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„Spotkań z Zabytkami”

W dniu 23 października 2003 roku miałem przyjemność uczestniczyć w miłej 

uroczystości w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich — z okazji ukazania się 

dwusetnego numeru „Spotkań z Zabytkami” — zorganizowanej przez Państwa 

Redakcję, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i Dyrekcję Łazienek Królewskich, 

która użyczyła gościny wszystkim obecnym.
To spotkanie w wielopokoleniowym gronie wydawców, pracowników, 

współpracowników i czytelników pisma uświadomiło chyba wszystkim obecnym 
ogrom pracy i osiągnięć, jakie „Spotkania...” mają już za sobą. Przypomnieliśmy 

sobie skromne początki w 1977 roku, jeszcze w ramach Ośrodka Dokumentacji 

Zabytków, ale już w 1979 roku uwieńczone nagrodą resortu kultury za 

popularyzację zabytków!
Pismo ewoluowało od nieregularnie ukazującego się, poprzez kwartalnik, 

dwumiesięcznik, aż po miesięcznik, którym jest do dziś. I choć jego twórcom - co 

wiemy z różnorakich okazjonalnych wypowiedzi - brakowało poczucia stabilizacji, 

to jednak trwało i trwa ponad ćwierć wieku, będąc poprzez swoją obecność na 

rynku czasopism o zabytkach bastionem niekomercyjności w propagowaniu wiedzy 

o nich i w walce o ich zachowanie.
Redakcja wielokrotnie - słusznie zresztą - podkreślała z dumą, że pozyskała 

dla swoich łamów pióra wybitnych fachowców. Mamy świadomość zmiany 

pokoleń — wielu z nich, jak Profesorowie Janusz Bogdanowski czy Tadeusz 
S. Jaroszewski, już nie żyje.

Istotną zmianą w życiu Redakcji był fakt przejęcia pisma przez Towarzystwo 

Opieki nad Zabytkami w grudniu 1995 roku, na którą to zmianę Redakcja nigdy się 

nie uskarżała. Wydawanie takiego właśnie czasopisma doskonale mieści się - jak 

widzimy - w szerokim spektrum działalności TOnZ.

„Spotkania z Zabytkami” mają swoje stałe działy, te zaś swoich sympatyków, 

którzy otwierają pismo na z góry wybranych stronach. Taki sposób prowadzenia 

pisma niewątpliwie zaspokaja różnorakie potrzeby czytelnicze, w tym np. tęsknoty 

miłośników małych ojczyzn, o czym świadczy choćby zawsze obecny dział 
Spotkania na Wschodnie.

Myślę, że z nie mniejszą przyjemnością czytelnicy „Spotkań...” zagłębiają się 

w detektywistyczne rozważania na temat tajemniczych przedmiotów, co do których 

nie znamy np. przeznaczenia, co i w pięknie ilustrowane artykuły o dworach 
polskich.

Ciekawą ideą, bo dającą efekt inny nieco niż stała formuła pisma, są też 

monograficzne dodatki, np. ten z sierpnia 2001 roku poświęcony muzeom w Polsce 

Odrodzonej po 1918 roku, ich gmachom i ludziom, który dotowało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wspomniałem już o zmianie pokoleniowej. Niesie ona nieodżałowane straty, 

ale i stawia przed nami nowe zadania na przyszłość. Także przed Redakcją 

„Spotkań z Zabytkami”. Należy do nich trud pozyskiwania i edukowania nowych 

czytelników — poprzez krzewienie wiedzy o zabytkach, pogłębianie szacunku dla 

nich, jako dorobku naszego narodu; ale i przyjemność płynącą ze świadomości 

kontynuacji tradycji, do której przecież Redakcja dopisuje swoje istotne zasługi.

Życzmy sobie — miłośnikom zabytków: Aby tak dalej!
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Statuetkę Herbu Torunia - specjal
ne wyróżnienie dla osób i instytucji 
działających na rzecz odnowy Sta
rego Miasta w Toruniu - otrzymali 
w końcu ubiegłego roku Maria 
i Witold Karbowscy za wyremonto
wanie zabytkowego spichrza 
(1719 r.) i baszty Żuraw. Wszystkie 
prace w tych obiektach wykonane 
zostały z poszanowaniem ich za
bytkowego charakteru. Na szcze
gólną uwagę zasługuje zachowa
nie oryginalnej drewnianej kon
strukcji spichrza. Po odnowieniu 
zlokalizowany w nim został hotel 
i restauracja.

Wznowione zostały prace renowa
cyjne w zespole pałacowym w war
szawskim Wilanowie. Są one nie
zbędne ze względu na zły stan 
techniczny pałacu - od ostatniego 
remontu konserwatorskiego minęło 
już ponad 40 lat. W najgorszym sta
nie jest mur z czasów Jana III So
bieskiego i tarasy ogrodowe. Pro
wadzone są też prace przy elewa
cjach pałacowych oraz rozpoczęto 
badania archeologiczne terenu 
znajdującego się w bezpośrednim 
sąsiedztwie pałacu. Szacuje się, że 
renowacja zespołu w Wilanowie po
trwa około 7 lat, a jej koszt wyniesie 
około 45 min zł.

Z okazji 100-lecia rekonsekracji Ka
tedry Płockiej oraz 100-lecia Mu
zeum Diecezjalnego w Płocku w li
stopadzie 2003 r. odbyła się konfe
rencja naukowa oraz odsłonięcie ta
blicy pamiątkowej poświęconej fun
datorom i darczyńcom na rzecz mu
zeum. Wygłoszone na konferencji 
referaty dotyczyły m.in. następują
cych tematów:
- „Biskup Andrzej Krzycki i jego ka
tedra” (dr Robert Kunkel);
- „Rola inwestora i artysty w proce
sie restauracji Katedry Płockiej 
w latach 1901-1903" (dr Małgorza
ta Omilanowska);
- „Początki Muzeum Diecezjalnego 
w Płocku" (ks. mgr Bronisław 
Gwiazda);
- „Konserwacja zabytków w Mu
zeum Diecezjalnym w Płocku” (mgr 
Szymon Zaremba).

W czasie przebudowy pl. Wolności 
w Opolu odkryto fragment barbaka
nu z XIV w. Na Opolszczyźnie spo
śród osiemnastu miast warownych 
tylko Opole miało barbakan. Przez 
ponad 400 lat osłaniał on główną 
bramę miejską. W 1822 r. został ro

zebrany wraz z likwidowaną wów
czas Bramą Krakowską i całą linią 
murów. Kamień i cegłę z rozbiórki 
wykorzystano do odbudowy znisz
czonych budynków w mieście i przy 
modernizacji ratusza. Odkryty frag
ment barbakanu musi zniknąć zno
wu pod ziemią, ponieważ w tym 
miejscu przebiega jezdnia.

sklepieniami. W 2002 r. dzięki stara
niom Stowarzyszenia na rzecz Ra
towania Kościoła Pofranciszkań- 
skiego w Brzegu przeprowadzono 
zabezpieczenie świątyni przed ka
tastrofą budowlaną. Teraz kościół 
czeka na dalsze prace remontowe. 
Po odbudowie ma pełnić funkcję 
kościoła garnizonowego w Brzegu.

W ramach programu „Kultura 
2000”, przyjętego przez Parlament 
Europejski w celu promocji obsza
rów kulturowych wspólnych dla na
rodów Europy, Malbork stara się 
o fundusze ze środków unijnych na 
zorganizowanie międzynarodowej 
konferencji na temat odbudowy

Starego Miasta, zorganizowanie 
wystawy muzealnej oraz na stu
dium odbudowy murów miejskich. 
Partnerami w tym przedsięwzięciu 
są uczestnicy programu „Kultura 
2000” z Chester w Wielkiej Brytanii, 
Mediolanu we Włoszech, Boxtel 
i Hertogenbosch w Holandii oraz 
z Fargos w Rumunii.

