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Redakcja prezentuje

Przedstawiamy listopadowy numer naszego pi
sma. Rozpoczyna się smutną, jesienną okładką zwią
zaną bardziej z przyrodą niż z zabytkami, ale prze
cież silny związek między nimi znany jest od dawna. 
Nasz dział „Zabytki w krajobrazie” świadczy o tym 
najlepiej. W nim właśnie przeczytamy m.in. o osa
dzonym w krajobrazie Kujaw pałacu w Runowie 
(s. 19) oraz dworze w Tarchominie na terenie War
szawy (s. 21). Pierwsza budowla czeka na przywró
cenie piękna i harmonii z otaczającą przyrodą, dru
ga, mimo że w otoczeniu „wielkiej płyty”, jest przy
kładem obiektu znakomicie zadbanego. Przedstawia
my także dwa cmentarze: na warszawskich Powąz
kach (s. 8), gdzie współczesna rzeźba sepulkralna nie 
zawsze harmonizuje ze znajdującą się tam galerią 
dawnej sztuki i parkowym charakterem nekropolii 
oraz w Bieszczadach (okl. s. IV), gdzie projektowane 
przez Duśana Jurkovica wojenne cmentarze zostały 
całkowicie zintegrowane z otaczającą je przyrodą. 
Przyroda, krajobrazy „są jak stare budowle - ocze
kują na pomoc, choć często wyglądają tak, jakby by
ły niezniszczalne...” Zupełnie inny krajobraz otacza 
zabytki na Antarktydzie, w tym wiele związanych 
z polskimi badaczami tego lodowego kontynentu 
(s. 29). W tym ostatnim wypadku sam fakt otacza
nia ich opieką zasługuje na najwyższe uznanie.

Redakcja zapowiada

Następny, grudniowy numer „Spotkań z Zabyt
kami” rozpoczniemy od sprawy bardzo poważnej, 
dotyczącej różnych „przekrętów” związanych z za
bytkami. Ale będzie też świątecznie, m.in. o wspa
niałym tympanonie w Strzelnie, renesansowych 
dekoracjach poznańskiego ratusza, o polskim mia
steczku z zachowanym klimatem, zabytkowych ubi
kacjach i przyrządach służących do prania.

Redakcja apeluje
Zbliża się koniec roku i czas załatwiania prenume

raty naszego pisma. Apelujemy - PRENUMERUJCIE 
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI”, bowiem przetrwanie 
trudnych czasów zależy m.in. od liczby prenumerato
rów. Aby zachęcić do tego Czytelników, założyliśmy 
KLUB PRENUMERATORÓW „SPOTKAŃ Z ZABYT
KAMI” - szczegóły na s. 34, przekaz pocztowy - s. 40.



OD przeglądy
Poglądy

Przyszłość ul. Młynowej w Białymsto
ku, jednej z najstarszych ulic w mie
ście, jest już przesądzona. Projekt 
nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zakłada, że na tere
nach pomiędzy ulicami Młynową, Ki
jowską i Kalinowskiego będą zlokali
zowane obiekty przeznaczone wy
łącznie na tzw. usługi ogólnomiejskie 
(m.in. administrację, biura, handel, 
gastronomię, hotelarstwo). Mają to 
być budynki o różnej wysokości. Że
by zachować ład przestrzenny i jed
norodną architekturę ul. Młynowej, 
przyszli inwestorzy będą musieli 
ogłaszać konkursy architektoniczne; 
jednym z członków komisji konkurso
wej będzie wojewódzki konserwator 
zabytków. W odniesieniu do wszyst
kich zburzonych budynków zabytko
wych przy ul. Młynowej, jako kolidu
jących z nowym planem zagospoda
rowania, ma być sporządzona 
szczegółowa dokumentacja.

Warszawski Wilanów - jedna z naj
piękniejszych historycznych siedzib 
królewskich, popada w ruinę. Najpil
niejszą potrzebą jest remont muru 
oporowego, na którym zbudowane 
są pałacowe tarasy. Wprawdzie pra
ce remontowe prowadzone są od 
wielu lat, ale ciągle brak funduszy na 
ich zakończenie. W fatalnym stanie 
są asfaltowe alejki, sypie się część 
elewacji. Koszt niezbędnych prac 
konserwatorskich szacuje się na 
około 6,5 min zł. Niezbędne są też 
środki na konserwację wnętrz oraz 
remont oranżerii. Dawna rezydencja 
Jana III Sobieskiego czeka na hoj
nych sponsorów.

Attyka krakowskich Sukiennic do 
końca br. ma odzyskać wygląd 
sprzed huraganu w sierpniu. Przy 
okazji ma być poddana konserwacji 
ceglana część elewacji oraz niższy 
dach, który został zniszczony przy 
spadaniu wyrwanych elementów at- 
tyki. Cafe Sukiennice wymagają 
podjęcia prac konserwatorskich. 
Ekspertyza konstrukcyjno-budowla
na zabytku wykazała, że w budynku 
są przecieki, brudne ściany, rozpa
dające się deski.

W Lodzi we współpracy ze Szweda
mi powstał projekt zbudowania 
przez bezrobotnych pierwszego 
w Polsce skansenu drewnianego bu
downictwa miejskiego. Jego zacząt

kiem ma być rozebrany dom tkacza 
przy ul. Wólczańskiej 68. Kolejne 
obiekty - to kościół w Nowosolnej 
i dom rzemieślnika przy ul. Targowej. 
W sumie w skansenie, który ma być 
zlokalizowany przy Białej Fabryce 
w Parku Reymonta, planuje się 
umieszczenie ośmiu obiektów.

nym funduszom miejsce to odzy
skało dawny blask. Szczegółowy 
projekt działań w tym kierunku ma 
być przedstawiony w przyszłym ro
ku. Mieszkańcy chcieliby, aby 
Lanckorona stała się tym dla Kra
kowa, czym Kazimierz Dolny jest 
dla Warszawy, z zastrzeżeniem jed
nak, żeby nie było w niej takich ttu-

Obraz Hansa Memlinga „Sąd Osta
teczny” ma być wypożyczony Milwau
kee Art Museum w USA. W związku 
z tym pojawiły się glosy krytyczne wo
bec takiej decyzji. Dyrektor Muzeum 
Narodowego w Gdańsku, Tadeusz 
Piaskowski, wyjaśnia: „To prawda, że 
o wyjeździe Memlinga decydują 
względy ekonomiczne (gdańskie mu
zeum za wypożyczenie obrazu ma 
otrzymać ok. 40 tys. dolarów) - musi-

mów ludzi, jak w Kazimierzu. Po
winna zachować charakter miej
sca, w którym można odpocząć, 
zwiedzić ruiny zamku, kościół św. 
Jana Chrzciciela oraz zabytkowe 
domy mieszkalne, stanowiące naj
większą atrakcję dla turystów, 
uchodzą bowiem za najciekawszy 
zespól architektury drewnianej 
w Polsce.

Do plebiscytu na najciekawszą i naj
lepiej zachowaną wieś regionu war
mińsko-mazurskiego zgłoszona zo
stała m.in. wieś Kwitajny. Jej począt

my za coś zrobić remont na jubileusz 
naszej instytucji i wydać zalegle publi
kacje. Ale gdyby sytuacja była lepsza, 
też pewnie zdecydowałbym się na je
go wypożyczenie - wy
stawa w USA jest presti
żowa i służy promocji 
Polski. Będzie jej patro
nował prezydent 
RP Poza tym od
kąd Memling 
zaczął jeździć, 
my również za
częliśmy otrzymy

(rys. Małgorzata Tabaka)

we życie pod starymi dachami” 
stowarzyszenia Wspólnota Kulturo
wa „Borussia”.

Jedna z najstarszych kaplic Kopalni 
Soli w Wieliczce - kaplica św. Jana 
zostanie udostępniona turystom. 
Obecnie znajduje się ona poza trasą 
zwiedzania, na najdawniej eksplo
atowanym poziomie. Aby tam do
trzeć, trzeba pokonać około 1,5 km 
korytarzy i kilkanaście tam wentyla
cyjnych. Prace, mające na celu udo
stępnienie zabytku zwiedzającym, 
mają zakończyć się za dwa lata.

W Szczepankach kolo Giżycka 
w woj. warmińsko-mazurskim arche
olodzy z Uniwersytetu Warszawskie
go znaleźli pozostałości osady ry
backiej sprzed 6 tys. lat. Osada znaj
dowała się na brzegu jeziora (nieist
niejącego obecnie), gdzie przeby
wały niewielkie grupy rybaków i my
śliwych. Należeli oni do kultury Ze- 
dmar, rozwijającej się na przełomie 
mezolitu i neolitu 3500-2900 lat 
p.n.e. pomiędzy Zalewem Wiślanym 
a doliną Narwi. Na terenie dawnej 
osady znaleziono m.in. krzemienne 
narzędzia, kościane haczyki do po
łowu ryb, ozdobny wisiorek z bursz
tynu; odkryto też grób dziecka.

W czasie porządkowania zabytkowe
go cmentarza przy al. Kobylińskiego 
w Płocku członkowie Stowarzyszenia 
„Starówka Płocka” odkryli płytę gro
bu Jana Gugenmusa. Był on znaną 
postacią - legionistą, oficerem wojsk 
Księstwa Warszawskiego, potom
kiem królewskich zegarmistrzów. Oj
ciec był nadwornym zegarmistrzem 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
królewskim zegarmistrzem był też 
dziadek (pochowany na warszaw
skich Powązkach), a brat Antoni 
zbudował m.in. zegar wieżowy na 
pałacu Kazimierzowskim w Warsza
wie. Znaleziony na płockim cmenta
rzu nagrobek jest bardzo zniszczo

ny, ale zostanie poddany renowacji.

wać ważne dzieła sztuki.". Niezależnie 
od pieniędzy za wypożyczenie obra
zu, muzeum ma uzyskać możliwość 
kupna kilku urządzeń do nawilżania 
powietrza oraz w darze gablotę warto
ści około 50 tys. dolarów, w której 
dzieło będzie eksponowane. Muzeum 
w Milwaukee zaproponowało ponad
to dwie wystawy na wymianę: zabyt
kowych zegarów i renesansowego 
malarstwa.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Lanckorony chcą, aby dzięki unij-

ki sięgają XIII w. Do naszych czasów 
przetrwała w zasadzie w niezmienio
nym kształcie. Pałac z pierwszej po
towy XVIII w., kościół oraz ceglane 
parterowe domki utrzymane są 
w dobrym stanie. Zachwyca też wy
jątkowo malownicze położenie wsi, 
w niewielkiej dolinie otoczonej lasa
mi w zakolu dawnego traktu z Morą
ga do Pasłęka.

Plebiscyt na najlepiej zachowaną 
wieś regionu warmińsko-mazur
skiego jest realizacją projektu „No

Wladze Olsztyna szukają sposobu na 
ratowanie niszczejących kamienic 
w centrum miasta. Chodzi o około 50 
budynków, należących głównie do 
prywatnych właścicieli. I w tym pro
blem, ponieważ właścicieli tych prze
ważnie nie stać na przeprowadzenie 
remontu. Władze miasta zgłosiły po
mysł, aby kamienice odnowić za pie
niądze z kasy miejskiej, a dopiero po
tem dochodzić zwrotu poniesionych 
kosztów. Prawnicy z olsztyńskiego ra
tusza mają znaleźć rozwiązanie umoż
liwiające realizację tego pomysłu.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytel
nikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które 
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy, 
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie 
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre 
zdjęcia i 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 porozumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak 
najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.

greckiej (głównie attyckiej) w latach 
ok. 620-530 p.n.e. Tak więc na nie
których europejskich porcelanowych 
naczyniach z trzeciej i czwartej 
ćwierci XVIII w. pojawiły się nieco 
uproszczone (stylizowane „na spo
sób antyczny” lub dokładniej - „na 
sposób etruski”) scenki pochodzące 
z mitologii, eposów, a nawet z życia 
codziennego starożytnych Greków 
i Rzymian. Umieszczano je wokół 
cylindrycznie formowanych kubków 
i filiżanek, na brzuścach antykizują- 
cych imbryków, waz i wazek, na bor- 
diurach mis, talerzy i spodeczków 
- tak, jak widać to na nadesłanym 
zdjęciu. Wyroby takie najwcześniej 

„Jestem stałym czytelnikiem Pań
stwa czasopisma. Posiadam jedną fi
liżankę ze spodkiem, którą odziedzi
czyłem albo po dziadku księciu Jaro
sławie Giedroyciu, albo po babce 
z domu Splawa-Neyman. Dziadek 
miał majątek na Litwie, a babka na 
Ukrainie. Uprzejmie proszę o infor
macje na temat filiżanki".

Witold Giedroyć-Gilowski 
Warszawa

Jest to porcelanowe naczynie o kla- 
sycyzującym cylindrycznym kształ
cie i dekoracji malarskiej wzorowa
nej na sztuce antyku (jego wymiary 
podane na szkicu umieszczonym po 
drugiej stronie zdjęcia: wysokość 
oraz średnica filiżanki - 6,5 cm, wy
sokość spodka - 2,5 cm, jego śred
nica - 13 cm). Podobne wyroby, 
o których moglibyśmy ogólnie po
wiedzieć, że należą do „typu naczyń 
antykizujących", pojawiły się w Euro
pie już w latach sześćdziesiątych 
XVIII w., ale z trudem wypierały pro
dukowane dotąd naczynia w stylu 
rokokowym. Napływające jednak 
z południa kontynentu (a pod koniec 
wieku także z Afryki i Azji) rewelacje 
o odkryciach archeologicznych 
- podbudowywanych autorytetem 
wybitnego badacza i historyka sztuki 
starożytnej Johanna Joachima 
Winckelmanna, autora głośnej roz
prawy Geschichte der Kunst des Al- 
tertums (1764) - pobudziły cieka
wość nie tylko uczonych i intelektu
alistów, z zainteresowaniem śledzą
cych wyniki prowadzonych prac, ale 
także ówczesnych elit, coraz bar
dziej znudzonych monotonią dwor
skiego życia. Tak było też z wykopa
liskami prowadzonymi w rejonie za
sypanych w wyniku wybuchu Wezu
wiusza w dniu 24 sierpnia 1979 r. 
miast Herkulanum i Pompeje. „Sta
wa wykopalisk i międzynarodowe za
interesowanie nimi stale rosły - czy
tamy w jednym z opracowań. - Śla
dami Winckelmanna poszli inni ucze

ni, pisarze, osoby panujące i stawni 
ludzie. Odkrycie miast, które padiy 
ofiarą Wezuwiusza, stało się powoli 
jednym z głównych punktów życia 
umysłowego Europy [...]. W 1769 ro
ku cesarz Józef II kierując się du
chem epoki oświecenia nakłonił kró
la [Ferdynanda], swego szwagra, do 
nasilenia prac, a w 1787 roku pojawił 
się na ich terenie podróżujący inco
gnito po Włoszech Goethe. Pompeje 
stały się cząstką kształtującego się 
w Europie nowego światopoglądu: 
dla badaczy, śledzących historyczne 
przemiany z przełomu epoki, historia 
i kultura starożytna nabrały cech 
symbolu".
Jednym z najbardziej zauważalnych 
tego efektów było wprowadzenie do 
sztuki użytkowej wzorów zaczerpnię
tych z rejonu wykopalisk. Jednak 
znalezione, głównie w Pompejach, 
dekoracyjne fryzy oraz freski ścienne 
z postaciami malowanymi na cha
rakterystycznym czerwonym tle (któ
remu nadano nazwę „czerwieni 
pompejańskiej”) do przeniesienia 
wprost na porcelanowe naczynia nie 
bardzo się nadawały. Wtedy przypo
mniano sobie o zupełnie innym pod 
względem pochodzenia, ale w ja
kimś sensie podobnym, a przy tym 
będącym także przedmiotem kolek
cjonerstwa i gorącego pożądania, 
tzw. malarstwie czarnofigurowym, 
stosowanym w zdobnictwie ceramiki 

pojawiły się we Francji, gdzie sto
sunkowo szybko osiągnęły wysoki 
poziom dekoracji malarskiej. Niektó
re z ówczesnych mniejszych wytwór
ni paryskich (rodzących się w końcu 
XVIII w. i funkcjonujących z powo
dzeniem przynajmniej do końca 
pierwszej ćwierci XIX w.) wyspecjali
zowały się nawet w takim szczegól
nym zdobnictwie, znajdując na swo
je wyroby wielu amatorów. Wykony
wano je także w Wiedniu, Neapolu 
i kilku wytwórniach niemieckich (tak
że w najbardziej z nich znanej - Mi
śni). Jeśli zawierzyć narysowanej 
przez naszego Czytelnika na odwro
cie fotografii filiżanki sygnaturze (wy
cisk w kształcie nieregularnego ser
ca czy może zdeformowanej elipsy 
z dwoma skrzyżowanymi kreskami 
wewnątrz), mogłoby to być naczynie 
wykonane w drugiej z uruchomio
nych w Niemczech wytwórni porce
lany - Hóchst kolo Frankfurtu (1746- 
-1796), a wtedy należałoby je dato
wać na koniec drugiego okresu jej 
działalności (Churfurstlich Priviliegier- 
te Porcelaine Fabrique - 1756-1776), 
a nawet początek okresu trzeciego 
(Churfurstlich Mainzische Manufaktur 
- 1776-1796). Z tego bowiem czasu 
mamy przykłady porcelanowych wy
robów z Hóchst ze zbliżoną dekora
cją malarską (bogate złocenia oraz 
postaci na tle jednobarwnym, pokry
wającym całą powierzchnię naczyń). 

Proweniencja taka wydaje się też 
prawdopodobna biorąc pod uwagę 
pochodzenie p. Giedroycia-Gilow- 
skiego. Filiżankę, być może, przy
wiozła z Niemiec na Ukrainę jego 
babka o panieńskim nazwisku Spta- 
wa-Neyman. Zapewne już wtedy 
przedmiot uznawany był przez rodzi
nę za interesujący zabytek.

* * *

Pan Janusz Zaremba z Kwidzyna 
(jak wynika z pieczątki na kopercie, 
mający w swoim dorobku życiowym 
zaszczytny tytuł Zasłużonego In
struktora Krajoznawstwa) już po raz 
drugi nadesłał do redakcji list z ob
szernym uzupełnieniem informacji 
podanej przez nas w dziale „Wie
dzieć więcej”. Tym razem chodzi 
o odpowiedź na pytanie p. Pawła 
Pielaka ze Świdnika („Spotkania 
z Zabytkami”, nr 3, 2002). Przypo
mnimy - dotyczyło ono małego 
dzwonka pochodzenia wschodnie
go. Za list, którego fragmenty za
mieszczamy, bardzo dziękujemy. 
Liczymy też na dalszą tego rodzaju 
współpracę Czytelników z redakcją. 
W uzasadnionych wypadkach bę
dziemy bowiem, jak to czyniliśmy 
już nieraz, zamieszczać sprostowa
nia i uzupełnienia odnoszące się do 
udzielanych przez nas odpowiedzi. 
Wszystko zgodnie z celem, jaki sta
wiamy sobie redagując rubrykę 
WIEDZIEĆ WIĘCEJ.
„Niemożliwość odczytania napisu na 
czapie dzwonu - pisze p. Zaremba 
- nie pozwala na jego bliższe okre
ślenie, ale i tak dobrze widoczny or
nament na płaszczu dzwonu- po
zwala dokładnie określić jego pro
weniencję. Jest mało prawdopodob
ne, aby dzwonek miał coś wspólne
go z cerkwią prawosławną, nato
miast wywodzi się z kręgu kultury 
i obrządku greckokatolickiego (ru
skiego, ukraińskiego). Wspomniany 
widoczny ornament to przecież tzw. 
TRYZUB, czyli „misternie spleciony 
monogram Włodzimierza i Olgi* 
(J. Gerhard, „Luny w Bieszczadach-, 
str. 117), pierwszych historycznych 
władców Rusi Kijowskiej; wytwór 
romańsko-bizantyjskiej sztuki zdob
niczej. To tradycyjny i obecny znak 
herbowy Rusi i Ukrainy. Sam dzwo
nek jest zapewne wyrobem z XIX w., 
masowo odlewanym i sprzedawa
nym na targach i odpustach we 
wschodniej Polsce. Jest także cha
rakterystyczne, że znalazł się w rę
kach osoby ze Świdnika, bowiem 
m.in. na Pomorzu Zachodnim osie
dlała się ludność repatriowana ze 
wschodu (także wysiedleńcy z Biesz
czad). Zupełnie podobny dzwonek 
miałem okazję oglądać we wsi 
Czarny Bród nad Kanałem Augu
stowskim".
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Niewiele jest w spuściźnie artystycznej Jana Matejki obrazów 
podobnie intrygujących, jak ten. Od ponad stu lat budzi namiętne 

dyskusje. A jednak, pomimo tylu wysnutych 
wokół niego przypuszczeń i teorii, ciągle jeszcze nie wiemy, 

dlaczego artysta zdecydował się na podjęcie 
przedstawionego w nim tematu.

Historia pewnego 
zamówienia

WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

siądź Eustachy Skrochowski, zabierając w sierpniu 
, 1889 r. głos w sprawie najnowszych obrazów Matej- 
Ł ki, napisał o szkicu do obrazu „Przyjęcie Żydów 
W w Polsce” wprost: „nie zdaje nam się, aby w tej 
JBb* ogólnej mys'li, jaką miał Matejko, na ten obraz 

było miejsce”. A ową myślą malarza - z czym zgadzają się 
chyba wszyscy - było podanie przyczyn i skutków odnoszą
cych się do rozwoju cywilizacji w Polsce. Z górą sto lat póź
niej Jarosław Krawczyk, w swym znakomitym eseju o dwu
nastu szkicach „Z dziejów cywilizacji w Polsce” Jana Matej
ki \]an Matejko. Mistrz Legendy św. Stanisława, Warszawa 
1998], stwierdził m.in., że w „obrazie radość z przyjęcia Ży
dów manifestują osobistości mające w dziejach Polski złą opi
nię, jak wspomniany wojewoda Sieciech czy księżna Judyta, 
a przedstawiciele duchowieństwa, zwykle cieszący się sympa
tią malarza, wymownymi gesty wyrażają swe ubolewanie”. 
W konkluzji zaś napisał: „Wynika z tego ni mniej, ni więcej, 
Że szkic trzeci opowiada historię ordynarnego przekupstwa, za 
pomocą którego obcy etnicznie element wtargnął w dzieje Pol
ski”. Powstaje pytanie: czy taki właśnie obraz zamówiłby 
u Matejki Żyd, Arnold Rappaport, czy takim obrazem cheł
piłby się, pokazując gościom swoją kolekcję dzieł sztuki 
w wiedeńskim pałacu? O tym bowiem, że według wspo
mnianego szkicu z cyklu „Dziejów cywilizacji w Polsce” Ma
tejko namalował dla Rappaporta duży (140 x 198 cm) 
i w pełni ukończony obraz, wiemy z wielu źródeł. A pozy
skanie tego płótna przed 35 laty do zbiorów Muzeum Lubel
skiego na zamku w Lublinie wzbudziło wtedy (i budzi do 
dziś) zrozumiałe zainteresowanie. Cóż to za dzieło?

Stanisław hrabia Tarnowski, autor wydanej w 1897 r. 
w Krakowie pierwszej monografii Matejki, pisał z zachwy
tem: „Obraz ten średnich rozmiarów, z figurami małemi, nale
ży do najdoskonalej ułożonych i wykończonych, najbardziej 
harmonijnych w kolorycie, jakie Matejko kiedykolwiek wyma- 
lował. Od pierwotnego szkicu różni się niewiele pod względem 
układu i figur, ale różni się nieskończenie pięknością wykona

nia. Na wolnem powietrzu, miedzy facyatą kościoła a bokiem 
przytykającego doń pałacu, siedzi w krześle Władysław Her
man, otoczony kościelnymi i świeckimi dygnitarzami. To jed
na grupa. Z przeciwnej strony przychodzą Żydzi, grupa druga. 
Łącznik między nimi stanowią dwie figury, synowie Władysła
wa, młodzieniaszek Krzywousty, i starszy od niego, już z bród
ką, Zbigniew. Na pierwszym planie po stronie Żydów dziecko 
czołgające się na czworaku po ziemi, po drugiej stronie parę 
pachołków przynosi kosze z żywnością. Pałac ma wystawkę, 
loggię na kamiennych slupach, a z niej przypatruje się żona 
Hermana i parę osób z jego dworu. Dekoracya, architektura 
kościoła i loggii, głębokość obrazu, przestrzeń, powietrze, uszy
kowanie figur prawie aż do pedantyzmu regularne, wszystko to 
każę pytać, co się stało z dawnemi Matejki błędami, czy zwy
czajami. Znikły, niema ich, są przezwyciężone. Piękność zaś 
postaci, wyrazów, ubiorów, nadewszystko może rzadka u nie
go harmonia kolorów, każą się podziwiać najgoręcej i bez za
strzeżeń [...]”.

