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Redakcja wita

Witamy Czytelników w nowym 2003 roku! Życzymy spo
kojnych dni, pełnych radości ze spotkali z przeszłością, któ
ra - jak rzadko co - uśmierza wszelkie niepokoje. Tego same
go życzymy Towarzystwu Opieki nad Zabytkami - naszemu 
wydawcy - oraz sobie (zob. artykuł na s. 4). Wszystkim mi
łośnikom zabytków możemy życzyć tylko jednego - aby jak 
najprędzej ukazało się mądre prawo, które powstrzyma de
wastowanie i unicestwianie obiektów zabytkowych. Zęby do 
naszej rubryki „Społeczny przegląd zabytków” (s. 24) wpły
wało więcej ankiet opisujących wyremontowane, zadbane, 
wzorowo utrzymywane obiekty zabytkowe (jak dotychczas, 
obiektów zniszczonych przedstawianych w tej rubryce jest 
zdecydowanie więcej niż uratowanych).

Aby zagłębić się w przeszłość, nie odchodząc jednak od te
raźniejszości, proponujemy artykuł o Elblągu (s. 8), o orien
talnym pałacu w Osieku (s. 19) i cały dział „To też są za
bytki” (s. 26), w którym znalazła się wyjątkowa rozmaitość 
tematów. Warto także spotkać się z naszym „Archiwum ta
jemnic” (s. 14) oraz poznać rodzącą się nową formę muze
alnych wystaw (s. 34).

Redakcja planuje

W zaczynającym się nowym roku planujemy przynaj
mniej dwa numery częściowo poświęcone naszym miastom. 
W numerze następnym przedstawimy Gdynię, będzie w nim 
m.in. o morskim dziedzictwie tego miasta, zabytkach mo
dernistycznych, cmentarzach, pocztówkach itd. Z kolei 
w czerwcu br. zostanie zaprezentowany Kalisz, którego po
czątki stale odkrywają archeolodzy i historycy.

Redakcja apeluje

Z tym apelem zwracamy się do Czytelników w każdym 
numerze. Chodzi oczywiście o prenumeratę - najwygodniej
szą formę punktualnego otrzymywania „Spotkań z Zabytka
mi”, a jednocześnie sposób na ratowanie naszego pisma 
(przekaz pocztowy na s. 40).



przeglądy 
poglądy

W październiku 2002 r, podjęło działal
ność Forum Doradcze ds. Rozproszo
nych Dziel Sztuki, afiliowane przy Sto
warzyszeniu Historyków Sztuki. W jego 
Radzie Programowej zasiadają m.in. 
profesorowie: Maria Poprzęcka, 
Krzysztof Pomian i Stanislaw Waltoś. 
Jako niezależne, apolityczne ciało eks
perckie Forum pragnie służyć doradz
twem i pomocą instytucjom kultury, 
w tym przede wszystkim muzeom, 
urzędom państwowym i samorządo
wym, organizacjom pozarządowym, 
w złożonych sprawach badania pro
weniencji dziel sztuki, poszukiwania 
strat wojennych i roszczeń restytucyj- 
nych. Zamierza też informować środo
wiska fachowe i opinię publiczną 
o znaczeniu i stanie tej problematyki 
w kraju i za granicą oraz sprawować 
społeczną kuratelę nad polityką pań
stwa w tym zakresie. Forum pragnie 
zachęcić do aktywnej współpracy mu
zealników z całej Polski, a przy realiza
cji konkretnych spraw będzie zwracać 
się do specjalistów w kraju i za grani
cą. Forum Doradcze jest inicjatywą 
społeczną.

W Bornem Sulinowie w woj. zachodnio
pomorskim w październiku 2002 r. od
była się międzynarodowa konferencja 
naukowa „Forteczne dziedzictwo kultu
rowe potencjałem turystycznym Polski”. 
Organizatorem konferencji byt Zarząd 
Główny Towarzystwa Przyjaciół Fortyfi
kacji przy współudziale władz Bornego 
Sulinowa i Towarzystwa Rozwoju Bor
nego, a patronat objął dyrektor Depar
tamentu Wychowania i Promocji 
Obronności Ministerstwa Obrony Naro
dowej. Na spotkaniu mówiono o pro
blemach turystyczno-edukacyjnego 
wykorzystania fortyfikacji w Polsce, 
możliwościach ich zagospodarowania 
oraz prezentacji dawnych pól bitew
nych. Poruszono także sprawę ochrony 
umocnień Walu Pomorskiego oraz 
utworzenia w Bornem Sulinowie parku 
trzech kultur.

Poznań otrzyma od Banku Europej
skiego kredyt bez zabezpieczenia 
w wysokości 25 min euro na odnowę 
150 zabytkowych kamienic w centrum 
miasta. A jaki los czeka malowidła 
ścienne w klatce schodowej kamieni
cy przy ulicy Ostrówek. Piękne, 
ogromne malowidła, otoczone orna
mentami, przedstawiają krajobraz Pie
nin. Wpisane są do rejestru zabytków, 
nie ma jednak możliwości, aby zmusić 
właściciela kamienicy do ich odnowie
nia. Tymczasem po przeprowadzeniu 

fachowych prac konserwatorskich ka
mienica przy ul. Ostrówek mogłaby 
stać się dużą atrakcją turystyczną Po
znania.

Według Wrocławskiej Giełdy Nierucho
mości największym zainteresowaniem 
potencjalnych nabywców cieszą się te 
obiekty zabytkowe, które można ada
ptować na rezydencje oraz zabytki poło
żone nie dalej niż 25 km od miasta. Do
brze sprzedaje się kamienice, w których 
można urządzić hotel, placówki handlo
we czy biura. Najmniej jest chętnych na 
obiekty położone dość daleko od wiel
kich aglomeracji i mocno zrujnowane. 
Jeśli takie nieruchomości nie znajdują 
się w atrakcyjnych turystycznie miej
scach lub nie można ich adaptować na 
cele komercyjne, to długo muszą cze
kać na nabywcę. Dworki do remontu 
wokół większych miast zostały już na

ogól sprzedane, natomiast duże zespo
ły zabytkowe, np. zamek czy pałac, wy
magają zamożnego inwestora. Z tru
dem sprzedaje się też zabytki wojsko
we, np. forty. Najwięcej obiektów zabyt
kowych czeka na nabywców na Dolnym 
Śląsku, w Wielkopolsce i na Mazowszu.

W woj. zachodniopomorskim dwie trze
cie obiektów zabytkowych będących 
w gestii Agencji Własności Rolnej Skar
bu Państwa udało się sprzedać ko
rzystnie, ale jedna trzecia transakcji 
okazała się nieudana. Zabytki przeka
zane kilka lat temu prywatnym nabyw
com są niszczone i dewastowane. Nie
zabezpieczone i pozbawione opieki są 
rozkradane i rozbierane przez miesz
kańców okolicznych wsi. Od roku 
wojewódzki konserwator zabytków 
może wobec niesolidnych właścicieli 
wszcząć postępowanie administracyj
ne, ale nie odnosi to pożądanego 
skutku. W nowej ustawie o ochronie 
zabytków przewidziane mają być su
rowsze kary dla złych użytkowników 
obiektów zabytkowych.

Pod koniec ubiegłego roku w Szczytnie 
w woj. warmińsko-mazurskim Wspólno
ta Kulturowa „Borussia” zorganizowała 
trzydniową konferencję, której celem by
ło uświadomienie potrzeb i możliwości 
w zakresie ochrony zabytków. Uczestni
cy konferencji - naukowcy, konserwato
rzy, samorządowcy, właściciele zabyt
ków - mówili o złym stanie polskich za
bytków, ale przedstawili też pozytywne 
przykłady konserwacji i rewitalizacji 
obiektów zabytkowych. Odbyta się rów
nież prezentacja projektu opracowane
go w ramach programu „Nowe życie 
pod starymi dachami”.

Rozdano nagrody i wyróżnienia w zorga
nizowanym przez burmistrza Zakopane
go oraz Stowarzyszenie Architektów Pol
skich - Oddział Sądecko-Podhalański 
konkursie na najlepszy obiekt architekto
niczny wybudowany i przekazany do 
użytku w Zakopanem w latach 1990- 
-2002 („Architektura Zakopanego na 
przełomie wieków"). Grand Prix zdobyli: 
arch. Stanisław Karpiel z zespołem za 
projekt i realizację Wieży Sędziowskiej 

j na Wielkiej Krokwi w Zakopanem oraz 
Centralny Ośrodek Sportu w Zakopa- 

, nem, właściciel tego obiektu. Jedną 
z pięciu nagród głównych otrzymali: 
mgr Teresa Jabłońska, mgr Zbi- 

; gniew Moździerz i arch. Zenon Remi 
j z zespołem za projekt i realizację re-
' montu konserwatorskiego z ada-
j ptacją willi „Koliba" w Zakopanemi oraz właściciel tego obiektu - Mu

zeum Tatrzańskie w Zakopanem. 
Równocześnie z konkursem, z re
komendacji Oddziału Podhalań

skiego Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami, jury przyznało sześć wyróżnień 

właścicielom obiektów zabytkowych 
w kategorii „Dawne Zakopane”. Pokło
siem konkursu była zorganizowana 
w październiku 2002 r. w Bibliotece Naro
dowej w Warszawie wystawa zdjęć 34 
nominowanych do nagrody obiektów.

W Muzeum Narodowym w Warszawie 
w październiku 2002 r. otwarta została 
wystawa „Banganarti 2002”, prezentu
jąca polskie wykopaliska archeolo
giczne w Sudanie, w dolinie środkowe
go Nilu. Polscy archeolodzy i konser
watorzy z Zakładu Archeologii Śród
ziemnomorskiej PAN w Warszawie od
kryli tam zespól świątynno-warowny 
z VI w., związany z chrześcijańskimi 
władcami Nubii. Dokonane odkrycie 
jest kontynuacją prac badawczych za
początkowanych przez prof. Kazimie
rza Michałowskiego, dzięki któremu 
powstała słynna Galeria Faras w war
szawskim Muzeum Narodowym. 
Z obecnie prowadzonych wykopalisk 
w Banganarti część odkrytych malowi
deł ma trafić do nowo tworzonej galerii 
egipskiej w Muzeum Archeologicznym 

w Poznaniu. Otwarciu wystawy w Mu
zeum Narodowym w Warszawie towa
rzyszyła sesja naukowa oraz premiera 
dokumentalnego filmu Piotra Paran- 
dowskiego W stronę Nilu.

Zagrożone są zmumifikowane zwłoki 
zakonników oraz członków znakomi
tych rodów małopolskich spoczywają
ce w kryptach krakowskiego klasztoru 
franciszkanów reformatów. Do znisz
czenia mumii może doprowadzić 
ogromne zawilgocenie spowodowane 
potężnym napływem wody - w niektó
rych miejscach wilgotność sięga 99% - 
które powoduje uaktywnienie zarodni
ków grzybów atakujących mumie. Aby 
przeciwdziałać powstałej sytuacji, nale
ży ustalić przyczyny zawilgocenia. Za
chodzi podejrzenie, że wypływ wody do 
krypt związany jest z pracami udrażnia- 
jącymi kanalizację na Plantach. Po 
ostatecznym sprecyzowaniu przyczyny 
zawilgocenia Społeczny Komitet Odno
wy Zabytków Krakowa ma sfinansować 
prace remontowe.

W Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
w dniach od 25 października do 31 
grudnia 2002 r. czynna była wystawa 
„Obyczaje cechów śląskich". Pokaza
no na niej zabytki rzemiosła, kultury 
materialnej społeczności, która w pew
nym okresie decydowała o zamożno
ści miast i ich obywateli. Cechy były 
ugrupowaniami zrzeszającymi rze
mieślników i istniały już w starożytnym 
Rzymie. Do ich tradycji nawiązywały 
organizacje średniowieczne, powstałe 
w IX w. we Włoszech, Francji, Niem
czech. W Polsce upowszechniły się 
około XIII w. We Wrocławiu w 1307 r. 
działało 29 zrzeszeń cechowych, naj
więcej było ich w XVI-XVII w. Od XVIII 
w., wraz z rozwojem manufaktur i pro
dukcji przemysłowej, rozpoczął się 
upadek cechów.

W Łazienkach Królewskich w Warsza
wie w dniach od 30 października do 
11 grudnia 2002 r. czynna była wysta
wa „Dominik Merlini - pierwszy archi
tekt Jego Królewskiej Mości Stanisła
wa Augusta". Ekspozycja umieszczo
na została w świeżo odrestaurowa
nym pawilonie, tzw. Ermitażu. Zgro
madzono na niej 25 rycin Merliniego, 
autora m.in. planów przebudowy 
Zamku Ujazdowskiego w Warszawie, 
zamku w Dubnie, wnętrz pałacu w Ro- 
galinie. Przede wszystkim jednak 
twórca ten związał się z warszawskimi 
Łazienkami - był autorem Białego Do
mu, Myślewic, Wielkiej Oficyny, Trou- 
-Madame, nadbudowy piętra Łazienki. 
Pokazane na wystawie projekty Merli
niego wypożyczone zostały z Gabine
tu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie.
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Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom, 
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty 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.

UUUI/ "iedzieć W W więce)

„Wiem, że w wypadku instrumentu 
powiedzenie czegokolwiek na 
podstawie zdjęcia i krótkiego opi
su jest prawie niemożliwe. Mimo 
to uprzejmie proszę o podanie ja
kichkolwiek informacji na temat 
skrzypiec przedstawionych na 
zdjęciach. Instrument ten - w po
siadaniu mojej rodziny od chwili 
zakupu we Francji - w latach 30. 
XX w. przywieziony został do Pol
ski. Wewnątrz znajduje się kar
teczka o wymiarach ok. 7 cm x ok. 
1,5 cm. Widać ją przez lewy (z po
zycji grającego) otwór rezonanso
wy. Karteczka ma ozdobną ramkę 
z kwiatowym (?) wzorem, a w jej 
obrębie znajduje się napis: ''Anno 
1723 Carlo Bergonzi I tece in 
C[.]emona [Cremona?]». W dacie 
końcówka «23» wydaje się napisa
na ręcznie, podczas gdy cala kar
teczka jest wydrukowana, czy mo
że wykaligrafowana".

Kamil Staszewski 
Wodzisław Śl.

Rzeczywiście, trudno tu o precy
zyjną odpowiedź. I to nie tylko dla
tego, że nadesłany opis jest zbyt 
lakoniczny, a ze zdjęć tylko jedno 
na tyle wyraźne, że nadaje się do 
publikacji (il. 1). Jak wiadomo, 
znaną od dawna i dość po
wszechnie stosowaną praktyką 
(z reguły niemającą nic wspólnego 
z niecnym procederem fałszowa
nia najwspanialszych oryginalnych 
wyrobów sztuki lutniczej) było 
wierne naśladowanie instrumen
tów smyczkowych, na przykład 
skrzypiec, pochodzących z najlep
szych włoskich warsztatów z koń
ca XVII lub pierwszej połowy XVIII 
w. A wszystko to w nadziei uzyska
nia ich kopii o równie pięknym 
brzmieniu, jakim szczyciły się in
strumenty, których twórcami byli 
(by wymienić jedynie trzech naj
słynniejszych lutników) Antonio 
Stradivari, Giuseppe Bartolomeo 
Guarneri i Nicolo Amati. Praktyka 
ta nie ograniczała się, rzecz pro

sta, wyłącznie do skrzypiec. Po
dobnie wykonywano (i wykonuje 
się wciąż jeszcze) repliki wielu in
nych instrumentów muzycznych, 
także pozostałych z grupy chordo- 
fonów smyczkowych: altówek, 
wiolonczeli, kontrabasów i nieznaj- 
dujących już zastosowania w skła
dach współczesnych orkiestr sym
fonicznych violi d’amore, violi da 
gamba i im podobnych.
Gdy rozważamy problem auten
tyczności instrumentu, najczęściej 
pojawia się on dopiero wtedy, kie
dy na replice znajduje się kartecz
ka sugerująca pochodzenie zabyt
ku z konkretnego znanego warsz
tatu lutniczego. To tak, jakby na 
rzetelnie wykonanej kopii ogólnie 
znanego obrazu ktoś domalował 
sygnaturę mistrza, a nie kopisty. 
I jeszcze coś. Niestety, bardzo 
często (chociaż nie zawsze!) efekt 
badania zabytkowych skrzypiec 
rozczarowuje właściciela instru
mentu. Trzeba się więc z tym liczyć 
i tym razem. Sądząc jednak z na
desłanych zdjęć oraz podanych 
w liście informacji instrument wy
daje nam się na tyle interesujący, 
że warto byłoby go pokazać spe
cjalistom. Można to zrobić np. 
w Muzeum Instrumentów Muzycz
nych, Oddział Muzeum Narodo
wego w Poznaniu, gdzie - jak nas 
zapewniono - po wcześniejszym 
umówieniu się telefonicznym, ist
nieje możliwość uzyskania opinii 
o zabytku. Inna możliwość - to wi
zyta w którymś z terenowych od
działów Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Lutników (SPAL), funkcjo
nujących w miastach wojewódz
kich. Na razie wiadomo bowiem 
jedynie, że instrument ma kilka 

cech (stosunkowo plaska płyta 
wierzchnia, charakterystyczny kształt 
wklęsków i języczków efów) typo
wych dla skrzypiec włoskich z po
czątku XVIII w., szczególnie przy
pomina model skrzypiec opraco
wany przez Nicolo Amatiego. Z ko
lei opis nalepki znamionowej znaj
dującej się wewnątrz korpusu zga
dza się z wyglądem znanych z lite
ratury przedmiotu etykietek (il. 2) 
stosowanych przez Carla Bergon- 
ziego (ok. 1683-1747), ucznia Giu
seppe Gian Battisty Guarneriego 
i współpracownika Antonio Stradi- 
variusa, na którego wzorcach naj
częściej opierał swój model. Skąd
inąd wiadomo jednak, że Carlo 
Bergonzi budował też niekiedy in
strument według tzw. małego mo
delu Nicolo Amatiego. Zbieżności 
jest więc więcej. A to wydaje się już 
wystarczającą zachętą, by pod
dać skrzypce szczegółowym bada
niom. Może wykażą one, że ich 
twórcą jest rzeczywiście Carlo 
Bergonzi, powszechnie nazywany 
„ostatnim wielkim kremończykiem”?

★ ★ *

„Przedstawiony na zdjęciu stolik 
(il. 3) - dąb nielakierowany wyso
kość 64 cm, grubość blatu 2,5 cm 
(blat górny) i 2 cm (blat dolny), roz
staw nóg 54 cm - pochodzi z Dol

nego Śląska, ze wsi Przedborowa 
koto Ząbkowic Śląskich i od prze

szło trzydziestu lat znajduje się 
w posiadaniu mojej rodziny. Czy zo
stał tam wykonany - tego nie wiem, 
ale właśnie stamtąd przywiózł go 
mój dziadek. Nigdzie nie spotka
łam dotąd podobnego wyrobu, 
choć wydaje mi się, że widziałam 
gdzieś (w Chorzowie?) podobnie 
wykonane krzesło na trzech no
gach. O ile pamiętam, było ono jed
nak zdecydowanie mniej efektowne 
i gorszej jakości, podczas gdy 
snycerka zdobiąca mój stolik jest 
wykonana bardzo starannie, a nogi 
przykręcone są do blatu za pomo
cą drewnianych gwintów. Czy mo
głabym się dowiedzieć czegoś 
więcej na temat tego stolika? 
Skąd faktycznie pochodzi, kiedy 
byl wykonany?"

Agnieszka Kielbas-Mateja 
Pszczyna

Stoliki o trójlistnym blacie znane są 
w historii meblarstwa od dawna, 
ale moda na nie przyszła dopiero 
w XVIII w. Pełniły wtedy najczęściej 
funkcję toaletek. Przedstawiony na 
zdjęciu mebel jest jednak typo
wym stolikiem z pomocniczym 
blatem, wykonanym w średniej 
klasy warsztacie stolarskim, raczej 
nie z dębu, ale z wygodniejszego 
w obróbce orzecha lub innego 
miękkiego drewna (choć, trzeba 
przyznać, trudno przesądzać tę 
sprawę analizując jedynie zdjęcia). 
Natomiast widoczny na ilustracji 
ornament - charakterystyczny dla 
inspirowanego sztuką ludową 
Podhala „stylu zakopiańskiego" 
- byt ze szczególnym upodoba
niem stosowany pod koniec XIX 
i na początku XX w., przede 
wszystkim na terenie Galicji i na 
Śląsku. I tak właśnie, w przybliże
niu, można określić czas oraz 
miejsce powstania mebla.
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ęentrum miasta^
KadTabytkami i dba o nią od 15 lat,

Piękna, malownicza, w samym 
Uratowało ją Towarzystwo Opieki 
tu mieści się siedziba naszej® 
Jaki los czeka ten 
niepowtarzalny

-warszawski

w
y Malownicza, neorenesansowa willa przy ul. Pięk- 

Bnej 44a w Warszawie, ukryta za socrealistycz- 
aŁa JŁnymi budynkami ul. Marszałkowskiej i Ko
szykowej, weszła po ostatniej wojnie do literatury na
ukowej jako „willa Struvego”.

Twórcą, jak ustaliła prof. Jadwiga Roguska, a zara
zem jej właścicielem w ostatniej ćwierci XIX w. był 
młody architekt Karol Kozłowski (1847-1902), znany 
głównie jako autor wzniesionego pod koniec życia 
pierwszego gmachu filharmonii warszawskiej (1902 r.). 
Swą siedzibę postawił w 1876 r. na miejscu letniskowe
go drewnianego domku, zwanego „pałacykiem myśliw
skim”, w sąsiedztwie którego rozciągały się wówczas 
pola, stawy i ogrody. Ale kiedy architekt przystąpił do 
budowy, ul. Piękna wypełniona była już zwartą zabudo
wą kamienic, dojazd do siedziby prowadził przez bramę 
przejazdową i podwórze wysokiej kamienicy frontowej. 
Forma architektoniczna dzieła Kozłowskiego oparta zo
stała na schemacie neorenesansowych willi z wieżą, na
wiązujących w XIX w. do wiejskich siedzib toskańskich 
z epoki odrodzenia. Ich cechą charakterystyczną był 
malowniczy układ kubicznych brył tworzących piętro
wy korpus z parterowymi przybudówkami i górującą 
nad całością belwederową wieżą postawioną na planie 
kwadratu. Nieregularne ukształtowanie bryły budynku 

Kozłowskiego podkreślone zostało tarasem, schodka
mi, wejściem z kolumną oraz niższą przybudówką 
wzdłuż tylnej granicy działki, pełniącą funkcję tzw. 
ustronnego miejsca. Elewacja tylna, przylegająca bezpo
średnio do granicy działki, potraktowana została jako 
ślepa ściana, natomiast elewacja frontowa i dwie bocz
ne doczekały się pełnego opracowania architektonicz
nego i dekoracyjnego. Sztukatorskie elementy zdobni
cze w formie medalionów, stylizowanych wici akantu 
i łabędzi, składające się na ich wystrój artystyczny, za
czerpnięte zostały z bogato ilustrowanych albumów ar
chitektury francuskiej z czasów Napoleona III, w tym 
m.in. znanego dzieła Cesare Daly. Najefektowniej opra
cowana została strojna w te motywy elewacja frontowa, 
gdzie w jej centrum, między symetrycznie rozmieszczo
nymi oknami wykonana została płaska arkadowa wnę
ka z kobiecą figurą alegoryczną, mającą symbolizować 
gościnność. Rodzimym elementem zdobniczym zasto
sowanym u szczytu elewacji frontowej był drewniany 
ornament „laubzegowy”, występujący w podwarszaw
skim budownictwie letniskowym.

Chociaż wejście do budynku rozwiązane zostało 
w sposób praktykowany w obiektach willowych w for
mie dwóch wejść - głównego przez wieżę i kuchenno- 
-służbowego usytuowanego obok i prowadzącego bez
pośrednio do piwnicy mieszczącej kuchnię - to układ 
wewnętrzny willi nawiązywał do tradycji skromnych 
domów podmiejskich z sienią pośrodku, mieszczącą
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1.2. Willa Struvego 
jest dziś tematem 
prac rysunkowych 
studentów 
architektury (1) 
(rys. Radek Matuszewski) ', 
malownicze wejście 
gtówne (2)
3.4.5. Stan willi 
w 1984 r.: fragment 
elewacji wschodniej (3), 
ryzalit środkowy 
elewacji zachodniej (4) 
i zwieńczenie 
elewacji
wschodniej (5)

jednobiegowe drewniane schody prowadzą
ce na piętro. Tak zrealizowana siedziba, 
ukryta wśród kamienic i otoczona zielenią, 
mogła być wygodnym, zacisznym miejscem 
do pracy dla parającego się historią sztuki fi
lozofa Henryka Struvego (1840-1912), pro
fesora Szkoły Głównej, później Cesarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego, z którego na
zwiskiem związana jest po dzień dzisiejszy. 
Jednak Struve nigdy nie był właścicielem 
willi, być może jedynie wynajmował ją 
w okresach letnich.

Karol Kozłowski mieszkał tu stosunkowo 
krótko. Już w 1880 r. willę nabył Zygmunt 
Rościszewski, a od 1883 r. przez ponad 
dwadzieścia lat miała ona co najmniej sze
ściu właścicieli. W 1905 r. zakupiona zosta
ła przez ordynata na Massalanach w ziemi 
trockiej hr. Jana Bispinga, który w 1925 r. sprzedał ją 
Janinie Wereszczyńskiej - ostatniej przedwojennej po- 
sesorce tego obiektu. Nowa właścicielka nie zamiesz
kała jednak tutaj, lecz w kamienicy frontowej, wynaj
mując swą willę najpierw elitarnemu kasynu gry, a na
stępnie Wytwórni Kopert i Opakowań Tekturowych 
Kruszewskiego. Podczas ostatniej wojny i powstania 
warszawskiego budynek niewiele ucierpiał. Proces de
strukcji rozpoczął się dopiero w latach powojennych 
na skutek braku bieżących remontów i konserwacji 
oraz złego użytkowania.

