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Ponieśliśmy wielką stratę - 16 kwietnia br. w Krakowie zmart Profesor Janusz Bogdanowski

(1929-2003), zasłużony dla ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego w Polsce architekt i urbanista,
autorytet w zakresie planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, sztuki ogrodowej i obronnej.

Byt znakomitym pedagogiem i naukowcem, wieloletnim wiceprezesem Polskiego Komitetu Narodowe

miesięcznik popularnonaukowy

go ICOMOS oraz przewodniczącym Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury. W wybranej przez

TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

siebie dziedzinie opublikował około 300 prac naukowych i popularyzatorskich - w „Spotkaniach z Za

realizowany przy pomocy finansowej

bytkami”, między innymi, artykuły: Ogród stylowy - modelem lepszego świata (nr 3,1991) oraz Spuści

zna historyczna a społeczeństwo (nr 3,1992).
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Od redakcji
a kilka dni w referendum podejmiemy decyzję w sprawie przystąpienia Polski do
struktur Unii Europejskiej. Zadecydujemy o losie naszym, a przede wszystkim przy
szłych pokoleń. Prowadzona w mediach kampania informacyjna na rzecz wejścia do
Unii nie uwzględniała wszystkich tematów więżących się z tym doniosłym faktem. Do
minowały w niej sprawy dotyczące gospodarki, a głównie rolnictwa. Mało pisało się
i mówiło o kulturze, a prawie wcale o dziedzinie nam najbliższej - ochronie zabytków.
Chcemy więc - choć w ostatniej chwili - przekazać Czytelnikom pewien zasób wiedzy
na ten temat. Zawiera ją, zamieszczony na s. 4, artykuł prof. Andrzeja Tomaszewskie
go, prezesa Polskiego komitetu Narodowego ICOMOS, uczestnika ze strony polskiej

Z

unijnych negocjacji, dotyczących spraw kultury i środków przekazu. Gorąco polecamy
ten artykuł. Być może zawarte w nim informacje będą pomocne w podjęciu decyzji
w unijnym referendum.
A jakie inne tematy proponuje
my w numerze? Dominuje w nim
Kalisz, miasto o bardzo starej me
tryce, nękane w przeszłości epide
miami, pożarami, wojnami. Wyjąt
kowo dotkliwego ciosu doznało
w pierwszych dniach pierwszej
wojny światowej, kiedy to Niemcy
dokonali spektakularnego zniszczenia prawie całej zabudowy staromiejskiej Kalisza.
Na szczęście, przetrwały budowle wzdłuż murów obronnych. Byt to cios zadany pol
skiej kulturze, tradycji, historii. Dlatego natychmiast, jeszcze w czasie trwania wojny,
podjęto prace projektowe nad odbudową miasta. W 1915 r. Warszawskie Kolo Archi
tektów ogłosiło wielki konkurs na projekt odbudowy i przestrzennego rozwoju Kali
sza. Wzięło w nim udział wielu czołowych polskich architektów. Powstały interesują
ce prace, które postulowały zachowanie autentyzmu przestrzeni staromiejskiej przy
dokonaniu niezbędnych zmian modernizacyjnych. Proponowały także przyjęcie pew
nych ogólnych zasad metodycznych, które służyłyby powojennej odbudowie nie tyl
ko Kalisza, ale całego kraju. Prowadzona według opracowanych projektów w latach
międzywojennych odbudowa tego miasta (szkoda tylko, że nie udało się przeprowa
dzić jej do końca w zamierzonym kształcie) odnotowana została jako ważne wyda
rzenie w historii polskiej urbanistyki i myśli konserwatorskiej. Przypominamy ją m.in.
dlatego, że wywarła też wpływ na nowatorskie sformułowania w 1926 r. ustawy
o ochronie zabytków, a także na odbudowę Warszawy i innych polskich miast po dru
giej wojnie światowej.
Zamieszczone w numerze artykuły poświęcone Kaliszowi ukazują początki miasta
i jego zabytki. Za wskazanie kaliskich tematów i współpracę dziękujemy Wydziałowi
Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Brgra/sp.zo.o.

"omasz Dukielski
Dprac. komputerowe: Katarzyna Żochowska
Druk i oprawa: Argraf
13-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76
el./fax (0 22) 811 51 11,614 53 31
Jaklad: 8000 egz.

Informacje na temat Kalisza i jego historii zawiera strona internetowa: www.stary.kalisz.pl; strona ta
prowadzona jest od 1997 r. i otrzymała już wiele wyróżnień i pozytywnych opinii.

Numer ukazał się przy wsparciu finansowym Rady Miejskiej Kalisza.

OD przeglądy

pwWy
W tym roku obchody Międzynaro
dowego Dnia Ochrony Zabytków
(18 kwietnia) w Warszawie odbyty się
pod honorowym patronatem premie
ra RP Leszka Millera; organizatorzy:
Ministerstwo Kultury, Muzeum Pałac
w Wilanowie, Krajowy Ośrodek Ba
dań i Dokumentacji Zabytków. Na
uroczystym spotkaniu w pałacu wila
nowskim wręczone zostaty liczne na
grody, m.in. nagroda Prezesa Rady
Ministrów dla Marii i Andrzeja Szypowskich, nagrody w konkursie Ge
neralnego Konserwatora Zabytków
i Stowarzyszenia Konserwatorów Za
bytków na najlepsze prace naukowe,
projektowe i popularyzatorskie doty
czące ochrony zabytków i muzeal
nictwa, nagroda im. Ks. Prof. Janu
sza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE”. Dokonano również wręcze
nia Złotych Odznak za Opiekę nad
Zabytkami oraz emblematów i dyplo
mów laureatom konkursu „Zabytek
Zadbany" - edycja 2003.
W Lodzi w ramach obchodów Mię
dzynarodowego Dnia Ochrony Za
bytków odbyta się w Rezydencji
Księży Młyn sesja poświęcona za
bytkom Lodzi, regionu łódzkiego,
środkowej Polski. Sesji towarzyszy
ła wystawa fotograficzna „Zabytki
w krajobrazie Lodzi i regionu łódz
kiego”. Spotkanie zostało zorgani
zowane przez Muzeum Sztuki w Lo
dzi - Rezydencję Księży Młyn oraz
Oddział Łódzki Towarzystwa Opieki
nad Zabytkami.

W Urzędzie Miasta Gdyni 7 kwietnia br.
odbyto się pierwsze spotkanie samo
rządowych konserwatorów zabytków
województwa pomorskiego; organiza
torem konferencji byt Miejski Konser
wator Zabytków. W spotkaniu uczest
niczyli przedstawiciele gmin i powia
tów województwa, które podpisały po
rozumienia z wojewodą pomorskim
w sprawie przekazania części kompe
tencji z zakresu działania Pomorskie
go Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków. Na terenie województwa po
morskiego porozumienia takie obo
wiązują w następujących miastach:
Chojnicach, Gdańsku, Gdyni, Krynicy
Morskiej, Kwidzynie, Malborku, Sopo
cie, Tczewie, Wejherowie. Sąsiadujące
z Gdynią Rumia i Reda również wyko
nują niektóre zadania związane
z ochroną dóbr kultury.
Celem konferencji była wymiana do
świadczeń i informacji dotyczących
działalności urzędów samorządo
wych w zakresie ochrony dóbr kultu
ry. W czasie spotkania omówiono
m.in. zasady prowadzenia spraw ad
ministracyjnych związanych z ochro
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ną zabytków, ewidencji dóbr kultury
i finansowania prac konserwator
skich. Konferencja zakończyła się
wycieczką, w czasie której uczestni
cy mieli okazję zobaczyć ostatnie re
alizacje konserwatorskie w Gdyni
oraz budowę Muzeum Miasta Gdyni
i Marynarki Wojennej.

niu prac konserwatorskich rzeźby
staną na terenie Uniwersytetu
Opolskiego, oddane w czasowy
depozyt.

dła wschodniego pokoje gościnne
dla lubelskich uczelni i Europejskie
go Kolegium Polskich i Ukraińskich
Uniwersytetów.

Na internetowej stronie rosyjskich
muzeów i bibliotek pojawił się wy
kaz dóbr kultury, które znalazły się
w Rosji w wyniku drugiej wojny
światowej. W wykazie tym wymie
nione m.in. zostały dzieła, o których
zwrot wnioskuje polskie Minister
stwo Kultury. Są to: obraz Daniela
Schultza „Ptasie podwórko”, rysu
nek „Sąd Ostateczny" (obydwa do
czasów wojny znajdowały się
w zbiorach Muzeum Miejskiego
w Gdańsku), „Krowa na tle krajo
brazu” Adriaena van de Velde'a,
„Madonna z Dzieciątkiem”, zwana
też „Madonną Głogowską”, Lucasa
Cranacha Starszego.

W związku z planowaną zmianą
stawki VAT na wyroby rzemiosła arty
stycznego wrocławski cech „Bractwo
Rzemiosła Artystycznego” przekazał
list otwarty do władz Rzeczypospoli
tej: prezydenta, Sejmu, rządu. W li
ście tym m.in. czytamy: „Trzeba dzia
łać rozważnie, aby nasze narodowe
dziedzictwo (bardzo skromne na tle
Europy Zachodniej) w tej być może
już dla gospodarki nieistotnej dziedzi
nie, mogto zostać zachowane. Trze
ba przyjąć takie rozwiązania, które
pozwolą ochronić zanikające warsz
taty czy zawody artystyczne: witrażowników, snycerzy, repuserów, ko
wali, cyzeierów, złotników, organmistrzów, sztukatorów, meblarzy, pozlotników, introligatorów, zegarmistrzów,
konwisarzy, ludwisarzy lutników,
mieczników, grawerów i inne".

Wiele emocji wzbudza ostatnio
koncepcja przebudowy Starego
Rynku w Słupsku. Prezydent miasta
proponuje odnowę Rynku przez
zmianę elewacji budynków, wzoru
jąc się na Chojnicach. Stojące tam
w centrum domy z czasów PRL-u po
kryto warstwami styropianu i tynku,
nadając im kształty historycznych
kamienic. Pomysł ten wy
wołał sprzeciw archi
tektów, którzy uważa
ją, że w wypadku
Słupska byłoby to
całkowite przekreśle
W Muzeum Okręgowym w Tarno
nie wykonanych już
wie przygotowywana jest koncep
projektów (przebu
cja i kosztorys remontu tarnow
dowy i miejsco
skiego ratusza. Jego początki
wego planu za
sięgają XV w., w drugiej po
gospodarowania
łowie XVI w. J. M. PaRynku) oraz że
dovano nadal mu
w obrębie stup
obecny, renesan
skiego Rynku nie
sowy charakter.
zachowała się ani
W 1931 r. prze
jedna dawna ka
kazany został na
mienica, wobec
potrzeby miej
czego nie ma jascowego mukiegokolwiek
(rys. Małgorzata Tabaka) zeum. Ostatni
wiarygodnego
remont budynwzorca.
Po
ku wykonany zo
dobnego zda
stał w latach sześćdziesiątych XX w.
nia jest Zbigniew Daczkowski, szef
Planowany obecnie ma na celu rato
stupskiej Delegatury Wojewódzkie
wanie substancji zabytkowej gma
go Konserwatora Zabytków. We
chu oraz ma być okazją do zainstalo
dług niego nadanie temu miejscu
wania nowoczesnych systemów
historycznych kształtów na silę jest
alarmowych, klimatyzacji, windy, ta
bez sensu i w rzeczywistości histo
rasu widokowego. Duże zmiany ma
rycznym fałszem. Stupscy architek
ją też dotyczyć piwnic, w których ma
ci zaapelowali do prezydenta o po
powstać sala konferencyjna z zaple
wołanie komisji, która oceniałaby
czem. Jeżeli znajdą się fundusze na
wszystkie pomysły architektoniczne
zrealizowanie tych zamierzeń (czy
dotyczące miasta.
nione są zabiegi o wpisanie tarnow
skiego ratusza na listę inwestycji fi
nansowanych przez samorząd woje
Zdewastowane rzeźby barokowe
wódzki), wszystkie prace mogłyby
pochodzące z pałacu w Biestrzykowicach pod Namysłowem znala
być zakończone w 2007 r.
zły dobrych opiekunów. Pomysł za
jęcia się nimi, przeniesienia z Ro
Jeden z najcenniejszych lubelskich
gowa Opolskiego (tutaj przywiezio
zabytków-zespól klasztorny domini
ne zostaty w 1968 r. z Biestrzykokanów wymaga gruntownego re
wic) i wykonania fachowej renowa
montu. W latach 2000-2001 odno
cji powstał w Stowarzyszeniu na
Rzecz Ratowania Zabytków Śląska
wiony został gotycki refektarz, upo
rządkowany
dziedziniec,
trwa
Opolskiego, istniejącym przy uni
wzmacnianie fundamentów wschod
wersytecie w Opolu. Na razie do
niego skrzydła kościoła. Dominikanie
Opola dotarta „Zima”, należąca do
chcą, aby po przeprowadzeniu kom
cyklu „Cztery Pory Roku”, oraz dwa
pleksowego remontu, który potrwa
amorki. Jest już program ich kon
co najmniej 10 lat, klasztor byt obec
serwacji, która będzie wykonywa
ny w życiu lokalnej społeczności.
na na podstawie zachowanej do
Mają powstać nowe sale konferen
kumentacji, a także przy udziale
cyjne, w korytarzach galerie, w piwni
Urzędu Wojewódzkiego Konserwa
cach muzeum, a na poddaszu skrzy
tora Zabytków. Po przeprowadze
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Na Uniwersytecie Warszawskim
5 kwietnia br. odbyta się studencka
konferencja pt. „Ochrona dóbr kul
tury w prawie międzynarodowym
i polskim”. Organizacji podjął się
Klub Studencki przy Zarządzie
Głównym Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami oraz Koto Naukowe Wy
działu Prawa i Administracji IUS
GENTIUM. O randze i poziomie
konferencji świadczy fakt, że patro
nat nad nią objęło Ministerstwo Kul
tury i Dziekan Wydziału Prawa i Ad
ministracji. Wygłoszone referaty po
ruszały kwestie ochrony i zabezpie
czenia dóbr kultury w razie konflik
tów zbrojnych, klęsk żywiołowych,
kradzieży i przemytu, a także ich re
stytucji. Ujmowały nie tylko działal
ność instytucji rządowych, ale też
takich organizacji, jak ICOMOS,
UNESCO i Międzynarodowy Komi
tet Czerwonego Krzyża i Czerwone
go Półksiężyca. Odrębny referat po
święcony został problematyce no
wej ustawy o ochronie dóbr kultury.

W kwietniu br. w Stowarzyszeniu Hi
storyków Sztuki w Warszawie odby
ło się spotkanie promocyjne po
święcone dwóm książkom wyda
nym niedawno przez wydawnictwo
„Arkady": Tysiąc lat ubiorów w Pol
sce Anny Sieradzkiej oraz Historia
mody Franęoisa Bouchera. Milo
nam odnotować, że prof. Anna Sie
radzka jest od wielu lat stałym auto
rem „Spotkań z Zabytkami" i wła
śnie na tamach naszego miesięcz
nika opublikowała w latach 1995-1996 cykl pt. Ubiory w Polsce.
Szersze noty na temat wydanych
ostatnio książek zamieścimy w naj
bliższych numerach.

lany miękkiej waza jest późną
dziewiętnastowieczną kompilacją
wcześniejszych motywów.

UfUf wiedzieć
W W więcej

„Druga waza ma wysokość
28,5 cm, szerokość (mierzoną od
ucha do ucha) 10,5 cm oraz śred
nicę otworu 10,5 cm. Jest dekoro
wana girlandami kwiatów polnych
i niebieską wstążką związaną na
kokardę pod uchwytami wazy. Po
niżej kwiatów dwa węże pożerające
ogon. Może to manufaktura ze
Strasburga - dzieło Hannongów?”

Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom,
o których nie wiemy, do czego w przeszłości służyły oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czytel
nikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki, które
mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich twórcy,
lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przysyłajcie
więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącznie dobre
zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł sztuki, co do
których macie pewne niejasności. Jesteśmy gotowi odpowia
dać także na inne pytania związane z zabytkami. Redakcja
w porozumieniu z ekspertami będzie starała się zdobyć jak
najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.
„Zawsze z zainteresowaniem się
gam po kolejny numer Waszego
pisma - napisał do nas Czytelnik
z Poznania. - Gratuluję doboru
tematów i współpracy ze znako
mitymi autorami tekstów. Są
świetne, fachowe i przystępne dla
każdego. Choć nie mam wy
kształcenia historycznego, jestem
dziedzicznie obciążony miłością
do przedmiotów z dawnych lat,
przedmiotów z duszą. To dzięki
Ojcu nachylam się nad najbar
dziej skorodowanym «żelastwem»
i nie przejdę obojętnie koto jakie
gokolwiek zabytku. Po prostu do
strzegam je i staram się dowie
dzieć na ich temat czegoś więcej.
Dlatego też proszę o przybliżenie
mi informacji na temat obiektów
znajdujących się w mojej rodzinie
od pokoleń".
W dalszej części korespondencji
nasz Czytelnik opisał cztery cera
miczne przedmioty. Na temat
dwóch z tych obiektów - korzy
stając z wiedzy współpracującej
z nami Wandy Zalęskiej, kusto
sza Działu Ceramiki w Muzeum

Narodowym w Warszawie - od
powiadamy już teraz. Do pozo
stałych wrócimy w najbliższym
czasie.
„Pierwszy z tych obiektów - czyta
my w liście - to, jak sądzę, waza
z końca XVIII w. (?), Sevres - Lota
ryngia (charakterystyczny turkus,
złocenia, scenki rodzajowe z zam
kiem w tle). W rogu scenki rodzajo
wej sygnatura: «Lecierc». Wnętrze
czaszy dekorowane różą i wień
cem polnych kwiatów. Czasza uję
ta jest mosiężnym szkieletem, za
kończonym na krawędziach tralkami i krzywaśnią oraz główką kobie
cą ze skrzydłami w miejscu rąk.
Wysokość wazy od podstawy
34 cm, szerokość ze szkieletem
40 cm. Sama czasza ma długość
30 cm i szerokość 20 cm".

Na podstawie analizy nadesła
nych zdjęć, z których prezentuje
my tu tylko wybrane (il. 1,2), oraz
krótkiego opisu można ustalić,
że jest to dekoracyjna waza (lub
żardiniera) z miniaturami (jedną
rodzajową w typie Watteau, dru
gą przedstawiającą archi
tekturę w pejzażu), w brą
zowej lub mosiężnej opra
wie - wyrób zapewne fran
cuski (technologia), może
nawet paryski, z końca XIX
w. Niewykluczone, że de
montaż oprawy odsłoniłby
jakieś sygnatury, które po
zwoliłyby określić wytwór
nię. Na razie jednak, jeśli
chodzi o pochodzenie
przedmiotu, możemy ope
rować jedynie ogólnikami.
Konkretem jest natomiast
sygnatura malarza (autora
miniatur), niestety, błędnie
odczytana przez autora li
stu. W literaturze specjali
stycznej nazwisko „Lec
lerc" nie pojawia się. Nie
ma też malarza o takim na
zwisku wśród pracowników
i współpracowników wy

twórni w Sevres. Jedyną zaś
wskazówką pomocną przy po
szukiwaniu autora malatury na
tym naczyniu jest ilustracja pary
bardzo podobnie malowanych
wazonów-amfor, sygnowanych:
Lefranc, reprodukowana w słow
niku Porzellanmaler - Lexikon,
opracowanym przez Waltraud
Neuwirth [Wien, 1978, t. II, s. 53],
z których jeden i tutaj pokazuje
my (il. 3). Wazony te są datowane
na czwartą ćwierć XIX w. i repre
zentują popularne w drugiej poło
wie XIX i na początku XX w. na
śladownictwa reprezentacyjnej
porcelany sewrskiej przez nie
wielkie wytwórnie bądź malarzy
pracujących we własnych atelier
malarskich i realizujących na bia
łym (często niesygnowanym) to
warze zamówienia indywidualne.
Zjawisko imitowania, naśladowa
nia czy wreszcie fałszowania wy
robów uznanych wytwórni było
w XIX w. dość powszechne i do
tyczyło nie tylko Sevres. Miniatury
na naczyniu znajdującym się
u naszego Czytelnika są wykona
ne poprawnie, ale malowane już
w manierze dziewiętnastowiecz
nej (widocznej doskonale na zbli
żeniu z sygnaturą - il. 2). Kształt
wazy, jej wielkość, charakter i sty
listyka oprawy metalowej, a także
sposób montażu - choć odwołu
ją się do tradycji wyrobów z XVIII
w. (temat, seledynowy kolor tła,
koncepcja oprawy w metal) - są
zdecydowanie
dziewiętnasto
wieczne. Dekoracja kwiatowa we
wnątrz naczynia przypomina ra
czej malatury z porcelany niemiec
kiej lub wykonywane przez niewiel
kie dziewiętnastowieczne wytwór
nie paryskie. W każdym razie w ta
kiej stylistyce i kompozycji na por
celanie sewrskiej nie występowała.
Tak więc ta efektowna, wykonana
najprawdopodobniej z tzw. porce

Oczywiście w ustaleniu, z jakiej
wytwórni i z jakich lat jej działalno
ści pochodzi wazon (il. 4), pomo
głyby jego oględziny. Na podsta
wie fotografii trudno określić ma
terial i technologię wykonania, te
zaś zawęziłyby krąg wykonawców
(warsztat, wytwórnia), a także da
towanie. Niemniej jednak wazon
sprawia wrażenie, że został wypa
lony z fajansu delikatnego (kre
mowa tonacja czerepu i tonacja
dekoracji malarskiej), a to wyklu
cza raczej sugerowany przez

Czytelnika Strasburg. Cechy styli
styczne (wyrób w stylu klasycystycznym) i wielkość przemawiają
najwcześniej za końcem XVIII w.
Jeżeli jest to jednak fajans delikat
ny, to datowanie należałoby prze
sunąć na wiek XIX, co zresztą po
twierdza malatura (zwłaszcza
kwiaty). Z kolei taka forma wazo
nu i użyte motywy ornamentalne
były popularne niemal w całej Eu
ropie i na Wyspach Brytyjskich.
Brakuje nam informacji o sygna
turach lub innych oznakowaniach
(te także byłyby istotną wskazów
ką pomocną w atrybucji). Z całą
pewnością jednak jest to ładny
przedmiot dekoracyjny, nawiązu
jący do form dekoracyjnej porce
lany niemieckiej (Berlin, Furstenberg, Miśnia) i rosyjskiej (Peters
burg) z potowy XIX w. Wykonany
został zapewne w XIX w.
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Nierzadko w naszej historii o losach Polski decydowali inni.
Obecnie - po raz drugi od ponad tysiąca lat - my sami stajemy przed
decyzją przesądzającą o naszej przyszłości mierzonej pokoleniami.