W pamiętniku sekretarza Matejki, Mariana Gorzkow- 
skiego (Jan Matejko. Epoka lat dalszych, do końca życia arty
sty, z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedmnastu 
przez..., Kraków 1898) - z którego cytaty, dla ich barwnego 
języka i istotnych niekiedy niuansów słownych, pomimo nie
umiejętnego stosowania zasad interpunkcji, podawać tu bę
dziemy w oryginalnej pisowni - znajdziemy na ten temat trzy 
wyraźne zapisy. Pierwszy z początku lutego 1889 r.: „Dr. Ar
nold Rappaport z Wiednia, zamawia obraz, w większych roz
miarach, przyjęcia żydów w Polsce; cztery większe rysunki 
kompozycyjne, jako wzory do tegoż obrazu, artysta mnie po
tem darował”. Drugi z maja tego roku: „Umowa z Rappapor- 
tem, co do ceny zamówionego obrazu, ciągnęła się czas jakiś; 
obecnie jednak stanowczo rozstrzygnęła się, za wynagrodze
niem za obraz, dziesięciu tysięcy z/[otych] rjeńskich]. Dnia 
9 maja, artysta rozpoczął więc pracę, przyjęcia żydów w Pol
sce, 198 x 140 centimetrów; do wszystkich ruchów, tego ob
razu, pozował mu ciągle, jeden model, tak zwany Wałek 
Dzierżyński, tęgi, barczysty, dobrej budowy i wytrzymały 
w cierpliwości”. Dalej w zapiskach Gorzkowskiego następu-
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(pod względem chronologii 
przedstawionych wydarzeń, 
przedostatniego w cyklu) Ma
rek Wrede, jeden z autorów wy
danej przed czterema laty książ- 
ki-albumu Jana Matejki „Dzieje 
cywilizacji w Polsce”, wskazał 
co najmniej trzy, teoretycznie 
możliwe do przyjęcia propozy
cje: „Być może - czytamy 
w opracowaniu - [powstał on] 
jeszcze w 1888 r., jak większość 
obrazów, lub też na samym koń
cu prac - w styczniu lub lutym 
1889 r. [...]”. Z kolei Ewa Su
chodolska, autorka zamieszczo
nego w tym samym opracowa
niu eseju poświęconego szkico
wi „Przyjęcie Żydów. R. P. 
1096”, napisała m.in.: „Dokład
ny czas powstania tego szkicu 
nie jest znany. Wiadomo tylko, 
że w styczniu 1889 r. szkic już 
istniał, ponieważ Arnold Rappa-

1. Jan Matejko, „Przyjęcie Żydów w Polsce”, 1889 r. (Muzeum Lubelskie)
2. Jan Matejko, „Przyjęcie Żydów R. P. 1096”, 1888 (sygnowany: 
„1889”) - szkic do obrazu (Zamek Królewski w Warszawie)

je swoisty komentarz, w którym pa- 
miętnikarz - a przy tym zapamiętały 
antysemita - tłumaczy Matejkę, z przy
jętego od Żyda zamówienia pisząc 
m.in.: „Rozpoczęcie obrazu, na zamó
wienie żyda, było w życiu Matejki oso
bliwością! Matejko nie cierpiał żydów, 
twierdząc, że jest to najszkodliwsze ple
mię na świecie; gdy jednak był przyci
śnięty potrzebą, a zamówienia nikt 
z kraju, od swoich nie dawał, przeto był 
nieomal zmuszony, pracować dla żyda! 
[...]”. Wreszcie zapis trzeci, z sierpnia 
1889 r.: „W początkach sierpnia obraz 
dla Rappaporta, Przyjęcie żydów w Pol
sce, był już skończony; artysta chcąc 
w tym obrazie «Przyjęcia żydów do Pol
ski, zaznaczyć ich w kraju zasługi, roz
myślnie umieścił i psa jednego, który 
w obrazie halasi i na żydów wyje i szcze
ka! Obraz ten oprawiłem w ramy i ode
słałem Rappaportowi do Wiednia”.

Sprawa komplikuje się jednak, kiedy 
spytamy o szkic do obrazu - jeden z dwunastu, jakie Matejko 
wykonał do „Dziejów cywilizacji w Polsce” - obecnie, jako 
depozyt warszawskiego Muzeum Narodowego, wraz z pozo
stałymi jedenastoma pracami w ekspozycji na Zamku Kró
lewskim w Warszawie. Jest wśród nich „nasz” obraz: „Przyję
cie Żydów. R. P. 1096” (olej na płótnie o wymiarach 76 
x 112 cm), a także „Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota 
wolność. Elekcja R. P. 1573”. Obie prace sygnowane i dato
wane przez malarza: „JM rp 1889”, obie w pamiętniku Ma
riana Gorzkowskiego „zagubione”. Czy aby nie świadomie?

By odpowiedzieć na to pytanie, należałoby chyba zacząć 
od przypomnienia, jakie są dotychczasowe ustalenia na te
mat datowania owych „zagubionych” przez Gorzkowskiego 
obrazów. Dla szkicu „Potęga Rzeczypospolitej u zenitu”

port zamówił wykonanie tego obrazu w dużych rozmiarach. 
Nie wiadomo jednak, czy ten znany galicyjski prawnik i dzia
łacz polityczny nie wpłynął wcześniej na wybór tematu przez 
malarza, chociażby przez ogólne zasugerowanie problematy
ki z historii Żydów w Polsce. Matejko cenił Rappaporta, nie 
ukrywającego swego żydowskiego pochodzenia, za przyswo
jenie kultury polskiej i patriotyzm. Z relacji Gorzkowskiego, 
oddającej jednak raczej poglądy własne niż malarza, dowia
dujemy się, że Matejko jakoby czul się zmuszony ze względu 
na trudną sytuację finansową «malować dla Zydów» [...].
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Najpewniej zatem “Przyjęcie Zydów» powstało w drugiej po
łowie 1888 r., między wrześniem a listopadem, po ukończe
niu przez Matejkę dwóch szkiców związanych programowo 
z Uniwersytetem oraz «Chrztu Litwy». Terminem najpóźniej
szym z możliwych wydaje się listopad [...]”.

Jeszcze dokładniejsze datowanie tego szkicu możliwe 
jest dzięki informacji podanej w jednym z listów należących 
do opublikowanej przez Zbigniewa Sudolskiego korespon
dencji Wandy Młodnickiej i Kornela Ujejskiego (Wielkie ser
ce. Korespondencja Kornela Ujejskiego z rodziną Młodnic
kich, t. 1-2, Warszawa 1992). Pod datą 18 listopada 1888 r. 
Młodnicka pisała do poety z Krakowa: „[...] u pana ]ana 
[Matejki] byłyśmy [z córką] na dzień przed Twoim listem 
[...]. Ucieszył się nami i powitał jakby miłych sercu. Pokazy
wał i tlomaczył nam ostatnie prace swoje, siedm ogromnych 
kompozycji [podkr. - WP] przedstawiających siedem wie
ków, raczej epok cywilizacji w Polsce. Każdy obraz gromadzi 
postacie żyjące współcześnie choć działające na rozmaitych 
polach [...]”. Wymienione są tu więc obrazy najbardziej nas 
zajmujące - owe „siedm ogromnych [tu w znaczeniu: wielki, 
nadzwyczajny, wspaniały - WP] kompozycji przedstawiają
cych siedem wieków [...] cywilizacji w Polsce”. Nie można 
ich inaczej identyfikować, jak tylko ze znajdującymi się 
w pracowni malarza przed 18 listopada 1888 r. (data napi
sania listu) pierwszymi siedmioma szkicami do „Dziejów cy
wilizacji w Polsce”. Z pewnością był wśród nich - świado
mie pominięty w zapiskach przez Gorzkowskiego - szkic do 
obrazu „Przyjęcie Żydów”. O tym bowiem, że Matejko już 
w 1888 r. nad nim pracował, świadczy w ten właśnie spo
sób sygnowany i datowany (z prawej, na dole: ,J. M. / 1888 
rp."), niżej zaś opatrzony napisem: „przyjęcie Żydów w Pol
sce”, rysunek wykonany ołówkiem na papierze o wymia
rach 20,7 x 16,7 cm, z przedwojennej kolekcji Komisarza 
Generalnego RP w Gdańsku, Mariana Chodackiego, nieste
ty, dziś zaginiony (szczęśliwie jednak, zanim zawierucha wo
jenna pozbawiła nas możliwości bliższego przyjrzenia się te
mu szkicowi, byl on pokazany w 1938 r. na wystawie rysun
ków i szkiców Jana Matejki w warszawskim Muzeum Naro
dowym, a jego opis wszedł do katalogu). Ale to nie wszyst
ko. Na tej samej wystawie pokazano jeszcze jeden mały 
szkic do „Przyjęcia Żydów”, także zaginiony. Było to typo
we modello, czyli praca pozwalająca na dokonywanie 
uzgodnień pomiędzy artystą i zamawiającym (olej, deska 
mahoniowa o wymiarach 21,7 x 29 cm), sygnowane z pra
wej na dole: „J. M.” - w porównaniu z zachowanym szki
cem do obrazu i ostateczną wersją „Przyjęcia Żydów” - 
kompozycja odwrócona, powstała zapewne pomiędzy wrze
śniem i listopadem 1888 r.

Pierwotny układ szkicowanego właśnie tematu zgodny 
jest nie tylko z kompozycją przyjętą przez Matejkę na innym, 
pozornie odległym jego dziele („Przybycie cystersów do Pol
ski”), lecz także z tematem, ułożeniem postaci, budynków 
i pejzażu na obrazie namalowanym przez... konkurującego 
z nim artystę (Wojciecha Gersona). Jak do tego doszło?

Niewykluczone, że wszystko zaczęło się z chwilą wysta
wienia we wrześniu 1888 r. w krakowskiej siedzibie Towa
rzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych dopiero co ukończonego 
obrazu Jana Matejki „Przybycie cystersów do Polski” (zna
nego też pod nazwą „Instalowanie cystersów w Polsce” lub 
krótko „Piotr Dunin”), obecnie w zbiorach Muzeum Naro
dowego we Wrocławiu. W pamiętniku Mariana Gorzkow
skiego pod roczną datą 1888 czytamy o tym dziele m.in.: 

„W połowie września, dokończenie obrazu Piotr Wlast Dunin 
Wojewoda, oraz odesłanie go do Lwowa, właścicielowi; 
wskazówki do tego obrazu, sam artysta w liście do hrabiego 
Borkowskiego, odesłał". Zanim jednak obraz rzeczywiście 
wysłany został do Lwowa, można go było zobaczyć na wy
stawie w Krakowie. Zapomniał o tym Gorzkowski, ale kra
kowski „Czas” już następnego dnia (23 września 1888 r.) 
nie omieszkał poinformować o tym swoich czytelników: 
„Nowy obraz Matejki «Piotr Dunin», wojewoda na Skrzynnie 
i Borkowicach, wprowadzający zakon Cystersów do Polski, 
pojawił się niespodzianie wczoraj na Wystawie Sztuk Pięk
nych. Ma to być jeden z obrazów stanowiących cały cykl, nad 
którym Matejko obecnie pracuje, a który streszczać w sobie 
będzie historyę cywilizacji w Polsce”.

Wiadomość tę - po części bałamutną, gdyż sugeruje ona, 
że obraz należał do cyklu szkiców do „Dziejów cywilizacji 
w Polsce” - bezkrytycznie powtarzały inne czasopisma (np. 
tygodnik „Zlata Praha”, w numerze 50, 1888). Nic więc 
dziwnego, że mogła ona zdezorientować wielu czytelników. 
Nawet tych, którzy na własne oczy widzieli „Przybycie cy
stersów do Polski” na wystawie w Sukiennicach i wiedzieli, 
że obraz nie był szkicem, lecz ostateczną wersją dzieła na
malowanego przez artystę na prywatne zamówienie. Czy 
wiedział o tym także znany galicyjski adwokat i polityk Ar
nold Rappaport (1840-1907), znawca sztuki i kolekcjoner? 
Zapewne wiedział. A może nawet wykorzysta! ową niefor
tunną pomyłkę jako pretekst do złożenia u Matejki nowego 
zamówienia? Tym razem na płótnie mielibyśmy zobaczyć 
nie zakonników przyjmowanych przez śląskiego wielmożę, 
ale... Żydów szukających schronienia u polskiego króla.

Temat pracy został więc jasno określony. Co więcej, od 
kilkunastu lat znany był też wzór, na którym z powodze
niem można było się oprzeć przyjmując zamówienie: nama
lowany w 1874 r. przez Wojciecha Gersona obraz olejny na 
płótnie (1 19 x 144 cm) „Kazimierz Wielki i Żydzi”, obecnie 
w zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego. Była to 
niegdyś jedna z najgłośniejszych prac Gersona, malarza, 
o którym pisano wtedy, że „obok Matejki, nikt wśród współ
czesnych artystów polskich nie umiłował bardziej [od niego] 
dziejów swojskich” [„Kłosy”, 1888]. Nie ulega też wątpli
wości, że takimi właśnie obrazami warszawski malarz rywa
lizował z rosnącym w sławę mistrzem z Krakowa. Swoje 
prace wystawiał i sprzedawał zarówno w Warszawie, jak 
i w Krakowie. Obraz „Kazimierz Wielki i Żydzi” musiał 
więc być znany koneserowi sztuki Arnoldowi Rappaporto- 
wi. Chociaż, czy widział go w 1874 r. w Pałacu Biskupim 
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barzyńskich prześladowań ze strony nietolerancyjnej ga
wiedzi. Przy nim młodzik (czyżby ulubieniec Piasta, jego 
wnuk Kaźko, książę słupski, niczym „wygnaniec publicz
ny” z „Ikonologii” Cesarego Ripy z sokołem w ręku?). 
W pobliżu możni panowie - doradcy króla i jego sprzy
mierzeńcy. Niżej przy schodach dwaj naturalni synowie 
króla - zrodzeni z Żydówki Esterki: Niemierza i Pełka. 
W samym rogu obrazu opiekun i wychowawca dzieci. Coś 
do nich mówi, wymachuje ręką, podczas gdy drugą przy
trzymuje na smyczy psa (obrońcę i stróża domowego ogni
ska). Z prawej, w otoczeniu straży, malownicza grupa Ży

dów. Przybyli prosić króla o łaskę i wydanie sprawiedli
wych sądów.

Obraz drugi - „Przybycie cystersów do Polski”. Układ 
w nim postaci i architektury dla Matejki typowy, ale w ogól
nym ujęciu zbliżony do poprzedniego.

Wreszcie trzeci i czwarty (prace w porównaniu z po
przednimi odwrócone) - szkic i obraz „Przyjęcia Żydów”. 
Opis ostatniego dzieła już znamy. W szkicu jest podobnie, 
ale cały układ bliski jest kompozycji przed wielu laty obmy
ślonej przez Gersona. Bo, choć i czasy tu inne, i król, i po
stacie, bo, choć zamiast Kaźka mamy prawdziwego wy
gnańca, Zbigniewa, bo, choć pies (urastający u Gorzkow- 
skiego niemal do potwora) tylko przez chwilę (w szkicu) 
wydaje się nieco groźniejszy, w końcu łagodnieje i nie tak 
już „hałasi”, a na Żydów, co najwyżej warczy, nie szczeka, 

to przecież wszystkie te 
zmiany w gruncie rzeczy 
znaczą niewiele.

Pora więc postawić 
ostatnie pytania. Czy Ma
tejko - ów wielki i świa
domy swej dziejowej misji 
malarz - mógł być 
(dla pieniędzy!) naśla
dowcą Gersona? Czy 
mógł zlecony mu obraz 
nie tylko namalować, ale 
także zgodzić się na włą
czenie go, w szkicu, do 
cyklu „Dziejów cywiliza
cji w Polsce”? Podobno 
w październiku 1893 r., 
gdy od znanego kolekcjo
nera dzieł sztuki Korwina 
Ignacego Milewskiego, 
dla którego już wcześniej 
pracował, nadeszło kolej
ne, mniej odpowiadające 
malarzowi zamówienie, 
miał powiedzieć: „Ja bo 
nie lubię symbolicznych 
malować obrazów, bo one 
nie są w duchu, mych po
jęć; gdy jednak będąc ma
larzem muszę zamówie
nia przyjmować [podkr. 
- WP], więc je przyjmu

ję!”. Zamówienie Rappaporta więc zrealizował. I tak oto po
wstał szkic, a po nim duży obraz „Przyjęcie Żydów”. Szkic sy
gnował malarz dopiero wtedy, kiedy wiedział już o wcześniej
szym, niż planował, zamknięciu cyklu na dwunastu obrazach 
- w pierwszych dniach lutego 1889 r. I taka właśnie roczna da
ta - „JM rp 1889” - znajduje się na nim. Z kolei na dużym ob
razie, ukończonym w sierpniu tego samego roku, artysta pod
pisał się pełnym nazwiskiem, a stosowany dotąd skrót „rp” 
[„Roku Pańskiego”] przybrał tym razem bardziej oficjalną, moż
na powiedzieć umiędzynarodowioną postać: „AD” [„Anno Do
mini”] - „]. Matejko AD 1889”. I nic w tym dziwnego. Opra
wione w ramy płótno pojechało przecież wprost do Wiednia. 
Tam zawisło w pałacu zamawiającego...

Wojciech Przybyszewski

w Krakowie na wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych, czy może tylko na drzeworytniczych reproduk
cjach zamieszczonych w „Kłosach” w 1877 r. i w „Biesiadzie 
Literackiej” w 1886 r. - tego nie wiemy. Niewątpliwie jed
nak tworząc w swoim wiedeńskim pałacu przy Plósselgasse 
kolekcję dzieł sztuki, Rappaport zapragnął mieć w niej m.in. 
taki obraz, na którym by podkreślono ów szczególny dla je
go przodków moment przyjęcia i otoczenia opieką przez 
polskiego władcę wiecznie tułającego się po świecie narodu 
żydowskiego. Cóż, kiedy płótno Gersona już dawno było 
sprzedane... Więc może Matejce uda się namalować coś 
zbliżonego?

Spójrzmy na ilustracje, ale zacznijmy od ostatniej. Na 
obrazie Gersona - z lewej, na pałacowym ganku król Ka
zimierz Wielki przyjmuje od Żydów skargę z powodu bar-

3. Jan Matejko, „Przybycie cystersów do Polski”, 1888 
(Muzeum Narodowe we Wrocławiu)
4. Wojciech Gerson, „Kazimierz Wielki i Żydzi”, 1874 
(Muzeum Narodowe w Warszawie)



Często stare nekropolie zwane są galeriami sztuki.
W jakim kierunku artystycznym zmierza twórczość rzeźbiarska 

ostatnich lat na warszawskich Powązkach?

Współczesność
na cmentarzu

Q
 TOMASZ ROGALA

statnie dziesięciolecia nie wzbogaciły Cmenta
rza Powązkowskiego w Warszawie dużą liczbą 
wartościowych artystycznie pomników nagrob
nych. Są one nieliczne w porównaniu do domi- 
ujących typowych grobów z granitu lub pia

skowca. Główną przyczyną są tu oczywiście wysokie koszty 
związane z wykonaniem projektu i jego realizacją, a także 
koszty materiałów, m.in. kamienia naturalnego, brązu lub 
ceramiki. Dlatego najczęstszą formą aranżacji artystycznej 
nagrobka jest ustawienie gotowej rzeźby na płycie grobo
wej. Rzadziej spotkać można pomniki architektoniczno- 
-rzeźbiarskie projektowane całościowo, stanowiące zwartą 
kompozycję formalnoznaczeniową.

Nieliczne są grobowce zaprojektowane w taki sposób, aby 
ich forma, współgrając stylistycznie z otoczeniem, była jed
nocześnie czymś więcej niż tylko mechanicznym zestawie
niem elementów. Znakomitym przykładem jest wykonany 
z piaskowca grobowiec Cassel-Kokczyńskich (kw. 21, rz. 1). 
Główny akcent stanowi tu wysoka stela zwieńczona profilo
wanym trójkątnym frontonem, ozdobiona dwoma smukłymi 
kanelowanymi pilastrami obramowującymi dużą tablicę in- 
skrypcyjną z białego marmuru. Ku dołowi stela została łuko
wato poszerzona i harmonijnie łączy się z niewysokim coko
łem ustawionym na zgrabnej tumbie. Eleganckie proporcje 
poszczególnych fragmentów, ich dynamiczna artykulacja 
i wyczucie klasycystycznego detalu sprawiają, że mimo du
żych rozmiarów (boki tumby mają ponad 3,5 m długości) 
nagrobek ten jest jednym z ciekawszych nowych obiektów. 



Autorami projektu i wykonawcami pomnika powstałego 
w 1995 r. są artyści-konserwatorzy dzieł sztuki: Grzegorz 
Czernichowski, Marek Koss i Paweł Pietrusiński. Przykła
dem rzeźby mogącej pretendować do miana współczesnej 
alegorii, jest wykuta w białym marmurze figura młodej 
dziewczyny, ustawiona na ciemnoszarym granitowym gro
bowcu Barbary Bobrowskiej (kw. 19, rz. 4). Pełna spokoju 
i wewnętrznego skupienia postać idzie powoli przed siebie, 
ciągnąc po ziemi długą suknię. Klepsydra trzymana w dłoni, 
przymknięte, jakby niewidzące oczy wprowadzają w świat 
wieloznacznej symboliki czasu i nieuchronności przemijania. 
Rzeźba jest dziełem Wojciecha Chmielą, wykonanym przy 
współudziale Doroty Mulickiej-Rudzińskiej w 1992 r.

W pobliżu kościoła znajduje się nagrobek księdza Stani
sława Niedzielaka (kw. 11, rz. 6), pierwszego proboszcza pa
rafii powązkowskiej, mający formę prostopadłościennego 
bloku, ustawionego niczym sarkofag na kamiennym pode
ście, ozdobionego stułą, wykutą z czerwonobrązowego grani
tu. Wysoki, pomalowany na czarno krzyż, zespawany z trzech 
kawałków stalowej, chropowatej szyny, dramatycznie kontra
stuje z wyszukaną formą sarkofagu, przypominając o tragicz
nej śmierci działającego w solidarnościowej opozycji księdza, 
zamordowanego przez nieznanych sprawców w 1986 r.

Nagrobek Jadwigi Sosnkowskiej (zm. 1993, kw. 8, rz. 6), 
żony gen. Sosnkowskiego, jest dziełem Andrzeja Renesa (au
tora pomnika Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) i ma uko
śnie zamontowaną płytę grobową. W środku płyty widoczne 
jest podłużne zagłębienie przypominające odcisk ludzkiej po
staci, która odrywając się od powierzchni zaczyna unosić się 
ku górze. Silna, miejscami agresywna faktura, zacierając kon-

1. Grobowiec Cassel-Kokczyńskich
2. Nagrobek Jerzego Waldorffa
3. Ręce z brązu na nagrobku Krzysztofa Kieślowskiego

tur i szczegóły postaci, odpiera jej wszelką materialność, sym
bolicznie przenosi w inny wymiar czasu i przestrzeni. Tuż 
obok pochowany jest Jerzy Waldorff (Aleja Katakumbowa, fi
lar 23). Centralnym akcentem nagrobka wkomponowanego 
w katakumbową arkadę jest ekspresyjna głowa - rzeźbiarski 
portret prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi 
Powązkami, wykuty w granicie przez prof. Adama Romana.

Grób Władysława Hańczy (zm. 1977) i Barbary Ludwi- 
żanki-Hańczy (zm. 1990) znajduje się w Alei Zasłużonych 
(kw. 167, rz. 3). Niewielki, trudny do odszukania nagrobek 
wykonany z szarego polerowanego granitu, zadziwia wspania
łym, choć niewiarygodnie prostym rozwiązaniem formalnym: 
płyta nakrywająca grób została rozcięta na cztery części, o za
łamanych względem siebie powierzchniach. Wewnętrzne kra
wędzie podziałów tworzą krzyż, którego ramiona, w miarę 
zmieniającej się gry światła i cienia, ukazują się w coraz to in
nym kształcie. Będąc w pobliżu katakumb, warto zatrzymać 
się przy nagrobku słynnego pianisty jazzowego Krzysztofa Ko
medy (zm. 1969; kw. 18, rz. 6). Niczym niewyróżniająca się, 
typowa piaskowcowa płyta zakrywająca grób uszlachetniona 
została trzema naprzemiennie zestawionymi płytami z białego 
i czarnego marmuru, tworzącymi jedyny w swoim rodzaju 
znak graficzny powiększonego fragmentu klawiatury.

Przykładem pomnika zaprojektowanego całościowo jest 
skromny, nierzucający się w oczy nagrobek Krzysztofa Kie
ślowskiego (zm. 1996, kw. 25 wprost), zlokalizowany tuż 
przy jednej z ważniejszych alejek cmentarza. Na płycie 
z ciemnoszarego, polerowanego granitu ustawiono wysmu
kły czworościan, na którego wierzchu zamontowano odlane 
w brązie nadnaturalnej wielkości dłonie ułożone w charakte
rystyczny, „filmowy” gest kadrowania. Umieszczenie stwo
rzonego w ten sposób okienka na wysokości wzroku zachęca 
widza do obejrzenia wycinka rzeczywistości zawartej w tym 
symbolicznym mistrzowskim kadrze.

Idąc aleją katakumbową w kierunku nowszej części cmen
tarza, napotkamy dwa grobowce dekorowane ceramicznymi 
rzeźbami Jana Ślusarczyka. Na nagrobku Tamary i Andrzeja
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Kochanowskich, zmarłych tra
gicznie w Algierze w 1963 r. 
(kw. 46, rz. 1), kompozycja fi
guralna pełni jednocześnie 
funkcję portretu małżeńskiego. 
Interesujące jest zestawienie 
wielkopłaszczyznowej, kubizu- 
jącej formy postaci ludzkich, 
z wyraźnie portretowym opraco
waniem twarzy obojga małżon
ków. Uproszczoną, choć mniej 
zgeometryzowaną formę ma 
również inna rzeźba tego same
go autora, wykonana w 1976 r. 
i umieszczona na grobie Salomei 
Zaborowskiej; przedstawia odzia
ną w długą suknię postać, trzy
mającą w lewej dłoni nieduży 
medalion z wyrytym na nim por
tretem zmarłej.

