest, że 
nie chcąc piastować swej funkcji bez
czynnie, mimo mocno niesprzyjają
cych okoliczności, zaprojektował i roz
począł realizację pozycji umocnionej, 
sobie tylko wiadomymi drogami spro
wadzając sprzęt i materiały budowla
ne. Można zatem zaryzykować stwier
dzenie, że punkt oporu „Rytro” zaist
niał jedynie dzięki pomysłowości 
i sprytowi majora Karola Kleczke.

Szymon Kucharski

MEZUZY

Na krakowskim Kazimierzu pozostały po nich tyl

ko ślady na odrzwiach. Czasem ledwie widoczne, 
ukośne zagłębienia w drewnie lub kamieniu przypo
minają, że kiedyś mieszkali tutaj Żydzi.

Mezuza (z hebrajskiego: odrzwia) - to pojemnik 
zawierający zwój pergaminu z dwoma fragmentami 
Tory, koniecznie napisanymi odręcznie. Zwyczaj ten 
powstał w celu dosłownego wypełnienia nakazu za
wartego w Księdze Powtórzonego Prawa (6,9): „ Wy- 
pisz je (tj. słowa Tory) na odrzwiach twojego domu 
i na twoich bramach".

Mezuzę przymocowuje się po prawej stronie fu
tryny podczas skromnej uroczystości, kiedy odma
wiane jest błogosławieństwo. Umieszczana jest za
wsze w pozycji pochyłej, podobno dlatego, że rabi
ni nie mogli dojść do porozumienia, jak powinna być 
przytwierdzana - pionowo czy poziomo. Mezuzy wy
konane są z drewna, szklą lub metalu. Przez znajdu

jący się w nich otwór powinno być widać Shin, czyli 
pierwszą literę słowa Bóg, napisaną na odwrotnej 
stronie umieszczonego w środku zwitka; litera ta 
mogła być również wypisana na zewnątrz pojemni
ka. Zadaniem mezuzy jest stałe przypominanie 
o obecności Boga. Przy każdym przejściu przez 
drzwi trzeba jej dotknąć palcem, który należy na
stępnie pocałować. Jest to wyraz szacunku dla Bo
ga i przypomnienie o jego przykazaniach. Jako waż
ny obiekt kultu mezuza powinna być usunięta, gdy 
Żydzi wyprowadzają się i tak się stało w kamieni
cach na Kazimierzu.

Paweł Kubisztal

1.2. Ślady po mezuzach: ul. Kupa 15 (1)
i ul. Szeroka 32 (2)

(zdjęcia: Paweł Kubisztal)
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Wieża w Ostrzeszowie
w słupy, składających się z rygli i płyt 
żelbetowych. Gdyby nie mury i stropy, 
wieża ciśnień przypominałaby osiem 
zapałek włożonych do ziemi i dźwiga
jących pół łupiny kasztana - taka 
struktura wcześniej czy później musia- 
łaby się przewrócić. Osobną płytą żel
betową, wieńczącą głowice słupów

oczątki wieży w Ostrzeszo
wie przy ul. Gen. Sikorskie
go 54 i kuli na jej szczycie 
sięgają 1905 r., kiedy rada 

miejska podjęła uchwałę o budowie 
wodociągów. Przez następne lata dość 
powoli przygotowywano się do tej in
westycji, gdyż wiercenia w poszuki
waniu dobrej wody przeprowadzono 
dopiero w 1913 r., a prace budowla
ne sfinalizowano w 1916 r. Najpraw
dopodobniej uruchomienie zakładu 
wodociągowego nastąpiło 10 stycznia 
1917 r., a o nieplanowanym przedłu
żeniu prac do tego roku może świad
czyć rok ukończenia budowy „1916” 
umieszczony w portalu wejściowym 
wieży. Kosztowała ona miasto około 
266 000 marek, projektował ją i nad
zorował budowę inż. Max Rosenquist 
z Wrocławia, później inż. Kalka. 
Głównym wykonawcą gmachu 
o łącznej kubaturze 6265 m3 była fir
ma „Dittma Wolf sohn E. C. Eisenbe- 
ton AG” również z Wrocławia. Poza 
tym korzystano z usług jeszcze 10 in
nych przedsiębiorstw, w tym 6 pol
skich z Ostrzeszowa.

Wieża jest ośmioboczną bryłą o wy
sokości 45,42 m, szerokość boku na 
poziomie parteru wynosi 540 cm, a na 
poziomie piątej kondygnacji tylko 
465 cm. Na wysokości 30 m znajduje 
się dookolna galeria widokowa. Ca
łość wieńczy okrągła, dzwonowata ko
puła zakończona metalową kulą. Na 
fundamenty składają się żelbetowe sto
py o skośnych ścianach bocznych i roz
pięte między nimi szerokie luki cegla
ne. Konstrukcję nośną stanowi osiem 
monolitycznych słupów żelbetowych 
posadowionych na stopach. Słupy te 
mają stały przekrój do poziomu galerii, 
wyżej jest on mniejszy. Największym 
zaskoczeniem dla oglądającego wieżę 
z zewnątrz może być fakt, że ściany nie 
pełnią tu funkcji konstrukcyjnej i są 
tylko wypełnieniem między słupami! 
Na poziomie parteru zbudowano je 
z cegły dziurawki klinkierowej o gru
bości 25 cm, a powyżej ze zwykłej 
dziurawki grubej zaledwie na 7 cm (!) 
i uzbrojonej prętami stalowymi o śred

nicy 6 cm. Szersze mury w przyziemiu 
wynikają z konieczności lepszego spię
cia w tym miejscu konstrukcji słupo
wej. Budynek usztywnia pięć we
wnętrznych stropów wmontowanych

o większym przekroju, jest galeria 
ograniczona betonową balustradą. 
Z tego samego materiału wykonana 
została kopuła okryta drewnianą kon
strukcją, do której przytwierdzone są
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profilowane dachówki. Efektu dodaje 
osiem lukarn w kształcie połowy koła, 
ponadto 16 wąskich okien umieszczo
no w elewacji piątej kondygnacji (nad 
galerią) - po dwa na każdym boku. Na 
niższych kondygnacjach przypada po 
jednym oknie na każdy bok, wyjąt
kiem jest parter, gdzie zamiast jednego

1. Wieża ciśnień od strony ul. Wodnej
2. Portal wejścia do wieży
3.4. Wnętrze wieży: pótpiętro przy galerii 
widokowej (3) i schody prowadzące 
przez zbiornik wodny (4)

(zdjęcia: Krzysztof Zawada)

z okien umieszczono portal wejściowy. 
Składa się on z dwóch kolumn wtopio
nych w pilastry podpierające belkę 
z datą „1916”, powyżej znajduje się 
tympanon z gzymsem wyłożonym da
chówkami, na którym widoczny jest 
ślad po usuniętym herbie - przypusz
czalnie miejskim.