Ochrona zabytków
w państwach Unii Europejskiej
ANDRZEJ TOMASZEWSKI

E

uropa czasów Mieszka I - chrześcijańska w swej ideolo
gii, lecz barbarzyńska na co dzień - nie była ziemią
obiecaną. Neofickim krajom niosła wiele zagrożeń,
zmuszała do wielu wyrzeczeń, łącznie z najtrudniej’ szym - wyrzeczeniem się wiary ojców. Jednak dale
kowzroczna mądrość polityczna zwyciężyła: władcy Czech, Pol
ski i Węgier podjęli dramatyczne wyzwanie dziejowe - przyłą
czyli się do Uniuersitas Christiana. Jest jakaś poruszająca symbo
lika w fakcie, że obecnie te same trzy państwa równocześnie po
dejmują decyzję w sprawie przyłączenia się do struktury organi
zacyjnej Europy Zachodniej. Tak jak przed tysiącem lat, tak
i dzisiaj nie jest ona ziemią obiecaną, podobnie jak wtedy targa
na jest konfliktami i sprzecznymi interesami, nie ma jednak in
nej, lepszej Europy, tak jak nie ma innej, lepszej Polski. Może
my pozostać poza Europą i skazać się na izolację lub wejść do
jej struktur i współtworzyć jej lepszą przyszłość. Podjąć trudne
wyzwanie podnoszenia do europejskich standardów wielu dzie
dzin naszego życia. Afirmować naszą przynależność do kultury
zachodniej. Chociaż bowiem Polska leży w środku kontynentu
europejskiego, stanowiąc od ponad tysiąclecia pomost kulturo
wy między rzymskim Zachodem i bizantyjskim Wschodem, któ
rym musi pozostać, to jej korzenie są zachodnie. Konsekwencją
historyczno-kulturową tego rodowodu są nasze obecne dążenia
do integracji z Europą Zachodnią, bez zapominania o wschod
nim zapleczu. Oznacza to dla nas w tej chwili Unię Europejską,
której państwa są już dla nas ważnymi partnerami współpracy,
dotyczącej również ochrony dóbr kultury.
Polskie środowisko konserwatorów i przyjaciół zabytków,
aby być równorzędnym partnerem, musi reprezentować euro
pejski poziom intelektualny oraz umieć działać w strukturach
organizacyjnych przyjętych w Europie. W obu tych wypadkach
dystans dzielący nas od państw Unii Europejskiej jest znaczny.
Ażeby wiedzieć, jak ten dystans zmniejszać, trzeba znać sytuację
i sposób funkcjonowania służb konserwatorskich w państwach
unijnych oraz zasady dotyczące ochrony dóbr kultury. Jesteśmy
w tych sprawach niedoinformowani, a niewiedza prowadzi do
fałszywych wyobrażeń i stereotypów, do tworzenia obiegowych
mitów i demagogicznego wywoływania strachu przed „utratą
polskiej tożsamości kulturowej”.
Krąży nad naszym krajem widmo „unijnych standardów”,
do których musimy się dostosowywać. Tymczasem „unijnych
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standardów konserwatorskich” po prostu nie ma. Komisja Eu
ropejska w Brukseli pozostawia państwom członkowskim pra
wo do zachowania i kontynuowania własnych tradycji praw
nych i organizacyjnych w tym zakresie, niezależność w kształto
waniu własnej polityki ochrony dóbr kultury, zalecając jedynie
i wspomagając międzynarodową współpracę i wymianę do
świadczeń. Zostało to jasno wyrażone podczas negocjacji z pań
stwami kandydującymi, dotyczących tematu: kultura i środki
przekazu (w negocjacjach tych brałem udział jako członek pol
skiej ekipy rządowej, przekazuję więc informacje z pierwszej rę
ki). Komisja Europejska stawia jedynie wymaganie uszczelnienia
granic zewnętrznych Unii dla zapobieżenia przemytowi dzieł
sztuki oraz ustala limity ich wartości antykwarycznej, powyżej
których skradzione dzieło objęte jest ogólnounijnym systemem
poszukiwania przez służby specjalne. Tylko tutaj nastąpiła roz
bieżność stanowisk podczas negocjacji, gdyż limity te są zbyt
wysokie w stosunku do wartości antykwarycznej dzieł sztuki
w państwach kandydujących. Europejskie zasady ochrony dóbr
kultury formułowane przez Radę Europy w Strasburgu, której
jesteśmy członkiem od jedenastu lat, mają formę zaleceń lub
konwencji, przedkładanych do podpisu rządom państw człon
kowskich. Pod tym względem Polska ma wstydliwe zaległości,
wśród których wymienić należy przede wszystkim brak naszego
podpisu pod ważną konwencją o ochronie dziedzictwa archi
tektonicznego.
Mimo braku „unijnych standardów konserwatorskich” ist
nieją w państwach członkowskich Unii czytelne i wspólne, mi
mo krajowych, a nawet regionalnych różnic, „europejskie stan
dardy ochrony zabytków”. Mają one znacznie starszą metrykę
niż powstanie Unii i są wynikiem tradycji, ugruntowanej demo
kracji i stabilnej gospodarki rynkowej, a dotyczą, ogólnie rzecz
biorąc, obowiązku państwa i obywatela wobec dóbr kultury.
Sprowadzić je można do trzech zasadniczych spraw.
1. Państwowe systemy klasyfikacji zabytków, podlegających
ochronie prawnej, muszą opierać się wyłącznie na kryteriach es
tetycznych i historycznych. Nie mogą prowadzić do selektywnej
ochrony dyktowanej względami politycznymi lub ideologiczny
mi. Chodzi tutaj zwłaszcza o równouprawnienie zabytków kul
tury mniejszości narodowych, etnicznych lub religijnych oraz
populacji nieistniejących (eksterminowanych lub wysiedlo
nych). Zgodnie z tą zasadą pojęcie „dóbr kultury” (państwo
wych, a nie narodowych w etnicznym rozumieniu) powinno być
identyczne z pojęciem „dziedzictwa kultury”, podlegającego ca
łościowej ochronie.

2. Państwowe systemy opieki nad zabytkami opierać się mu
szą na jasnych kryteriach finansowych, określać prawa obywa
tela - właściciela lub użytkownika zabytku - do konkretnego
udziału środków społecznych w pracach konserwatorskich. Nie
mogą mieć charakteru uznaniowego, podlegającego kryteriom
politycznym lub ideologicznym. Muszą być oparte na regułach
gospodarki rynkowej (konkretne ulgi podatkowe, odpisy, kre
dyty lub zagwarantowane procentowo refundacje poniesionych
kosztów). Państwo, w trosce o dziedzictwo kultury, ogranicza
prawnie zakres dysponowania zabytkiem przez właściciela (za
kaz lub ograniczenie przebudów i przekształceń, nakaz systema
tycznej konserwacji), wynagradza natomiast to ograniczenie za
gwarantowaną pomocą w wypełnianiu nałożonych obowiąz
ków. Ma więc miejsce „umowa społeczna” między państwem
i obywatelem.
3. Państwowe służby konserwatorskie są służbami meryto
rycznymi i apolitycznymi. Ich znaczenie zbudowane jest na au
torytecie wynikającym z wysokich kompetencji zawodowych.
Siła i skuteczność ich działania wynika z niezależności od ukła
dów polityczno-partyjnych. Pojęcie „klucza partyjnego” przy
obsadzie stanowisk w służbach konserwatorskich nie istnieje.
Przy powyższych trzech podstawowych „europejskich stan
dardach”, stanowiących postulowany stan idealny, stosowane są
w poszczególnych państwach unijnych rozmaite formy i rozwią
zania, zależne od tradycji i konkretnych sytuacji.
Problem „równouprawnienia” wszystkich dóbr kultury do
ochrony i opieki ze strony państwa wymaga szczególnej uwagi
w państwach niejednolitych etnicznie (jak Belgia Walonów
i Flamandów, Hiszpania Katalończyków, Kastylijczyków i Ba
sków), o niejednolitym rozwoju regionalnym (bogata włoska
Północ i ubogie Południe) lub w konsekwencji przesunięć granic
politycznych i konieczności objęcia ochroną zabytków mających
„obcą metrykę narodową” (dotyczy to zwłaszcza Alzacji i Lota
ryngii oraz Górnego Tyrolu). Stosowane są tu specjalne regula
cje prawne.
Z kolei kryteria finansowego wkładu państwa (a ściślej środ
ków społecznych) w ochronę zabytków zawarte są w aktach
prawnych dotyczących systemów podatkowych (odpisy od
środków przeznaczonych na konserwację), kredytowych (do
godniejsze warunki oprocentowania, możliwości częściowych
umorzeń) oraz w oddzielnych przepisach o refundacji poniesio
nych kosztów. Przykładowo we Francji rejestr zabytków dzieli

Finansowanie kultury w krajach unijnych
W krajach Unii Europejskiej występują różne modele przyznawania
środków publicznych na cele kulturalne. Najwyższy budżet na kulturę
ma Francja i tu 50% środków rozdysponowuje się na szczeblu central
nym. Z kolei w wydatkach na kulturę na osobę przoduje Dania i stano
wi to około trzykrotnie więcej niż np. w Hiszpanii i Włoszech. W Niem
czech odpowiedzialność za finansowanie działalności kulturalnej spo
czywa przede wszystkim na landach i samorządach lokalnych, udział
państwa wynosi tu zaledwie kilka procent w wydatkach ogólnych.
W krajach Unii Europejskiej rozpowszechnia się również tzw. pośred
nie finansowanie kultury. Polega ono na tworzeniu systemu rozwiązań,
przede wszystkim o charakterze fiskalnym, które mają zachęcać do ło
żenia na kulturę ze źródeł pozabudżetowych lub łagodzić ostrość zasad
rynkowych odnoszących się do instytucji, organizacji i producentów
kultury.
Ważną formą wspierania działalności kulturalnej są fundacje, organi
zacje non-profit, darczyńcy indywidualni, sponsoring. Propagowana
jest współpraca biznesu i kultury oraz uznanie jej za dziedzinę wartą in
westycji ze strony prywatnego kapitału.
Informacje o ochronie zabytków w państwach unijnych zawiera za
gęszczająca się Europejska Sieć Dziedzictwa Kultury HEREIN (www.
european-heritage.net).

się na dwie grupy: wyższą - les monuments classes i niższą - les
monuments inscrits. Przynależność do określonej grupy określa
stopień ograniczenia prawa własności (obowiązek udostępnia
nia zabytku do zwiedzania, zakaz lub ograniczenie wprowadza
nia zmian adaptacyjnych), ale i związany z tym obligatoryjny
procent zwrotu przez państwo nakładów poniesionych na kon
serwację. Sytuacja staje się więc jasna dla obu stron, brak w niej
miejsca na kryminogenne praktyki, tym bardziej że pozostaje
pod kontrolą społeczną, a nieraz wręcz trafia do organizacji
społecznych (system ten jest najbardziej zaawansowany w Anglii
- English Heritage jest strukturą społeczną). Tworzone są po
nadto państwowe fundacje ochrony zabytków, których zarząd
oddawany jest w ręce wybitnych, apolitycznych konserwato
rów. Fundacje te gromadzą środki prywatne zarówno od wiel
kich koncernów i przedsiębiorstw, jak i od ofiarodawców fi
zycznych. Dotacje nie wpadają jednak do wspólnego, anonimo
wego worka, lecz zachowują imię fundatora, któremu przedsta
wia się listę zabytków wymagających konserwacji, stanowiących
własność państwową lub społeczną, i proponuje wybór. Ofiaro
dawca ma wszelkie prawa wykorzystywać prowadzone prace
konserwatorskie do celów reklamowych lub prestiżowych, a po
zakończeniu prac specjalna plakieta na fasadzie odnowionego
zabytku upamiętnia imię i zasługę fundatora. Ten system „fun
dacji autorskich” jest najlepiej realizowany przez Deutsche Stiftung Denkmalschutz - Niemiecką Fundację Ochrony Zabyt
ków, operującą bardzo dużymi kwotami na konserwację. Środ
ków na zabytki poszukuje się wszędzie. Loterie państwowe, gry
liczbowe, totalizator sportowy, nawet zakłady na wyścigach
konnych i psich (to w Anglii) przekazują ułamek swoich zysków
na ten cel.
I wreszcie problem statusu i organizacji państwowych służb
konserwatorskich. Istnieje tu znaczna rozmaitość rozwiązań, za
równo pod względem struktury wewnętrznej, jak i umieszczenia
organizacyjnego w strukturze władz państwowych. Zależnie od
tradycji i rodzajów zabytków albo jednolite służby konserwator
skie sprawują nadzór nad całością dóbr kultury, albo też ich od
powiedzialność jest podzielona (np. we Włoszech rozdział na
służby zabytków archeologicznych i architektonicznych; we
Francji na służby zabytków architektonicznych i dziel sztuki
oraz muzeów). W państwach o strukturze federalnej (Niemcy,
Austria) istnieje ponadto podział kantonalny lub krajowy (landowy). Jest on najdalej posunięty w Niemczech, gdzie służby
konserwatorskie w poszczególnych landach są od siebie nieza
leżne, każdy land ma własną ustawę o ochronie zabytków (przy
braku ustawy federalnej), a konserwatorzy landowi stanowią
gremium, którego przewodniczący jest wybierany i reprezentu
je służbę konserwatorską wobec władz federalnych.
Zarówno na szczeblu państwowym, jak i krajowym (landowym) służby konserwatorskie mają strukturę centralistyczną,
podporządkowane są ministrom kultury i zintegrowane z tere
nowymi władzami politycznymi. Przeważa zasada, że są jednost
kami wydzielonymi, mającymi własny budżet. Jednostki te nie
raz mają kształt instytutów konserwatorskich, łącząc funkcje za
rządzania i nadzoru z dokumentacją oraz naukowym opracowa
niem i publikowaniem studiów konserwatorskich, czasem mają
nawet własne laboratoria i pracownie konserwacji dzieł sztuki.
Niezależnie od tych urzędów-instytutów istnieją państwowe in
stytuty konserwacji dziel sztuki o renomie międzynarodowej
(Wiochy, Belgia, Anglia, Francja).
Kierownicy urzędów konserwatorskich powoływani są
w drodze otwartych konkursów, czasem o skomplikowanej pro
cedurze i obowiązkowych referencjach. Po pozytywnej ocenie
okresu próbnego (nieraz paroletniego) stają się oni urzędnikami
mianowanymi (w Niemczech tzw. Beamterami), cieszącymi się
wysokim statusem społecznym, których usunąć można jedynie
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po udowodnieniu w drodze przewodu sądowego lub admini
stracyjnego zaniedbań lub nadużyć. Zapewnia to stabilność ka
dry kierowniczej, pełniącej zwykle swoje funkcje do przejścia na
emeryturę oraz poczucie niezależności od nacisków i kaprysów
zmieniających się władz politycznych. Jest to niewątpliwe ogra
niczenie wpływu bieżącej polityki na strategię działań konser
watorskich. Wynika ono jednak z mądrości dojrzałej demokra
cji. W obowiązki konserwatora, stojącego na straży wartości
nadrzędnych, jest bowiem wpisany konflikt z władzą politycz
ną, gdy ta ma na oku cel doraźny, zwykle o horyzoncie najbliż
szych wyborów. Osobisty autorytet konserwatora - naukowy,
zawodowy, moralny - jest jego siłą w dialogu z władzą, która,
jeśli reprezentuje odpowiedni poziom kulturalny, potrafi ten au
torytet uszanować i docenić. Wielu kierowników urzędów kon-

Program „Kultura 2000"
Jedną z form pomocy finansowej Unii Europejskiej jest tworze
nie tzw. programów pomocowych, w których mogą uczestniczyć
również państwa kandydujące do Unii. Do najważniejszych nale
ży program „Kultura 2000’’. Główne jego cele - to promocja pro
jektów dotyczących problemów kultury europejskiej, wspieranie
różnorodności kulturowej, wzajemne poznawanie kultur i historii
narodów europejskich, promocja twórczości w poszczególnych
krajach, lepszy dostęp do dziel i instytucji kultury. Realizacja tego
programu zaplanowana została na lata 2000-2004 (planuje się
przedłużenie tego okresu o 2 lata), a jego budżet wynosi 167 min
euro. Polska uczestniczy w programie od 2001 r.; dotychczas
w projektach współfinansowanych z programu uczestniczyło 26
polskich podmiotów. W 2004 r. tematem priorytetowym ma być
dziedzina szczególnie nam bliska - dziedzictwo kulturowe.
Informacje dotyczące programu „Kultura 2000” oraz składania
wniosków o unijne fundusze na rok 2004 dostępne są pod adre
sem internetowym: www.mk.gov.pl/pkk.

serwatorskich ma nie tylko doktoraty, lecz również tytuły pro
fesorskie i jako profesorowie honorowi (nie pobierając wyna
grodzenia) obejmują uniwersyteckie katedry konserwacji, gdzie
przekazują uczniom wiedzę teoretyczną oraz bieżące doświad
czenie praktyczne. Są to intelektualiści konserwacji, nierzadko
mający renomę międzynarodową.
Perspektywa wejścia Polski do Unii Europejskiej musi być
imperatywem dostosowania się do tych niepisanych „standar
dów konserwatorskich”, przyjętych i szanowanych w pań
stwach unijnych. Powinna skłonić władze do porzucenia polity
ki upartyjniania ochrony dóbr kultury i do zapewnienia służ
bom ochrony dóbr kultury wysokiego profesjonalnego pozio
mu. Ochrona dziedzictwa kultury jest bowiem zadaniem nad
rzędnym, narodowym i ponadnarodowym, które musi być re
alizowane ponad podziałami politycznymi. Perspektywa unijna
powinna również zintegrować profesjonalne środowisko kon
serwatorów, które musi być środowiskiem silnym intelektualnie
i moralnie, niezależnym od zmieniających się koniunktur.
Należy także pilnie rozpocząć przygotowania do wykorzy
stania szans, jakie stwarzają nam władze Unii, a które dotyczą
różnych form międzynarodowej współpracy w dziedzinie
ochrony wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, postulo
wanej i wspieranej przez Komisję Europejską w Brukseli.
Współpraca ta odbywa się na dwóch płaszczyznach: jedną sta
nowią państwowe służby konserwatorskie, drugą - pozarządo
we organizacje społeczne, roztaczające opiekę nad zabytkami.
Formy wspierania międzynarodowej współpracy w dziedzi
nie ochrony zabytków przez Komisję Europejską obejmują m.in.
wprowadzanie rozmaitych programów (np. program „Kultura
2000”), dotyczących problemów ochrony europejskiego dzie
dzictwa kulturowego. Programy te są dostępne dla kilku partne
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rów z różnych krajów. Wspólnie zgłaszają oni projekt, który re
alizowany we współpracy międzynarodowej może dotyczyć
problematyki transgranicznej lub też być zlokalizowany na ob
szarze jednego z państw członkowskich lub stowarzyszonych.
Dotychczas, gdy korzystaliśmy z programów Komisji Europej
skich, musieliśmy zdobywać i dostosowywać się do partnerów
z państw unijnych, natomiast po wejściu do Unii staniemy się
pełnoprawnym partnerem w projektach dotyczących ochrony
i konserwacji dóbr kultury na terenie naszego kraju, traktowa
nych jako wspólne dziedzictwo kultury państw członkowskich.
Co więcej, staniemy się również poszukiwanym partnerem dla
pozostałych państw europejskich, chcących wykorzystać środki
unijne na cele konserwatorskie. Otworzą się przed nami dwa
ważne zakresy działań. Pierwszy dotyczy konserwacji zabytków
na naszych wielokulturowych obszarach zachodnich i północ
nych, w ramach projektów, do których doprosimy partnerów
z krajów naszych zachodnich i południowych sąsiadów (np. dla
Śląska - z Niemiec, Austrii lub Czech). Druga możliwość dzia
łań otworzy się na Wschód, na również wielokulturowe dawne
rubieże Rzeczypospolitej, staniemy się bowiem pożądanym
i niezbędnym partnerem dla Ukrainy i Białorusi, gdy kraje te bę
dą chciały uzyskać środki unijne na konserwację zabytków po
łożonych na ich obecnych terytoriach.
O dostępie do programów (a zarazem środków) unijnych
Komisja Europejska rozstrzyga na zasadzie konkursu. Decyduje
tu jakość zgłoszonego projektu, jego wartość merytoryczna
i formalna, a oceniają ją eksperci z państw członkowskich Unii.
Po naszym wejściu do Unii nasi przedstawiciele dołączą do ich
grona, pod warunkiem, że skierujemy do Brukseli kompetent
nych kandydatów. O wykorzystaniu przez nas szansy dostępu
do programów unijnych zadecyduje spełnienie dwóch warun
ków: skierowanie dobrych polskich ekspertów do struktur Ko
misji Europejskiej oraz dobre przygotowanie i wzorowe poda
nie projektów.
Ważną rolę w państwach członkowskich Unii odgrywają or
ganizacje pozarządowe (krajowe lub międzynarodowe), rozta
czające opiekę nad dziedzictwem kultury i stymulujące „party
cypację społeczną” w tej dziedzinie. Wnoszą one ogromny kapi
tał bezpłatnej, a przy tym kompetentnej pracy społecznej, wspo
magając działania władz konserwatorskich i promując poprzez
współpracę międzynarodową krajowe osiągnięcia konserwator
skie. Dlatego organizacje te pozostają pod opieką władz pań
stwowych, które wiedzą, że każde euro wydane na ich wsparcie
zwraca się stokrotnie. Należy oczekiwać, że po naszym wejściu
do Unii sytuacja polskich organizacji społecznych zajmujących
się ochroną zabytków będzie się systematycznie poprawiać,
zwłaszcza w miarę rozwoju współpracy z siostrzanymi organiza
cjami zagranicznymi; jest tutaj wielka szansa również dla Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami.
Przystąpienie do Unii Europejskiej i sprostanie wynikającym
z tego zadaniom jest dla naszego kraju i społeczeństwa wyzwa
niem bardzo trudnym. Pewne jest jednak, że w dziedzinie ochro
ny zabytków nie spowoduje ono żadnych zagrożeń dla naszego
dziedzictwa kultury, będącego materialnym zapisem naszej tożsa
mości kulturowej, przyniesie natomiast nowe i ważne możliwo
ści jego ochrony. Czy i w jakim stopniu potrafimy odważnie wy
korzystać historyczną szansę, zależy wyłącznie od nas.
Andrzej Tomaszewski
W artykule wykorzystano częściowo tekst referatu wygłoszonego na
Zamku Królewskim w Warszawie w Międzynarodowym Dniu Ochrony
Zabytków, 18 kwietnia 2002 r., opublikowanego następnie w profesjo
nalnym periodyku „Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dziel Sztuki”,
vol. 13, No 1-2 (48-49), 2002.

Kalisz - „najstarsze z polskich miast” zachwyca nie tylko pięknym
położeniem, ale i swoistą atmosferą. Starania o zachowane
okruchy przeszłości wzmacnia starożytna metryka miasta.