Odlana w brązie Pieta 
umieszczona na grobie Mieczy
sława i Stanisławy Jarnuszkiewi
czów (kw. 85, rz. 5) jest dziełem 
znanego rzeźbiarza warszawskie
go, prof. Jerzego Jarnuszkiewi
cza z 1996 r. Ustawiona na nie
dużym cokole, zadziwia nieco
dziennym ujęciem tematu: Mat
ka Boska podtrzymuje Chrystusa 
siedzącego na jej kolanach ze 
schyloną głową. Górną część

4. Kompozycja figuralna na 
nagrobku Kochanowskich
5. Figury Matki Boskiej
i Chrystusa na nagrobku 
Jarnuszkiewiczów
6. Chrystus Król na nagrobku 
Wincentego Jelińskiego
7. Figura dziewczynki na 
grobowcu Antoniewiczów 
i Grzebieniewskich
8. Grobowiec Pawłowiczów 
z białymi dłońmi

(zdjęcia: 1,4-8- Tomasz Rogala, 
2,3- Wiesław M. Zieliński) 

kiem rozpaczy i bólu. Trzy 
rzędy dalej, w tej samej kwa
terze zwraca uwagę nagro
bek Gai Boguckiej-Kuroń 
(zm. 1982), wykonany z bia
łego polskiego marmuru, 
zwanego potocznie „Białą 
Marianną”. Prawy bok nie
dużej steli wyznacza pień 
z fragmentem korony 
drzewnej, której istnienia 
domyślać się można obser
wując grę malarsko sfaktu- 
rowanych i przenikających 
się form. Nagrobek Małgo
rzaty Kondrat (zm. 2000; 
kw. 85) ma formę wysokie
go masywnego bloku pia
skowca z wykutym w środ
ku dwudzielnym oknem go
tyckim. Zgodnie z zamysłem 
autora duży fragment obra
mowania okiennego został 
usunięty, jak gdyby wyrwa
ny, przez co całość nabrała 
symbolicznego znaczenia, 
zrozumiałego w kontekście 
przedwczesnej śmierci ko
biety w wieku 47 lat.

Do grupy nagrobków 
z dokomponowaną rzeźbą 
zaliczyć można nagrobek ro
dziny Chałaczkiewiczów- 
-Pszenicznych (kw. 110, rz. 6) 
dekorowany finezyjnie wy
modelowaną postacią Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. Autor
ką rzeźby wykonanej w czer
wonej wypalonej glinie jest 
Walentyna Chałaczkiewicz, 
rzeźbiarka, zasłużona przy 
rekonstrukcji dekoracji rzeź
biarskiej Zamku Królew
skiego w Warszawie.

W sąsiedniej kwaterze
twarzy Matki Boskiej zakrywa opadająca na oczy chusta. Wy
krzywione w grymasie bólu usta, zmarszczki żłobiące twarz 
Matki, wychudzone ciało Chrystusa z wykrzywionymi, jakby 
złamanymi w kostkach stopami, pogłębiają wymowę dzieła, 
które, choć pozornie statyczne, przeniknięte jest niemym krzy-

(kw. 110, rz. 3) pochowany jest popularny aktor Ludwik 
Sempoliński (zm. 1981). Granitową stelę jego rodzinnego na
grobka ozdabia odlana w brązie płaskorzeźba z popiersiem 
kpiarsko uśmiechniętego aktora, z nieodłącznym cylindrem 
na głowie; autorem płaskorzeźby jest Leon Machowski.
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W najdalszej części cmentarza tylko nielicznym grobow
com nadano formy artystyczne. Należy do nich nagrobek 
Wincentego Jelińskiego (kw. 273, rz. 3), ozdobiony wysmu
kłą figurą Chrystusa Króla, wykutą w wapieniu przez 
Edwarda Jelińskiego (twórcę pomnika Jana Sobieskiego 
w Wilanowie). Bardzo ciekawy przykład pastiszu rzeźbiar
skiego znajduje się na grobie Teresy Dunikowskiej-Wayda, 
historyka sztuki (kw. 284A, rz. 3). Autorka wykonanej 
z czarnego granitu rzeźby, inspirowanej średniowiecznymi 
przedstawieniami Matki Boskiej, twórczo przekształciła go
tyckie, załamujące się fałdy draperii, zamieniając je w ryt
micznie akcentowane, kubizujące formy, co nadaje rzeźbie 
dynamiczną ekspresję, podkreśloną przez kontrapostowe 
ustawienie postaci; należy też zwrócić uwagę na pełną łagod
nego wdzięku twarz Madonny. Wykonaną w 1994 r. rzeźbę 
sygnowała T. P. Kowalska.

Warto też obejrzeć rzeźbę umieszczoną na wspólnym 
grobowcu rodziny Antoniewiczów i Grzebieniewskich (kw. 
54, rz. 6), przedstawiającą dziewczynkę obejmującą rękami 
grobowy głaz, jakby opłakującą śmierć kogoś bliskiego. 
Wprawdzie dość sentymentalne ujęcie tematu oraz raczej 
tradycyjna forma nie pozwalają zaliczyć tego dzieła do gru
py szczególnie nowatorskich, to jednak finezja, z jaką wyku
to najdrobniejsze szczegóły w wyjątkowo twardym, czerwo- 
no-brązowym granicie, wzbudza najwyższy podziw dla wy
konawcy dzieła, który na tylnej ścianie głazu umieścił sygna
turę „J. Szykuła, 1999”.

Na cmentarzu pojawiają się też skromniejsze w wyrazie na
grobki, nawiązujące w najróżniejszy sposób do profesji zmarłe
go, np. grób kompozytora Tadeusza Bairda (kw. 1, rz. 2) z nie
wielką, odlaną w brązie nutką przymocowaną w narożu wyso
kiej steli, czy nagrobek Witolda Rowickiego (kw. 2, rz. 2) z me
talowym obrysem postaci dyrygenta. W pobliżu czwartej bramy 
(kw. 4, rz. 4) znajduje się grobowiec artysty malarza Jacka Grze- 
leckiego, wykonany w całości z czarnego, polerowanego grani
tu, na którym umieszczono sporych rozmiarów paletę z położo
nym na niej złamanym pędzlem.

Zdumiewający w swojej for
mie nagrobek, a właściwie jego 
nadbudowę można napotkać na 
dużej, piaskowcowej tumbie gro
bowca rodziny Pawłowiczów. 
Pochodzi z końca XIX w. (kw. 
21, rz. 2). Ustawiono na niej ol
brzymie, o wys. 140 cm, wznie
sione ku niebu dłonie, pomiędzy 
którymi umieszczono masywny 
metalowy krzyż. Wewnętrzne 
partie dłoni ozdobiono medalio
nami z wizerunkami świętych. 
Powstała w ten sposób przełado
wana, chaotyczna kompozycja 
o niezbyt czytelnej symbolice, wy
raźnie odcinająca się od otocze
nia. Można jednak z dużą pewno
ścią przyjąć, że drugiej takiej sa
mej lub podobnej nie znajdziemy 
ani na Powązkach, ani też na in
nych warszawskich cmentarzach.

Nagrobki powstałe w ostat
nich dziesięcioleciach XX w. 
zapowiadają dopiero nowe for

my rzeźbiarskich pomników. Chociaż trudno oczekiwać 
znacznego wzrostu ich liczby w najbliższych latach, to śmia
ło można założyć, że proces przenikania i scalania się no
wych form ze starymi, dzięki któremu Powązki są tak cieka
wym artystycznie obiektem, będzie trwał nieprzerwanie, jak 
dzieje się to od ponad dwustu lat.

Tomasz Rogala

Spotkanie z książką

HERBARZ ŚLĄSKI

Nakładem Fundacji „Zamku Chudów”, której jednym z celów statuto
wych jest działalność wydawnicza popularyzująca historię Śląska, 
ukazał się tom I (A-C) monumentalnego, bo zakrojonego na co najmniej 

osiem tomów Herbarza szlachty śląskiej Romana Sękowskiego. Ukaże się 
też tom dodatkowy z ponad trzema tysiącami herbów, ułożonych według 
podobieństwa figur heraldycznych, co ułatwi identyfikację znaków herbo
wych spotykanych na wielu zabytkach. Jest to pierwsze w Polsce wydaw
nictwo tego rodzaju i pierwsza od ponad stu lat tak obszerna prezentacja 
heraldyki z terenu całego Śląska, łącznie z jego częścią pozostającą 
w granicach Czech.

Pożyteczny wstęp informuje o granicach zewnętrznych i podziałach we
wnętrznych Śląska oraz o genealogii jego książąt i władców. Wizerunkom 
herbów, zaczerpniętym z wszelkich dostępnych źródeł, towarzyszą noty 
genealogiczne, dotyczące pieczętujących się nimi rodów, a także infor
macje o historii ich dóbr i zamków. Jak napisano we wstępie, pozwolą one 
„spojrzeć na historię Śląska poprzez dzieje poszczególnych rodów i ich 
przedstawicieli. Nie można przecież mówić o historii Śląska, nie biorąc 
pod uwagę losów tych, którzy ją kształtowali".

Herbarz, kopalnia różnorodnych wiadomości, a przy tym i pasjonująca 
lektura, niezbędny będzie każdemu, kto się dziejami Śląska zajmuje i inte
resuje. Warto by w związku z tym poprawić w tomach następnych graficz
ną jakość herbowych wizerunków, bo wiele z nich (zwłaszcza herby wielo- 
polowe) jest na granicy czytelności, a opisów heraldycznych brak. Na 
szczęście wkładka barwna, zawierająca jednak tylko dwadzieścia obiektów, 
prezentuje rzeczywistą urodę herbów śląskiej szlachty. Herbarz zamówić 
można w Fundacji „Zamek Chudów”, ul. Wybickiego 45, 40-756 Katowice.

Jarosław Komorowski
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Warszawa.
Bliższa lokalizacja: ul. Próżna 7 i 9.
Rodzaj i nazwa obiektu: kamienice czynszowe z lat 1880-1882. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: obie kamienice bardzo zniszczone, po opuszczeniu 
w 1992 r. przez ostatnich lokatorów zamurowano drzwi i okna.
Inne informacje: kamienice pozbawione dekoracji fasad po 1950 
r., wiele detali wystroju wewnętrznego ukradzionych, obudowane 
daszkami w 1985 r. ze względu na spadające cegty, wpisane do 
rejestru zabytków w 1987 r.; kilkakrotne obietnice remontów, ostat
nim jego wykonawcą miała być firma Hochtief Polska sp. z o. o.
Dane bibliograficzne: J. Sujecki, Próżna - ocalona ulica żydow
skiej Warszawy, Warszawa 1993.

Marek Bodyt 
Stare Babice

Miejscowość: Jasionna, gm. Blaszki, pow. Sieradz, woj. łódzkie. 
Bliższa lokalizacja: przy drodze Btaszki-Ztoczew, w centrum wsi. 
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany dwór alkierzowy z XVIII w., 
przebudowany w XIX w.
Użytkownik: szkolą podstawowa.
Stan obiektu: dobry.
Inne informacje: rzadki przykład dbania o siedzibę szkoły i ota
czający ją park przez władze gminy, dyrekcję i nauczycieli.

Piotr Grytner
Warszawa

Miejscowość: Legionowo, woj. warszawskie.
Bliższa lokalizacja: były kompleks wojskowy przy ul. Zegrzyńskiej. 
Rodzaj i nazwa obiektu: drewniany budynek koszarowy (nr 40) z 1892 r. 
Użytkownik: Agencja Mienia Wojskowego.
Stan obiektu: częściowo zdewastowany, wymaga szybkiego za
bezpieczenia dachu i zachowanych drewnianych detali.
Inne informacje: budynek wzniesiony w tzw. stylu wielkoruskim 
z ozdobnymi nadokiennikami i otworami drzwiowymi dla carskie
go wojska; w okresie międzywojennym - kasyno oficerskie 2. Ba
talionu Balonowego; wpisany do rejestru zabytków w 1999 r.
Dane bibliograficzne: J. Szczepański, Obóz Hurki. Dzieje garni
zonu w Legionowie do 1918 r, Warszawa 1997.

Jacek Szczepański
Legionowo

Miejscowość: Wola Chojnata, gm. Biała Rawska, pow. Rawa 
Maz., woj. łódzkie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze Biała Rawska - Grójec.
Rodzaj i nazwa obiektu: neorenesansowy pałac z drugiej poto
wy XIX w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły, zniszczone elewacje.
Inne informacje: w pałacu do 1989 r. znajdowała się szkoła, 
w latach dziewięćdziesiątych XX w. prywatny właściciel przepro
wadził częściowy remont.
Dane bibliograficzne: T. S. Jaroszewski, Po pałacach i dworach 
Mazowsza, Warszawa 1996.

Piotr Grytner
Warszawa 
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Miejscowość: Skotniki, gm. Aleksandrów, pow. Piotrków Tryb., 
woj. tódzkie.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z XVI w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: systematycznie niszczeje, rozkradzione instalacje, 
ścianki działowe, rynny.
Inne informacje: dwór póżnorenesansowy, przebudowany w XVII w., 
w latach osiemdziesiątych XX w. przeprowadzono remont z prze
znaczeniem na hotel - przerwany w 1992 r.; zachowane sklepie
nie kolebkowe z lunetami w sieni i w dwóch pomieszczeniach; 
dwór otacza park z XVI-XVII w.
Dane bibliograficzne: Katalog zabytków sztuki w Polsce.

Gabriela Perczyńska
Warszawa

1

Miejscowość: Kolosy, gm. Czarnocin, pow. Kazimierza Wielka, 
woj. świętokrzyskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi Kolosy.
Rodzaj i nazwa obiektu: zbór ariański z 1654 r.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: tragiczny - zawalony dach gontowy, zniszczone 
mury, brak zabezpieczenia.
Inne informacje: nad głównym wejściem znajduje się kamienny 
kartusz z herbem Szreniawa i datą „1654”.

1.2. Widok cmentarza (1) i domu przedpogrzebowego (2)
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Miejscowość: Żywiec, woj. śląskie.
Bliższa lokalizacja: Żywiec-Zabtocie, ul. Stolarska.
Rodzaj i nazwa obiektu: cmentarz żydowski z XIX-XX w. 
Użytkownik: brak (od 1939 r.).
Stan obiektu: piaskowcowe nagrobki rozpadają się, wiele zosta
ło ukradzionych, cmentarz zaśmiecony, zniszczone ogrodzenie, 
dom przedpogrzebowy w ruinie.
Inne informacje: macewy z inskrypcjami i dekoracją; inwentary
zację wykonano w 1996 r. na zlecenie Żydowskiej Gminy Wy
znaniowej w Bielsku Białej; do najstarszych należą macewy: Sy- 
mela z 1853 i Józefa Arje Munka z 1856 r.
Dane bibliograficzne: R. Caputa, I. Jezierski, Okruchy pamięci. 
Z dziejów Żydów na Żywiecczyźnie, Kraków 2000.

Ireneusz Jezierski
Żywiec

Stanisław Przybyszewski
Kazimierza Wielka

W numerze 6, 2002 „Spotkań z Zabytkami" ukazała się notka na 
temat wiatraka w Duchowie (s. 28). Jestem współautorem doku
mentacji dla tego obiektu i pragnę sprostować oraz nieco rozsze
rzyć informacje na jego temat. Data „1671" znajdująca się na tzw. 
belce mącznej wiatraka, prawdopodobnie jest falsyfikatem, choć 
wyryto ją na jednym z najstarszych elementów. Wiatrak pochodzi 
zapewne z początku XIX w., a wiele detali z początku XX w. Wła
ścicielem wiatraka jest gmina Milicz. W latach 1995-2000 Zespół 
Projektowy CERPRO s.c. z Wrocławia wykonał m.in. inwentaryza
cję, dokumentację oraz opracował kosztorys remontu wiatraka. 
Prace zostały wstrzymane przy opracowywaniu rekonstrukcji 
technologii wiatraka wobec braku zainteresowania właściciela 
oraz dolnośląskiej Służby Ochrony Zabytków.

Zdzisław A. Wiktorowski
prezes zarządu spółki
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Wokół jednego zabytku

Niezwykłe odkrycie

Józefa - IS] o koto

Ireneusz Szarek

Wytwórnia w Kole, założona w 1842 r. 
przez Józefa Freudenreicha, produko
wała głównie naczynia serwisowe co
dziennego użytku - talerze, półmiski, fi
liżanki, czajniki itp. z fajansu delikatne
go zdobionego w pierwszym okresie 
działalności na sposób angielski czar
nymi lub niebieskimi nadrukami. Świad

czą o tym nie tylko zabytki zachowane 
w naszych muzeach i zbiorach prywat
nych, ale także informacje zamieszcza
ne w ówczesnej prasie. „Kurier War
szawski", w wydaniu z 18 maja 1845 r, 
donosił: „Fabryka Wyrobów Pót-Porcela- 
nowych Józefa Frejdenreicha w Mieście 
Koto exystuiąca, zawiadamia niniejszem 
Szano [wną] Publiczność, że Sktad z te- 
miż Wyrobami został otworzony w War
szawie przy ulicy Przeiazd i Ttomackie, 
w domu W Lesińskiego, Nro 643. Wyro
by te są wedtug najnowszych modeli an
gielskich i francuskich wykonane. Do
broć i trwałość tychże, zupełnie równa 
się Porcelanie. Tenże skład zaopatrzony 

których widać Teatr Wielki i Bank Polski. 
Litografia ta, wykonana przez Carla Wil
helma Ullricha ok. 1837-1840 r., była 
niewątpliwie pierwowzorem dla rycin 
stosowanych około potowy XIX w. na 
wyrobach fajansami w Kole. Można to 
stwierdzić zarówno porównując z nią 
nadruki na omawianych wazonach, jak 
i znajdującą się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie fajansową 
plakietę z nadrukowanymi widokami 
Warszawy i podpisem Odbitka stoso
wana na wyrobach fajansowych w Fa
bryce A. Froudenreicha [Augusta Freu
denreicha, syna 
1850 Roku.

iest wszelkim wyrobem, iako to: Białej, 
stołowej i kuchennej, pozłacanej, malo
wanej i drukowanej". Jedno z takich na
czyń - półmisek wykonany w latach 
1840-1850 w wytwórni J. Freudenreicha 
w Kole, z dekoracją „Vue de Varsovie 
- Widok Warszawy" wedtug litografii C. 
W. Ullricha - znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie. 
Natomiast jedynym analogicznie zdo
bionym zabytkiem tej marki, ale mają
cym charakter wybitnie dekoracyjny, byt 
znany sprzed wojny „wazon na nóżce 
okrągłej, u dołu ośmiokątnej, biały, 
kształtu kielichowego" z czarnym nadru

kiem (wysokość 25 cm). Niegdyś 
stanowił on własność wybitnego 
kolekcjonera i znawcy ceramiki Gu
stawa Soubise-Bisier i byt pokazany 

publiczności latem 1913 r. w siedzibie 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości w Warszawie na ekspozycji 

„Wystawa ceramiki i szkta polskie
go”. Później wszedł w posiadanie 
Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowa

nej w Warszawie i latem 1927 r., już ja
ko jego własność, wziął udział w wysta
wie „Ceramika polska”, urządzonej 

w domu własnym muzeum przy 
ul. Chmielnej 52. Niestety, wazon 
ten zaginął lub został zniszczony 
w czasie ostatniej wojny wraz ze 

zbiorami muzeum. Nadzieja na jego
odnalezienie, nawet jeśli uwzględnimy 
fakt, że pojedyncze przedmioty z tego 
nieistniejącego obecnie muzeum poja
wiały się po wojnie w naszym handlu 
antykwarycznym, jest niewielka. Tak 
więc omawiana tu para wazonów - to 
jedyny obecnie przykład dawnych wyro
bów manufaktury Józefa Freudenrei
cha w Kole o walorach wybitnie dekora
cyjnych. Temat tej dekoracji - połącze
nie widoków architektury Poznania 
i Warszawy, sugeruje, że być może byty 
one wykonane na krajową wystawę 
przemysłu Królestwa Polskiego w War
szawie w 1845 r., choć z ogólnego zapi
su znajdującego się w towarzyszącym 
wystawie katalogu bezpośrednio to nie 
wynika, lub na otwarcie nowego sklepu 
fabrycznego w Warszawie, np. działają
cego od 1844 r. w domu W. Lesińskiego 
na rogu ulic Przejazd i Ttomackie „Skła
du Wyrobów Pót-Porcelanowych Fabry
ki Józefa Frejdenrejcha w Mieście Koto 
exystuiącej”.

Żadne stówa nie oddadzą emocji, 
których doświadcza kolekcjoner, 

gdy natrafi na piękny, rzadki i bardzo 
wartościowy egzemplarz do swojej ko
lekcji. Stoi oniemiały, z zapartym tchem 
i nie wierzy, że spotkało go tak wielkie 
szczęście. Wiem, że tak właśnie byto, 
gdy pewien warszawski zbieracz 
i znawca dawnej ceramiki zobaczył 
przed laty w antykwariacie „Desy” na 
Starym Mieście dwa wspaniałe wazony 
wykonane w latach czterdziestych XIX w. 
w manufakturze Freudenreicha w Kole. 
Wazony byty okazałe, wysokie 
(32,5 i 33 cm), z widokami Warszawy 
i Poznania oraz wyciśniętą wczesną 
marką fabryczną KOLO; ktoś 
przywiózł je z okolic Kalisza. Dla 
kolekcjonera, oszołomionego 
tym odkryciem, było oczywiste, że 
znalazł przedmioty niesłychanie 
rzadkie - prawdziwe unikaty, to
też mimo ich niemałej ceny nie
zwłocznie je kupił i umieści) na eks
ponowanym miejscu wśród swoich 
zbiorów.

Już w roku następnym (1967) wa
zony byty pokazane na wystawie „Ma
larstwo angielskie od Hogartha do Turne
ra”, zorganizowanej przez British Co
uncil w Muzeum Narodowym w War
szawie. Ustawiono je w sali ze sztu
ką zdobniczą tego okresu wybraną 
do ekspozycji przez muzeum. Zgroma
dzone tam obiekty pozwoliły m.in. wyka
zać wpływy angielskiej sztuki zdobniczej 
na sztukę polską. Niestety, z braku fun
duszy, katalog wystawy pozostał w ręko
pisie.

Wazony, z szyją i nogą kształtu kieli
cha, o korpusie kulistym z dwoma 
uchwytami na lwich maskaronach, któ
re przypominają dawne antaby, mają 
na częściach środkowych czarne na
druki z widokami dwóch ważnych bu
dowli warszawskich, z podpisami w ję
zyku francuskim - Teatru Wielkiego 
i Banku Polskiego, a w kielichowatych 
górnych taką samą panoramę Pozna
nia z napisem WIDOK POZNANIA OD 
KOŚCIOŁA SG° WOYC/ECHA. Dekora

cja dziwnie znajoma. Na wystawie 
„Warszawa i jej Muzeum” poświęconej 
400-leciu stołeczności Warszawy poka
zano litografię z centralnym widokiem 
Warszawy od strony Pragi otoczonym 
szesnastoma widokami ważniejszych 
budowli i pałaców podmiejskich, wśród 

(fot. Ireneusz Szarek)
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1. Zamek biskupi w Turajdzie
2. Grób Maiji z resztkami pnia lipy

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

o miłości

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

rodróże na kresy dawnej 
Rzeczypospolitej są zazwy- 
czaj okazją do odnajdywania 
świadectw potęgi politycz

nej i zamożności naszych przodków. 
Zdarzają się jednak spotkania, które 
ukazują drugie oblicze naszej obecności 
na Wschodzie: wizerunek Polaka - na
jeźdźcy i bezwzględnego okupanta. Ta
ka właśnie postać pojawia się w ludo
wych opowieściach i jest prawie iden
tyczna z wyobrażeniem podstępnego 
i niesympatycznego Niemca, które czę
sto spotykamy w legendach polskich.

Opowieść, w której polski szlachcic 
i żołnierz odgrywa rolę czarnego cha
rakteru, usłyszałem na Łotwie, w histo
rycznych Inflantach (niem. Livland - to 
kraj Liwów, Łotyszy, czyli polskie Inf
lanty), należących do 1561 r. do zako
nu rycerskiego Kawalerów Mieczo
wych, a od tego roku do pokoju w Oli
wie w 1660 r. będących lennem Polski 
i Litwy. Związana jest ona z zamkiem 
biskupów inflanckich w Turajdzie, po
łożonym nad piękną i rwącą rzeką 
Gaują. W XVII w. o zamek rywalizo
wali Polacy i Szwedzi, a w szeregach 
tych ostatnich, jak powiada legenda, 
był również polski oficer o nazwisku 
Jakubowski. On to zakochać miał się 
w pięknej Maiji, córce zamkowego pi
sarza. Ta jednak oddała swe serce zam
kowemu ogrodnikowi, Wiktorowi, 
i nie ulegała zalotom ani prezentom 
przystojnego oficera. Urażony w swej 
dumie Jakubowski zwabił podstępnie 
Maiję do jednej z wypłukanych przez 
rzekę jaskiń, zwanej dziś Grotą Gutma- 
na, i tam przebił ją szpadą. Zrozpaczo
ny Wiktor pochował ukochaną przed 
kościołem parafialnym w Turajdzie i na 
jej grobie posadził drzewo lipy. Jego 
zmurszały pień ciągle się tam znajduje, 
a na grobie stale leżą świeże kwiaty 
przypominające smutny los pięknej Ło
tyszki. Kładą je nowożeńcy opuszczają
cy kościół, składając w ten sposób hołd 
potędze miłości i wierności silniejszej 
niż śmierć. A gdzieś w pobliżu krąży za
pewne nieszczęśliwy i potępiony duch 
polskiego oficera...

Zdzisław Skrok
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

lypowe kresowe 
miasteczko

chał Korybut Wiśniowiecki), później 
lokalny ośrodek przemysłowy, dzi
siaj już tylko duża wieś, niepozba- 
wiona jednak śladów minionej

agubione wśród rozle
głych lasów, tuż przy ukra
ińskiej granicy, leżą Wiel
kie Oczy. Niegdyś miasto 

(prawa miejskie nadal w 1671 r. Mi

świetności. Centrum Wielkich Oczu 
- to rozległy plac, dawny rynek, wo
kół którego skupiało i skupia się ży
cie miasteczka. Powyżej, na niewiel
kim wzniesieniu, wśród kępy drzew 
widać mury kościoła i dominikań
skiego klasztoru, słynących w okoli
cy dzięki cudownemu obrazowi 
Matki Bożej Pocieszycielki Strapio

nych. Po drugiej stronie 
placu, spomiędzy zabudo
wań wychyla się okryta 
blachą kopuła cerkwi; 
cerkiew zadziwia niespo
tykaną w tych stronach 
szachulcową konstrukcją 
ścian. Po południowej 
stronie rynkowego placu 
stoi okazała synagoga, nie
co dalej znajduje się kir
kut, na którym odnaleźć 

można szczątki ponad stu macew. 
I wreszcie dwór - położony nieco na 
uboczu, otoczony niegdyś bagnami 
i umocniony ziemnymi bastionami. 
Z tego właśnie miejsca czujne oczy 
właścicieli miasteczka obserwowały 
życie i pracę jego mieszkańców.