Kościół minorytów w Brzegu, jedna 
z najpiękniejszych świątyń gotyc
kich na Śląsku, został przejęty od 
skarbu państwa przez metropolię 
wrocławską. Kościół ten, którego 
początki sięgają XIII w., od dawna 
nie pełnił już funkcji sakralnych. Od 
1537 r. mieścił się w nim arsenał, 
potem siedziba straży pożarnej, 
a w końcu magazyny. W latach 
osiemdziesiątych XX w. obiekt opu
stoszał i powoli popadał w ruinę. Po 
powodzi w 1997 r. runęła wieża ko
ścielna, zniszczeniu uległo prezbite
rium. Ocalał, na szczęście, korpus 
nawowy z pięknymi sieciowymi 

W Trzebiechowie koto Zielonej Gó
ry zachowało się w bardzo dobrym 
stanie wnętrze sanatorium z po
czątku XX w., którego autorem jest 
Henri van de Velde (1863-1957), 
twórca „art nouveau”. Budynek sa
natorium, usytuowanego nieopo
dal barokowego pałacu, powstał 
w latach 1902-1905 według pro
jektu architekta Maxa Schóndlera 
ze Zwickau, a autorstwo wnętrza 
należało do van de Veldego. Sa
natorium w Trzebiechowie ufundo
wała księżna Maria Aleksandra 
Reuss, żona ówczesnego właści
ciela dóbr trzebiechowskich.

Już po raz drugi w ostatnich latach 
Zamek Królewski w Warszawie 
udostępnił swoje pomieszczenia 
na prezentację wysokiej klasy pry
watnych kolekcji. Po wystawie 
„Imago Poloniae. Dawna Rzecz
pospolita na mapach, dokumen
tach i starodrukach w zbiorach To
masza Niewodniczańskiego” (13 
listopada - 29 grudnia 2002 r.) 
w końcu 2003 r. otwarta została 
wystawa dawnej ceramiki europej
skiej i orientalnej z kolekcji Irene
usza Szarka („W świecie porcela
ny...”, 18 listopada 2003 r. - 18 
stycznia 2004 r.). Ta bardzo intere
sująca ekspozycja zaprezentowa
ła wyroby wszystkich najważniej
szych wytwórni porcelany, zbiór 
gromadzony przez kolekcjonera 
od przeszło 50 lat. Pokazane 
przedmioty pogrupowane zostały 
według proweniencji, co umożliwi
ło poznanie wytwórczości manu
faktur ceramicznych, poczynając 
od Miśni, Berlina, innych ośrodków 
z terenu Niemiec, poprzez Wiedeń, 
Polskę, Francję, Anglię, Holandię, 
kończąc na ojczyźnie porcelany - 
Chinach i Japonii. Największy ze
spól na wystawie stanowiły wyroby 
Królewskiej Manufaktury Porcelany 
w Miśni, a wśród nich łyżka stoło
wa ze słynnego w XVIII w. serwisu 
łabędziego, wykonanego dla Hen
ryka hr. Bruhla i jego żony Fran
ciszki hr. Kolovrath-Krakowskiej.

W Muzeum Uniwersytetu Jagiel
lońskiego otwarta została w pod
ziemiach Collegium Maius nowa 
galeria. W czasie prac remonto
wych w średniowiecznych piwni
cach tego najstarszego budynku 
krakowskiej uczelni odkryto pier

wotne ściany i dawne szalunki; 
najstarsze fragmenty pochodzą 
z XIII w. Prace konserwatorskie 
przeprowadzone zostały przy 
wsparciu finansowym Społeczne
go Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa. Część wyremontowa
nych piwnic przeznaczono na ce
le wystawiennicze. Podziemna ga
leria ma sześć sal o powierzchni 
ok. 160 m2.

Staraniem Muzeum Pojezierza My- 
śliborskiego powrócił na swoje 
miejsce cenny zabytek heraldyki - 
kartusz herbowy Królestwa Prus 
z początku XVIII w. Przez dwadzie
ścia lat znajdował się w depozycie 
w muzeum w Gorzowie Wlkp. 
Obecnie, wraz z równie cennym 
krucyfiksem późnośredniowiecz
nym, jest eksponowany w Mu
zeum Pojezierza Myśliborskiego. 
Kartusz, na którym przedstawione 
są herby ziem wchodzących 
w skład państwa brandenbursko- 
-pruskiego, wykonany jest z drew
na lipowego i polichromowany.

W listopadzie 2003 r., w 61. rocz
nicę śmierci Brunona Schulza od
byto się otwarcie w Drohobyczu 
muzeum pisarza. Zajmuje ono 
jedną z sal Uniwersytetu Pedago
gicznego im. Iwana Franki, dawny 
gabinet nauczycielski w ówcze
snym Gimnazjum im. Władysława 
Jagiełły, gdzie uczył Schulz rysun
ków i prac ręcznych. Na ekspozy
cję muzealną składają się zdjęcia 
pisarza, przedmioty codziennego 
użytku z lat jego młodości, utwory 
tłumaczone na różne języki, 
pierwsze wydanie Sklepów cyna
monowych, listy. Centralne miej
sce w sali muzealnej zajmuje po
piersie Schulza dłuta Piotra Flita.

Towarzystwo Miłośników Historii 
i Zabytków Krakowa wystosowa
ło pismo do małopolskiego woje
wódzkiego konserwatora zabyt
ków w sprawie pilnego skontrolo
wania sytuacji w Domu Towarzy
stwa Lekarskiego przy ul. Radzi- 
willowskiej w Krakowie. Towarzy
stwo zarzuca właścicielowi bu
dynku - Towarzystwu Lekarskie
mu oraz użytkownikowi - Kra
kowskiej Szkole Wyższej im. An
drzeja Frycza Modrzewskiego 
doprowadzenie do zagrożenia 
dewastacją zabytkowych wnętrz 
projektu Śtanistawa Wyspiań
skiego z 1905 r. Domaga się 
przywrócenia wyglądu tych 
wnętrz do stanu pierwotnego 
i rozważenia możliwości adapta
cji „Domu Lekarskiego" na sie
dzibę Muzeum Wyspiańskiego, 
jako oddziału Krakowskiego Mu
zeum Narodowego.
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Konkurs fotograficzny 
„Zabytek i jego DETAL 

rozstrzygnięty
Ogłoszony w ubiegłorocznym numerze czerwcowym „Spotkań z Zabytkami” 

wielki wakacyjny konkurs fotograficzny „Zabytek i jego DETAL' 
spotkał się z dużym zainteresowaniem Czytelników. Pomimo, że nie należał do łatwych, 

do redakcji nadeszło blisko sto pięćdziesiąt prac (!), z których - po odrzuceniu tych, które 
nie spełniały regulaminowych wymagań (najczęściej chodziło o niewłaściwy format 
nadesłanych fotografii, brak wypełnionej karty „Społecznego przeglądu zabytków” 

lub pisemnego uzasadnienia) - sto dwadzieścia cztery nadesłane prace zostały ocenione 
przez jury konkursu, w którego składzie znaleźli się przedstawiciele redakcji 

„Spotkań z Zabytkami” oraz Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. 
Po wnikliwym przeanalizowaniu wszystkich zakwalifikowanych do oceny prac jury wyłoniło 

13 prac-laureatów konkursu, przyznając ich autorom - zgodnie z przyjętym wcześniej 
regulaminem - 3 NAGRODY GŁÓWNE oraz 10 NAGRÓD SPECJALNYCH.

Trzy równorzędne NAGRODY GŁÓWNE otrzymują:

■ Hadrian Jakóbczak z Krakowa, za prace: „Widok opactwa ber
nardynów w Tyńcu (kościół św. Piotra i Pawta oraz klasztor) od 
strony Wisty” oraz „Wybrany detal zabytku - fragment kapitelu ro
mańskiej kolumny z wirydarza klasztornego”.

■ Jerzy Jan Doliński ze Strzelec Opolskich, za prace. „Drewniany 
młyn z XVII w. w Bolesławcu koto Wieruszowa” oraz „Wybrany de
tal zabytku - oryginalna klamka u drzwi wejściowych do młyna”.

■ Aleksander Stokowski z Poznania, za prace: „Obora z początku XX 
w. w Dąbroszynie (gmina Witnica, województwo lubuskie)” oraz 
„Wybrany detal - medalion z ceramiczną rzeźbą głowy byka"

NAGRODY SPECJALNE otrzymują:

■ Wiesław Bigosiński z Alwernii, za prace: „Budynek mieszkalny 
przy ulicy Retoryka 9 w Krakowie, wybudowany w 1891 r. wg pro
jektu Teodora Talowskiego” oraz „Wybrany detal - łeb osła”.

■ Jerzy Jan Doliński ze Strzelec Opolskich, za prace: „Kościół św. 
Mikołaja w Slopanowie" oraz „Karczmarka z kuflem i diabeł pi- 
szący na wołowej skórze - fragment polichromii”.