W Kalisz
początki miasta
TADEUSZ BARANOWSKI

an Długosz jako pierwszy skojarzył nazwę Kalisza z Kalisią, zanotowaną przez Ptolemeusza w II w. n.e. Obecnie
panują na ten temat dwa przeciwstawne poglądy. Jeden
usiłuje całkowicie zaprzeczyć możliwości utożsamiania Ka
lisza z Kalisią, na podstawie porównania położenia starożytne
go Leukaristos, które jest niewątpliwie dzisiejszym Trenczynem
na Słowacji. Nie można jednak lokalizować Kalisii za pomocą
Leukaristos, skoro na mapach antycznego uczonego z Aleksan
drii właśnie Leukaristos jest błędnie zaznaczone. Drugi pogląd,
który dopuszcza ewentualność przetrwania starożytnej nazwy,
ma za sobą naukową krytykę źródła, w tym kartografii. Prze
mawiają za tym także, niestety niedecydujące, argumenty
z dziedziny archeologii.
Uznanie Kalisza za Kalisię już w XIX w. wpływało mobilizu
jąco na zainteresowania starożytnicze. Nie bez znaczenia było
przeświadczenie o przebiegu rzymskiego szlaku bursztynowego
przez tereny nad Prosną. Tak więc kaliskie badania archeologicz
ne od dawna wiązały się z odsłanianiem „rzymskiej” przeszłości
miasta. Na tym obszarze odnajdowano zarówno wiele pozosta
łości osad i cmentarzysk miejscowej ludności z dwóch wieków
przed i pięciu po Chrystusie, jak też stosunkowo liczne przed
mioty importowane, głównie z terenów prowincji rzymskich.
Były to luksusowe ozdoby, naczynia, monety, czasem broń,
z kruszców szlachetnych, brązu lub szkła, które zaspokajały po
trzeby miejscowych elit władzy w zakresie otaczania się zbyt
kiem, jak też zapewniania sobie przychylności drużyny wojennej.
Cenne przedmioty trafiały niekiedy do grobów, wśród których
szczególnie bogato wyposażone noszą miano „książęcych”.
W okolicach Kalisza, w miejscowości Dębe w 1854 r. odkryto
taki grób, zawierający rondelek z wyobrażeniem Bachusa i pięk
ną rzymską czarkę z kolorowego szkła. Jest to zapewne świadec
two istnienia w tym rejonie jakiegoś ośrodka plemiennego.
Jeśli szukalibyśmy Kalisii z pierwszych wieków naszej ery,
byłby to raczej zespół osad położonych nad Prosną na skrzy
żowaniu dróg handlowych, a nie jedna osada na kształt mia
sta, jak na przykład wielkie osiedle w Kaliszu-Piwonicach,
badane wiele lat przez najwybitniejszego archeologa Kalisza
- Krzysztofa Dąbrowskiego.
Nieliczne źródła archeologiczne nie pozwalają, niestety, na
dokładne prześledzenie losów omawianego terytorium w tzw.

czasach plemiennych (przedpaństwowych, przedpiastowskich). Wczesnośredniowieczne korzenie kaliskiego zespołu
osadniczego sięgają co najmniej VII-VIII w. W tym rejonie,
szczególnie w okolicach przepraw przez Prosnę, powstawały
osiedla. Odpowiadające im pogańskie cmentarzysko znane
jest z odkryć dokonanych pod nawarstwieniami późniejszego
grodu w kaliskiej dzielnicy Zawodzie. Natrafiono tam na kur
han kamienny, a także na kilka pochówków ciałopalnych
w naczyniach glinianych. Z tego samego czasu pochodzi pięk
na, brązowa, pozłacana ozdoba stroju, jaki nosili Frankowie
w czasach poprzedzających panowanie Karola Wielkiego.
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Trudno orzec, w jaki sposób przedmiot ten trafił do chaty
w osadzie nad Prosną, świadczy jednak niezbicie o dalekosięż
nych kontaktach łączących te ziemie już w początkach wcze
snego średniowiecza z odległymi obszarami Europy, a wysokie
walory artystyczne tego zabytku fakt ów jeszcze podkreślają.
Duże znaczenie ma też odkrycie w 2002 r. grodziska usytu
owanego na tarasie zalewowym doliny Prosny na północno-zachodnim krańcu dzisiejszego miasta (w dół rzeki od niego).
Drugim wątkiem przewodnim wykopalisk, prowadzonych
w rejonie Kalisza od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, było
Tysiąclecie Państwa Polskiego. Głównym przedmiotem zainte
resowań badaczy stało się grodzisko w dzielnicy Zawodzie najbardziej znany obiekt archeologiczny Kalisza, owiana le
gendami pozostałość potężnego grodu wczesnośredniowiecz
nego. Już w XIX w. miejsce to uważano za relikt dawnych
umocnień, łącząc przy tym z różnymi wydarzeniami historycz
nymi, np. potopem szwedzkim. Pozostałość ośrodka, pełnią
cego przez trzy i pół wieku funkcje centralne w tym regionie,
badana była przez zespoły Iwony i Krzysztofa Dąbrowskich
(1958-1965) oraz Tadeusza Baranowskiego (1983-1992) z In
stytutu Historii Kultury Materialnej (obecnie Instytut Arche
ologii i Etnologii PAN). Kalisz, jako jeden z niewielu grodów
wielkopolskich, wykazuje ciągłość między okresami - ple
miennym i piastowskim. Dendrochronologiczna analiza wie
ku drzew ściętych do budowy umocnień potwierdziła przy
puszczenia, że najwcześniejszy gród powstał najpóźniej w la
tach siedemdziesiątych IX stulecia. Dało to podstawę do wy
sunięcia przez Andrzeja Buko (Małopolska „czeska” i Małopol
ska „polańska”, Kraków 2000) hipotezy mówiącej, że skoro
większość głównych wielkopolskich ośrodków albo nie wyka
zuje przeszłości plemiennej, albo też została zniszczona w wy
niku „inwazji” piastowskiej, a jedynie w Kaliszu daje się prze
śledzić ciągłość rozwoju, to kolebki Piastów należałoby szukać
właśnie tutaj, w grodzie, którego Piastowie nie zniszczyli, bo
leżał w ich włościach. Owa opinia powinna jednak zostać jesz
cze wzmocniona ustaleniami w zakresie chronologii oraz roz
różnienia charakteru i przyczyn zmian w rozplanowaniu gro
du - pomiędzy czynnikami naturalnymi a politycznymi.
Na początku chrystianizacji - w XI w. w obrębie grodu
wzniesiono z drewna pierwszy kaliski kościół. Przypominał on
istniejące do dziś wczesnośredniowieczne budowle skandy
nawskie. Bok zbliżonej do kwadratu nawy miał długość oko
ło 7,80 m, a kwadratowego prezbiterium - około 3,90 m.
Ściany, zbudowane zapewne z belek na zrąb lub z desek (płyt)
drewnianych, oblepiano od wewnątrz gliną. Do niedawna by
ły to jedyne tego typu ślady w Polsce, poza założeniem bada
nym niegdyś pod kościołem św. Wojciecha w Krakowie. Po
dobną konstrukcję zidentyfikowano ostatnio na Ostrowie
Lednickim. Wśród nieodległych grodów, o których z dużą
pewnością można powiedzieć, że w tym czasie znajdował się
w nich kościół, są takie jak: Ostrów Lednicki, Ostrów Tumski
w Poznaniu, Gniezno, Giecz, Ląd, Kruszwica, Łekno, Między
rzecz, Santok, a nieco dalej Włocławek, Płock i Łęczyca. Jest
to istotne z uwagi na miejsce Kalisza w organizacji kościelnej
państwa wczesnopiastowskiego. Wezwanie św. Pawła, o któ
rym mówią już źródła pisane, a które powszechnie wiązane
jest z reliktami architektury romańskiej, odkrytymi na Zawodziu w Kaliszu, zostało wybrane przez Mieszka Starego dla
nowej budowli stawianej w połowie XII w. Jakie zatem we
zwanie nosiły kościoły poprzedzające ową wspaniałą kolegia
tę? Czy św. Wojciecha?
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Można przypuszczać, że w X i XI w. gród kaliski zajmo
wał największy obszar. W resztkach drewnianego budynku,
który odkrywcy nazwali „chatą z beczką”, natrafiono na licz
ne cenne przedmioty, w tym wiele z surowców organicz
nych. Część z nich świadczy o żywych handlowych kontak
tach dalekosiężnych. Z najnowszych analiz Marcina Woło
szyna z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN wynika, że jed
nym ze znalezionych zabytków jest pieczęć od dokumentu
księcia ruskiego Izjasława (1024-1078). Zmienia to całkowi
cie interpretację funkcji budynku, który obecnie uznać moż
na za siedzibę osoby sprawującej władzę na grodzie w dru
giej połowie XI w.
Zawirowania, spowodowane kryzysem lat trzydziestych
XI w., nie sprzyjały rozwojowi grodów. W wypadku Kalisza
mówi się czasem, że stąd mogła wyruszyć „rekonkwista” po
najeździe na Polskę księcia czeskiego Brzetysława. Pierw
szym wczesnośredniowiecznym dokumentem ze wzmianką
o Kaliszu jest kronika Galla Anonima. Wydarzenia tam opi
sane dotyczą zdobycia Kalisza w 1106 r. przez Bolesława
Krzywoustego.
Najświetniejsze dzieje kaliskiego grodu przypadają na cza
sy Mieszka III Starego, czyli na drugą połowę XII w. Za naj
donioślejsze odkrycie badań wykopaliskowych uznać należy
odsłonięcie przez I. i K. Dąbrowskich kamiennych reliktów
romańskiego kościoła, identyfikowanego ze znaną ze źródeł
pisanych kolegiatą św. Pawła. Wzniósł ją w połowie XII w.
książę Mieszko III Stary. Musiała być to wówczas budowla
rzeczywiście wyróżniająca się pod względem architektonicz
nym i artystycznym (odkryto m.in. pozostałości witraży). Re
likty budowli kamiennej wykazują dwie fazy jej funkcjonowa
nia. W pierwszej fazie kościół ten był budowlą jednonawową,
zamkniętą od wschodu prezbiterium z absydą, a od zachodu
uzupełnioną czworoboczną wieżą. W fazie drugiej pojawiła
się empora zachodnia umieszczona w nawie. W południowo-zachodnim narożniku nawy wbudowano dodatkową klatkę
schodową. W centralnym miejscu absydy kolegiaty, w miejscu
ołtarza, odsłonięto dwa zniszczone obiekty, które odkrywcy
uznali za grobowce książąt, zachodni - Mieszka 111 Starego
(pochowanego w kaliskiej kolegiacie w 1202 r.) oraz, od
wschodu, grób jego syna - również Mieszka (pochowanego
w tym samym miejscu w 1193 r.). W tym drugim wypadku
natrafiono na pozostałości krzyża z drewna obłożonego bla
chą brązową powleczoną złotą folią. Jest kilka prób udoku
mentowania innej lokalizacji grobowców książąt. Przy „podgrodowym” kościele św. Wojciecha odkryto wtórnie użytą ro
mańską płytę kamienną z krzyżem (drzewem życia). Płyta
owa przykrywała zapewne grób jednego z książąt.
Konieczność weryfikacji dawnych znalezisk nabiera znacze
nia w wypadku palatium - siedziby księcia. Podczas opracowy
wania materiałów do monografii grodziska na Zawodziu oka
zało się bowiem, że nie jest wykluczone, iż podczas wykopalisk
w latach sześćdziesiątych XX w. natrafiono już na resztki bu
dowli rezydencjalnej, w południowej partii wyższego pierście
nia wałów.
Innym interesującym zagadnieniem jest mennictwo
Mieszka III oraz ewentualne istnienie mennicy w Kaliszu
w drugiej połowie XII w. Znaleziska narzędzi złotniczych
(łyżka i formy odlewnicze, szczypczyki, cęgi i młoteczek
złotnika) oraz precyzyjne wyroby (głównie ozdoby i broń)
świadczyć mogą o technologicznych możliwościach kaliskich
złotników, nie odkryto jednak dotąd świadectw produkcji

3. Rekonstrukcja drewnianego kościoła z XI w.

4.5. Kolegiata św. Pawia - rekonstrukcja wyglądu świątyni
w pierwszej fazie (4) i kamienne fundamenty kolegiaty podczas
badań wykopaliskowych w latach osiemdziesiątych XX w. (5)
6.7. Znalezione w czasie prac wykopaliskowych w dzielnicy
Zawodzie: ołowiany medalion z wyobrażeniem smoka (6) i brązowy
medalion z wyobrażeniem skrzydlatej postaci, zapewne symbolem
św. Mateusza Ewangelisty (7)

8. Dwie strony rogowej płytki grzebienia z sylwetką zwierzęcia,
odkrytej przy ul. Bolesława Pobożnego na Starym Mieście
9. Plan Kalisza z zaznaczeniem najważniejszych elementów
średniowiecznych
(zdjęcia: 1,5- Tadeusz Baranowski, 6-8 - Marek Gmur; rysunki:
2 - Archiwum IAE PAN, 3 - Ewa Gumińska, 4 - Tomasz Węclawowicz,

samych monet. Na północ od kolegiaty, w warstwach z koń
ca XII w. natrafiono na pozostałości warsztatu kamieniarsko-rogowiarskiego.
Odkrycia dokonane w Kaliszu, nie tylko na Zawodziu,
stawiają ten ośrodek w gronie najważniejszych zespołów
grodowo-miejskich Polski. Kaliski zespól osadniczy we
wczesnym średniowieczu składał się z grodu z kościołem św.
Pawia, osady z kościołem św. Wojciecha, osady targowej
i rzemieślniczej (w dzisiejszej dzielnicy Stare Miasto) z ko
ściołem Najświętszej Marii Panny oraz osady z kościołem św.
Gotarda. Na terenie Starego Miasta od kilku lat prowadzo
ne są prace wykopaliskowe, finansowane przez Urząd Mia
sta Kalisza, które dostarczają nowych interesujących danych
dotyczących rozplanowania i życia codziennego osady o cha
rakterze wczesnomiejskim. Nieco dalej, idąc w dól Prosny,
znajdowała się bogata osada (lub dwór rycerski), która mo
że być śladem próby utworzenia innego, konkurencyjnego

względem grodu na Zawodziu centrum politycznego. Dalej
na północny zachód, w Kościelnej Wsi istniał klasztor norbertanów, później benedyktynów, z kościołem św. Wawrzyń
ca. Wokół grodu powstawały wsie służebne, których nazwy
przetrwały do dzisiaj.
Gród na Zawodziu na początku XIII w., podczas walk
książąt dzielnicowych, często przechodził z rąk do rąk. Naj
dotkliwszy cios zadał mu w 1233 r. Henryk Brodaty, który
zdobył Kalisz i przeniósł gród w inne miejsce: „Henricus dux
Slesie intrat terram Odoviz et castrum Kalis ei traditur et aliud
edificatur”. Były po temu powody. Nisko położonym tere
nom dna doliny Prosny zagrażały powodzie. Dane uzyskane
w trakcie prac archeologicznych na grodzisku w Kaliszu
świadczą o tym, że mieszkańcy grodu nieustannie mieli kło
poty z podnoszącym się poziomem wód i wylewającą rzeką.
Ze względu na grząski i mało stabilny grunt pod kamiennymi
fundamentami kolegiaty św. Pawła zastosowano umocnienie
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2003
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z regularnych rzędów drewnianych pali - w tym okresie było
to przedsięwzięcie wyjątkowe.
W 1286 r. gród na Zawodziu zwany jest „castrum antiqu
um civitatis”. Nie wiemy jednak, gdzie założono jego nowy od
powiednik. Przypuszcza się, że budowa nowego grodu przez
Henryka Brodatego wiązała się z planem reorganizacji kaliskie
go ośrodka miejskiego. W związku z powstaniem Nowego
Miasta, Stare Miasto stopniowo upadało. Jako wieś lokował je
Przemysł II na prawie niemieckim w 1294 r.
Miasto lokacyjne powstało 1,5 km na północny zachód od
dawnego ośrodka grodowo-miejskiego na Zawodziu i podob
nie jak tamten parę wieków wcześniej zajęło piaszczyste wynie
sienia w dolinie Prosny, poprzedzielane odnogami rzeki. Miej
sce to było jednak mniej od poprzedniego narażone na powo
dzie. Zapewniało ponadto na przyszłość możliwość poszerza
nia zasięgu miasta. Nie znamy dokumentu lokacyjnego Nowe
go Miasta w Kaliszu, a także dokładnej daty tego wydarzenia.
Na podstawie potwierdzenia uposażenia wójta kaliskiego
z 1282 r. można wnosić, że lokację przeprowadził książę Bole
sław Pobożny między rokiem 1253 a 1268; niektóre dane
świadczą o możliwości lokacji około 1257 r.
Około 1282 r. sprowadzono do Kalisza kanoników regu
larnych św. Ducha. Przemysł II nadał im ziemię na założenie
szpitala poza obrębem miasta, przy drodze do wsi Tyniec.
W tym dokumencie znajduje się pierwsza wzmianka o pół
nocnej (Toruńskiej) bramie miejskiej.
Dobrze poświadczone jest w XIII w. istnienie gminy ży
dowskiej w Kaliszu, przy czym duże znaczenie, nie tylko lokal
ne, miał „Statut kaliski” Bolesława Pobożnego dla Żydów
(1264 r.). Teren na cmentarz żydowski - na północny zachód
od kościoła św. Gotarda, na granicy wsi Dobrzeć i Rypinek,
został wydzierżawiony od rycerza Rufina w 1287 r.
Odtworzenie układu przestrzennego Kalisza z drugiej po
łowy XIII w. napotyka trudności. Kościół parafialny św. Mi
kołaja powstał najpóźniej około 1257 r. w północno-zachodniej części miasta, a kościół franciszkanów św. Stani
sława w części południowo-wschodniej. Trzeci kościół Panny Marii, przeniesiony został ze Starego Miasta do No
wego przed 1303 r., na co wskazuje dokument z tegoż roku
mówiący o podziale miasta na dwie parafie - Panny Marii
oraz św. Mikołaja. Zabudowa była drewniana. Przyjmuje się,

że plan Kalisza z okresu lokacji miał kształt nieregularnego
owalu i powierzchnię około 18 ha.
Na podstawie planów i opisów miasta z XVIII i XIX w.
Henryk Miinch odtworzył plan z czasu lokacji. Ma on po
stać dwóch rozwidlających się i schodzących ponownie ulic
z prostokątnym rynkiem pośrodku. Owalnica biegnie od
bramy północnej - Toruńskiej ku południowi - do Bramy
Wrocławskiej (między przeprawami - mostami na Prośnie).
Według Marty Młynarskiej-Kaletynowej, „plan Kalisza z XIII
wieku nie stanowił jeszcze w pełni wykształconej formy pełnosredniowiecznego miasta. Takiego kształtu nabiera on do
piero później, ostatecznie po wzniesieniu murów miejskich”
(Proces lokacji Kalisza w XIII i w pierwszej połowie XIV wie
ku, Kalisz 1960).
Na podstawie wyników badań wykopaliskowych można
było nanieść poprawki do rekonstrukcji układu przestrzen
nego Kalisza z drugiej połowy XIII w. Rezultaty prac arche
ologicznych przyniosły stwierdzenie, że północno-wschod
nia część miasta pozbawiona jest śladów osadnictwa z XIII
w. Dlatego też wysunięto hipotezę dotyczącą innego, niż po
przednio zakładano, kształtu i położenia trzynastowiecznego
Kalisza (nieco dalej w kierunku południowym), a nawet po
wtórnej lokacji.
Ustalenia dokonane przez zespół Tadeusza Poklewskiego
podczas badań pozostałości zamku w Kaliszu (1981-1987)
wskazują, że również na tym terenie brak jest nawarstwień
z XIII w.; odkryto tam ślady chaty z XIV w. Rezultaty wyko
palisk świadczą o tym, że zamek, podobnie jak i mury miej
skie Kalisza, wzniósł Kazimierz Wielki. Oba te założenia słu
żyły jednolitemu systemowi fortyfikacji miasta. Zamek, po
łożony w północnej części Kalisza, przy Bramie Toruńskiej,
miał plan kwadratu o boku 46 m2, powierzchnię około
2116 m2. Otaczała go fosa. Wokół dziedzińca postawiono
ceglane domy, główny - północny miał cztery kondygnacje.
Brama główna znajdowała się w zachodniej części skrzydła
południowego, druga - w skrzydle zachodnim. Zamek miał
charakter rezydencjonalny i często przebywali w nim polscy
królowie, zwłaszcza Władysław Jagiełło. W 1792 r. strawił
go pożar i ostatecznie został rozebrany w 1803 r.
Tadeusz Baranowski

MOSTAMI KALISZ STOI
ierwsze historyczne wzmianki o mostach kaliskich pochodzą z po
towy XII w., choć z pewnością znacznie wcześniej funkcjonowały
przeprawy na drodze szlaku handlowego wiodącego ze Śląska na Po

morze. Na mocy przywileju Zygmunta Starego władze miasta pobiera
ły 6 denarów od każdego przejeżdżającego wozu. Nie wiadomo, jaką
część z tych funduszy przeznaczano na konserwację kaliskich mostów,
których drewniana konstrukcja wymagała ciągłych napraw. Nie wiado
mo też, ile było mostów - około kilkunastu - ich liczba zmieniała się
wraz z rozwojem miasta, zmianami przebiegu szlaków komunikacyj
nych oraz linii koryta rzeki, kanałów i starorzeczy. Do dziś przetrwało ich
kilka, po starszych pozostały tylko historyczne nazwy: Bernardyński,
Majowy, Młyński, Stawiszyński, Topiony, Tyniecki (Panny Marii) oraz
Zamkowy. Nikomu z kaliszan nie jest też obca nazwa „Most Kamienny”.
Przyjęła się ona na określenie mostu pierwotnie zwanego Aleksandryj
skim. Został on przerzucony przez Prosnę w 1825 r., a projekt dostar
czył Sylwester Szpilowski, syn słynnego Hilarego. Już wcześniej Szpilowski dat się poznać w Kaliszu jako autor projektów gmachów uży
teczności publicznej: szkoły wojewódzkiej (Gimnazjum im. A. Asnyka),
gmachu korpusu kadetów, budynku trybunatu, „domku celnego”
(mieszczącego wagę). Jego projektu była też brama triumfalna oraz ilu
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minacja miasta z okazji wizyty cesarzowej Marii Teodorówny. Nad reali
zacją Mostu Kamiennego czuwał wojewódzki budowniczy Franciszek
Reinstein. Most szczęśliwie ostał się kaprysom żywiołu i zawieruchom
wojennym, a o jego znaczeniu wymownie informuje sentencja umiesz
czona na kamiennej tablicy.
Witold P. Glinkowski

w Mury obronne
JAN MACIEJ PIĘKNIEWSKI

^średniowieczny Kalisz dzięki dogodnemu położeniu
Wstawał się miastem zasobnym i znaczącym. Wyma»b- Sgał też ufortyfikowania. Pierwsze obwarowania
drewniano-ziemne wzniesiono już w drugiej połowie XIII
w., a nieco później zastąpiono je murami ceglanymi. Ich dłu
gość wynosiła około 1600 m, a wysokość określana jest„»u
3 może wzwyż” (około 5 m), grubość na 3 łokcie (około
1,80 m), miały 22 wieże i baszty. Najbardziej okazale prezen
towały się dwie najważniejsze warowne bramy. Tuż obok
zamku była Brama Toruńska, trójkondygnacyjna, z broną,
przez którą prowadziła droga wyjazdowa na północ. Miała
przedbramie z dwiema basztami flankującymi most. Druga,
o podobnym układzie, Brama Wrocławska strzegła wjazdu
do miasta od południa. Znacznie skromniej wyglądały dwie
pozostałe bramy albo furty: Piskorzewska od zachodu i Ła
zienna od wschodu. Poza nimi w murach znajdowało się kil
ka innych przejść. Południowo-zachodniego narożnika ob
wodu broniła wielka okrągła baszta. Na północ od niej mie
ściła się „strzelnica pruską stawiana robotą”. Niedaleko ko
ścioła św. Mikołaja zlokalizowano dwie kwadratowe baszty,
a za nimi była wieża zamkowa i dalej zamek. Przy kolegiacie
Wniebowzięcia NMP usytuowano basztę „Carceres” (wię
zienną). Północno-wschodni narożnik obwodu obronnego
wzmocniono dwiema przyporami. Dalej na zachód znajdo
wały się dwie kolejne baszty. Do klasztoru franciszkanów do
stawiona była Baszta Franciszkańska. Narożnik południowo-

-wschodni kościoła franciszkanów wzmacniała przypora,
która wystawała poza obręb murów.
W XV i XVI w. mury były utrzymywane w dobrym sta
nie, o czym świadczyć może fakt, iż systematycznie prze
znaczano na ich naprawę pewne kwoty (w 1418 r. Włady
sław Jagiełło nadał miastu opłaty targowe z przeznacze
niem na ten cel). Po wielkim pożarze Kalisza w 1537 r.,
który w wielu miejscach nadwerężył również system ob
warowań, dokonano restauracji murów i bram. Szwedzi
po zajęciu miasta w 1655 r. wzmocnili mury miejskie, cho
ciaż w następnym roku ucierpiały one znacznie w wyniku
prowadzonych walk. W 1696 r. odbudowana została Bra
ma Toruńska. W następnych jednak dziesiątkach lat stan
murów systematycznie pogarszał się, zaprzestano niemal
zupełnie ich bieżącej naprawy. Dzięki zachowanym doku
mentom wiemy, jak wyglądały w XVI-XVIII w. Treść opi
sów można porównać z obrazem z około 1715 r. pędzla
Bonifacego Jatkowskiego, przedstawiającym św. Paschali
sa (patrona Kalisza), adorującego Matkę Boską, na tle pa
noramy miasta widocznej od strony zachodniej.
Kaliskie mury miejskie ostatni raz odegrały rolę mili
tarną w 1769 r., kiedy w mieście bronili się Rosjanie przed
atakującymi konfederatami barskimi. Pod koniec XVIII w.
znajdowały się już w rozsypce. Mocno zniszczone były też
baszty i - okazałe niegdyś - bramy miejskie. Cegły z roz
padających się obwarowań wykorzystywała m.in. miejsco
wa biedota do budowy prowizorycznych domków „podmurnych”. W wyniku działalności Komisji Dobrego Po
rządku w 1780 r. pierwszą ofiarą planowanej rozbiórki
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padła Brama Wrocławska. Prusacy, którzy przejęli Kalisz
w 1793 r., początkowo zamierzali odbudować bramy, jed
nak do 1806 r. większość baszt, bram i fragmentów mu
rów grożących zawaleniem oraz stojących na przeszkodzie
przestrzennego rozwoju miasta rozebrali. Ostateczny ich
kres wydawało się przynieść zburzenie centrum Kalisza
dokonane przez wojska niemieckie w 1914 r., jednak nie
które fragmenty zachowały się do naszych czasów.
Najbardziej znany, przetrwały do dziś odcinek daw
nych murów obronnych - to baszta „Dorotka” w sąsiedz
twie bazyliki Wniebowzięcia NMP. Z kolei na tyłach sie
demnastowiecznego kompleksu budynków pojezuickich
znajduje się częściowo odrestaurowany dość duży frag
ment z Basztą Artyleryjską. Najdłuższy odcinek zachował
się w okolicy kościoła św. Mikołaja. Przy kościele fran
ciszkanów już tylko wprawne oko historyka dostrzeże

2. Baszta „Dorotka”
3. Baszta Artyleryjska na tytach zespołu budynków pojezuickich
(zdjęcia: Jan M. Piękniewski)

niszczejące relikty dawnych fortyfikacji. Innych fragmen
tów trzeba szukać na podwórzach posesji przy ulicach Kadeckiej, Narutowicza, Parczewskiego, wiadomo także, iż
wtopione zostały w późniejszą zabudowę lub kryją się po
niżej poziomu gruntu, pod chodnikami i trawnikami.
Zachowane relikty kaliskich murów obronnych sta
nowią niemal 1/3 długości pierwotnego pierścienia, wy
znaczając granicę miasta średniowiecznego. Warto zadbać
o ich przetrwanie i właściwą ekspozycję.
Jan Maciej Piękniewski

ZABYTKI SAKRALNE
o kaliskich zabytków sakralnych należą
m.in.: kościół św. Mikołaja (XIII-XIV w.),
bazylika Wniebowzięcia NMP (XIV w., przebu
dowa 1790 r.), kościół (XIII w., odbudowany
w latach 1599-1632) i klasztor franciszkanów
(1640-1680), zespól klasztorny pobernardyński (XVI-XVII w., przebudowa w XVIII i częścio
wo XX w.), rozległy zespól jezuicki - kościół,
klasztor, kolegium (XVI w., przebudowa w XVIII
i XIX w.).
Najstarszą z wymienionych budowlą jest usy
tuowany w obrębie murów obronnych kościół
św. Mikołaja (od 1992 r. katedra). Liczne przebu
dowy zatarły jednak w znacznym stopniu jego
pierwotną, wczesnogotycką bryłę. Najwcześniej
- w latach 1275-1300 - zostało wzniesione pre
zbiterium. Kolejnym etapem budowy była czwo
roboczna wieża i dopiero w drugiej połowie XIV
w. zbudowano nawę główną. W 1448 r. obok ko
ścioła wzniesiono piętrowy budynek klasztorny,
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Kościół św. Mikołaja
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łącząc obie budowle krytym, arkadowym gan
kiem. Kolejne pożary-w 1560, 1595,1609, 1706
r. - dokonały wielu zniszczeń w świątyni; w cza
sie ostatniego spłonął m.in. dach nad korpusem
nawowym i runęła wieża, która została odbudo
wana dopiero w 1876 r. W wieku XIX dokonano
również wielu innych przebudów w kościele,
m.in. rozebrano kruchtę i ganek arkadowy,
wzmocniono sklepienia, powiększono otwory
okienne, wymieniono dach.
Wnętrze świątyni zdobią obecnie ołtarze ba
rokowe i rokokowe; pierwotny wystrój znany jest
tylko z opisów. Najcenniejszy obiekt - obraz
„Zdjęcie z Krzyża” Rubensa - zaginął, pozosta
ły m.in.: obraz z ok. 1715 r. „Adoracja Matki Bo
skiej przez św. Paschalisa" z panoramą Kalisza
w tle, „Droga na Golgotę” z końca XVI w., w ka
plicy Matki Boskiej Pocieszenia, zwanej kaplicą
polską, polichromie i witraże wykonane w 1909 r.
przez Włodzimierza Tetmajera.