Elewację wieży wyłożono tynkami 
gładkimi i pionowo prążkowanymi. 
Z parteru na galerię, do której wejście 
prowadzi z tzw. półpiętra, oraz na po
łożoną wyżej piątą kondygnację moż
na dostać się za pomocą płytowych 
schodów żelbetowych, opartych na 
belkach zamocowanych do słupów 
nośnych; mają one oryginalne niskie 
żelbetowe balustrady od strony we
wnętrznej. Z piątej kondygnacji pod 
kopułę prowadzą żelbetowe spiralne 
schody przepuszczone centralnie usy

tuowanym szybem przez żelbetowy 
zbiornik wodny o pojemności 250 m’. 
Z miastem połączony jest on dwiema 
metalowymi rurami, jedną z nich wo
da była pompowana do góry ze stacji 
pomp przy ul. Cichej, a drugą spadała 
w dół, wytwarzając odpowiednie ci
śnienie.

monety i afisz z programem Dni Zie
mi Ostrzeszowskiej.

Wieża ciśnień od połowy lat osiem
dziesiątych XX w. nie jest użytkowana 
zgodnie z przeznaczeniem. W miej
skiej kasie jest niedużo funduszy, tym
czasem wieży przydałby się gruntow
ny remont. Wykorzystuje ją telefonia 

komórkowa, która zamon
towała tu przekaźniki. Po
trzebna jest jednak koncep
cja zagospodarowania tego 
wyjątkowej urody budyn
ku, który w 1998 r. został 
wpisany do rejestru zabyt
ków (numer 740/A). Po re
moncie wieża ciśnień mo
głaby stać się punktem wi
dokowym, czyli niezaprze
czalną atrakcją dla miesz
kańców i turystów. Ideałem

Spod kopuły można przez otwór 
zobaczyć podstawę kuli w formie me
talowego „niby-dzwonu” oraz metalo
wą rurę, na której bezpośrednio osa
dzona jest kula. 13 kwietnia 1975 r. 
nad Ostrzeszowem rozpętała się noc
na burza i silny huragan. Następnego 
dnia rano zdziwieni ostrzeszowianie 
zauważyli, że zardzewiała rurka trzy
mająca kulę przełamała się i obie nie
bezpiecznie zwisają. Po zdemontowa
niu przez „Dekarską Firmę Ślęzak” 
stwierdzono, że kula ma średnicę 
około 140 cm, wykonana jest z bla
chy cynkowej i została kilkakrotnie 
przestrzelona. Niemal sensacją było 
jednak znalezienie wewnątrz kuli her
metycznej puszki z tej samej blachy 
cynkowej o średnicy 8 cm i długości 
30 cm. Zawierała ona papiery z infor
macjami o budowie wodociągu, kilka 
numerów gazety „Schildberger Zei- 
tung” (Schildberg - to pruska nazwa 
Ostrzeszowa) oraz „Morgen Zei- 
tung”, pieniądze w bilonie, kartki na 
mięso i smalec, kartki na chleb i bony 
lokalne. „Skarb” ten był mocno znisz
czony przez wodę, która dostawała 
się do niego przez otwory po poci
skach. Na szczęście, bezpiecznie spo
czął w zbiorach Muzeum Regionalne
go. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo
darki Komunalnej ufundowało nową 
kulę i puszkę, tym razem z miedzi. 
Podtrzymując tradycję, w tej ostatniej 
umieszczono przetłumaczony tekst 
starego dokumentu oraz informacje 
o stanie gospodarczym i politycznym 
Ostrzeszowa i Polski, „Głos Wielko
polski”; „Gazetę Poznańską”, obecne 

byłaby kawiarenka na piątej kondy
gnacji. Poza tym chęć stworzenia na 
jednym z poziomów wieży swojej pra
cowni wyrażał już niejednokrotnie 
znany ostrzeszowski artysta Edward 
Haladyn. Wieża położona jest tuż przy 
drodze nr 11 z Poznania do Katowic 
i doskonale widoczna z obu kierun
ków. Istnieją dwa wyjścia z tej sytuacji 
- albo obecny właściciel bardziej na 
serio potraktuje swój zabytek, wyre
montuje go, a później odda pod opie
kę Muzeum Regionalnemu, albo jakiś 
prywatny inwestor udowodni, że na 
turystyce da się zarobić.

Krzysztof Zawada
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a Starym Targu 
w Cieszynie, 
w miejscu daw
nej studni stal 

kwadratowy postument 
z nieczynnymi wylotami 
wody. Na nim ustawio
na była kolumna, u dołu 
obudowana donicami 
z zielenią, zwieńczona 
kulą, na której stała po
lichromowana postać 
Madonny z Dzieciąt
kiem; głowa Marii oto
czona była metalową 
aureolą z gwiazdami. 
Przez wiele lat rzeźba 
uważana była za obiekt 
z końca XIX w. i nie 
zwracała uwagi badaczy. 
Zainteresowanie nią spo
wodował artykuł Ma
riusza Makowskiego za
mieszczony w miejsco
wym tygodniku („Głos 
Ziemi Cieszyńskiej”, 
nr 15, 1990). W artyku
le przytoczona została 
relacja z uroczystości 
przeniesienia Madonny 
z miejsca przed zam
kiem na Stary Targ, któ
ra odbyła się 8 grudnia 
1844 r. Notatka zawie
rała również informację, 
że fundatorką figury by
ła księżna z rodu Pia
stów. Wstępnie rzeźba 
została związana z okre
sem panowania Elżbie
ty Lukrecji i trwającą