Na mocy ustawy o komunalizacji miejskich grun
tów willa i kamienica frontowa wraz z całą posesją

przy ul. Pięknej przeszły na własność skarbu państwa. 
Piętro willi przeznaczone zostało na mieszkania, zaś par
ter i piwnice na usługi rzemieślnicze i lekarskie. W po
łowie lat pięćdziesiątych XX w., w związku z budową 
Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej (MDM) 
i zmianą przebiegu ul. Pięknej, władze administracyjne 
Warszawy zaplanowały rozbiórkę willi i kamienicy. Na 
początku lat siedemdziesiątych wysiedlono z willi lo
katorów, co przyczyniło się do przyspieszenia procesu 
jej niszczenia. W tej sytuacji działacze oddziału war
szawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami arch. 
Eugeniusz Ajewski i mgr Witold Straus podjęli ener
giczną akcję ratowania willi przed rozbiórką jako
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6.7. Obecny widok elewacji frontowej (6) i wschodniej (7)
8. Jeden z medalionów na elewacji frontowej

(zdjęcia: 2 - Bożena Kędzierzawska, 6,8- Stanisław Fitak, Wiesław
6 M. Zieliński)

obiektu zabytkowego, prekursora neorenesansowych 
willi wieżowych w Warszawie. Dzięki wsparciu akcji 
przez Zarząd Główny TOnZ wstrzymano planowaną 
rozbiórkę budynku, mimo że na planach geodezyjnych 
Warszawy przestał on już istnieć! W wyniku porozu
mienia Towarzystwa z przedstawicielami władz miasta 
ustalono, że willa w zamian za pełną rewaloryzację 
przeprowadzoną przez TOnZ zostanie mu oddana na 
siedzibę z użytkowaniem bezterminowym. Inicjatywa 
Towarzystwa spotkała się z życzliwością, poparciem 
i pomocą finansową Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
zwłaszcza wiceminister Krystyny Marszałek-Młyńczyk, 
która z pełnym zrozumieniem odniosła się do argu

mentacji przedstawionej przez przedstawicieli prezy
dium ZG TOnZ: prezesa prof. Janusza Durko, wice
prezesa Jerzego Waldorffa i skarbnika dr. Wojciecha 
Fijałkowskiego.

Projekt rewaloryzacji i adaptacji willi dla potrzeb 
Towarzystwa, oparty na założeniach programowych 
opracowanych przez arch. E. Ajewskiego, sporządził 
w 1984 r. arch. Jerzy Filiński. Prace realizacyjne, pro
wadzone przez Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagranicz- 
ne „ARPEX” pod nadzorem członka prezydium ZG 
TOnZ arch. Jacka Cydzika i przy stałej, gospodarskiej 
pieczy dyrektor Ewy Siurawskiej, rozpoczęto w lecie 
1984 r., a ukończono na jesieni 1987 r. W ich wyniku
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przywrócono willi nie tylko walory zabytkowe, lecz 
także wzbogacono jej formę architektoniczno-dekora- 
cyjną przez opracowanie dotychczasowej ślepej, cegla
nej ściany w sposób współgrający z pozostałymi elewa
cjami budynku. Niewielka rozbudowa części partero
wej z nowymi oknami w formie trafnie dobranych lu- 
karn, choć zmieniła nieco elewacje, zachowała charak
terystyczny układ całej bryły.

Prace przeprowadzone wewnątrz budynku usunęły 
przypadkowe podziały, wzbogaciły walory przestrzen
ne willi i stworzyły optymalne warunki użytkowania 
całego obiektu przez TOnZ. Zgodzić się wypada z opi
nią prof. Roguskiej o przeprowadzonych pracach rewa- 

loryzacyjno-adaptacyjnych oraz ich znaczeniu: „wnę
trza nowo powstałych części nadbudowanych zaaran
żowano ze smakiem, z wyeksponowaniem drewnia
nych belek stropowo-dachowych. (...) Odnowienie 
i adaptacja budynku jest sukcesem TOnZ i projektan
ta. Uratowanie zabytku dziewiętnastowiecznej archi
tektury stworzyło ramy dla rozwoju prężnego ośrodka 
kultury i nauki. Willa przy Pięknej 44a ma dziś swoją 
pozycję w życiu kulturalnym stolicy, powinna też za
jąć właściwe miejsce w historii warszawskiej architek
tury. Jest najwcześniejszym zachowanym dziełem ar
chitekta Karola Kozłowskiego (1876) i otwiera grupę 
warszawskich domów adaptujących model krajobra
zowej willi wieżowej do miejskich warunków prze
strzennych i społecznych”.

Ocalenie willi przez TOnZ przed całkowitą roz
biórką, a następnie przeprowadzenie kosztownego 
remontu miało dać Towarzystwu i Społecznemu Ko
mitetowi Opieki nad Starymi Powązkami prawo bez
terminowego użytkowania. Dzisiaj, gdy okazało się, 
że obiekt należy do spadkobierców dawnych właści
cieli, trzeba wierzyć, że tak, jak sami uzyskali spra
wiedliwy wyrok historii, uznają bez sprzeciwu wy
mierne zasługi Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 
Losy willi Struvego, która stała się centrum społecz
nej opieki nad zabytkami w Polsce i niejako symbo
lem tej opieki, są czujnie obserwowane przez miło
śników zabytków...

Wojciech Fijałkowski

Spotkanie z książką

DWA W JEDNYM

Pomyst byt prosty, dwa związane tematycznie albumy w jed
nym etui. Ale dla osiągnięcia sukcesu nie wystarczy sam po
myst. Albumy trzeba zapełnić nie tylko zdjęciami ciekawymi, do

skonałymi pod względem artystycznym i technicznym, a zdjęcia 
te powiązać zajmującym, merytorycznie bez zarzutu tekstem, 
lecz także dobrać do nich odpowiedni papier, znaleźć dobrą dru
karnię, zadbać o oprawę. Trzeba przyznać, że autorom i wydaw
com nowego albumu zatytułowanego Polska Józefa Chełmoń
skiego, wszystko to udało się znakomicie. Po wcześniejszych 
(Polska - dwory i dworki, Polska - palace i zamki, Polska - dzie
dzictwo wieków i Polska - barwy ziemi) od warszawskiego wy
dawnictwa YOUMAR otrzymaliśmy więc kolejny album, idealny 
np. na prezent pod choinkę (byle mieć pieniądze!). Jest on 
sprzedawany albo w dwóch woluminach, albo każda część 
osobno. Tom zatytułowany Mazowsze - to bogaty wybór nastro
jowych zdjęć ukochanej ziemi Józefa Chełmońskiego (wszystkie 
autorstwa Mirosława Wiśniewskiego), krótki tekst o malarzu (pió
ra Tadeusza Matuszczaka) i kalendarium. W tomie drugim - Ma
larstwo - zestawione zostały, pochodzące z wielu renomowanych 
kolekcji, obrazy słynnego pejzażysty. Ich reprodukcje - to z kolei 
prace specjalizujących się w tej dziedzinie fotografików: Teresy 
Żółtowskiej, Marka Studnickiego, Piotra Tomczyka i Edmunda 
Wileckiego. I ponownie słowo wprowadzające Tadeusza Matusz
czaka. W malarstwie Chełmońskiego i w pejzażach Mazowsza 
można rozsmakowywać się na różne sposoby. Nas zauroczył 
pojawiający się w obu albumach przybrany kwiatami stary, drew
niany krzyż z figurką ukrzyżowanego Chrystusa. Takich zabytko
wych krzyży niewiele zostało już na Mazowszu, są na obrazach 
Chełmońskiego i na zdjęciach Wiśniewskiego. (WJP)
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Wielki eksperyment archeologiczno-konserwatorski 
realizowany jest na naszych oczach.

Elbląg
archeologia i retrowersja

ZDZISŁAW SKROK

ałożony przez Krzyżaków w 1327 r. (zob. artykuł 
Gotyk w Elblągu, s. 16), zniszczony przez Rosjan 
9 lutego 1945 r., Elbląg od dwudziestu lat jest naj
większym (15 ha powierzchni), badanym perma
nentnie i dostarczającym największej liczby rewe

lacyjnych znalezisk stanowiskiem archeologicznym na tere
nie Polski. Jest to przy tym stanowisko niepowtarzalne, 
a prowadzone na nim prace badawcze mają charakter nowa
torski, otwierają nowy rozdział zarówno w dziejach polskiej 
archeologii, jak i rewaloryzacji unicestwionych, historycz
nych miast.

„Rozstrzelanie” elbląskiej starówki przez radziecką ar
tylerię, następnie jej rozbiórka (cegła poszła na odbudowę 
Warszawy) i zamiana w śródmiejski zieleniec, który szczę
śliwie dotrwał do początku lat osiemdziesiątych XX w. - 
sprawiły, że z chwilą podjęcia decyzji o rewitalizacji tej czę
ści miasta, z zachowaniem dawnego układu urbanistyczne
go i wykonaniem wszelkich niezbędnych prac naukowo- 
-konserwatorskich, przed archeologami otworzyła się jedy
na i niepowtarzalna w naszym kraju możliwość całościowe
go przebadania pozostałości zabudowy i kultury material
nej jednego z najbardziej znaczących ośrodków miejskich, 
należących do kręgu oddziaływań kupieckiej Hanzy i kul
tury zachodnioeuropejskiej, będącego równocześnie przez 
trzy stulecia jednym z najzamożniejszych miast Rzeczypo
spolitej. Ten „szczęśliwy traf” nie oznaczał jednak tylko 
nieograniczonej dostępności terenu dawnego zespołu sta
romiejskiego.

Wyzwania, jakie postawił przed archeologami krzyżac
ki, a później staropolski Elbląg były o tyle trudne, że aż do 
początku lat osiemdziesiątych XX w. archeologia polska 
nie wypracowała całościowej i efektywnej metody badania 
historycznych miast. Jeszcze przed przystąpieniem do tych 
prac, na etapie opracowywania programu wielu doświad
czonych archeologów powątpiewało w możliwość przepro
wadzenia z powodzeniem planu „archeologii totalnej” hi
storycznego miasta Elbląga. Tadeusz Nawrolski, który pod
jął to wyzwanie, już w pierwszych latach jego realizacji udo
wodnił, że jest ono możliwe, jeśli badacz przystępuje do nie
go z odwagą samodzielnego myślenia, pasją nieustannego 
uczenia się, pokorą stawiania nawet najbardziej „dziecię
cych” pytań oraz z tym nieuchwytnym darem, który nazy
wany bywa intuicją.

„Spotkania z Zabytkami” uważnie śledziły postęp prac 
i rewelacyjne odkrycia na tym najbardziej niezwykłym 
stanowisku archeologicznym w Polsce: w 1987 r. głos za
brał T. Nawrolski, w 1994 r. pismo relacjonowało nowe 
odkrycia, a T. Nawrolski zaprezentował odnaleziony ra
tusz (autor zmarł w tym samym roku).

Prace archeologiczne w Elblągu miały charakter pio
nierski, a metoda ich prowadzenia tworzona była i mody
fikowana w miarę potrzeb. Z chwilą śmierci T. Nawrol- 
skiego pojawiła się groźba ich przerwania, nie było bowiem 
wówczas archeologa znającego na tyle dobrze problematy
kę szerokoplaszczyznowych badań miast, także zagadnień



urbanistyki i kultury materialnej miast pruskich, aby kon
tynuować badania. Podjęła się tego żona, archeolog Graży
na Nawrolska, uczestnicząca w wykopaliskach od począt
ku. Wsparli ją pracownicy Pracowni Archeologii Miast, 
a szczególną rolę odegrały lokalne władze miejskie i samo
rządowe. Okazało się, że przeprowadzona kilka lat wcze
śniej reforma władzy w Polsce, ograniczenie centralizmu na 
rzecz samorządu, w takich wypadkach ma pole do manife
stacji i spełnienia. Społeczeństwo Elbląga uznało staromiej
skie wykopaliska nie tylko za powód do dumy (głośno już 
było o nich w całej Polsce), ale też za ważny element zbio
rowej tożsamości, budowanej z trudem na powojennych 

1. Trzy elementy składające się na 
obecny krajobraz kulturowy starego 
Elbląga: budowle zachowane 
(kościół św. Mikołaja), relikty piwnic 
i przyziemi kamienic odsłaniane 
przez archeologów oraz fragment 
współczesnej zabudowy
2. Wykop archeologiczny 
przy ul. Wigilijnej - widoczny 
mur graniczny dawnej kamienicy
3. Wykop archeologiczny
przy ul. Rzeźnickiej - beczka z XV w. 
w narożniku kamienicy
4. Grażyna Nawrolska przy odsłanianiu 
dawnych fundamentów
5. Gliniane naczynia do picia w formie 
butów (XV w.)
6. Ekskluzywne szklane naczynie 
do picia wina (koniec XV w.)

gruzach przez przybyszów z różnych części kraju. Pracow
nia Archeologii Miast została włączona do Muzeum w El
blągu, a do finansowania prac wykopaliskowych - wobec 
coraz mniejszych funduszy z budżetu centralnego - zobo
wiązał się samorząd miejski z burmistrzem miasta Henry
kiem Słoniną. System ten funkcjonuje do dziś i jest wzor
cowym przykładem przynoszącej obopólne korzyści 
współpracy naukowców i samorządowców. Okazało się 
też, że ekipa kierowana przez Grażynę Nawrolską potrafi
ła sprostać niełatwemu wyzwaniu „archeologii totalnej”. 
Niemała w tym zasługa T. Nawrolskiego, który już na po
czątku lat osiemdziesiątych nakreślił ramowy program sys
tematycznych badań. Jedną z naczelnych zasad była budo
wa hipotetycznego obrazu historycznego miasta na podsta
wie wiedzy teoretycznej i źródeł pisanych, a następnie uzu
pełnianie go i weryfikowanie za pośrednictwem danych ar
cheologicznych. Do chwili obecnej obraz ten został uzupeł
niony elementami całkowicie wcześniej nieznanymi, jak 
obraz najstarszej, drewnianej zabudowy miasta, zmiany je
go rozplanowania (np. po pożarze w 1288 r.), kwestie naj
starszej zabudowy murowanej, wymiarów i infrastruktury 
działki (parceli), przede wszystkim przekształcania się za
budowy części centralnej starego Elbląga w rejonie dawne
go ratusza, który został rozebrany po pożarze w 1777 r.

Na zwiedzających sale Muzeum w Elblągu największe 
wrażenie wywiera kolekcja zabytków odkrytych w trakcie 
prac wykopaliskowych. Jest to obecnie największy, najbar-
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prof. Adama Miłobędzkiego) i bliższego Elblągowi, rów
nież hanzeatyckiego, Gdańska („neoromantyczna licentia 
poetica” według prof. Andrzeja Tomaszewskiego), nie 
stworzyła koncepcji odbudowy, ale współczesnej zabudo
wy, obwarowanej licznymi wymogami podkreślającymi 
i uwydatniającymi historyczność miejsca. Przede wszystkim 
za główną wartość obszaru staromiejskiego uznała zacho
wany plan dawnego miasta, co oznaczało, że nowa zabudo
wa realizowana może być jedynie w zakresie sieci ulicznej, 
parceli i planów kamienic, których piwnice i fundamenty 
odsłonili archeolodzy. Podobne ograniczenia zastosowała 
w odniesieniu do wysokości nowo wznoszonych domów. 
One również muszą nawiązywać do wymiarów kamienic 
przedwojennych, odtwarzając dawną panoramę miasta 
i zarazem stwarzając nieodzowne tło i odpowiedni krajo
braz dla „osamotnionych” dotychczas, dziwnie wyniosłych

dziej różnorodny i najcenniejszy zbiór ilustrujący 
kulturę późnośredniowiecznych i nowożytnych 
miast w całej strefie południowego Bałtyku! Rów
nocześnie Elbląg uznawany jest za najlepiej roz
poznany pod względem archeologicznym ośro
dek staromiejski na tym obszarze.

Wart jest również przedstawienia czysto 
praktyczny efekt wysiłku elbląskich archeolo
gów. Mianowicie po całkowitym przekopaniu 
i opróżnieniu z zabytków kolejne działki 
w strefie staromiejskiej uzyskują status bu- a 
dowlany i wystawiane są przez władze j 
miasta na przetarg. W większości trafiają 

7. Woskowe tabliczki do pisania
i skórzany pugilares znalezione
w jednej z latryn (XV w.)
8. Metalowy kociotek (XVI w.)
9. Fajansowe naczynia importowane 
z Holandii (XVII w.)
10. Zastawa kuchenna z zamożnego 
domu mieszczańskiego (XVII-XVIII w.)
11. Różne naczynia szklane (XVIII w.)

do rąk indywidualnych (niekiedy spółdzielczych) i prze
mieniają się w plac budowy. Oczywiście nie ma w tym wy
padku mowy o samowoli budowlanej. Cała elbląska sta
rówka objęta jest nadzorem konserwatorskim, co oznacza, 
że również projekty kamieniczek na średniowiecznych fun
damentach (oczywiście po odpowiednim ich zabezpiecze
niu) muszą spełniać wymogi konserwatorskie. Wbrew jed
nak odruchowo narzucającym się przypuszczeniom, nie 
mamy tu do czynienia ani z rekonstrukcją, ani też z odbu
dową unicestwionej, ale zachowanej na planach i fotogra
fiach historycznej zabudowy. Maria Lubocka-Hoffmann, 
autorka programu rewaloryzacji elbląskiej starówki, na
uczona niedobrymi przykładami rekonstrukcji Starego 
Miasta w Warszawie („neoromantyczna atrapa” według

(zdjęcia: 1,4 - Zdzisław Skrok, 
2,3- Grażyna Nawrolska, 

5,6,8- ze zb. Muzeum w Elblągu, 
7,9,10,11 - Agencja Foto-Studio Kolecki, 

zb. Muzeum w Elblągu)
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zabytków architektury (głównie średniowiecznej), które 
przetrwały kataklizm 1945 r. „W efekcie - napisała - kon
tury zabytkowych obiektów pospołu ze współczesną archi
tekturą stworzą rysunek sylwety miasta zbliżony do daw
nych wedut” (M. Lubocka-Hoffmann, Retrowersja Starego 
Miasta w Elblągu, „Archeologia Elbingensis”, t. II, Elbląg- 
-Gdańsk 1997).

Równie interesujące były zalecenia konserwatorskie ad
resowane do architektów projektujących domy w strefie sta
romiejskiej. „Wytyczne nakazywały - czytamy w wypowiedzi 
M. Lubockiej-Hoffmann - projektowanie kamienic w do
brych, indywidualnych formach współczesnych i, co bardzo 
ważne, wyeliminowanie stylu historycznego. Projektowana 
architektura musi mieć znamię czasu i miejsca, w którym po
wstała, a jednocześnie wykazywać się uniwersalnymi walora
mi. Przyjęto też możliwość posługiwania się repertuarem hi
storycznego detalu architektonicznego, wszakże pod warun
kiem, że operowanie nim nie może sugerować, iż dom, w któ
rym go zastosowano, pochodzi z określonej epoki stylowej”.

Zalecenia te, sprzeczne z praktykowa
ną wcześniej na obszarach staromiejskich 
Warszawy i Gdańska szkołą rekonstrukcji 
historycznej zabudowy, Maria Lubocka- 
-Hoffmann uznała za nową jakość w dzia
łaniu konserwatorskim i nową metodę 
ochrony zabytkowego zespołu miejskiego. 
Autorka określa ją mianem retrowersji, od 
łacińskiego retroversus - „odwrócony ku 
tyłowi”, co oznacza również tłumaczenie 
tekstu przekładu na język oryginału. We
dług niej mianem „przekładu” określić 
można miasto przekształcone w wyniku 
wojennego kataklizmu, „język oryginału” 
- to elementy, które zachowały się na tere
nie Starego Miasta w pierwotnym kształ
cie - historyczny układ przestrzenny, nie
liczne zabytkowe budowle, relikty odsła
niane przez archeologów, ale także bu

dowle współczesne, wznoszone przy poszanowaniu auten
tycznych zabytków i wykorzystaniu posiadanej wiedzy. 
„W założeniu naszym - powiada - wartości te umiejętnie ze 
sobą zintegrowane powinny przywrócić przestrzeni staromiej
skiej i nadać wypełniającej tę przestrzeń architekturze dawne, 
tradycyjne cechy - lokacyjny układ, sylwetę miasta hanzeatyc- 
kiego, proporcję i stylistykę historycznej zabudowy miasta por
towego. Czyli ma powstać powrót - retrowersja - do dawne
go wizerunku miasta. Należy oczywiście dodać, że nie będzie 
to wierne jak kalka »tlumaczenie« (czyli rekonstrukcja), ale po
stępowanie twórcze, jak prawdziwa sztuka, i jednocześnie bar
dziej zgodne z doktryną konserwatorską. Jest to powrót do 
»ducha«, a nie »litery« pierwowzoru”.

Zwiedzając zabudowaną dziś już prawie w połowie 
elbląską starówkę, a następnie kolekcję archeologiczną 
w miejscowym muzeum, możemy studiować i przeżywać 
najbardziej niezwykły eksperyment konserwatorski mi
nionego dwudziestolecia w naszym kraju.

Zdzisław Skrok

„ZABEZPIECZANIE” WIEŻY

W ostatnich latach obserwujemy demontaż sieci kolejowej. Upadają 
linie niegdyś łączące różne miejscowości, rozbierane bądź dewa
stowane są urocze stacyjki, które nieraz funkcjonowały przez blisko sto 

lat. Do wyjątków należy chyba podejmowanie skutecznych działań 
w kierunku ich ochrony, mimo że są to przecież obiekty zabytkowe. 
W okresie międzywojennym powstały linie wychodzące z Sierpca 
w cztery strony świata (w 1924 r. do Nasielska, w 1934 do Płocka, 
w 1937 do Torunia i do Brodnicy). W ten sposób starano się nadrobić 
zapóźnienie, które pozostało po okresie zaboru rosyjskiego w stosunku 
do sąsiedniego terenu, znajdującego się pod zaborem niemieckim. 
Wraz z budową linii kolejowych wznoszono obiekty służące obsłudze ru
chu pasażerskiego i towarowego. W 1924 r. pod kierunkiem Jana Jaro
szyńskiego zbudowano w Sierpcu dworzec; powstały również inne bu
dynki. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wieża ciśnień, służą
ca niegdyś nie tylko kolei, ale i wielu mieszkańcom okolicznych domów. 
Warto zwrócić uwagę, że powstające w miastach wieże ciśnień różnią 
się między sobą i trudno znaleźć dwie identyczne; spore podobieństwo 
do sierpeckiej wykazuje jedynie wieża w Nasielsku.

Dworzec w Sierpcu jeszcze kilka lat temu tętnił życiem, obecnie 
sprawia coraz bardziej ponure wrażenie. Najgorszy los spotkał jednak 
wieżę ciśnień. Od pewnego czasu nie służy już pierwotnemu przezna
czeniu i niszczeje. W niektórych oknach brakuje szyb, na dachu ubywa 
dachówek. Kolejowi decydenci nie kwapili się do jej zabezpieczenia, 
a innym nie pozwolili nic zrobić. Tylko w nielicznych miastach potrafiono 
takie obiekty zaadaptować do innych celów. Sierpecką wieżą ciśnień

1.2. Sierpecką 
wieża ciśnień 
w 1998 (1)
i w 1999 r. po 
„zabezpieczeniu” 
dachu (2)

(zdjęcia: Paweł B.
Gąsiorowski)

nikt, także służby ochrony zabytków, skutecznie się nie zajął. Dramat 
wydarzył się wiosną 1999 r., kiedy przysłana z Kutna ekipa zamiast na
prawiać dach, dokonała legalnej dewastacji. Zrzucono pozostałe jesz
cze dachówki oraz całą więźbę dachową, którą całkowicie zniszczono, 
aby uniemożliwić dalsze naprawy. Prace te nazwano na przekór wszel
kiej logice - zabezpieczeniem (sic!). W ten sposób ginie interesujący 
obiekt, tak charakterystyczny dla panoramy Sierpca. Czy jest jeszcze 
ktoś, kto mógłby coś pozytywnego zrobić dla tego zabytku?

Paweł B. Gąsiorowski
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Wokót jednego zabytku I

Do kogo należał klejnot?
Muzeum Narodowe w Budapeszcie 

przechowuje wysokiej klasy klejnot, da
towany na połowę XVI w. i wiązany z Izabelą 

Jagiellonką. Jest to pokaźnych rozmiarów 
(wysokość 11.5 cm) nasfa - tak w terminolo
gii przedmiotu określa się jubilerskie ozdoby 
o motywach roślinnych, stużące do dekora
cji węgierskich nakryć głowy lub jako zawie
szenia zdobiące przednią część stroju.

Konstrukcja klejnotu jest bardzo misterna. 
Tworzą ją ażurowe sploty stylizowanych ro
ślin przechodzących w ornament okuciowy 
z uszakami, dekorowane ornamentem 
chrząstkowym i ozdobione w dwu najszer
szych miejscach klejnotu główkami gryfów. 
Ażurową konstrukcję zdobi emalia w kolo
rach: białym, czarnym, czerwonym, zielo
nym i niebieskim, znakomicie skomponowa
na z partiami złotymi, niepokrytymi barwną 
powłoką, co tworzy efekt misternej wielo
barwnej polichromii. Na całej powierzchni 
klejnotu rozmieszczone są koncentrycznie 
kamienie: almandyny i opale o szlifie kabo- 
szonu w kształcie elipsy lub łezki. Dwa al
mandyny umieszczone na zewnętrznych 
skrajach klejnotu, tuż pod główkami gryfów, 
oszlifowane są w formie stożków. Trzy naj
większe opale podwieszone są luźno w dol
nej części klejnotu, a rewers zawieszenia 
zdobi barwna emalia.