W bocznej nawie bazyliki Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Kaliszu
znajduje się ołtarz, który składa się
z kilku cennych obiektów
późnogotyckiego malarstwa i rzeźby.
Szczególnie znane są malowane
skrzydła pentaptyku, zwanego
Poliptykiem Kaliskim.

WPoliptyk Kaliski
BARBARA WOŁOSZ

łtarz jest aranżacją gotyckiego ołtarza szafowe
go. Zbudowany został pod koniec XIX w.,
przede wszystkim dla wyeksponowania malowa
nych skrzydeł pentaptyku i dziewięciu figurek apostołów
odnalezionych w kościółku św. Wojciecha na Zawodzili
w Kaliszu. Biorąc pod uwagę wyjątkowość tych dzieł, sta
rano się umieścić je tam, gdzie byłyby dostępne szerszemu
gronu. Wybrano bazylikę, wtedy jeszcze kolegiatę, bo
wiem przypuszczano, że pentaptyk musiał być fundowany
na ołtarz główny do dużej świątyni i to najpewniej, z racji
maryjnej tematyki, do kolegiaty Wniebowzięcia Najświęt
szej Marii Panny. Nie jest to aranżacja w pełni poprawna,
ponieważ składają się na nią aż dwa poliptyki cechowe.
Pierwszy, tryptyk św. Wojciecha, mały, dwuskrzydłowy oł
tarzyk wstawiony jest w szafę środkową znacznie większe
go odeń pentaptyku. Nad utworzoną w ten sposób nasta
wą ołtarzową umieszczono w charakterze zwieńczenia
dziewięć późnogotyckich rzeźb apostołów, oprawionych
w neogotyckie fiale. Całość oparto na stylizowanej ścian
ce predelli i mensie. Dodatkowo na mensie ustawiono
jeszcze inną, małą, wczesnorenesansową predellę.
Poliptykiem Kaliskim interesowano się od dawna. Hi
storycy sztuki nie są zgodni co do daty jego powstania 1496, 1500 czy 1510 r. - natomiast zgadzają się, że wy
szedł z warsztatu Mistrza ołtarza z Gościszowic. Podjęto
także próby teoretycznej rekonstrukcji jego pierwotnego
wyglądu i powstały co najmniej dwie koncepcje, oparte na
szczegółowych badaniach źródłowych i porównawczych,
jednak zupełnie odmienne. Przede wszystkim rozważano,
jakie w istocie było wypełnienie szafy środkowej i czy fi
gurki ze zwieńczenia należały do tej samej nastawy ołta
rzowej. Pozostałymi elementami ołtarza w zasadzie się nie

zajmowano. Figurki apostołów niektórzy historycy sztuki
datują tak, jak Poliptyk Kaliski. Ich zdaniem wykonane zo
stały w tym samym warsztacie, mogły być nawet częścią
pierwotnego retabulum. Tryptyk św. Wojciecha i predella
z mensy datowane są na pierwszą ćwierć XVI w. Podczas
ostatnich prac konserwatorskich na szatach rzeźby św.
Wojciecha odkryto ślady tzw. brokatów tłoczonych, które
to dekoracje wykonywano tylko do 1530 r. Na awersach
skrzydeł tryptyku wyobrażeni są św. św. Paweł, Bartło
miej, Piotr i Andrzej, na rewersach św. św. biskupi Marcin

Bazylika Wniebowzięcia NMP
Kościół ten, znany także pod wezwaniem
św. Józefa, w tym roku obchodzi 700-lecie
swego istnienia, w 1303 r. byt erygowany
przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba
Świnkę. W połowie XIV w. (1359 r.) na miejscu
kościoła drewnianego wzniesiono świątynię mu
rowaną i prawie cztery wieki przetrwał w gotyckiej
postaci. Po zniszczeniach na skutek wyburzania
w 1783 r. przyległych zabudowań (zachowa
ło się gotyckie prezbiterium i zakrystia)
został w 1790 r. odbudowany w formach
późnobarokowych i w tym niezmienio
nym prawie kształcie przetrwał do dziś.
Z wyposażenia bazyliki na szczególną
uwagę zasługują: patena romańska zwana
kaliską (il. 1), ofiarowana przez Mieszka III
opactwu w Lądzie, kielich gotycki (1363 r.)
(il. 2), podarowany przez Kazimierza Wielkie
go, gotycki obraz „Matka Boska Ab igne”;
o Poliptyku Kaliskim w artykule. Kościół zasły
nął także z obrazu „Święta Rodzina” (1670 r.),
noszącego również nazwę „Św. Józef”. Obraz
ten od prawie trzech wieków otaczany jest
wielkim kultem - należy do najstarszych
na świecie koronowanych obrazów św.
Józefa, a kaliskie Sanktuarium jest naj
starszym sanktuarium poświęconym
kultowi tego świętego.
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i Stanisław, Augustyn i Erazm. Na predelli namalowana
jest św. Anna Samotrzecia w towarzystwie św. Jadwigi Ślą
skiej i św. Marty. Rzeźby zwieńczenia - to kolejno od le
wej św. św. Filip, Tomasz, Piotr, nieokreślony młodzieniec,
Ludwik z Tuluzy biskup, Bartłomiej, Paweł, Jan, Szymon.
Cztery skrzydła Poliptyku Kaliskiego tworzy dwana
ście malowanych kwater o wymiarach 114 x 83 cm,
a więc jedno skrzydło ma ponad 2 m wysokości. Dwa
skrzydła są nieruchome, malowane jednostronnie, dwa
wewnętrzne ruchome i dwustronne. Oryginalne w cało
ści są skrzydła ruchome. Kwatery skrzydeł nieruchomych
od odwrocia wzmocnione są wykonanym podczas budo
wy ołtarza w 1892 r. dębowym parkietem i luźno włożo
ne w nowe ramy. Gdy ołtarz jest otwarty, widoczne są
sceny pasyjne: „Pojmanie”, „Biczowanie”, „Cierniem ko
ronowanie”, „Ukrzyżowanie”. Ołtarz zamknięty ukazuje
osiem scen z życia Matki Bożej: „Zwiastowanie”, „Na
wiedzenie”, „Hołd Trzech Króli”, „Ofiarowanie”, „Dwu
nastoletni Chrystus w świątyni”, „Antyfona Matki Bożej,
czyli ukazanie się Jej Chrystusa przed zaśnięciem”,
„Wniebowzięcie”.
Poliptyk Kaliski jest najwybitniejszym, a jednocześnie
największym zachowanym do naszych czasów dziełem
warsztatu Mistrza ołtarza z Gościszowic. Byt to warsztat
śląski, mający siedzibę najprawdopodobniej w Żaganiu
lub Głogowie, który zasilał swymi pracami pogranicze Ślą
ska i Wielkopolski. Pracownia wykonywała zarówno rzeź
by, jak i obrazy nastaw ołtarzowych. Anonimowy mistrz,
kierujący pracownią, wziął swe miano od małego pentaptyku, jeszcze dziś zdobiącego ołtarz główny w kościele pa
rafialnym w Gościszowicach koło Szprotawy. Swą działal
ność rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych XV w. i kon
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tynuował ją do lat dwudziestych XVI w. Do dziś zachowa
ło się około dwudziestu mniej łub bardziej kompletnych
nastaw ołtarzowych jego warsztatu. Większość znajduje
się na terenie byłego woj. zielonogórskiego. Wszystkie
dzieła cechuje wielka staranność wykonania. To doskona
łe opanowanie rzemiosła artystycznego widać również
w Poliptyku Kaliskim. Obrazy malowano temperą jajową
werniksowaną na białym, kredowym gruncie i jodłowych
deskach. Złocenia wykonano złotem płatkowym na ugro
wym bolusie. Jodła jest wyśmienitym materiałem na pod
obrazia, tempera techniką bardzo trwałą pod warunkiem,
że jest dobrze przygotowana i położona. Nadzwyczaj ma
łe, naturalne spękania farby świadczą o wysokiej jakości
użytych materiałów i opanowaniu technologii malarskiej,
a brak rysunku światłocieniowego w podkładzie na obra
zach poliptyku (jest tylko rysunek linearny) o wyjątkowej
zręczności artystów pracujących w tym warsztacie.
Twórczość artystyczna Mistrza ołtarza z Gościszowic
należy w całości do okresu późnogotyckiego, z charaktery
styczną interpretacją formy i schematem kompozycyjnym
opartym na szeroko rozpowszechnionych wzorach graficz
nych. W znanych nam nastawach ołtarzowych wykona
nych w jego warsztacie uderza przede wszystkim pewna
bajkowa narratywność przedstawień, są to śliczne opowie
ści ujęte w nieco ludową formę i kolorystykę. Postacie
ludzkie mają z racji swych proporcji i sylwetowych ujęć
marionetkowy wdzięk. W obrazach widoczny jest ostry,
graficzny rysunek i nieznacznie zróżnicowany koloryt, któ
rego plamy barwne porządkuje linia konturu. Na tle arty
stycznego dorobku warsztatu Poliptyk Kaliski jest dziełem
wyjątkowym, przemawia już nieco innym plastycznym ję
zykiem. Widoczne jest bardziej przestrzenne traktowanie

1.2. Ołtarz z Poliptykiem
Kaliskim - zamknięty, sceny
maryjne (1) i otwarty,
sceny pasyjne (2)

3.4. Zwieńczenie ołtarza,
figurki apostołów (3)
i fragment figury
św. Tomasza (4)

5. Fragment figury
św. Wojciecha z wnętrza szafy
ołtarza

postaci, naturalne ich proporcje, większe zindywidualizo
wanie twarzy, wzmożona ekspresja wyrazu. Wprowadzone
są szczegóły stroju renesansowego i bardziej rozbudowana
kolorystyka o większej ilości barw złamanych, jak liliowa
czy zielonkawa.
Poliptyk Kaliski składa się z dwóch malowanych cy
klów: pasji i scen maryjnych, obydwa cykle są częścią tej
samej nastawy ołtarzowej, a mimo to różnią się pod
względem wyrazu artystycznego. Bezspornie najbardziej
interesujący jest cykl pasyjny, nierównie słabszy (jak mó
wią historycy sztuki) cykl maryjny. Pasja przypisywana jest
samemu mistrzowi, sceny maryjne mają być dziełem cze
ladników, co zgodne jest ze sposobem pracy w średnio
wiecznych warsztatach.

Sceny pasyjne są dziełem wybitnym. Stanowią nie tyl
ko opowieść zdarzeń, lecz także przedstawienie dramatu.
Postacie są pełne gwałtownych emocji, przemawiają eks
presją gestu i wyrazu. Szpetne twarze oprawców wyrażają
jakieś wręcz sadystyczne zadowolenie ze znęcania się nad
umęczonym Chrystusem. Pod względem artystycznym
najlepsza jest scena „Pojmania”. Wprowadzone są tu po
stacie o charakterze groteski, dramat osiąga niepośledni
akcent grozy. Letargiczny taniec ścielącego się do stóp
Chrystusa tłumu podkreśla niesamowitość tego przedsta
wienia. Przerost gestów i wirujący, marionetkowy ruch
oprawców wokół Chrystusa w obu scenach katowania to normy gotyckiej ekspresji, ale zaznaczają się tu także
pewne cechy nowego stylu.
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2003
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Cykl maryjny jest spokojniejszy, nie ma w nim tak silnych
napięć emocjonalnych, ale też są to radosne tajemnice Boże
go Wcielenia. Gesty postaci są zdecydowanie spokojniejsze,
ruch zatrzymany w kadrze, co dodaje scenom nieco mario
netkowego charakteru. Znakomicie przedstawione są jednak
twarze - zindywidualizowane i pełne wyrazu zrozumienia
doniosłości zdarzeń. Uwaga skupiona jest na Matce Bożej,
ukazanej jako uosobienie błogosławionej pokory {la Beata
Umilta) z jednej, treściowej strony i na próbach zastosowania
renesansowych już nowinek z drugiej. Znacznie większa jest
perspektywa linearna, jeszcze nieudolna, z oddalającym się
krajobrazem w tłach. Pejzaż ginie gdzieś w perspektywie ja
snego nieba i nadaje scenom lekkości. Sceny maryjne są więc
inne pod względem artystycznego wyrazu, ale równie zajmu
jące, jak pasyjne. Próbami budowania relacji przestrzennych
między postaciami przykuwa uwagę scena „Nauczania”;
ciemne, podwójne okienko w prawym, górnym rogu obrazu
stanowi wspaniały akcent kolorystyczny, pogłębiający jedno
cześnie perspektywę. Z kolei w „Pokłonie Trzech Króli” jest
zabawa ze światłem, studiowanie zjawisk świetlnych. Twarz
Baltazara jest ciemna (Baltazar jest Murzynem), ale przecież
każdy, kto stanie pod światło - Baltazar umieszczony jest na
tle jasnego nieba - będzie miał ciemną twarz. W scenie
„Zwiastowania” zachwyca pejzaż za oknem i twarz Madon
ny o łagodnym wdzięku, a w „Antyfonie Matki Bożej” twarz
Chrystusa, będąca uosobieniem Miłości. W scenie „Ofiaro
wania” prorokini Anna jest pełna zachwytu i radości, ale za
razem niepokoju o Dzieciątko, które trzyma Symeon, by go
nie upuścił. To wszystko widać z bliska, te ledwie dostrzegal
ne uśmiechy błądzące w kącikach ust.
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Można by jeszcze mówić o całym bogactwie ikonogra
ficznym poliptyku lub tak charakterystycznym dla Mistrza
ołtarza z Gościszowic układzie fałdów szat, które tkwią
głęboko w nurcie tzw. stylu łamanego, ale mają swój indy
widualny, niepowtarzalny urok, jak choćby szata Zmar
twychwstałego Chrystusa czy zachwycająco dekoracyjny
płaszcz archanioła Gabriela. Również bardzo znamienne
jest ujęcie rąk postaci, malowanych czy rzeźbionych, uwy
datniające wąskość dłoni i delikatność długich palców.
Sztuka średniowieczna związana była z kultem religij
nym zachodniego chrześcijaństwa i związek ten znajdował
wyraz w podejmowanych tematach oraz sposobie ich
przedstawiania. Szukano widocznych kształtów dla ukaza
nia ponadzmysłowych prawd wiary. Ta sztuka nauczała,
ale jednocześnie była wyrazem hołdu i uwielbienia Boga.
Bogu godzi się ofiarować to, co najlepsze i najcenniejsze,
dlatego malarstwo tego czasu jest lśniące i kolorowe, przy
wodzące na myśl szlachetne kamienie, dlatego tyle w nim
złota. Piękny Dom Boży promienieje blaskiem złota, aby
wspanialej rozbłysło bezcenne światło wiary. Sztuka śre
dniowieczna jest wznoszeniem się ku Bogu, kontemplo
waniem Jego Prawdy. To uduchowienie jest w niej obecne
i dziś. Postacie zapełniające obrazy poliptyków, figurki ze
zwieńczenia czy rzeźba św. Wojciecha - to nie tylko pięk
nie czy też charakterystycznie uformowane kształty, ale
także promieniująca z nich idea, prawda o życiu i przezna
czeniu człowieka. Doświadcza tego konserwator pochyla
jący się nad średniowiecznymi dziełami.
Barbara Wofosz

6.7. Poliptyk Kaliski - sceny pasyjne „Pojmanie” (6) i „Ukrzyżowanie” (7)
8.9. Sceny z cyklu maryjnego „Dwunastoletni Chrystus w świątyni” (8)
i Matka Boża ze sceny „Zwiastowanie” (9)
10. Chrystus ze sceny „Antyfona Matki Bożej”
(zdjęcia: Jacek Wolosz)

W ubiegłym roku zakończone zostały prace konserwatorskie przy ołta
rzu Poliptyku Kaliskiego. Podzielone na kilka etapów trwały cztery lata. Ko
lejno objęty: zwieńczenie, tryptyk św. Wojciecha, dziewiętnastowieczną kon
strukcję ołtarza, w tym złocone dekoracje powierzchni, obrazy Poliptyku Ka
liskiego, Polegały na drobiazgowym oczyszczaniu z późniejszych nawar
stwień: przemalowań, werniksów, zabrudzeń, na przywróceniu stabilności
technologicznej obiektu oraz na delikatnym, nieznacznym uzupełnianiu
ubytków polichromii i starych złoceń. Takie działanie pozwoliło na zachowa
nie artystycznego, a jednocześnie zabytkowego już charakteru oryginału.
Artykuł ten dedykuję pamięci księdza prałata Lucjana Andrzejczaka.
Jednocześnie składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pod
czas prac konserwatorskich otaczali mnie przyjaźnią. Szczególnie dzięku
ję za opiekę i troskę księdzu prałatowi Jackowi Plocie, proboszczowi pa
rafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kustoszowi sanktuarium św.
Józefa w Kaliszu, oraz paniom Annie Woźniak, inspektor d.s. ochrony za
bytków w wydziale ochrony i sportu miasta Kalisza, Ewie Andrzejewskiej
i Joannie Niekrasz Strońskiej z delegatury kaliskiej wojewódzkiego od
działu Państwowej Służby Ochrony Zabytków, na których zrozumienie i fa
chową pomoc zawsze mogłam liczyć.
Barbara Wotosz
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SPOŁECZNY PRZEGLĄD ZABYTKÓW
Miejscowość: Runowo Krajeńskie, gm. Więcbork, pow. sępoleński, woj. kujawsko-pomorskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, naprzeciwko kościoła para
fialnego, przy drodze nr 242 Więcbork-Lobeżnica.
Rodzaj i nazwa obiektu: organistówka z końca XVIII w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły; zaniedbane mury i drewniana konstrukcja
szkieletowa, uszkodzony dach, zdewastowane wnętrze.
Inne informacje: budynek pochodzi z końca XVIII w. i jest jednym
z najstarszych obiektów na terenie gminy Więcbork; bryła i układ
wewnętrzny (z unikatowym kominem butelkowym) zachowane
w pierwotnym stanie; bezpośrednim zagrożeniem dla zabytku jest
jego lokalizacja przy ostrym zakręcie biegnącej w pobliżu szosy.
Dane bibliograficzne: T. Chrzanowski, T. Żurkowska, Powiat sępoleński, [w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. XI, z. 13,
Warszawa 1970.
Leszek Skaza
Więcbork

w kaplicy, w XIX w. otrzymał kolejne skrzydło (spichlerz - obec
nie znajdujący się w najgorszym stanie), a dziedziniec przebu
dowano na neogotycki; w wyniku przeprowadzonego po dru
giej wojnie światowej remontu w wielu pomieszczeniach zało
żono betonowe stropy; obiekt można jeszcze uratować.
Dane bibliograficzne: T. Chrzanowski, M. Kornecki, Powiat nyski,
[w:] Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 7, z. 9, Warszawa 1963.
Marcin Kaźmierczak
Opole

zdjęcia: Marcin Kaźmierczak)

Miejscowość: Siestrzechowice, gm. Nysa, pow. nyski, woj.
opolskie.
Bliższa lokalizacja: na terenie wsi, nad Jeziorem Nyskim.
Rodzaj i nazwa obiektu: renesansowy pałac z końca XVI w.,
przebudowany w XIX w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły; zdewastowane wnętrza, zniszczona lub
uszkodzona stolarka, systematycznie okradane blaszane pokry
cie dachu, zaniedbane fosy i park wokót pałacu, jedynie mury
zabytkowej budowli dobrze są zachowane.
Inne informacje: zbudowany w latach 1593-1594 dla sędziego
Andrzeja von Jerin trzyskrzydłowy renesansowy pałac, z arka
dowym dziedzińcem i heraldyczną polichromią z XVI-XVII w.

1-3. Pałac w Siestrzechowicach: wschodnie skrzydło pałacu (1), arkadowy
dziedziniec (2), portal w elewacji frontowej z kartuszami herbowymi księstwa
nyskiego i Jerinów (3)
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Miejscowość: Warlity Mate, gm. Olsztynek, pow. ostródzki,
woj. warmińsko-mazurskie.
Bliższa lokalizacja: 9 km na północny zachód od Olsztynka,
trasą E-77 Olsztynek-Ostróda, po 6 km w prawo lokalną drogą
w kierunku Platyn.

(zdjęcia: Andrzej Miecznik)

Stan obiektu: zły; tylko podjęcie natychmiastowych prac za
bezpieczających może uratować budynki przed całkowitą de
wastacją.
Inne informacje: w końcu lat osiemdziesiątych XIX w. właści
cielem zespołu pałacowego w Neplach został inż. Stanisław
Kierbedź, budowniczy słynnego mostu w Warszawie; pałac
spłonął podczas pierwszej wojny światowej; poza „skarbczykiem” i dawną stróżówką (?) w Neplach zachowały się jeszcze
park oraz kilka innych zabudowań gospodarczych (one rów
nież wymagają konserwatorskiego nadzoru).
Dane bibliograficzne: T. Glinka, M. Kamiński, K. Przygoda,
A. Walenciak, Podlasie. Przewodnik, Warszawa 1997.
Andrzej Miecznik
Białystok

1.2. Widok dworu: elewacja frontowa (1) i boczna (2)

(zdjęcia: Andrzej Miecznik)

Rodzaj i nazwa obiektu: klasycystyczny dwór z drugiej potowy
XIX w.
Użytkownik: brak.
Stan obiektu: zły; z dawnego majątku ziemskiego zachował
się jedynie dwór w stanie ruiny oraz pozostałości po parku.
Inne informacje: obiekt wymaga natychmiastowych prac za
bezpieczających; uratowany przed zniszczeniem mógłby być
wykorzystany do celów rekreacyjnych.
Dane bibliograficzne: M. Jackiewicz-Garniec, M. Garniec, Pa
łace i dwory dawnych Prus Wschodnich, wyd. III, Olsztyn 2001.
Andrzej Miecznik
Białystok

Miejscowość: Neple, gm. Terespol, pow. bialski, woj. lubelskie.
Bliższa lokalizacja: przy drodze nr 698 Terespol-Janów Podla
ski, ok. 10 km za Terespolem.
Rodzaj i nazwa obiektu: pozostałości dawnego zespołu pała
cowego - budynek gospodarczy (tzw. skarbczyk) oraz dawna
stróżówka (?) z końca XIX w.
Użytkownik: brak.