płaszcz z grubej, mięsistej 
materii, pierwotnie błę
kitny, na brzegu obszyty 
srebrną lamówką i spięty 
na piersiach kwadratową 
broszą z kaboszonami 
(częściowo uszkodzoną). 
Płaszcz opada w dół bo
gato udrapowanymi fał
dami. Owalna twarz Ma
donny jest lekko niesy
metryczna, zaś wysokie 
czoło, prosty nos i wysta
jący podbródek nadają jej 
cechy portretowe. Głowę 
zdobią długie, układające 
się w loki włosy opadają
ce na ramiona i plecy. Na 
głowie osadzona była ko
rona, ozdobiona cztere
ma niskimi i czterema 
wysokimi lilijkami (obec
nie nie istnieją). Na le
wym ręku trzyma Ma
donna lekko okryte jej 
płaszczem Dzieciątko. 
Zniszczona częściowo 
głowa Dzieciątka zacho
wała charakterystyczną 
fryzurę z drobno skręco
nych włosów i głęboki 
otwór na czole - być mo
że ślad zamocowania 
szlachetnego kamienia. 
Obie postacie wyrzeźbio
ne są z wielką dbałością 
o szczegóły, co widać za
równo w wiernym po
traktowaniu elementów 
kostiumologicznych, któ
re rzeźbione w kamieniu 

w tym czasie wojną trzydziestoletnią, 
której niszczycielskie działania do
tknęły cieszyński zamek i miasto. Po
wstanie rzeźby datowano więc na po
łowę XVII w., a stylistykę szat Ma
donny przypisywano dość żywej 
w sztuce prowincji tradycji gotyckiej.

Wstępne badania rzeźby wykazały 
wielokrotne przemalowania i wystę
powanie śladów złocenia w pierwot
nej warstwie. W 2000 r. Madonna 
wraz z cokołem i kolumną poddane 
zostały pracom konserwatorskim 
w pracowni mgr Zofii Kamińskiej. 
Oczyszczenie rzeźby z trzydziestu

warstw przemalowań ukazało postać 
Madonny o wyraźnych cechach go
tyckich, pierwotnie polichromowaną. 
Całość znajdowała się w dość dobrym 
stanie, uszkodzona była korona Ma
donny oraz część twarzowa Dzieciąt
ka. Postać ma wysokość 1,23 m, stoi 
w niewielkim kontrapoście z pochy
loną głową w kierunku Dzieciątka. 
Ubrana jest w strój kobiecy obowią
zujący na dworach europejskich 
w drugiej połowie XIV w., w długą, 
pierwotnie czerwoną, obcisłą suknię 
z dekoltem i długimi rękawami. Na 
ramiona narzucony ma szeroki 

oddają strukturę, grubość i charakter 
materii, z której były wykonane, jak 
również w kompozycji postaci, natu
ralnym kontrapoście, mistrzowskim 
oddaniu indywidualnych rysów twa
rzy Madonny, szlachetności ujęcia 
dłoni trzymających jabłko i Dzieciąt
ko o pełnej wyrazu, naturalnej gesty
kulacji.

Dokładna analiza warstw malar
skich wykazała występowanie pier
wotnej polichromii, zachowanej śla- 
dowo i niewidocznej gołym okiem. 
Zapewne na przełomie XV i XVI w., 
być może w czasie pożaru cieszyń-
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Z WARSZTATU KONSERWATORA

1. Madonna z Dzieciątkiem na Starym 
Targu w Cieszynie przed konserwacją
2. Rzeźba w trakcie konserwacji, widoczne 
pozostałości ztoceń i gruntu z minii
3. Rzeźba Anny Świdnickiej z katedry
św. Wita w Pradze, warsztat Piotra Parlera; 
widoczne analogie w rzeźbiarskim 
opracowaniu wtosów, twarzy i detali stroju

skiego zamku i rotundy w 1484 r., zo
stała ona zniszczona, ponieważ na ca
łej postaci widoczne są ślady sadzy. 
Na skutek upadku powstało pionowe 
pęknięcie na odcinku od rąk w dół, 
wzdłuż fałdów płaszcza Madonny. 

Pozbawiona ona została także korony 
i nie jest wykluczone, że również 
w tym czasie zniszczona została twa
rzowa część głowy Dzieciątka. Należy 
przyjąć, że także wtedy nastąpiło 
zniszczenie drobnych elementów, jak 
palec Dzieciątka i brosza. Zapewne 
po tym wydarzeniu rzeźbę naprawio
no, w całości wyzłocono i wykonano 
nowe korony z mosiądzu złoconego 
metodą ogniową.

W czasie długotrwałych działań 
wojny trzydziestoletniej, kiedy zamek 
i miasto zdobywane były na przemian 
przez wojska szwedzkie i austriackie, 
prawdopodobnie Madonna ponow
nie uległa uszkodzeniu. W 1706 r. 
hrabia Wilczek ustawił rzeźbę przed 

zamkiem i wydaje się, że z tą datą 
można wiązać zmianę polichromii 
oraz dopasowanie do figury kolumny 
i kuli, gdyż wykonane są one z innego 
rodzaju kamienia i w inny sposób ob
robionego. Po przebudowie części 
zamku na pałacyk myśliwski niepasu- 
jąca do nowego otoczenia rzeźba 
przeniesiona została w 1844 r. na 
kwadratową podstawę dawnej sa
dzawki na Starym Targu.