Gdy patrzymy na to wspaniałe, godne 
królów dzieło sztuki jubilerskiej, nasuwają się 
nam wątpliwości, czy atrybucja klejnotu jest 
słuszna i czy rzeczywiście mógł on należeć 
do Izabeli, najstarszej córki króla Zygmun
ta I i Bony Sforzy? Wiemy, że urodziła się 18 
stycznia 1519 r. i była prawdopodobnie 
pierwszą kobietą w Polsce, której nadano 
imię Izabela, na cześć babki, matki Bony 
Sforzy - Izabeli Aragońskiej. Od chwili naro
dzin była obiektem przetargów politycznych, 
zmierzających do zawarcia małżeństwa da
jącego gwarancję najkorzystniejszych soju
szy. Pierwsze propozycje małżeńskie, przy 
wielkiej aprobacie królowej Bony, złożyli po
słowie króla Francji Franciszka I już w marcu 
1519 r„ gdy królewna skończyła zaledwie 
dwa miesiące. Zawiodły jednak plany Bony 
wydania córki za któregoś z królewiczów 
francuskich bądź książąt włoskich i gdy nie 
powiodło się wejście w związki z Habsbur
gami, dwór krakowski zdecydował oddać rę
kę królewny 53-letniemu Janowi Zapolyi. kró
lowi Węgier. Ślub per procura 20-letniej Iza
beli odbył się w Krakowie 28 stycznia 1539 r. 
Podczas wystawnej uczty weselnej posłowie 
króla węgierskiego wręczyli Izabeli kosztow
ne dary: naszyjnik z zawieszeniem w posta
ci dużego szmaragdu, wyceniany na 2000 
dukatów, zwierciadło w oprawie z drogich 
kamieni oraz złoty pierścień. W posagu od 
rodziców otrzymała 32 tys. dukatów, a jej wy
prawa miała wartość 38 tys. dukatów, co ra
zem czyni ogromną kwotę 70 tys. dukatów. 
Nie jest znany inwentarz wyprawy ślubnej 
Izabeli. Można jednak przypuszczać na pod

stawie zachowanego spisu kosztowności 
z posagu młodszej siostry Izabeli, Katarzyny, 
która wywiozła do Finlandii ponad 2000 
sztuk klejnotów, że jej wyprawa nie była gor
sza, biorąc pod uwagę fakt, że Izabela była 
ulubienicą matki i królowa Bona wiązała z nią 
wielkie nadzieje. Z zachowanych archiwa
liów wiadomo, że wyjazd Izabeli na Węgry 
nie przeciął serdecznych kontaktów z rodzi
ną. Od matki i brata, króla Zygmunta Augu
sta, otrzymywała nadal bardzo kosztowne

podarki. W 1553 r. Zygmunt August, zama
wiając królewską karetę, na ozdobienie któ
rej złotnicy zużyli 68 grzywien srebra, podob
ną polecił wykonać dla królowej Węgier Iza
beli. Małżeństwo Izabeli z Janem Zapolyą 
trwało niecałe półtora roku, zakończone 
śmiercią schorowanego króla. Przez 20 lat, 
aż do śmierci w 1559 r. była ona regentką 
sprawującą władzę w imieniu małoletniego 
syna Jana Zygmunta.

Choć przepychu strojów Izabeli nie odda
ją zachowane wizerunki - na prawie wszyst
kich prezentuje się jako surowa, ubrana 
w czerń matrona, pozbawiona klejnotów 
i ozdób - węgierscy poddani mieli jej za złe 
upodobanie do kosztownych ubiorów i roz
rzutność, co potwierdza pośrednio zasob
ność jej szkatuł. Być może właśnie ta opinia 
przyczyniła się do powiązania zawieszenia 
z Izabelą. Jest to jednak opinia nietrafna. 
Manierystyczno-wczesnobarokowa orna
mentyka przesuwa datowanie tego klejnotu 
na następne pokolenie twórców. Hipotezę 
potwierdza także jego ażurowa konstrukcja, 
która pojawia się w Europie dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych XVI w., a więc trzydzie
ści lat po śmierci Izabeli Jagiellonki, za spra
wą hugenockiego uciekiniera z Francji Da
niela Mignota, który po opuszczeniu ojczy
zny osiedlił się w Augsburgu i tu w latach 
1593-1596 opublikował graficzne projekty 

zawieszeń skomponowanych z wici roślin
nych i zdobionych głowami gryfów. Ażurowe 
konstrukcje, jako dużo tańsze od klejnotów 
litych, odlewanych ze złota, szybko zdobyty 
ogromną popularność. Do dziś zachowało 
się wiele klejnotów eksploatujących jego 
wzory. Dla przykładu wymieńmy klejnot 
„Sprawiedliwość", wykonany w Augsburgu 
w latach 1590-1600, obecnie w Metropolitan 
Museum of Art: klejnot „Salome z głową Ho- 
lofernesa", z lat 1590-1600, obecnie w pry
watnym posiadaniu, czy zawieszenie ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Buda
peszcie, dekorowane barwną emalią, dia
mentami i rubinami, a na rewersie dwoma 
herbami i inicjałami „I. G.” i „P E.”.

Niektóre projekty Mignota przewidywały 
zawieszenia składające się z dwóch lub 
trzech równoległych ażurowych elemen
tów, złączonych ze sobą śrubkami, tworzą
cych warstwową konstrukcję. Dobrym 
przykładem jest jeden z najpiękniejszych 
klejnotów w zbiorach polskich - zawiesze
nie z „Panną Wodną” - przechowywane 
w Muzeum Okręgowym w Toruniu, datowa
ne na lata dziewięćdziesiąte XVI w. Skon
struowane jest ono z dwóch równoległych 
elementów, złączonych ze sobą maleńkimi 
śrubkami w taki sposób, że tworzy się mię
dzy nimi niewielka, około 5-milimetrowa 
szczelina. Tak ukształtowana struktura 
przestrzenna jest tłem dla fantastycznej 
postaci Panny Wodnej.

Klejnot budapeszteński ma konstrukcję 
prostszą. Ażurowe sploty tworzą ramę, do 
której przykręcono kamienie oprawione 
w płytkich, niemal pozbawionych brzegów 
kasztach, w których kamienie zabezpie
czono przed wypadnięciem wyciętymi 
w blasze pazurkami.

Prosta, niemal prymitywna oprawa kamie
ni silnie kontrastuje ze świetnie położonymi 
barwnymi emaliami i subtelnym rysunkiem 
roślinnych wici. Klejnot powstał w jednym 
z warsztatów złotniczych Europy Środkowej, 
posiłkujących się modnymi wzorami graficz
nymi, inspirowanymi grafikami Mignota, przy
puszczalnie pod koniec XVI lub na początku 
XVII w. Nie mógł więc należeć do królowej 
Izabeli, która zmarła w Alba Julia w 1559 r. 
Użycie do oprawy opali może wskazywać na 
węgierskie pochodzenie zawieszenia, gdyż 
tam właśnie w Vorosvagas (Cervenica) 
w XVI w. istniała jedyna w Europie kopalnia 
tego rzadkiego wówczas kamienia o czerwo- 
no-zielonej i fioletowo-niebieskiej opalescencji.

W nieznanym czasie tradycja połączyła 
złote zawieszenie z imieniem Izabeli, królo
wej Węgier. Nierzadki to wypadek, gdy 
podnoszono wartość przedmiotów, łącząc 
je ze znanymi postaciami. Romantyczny 
kult pamiątek stworzył wiele takich historii. 
Jednak szkoda, że ten piękny klejnot nie byt 
związany z Izabelą Jagiellonką.

Ewa Letkiewicz
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

(zdjęcia: Jerzy Augustyniak)

1. Kościół św. Ducha w ciasnej zabudowie ulicy
2. Portal kościota z herbami

Kościół św. Ducha
w Wilnie

“I radycja miejsca - u wylotu dróg z łacińskiej dzielnicy 
i Wilna - wiąże najstarszy tutejszy kościół zbudowany 
I około 1323 r. z osobą wielkiego księcia litewskiego 

—1 - Giedymina. W 1387 r. Władysław Jagiełło odnowił 
lub wzniósł nowy, drewniany kościół św. Ducha. Po jego spaleniu, 
w 1441 r. kościół murowany zbudował Kazimierz Jagie
Sześćdziesiąt lat później Aleksander Jagiellończyk sprowadził do 
Wilna dominikanów i przekazał im tę świątynię. Wzniesiono wte
dy drewniany klasztor, a zakon otrzymał różne nadania. Wiek J 
XVII rozpoczął się niepomyślnie: w 1610 r. kościół spłonął, a po 
remoncie poważnie go zniszczyły w 1655 r. hordy kozackie. J 
W 1679 r. przeor o. M. Wojniłowicz rozpoczął budowę nowej 
świątyni, prace zakończono w 1688 r. Powstała trzynawowa bu
dowla o znacznych rozmiarach, którą w połowie XVIII w. znisz
czyły dwa pożary i konieczny był generalny remont.

Dominikanie znani byli ze swych zainteresowań dziejami ar 
chitektury. Odbudowę kościoła zlecono więc Janowi Krzysztofo 
wi Glaubitzowi, jednemu z najwybitniejszych architektów Wilna 
W 1770 r. ukończono prace budowlane i kościół wraz z powięk 
szonym klasztorem w takiej formie dotrwał do naszych czasów., 

Trójnawowa bazylika z transeptem i prezbiterium na planie nie
regularnego czworoboku oraz dwiema zakrystiami stoi bokiem do 
ul. Dominikańskiej. Z daleka widać jedynie kopułę na ośmiobocz-, 
nym bębnie zwieńczoną latarnią (dzieło Jana Tomasza Didersteina) 
oraz górne kondygnacje fasady z attykowym frontonem z woluta
mi. Wejście prowadzi przez portal z belkowaniem doryckim i para
mi ukośnie ustawionych kolumn. Na kartuszu znajdują się wizerun
ki dwóch Orłów, dwóch Pogoni i herb Wazów.

Wnętrze określane jest w przewodnikach jako „oszałamiają
ce”. Chór organowy na czterech filarach z głowicami w kształcie 
wybrzuszonych wsporników, konfesjonał połączony z amboną 
ponad nim, sklepienia kolebkowe z lunetami oraz kompozycja 
całości - to pomysł Glaubitza. We wnętrze wkomponowane zo
stało szesnaście ołtarzy dekorowanych bogatym ornamentem 
stiukowym z kompozycjami figuralnymi (dzieło Franciszka Hof- 
fera). W jednym z bocznych ołtarzy w 1986 r. umieszczono ob
raz Chrystusa Miłosiernego namalowany według wskazań św. 
Faustyny przez E. Kazimirowskiego w 1934 r.

Kościół św. Ducha - to jedyna świątynia w Wilnie, w której na
bożeństwa odprawia się w języku polskim. W czasie drugiej woj
ny światowej oraz w latach sześćdziesiątych XX w. w podzie
miach prowadzono tajne lekcje religii i języka polskiego. W 1976 r. 
polskie firmy konserwatorskie odremontowały kościół, a w 2001 r. 
parafia przekazana została dominikanom. Po remoncie klasztoru 
(koszt ocenia się na około 6 min dolarów) planuje się umieszcze
nie tu instytucji kulturalnych.

Jerzy Augustyniak



Rubryka ta poświęcona jest 
wszystkim sprawom niezwykłym, 
niepokojącym, dziwnym, tajemni
czym, związanym z przeszłością. 
Czekamy na opisy i próby wyjaśnie
nia niezwykłych miejsc, zagadko
wych zdarzeń, tajemniczych obiek
tów, napisów, rysunków, nazw, ob
rzędów itd. Publikujemy teksty 
o objętości do 1 strony maszynopi
su, opatrzone dokładną lokalizacją 
TAJEMNICY i - jeśli wymaga tego 
TAJEMNICA - dobrym zdjęciem lub 
rysunkiem. W rubryce AT zamiesz
czamy teksty najciekawsze, ich Au
torzy otrzymają honorarium i staną 
się członkami KLUBU BADACZY 
TAJEMNIC PRZESZŁOŚCI. Na czar
nych stronach „Spotkań z Zabytka
mi” tworzymy razem ARCHIWUM 
TAJEMNIC!

KATOWSKA PAMIĄTKA

Na obszarze Śląska znajduje się 
wiele pomników upamiętniających 

różne zdarzenia w przeszłości. Fundo
wały je najczęściej osoby majętne, ale 
również grupy ludności, które decydo
wały się na wystawianie jednego lub kil
ku takich obiektów. W Otmuchowie 
(woj. opolskie) przy ul. 1 Maja stoi 
skromna kapliczka, której górną część
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zdobi malowany obrazek przedstawia
jący św. Rocha - patrona chroniącego 
przed zarazą. I wydawałoby się, że wła
śnie epidemia była celem wystawienia 
tego pomnika, np. jako dowodu 
wdzięczności za ocalenie. Tymczasem 
na tylnej części pomnika znajduje się 
słabo dziś czytelny napis w języku nie
mieckim: „Ja, Krzysztof Kuhn, kat, kaza
łem wznieść na wieczną chwalę Boga 
i pamięć o mojej ślubnej małżonce, An
nie Katarzynie Helbranin, 1665”.

Profesja katowska w Otmuchowie się
ga początku XVII w., kiedy w 1620 r. rada 
miejska powołała pierwszego kata - Wol
fa Bóhmichena. Urząd pozostał w tej ro
dzinie przez kilkadziesiąt lat. Pod koniec 
XVII w. w księgach miejskich wspomina 
się już tylko o dwóch rodzinach katow
skich: Kuhnów oraz Hillebrandów. Na 
przykład w 1687 r. rodzicami chrzestnymi 
syna Jerzego Hillebranda zostali: żona 
kata z Dzierżoniowa oraz Jerzy Kuhn 
z Ząbkowic Śląskich. Katownia w Otmu
chowie była uzależniona od nyskiej, 
gdzie przez długie lata katami byli człon
kowie rodziny Thienle. Wiadomo, że 
utrzymywali oni przyjacielskie stosunki 
z egzekutorami otmuchowskimi.

Można przypuszczać, że żona kata 
Krzysztofa Kuhna zmarła przed 1665 r. 
na skutek zarazy i stąd takie jej upamięt
nienie. Wiadomo jeszcze, że fundator ka
pliczki zmart jako kat otmuchowski dwa
dzieścia lat później. Warto jeszcze do
dać, że ostatnim katem w mieście byt wy
mieniony w 1812 r. niejaki Józef Hent
schel. Wyryty na pomniku rok „1894" - to 
data przeprowadzonej wówczas renowa
cji. Należy mieć nadzieję, że zabytek ten 
jeszcze przez wiele wieków będzie swo
istą pamiątką po dawnym wymiarze 
sprawiedliwości.

Daniel Wojtucki

OD POWIETRZA...
... głodu, ognia i wojny wybaw nas, 

Panie - tymi słowy od dawna błagano 
o odwrócenie klęsk i nieszczęść w naj
dostojniejszej polskiej pieśni suplikacyj- 
nej Święty Boże, święty mocny. „Od po
wietrza”, czyli od złego, morowego po
wietrza, tzn. od zarazy, moru, czarnej 
śmierci, która w średniowieczu pochła
niała setki tysięcy ofiar, a i w nowszych 
czasach nieraz zbierała obfite żniwo. 
Prócz modlitw-suplikacji starano się 
przed tym strasznym zagrożeniem za
bezpieczyć także innymi sposobami. 
Jednym z nich było stawianie na grani
cach miejscowości specjalnych krzyży 

o nazwie karawaka, aby broniły choro
bie przystępu. Mieszkańcy nie mogli wy
chodzić poza linię krzyży, podlegając 
w ten sposób swoistej kwarantannie.

Karawaka - to krzyż o dwóch ramio
nach, z których górne jest krótsze, jak 
w krzyżu patriarchalnym. Nazwa wywo
dzi się od miejscowości Caravaca 
w diecezji Cartagena w Hiszpanii. Od 
XIII w. znajdował się tam cudowny krzyż 
(obecnie zaginiony), sporządzony po
noć z drewna prawdziwego Krzyża 
Chrystusa, odnalezionego w Jerozoli
mie przez cesarzową Helenę. Obnoszo-



Daniel Wojtucki

le niezwykle, że dotąd na Śląsku nie byl 
znany żaden kamienny krzyż z tak oso
bliwym rytem, przedstawiającym pisto
let. Nawet w skali europejskiej stanowi 
on unikat, np. w Czechach rytu broni pal
nej możemy się dopatrzeć tylko na 
obiekcie w miejscowości Zubrnice koto 
Ustf nad Labem. Ryt na krzyżu dolnoślą
skim prezentuje się doskonale, z zacho
waniem wszelkich szczegółów. Dzięki te
mu można sądzić, że jest to bandolet 
z zamkiem kolowo-krzosowym, typ sto
sunkowo popularny w XVII w. Jednak 
również dość drogi na ówczesne warun
ki ze względu na skomplikowany rodzaj 
zamka, jaki w nim zastosowano.

Trudno dziś określić przyczynę jego 
powstania. Możemy jedynie przypusz
czać, że wystawienie przy ruchliwym nie
gdyś trakcie do Wlenia i nietypowy ryt 
mogą być powiązane z jakimś napadem 
rabunkowym. Często zdarzało się, że 
bandy rozbójników atakowały podróż
nych, pozbawiając ich zarówno dobytku, 
jak i życia. Dla upamiętnienia miejsca 
tych tragicznych zajść rodzina zabitego 
lub miejscowa ludność często fundowa
ła pomnik w postaci krzyża. W tym wy
padku pistolet mógł być narzędziem, któ
re przedwcześnie przerwało czyjeś życie. 
Krzyż ten zostanie postawiony, a teren 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie upo
rządkowany, aby jeszcze przez wiele stu
leci byt pamiątką tragedii, która się w tym 
miejscu rozegrała.

ny w procesjach, chronił miasto przed 
zarazą i klęskami żywiołowymi. Wiara 
w moc karawaki rozpowszechniła się 
w Hiszpanii, potem we Włoszech, skąd 
do Polski przenieśli ją pielgrzymi w XVI- 
-XVII w. Obok dwuramiennej pojawiła się 
też forma karawaki z trzema ramionami.

Dwa niezwykłe krzyże na Roztoczu lu
belskim świadczą o tym, że karawaka, 
zwana lokalnie „karawik”, także tutaj była 
znana i stosowana jeszcze stosunkowo 
niedawno. Pierwszy z nich, kamienny, stoi 
przy wylotowej uliczce w Józefowie nieda
leko Zwierzyńca. Na wysokim cokole wid
nieje data „R. P 1848”. Karawakę pokry
wają - jako dodatkowe „zabezpieczenie” 
- tajemnicze litery, z pewnością pierwsze 
litery słów modlitwy przeciw zarazie. 
Świadczą o tym znaki krzyża, które nale
żało czynić przy jej odmawianiu. Ale co 
dokładnie te litery znaczą, jaki tekst ukry
wają? W rozwinięciu poziomym wygląda 
to następująco: -r-Z + DLA+B-ł- HO- 
FIZBERS + SA + Z +. Może Czytelnicy 
znają rozwiązanie tej tajemnicy...

Piętnaście kilometrów od Józefowa 
w stronę Zamościa stoi na rozstajach 
dróg przy wjeździe do wsi Jacnia krzyż 
morowy - „karawik” o trzech ramionach. 
Jest drewniany, nie ma więc z pewnością 
nawet stu lat. I niczego bliższego o nim 
nie wiadomo, poza tym, że jak dawniej 
chroni mieszkańców, jeśli nawet nie od 
„powietrza", to od wszelkiego złego.

Jarosław Komorowski

MASONI W CHEŁMŻY?

Na przełomie XIX i XX w. w Chełmży, 
w wyniku gwałtownego rozwoju 

przemysłu cukrowniczego oraz inwesto
wania napływającego kapitału w budow
nictwo mieszkaniowe, miasto zaczęło się 
przeobrażać. Przebudowywano małe, 
zazwyczaj parterowe domki w okazale, 
kilkupiętrowe eklektyczne kamienice. Ich 
fasady dekorowano różnymi elementami

KRZYŻ Z PISTOLETEM

Na Śląsku do dziś możemy podziwiać 
ponad 600 kamiennych krzyży zwa

nych „pokutnymi”. Stoją często przy sta
rych murach kościelnych, w leśnych gę
stwinach czy na wiejskich drogach. Są 
pomnikami dawnego wymiaru sprawie
dliwości. Ich katalogowaniem zajmowa
no się już w XIX w., jednak dopiero wiek 
XX przyniósł większe zainteresowanie ty
mi zabytkami, co przyczyniło się do po
wstania bardziej szczegółowych inwen
taryzacji sporządzanych przez niemiec
kich badaczy. Dziś możemy posługiwać 
się tymi rozsianymi w regionalnych 
przedwojennych czasopismach infor
macjami przy poszukiwaniu obiektów 
zaginionych. Czasem również trafiają się 
obiekty nieznane, niewystępujące w żad
nych inwentaryzacjach. Ostatnio odnale
ziono w lesie w pobliżu wsi Czernica ko
to Jeleniej Góry przewrócony krzyż ka
mienny; odkrywcami byli: Mariusz Jani
kowski, Krzysztof Ślusarczyk, Jacek 
Zbroja i autor notatki. Odkrycie jest o ty-

W -

zaczerpniętymi z repertuaru form gotyc
kich, renesansowych i barokowych. 
Wśród pięknie zdobionych fasad można 
zauważyć także te, których ornamenty 
świadczą o przynależności właścicieli do 
masonerii. Pierwszy dom z tego rodzaju 
symboliką wznosi się przy ul. gen. Sikor- r :
skiego, a wybudowany został w 1911 r. . j 
dla Hermana Leysera przez Maxa Welde; ł. 
w nadokiennych ptycinach widoczne są r ( 
płaskorzeźbione cyrkle i węgielnice. Dru- ! 
gi budynek znajduje się w narożniku ulic I 

Kopernika i Strzeleckiej, naprzeciw ko- r 
ściota św. Mikołaja. Należał on wraz ; 
z działką do fryzjera Carla Schultza, który 
od 1892 r. rozbudowywał posesję, stop- t-' 
niowo wznosząc stajnię i budynki miesz
kalne. W takim stanie sprzedał on posia
dłość Stanisławowi Konkowskiemu, który 
wybudował tu jeszcze warsztat, a w 1903 
r. nadbudował piętro domu stojącego 
frontem do ul. Kopernika (ówczesnej ul. 
Kościelnej) i zlecił wykonanie nowej fasa
dy. Na fasadzie tej, oprócz daty „1903”, 
pojawiły się typowe dla masonerii sym
bole cyrkla i węgielnicy. Obydwaj właści
ciele byli więc masonami, bowiem 
umieszczenie tak charakterystycznych 
dla masonów symboli nie mogło być 
przypadkowe. Być może należeli oni do 
toruńskiej loży „Zum Bienenkorb” („Pod 
Ulem”), która była czynna w latach 
1793-1936 w Toruniu, a jej siedziba znaj- ł| I 

dowala się w budynku przy ul. Łaziennej. W 
Również ta kamienica została ozdobio- J 

na wolnomularską symboliką. Nale- 
ży dodać, że w zachowanych 
w Muzeum Okręgowym w Toru- 
niu masońskich dokumentach ffn 
nie figurują nazwiska wtaści- 
cieli budynków w Chełmży.

Piotr Birecki
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Gotyk w Elblągu
Ibląg jest jednym z najstar
szych miast portowych le
żących na polskim wybrze
żu Bałtyku. Został założo

ny przez Krzyżaków w 1237 r. jako 
kolejne ogniwo ich systemu obronne
go i ważny punkt strategiczny w pod
boju ziem pruskich. Razem z Krzy
żakami przybyli tu osadnicy, któ
rzy zapoczątkowali budowę mia
sta. W 1238 r. wytyczony został 
teren pod miejską zabudowę - cią
gnął się wzdłuż rzeki na północ od 
zamku. W 1246 r. Elbląg uzyskał 
przywilej lokacyjny na prawie lu- 
beckim, dający miastu dużą samo
rządność. Wynikało to prawdopo
dobnie z udziału lubeczan w dzie
le założenia Elbląga oraz z faktu, 
że pierwsi osadnicy budujący mia
sto pochodzili z dolnych Niemiec 
i Westfalii (w tym także z Lubeki). 
Wiemy, że znaczna część patrycja- 
tu Elbląga w XIII w. nosiła takie 
same nazwiska, jak radni z Lubeki. 
Inna sprawa, że już w momencie 
narodzin Elbląg miał pełnić funk
cję portu, a prawo lubeckie dosto
sowane było właśnie do miast por
towych. Na początku XIV w. obok 
Starego Miasta powstał nowy or
ganizm miejski - Nowe Miasto 

magazynowe i strychy. Fasady domów 
wyróżniały się przewagą akcentów 
pionowych - z góry na dół biegły płyt
kie blendy, w których rozmieszczano 
ostrołukowe okna; wieńczyły je 
schodkowe szczyty. Jedynym zacho
wanym w Elblągu przykładem gotyc-

mające odrębne władze, własny 
herb, a od 1347 r. także lubeckie pra
wo miejskie. Jako ośrodek rzemieślni
czy było jednak słabsze gospodarczo, 
a ludność uboższa.

W wiekach XIII i XIV nastąpi! naj
większy wzrost gospodarczy i rozkwit 
elbląskiego ośrodka, który był rezulta
tem rosnącego udziału w międzynaro
dowym handlu - miasto od 1295 r. by
ło członkiem Hanzy. W tym czasie 
port elbląski konkurował z Gdań
skiem, Królewcem i Toruniem, przy
niósł również rozkwit budownictwa 
gotyckiego. Obok najstarszych, po
chodzących z XIII w. budowli, jak ko
ściół św. Mikołaja, szpital św. Ducha 
czy kościół klasztoru dominikanów, 
pojawiły się domy mieszczańskie. Ty
powy dla Elbląga dom-spichlerz dzielił 
się na trzy strefy: wysoki parter pełnią
cy funkcję mieszkalną, kondygnacje

kiego domu-spichlerza jest kamienica 
nr 13 przy ul. św. Ducha o fasadzie po
chodzącej z początku XV w. Inne do
my uległy przebudowie w epoce rene
sansu i baroku, zachowały jednak 
dawny rozkład pomieszczeń. Po znisz
czeniach ostatniej wojny archeolodzy 
odsłaniają ich fundamenty oraz gotyc
kie piwnice (zob. artykuł Elbląg - ar
cheologia i retrowersja, s. 8).