1.2. Zabudowania gospodarcze dawnego zespołu pałacowego

w Neplach: „skarbczyk” (1) i dawna stróżówka (2)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Kaliskie więzienie
udynek kaliskiego więzienia po
wstał w 1846 r. według projektu
architekta warszawskiego Henry
ka Marconiego i architekta kaliskiego
Franciszka Tournelle’a. Usytuowany zo
stał za miastem, poza rogatką miejską,
na przedmieściu Tyniec. Wzniesiono
go, dość konsekwentnie i jednolicie,
w stylu neoromańskim, zachowując
wszystkie wpisane w tradycję elementy
kojarzące się ze średniowiecznym za
mczyskiem - zwarta, masywna bryła,
malutkie okna, narożniki ujęte wieżycz
kami z fryzem arkadkowym i stożkowa
tymi dachami, półkoliste luki wejść
i okien. Taka historyczna forma warow
nego zamku kojarzyła się z wyobraże
niem na temat tego rodzaju miejsca
i stanowiła przykład swoistej architectu
ral parlante, oznajmiającej użytymi for
mami o przeznaczeniu budowli.
Wykorzystanie historycznego detalu
odwołującego się do przeszłości nie
przeszkodziło w zastosowaniu najno
wocześniejszych rozwiązań we wnętrzu
budynku. Kaliskie więzienie w momen
cie powstania pełniło funkcję aresztu
śledczego (stąd określenie „dom ba
dań”) i charakteryzowało się bardzo
postępowymi rozwiązaniami więzien
nej infrastruktury. Było to związane
z oświeceniowymi ideami penitencjar
nymi wcielanymi w życie przez Fryde
ły budynki poklasztorne lub dawne
ryka Skarbka, od 1827 r. będącego sze
zamki. Tak było i w Kaliszu, gdzie
fem więziennictwa w Królestwie Pol
więźniowie przebywali w zabudowa
skim. Skarbek uważał, że kara więzienia
niach klasztoru franciszkanów. Powsta
powinna pełnić nie tylko funkcje od
ło jednak wówczas również kilka no
straszające, ale i poprawcze. Dbał o po
wych realizacji, a w tej liczbie i więzie
ziom kadry, zalecał np. pracownikom
nie kaliskie. Podobnie jak płockie, sie
studia psychologiczne i psychopatolodleckie i sieradzkie, charakteryzuje się
giczne. Postulował również, aby objąć
ono specyficznym rozplanowaniem
opieką więźniów po odbyciu kary
wnętrza. Jest to więzienie tzw. systemu
i umożliwić im powrót do normalnego
celkowego. Ten rodzaj budowli pojawił
życia. Choć nie wszystkie jego postula
się w okresie oświecenia w Gandawie,
ty zostały zrealizowane, doprowadził
a następnie upowszechnił w Europie
do realnej poprawy życia więźniów. Za
i Ameryce. Jego istotą było umieszcze
jego czasów wprowadzono dwa ciepłe
nie więźniów w małych, najczęściej po
posiłki, obniżono ciężar kajdan, wpro
jedynczych celach - była to prawdziwa
wadzono obowiązek spacerów, w wię
rewolucja w porównaniu z okropnymi
zieniach pojawili się lekarze i izby cho
warunkami, panującymi w dawnych
rych, starano się zatrudniać kapelanów.
kazamatach.
Nowe gmachy więzienne wznoszo
Zatem forma kaliskiego więzienia
no rzadko. Zazwyczaj tę funkcję pełni
jest wyrazem nowych, humanitarnych
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1. Gmach kaliskiego więzienia na rysunku
S. Barcikowskiego (wg Edward Stawecki,
Album Kaliskie, 1858, fot. Muzeum
Okręgowe Ziemi Kaliskiej)
2. Więzienie obecnie, elewacja tylna
3. Budynek dawnego Sądu Policji
Poprawczej Wydziału Kaliskiego
(zdjęcia: 2,3- Janusz Barański)

idei i dążenia do postępu. Spróbujmy
się więc przyjrzeć tym postępowym
rozwiązaniom, które karę więzienia
czyniły znośniejszą. Prostokątny budy
nek główny z wieżyczkami na narożach
otoczony był wysokim murem, rów
nież zaopatrzonym w narożne wieżycz
ki. Między murem a gmachem znajdo
wał się dziedziniec, na którym - jak pisze E. Stawecki - dwanaście lat po po
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wstaniu budowli „urządzono kilkana
ście małych ogródków przemurowaniami oddzielonymi od siebie, służących do
przechadzki więźniów” (wszystkie cyta

ty pochodzą z: Edward Stawecki, Al
bum Kaliskie, Kalisz 1858). We wnę
trzu, przez wysokość dwóch pięter
biegł korytarz „okolony na pierwszym
i drugim piętrze żelazną kratkowaną ga
lerią (...) a z tych galeryj są wschody do
cel więźni”. Na środkowej galerii
pierwszego piętra znajdował się ołtarz,
przy którym w niedziele i święta od
prawiano nabożeństwa.

W więzieniu znajdowało się 120 cel,
lecz tylko 102 były przeznaczone dla
więźniów - „resztę zajmują dozorcy
i składy”. Urządzenie cel zaskakuje na
wet dziś swoją no
woczesnością. Były
one pojedyncze, wy
posażone w „łóżko
wiszące na dwóch że
laznych, wmurowa
nych prętach, naprze
ciw łóżka wmurowa
ne do umywania na
czynie i obok tego
drugie do odchodów,
a przy okienku, które
znajduje się w górze
celki urządzone są
wentylatory”. Inny
mi słowy więźniowie
dysponowali umy
walką z bieżącą wo
dą, skanalizowaną
toaletą i namiastką klimatyzacji. Całe
więzienie ogrzewane było kaloryferami,
a „piece umieszczone w suterenie gma
chu”. W więzieniu znajdowała się rów
nież izba chorych, codziennie odwiedza
na przez lekarza i felczera.
Sutereny pełniły funkcje gospodar
cze. Tu, poza piecem centralnego
ogrzewania, znajdowały się składy,
kuchnia i łazienki. „Z kuchni urządzo

no windę do podawania więźniom żyw
ności na I i II piętro prowadzącą do cel
zajętych przez dozorców”. Nadzór nad
więźniami sprawowało dwunastu do
zorców i nadzorca.
Obok głównego gmachu, od strony
miasta znajdował się budynek połączo
ny z tamtym korytarzem na pierwszym
piętrze. Mieścił się tutaj Sąd Policji Po
prawczej Wydziału Kaliskiego.
Mimo wybudowania nowego gma
chu już wkrótce okazał się on za ciasny.
W 1858 r. w Kaliszu było 141 więź
niów (wśród nich 21 kobiet) i część
z nich ciągle przebywała w klasztorze
franciszkanów. Próbowano temu zara
dzić, przerabiając na cele mieszkania
nadzorcy i pisarza. Również utrzyma
nie gmachu w dobrym stanie nastręcza
ło sporo problemów. Zabrakło syste
matycznych nakładów finansowych,
które pozwoliłyby na prawidłowe
funkcjonowanie wszystkich urządzeń.
Gmach zaczął podupadać.
Więzienie kaliskie jest specyficznym
rodzajem zabytku. Przypominając no
woczesne, jak na XIX w., zastosowane
w nim rozwiązania, uzmysławiamy so
bie, że było ono spełnieniem oświece
niowych postulatów humanitarnego
i godnego traktowania człowieka.
Iwona Barańska

RATUSZ I TEATR
bydwa te kaliskie gmachy w obecnym
Podobnie burzliwy los spotkał gmach
kształcie zbudowane zostały w dwudzie
kaliskiego teatru. Pierwszy budynek teatral
stoleciu międzywojennym. Kaliski ratusz jestny powstał w 1801 r. z inicjatywy Wojciecha
trzecim kolejnym budynkiem w tym miejscu.
Bogusławskiego, który przyjeżdżał do Kali
Pierwszy powstał w 1426 r. i z przekazów źró
sza wraz ze swoim warszawskim zespo
dłowych wynika, że wzniesiony byt na planie
łem; w 1817 r. teatr ten został rozebrany.
prostokąta jako budynek dwukondygnacyjny
W 1835 r. dla uświetnienia spotkania w Ka
z wieżą w północnym narożniku. Po pożarze
liszu dwóch monarchów - Mikołaja I i Fry
w 1537 r. poddano go częściowej przebudo
deryka Wilhelma III - przeprowadzono wiel
wie - wieża otrzymała renesansowy hełm,
ki remont teatru letniego, przystosowując
a do budynku ratusza dostawiono przybudów
go do potrzeb stałej sceny teatralnej.
kę, którą później wzbogacono attyką. Kolejny
W stosunkowo krótkim czasie i ten budy
pożar miasta (w 1792 r.) całkowicie zniszczył
nek zniknął z zabudowy miasta - w 1858 r.
budowlę. Następny gmach ratusza w Kaliszu
zniszczony został przez pożar. I dopiero
powstał dopiero w 1890 r. Był to dwukondy
w 1900 r. Kalisz doczekał się nowego gma
gnacyjny, okazały budynek z trzema żeliwnymi
chu teatralnego, który zbudowany został
kopulami i bogatym wystrojem wnętrza. Nie
według projektu arch. Józefa Chrzanow
stety, w czasie zniszczeń miasta, dokonanych
skiego. Niestety, w 1914 r., podobnie jak
przez Niemców w pierwszych dniach pierw
gmach ratusza, spłonął podpalony przez
szej wojny światowej, gmach ratusza, podob
Niemców. Po odzyskaniu przez Polskę nie
nie jak prawie cala zabudowa Kalisza, został
podległości, już w 1920 r. rozpoczęto bu
spalony. Po odzyskaniu niepodległości przy
dowę czwartego z kolei budynku teatralne
stąpiono do budowy nowego ratusza według
go według projektu warszawskiego archi
projektu arch. Sylwestra Pajzderskiego. Prace
tekta Czesława Przybylskiego (twórcy m.in.
rozpoczęto w 1920 r, ale dopiero w 1925 r. bu
Teatru Polskiego w Warszawie); prace za
dynek oddany został do użytku. Obecny wygląd
kończono w 1936 r. I w tym gmachu mieści
zawdzięcza ratusz pracom konserwatorskosię obecnie Kaliski Teatr im. Wojciecha Bo
-remontowym przeprowadzonym w 1997 r.
gusławskiego.

(fot. Stanislaw Kulawiak)

O

Gmach ratusza
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Utrwalone rylcem

^tcja drewno

Twórczość Romana Muchy (ur. 1934) - zamieszkałego w Tomaszowie Lubelskim
artysty plastyka, nauczyciela i pedagoga - to przede wszystkim grafika warsztatowa:
linoryt, drzeworyt, miedzioryt, akwaforta i sucha igła. Niekiedy artysta uprawia też grafikę
użytkową - ilustruje książki, projektuje plakaty, zaproszenia, listowniki, znaki graficzne,
kartki pocztowe i datowniki. Ale największą jego miłością są stare cerkiewki.
Utrwala je rylcem w linorycie, rysuje piórkiem, maluje tuszem.
W latach 2001-2002 wykonał w ten sposób 39 grafik przedstawiających cerkwie
z pow. lubaczowskiego. Wcześniej powstał cykl 28 linorytów nieistniejących już cerkwi dawnego
woj. zamojskiego. „Do wykonania tych cerkiewek - czytamy w liście do redakcji - namówit mnie
prof. Jerzy Kowalczyk z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Niektóre znalem z autopsji,
inne wykonałem na podstawie starych zdjęć. Starałem się odtworzyć je wiernie,
by mogły pełnić funkcję dokumentalną”.

1. Cerkiew Chrztu Pańskiego w KORCZMINIE. Jest to
najstarsza cerkiew w bytym woj. zamojskim, zbudowana
w 1658 r. lub nawet w XVI w. (?), wielokrotnie
przebudowywana, m.in. w 1850 r. Orientowana,
trójdzielna, o konstrukcji wieńcowej. Babiniec oraz dłuższa
i szersza nawa na planach kwadratów, prezbiterium
zamknięte trójbocznie. Zręby babińca i prezbiterium różnej
wysokości. Nawa podwyższona o jedną kondygnację, na
której spoczywa ośmioboczny tambur na pendentywach,
przykryty ośmiopotaciową kopulą zwieńczoną latarnią
z prześwitami. Babiniec przykryty stropem, a nawa kopuły
z prezbiterium zamknięta pozornym sklepieniem
kolebkowym. Ściany wszystkich trzech kondygnacji
wzmocnione lisicami. Ściany tamburu szalowane,
dwóch niższych kondygnacji obite gontami.
Zadaszenie wsparte na rysiach.
Stojąca obok cerkwi dzwonnica z połowy XIX w. została
rozebrana w 1974 r., natomiast samą cerkiew rozebrano
w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., istnieje jednak
plan jej zrekonstruowania.
(Linoryt, 14 x 19,5 cm, 1991)

2. Cerkiew Matki Boskiej Łaskawej
w WERECHANIACH. Zbudowana w 1767 r„
spalona w maju 1948 r.
(Linoryt, 14 x 19,5 cm, 2001)
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3. Cerkiew św. Dymitra w TENIATYSKACH. Zbudowana w 1754 r.
Orientowana, trójdzielna, o konstrukcji wieńcowej. Babiniec oraz
szersza i dłuższa nawa założone na planie kwadratów. Nawa
przykryta kopułą wspartą na tamburze.
W latach czterdziestych XX w., podczas działań UPA, wioska
została spalona a cmentarz grzebalny - o cennych pomnikach
i krzyżach grobowych - zbezczeszczony i zdewastowany.
Cerkiew, od 1945 r. opuszczona i pozbawiona opieki, jest
w stanie ruiny, jej wyposażenie zostało rozkradzione. Natomiast
zbudowana w 1759 r. dzwonnica cerkiewna w 1990 r.
przeniesiona została do Lubyczy Królewskiej.
(Linoryt, 14 x 19,5 cm, 1996)

4. Cerkiew św. Paraskiewii w KNIAZIACH. Zbudowana w 1785 r„
wielokrotnie przebudowywana. Jej cechą charakterystyczną byt
łamany dach namiotowy. Po rozebraniu babińca do świątyni
dostawiono długą przybudówkę szkieletową, o szerokości
równej nawie, przykrytą, podobnie jak dawny babiniec,
pozornym sklepieniem ostrolukowym. Na ścianach nawy
i prezbiterium było zadaszenie oparte na rysiach.
Usytuowana na cmentarzu grzebalnym cerkiew, od 1945 r.
opuszczona i pozbawiona opieki, popadła w stan ruiny. Stojąca
za nią dzwonnica w 1978 r. została rozebrana i przeniesiona do
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Niedawno na cmentarzu
zrekonstruowano podobną dzwonnicę.
(Linoryt, 14 x 19,5 cm, 1996)

5. Cerkiew Najświętszej Marii Panny w MACHNOWIE.
Zbudowana w 1900 r., spalona w latach czterdziestych XX w.
(Linoryt, 14 x 19,5 cm, 1998)

6. Cerkiew św. Michała Archanioła w WIERZBICY. Zbudowana
w 1887 r. Orientowana, trójdzielna, o konstrukcji wieńcowej.
Babiniec i nieco większa nawa założone na planie kwadratów.
Prezbiterium zamknięte trójbocznie. Zręby poszczególnych
części różnej wysokości, nad nimi ośmioboczne tambury na
pendentywach, przykryte ośmiopotaciowymi kopułami.
Tambur nawy z kopułą nieco wyższy od dwóch pozostałych.
Cerkiew obiegało dookoła wydatne zadaszenie.
Cerkiew stopniowo, lecz nieuchronnie popadała w ruinę.
Runęła w 1997 r.
(Linoryt, 14 x 19,5 cm, 1989)

(linoryty i ich opisy: Roman Mucha)
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Szkoła dwojga imion
Kaliszu na przełomie XIX
i XX w. odnotować można
sukcesy niemal w każdej
dziedzinie. Wówczas to założono
m.in. słynną później Fabrykę Forte
pianów i Pianin K. i A. Fibigerów
(zob. artykuł na s. 37), w 1900 r.
z inicjatywy A. Parczewskiego w sa
lach ratusza zorganizowano wystawę
archeologiczną, otwarto nowy budy
nek teatralny, w 1901 r. poświęcono
gmach Towarzystwa Muzycznego,
swoją pensję otworzyła Helena Semadeniowa, na którą uczęszczała Maria
Szumska (późniejsza Dąbrowska), od
dano też do użytku kolej warszawsko-kaliską (1902 r.).
Wśród licznych osiągnięć miasta
w tym okresie odnotować trzeba
2
również powstanie szkoły. W 1900 r.
według planów architekta Józefa
Chrzanowskiego na gruntach poreformackich zaczęto budować gmach
przeznaczony dla potrzeb Wyższej
Szkoły Realnej. Budowę zakończono
w 1903 r. Gmach usytuowany został
poza właściwą zabudową miasta lo
kacyjnego, poza obszarem zabudowy
staromiejskiej, przy ul. Nowoogrodowej (ob. ul. Kościuszki).
Budynek reprezentuje cechy archi
tektury monumentalnej w stylu neoklasycystycznym. Wzniesiony jest na
planie podkowy, o znacznie wydłużo
nej partii środkowej i krótszych par
tiach bocznych. Składa się z kilku po
łączonych ze sobą części o zróżnico
1.2. Budynek szkoty od frontu (1) i od strony boiska (2)
wanych gabarytach. Dach budynku
3. Gtówne drzwi do budynku
jest drewniany typu płatwiowo-krokwiowy, wsparty na dwóch rzędach
niskich słupów. Ściany murowane są
główne, otoczone portalem z trójkąt
wą, zdobioną ornamentem perełko
z cegły ceramicznej, o grubości 60, 50
nym tympanonem. W rozbudowanej
wym. Drzwi boczne też mają zdobie
i 40 cm. Tynki i detale architektonicz
nia i płyciny. Bardzo bogato dekoro
oprawie architektonicznej mają po
ne wykonane zostały w narzucie wa
dział na sześć płycin, ułożonych
wane są drzwi wewnętrzne.
w trzech parach. Interesujący jest
Kaliska szkoła - to nie tylko boga
pienno-piaskowej. Symetryczna fasa
da, dwukondygnacyjna, została pod
środkowy rząd płycin w kształcie wy
ty architektonicznie budynek, ale
wyższona i nieco wysunięta do przo
dłużonych prostokątów, u dołu owal
także cała historia tętniąca gwarem
du, zakończona ozdobną attyką
nie wciętych i wypełnionych dekora
młodych ludzi, przeżywających, czujących swoją polskość i o nią walczą
z ażurowymi metalowymi balustrada
cją snycerską. Płyciny szklone zdobio
mi, gzyms wsparty na konsolkach.
ne są snycerskim ornamentem roślincych. Bardzo ważnym dla szkoły wy
Korpus główny od strony północnej
no-kwiatowym. Z kolei płyciny
darzeniem był strajk młodzieży
i południowej ma wysunięte ryzality.
umieszczone w dwóch pionach skrzy
w 1905 r., która żądała zaprzestania ru
Spośród trojga drzwi zewnętrznych
syfikacji, udostępnienia nauki wszyst
deł oddzielone zostały od siebie wy
bardzo bogato zdobione są drzwi
kim uczniom. Tymczasem dopiero po
pukłą, profilowaną listwą przymyko-

W
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strajku prawdziwa rusyfikacja szkoły
stała się faktem. Gimnazjum straciło
swój charakter wielonarodowy i wielowyznaniowy; do 1914 r. przeważa
ły w szkole dziewczęta narodowości

żydowskiej i rosyjskiej. Wybuch
pierwszej wojny światowej spowodo
wał ewakuację gimnazjum do War
szawy, później do Moskwy. W czasie
wojny w gmachu szkoły mieścił się
szpital wojskowy.
W listopadzie 1918 r. Minister
stwo Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego powołało do życia
Państwowe Gimnazjum Żeńskie im.
Anny Jagiellonki i przeznaczono dla
niego gmach po dawnej szkole przy
ul. Nowoogrodowej, ale w tym czasie
w wielu pomieszczeniach mieścił się
jeszcze szpital. Dopiero w 1923 r. Mi
nisterstwo Spraw Wojskowych oddało
cały budynek dla potrzeb gimnazjum.
Do 1939 r. szkoła miała charakter
elitarny - kształciły się w niej córki
inteligencji, ziemian, właścicieli za
kładów i sklepów. W 1939 r. gmach
wraz z wyposażeniem został przejęty
przez Niemców. Mieściła się tu nie
miecka szkoła średnia, a w paździer
niku 1944 r. budynek przystosowany
został ponownie dla potrzeb szpitala
wojskowego.

Po wyzwoleniu już w kwietniu
1945 r. w gmachu gimnazjum rozpo
częła pracę państwowa szkoła średnia,
utworzona z trzech dawnych gimna
zjów. Od stycznia 1947 r. w budynku
mieściło się Gimnazjum i Liceum
Żeńskie im. Anny Jagiellonki. Nieste
ty, 31 grudnia 1952 r. szkoła została
pozbawiona patronki. W 1971 r. III
Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
otrzymało imię Mikołaja Kopernika.
W Kaliszu szkoła ma swoje zasłu
żone miejsce, ma swoje absolwentki m.in. Marię Szumską (Dąbrowską),
Natalię Awałow (Gałczyńską - żonę
K.I. Gałczyńskiego), Janinę Kunig
(Broniewską - żonę poety W Bro
niewskiego). Były to absolwentki
szkoły żeńskiej, a w 1967 r. uczniami
po raz pierwszy zostali chłopcy, stąd
szkoła często funkcjonuje jako Szkoła
Dwojga Imion, łącząc tradycję z no
woczesnością, a wszystko to wiąże
budynek, który w tym roku kończy
100 lat.
Elżbieta Steczek Czerniawska

Przejdź do historii
KAZI.MII
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9 Cmentarze przy rogatce
nieunickiego, utworzyli swój cmentarz
cienione wiekowymi drzewami
o powierzchni 0,31 ha i wkrótce ogro
pagórki przy Rogatce Wrocław
dzili go drewnianym parkanem. Już
skiej w Kaliszu zajęte są przez
dwudziestych XIX w. zaczęto
trzy niegdyś pozamiejskie cmentarze:wkalatach

na nim chować wyższych rangą urzędni
tolicki (tzw. Miejski), prawosławny
ków i wojskowych Rosjan, którzy przy
i ewangelicki. Jeszcze do 1906 r. wcho
dziły one w obręb podkaliskiej wsi Do
byli do Kalisza po jego przejściu w 1815
brzeć Mały. Następnie zostały wkompo
r. w obręb zaboru rosyjskiego. Nato
miast szeregowych żołnierzy carskich
nowane w tkankę miasta przy gwarnej
ul. Górnośląskiej, Harcerskiej i Nowy
w 1831 r. niedbale pogrzebano już za
Świat. Mieszkańcy wyższych kondygna
parkanem. W 1842-1843 r. ustawiono
nowy mur ogrodzeniowy i klasycystyczcji pobliskich bloków mieszkalnych oglą
ną bramę, która zachowała się do tej po
dają je codziennie jakby „z lotu ptaka”.
ry. Z kolei w 1870 r. w sąsiedztwie po
Zabytkowe cmentarze, mimo że należą
do różnych wyznań, to w XX w. dzieliły
budowano dom dozorcy cmentarnego.
Coraz więcej na cmentarzu grecko-rosyjczęsto podobny los. Szczęśliwie uniknęły
skim ustawiano drogich nagrobków
zniszczeń w czasie bombardowania Kali
w miejscu pochówku oficerów armii za
sza przez Prusaków w 1914 r., ale zosta
borczej i urzędników gubernialnych.
ły doszczętnie ogołocone z metalowych
ogrodzeń grobów przez okupantów.
Ubywało natomiast w Kaliszu tzw. Gre
ków i ostatniego z nich Jana Rayko Gra
Z kolei w 1973 i 1977 r. zostały za
mknięte i w latach dziewięćdziesiątych
bowskiego pochowano w 1900 r. w klasycystycznym grobowcu z około 1828 r.
XX w. wpisane do rejestru zabytków.
Miśkiewiczów i Katasanowych. Kubatu
Na czwartym, już niezachowanym
rą i architekturą wyróżnia się też monu
cmentarzu „cholerycznym” z 1852 r.,
mentalna kaplica grobowa z 1892 r.
pospiesznie grzebano bez względu na
wyznanie ofiary straszliwej epidemii.
kaliskiego Greka Dymitra Szymanow
skiego i kaplica grobowa z końca XIX w.
O wiele wcześniej, bo w 1786 r. po
wschodniej stronie drogi w kierunku
K. S. Kononowa, nakryta malowniczym
Wrocławia, kupcy macedońscy, tzw.
hełmem z kokosznikami. Trzeba również
Grecy wyznania „greko-orientalnego”,
wspomnieć o kilkudziesięciu grobach
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z lat dwudziestych i trzydziestych XX w.
żołnierzy i dowódców ukraińskich UNR,
internowanych w Kaliszu i okolicy.
Po drugiej stronie traktu „wrocław
skiego” być może już w połowie XVI w.
grzebano luteran i innych innowierców.
Lakonicznym tego śladem wydaje się
odnotowana w 1689 r. nazwa „Górka