Głowa cieszyńskiej Madonny wy
rzeźbiona jest podobnie, jak znajdują
ce się na triforium katedry św. Wita 
w Pradze popiersia czterech żon Karo
la IV, wykonane około 1375 r. przez 
Piotra Parlera. Już obecnie można 
stwierdzić, że rzeźba cieszyńska po
wstała w bezpośrednim kręgu arty
stycznej działalności Piotra Parlera 
i w okresie zbliżonym do czasu po
wstania popiersi żon Karola IV Z cy
towanej na początku notatki prasowej 
wynika, że księżna z rodu Piastów za
mówiła ją u znamienitego rzeźbiarza. 
Mógł być nim jeden z twórców deko
racji rzeźbiarskiej katedry św. Wita 
w Pradze, a nawet sam mistrz - Piotr 
Parler. A czy fundatorką rzeźby, wspo
mnianą księżną, była najmłodsza sio
stra księcia Przemysława (rządził Księ-
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4. Madonna z Dzieciątkiem po konserwacji, 
widoczny pozostawiony grunt z minii
5. Wtórna korona wykonana z mosiądzu
i ztocona metodą ogniową

(zdjęcia: 1,2- Zofia Kamińska,
3 - Irena Kwaśny)

stwem Cieszyńskim w latach siedem
dziesiątych XIV w.) Elżbieta, czy też 
inna księżna z dość licznego rodu Pia
stów - nie wiadomo. Nie wiemy rów
nież, do jakiego wnętrza rzeźba zosta
ła pierwotnie zamówiona. W trakcie 
prac archeologicznych prowadzonych 
w latach 1947-1956 w rotundzie cie
szyńskiego zamku odnalezione zostały 
dowody przebudowy, podjętej w dru
giej połowie XIV w., m.in. kafle z or
łem piastowskim i napisem Primislaus 
Dux Tessinensis, ślady polichromii 
w absydzie i gotyckie okna. Nie jest 
wykluczone, że w ramach programu 
przebudowy zamówiono wykonanie 
figury Madonny do zamkowego wnę
trza. Z kolei w kościele dominikanów 
znajduje się płyta z tumby nagrobnej 
księcia, prawdopodobnie Przemysła
wa, datowana na około 1390 r. Na
grobek ten również związany jest sty
listycznie z rzeźbą parlerowską, popu
larną na Śląsku zwłaszcza w sztuce na
grobkowej. Nie jest więc wykluczone, 
że obie rzeźby zostały zamówione 
w tym samym warsztacie dla jednego 
wnętrza. Czy wykonał je artysta spro
wadzony na teren księstwa, czy były 
importami - wykażą badania petro
graficzne próbek kamienia. Dalsze 
analizy porównawcze rzeźb gotyckich 
zachowanych na terenie dawnego 
Księstwa Cieszyńskiego oraz badania 
archiwalne być może pozwolą rozwi
kłać historię powstania rzeźb Madon
ny i Przemysława.

Irena Kwaśny
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Malowany krużganek
atrzymajmy się na chwilę we 
Frejus, prowansalskim mia
steczku, o wiekowej, bogatej 
historii. Założone zostało 

przy via Aurelia - wielkim trakcie wio
dącym z Rzymu do Arles - przez Juliu
sza Cezara w 49 r. p.n.e. Dziś zachwy
ca nas nie tylko antycznymi ruinami, 
ale również wspaniałym kompleksem 
katedralnym. Biskupstwo we Frejus 
istniało już w IV w. Z tego okresu po
chodzi zachowana chrzcielnica, jedna 

jeszcze jedno piętro, a w jego niższej 
kondygnacji pierwotne sklepienie 
krzyżowo-żebrowe zastąpiono sklepie
niem drewnianym.

Klasztor we Frejus jest wyjątkowy 
z dwóch powodów. Nie znajduje się 
w miejscu odosobnionym, ale w sa
mym sercu Starego Miasta, tuż przy 
katedrze, oraz ma wyjątkowy, dwu
piętrowy krużganek z drewnianym 
sufitem niższej kondygnacji ozdobio
nym niezwykle pięknie malowanymi 

z najstarszych w chrześcijańskiej Euro
pie. W epoce romańskiej wybudowano 
dwunawową katedrę, a cały kompleks 
przebudowano na nowo w XIII w. Wy
dłużono wtedy nawy katedry i nakryto 
je sklepieniem krzyżowo-żebrowym, 
a po stronie północnej powstał klasz
tor z krużgankiem. Jego budowa za
blokowała wejście do kościoła i tak 
mnisi, jak i wierni udający się na mo
dlitwę byli zmuszeni przechodzić przez 
krużganek, miejsce przeznaczone zwy
kle do modlitwy i skupienia. W XIV w. 
do krużganka klasztoru dobudowano 

deseczkami, umieszczonymi między 
belkami sklepienia. Ich dekoracja 
wprowadza nas do kolorowego świa
ta wyobrażeń średniowiecznych 
twórców. Szachownicowy układ 
ciemnoniebieskich i czerwonych pły
tek przypomina tło licznych średnio
wiecznych miniatur czy też witraży 
gotyckich katedr, i stąd został on za
pewnie zapożyczony. Średniowiecze, 
wbrew ogólnie przyjętej opinii, nie 
było wcale ciemne i ponure, wręcz 
przeciwnie - lubowało się w kolo
rach. Nie tylko fasady i wnętrza ko

ściołów były zdobione bogatą poli
chromią, ale również przedmioty co
dziennego użytku. Jednak twórcy de
koracji we Frejus ograniczyli swą pa
letę do bieli, czerwieni, czerni, ziele
ni, żółci i koloru niebieskiego. Wybór 
tych właśnie kolorów, kładzionych 
płasko, bez żadnego światłocienia, 
być może podyktowany był niezbyt 
wygodnym i źle oświetlonym miej
scem. Aczkolwiek tę samą gamę kolo
rystyczną odnajdujemy w średnio
wiecznej heraldyce. Czy jest to zwy
kły zbieg okoliczności, czy też barwy 
te miały znaczenie symboliczne? Dzi
siaj, niestety, nie możemy odpowie
dzieć na to pytanie. Nie mniej skom
plikowanym zadaniem dla history
ków sztuki i ikonografów jest dokład
na interpretacja przedstawionych te
matów religijnych. Czasem są to 
chrześcijańskie symbole, np. baranek