■ Radosław Falgowski z Lublina, za prace: „Zespól cerkiewny 
w Gorajcu” oraz „Fragment drewnianej zrębowej konstrukcji cer
kiewki w Gorajcu - narożnik południowo-wschodni"

■ Anna Helwich z Rybnika, za prace: „Pałac w Górkach Klimontow- 
skich” oraz „Liść - detal metalowej kraty".

■ Przemysław Maćkowiak z Lubonia, za prace: „Elewacja bloku ko
szarowego w forcie pośrednim VII a w Poznaniu" oraz „Drzwi prze- 
ciwpodmuchowe z 1914 r., w wyjeżdzie z poterny na majdan”.

■ Hubert Mącik z Lublina, za prace: „Kościół św, Jana Chrzciciela 
i św. Filipa Neri w Studziannie-Poświętnem" oraz „Cios w cokole 
wieży południowej kościoła".

■ Roman Mucha z Tomaszowa Lubelskiego, za prace: „Kaplica 
grobowa rodziny Hulimków w Mycowie" oraz „Fresk na penden- 
tywie we wnętrzu kaplicy".

■ Anatol Przemysław Pijanowski z Wołomina, za prace: „Pałac 
Niemcewiczów w Skokach na Białorusi" oraz „Tablica upamięt
niająca miejsce urodzenia Juliana Ursyna Niemcewicza”.

■ Jan Stodowski z Warszawy, za prace: „Pałac w Narolu" oraz „Po
piersie męskie - element dekoracji elewacji frontowej pałacu".

■ Anna Witkowicz z Kobiernic (uczennica Liceum Plastycznego im. 
J. Fatata w Bielsku-Białej), za prace: „Kościół św. Urbana w Kobierni- 
cach”, „Przykościelna kapliczka" oraz album ze zdjęciami i rysunka
mi obiektów sakralnych parafii rzymskokatolickiej w Kobiernicach.

Każda z osób wyróżnionych w konkursie NAGRODĄ SPECJALNĄ 
otrzymuje: linoryt z motywem drewnianej cerkwi wykonany przez 
Romana Muchę z Tomaszowa Lubelskiego albo replikę dawnego 
drzeworytu wykonaną w Pracowni Technik Drzeworytniczych i Sfra- 
gistycznych Tadeusza Grajpela, roczną prenumeratę miesięcznika 
„Spotkania z Zabytkami" oraz książkę i płytę CD ufundowane przez 
Wydawnictwo Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Wydawnictwo 
ARKADY i Oficynę Wydawniczą REBIS.

WSZYSTKIM, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W KONKURSIE SERDECZNIE 

DZIĘKUJEMY, A LAUREATOM GRATULUJEMY SUKCESU!
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Prace, które zwyciężyły w konkursie:

„Widok opactwa bernardynów w Tyńcu (kościót św. Piotra i Pawia 
oraz klasztor) od strony Wisty i wybrany detal - fragment kapitelu 
romańskiej kolumny z wirydarza klasztornego"

„Widok na opactwo bernardynów w Tyńcu od strony Wisty jest jed
nym z najpiękniejszych, jakie można u nas zobaczyć - wschodzące 
słońce, poranne mgły i odbijające się w ciemnej tafli rzeki wieże 
klasztornego kościoła... Tyniec zawsze kojarzył mi się z czymś pra
starym i odwiecznym. Ponieważ jednak na sfotografowanie słyn
nych kielichów albo grobów opatów tynieckich nadzieje miałem nie
wielkie, postanowiłem dotrzeć przynajmniej do romańskich kolumn 
z przełomu XI i XII w., pochodzących prawdopodobnie z pierwsze
go wirydarza w klasztorze [...]. W lapidarium moją uwagę zwróci! de
tal szczególny - regularny kwiatuszek na jednej z głowic, być może 
nie tak często fotografowany jak stojące obok bliźniacze kapitele. 
Zachwycił mnie swoją prostotą i delikatnością, kontrastującą z ma
sywnym kamieniem, na którym go wyryto (a może po prostu byt le
piej oświetlony?)".

Hadrian Jakóbczak, Kraków

NAGRODY GŁÓWNE:

■ pięciodniowy pobyt dla jednej 
osoby z wyżywieniem w pałacu 
w Radziejowicach - Ośrodku Pra
cy Twórczej Ministerstwa Kultury 
otrzymuje Hadrian Jakóbczak 
z Krakowa

■ siedmiodniowy pobyt dla 
dwóch osób w pałacu w Nieboro
wie otrzymuje Jerzy Jan Doliński 
ze Strzeiec Opolskich

■ siedmiodniowy pobyt dla 
dwóch osób na zamku w Niedzicy 
otrzymuje Aleksander Stukowski 
z Poznania

„Folwarczny bardzo długi, bo ponad siedem dzie
sięciometrowy budynek w Dąbroszynie spełniał 
jednocześnie funkcje obory i stajni, co symboli
zowało dziesięć medalionów z podobiznami 
krów i koni, umieszczonych na elewacji fronto
wej. Wskutek dokonanych w ostatnich latach ak
tów wandalizmu większość medalionów uległa 
w różnym stopniu rozbiciu. W całości ocalał tylko 
jeden - z głową byka. Wybrałem go do konkursu, 
aby pokazać, jak kiedyś ozdabiano budynki go
spodarcze, bo nie sądzę, aby kiedykolwiek uda
ło się zrekonstruować pozostałe medaliony.”

Aleksander Stukowski, Poznań
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„Drewniany miyn z XVII w. w Bolesławcu koto Wie
ruszowa i wybrany detal - oryginalna klamka 
u drzwi wejściowych do mtyna”

„Wtym położonym w rozlewisku Prosny, na skraju Bo
lesławca, w pobliżu ruin zamku wzniesionego przez 
Bolesława Pobożnego w 1269 r, drewnianym, krytym 
gontowym dachem młynie, o unikalnej konstrukcji 
z XVII w., funkcjonuje obecnie hotel i restauracja. Ada
ptację budynku przeprowadzono pod nadzorem kon
serwatora zabytków w latach 1977-1979, nie pomija
jąc nawet tak drobnego, jakby się mogło wydawać, 
szczegółu, jakim jest oryginalna klamka u drzwi wej
ściowych do mtyna. I to ona zwróciła moją szczegól
ną uwagę na ten piękny zabytkowy obiekt".

Jerzy Jan Doliński, Strzelce Opolskie

„Obora z początku XX w. w Dąbroszynie 
(gmina Witnica, województwo lubuskie) i jej detal - medalion 

z ceramiczną rzeźbą gtowy byka”
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Z naturalnym, występującym w przyrodzie kamieniem
- czy to z chropowatym, szarym piaskowcem, czy z odznaczającym się 
pięknym polorem i jaskrawą, czystą barwą marmurem - spotykamy się 

stale w kręgu budownictwa, rzemiosła i sztuki wszystkich cywilizacji.
Obok cegły jest on podstawowym i najłatwiej dostępnym trwałym 

materiałem budowlanym, którego obróbka nie nastręczała 
już starożytnym kulturom większych trudności. O użyciu marmuru 

w polskiej sztuce w XVI w. będzie mowa w tym artykule.

Piękno w kamieniu 
zaklęte

MICHAŁ WARDZYŃSKI 

ierwsze kamienne budowle na terenie dawne
go państwa polskiego zaczęto wznosić wkrótce 

po chrzcie księcia Mieszka I w 966 r. Najwcze
śniejsze z nich - palatia książęce w Gnieźnie, Poznaniu 

i na wyspie Jeziora Lednickiego zbudowały warsztaty za
graniczne, sprowadzone z Czech i terenów dawnego cesar
stwa niemieckiego. Mimo stopniowego rozpowszechniania 
się od pierwszej tercji XIII w. cegły, to właśnie różne od
miany kamieni: formowane w kostki z granitu, wapienia 
i zwięzłego piaskowca stanowiły w XI-XIV w. najczęściej 
stosowany budulec w polskiej architekturze późnoromań
skiej i wczesnogotyckiej. Niemal do początku epoki nowo
żytnej działo się tak na terenach obfitujących w naturalne 
złoża skalne - na Śląsku, w całej Małopolsce i ziemiach ru
skich Korony. Na obszarach tzw. Niżu Polskiego i dawne
go Wielkiego Księstwa Litewskiego, tam gdzie takich złóż 
było bardzo mało, kamień pozyskiwano z głazów narzuto
wych lub zastępowano cegłą i specjalnie formowanymi, na
stępnie wypalanymi dekoracjami ceramicznymi.