Hadrian Jakóbczak

1. Obronny dwór
2. Fragment cerkwi
o konstrukcji szachulcowej
3. Synagoga

(zdjęcia: Hadrian Jakóbczak)

16

ieś Wilków położona jest 
w odległości kilkunastu 
kilometrów na południo
wy-zachód od Grójca. Pa

rafia została tu założona pod koniec
XIV lub na początku XV w. Do dziś 
zachował się w Wilkowie drewniany 
kościół wybudowany w 1618 r. z fun
dacji Krzysztofa Ciborowicza Wilskie- 
go, dziedzica tych dóbr i ówczesnego 
proboszcza. W czasach Królestwa 
Polskiego wieś stanowiła własność 
państwową, wchodzącą w skład eko
nomii Goszczyn. Przez wiele lat była 
dzierżawiona przez znanego architek
ta Jakuba Kubickiego (1758-1833), 
który wykupił ją na własność w 1832 
r. Z jego osobą związany jest ostatni 
gruntowny remont kościoła, połączo
ny z istotną przebudową, która za
pewniła trwałość świątyni i wzbogaci
ła jej walory estetyczne.

Jak podaje sporządzony w 1818 r. 
Spis funduszów i przychodów Rocz
nych do Probostwa Wilków Należą
cych kościół parafialny w tej miejsco
wości jest „z drzewa kostkowego w ro
ku 1618 wystawiony, gontem pobity, 
mając obok dwie kaplice i od wielkich 
drzwi kruchtę, na wierzchu zaś kopul- 
kę i sygnaturkę. Stan kościoła: jest 
w fundamentach zbutwiały, ściany po
wykręcane, sufit z tarcic od dawna 
ułożonych zupełnie podminowany 
i zgniły, krokwie upadkiem grożące... 
a dach zupełnie w całej swej po
wierzchni zgniły zupełnego odnowie
nia wraz ze ścianami i fundamentami 
potrzebnie". W obliczu grożącego nie
bezpieczeństwa władze wojewódzkie 
zleciły sporządzenie dokumentacji 
potrzebnej do przeprowadzenia re
montu Inspektorowi Budowlanemu 
Schwarze oraz zarządziły tymczasowe 
zamknięcie świątyni. Wkrótce Schwa
rze wywiązał się ze zleconego zadania 
i Komisja Województwa Mazowiec
kiego zatwierdziła wykaz kosztów 
oraz projekt architektoniczny plano
wanej restauracji świątyni.

W tym czasie Kubicki zaczął inte
resować się losami nieużytkowanego 
budynku. W liście do Komisji Woje
wództwa Mazowieckiego z dnia 21 
czerwca 1820 r. napisał: „troskliwym 
będąc o bezpieczeństwo parafian, po
słał [em] tu z Warszawy znawcę, który 
by kościół zrewidował i o iego trwało
ści lub też złym stanie Dzierżawcę za
pewnił... z tego więc śledztwa okazało 
się, iż dach wprawdzie iest przez sta
rość popsuty, reszta atoli drzewa trwa-
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Z warsztatu historyka

Kubicki w Wilkowie

la i żadnem wcale niebezpieczeństwem 
zawalenia, nie zagraża.”. Nie wiemy, 
niestety, kim był specjalista przysłany 
z Warszawy. Zapewne należał do gro
na licznych współpracowników Kubic
kiego, który piastował wtedy stanowi
sko Naczelnego Intendenta Budowli 
Korony. Kubicki informował również 
władze, że przeniesienie parafii wielce 
uciążliwe jest dla wiernych, wobec cze
go uwzględniając wynik ekspertyzy 
prosi „o wydanie polecenia ażeby roz-

1. Projekt restauracji kościoła
w Wilkowie autorstwa Jakuba Kubickiego
2. Widok ogólny kościoła w Wilkowie
3. Nagrobek Kubickiego

(zdjęcia: Andrzej Wąsowski)

kaz zapieczętowania kościoła w Wilko
wie cofniętym został...”. Prośba ta od
niosła oczekiwany skutek. Kubicki za
wiadamiał ponadto w liście władze 
wojewódzkie, że ze względu na pro
wadzone roboty gospodarskie dopiero

jesienią sporządzi wymagany rozkład 
kosztów. Rozkład taki zgodnie z prze
pisami miał być wykonany przez do
zór kościoła danej parafii, którego 
członkiem z racji dzierżawienia grun
tów był Kubicki. Ostatecznie całość 
materiałów zawierających rysunek, 
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kosztorys oraz rozkład kosztów repe
racji kościoła w Wilkowie została za
twierdzona przez naczelne władze 
państwowe 31 sierpnia 1821 r. i prze
kazana do realizacji.

Zgodnie z obowiązującymi w Kró
lestwie Polskim przepisami przedsię
biorcę budowlanego {entrepreneur) 
władze obwodowe musiały wybrać 
w trybie przetargu. Był on przeprowa
dzany w formie licytacji, a zwycięzcą 
jego zostawał ten, kto zaproponował 
jak najniższą kwotę wydatków, kon
kurencyjną wobec tej wymienionej 
w kosztorysie. Całość kosztów wysta
wienia budowli była pokrywana przez 
parafian w proporcji odpowiedniej do 
wielkości posiadanej ilości ziemi. 
Przeważnie to kolatorzy starali się wy
grywać licytacje, ażeby mieć baczenie 
na budowę i jej koszta, które i tak mu- 
sieliby ponosić z racji posiadanej na 
terenie parafii ziemi. Mimo że Wil
ków był własnością państwową, Ku
bicki zdecydował się na przeprowa
dzenie prac objętych przetargiem, za
pewne, aby kontrolować wydatki, 
które obciążałyby i tak dzierżawione 
przez niego włości. Zgodnie z obo
wiązującą procedurą podpisał on 
6 grudnia 1821 r. w biurze Komisarza 
Obwodu Warszawskiego kontrakt na 
wyreperowanie kościoła w Wilkowie 
według zatwierdzonego urzędowo 
projektu i kosztorysu.

W trakcie remontu Kubicki zdecy
dował się jednak na odstąpienie od 
zaakceptowanego projektu i opraco
wał własny plan restauracji świątyni. 
Powody tej decyzji skrupulatnie omó
wił Jan Postawka, Budowniczy Ob
wodu Warszawskiego w sporządzo
nym w dniu 28 września 1824 r. Pro
tokole rewizyjno-odbiorczym ukoń
czonych prac budowlanych. Przyznał 
on, że „w czasie rozpoczętey reperacyi 
okazało się, iż ściany kościoła tegoż 
w różnych mieyscach przez wychilenie 
się w węgłach wznuszone... nie byłyby 
w stanie dachu nowego same przez się 
utrzymać, dane być musiały słupy, 
czyli kolumny wewnątrz na podmuro
waniu w liczbie sztuk szesnastu, od 
dołu pod murłat górny na około tych
że ścian idące, na których się cały cię
żar dachu nowego wspiera, i do któ
rych kolumn ściany obwodowe stare 
wychylone sznubami żelaznemi przy
twierdzone zostały...”. Jego zdaniem 
zabiegi te uczyniły budynek kościoła 
trwałym do tego stopnia, że przez la
ta stać może nie wymagając poważ

niejszych napraw. Ponadto Postawka 
uznał powyższe zabiegi za nieodzow
ne i nie można było osiągnąć pożąda
nego efektu innymi metodami. Te 
okoliczności jego zdaniem usprawie
dliwiają wykroczenie poza limit usta
lonych wcześniej wydatków. Zauwa
żył on również, że w wyniku zmiany 
planów kościół zyskał nowy, bardziej 
ozdobny wygląd dzięki wprowadze
niu do wnętrza monumentalnych ko
lumn. W aktach kościoła zachował 
się niesygnowany rysunek Kubickie
go, według którego wyremontowano 
świątynię. Jest on niezwykle starannie 
opracowany i ukazuje poza kolumna
mi nowe nieznane z projektu Schwa- 
rze elementy wzbogacające architek
turę kościoła. Kubicki umieścił na 
obelisku wieńczącym fronton kulę 
będącą podstawą krzyża. Przewidział 
również półkoliste okno zdobiące 
fronton. Elementy te zostały wykona
ne zgodnie z tym projektem. Obelisk 
został usunięty w czasie późniejszego 
remontu. Pozostałe partie kościoła 
dotrwały do dnia dzisiejszego bez 
istotnych zmian.

Sporządzony przez Postawkę Pro- 
tokol rewizyjno-odbiorczy eksponuje 
obligatoryjny charakter wprowadzo
nych przez Kubickiego zmian. Taki 
sposób myślenia wiąże się bezpośred
nio z ówcześnie obowiązującym 
w budownictwie doby Królestwa Pol
skiego postulatem oszczędności. 
Wszelkie inwestycje przeprowadzane 
przy udziale państwa zgodne były 
z rozpowszechnionymi w ówczesnej 
Europie regułami użyteczności i eko
nomii. Zasady te święciły triumf od 
czasu wielkiej odbudowy po zniszcze
niach doby napoleońskiej. Restaura
cje kościołów, zwłaszcza drewnia
nych, przeprowadzano minimalizując 
wszelkie koszta, co wpływało na wy
gląd odnawianych świątyń. Kubicki 
umiejętnie połączył wymagania sta
wiane tego typu pracom i jednocze
śnie wzbogacił walory estetyczne ko
ścioła.

Dokumenty wskazują na jeszcze 
jedną interesującą okoliczność. Ku
bicki w tym czasie był dość aktywnie 
zaangażowany w zarządzanie gospo
darką rolną na obszarze dzierżawio
nych przez siebie dóbr Wilków. Było 
to spowodowane potrzebą zapewnie
nia sobie stałego dochodu płynącego 
z innego źródła niż wynagrodzenie 
związane z jego działalnością archi
tektoniczną. Inną jeszcze przyczyną 

mogła być chęć posiadania majątku 
ziemskiego jako symbolu przynależ
ności do stanu szlacheckiego. W do
bie Królestwa Polskiego podziały wy
nikające z przynależności stanowej 
zostały wprawdzie przytłumione, nie
mniej jednak nadal były sankcjono
wane prawnie. Kubicki jako wybitny 
architekt został nobilitowany na sej
mie w 1791 r. i otrzymał herb Kolum
na Skrzydlasta. Nawiązał on do tego 
motywu w projekcie własnego na
grobka znajdującego się na cmentarzu 
w Wilkowie. Obecny stan tego na
grobka jest rozpaczliwy, stoi pośród 
kilku zupełnie zapomnianych grobów 
z XIX w. na skraju cmentarza. Na 
trzonie kolumny widoczne są liczne 
pęknięcia i ubytki tynku. Jedynie bły
skawiczna interwencja może urato
wać nagrobek jednego z najwybitniej
szych polskich architektów doby 
oświecenia.

Nie jest gruntownie przebadana 
całość dorobku Kubickiego. Po 
upadku państwa polskiego przyjął 
on posadę państwową i związał swe 
życie zawodowe z pracą urzędniczą. 
Nie zaniechał przy tym prywatnej 
praktyki zawodowej i nadal był 
czynnym architektem projektującym 
zarówno dla ośrodka warszawskie
go, jak i zleceniodawców z terenów 
dawnej Rzeczypospolitej. Zwłaszcza 
jego działalność architektoniczna na 
wschodnich terenach nie jest w pełni 
rozpoznana. Pewne jest, że Kubicki 
na zlecenie Tadeusza Czackiego 
w 1805 r. pracował w Krzemieńcu 
przy przebudowie zespołu gmachów 
pojezuickich na liceum. Być może 
był także projektantem tzw. pałacu 
prawego rezydencji tego znakomite
go kolekcjonera w Porycku. Wskazu
je na to znaczące podobieństwo 
ukształtowania elewacji tego obiektu 
do rozwiązania fasad pałacu belwe- 
derskiego. Ponadto autorstwo Ku
bickiego prawdopodobne jest w wy
padku pałacu w Płotyczy nieopodal 
Tarnopola oraz bramy egipskiej zam
ku w Tarnopolu wybudowanych 
z fundacji rodziny Korytowskich 
herbu Mora.

Andrzej Wąsowski

Tekst powstał na podstawie materia
łów archiwalnych dotyczących dziejów 
wilkowskiej parafii przechowywanych 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie.
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Czekając na odbudowę
odległości około 3 km na 
południe od Więcborka 
(woj. kujawsko-pomorskie) 
leży wieś Runowo Krajeń

skie. Miejscowa legenda głosi, że w za
mierzchłych czasach osiedlił się tu my
śliwy imieniem Run, od którego wieś 
wzięła swoją nazwę. Pierwsze źródło
we wzmianki o osadzie pochodzą jed
nak dopiero z 1325 r., gdy wymieniona 
została jako własność cystersów z klasz
toru w Byszewie. W 1365 r. wieś prze
szła w ręce szlacheckie. Około 1390 r. 
właścicielem był Dobiesław Runga her
bu Odrowąż, a od 1511 r. rodzina 
Orzelskich, w której ręku wieś pozostała 
około 130 lat. W połowie XVII w. dro
gą małżeństwa przeszła na własność 
Działyńskich, potem Potulickich. W la
tach 1807-1815 Runowo znajdowało się 
w granicach Księstwa Warszawskiego.

Od 1830 r. następowały częste 
zmiany właścicieli majątku. W 1831 r. 
był nim hr. Wiktor von Szoldrski, od 
1839 r. - Fryderyk von Pelet-Narbon- 
ne, potem poznański kupiec Jaffe, 
a w 1841 r. hr. Aleksander Mielżyń- 
ski. W 1852 r. podupadłe dobra na
był pruski baron Theodor von Beth- 
mann-Hollweg; rodzina ta przeby
wała tu prawie 80 lat. Potem dużą 
część dawnego folwarku kupił Wik
tor Sulczewski ze Strzelc, a jego ro
dzina gospodarowała do 1939 r. Po 
1945 r. utworzono PGR, a po prze
kształceniach powstał w 1993 r. za
kład rolny „Runowo-Rola”.

Na miejscu obecnego pałacu 
w XVI w. znajdował się drewniany 
dwór obronny Orzelskich, który spło
nął w 1589 r. W następnych latach wy
budowany został murowany zamek. 
Na podstawie portretu Jana Orzelskie- 
go znajdującego się w runowskim ko
ściele wiemy, że był to budynek w sty
lu renesansowym z niewysoką wieżą, 
pozbawiony już cech obronnych.

W 1860 r. stary zamek został prze
budowany na nowoczesną rezydencję 
utrzymaną w stylu neorenesansu, 
z pewnymi elementami neogotyku. 
Autorem projektu był znany berliński

1.2. Patac na litografii z 1872 r. (1)
i na fotografii z 1938 r. (2)

architekt Martin Gropius. Udało mu 
się umiejętnie wykorzystać wiekowe 
mury i, komponując całkowicie nową 
budowlę, stworzyć bardzo harmonij
ną całość. Bryła pałacu została znacz

nie podwyższona i wzbogacona wyso
ką wieżą zegarową (na fundamentach 
wieży z 1595 r.), zwieńczoną w naj
wyższej kondygnacji czterema pod
wieszonymi wieżyczkami oraz zamknię
tą stożkowym hełmem. Wnętrza mia
ły bogato dekorowane sufity i ściany. 
Pałac był jedną z najświetniejszych
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3. Widok na ruiny pałacu
od południowego wschodu
4. Największe zniszczenia dotknęły 
zachodnią część pałacu

(zdjęcia: Leszek Skaza)

pruskich siedzib szlacheckich na Po
morzu i w Wielkopolsce, do której 
w tym czasie Runowo należało admi
nistracyjnie. Wokół założony został 
rozległy park krajobrazowy z cennymi 
gatunkami drzew i roślin - krajowych 
i egzotycznych. Na jego obrzeżach 
wybudowano nawiązujący do stylu ty
rolskiego dom ogrodnika, neogotycki 
budynek administracyjny i stajnię.

Pięknym dokumentem z tego czasu 
jest litografia Aleksandra Dunckera. 

Dzięki niej znamy wygląd pałacu i je
go otoczenia. Godny podkreślenia jest 
fakt, że pruski baron wcale nie starał 
się zatrzeć śladów polskości obecnych 
w murach budowli, polecił np. pozo
stawić i odnowić tablicę erekcyjną Ja
na Orzelskiego z 1595 r. na północnej 
elewacji, zaś własną, która odwoływa
ła się do starożytności budowli i jej 
polskich korzeni, kazał wmontować 
poniżej. Około 1900 r. w pałacu do
konano dalszych przeróbek, które jed
nak nie naruszyły jego bryły i prawdo
podobnie ograniczały się do prac we 
wnętrzu.

W 1929 r. ówczesny właściciel, ba
ron Joachim von Bethmann-Hollweg, 
zmuszony został do sprzedaży resztek 
wielkiego niegdyś majątku ze względu 
na długi. Z pałacu wywieziono wtedy 
większość ruchomości i wszystkie dzie
ła sztuki. Przez następne 10 lat pałac 
stał pusty, aczkolwiek nie dopuszczono 
do jego dewastacji; nowi, polscy wła
ściciele zamieszkali w dworku na fol
warku. W okresie letnim wynajmowa
no część pomieszczeń oficerom wojska 
polskiego - znajomym pułkownika 
Leszczyńskiego (zięć właściciela mająt
ku). W parku urządzano zabawy i kon
certy miejscowych zespołów artystycz
nych. Po 1939 r. Niemcy umieścili tu 

magazyn mundurowy wojsk lotni
czych. W styczniu 1945 r., wycofując 
się przed nacierającymi Rosjanami, 
podpalili pałac. Dzieła zniszczenia do
pełniły potrzeby budowlane okolicz
nych mieszkańców. Plany odbudowy 
w 1958 i 1974 r., zgodnie z którymi 
w pałacu miał powstać dom wczaso
wo-kolonijny dla młodzieży, nie zosta
ły zrealizowane. Odnowiono tylko bu
dynki w parku i stajnię, w której chcia
no urządzić stylową kawiarnię.

W 1997 r. Agencja Własności Rol
nej Skarbu Państwa sprzedała pałac 
i park Hannie i Zenonowi Lewan
dowskim z Bydgoszczy. W czasie czte
rech następnych lat wybudowali oni 
na obrzeżu parku luksusowy kom
pleks hotelowo-wypoczynkowy, na
wiązujący stylowo do budynku daw
nej stajni, który wkomponowano jako 
jego część. Wyremontowano też do- 
mek ogrodnika i budynek administra
cyjny, przeznaczając je na prywatne 
potrzeby mieszkalne. Otoczono opie
ką i uporządkowano park oraz ruiny 
pałacu, a wszystkie prace prowadzone 
były w porozumieniu ze służbami 
konserwatorskimi i ochrony przyrody, 
co przyniosło znakomite efekty.

Leszek Skaza
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Romantyczny dworek 
wśród „wielkiej płyty”

N
azwę Tarchomin zapisano 
w 1223 r. w akcie nadania 
własności przez dotychcza
sowego właściciela tych 

dóbr, rycerza Krystyna de Chrosna, bi
skupowi pruskiemu Christianowi. Od 
XV w. znajdował się w posiadaniu ro
dziny Gołyńskich herbu Prawdzie z po
wiatu ciechanowskiego, której potom
kowie sprawowali urzędy wojewodów 
i kasztelanów. Przełom XV i XVI w. 
przyniósł rozdrobnienie potężnego ma
jątku, lecz pośród licznych właścicieli 
pomniejszych jego części Gołyńscy na
dal mieli Tarchomin razem z rodziną

Wesslów herbu Rogala, która osiadła 
w jego części zwanej Wesel-Tarchomin. 
Wśród członków obu tych możnych ro
dów należałoby szukać fundatora ko
ścioła parafialnego św. Jakuba Apostoła. 
W XVII w. Tarchomin był własnością 
Zaliwskich herbu Junosza, a na począt
ku XVIII w. został zakupiony przez pod
komorzego wielkiego koronnego Fran
ciszka Maksymiliana Ossolińskiego her
bu Topór, aby w 1738 r. przejść w ręce 
jego syna, Józefa Kantego, wojewody 
wołyńskiego. Prawdopodobnie właśnie 
on fundował drewniany dworek, ukryty 
w parku przylegającym do terenu ko
ścioła. Malowniczo usytuowany, pier

wotnie na skarpie wiślanej, obecnie 
przylegający do wału powodziowego 
budynek zamyka od zachodu założenie 
parkowe, a do 1999 r. wieńczył także oś 
ul. Mehoffera (dawniej ul. Kościelna) łą
czącą dawny trakt do Modlina (obecnie 
ul. Modlińska) z zespołem dworskim.

Dworek jest budynkiem parterowym 
o podniesionej kamienno-ceglanej pod
murówce. Wysoka podmurówka, nie
zbędna ze względów praktycznych przy 
ciągłych zmianach stanu wód na Wiśle, 
kryje trzy pomieszczenia piwniczne o ce
glanych sklepieniach kolebkowych. 
Dwór został zbudowany z bali drewnia
nych, a o jego uroku decyduje łamany 

1. Drewniany dworek
2. Klasycystyczna oficyna pałacowa
3. Budynek dla oficjalistów dworskich

(zdjęcia: Marta Lewicka)

dach tzw. polski, w całości kryty gontem. 
Od frontu (elewacja wschodnia) na osi 
znajduje się klasyczny dla architektury 
dworkowej portyk wejściowy o czterech 
drewnianych kolumnach, podtrzymują
cych trójkątny fronton, przekryty dwu
spadowym daszkiem. Tympanon ma ro
zetową dekorację i zwieńczony jest szysz
ką. Poprzedzają go schody umieszczone 
ze względu na podniesiony poziom par
teru. Drzwi pod portykiem ujęte są parą 
okien, a resztę elewacji porządkują dwie 
pary okien na bocznych polach, symetrię 
kompozycji podkreślają też dwa kominy 
na dachu. Od strony walu powodziowe
go jeszcze do 2000 r. znajdowało się do

21



ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

datkowe wejście oraz trzy małe okienka 
po ich lewej stronie, obecnie wszystkie 
otwory są zamurowane. Ostatnio ujed
nolicono również liczbę otworów okien
nych w obu bocznych elewacjach - są tu 
pojedyncze okna w zachodnich narożni
kach (wcześniej na ścianie północnej 
znajdowały się dwa okna narożnikowe). 
Wewnątrz pomieszczenia uszeregowane 
są w dwóch traktach - od frontu dwa du
że pokoje przedzielone sienią, za nimi 
ciąg czterech pomniejszych pokoików. 
Remont i przebudowa budynku trwają 
nadal, lecz pomimo zmian zachowuje on 
swoją „klasyczną” bryłę o zrównoważo
nych proporcjach.

Dla kolejnego właściciela Tarchomi- 
na - senatora Księstwa Warszawskiego 
i Królestwa Polskiego, Tadeusza Mo
stowskiego, w którego rękach majątek 
znalazł się w 1790 r. - dwór stał się nie
wystarczający i za mało reprezentacyjny. 
Miał on zastąpić klasycystyczny pałac 
projektowany przez Szymóna Bogumiła 
Zuga, prawdopodobnie w dalszej fazie 
rozbudowy z dwoma bocznymi oficyna
mi. Nie dokonano jednak tych zmian, 
powstały jedynie stojąca przy dworku 
oficyna pałacowa, zwrócona na połu
dnie oraz dom dla oficjalistów dwor
skich przy wjeździe na teren parku. Wol
no stojący, klasycystyczny budynek ofi
cyny wzniesiony został z cegły na planie 
wydłużonego prostokąta. Częściowo 
podpiwniczony i jednopiętrowy, z ada
ptowanym po 1977 r. dla celów miesz
kalnych poddaszem, nakryty jest cztero
spadowym dachem z dachówką cera
miczną. Dwukondygnacyjne elewacje 

o rytmie okien w skromnych obramowa- 
niach, z zaakcentowanymi osiami przez 
facjatki, zdobione są w partiach partero
wych boniowaniem. Fasada budynku, 
zwrócona na południe, o trzynastu 
osiach, została rozplanowana symetrycz
nie. Środkową partię stanowi trzyosiowy 
wgłębny portyk, wsparty na czterech ko
lumnach toskańskich. Wewnątrz znajdu
je się wejście ujęte profilowaną opaską 
i zwieńczone gzymsem. Portal wraz 
z półkolistym oknem tworzą oś środko
wą między dwoma parami prostokąt
nych okien. Po obu stronach portyku 
rozciągają się pięcioosiowe skrzydła 
boczne, z drzwiami na środkowej osi, 
nad którymi znajdują się balkony na wo
lutowych wspornikach o tralkowych ba
lustradach. W związku z przebudowami 
i adaptacjami wnętrza nie zachowały 
pierwotnego układu i śladów wystroju. 
Za portykiem kryje się hol z klatką scho
dową, od niego biegną amfilady po
mieszczeń, dając wyobrażenie o dawnym 
ich rozplanowaniu. Obecnie oficynę 
zgrabnie połączono szklaną klatką scho
dową z nowym budynkiem Diecezjalne
go Wyższego Seminarium Duchownego, 
wzniesionego na tyłach według projektu 
inż. Leona Klejnerta.

Z tego samego czasu pochodzi bu
dynek dla oficjalistów dworskich. Rów
nież murowany, podpiwniczony, dwu
kondygnacyjny, z mieszkalnym podda
szem, przekryty czterospadowym da
chem i pokryty dachówką ceramiczną. 
Frontem skierowany jest na południe, 
ma pięcioosiową elewację z niskim co
kołem i oknami w prostych obramie

niach, pierwotnie miał dwoje drzwi na 
drugiej i czwartej osi, ale z czasem lewy 
otwór wejściowy zamieniono na okno. 
W połaci dachu, nad elewacją połu
dniową umieszczono trzy facjatki, a na 
pozostałych trzech elewacjach - po jed
nej. W elewacji bocznej na piętrze za
miast okien znajdują się dwie blendy 
w obramieniach. Elewacja północna, 
również pięcioosiową, ożywiona jest 
półkolistą wnęką z figurą Matki Bo
skiej, usytuowaną nad środkowym 
oknem w parterze. Przed nią wzniesio
no współczesny pomnik ku czci bł. Ed
munda Bojanowskiego, założyciela 
zgromadzenia ss. służebniczek, które 
prowadzą w tym budynku przedszkole.