1.2. Krużganek klasztoru (1)
i drewniany sufit (2)

mistyczny ukazany na tle płomienistej 
aureoli i trzymający krzyż czy też ta
jemniczy jednorożec, symbolizujący 
dziewictwo Marii. Niektórych świę
tych udało nam się zidentyfikować 
dzięki tradycyjnym atrybutom, jakie
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3.4. Fragmenty malarskiej dekoracji
(zdjęcia: Małgorzata Kempa)

ludzkie, na wpół zwierzęce, które peł
ne werwy i radości życia z rozma
chem uderzają w bębny, dmuchają 
w trąbki i wprawiają w drganie struny 
rozmaitych instrumentów. Wprowa
dzają nas w fantastyczny świat śre
dniowiecznych potworów. Przedsta
wienia monstrów o smukłych ciałach, 
nieludzko długich szyjach i skrzy
dłach nietoperzy, hybryd w postaci 
syren, centaurów i smoków, tudzież 
innych potworów, czasem niemalże 
sympatycznych, o ciałach pokrytych 
rybią łuską czy ptasim pierzem, 
o sprytnym bazyliszkowym uśmiechu, 
zdobią znaczną część spośród trzystu 
zachowanych malowideł sklepienia 
krużganka. Dziś te niesamowite wy
twory wyobraźni artystów, zamiesz
kujące w wiekach średnich pod tym 
samym dachem, co świętobliwi bra
ciszkowie, dziwią, a nawet szokują. 
Z pewnością nie nawoływały one do 
modlitwy i nie sprzyjały wewnętrzne

im towarzyszą - św. Paweł, nieco ły
siejący, dzierży okazałą szpadę, tuż 
obok św. Piotr trzyma pęk kluczy, 
a nieco dalej św. Bartłomiej pokazuje 
nam nóż, którym został obdarty ze 
skóry itd., itd... Obok postaci histo
rycznych i biblijnych spotykamy za
konnice lub mnichów odzianych 
w identyczne ponadczasowe habity 
i przechadzających się parami po 
krużganku. Są to z pewnością portre
ty mieszkańców klasztoru, którzy 
umieścili tu własne podobizny.

Elementem niezmiernie ważnym 
w datowaniu tego sklepienia nie są 
jednak przedstawienia mnichów, lecz 
tematyka świecka. Inspirowane ży
ciem codziennym scenki rodzajowe 
wprowadzają nas w barwną epokę 
XIV w. Obok obrazów zaczerpnię
tych z repertuaru szlacheckiego, jak 
polowania czy bitwy, występują tu 
liczne przedstawienia zabaw i rozry
wek ludowych. Autorzy tych malow
niczych scenek, często o zabarwieniu 
ironicznym, nie byli pozbawieni po
czucia humoru - tu zwinny akrobata 
fika koziołki, tam król z berłem 
w dłoni tańczy w rytm bębna, na któ
rym gra jego własny paź, a tuż obok 
księżniczka zakasała suknię, aby móc 
w tańcu unieść zgrabną nóżkę. Nieco

dalej opasły chłop o zadowolonej mi
nie ujeżdża świniaka, a stara kobieta 
w skupieniu bada mocz znajdujący się 
w szklanej fiolce. A wszystko to odby
wa się przy muzyce i śpiewie. W śre
dniowiecznej, chrześcijańskiej Euro
pie muzyka i taniec, które wyzwalały 
zmysłowość ciała, przypisywane były 
siłom szatańskim. Dźwięki, które 
„wyłaniają się” ze sklepienia, wydają 
się nam diaboliczne, opętane, nie z te
go świata. I takie właśnie są. Spójrz- 
my choćby na grajków. Nie są to zwy
kli muzykanci, ale często stworzenia 
dziwaczne, fantastyczne, na wpół 

mu skupieniu życia duchowego. Nie 
były to jednak jedyne diaboliczne 
stworzenia epoki średniowiecza. Wy
starczy spojrzeć na marginesy ilustro
wanych rękopisów i zagłębić się 
w teksty legend, baśni i opowiadań 
z XIV-XV w., by przekonać się, że śre
dniowieczny świat zapełniony był ta
kimi postaciami. Krużganek klasztoru 
we Frejus, gdzie krzyżowały się ścież
ki mnichów i zwykłych śmiertelni
ków, stanowił z pewnością wymarzo
ne miejsce ich spotkań.

Małgorzata Kempa
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Światowe dziedzictwo
Kolejne obiekty dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego 
uznane zostały za dobro ogólno

światowe, któremu należy się 
szczególna ochrona i dbałość. 
Na corocznym posiedzeniu Komi
tetu Światowego Dziedzictwa Kul
turalnego i Naturalnego UNE
SCO, które odbyto się w grudniu 
2001 r. w Helsinkach, dokonano 
wpisu na Listę Światowego Dzie
dzictwa Kulturalnego i Naturalne
go 31 nowych obiektów. Obecnie 
Lista zawiera 721 obiektów ze 
124 krajów. Wśród tych nowo wpi
sanych sześć - to obiekty dzie
dzictwa naturalnego, a 21 - kultu
ralnego. Z krajów europejskich 
wpisano dwa obiekty dziedzictwa 
naturalnego i piętnaście obiektów 
dziedzictwa kulturalnego. Oto 
one: z Austrii - historyczne cen
trum Wiednia; z obszaru granicz
nego Austrii i Węgier - kulturowy 
krajobraz Fertó - Neusiedlersee; 
z Czech - modernistyczna willa 
rodziny Tugendhat w Brnie autor
stwa architekta Mięsa van der Ro
he; z Francji - średniowieczne

miasteczko Provence; z Niemiec 
- przemysłowy zespól dawnych 
kopalni węgla Zoolverein w Es
sen; z Wioch - renesansowa Villa 
d’Este w Tivoli; z Portugalii - re
gion tradycyjnej uprawy winorośli 
i produkcji wina Alfo Douro oraz 
historyczne centrum miasta Gui
maraes; z Hiszpanii - kulturowy 
krajobraz Aranjuez; ze Szwecji - 
obszar kopalni rud miedzi wraz 
z zabudową w Falun; z Wielkiej 
Brytanii aż trzy obiekty - zabudo
wania fabryczne z XVIII w. w doli
nie Derwent, miejscowość New 
Lanark z zabudową z XVIII w. pio
nierskiego osiedla robotniczego 
wraz z krajobrazem oraz przemy
słowa zabudowa z XIX w. Saltaire.