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

1. Brama wejściowa na cmentarzu
prawosławnym
2. Pomnik na grobie Wojciecha Greffena
na cmentarzu ewangelickim
3.4. Cmentarz katolicki - kaplice grobowe
przy głównej alei podłużnej (3) i grobowce
przy głównej alei poprzecznej (4)

(zdjęcia: Stanislaw Matyszko)

Luterska”. Do naszych czasów zachował
się Instrument tyczący się odstąpienia
miejsca na Cmentarz dla Ewangelików
w Kaliszu 1790 r., który jednoznacznie
określa czas oficjalnego założenia cmen
tarza ewangelicko-augsburskiego. Naj
pierw rozplanowany był on na planie
prostokąta i od 1791 r. otoczony drew
nianym ogrodzeniem, a już w 1822 r. murem. W 1832 r. został powiększony

w części północno-zachodniej i tam
ogrodzony płotem w 1838 r. Zapewne
też w latach trzydziestych XIX w. prze
robiono niektóre partie muru ogrodze
niowego, a po 1853 r. główną bramę.
Z kolei w latach 1870-1871 zmelioro
wano teren cmentarza i częściowo zni
welowano w związku z budową domu
grabarzy i garażu na karawany. Obecnie
zajmuje on 0,82 ha i rozplanowany jest
na planie litery „L”, z kwaterami czwo
robocznymi. Najstarszy, klasycystyczny
pomnik nagrobny pochodzi z około
1815 r. i stoi na grobie pułkownika
wojsk polskich Wojciecha Greffena
(1759-1813). Z kolei w klasycystycznej
kaplicy grobowej z lat dwudziestych
XIX w. spoczywają sławni kaliscy fabry
kanci Repphenowie, a w rodzinnych
grobowcach przyściennych lub ustawio
nych przy głównej alei m.in.: Hemplowie, Weigtowie, Fuldowie, Schnerro-

wie, właściciele słynnej w Europie fa
bryki fortepianów Fibigerowie. Więk
szość inskrypcji nagrobnych na tym
cmentarzu jest w języku niemieckim,
a wiele nagrobków wykonała kaliska fir
ma kamieniarska Alfreda Fiebigera.
Sąsiednia nekropolia katolicka zo
stała erygowana 4 października 1 807 r.,
po urzędowym zamknięciu cmentarzy
przykościelnych w obrębie murów
miejskich i na przedmieściach. Na po
czątku zajmowała ona czworoboczny
teren, który w 1808 r. ogrodzony zo
stał murem. Już w 1839 r. cmentarz ten
był przepełniony, więc został powięk
szony do 1,85 ha. W kolejnym roku
nową część południowo-zachodnią
ogrodzono drewnianym parkanem,
a przy bocznym wjeździe wzniesiono
późnoklasycystyczny budynek dla gra
barza i stróża. Wówczas też postawio
no klasycystyczną, główną bramę wjaz
dową i wytyczono prosty, regularny
podział na czworoboczne kwatery.
W latach 1871-1877 wraz z budową
nowego muru ogrodzeniowego wzno
szono przyścienne grobowce, które
z czasem utworzyły zwartą zabudowę
„miasta umarłych”. Z kolei przy głów
nej alei podłużnej wzniesiono okazałe
kaplice grobowe: neogotycką Rymarkiewiczów (trzecia ćwierć XIX w.), kla
sycystyczną Zakrzewskich (1859 r.),
neoklasycystyczną Załuskowskich i Przeuskich (lata siedemdziesiąte XIX w.),
Koczorowskich (lata osiemdziesiąte
XIX w.), Chrostowskich (też lata osiem
dziesiąte XIX w.) i Zarneckich (pierw
sza ćwierć XX w.). W pierwszej deka
dzie pojawiły się dobrej klasy rzeźby
nagrobne dłuta Pawła Krzyżanowskie
go. Na tej nekropolii pochowano m.in.
prezydentów Kalisza, kwiat ducho
wieństwa, powstańców, ważne postacie
ze świata kultury, sztuki i ziemiaństwa.
Niestety, w okresie PRL-u stanęło tu
wiele bezstylowych nagrobków lastry
kowych, nachalnie umieszczanych na
miejscu mogił ziemnych i piaskowco
wych pomników.
Energiczne działania podjęte po
1989 r. przez władze Kalisza, służby
konserwatorskie, parafie i rzesze spo
łeczników każą z umiarkowanym opty
mizmem patrzeć na przyszłość cmenta
rzy przy kaliskiej rogatce, ich barwne
dzieje będzie można poznać niebawem
z książki Zabytkowe cmentarze przy
Rogatce w Kaliszu, która zostanie wy
dana przez Kaliskie Towarzystwo Przy
jaciół Nauk.
Stanisław Matyszko
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Rubryka ta poświęcona jest wszyst
kim sprawom niezwykłym, niepokoją
cym, dziwnym, tajemniczym, związa
nym z przeszłością. Czekamy na opi
sy i próby wyjaśnienia niezwykłych
miejsc, zagadkowych zdarzeń, tajem
niczych obiektów, napisów, rysun
ków, nazw, obrzędów itd. Publikuje
my teksty o objętości do 1 strony ma
szynopisu, opatrzone dokładną loka
lizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem
lub rysunkiem. W rubryce AT za
mieszczamy teksty najciekawsze, ich
Autorzy otrzymają honorarium i staną
się członkami KLUBU BADACZY TA
JEMNIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych
stronach „Spotkań z Zabytkami” two
rzymy razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

POLICHROMIA JEDNORĘKIEGO
MALARZA
kościele św. Jana Chrzciciela w Le
siowie, niedaleko Brzegu na
Opolszczyżnie, znajduje się piękna,
pełniająca cale sklepienie nawy i prezbi
terium, wschodnią i zachodnią ścianę ko
ścioła oraz podniebie chóru, barokowa,
pochodząca z pierwszej potowy XVIII w.
polichromia. Temat malowideł związany
jest z życiem i działalnością patrona ko
ścioła św. Jana Chrzciciela. Dzięki kroni
ce parafialnej (przechowywanej obecnie

W

że podczas konserwacji kolorystyka poli
chromii uległa zmianom. Barwy są bar
dziej stonowane, ciemniejsze, a oblicza
postaci straciły pełnię wyrazu.
Warto jeszcze wspomnieć, że według
prof. Tadeusza Chrzanowskiego (Sztuka
Śląska Opolskiego) polichromia z losiowskiego kościoła jest prawdopodobnie
„... pierwszym a zarazem najbardziej kon
sekwentnym przykładem kompozycji iluzjonistycznejna Śląsku Opolskim...".
Grzegorz Kopij

DWA GROBY MOJŻESZA
BIENENSTOCKA

w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocła
wiu), pochodzącej z początku XVIII w.,
wiemy, że twórcą polichromii byt niejaki
Johanes Nimbsgard. I nie byłoby w tym
nic dziwnego, gdyby nie fakt, że według
tradycji malarz ten „... nie posiada! lewej
ręki oraz prawego przedramienia, malując
przywiązanym do prawego ramienia pędz
lem...''. Kiedy w 1891 r. przeprowadzano
konserwację malowideł, ujawniono, że
ich część oraz niektóre figury są źle nary
sowane. Czy jest to potwierdzenie zacho
wanej tradycji o „jednorękim malarzu”?
Być może. Z całą pewnością natomiast
wiadomo, że twórca polichromii - Nimbs
gard - uwiecznił siebie wśród postaci wy
stępujących na południowej stronie nawy
wygłównej.

Ciekawostką polichromii w kościele
w Losiowie jest też fakt, że konserwacja
malowidła przeprowadzona w 1891 r. nie
objęta zachodniej ściany kościoła, gdzie
znajduje się scena aniołów adorujących
Oko Opatrzności. Kiedy porównamy ma
lowidła odnowione i nieodnowione, po
chodzące z czasów baroku, zauważymy,

północnej części cmentarza ży
dowskiego w Chrzanowie w woj.
małopolskim znajduje się skromna ma
cewa, wyróżniająca się spośród innych
tym, że od strony wschodniej (tam gdzie
zwyczajowo znajduje się hebrajskie epi
tafium) nie ma ani jednej hebrajskiej lite
ry. Cale epitafium zapisane zostało litera
mi alfabetu łacińskiego, w języku nie
mieckim.

W

Hier ruht

MOSES BIENENSTOCK
gest, am 6 December 5671
im 60 Lebensjahre

Friede seiner Asche!

Inskrypcja hebrajska jest na zachod
niej stronie obelisku. Ale nie to stanowi
najbardziej intrygującą ciekawostkę
związaną z tym nagrobkiem. Otóż metr
dalej stoi kolejny nagrobek. Napis po
wschodniej stronie, również w języku nie
mieckim (hebrajskie epitafium jak na po
przednim po stronie zachodniej), upa
miętnia pochówek małżeństwa o tym sa
mym (co na wcześniej wymienionej ma
cewie) nazwisku.
Hier ruhen in Gott

Unsere unvergesslichen Lieben Eltern
MOSES

BEILA

und
BIENENSTOCK

gest im 60 Lebensjahre
am 6 December 5671

gest im 60 Lebensjahre
am 10 Oktober 5672

Ruhet sanft!

Zwróćmy uwagę na dane osobowe
mężczyzny. Powtarza się imię, nazwisko,
wiek i data śmierci. Czyżby przypadko
wa zbieżność? Czy mogło się zdarzyć
tak, by w niedużym miasteczku mieszka
ły równocześnie dwie osoby o tym sa
mym nazwisku i imieniu? Dwie osoby,
mające tyle samo lat i zmarłe w tym sa
mym dniu? Zaiste rzadki przypadek. Aby
choć w części rozproszyć nasze wątpli
wości, zaglądamy na zachodnią stronę
pierwszej macewy. Jest tam, jak wspo
mniałem, tekst hebrajski. Tu danych jest
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nieco więcej. Możemy dowiedzieć się, że
zmarły miał drugie imię Abraham oraz, że
jego ojcem był Efraim Fiszel. A co na
drugiej macewie? Również tu obie infor
macje powtarzają się w tym samym
brzmieniu. Jak na przypadkową zbież
ność danych, które dotyczyć miałyby
dwóch różnych osób, to już trochę za du
żo. Mamy więc do czynienia z dwoma
nagrobkami upamiętniającymi tę samą
osobę.
Wyjaśnienie tej pozornie dziwnej sytuacji
jest oczywiste, jeśli w rozważaniach
uwzględni się specyfikę kultury żydowskiej
i nieco inne podejście do grobu oraz upa
miętniającego go nagrobka. Po pogrzebie
rodziców następował prawie roczny okres
żałoby. W tym czasie stawiano nagrobek.
Grób w kulturze żydowskiej jest wieczny.
Na rodzinie spoczywa obowiązek posta
wienia nagrobka i jakkolwiek nie ma obo
wiązku opiekowania się nim, to jego znisz
czenie uznawane jest za profanację.
Możemy teraz powrócić do nagrob
ków Mojżesza Bienenstocka. Prawdopodobnie pierwszy z nich postawiony został w okresie poprzedzającym śmierć
żony - Beili, a więc między 6 grudnia
1910 a 10 października 1911 r. (daty
roczne podaję po przetransponowaniu
na daty zgodne z kalendarzem grego
riańskim). Później po śmierci Beili Bienenstock potomkowie zapragnęli praw
dopodobnie
upamiętnić
rodziców
wspólnym nagrobkiem. Świadczyć o tym
może fragment epitafium w języku he
brajskim „... kochający się za życia
i w śmierci nie będą rozłączeni". Wcze
śniejszego nagrobka nie zlikwidowano
zgodnie z zasadą nienaruszalności.
Wojciech Wyzina

LONDYŃSKI KAMIEŃ
lice Londynu kryją wiele tajemnic.
Jedną z bardziej intrygujących odnajdziemy za niepozorną kratą tuż nad
chodnikiem przy Cannon Street w sa
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mym centrum miasta. To owiany legen
dami i tradycjami „London Stone”, czyli
„Londyński kamień", od losu którego ma
zależeć pomyślność całego miasta.
Jeśli dać wiarę legendom, kamień ten
byt częścią ołtarza, na którym ofiary skła
dał mityczny Brutus. To właśnie on, po
ucieczce z Włoch, przez Grecję dotarł
nad brzeg Tamizy, gdzie założył Nową
Troję, czyli obecny Londyn. Jednak nie

wielu historyków sktania się ku tej wersji.
Bardziej prawdopodobne jest wyjaśnie
nie, że kamień pojawi) się dopiero w cza
sach rzymskich, możliwe, że stużyl jako
kamień milowy, od którego wyznaczano
wszystkie odległości w prowincji Britan
nia. Próbowano go też powiązać ze świą
tynią Mitry, której doskonale zachowane
fundamenty odkryto w pobliżu.
Pierwsza
historyczna
wzmianka
o „London Stone” pojawia się dopiero
w 1189 r. Wtedy zapisano, że pierwszy
burmistrz Londynu zamieszka) w domu
znajdującym się obok kamienia. Być mo
że dlatego później pojawiały się suge
stie, że kamień może być ostatnim za
chowanym fragmentem domu włodarza
miasta. Związki pomiędzy kamieniem
i kolejnymi burmistrzami Londynu sięga
ją jeszcze głębiej. Moc kamienia często
wspierała autorytet władzy, przy nim od
czytywano dekrety, a być może dokony
wano też inauguracji kolejnych kadencji.
Podczas rewolty chłopskiej w 1450 r.
dwukrotne uderzenie mieczem o kamień
było symbolicznym wyrazem opanowa
nia Londynu.
W XVI w. już tylko niewielki fragment ka
mienia był widoczny, całą resztę kryta zie
mia. Z czasem wystająca część zaczęta
przeszkadzać na coraz bardziej zatłoczo
nych londyńskich ulicach. Zdecydowano
więc, aby go umie
ścić w ścianie po
bliskiego kościoła
St. Swithen’a. Po
został tam do wy
buchu drugiej woj
ny światowej, kiedy
to kościół uległ
zniszczeniu. Ruinę
rozebrano dopiero
w 1962 r. i wtedy
„London Stone” zna
lazł swoje obecne
miejsce, wmuro
wany w ścianę jed
nego z biurowców.
Dziś raczej nie
wielki, o wymiarach
nieprzekraczających 1 m, „London
Stone” trwa jako
wspomnienie mi
nionego
świata.
Czy jest pozo
stałością jednego z wielu podobnych kamieni, któ- I
re w średniowieczu wyznaczały ważne w
punkty? A może rzeczywiście jest to
1
ten jeden jedyny „kamień przeznaczenia”, którego trwanie jest
gwarantem pomyślności londyńskiej metropolii? Tego
pewno nie dowiemy się już
wwf/t
nigdy.

Zfc

Paweł Kubisztal
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Nie tylko Jeziorna
dy mowa o zabytkach papier
wełnianych; używano też domieszek
nictwa, przychodzi nam na
pochodzenia drzewnego, „rogóżki”
myśl Jeziorna lub Duszniki.
(łyka lipowego) bądź słomy, wątpliwe,
Nie zawsze uświadamiamy sobie,byżedodawano włókien jedwabiu (obec
nych we współczesnych amerykań
na dawnych ziemiach polskich istnia
skich banknotach dolarowych), który
ły setki zakładów ręcznej produkcji
wprawdzie wydatnie poprawia jakość
papieru. Na samym Mazowszu
papieru, ale z powodu wysokiej ceny
w pierwszej połowie XIX w. funkcjo
nowało jeszcze około dwudziestu pa
nie mógł być powszechnie stosowany.
W XVIII i XIX w. papiernie po
pierni, dziś, poza Jeziorną, pozostały
po nich zaledwie nieliczne ślady.
wstawały najczęściej z inicjatywy rządu
bądź magnatów, czasem średniej
Pierwsze papiernie pojawiły się
szlachty, wreszcie - operatywnych pa
w Polsce u schyłku XV w., a sto lat
później w obrębie Rzeczypospolitej
pierników, którzy brali w dzierżawę
działało ich już pięćdziesiąt. Zakłada
rządowe osady młyńskie. Tak właśnie
postąpił Wacław Thraumer, papiernik
no je nad rzekami - woda służyła nie
tylko do poruszania urządzeń, ale była
pracujący w Boczkach Zarzecznych
też potrzebna, i to w dużych ilościach,
koło Głowna (niedaleko Łowicza), wsi
niemal na wszystkich etapach produk
położonej nad Mrogą, należącej do
Kazimierza Bromirskiego. W 1825 r.
cji papieru. Jakość wody rzutowała na
po kilku latach „praktyki” w papierni
trwałość papieru - powinna być nieprzeciążona mineralnie i wolna od
w Boczkach Thraumer wydzierżawił
obecności żelaza (żelazo, utleniając się,
od ekonomii Dmosin nieczynny młyn
powoduje szybkie żółknięcie papieru).
zbożowy w osadzie Sopel, wchodzącej
Półprodukt - masę papierniczą - uzy
w skład gruntów skarbowych, a odda
skiwano głównie z tzw. surowców dłulonej o 4 km w górę rzeki. Wkrótce
gowłóknistych: szmat lnianych i ba
nowy dzierżawca wzniósł kilka budyn
ków niezbędnych, jako zaplecze loka
lowe, do produkcji papieru. Urządził
w nich szmaciarnię, klejarnię, suszar
nię, magazyn gotowego papieru, nie
zapomniano o pomieszczeniu na sprzęt
przeciwpożarowy. Niebawem stanął
również dwór Thraumera i domy ro
botników zatrudnionych w papierni.
Niestety, z pożogi pierwszej wojny
światowej ocalał jedynie spichlerz
z 1844 r., będący magazynem surowca.
Jest to budynek murowany, trzykondy
gnacyjny, o planie prostokąta. Małe
okienka przez cały rok zapewniały od
powiednią wentylację, a szeroka brama
pozwalała na wjazd wozów wypełnio
nych surowcem. Trudno dziś odtwo
rzyć wygląd pozostałych budynków
i rozlokowanie urządzeń. Zakład był
zapewne wyposażony w młynki do
mielenia szmat, prasy, drewniane ka
dzie, „lasy”, czyli drewniane kratowni
ce do suszenia papieru, i oczywiście si
ta czerpalne. Te ostatnie - prostokątne
ramki wypełnione płaszczyzną utkaną
z gęsto równolegle przebiegających
„żeber”, czyli drutów, na których po
zaczerpnięciu z kadzi wypełnionej rozczynem masy papierowej pozostawała
warstwa, która schnąc spilśniała się,
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tworząc arkusz papieru - stanowiły bo
daj najważniejszy sprzęt każdej papier
ni. Obsługa sit wymagała niezwykłej
zręczności (czerpaczem nie mogła być
osoba po kontuzji ręki), aby otrzymać
jednolitą grubość arkusza papieru.
W przeźroczu każdego papieru ręcznie
czerpanego widoczny jest przebieg
kres (drutów konstrukcyjnych sita,
przebiegających pionowo), żebrowania
(drutów poziomych), jak również fili
gran - znak odbity dzięki zapleceniu
na żebrowaniu drucianego emblematu,
sprawiającego, że papier w tym miej
scu był cieńszy.
To właśnie filigrany umożliwiają
oszacowanie skali produkcji dawnych
papierni. Wahała się ona od kilkuset
do kilku tysięcy ryz (500 arkuszy)
rocznie; można ją pośrednio określić,
uwzględniając obecność papieru
oznaczonego filigranem danej papier
ni w poszczególnych archiwach ko
ścielnych, miejskich czy prywatnych.
Filigran nie tylko pełnił funkcję iden
tyfikacyjną producenta (jak dzisiejsze
logo firmy), ale także wskazywał na
przeznaczenie papieru. Były zatem
papiery konceptowe - z filigranem ry
by (stąd zwane też karpiowymi),
pocztowe - z rogiem, drukowe - z ko
roną, regestrowe - z krzyżem, a także
sygnowane filigranami literowymi.
Papier produkowany był nie tylko dla
potrzeb oficyn wydawniczych, ale też
dla osób prywatnych, urzędów, biur,
kancelarii parafialnych i prawniczych,
a także różnych zakładów przemysło
wych (papier pakowy, tektura).
Spore dochody z przedsiębiorstwa
Thraumer inwestował nie w rozwój
firmy, lecz w zakup majątków ziem
skich - może przeczuwając zmierzch
epoki ręcznego wytwarzania papieru,
obawiał się ryzyka wprowadzenia
kosztownych maszyn papierniczych.
Papiernia funkcjonowała w latach
1825-1865, a zatem jeszcze przez 10
lat po śmierci swego założyciela, póź-
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I. 2. Budynek dawnej
szmaciarni w Soplu
z 2002 r. (1)
oraz data budowy
i inicjały papiernika
nad wejściem (2)

3. Młyn z Bolimowa
4. Filigran „głowa”
(profil cara Mikołaja I),
1846 r., na papierze
wyrabianym w Soplu
przez Wacława
Thraumera
(inicjały „WT”) (według:
J. Siniarska-Czaplicka,
Znaki wodne papierni
Mazowsza 1750-1850,
Łódź 1960, nr 54)
(zdjęcia:
Witold P Glinkowski)

niej przekształcona została w zakład
włókienniczy. W drugiej połowie XIX
w. papier z Sopla szybko przegrał
konkurencję z produkcją maszynową.
Mozolny i wieloetapowy proces
produkcji papieru rzutował, co oczy
wiste, na jego cenę (Petrarka miał z te
go powodu spisywać swe koncepty ną
skórzanym ubraniu, a w Polsce w XVI
w. za ryzę papieru trzeba było zapłacić
aż 1 zip.). I chociaż w XIX w. papier
nie był już artykułem ekskluzywnym,
to jego produkcja wciąż przynosić
musiała znaczne zyski, skoro Thraumer po trzydziestu latach działalności
w Soplu uposażył swych trzech synów
majątkami ziemskimi, a obie jego cór
ki wniosły swym przyszłym mężom-przemysłowcom pokaźne wiana.
Podobnie jak w Soplu, nie istnieje
już osiemnastowieczna papiernia w Bo
limowie pod Łowiczem. Prawdopo
dobnie na jej miejscu wzniesiono około
1899 r. budynek młyna zbożowego,
który, choć już nieużywany, przetrwał
do dziś. U schyłku XVIII w. papiernia
bolimowska zatrudniała „magistra”,
dwóch czeladników i dwóch pomocni

ków, produkując 10 ryz dziennie. Prócz
pomieszczenia, w którym wyrabiano
papier, mieściła się tu komora na sita
czerpalne, kuchnia klejarska, przestron
ne strychy do suszenia papieru oraz tak jak w Soplu - „chuściarnia”, czyli
magazyn szmat. Szmaty pławiono
w obszernych kadziach, by je uwolnić
od zanieczyszczeń i przygotować do
rozwłóknienia w „wilkach” i zmielenia.
Temu ostatniemu służyły specjalne
młynki, najczęściej holendry, pozwala
jące na przygotowanie masy papierni
czej o parametrach niezbędnych do wy
tworzenia papieru o zakładanej grama
turze i gatunku.

Zastosowanie maszyn papierni
czych w dużych zakładach (Jeziorna 1836 r., Soczewka - 1844 r., Pabiani
ce - 1864 r.) doprowadziło do wyeli
minowania ręcznych czerpalni, któ
rych jeszcze w 1830 r. było na zie
miach polskich około 130. Od połowy
XIX w. zaczęła zanikać sztuka ręczne
go czerpania papieru, a młyńskie ko
ła wodne poddane zostały adaptacji
dla potrzeb młynarstwa (rzadziej dla
produkcji włókienniczej). I nic dziw
nego, że dziś słowo „młyn” kojarzy się
już tylko z produkcją... mąki.
Witold P. Glinkowski

UWAGA!!!