Jedynymi reliktami dawnego parku 
są owalny gazon między dworkiem 
i oficyną oraz prowadząca do niego 
aleja. Przez wiele lat tylko w obrębie 
alei i gazonu dostrzegało się nieliczny 
starodrzew, cały obszar zarośnięty był 
gęsto samosiejkami.

Warto dodać, że w XIX w. właścicie
lem Tarchomina był Paweł Mucharow, 
następnie jego żona, Maria Kalergis, któ
ra w 1881 r. sprzedała majątek Władysła
wowi Kisiel-Kiślańskiemu. Ten warszaw
ski przemysłowiec w 1923 r. przekazał 
dworsko-parkowe założenie Fundacji im. 
Piusa XI. Obecnie teren należy do Kurii 
Warszawskiej. Dzięki przeprowadzonym 
remontom zabytkowe obiekty przetrwa
ły do dzisiaj i warszawski Tarchomin nie 
musi kojarzyć się tylko z blokowiskami 
stawianymi z „wielkiej płyty”.

Marta Lewicka

PAŁAC W MRODZE

O pałacu w Mrodze koto Walewic, otoczonym 
pozostałością skomponowanego w 1922 r. 
przez Stefana Rogowicza parku, który okala rze

ka Mroga - wiadomo niewiele. Równie skąpe są 
informacje o dziejach miejscowości. W XVI w. 
należała do podczaszego łęczyckiego Stanisła
wa Tarnowskiego, a w XVII w. przeszła na wła
sność kasztelana sandomierskiego Stanisława 
Witowskiego, który w 1646 r. sprzedał ją wraz 
z kluczem bielawskim za 150 tys. florenów kasz
telanowi sieradzkiemu M. Bykowskiemu; Mroga 
jakiś czas pozostawała w rękach tej rodziny. Pa
łac powstał zapewne w drugiej ćwierci XIX w., 
choć w jego murach niewątpliwie znajdują się 
fragmenty jakiegoś wcześniejszego obiektu. 
Gruntowna modernizacja i rozbudowa dokona
na została w latach dwudziestych XX w., prowa
dzono ją prawdopodobnie według projektów 
Antoniego Jawornickiego. Przez kilkanaście lat 
Mroga była własnością ministra skarbu, reforma
tora budżetu, Władysława Grabskiego. Pisze 
o tym Halina Ostrowska-Grabska: „Przyznać 
trzeba, że okres premierostwa kosztował Włady

sława Grabskiego Mrogę, piękny majątek sąsia
dujący z Borowem (...) Sprzedał Mrogę na pokry
cie zadłużeń spowodowanych premierostwem”. 
W 1930 r. pałac byt własnością Stanisława Bog
dańskiego, by następnie przejść w ręce Sewery
na Stanilewicza, który był właścicielem do 1945 
r. Po wojnie budynek uległ dewastacji, do czego 
przyczynili się zamieszkujący go „dzicy lokato
rzy”. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. 
gospodarzem został wnuk Seweryna - Marek 
Stanilewicz.

Pałac wzniesiony na planie prostokąta jest 
stosunkowo niewielki i gdyby nie czterokolum- 
nowy portyk toskański w wielkim porządku 
zwieńczony trójkątnym szczytem, zasługiwałby 
raczej na miano dworu. Ma dwie kondygnacje, 
jest częściowo podpiwniczony, przykryty cztero
spadowym blaszanym dachem. Wnętrza, 
o układzie dwutraktowym, nawiązują do klasy
cyzmu; sień i główny salon usytuowano central
nie. Z obu stron do korpusu pałacu przylegają 
parterowe przybudówki: lewa, rozczłonkowana 
półkolistymi blendami, mieściła niegdyś drewut

nię i ogromne kotły na wodę (jeden zachowany), 
zaś w prawej, z zaokrąglonym narożem i arka
dami wspartymi na masywnych kolumnach, 
umieszczono kryty taras, który kiedyś mógł peł
nić funkcję ogrodu zimowego; ponad nim znaj
duje się drugi, obszerny taras z widokiem na za
kole rzeki i okolicę. W pobliżu pałacu stoi muro
wana rządcówka z drugiej połowy XIX w. (wła
sność Leszka Wasiaka), a wśród zabudowań 
gospodarczych z potowy XIX w. obora i spi
chlerz należą do Zakładów Zielarskich „Herba
pol", zaś czworak do Urzędu Gminnego Bielaw.

Witold P. Glinkowski
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Świat peronowych hal
ala peronowa stała się w XIX 
w. jednym z najbardziej cha
rakterystycznych motywów 
architektury, dla której dwo

rzec - według często powtarzanych słów
Teophila Gautiera - był tym, czym kate
dry dla średniowiecza. Relatywne pota
nienie kosztów produkcji stali w ostatniej 
ćwierci XIX w, a także potrzeby związa
ne z rozwojem kolei spowodowały 
wzrost skali tych budowli na tyle znaczą
cy, by skutecznie oddziaływać na wy
obraźnię współczesnych.

Niełatwo sformułować definicję 
hali peronowej. W najszerszym rozu
mieniu może to być każde pomieszcze
nie, w którym urządzone są perony 
i przyległe do nich tory. Odrzucając 
jednak stacje kolei podziemnych 
i dworce nadbudowane piętrowymi 
strukturami, należy przyjąć następują
ce kryterium: o hali peronowej w ro
zumieniu tutaj stosowanym można 
mówić wtedy, gdy zadaszenie nie jest 
wykorzystywane jako strop pod na
stępną kondygnację albo przestrzeń 
publiczną miasta. Ponieważ część da
chów jest otwarta nad torami, zadasze
nie to musi przynajmniej elementami 
konstrukcji obejmować perony i tory.

Najwięcej hal zbudowano na Wyspach 
Brytyjskich - prawdopodobnie było ich 
tam około pięciuset. Były to budowle róż
nej wielkości - od skromnych dachów nad 
jednym peronem bocznym i przyległym 
torem po wielkie konstrukcje mieszczące 
ich dwadzieścia kilka. Dążono do tego, aby 
hale znajdowały się zarówno na dworcach 
końcowych, jak i na węzłowych. W Niem
czech hal peronowych było około dwustu, 
przy czym w większości były to konstruk
cje duże (z wyjątkiem hal wczesnego okre
su rozwoju kolei). We Francji, Szwajcarii 
i Belgii hale były równie liczne, jednak 
w większości zaliczyć je można do budow
li średniej wielkości (zwykle mieściły dwa 
perony). Podobną skalę miały hale włoskie, 
choć było ich dużo mniej. W Hiszpanii 
przeważają nieliczne hale budowane jako 
integralny element dworca czołowego 
w dużych miastach. W Europie Środko
wej i Wschodniej hale, jeśli się zachowały, 
to wyłącznie w kilku stolicach krajów mo
narchii austro-węgierskiej oraz w Mo
skwie i w Petersburgu. Wydaje się, że 

szczególnie władze kolei rosyjskich przy
wiązywały małą wagę do zadaszeń perono
wych, ich brak jest widoczny także dzisiaj.

W Polsce hale były wyjątkiem. Dwie 
najstarsze stanowiły integralny element 
dworców w Poznaniu (na Jeżycach, dwo
rzec drewniany, 1848) oraz w Krakowie 
(prawdopodobnie pierwsze dźwigary żela
zne na dworcu austriackim, 1847). Dwo
rzec poznański zburzono wraz z otwarciem 
Dworca Głównego, dworzec krakowski

1. Bristol, hala pierwszego dworca Temple Meads 
przekryta została dachem drewnianym o rozpiętości 
22 m; dworzec zbudowany w latach 1839-1841 
przez wybitnego twórcę kolei, I. K. Brunela, udato 
się zachować, ostatnio adaptuje się go na halę 
wystawową Brunei Trust - zespołu badań 
i popularyzacji wiedzy o wiktoriańskiej inżynierii

przebudowano, dając mu przekrycie łuko
we (też zresztą zburzone). Trzecia hala, zbu
dowana przez fabrykę Zieleniewskiego 
z trójprzegubowych łuków, powstała na 
nowym dworcu we Lwowie (1905). 
W 1902 r. maleńką halą przekryto jeden 
peron „dworca cesarskiego” w Poznaniu 
(istnieje do dzisiaj, praktycznie opuszczony). 
Po 1945 r. w Polsce znalazła się okazała 
hala wrocławskiego Dworca Głównego 
z 1904 r. (wcześniej hala istniała jeszcze na 
wrocławskim Dworcu Marchijskim) oraz 
mniejsze konstrukcje międzywojenne w Le
gnicy i Bytomiu.

Z architektonicznego punktu widzenia 
układ przestrzenny hal peronowych zależny 
był od dynamiki rozwoju kolei i jej organi
zacji, zapewne także w jakiś sposób od pa

nujących poglądów dotyczących estetyki 
architektonicznej. Tam, gdzie istniała silna 
tradycja dzieła architektury jako jedności 
estetycznej - w krajach kręgu francuskiego, 
germańskiego lub iberyjskiego - hale nawet 
bardzo dużych dworców stanowią zwartą 
całość formalną, nawet jeśli ulegały rozbu
dowie. Sprzyjała temu sama organizacja ko
lei - państwowego monopolu albo fakt, że 
dworcem prawie zawsze zarządzała tylko 
jedna kolej. W krajach o tradycji anglosa
skiej oraz w Holandii więcej znajdzie się 
przypadkowości zarówno w układzie za
daszeń, jak i w zestawieniach formy archi
tektonicznej. Hale kontynentalne częściej 
były elementem przestrzeni reprezentacyj
nej dworca, podczas gdy hale brytyjskie 
miały charakter bardziej utylitarny. Pamię

tać jednak należy, że w tym drugim 
wypadku istniało wiele hal odznacza
jących się wielką finezją konstrukcji 
lub dekoracji i tylko wielka liczba 
tych małych albo dość skromnych 
pozwala na podobne stwierdzenie.

Pierwotną funkcją hali peronowej 
nie była wyłącznie ochrona pasaże
rów, ale w tym samym (jeśli nie więk
szym) stopniu ochrona taboru. Hala 
pierwszego wielkiego dworca węzło
wego w historii kolei - Derby Tri- 
junct z 1840 r. - obejmowała dzie
sięć torów, z których siedem było to
rami odstawczymi bez przyległych 
peronów. Niemal każdy z wielkich 
terminali w dużych miastach miał 
w hali dwa perony po bokach i po 
kilka torów odstawczych między ni

mi. Dopiero pod koniec XIX w. hala pe
ronowa przestała być wozownią - rosnący 
ruch zmusił do urządzania w niej coraz to 
nowych peronów. Ta zmiana funkcji, jak 
również konieczność urządzania bezpiecz
nych peronów, przyniosła pierwszą falę re
zygnacji z hal, szczególnie wczesnych 
drewnianych budowli wznoszonych na 
dworcach krajów austriackich. Proces ten 
nie przeszkodził budowie nowych hal — 
epoka stalowych gigantów właśnie nad
chodziła wraz z upowszechnieniem się sta
li i postępem w statyce. Ich symbolami 
w Europie są jednonawowe hale na lon
dyńskim Saint Pancras, paryskim Austerlitz 
albo wielonawowa na frankfurckim 
Hauptbahnhof. Wielkie hale wielonawowe 
były jednak rzadkością - większość to bu
dowle jednonawowe o rozpiętości od 30 
do 70 m (St Pancras). Stereotypem dużej 
hali peronowej jest wielka kolebka oparta 
na kratownicowych łukach. Takie kon
strukcje były charakterystyczne dla 
dworców brytyjskich i niemieckich. Ale 
nawet wielkie hale - np. w Paryżu - często
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2. Lille - dworzec Flandres zyskał ok. 1910 r. wielką halę 
peronową przekrytą dźwigarem w kształcie tuku wpisanego; 
konstrukcje hal w apogeum rozwoju nie miały osobnych 
podpór - tuki sięgały bezpośrednio podłoża
3. Londyn - dworzec Liverpool Street; w tym miejscu hala 
peronowa została zbudowana w ramach 
przekształcania dworca ok. 1990 r.; rozbudowę 
przeprowadzono w formach historycznych - na pierwszy rzut 
oka nie do odróżnienia od oryginału
4. Preston (Lancashire, Anglia) - hala nie jest 
dodatkiem do dworca, ale sama jest dworcem, 
bardzo skromny pawilon wejściowy stanowi 
właściwie tylko niewielki westybul
5. Newcastle - dworzec ma okazały budynek 
frontowy, ale cale życie toczy się w trójnawowej 
hali, położenie na luku dodaje jej charakteru, 
podobnie jak zachowana wiktoriańska kładka
6. Praga - dworzec Masaryka w końcu lat 
sześćdziesiątych XIX w.; żelazna elewacja hali 
pojawiła się w ulicznej elewacji dworca jako 
przedłużenie starej hali z 1848 r.; ponieważ powtarza 
ono jej układ, więc można uznać, że jest to jedna
z najstarszych hal peronowych zachowanych
w Europie

(zdjęcia: Jacek Wesołowski)

przekrywano dachem dwuspadowym na 
trójkątnych dźwigarach. Ale były też hale 
z dachem pilastym, popularne zwłaszcza 
w Brytanii (np. Londyn Waterloo) albo 
hale z prostokątnych ram, których kilka 
powstało przede wszystkim w Niemczech 
(np. Dusseldorf Hbf.). Z czasem konstruk
cje robiły się coraz niższe, choć nadal były 
łukowe, np. z charakterystycznymi szczeli
nami ponad torem dla usuwania dymu pa
rowozowego. Wciąż jednak budowano ha
le wyjątkowej wielkości, jak tradycyjny łu
kowy Centrale w Mediolanie albo płasko- 
dachy Zoologischer Garten w Berlinie.

Pod koniec XIX w. podjęto dyskusję 
o tym, czy ochronę przed pogodą powinna 
dawać hala, czy też wystarczą wiaty na pe
ronach. Konstrukcje hal, narażone na dym 
parowozowy, okazały się nie tylko kosz
towne w budowie, ale i w utrzymaniu. 
Jednocześnie finezja formy peronowych za
daszeń - przeszklonych brytyjskich, orna
mentalnych włoskich czy też drewnianych 
niemieckich - pozwalała widzieć w nich 
wystarczająco atrakcyjny ekwiwalent archi
tektoniczny.

Gdzieniegdzie rozbudowa dworców 
stała się dla hal głównym zagrożeniem.

Tam, gdzie nie było do dyspozycji wiel
kich środków na monumentalne zadasze
nia nowych peronów, wyposażano je tyl
ko w proste wiaty, a hale zamieniano 
w przestrzenie dla pieszych albo zupeł
nie je rozbierano, szczególnie jeśli - jak 
w Krakowie - dworzec był przelotowy. 
Nie wydaje się, żeby względy użytkowe 
odgrywały rzeczywiście rolę zasadniczą - 
prędzej decydowała architektoniczna 
moda, której uległy zarządy kolei. 
W Zurychu jeszcze w latach dwudzie
stych XX w. powstała wielonawowa hala 
bezpośrednio za dawnym budynkiem 
dworca, a starą przekształcono na gigan
tyczny hol. W analogicznej sytuacji na 
dworcu Porta Nuova w niezbyt odle
głym Turynie nowe perony otrzymały 
wiaty, luk starej hali zdemontowano, 
a jej przestronne wnętrze w większości 
zabudowano. Moda ta nie oznaczała nie
chęci do monumentalizmu, ale niechęć 
do ukrywania pociągów w kosztownych 
budowlach. Wskazują na to bezhalowe 
dworce amerykańskie ostatniej generacji,

w których nie szczędzono środków na 
olbrzymie budynki recepcyjne.

Odejście od hal peronowych było pro
cesem bardzo złożonym. We Włoszech 
i w Belgii modernizacja dworców ozna
czała wprowadzenie kubicznych kon
strukcji żelbetowych - z hal nie zachowa
ło się tam prawie nic. We Francji jednak 
próbowano budować hale żelbetowe 
(Reims, Hawr, Cherbourg), podobnie 
w Londynie w żelbecie zbudowano dwie 
hale ponad peronami dwóch końcowych 
stacji metra (Uxbridge i Cockfosters). 
Natomiast Niemcy budowali żelazne hale 
jeszcze w okresie międzywojennym (np. 
w Moguncji, Frankfurcie nad Odrą, Le
gnicy), a po wojnie podjęli odbudowę 
większości najokazalszych, a nawet budo

wę hal w nowych formach (Mona
chium). Podobną postawę reprezentowali 
Holendrzy (Amsterdam Amstel oraz Til
burg i Schiedam - dwie nowoczesne kon
strukcje z lat sześćdziesiątych XX w.). 
Mimo to hal ubywało. W Anglii związa
ne to było m.in. z kasacjami kolei w la
tach 1960-1980. Ale najbardziej liczyły 
się koszty utrzymania (kolej przestawała 
przynosić zyski), konieczność remontów 
konstrukcji zniszczonych przez dym paro
wozowy oraz w równym stopniu panują
ca doktryna modernizmu. Zgodnie z nią 
hala peronowa nie była konieczna do 
funkcjonowania dworca - była raczej 
symbolem dziewiętnastowiecznego for
malizmu. Jeśli dom miał być maszyną, to 
tym bardziej mógł nią być dworzec. 
W dużych miastach hale nieraz padały 
ofiarą nadbudowy dworców - pasażero
wie mieli wprawdzie nadal zadaszenie, ale 
miało ono raczej charakter piwnicznego 
stropu niż wielkiej, świetlistej arkady.

Trzeba było półwiecza, żeby nastąpiła 
zmiana postaw estetycznych. Architektura 
na powrót ma wyrażać funkcję, a nie tylko 
ją wypełniać. Mówi się więc o „odbywa
niu” podróży oraz o jej „przeżywaniu”. 
Co więcej: kolej znajduje dzisiaj coraz 
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większe uznanie jako proekologiczny śro
dek transportu, staje się też istotnym bene
ficjentem postępu technicznego. W ciągu 
ostatniej dekady powstało wiele nowych 
dworców, w których hale stały się inte
gralnymi elementami zespołów; motyw 
hali peronowej często przenosi się też na 
przystanki kolei miejskich.

Mimo pogromu hal peronowych 
w XX w., zachowało się ich do dzisiaj 
w Europie około dwustu - i to zwykle 
tych najważniejszych, najbardziej okaza
łych. Wyjątkowo frapującym przykładem 
renowacji historycznej hali była przebudo
wa londyńskiej Liverpool Street Station, 
dokonana w końcu lat osiemdziesiątych 
XX w. Po pierwsze, udało się uratować 
przed wyburzeniem najbardziej warto
ściową część hali peronowej, po drugie ar
chitekci podjęli zadanie przekształcenia 
układu dworca, który kiedyś był zagma
twany i niefunkcjonalny. Wymagało to 
m.in. powiększenia powierzchni hali, któ
rego dokonano w formach naśladujących 
historyczne. Powstała w ten sposób ja
kość rzuca nowe światło na to, czym ma 
być architektura zabytkowa w konsump
cyjnym świecie - nie chodzi o „prawdę 
historyczną”, ale o funkcjonalność 
i atrakcyjną formę.

Dla jednych hala - to po prostu mniej 
lub bardziej śmiała konstrukcja, dla in
nych jest to problem wydatków na 
wieczną konserwację. Jeszcze inni będą 
pławić się w żelaznym klimacie wielkiej 
przestrzeni, będą doszukiwać się archi
tektonicznych smaczków w niby racjo
nalnych konstrukcjach i zaskakujących 
zestawieniach. To wszystko sprawia, że 
hala jest nadal integralnym elementem 
kolejowych przeżyć w większości kra
jów Europy Zachodniej. Ryk silników 
ruszających pociągów spalinowych odbi
ja się od szklanych łuków Paddington, 
a mgły ich dymów snują się gdzieś u gó
ry, póki zupełnie nie znikną. Wielkie no
sy lokomotyw TGV prężą się pod koron
ką żelaznych dźwigarów i wysmukłych 
słupów Gate du Nord. Potężny luk ko- 
lońskiego Hauptbahnhofu nadal drzemie 
obok wspaniałej katedry. Mały i zabaw
ny daszek na prowincjonalnej stacyjce 
Nine w północnej Portugalii rzuca upra
gniony cień tym, którzy przesiadają się 
do historycznej Bragi. A kawa na pero
nie dworca w Newcastle w zakrzywio
nej nawie hali - najstarszej zachowanej 
z tych naprawdę wielkich - smakuje jak
by inaczej niż w kameralnym dworco
wym barze...

Jacek Wesołowski

Powstańcze monety
ok 1830 zapowiadał się fatal
nie dla Królestwa Polskiego. 
Zły stan zbiorów, drożyzna, 
zmniejszenie eksportu sukna

wzrost cen i bezrobocie zapowiadały fer
ment wśród biedoty. W lipcu w Paryżu wy
buchła rewolucja, a miesiąc później rozpo
częło się powstanie Belgów przeciw Holen
drom. Rozchodzące się pogłoski, że armia 
polska będzie wykorzystana do tłumienia 
rewolucji na Zachodzie, siały niepokój 
wśród społeczeństwa. W tych warunkach 
dojrzewał spisek Wysockiego. Wieczorem 
29 listopada wybuchło powstanie, w grud
niu 1930 r. objął dyktaturę Józef Chłopic- 
ki. Wzrost patriotycznych nastrojów społe
czeństwa zmusił Sejm do uznania powsta
nia za narodowe, a 25 stycznia jednomyśl
nie powzięto uchwałę o detronizacji noszą
cego tytuł króla polskiego Mikołaja I.

Decyzja ta spowodowała zmiany iko
nograficzne dostosowanych do ustroju po
litycznego monet, które w okresie autono
mii, czyli przed wybuchem powstania, opa
trzone były popiersiem „króla polskiego” - 
cesarza Rosji oraz dwugłowym orłem cesar
stwa z ortem polskim na jego piersiach. Już 
10 lutego 1831 r. dyrektor mennicy otrzy
mał polecenie wykonania nowych stempli 
menniczych, a od marca mennica warszaw
ska biła nowe monety z godłem rządu po
wstańczego: dwupolową tarczą z Orłem 
i Pogonią na awersie i znakiem wartości na 
rewersie. Monety miały następujące warto
ści: 3 grosze z miedzi, 10 groszy bite w sła
bym srebrze oraz srebrne 2 i 5 zł. Na obrze
żu monet pięciozłotowych umieszczono 
napis „Boże zbaw Polskę”; nazwa Króle
stwo Polskie nie została zmieniona. Menni
ca warszawska biła również złotego dukata 
wzorowanego na dukacie holenderskim, 
uznawanego powszechnie na międzynaro
dowym rynku pieniężnym. Monety te, emi
towane przez czterokrotnie zmieniające się 
rządy powstańcze, są jedynym pieniądzem 
suwerennej państwowości polskiej w XIX 
w. - pierwszym po 1795 r. i ostatnim przed 
1918 r.

Niewiele polskich monet doczekało się 
opisu poetyckiego. Jedną z nich jest srebr
na powstańcza dwuzłotówka. Znany poeta 
z okresu romantyzmu Wincenty Pol, żoł
nierz powstania listopadowego, walczący 
w korpusach generałów Giełguda i Chła
powskiego, w 1833 r. wydał zbiór wierszy 
pt. Pieśni Janusza. W wierszu Dziad z Koro-

i produktów górniczo-hutniczych - wróży
ły ciężkie czasy. Spowodowany tym stanem

1.2. Awers (1) i rewers (2) monety 
o wartości 2 zl
3. Moneta noszona jako wisiorek

ny, którego akcję umieścił przed wybu
chem powstania na Litwie, pisze:

„Na znak, że was sobie ważę 
To i ja wam coś pokażę, 
Czasem cacko ma i stary 
Rzeki i dobył pieniądz z pasa- 
A czy znacie pieniądz taki? 
Taki pieniądz byt za Sasa 
Patrzcie dobrze na te znaki! 
To dwa złote nowe, nasze, 
Aż je lubo trzymać w dłoni! 
Patrzcie to jest znak pogoni, 
A to polskie bujne ptaszę 
Ptak już wzleciał nad Koronę 
Górnie wzleciał! lecz pogoni 
Coś nie widać na tej błoni 
Litwa sobie drzema pono"

Po kapitulacji Warszawy 9 września 1831 
r. i opuszczeniu granic Królestwa Polskiego 
przez Sejm i Rząd Narodowy powstanie chy
liło się ku upadkowi. Utworzony przez wła
dze carskie Rząd Tymczasowy zaczął ściągać 
z rynku pieniądze powstańcze za pośred
nictwem kas skarbowych, do których lud
ność wpłacała podatki. W ten sposób w la
tach 1832-1838 wycofano z obiegu i przeto
piono około 45% niechcianych i drażnią
cych Rosję monet z Orłem i Pogonią.

Monety Rządu Narodowego rozpoczę
ły jednak po powstaniu nowe życie - jako 
pamiątka narodowego powstania. Przecho
wywane przez ludzi, w znacznej liczbie 
przetrwały do czasów obecnych, mimo że 
władze carskie wydały na nie wyrok skazu
jący na zagładę. Karierę zrobiła zgrabna 
i nieduża dwuzłotówka. Często noszono ją 
z dolutowanym uszkiem jako medal zawie
szony na biało-czerwonej wstążce, służyła 
też do wykonywania biżuterii patriotycz
nej, bransolet, spinek do mankietów, wi
siorków przy zegarkach. Najczęściej luto
wano ją do tabakierek lub wykonywano 
z niej dna srebrnych kubków z napisami 
„Boże zbaw Polskę” i „Pamiątka 1831 r.”. 
Pamiątki te przechodziły z pokolenia na 
pokolenie, podtrzymując wolę walki o nie
podległość.