Wśród tych piętnastu europej
skich obiektów dziedzictwa kultu
ralnego znalazły się dwa obiekty 
z Polski - Kościoły Pokoju w Jawo
rze i Świdnicy. Obydwie te świątynie 
są wyjątkowymi przykładami bu
downictwa szkieletowego, które 
pod względem rozwiązań prze
strzennych i architektonicznych 
oraz treści ideowych odpowiadało

Kościół Pokoju w Świdnicy
(fot. Jarosław Komorowski)

potrzebom lokalnej społeczności. 
Są też świadectwem współżycia 
sztuki baroku i teologii luterańskiej. 
Powstały w określonej sytuacji poli
tycznej, po pokoju westfalskim koń
czącym wojnę trzydziestoletnią, 
w wyniku zabiegów dynamicznej 
społeczności protestanckiej. Ko
ściół w Jaworze wzniesiony został 
w latach 1654-1655, a kościół 
w Świdnicy w latach 1656-1657 (pi

saliśmy o nim w „Spotkaniach z Za
bytkami", nr 7, 1994). Autorem ich 
projektów byt Albrecht von Sabisch 
(1610-1688), inżynier wojskowy, za
trudniony przez magistrat Wrocła
wia przy wznoszeniu fortyfikacji.

W obydwu kościołach prowa
dzone są rozległe prace konserwa
torskie. W latach dziewięćdziesią
tych minionego wieku z inicjatywy 
Urzędu Konserwatorskiego w Le
gnicy wykonane zostały badania 
i prace zabezpieczające kościoła 
w Jaworze, a od 2000 r. restauracją 
jego konstrukcji szkieletowej kieru
je Niemieckie Centrum Rzemiosła 
i Ochrony Zabytków z Fuldy. Z ko
lei w wypadku kościoła w Świdnicy, 
w 1992 r. podjęto realizację polsko- 
-niemieckiego projektu komplek
sowej konserwacji zabytku - w la
tach 1993-1995 przeprowadzono 
badania, w 1996 r. próbne prace 
restauracyjne, a w latach 1997- 
-2001 wykonano restaurację kon
strukcji szkieletowej.

Wpisanie Kościołów Pokoju 
w Jaworze i Świdnicy na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 
zwraca uwagę na ich ważne miej
sce w dziedzictwie kulturowym 
i potwierdza zasadność prowadzo
nych w tych zabytkach prac.

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA
KONKURS FOTOGRAFICZNY

Warszawski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2002 

ogłasza konkurs fotograficzny: 
„Budowle obronne w krajobrazie”. 

Tematem prac mają być budowle obronne 
(zamki, twierdze, schrony, umocnienia itp.) 

ze wszystkich epok, znajdujące się na terenie naszego kraju. 
Zdjęcia konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką 

fotograficzną w formacie 13 x 18 cm.

Prace należy nadsyłać do 31 lipca 2002 r.
pod adresem: 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
Oddział Warszawski 

ul. Piękna 44a 
00-672 Warszawa 

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Każda praca zgłoszona na konkurs winna być zaopatrzona 
w następujące dane: imię i nazwisko autora, adres, telefon oraz 
nazwa obiektu i miejscowość, w której się on znajduje.
Najlepsze prace będą zaprezentowane na wystawie pokonkur
sowej w trakcie obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa we 
wrześniu 2002 r.
W celu zasięgnięcia bliższych informacji prosimy kontaktować się 
telefonicznie z Panem Łukaszem Gawinem, tel. 0-602-333-004.

AKADEMIA DZIEDZICTWA
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 

oraz Małopolska Szkoła Administracji Publicz
nej Akademii Ekonomicznej w Krakowie powo

łały wspólnie Akademię Dziedzictwa. Inaugu

racja pierwszej edycji studiów nastąpiła w li
stopadzie 2001 roku.

Prawa wolnego rynku, integracja europejska, 

postępująca globalizacja - to tylko niektóre 

z wyzwań, stawiających dziedzictwo kulturowe 

w nowej sytuacji. W związku z tym program 

Akademii obejmuje zagadnienia z zakresu 

współczesnej teorii dziedzictwa, historii, kultu

ry, prawa, ekonomii, marketingu i zarządza

nia, polityki regionalnej, planowania prze

strzennego i polityki kulturalnej.

Pełny kurs Akademii zakłada dwuletnie studia 

podyplomowe zakończone obroną pracy. Dy

plom ukończenia studiów wydany będzie przez 

Akademię Ekonomiczną oraz Międzynarodowe 

a jest inauguracja specjalnego programu skie-
c J rowanego do kadry nauczycielskiej.

1 Aplikanci winni wykazać się dyplomem ukończenia wyższej uczelni oraz przedłożyć CV 

i list motywacyjny. Opłata za jeden semestr wynosi 2500 PLN. Koszty podróży i zakwate- 

rowania studenci pokrywają z własnych środków.

f") Aplikacje składać należy do końca maja 2002 na adres:

O Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25,31-008 Kraków

(tel.: 0 + prefix 12/ 42 42 811, fax: 0 + prefix 12/ 42 18 571, e-mail: sekret@mck.krakow.pl)

ms/Ep
MAŁOPOLSKA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

AKADEMII EKONOMICZNEIW KRAKOWIE

M iędzynarodo we 
Centrum Kultury

Kraków
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ROZMAITOŚCI

~ Dwór w Moderówce
W styczniowym numerze „Spot

kań z Zabytkami” (1, 2002), 
na ostatniej stronie okładki redak

cja zamieściła zdjęcia kilku niezi
dentyfikowanych dworów, które ma 
w swym archiwum p. Maciej Rydel 
z Gdańska.