Kontynent europejski nie obfituje w złoża naturalnych 
marmurów. W większych skupiskach występują one, po
za sławną włoską Carrarą, niemal wyłącznie w basenie 
Morza Egejskiego, w Grecji i Turcji. W tym miejscu nale
ży jednak wyjaśnić, iż w epoce średniowiecznej i nowo
żytnej „marmurami” lub „lazurami” nazywano także wie
le innych odmian skał - wapieni, dolomitów bądź serpen
tynitów, jeśli tylko odznaczały się one jaskrawą, głęboką 
barwą oraz dobrym i długo utrzymującym się polorem - 
głębokim błyskiem wypolerowanej powierzchni.

Dekoracyjne, barwne odmiany kamieni wykorzysty
wanych w rzeźbie figuralnej, spotykamy w polskiej sztuce 
gotyckiej po raz pierwszy dopiero w czwartej ćwierci XIV 
w. Ustanowiona po śmierci Kazimierza Wielkiego w 1370 
r. unia personalna Królestw Polski i Węgier przyczyniła 
się w walny sposób do zacieśnienia kontaktów artystycz
nych między Krakowem, Budą i Wiedniem. Jednym z na
stępstw był import nieznanego dotąd nad Wisłą, nato
miast znanego doskonale w całym Królestwie Węgier 
i ościennych krajach Europy Środkowej i Południowej 
„czerwonego marmuru”, zwanego też „kamieniem kró
lewskim”. Wydobywano go przynajmniej od XII w. w do
linie Dunaju, w kamieniołomach Geresce, Tardos i Szisz- 
ke nieopodal Esztergom (Ostrzyhomia) i Szekesfehervar. 
„Czerwony marmur” węgierski jest w istocie czerwono- 
-brązowym zwięzłym wapieniem dewońskim, strukturą 
i kolorem podobnym do sławnego wapienia włoskiego 
„Marmo rosso di Verona”, eksploatowanego już w cza
sach rzymskich. Pierwszym dziełem rzeźby wykonanym 
z tego materiału i sprowadzonym do Krakowa był piękny 
nagrobek króla Kazimierza Wielkiego w katedrze wawel
skiej (po 1370-1382 r.), dzieło anonimowego wiedeńskie
go „warsztatu książęcego”. Przetransportowano go tutaj 
długą i skomplikowaną drogą, spławiając w dół Dunaju 
i pod prąd Morawy do leżącego na terenie Czech miasta 
Kromieryż, a stąd wozami przez Żywiec i Oświęcim do 
stolicy. Szlachetna, czerwona barwa i głęboki polor „mar
muru węgierskiego” sprawiły, iż w XV w. stał się on naj
ważniejszym materiałem, z którego wykonywano w Pol
sce nagrobki przedstawicieli ówczesnej elity politycznej 
i kościelnej, m.in. późnogotycką tumbę św. Wojciecha 
w archikatedrze gnieźnieńskiej. W tym materiale odkuto
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1. Kraków, katedra na Wawelu, 
nagrobek Kazimierza Wielkiego, 
wykonał wiedeński „warsztat 
książęcy” po 1370-1382 r. 
Pierwszy przykład 
zastosowania
„kamienia królewskiego”, 
czerwono-brązowego 
wapienia dewońskiego 
ze złóż Geresce, Tardos 
i Sziszke pod Esztergom 
(Węgry).
2. Kraków, katedra na Wawelu, 
kaplica św. Krzyża, pomnik 
grobowy Kazimierza 
Jagiellończyka, wykonał
Wit Stwosz z warsztatem 
w latach 1492-1494.
Najwcześniejszy i bodaj jedyny 
nagrobek w dawnej Polsce 
odkuty w jurajskim wapieniu 
Rot-Scheck-Marmor
z kamieniołomu w Adnet 
nieopodal Salzburga.
3. Kraków, katedra 
na Wawelu, kaplica 
Zygmuntowska, piętrowy 
nagrobek Zygmunta I Starego
i Zygmunta II Augusta, wykonał 
wiatach 1529-1531 i 1574 
Bartolomeo Berrecci i Santi 
Gucci Fiorentino.

też w latach dziewięćdziesią
tych XV w. pierwsze polskie 
nagrobki biskupie - arcybisku
pa Zbigniewa Oleśnickiego 
w Gnieźnie i biskupa kujaw
skiego Piotra z Bnina we Wło
cławku - dłuta Wita Stwosza 
[Veita Stossa] z Norymbergi. 
Duże znaczenie dla dalszego 
rozwoju polskiej rzeźby ka
miennej miało sprowadzenie 
przez Stwosza do Krakowa 
w 1492 r. do wykonania na
grobka króla Kazimierza Ja
giellończyka (bud. 1492- 
-1494) zupełnie nowego, ma
jącego duże walory dekoracyj
ne gatunku kamienia. Był to 
wiśniowoczerwony, pokryty 
białym, plamistym wzorem ju
rajski wapień gruzłowy, zwany 
Rot-Scheck-Marmor, wydoby
wany począwszy od II w. n. e. 
w miejscowości Adnet, na po
łudnie od Salzburga. Na takim 
wyborze materiału zaważyły 
najpewniej doświadczenia ar
tysty, wyniesione z praktyki warsztatowej u jego dawnego 
mistrza, rzeźbiarza Niclausa Gerhaerta von Leydena. Był 
on m.in. autorem odkutego w tej odmianie wapienia 
z Adnet monumentalnego nagrobka cesarza Fryderyka III 
Habsburga (1468-1478), umieszczonego obecnie w kate
drze św. Stefana w Wiedniu.

Przełomowe znaczenie dla 
rozwoju nowożytnej sztuki 
polskiej miał bogaty mecenat 
artystyczny Zygmunta I Stare
go i Bony Sforzy. Tymczasem 
pierwszym dziełem rzeźby 
wczesnorenesansowej, wyko
nanym z importowanego 
z Węgier „czerwonego kamie
nia” spod Ostrzyhomia, jest 
wykonana jeszcze przez 
warsztat Wita Stwosza płyta 
nagrobna króla Jana Olbrach
ta z 1502-1503 r., fundowana 
przez Aleksandra Jagielloń
czyka. „Królewskim kamie
niem” posługiwali się także 
dwaj pierwsi spośród florenc
kich artystów zatrudnionych 
na dworze królewskim: Gio
vanni i Francesco Fiorentini. 
Najważniejsze zasługi w roz
propagowaniu nowych gatun
ków kamieni budowlanych 
w całym Królestwie Polskim 
miał natomiast znany budow
niczy i rzeźbiarz Bartolomeo

Berrecci da Pontassieve koło Florencji, kontynuator roz
budowy zamku wawelskiego i utalentowany twórca ka
plicy Zygmuntowskiej. Z jego to inicjatywą związane by
ły prowadzone przed 1517 r. w całej Koronie poszukiwa
nia zdatnych do obróbki kamieniarskiej i rzeźbiarskiej od
mian piaskowców, wapieni i marmurów, przeznaczonych
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4. Austria, Salzburgerland, Mondsee, kościót parafialny, płyta nagrobna
opata Wolfganga Haberl. Przykład wczesnorenesansowej płyty 

wyrzeźbionej w wapieniu Rot-Tropf z Adnet pod Salzburgiem.
5. Kraków, kościół Mariacki, elewacja południowa, epitafium Jana Bera,

wykonane przez warsztat Girolamo Canavesi (?). Tondo portretowe 
i tablica inskrypcyjna odkute z „marmuru węgierskiego”.