Tadeusz Loster
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Kolejowe imperium
ednym z podstawowych pro
blemów odrodzonego po 
pierwszej wojnie światowej 
państwa polskiego była odbu

dowa i ujednolicenie systemu komunikacji 
kolejowej, stanowiącej wówczas podsta
wowy środek transportu. Tereny dawnych 
zaborów austriackiego i pruskiego stoso
wały powszechną w Europie szerokość to
rów (1435 mm) o rodowodzie angielskim, 
natomiast na obszarze zaboru rosyjskiego 
obowiązywały wzory amerykańskie z szer

szymi torami (1524 mm). Radykalnej 
zmianie uległa również rola Warszawy - 
obok zachowania funkcji stacji przesiadko
wej musiała stać się centralnym węzłem 
komunikacyjnym (m.in. nie było wówczas 
bezpośrednich połączeń z Poznaniem, 
Gdańskiem i Lwowem). Zadania te miało 
realizować powołane Ministerstwo Kolei 
Żelaznych, przekształcone później w Mi
nisterstwo Komunikacji. Wymagało to od
powiedniej liczby wykwalifikowanych 
pracowników i zapewnienia im mieszkań 
gwarantujących stabilność kadry. Naj
prawdopodobniej już w 1920 r. podjęto 
decyzję o budowie zespołu mieszkalnego 
na własnym terenie, na narożniku ulic Tar
gowej i Białostockiej, zajętym częściowo 
przez magazyny towarowe i tory postojo
we dawnego dworca Petersburskiego, zli
kwidowanego w 1919 r. Do 1923 r. 
wzniesiono trójskrzydłowy zespół cztero
piętrowych bloków mieszkalnych o ukła
dzie podkowy otwartej do ul. Targowej, 
odgrodzonej od chodnika murem z para
mi arkad i centralnym, parterowym pawi
lonem, mieszczącym ochronkę dla dzieci 
pracowników PKP. Nieznany jest autor te
go projektu, a czas ukończenia prac po
twierdza data „1923” znajdująca się pod 
stylizowanym monogramem „M K Z” 

(Ministerstwo Kolei Żelaznych), zachowa
na na koszowej, kutej balustradzie balko
nów od ulic Targowej i Białostockiej.

Wzrastająca liczba pracowników zre
organizowanego Ministerstwa Komuni
kacji podyktowała konieczność rozbudo
wy tego zespołu. W listopadzie 1926 r. 
nastąpiło zatwierdzenie projektu, autor
stwa Henryka Gaya, w formie trzech 
czteropiętrowych skrzydeł „... jako dobu
dowy do istniejących czteropiętrowych 
domów dla urzędników Min. Komunikacji 

na posesji położonej przy ul. Targowej Nr 
70 w Warszawie...” Projekt ten (oryginał 
w Arch. Akt Nowych w Warszawie) uzy
skał również zatwierdzenie Ministerstwa 
Robót Publicznych 7 grudnia 1926 (Nr 
VIIIA - 1348) „... z warunkiem skasowa
nia tarasu nad oficyną II - gą..." Nowe 
skrzydła wytyczono w kierunku północ
nym, na przedłużeniu starszych, wzdłuż 
ul. Białostockiej, terenów dworca Wileń
skiego i wewnętrznego podwórza. W ce
lu uzyskania miejsca pod budowę skróco
no magazyn kolejowy i trzy tory postojo
we oraz rozebrano budynek wagi towaro
wej. Prace ukończono zapewne w 1928 
r., uzyskując w sumie 148 mieszkań 2- 
4 pokojowych dostępnych z 10 klatek 
schodowych oraz własne przedszkole 
z mieszkaniem dozorcy na poddaszu. Ja
ko podstawowego materiału użyto cegły 
murowanej na zaprawie wapiennej, po
szczególne kondygnacje rozdzielono 
ognioodpornymi stropami Kleina na bel
kach stalowych. Komunikację pomiędzy 
dwoma podwórzami zapewniały dwie 
sklepione sienie przejazdowe, umieszczo
ne w narożnikach starszej części. Wszyst
kie wejścia do klatek schodowych dostęp
ne były jedynie od wewnętrznych po
dwórzy, w płaskich ryzalitach z półokrą

głymi wnękami w części starszej, zaś 
w części nowszej w lekko wysuniętych 
uskokach. Poszczególne skrzydła o ukła
dzie wieloosiowym były dwutraktowe 
o powtarzającym się module rozplanowa
nia mieszkań na poszczególnych kondy
gnacjach, oświetlonych oknami umiesz
czonymi w ścianach zewnętrznych, z wy
odrębnionymi już pionami sanitariatów 
w poszczególnych mieszkaniach oraz 
osobnymi spiżarniami przy kuchniach. 
Wysoki mur zamykający tylne podwórko 

umożliwiał dojście do zespołu jedy
nie od ul. Targowej przez pary pół
kolistych arkad flankujących środ
kowy pawilon. Czteroosiowe ele
wacje szczytowe od ul. Targowej 
podzielono pilastrami, a na pierw
szym piętrze wprowadzono ozdob
ne balkony z kutymi, koszowymi 
kratami. Zamknięcia elewacji bocz
nych tej części podkreślono rów
nież podziałem pilastrowym i trój
kątnymi tympanonami z okulusa- 
mi. Nad portalami wejściowymi do 
klatek schodowych umieszczono 
płaskorzeźby siedzącego lwa, skrzy
dlatego smoka i płynącego żaglow

ca, a nad wejściem do ochronki - putta 
wśród kwiatów. Dekoracja późniejszych 
skrzydeł jest skromniejsza i ogranicza się 
do zaakcentowania narożników bonio- 
wanymi pilastrami oraz prostych, trójkąt
nych przyczółków na osiach.

Do 1939 r., jak informuje zachowane 
obramienie listy lokatorów, mieściły się tu 
mieszkania pracowników Ministerstwa 
Komunikacji, w okresie okupacji pracow
ników niemieckiej Kolei Wschodniej, a po 
wojnie pracowników Warszawskiej Dy
rekcji PKR Wtedy też zapewne zlikwido
wano przedszkole i zlokalizowano aptekę 
PKR Poza niewielkimi pracami remonto
wymi ceramicznego pokrycia dachowego, 
rynien i rur spustowych, wymiany ogrze
wania piecowego na c. o. oraz moderniza
cji instalacji wodno-kanalizacyjnej, zespół 
ten przetrwał do chwili obecnej w niemal 
niezmienionej formie i należy do najcen
niejszych zespołów architektonicznych 
Warszawy z okresu międzywojennego, ja
ko przykład funkcjonalnie zaprojektowa
nego i wtedy bardzo nowoczesnego, jed
nego z pierwszych kompleksów mieszkal
nych w Warszawie. Użycie form neobaro- 
kowych w starszym zespole, później klasy- 
cyzujących projektu H. Gaya w dekoracji 
elewacji, nawet wprowadzenie stylu
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1. Widok zespotu 
mieszkalnego 
od strony
ul. Targowej
2. Widok skrzydła 
dostawionego 
przez H. Gaya
od ul. Białostockiej
3. Widok dawnej 
ochronki
od strony 
ul. Targowej

dworkowego do pawilonu, odpowiadało 
ówczesnym prądom w architekturze pol
skiej oraz poszukiwaniom stylu narodo
wego. Być może precyzyjne ustalenie dat 
powstania zespołu ułatwi w przyszłości 
odnalezienie autora starszej części.

Równie ważnym zadaniem dla War
szawskiej Dyrekcji Okręgowej PKP była 
sprawa stworzenia jednej wspólnej siedziby 
w miejsce rozrzuconych kilku budynków. 
Na własnym terenie po północnej stronie 
wytyczonej w 1919 r. ul. Zygmuntowskiej 
(ob. al. „Solidarności”), ograniczonym uli
cami Targową i Inżynierską, podjęto decy
zję budowy nowego gmachu. Należy do
dać, że w połowie XIX w. stały tu karczma, 
kuźnia i dwa drewniane domy Jana Dem- 
bego, a w 1861 r. Towarzystwo Dróg Żela
znych zlokalizowało tu stację końcową ko
lei petersburskiej z budynkiem dworco
wym. Przed dworcem powstał plac i pętla 
tramwaju konnego, zapewniającego po
dróżnym możliwość dojazdu do dworca 
kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Po zgroma

dzeniu funduszy w 1927 r. opracowanie 
projektu nowego gmachu powierzono 
prof. Marianowi Lalewiczowi, planując 
utworzenie dwóch równoległych komplek
sów budynków po obu stronach ul. Zyg
muntowskiej, ale w czasie kryzysu finanso
wego ukończono tylko jeden, dodając dwa 
budynki mieszkalne. Prace rozpoczęto 
w 1928 r. od dwóch budynków mieszkal
nych przy narożniku z ul. Inżynierską. Bu
dowa postępowała bardzo szybko i w poło
wie 1929 r. wszystkie siedem budynków 
znajdowało się pod dachem. Całość prac 
ukończono w lipcu 1931 r.

Zgodnie z projektem M. Lalewicza ze
spół składał się z siedmiu budynków: pię
ciu biurowych i dwóch wolno stojących 
mieszkalnych. Zewnętrzne budynki biu
rowe, pięciokondygnacyjne, mają iden
tyczne rozplanowanie w formie długiego 
prostokąta, dwu- i póltraktowego z we
wnętrznym korytarzem komunikacyjnym, 
pokojami biurowymi i własną klatką scho
dową. Krótkie, prostopadłe galerie łączą 

POMNIKI TECHNIKI

Eksponowanie w miejscach publicznych 
zabytków techniki nie należy do rzadko
ści. Na niektórych stacjach PKP stoją zabyt

kowe parowozy, każda szanująca się jed
nostka straży pożarnej (zwłaszcza ochotni
czej) ma przed remizą konną sikawkę z XIX 
w. Niektóre firmy z tzw. tradycjami ustawiają 
przed głównym wejściem swoje dawne wy
roby, np. przed poznańskimi zakładami H. 
Cegielskiego stoi lokomobila z XIX w. Dwa 
inne obiekty znajdujące się w Poznaniu nie 
są typowe. W latach siedemdziesiątych XX w. 
przed budynkiem Instytutu Obróbki Plastycz
nej ustawiono odkuwkę walu korbowego 
przypominającą abstrakcyjną rzeźbę. Upa
miętnia ona opracowaną przez prof. Tade
usza Ruta nową metodę kucia walów korbo
wych, która w tamtych czasach była rewela
cją na skalę światową. Z tym pomnikiem my
śli technicznej wiąże się anegdota. Otóż 30 
lat temu, gdy odkuwka stała w tym miejscu 
od niedawna i była lepiej niż obecnie wi
doczna, zawita! do Poznania pewien rzeź
biarz z Francji i zwiedzał miasto w towarzy

stwie jednego z poznańskich plastyków. Gdy 
przejeżdżali obok Instytutu, francuski gość 
zapytał, kto jest autorem tego pięknego dzie
ła. Poznaniak odpowiedział: „pojęcia nie 
mam, gdyby to byt któryś z naszych rzeźbia
rzy, to bym wiedział, więc z pewnością - jak 
zwykle - ktoś z Warszawy"...

Drugi obiekt zdobi miasto od września 
2001 r. Jest to ponadstuletnia prasa cierna 
ustawiona przez właściciela znanej, istniejącej 
od 1840 r. poznańskiej firmy jubilerskiej „W. 
Kruk" przed siedzibą zakładu. Przyczynę wy
eksponowania urządzenia wyjaśnia napis na 
tabliczce: „Dla upamiętnienia 160. rocznicy 
nieprzerwanego istnienia firmy W. Kruk jako 
przykład wielkopolskiej przedsiębiorczości 
i gospodarności. Prasa cierna od końca XIX w. 
do roku 1989 służyła ponad 4 pokoleniom mi
strzów firmy W. Kruk do produkcji najbardziej 
misternych wzorów jubilerskich". Jest to zatem 
pomnik nie tyle techniki, co solidnego poznań
skiego rzemiosła i tradycji pracy organicznej. 
Dodajmy jeszcze, że na korpusie prasy znaj
duje się tabliczka znamionowa z danymi wy

je z budynkiem centralnym, siedmiokon- 
dygnacyjnym, również prostokątnym z ry
zalitem od strony północno-zachodniej, 
wyznaczającym elewację frontową od 
strony ul. Wileńskiej. Mieści on zespół du
żych gabinetów i sal konferencyjnych, po 
bokach po dwie, czterobiegowe (wokół 
szybów windowych) klatki schodowe, ho
le wejściowe, szatnie i bufety. Krótsze bo
ki całego założenia zamykają portyki 
z dwoma rzędami doryckich kolumnad, 
dłuższe zaś ogrodzono kutymi kratami. 
Konstrukcję budynku stanowi szkielet że- 
lazobetonowy wypełniony cegłą. Główne 
prace budowlane zrealizowała firma „Fr. 
Marten i Ad. Daab” przy współpracy kil
kunastu innych podwykonawców. Tak 
funkcjonalnie zaprojektowany budynek 
zapewnia! miejsce dla 1200 pracowników 
i był wyposażony dodatkowo w wentyla
cję wyciągową oraz cztery ośmioosobowe 
windy. Plany budynków mieszkalnych, 
przeznaczonych dla wyższych urzędników 
ministerstwa, zbliżone są do litery „C” ze 
skróconymi ramionami bocznymi. Układ 
dwutraktowy zapewniał po dwa obszerne 
(4-6 pokoi) mieszkania z wydzielonymi 
łazienkami i sanitariatami.

W okresie okupacji budynek służył 
Dyrekcji Niemieckich Kolei Wschodnich 
(Deutsche Ost Bahn). Ocalał w trakcie 
powstania warszawskiego i wyzwalania 
stolicy, a od września 1945 r. mieścił 
Prezydium Rady Ministrów i licznych 
ministerstw ówczesnego Rządu Jedności 
Narodowej. Po opuszczeniu budynku 
przez resorty rządowe w 1946 r. powró
cił do dawnej funkcji siedziby Centralnej 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwo
wych, którą pełni do chwili obecnej.

1.2. Odkuwka wału korbowego (1)
i prasa cierna (2)

(zdjęcia: Aleksander Stukowski)

twórcy: „Werkzeugmaschinenfabrik L. Schuler 
- Goppingen (Wuttenberg)”. Firma L. Schuler 
także istnieje do dzisiaj, nowoczesne prasy jej 
produkcji pracują m.in. w warszawskiej Menni
cy Państwowej.

Aleksander Stukowski
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ne filarami tworzącymi płytkie wnęki. Do 
filarów dostawiono kanelowane pilastry 
z jońskimi kapitelami, podtrzymującymi 
belkowanie z fryzem kostkowym. Salę 
nakrywa bogaty strop kasetonowy, po
dzielony na 45 pól wypełnionych dwoma 
rodzajami polichromowanych rozet, 
a podział ten powtórzony jest przez dwu- 
barwny układ tafli mozaikowej podłogi. 
Do sali prowadzi dwoje drewnianych 
drzwi - płycinowych, intarsjowanych, 
ozdobionych ośmioma rozetami i nad- 
prożem z profilowanym gzymsem. 
Oświetla ją pięć prostokątnych okien 
oraz dwa, częściowo uszkodzone mosięż
ne świeczniki. Przed salą znajduje się foyer 
również z pierwotnym wystrojem: szkla
ną ścianką ekranową, taflową posadzką 
intarsjowaną dwubarwnym drewnem 
i sześciobocznymi, mosiężnymi oprawa
mi kasetonowymi oświetlenia z ażuro-

blica z napisem DYREKCJA OKRĘGO
WA KOLEI PAŃSTWOWYCH - WAR
SZAWA. Na zewnątrz, w oknach niskiego 
parteru, zachowały się pierwotne kute 
kraty z emblematem „DWKP”, a w port- 
fenetrach pierwszego piętra żeliwne balu
strady z rozetkami. Przetrwały również 
ozdobne, kute kraty ogrodzenia obu środ
kowych dziedzińców i między kolumnami 
portyków. Współczesna tablica informuje 
o siedzibie rządu w 1945 r.

Cztery budynki zewnętrzne i obydwa 
mieszkalne noszą wyraźne cechy architek
tury nawiązującej do klasycyzmu podykto
wanego petersburską przeszłością Mariana 
Lalewicza, natomiast zróżnicowany wyso
kością budynek środkowy, z ryzalitem od 
ul. Wileńskiej i poprzedzony reprezenta
cyjnym podjazdem, ma formy bardziej 
współczesne, o zdecydowanym pionowym 
podziale elewacji. Być może była to nie-

4. Środkowy portal wejściowy w części 
starszej
5. Budynek Warszawskiej Dyrekcji 
Okręgowej PKP od strony ul. Targowej
6. Dorycka kolumnada zamykająca 
skrzydło północne
7. Wnętrze Sali Konferencyjnej
w gmachu głównym
8. Jedne z zachowanych drzwi
do gabinetów dyrektorskich

(zdjęcia: Józef Pilch)

Część reprezentacyjnych niegdyś 
wnętrz w wyniku nieprzemyślanych ada
ptacji i modernizacji utraciła swój pier
wotny charakter, szczególnie w czterech 
budynkach zewnętrznych, gdzie m.in. po 
zamalowaniu lakierem szlachetnej dębo
wej stolarki i przeszklonych pierwotnie 
drzwi do pokoi biurowych, równocześnie 
oświetlających korytarze komunikacyjne, 
te ostatnie obniżono o 45 cm, wprowa
dzając prefabrykowane podsufitki i rastry 
świetlne, a podłogi z klepki dębowej po
kryto wykładzinami z PCV Stosunkowo 
najlepiej przetrwało pierwotne wyposaże
nie wnętrz w budynku centralnym. Przy
kładem może być Sala Konferencyjna, 
mająca plan prostokąta i ściany rozdzielo-

wym symbolem PKP. Wystrój przetrwał 
również w obu pionach komunikacyj
nych, w klatkach schodowych z kutymi 
balustradami i oszklonymi szybami dźwi
gów osobowych (dotychczas wymienio
no jedynie klatki i drzwi wejściowe do 
wind), z marmurową wykładziną ścian 
oraz częściowo zachowanymi oprawami 
oświetleniowymi. Zachowała się pier
wotna stolarka drzwi i okien, pokryta 
niestety wieloma warstwami lakieru olej
nego. Nad wejściem północno-wschod
nim znajduje się oryginalna brązowa ta- 

śmiała próba nawiązania do powstającego 
nieomal równocześnie gmachu Minister
stwa Komunikacji przy ul. T. Chałubiń
skiego (1928-1931) zaprojektowanego 
przez Rudolfa Swierczyńskiego. Niezależ
nie od zmieniających się ocen wartości ar
tystycznej poszczególnych epok i stylów 
w architekturze, obydwa prezentowane tu 
zespoły należą do grupy najwartościow
szych zabytków Warszawy zachowanych 
w stosunkowo dobrym stanie.

Józef Pilch
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Zabytki na Antarktydzie
ajstarszym zabytkom An
tarktyki grozi zniszczenie 
spowodowane postępują
cym ociepleniem klimatu. 

Kapryśne gorące lato i topniejące po
kłady śniegu, które prawie od stu lat 
osłaniały je, teraz mogą być przyczy
ną całkowitego rozkładu, np. histo
rycznych schronisk polarników. 
W tej sytuacji rozpoczęła się między
narodowa akcja ratownicza na An
tarktydzie.

Australijscy badacze polarni 
i uczeni zamierzają poddać zabiegom 
konserwatorskim drewniany budynek 
zwany chatką Douglasa Mawsona, 
służący pierwszej wyprawie antark- 
tycznej w 1912 r. Z kolei w Nowej 
Zelandii podjęto inicjatywę zabezpie
czenia chat pozostawionych przez 
sławnych badaczy Antarktydy z po
czątku XX w. - Roberta Scotta, Erne
sta Shackeltona i Carstona Borche- 
vinka. W ostatnich latach, na skutek 
pogarszających się warunków pogo
dowych, uległy one nagłej degradacji. 
Polska ma tam również swoje zabytki 
związane z działalnością dwóch stacji 
polarnych - im. Antoniego Dobro-

Na Antarktydzie - lodowym bez
ludnym kontynencie, odkrytym niecałe 
dwieście lat temu - zachowały się ślady 
dokumentujące prowadzone tam od 
początku XX w. systematyczne bada
nia. Ślady te uznane zostały przez UNE
SCO za dziedzictwo kulturalne ludzko
ści. Międzynarodowy Komitet Badań 
Naukowych Antarktydy, w skład które
go wchodzi również Polska, sporządzi! 
listę pamiątkowych obiektów podlega
jących szczególnej ochronie.

Do zabytków Antarktydy należą 
kamienne obeliski i pamiątkowe tabli
ce w miejscach lądowania ekspedycji 
Amundsena, Scotta, Mawsona, Larse- 
na, Charcota, Nordensjoelda, a także

1. Widok na Zatokę Admiralicji, w głębi latarnia morska
2. Zegar słoneczny przy brazylijskiej stacji„Ferraz”
3. Groby polarników nad Zatoką Admiralicji
4. Polska stacja im. Henryka Arctowskiego

wolskiego w Oazie Bungera we 
wschodniej Antarktydzie oraz im. 
Henryka Arctowskiego na Wyspie 
Króla Jerzego w zachodniej Antarkty
ce. Oba te obiekty wymagają staran
nego zabezpieczenia. 

domy i pozostałości obozowisk, które 
służyły wyprawom Amundsena, Scot
ta, Shackeltona. Za godny zaintereso
wania uznany został budynek radziec
kiej stacji polarnej „Biegun Niedostęp
ności” z popiersiem Lenina oraz tabli

cą upamiętniającą dotarcie człowieka 
do najbardziej niedostępnego punktu 
Antarktydy w 1958 r. Inny interesu
jący pomnik stanowi amerykańska ba
za polarna z okresu międzywojenne
go „Little America”. Osobną grupę
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zabytków stanowią groby zmarłych 
polarników - uczestników tragicznie 
zakończonych ekspedycji w końcu 
XIX i na początku XX w., a także 
ofiar śmiertelnych wypadków, jakie 
zdarzają się współcześnie na tym nie
gościnnym dla człowieka kontynen
cie. Zachowano też dawny sprzęt 
zdobywców tego kontynentu - samo
loty wykorzystywane przez amery
kańskich badaczy w okresie między
wojennym, pojazdy terenowe używa
ne przez pierwsze radzieckie ekspedy
cje antarktyczne, np. ciągnik gąsieni
cowy używany przez ekspedycję, któ
ra w 1956 r. założyła stację polarną 
„Wostok”.

uczeni pojawili się na Antarktydzie 
w czasie Międzynarodowego Roku 
Geofizycznego (1957-1959). Dwadzie
ścia lat później, w 1977 r. uruchomili 
stację polarną im. Henryka Arctow- 
skiego na Wyspie Króla Jerzego, roz
poczynając systematyczne polskie ba
dania naukowe. Z tym wydarzeniem 
wiąże się polski zabytek - jest nim ta
blica pamiątkowa na przylądku Tho
masa na Wyspie Króla Jerzego poświę
cona pierwszej wyprawie antarktycznej 
PAN w latach 1976-1977, która założy
ła stację polarną im. H. Arctowskiego.

Na listę zabytków zgłoszono także 
obiekty znajdujące się na terenie pol
skiej stacji polarnej im. Antoniego Do-

5. Grób Włodzimierza Puchalskiego
6. Drewniana kapliczka przy polskiej 
stacji

Polska ma stare, sięgające końca 
XIX w. tradycje antarktyczne. 
W słynnej wyprawie Adriena de Ger- 
lache na statku „Belgica” w latach 
1897-1899 uczestniczyło dwóch Po
laków - Henryk Arctowski i Antoni 
Dobrowolski; ich imiona noszą pol
skie stacje polarne. Na stałe polscy 

(zdjęcia: Tomasz Janecki)

browolskiego w Oazie Bungera. Stacja 
ta, założona przez polarników radziec
kich w 1956 r., początkowo nosiła na
zwę „Oazis”, w 1959 r. została przeka
zana Polsce. Wykorzystywana jest do 
prowadzenia badań geofizycznych 
i glacjologicznych. Znajduje się tam ta
blica upamiętniająca założenie stacji, 
przekazanie jej Polsce, są również za
chowane stanowiska, gdzie nasi uczeni 
prowadzili różne pionierskie badania 
i pomiary. Inny ślad wpisany do reje
stru zabytków stanowi grób polskiego 
fotografa Włodzimierza Puchalskiego, 
uczestnika jednej z wypraw, który 
zmarł na Wyspie Króla Jerzego.

Hanna Markert

śród zabytków związanych 
z ostatnią wojną i powojen
nym okresem „umacniania 
władzy ludowej” warszawska 

Praga prezentuje dwie, skrajnie odmien
ne, ale nawzajem uzupełniające się kate
gorie. Zajęta przez Armię Czerwoną już 
we wrześniu 1944 r. jako jedyna z war
szawskich dzielnic wyszła prawie obron
ną ręką z wojennych zniszczeń. Na skutek 
tego właśnie na Pradze ulokowały się 
pierwsze ludowe władze Warszawy z jej 
prezydentem, gen. Marianem Spychal
skim, mianowanym na to stanowisko 
przez Krajową Radę Narodową. Ich sie
dzibą był gmach Dyrekcji Kolei Państwo
wych (zob. s. 26) na rogu ulic Targowej 
i Świerczewskiego (obecnie al. „Solidar
ności”). Na skwerze przed tym budyn
kiem stanął w 1945 r. Pomnik Braterstwa 
Broni i Wyzwolicieli Stolicy - niezwycię
żonej Armii Czerwonej i I Dywizji Pie
choty LWP. Pomnik ten, dziś jeden z naj
bardziej charakterystycznych, obok po
bliskiej cerkwi Marii Magdaleny, elemen
tów praskiego krajobrazu, z biegiem lat 
został zaakceptowany przez mieszkań
ców. Świadczy o tym popularna nazwa 
celnie oddająca nastrój kamiennych po
staci żołnierzy, stanowiących najważniej
szą część pomnika - „Pomnik Śpiących”, 
co odnosi się do poważnego wyrazu twa
rzy, zadumy i spuszczonych oczu czterech 
figur żołnierskich ustawionych na niż
szym cokole. Powyżej, na szczycie prosto
padłościanu z czerwonego marmuru znaj
duje się rzeźba trzech innych bohaterów, 
przedstawionych inaczej, w ruchu i dra
matycznym epizodzie walki. To przeciw
stawienie również nie uszło uwagi miesz
kańców Pragi, dlatego rozwinięta, choć 
nieco złośliwa nazwa pomnika brzmi: 
„Czterech śpiących, trzech walczących”...