Otóż zdjęcie nr 5 przedstawia 
dwór w Moderówce kolo Krosna, na
leżący do Augusta Gorayskiego. 
W 1834 r. Moderówkę odkupił od 
swego brata Józefa ojciec Augusta - 
Ludwik Gorayski, żonaty z Ludwiką

cesarza został odznaczony koman
dorią orderu Leopolda. Ożenił się 
z baronówną Marią z Borowskich. 
Obaj Gorayscy - ojciec i syn - zali
czali się do bogatej grupy galicyj
skich „nafciarzy”, którym się po
szczęściło i dorobili się znacznego 
majątku na eksploatacji podkarpac
kich złóż naftowych. Fotografia 
przedstawiająca moderowski dwo
rek została zrobiona przed 1897 r., 
gdyż właśnie w tym roku znany kra
kowski architekt i także „nafciarz” Ta-

z Boguszów. Z kolei w 1870 r. August 
nabył ją ponownie wraz z Budzi- 
szem, Warzycami i Bierówką od 
reszty rodziny za sumę 198 000 zlr. 
Osiadł wtedy tu na stale, a przylegle 
Szebnie objął z czasem jego syn 
Jan, żonaty z Marią z ks. Jabłonow
skich z Bursztyna. Oba te majątki li
czące 1200 morgów ziemi szacowa
ne były w 1898 r. na sumę 300 000 
zlr. August Gorayski byl członkiem 
austriackiej Izby Panów, posłem na 
Sejm Krajowy i marszałkiem kro
śnieńskiej Rady Powiatowej. Przez 

deusz Stryjeński, uchodzący za „na
dwornego" architekta tego środowi
ska, przebudował Augustowi Goray- 
skiemu stary, prawdopodobnie po
chodzący z początku XIX w. i pozba
wiony wszelkich wygód dworek i wy
budował stojącą obok oficynę. Stry
jeński zlikwidował wówczas prze
szklony ganek, zaadaptował podda
sze, wstawiając pośrodku dużych 
rozmiarów facjatę z balkonem oraz 
zmienił rozkład i funkcje pomiesz
czeń dworu. Wejście główne 
umieszczone zostało nieco z lewej 

strony i obudowane przeszkloną we
randą. W prawej części wydzielono 
osobne mieszkanie z wyjściem do 
ogrodu w elewacji frontowej i z wej
ściem z boku budynku. Dwa lata 
później, w 1899 r. krakowski archi
tekt przebudował Janowi Gorayskie- 
mu dwór w sąsiednich Szebniach, 
aranżując m.in. hall ze schodami 
i nadwieszonym w „angielskim stylu" 
balkonem. W czasie drugiej wojny 
światowej zespól dworski w Mode
rówce został zajęty przez współpra
cujące z Niemcami wojskowe forma-

1. To zdjęcie pokazaliśmy
w numerze 1,2002 na ostatniej 
stronie oktadki
2. Widok perspektywiczny 
przebudowanego dworu wykonany 
na podstawie oryginalnych 
rysunków T. Stryjeńskiego
przez arch. W. Wierdaka
3. Plan przebudowy dworu 
wykonany przez T. Stryjeńskiego

cje ukraińskie do celów szkolenio
wo-wypoczynkowych i w 1944 r. cał
kowicie przez nich spalony.

Jerzy Skrzypczak

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

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 
Warszawa, ul. Piękna 44 a, PBK S.A. III O/War- 
szawa nr 11101024-421020002418 (na załą
czonym w numerze przekazie pocztowym pro
simy podać, których numerów dotyczy wpła- 
ta).Wplaty na minimum trzy numery przyjmo
wane są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpo
częciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zł. Dla pre
numeratorów zamawiających minimum po 10 
egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. 
Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. 
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 
629-62-26.

Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we 
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez li
stonoszy od mieszkańców wsi i małych miaste
czek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest 
utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania ]ub 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 
III kwartał 2002 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” 
można nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni 
Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac 
Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na 
Koszykach”, w Towarzystwie Opieki nad Zabyt
kami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych 
oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.
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Droga Redakcjo!
Pragnę wyrazić swoje uznanie i po

dziękowanie za wspaniałą treść arty
kułów ukazujących się na tamach 
„Spotkań z Zabytkami”. To, że w Pol
sce jest wielu miłośników przeszłości, 
świadczy o ogromnej wrażliwości na 
ginące piękno, które jest ukryte w pre
zentowanych dworach i pałacach 
oraz innych zabytkach naszej prze
szłości i polskości. Wasze czasopi
smo jest źródłem, z którego mogę 
czerpać ciągle nowe i zawsze intere
sujące wiadomości.

Chciatabym zwrócić uwagę na ar
tykuł p. Macieja Rydla z nru 1, 2002, 
Powroty. Artykuł ten pozwolił mi po
znać niezmiernie szokujące statystyki, 
dotyczące liczby pałaców i dworów 
w Polsce, będących w rękach prawo
witych właścicieli po 1945 r. i ich 
spadkobierców obecnie. Jestem pod
budowana postawą mieszkańców 
miejscowości Skotniki kolo Sando
mierza, którzy uznali, że znajdujący 
się tam dwór należy przekazać praw
dziwym właścicielom. Bardzo bolesny 
jest fakt, że większość dworów i pała
ców w Polsce po drugiej wojnie świa
towej spotkała się z okrutną rzeczywi
stością - zostały pozbawione właści
cieli, a co za tym idzie - odpowiedniej 
opieki. Przez to skazano je na powol

ne umieranie wśród „odradzającej 
się” ojczyzny. Mimo że dziś powrót 
właścicieli do swoich przedwojennych 
dóbr jest możliwy, to p. Rydel właści
wie ujął realia tego powrotu, pisząc, 
że owi właściciele „najczęściej jednak 
wrócili kupując swoją własność" (III).

Wierzę gorąco, że w Polsce jest 
wiele wrażliwych osób, które uważają 
te rozsiane po wsiach i miasteczkach 
nasze ojczyste „perełki", jakimi są 
dwory i pałace, za skarby naszego 
dziedzictwa i krajobrazu. Wierzę, że 
wielu ludzi dobrej woli dołoży wszel
kich starań, aby przetrwały i dały świa
dectwo polskości kolejnym pokole
niom.