Przypominamy, że nakładem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
ukazała się w 2002 r. książka

Kultura miejska w Królestwie Polskim 1815-1875.
Warszawa-Kalisz-Lublin-Piock.
Autorzy kreślą historyczną panoramę tych miast,
analizując sztuki plastyczne, teatr, muzykę i architekturę
oraz prezentując kronikę wydarzeń.
Książkę można nabyć za zaliczeniem pocztowym
lub przesyłając kwotę 55,00 zł
(łącznie z kosztami przesyłki!) na konto:
BPH PBK S. A. Warszawa 75 1060 0076 0000 4010 2000 5664
Kultura miejska w Królestwie Polskim 1815-1875.
Warszawa-Kalisz-Lublin-Plock, praca zbiorowa pod red. Anny Drexler,
350 str., 255 II., format: 24x31 cm, cena 55,00 zl.
wyd.: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, ul. Piękna 44a, 00-672 Warszawa,
tel. (022) 629 62 26, tel./fax (022) 622 46 74,
www.zabytki-tonz.pl; e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2003

I

Fabryczna 10: wstęp wzbroniony!
słoneczne, gorące popołudnie
w Organice-Benzyl!”, „Chlor tylko z jed
nej beczki mógł spowodować śmierć ca
21 maja 1986 r. niebo nad
Skarżyskiem-Kamienną pokry
łego Skarżyska...” alarmowała lokalna
prasa następnego ranka
ły czarne chmury. Ciemny obłok,i ogólnopolska
wi
doczny z daleka w okolicznych wsiach
po pożarze...
Historia fabrycznego zespołu sięga
i miasteczkach, rósł w szybkim tempie
roku 1897, kiedy to Jan Witwicki, wła
i przesuwał się znad najstarszej części
ściciel produkującej na potrzeby „Polski
miasta - Dolnej Kamiennej, w stronę po
i Cesarstwa”, nowoczesnej Odlewni
łożonego na zachodzie lasu. Ludzie wy
Żeliwa i Emalierni „Kamienna”, założył
chodzili przed domy, podnosili głowy
Towarzystwo Akcyjne „Skarżysko”.
i przecierali oczy - w powietrzu unosił
się gryzący dym i charakterystyczny, roz
Przy finansowej pomocy akcjonariuszy,
ten wykształcony na uniwersytecie
poznawany przez wszystkich skarżyszw Liege inżynier, wybudował przy
czan, słodkawy zapach...
obecnej ul. Fabrycznej 10 „Hutę Skar
Był to największy i najgroźniejszy
żysko”, późniejszy „Benzyl”. Działający
wybuch w historii Zakładów Przemysłu
Chemicznego
„Organika-Benzyl”
początkowo jako wielki piec i stalownia
zakład przekształcono potem na odlew
w Skarżysku, zwanych popularnie
nię żeliwa i stali, produkującą maszyny
„Olejkami”. Łatwopalne substancje
i narzędzia rolnicze, a następnie rozjaz
i materiały poprodukcyjne, nieprawi
dłowo składowane, kilkakrotnie zatru
dy kolejowe.
wały - w przenośni i dosłownie - życie
Gdy patrzymy na zamieszczone obok
zdjęcie, odnosimy wrażenie, że wśród łąk
mieszkańców grodu nad Kamienną.
nad kanałem rzeki Kamiennej powstało
Wybuch w 1986 r., spowodowany so
założenie: klasztor i dzwonnica - kampaczewkowym zapaleniem promieniami
słonecznymi szklanego pojemnika, za
nula, rodem z włoskiego średniowiecza.
Skojarzenie wywołane przez takie ujęcie
wierającego łatwopalny toluen, mógł
zespołu na fotografii nie jest do końca
spowodować katastrofę, której rozmia
przypadkowe. Budynki z Fabrycznej na
ry trudno sobie wyobrazić: zaledwie
3 m od źródła ognia stało 20 niezabez
wiązywały do form stylowych z ubie
pieczonych beczek wypełnionych chlo
głych wieków, form historycznych.
Przypomnijmy, że w architekturze
rem! „W Skarżysku-Kamiennej znajduje
się bomba o nazwie Zakłady Chemiczne
XIX w. czerpanie z form stylów czasów
minionych było powszechną tendencją.
Organika-Benzyl", „Ogłoszono alarm
dla całego województwa!”, „Doskonale
Zjawisko to określa się mianem histowiemy, co może oznaczać rozwój ognia
ryzmu. Poszukiwanie artystycznych in

W
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spiracji w sztuce dawnych epok nie by
ło samo w sobie zjawiskiem nowym,
występowało wielokrotnie w minio
nych stuleciach, jednak dopiero wiek
XIX, wraz z niezwykle dynamicznym
rozwojem nauk historycznych, przy
niósł w pełni świadome korzystanie
z dorobku dawno nieżyjących twórców,
z repertuaru wcześniej wykształconych
form stylowych. Teoretycznym podło
żem historyzmu w architekturze były
myśli architektów i estetyków pierwszej
połowy XIX w., m.in. Jeana-Nicolasa-Louisa Duranda (Pre'cis des leęons d’ar
chitecture, 1802-1805) i Cesara Dały
(1809-1894), którzy deklarowali plura
lizm wszystkich stylów, a w swoich teo
riach i realizacjach „wykorzystywali hi
storię na rzecz współczesnej architektu
ry”. W XIX w. nawet od budynku prze
mysłowego oczekiwano wyraźnej for
macji stylowej bądź choćby tylko gestu
w stronę sztuki. Powstawały fabryki-zamki, fabryki-pałace, w których ar
chitektoniczny detal traktowano niemal
z takim samym pietyzmem, jak w sytu
owanych zazwyczaj nieopodal siedzi
bach właścicieli. Jednocześnie od po
czątku preferowano pewne style, które
w sposób szczególny miały nadawać się
do zastosowania w obiektach przemy
słowych. Najczęściej były to nawiązania
bądź bezpośrednie cytaty z architektury
średniowiecza: romanizmu, gotyku czy
początków renesansu. W wypadku tego
ostatniego najchętniej czerpano z form
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architektury włoskich rezydencji miej
skich, których elewacje podzielone pa
sami zamkniętych półkoliście okien do
skonale sprawdzały się w fabrycznych
halach i dały początek tzw. Rundbogenstil, stylowi wykształconemu około
1840 r. w Niemczech (w Polsce określa
nego mianem stylu arkadowego).
Dawną „Hutę Skarżysko” uznać
można za wzorcowy przykład obiektu

1. Najważniejsze budynki zespołu
fabrycznego
2. Jedna z hal fabrycznych
3. Wieża gichtociągowa i budynek
administracyjny
(zdjęcia: Katarzyna Komar)

przemysłowego doby historyzmu. Style
historyczne - romański, gotycki i rene
sansowy - użyczyły swych form poszcze
gólnym budynkom zespołu, na który
składają się: wieża gichtociągowa (wieża
wyciągowa do transportu wsadu wielko
piecowego), hale fabryczne i budynki
administracyjne. Wszystkie obiekty zgru
powano wokół czworobocznego dzie
dzińca. Niewątpliwie najcenniejszym
elementem zespołu jest wieża gichtocią
gowa, przypominająca kampanulę albo
wieżę obronnego zamku (okna przywo
dzą na myśl dawne otwory strzelnicze).
Zbudowana została na planie kwadratu
i podciągnięta w górę na wysokość aż
czterech (nie licząc wysokiego przyzie
mia) kondygnacji. Każdą z elewacji na
poszczególnych kondygnacjach uposa
żono w pojedyncze bądź podwójne, za
mknięte pełnym lukiem (nawiązanie do
romanizmu) okno. Wieżę wieńczy neo
gotycki krenelaż. Z kolei dwudzialowy
budynek hal, przekrytych dwuspadowy
mi dachami i wspartych na stalowych
konstrukcjach, to ukłon w stronę sztuki
romańskiej (lub też wczesnorenesansowych form włoskich palazzo, a co za tym
idzie Rundbogenstilu), głównie za spra
wą wysokich, zamkniętych półkoliście
okien i blend, które rozczłonkowują ele
wacje. Pozostałe budynki potraktowano
już mniej dekoracyjnie, nie zaniedbując
jednak drobnych szczegółów (jak okulusy - okrągłe okna czy półkoliste za
mknięcia otworów wejściowych), dzięki
którym tzw. mała hala czy budynki ad
ministracyjne korespondują z pozostałą
częścią zespołu.
Lata powojenne - to całkiem nowy
rozdział w historii obiektu. Zmienił się

nie tylko jego właściciel, ale też - po
prawie stuletniej tradycji związanej
z wytopem i odlewem żeliwa i stali budynki z ulicy Fabrycznej otworzyły
swe pomieszczenia dla produkcji che
micznej. Zakłady Chemiczne „Organika-Benzyl” stały się jedynymi w kraju
wytwarzającymi chloropochodne tolu
enu, wykorzystywane w przemyśle far
maceutycznym i kosmetycznym. Roz
poczęto produkcję uciążliwą dla środo
wiska i niebezpieczną dla zdrowia oraz
życia ludzi. Siłą rzeczy starano się tę
najgroźniejszą linię produkcyjną zakła
du utrzymywać we względnej tajemni
cy. To, jakim zagrożeniem była dla
mieszkańców Skarżyska i okolic, wy
chodziło na jaw przy okazji kolejnych
wybuchów.
Dziś grożąca katastrofą produkcja
w „Benzylu” należy do historii. Zakła
dy - jak setki innych na przełomie lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych
XX w. - nie wytrzymały próby prze
kształceń gospodarki tego okresu.
„Benzyl” nie przestał jednak straszyć tym razem przeraża pustymi oczodoła
mi górującej nad całym zespołem i wi
docznej z najdalszych punktów miasta
wieży gichtociągowej i klekotaniem
drzwi, które tkwią w zawiasach starych
budynków oznaczonych tablicami
o groźnie brzmiących nazwach: Wy
dział Związków Hydroksyloaminy,
Wydział Produkcji Mydła i Past. Po fa
brycznym dziedzińcu wiatr przetacza
potłuczone probówki i menzurki.
W pustych pomieszczeniach można
jeszcze znaleźć szklane naczynia wypeł
nione kolorowymi i wydzielającymi
ostre zapachy płynami. Fruwają niewy
korzystane etykiety na pojemniki
z chemikaliami, a wiatr kartkuje porzu
cone grube księgi dokumentacji proce
sów produkcji - dziś już dla nikogo nie
będącej tajemnicą. Spacer pomiędzy
starymi zabudowaniami nie należy do
łatwych: jeśli ktoś zdecyduje się na od
wiedzenie i posmakowanie tego ponu
rego miejsca, musi uważnie patrzeć
pod nogi - pofabryczny dziedziniec
podziurawiony jest gęsto otworami
włazów pozostałymi po podziemnych
zbiornikach na chemikalia. Odnosimy
wrażenie, że fabrykę opuszczono na
gle, w pośpiechu i przy braku czasu na
pozostawienie porządku i zamknięcie
niedokończonych spraw. Nad całym
terenem wciąż unosi się ten sam słodkawy zapach „olejków”...
Katarzyna Komar

Autorka dziękuje Marcinowi Medyńskiemu za po
moc w uzyskaniu materiałów archiwalnych.
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Ożarowie w woj. mazowiec
kim znajduje się dwór, po
chodzący z drugiej połowy
XVIII w., który wybudowany
dla Władysława Bartochowskiego
herbu Rola. Dwór ten stanowi znako
mity przykład budownictwa rezydencjonalnego; od 1981 r. mieści się
w nim Muzeum Wnętrz Dworskich.
Dwór, usytuowany na niewielkim
wzniesieniu, otoczony parkiem, jest
budynkiem parterowym z poddaszem.
Głównym budulcem wykorzystanym
do jego budowy było drewno modrze
wiowe, tylko podmurówka jest ceglano-kamienna. Fundament ma kształt
prostokąta zbliżonego do kwadratu.
Korpus nakryty jest czterospadowym
dachem polskim łamanym, pokrytym
gontem, dwa razy wyższym od wyso
kości zrębu. Dwa okienka na podda
szu okala późnobarokowa wystawka.
Dwór ma cztery narożne alkierze,
zdobione baniastymi kopułami z paz
durem. We wnętrzu, we wszystkich
pomieszczeniach zastosowano drew
niane stropy z potężnymi belkami. Na
centralnej belce stropu sali jadalnej,
we wklęsłej kwadratowej płaszczyźnie
znajduje się rzeźbiony napis wskazują
cy na czas ukończenia budowy dworu
- LR 30 AUGUST ANNO 1757. We
wszystkich pomieszczeniach widoczna
jest barokowa estetyka wnętrza.

W
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został

1.2. Dwór w Ożarowie od strony podjazdu (1) i od strony parku (2)
3.4.5. Fragmenty wnętrz dworsirich: salonu (3), jadalni (4), gabinetu (5)

Świadczą o tym szerokie gzymsy nadproży i nadokienników, zwieńczenie
kominka w salonie oraz parkiety uło
żone w kwadratowe płyty intarsjowane wzorami geometrycznymi.
Właściciele dworu - przedstawicie
le rodziny Bartochowskich pełnili roz
maite funkcje państwowe, wojskowe
i duchowne. Niektórzy z nich potrafi

li pogodzić prowadzenie spraw mająt
kowych z pełnionymi funkcjami pu
blicznymi, niektórzy posiadane fol
warki często wypuszczali w dzierżawę,
nie osiągając z nich odpowiednich do
chodów. W końcu XIX w. dwór wraz
z majątkiem został sprzedany Wikto
rowi Maręż, a następnym jego właści
cielem był Niemiec, Henryk Meske.

Z WIZYTĄ W MUZEUM

Do końca drugiej wojny światowej
dwór pozostawał w rękach niemiec
kich. Po zakończeniu działań wojen
nych i przeprowadzeniu parcelacji
majątku budynek dworski wykorzy
stywany był do różnych celów przez
użytkowników gminnych i państwo
wych. Dewastacja obiektu przez ko

lejnych użytkowników i niezbyt uda
ne próby konserwacji prowadzone
w latach 1970-1975 spowodowały
nieomal całkowite jego zniszczenie.
W latach 1977-1981 Pracownia Kon
serwacji Zabytków w Łodzi wykonała
prace, których efektem była całkowi
ta odbudowa zrujnowanego dworu.

Odbudowany dwór w Ożarowie
przeznaczony został na Muzeum
Wnętrz Dworskich, jako Oddział
Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Stwo
rzyło to dla zabytku niepowtarzalną
szansę na jego dalsze przetrwanie.
Dwór wyposażony został w cenne
eksponaty, a jego przestrzeń muze-

STO LAT MUZEUM DIECEZJALNEGO W PŁOCKU
uzeum Diecezjalne w Płocku powstało
w 1903 r. z inicjatywy ks. Antoniego
Nowowiejskiego, późniejszego biskupa
płockiego. Gdy na początku XX w. przepro
wadzano prace przy przebudowie i restau
racji katedry, wówczas zrodziła się myśl, by
dla tych przedmiotów, które zostały wycofa
ne z kultu, wybudować specjalny budynek,
w którym można byłoby je przechowywać
i udostępniać zwiedzającym. Architekt Ste
fan Szyller, prowadzący prace przy kate
drze, zaprojektował obiekt, który stał się za
czątkiem Muzeum Diecezjalnego w Płocku.
W latach 1929-1930 muzeum przebudowa
no i nadano mu taki kształt, jaki istnieje do
chwili obecnej.
Cele i zadania muzeum zostały określo
ne statutem podpisanym 10 kwietnia 1928 r.
przez ks. Piotra Bornińskiego, prepozyta
Kapituły Katedralnej. Art. II statutu określa,
iż „celem Muzeum jest gromadzenie, prze
chowywanie i konserwacja wszystkiego, co
ma wartość muzealną, a przede wszystkim,

M

tych zabytków i dziel sztuki, które są związa
ne z życiem diecezji ptockiej..."
W ciągu stu lat istnienia płockiego mu
zeum zgromadzono ponad 12 tys. obiek
tów, które podzielono na trzy zasadnicze
grupy: sztukę - obejmującą rzeźbę, malar
stwo, tkaniny, ztotnictwo i wyroby metalowe,
meble, ceramikę i szkło, rzemiosło arty
styczne; historię w szerokim znaczeniu obejmującą prehistorię, rękopisy, numizma
tykę, sfragistykę, militaria i rzemiosło użytko
we; biologię, obejmującą peleontologię i an
tropologię. Zbiory pochodzą ze skarbca ka
tedralnego, z kościołów diecezji płockiej
oraz z darowizn.
Każdego roku muzeum odwiedza blisko
10 tys. gości z kraju i zagranicy. Już 9 stycz
nia 1904 r. zbiory muzealne oglądał Henryk
Sienkiewicz, który w księdze pamiątkowej
dokonał następującego wpisu: „Kościół jest
stróżem przeszłości, piastunem teraźniej
szości i siewcą przyszłości". 27 września
1918 r. gościem byt Achilles Ratti, wizytator

apostolski, późniejszy papież Pius IX. Gość
mi byli także biskupi, przedstawiciele rządu,
różnych organizacji krajowych i zagranicz
nych. Dość dużą grupę zwiedzających sta
nowią dzieci i młodzież, dla których prowa
dzone są lekcje muzealne.
Do jubileuszu 100-lecia płockiego Mu
zeum Diecezjalnego, który obchodzimy
w bieżącym roku, przygotowywaliśmy się
przez ostatnie dziesięć lat. Przeprowadzili
śmy remont generalny budynku, zorganizo
waliśmy pracownię konserwatorską i archi
wum oraz przystąpiliśmy do komputerowej
inwentaryzacji zabytków. Jubileusz chcemy
upamiętnić otwarciem nowego działu
- „skarbca muzealnego1’, sesją naukową
zorganizowaną wspólnie z Wojewódzkim
Oddziałem Służby Ochrony Zabytków - De
legaturą w Płocku, wystawami prezentują
cymi historię i kształtowanie się naszych
zbiorów oraz tablicą upamiętniającą spon
sorów i ofiarodawców muzeum.
ks. Bronisław Gwiazda
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alna obejmuje salon, buduar, pokój
myśliwski, gabinet, salę jadalną, al
kowę pani domu, pokoik dziewczę
cy. Przestrzeń tę wypełniają późnobarokowe meble, szafy gdańskie,
komody, rzadko spotykana skrzynia
z herbami Kościesza i Bończa, obra
zy, pasy kontuszowe, zbiór broni
myśliwskiej, bibeloty, archiwalne
zdjęcia fotograficzne, ręcznie pisane
dworskie księgi rachunkowe oraz
liczne przedmioty codziennego
użytku.
Muzeum jest obiektem żywym.
W jego wnętrzach odbywają się od
czyty, wieczory literacko-muzyczne,
koncerty, recitale i spotkania nauko
we oraz imprezy okolicznościowe,
jak np. uroczysta Wigilia z opłatkiem.
Każdemu, kto odwiedzi Muzeum
w Ożarowie - a zwiedzających jest
bardzo dużo - pozostaje w pamięci
niepowtarzalna atmosfera dawnego
domu szlacheckiego z jego obyczajo
wością i kulturą.
6.7. Pokój myśliwski (6) i alkowa (7)

(zdjęcia: Jerzy Jan Doliński)

Jerzy Jan Doliński
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rynek sztuki dawnej i współczesnej

______
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Aktualne informacje o polskim i światowym
rynku sztuki i antyków:

notowania, aukcje, oferty antykwariatów i galerii
Kolekcjonerstwo:

malarstwo, antyki, rzemiosło artystyczne, fotografia
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sztuka dawna i współczesna, wystawy, wernisaże,
wydawnictwa
Ponadto stałe rubryki:

prawo, antyki i pieniądze, korespondencje ze świata, genealogia i heraldyka
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*F Budowniczowie
fortepianów w Kaliszu
alisz należał w przeszło
ści i należy także dziś
do głównych ośrodków
produkcji fortepianów na
miach polskich. Zasłynął z kil
ku znakomitych rodów bu
downiczych
instrumentów
muzycznych, które zajęły wy
soką pozycję w dziejach pol
skiego
instrumentarstwa.
Większość tych budowniczych
była pochodzenia niemieckie
go. Przybywali oni do Kalisza
jako osadnicy, zakładali tu
warsztaty, fabryki i szybko po
lonizowali się. Kolonizacji ob
cych przybyszów sprzyjała
ówczesna polityka władz Kró
lestwa Kongresowego.
W historii kaliskiego prze
mysłu fortepianowego można
wyodrębnić trzy główne etapy:
do pierwszej wojny światowej,
lata międzywojenne, lata po
drugiej wojnie światowej. Już
w 1781 r. budował w Kaliszu
klawikordy, klawesyny, organy
i fortepiany przybyły z Berlina
Jan Bogusław (Johann Got
tlieb) Petera, notowany po
1800 r. w Poznaniu. W pierw
szych latach XIX w. źródła ar
chiwalne wymieniają kilku
„orgarmistrzów” i budowni
czych instrumentów muzycz
nych, niewykluczone, że forte
pianów. Należeli do nich m.in.
urodzony w Hamburgu Fryde
ryk Griineberg, odnotowany
w Kaliszu w latach 1808-1814
czy „majster kunsztu instru
mentów” August Scheel.
Pierwszym bardziej znanym
kaliskim budowniczym forte
pianów, którego instrumenty
zachowały się do dzisiaj, był
Jerzy (Georg) Lindemann
(urodził się około 1792 r.
w Księstwie Hessen-Kassel,
a zmarł w 1849 r. w Kaliszu),
działający już w latach dwu
dziestych XIX w. Opublikowa
ny w 1845 r. w ukazującej się
w Warszawie „Gazecie Han
dlowej i Przemysłowej” (nr 35)
opis Kalisza przynosi kilka cie

K

kawych informacji dotyczą
cych wytwórni Lindemanna:
„Nze ma domu [w Kaliszu] że
zie
by nie było jednego, a czasem
i kilku fortepianów; najwięcej
pochodzi z fabryki tutejszej
Lindemanna
kupno ich
jest bowiem ułatwione z powo
du, iż nabywca posiadający za
ufanie nie płaci razem ale rata
mi. Cena zwyczajna fortepia
nów mahoniowych jest około
75 dukatów, jednakże powierz
chowność ich nie odznacza się
tą wytworną elegancją, tymi
rzeźbami w stylu odrodzenia,
co przydają tyle ozdoby forte
pianom warszawskim. Zalecają
się one atoli mocą, są dobrze
zbudowane, trzymają strój (...).

1. Arnold Fibiger

zmarł po 1862 r.), następnie
pojawił się Fryderyk Hintz
(urodził się około 1809 r.
w Prusach, zmarł w 1890 r.