Rozwój gospodarczy umożliwił także 
rozbudowę miejskich umocnień. Zbu
dowane w XIV w. mury miejskie miały 
1700 m długości, 8 m wysokości, obej
mowały 8 baszt i 9 bram, z których naj
ważniejsze były trzy: Zamkowa, Ko
walska i Targowa. Ta ostatnia stała na 
przedłużeniu rynku i broniła dostępu 
do grodu od strony północnej. Śre
dniowieczne fortyfikacje rozebrano 
w końcu XVIII w., pozostawiając jako

pamiątkę Bramę Targową. Wzniesiono 
ją w 1319 r., w 1420 r. podwyższono 
do 26 m, w 1755 r. zyskała barokowy 
hełm. Zniszczona podczas ostatniej 
wojny została odbudowana i nakryta 
namiotowym dachem, odpowiadają
cym średniowiecznemu wizerunkowi.

Pozostałością gotyckiej zabudowy 
Starego Miasta jest średniowieczny 
układ urbanistyczny. Zachowany prze
bieg ulic pochodzi z 1238 r. Plan mia
sta wytyczono jako trapez o wymia
rach 300 x 500 m. Główną arterią ko
munikacyjną był Stary Rynek - naj
dłuższa i najszersza ulica równoległa 
do rzeki, przy której skupiały się 
wszystkie ważniejsze budynki. Prosto
padle do rynku biegło sześć poprzecz
nych ulic skierowanych ku rzece, gdzie 
kończyły się tzw. bramami wodnymi. 
Odcinki ulic od strony zachodniej by
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ły dłuższe (np. Świętego Ducha i Mo
stowa), a po stronie wschodniej krót
sze (np. Rzeźnicza i Kowalska). Intere
sującym zabytkiem jest najwęższa 
z ulic - Ścieżka Kościelna, która łączy
ła wszystkie elbląskie świątynie, bie
gnąc przez zachodnie kwartały Starego 
Miasta. Na południu zaczynała się 
w pobliżu kaplicy szpitalnej św. Du
cha, skąd kierowała się do kościoła św. 
Mikołaja, a potem do kościoła domi
nikanów; służyła wyłącznie do ruchu 
pieszego. Dawniej zwana była „ulicą 
ciał”, gdyż często przechodziły tu po
grzeby do cmentarzy położonych wo-

1. Brama Targowa
2. Fragment ul. Ścieżka Kościelna
3. Gotyckie okno w kościele św. Mikołaja
4. Kościót NMPanny („Galeria El”)
5. Szpital św. Ducha (biblioteka)
6. Kościót Bożego Ciata

kół kościołów. Zachował się tylko jej 
południowy fragment pomiędzy ulica
mi św. Ducha i Mostową, zabezpieczo
ny i częściowo odtworzony podczas 
odbudowy sąsiednich kamienic.

Dziś na terenie Starego Miasta i daw
nych przedmieść znaleźć można pięć 
zabytkowych gotyckich budowli sa
kralnych, spośród których najbardziej 
znany jest dawny staromiejski kościół 
parafialny - obecna katedra św. Miko
łaja. Kościół zaczęto wznosić w 1240 r. 
jako świątynię halową o trzech pięcio- 
przęsłowych nawach, którą zamykało 
od wschodu dwuprzęsłowe prezbite
rium. Z tego etapu budowy zachowały 
się niektóre elementy, np. kamienne 
wsporniki i podstawy filarów oraz por

tal północny wykonany z wapienia go- 
tlandzkiego. W elbląskim muzeum 
przechowywana jest chrzcielnica z XIII 
w., także wykonana z wapienia go- 
tlandzkiego. Druga faza budowy roz
poczęła się około 1335 r. Z dawnego 
wyposażenia zachowały się nieliczne 
zabytki, w tym cztery późnogotyckie 
poliptyki z początku XVI w., chrzciel
nica odlana z brązu przez mistrza Bern- 
husera w 1387 r., srebrny relikwiarz 
z fragmentami Krzyża Świętego z 1411 
r. oraz rzeźby z około 1405 r.

Kolejnym zabytkiem gotyckim jest 
kościół podominikański NMPanny.

Jego prezbiterium uważane jest za jed
ną z najstarszych budowli sakralnych 
państwa zakonnego. Już w 1238 r. 
mistrz krajowy Herman Balk wystawił 
dokument fundacyjny zezwalający na 

osiedlenie się w Elblągu dominika
nów. W 1246 r. rozpoczęto budowę 
kościoła i pierwszych budynków klasz
tornych. Najpierw powstało prezbite
rium, przy nim dwa niewielkie po
mieszczenia, w końcu XIII w. zbudowa
no nawę główną i przylegający do niej 
krużganek klasztorny; w XIV w. po
wstała nawa południowa. W tym sa
mym okresie stopniowo rozbudowy
wano klasztor. W 1542 r. dominika
nie zostali zmuszeni do jego opuszcze
nia i odtąd kościół NMPanny pełnił 
funkcję głównej świątyni protestanc
kiej. Z zespołu klasztornego pozostał 

tylko kościół odbudowany 
po zniszczeniach ostatniej 
wojny z przeznaczeniem na 
galerię sztuki współczesnej 
(Centrum Sztuki „Galeria 
EL”). Zachował się jeden 
krużganek przylegający 
bezpośrednio do świątyni, 
w którym przetrwały cen
ne epitafia znakomitych 
elbląskich mieszczan. Epi
tafia znajdują się także na 
zewnętrznych murach ko
ścioła oraz na resztkach 
muru klasztornego. Moż
na tu znaleźć nazwiska 
o brzmieniu angielskim, 
niemieckim, holender
skim i polskim, świadczą
ce o zgodnym współżyciu 
w mieście różnych naro
dowości.

W 1242 r. Krzyżacy 
uzyskali przywilej zezwa
lający na budowę szpitala 
św. Ducha, który pełnił 
funkcję przytułku dla star
ców i ubogich. Na przeło
mie XIII i XIV w. powstał 
kompleks murowanych 
obiektów, na który składa
ła się Wielka Izba, Wielki 
Dom oraz gotycki kościół 
św. Ducha. Zniszczony 
podczas ostatniej wojny, 
odbudowany został w 1979 
r. na siedzibę Wojewódz
kiej Biblioteki Publicznej 
im. C. K. Norwida. Z go
tyckiego wyposażenia ko
ścioła zachował się ołtarz 
św. Wawrzyńca z 1480 r., 

który obecnie można oglądać w elblą
skim muzeum.

Poza obrębem murów staromiej
skich znajdowały się jeszcze trzy ko
ścioły gotyckie, z których przetrwały
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dwa - Bożego Ciała oraz św. Jerzego. 
Ten pierwszy powstał w 1405 r. na 
północnym przedmieściu Starego Mia
sta, obecnie jest tu siedziba Katolickie
go Stowarzyszenia Młodzieży i Diece
zjalnego Ośrodka Duszpasterskiego. 
Kościół św. Jerzego na przedmieściu 
Nowego Miasta postawiono w 1386 r. 
Początkowo był to budynek o kon
strukcji ryglowej, po poża
rze w 1400 r. został odre
staurowany i wyłożony ce
głą. Od około 1520 do 
1945 r. był w rękach prote
stantów. Wewnątrz zacho
wał się płaski strop z poli
chromią z 1609 r. oraz nie
liczne elementy wyposaże
nia z XVII-XIX w. Zacho
wały się dwie gotyckie figu
ry wykonane około 1520 r.; 
obecnie przechowywane są 
w katedrze św. Mikołaja. 
Obie rzeźby wykazują wiele 
podobieństw do dzieł 
warsztatu Wita Stwosza.

Pozostałości zamku 
krzyżackiego są zabytkiem 
budownictwa obronnego. 
Murowany zamek powstał 
na wschodnim brzegu rzeki Elbląg 
w latach czterdziestych XIII w. Około 
1260 r. był ważnym punktem strate
gicznym i jedną z najlepiej ufortyfiko
wanych warowni. Od 1251 do 1309 
r. pełnił funkcję centrum administra
cyjnego państwa zakonnego i był sie
dzibą mistrza krajowego. Po przenie
sieniu siedziby wielkiego mistrza 
z Wenecji do Malborka elbląski zamek

straci! na znaczeniu, lecz nadal był re
zydencją komtura elbląskiego. Zamek 
prawdopodobnie miał formę czworo
boku utworzonego przez budynki ota
czające wewnętrzny dziedziniec: ka
plicę św. Andrzeja, dormitorium, re
fektarz, infirmeria, komnaty mistrza 
krajowego i komtura elbląskiego, 
zbrojownię, skarbiec, kuchnię i składy

żywności. Zamek został zniszczony 12 
lutego 1454 r. w rezultacie powstania 
antykrzyżackiego, które doprowadzi
ło do włączenia Elbląga w granice 
Rzeczypospolitej. W 1554 r. miesz
kańcy rozebrali ruiny tak dokładnie, 
że do dziś trwają spory, gdzie znajdo
wał się główny budynek zamkowy. Je
dyną pamiątką jest granitowa kolum
na ustawiona naprzeciw wejścia do

muzeum oraz kilka cegieł ozdobio
nych m.in. gotycką majuskułą (być 
może z zamkowej kaplicy). Z trzech 
podzamczy pozostało tylko północne 
z budynkiem dawnego Gimnazjum El
bląskiego (obecnie siedziba muzeum), 
postawionego na krzyżackich funda
mentach. Pod muzeum znajdują się 
średniowieczne piwnice z krzyżowymi 

gotyckimi sklepieniami. 
Z XIV w. pochodzi budynek 
Słodowni oraz tzw. Dom Rek
tora, pod którym istnieją 
ogromne piwnice z XIII w. 
W Domu Rektora znajdują się 
też fragmenty gotyckich mu
rów, szczególnie dobrze za
chowała się elewacja wschod
nia, która pomimo renesanso
wej przeróbki zachowała rysu
nek dawnych gotyckich blend. 
Prawdopodobnie Dom Rekto
ra pełnił kiedyś funkcję rezy- 
dencjonalną - przypuszczalnie 
letniego pałacu mistrza krajo
wego lub wielkiego szpitalni- 
ka. Z murów obronnych pod
zamcza z XIV w. zachowały 
się fragmenty od strony połu
dniowej i północnej. Pozostała 

także zachodnia ściana Baszty Służeb
nej z XIII w. Fragment ściany Baszty 
Ciemnicy wbudowany jest obecnie 
w budynek przylegający do Słodowni. 
Obok muzeum, od strony nadrzeczne
go bulwaru, stała Baszta Zamkowa, 
ale pozostało po niej tylko nieduże 
wzniesienie kryjące fundamenty.

7. Budynek Słodowni na podzamczu

(zdjęcia: 1,2,5,6,7 - Justyna Kozłowska, 3 - Zdzisław Skrok)

PONOWNIE

Jeszcze w latach osiemdziesiątych XX w. moż
na było zabytek ten odszukać na starym 
cmentarzu w Żegocinie, wiosce w powiecie bo

cheńskim. Byt to najstarszy w Polsce, pocho
dzący z 1833 r. nagrobek kamienny znaleziony 
na chłopskim grobie. Później odnalezienie na
grobka stało się niemożliwe w gąszczu chasz
czy i drzew porastających opuszczony już 
cmentarz i wydawało się, że przepadl bezpow
rotnie. W 2002 r. proboszcz miejscowej parafii 
przystąpił do oczyszczania starego cmentarza 
i okazało się, że uznany za zaginiony nagrobek 
przetrwał. W 1989 r. opisał go Roman Reinfuss 
w pracy Ludowa rzeźba kamienna w Polsce 
(Wroctaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk-tódż): 
„Jest to kamienna płyta zwężająca się lekko ku 
górze z krzyżem wykonanym głębokim rytem, 
którego górne pionowe ramię posiada kształt 
prymitywnie zrobionej trupiej czaszki. Po obu 
stronach krzyża znajdują się wyryte litery AD oraz 
data 1833. Poniżej między dwiema poziomymi 

ODNALEZIONY
kreskami napis: REGINA KUSCYNA PRO OWE 
czyli «PRO (si) 0 WE (stchnienie)». Na tylnej ścia
nie płyty widoczny jest zarys czaszki, na której 
prawie nieczytelny symbol IHS z krzyżykiem po
środku górnej litery H. Poniżej czaszki na wyso
kości ramion krzyża poziomo wykuta bruzda'. 
Nie ulegało też wątpliwości, że jest to ten sam 
kamienny nagrobek, dodać można tylko jego 
wymiary - długość 68 cm, szerokość u góry 
22 cm, u podstawy 31 cm, zaś grubość 13 cm.

Odnaleziony ponownie obiekt jest wręcz uni
katowy. Wynika to zarówno z niespotykanej for
my, jak i odległej daty. Należy przypomnieć, że 
moda na stawianie kamiennych nagrobków na 
wsiach zaczęła się rozpowszechniać dopiero 
około połowy XIX w. Kształt nagrobka w Żegoci
nie nie nawiązuje do znanych w tym czasie na
grobków miejskich. Możemy więc mówić o dzie
le w pełni oryginalnym, zakomponowanym sa
modzielnie przez wiejskiego kamieniarza.

Zbigniew Ellnain
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XIX w. w Polsce i innych 
krajach europejskich pa
nowała moda na sztukę 
wschodnią. Zafascyno

wanie islamem objęło m.in. architek
turę, plastykę, ceramikę i rzemiosło 
artystyczne. Wyznawcy islamu byli 
bardzo aktywni w propagowaniu 
wzorców swojej kultury, nic więc 
dziwnego, że wpływy orientalnej 
twórczości artystycznej objęły swym 
zasięgiem Azję, Afrykę i część Europy. 
Sztuka ta wchłaniała dziedzictwo 
wcześniejszych kultur i tworzyła licz
ne odmiany regionalne. Styl maure
tański (maurytański - jak wówczas pi
sano) w sposób oczywisty kojarzył się 
ze Wschodem, z przepychem, z czymś 
bajecznym, nierzeczywiście pięknym.

Motywy orientalne, nawet całe 
struktury naśladujące budowle Bliskie
go Wschodu występowały najczęściej 
w architekturze rezydencjonalnej. Na 
pierwszy plan wysuwa się z pewnością 
zamek w Kórniku przebudowany 
gruntownie w latach 1843-1860 przez 
Adama Tytusa Działyńskiego według 
projektu opracowanego przez niego 
samego na podstawie planów Antonia 
Corazziego, Henryka Marconiego 
i Karla Friedricha Schinkla. W dekora
cji zamku kórnickiego orient był wyra
zem sympatii Działyńskiego do Turcji, 
z którą w okresie wojny krymskiej Po
lacy wiązali wielkie nadzieje. Nie za

wsze jednak udaje się tak precyzyjnie 
wyjaśnić obecność motywów oriental
nych w polskiej architekturze. Na 
przykład nie wiadomo, co było źró
dłem inspiracji dla właściciela Osieka - 
barona Karola Józefa Eugeniusza Lari- 
scha i architekta Franciszka Marii Lan- 
ciego (prawdopodobnie). Być może 
były to wspomnienia z podróży do 
Hiszpanii lub na Bliski Wschód i dzię
ki nim powstał pierwszy na ziemiach 
polskich pałac w stylu mauretańskim - 
malowniczy i nieregularny, z oknami 
o podkowiastych lukach i z wieżą na
krytą cebulastym hełmem. Zachowane 
do dziś wnętrza kojarzą się z baśniami 
z tysiąca i jednej nocy...

Wieś Osiek położona jest w woje
wództwie małopolskim na Podgórzu 
Wilamowickim, po obu stronach Do
liny Osieczanki, zwanej też Olszyną, 
12 km na południowy wschód od 
Oświęcimia. Zespół pałacowo-parko- 
wy znajduje się w zachodniej części 
wsi (Dolny Osiek), po północnej stro
nie drogi wiejskiej łączącej się od za
chodu z szosą Oświęcim-Kęty. 
W XVII w. w tym miejscu stał zamek, 
tzw. fortalicjum, otoczony głębokim 
rowem, w którym płynęła woda 
z Osieczki. W XVIII w. zbudowano 
barokowy pałac, którego właściciela
mi byli Braniccy, potem Szembeko- 
wie. Według opisu z 1774 r. budowla 
była murowana, częściowo podpiwni-

1.2. Patac na pocztówce z 1936 r. (1)
i widok obecny (2)
3. Elewacja frontowa, widoczne gtówne 
wejście, okna o orientalnych motywach 
oraz wieża nad salą kopułową
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4. Dokument z 1919 r. 
znaleziony w metalowej kuli 
na pałacowej wieży
5.6. Sala koputowa, zwana 
mauretańską, z bogatym 
wystrojem sztukatorskim 
o orientalnych motywach: 
nad wejściem arabski napis 
Nie ma Boga nad Allaha (5) 
oraz fragment kopuły (6)
7. Sala kominkowa, zwana 
turecką

(zdjęcia: Jolanta Kućka-Noworyta)

czona, prowadziły do niej schody od 
strony dziedzińca i ciężkie, dębowe, 
dwuskrzydłowe drzwi. Na parterze 
mieściło się 12 pokoi o różnym prze
znaczeniu oraz kaplica z przedsion
kiem. Parter pałacu zdobiło 29 okien 
z taflami szklanymi oprawnymi 
w ołów. Na piętrze (poddaszu) mieści
ły się m.in. dwie letnie sale i skarbiec. 
Dach pałacu był łamany, polski, kryty 
gontem, a zdobiły go dwie kopulaste 
wieżyczki. Od strony południowej 
rozciągał się ogród, do którego pro
wadził taras i ozdobna brama drew
niana z furtką. Ogród, zwany wło
skim, otoczony ozdobnym żywopło
tem, podzielony został na osiem kwa
ter obsadzonych karłowatymi krzewa
mi. Znajdowała się tu oranżeria oraz 
budynek tzw. figami, przeznaczony 
do hodowli drzew figowych.

W 1799 r. Kazimierz Szembek 
sprzedał Osiek Józefowi Karolowi La-

rischowi z Naczęsławic koło Koziel
ska. Larisch vel Larysz herbu Larysz 
miał dwie kopalnie węgla: „Luizę” 
i „Karola”, był również właścicielem 
Brzezinki koło Mysłowic i Błędowa. 
Po nim Osiek objął jego syn Karol Jó
zef Eugeniusz, który spolszczył nazwi
sko na Larysz, a w latach 1835-1839 
przebudował pałac. Zmieniono wtedy 
bryłę budynku, nadbudowano piętro, 
które zwieńczono ażurową attyką. Pa
łac ozdobiły dwie wieże - nad salą ko
pułową i nad ryzalitem środkowym 
(niezachowana).

Na podstawie wspomnień p. Macie
ja Rudzińskiego, którego rodzina kupi
ła Osiek w 1885 r., możemy odtworzyć 
wygląd pałacu. Z przeszklonej weran
dy wchodziło się do holu, gdzie cen
tralnym elementem były piękne, dębo
we, okrągłe schody prowadzące na pię
tro. Na prawo drzwi prowadziły do 
dwóch przyległych salonów. Z jednego 
można było dostać się do jadalni, a na
stępnie do dwóch kancelarii, z drugie
go przechodzono do pokoju gościnne
go z łazienką. Na lewo od holu drzwi 
prowadziły do sali kominkowej z ko
minkiem we wnęce, następnie do sali 
kopułowej, sięgającej aż do kopuły 
wieży. Obie sale miały bardzo bogaty 
wystrój sztukatorski. Trzecie drzwi 
prowadziły z holu do kuchennej sieni, 
skąd na prawo szło się do jadalni przez 
odrębne pomieszczenie, zaś na lewo do 
kuchni, łączącej się z pokojem kreden
sowym i piekarnią (w rogu stał duży 
piec chlebowy), na końcu była spiżar
nia. Na piętrze znajdował się duży hol, 
którego okna wychodziły na tył pałacu 
i park zwany „brzeziną”. Pokoje fron
towe łączyły się ze sobą w amfiladzie. 
Strych zajmował długość i szerokość 
całego pałacu, stąd wychodziło się na 
wieże. Stolarka okienna i drzwiowa 
pokryta była orientalnym detalem.

Za czasów barona Larischa bywał 
tu Artur Grottger, o czym z sentymen
tem wspominał w listach do swojej 
narzeczonej. Jedną z pamiątek po wi
zycie artysty jest wykonany ołówkiem 
portret Marii Januszkiewiczówny, 
wnuczki Larischa. Pałac był ważnym 
ośrodkiem życia kulturalnego i towa
rzyskiego. Wielkim przyjacielem na
stępnych właścicieli - Gabrieli i Oska
ra Rudzińskich - był znany malarz 
i rektor krakowskiej ASP Julian Fałat.
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Pierwszym obrazem namalowanym 
w Osieku był „Krajobraz zimowy” 
z 1891 r., malarz był również obecny 
przy renowacji kopuły nad salą mau
retańską w 1919 r. W znalezionym 
w 1998 r. dokumencie w kuli kopuły, 
pozostawionym tam po tych pracach, 
znajduje się jego podpis obok podpisu 
Gabrieli Rudzińskiej i generała Józefa 
Hallera, będącego również częstym 
gościem w Osieku. Osiek odwiedzali: 
marszałek Józef Piłsudski, prezydent 
Ignacy Mościcki i kilkakrotnie kardy
nał Adam Sapieha.

Po drugiej wojnie światowej mają
tek upaństwowiono. W 1946 r. pałac 
przejęła Polska Akademia Umiejętno
ści, która była gospodarzem do 1952 
r. Przez następne dziesięć lat pałac stał 
opuszczony. W 1963 r. gospodarzem 
został Państwowy Ośrodek Hodowli 
Zarodowej w Osieku, który przepro
wadził generalny remont, adaptując 
pomieszczenia na biura i mieszkania 
dla pracowników. W sali kopułowej 
i kominkowej urządzono sale konfe
rencyjne, a obok stołówkę z jadalnią. 
Przebudowano wtedy wschodnie 
skrzydło pałacu, usuwając z elewacji 
łukowate okna. Następny remont 
przeprowadziły w 1977 r. Pracownie 
Konserwacji Zabytków. Obcięto wte
dy okna w sali przylegającej do sali 
kopułowej i usunięto ozdoby z obra
mowania głównego otworu wejścio
wego, a na ściany sal kominkowej 
i kopułowej, które były zawilgocone, 
nałożono boazerie.

Obecnie na nierozparcelowanej 
części majątku ziemskiego dalej działa 
Ośrodek Hodowli Zarodowej, a ze
spół pałacowo-parkowy znajduje się 
w zasobie Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa. W pałacu, w po
mieszczeniach piętra zamieszkują pra
cownicy OHZ, a spadkobiercy właści
cieli - rodzina Rudzińskich - wynaj
mują od Agencji pomieszczenia na 
parterze i piętrze, płacąc czynsz za 
mieszkanie we własnym domu. Od 
1997 r. starają się o odzyskanie obiek
tu. Precedensową decyzję zwrotu 
spadkobiercom byłych właścicieli ca
łego zespołu wydał 13 czerwca 2001 
r. wojewoda małopolski, Ryszard Ma
słowski. Od tej decyzji odwołała się 
Agencja, która nie chce pałacu oddać 
za darmo, a minister rolnictwa uchylił 
w marcu 2002 r. decyzję wojewody. 
Pałac niszczeje...

Dorota Dziedzic 
Jolanta Kućka-Noworyta

H
ajmund Rembieliński, 
prezes Komisji Woje
wództwa Mazowieckie
go, jeden z inicjatorów 
powstania łódzkiego okręgu przemy

słowego, tak w 1820 r. opisywał świe
żo założone prywatne miasto, nazwa
ne dwa lata później Aleksandrowem: 

osada rzeczona, na gruncie wsi 
rozległej Brużyca, jest zupełnie forem
ną. Obszerny rynek i kilka ulic szero
kich i prostych nadaje jej kształt jedne
go z lepszych w Polszczę miasteczek”. 
Pierwsza ćwierć XIX w. - to najlepsze 
czasy dla tego miasteczka, które przez 
pierwszą dekadę istnienia pod wzglę
dem liczby ludności i rozwoju tkactwa 
znacznie przewyższało sąsiednią Łódź. 
Była to w dużym stopniu zasługa jego 
założyciela i dziedzica - przedsiębior
czego ziemianina Rafała Bratoszew- 
skiego herbu Sulima, właściciela dóbr 
brużyckich. Nowa osada miejska zo
stała założona około 1816 r. „na suro
wym korzeniu”, na piaszczystym, sła
bo zalesionym wzniesieniu przy starej, 
lecz zaniedbanej drodze łączącej 
Zgierz z Lutomierskiem. Już po sze
ściu latach jej ludność przekroczyła 
3 tysiące, byli to głównie rzemieślnicy, 
przede wszystkim niemieckojęzyczni 
tkacze przybyli tu za chlebem ze Ślą
ska, Wielkopolski i innych prowincji 
pruskich. Przy czworokątnym rynku 
i kilku prostopadłych ulicach budowa
no drewniane, parterowe domy, zwa
ne do dziś „domami tkaczy”. W wy
znaczonym dla nich aktem lokacyjnym 
rewirze w północnej części osady osie
dlali się także Żydzi - kupcy i rze
mieślnicy (była wśród nich m.in. ro
dzina Poznańskich, znanych później 
łódzkich fabrykantów). Aby uzyskać 
dla swego miasta życzliwość i poparcie 
ówczesnych władz, dziedzic Brato- 
szewski nazwał je ku czci „miłościwie 
panującego cesarza Wszechrosji i króla 
Polski” Aleksandra I - Aleksandro
wem. Nawiązując do inicjału imienia 
cara zaprojektowano także obowiązu
jący do dziś herb miasta (litera „A” 
umieszczona na murze miejskim).