Maria Micińska 
Piecki

Droga Redakcjo!
Akcja Towarzystwa Opieki nad Za

bytkami dotycząca opracowania spo
łecznego raportu na temat stanu za
bytków w naszym kraju jest godna 
najwyższej pochwały. Jestem pewien, 
że będzie ona miała olbrzymi od
dźwięk, przede wszystkim dzięki dzia
łalności redakcji przedstawiającej od 
wielu, wielu lat na tamach „Spotkań 
z Zabytkami” zabytki czekające na ra

tunek i te odnowione. Przy okazji 
chciatem wyrazić podziękowanie za 
pismo, które ukazuje się już od ćwierć 
wieku, stale się ulepsza i stale jest nie
zwykle interesujące. Wasza sita tkwi 
przede wszystkim w niespodzian
kach, tj. wynajdywaniu takich opisy
wanych obiektów, które w świadomo
ści większości mieszkańców kraju nie 
mają wartości zabytkowej.

Życzę co najmniej 100 lat, 
Towarzystwu też

Bronisław Izdebski
Bydgoszcz

Szanowna Redakcjo 
„Spotkań z Zabytkami”!

Wasze pismo czytam od kilku lat 
i uważam, że jest to jeden z najlep
szych miesięczników w kraju, a chyba 
najlepszy pod względem niewypełnie
nia lamów reklamami majtek czy ko
smetyków! Mam jednak jeden zarzut 
-za mało piszecie o tym, co dzieje się 
w Warszawie, gdzie znajduje się prze
cież redakcja. Często chodzę po uli
cach miasta i widzę kolosalne zmiany, 
w większości wypadków są to zmiany 
negatywne. Wyburza się stare kamie
nice pod pretekstem złego stanu 
technicznego, w czasie remontów 

permanentnie niszczony jest ich stylo
wy wystrój, np. dekoracje. Ostatni wy
czyn - to zburzenie części kamienicy 
na narożniku ul. Marszałkowskiej i pl. 
Zbawiciela. Nie przypuszczam, żeby 
była ona nie do odnowienia razem 
z dekoracjami okiennych obramień. 
Dom ten był jakby wizytówką tej czę
ści Śródmieścia, a co powstanie na 
jego miejscu, można sobie wyobrazić. 
Droga Redakcjo - pamiętajcie, że nie 
tylko dwory, nie tylko zamki i pałace, 
ale również Warszawa jest niszczona!

Z pozdrowieniami
Jerzy Cieślak 

Milanówek

Chcialabym złożyć serdeczne gra
tulacje dla Redakcji za szalenie cieka
wą treść miesięcznika „Spotkania 
z Zabytkami” oraz jego wspaniałą for
mę. Jestem wierną czytelniczką pi
sma od kilkunastu lat. Zawartość każ
dego numeru „Spotkań z Zabytkami” 
oraz jego doskonała szata graficzna 
pozwala mi myślą przenieść się w mi
niony świat, którego tak niewiele za
chowało się w naszym kraju.

Z poważaniem
Hanna Zakrzewska-Tarnowska 

Szczecin

Przejdź db historii - czytaj
W numerze marcowym

MÓWIĄ
WIEKI spokój, któiHLąć nie by\

KtAfol, peóbowal 
ypLątać
pierwszej wojny światowej

Prenumeratę miesięcznika „Mówią Wieki" - na pól roku lub rok - można zamówić pod adresem:
Dom Wydawniczy Bellona, ul. Grzybowska 77, 00-844 Warszawa, Dział Kolportażu tel. (022) 620 20 44 

wewn. 463 lub 444. Prenumerata roczna dla odtuorców indywidualnych wynosi 78 zł.
Oferta specjalna dla szkół: roczna prenumerata Wynosi,28^1; www.mowiawjjąłęnpl

MAGAZYN HISTORYCZNY
WIELKI



Legenda Bisztynka
Bisztynek położony jest między Biskupcem i Bartoszycami 
w woj. warmińsko-mazurskim. Powstał na miejscu wsi staro- 
pruskiej w 1346 r„ prawa miejskie otrzymał w 1385 r. i do 1772 r. 
należał wraz z biskupstwem warmińskim do Polski. Mimo du
żych zniszczeń w czasie drugiej wojny światowej w mieście 
zachowały się m.in. gotycki kościół św. Macieja z końca XIV w., 
rozbudowany w XVIII w. (1). Brama Lidzbarska z przełomu XV 
i XVI w., nadbudowana w XVIII w. i opatrzona herbem miasta 
(2) oraz liczne domy z XIX-XX w. (3). W pobliżu cmentarza (na 
którym stoi kościół św. Mikołaja z 1632 r.) znajduje się granito
wy głaz narzutowy o obwodzie 28 m i wysokości ponad 3 m, 
z głęboką szczeliną dzielącą go na dwie części (4). Jest to naj
większy głaz narzutowy na Pojezierzu Mazurskim, zwany Gry- 
fim Głazem, Biskupim lub Diabelskim Kamieniem. Według le
gendy biedny chłop z Bisztynka spotkał mężczyznę w cylin
drze i opowiedział mu o swoim nieszczęśliwym życiu. Niezna
jomy zaproponował opiekę nad dopiero co narodzonym, siód
mym synem biedaka. Spisali dokument, w którym nieznajomy 
obiecał chłopu spełnić jedno życzenie. Dopiero po kilku latach 
chłop zrozumiał, że podpisał z diabłem cyrograf i sprzedał mu 
duszę dziecka. Aby pokonać złe moce, posłał syna do klasz
toru i kiedy diabeł zgłosił się po duszę młodzieńca, chłop - 
myśląc, że diabeł tego nie wykona - kazał mu sprowadzić 
z Afryki jak największy kamień. Lecąc z głazem w szponach 
diabeł ujrzał chłopskiego syna, który jako ksiądz właśnie od
prawił pierwszą mszę. Ze złości cisnął głazem w Bisztynek i od 
tego czasu kamień jest symbolem ludzkiego sprytu, (td)

(zdjęcia: Stanislaw Fitak, Wiesław M. Zieliński)