Obok tych zabytków ilustrujących wy
zwolenie Pragi istnieją również inne, odsła
niające tragiczne oblicze tamtej rzeczywisto
ści, pokazujące, że wyzwolenie w istocie 
sprowadzało się do objęcia władzy przez in
nego bezwzględnego okupanta. Przez cały 
okres PRL-u świadectwa te były skrzętnie 
ukrywane i pomijane w historycznych opra
cowaniach. A tymczasem na Pradze, oprócz 
władz polskich miały swoją siedzibę rów
nież władze radzieckie, zainteresowane 
zwalczaniem akowskiego „zaplutego karła 
reakcji”. Członków AK więziono i przetrzy
mywano w obozie NKWD w Rembertowie, 
skąd wielu z nich trafiło na Syberię. Zanim 
się jednak tam znaleźli, przechodzili przez 
areszt śledczy NKWD znajdujący się w ob
szernej kamienicy przy ul. Strzeleckiej 8, 
w pobliżu ul. Stalowej. Przed wojną w tym 
wygodnym trzypiętrowym budynku mieścił 
się internat szkoły rabinackiej, w czasie woj
ny mieszkali w nim oficerowie Wehrmach
tu, których oddziały stacjonowały w pobli
skich koszarach przy ul. Szwedzkiej.
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Dwa oblicza Pragi

1. Gmach Dyrekcji Kolei Państwowych
- siedziba pierwszych wtadz Warszawy
2. Dolna część pomnika Braterstwa Broni
3. Budynek przy ul. Strzeleckiej 8
- dawny areszt NKWD
4. Pomnik Ofiar NKWD i UB
na cmentarzu bródnowskim

(zdjęcia: Zdzisław Skrok)

Rosjanie urządzili cele aresztanckie 
w piwnicach tego budynku, stamtąd wzy
wali na przesłuchania, podczas których 
torturami zmuszali do przyznawania 

się do fikcyj
nych zarzutów, 
a wielu ludzi 
zamordowali. 
Kiedy odeszli, 
budynek zajęli

kańcy, a o piw
nicach zapo
mniano. Od
kryto je po
nownie dopie
ro w 1999 r., 
m.in. dzięki 
pamięci Wita
lija Skorupki, 
żołnierza AK 
więzionego 
w areszcie

NKWD i oczekującego przez trzy miesiące 
na wykonanie wyroku śmierci. Areszt za
chował się w niezmienionym stanie, jakby 
od tamtego czasu nie upłynęło pół wieku. 
Cele są ponumerowane, w masywnych 
drewnianych drzwiach tkwią judasze, a na 
ścianach czytelne są pozostawione przez 
więźniów napisy. Ludzi zamordowanych 
na Strzeleckiej oraz w innych kaźniach 
NKWD i UB umieszczonych na Pradze po
tajemnie grzebano na skraju bródnowskie
go cmentarza, w pobliżu żydowskiego 
kirkutu. W drugiej połowie lat dzie
więćdziesiątych XX w. zidentyfikowano 
to miejsce, ustawiono tam zbiorowy na
grobek i dramatyczny w wymowie po
mnik, jakże inny od tego, który stoi przy 
ul. Targowej.

zwykli miesz

Zdzisław Skrok

PRZESŁANIE DO „PRÓŻNYCH ŚMIERTELNIKÓW’

Kościół ten znają wszyscy wpływający do 
helskiego portu od strony Zatoki Gdań
skiej. Budowla z czerwonych cegieł, pokryta 

ceglanymi dachówkami, ma charakterystycz
ną drewnianą wieżę. Kościół powstał w XV w., 
kiedy mieszkańcy Starego Helu stopniowo 
przenosili swoje siedziby i port znad otwarte
go morza bliżej zatoki. W 1572 r. pożar całko
wicie zniszczył Stary Hel i rybacy zaczęli zabu
dowywać nowe miejsce wzdłuż obecnej ul. 
Wiejskiej, przy której wznosi się także po- 
ewangelicki gotycki kościół śś. Piotra i Pawła, 
obecnie Muzeum Rybackie, filia Centralnego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest to naj
starszy obiekt zabytkowy na Półwyspie Hel
skim (drewniana wieża została nadbudowana 
w czasach współczesnych).

Do północnej ściany tego kościoła umo
cowana została tablica epitafijna, odnosząca 
się do śmierci angielskiego żeglarza w cza
sie sztormu w maju 1816 r. Tekst inskrypcji

wykuto w języku angielskim: „Poświęcone 
pamięci Sama Barkera, lat 27, Wybrańca 
Opatrzności z North Yarmouth w Anglii, który 
wraz ze swym druhem i jednym żeglarzem 
nieszczęśliwie utonął usiłując zepchnąć swo
ją łódź z mielizny, na której osiadła w okoli
cach gdańskiego Helu 5 maja 1816 roku". 
I dalej mniejszymi literami: „Wy próżni śmier
telnicy, cieszący się młodością i zdrowiem, 
przystańcie i zastanówcie się, albowiem pod 
tym kamieniem spoczywa ten, którego 
śmierć w jednej chwili pozbawiła owych bło
gosławieństw Opatrzności".

Możemy sobie tylko wyobrazić, co dzia
ło się wówczas na morzu i jaką tragedię 
przeżyta prawie 200 lat temu rodzina Sama, 
gdy syn nie powrócit z dalekiej wyprawy. Nie 
pierwsza i nie jedyna to morska tragedia 
w okolicy Helu, którego nazwę wywodzi się 
nie bez przyczyny ze staronordyckiego 
i niemieckiego „Hólle" - państwo umartych,

1. Kościót śś. Piotra i Pawia, 
obecnie muzeum
2. Tablica epitafijna 
Sama Barkera

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)

piekło. Dopiero jedenaście 
lat po śmierci angielskich że
glarzy na krańcu półwyspu 
postawiona została w 1827 r. 
pierwsza latarnia morska ostrzegająca
przed zdradliwymi mieliznami tworzącymi 
się na styku zatoki i pełnego morza, (kmn)
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Dzieło roku 2001
kościele parafialnym Naro
dzenia NMPanny w Kiełbasi- 
nie pod Toruniem podziwiać 
można wielkiej urody ołtarz 

Wniebowzięcia NMP Jest to dzieło o wy
sokich walorach artystycznych, wykonane 
przez nieznany warsztat w stylu dojrzałe
go baroku w połowie XVIII w. Usytuowa
ny przy ścianie wschodniej prezbiterium 
stanowi konstrukcję architektoniczną 
o jednokondygnacyjnym i jednoosiowym 
układzie. Z racji rozmiarów (ponad 
9 m wysokości) oraz zaskakująco barwnej 
kolorystyki i niezwykle bogatej dekoracji 
figuralno-ornamentalnej, podporządko
wuje w sposób naturalny stylistycznie jed
norodne, powstałe również w XVIII w., 
wyposażenie niewielkiego wnętrza świą

tyni. Zgodnie z filozofią sztuki baroku 
ukształtowaną po soborze trydenckim 
(1563 r.) koncentruje na sobie uwagę, 
onieśmiela i zadziwia. Widać wyraźnie, że 
twórcy ołtarza mieli na uwadze modną 
w czasach kontrreformacji widowisko
wość liturgii i teatralność wnętrza kościel
nego. Z architektoniczną konstrukcją oł
tarza zgodnie harmonizują pozostałe ba
rokowe elementy wyposażenia - dwa oł
tarze boczne, ambona, chrzcielnica.

Ołtarz wsparty jest na cokołowej 
dwupoziomowej podstawie sięgającej 
przyziemia. Górą zamyka go wysokie 
zwieńczenie w postaci pojedynczej pila- 
strowej arkady z figurą Chrystusa Salwa
tora w szczycie. Centralną część wypełnia 
obraz olejny na płótnie ze sceną Wniebo

wzięcia NMPanny, ujęty w złoconą i pro
filowaną ramę. Flankują go dwie pary ko
lumn o czarnych trzonach i korynckich 
kapitelach oraz niewysokich bazach. 
Trzony kolumn dekorowane są złocony
mi aplikacjami w stylu chinoiserie; jest to 
asymetryczny splot elementów roślin
nych w postaci kwiatów, liści z drobnym 
ptactwem, uzupełniony delikatnymi ra- 
meczkami. Dekoracja ta powstała w dru
giej połowie XVIII w. na wzór podobnej, 
jednak lepiej wykonanej w ołtarzu Naj
świętszego Sakramentu (ok. 1755 r.) 
w kościele św. Janów w Toruniu.

Poniżej obrazu znajduje się dekoracyj
na oprawa tabernakulum utworzona 
przez ciężkie, mięsiste kotary spięte u gó
ry królewską koroną ze złotą obręczą wy
sadzaną klejnotami, podbitą czerwienią 
z podwójnym sztywnym kabłąkiem, pię
cioma fleuronami i zwieńczona jabłkiem 
z krzyżem. Samo tabernakulum wykona
ne zostało w 1901 r. Jego kolorystyka 
utrzymana jest w tonacji pastelowej z do
minacją zieleni i kremowej szarości. Inte
resującym rozwiązaniem kolorystycznym
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1.2. Widok ołtarza przed konserwacją (1)
i po konserwacji (2)
3. Stratygraficzna odkrywka gzymsu 
cokołu: ostatnia renowacja z lat 
sześćdziesiątych XX w. (1) i olejny podkład 
(2), pierwsza renowacja z 1928 r. (3)
i olejny podkład (4), oryginalne 
opracowanie temperowej marmoryzacji 
z drugiej potowy XVIII w. (5), oryginalna 
zaprawa (6), drewno (7)
4.5. Prawa, przyziemna część cokołu po 
usunięciu wtórnych opracowań, pracach 
stolarskich i uzupełnieniu zapraw 
(oryginalna marmoryzacja zachowana 
w formie szczątkowej) (4) oraz po 
rekonstrukcji marmoryzacji i zamontowaniu 
snycerskiej dekoracji (5)

jest wąski pas czerwonej marmoryzacji 
z czarnymi i białymi żyłami w gzymsie. 
Przyglądając się poszczególnym elemen
tom dostrzec można niebywałą, wręcz ju
bilerską precyzję wykonawstwa tego 
eklektycznego dzieła sztuki.

Z obu stron tabernakulum, na cokole 
nastawy umieszczono dwie potrójne grupy 

figur przedstawiających apostołów, z któ
rych jedynie dwie są dziś możliwe do zi
dentyfikowania (śś. Piotr i Paweł). W cza
sie prac renowacyjnych w 1928 r. m.in. 
zmieniono atrybutacje tych figur: źle za
chowane postanowiono usunąć, a na ich 
miejscu wykonać nowe, które rozmiesz
czono dowolnie, bez ikonograficznego 
uzasadnienia. Na osiach figur, poniżej pro
filowanego gzymsu podpięte są ozdobne 
konsole. Tlo architektoniczne urozmaica 
zróżnicowana dekoracja snycerska w po
staci festonów i geometryzujących kompo
zycji z motywami florystycznymi przepla
tanymi wijącą się wstążką. Boki retabulum 
w części centralnej przyozdabiają krótkie 
uszaki podwieszone poniżej gzymsu. Mają 
one formę ozdobnych kartuszy zamknię
tych ażurową ornamentyką akantowo- 
-wstęgową. Centralną część nastawy zamy
ka łamane, pełne belkowanie z profilowa
nym gzymsem koronującym, zdobionym 
drobną dekoracją snycerską. Z obu jego 
stron, na osi kolumn ustawiono cztery fi
gury apostołów. Arkadowe zwieńczenie 

nastawy ukształtowano w formie ażurowej 
kompozycji zamkniętej po bokach pilastra- 
mi wspierającymi półokrągły, profilowany 
gzyms. Jego boki upiększają architekto
niczne, pełne uszaki w kształcie woluto
wych spływów dekorowanych ornamen
tyką florystyczną. Środek wypełnia figura 
św. Andrzeja na tle rozchylonej kotary, na 
szczycie ołtarz koronuje figura Chrystusa 
w typie Salvator Mundi - triumfującego 
Zbawiciela Świata.

Prócz niezwykle rozbudowanej deko
racji snycerskiej, architektura ołtarza ma 
wielobarwną marmoryzację o dekoracyj
ności zgodnej z barokową estetyką. Uwa
gę przykuwa techniczne wykonawstwo, 
celnie oddające użyłowania marmuru. 
Kolorystykę malowanego marmuru sta
nowi połączenie błękitnych, zielonych, 
czerwonych i brązowych użyłowań na 
ugrowym tle. Prostokątne podstawy fi
gur oraz plinty kolumn otrzymały nato
miast imitację czerwonego marmuru. 
Niewątpliwie technika wykonania mar
moryzacji świadczy o swobodzie, a na
wet o pewnym rozmachu artysty przy 
równoczesnej oszczędności środków.

Prace konserwatorskie i badania 
umożliwiły dokładniejsze poznanie 
obiektu. Jesienią 1996 r. wykonane zo
stały pierwsze badania rozpoznawcze. 
Następnie poddano konserwacji pięć fi
gur apostołów oraz obraz Wniebowzię
cia NMPanny.

Zniszczenia ołtarza spowodowane by
ły niekorzystnymi warunkami klimatycz
nymi we wnętrzu świątyni, niestarannymi 
i niebezpiecznymi dla zabytku wcześniej
szymi renowacjami oraz zaniedbaniami 
wynikającymi z wielowiekowego, niezbyt 
troskliwego użytkowania. Niekorzystne 
warunki klimatyczne wpłynęły na dezinte
grację drewnianego podłoża konstrukcji 
nastawy i rzeźby, każda renowacja w dużej 
mierze zniekształcała pierwotny wygląd 
obiektu, a konstrukcja ołtarza stanowiła 
realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lu
dzi, m.in. w górnych partiach stwierdzono 
odchylenie od pionu dochodzące do 
45 cm z równoczesnym skrzywieniem 
wokół osi pionowej. Po usunięciu wtór
nych przemalowań okazało się, że ubyt
ków w oryginalnych opracowaniach ma
larskich było bardzo dużo, jeszcze gorzej 
prezentowały się figury apostołów i orna
mentalna dekoracja.

W czasie prac konserwatorskich czę
ściowo zdemontowano rzeźby i dekora
cje. Przeprowadzono niezbędne badania 
i ocenę stanu zachowania, podjęto też 
decyzję o przywróceniu obiektowi pier
wotnych walorów. Nastawa ołtarzowa 
otrzymała barwną marmoryzację i czerń 
na trzonach kolumn z uszanowaniem 
późniejszych aplikacji, jako dokumentu 
o wartościach historycznych i artystycz
nych. Usunięto wtórne elementy reno-
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wacji, ale z zachowaniem charaktery
stycznych świadków. W wypadku deko
racji snycerskiej przeprowadzono nową 
aranżację pozłotniczą zgodną z orygina
łem. Przyjęty został zróżnicowany sto
pień błyszczenia szlachetnego metalu, 
uwzględniający plastykę rzeźbiarskiego 
detalu, niezacierający, lecz przeciwnie - 
podkreślający zgodność z historycznie

podporządkowaną funkcją złoceń w sto
sunku do formy rzeźbiarskiej. Zrezygno
wano ze sztucznego patynowania, nie 
było bowiem potrzeby pomniejszania 
walorów szlachetnego materiału. Istot
nym działaniem było uzupełnienie 
i strukturalne wzmocnienie drewniane
go podłoża oraz ustabilizowanie elemen
tów konstrukcyjnych ołtarza. Po wypro- 

6.7. Figura św. Szymona apostola przed 
konserwacją (6) i po konserwacji (7)

(zdjęcia: Damian Lizun)

stowaniu nastawy wprowadzono od 
strony zaplecza dodatkowy układ kon
strukcyjny - pionowe, sztywne wsparcie 
połączone ze ścianą trzema parami pię
trowo ustawionych stalowych odbojów.

Ukończone prace skłaniają do prze
konania, że sprawdziły się założenia 
konserwatorskie ze strony estetycznej. 
Zróżnicowane kolorystycznie partie zło
ceń i srebrzeń, choć w większości wyko
nane na nowo, naturalnie nawiązują do 
wielobarwnej kolorystyki tła architekto
nicznego, nie dominują świeżością błysz
czenia, lecz stanowią jej estetyczne uzu
pełnienie. Praca ta została uhonorowana 
pierwszym wyróżnieniem w konkursie 
„Dzieło roku 2001” oraz wyróżnieniem 
w konkursie marszałka woj. kujawsko- 
-pomorskiego (lipiec 2002).

Damian Lizun

Konserwację ołtarza przeprowadził w latach 
1999-2001 zespół konserwatorski pod kierun
kiem mgra Zenona Lizuna w składzie: mgr Moni
ka Nowocińska i mgr Damian Lizun; prace kon
serwatorskie finansowane były ze środków woje
wódzkiego konserwatora zabytków.

UWAGA CZYTELNICY - powstaje Klub Prenumeratorów
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”!!!

W poprzednich latach wszyscy prenumeratorzy 
otrzymali od Towarzystwa Opieki nad Zabytkami - wy
dawcy „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI” Bibliografię 
„Spotkań z Zabytkami” 1995-1999 oraz trzynasty, spe
cjalny numer pisma. Teraz, z myślą o tych wszystkich, 
którzy zaprenumerują nasz miesięcznik na rok 2003, 
powołujemy

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”.

Poza oczywistymi korzyściami, jak: wygoda, pewne 
i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma, Czy
telnicy, którzy wstąpią do KLUBU, będą mogli skorzy
stać z następujących przywilejów:

1) niższej ceny miesięcznika (60 zł) dla wszystkich, któ
rzy opłacą prenumeratę jednorazowo na cały rok 2003,

2) gratisowej dostawy kolejnych bibliografii „SPO
TKAŃ Z ZABYTKAMI”,

3) rabatu w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa 
książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz

4) wielu innych atrakcji, o których informować będzie
my Członków KLUBU na łamach czasopisma.

Informujemy też, że każdy prenumerator razem 
z pierwszym otrzymanym numerem czasopisma dosta
nie Kartę Prenumeratora, którą będzie można, według 
życzenia, przedłużać na kolejne lata oraz - zupełnie nie
zobowiązująco - deklarację wstąpienia do Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami.

Jedyne, co należy zrobić, aby zostać członkiem 
KLUBU PRENUMERATORÓW „SPOTKAŃ Z ZA
BYTKAMI” i móc korzystać z wymienionych przywile
jów - to opłacić prenumeratę miesięcznika na 2003 r. 
Przekaz na prenumeratę drukujemy na s. 40.

ZAPRASZAMY!!!
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Tańczący derwisze
a stepowej równinie środko
wej Anatolii leży prowincjo
nalne miasto tureckie Konia, 
które znane jest przede 

wszystkim ze wspaniałych zabytków 
sztuki seldżuckiej. Według ocen history
ków znajduje się tu około 250 obiektów 
architektonicznych o dużej wartości hi
storycznej i co najmniej kilkanaście 
z nich ma ogromne znaczenie nie tylko 
dla sztuki i kultury tureckiej, ale również 
dla całego muzułmańskiego Wschodu. 
Wśród pereł architektury konijskiej nale
ży wymienić przede wszystkim klasztor 
tekke „tańczących derwiszów”, założo
ny w XIII w. przez mistyka i poetę Dże- 
lal-ed-Dina Rumiego, najstarszy na tere
nie Turcji meczet Aid ed-Dina Kejkoba- 
da oraz seldżucką medresę, czyli szkołę 
teologiczną Indżeminarę.

W Turcji seldżuckiej i osmańskiej 
ogromną rolę w życiu religijnym społe- 

bę zwolenników (...) Ta popularność za
konów czyniła je tak potężnymi, że okre
ślano je jako «religię w religii, państwo 
w państwie*”. Wśród religijnych bractw 
na terenie Anatolii Mewlawici, zwani 
„tańczącymi derwiszami”, stworzyli naj
bardziej intelektualny i elitarny zakon.

Podróżnik arabski ibn Battuta tak 
opisał w XIV w. swoje wrażenia 
z pobytu w Konii: „Jest to ogromne mia
sto, pięknie zabudowane; ma liczne stru
mienie i sady. (...) Konia jest miastem 
o bardzo szerokich ulicach, o wybornie 
urządzonych bazarach, gdzie każdy z rę
kodzielników ma swoje wydzielone miej
sce. Powiadają, że miasto miał zbudo
wać Aleksander” (Wielki - P. B.).

Lata świetności Konia przeżyła w XIII 
w. pod panowaniem Turków-Seldżuków, 
którzy to bizantyjskie miasto (Iconium) 
ogłosili stolicą swego państwa. Władcy 
seldżuccy, przybierając tytuł sułtanów Ru- 

śnie pod panowaniem seldżuckim Konia 
przeżywała lata świetności.

Na muzułmańskim Wschodzie Konia 
znana jest jako kolebka Maulawiji, mi
stycznego zakonu-bractwa, którego człon
ków nazywa się w Europie „tańczącymi 
derwiszami”. W czasie wirującego tańca, 
przy akompaniamencie bębnów i piszcza
łek, wyśpiewując wersety z Koranu, osią
gali stan religijnej ekstazy. Według założy
ciela zakonu Dżelal ed-Dina Rumiego 
(zm. w 1272 r.) w ten sposób derwisze łą
czyli się z Bogiem. Niektórzy uczeni w wi
rowych tańcach derwiszów wspólnot su- 
fickich dopatrywali się cech rytualno-ma- 
gicznych. Dlatego też skłaniali się do hi
potezy, że sufizm, czyli mistyczny kieru
nek islamu, na wielu obszarach Azji gene
tycznie wiąże się z szamanizmem.

Grobowiec Dżelal ed-Dina w Konii 
stał się celem pielgrzymek bractwa Mau- 
lawija najpierw z Anatolii, a potem z po
zostałych prowincji imperium tureckiego. 
Wkrótce też obok przekształconego 
w mauzoleum grobu Dżelal ed-Dina po
wstał klasztor (tekke) skupiający jego 
uczniów i zwolenników. Ibn Battuta 
stwierdził: „W mieście tym stoi grobowiec 
świętobliwego szejcha, imama i przywód
cy Dżelal ed-Dina, znanego pod imieniem

1. Wejście do klasztoru bractwa 
derwiszów Maulawija
2.3. Mauzoleum Dżelal ed-Dina 
Rumiego (2) i jego grób (3)

czeństwa odgrywały zakony derwiszów. 
„Większość z nich - pisze współczesna 
orientalistka brytyjska Raphaela Lewis - 
powstała w Xll i XIII wieku z inspiracji 
mistyków, którzy pragnęli nawiązać har
dziej intymny kontakt z Bogiem i two
rzyli bractwa mające na celu rozpo
wszechnianie sekretnych nauk Muham- 
mada (...) Będąc czymś pośrednim mię
dzy sektą, klubem a stowarzyszeniem ta
jemnym pozyskiwały one ogromną licz- 

mu, czyli Rzymu, podkreślali, ze czują się 
spadkobiercami państwa rzymskiego 
w wersji bizantyjskiej. Wielonarodowo
ściowy sułtanat rumijski, mimo postępu
jącej na jego obszarze turkizacji autochto
nicznej ludności greckiej, podatny był na 
wpływy kulturowe idące zarówno z grec
kiego Bizancjum, jak i z łacińskiego Za
chodu. Tolerancja religijna cechująca elitę 
władzy sprzyjała nie tylko rozwojowi 
handlu, ale również kultury i sztuki. Wła- 

Mawlana, człowieka wielce poważanego. 
W kraju Rum jest zakon przez niego zało
żony, który nosi jego imię”. W czasach 
osmańskich nastąpił ogromny wzrost 
znaczenia zakonu na obszarze ówczesnej 
Turcji. Klasztory-filie Maulawiji powstały 
w wielu prowincjach imperium tureckie
go. Mewlawici cieszyli się takim poważa
niem zarówno na dworze sułtańskim, jak 
i w społeczeństwie tureckim, że ich przy
wódcy brali udział w ceremonii przypasa- 
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Piotr Borawski

otacza potężny mur, wewnątrz którego 
znajduje się siedmionawowa, ogromna 
sala-sień, przez którą wchodzi się do pię- 
cionawowej, mniejszej sali modlitewnej. 
Do budowy obu sal wykorzystano 62 
kolumny bizantyjskie wspierające płaski 
strop świątyni. Należy ona do najstar
szych pomników architektury islamskiej 
na obszarze Turcji i odznacza się prosto
tą charakterystyczną dla architektury 
pierwszych wieków islamu.

Do najbardziej znanych zabytków 
w Konii należą dwie medresy, czyli muzuł
mańskie szkoły teologiczne. Medresę Ka- 
ratay wzniesiono w 1251 r., a Indżemina- 
ra w 1260 r. Charakterystyczną cechą 
pierwszej medresy jest wielka kopuła do-

nia miecza nowym sułtanom, czyli 
intronizacji władców tureckich.

W 1925 r. Kemal Pasza, refor
mator i pierwszy prezydent Repu
bliki Tureckiej, rozwiązał bractwa 
religijne. Ich majątek został skon
fiskowany, klasztory i wiele me
czetów uległy likwidacji, ale mi
mo represji bractwa i zakony, 
dzięki ogromnemu poparciu mas 
ludowych, przetrwały do dziś. 
Nic też nie wskazuje na to, aby 
znikły z życia współczesnej Turcji. 
W latach sześćdziesiątych XX w. 
władze tureckie milcząco musialy 
uznać istnienie muzułmańskich 
bractw religijnych. Zaczęto też to
lerować ich zwyczaje i ceremonie 
religijne, w tym obrzędy „tańczą
cych derwiszów”.