22 marca 1822 r. nowa osada uzy
skała prawa miejskie. W następnych la
tach to wzorcowe tkackie miasteczko, 
określane wtedy jako Aleksandrów Łę

czycki albo Fabryczny (dziś Łódzki), go
ściło m.in. carów - Aleksandra I i Miko
łaja I, wielkiego księcia Konstanego 
i Stanisława Staszica. Mimo śmierci za
łożyciela i przejścia miasta w ręce rodzi
ny Kossowskich (1824 r.) Aleksandrów 
nadal rozwijał się pomyślnie. Powstawa
ły kolejne gmachy publiczne: po katolic
kim kościele parafialnym św. Rafała 
(1816-1818) postawiono ratusz (1824 
r.), jatki miejskie (1825 lub 1829 r.), im-

1. Plan Aleksandrowa: 1 - stanowisko 
archeologiczne ze środkowej epoki 
kamienia w pobliżu Rezerwatu 
Torfowiskowego Rąbień, 2 - pomnik 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 3 - kościót 
katolicki św. Rafata i Michała 
oraz pomnik Jana Pawta II, 4 - odbudowany 
budynek dawnych Jatek Miejskich 
oraz pomnik Martyrologii i Walki Narodu 
Polskiego, 5 - ratusz miejski, 6 - park miejski 
z pomnikiem Tadeusza Kościuszki,
7 - kościót ewangelicko-augsburski,
8 - dawna Pastorówka, 9 - dawny kompleks 
fabryczno-mieszkalny Greilichów,
10 - dawny dom cadyków,
11 - prawdopodobne miejsce urodzin 
łódzkiego przemysłowca Izraela Poznańskiego,
12 - cmentarz żydowski,
13 - tablica pamiątkowa w miejscu 
zamieszkania błogosławionej Faustyny,
14 - dawna plebania przy kościele 
katolickim, 15 - dawny kompleks 
fabryczno-mieszkalny Stillerów,
16 - neogotycka brama 
cmentarza ewangelickiego, 17 - najstarszy 
grób na cmentarzu pierwszego 
pastora Fryderyka Tuve
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2. Fasada ratusza 
miejskiego
3.4. Tzw. domy tkaczy 
przy ul. Wojska Polskiego
5. Fasada kościoła 
katolickiego
6. Kościół 
ewangelicko-augsburski; 
obok budynek dawnej 
Pastorówki
7. Fragment willi i budynku 
pończoszarni Alberta Stillera 
przy ul. Wojska Polskiego
8. Dawny dwór cadyków 
przy ul. Warszawskiej

wane, stając się podstawą wielkich za
kładów pończoszniczych Z. E P „San
dra”, zatrudniających w najlepszym 
okresie 4 tysiące pracowników (prawie 
całą pracującą ludność miasteczka). 
Aleksandrów pozostał do dziś dość 
prężnym ośrodkiem dziewiarskim, prze
zywanym, nie bez racji, „Skarpetko- 
wem”. Jak przed 170 laty, przeważają tu 
małe prywatne zakłady, nie tkackie jed
nak, lecz dziewiarskie, krawieckie i bie- 
liźniarskie. W 1910 r. miasteczko uzy
skało elektryczne połączenie tramwajo
we z sąsiednią Łodzią, ale linia ta nieste
ty już nie istnieje, zastąpiona została

(zdjęcia: Marcin Gumienny)

ponujący kościół ewangelicki (1828 r.) 
wraz z domem pastora (1848 r.), budy
nek szkoły (przed 1827 r.) i drewnianą 
synagogę (1826 r.). Środek rynku ozdo
bił elegancki park w stylu angielskim 
z kawiarnią, oranżerią i domkiem 
ogrodnika (1824 r.), gdyż Bratoszewski 
ostatecznie zrezygnował z pierwotnych 
planów wzniesienia w tym miejscu swo
jej kaplicy grobowej. Ten pomyślny roz
wój miasta trwał do okresu powstania li
stopadowego, które mieszkańcy mia
steczka z burmistrzem Gedeonem Go- 
edelem, dawnym wiarusem napoleoń
skim na czele, gorąco wspierali. Repre
sje popowstaniowe, a zwłaszcza wpro
wadzenie wyższych taryf celnych na 
handel suknem z Rosją (1832 r.) przy
spieszyły upadek gospodarczy tego 
ośrodka, niemogącego już sprostać kon
kurencji sąsiednich miast państwowych 
(np. Łodzi, Zgierza i Pabianic). Brak do
stępu miejscowych rzemieślników do 
kredytów rządowych, zaniedbania no
wych właścicieli, brak dobrych dróg do
jazdowych (drogę do Łodzi wytyczono 
dopiero w latach 1858-1860) i począt
kowa niechęć miejscowych tkaczy do 
przestawienia opłacalnej dotąd produk
cji z wełny na bawełnę, spowodowały, 
że miasteczko pustoszało i ubożało, 
wreszcie ukazem władz gubernialnych

z 1869 r. zostało, podobnie jak wiele 
podobnych ośrodków, zdegradowane 
do rzędu osad. Prawa miejskie odzyska
ło dopiero w 1924 r. W drugiej połowie 
XIX w. dotarła tu nowoczesność. 
W 1873 r. założono pierwsze zakłady 
pończosznicze, piętnaście lat później - 
pierwszą zmechanizowaną fabryczkę Ju
liusza Paschkego. Aleksandrów (nazy
wany już Łódzkim) stał się niebawem 
znów przemysłowym miasteczkiem, 
drewniane warsztaty tkackie zastąpione 
zostały teraz murowanymi z cegieł poń- 
czoszarniami i farbiarniami, niemogący- 
mi jednak, rzecz jasna, równać się skalą 
z łódzkimi fabrykami Scheiblera, Po
znańskiego czy Grohmana. Ich właści
cielami byli najczęściej miejscowi Niem
cy - potomkowie tkaczy sprzed 100 lat. 
Fabryczki te po ostatniej wojnie zostały 
upaństwowione, połączone i rozbudo- 

przez autobusy. Na początku XX w. 
i w okresie międzywojennym Aleksan
drów był znanym żydowskim chasydz
kim ośrodkiem religijnym. Dwór mieli 
tu sławni cadycy z rodziny Danzigerów, 
do których pielgrzymowali pobożni Ży
dzi z dalekich nieraz stron. Chasydzi 
Aleksander, bo tak ich określano, byli 
groźnymi konkurentami cadyków 
z Ger, czyli Góry Kalwarii. Druga wojna 
światowa zniszczyła trójnarodowy cha
rakter miasta - Żydzi zostali wysiedleni 
do Generalnej Guberni, a następnie wy
mordowani przez hitlerowców, a Niem
ców wysiedlono po wojnie. Dzisiejszy 
Aleksandrów liczy ponad 20 tysięcy 
mieszkańców i jest siedzibą władz gmi
ny, należąc administracyjnie do powiatu 
zgierskiego województwa łódzkiego.

W centrum miasteczka można do 
dziś oglądać wiele materialnych śladów 
dawnej świetności, m.in. tzw. domy tka
czy, których zachowało się ponad 50, 
np. przy ulicach: Wierzbińskiej, Pabia
nickiej, Ogrodowej, Warszawskiej. Są 
to niskie i szerokie parterowe, drewnia
ne budynki o konstrukcji sumikowej 
z obszerną sienią pośrodku, od której 
prowadzą drzwi do dwóch lub czterech 
izb mieszczących dawniej warsztaty 
tkackie i mieszkania. Naczółkowe da
chy tych domów kryto pierwotnie gon-
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tern. Interesujący jest wyraźny do dziś 
plan urbanistyczny miasteczka z obszer
nym czworokątnym rynkiem (obecnie 
pl. T. Kościuszki) i prostopadłymi ulica
mi. Najważniejszy obiekt przy rynku — 
to murowany w stylu klasycystycznym 
ratusz, wzniesiony w 1824 r. Gmach 
postawiono na planie zbliżonym do 
kwadratu, wnętrze otrzymało układ 
dwutraktowy z obszerną sienią na prze
strzał. W stylu budynku można do
strzec wpływy wybitnego warszawskie
go architekta Antonia Corazziego; jego 
projekt łączony jest też z Jakubem Ku
bickim. Wysoka fasada ma płytki, cen
tralnie usytuowany ryzalit, kondygnacje 
oddzielają gzymsy, a górna została roz
członkowana pilastrami z belkowaniem 
zwieńczonym schodkowym szczytem. 
Najciekawszym elementem jest maska 

Temidy - symbol „ślepej spra
wiedliwości”. W ratuszu mie
ści się siedziba władz samorzą
dowych - Urzędu Gminy 
i Miasta.

Do wschodniej ściany ra
tusza przylega utrzymany 
w tym samym stylu klasycy
stycznym budynek, zwany do 
dziś jatkami. Jest to jednak 
zupełnie nowy gmach (z 1998 
r.), odbudowany w stylu i for

mie zbliżonej do pierwotnego, który 
zbudowano w latach dwudziestych 
XIX w. Obecnie znajduje się tutaj eks
pozytura banku PKO BP oraz biura. 
Na przeciwległych stronach rynku 
znajdują się dwa kościoły - katolicki 
i ewangelicki. Starszy jest parafialny 
kościół katolicki św. Rafała Archanio
ła, skrywający pod posadzką doczesne 
szczątki Bratoszewskiego. Kościół ten 
został zbudowany w stylu klasycy
stycznym w latach 1816-1818. W la
tach 1922-1926 znacznie go powięk
szono, dobudowując do jednonawo- 
wego korpusu dwie nawy boczne 
i przedłużając nawę główną. W latach 
1933-1935 do frontonu dobudowano 
dwie neobarokowe wieże o wysokości 
20 m. Ostatnia gruntowna przebudo
wa odbyła się w latach 1988-1995 sta
raniem proboszcza ks. Norberta Ruc- 
kiego. Do południowej nawy starego 
kościoła dobudowano obszerną, nową 
budowlę sakralną z osobnym ołtarzem 
i wezwaniem św. Michała. We wnętrzu 
starszej części można zobaczyć ele
menty wyposażenia wykonane w stylu 
późnobarokowym. W niezmienionej 
formie zachował się kościół ewangelic
ki, zbudowany w 1828 r. wspólnym 
wysiłkiem dziedzica (katolika!), gminy 
ewangelickiej z pastorem Tuve oraz 
władz miasta. Mimo postępującej 

obecnie ruiny, do dziś pozostaje świet
nym przykładem architektury klasycy- 
stycznej. Jest to budowla ceglana, trój- 
nawowa, założona na planie prostoką
ta. Elewację zdobią pilastry, fryz oraz 
dwie płaskorzeźby: Nike i symbol 
Ewangelii. Ze zborem w 1848 r. połą
czono klasycystyczny dom pastora 
(obecnie Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna). Interesujący jest także oka
zały murowany dom przy ul. War
szawskiej 10 z początku XX w. - daw
ny dwór cadyków (obecnie internat 
Liceum Ogólnokształcącego im. M. 
Kopernika).

Na początku istnienia Aleksandro
wa wytyczono dwa cmentarze - chrze
ścijański we wschodniej części osady 
przy ul. Kościelnej (obecnie Wojska 
Polskiego) oraz żydowski w dzielnicy 
północnej (dawny rewir żydowski). 
Cmentarz chrześcijański od początku 
był podzielony na część katolicką 
i ewangelicką, potem wydzielono jesz
cze część prawosławną (zlikwidowaną 
po 1915 r.). Najstarszym zachowanym 
nagrobkiem jest okazały murowany 
grobowiec pierwszego aleksandrow
skiego pastora - Fryderyka Tuve (zm. 
w 1830 r.). Na niewielkim i dziś zanie
dbanym cmentarzu żydowskim znaleź
li miejsce ostatniego spoczynku sławni 
chasydzcy cadycy. Zachowały się także 
w Aleksandrowie ceglane budynki fa
bryczne dawnych tkalni i pończoszarni 
z przełomu XIX i XX w. oraz przed
wojenne wille fabrykantów. Najlepiej 
zachowany zespół znajduje się przy 
ul. Wojska Polskiego 31 - secesyjna 
willa i fabryka Stillerów. W Aleksan
drowie warto jeszcze zwrócić uwagę 
na zajmujący centrum rynku dość ob
szerny park miejski. W 1917 r., po 
wielkiej manifestacji patriotycznej pol
ska ludność miasta ufundowała tu po
mnik Tadeuszowi Kościuszce, który 
został zniszczony przez Niemców 
w 1939 r. W 1964 r. ustawiono w tym 
miejscu skromniejsze popiersie Ko
ściuszki. Z innych pomników warto 
wymienić odsłonięty w 1994 r. przed 
budynkiem jatek, poświęcony pamięci 
Polaków poległych i zamordowanych 
w latach 1939-1956 oraz całkiem no
wy pomnik Jana Pawła II na cmenta
rzu przy kościele św. Rafała.

W Aleksandrowie zachował się 
specyficzny nastrój prowincjonalnego 
miasteczka z XIX w., kiedy nazywano 
go „jednym z lepszych w Polszczę”.

Tomasz Pietras

23



ot
. P

io
tr 

G
ry

tn
er

) 
(fo

t. J
us

ty
na

 W
iś

ni
ew

sk
a)

SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Ćwiklin, gm. Płońsk, woj. mazowieckie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze do wsi Cieciorki odchodzącej 
od szosy Warszawa-Ptońsk.
Rodzaj i nazwa obiektu: zespól dworsko-parkowy z przełomu 
XIX i XX w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: niszczejący drewniany dwór (ostatni remont w 1962 r.); 
w parku znajdują się piękne okazy drzew, ale jest zarośnięty, staw 
stopniowo zarasta.
Inne informacje dwór i park należą do RSP Ćwiklin, obecnie 
znajdują się w trakcie sprzedaży.
Dane bibliograficzne: spis zabytków w Urzędzie Gminy Płońsk; Słow
nik geograficzny Królestwa Polskiego 1895 (określany jako folwark).

Justyna Wiśniewska
Ptońsk

Miejscowość: Zakopane, woj. małopolskie.
Bliższa lokalizacja: ul. Chałubińskiego 5.
Rodzaj i nazwa obiektu: willa ..Rialto” z 1898 r.
Użytkownik: lokatorzy.
Stan obiektu: bardzo zniszczony, oberwane balkony, przegnite 
konstrukcje, pęknięcia i ubytki tynków, obsunięta podmurówka. 
Inne informacje: budynek drewniany, otynkowany, projektowa
ny przez Stanisława Witkiewicza dla Teresy Zagórskiej, od któ
rej odkupi) go dr Marian Hawranek, przeznaczając na pierwsze 
zakopiańskie sanatorium przeciwgruźlicze.
Dane bibliograficzne: L. Długołęcka, M. Pinkwart, Zakopane 
- przewodnik historyczny.

Joanna Czanerle 
Zakopane 

Miejscowość: Osiek Grodkowski, gm. Grodków, pow. Brzeg, 
woj. opolskie.
Bliższa lokalizacja: na północny wschód od Grodkowa, w cen
trum wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: pałac z przełomu XVIII i XIX w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: postępująca ruina, częściowo zabezpieczony 
dach i zamurowane okna.
Inne informacje: w pobliżu pałacu bardzo zniszczona zabudo
wa gospodarcza, m.in. oficyny i ujeżdżalnia, zdewastowany 
park krajobrazowy.

Piotr Grytner
Warszawa

1. Willa 
od strony 
pótnocno- 
-wschodniej

2. Stan 
północnego 
balkonu
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Miejscowość: Pozorty, gm. Zalewo, pow. Itawa, woj. warmiń
sko-mazurskie.
Bliższa lokalizacja: ok. 6 km na północny wschód od wsi Żale- ; 
wo, przy drodze do Matdyt.
Rodzaj i nazwa obiektu: willa-dwór z 1924 r.
Użytkownik: prywatny.
Stan obiektu: dobry.
Inne informacje: budynek na planie kwadratu, dwukondygna
cyjny, przekryty dachem czterospadowym; remont kapitalny j 
w latach dziewięćdziesiątych XX w., uporządkowane otoczenie, i 
Dane bibliograficzne: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Pała
ce i dwory dawnych Prus Wschodnich.

Andrzej Miecznik 
Białystok

Miejscowość: Trojanów, gm. Opatówek, pow. Kalisz, woj. wiel
kopolskie.
Bliższa lokalizacja: 9 km od Kalisza w kierunku Marchwacza, 
w pobliżu domu nr 14 w Trojanowie.
Rodzaj i nazwa obiektu: wapiennik z pierwszej potowy XIX w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: bardzo zty, obiekt nieczynny od 1960 r.
Inne informacje: piec stużyf do wypalania wapna, ma wysokość 
12 m, z zewnątrz kryty blachą, wewnątrz - cegły szamotowe; 
znajdował się na terenie majątku gen. Józefa Zajączka.
Dane bibliograficzne: Inwentaryzacja krajoznawcza Polski-woj. 
kaliskie, t. 13, Warszawa 1990.

Jarosław Dolat
Kalisz

Miejscowość: Bieździadka, gm. Kołaczyce, pow. Jasło, woj. 
podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: dojazd drogą Jaslo-Kotaczyce.
Rodzaj i nazwa obiektu: dwór z końca XVIII w. 
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: ruina, zachowane relikty dekoracji (boniowanie, 
konsole gzymsu, półkolumny toskańskie itd.).
Inne informacje: właścicielem była rodzina Romerów, która 
wzniosła dwór murowany na miejscu drewnianego, rozbudowa
ny w XIX w. (w Bieździadce działała w XVIII w. założona przez 
Aleksandra Romera fabryka gobelinów).
Dane bibliograficzne: ks. W. Sarna, Opis powiatu jasielskiego, 
Jasło 1908; R T. Lopatkiewiczowie, Stanisława Tomkowicza in
wentarz zabytków pow. jasielskiego, Kraków 2001.

Sylwester Polakowski 
Krosno

Miejscowość: Borowa, pow. Mielec, woj. podkarpackie.
Bliższa lokalizacja: centrum wsi.
Rodzaj i nazwa obiektu: szkoła podstawowa z 1875 r.
Użytkownik: brak od 1997 r.
Stan obiektu: zaniedbany, postępujące niszczenie.
Inne informacje: budynek murowany, na planie prostokąta, par
terowy, dach czterospadowy, od frontu główne wejście zwień
czone sygnaturką.
Dane bibliograficzne: W. Gąsiewski, Powiat mielecki - przewodnik, 
Mielec 1999; S. Komoński, Agonia starej szkoły, „Korso”, nr 4, 
1999.

Wiesław Wiącek 
Lublin
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Pocztówki 
z wakacji

ozległy widok lub tylko jego 
fragmenty zawsze inspirowa
ły artystów. Pejzaż wykorzy
stywany był w malarstwie 

i grafice, motywami krajobrazowymi 
dekorowano rzemieślnicze wyroby co
dziennego i odświętnego użytku. Obra
zy Toskanii ozdabiają włoskie renesan- 

cych drzew stanowiły jego naturalne 
ujęcie, a korzenie - podstawę.

Stylistyczny przełom w przedstawia
niu krajobrazów na porcelanie doko
nał się w manufakturze w Fiirstenber- 
gu. W latach 1765-1770 dla księcia 
Karola I wykonano tam serwis ozdo
biony widokami interesujących miejsc

Na dalsze losy malarstwa krajobrazo
wego i jego ceramiczne interpretacje 
istotny wpływ miało zjawisko Grand 
Tour - podróży edukacyjnych, połączo
nych z antykwaryczno-kolekcjonerskim 
programem, po krajach Europy i Azji 
Mniejszej. Z wojaży przywożono albu
my z akwarelowymi i graficznymi wido
kami odwiedzanych miejsc i podziwia
nych zabytków, sztychowane reproduk
cje oglądanych słynnych obrazów, galan
teryjne wyroby artystycznego rzemiosła. 
Pośród tych ostatnich popularnością cie
szyły się wszelkie naczynia porcelanowe 
i szklane, rozmaite puzderka, kubki do 
wód leczniczych, filiżanki, patery i tace, 
ozdabiane malowanymi panoramami,

sowę majoliki, na chińskich naczyniach 
pejzaż jest wizualizacją filozofii i skom
plikowanej symboliki Orientu, daleko
wschodnie i rodzime krajobrazy prze
nikają się na fajansowych niderlandz
kich płytkach i bukieterach. W cera
micznych interpretacjach krajobraz 
podlegał takim samym stylistycznym 
przemianom, jak analogiczny gatunek 
w malarstwie, rysunku i grafice. Do 
drugiej połowy XVII w. był to krajo
braz idealny, stanowiący tło dla figural
nych scen pierwszoplanowych; pod 
koniec tego stulecia - pod wpływem 
malarzy szklanych naczyń, którzy na 
zlecenie indywidualnych klientów 
ozdabiali kielichy i puchary wizerunka
mi konkretnych miejsc - realne pejzaże 
zaczęły pojawiać się także na wyrobach 
fajansowych. Pod względem stylistycz
nym malatury te są co prawda właści
we dla szkieł starszych o dekadę, jed
nak przejęte typy pejzaży chętnie stoso
wane będą niemal do końca XVIII w. 
- panorama, obramiony kartuszem 
krajobraz oraz tzw. wyspa, czyli widok 
tak malowany, aby konary flankują-

i okolic Brunszwiku. Nowatorstwem 
było to, że każdy obraz miał swój pier
wowzór sporządzony w naturze oraz 
identyfikujący go podpis. Taki typ pej
zażu - topograficzny - o tożsamości 
potwierdzonej inskrypcją umieszczoną 
na odwrociu naczynia lub wkompono
waną w widok, został wkrótce przeję
ty przez inne wytwórnie, produkujące 
również odmienne gatunki ceramiki. 

widokami ciekawych okolic i obiektów, 
a nawet portretami słynnych historycz
nych osób związanych z danym miej
scem. Powszechne zainteresowanie tury
styką znalazło swoje odbicie w obfitości 
obrazów i grafik z pejzażami oraz 
w zdobnictwie przedmiotów użytko
wych, dekorowanych często tymi moty
wami. Znamienite wytwórnie porcelany 
(np. wiedeńska i berlińska) współpraco-
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1. Filiżanka ze spodkiem ozdobione 
przedstawieniami nadrzecznych pejzaży 
(Wiedeń, ok. 1789 r.)
2. Talerzyk z widokiem kaplicy
św. Wawrzyńca na szczycie Śnieżki 
(Wałbrzych, wytwórnia C. Tielsch, 
ok. 1850 r.)
3. Szczyt Śnieżki na litografii
E. W. Knippela z 1850 r.
4. Widok Szczawna Zdroju na litografii 
W. Loeillota z ok. 1850 r.

(eksponaty ze zb. Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu; zdjęcia: 1,2- Arkadiusz

Podstawka, 3, 4 - Prac. Fotograficzna Muz. 
Nar. we Wrocławiu)

wały z akademickimi malarzami, mniej
sze fabryki korzystały zazwyczaj z gra
ficznych wzorników lub gotowych kal
komanii. Masowa produkcja i stosowa
nie mechanicznych metod dekoracji 
przyczyniały się do rozpowszechniania 
modnych tematów. Panoramy śląskich 
uzdrowisk i widoki sudeckich szczytów, 
ozdabiające naczynia wykonane w wał
brzyskich wytwórniach porcelany, kom
pozycyjnie niewiele różnią się od analo
gicznych schematów berlińskich, mi
śnieńskich czy turyngeńskich. Bywalcy 
czeskich cieplic i kuracjusze karkono
skich zdrojów przywozili z podróży po
dobne filiżanki, patery i kubki. Tylko 
znawca potrafił odróżnić wyrafinowaną 
finezję berlińskiej malatury Carla Danie
la Freydancka od jej prowincjonalnego 
naśladownictwa. Przeciętny klient i tury
sta nie pożądał bowiem antykwarycz
nych precjozów, chciał po prostu, aby 
w salonie wnętrza mrocznych serwantek 
zdobiły te właśnie pamiątki.

W XIX w. rozwój organizmów miej
skich obudził w ich mieszkańcach 
przemożną potrzebę bezpośredniego 
obcowania z naturą. Wzrosło wtedy 
zainteresowanie górami oraz ich groź

nym i romantycznym pięknem. Po
dróżnicy, zachwyceni urokami natury 
i towarzyszącej jej malowniczej archi
tektury, chętnie kupowali pamiątki, 
m.in. akwaforty, często ręcznie, bardzo 
starannie kolorowane oraz litografie 
wydobywające malarskie walory pej
zażu; w tych czasach grafika odgrywa
ła bowiem rolę dzisiejszej fotografii.

Wielokrotnie powielane widoczki do
stosowywane były do możliwości finan
sowych turystów - powstawały w du
żych, tanich nakładach, czarno-białe lub 
kolorowe. Miały upamiętniać piękno 
rodzimego krajobrazu i pasować do 
mieszczańskich, przytulnych wnętrz, 
często stanowiły także wzory dla deko
racji porcelany i innych naczyń o cha
rakterze pamiątkarskim. Popularnym 
„zagłębiem” turystycznym stawał się od 
ostatniego dwudziestolecia XVIII w. 
Dolny Śląsk, szczególnie położone 
wśród górskich masywów kotliny: Jele
niogórska i Kłodzka. Urocze miasteczka 
- uzdrowiska przyciągały kuracjuszy, 
a bogaci właściciele ziemscy budowali 
tutaj romantyczne rezydencje. Ich wido
ki utrwalał Ernst Wilhelm Knippel, je
den z przedstawicieli tzw. szkoły kowar
skiej, w której powstawały liczne, często 
misternie kolorowane litografie, mogą
ce służyć jako gotowe do druku projek
ty widokówek. Karkonosze - najwyższe 
pasmo górskie Sudetów - było najczę
ściej odwiedzanym pod koniec XVIII i 
w pierwszej połowie XIX w. regionem 
Europy Środkowej, a Śnieżka, ze swą 
wyniosłą, często przez artystów w spo
sób fantastyczny wyolbrzymianą sylwet
ką, stała się ich symbolem i miejscem 
magicznym. Na wierzchołku od 1681 r. 
stała kaplica św. Wawrzyńca, a w XIX w. 
zbudowano pierwsze drewniane schro

nisko; widok obu budynków był czę
stym tematem grafik, później powiela
nych jako pocztówki, masowo wysyłane 
przez amatorów górskich wędrówek.