W 1878 r. pojawiły się
pierwsze instrumenty Arnolda
Fibigera, którego wytwórnia
stała się wkrótce największą fa
bryką fortepianów nie tylko
w Kaliszu, ale w całym Króle
stwie Polskim. Gustaw Arnold
Fibiger (urodził się w 1847 r.
w Kaliszu, zmarł w 1915 r.
w Warszawie) był synem kali
skiego majstra stolarskiego Ka
rola Gottloba (urodził się około
1808 r., zmarł w 1858 r. w Ka
liszu), który opuścił rodzinne
strony na Śląsku i osiedlił się
w stolicy guberni kaliskiej; ów
czesna polityka władz Króle
stwa Polskiego sprzyjała osie
dlaniu się tu zagranicznych rze
mieślników, fabrykantów i in

2. Tabliczki firmowe fortepianów i pianin kaliskich wytwórni

Fortepiany Lindemanna zyska
ły od lat kilku wielką wziętość,
w dalekie okolice a niekiedy
i do Warszawy zamawiane by
wają i wyrabiają ich tu rocznie
przeszło trzydzieści”.
W latach trzydziestych
i czterdziestych XIX w. obok
Lindemanna działał w Kaliszu
także Karol Griinberg (urodził
się około 1796 r. w Saksonii,
a zmarł w 1853 r. w Ogrodach
koło Kalisza) - organmistrz,
fortepianmistrz i mechanik.
W 1847 r. kaliskie wytwórnie
wyprodukowały 14 fortepia
nów. W latach czterdziestych
do wymienionych organmistrzów dołączył Fryderyk Glandt
(urodził się około 1802 r.,

w Kaliszu), o którym mamy
więcej informacji, a także za
chowało się kilka jego fortepia
nów. Przed pojawieniem się in
strumentów Arnolda Fibigera,
kaliskiego potentata w fortepia
nowej branży, fortepiany Hintza byty najpopularniejszymi in
strumentami w Kaliszu i okoli
cy. Uzyskały pochlebne opinie
zawodowych muzyków, jak np.
w 1857 r. list pochwalny Waw
rzyńca Kellermanna, nadwor
nego wiolonczelisty króla Da
nii, za wypożyczone fortepiany
na koncerty. W 1884 r. Hintz
rozpoczął budowę także „harmonji nożnych” i „melodykonów”, robionych na wzór fran
cuskich fisharmonii Debaina.

nych przedsiębiorców. To wła
śnie Gustaw Arnold Fibiger
(tzw. I) założył w 1873 r. w Ka
liszu skromny początkowo
warsztat naprawy fortepianów,
a pięć lat później rozpoczął pro
dukcję własnych instrumentów
sygnowanych Arnold Fibiger.
Podobnie jak w pierwszej poło
wie XIX w., począwszy od
1878 r. w Kaliszu konkurowały
ze sobą także dwie wytwórnie:
Fryderyka Hintza i Arnolda Fi
bigera, a od 1887 r. trzecia Teodora Bettinga (urodził się
w 1827 r. w Emmerich, zmarł
w 1892 r. w Kaliszu, zięć Fry
deryka Glandta). Równoczesna
działalność trzech kaliskich fa
bryk fortepianów trwała do
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1890 r., kiedy to zmarł Fryde
ryk Hintz. Od 1899 r., kiedy
bratankowie Gustawa Arnolda
Fibigera I - Karol Otton Fibiger
(1872-1942) i Aleksander
Oskar Fibiger (ok. 1873-1935)
- założyli własną wytwórnię
pod nazwą „K. i A. Fibiger”
(zwaną też „Apollo”), przemysł
fortepianowy Kalisza reprezen
towały ponownie trzy fabryki.
Ten stan rzeczy utrzymał się do
wybuchu pierwszej wojny świa
towej.
W latach poprzedzających
wybuch wojny Kalisz był już
największym polskim ośrod
kiem przemysłu fortepianowe
go i wielkością produkcji wie
lokrotnie przewyższał Warsza
wę. Budowane wówczas in
strumenty były na ogół bogato
zdobione, utrzymane w rozma
itych stylach, jak np. secesyj
nym, neobarokowym, rokoko,
empire, Ludwik XVI. Przodo
wała w tym zwłaszcza wytwór
nia Arnolda Fibigera, znaczną
część produkcji wysyłając na
eksport, głównie do Rosji. Jej
przedstawicielstwa handlowe
znajdowały się m.in. w Mo
skwie, Petersburgu, Taszkien
cie, a nawet we Władywostoku. Obraz kaliskiego przemy
słu fortepianowego uzupełnia
ła wytwórnia klawiatur, od
1902 r. należąca do rodziny Elblów (założyciel Konrad Georg
Elbl, urodzony około 1859 r.
w Nikolsdorfie koło Wiednia,
zmarły w 1920 r. w Kaliszu)
oraz odlewnia ram żeliwnych
do fortepianów i pianin, której
właścicielem był brat Gustawa
Arnolda I - Rudolf Otton Fibi
ger (1852-1919).
Po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości w Kaliszu dzia
łały dwie fabryki należące do
Fibigerów; rodzina Bettingów,
po zniszczeniu zakładu w czasie
wojny, przeniosła się do Leszna
i założyła tam nową fabrykę.
Obie wytwórnie Fibigerów
produkowały instrumenty do
czasu wybuchu drugiej wojny
światowej, prowadząc ze sobą
ostrą walkę konkurencyjną, nie
zawsze opartą na zdrowych za
sadach współzawodnictwa. Mi
mo bliskiego pokrewieństwa
właścicieli, na każdym kroku
podkreślano własną odrębność
i niezależność, np. w wydaw
nictwach reklamowych i ogło-

FABRYKA
FORTEPIANÓW.

PIANIN

I

ORGHELOinKONÓW

Fryderyka Hintz w Kaliszu,
ma zaszczyt podać do publicznej wiadomości, iż posiadając na składzie znaczny
wybór instrumentów własnego wyrobu, takowe jest w możności nawet mniej
zamożnym sprzedawać na dogodnych warunkach a to na spłat; po 4‘.
miesięcznie. Przyczem ma honor polecić nowość t. j. iiarmonjc no
żne lak zwane fisliamionje własnej fabrykacji zupełnie na wzór Deboina
paryzkich, które w zupełności zastąpić mogą małe organy po parafjach wiej
skich świątyń, a te również jestem w możności sprzedawać pod powyższeini
dogodnemi warunkami. Gwarancję 3-letnią fabryka moja udziela na instrunieuta tylko własnego wyrobu.
274-3-2
Fryderyk lllntz.

3

3. Reklama prasowa
wytwórni Fryderyka
Hintza, 1884 r.
4. Model fortepianu
Arnolda Fibigera,
ok. 1906 r.
5. Model pianina
Arnolda Fibigera,
ok. 1906 r.

Fortepian M 53. Styl „Rckoko".
Z drzewa :rzS7:-.:w-Widok wewnętrzny patrz forte;:sr .V, 2. -,r. ;F.

szeniach prasowych: „Ponieważ
istnieje firma o podobnym
brzmieniu, z którą nic wspólne
go nie mamy, więc dla uniknię
cia pomyłek prosimy dokładnie
adresować - Arnold Fibiger, ul.
Chopina 9”; „Prosimy nie iden
tyfikować firmy naszej z firmą
o podobnej nazwie i dokładnie
adresować - Bracia K. i A. Fibi
ger, ul. Polna". Po śmierci Gu
stawa Arnolda Fibigera I kie
rownictwo firmy objął jego syn
Gustaw Fibiger II (1881-1926).
Przed wybuchem drugiej wojny
światowej syn Gustawa II - Gu
staw Arnold Fibiger 111 (1912-1989) stał się współwłaścicie
lem firmy. Wytwórnia „Arnold
Fibiger” mogła poszczycić się
wieloma odznaczeniami i me
dalami, które otrzymała na wy
stawach przemysłowych, m.in.
Wielki Medal Złoty na wysta
wie w Paryżu w 1906 r. oraz
Grand Prix na wystawach w Pa
ryżu i Londynie w 1907. Po
pierwszej wojnie światowej
zdobyła m.in. złote medale na
Powszechnej Wystawie Krajo
wej w Poznaniu w 1929 r. oraz
na Wystawie Muzycznej w War
szawie w 1932.
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W okresie międzywojen
nym Kalisz pozostawał nadal
głównym ośrodkiem polskiego
przemysłu fortepianowego,
a firmę „Arnold Fibiger” zali
czano do największych i naj
lepszych wytwórni. Wiele su
rowców i materiałów do pro
dukcji musiała ona importo
wać, np. drewno na płyty re
zonansowe z Rumunii, drewno
na forniry - mahoń z Ameryki
Środkowej, palisander z Indii
i Brazylii, orzech z Kaukazu
i Ameryki Południowej. Z Nie
miec i Anglii sprowadzano
m.in. drut stalowy na struny.
Najważniejszym półfabryka
tem, który importowano
z Niemiec i Francji, były me
chanizmy (firmy Langer, Ren
ner, Schwander). Pozostałe
materiały i surowce pochodzi
ły z kraju, jak np. ramy żeliw
ne wytwarzane przez nadal ist
niejącą odlewnię Rudolfa Fibi
gera (prowadzoną przez wdo
wę po nim) czy drut miedziany
na struny basowe produkowa
ny na licencji przez firmę „Ka
bel Polski”. Fabryka „Bracia K.
i A. Fibiger” ustępowała znacz
nie konkurentom pod wzglę

dem wielkości produkcji oraz
popularności swych wyrobów,
lecz i jej instrumenty były wy
soko oceniane, zdobywały na
grody i pochlebne opinie wy
bitnych muzyków (np. zloty
medal w Poznaniu w 1929 r.
na Powszechnej Wystawie Kra
jowej i w 1932 na Wystawie
Muzycznej w Warszawie).
Wybuch drugiej wojny
światowej i okupacja hitlerow
ska zamknęły drugi etap
w dziejach kaliskiego przemy
słu muzycznego. Władze nie
mieckie przejęły obie fabryki,
a profil produkcji dostosowa
no do potrzeb okupanta. Gu
staw Arnold Fibiger III, oficer
wojska polskiego, w kampanii
wrześniowej dostał się do nie
woli i okres wojny spędził
w obozach jenieckich. Jego
siostra Elwira Fibiger została
przez Niemców rozstrzelana
za udział w ruchu oporu.
Po wojnie losy wytwórni
Arnolda Fibigera uwarunko
wane zostały nową sytuacją po
lityczną i ekonomiczną, w wy
niku czego fabryka została
upaństwowiona. Jej dyrekto
rem został były współwłaściciel

ROZMAITOŚCI

Gustaw Arnold Fibiger III,
wnuk założyciela firmy. Fabry
ka produkowała początkowo
meble oraz tak potrzebne
w kraju sprzęty szkolne. Pierw
sze powojenne pianino po
wstało w 1947 r., a od 1949 r.
instrumenty stały się ponownie
główną gałęzią produkcji. Fa
bryka fortepianów i pianin Ar
nolda Fibigera, jedyna spośród
wszystkich zakładów tego ty
pu, przetrwała obie wojny
światowe, kontynuując, pod
zmienioną nazwą „Calisia”,
dawne tradycje polskiego bu
downictwa instrumentów mu
zycznych. Jej głównym kon
struktorem był Gustaw Arnold
Fibiger III, twórca wielu uda
nych modeli pianin i fortepia
nów, wysyłanych także na Za
chód. On też zainicjował
utworzenie w 1954 r. Techni
kum Budowy Fortepianów,
gdzie przez wiele lat był wykła
dowcą. Odmienny los spotkał
fabrykę „Bracia K. i A. Fibi
ger”, której historia skończyła
się w 1939 r. Po wojnie nie
wznowiła bowiem produkcji
fortepianów, mimo początko
wych prób Jana Sylwestra Fibi
gera (1901-1992, syn Aleksan
dra Oskara, kuzyn Gustawa
Arnolda Fibigera III), a jej wy
posażenie zostało wykorzysta
ne przy organizacji drugiej pol
skiej fabryki tej branży w Le
gnicy (na bazie istniejącej tu do
1945 r. niemieckiej wytwórni
fortepianów Eduard Seiler).
Obecnie niektóre fortepia
ny zbudowane w kaliskich fa
brykach stały się cennymi za
bytkami,
eksponowanymi
w muzealnych kolekcjach. Po
czesne miejsce znalazły w po
łożonym niedaleko Kalisza
Opatówku, gdzie w odrestau
rowanym budynku dawnej
manufaktury włókienniczej
A.G. Fiedlera znajduje się Mu
zeum Historii Przemysłu. Nie
które eksponowane są w Ko
lekcji Fortepianów Filharmo
nii Pomorskiej w Bydgoszczy
czy w Muzeum Instrumentów
Muzycznych w Poznaniu.
Wszystkie zachowane instru
menty dają znakomite świa
dectwo pięknych i bogatych
tradycji instrumentarskiego
kunsztu Kalisza.
Krzysztof Rottermund

Mohr i meblarstwo kaliskie
d najdawniejszych czasów
Kalisz byt ważnym ośrod
kiem przemysłu i rzemiosła. Już
w średniowieczu do znaczących
branż należała obróbka drewna.
Najwięcej zajęcia mieli cieśle, sto
larze, bednarze, kołodzieje i toka
rze. W 1629 r. wymienianych jest
w Kaliszu pięciu stolarzy, w 1793
- siedmiu, a w 1882 - stu. W cza
sie, gdy miasto znajdowało się
w zaborze pruskim (1795-1807),
stworzone zostały duże ułatwienia
dla napływających osadników
i rzemieślników niemieckich. Naj
korzystniejszy jednak okres dla
rozwoju kaliskiego przemysłu

O

doczekało się, niestety, dotych
czas żadnego naukowego opra
cowania. Wielka szkoda, gdyż
przetrwały wybitne przykłady
sztuki meblarskiej ebenistów kali
skich z tamtych czasów, np.
w Galerii Polskiej Sztuki Zdobni
czej w Muzeum Narodowym
w Warszawie eksponowane są
meble (krzesła, fotele, stół) wyro
bu znakomitego stolarza kaliskie
go Jana Mohra. Jego meble znaj
dują się także w Kaliszu w koście
le kolegiackim, w zbiorach pry
watnych, a w tej chwili kupić je
można również w domu aukcyj
nym „Rempex" w Warszawie.

1.2. Konsola
z pierwszej ćwierci
XIX w. (wt. MNW,
obecnie w Żelazowej
Woli) (1) oraz
znajdująca się
na niej sygnatura
- Mohr Kalisz (2)
3. Krzesło
z pierwszej ćwierci
XIX w. („Rempex”)

4.5. Mohr, fotel
z kompletu (4) i stół
z drugiej ćwierci XIX
w. (5) (wt. MNW)

i rzemiosła przypadl na lata 1815-1830, czasy Królestwa Polskie
go. Bujnie rozwijające się wów
czas w Kaliszu meblarstwo nie

Nazwisko MOHR wyraźnie
wskazuje na pochodzenie nie
mieckie. Meble swoje stolarz sy
gnował Mohr Kalisz. Nie podawał

imienia. Nie wiem, czy wierzyć
można ofercie złożonej w 1939 r.
do Muzeum Narodowego w War
szawie: „Komplet krzeseł Louis
Philipp - 6 krzeseł mahoniowych,
krytych oryginalnym aksamitem,
rzeźbione nasady na oparciu początek XIX wieku - fabryki A. G.
MOHR w Kaliszu". Historycy Kali
sza także nie podają jego imion,
ale wymieniają to nazwisko jako
wybitnego stolarza kaliskiego.
I tak np. w monumentalnej pracy
Dzieje Kalisza pod red. W. Rusiń
skiego (Poznań 1977, s. 504) mo
żemy przeczytać: „W 1829 r. po
wstał w kościele kolegiackim oł
tarz klasycystyczny z rzeźbami
czterech ewangelistów, fundacji
biskupa Józefa Kożmiana. Kilka
lat wcześniej słynny stolarz kaliski
Moor wykonał dla tegoż kościoła
tron biskupi, stalle, konfesjonały,
bogato rzeźbioną ambonę i orga
ny". W innym miejscu tej publika
cji (s. 386) przytoczono za „Ga
zetą Handlową i Przemysłową”
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ROZMAITOŚCI

z 1845 r. następujące ważne in
formacje: „Wyroby stolarskie,
zwłaszcza meble i posadzki, w ni
czym nie ustępują zagranicznym:
gustowne stoły, bogate w rzeźbę
kanapy, wspaniale szeslongi,
zgrabne krzesełka każdemu się
podobają, kto wnijdzie do skła
dów Mora lub Mixta
Wiadomość o imieniu Mohra
oraz dane na temat jego fabryki
otrzymałem w trakcie pisania tego
artykułu od p. Ryszarda Bobrowa,
kuratora Muzeum Narodowego
w Warszawie, który znalazł je w Ar
chiwum Państwowym w Kaliszu:
„Jan Mohr, Fabryka Mebli, warszta
tów W, wartość machin 150 rubli,
6 czeladników, 12 uczniów i 10 in
nych robotników. Wartość rocznej
produkcji 6750 rubli". Informacje
te dotyczą 1853 r. A więc byl to
Jan Mohr, który w 1853 r. miał
w Kaliszu dość duży zakład pro
dukujący meble.
Zachowane wyroby Mohra
świadczą o wysokim kunszcie sto
larskim, zarówno dotyczącym for
my plastycznej, konstrukcji, jak
i wykonania. Te z pierwszego trzy
dziestolecia XIX w., do których na
leży konsola prostokątna z Mu
zeum Narodowego w Warszawie
oraz krzesła z „Rempexu”, repre
zentują późny klasycyzm. Krzesła
- to oczywiście podręcznikowy
biedermeier, w bardzo dobrym wy
daniu. Styl ten rozpowszechniony
byl przede wszystkim w krajach
niemieckojęzycznych, na Wę
grzech i w Polsce. Krzesła odzna
czają się prostym, jasnym rysun
kiem, dobrymi proporcjami i szla
chetnym materiałem (mahoń). Ma
ją skromną dekorację w postaci
rzeźby (stylizowane liście akantu
i rozety na środkowej poprzeczce
oparcia) i intarsję o motywach ro
ślinnych na górnej poprzeczce
oparcia. Ich wartość podnosi jesz
cze luźne, wyjmowane siedzenie,

odchylone na zewnątrz tylne nogi
oraz tzw. szablaste przednie.
Inne meble Mohra, ekspono
wane w warszawskim Muzeum
Narodowym, są nieco późniejsze
i powstały po 1830 r., kiedy na
stąpił bujny rozwój neostylów,

rialu. Konstrukcja wszystkich me
bli Mohra wykonana jest głównie
z sosny z elementami dębu
i brzozy. Zaskakuje duża liczba
części wykonanych z litego ma
honiu. Wszystkie fornirowane są
okleiną mahoniową, często z wy

6. Ławki ogrodowe przed teatrem w Kaliszu, ok. 1835 r.,
rys. Sacchettiego, przerys 1920 r. (wt. MNW)
(zdjęcia: 3 - Stefan Mieleszkiewicz, 4,5- Izydor Grzeluk)

a przede wszystkim neorokoka.
We Francji nurt ten nazwano sty
lem Ludwika Filipa. W meblach
Mohra z tego okresu widać
wszystkie cechy tej tendencji:
ogromne bogactwo dekoracji
w postaci rzeźby, profilowania,
żłobkowania, a przede wszystkim
użycie linii o esowatych, zaokrą
glonych kształtach oraz zastoso
wanie elementów toczonych, jak
np. przednie nogi krzeseł i foteli
czy trawers stołu. Do tego do
chodzi znakomita obróbka mate-
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korzystaniem jej plastycznych
walorów, jak np. blat stołu z tzw.
kopertowym układem okleiny
o rysunku piramidy. Powierzchnia
mebli wykończona jest politurą,
a przednie nogi siedzisk zaopa
trzone w mosiężne rolki.
Oprócz Mohra pracowało
w tym samym czasie w Kaliszu
wielu innych wybitnych stolarzy.
Do nich należy m.in. wymieniony
w „Gazecie Handlowej i Przemy
słowej’’ z 1845 r. Mixt lub „Fabryka
Mebli Schutza i Hampel" (infor

mację o tej fabryce przekazał mi
także p. R. Bobrow). Licznych
stolarzy zatrudniały również kali
skie fabryki fortepianów i pianin.
Być może istniała także w Kaliszu
fabryka mebli I. Mullera, jako że
kilka lat temu widziałem w War
szawie komplet mebli w stylu Lu
dwika Filipa sygnowanych /. Mul
ler w Kaliszu. Historyk meblarstwa
kaliskiego powinien również się
gnąć do rewelacyjnej wiadomości
podanej przez J. Raciborskiego
w Monografii Kalisza (część I, Ka
lisz 1912, s. 124): „Wilkom cechu
stolarskiego. Puchar ten mo
siężny, posrebrzany, posiada za
wartość ’/? garnca. Podstawa jest
ręcznie cyzelowana. Na pokrywie
z napisem: »G. S. Haulbd Fecit
Anno 1797« stoi anioł, trzymający
w jednej ręce godło stolarzy,
a w drugiej chorągiewkę z napi
sem po jednej stronie: »Vivat es
leben die Dischler gesellen* (orto
grafia dosłowna), a na stronie od
wrotnej: »Vivat, niech żyje zgroma
dzenie czeladzi stolarskiej w Kali
szu*. Okrąg góry kielicha otacza
27 medalionów srebrnych z em
blematami i NAZWISKAMI CZELA
DZI. Najwcześniejszy medalion
nosi datę 1826, ostatni zaś 1882.
Po obu stronach pucharu wyryto
siedem nazwisk niemieckich, za
pewne fundatorów, a mianowicie:
J. Lambert, T. Muller, Seheski,
I. Klas, P D. Schroeder, C. Eckert,
I. Weigt, I. Mayer. W 7895 cenny
ten zabytek został starannie odno
wiony przez starszych cechu J.
Pajączkowskiego i A. Wendta
w pracowni brązownika kaliskiego
Władysława Kremera”.
Przedstawione wyżej uwagi
i informacje wskazują, iż Kalisz
w XIX w. należał do najżywot
niejszych i najlepszych ośrod
ków meblarstwa w Polsce.

Izydor Grzeluk

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron
internetowych (www. poczta, lublin, pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na 111 kwartał 2003 r. przyj
mowane są do 5 czerwca br.
UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej" (Plac Zamkowy 4), Centrum
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Piękna 44 a), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu
na terenie całego kraju.

Nadchodzi lato. Zwolnijmy kroku. Zatrzymajmy się przy napotkanym podczas wakacyjnej wędrówki
zabytkowym kościółku, pałacu, kamieniczce, dworku. Przystańmy na moment przy chylącej się ku ziemi
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Zarząd Główny Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
oraz redakcja miesięcznika „Spotkania z Zabytkami” ogłaszają

WIELKI KONKURS WAKACYJNY

„Zabytek i jego DETAL”
J atrakcyjne nagrody!
J publikacja wybranych prac na lamach miesięcznika!
►

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pod adresem redakcji
w terminie do 20 września 2003 r. (decyduje data stempla pocztowego)
dwóch fotografii (każde z ujęć w jednym egzemplarzu,
papier błyszczący, gładki, o wymiarze 15 x 21 cm) przedstawiających:
zabytkowy obiekt (w petnym kadrze)
• wybrany jego DETAL

oraz wypełnionej dla tego zabytku ankiety „Społecznego przeglądu
zabytków” z krótkim uzasadnieniem dokonanego wyboru DETALU.
Oceniając nadesłane prace Jury Konkursu będzie uwzględniało:
walory artystyczne zdjęć, atrakcyjność wybranego DETALU
oraz trafność argumentacji w uzasadnieniu.
Najlepsze prace opublikujemy, z zachowaniem praw autorskich,
w kolejnych numerach naszego pisma.
✓ 3 NAGRODY GŁÓWNE
- siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób
w pałacu w Nieborowie,
- siedmiodniowy pobyt dla dwóch osób
na zamku w Niedzicy,
- pięciodniowy pobyt z wyżywieniem
dla jednej osoby w pałacu
w Radziejowicach;
✓ 10 NAGRÓD SPECJALNYCH
- 5 oryginalnych linorytów
z motywem drewnianych cerkwi
wykonanych przez artystę grafika
Romana Muchę z Tomaszowa
Lubelskiego (patrz Akcja drewno,
s. 22), 5 oryginalnych replik dawnych drzeworytów
wykonanych w Pracowni Technik Drzeworytniczych
i Sfragistycznych Tadeusza Grajpela;

1.2. Kościół Mariacki w Krakowie (1)
i jego DETAL: epitafium
herbowe w elewacji bocznej nieopodal
zegara słonecznego (2)
(zdjęcia: 1 - Stanislaw Grzelachowski,
2 - Zygmunt Świecimski)

✓ 30 WYRÓŻNIEŃ - 10 prenumerat
„Spotkań z Zabytkami” na rok 2004, 20 atrakcyjnych książek
oraz płyt CD o tematyce związanej z zabytkami.

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY POWODZENIA!!!

Zabytkowe ratusze
efinicji słowa „ratusz” jest wiele. Samuel Linde w Słowni
ku Języka Polskiego (1859) mówi o nim krótko: „dom ob
rad magistratowych, radziecki dom, das Rathaus”. U Zygmun
ta Glogera w Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej (1903)
znajdujemy stwierdzenie, że „ratusz” to „dom w którym się
mieścił zazwyczaj miejski sąd, magistrat i rada miasta". Alek
sander Bruckner w Encyklopedii Staropolskiej (1939) obja
śnia, że „ratusz to obok kościoła parafialnego największa, nie
raz jedyna ozdoba miasta, jego duma; tu przyjmuje się gości,
odprawia nieraz zabawy; to miejsce rad i sądów" oraz, że „ra
tusz ma zawsze wieżę z zegarem i góruje nad całym mia
stem". Z kolei Witold Doroszewski w Słowniku Języka Polskie
go (1965) podaje, że jest to „budynek będący dawniej siedzi
bą miejskich władz administracyjnych, także sądu miejskiego,
zwykle wyróżniający się pewną okazałością i położony w cen
trum miasta; dawniej także: areszt w tym budynku".
Ilustracją wszystkich tych haseł niech będą zdjęcia kilku
znanych i mniej znanych ratuszy z różnych miast polskich.
Szczęśliwie nie zostały one „zmodernizowane", nie zasłoniły
ich drapacze chmur ani wieże telewizyjne. Nadal są wizytów
ką miasta, dominują w jego panoramie i - będąc odbiciem
różnych stylów i epok - cieszą swą sylwetką oraz urozmaico
ną formą, (sts)

D

1. SANDOMIERZ,
ratusz z połowy XIV w.,
przebudowany w XVI w.
(arkada) i XVII w. (wieża),
odrestaurowany po pożarach
w 1873 r.

2. MORĄG, ratusz
z końca XIV w., przebudowany
w XVII w., odrestaurowany
po zniszczeniach wojennych
3. OTMUCHÓW, ratusz
z ok. 1538 r., z wieżą z 1608 r.

4. ZAMOŚĆ,
ratusz wybudowany
w latach 1591-1600,
schody z końca XVIII w.

5. ROSTARZEWO, ratusz z 1762 r.,
kryty gontem
(zdjęcia: Stanisław Szpilewski)