Na kompleks klasztorny brac
twa Maulawija składają się: mauzo
leum z grobowcem Dżelal ed-Dina, 
budynek semahane, gdzie odbywa
ły się rytualne tańce derwiszów 
oraz niewielki meczet dla członków 
bractwa. Do klasztoru wchodzi się 
przez niewielką bramę, z której 
przestronny korytarz prowadzi na 
dziedziniec tekke. „Na lewo i prawo 
wzdłuż muru - pisał w 1965 r. pol
ski orientalista Marek A. Wasilew
ski - znajdują się przykryte kopuła
mi cele derwiszów. Na środku po
dwórca stoi pryszny «szadyrwan» - 
fontanna do ablucji rytualnych. Tur
kusowa wieżyczka, kryjąca we
wnętrzną kopulę, pochodzi z 1277 
roku i zbudowana została przez we
zyra seldżuckiego Muinuddina Sulej- 
maana Perwaniego i jego żonę Gur- 
dżu Hatun. Wieżyczka ta żywą tur
kusową barwą dominując nad mia
stem przyciąga oczy, skąd tylko da 
się ją widzieć. Wnętrze «tekke» pełne 
jest złota i brokatów okrywających 
trumny derwiszów i bogatych mece
nasów, którzy zastrzegli sobie prawo 
do wiecznego spoczynku pod bo
kiem Mewlany”. W budynku sema
hane znajduje się muzeum poświęcone hi
storii bractwa. Wśród muzealnych ekspo
zycji na uwagę zasługuje zbiór starych, śre
dniowiecznych ksiąg i rękopisów autor
stwa członków Maulawiji. W pomieszcze
niach mieszkalnych semahane zostały wy
stawione figury woskowe derwiszów pod
czas codziennych zajęć.

Do najciekawszych dzieł architektu
ry seldżuckiej w Konii należy stojący 
obok mauzoleum meczet Aid ed-Dina 
Kejkobada z XII w. Chociaż właściwymi 
budowniczymi tej świątyni byli dwaj suł
tanowie seldżuccy, Masud i Kilidż Arslan 
II, nosi ona imię sułtana Aid ed-Dina 
Kejkobada, który w 1219 r. dokonał ge
neralnej przebudowy. Obecnie świątynię

4. Figury „tańczących derwiszów” 
w budynku semahane
5. Meczet w klasztorze bractwa 
derwiszów

(zdjęcia: Piotr Borawski)

minująca nad bryłą architekto
niczną. Wewnętrzne ściany świą
tyni pokrywa piękna, fajansowa 
mozaika. Najciekawszym ele
mentem tej budowli jest jednak 
monumentalny portal pokryty 
gąszczem plecionek, swastyk, 
geometryczno-liniowych szla
ków i medalionów. Druga z me- 
dres została ufundowana przez 
seldżuckiego wezyra Sahib Atę, 
a wybudowana przez architekta 
Abdullaha Oglu Kulaka. Do 
1911 r. w obrębie medresy stał 
meczet, z którego zachował się 
tylko minaret. Kopułowe wnę
trze medresy polski historyk 
Zdzisław Zygulski nazywa 
„prawdziwym popisem sztuki 
układania cegieł”. Według Zygul- 
skiego „prawdziwym arcydziełem 
jest portal Indżeminara, wspania
ły tak pod względem koncepcji, 
jak i wykonania. Jest to w zasa
dzie portal «dywanowy», ale 
wszystkie plastyczne elementy ar
chitektoniczne zostały w nim 
utrzymane i podkreślone. Wydłu
żony prostokąt wgłębia się w pół
okrągłą niszę i otwiera u dołu bra
mą z zaostrzonym lukiem. Od gó
ry, z wypukłego medalionu 
umieszczonego pośrodku, wycho
dzą dwie wstęgi z inskrypcjami, 
przeplecione tuż nad otworem 
bramnym i tworzące bordiurę te
go otworu. W polach nad niszą 
znajdują się dwie wypukłe ple
cionki przypominające pismo 
«kufi», na sklepieniu zaś niszy - 
dwa liście karczocha, niżej dwa 
umba, po bokach portalu - kolu
mienki, palmety i wstęgi z napisa

mi oraz pasy ornamentalne. Przewodnim 
motywem dekoracji są cytaty z Koranu...”.

Konia i jej okolice słyną nie tylko 
z zabytkowej architektury, ale również 
z ciekawego rzemiosła. Już w średnio
wieczu podróżnicy europejscy zwracali 
uwagę na wyrób pięknych dywanów. 
Seldżuckie dywany z Konii wykorzysty
wały obok motywów roślinnych, geo
metrycznych i kufickich, także zakazane 
przez islam tematy zwierzęce. Konia 
niewątpliwie należy do najciekawszych 
miast współczesnej Turcji. Miejscowe 
przysłowie: „Przemierz świat, odwiedź 
Konię” jest całkowicie uzasadnione.
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Okruch Kielc w Warszawie
Na archiwalnym zdjęciu wyglądały 
one niczym zwieńczenia, zdobiące 
niegdyś kaflowe piece. Wierne od
tworzenie ornamentu tego detalu 

W powszechnej świadomości 
związki kielecko-warszaw- 

skie symbolizuje postać Stefana 
Żeromskiego. Znacznie rzadziej 

pamięta się o tym, że Bolesław 
Prus byt przez pewien czas 
uczniem słynnego gimnazjum kie
leckiego, a wybitny warszawski 
malarz, ilustrator i rysownik, Fran
ciszek Kostrzewski, wiele zawdzię
czał mecenatowi Tomasza Zieliń
skiego - naczelnika powiatu kie
leckiego, który w 1849 r. zaprosił 
go do Kielc na dwuletni pobyt.

Co jednak może łączyć kamie
nicę przy ul. Adama Mickiewicza 
4 w Kielcach z czynszówką przy ul. 
Ząbkowskiej 3 na warszawskiej 
Pradze? Okazuje się, że pewien 
niewielki, ale za to bardzo ważny 
detal wystroju fasady...

Przed dwunastoma laty opu
blikowałem na lamach „Spotkań 
z Zabytkami" (nr 6, 1990) artykuł 
pt. Praski jubileusz, będący mono
grafią kamienicy przy ul. Żąbkow- 

skiej 3. Czynszówka wzniesiona 
w 1890 r. dla Władysława Sikor
skiego przetrwała wojnę, po 1949 
r. padla jednak ofiarą barbarzyń
skiej akcji usuwania „burżuazyj- 
nych ozdób” z fasad domów. Ro
botnicy wykonujący polecenia sta
linowskich decydentów zbili do 
gołej cegły sztukatorski wystrój 
z elewacji budynku. Oszczędzono 
jedynie balkon. Podobny los spo
tkał w tym okresie dziesiątki war
szawskich kamienic mieszczań
skich z XIX w. Dom Sikorskiego 
szczęśliwie uniknął spotkania 
z buldożerami, w 1987 r. jego oka
leczona fasada pokryta została 
szarym, tandetnym tynkiem.

W latach dziewięćdziesiątych 
XX w. nie mogło być mowy o rewa
loryzacji opuszczonej kamienicy. 
Kolejne ekipy rządzące Pragą nie 
przejawiały zainteresowania pro
blemem ratowania zabytków ul. 
Ząbkowskiej. Sytuacja uległa 
zmianie dopiero w styczniu 2001 r. 
Nowy dyrektor Zarządu Pragi Pół
noc, Ireneusz Tondera, zaakcepto
wał społeczny projekt rewaloryza
cji Ząbkowskiej, który przygotowa
łem jesienią 2000 r. wspólnie z hi
storykiem architektury warszaw
skiej, Jarosławem Zielińskim. Ka
mienica Sikorskiego znalazła się 
wśród obiektów przeznaczonych 
do rewaloryzacji. W czerwcu 2001

1.2. Kamienica przy ul. Ząbkowskiej 3 we wrześniu 2001 r. (1)
i po rewaloryzacji fasady w kwietniu 2002 r. (2)
3.4. Nadokienniki kamienicy przy ul. Mickiewicza 4
w Kielcach (3) oraz odtworzone na elewacji domu
przy ul. Ząbkowskiej 3 na podstawie kieleckiego wzorca (4)

(zdjęcia: Janusz Sujecki)

r. pracownia MAAS s.c. Henryka 
Laguny i Dariusza Hyca wykonała 
projekt rekonstrukcji zniszczonego 
wystroju fasady.

Henryk Laguna dysponował 
tylko jednym zdjęciem czynszówki 
z 1919 r. (fotografię opublikowałem 
we wspomnianym numerze „Spo
tkań z Zabytkami” z 1990 r.). Choć 
zdjęcie wykonano pod kątem 
ostrym w stosunku do płaszczyzny 
fasady, architekt nie miał proble
mów z odtworzeniem pierwotnego 
wyglądu poszczególnych detali wy
stroju. Poważny kłopot sprawiała je
dynie rekonstrukcja nadokienników 
wieńczących okna drugiego piętra. 

nie było jednak możliwe na podsta
wie fotografii ukazującej fasadę 
z boku, w perspektywie linii ulicy, 
wobec czego Laguna zdecydował 
się na zaprojektowanie stylizacji.

W połowie września 2001 r. 
rozpoczął się remont kamienicy 
przy ul. Ząbkowskiej 3. Miesiąc 
później wyjechałem na kilka dni do 
Kielc. Idąc ul. Mickiewicza, zauwa
żyłem nagle, że oglądane z boku 
nadokienniki zdobiące okna dru
giego piętra kamienicy nr 4 są 
identyczne, jak zwieńczenia okien 
kamienicy Sikorskiego, utrwalone 
na archiwalnym zdjęciu. Nie mogło 
być żadnych wątpliwości: w obu 

kamienicach zastosowano po pro
stu ten sam detal sztukatorski. 
Gdy dowiedziałem się, że firma re
montująca kamienicę przy Ząb
kowskiej 3 nie wykonała jeszcze 
nadokienników-stylizacji, postano
wiłem doprowadzić do rekonstruk
cji detalu zgodnego ze stanem 
pierwotnym. 30 października 2001 
r., dzięki pomocy, jakiej udzieliła mi 
Teresa Bielecka-Stoga - kierownik 
administracyjny Instytutu Edukacji 
Muzycznej Akademii Świętokrzy
skiej w Kielcach, wykonałem foto
graficzną dokumentację nad
okienników kamienicy przy ul. Mic
kiewicza 4.

Od tego momentu wypadki 
potoczyły się błyskawicznie. 2 li
stopada przekazałem zdjęcia Ja
rosławowi Zielińskiemu, który wy
konał rysunek nadokiennika, prze
znaczony dla pracowni sztukator- 
skiej. W porozumieniu z Henrykiem 
Laguną dokonano korekty projektu 
i 29 listopada na fasadzie kamieni
cy przy ul. Ząbkowskiej 3 zamoco
wane zostały pierwsze nadokienni
ki - rekonstrukcje zwieńczeń usu
niętych w okresie stalinowskim.

Remont domu Sikorskiego za
kończono w marcu 2002 r. Kamieni
ca odzyskała dawny wystrój fasady, 
otynkowano również wschodnią 
ścianę szczytową budynku i wyeks
ponowano datę „1890”. Tym razem 
o prawidłowej rekonstrukcji detalu 
zadecydowały nie tylko badania ar
chiwalne, lecz również czysty zbieg 
okoliczności...

Janusz Sujecki
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Niecodzienne muzea

Oryginalna kolekcja
Nie wszyscy wiedzą, że w Hru

bieszowie dziata Fundacja 
Kultury i Przyjaźni Polsko-Francu
skiej im. Stefana i Krystyny Du 
Chateau. W siedzibie Fundacji 
znajduje się skromna, lecz orygi
nalna kolekcja narzędzi stosowa
nych na różnych kontynentach 
w gospodarstwie domowym 
i w pracy na roli. Stanowi ona 
część bogatych zbiorów zgroma
dzonych przez profesora Stefana 
Du Chateau i podarowanych mia
stu, z którym jego protoplaści 
związani byli od 1850 r.

Profesor Stefan Du Chateau 
(1908-1999) jest drugim obok ks. 
Stanisława Staszica wielkim filan
tropem związanym z Hrubieszo
wem. Pracując jako architekt- 
-urbanista, zyskat światową stawę. 

Rozwiązania konstrukcyjne i archi
tektoniczne opracowane przez 
niego znane są i stosowane na 
wszystkich kontynentach. Przez 
wiele lat mieszkał w Paryżu, pozo
stał jednak wierny swojej „małej 
Ojczyźnie”, położonej nad Hucz- 
wą i Bugiem. Doprowadził w 1994 
r. do zorganizowania Fundacji Kul
tury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej. 
Dzięki finansowej szczodrobliwo
ści profesora Fundacja odgrywa 
ważną rolę kulturotwórczą i oświa
tową, wspiera wiele różnych inicja
tyw badawczych, wydawniczych, 
edukacyjnych. Gromadzi również 
zbiory z różnych dziedzin techniki, 
kultury i nauki, które służą miesz
kańcom Hrubieszowa.

Pasją profesora było kolekcjo
nerstwo. Z pietyzmem i znaw

stwem gromadził okazałe zbiory 
książek i starych map, broni białej 
oraz palnej, zastaw stołowych 
i narzędzi rolniczych; wiele ekspo
natów z gromadzonych przez lata 
kolekcji trafiło do Hrubieszowa. 
Militaria, malarstwo, grafika i stare 
mapy - razem około 100 pozycji 
z XVII-XX w. wzbogaciły zbiory Mu
zeum Regionalnego im. Stanista-

dzia i sprzęty pochodzą z kilku 
kontynentów, zadziwiają oryginal
nymi kształtami i swoimi rozmiara
mi, niekiedy wywołują pytanie - 
czy tym można pracować? Wobec 
niektórych można zaryzykować 
stwierdzenie, że mogą to być je
dyne tego rodzaju narzędzia 
w Polsce. Spotykamy wśród nich: 
tasaki, sierpy, kosy i grabie, kilofy,

Muzeum Narodowe w Kielcach przygotowuje wystawę mono
graficzną malarza Rafata Hadziewicza (1803-1886), profesora 
Szkoły Sztuk Pięknych i tzw. Klasy Rysunkowej w Warszawie 
(1845-1871); jedna z sal muzealnych „Galerii malarstwa polskie
go i sztuki zdobniczej” nosi jego imię. W Kielcach artysta miesz
kał na stałe od 1871 r., tutaj również znajduje się wiele pamiątek 
po nim. m.in. w zbiorach muzealnych i kościelnych. Malował ob
razy głównie olejne o różnorodnej tematyce, ale najwięcej portre
tów i scen religijnych. Zachowały się także szkice rysunkowe wy
konane w kolejnych miejscach jego zamieszkania i podróży: 
w Warszawie (studia, praca akademicka), na stypendium rządo
wym we Francji (Paryż) i we Włoszech (Rzym, Wenecja), w Krako
wie i Moskwie, gdzie uczył oraz w Kielcach, gdzie dożył swoich 
dni. Wykonywał również niekiedy grafiki (akwaforty, litografie).

Muzeum prosi osoby dysponujące pracami R. Hadziewicza 
o udostępnienie ich w celu udokumentowania, a następnie zapre
zentowania - za zgodą Właścicieli - na wystawie. Reflektujemy 
także na różne pamiątki, jak dokumenty i listy artysty lub jego fo
tografie. Zapewniamy dyskrecję odnośnie do własności.

Muzeum Narodowe w Kielcach
95-010 Kielce, pi. Zamkowy 1 

tel. (0-prefix-41) 34-440-14 
e-mail: muzeum@kielce.uw.gov.pl

1. Siedziba Fundacji 
w Hrubieszowie
2.3. Fragmenty wystawy 
z różnymi narzędziami 
rolnymi

(zdjęcia: Wiesław Wiącek)

wa Staszica w Hrubieszowie, 
mieszczącego się w dworze 
z XVIII w., należącym od 1850 r. do 
tej rodziny.

Kolekcja narzędzi i sprzętów 
używanych w gospodarstwie do
mowym i w rolnictwie eksponowa
na jest w obszernej sali spotkań 
w budynku będącym od kilku lat 
własnością Fundacji. Budynek 
ten, zwany „Syndykatem", zbudo
wany został na początku lat dwu
dziestych XX w. i służył organiza
cjom rolniczym ówczesnego po
wiatu hrubieszowskiego. Po po
wstaniu Fundacji został on, przy 
wydatnym wsparciu finansowym 
profesora, przez nią zakupiony. 
Zgromadzone na wystawie narzę-

siekiery i pity ręczne, łopaty, młoty 
młotki, strugi-heble, kopaczki, 
znaczniki, także elementy końskiej 
uprzęży (chomąto), tarlice do ma
glowania i kołowrót. Profesor gro
madził swoje zbiory, wykorzystu
jąc do tego liczne podróże, pod
czas których odwiedził wszystkie 
kontynenty. Stąd duża różnorod
ność eksponatów, które nie do
czekały się jeszcze pełnego fa
chowego opracowania. Uzupeł
nieniem kolekcji są flagi polska 
francuska oraz miniatury konstruk
cji rurowych, przy których praco
wał profesor. W gabinecie prezesa 
Fundacji znajduje się podarowany 
przez profesora komplet przybo- 
rów do rysowania, stanowiących 
już unikatowe eksponaty muzeal
ne. Przy okazji pobytu w Hrubie
szowie warto odwiedzić siedzibę 
Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko- 
-Francuskiej przy ul. 3 Maja 10.

Wiesław Wiącek
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Przypominamy

Filigran polega na wytwarzaniu 
przedmiotów lub ich części 
z drobnej ażurowej siatki ułożonej 

z drucików, ręcznie skręconych 
i zlutowanych (najczęściej po 
dwa). Druciki te są następnie roz- 
walcowane lub rozklepane na de
likatny piaskownik i ozdobione na 
krawędzi charakterystycznymi 
skośnymi liniami; stąd dawniej 
określano tę technikę jako „druto
wą". W celu uzyskania lepszych 
efektów zdobniczych złotnicy ślą
scy stosowali jeszcze tzw. ażuro
wanie odlewanych lub wytłacza
nych ozdób, stempelkowanie lub 
wybijanie elementów złotniczych, 
granulowanie i cyzelowanie. Czę
ściowo złocono także srebro 
w celu nadania mu odpowiednie
go kontrastu za pomocą zesta
wienia motywów o barwie srebrzy
stej ze złotym otokiem lub tłem.

Wykonywano cztery podstawo
we grupy ozdób: 1) brosze, czółka 
- diademy, szpile, 2) spinki i naszyj
niki, 3) łańcuchy, krzyżyki, guziczki 
oraz monety, 4) pasy i klamry. 
Ozdoby stosowano do czterech 
odmian strojów występujących na 
Śląsku Cieszyńskim: góralskiego, 
jabłonkowskiego, laskiego i wala- 
skiego, zwanego również cieszyń
skim. Podkreślały one, szczególnie 
w strojach jabłonkowskim i cieszyń
skim, renesansowo-barokowe tra
dycje oraz związki z wzorami wy
stępującymi na ziemiach południo
wej Polski i na Węgrzech.

prowadził usługi w zakresie napra
wy biżuterii i zegarków, dwa lata 
później poświęcił się całkowicie 
ztotnictwu. W 1932 r. przedstawił 
czeladniczej komisji egzaminacyj
nej piękną, oryginalną biżuterię 
wykonaną własnoręcznie. Tym
czasem komisja oceniła przedsta
wione eksponaty jako biżuterię 
wiedeńskiej roboty. Wojna zmusiła 
Horaka do przeniesienia warsztatu 
do Cieszyna Czeskiego, nato
miast mieszkał nadal przy ul. Sta
ry Targ 3. Po wojnie uruchomił za
kład na rogu ulic ks. Świeżego 
i Stalmacha, gdzie zajął się ztot- 
nictwem nawiązującym do zdob
nictwa ludowego.

Horak wykonywał elementy 
stroju cieszyńskiego przy stoso
waniu filigranu, granulacji i wybija
nia. Pozostał wierny starym tech
nikom i wzorom, umiejętnie i z po
wodzeniem stosując je do no
wych form użytkowych - pisał Ma
rian Pokropek w książce Oskary 
Kolberga. Osiągnął w tej dziedzi
nie najwyższy kunszt, niemający 
sobie równego w polskim rzemio
śle złotniczym i filigranowym, 
a poza tym rozwinął metalowe 
zdobnictwo stroju cieszyńskiego. 
Wykonywał także biżuterię użytko
wą, w której umiejętnie nawiązy
wał do zdobnictwa ludowego, wy
bierając przykłady najpiękniejsze 
i najbardziej misterne. Od 1949 r. 
za sprawą Centrali Przemysłu Lu
dowego i Artystycznego, instytucji

czego kunsztu. Od 1949 r. cie
szyński złotnik wystawiał także na 
Międzynarodowych Targach Po
znańskich. Ponoć łatwiej było ku
pić wyroby cieszyńskiego mistrza 
w Belgii czy Stanach Zjednoczo
nych niż w krajowych placówkach

1. Alojzy Horak w czasie pracy
2.3. Filigranowe wyroby Horaka

chodzącego z Kalembie, który ja
ko jedyny wytrwał w zawodzie, 
choć i on z powodu braku zapo-

Filigran cieszyński i inne tego 
rodzaju zdobnictwo nawiązujące 
do tradycji z XVII w. kontynuował 
w Cieszynie Franciszek Alojzy Ho
rak (1906-1976), który w 1928 r. 
otworzył swój pierwszy zakład 
przy ul. Głębokiej. Początkowo 

zaopatrującej cieszyńskiego mi
strza w szlachetne surowce, fili
granowa biżuteria z winietkami 
„Made by hand - Poland", rozwo
żona była do wielu krajów świata, 
by dotrzeć do rąk kolekcjonerów 
i znawców polskiego rzemieślni- 

„Cepelii”. W 1950 r. Muzeum Gór
nośląskie w Bytomiu zamówiło 
u Horaka dla celów ekspozycyj
nych komplet ozdób do stroju cie
szyńskiego. Byt on określany jako 
ostatni mistrz, jednak wykształcił 
następcę, Witolda Pieczonkę, po

trzebowania na stare wzory two
rzy w duchu tradycji sporadycznie 
ina zamówienie. Dzisiaj sztuka 
Horaka jest przez wielu zapo
mniana.

Agnieszka Więzik
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’RENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, 
BPH PBK SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418 (na opubli
kowanym w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, których nu
merów dotyczy wplata). Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym 
miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowane są na co naj
mniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 5,50 zl. Czytelnicy, 

—którzy dokonają jednorazowej opłaty za prenumeratę na cały rok 2003, 
otrzymają ją w cenie promocyjnej (60 zl.). Dla prenumeratorów zama
wiających minimum po 10 egzemplarzy każdego numeru - 25% rabatu. 

—Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Wszelkie informacje można 
uzyskać pod nr. teł. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach pocz
towych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, 
gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe 
właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycz
nia 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 prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowa
ne egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora 
lub jego siedziby.
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2003 r. przyjmo
wane są do 5 grudnia br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu 
na terenie całego kraju.

Osobliwym sztambuchem z Petit Tour jest pokaz zorganizo
wany w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Na wybra

nych zabytkach przedstawione są widoki rozmaitych obiektów, 
miejscowości i okolic na Śląsku, w Niemczech, w Europie... 
A podziwiać przy tym można dwa albumy - ceramiczny i szty
chowy, wizerunki tych samych miejsc oglądać na grafikach 
i porcelanowych naczyniach. Czy są od natury piękniejsze?

Pocztówki z wakacji. 16 września - 30 listopada 2002 roku. 
Wystawa w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Na zdjęciu: Filiżanka z widokiem pałacu w Mysłakowicach

(fot. Arkadiusz Podstawka)

Pierwszy w Polsce profesjonalny program komputerowy dla konserwatorów zabytków

Łatwy w obsłudze

Zgodny z przepisami

Gromadzący 
informacje tekstowe, 
plany, mapy, rzuty i 
dokumentację 
fotograficzną.

Umożliwiający 
prezentację danych 
w Internecie i na

zamów wersję demonstracyjną

płytach CD-ROM
Przygotowanie programu wsparli swoim doświadczeniem
Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Krakowie 
Wojewódzki Oddział Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim 
Katedra Architektury i Budownictwa Zabytkowego Politechniki Świętokrzyskiej

suro
Neurosoft sp. z o.o.

ul. Lea 114
30 - 133 Kraków 

tel. (012) 636 95 59 
fax. (012) 636 95 59 
http://www.neurosoft.net 

patrinet@neurosoft.net
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zimowych walk
W ubiegłym roku zamieściliśmy w tym miejscu zdjęcia wojennych cmen 

tarzy z pierwszej wojny światowej projektowanych przez Duśana Jur 
kovica (1868-1947). Teraz pokazujemy cmentarze znajdujące się na potu 

dnie od Gorlic, wyznaczające teren zaciekłych walk w zimie 1914-1915 r. 
kiedy Rosjanie próbowali przedrzeć się przez beskidzkie przełęcze na Nizi 
nę Węgierską. „Starosłowiański” styl realizacji Jurkovica podkreślają m.in 
kaplice w formie obronnych wież i stylizowane drewniane krzyże. Integral 
ną częścią tych nekropolii jest przyroda i razem tworzą niezwykły, niepo 
wtarzalny nastrój...

1. Cmentarz na 
szczycie Beskidk; 
w Koniecznej
- wyniosła wieża: 
z gontowymi 
daszkami i slupy 
ogrodzenia

2. Cmentarz koto 
Gładyszowa
- wieża i fragment 
ogrodzenia z bali 
przykrytych 
gontowym daszkier=

3.4. Cmentarz 
w Smerekowcu (3= 
i górna część 
centralnego 
krzyża (4)

5. Cmentarz na 
zboczu góry 
Rubaniska nad 
Blechnarką

(zdjęcia: Grażyna 
i Zygmunt
Malinowscy)