Dzięki założonej w 1818 r. Sekcji 
Sztuk Śląskiego Towarzystwa Kultury 
Ojczystej oraz powstałemu piętnaście łat 
później Samodzielnemu Towarzystwu 
Artystycznemu organizowane były we 
Wrocławiu pokazy osiągnięć śląskich 
pejzażystów, czerpiących natchnienie 
z natury lub własnej wyobraźni.

U stóp Karkonoszy i na całym Dol
nym Śląsku popularne były miejsca 
pielgrzymkowe, jak maleńkie sanktu
arium św. Anny w pobliżu uzdrowisko
wej wsi Sosnówka Górna w Kotlinie Je
leniogórskiej. Utrwalono je na licznych, 
często barwnych grafikach, rozprowa
dzanych wśród pątników. Podobne nie
wielkie kolorowane widoczki, powiela
ne w technice litografii, upamiętniają 
także uroki dolnośląskich zdrojów: Ku
dowy, Świeradowa, Szczawna, Dusznik, 
Jedliny. Grafiki ukazują malownicze 
domy uzdrowiskowe, zbudowane 
w manierze nawiązującej do stylów hi
storycznych. Szczególnie prezentuje się 
tzw. Wzgórze Giedymina, czyli roman
tyczne założenie na zboczu wzgórza 
Stróżek, górującego nad Szczawnem 
Zdrojem. Ze względu na walory wido
kowe miejsce to było bardzo chętnie 
odwiedzane, podobnie jak mniej dzisiaj 
popularna Jedlina Zdrój.

Zachowały się także graficzne przed
stawienia innych miejscowości Dolnego 
Śląska, np. Złotoryi, Brzegu czy Wro
cławia. Pocztówkowe ujęcie panoramy 
stolicy Dolnego Śląska widzianej znad 
Oławy oraz wrocławskiego Ratusza wi
dzianego od południowego wschodu 
pokazują cyzelatorsko wykonane, kolo
rowe litografie Loeillota. Od lat osiem
dziesiątych XIX w. upamiętniały je wy
dawane w coraz większych nakładach 
pocztówki reprodukujące fotografie, 
obrazy i grafiki z widokami popular
nych miejsc we Wrocławiu, Dreźnie 
i Berlinie. „Złoty wiek” tej formy prze
kazu przypadł na koniec tego stulecia. 
Nie wyparła ona jednak całkowicie gra
ficznych widoków, nieznacznie obniżył 
się tylko ich poziom artystyczny.

Te oryginalne pocztówki z wakacji 
naszych antenatów można oglądać do 
20 stycznia br. na wystawie w Muzeum 
Narodowym we Wrocławiu, której pa
tronem medialnym są „Spotkania z Za
bytkami”.

Jolanta Sozańska 
Magdalena Szatkowska
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Nasze ulice

Utracone piękno
niejsze nawet gusta u Jana Lipowskiego 
pod nr. 9. Także tu znajdował się maga
zyn St. Kobierzyckiego ze znakomitą 
konfekcją męską, wyrobami skórzany
mi, laskami, angielskimi krawatami, pa
rasolami, pledami, derami na konie itd. 
Nieopodal zlokalizowany był magazyn

rótka, licząca 275 m ulica, 
wiodąca od Krakowskiego 
Przedmieścia ku ul. Wierzbo
wej, niegdyś nazywała się

mieściu, późniejszą tzw. Pocztą Saską 
i pałacem Sułkowskich przy rogu z ul. 
Nowosenatorską (obecnie ul. Molie
ra), przekształconym na zajazd „Nowa 
Rydzyna” z małą salą teatralną czynną
w latach 1774-1776, następnie prze
budowaną na hotel „Rzymski”.

Trębalską, obecną nazwę - Trębacka 
otrzymała w 1770 r. Zabudowana by
ła niewielkimi domami i kilkoma pała
cami, z wybijającym się pałacem Teo
dora Wessla przy Krakowskim Przed

1. Parzysta pierzeja 
ul. Trębackiej w 1894 r., 
widok w kierunku 
Krakowskiego 
Przedmieścia 
(m.in. dom 
Scheiblerów) 
2.3. Reklamy firm 
z ul. Trębackiej 
z początku XX w.
4. Uica Trębacka 
w 1939 r.
5. Obecny widok 
ul. Trębackiej
w kierunku Krakowskiego 
Przedmieścia

(fot. 5 - Zygmunt 
K. Jagodziński)

Jeszcze na początku XIX w. więk

Dostawca Dworu
JEGO CESARSKIEJ MOŚCI

szość zabudowy była drewniana, ale 
szybko ulegała przemianom (ostatni 
drewniany dom rozebrany został w cza
sach Królestwa Kongresowego). Stop
niowo ulica przekształcała się w jedną 
z najbardziej reprezentacyjnych na tere
nie dawnego śródmieścia. Potwierdza 
to ówczesna prasa, donosząc, że „ Ulica 
Trębacka, która wkrótce uporządkowa
na i rozszerzona, stanie się bezwarunko
wo jedną z najpiękniejszych w Warsza
wie" (1882 r.). Bliskość ratusza i Teatru 
Wielkiego spowodowała, że ulica ta sta
ła się ulubionym i najchętniej odwie
dzanym miejscem w stolicy. Takie usy
tuowanie Trębackiej stwarzało kupcom 

galanterii „Articles de Luxe”, który ofe
rował przedmioty m.in. ze szkła i tera
koty, także kandelabry, zegary, lustra, fi
gury i żardiniery. W pobliżu znajdował 
się magazyn damskich kapeluszy G. Be- 
zanęona, naczynia kuchenne sprzeda
wał A. Płodowski, dalej była perfumeria 
L. Lavera i sklepik z obuwiem W Ple- 
scha. Nad sklepami, na pierwszym pię
trze mieściła się redakcja „Sceny i Sztu
ki” oraz znana szkoła rysunkowa S. 
Adamczewskiego. Bez trudu można by
ło trafić do wielu innych znanych firm, 
choćby wspomnieć A. Riepela, u które
go ówczesne elegantki nabywały piękne 
bluzki, zachwycającą bieliznę damską, 

a panowie paryskie krawaty, 
szelki, spinki i inne niezbęd
ne drobiazgi. Obok, pod nr. 
11, w oficynie kamienicy 
o długiej klasycystycznej fa
sadzie, mieścił się skład cyn
ku i maszyn, a w podwórzu 
u Piotra Steinkellera oczeki
wały w dużym wyborze ko
nie wierzchowe i zaprzęgo
we węgierskie oraz powozy 
z własnej fabryki. Nieco da
lej, przy ul. Wierzbowej, Trę- 

CESARSKIEGO To

J. SOSNOWSKI
w Wiruiwu, jrif olicj Trjlickiej Ir 3, « domi ■lamp.

baczewski i S-ka oferowali
i kamienicznikom niepowtarzalną szan
sę na prosperity i wielu z nich pragnęło 
zamieszkać właśnie przy niej lub pro
wadzić tu własny interes. Powstawało 
coraz więcej pięknych kamienic, w któ
rych mieszkała inteligencja, przemy
słowcy, bogaci mieszczanie i handlow

cy. Otwierano eleganckie i drogie skle
py, a każdy słynął z wysokiej jakości 
oferowanych towarów.

Pod nr. 1 znajdował się skład cygar 
I. Sierakowskiego, pod nr. 4 kupić można 
było u Katyńskiego herbatę. Miłośnicy 
biżuterii mogli zadowolić najwybred- 

swoim klientom ciepłe palta i nieprze
makalne peleryny z fabryk angielskich, 
petersburskich oraz od najlepszych 
krawców warszawskich. Także tu Wró
blewski i S-ka mieli magazyny mebli 
i wozy konne do przeprowadzek. Przy 
ul. Nowosenatorskiej, obok hotelu 

28



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

„Rzymskiego” mieścił się skład i pra
cownia instrumentów muzycznych W 
Kruzińskiego, nagrodzony w 1889 r. 
srebrnym medalem.

Wśród zabudowy wyróżniał się ol
brzymi dom z ozdobnym frontonem 
łódzkich przemysłowców Scheiblerów 
(nr 4/6). Był to projekt wziętych wów
czas architektów warszawskich - Józefa 
Piusa Dziekońskiego i Edwarda Lilpopa. 
Po rozszerzeniu ul. Trębackiej w 1898 r. 
ułożono między ulicami Nowosenator- 
ską i Wierzbową, przy hotelu „Rzym
skim” jedną z pierwszych w Warszawie 
nawierzchni klinkierowych, po latach 
wymienioną na kostkę drewnianą; cho
dziło o wyciszenie ulicy, którą dorożki 
konne dowoziły gości do Teatru Wiel
kiego. W tym samym roku odsłonięty 
został vis a vis ul. Trębackiej pomnik 
Mickiewicza, stanowiący rodzaj klamry 
spinającej obie pierzeje ulicy.

W końcu XIX i na początku XX w. 
nastąpiła przebudowa i modernizacja 
ul. Trębackiej. Stefan Szyller tuż przed 
końcem XIX w. zaczął wznosić na 
miejscu komory celnej ogromny „dom 
dochodowy teatrów warszawskich” 
przy Trębackiej 10; w 1902 r. kamieni
ca ta mogła przyjąć nowych lokatorów.

Coraz modniejsza i ruchliwsza za
chwycała Trębacka wystrojem wystaw 
sklepowych, ocienionych rzędem 
markiz. Centralne położenie i nieza
przeczalne walory jako głównego 
traktu handlowego ówczesnej Warsza
wy nobilitowały zamieszkałych tu ka- 
mieniczników i kupców. Nieprzypad
kowo założyli tu swoje składy z przy
legającymi doń pracowniami jedni 
z najlepszych, wielce zasłużeni dla rze
miosła stołecznego trzej warszawscy 
rusznikarze. Pod nr. 10 mieścił się 
skład firmy wyrabiającej broń „R. Zie
gler”, nagrodzonej pięcioma medala
mi, pod nr. 9 znajdował się skład i fa
bryka broni Jakuba Sosnowskiego 
„Dostawcy Dworu Jego Cesarskiej 
Mości” nagrodzona ośmioma medala
mi oraz obok - skład broni R. Tor- 
chalskiego (pod nr. 7), równie znako
mitego i nagradzanego medalami mi
strza rusznikarskiego. Trębacka, jak 
wiele innych ulic, podzieliła los stoli
cy. Legła w gruzach, grzebiąc pod ni
mi swój niepowtarzalny urok i styl. Po 
wojnie odbudowana została w nie
wielkiej części, ale smutna i zapomnia
na w niczym nie przypomina swojej 
dawnej świetności.

Zygmunt K. Jagodziński

Krakowskie perypetie
z gazem

H
redniowieczny Kraków po 
zmroku stawał się miastem 
ciemnym, ulice rozświetlał 
tylko księżyc. Obowiązywał 
ścisły zakaz używania 

ognia otwartego, zbyt 
niebezpiecznego dla 
gontowych czy słomia
nych dachów. Na przy
kościelnych cmenta
rzach świeciły kaganki 
w tzw. latarniach umar
łych; kilka takich latarń 
wyznaczało drogę do 
klasztoru w Mogile. 
Nocni strażnicy, prze
mierzając ulice Krako
wa, przyświecali sobie 
ręcznymi latarkami. 
Znacznie później poja
wiły się nocne światła 
przed miejskimi doma
mi magnatów, a z cza
sem zaczęli ich naśla
dować najzasobniejsi 
mieszczanie - światło 
na ulicy było nie tylko 
kwestią obiektywnej 
potrzeby czy wygody, 
ale i sprawą reprezen
tacji, kształtowania po
zytywnego wizerunku 
osoby lub firmy. Jed
nak w skali całego mia
sta te „mroki średnio
wiecza” panowały aż 
do XIX w., kiedy skutki rewolucji 
przemysłowej pozwoliły na nocne 
oświetlenie ulic. Władze miasta naj
pierw utrzymywały rzadką sieć ulicz
nych latarń olejnych, znacznie później 
także naftowych. Ale dopiero technika 
gazownicza zdecydowała o osiągnięciu 
przez Kraków europejskiego standar
du nowoczesnego oświetlenia ulicznego.

Bodaj pierwszy w środkowej Europie 
eksperyment z zastosowaniem gazu do 
oświetlenia ulic miał miejsce właśnie 
w Krakowie w 1830 r., czyli przed po
wstaniem gazowni w Wiedniu i Peters
burgu. W celach dydaktycznych prze
prowadził go Karol Mohr, wykładowca 
tutejszej szkoły politechnicznej, który 

ustawi! na ul. Gołębiej latarnie gazowe 
zasilane z butli, by zademonstrować 
swym uczniom jasność i praktyczność 
światła gazowego. W istocie, światło by

ło jaśniejsze, a utrzyma
nie latarń łatwiejsze 
i tańsze w porównaniu 
z wiecznie zakopcony
mi lampami, opalany
mi olejem roślinnym.

Z czasem stosowanie 
gazu zaczęło się rozpo
wszechniać. W Krako
wie nastąpiło to w la
tach 1856-1857, mniej 
więcej równocześnie 
z Warszawą i Lwowem. 
Pierwsze stałe latarnie 
gazowe w Krakowie 
zapłonęły na Rynku 
Głównym i pryncypial
nych ulicach 22 grud
nia 1857 r. Obecnie 
przypada 145 rocznica 
tego faktu, tak ważne
go dla poziomu życia 
codziennego w podwa
welskim grodzie. Oświe
tlenie wprowadziła ga
zownia, założona na 
podstawie kontraktu 
zawartego z władzami 
miejskimi w 1856 r. In
westycje gazyfikacyjne 
w Warszawie, Krako
wie i Lwowie zrealizo

wał jeden z europejskich potentatów tej 
branży - Niemiecka Kontynentalna 
Spółka Gazowa z Dessau. Krakowską 
gazownię wzniesiono na należących do 
gminy terenach ogrodów nad Wisłą 
w dzielnicy Kazimierz, nastąpiła też re
gulacja przyległej ulicy, zwanej odtąd 
Gazową.

Gaz wyparł olejne lampy na najbliż
sze przedmieścia i na tym się skończy
ło. Spółka dessauska zredukowała in
westycje do minimum i zmniejszała 
dopływ gazu do latarń, aby jak naj
szybciej odzyskać włożony kapitał 
(miasto płaciło za oświetlenie kwoty 
ryczałtowe ustalone z góry, niezależne 
od faktycznej ilości zużywanego ga-

1. Latarnia gazowa 
na krakowskich Plantach 
w latach dwudziestych XX w.
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zu). Zaniechanie rozbudowy sieci, zła 
jakość oraz duże koszty oświetlenia 
gazowego stały się przedmiotem spo
ru między zagranicznym właścicielem 
gazowni i władzami oraz mieszkańca
mi miasta. Zbliżał się jednak moment 
upływu 25-letniego terminu koncesji, 
po którym władze miejskie zyskiwały 
prawo wykupienia gazowni za kwotę 
odpowiadającą wartości księgowej. 
Kontrakt dawał inną obiecującą moż
liwość: pozostawiwszy gazownię 
w rękach spółki na 15 następnych lat, 
miasto mogło ją potem uzyskać za 
darmo. Jakby dla zachęty dessauczycy 
rozbudowali piecownię i wznieśli dru

gi zbiornik gazowy. Ale po ćwierć wie
ku sporów władze samorządowe już 
im nie ufały. Wykup gazowni bloko
wała astronomiczna kwota 810 tys. zł 
austriackich; eksperci stwierdzili, że 
można by za to wznieść dwie takie ga
zownie. Po ogłoszeniu, że miasto zbu
duje własną gazownię oraz po jedy
nym w swoim rodzaju strajku konsu
mentów władze niemieckiej spółki 
najpierw obniżyły cenę do 610 tys. zł, 
a w końcu zgodziły się na realną kwo
tę 460 tys. zł. I tak w 1886 r. gazow
nia przeszła na własność gminy.

Zakład przyjął nazwę: Krakowska 
Gazownia Miejska (KGM) od chwili, 
kiedy stał się pierwszą na ziemiach 
polskich gazownią komunalną. Cena 
gazu natychmiast uległa obniżeniu, mi
mo to gazownia przynosiła niemałe 
dochody. Prócz gazu sprzedawano 
produkty uboczne, w szczególności 
koks, ale i smołę pogazową, stanowią
cą m.in. półprodukt do wytwarzania 
asfaltu. W końcu XIX w. w gazowni 
utworzono zresztą oddział produkują
cy „maź drogową”. Postęp technologii 
chemicznych sprawił, że opłacalna sta
ła się nie tylko produkcja benzolu, ale 
i sprzedaż wody pogazowej, dotych
czasowego odpadu. Rozbudowa ga
zowni początkowo nadążała za rozwo
jem miasta. O ile w 1858 r. dostarczo
no odbiorcom około 0,5 min ml gazu, 
to w 1914 r. produkcja sięgnęła blisko 
7 min mł. W związku z tym rozwojem, 
m.in. w 1907 r. powstała w ramach 
gazowni „fabryka gazu wodnego”, da
jąca dodatkową produkcję dzięki wy
korzystaniu technologii gaszenia parą 
rozżarzonego koksu pozostałego po 
destylacji (wygazowaniu) w piecach 
retortowych. Od tej pory dostarczany 
odbiorcom gaz świetlny (później zwa
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ny gazem ulicznym bądź miejskim) 
oprócz metanu, jako głównego skład
nika palnego, zawierał również wodór 
i większą domieszkę tlenku węgla. 
Wcześniej, w 1900 r., powstał najwięk
szy, III „gazometr” (zbiornik gazu), za
projektowany przez polskich inżynie
rów i zbudowany wyłącznie siłami 
firm krajowych (tj. galicyjskich). Rzecz 
była istotna nie tylko z użytkowego 
punktu widzenia. Skomplikowane 
technicznie dzieło - wedle napisu na 
tablicy fundacyjnej - wykonane „pol
ską myślą i polskiemi rękoma” zwal
czało powszechny wówczas schemat 
braku zaufania do fachowych zdolno
ści polskiej kadry technicznej i fabry
kantów. Podkreślenie owej polskości 
nie miało nic z szowinizmu: m.in. 
obok krakowskich zakładów Ziele
niewskiego (głównego wykonawcy) 
oraz „hrabskiej” huty w Węgierskiej 
Górce (dostawcy rur) na owej tablicy 
figuruje firma Bernarda Libana z Pod
górza (dostawca cementu) oraz firma 
Blankstein & Bornstein (wykonawca 
robót betoniarskich); w obu wypad
kach były to firmy żydowskie.

Sto lat temu o europejskim standar
dzie miasta świadczyła już nie gazowa, 
lecz elektryczna iluminacja ulic. Gaz 
bronił się długo dzięki wynalazkowi 
palnika z siatką żarową Austriaka Karo
la Auera; palniki auerowskie wprowa
dzano w Krakowie od 1894 r. Wnet 
jednak wzrosła jakość żarówek elek
trycznych, zaś gaz, wypierany z oświe
tlenia ulic i wnętrz, stopniowo nabierał 
znaczenia jako medium grzewcze. Aby 
wszedł w powszechniejsze użycie, nale
żało przekonywać odbiorców, że - choć 
wybuchowy i trujący - nie jest niebez
pieczny, jeśli prawidłowo zainstalować 
i użytkować urządzenia gazowe. Istnia
ło też uprzedzenie, że potrawy przygo
towane na kuchni gazowej są niesmacz
ne w porównaniu z gotowanymi czy 
pieczonymi na węglowej. Należało 
również uświadomić, że gaz jest bardzo 
praktyczny w użyciu, skoro intensyw
nie i równomiernie grzeje od chwili za
palenia, nie wymagając kłopotliwego 
rozpalania, długotrwałego rozgrzewa
nia ani podtrzymywania ognia, jak piec 
czy kuchnia węglowa. Pozwala też 
uniknąć brudu od sadz i popiołu, nie
odmiennie związanych z czyszczeniem 
zwykłego pieca czy kominka; nadto re
dukuje koszty utrzymania służby domo
wej, obowiązanej do palenia w piecach 
i ich czyszczenia. Wreszcie jako bardziej 
wydajny termicznie od węgla czy nawet
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koksu, gaz zmniejsza koszty gotowania 
i ogrzewania. Taka argumentacja poja
wiała się w licznych broszurach rekla
mowych, publikowanych przez KGM 
zwłaszcza w okresie międzywojennym. 
Do propagandy zaprzęgnięto nawet ar
tystów - Kazimierz Sichulski był auto
rem serii karykatur reklamowych, 
a Franciszek Seifert zaprojektował 
barwne plakaty. Na organizowanych 
przez KGM kursach gospodynie domo
we nieodpłatnie uczyły się gotowania 
na gazie. Zarówno w XIX w., jak i póź
niej gazownia zakładała instalacje do
mowe i gazomierze na własny koszt, 
pobierając potem od odbiorcy niewiel-

stych XX w. samorząd miejski przyjął 
bezwzględny priorytet dla modernizacji 
gazowni. Dzięki temu w latach 1922- 
-1925 wzniesiono najnowocześniejszy 
w kraju zespół piecowni komorowej 
systemu niemieckiej firmy Koppers. 
Nowoczesność polegała na technologii 
ciągłego wytwarzania gazu w piecach 
o pionowym układzie, znacznie bar
dziej wydajnych od dawniejszych po
ziomych pieców retortowych. Właśnie 
pionowy układ pieców zdecydował 
o możliwości modernizacji KGM na 
dotychczasowym miejscu: blok piecow
ni był znacznie wyższy, za to zajmował 
mniej terenu niż dawna piecownia re-

2. Widok kompleksu Krakowskiej Gazowni 
Miejskiej od zachodu ok. 1930 r.; po lewej 
stronie blok piecowni systemu Koppersa 
3.4. Budynek administracyjny KGM: 
w 1938 r. (3) i obecnie (4)
5.6. Budynek tzw. nowej kotłowni
ok. 1930 r. (5) i obecnie (6)
7.Karykatura reklamowa autorstwa 
Kazimierza Sichulskiego z serii 
rozprowadzanej w 1925 r. w formie kart 
pocztowych

(zdjęcia: 1,2 - ze zb. Muzeum Historycznego 
Miasta Krakowa, 3,5,7-ze zb. Zakładu

Gazowniczego w Krakowie, 4,6- Waldemar
Brzoskwinia)

ką opłatę za ich użytkowanie. Sieć gazo
wa sięgała nie tyle może daleko, co wy
soko, bo w końcu XIX w. doprowadzo
no gaz nawet do izby strażaków na wie
ży kościoła Mariackiego.

Kiedy około 1910 r. Kraków stanął 
przed perspektywą znacznego rozsze
rzenia granic, przewidywano skokowy 
wzrost zapotrzebowania na gaz - wzro
stowi temu dotychczasowa gazownia 
nie mogłaby już sprostać. Nowa gazow
nia, zaplanowana na Dąbiu na obrzeżu 
nowego Wielkiego Krakowa, nigdy nie 
weszła w fazę realizacji, wybuchła bo
wiem pierwsza wojna światowa. Kryzy
sowe warunki, zwłaszcza w czasie 
ostrych zim, ukazały wielkie uzależnie
nie Krakowa od gazu. Mimo galopują
cej inflacji na początku lat dwudzie

tortowa. Gazownia tylko z dwoma pie
cami oraz dwoma generatorami gazu 
mieszanego osiągnęła przeciętną wydaj
ność 60 tys. mł na dobę, tj. większą, niż 
gazownia zaprojektowana na Dąbiu na 
potrzeby Wielkiego Krakowa (50 tys. 
mł na dobę). Starą piecownię zlikwido
wano, zaś nową etapami rozbudowy
wano aż do 1938 r. Od 1930 r. możli
we stało się zasilanie odległych przed
mieść dzięki wprowadzeniu gazocią
gów wysokoprężnych i terenowych sta

cji redukcyjnych ciśnienia. W połowie 
lat trzydziestych powstał plan podłącze
nia Krakowa do zasilania gazem ziem
nym z Podkarpacia. Zamiar ten zreali
zowały dopiero niemieckie władze 
w czasie drugiej wojny światowej, nie
mniej jednak w ramach gospodarki wo
jennej gazownię eksploatowały przy 
minimum nakładów, co spowodowało 
jej nadmierne zużycie. Status własności 
komunalnej przetrwał do 1 I 1951 r., 
kiedy Krakowska Gazownia Miejska 
została upaństwowiona w ramach prze
mian ustrojowych.

Realizacja kompleksu gazowni na 
nadwiślańskich gruntach zdetermino
wała urbanistykę kazimierskiej dzielni
cy i panoramę miasta od strony Wisły. 
Obecność budowli przyczyniła się 
w sposób zasadniczy do procesu kon
centracji zaplecza inżynierii miejskiej 
na tym terenie. Najpierw w sąsiedz
twie pojawiła się remiza tramwaju 
konnego (1882 r.), którą potem prze
kształcano i rozbudowywano jako za
jezdnię tramwaju elektrycznego, na
stępnie elektrownia miejska (1908 r.), 
pierwotnie będąca oddziałem gazowni 
(od 1905 r.), ponieważ prądnice były 
napędzane silnikami gazowymi. Roz
wój gazowni ściśle wiązał się z rozro
stem miasta, ale ten sam czynnik spo
wodował, że potężny zakład wytwór
czy w samym środku miasta stał się 
zbyt uciążliwy dla mieszkańców. Nad
to Europę zdominował proces wyko
rzystania odległych zasobów gazu 
ziemnego. W 1968 r. krakowska ga
zownia z producenta stała się dystry
butorem gazu. W ślad za tym znikły 
tak charakterystyczne kominy, stalowe 
masywy zbiorników, blok wysokich 
kolumn pieców destylacyjnych. Mimo 
zmian funkcjonalnych pozostał jednak 
niejeden z dawnych budynków, np. 
starszy od gazowni budynek admini
stracyjny, następnie budynek fabryki 
gazu wodnego, historyzujący w detalu, 
tzw. nowa kotłownia z 1929 r. (po
wstała w miejscu dawnej piecowni re
tortowej) czy budynek składowy 
z XIX w. Od lat Zakład Gazowniczy 
w Krakowie jest dystrybutorem paliwa 
naturalnego, płynącego tu z zewnątrz. 
Zanikła pamięć o ulicach, sklepach, 
mieszkaniach rozświetlonych żółtonie- 
bieskawymi płomykami. Gazowe 
światła nadal płoną w latarniach 
u podcieni Sukiennic i w bramie firmy 
przy ul. Gazowej 16.