6. Warszawa, kościót dominikanów, płyta figuralna z nagrobka 
Katarzyny z Kosińskich Ossolińskiej, wykonana przez krakowski 

warsztat Giovanni de Simon (Mistrza Nagrobka Provany). Rzadki 
przykład wykorzystania czerwonego, biało użylonego „marmuru 

spiskiego”, wapienia ze złóż spiskich pod Lubowlą i Lewoczą.

do fundowanej przez króla kaplicy. W ich trakcie zlokali
zowano i wszczęto eksploatację kilku nowych złóż, m.in. 
szarawych piaskowców kredowych pod Dobczycami 
i Myślenicami, stosowanych następnie w kamieniarce 
i rzeźbie małopolskiej niemal do XIX w. Wobec nieodna- 
lezienia odpowiednich materiałów w kraju, nagrobek kró
lewski i całą dekorację figuralną kaplicy florenccy człon
kowie warsztatu B. Berrecciego odkuli w latach 1529- 
-1531 w znanym im doskonale czerwonym wapieniu wę
gierskim. Odtąd kamień ten rezerwowano przede wszyst
kim dla grobowców królewskich (nagrobki Jagiellonów 
w katedrze wileńskiej) i książęcych (pomnik Janusza i Sta
nisława, książąt mazowieckich w Warszawie, wyk. Bernar
dino Zanobi de Gianotis), prymasowskich i biskupich, 
rzadko stosując go w nagrobkach szlachty czy niższego 
duchowieństwa. Wpłynęły na to nie tylko prestiż pierw
szej, królewskiej fundacji z udziałem tego materiału, ale 
przede wszystkim jego wysoka cena.
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Po klęsce Ludwika Jagiellończyka w bitwie pod Moha
czem w 1526 r., kiedy to nastąpił upadek i ostateczny roz
pad Królestwa Węgier, na ograniczeniu dostępu do „mar
muru węgierskiego” zaważyła także blokada tamtejszych 
złóż przez najeźdźców tureckich. Począwszy od lat trzy
dziestych XVI w. artyści włoscy kolejnych generacji: Ber
nardino Zanobi de Gianotis, Giovanni Cini, Giovanni Ma
ria Mosca zw. Padovano i Girolamo Canavesi starali się 
z pełnym powodzeniem zastępować trudno dostępny „ka
mień królewski” zbliżonymi pod względem barwy, poloru 
i własności rzeźbiarskich jurajskimi wapieniami odmian 
Rot-Tropf i Hell-Tropf z kamieniołomów w Adnet i Obe- 
ralm pod Salzburgiem. Wapieniowi węgierskiemu bliska 
była szczególnie pierwsza z odmian kamieni, odznaczająca 
się gruzłowatą teksturą, przypominającą zlepieniec, a także 
nieco ciemniejszą brązowoczerwoną barwą. Z kamienia te
go odkuto m.in. elementy figuralne w nagrobkach: bpa 
krakowskiego Samuela Maciejowskiego na Wawelu 
(1552), rodziny Tęczyńskich w Książu Wielkim (1565- 
-1566), rodziny Górków i bpa Adama Konarskiego w ka
tedrze poznańskiej (1574). Jeszcze innym, rzadziej już jed
nak wykorzystywanym materiałem był podobnie zabar
wiony, biało użylony górnodewoński wapień spiski, wydo
bywany w łomach między Lubowlą i Lewoczą, sprowadza
ny do Krakowa dawnym szlakiem „węgierskim”, wiodą
cym wzdłuż dolin Popradu i Dunajca. Z tego materiału od
kuto m.in. najważniejsze elementy figuralne w dawnym 
mauzoleum grobowym Piotra Kmity, wojewody krakow
skiego w katedrze wawelskiej (bud. po 1553 r.). Równo
cześnie, począwszy od lat sześćdziesiątych XVI w. w kra
kowskiej twórczości warsztatów G. M. Padovana i G. Ca
navesi możemy obserwować stopniowe wzbogacanie walo
rów barwnych nagrobków i rzeźb, polegające na zestawia
niu różnorodnych gatunków kamieni. Przybiera ono 
w końcu stulecia niekiedy formy barwnej „inkrustacji”, bli
skiego sztuce północnowłoskiej dekorowania jednolitych 
dotąd, białych, odkutych z wapienia bądź piaskowca struk
tur nagrobnych różnokolorowymi wapieniami i alabastra
mi. W skromniejszych pomnikach rycerskich cenny, barw
ny materiał „marmurowy” zastępowała najczęściej tania, 
szerzej dostępna polichromia, czasem też złocenia.

W pierwszej i drugiej tercji XVI w. najważniejszym 
centrum sztuki renesansowej w Rzeczypospolitej pozosta
wał wciąż stołeczny Kraków, zaopatrujący się w kamień 
rzeźbiarski głównie w złożach w pobliskich Dobczycach 
i Myślenicach. Ze stolicy gotowe nagrobki i ołtarze trans
portowano drogą wodną i lądową na obszar całego kra
ju, do Wielkopolski, na Kujawy i Mazowsze, a nawet do 
odległego o kilkaset kilometrów Wilna. Dopiero w latach 
siedemdziesiątych XVI w. architekt i rzeźbiarz królewski 
Santi Gucci Fiorentino rozpoczął w Janowcu nad Wisłą 
eksploatację na szeroką skalę jasnoszarych opok kredo
wych, a w Pińczowie nad Nidą wapieni trzeciorzędowych 
(tzw. wapieni pińczowskich). Oba te dynamicznie rozwi
jające się ośrodki kamieniarsko-rzeźbiarskie w ciągu 
ostatniego ćwierćwiecza XVI w. omal nie zmonopolizo
wały produkcji kamieniarskiej w centralnej i wschodniej 
części Małopolski. Oczywiście, do najbardziej prestiżo
wych zamówień, do których niewątpliwie należały płyty 
figuralne w nagrobkach Zygmunta II Augusta i pary kró
lewskiej Anny Jagiellonki i Stefana Batorego na Wawelu 

(1574-1575 i 1595), Santi Gucci skorzystał ze sprowa
dzonego specjalnie na ten cel z Węgier „kamienia królew
skiego”. W „inkrustacji” struktury pomnika Stefana Bato
rego artysta użył w kilkudziesięciu plakietach poza „mar
murem” węgierskim jeszcze wapienia salzburskiego Rot- 
-Tropf i miodowobeżowych alabastrów „ruskich”, wydo
bywanych przynajmniej od lat sześćdziesiątych XVI w. 
w należących do arcybiskupstwa lwowskiego kamienioło
mach w Maciejowicach, Kąkolnikach, Wasiuczynie i Zu- 
rawnie nad Dniestrem.

Gdańsk - Aurea Porta Rzeczypospolitej Obojga Naro
dów, najważniejszy w tej części basenu Morza Bałtyckie
go port i wielki ośrodek handlowy, stał się w trzeciej ter
cji XVI w., dzięki sprzyjającej koniunkturze politycznej 
i gospodarczej, ważnym ośrodkiem kulturalnym i arty
stycznym. Tolerancyjna postawa protestanckiego, nie
mieckojęzycznego patrycjatu miasta sprawiła, iż szybko 
powstała tutaj liczna i silna kolonia artystów północnoeu- 
ropejskich, głównie północnoniemieckich i niderlandz
kich, wypędzonych z ojczyzn w następstwie wojen religij
nych. Z braku na miejscu dostępnych materiałów kamie
niarskich i ze względu na stosunkowo niski koszt ich im
portu drogą morską, rzeźbiarze i kamieniarze gdańscy już 
od lat sześćdziesiątych XVI w. zaczęli na masową skalę 
sprowadzać z południowej części Niderlandów, z okolic 
miast Dinant, Liege i Namur kilka barwnych, zdatnych 
do obróbki kamieniarskiej odmian tamtejszych „marmu
rów nadmozańskich”. Do najpopularniejszych należały: 
czarny - Noir de Namur, czerwonorudy, silnie biało uży
lony z Furfooz i Denee, czarno-zielonkawy oraz różowa- 
wo-biały, przypominający alabaster. Choć i one nie były 
prawdziwymi marmurami, były jednak (inaczej, niż oma
wiane wcześniej wapienie z Węgier i Salzburga) przekry- 
stalizowanymi wapieniami o jednolitej strukturze i pięk
nym, trwałym polorze. Jednocześnie nastąpiło w Gdań
sku nasilenie się importu z terytorium Królestwa Szwecji 
brązowego wapienia i zielonkawo-szarego piaskowca. 
Przełomowe znaczenie dla historii gdańskiego ośrodka 
artystycznego miało osiedlenie się tutaj około 1582 r. 
zdolnego architekta, budowniczego i rzeźbiarza Willema 
van den Blocke z Mechelen (Malines), ucznia sławnego 
teoretyka architektury i rzeźbiarza niderlandzkiego Cor- 
nelisa Florisa z Antwerpii. Willem, zatrudniony z warsz
tatem swojego mistrza w pobliskim Królewcu przy na
grobkach książęcej rodziny Hohenzollernów (1569- 
-1582), przeniósł następnie do Gdańska i na teren Prus 
Królewskich najnowsze formy manieryzmu północnoeu- 
ropejskiego. Stosowana przez warsztat Willema i Abraha
ma van den Blocke, a następnie przez ich licznych naśla
dowców kontrastowa, ożywiona licznymi złoceniami 
czarno-brązowo-biała kolorystyka nagrobków i ołtarzy 
przypadła wkrótce do gustu także królom Stefanowi Ba
toremu i Zygmuntowi III Wazie, którzy zlecili temu arty
ście wykonanie kilku okazałych pomników dla upamięt
nienia księcia siedmiogrodzkiego Krzysztofa Batorego 
w odległej Alba Julia w Siedmiogrodzie (1582-1584), 
kardynała Andrzeja i Baltazara Batorych w Barczewie na 
Warmii (1598) oraz króla szwedzkiego Jana III Wazy 
w katedrze w Uppsali (1594-1596). Willem van den Bloc
ke w swojej twórczości korzystał niemal wyłącznie ze 
znanych mu doskonale „marmurów nadmozańskich”,
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Spotkanie z książką