Waldemar Brzoskwinia
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ślad za budową linii kolejo
wych na Pomorzu od 1843 r. 
następowała rozbudowa in
frastruktury obsługującej

1. Budynek dworca w Sławnie
2. Wieża ciśnień
3. Budynek nastawni

(zdjęcia: Piotr Konarski)

przewozy towarowe i pasażerskie. Stawia
ne były dworce kolejowe, magazyny, ram
py, warsztaty naprawcze, nastawnie, wieże 
ciśnień itd. Na szczególną uwagę zasługują 
budynki stacyjne, których wielkość i archi
tektura dostosowana jest do funkcji, jaką 
pełniły dworce przed ponad stuleciem. Do 
najbardziej okazałych należą zabudowania 
przy węzłach kolejowych w ówczesnych 
miastach powiatowych. Na trasie Kosza- 
lin-Sławno-Słupsk w 1869 r. wybudowa
no budynki stacyjne, z których tylko ze
spół w Sławnie zachował się w niezmie
nionym stanie i dalej pełni swoją funkcję. 
Zabudowa dworca kolejowego powinna 
zostać uznana za jeden z ciekawszych za
bytków kolejnictwa na Wybrzeżu Środko
wym. Dorównuje mu jedynie zabudowa 
dworcowa w Lęborku z 1870 r., Białogar
dzie z 1859 r. i Szczecinku z 1878 r.

Dworzec w Sławnie usytuowany został 
2 km na zachód od centrum miasta, na 
przecięciu szosy z torami kolejowymi. 
W miejscu tym wybudowano wiadukt 
zapewniający bezkolizyjny ruch samo
chodów i kolei. Nad wiaduktem znajdu
je się jednopiętrowy budynek nastawni 
z urządzeniami gwarantującymi bez
pieczny ruch pociągów. Zarówno sam 
budynek, jego elewacja, jak i zainstalo
wane urządzenia nastawni nie zostały 
zmienione od czasu budowy. Od strony 
południowej znajdują się obszerne okna, 
a po bokach dwie przeszklone loggie, co 
zapewnia widok na cały węzeł kolejowy.

Główny budynek stacyjny poprzedza od 
strony północnej plac, który początkowo 
przeznaczony był dla furmanek i wozów 

z płodami rolnymi i zwierzętami, a obec
nie znajduje się na nim parking i przystan
ki komunikacji autobusowej. Dworzec 
zbudowany został z cegieł i jest dwupiętro
wy w części środkowej. Nad oknami, 
drzwiami i między piętrami widoczne są 
elementy dekoracyjne. Wewnątrz znajduje 
się niewielki hol, a w nim trzy kasy bileto- 
wo-bagażowe oraz przechowalnia bagażu. 
Przedłużeniem holu jest pomieszczenie ba
ru szybkiej obsługi z zachowanymi boaze
riami. Przytyka do niego poczekalnia 
z oryginalnymi ławkami dla podróżnych.

Od wschodu do budynku przylegają jed
nopiętrowe pomieszczenia, które pełniły 
funkcję magazynów, warsztatów, przecho
walni, pomieszczeń socjalnych itd. W odle
głości około 200 m od dworca znajduje się 
wieża ciśnień, a nieco dalej rampa i po
mieszczenia magazynowe. Stacja obejmuje 
trzy obszerne perony połączone przejściem 
podziemnym; perony są zadaszone i bruko
wane kostką. Na uwagę zasługuje fakt, że są 
one znacznie większe niż w Słupsku czy Ko
szalinie. Przez dworzec przeprowadzono 
siedem par torów z licznymi rozjazdami.

W założeniach Sławno miało pełnić 
funkcję dworca węzłowego, jednak nie
opłacalność połączeń do Bytowa i Dar
łowa spowodowała ich likwidację. 
W 1988 r. trasa Szczecin-Gdańsk zosta
ła zelektryfikowana, co znacznie skróci
ło czas przejazdu. W latach 2001-2002 
linia kolejowa do Darłowa została odno
wiona i w okresie letnim przewidziana 
jest do obsługi ruchu turystycznego.

Piotr Konarski
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Browar Sanguszków
abytki architektury przemysło
wej w naszym krajobrazie archi
tektonicznym - to dziś coraz 
większa rzadkość. Wśród nich 

odrębną grupę tworzą zabudowania bro
warniane. Niestety, jest ich już niewiele i nie 
wszystkie są tak zadbane, jak budynki zakła
du w Okocimiu czy opisywane w „Spotka
niach z Zabytkami” w 1998 r. w Chojnowie

(fot. Zbigniew Maniak)

na Śląsku. Wszystkie tego rodzaju budowle, 
w których zaprzestano produkcji, narażone 
są na zagładę i tak zapewne stanie się z kom
pleksem piwowarskim w Tarnowie.

Na zabudowania tamtejszego browaru 
zwrócił uwagę ks. Wincenty Balicki - ple
ban z Lisiej Góry, który w wydanej w 1831 r. 
pierwszej historii Tarnowa Miasto Tarnów 
pod względem historycznym, statystycz
nym, topograficznym i naukowym tak opi
sał Przedmieście Krakowskie: „Idąc dalej 
w prostym kierunku za gościńcem, trafiamy 
na browar książęcy, gmach obszerny i pięk
ny, dopiero w 1826 zupełnie ukończony, 
aparat do pędzenia gorzałki jest Pistoriusza; 
godna jest rzecz widzieć wewnętrzne jego 
urządzenie, tam my ciekawych odsyłamy”. 
Oczywiście warzenie piwa w Tarnowie, jak 
w każdym średniowiecznym mieście, miało 
długą tradycję i zapewne od lokacji miasta 
w 1330 r. tarnowianie bez piwa obyć się nie 
mogli. Księgi miejskie z końca XVHI w. 
przechowały nazwiska kilkunastu rzemieśl
ników nazywanych z łacińska braxeatores, 
czyli szynkarzy i piwowarów, produkują
cych i sprzedających piwo. W 1776 r. insty- 
gator miejski pozwał na ratusz cały cech pi
wowarski, zarzucając mu warzenie złego pi

wa. Działo się tak przede wszystkim dlate
go, że piwo szybko się wówczas psuło, 
a sprzedaż nie była duża.

Browar tarnowski, zarazem pierwszy tak 
nowoczesny zakład przemysłowy w mie
ście, wybudował w latach 1813-1826 ksią
żę Eustachy Erazm Sanguszko (1768- 
-1844). Jego syn Władysław Hieronim 
w 1845 r. w związku z szerzącymi się 

w Galicji akcjami na rzecz 
trzeźwości odsprzedał książę
ce prawo propinacyjne gmi
nie miejskiej, zachowując jed
nak część zysków. Browar 
przez cały XIX w. nie wy
szedł jednak poza ramy ściśle 
prywatnej wytwórni produ
kującej dla okolicznych wło
ści Sanguszków. Trzeba za
znaczyć, że browarnictwo ra
zem z gorzelnictwem zajmo
wało wysoką pozycję w dzie
dzinie przetwórstwa rolni
czego i przemysłu spożyw

czego. Jak pisze Jerzy Zdrada, browary tar
nowskiego obszaru skarbowego w 1896 r. 
wytwarzały ponad 17% galicyjskiego piwa.

Książęcy browar przeszedł wielką mo
dernizację w 1910 r. Wiązało się to 
z ostatecznym zniesieniem propinacji, do 
tej pory zmuszającej zakład do warzenia 
piwa tylko na rynek ściśle lokalny. Nale
żał wówczas do utworzonego po śmierci 
Eustachego Stanisława Sanguszki w 1905 
r. Centralnego Zarządu Dóbr Książąt 
Sanguszków, który opiekował się majęt
nościami rodu w czasie małoletniości 
księcia Romana Władysława. W końcu 
XIX w. browar produkował 30 tys. hek
tolitrów, po modernizacji w 1910 r. 50 
tys., a w najlepszym okresie tuż przed 
pierwszą wojną światową warzył rocznie 
aż 70 tys. hektolitrów. Zakład dyspono
wał dwoma maszynami parowymi, dwo
ma dynamomaszynami oraz motorami 
elektrycznymi. Zatrudniał 90 robotni
ków - łącznie z urzędnikami i werkmi- 
strzami. Zarządem browaru kierował sa
modzielny inspektor odpowiedzialny 
przed Centralnym Zarządem Książęcym.

Budynki browaru usytuowane zostały 
przy zbiegu ulic Krakowskiej i Bandrow- 
skiego, między dworcem kolejowym i wy
budowanym na początku XX w. kościo
łem księży misjonarzy. Warzono głównie 
jasne piwo leżakowe (lager), piwo marco

Widok browaru od południa

we, czyli warzone w marcu i szynkowane 
na jesieni mocniejsze piwo o rudej barwie 
oraz ciemne piwa typu bawarskiego z pa
lonego, karmelowego słodu.

Browar miał trzy miedziane kotły wa- 
rzelnicze o pojemności 150 hektolitrów 
każdy, ciśnienie w kotłach mierzyły półau
tomatyczne manometry. „Lokal warzelni 
wyłożony pięknymi żóltemi, a ściany bia- 
lemi kafelkami, lśni się cały i świeci w ja
snym oświetleniu, które wpada przez 
6 ogromnej wielkości okien i daje wrażenie 
skończonego smaku i czystości” - można 
było przeczytać w broszurze reklamowej 
browaru. W piwnicach brzeczka była 
schładzana, a po dodaniu drożdży podda
wana fermentacji trwającej zwykle od 10 
do 12 dni. Dalej piwo trafiało do systemu 
najniżej położonych piwnic, gdzie leżako
wało przez około dwa miesiące w kufach. 
Aby można było dłużej utrzymać świeżość 
piwa, piwnice oziębiano za pomocą amo
niaku, wcześniej wykorzystywano do tego 
celu specjalnie zwożone zimą bryły lodo
we wykuwane z zamarzniętego Dunajca. 
Browar miał znakomicie funkcjonującą 
halę do napełniania beczek oraz mycia bu
telek i flaszkowania piwa. We wspomnia
nej wyżej broszurze tak opisywano staran
ność, z jaką ekspediowano piwo: „Przed 
załadowaniem kontroluje jeszcze raz bed
narz szczelność wysyłanych beczek. Beczki 
wtaczane są z całą ostrożnością na wozy 
i do wagonów, ażeby nie zostały zanadto 
wstrząśnięte. Latem ładuje się do wagonu 
lód, a zimą specyalny piecyk do ogrzewa
nia, by piwo podczas transportu nie ucier
piało. Przy transporcie końmi nakrywa się 
beczki z piwem grubemi płachtami i przy 
postojach nie wystawia się je na słońce”.

W 1947 r. na miejscu browaru powstał 
Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzyw
nego, znany później jako „Owintar”. 
Obecnie po likwidacji firmy kompleks jest 
zamknięty i prowadzone są tam bliżej nie
określone prace zabezpieczające. W pla
nach jest postawienie na tym miejscu jesz
cze jednego centrum handlowego - co nie 
dziwi, zważywszy na znakomitą lokaliza
cję. Konserwator zabytków w Tarnowie 
bije na alarm, ale czy uda mu się pokonać 
współczesnego potwora konsumpcjoni
zmu i komercji?

Podobnych zabytków architektury bro
warnianej zachowało się w naszym kraju 
tylko kilka. Opracowanie historyczno-ar- 
chitektonicznego katalogu starych browa
rów będzie pierwszym krokiem do ich 
uratowania.

Aleksander Strojny
Autor dziękuje za życzliwą pomoc p. Kazimierzowi 

Bańburskiemu (Muzeum Okręgowe w Tarnowie).
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Muzea w epoce popkultury
rtykuł powstał z inspiracji arty
kułem prof. Andrzeja Rotter- 
munda pL Muzeum przyszłości 
(„Spotkania z Zabytkami”, nr 

12, 2001), w którym autor zastanawiał 
się nad miejscem muzeum w hierarchii 
potrzeb współczesnego społeczeństwa 

otwartą dla publiczności, która wykonuje 
badania nad świadectwami materialnymi 
człowieka i jego otoczenia, pozyskuje je, 
przechowuje i udostępnia, a zwłaszcza 
wystawia je celem badań, nauczania i roz
rywki”. Jak wynika z obydwu definicji, 
muzea mają przed sobą misję społeczną, 

znacznie więcej niż uprawiania misji 
- często są to właśnie oczekiwania zysku.

Próbę zbadania tego, co mają sobie na
wzajem do zaoferowania parki i muzea, 
można podjąć, korzystając z doświadczeń 
z dziedziny archeologii. Należy jednak 
zdać sobie sprawę, że muzea archeolo
giczne mają dosyć swoiste zadania. Ich za
kres obejmuje uczestnictwo w całości pro
cesu badań archeologicznych, muzea pla
nują i prowadzą terenowe prace arche
ologiczne, często angażują się w wykony
wanie zadań z dziedziny konserwatorstwa 
archeologicznego, gromadzą, konserwują 
i przechowują ogromne ilości materiału 
archeologicznego, wykonują analizy po-

i nad kierunkami rozwoju instytucji mu
zealnych, które coraz częściej natrafiają 
na konkurencję w postaci parków tema
tycznych. Jednym z pytań, które prof. A. 
Rottermund zadał w artykule, pozosta
wiając je właściwie bez odpowiedzi, jest 
to, czy i w jakim zakresie muzea winny 
korzystać z doświadczeń parków tema
tycznych. Próba udzielenia odpowiedzi 
wymaga, jak się wydaje, wyjaśnienia róż
nic dzielących obydwa przedmioty roz
ważań. Otóż w warunkach polskich od
różniają je bardzo wyraźnie cele, dla któ
rych je powołano. Muzeum jest instytu
cją, która zgodnie z literą polskiego pra
wa „jest jednostką organizacyjną, nie na
stawioną na osiąganie zysku, której celem 
jest trwała ochrona dóbr kultury, infor
mowanie o wartościach i treściach groma
dzonych zbiorów, upowszechnianie pod
stawowych wartości historii, nauki i kul
tury polskiej oraz światowej, kształtowa
nie wrażliwości poznawczej i estetycznej 
oraz umożliwianie kontaktu ze zbiora
mi...” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo
pada 1996 r. o muzeach [Dz. U. z 1997 
r., Nr 5, poz. 24 ze zm.]). Oparcie się po
niżej na przykładach zagranicznych, 
usprawiedliwia przytoczenie również 
międzynarodowej definicji muzeum. 
W Kodeksie Etyki Zawodowej Między
narodowej Rady Muzeów (ICOM) 
stwierdzono, że jest ono „... niezarobko- 
wą i permanentnie istniejącą instytucją 
w służbie społeczeństwa i jego rozwoju,

1. Widok na 
rekonstrukcję wioski
z epoki żelaza w Lejre
2. Rekonstrukcja 
uroczyska (bagna 
ofiarnego) w Lejre
3. Dzieci płyną
w dłubankach
4. Zagroda chłopska 
z XIX w.

(zdjęcia: Piotr Szpanowski)

w której działalność zarobkowa absolut
nie nie jest na pierwszym miejscu. Ten ro
dzaj działalności jest podstawowym wy
znacznikiem parków tematycznych i za
sadniczym powodem ich istnienia. Parki 
tematyczne odgrywać mogą istotną, po
zytywną rolę społeczną, ale nie są two
rzone z przesłanek filantropijnych - mu
szą przede wszystkim zarabiać same na 
siebie i przynosić chociażby minimalny 
dochód swym założycielom. Oczywiście 
ktoś, kto zna realia, w których przyszło 
działać polskim muzeom, mógłby stwier
dzić, że obecnie od muzeów oczekuje się

wykopaliskowe, publikują ich wyniki 
oraz zajmują się udostępnianiem zgroma
dzonej dokumentacji i materiałów całemu 
środowisku naukowemu (J. Jaskanis, Po
zyskiwanie, inwentaryzacja i wystawien
nictwo zabytków archeologicznych w kon
tekście ustawy o muzeach, „Acta Archa- 
eologica Pomoranica”, t. 2, Szczecin 
1999, s. 69-90). Do tego wszystkiego za
liczyć należy prowadzenie działalności 
wystawienniczej, edukacyjnej i populary
zacyjnej. Mimo że elementy te wymieni
łem na końcu, nie uważam, aby były one 
czymś dodatkowym, niemieszczącym się 



Z ZAGRANICY

w głównym nurcie aktywności muzeum 
archeologicznego, wręcz przeciwnie - bez 
edukacji i popularyzacji muzea archeolo
giczne stracą wkrótce rację bytu. Rozu
miał to doskonale założyciel pierwszego, 
nowożytnego muzeum archeologicznego 
w Europie Ch. J. Thomsen, który osobi
ście oprowadzał gości po zbiorach upo
rządkowanych przez niego w salach daw
nego kopenhaskiego kościoła św. Trójcy. 
Przypomnieć także należy, że powołaniu 
Królewskiej Komisji ds. Ochrony Zabyt
ków Starożytności, którą uznać należy za 
punkt wyjścia dla organizacji obecnego 
Muzeum Narodowego w Kopenhadze, 
towarzyszył dekret następcy tronu duń-

cheologią. Biskupin z pewnością jeszcze 
przez lata utrzyma swą pozycję w świado
mości Polaków jako miejsce, gdzie arche
ologia „ożywa”, ale w mojej opinii stał się 
też przykładem tego, jak muzeum nie po
winno korzystać z doświadczeń parków 
tematycznych. Daleko odchodząc od idei 
centrum archeologii eksperymentalnej, Bi
skupin stał się miejscem, w którym warto 
lub wypada być, ale który w ostatnim cza
sie wybrał złą receptę na prezentowanie 
rzetelnej wiedzy o przeszłości. Najlepszy 
przykład tego - to festyn w 2001 r. (arty
kuł powstał przed festynem, który odbył 
się w roku 2002), podczas którego w po
bliżu rekonstrukcji grodu kultury łużyckiej 

skiego z 1807 r., w którym zaznaczono 
„Należy rozważyć, jak to [przyszłe] mu
zeum mogłoby działać dla dobra społe
czeństwa” (O. Klindt-Jensen, A History of 
Scandinavian Archaeology, London 1975).

Sposób na prowadzenie efektywnej 
edukacji i popularyzacji skierowanej do 
gościa epoki kultury masowej (do prze
ciętnego „oglądacza telewizji”), to coś, co 
obecnie winny znaleźć muzea. Parki te
matyczne w ogromnej większości znalazły 
sposób na przyciągnięcie gości, obawiam 
się jednak, że często nie oferują one war
tościowej informacji, a wręcz przeciwnie 
-wpajają trywialny, niekiedy fałszywy wi
zerunek przeszłości, w którym historia 
jest tylko kostiumem masowej rozrywki, 
a szerzej - masowej konsumpcji.

Podniesiony problem w pewien sposób 
odnosi się do zjawiska Festynu Biskupiń
skiego. Jego powstanie to niezwykle waż
ne wydarzenie w procesie budzenia i roz
wijania zainteresowania społecznego ar

próbowano w strugach deszczu budować 
piramidę. Biskupin w cieniu piramid? Na
stąpiło tu karygodne pomieszanie epok, 
cywilizacji i ich kontekstu geograficznego. 
Goście mieli prawo czuć się zagubieni 
i zdezorientowani. Biskupin zboczył naj
wyraźniej ze ścieżki masowej edukacji, dą
żąc przede wszystkim do przyciągnięcia 
masowego widza przez prezentowanie, 
np. chwytliwego tematu Starożytnego 
Egiptu. Odwiedzający otrzymali na miej
scu przedziwną papkę informacyjną - 
obok mezolitycznych szałasów biegały 
wielbłądy (dwugarbne, których w Egipcie 
nie ma do dziś, pomijając fakt, że nawet 
dromadery znalazły się tam dopiero ok. 
1000 lat po upadku cywilizacji Starożytne
go Egiptu), faraon kąpał się w otoczeniu 
gawiedzi w drewnianej balii, a obok poje
dynkowali się pseudorycerze obuci 
w sportowe obuwie marki „Nike”. Nie 
wykluczam szlachetnych intencji organiza
torów festynu, ale wręcz narzuca się pyta

nie, czy edukacyjna działalność muzealna 
nie ustąpiła tu komercyjnemu parkowi te
matycznemu w niezbyt dobrym wydaniu.

W tym miejscu chciałbym przedstawić 
swoje spotkanie z instytucją, która wpraw
dzie nie jest muzeum, ale realizuje misję 
edukacyjną i inne zadania muzeów, wyko
rzystując doświadczenia parków tema
tycznych. Jest to Centrum Eksperymental
ne w Lejre w Danii, kilkanaście kilome
trów na zachód od Roskilde. Jego głów
nym zadaniem jest popularyzacja wiedzy 
o przeszłości przez umożliwienie z nią ak
tywnego kontaktu. Centrum jest przygo
towane na przyjmowanie gości w pełnym 
przekroju wiekowym, ale spora część jego 
oferty skierowana jest do dzieci, obejmu
jąc nie tylko „żywe” rekonstrukcje warun
ków życia i pracy ludzi w przeszłości, ale 
stwarzając dzieciom np. możliwość samo
dzielnego wyrobu naczyń glinianych, rą
bania drew łub popłynięcia w łódce dłu
bance. Centrum zlokalizowano na peł
nym wzgórz terenie o powierzchni 35 ha. 
Składa się ono z kilku głównych miejsc 
ekspozycyjnych, otoczonych dużym ob
szarem wolnej przestrzeni, który stara się 
oddawać kontekst przyrodniczy prezento
wanej epoki. Zjawisko ciasnoty w zasa
dzie nie istnieje - grupy zwiedzających 
rozciągają się na długich ścieżkach i rozle
głych, ogólnodostępnych dla zwiedzają
cych obszarach między poszczególnymi 
punktami ekspozycyjnymi. Ścieżki - to 
także jedna z atrakcji, nie ma tu jednej ści
śle określonej, każdy może sobie obrać 
własny kierunek i trasę zwiedzania. Wyda- 
je się, że dla wielu turystów samo wędro
wanie po Lejre - to przyjemność.

Dla amatora epok archeologicznych 
atrakcją jest wizyta w wiosce z epoki że
laza. Jest ona otoczona z jednej strony 
dosyć rozległym terenem pastwisk, na 
których swobodnie pasą się kozy i owce, 
z drugiej znajduje się niewielki staw, cier
niste zarośla i wreszcie bagna. Wioska nie 
jest wciśnięta między inne rekonstrukcje, 
ale stanowi część rozległego krajobrazu, 
który godzinami można podziwiać, np. 
siedząc na trawie i jedząc śniadanie. Go
spodarze, którzy, dbając o wygodę zwie
dzających, ustawili wiele drewnianych 
ław i siedzisk, zapraszają do piknikowa
nia i znajdowania własnej drogi kontaktu 
z przeszłością. Szczególnie atrakcyjny dla 
dzieci może być brzeg stawu w centrum 
ośrodka, gdzie mogą rozpalać ogniska, 
rąbać drwa i pływać samodzielnie w dłu
bankach. Trochę dalej znajduje się pole, 
na którym mogą przebierać się w pra
dziejowe stroje i próbować pradziejo
wych rzemiosł. Wprowadzeniem do tego 
wszystkiego jest sala kinowa, gdzie odby
wają się projekcje krótkich filmów edu
kacyjnych.
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Lejre - to nie tylko centrum 
popularyzacji nauki o prze
szłości, to centrum, w którym 
nauka jest uprawiana - każde
go roku prowadzonych jest 
tutaj 15 różnych projektów 
badawczych. Prace związane 
z tymi programami w więk
szości można obserwować, 
prowadzone są bowiem 
głównie w lipcu i sierpniu, 
kiedy ruch turystyczny jest 
największy. Tak eksperymen
ty archeologiczne, jak i samo 
Centrum pozostaje na długo 
w pamięci odwiedzających, 
stając się jedną z najlepszych 
metod edukowania społe
czeństwa świadomego warto
ści dziedzictwa archeologicz
nego, metod jego badania 
i ochrony (więcej na ten te
mat: R Szpanowski, Ochrona 
zabytków w Danii, [w:] Pro
blemy zarządzania dziedzic
twem kulturowym, Warszawa 
2000, s. 257-282).

Inne spotkanie z parkiem 
tematycznym - to wizyta 
w Yorvik Viking Centre 
w Yorku. Wielu brytyjskich 
archeologów sądzi, że kie
rownik Centrum, archeolog 
Peter Addyman, zdradził 
swoją profesję na rzecz ba
nalnej komercji. Osobisty 
kontakt nie pozwala mi 
przyłączyć się do tych twier
dzeń. Prawdą jest, że Cen
trum Wikińskie działa na za
sadach komercyjnych i ofe
ruje tylko najbardziej praw
dopodobną wersję przeszło
ści, że może odbierać pole 
do popisu wyobraźni, ale 
jednocześnie uczy i pokazu
je, jak archeologia dochodzi 
do rekonstrukcji przeszłości. 
Prezentuje wykonaną w ska
li 1:1 makietę wioski wikiń- 
skiej z VIII w., w której sły
chać rozmowy w rekonstru
owanym staronordyckim 
dialekcie, słychać gwar co
dziennego życia, w powie
trzu rozpyla się zrekonstru
owane zapachy towarzyszą
ce takiemu miejscu w prze
szłości (łącznie z zapachem 
latryny), można też zobaczyć 
odtworzenie procesu, który 
doprowadził do budowy 
wioski. Mamy tam więc re
konstrukcję czynności ba
dawczych - eksploracji, wy

konywania dokumentacji ry
sunkowej i fotograficznej, 
pomiarów wysokościowych, 
także rekonstrukcję labora
toriów, gdzie badane i kon
serwowane były nawet naj
drobniejsze znaleziska od
kryte podczas badań (łącznie 
z pasożytami, pyłkami i ziar
nami). Gość - dziecko czy 
dorosły - przekonuje się, że 
fascynująca wizja przeszłości 
nie jest przejawem fantazji 
archeologów, lecz wynikiem 
długotrwałych i drobiazgo
wych badań. Trzeba podkre
ślić, że zrekonstruowana 
wioska wikińska znajduje się 
w miejscu, gdzie faktycznie 
odkryto jej relikty, kilka me
trów poniżej obecnego po
ziomu. Dla mieszkańców 
Yorku jest to z pewnością wi
doczny efekt prac archeolo
gów, którzy przecież tak dłu
go „blokowali” postępy no
wych inwestycji w mieście. 
Oczywiście nie twierdzę, że 
należy kopać, kopać i jeszcze 
raz kopać, a potem budować 
dostępne za odpowiednią 
opłatą rekonstrukcje. Pragnę 
pokazać, że również rozryw
ka za pieniądze, jaką oferuje 
Yorvik, może być pouczają
ca (Z. Kobyliński, Czy prze
szłość może przynosić zy
ski?, „Archeologia Żywa”, 
nr 3, 1998, s. 34-39).