7. Gdańsk, kościół Mariacki, epitafium Edwarda 
Blemke, wykona) Willem van den Blocke. 
Przykład zastosowania kilku odmian „marmurów 
nadmozańskich”: relief środkowy, figury kariatyd 
i dekoracja rzeźbiarska - alabaster niderlandzki, 
gzymsy i konsole - „marmur” Noir de Namur, 
detale architektoniczne - czerwony, biało użylony 
„marmur” z Furfooz i Denee.

(zdjęcia: 4-7 - Micha! Wardzyński)

odmianę różowawo-białą stosując 
przede wszystkim w rzeźbie figuralnej 
i floralnych reliefach, natomiast gatunki 
Noir de Namur i „czerwień” z Furfooz 
rezerwował dla prostych, pozbawionych 
dekoracji detali architektonicznych - 
gzymsów, fryzów lub trzonów kolumn. 
Najokazalszymi przykładami takich ze
stawień są okazałe gdańskie epitafia 
małżonków Brandesów (1586) i Edwar
da Blemke (1591). W skromniejszych re
alizacjach rzeźbiarz posługiwał się także 
wapieniem gotlandzkim, m.in. w na
grobku Jędrzeja Noskowskiego w Ma- 
kowie Mazowieckim (1591). Gdańskie 
środowisko rzeźbiarskie pozostało wier
ne tej kolorystyce praktycznie do końca 
XVII w., natomiast w całej Rzeczypo
spolitej owa kontrastowa kolorystyka, 
związana u progu XVII w. z duchowo
ścią kontrreformacyjną i rozwijającym 
się stylem baroku, zagościła na dobre 
dopiero w latach dwudziestych tego stu
lecia, w okresie długiego panowania 
króla Zygmunta III Wazy.

Michał Wardzyński

ROZWAŻANIA 0 SMAKU ARTYSTYCZNYM

W2001 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła 
się konferencja naukowa „Smak artystyczny i znawstwo sztuki". 

Przygotowanie sesji zbiegło się w czasie z obchodami pierwszej rocz
nicy śmierci Francisa Haskella, angielskiego historyka sztuki, szcze
gólnie zainteresowanego kulturą artystyczną.

Rezultatem sesji stała się publikacja Rozważania o smaku arty
stycznym, studia pod redakcją Józefa Poklewskiego i Tomasza F. de 
Rosset (wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, To
ruń 2002). Jak czytamy we wstępie: „[...] książka, którą oddajemy czy
telnikom [...] nie próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie 
ani tym bardziej pouczać autorytatywnie kogokolwiek 
o tym, czym jest, a czym nie jest dobry smak i co jest, a co 
nie jest w dobrym smaku [...]. „Smak artystyczny* jest tu 
rozumiany przede wszystkim jako kategoria historyczna".

Zbiór wygłoszonych na sesji referatów, a właściwie 
esejów, jest imponujący. Organizatorom udało się pozy
skać wypowiedzi wielu autorytetów. Publikację otwiera 
Krzysztof Pomian rozważaniami o Francisie Haskellu. 
Autorzy następnych referatów zadziwiają czytelnika do
borem oryginalnych ujęć głównego tematu. I tak np. Mi
chat Woźniak na kanwie refleksji o smaku artystycznym 
analizuje tradycjonalizm i modernizację sprzętów litur

gicznych w okresie nowożytnym w Prusach Królewskich. Janusz 
Krawczyk zajmuje się kryterią oceny mebli we Francji w XVIII w. Zain
teresowanie egzotyczną sztuką Chin i Japonii, do dziś wpływające na 
gust odbiorców, znalazło wyraz w referatach Danuty Natalii Zaslaw- 
skiej i Agnieszki Kluczewskiej-Wójcik.

Ciekawe są wypowiedzi Dariusza Kacprzaka o smaku artystycznym 
łódzkich przemysłowców przełomu XIX i XX w. i Ewy Różalskiej o fabry- 
kanckim guście na przykładzie zabudowy łódzkiej ul. Piotrkowskiej. 
Autorzy publikacji nie koncentrują się tylko na przeszłości - Bogumi

ła J. Rouba zajmuje się gustem we współczesnych reali
zacjach restauratorskich, a Sławomir Boldok wypowiada 
się o smaku artystycznym Polaków w kontekście rynku 
sztuki.

Wydaje się, że choć przesadą byłoby określać książkę 
jako pozycję elitarną, nie jest przeznaczona dla tzw. szero
kiego kręgu odbiorców. Lektura wymaga pewnego przygo
towania teoretycznego. Jednak ci, którzy sięgną po tę pu
blikację, z pewnością będą usatysfakcjonowani - nieczę
sto ma się okazję obcować z tak wybitnymi tekstami.

Książkę można zamawiać w Wydawnictwie Uniwer
sytetu Mikołaja Kopernika, 87-100 Toruń, ul. Gagarina 39, 
e-mail:ksiazki@umk.pl, tel./fax (O-prefiks-56) 611-42-38. (ek)
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W czasach, gdy brakuje pieniędzy 
na ochronę zabytków, rektor 

warszawskiego Kościoła 
Akademickiego św. Anny potrafił 
znaleźć fundusze na renowację 

swej świątyni. Metody pozyskiwania 
przez niego środków budziły nieraz 
kontrowersje, ale najważniejszy cel 

został osiągnięty. Przez trzy ostatnie 
lata w kościele przy Krakowskim 

Przedmieściu konserwatorzy mieli 
pełne ręce roboty.

Kościół i jego gospodarz
T TT "T" TOMASZ URZYKOWSKI

W W Zszystko zaczęło się jeszcze w 2000 r. Ksiądz 
W JW /Bogdan Bartołd, rektor kościoła, zauważył wów- 
WZ W/czas coś niepokojącego. Na chodniku przy świą- 
w W ty ni leżały kawałki tynku i sztukaterii, które naj
wyraźniej spadły z górnych partii elewacji. Wiosną na
stępnego roku białych odłamków było coraz więcej. 
Ksiądz dłużej już nie chciał czekać. Zamówił ekspertyzę 
stanu elewacji wieży, arkad między wieżą a bryłą kościo
ła oraz słynnej klasycystycznej fasady projektu Piotra 
Aignera i Stanisława Kostki Potockiego. Autor opracowa
nia - docent Wiesław Procyk z warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych - wskazał na liczne pęknięcia, ubytki tyn
ku i kamieniarki. Tak duże zniszczenia były zaskakujące - 

elewacje kościoła odnawiano przecież całkiem niedawno, 
na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Przyczyną spę
kań musiały być zarówno ruchy skarpy, na której stoi ko
ściół, drgania komunikacyjne wywołane przez pojazdy ja- 
dące pobliską Trasą W-Z, jak i nie najlepsze materiały 
użyte podczas poprzedniej renowacji. Koszt skucia odpa
dających tynków, wzmocnienia i ponownego otynkowa
nia ścian wieży, arkad i fasady oszacowano na około 
1 milion złotych. Dla księdza Bartołda suma ta była nie
wyobrażalna.