Konkluzją artykułu jest 
stwierdzenie, że niezwykle 
trudno jest łączyć cele i za
dania muzeów z metodami 
stosowanymi przez parki te
matyczne - być może w ogó
le nie należy tego robić. Wy- 
daje się, że muzea winny cią
gle utrzymywać wysoki po
ziom merytoryczny, nie dą
żąc do przyciągnięcia maso
wego widza za wszelką cenę, 
pozostawiając to właśnie 
parkom. Parki tematyczne 
będą z pewnością wciąż i co
raz bardziej „atrakcyjne” od 
muzeów, ale muzea nie
zmiennie służyć winny zaso
bem fachowej wiedzy i prze
chowywanych zbiorów, jako 
punkt wyjścia dla bawiącej 
widza, nawet uproszczonej, 
ale nie bałamutnej wizji 
przeszłości.

Piotr Szpanowski

Malarstwo i literatura
W XIX w. nauczano o wznio

słości malarstwa i jego 
wpływie na ludzkie serca oraz 

umysły. Tradycja łacińska czę
ściej odwoływała się do intelektu 
niż do uczucia, w związku z czym 
tematy dzielono według stopnia 
trudności, jaki występował przy 
tworzeniu i oglądaniu danego 
dzieła. Za najtrudniejszy, wyma
gający największej erudycji ro
dzaj uznano malarstwo historycz

ność literatury i malarstwa 
- spełniło się dzięki przyjaźni 
dwóch Polaków. Znani i cenieni 
z powodu wielu swoich prac naj
większe laury zdobyli za dzieła 
o tematyce wczesnochrześci
jańskiej. Nazwiska Sienkiewicza 
i Siemiradzkiego byty odtąd trak
towane nierozłącznie, jednak 
niewiele osób pamiętało, że ob
razy Siemiradzkiego i jego rzym
skie rozmowy z Sienkiewiczem

Henryk 
Siemiradzki, 
obraz „Złoty 
wieniec” zwany 
też „Głową 
Włoszki”, 
przypomina 
Rzymiankę 
z otoczenia
Nerona na obrazie 
„Dirce 
chrześcijańska”

ne. Im dokładniej odtwarzało ono 
znane z tekstów pisanych wyda
rzenia, tym było doskonalsze. 
Założenie teoretyków sztuki, że 
„poezja mówiącym malarstwem, 
malarstwo milczącą poezją” od
nosiło się w praktyce również do 
powieści historycznych, a pisarze 
i malarze czerpali informacje 
z tych samych źródeł. Literac- 
kość, uważana przez krytyków 
związanych z nowymi prądami 
w sztuce za największą wadę 
tych obrazów, była przecież ich 
największą zaletą. Dziś dobrze 
rozumieją to twórcy inscenizacji 
filmowych, opierając scenografię 
na obrazach historycznych XIX w. 
Od pewnego czasu również hi
storycy sztuki pracują nad no
wym, wolnym od uprzedzeń 
spojrzeniem na malarstwo aka
demickie, tak poszukiwane w ga
leriach sztuki.

W XIX w. Polski nie było na 
mapie Europy, mimo to marze
nie wielu miłośników sztuki - jed

inspirowaly przyszłego noblistę. 
Sienkiewicz gościł wielokrotnie 
w rzymskim domu państwa Sie
miradzkich, a kiedy planował 
podróż do Afryki, poprosił mala
rza o listy polecające do władz 
włoskich. Później obaj panowie 
przez lata utrzymywali ze sobą 
kontakty, a oficjalnie wystąpili 
jeszcze raz - 29 września 1901 r. 
z okazji otwarcia teatru w Łodzi. 
Sienkiewicz często wspominał 
wspólne spacery po Rzymie, 
rozmowy o ulubionych autorach 
Tacycie i Swetoniuszu oraz ka
pliczkę „Qvo vadis”, którą poka
zał mu Siemiradzki.

Obrazy poprzedzały książki. 
Ogromna kompozycja „Świecz
niki chrześcijaństwa”, znana po
wszechnie jako „Pochodnie 
Nerona”, ukończona została 
w 1876 r. i wzbudziła taki entu
zjazm, że urządzono dla niej 
specjalną wystawę w rzymskiej 
Akademii św. Łukasza, a włoska 
królowa Małgorzata została na 
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cate życie admiratorką Siemi
radzkiego i jego twórczości. Ob
raz ofiarowany zostat do Krako
wa, na jego ramie widniat łaciń
ski cytat z Ewangelii św. Jana: 
„Rozbłysła Światłość w ciemno
ści, a ciemność Jej nie ogarnę
ła". Początkiem tego cytatu - 
„Lux in tenebris" - Sienkiewicz 
zatytułował swoje opowiadanie 
z 1890 r. o pierwszych wyznaw
cach Chrystusa. Również obraz 
„Dirce chrześcijańska”, choć 
wystawiony rok po ukazaniu się 
w „Gazecie Polskiej" ostatniego 
odcinka Qvo vadis?, swoją szki
cową premierę miał w 1886 r., 
czyli dziesięć lat wcześniej.

Sienkiewiczowska nagroda 
Nobla i nowe prądy w malarstwie 
przyćmiły osobę Henryka Siemi
radzkiego. Oglądający „Pochod
nie Nerona” w Krakowie czy „Dir
ce chrześcijańską” w Warszawie 
tak właśnie reagują. Zapominają 
jednak, że pewne zjawiska w kul
turze zachodzą jednocześnie, 
a zbieżność tematów u obu arty
stów świadczy o tym, że byliśmy 
nie tylko odbiorcami, lecz i twór
cami dziewiętnastowiecznej kul
tury europejskiej.

Maria Bryzgalska

Pijalnia Wód
Zabytki na znaczkach

O największej atrakcji tury
stycznej Ciechocinka, 
trzech słynnych tężniach 

z XIX w., pisaliśmy przed laty 
w artykule Anatomia tężni 
(„Spotkania z Zabytkami", nr 
1,1996). Na naszych tamach 
gościła też inna zabytkowa 
budowla Ciechocinka - liczą
ca ponad 100 lat drewniana 
cerkiew, której gruntowną re
nowację zakończono w 1996 
r. („Spotkania z Zabytkami”, 
nr 2,1997). Obiekty te nie wy
czerpują jednak listy zabyt
ków tego znanego kurortu. 
Z zadowoleniem należy więc 
odnotować, że do upo
wszechnienia kolejnego 
z nich przyczynili się ostatnio 
filateliści i Poczta Polska. Fila
teliści - gdyż na miejsce ob
rad XVIII Walnego Zjazdu De
legatów Polskiego Związku 
Filatelistów (4-6 października 
2002 r.) wybrali właśnie Cie

chocinek, Poczta Polska - 
ponieważ z tej właśnie okazji 
wprowadziła do obiegu (już 
1 września 2002 r.) okoliczno
ściowy bloczek ze znaczkiem 

pocztowym (w wersji ząbko
wanej i nieząbkowanej) o no
minale 3,20 zł, na którym 
przedstawiono zabytkową Pi
jalnię Wód Mineralnych 
w Ciechocinku. Budynek pi
jalni, zbudowany w latach 
1880-1881 wtzw. stylu szwaj
carskim według projektu 
Edwarda Cichockiego, uzna
wany jest za jeden z piękniej
szych w kraju. Znaczkowi też 

nie brakuje urody. 
Autorem projektu 
jest jeden z najbar
dziej doświadczo
nych naszych pro
jektantów - artysta 
plastyk Andrzej Hei
drich, rytownikiem, 
obdarzony tytułami 
Nadwornego Grawe- 
ra Króla Szwecji, 
Grawera XX wieku, 
Króla Rylca i innymi 
- artysta plastyk 
Czesław Słania, któ
remu niedawno po
święciliśmy osobny 
artykuł („Spotkania 
z Zabytkami", nr 9, 
2000).

(WJP)

Biblioteka TOnZ

Konto: BPH PBKXIII O/Warszawa 
11101024-401020005664 

sponsor: Studio Atrium s.c.

architektura dworu na przestrzeni epok 
• życie codzienne w dworze 

(wyposażenie wnętrz, ubiory, kuchnia) 
• historia szlachty

• katalog wybranych obiektów
• atrakcyjne ilustracje

Po raz pierwszy 
HISTORIA DWORU POLSKIEGO 

na płycie CD!

a także
WIRTUALNA WYCIECZKA, 

słownik i quiz.

Już w sprzedaży!
Zamówienia za zaliczeniem pocztowym bądź 
po przestaniu kwoty na podane niżej konto.

Cena: 55,00 zt

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
ul. Piękna 44a, 00-672 Warszawa 

tel. (0-...-22) 629 62 26, 
tel./fax (0-...-22) 622 46 74 

www.zabytki-tonz.pl, e-mail:zabytki@zabytki-tonz.pl

37



ROZMAITOŚCI

Dni Starego Miasta w Lublinie
Społeczny Komitet Odno

wy Zabytków Lublina po 
raz czwarty zorganizował 

w sierpniu 2002 r. Dni Starego 
Miasta, Inicjatywa została 
wsparta m.in. przez klasztor

dominikanów, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Miłośników 
Hejnałów Miejskich w Lubli
nie, Fundację Galeria na Pro
wincji, Chorągiew Rycerstwa 
Ziemi Lubelskiej, Zarząd 

Barwny korowód artystów na ul. Bramowej
(fot. Bogumił Podstawka)

Osiedla Stare Miasto; patro
nat objęli: Wojewoda Lubel
ski, Marszalek Województwa 
Lubelskiego, Prezydent Mia
sta i Przewodnicząca Rady 
Miejskiej. W czasie uroczysto
ści odbyt się turniej rycerski 
oraz ogólnopolski przegląd 
hejnałów miejskich, zorgani
zowany 15 sierpnia w roczni
cę nadania praw miejskich 
przez Władysława Łokietka 
w 1317 r. Szczególnym zain
teresowaniem cieszyły się 
koncerty „Strauss na Starym 
Mieście” oraz „Żydowskie we
sele", rozliczne wystawy i jar
mark św. Jacka. Żbierane by
ty datki na ratowanie staro
miejskich zabytków.

Podstawowym problemem 
lubelskiego Starego Miasta 
jest olbrzymie niedoinwesto
wanie. Świadczą o tym niektó
re opuszczone kamienice 
przy ul. Grodzkiej, grożące za
waleniem. Inny przykład - to 
klasycystyczny Teatr Stary, 
wzniesiony w 1822 r. według 
projektu L. Rodakiewicza, bę
dący jednym z najstarszych 

teatrów polskich. Właściciel 
obiektu - Fundacja Galeria na 
Prowincji - od lat walczy z róż
nym skutkiem o wsparcie fi
nansowe, niezbędne dla 
utworzenia w stylowych wnę
trzach teatru Międzynarodo
wego Centrum Sztuki. Warto 
również wspomnieć o trasie 
podziemnej, której daty otwar
cia są stale przesuwane z po
wodów finansowych i tech
nicznych. Podobnych przykła
dów można wymienić wiele. 
Społeczny Komitet chce też 
pokazać pozytywne zmiany, 
jakie powoli następują, np. 
gruntowną przebudowę pl. Po 
Farze i odsłonięcie zachowa
nych fundamentów kościoła 
św. Michała, prace przy 
umacnianiu skarpy, na której 
znajduje się bazylika domini
kanów. Pozytywną zmianą jest 
również tendencja do przeno
szenia siedzib instytucji kultu
ralnych na Stare Miasto. Ma
rzeniem wszystkich członków 
Społecznego Komitetu Odno
wy Zabytków Lublina jest 
uczynienie ze Starego Miasta 
salonu kulturalnego Lublina, 
którym staje się podczas Dni 
Starego Miasta.

Bogumił Podstawka

Szczęśliwa „trzynastka”
W ubiegłym roku opubliko

wałem na tamach „Spo
tkań z Zabytkami” (nr 3, 2001) 

artykuł pt. Relikt podmiejskiej 
zabudowy, przedstawiający hi
storię kamienicy przy ul. Ząb- 
kowskiej 13 na warszawskiej 
Pradze. Kamienica Róży Kwiat
kowskiej, wzniesiona w latach 
1868-1870, znajdowała się 
w stanie daleko posuniętej de
kapitalizacji. Pisząc o zdewa
stowanym i zapomnianym za
bytku, nie przypuszczałem, że 
już po upływie roku strasząca

przechodniów ruina przeistoczy 
się w czarującą bombonierkę.

Remont „trzynastki” stal się 
możliwy dzięki decyzjom dyrek
tora Zarządu Dzielnicy Praga 
Północ, Ireneusza Tondery, który 
zaakceptował społeczny projekt 
rewaloryzacji ul. Ząbkowskiej 
i przeznaczył 2,9 miliona złotych 
na ratowanie zabytków tej czę
ści Pragi. W kamienicy starannie 
odremontowano sztukatorski

1.2. Kamienica przed rewaloryzacją(l) 
i po rewaloryzacji (2)

(zdjęcia: Janusz Sujecki) 

wystrój fasady i balkon, wykona
no drewniane wrota bramy oraz 
nowe okiennice. Konieczna była 
także całkowita wymiana stolar
ki okiennej i rekonstrukcja drew
nianej galerii na elewacji po
dwórzowej. Ekipa wykonująca 
remont usunęła szpecące „alta
ny” z dykty i przegrody, wznie
sione na galerii w czasach PRL.

Dom otrzymał nową instalację 
elektryczną i gazową. Osuszone 
zostały fundamenty i odmalo
wana klatka schodowa. Miłośni
cy zabytków mają zatem powód 
do radości, a przesądni niepo
wtarzalną okazję, by porzucić 
wiarę w złą moc liczby 13!

Janusz Sujecki

Spotkanie z książką

NOWY PRZEWODNIK PO POWĄZKACH

Warszawski Cmentarz Powązkowski - to najsłynniejsza nekropolia 
stolicy i jedna z najbardziej znanych w kraju. Szczególnie bliski Je
rzemu Waldorffowi, rozstawiony przez niego w licznych publikacjach 

i kwestach na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków, jest na pewno 
symbolem przeszłości znaczonej nazwiskami wielu wybitnych zmarłych.

W listopadzie 2002 r. ukazał się przewodnik Cmentarz Powązkow
ski w Warszawie (wyd. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powąz
kami im. Jerzego Waldorffa, Warszawa 2002). Opatrzony wstępem 
autorstwa obecnego przewodniczącego Komitetu, Marcina Święcic
kiego, składa się z dwóch części. Pierwsza przybliża dzieje Powązek, 
omawia charakterystyczne stare i współczesne nagrobki, dzieła sztu
ki cmentarnej, a także prace Komitetu. Druga część - to 12 szlaków 
ułatwiających zwiedzanie cmentarza, w ich ramach biogramy wybra
nych zmarłych (ok. 3 tys. nazwisk!). Zwiedzanie ułatwiają opublikowa
ne w przewodniku plany i zdjęcia. Książkę można nabyć w siedzibie 
Komitetu (00-672 Warszawa, ul. Piękna 44a, tel. 629-13-17). (ek)
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W końcu 2001 r. oddano do 
użytku we Wrocławiu bu
dynek Fundacji Krzyżowa, usy

tuowany w bezpośrednim są
siedztwie kościoła ewangelic
kiego Opatrzności Bożej przy 
ul. Kazimierza Wielkiego i w po
bliżu dawnej rezydencji królów 
pruskich, tzw. Zamku Królów 
Pruskich. Z tego powodu ko
ściół ten nazywany byt Dwor
skim, a wzniesiono go po 1746 r.

nych narożach, wewnątrz jest 
eliptyczna, jedna wieża stoi na 
osi. Nakryta jest mansardowym 
dachem, ma zwartą bryłę i sta
nowi wyraźny akcent w połu
dniowej pierzei ulicy (dziś we
wnętrzna obwodnica).

Kościół nie był zniszczony 
w czasie drugiej wojny świato
wej. Jak się jednak okazało - do 
czasu. Teraz Fundacja Krzyżo
wa zdecydowała się na dokona

nie zniszczenia oto-

(tot. Olgierd Czerner)

czenia tego zabytku, 
stawiając tuż obok bu
dynek biurowo-hotelo- 
wy, zaprojektowany 
przez architektów: Jac
ka B. Bała i Macieja 
Chorążaka. Jak na iro
nię, zaopatrzono bu
dynek napisem EURO- 
PEUM. Ładna to pro
paganda zasad postę
powania w otoczeniu 
krajobrazu kulturowe
go! Wiemy, że Dekla
racja Amsterdamska 
z 1975 r., wypracowa
na przez środowisko 
zachodnioeuropej
skich architektów (przy 
udziale zaproszonych 
wówczas Polaków), 
zaleca zupełnie inne 
postępowanie, co jed
nak nie zostało uwzględ
nione.

Moim zdaniem Fun
dacja Krzyżowa nie 
zasługuje w tym wy- 

wedtug projektu królewskiego 
architekta Johanna Boumanna 
Starszego. Jest to budowla na 
planie prostokąta o zaokrąglo-

padku na roszczenie sobie pra
wa do nazwy EUROPEUM, bo
wiem jej budynek jest kpiną 
z europejskich cnót i zasad.

Olgierd Czerner

Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz 
w Rogoźnie przygotowuje wystawę czasową 

poświęconą malarzowi
Janowi Dutkiewiczowi (1818-1902).

Ten dziewiętnastowieczny malarz wykształcony w Berlinie 
portretował przedstawicieli ziemiańskich rodzin 
wielkopolskich: Radolińskich, Nieżychowskich, 

Trzcińskich, Dębskich, Mlickich, Grabskich.
Zwracamy się z gorącą prośbą o informacje, gdzie się 
obecnie znajdują prace artysty, będziemy też wdzięczni 

za jakiekolwiek dane dotyczące losów dzieł 
Jana Dutkiewicza przestane pod adresem: 

Muzeum Regionalne, pl. K. Marcinkowskiego 1, 
64-610 Rogoźno; e-mail: muzeum_rog@wp.pl, 

tel. (0-prefiks-67) 261 80 78, 
fax (O-pref iks-67) 261 99 78.

PRENUMERATA
prowadzona jest przez:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 44 a, 
BPH PBK SA XIII O/Warszawa nr 11101024-421020002418 
(na opublikowanym w numerze przekazie pocztowym prosimy podać, 
których numerów dotyczy wplata). Prenumeratę można rozpocząć 
w dowolnym miesiącu. Wpłaty na minimum trzy numery przyjmowa
ne są na co najmniej 1 miesiąc przed rozpoczęciem dostaw; cena 1 egz. 
5,50 zł. Czytelnicy, którzy dokonają jednorazowej opłaty za prenume
ratę na cały rok 2003, otrzymają ją w cenie promocyjnej (60 zł). Dla 
prenumeratorów zamawiających minimum po 10 egzemplarzy każde
go numeru - 25% rabatu. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droż
sza. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr. tel. 629-62-26.
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach 
pocztowych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych 
miasteczek, gdzie dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. 
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby 
prenumeratora oraz listonosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 
30 listopada na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego 
na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, do 31 sierp
nia na okres od 1 października.
Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania 
prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, ma
ja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej. 
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatko
wych opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenu
merowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenu
meratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za 
pośrednictwem stron internetowych (www. poczta, lublin, pl/gazety). 
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na II kwartał 2003 r. 
przyjmowane są do 5 marca br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać 
w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. 
Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamko
wy 4), Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni 
DiG” w Bibliotece Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towa
rzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach mu
zealnych oraz kioskach Ruchu na terenie całego kraju.

• Listy • Listy • Listy • Listy • Listy • Listy • Listy • Listy • Listy • Listy •

Droga Redakcjo!
Gratuluję numeru poświęcone

go zabytkom Łodzi, mojego ro
dzinnego miasta, w którym już od 
kilku lat nie mieszkam. Z czter
dziestu stron Waszego pisma wy
nika, jak olbrzymią wartość histo
ryczną i zabytkową ma to miasto. 
A przecież wiadomo, że nie mo
gliście przedstawić wszystkich 
spraw w jednym numerze pisma! 
(...) Cieszy mnie, że redakcja po
trafiła pokazać całej Polsce, że 
Lódż, to nie tylko fabryczny brud, 
zaniedbane budowle, bandytyzm, 
Widzew czy ŁKS z burdami na ich 
stadionach. Udało się to Wam 
znakomicie, można powiedzieć, 
że odkryliście Łódź na nowo (...) 
Proponuję także zająć się Katowi
cami lub innym miastem śląskim, 
które również w ogólnym odczu
ciu źle się kojarzą. Serdecznie po
zdrawiam i życzę w Nowym Roku 
jak najmniejszych trudności finan
sowych. Jesteście w Polsce po 
prostu niezbędni!!!

Łukasz Gołębnik 
Bytom

Szanowna Redakcjo!
Przede wszystkim gratuluję 

inicjatywy publikowania spo
łecznego przeglądu zabytków. 
Mam nadzieję, że po zakoń
czeniu akcji Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami przed
stawi jakieś podsumowanie. 
Czy znajdę w nim odpowiedź 
na pytanie, jak wiele ukaza
nych w piśmie zabytków było 
dotąd nieznanych w literatu
rze? Szkoda, że wyniki akcji są 
takie ponure - wynikający 
z niej stan zabytków jest gor
szy niż mogłoby to się wyda
wać (...) Szczerze gratuluję po
ziomu pisma. Najbardziej po
doba mi się fakt, że staracie 
się przedstawiać zabytki 
z wszystkich regionów Polski 
i z różnych okresów, nie fawo
ryzując żadnego; jest to dziś 
niestety rzadkość. Życzę 
wszystkiego najlepszego i jak 
najmniej problemów finanso
wych I

Hubert Mącik 
Zembrzyce Tereszczyńskie
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W listopadzie 2002 roku ukazał się pozaseryjny 
numer tematyczny „Mówią Wieki"

www.mowiawieki.pl
Zeszyt w oprawie z grzbietem (112 stron) kosztuje 16,50 zł, cena wysyłkowa 13,20 zł. Zamówienia prosimy kierować pod 
adresem: Dział Wysyłki DW Bellona, ul. Grzybowska 77, 00-844Warsąawa, tel. 22/ 652 27 01, fax 620 42 71.

poświęcony wyprawie Napoleona na Rosję.

rli' nunw&:

HISTORYCZNY

UMkGJK\ Są do nabycia archiwalne numery „SPOTKAŃ...”!!!

SPOTKANIA-
Z ZABYTKAMI

ZAPRASZAMY!

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
ul. Piękna 44a, 00-672 Warszawa 

tel. (0-prefiks-22) 629 62 26 
tel ./fax (0-prefiks-22) 622 46 74 

e-mail: spotkania@zabytki-tonz.pl; www.spotkania.pl 
Konto: BPH PBK XIII O/Warszawa 11101024-421020002418

Zamówienia za zaliczeniem pocztowym lub po uprzednim wpłaceniu na podane 
niżej konto kwoty za określoną liczbę egzemplarzy (prosimy o dokładne 

zaznaczenie, których numerów dotyczy wpłata!).

I Dysponujemy bezcennymi archiwalnymi numerami „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI”
I za lata 1996-2001. Oferujemy je po wyjątkowo niskiej cenie - 1,50 zł za egz.l 

Stwarzamy szansę natychmiastowego i niedrogiego uzupełnienia zbiorów Państwa 
ulubionego miesięcznika!

Zachęcamy do zakupu pełnych roczników: dodajemy gratis okładki na rocznik! 
Zamówienia realizujemy błyskawicznie.

Prosimy się pospieszyć... nasze zapasy już się wyczerpują...



(zdjęcia: Stanislaw Fitak, 
Wiesław M. Zieliński,

1. Nawa gtówna katedry 
“.wschodnia część sklepienia 
2.3. Sklepienia ramion transeptu 
południowe (2) i północne (3) 
4.5. Fragment sklepienia nawy 
bocznej (4) i ceramiczny Cf. 
wspornik (5)
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* *•'. - \ IX atedra w Pelplinie - to jede 
l 5 l\z najwspanialszych przykt;

dów gotyckiej architektury i dt 
koracji w Polsce. Ta trójnawow 
cysterska bazylika z jedenaste 
ma przęsłami i transeptem budc 
wana była od XIV do XVI w., c 
najlepiej widoczne jest w rodzę 
jach stosowanych sklepień. Na 
starsze, z końca XIV w., znajduj 
się w nawach bocznych - twórz 
je czteroramienne gwiazdy, a n 
ceramicznych wspornikach pojć 
wiają się postacie ludzkie i zwie 
rzęce. W nawie głównej częś 
wschodnia sklepienia powstał 
w pierwszej połowie XV w. w for 
mie sześcioramiennych gwiaz, 
z głównym żebrem, zaś część ze 
chodnia z początku XVI w. repre 
zentuje różne układy gwiazd wie 
loramiennych. Najpóźniejsze s; 
sklepienia transeptu - w 1557 
wykonał je gdański mistrz Antor 
Schultes. Sklepienne pola pokry 
te są tu gęstą siecią żeber two 
rżących gwiazdy; są to sklepie 
nia zwane sieciowymi i krysztato 
wymi. Mimo różnych meto< 
opracowania pelplinskie sklepie 
nia są ze sobą zharmonizowani 
i stanowią specyficzną antologii 
gotyckich mistrzów, (kmn)
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