1-3. Fasada kościoła św. Anny - stan obecny (1), na drzeworycie 
z połowy XIX w. Michała Starkmana (2)
i w trakcie niedawnych prac konserwatorskich (3)
4. Ksiądz rektor Bogdan Bartold - gospodarz kościoła
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Wtedy z pomocą przyszedł Kazimierz Sztarbałło z Urzę
du Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, który wcze
śniej organizował w Warszawie akcje ratowania cennych 
obiektów za pieniądze sponsorów (w ten sposób odrestau
rowano m.in.: kolumnę Zygmunta, pomnik Kopernika i fi
gurę św. Jana Nepomucena z pl. Trzech Krzyży). Namówił 
księdza do wywieszenia wielkich banerów reklamowych, 
które „zarobią” na remont. Zachęcił do współpracy Funda
cję Warta i Kredyt Bank. Niebawem wokół wieży kościoła 
wyrosły rusztowania, a na nich pojawiły się cztery wielkie 
płachty z logo wspomnianych wyżej firm i informacją, że 
wspierają one remont. Był to pierwszy w stolicy wypadek 
umieszczenia banerów sponsora na katolickiej świątyni. 
Rok wcześniej reklama pomogła uratować grożącą prze
wróceniem iglicę wieży neogotyckiego kościoła ewangelic
ko-reformowanego w al. „Solidarności”.

„Ja to nazywam: niekonwencjonalne metody pozyski
wania pieniędzy na remont. Zarzutów się nie boję, nie wie
szam komercyjnych reklam. Chcę ratować unikatowy za
bytek” - wyjaśniał ksiądz Bartold w „Gazecie Stołecznej” 
(24-25. - 05.2001). Tłumaczył, że banery nie reklamują 
żadnego produktu. Są jedynie informacją o sponsorach. 
„Na frontonie kościoła znajdzie się miejsce, by poinformo
wać o kolejnych darczyńcach” - zachęcał, lecz zaraz za
znaczał, że odrzuca możliwość współpracy z firmami ty
toniowymi i browarami.

Reklamowe płachty na obiekcie sakralnym nie wywo
łały w Warszawie tak zażartej dyskusji, jak wcześniej 
w Krakowie (reklamy na wieży kościoła Mariackiego) czy 
Częstochowie (baner na wieży bazyliki na Jasnej Górze). 
Ale i tu, poza głosami poparcia dla działań księdza, sły
chać było opinie krytyczne. Najostrzej wypowiadał się na 
ten temat prof. Marek Kwiatkowski, dyrektor Łazienek 
Królewskich, który zasłanianie zabytków kolorowymi 
plandekami nazwał „zaśmiecaniem miasta”. Podawał też 
w wątpliwość sens samego remontu, na który elewacje 
kościoła mogłyby jeszcze poczekać kilka lat. Zdaniem 
profesora, natychmiastowego ratunku wymaga popękane 
prezbiterium świątyni.

Negatywne reakcje nie zniechęciły księdza rektora. 
Odpowiadał, że widoczne gołym okiem spękania murów 
prezbiterium wynikają z ruchów skarpy, ale od dawna się 
nie powiększają i zabytek nie jest zagrożony. Zresztą - jak 
potwierdzają fachowcy - ustabilizowanie i wzmocnienie 
skarpy to poważne przedsięwzięcie, warte wiele milio
nów złotych. Żaden sponsor, nawet najbardziej zamożny, 
nie sfinansowałby takiej inwestycji. To zadanie na miarę 
budżetu miasta, a nawet państwa.

Po zakończeniu remontu dzwonnicy, wiosną 2002 r. 
za rusztowaniami z wielkim banerem zniknęła fasada ko
ścioła. Nawet przeciwnicy tego sposobu zarabiania pie
niędzy na konserwacje zabytków musieli przyznać, że 
sponsorzy remontu świątyni wykazali się dużą kulturą. 
Na jasnej płachcie odwzorowany był tylko zarys frontu 
budowli i logo darczyńców. Żadnych krzykliwych obra
zów, żadnych jaskrawych barw, czego - niestety - nie da
ło się powiedzieć o innych reklamach, którymi w tym sa
mym czasie obwieszono plac Zamkowy i Rynek Starego 
Miasta. Baner na fasadzie kościoła św. Anny był często 
przywoływanym przykładem umiaru i dobrego smaku. 
I znów po kilku miesiącach zasłonę usunięto, rozebrano 
rusztowania i oczom warszawiaków ukazała się świeżo 

Kościół Akademicki św. Anny jest jednym z najcenniejszych za
bytków architektury sakralnej w Warszawie i jedną z najważniej
szych stołecznych świątyń. Nie sposób przejść obojętnie koto 
jego wspaniałej klasycystycznej fasady autorstwa Piotra Aigne- 
ra i Stanisława Kostki Potockiego. Co więcej, żaden z kościo
łów w stolicy nie ma tak doskonałych barokowych polichromii. 
W większości są to oryginały wykonane po połowie XVIII w. 
przez Walentego Żebrowskiego.
Kościół ufundowała w 1454 r. księżna Anna Holszańska dla 
osadzonych tu przez siebie bernardynów. W latach 1518-1533, 
po wcześniejszym pożarze, wzniesiono murowaną nawę i przy
legający do niej klasztor z zachowanym do dziś kryształowym 
sklepieniem. Budowę sfinansowała księżna Anna Radziwiłłów
na. Następna Anna - tym razem już królowa - w 1578 r. ufun
dowała przy kościele dzwonnicę.
Bernardyński kościół ucierpiał podczas wojen szwedzkich i na
jazdu wojsk Rakoczego. W latach sześćdziesiątych XVII w. od
budowano go w stylu barokowym. Prace sfinansował król Jan 
Kazimierz i warszawscy mieszczanie. Następna duża zmiana 
wyglądu budowli nastąpiła w latach osiemdziesiątych XVIII w. 
Z tego czasu pochodzi królewska fasada (z monogramem jed
nego z fundatorów - Stanisława Augusta Poniatowskiego - 
w tympanonie). Jej projektanci - Piotr Aigner i Stanisław Kost
ka Potocki - wzorowali się na fasadach weneckich kościołów 
Palladia.
Świątynia przetrwała ostatnią wojnę. Podczas powstania war
szawskiego spłonęły jej dachy, potem wichura powaliła szczyt 
frontowej ściany. Poważnie zagroziła jej budowa Trasy 
W-Z w końcu lat czterdziestych XX w. Zabytek omal nie runął. 
Podkopana przez budowniczych arterii skarpa, na której stoi 
kościół, zaczęta się osuwać. Szczęśliwie proces ten udało się 
zahamować, stosując nowatorską wówczas w Polsce metodę 
elektrolitycznego scalania gruntu.

odrestaurowana główna elewacja oraz północna ściana 
(od Trasy W-Z). Zanim to jednak nastąpiło, ekipa firmy 
konserwatorskiej Renova mozolnie spinała pęknięcia mu- 
ru prętami zbrojeniowymi i pokrywała wytrzymałą tkani
ną z włókna szklanego. Nie wszystkie prace udało się za
kończyć na czas. W trakcie remontu okazało się, że głów
ny portal świątyni jest w dramatycznym stanie. Cegły, 
z których zbudowano ujmujące go kolumny, były 
w znacznym stopniu skorodowane. Ksiądz rektor wyru
szył na poszukiwania pomocy. Znalazł ją w urzędzie dziel
nicy Śródmieście. Na zakończenie remontu fasady władze 
dzielnicy zadeklarowały sumę 100 tysięcy złotych.

W międzyczasie pojawił się nowy problem. Konserwa
torzy zauważyli, że stojąca po północnej stronie kościoła 
siedemnastowieczna kolumna z figurą Madonny z Dzie
ciątkiem ma groźne pęknięcia. „Najgorsze są pionowe 
szczeliny w trzonie. Przechodzące przez kolumnę stalowe 
bolce skorodowały i rozsadziły kamień. Jeśli natychmiast 
nie rozbierze się kolumny będzie katastrofa” - ostrzegał 
Wiesław Procyk („Gazeta Stołeczna”, 20-21.04.2002). 
Chwiejący się trzon mógł w każdej chwili runąć w kierun
ku Krakowskiego Przedmieścia. Byłaby to ogromna stra
ta. Ten niezwykły zabytek z 1643 r. jest bowiem o rok 
starszą siostrą pobliskiej kolumny Zygmunta. Początkowo 
stał po południowej stronie świątyni, na dziedzińcu daw
nego klasztoru bernardynów. Dopiero w XIX w. przenie
siono go w obecne miejsce. Jego wykonany z piaskowca 
trzon nigdy nie był wymieniany. Popękany, podziurawio
ny przez pociski i połatany kamiennymi flekami wyglądał 
tragicznie. Ksiądz podjął szybką decyzję: „Rozbieramy ko
lumnę. Pieniądze na jej naprawę wcześniej czy później się 
znajdą”. W końcu czerwca 2002 r. warszawiacy mieli 
okazję oglądać niecodzienny spektakl. Na Krakowskim
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5.6. Kolumna przed kościołem w trakcie 
demontażu (5) i po konserwacji (6)
7. Odnaleziona figura Madonny z Dzieciątkiem 
po konserwacji

Przedmieściu stanął potężny dźwig. Jego ramię zawisło 
nad kościelnym podwórzem. Kawałek po kawałku pod
nosiło na linie poszczególne fragmenty kolumny i delikat
nie układało na ziemi.

Traf chciał, że akurat w tym samym czasie władze 
Warszawy rozstrzygały przetarg na remont pomnika Syre
ny nad Wisłą. Wystartowała w nim tylko jedna firma i - 
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicz
nych - przetarg unieważniono. Zarezerwowane w kasie 
miasta pieniądze na Syrenę zarząd stolicy postanowił 
przekazać na inne cele. Zbiegło się to z wystąpieniem rek
tora kościoła św. Anny o fundusze na ratowanie cennej 
kolumny. Na jej konserwację zarząd, a potem rada War
szawy przeznaczyły 50 tysięcy złotych. Prace mogły roz
począć się jeszcze w lecie. Wymieniono najbardziej popę
kany - dolny fragment trzonu i zniszczoną część wieńczą
cego kolumnę baldachimu. Całość oczyszczono i połączo
no zatopionymi w kamieniu prętami z włókna szklanego. 
Remont zabytku miał zakończyć się na jesieni, ale konser
watorów z firmy Renova zaskoczyły wczesne mrozy. Ko
lumna mogła więc wrócić na swoje miejsce dopiero na 
wiosnę 2003 r.

Skoro mowa o siedemnastowiecznej kolumnie, warto 
wspomnieć o ciekawym odkryciu, którego dokonał ksiądz 
Bartołd. Przeszukując jedno z pomieszczeń gospodarczych 
przylegającego do kościoła rektoratu (dawnego klasztoru 
bernardynów), znalazł owiniętą w papier bryłę drewna. 
Okazało się, że jest to uznawana od lat za zaginioną figu
ra Madonny z Dzieciątkiem. Ta niewielka rzeźba powsta
ła około 1520 r. do głównego ołtarza kościoła św. Anny. 
Po wymianie wystroju świątyni z gotyckiego na barokowy 
figurę przeniesiono na opisaną wyżej kamienną kolumnę. 
Stała na niej aż do 1977 r. Była już wtedy tak bardzo znisz
czona, że zastąpiono ją kopią. Oryginał przepadł na ćwierć 
wieku. Po znalezieniu był w złym stanie. Tipowe drewno 
poczerniało, brakowało wielu fragmentów, w tym części 
twarzy Matki Bożej. Konserwację i częściową rekonstruk
cję figury zgodził się wykonać prof. Wojciech Kurpik, kon
serwator m.in. Obrazu Jasnogórskiego. Jego pracę obieca

ła sfinansować Fundacja Warta. Ksiądz 
rektor zdecydował, że rzeźba powróci 
do wnętrza kościoła. Stanie się nie tyl
ko obiektem kultu, ale też atrakcją tu
rystyczną. Jest bowiem jedynym zacho
wanym fragmentem gotyckiego ołtarza 
głównego. Resztę znamy tylko z prze
kazów.

W ubiegłym roku warszawska pra
sa doniosła o następnym niezwykłym 
odkryciu w kościele św. Anny. Gospo
darz świątyni rozpoczął właśnie na
stępny etap remontu - odnawianie 
kruchty. Prowadzący prace konserwa
torzy natrafili na fragmenty baroko
wych polichromii. Znaleźli je pod 
cienką warstwą tynku i farby nad wej

ściem do krużganków dawnego klasztoru bernardynów. 
Malowidła jakimś cudem przetrwały pożar kruchty 
w czasie ostatniej wojny. Początkowo wydawało się, że 
przedstawiają m.in. główki amorków wplecione w ozdob-
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ny ornament, jednak 
podczas dalszych za
biegów konserwa
torskich ukazały się 
wyraźne zarysy zdej
mowanej z krzyża 
postaci Chrystusa 
i klęczącej u dołu 
Matki Bożej. „Malo

widła są niebywale cenne. Świadczą o przepychu dawnej 
dekoracji kruchty. 'Wiedzieliśmy, że kruchta miała kiedyś 
ściany pokryte malowidłami, ale podczas wojny spaliło się 
jej wnętrze. Nie przypuszczaliśmy, że coś z polichromii 
ocalało” - mówił przejęty Wiesław Procyk („Gazeta Sto
łeczna”, 24.03.2003). Zalecił konserwację znaleziska 
i wyeksponowanie go w odnowionej kruchcie. I znów 
z pomocą przyszedł sponsor. Alicja Jaskiernia, prezes 
Fundacji Warta, błyskawicznie podjęła decyzję o dofinan
sowaniu konserwacji.

Remont kruchty nie ograniczył się, rzecz jasna, do 
odrestaurowania malowidła. Była to pierwsza tak po
ważna renowacja przedsionka kościoła od wielu lat. 
Wcześniej jego brudne ściany z odpryskującym tu i ów
dzie tynkiem wyglądały przygnębiająco. Większość z kil
kudziesięciu umieszczonych na ścianach tablic wotyw
nych przestała być czytelna. Kontrast szarej od kurzu 
kruchty ze świeżo odnowioną fasadą był olbrzymi. Przez 
kilka miesięcy zaniedbane wnętrze (ksiądz zwykł ma- 

8.9. Kruchta kościoła 
po remoncie (8) i odkryte w niej 
barokowe malowidło (9)

(zdjęcia: 1 - Stanislaw 
Grzelachowski; 4,6,8,9- Tomasz 

Urzykowski; 3,5- firma 
konserwatorska Renova)

wiać: „Bóg o kruchcie za
pomniał”} zmieniło się nie 
do poznania. Ściany odzy
skały barwę rozjaśnionych 
oranży i różów. Kolory
stykę tę udało się ustalić 
na podstawie pobranych

próbek starych wapiennych wypraw. Z kamiennych por
tali usunięto farbę, odsłaniając gruboziarnisty piasko
wiec sprowadzony w XVII w. ze Śląska (prawdopodob
nie z kamieniołomów w Radkowie). Kilka warstw farby 
zdjęto też ze znajdującej się nad głównym portalem zna
nej płaskorzeźby z wizerunkiem prawdopodobnie księż
nej Anny Mazowieckiej. Ku zaskoczeniu konserwatorów 
płaskorzeźba nie była - jak dotychczas sądzono - wyko
nana z gipsu lub białego narzutu, ale z jednego bloku 
piaskowca. Odrestaurowano stuletnie żelazne kraty, wy
konane - jak informuje przymocowana do nich tablicz
ka - w Fabryce Wyrobów Żelaznych Wł. Gostyński przy 
ul. Ciepłej 6. Po pomalowaniu ich matową grafitową 
farbą wyglądają prawie jak nowe. Oczyszczono i uczy
telniono tablice wotywne na ścianach, przy okazji doko
nując kolejnego odkrycia. Jedna z płyt, uznawana do tej 
pory za wykonaną z czarnego marmuru, okazała się... 
wyciętą z dębowego drewna. Na odwrocie przymoco
wana była kartka z napisem: „Dnia 28 lutego roku 1822 
niemowa mularz wpasował”. „Ależ to sensacja dla histo
ryków” - mówił Konrad Grabowski, szef remontującej 
kruchtę firmy Renova. Pytany o pieniądze na ten etap 
remontu, ksiądz rektor odpowiadał: „Pomogli nam: 
Fundacja Warta, władze Warszawy i liczni bezimienni do
brodzieje”. Gospodarz kościoła umie ich pozyskać jak 
mało kto. I już planuje następne konserwacje.

Tomasz Urzykowski

Spotkanie z książką
WIELKOPOLSKI BIULETYN KONSERWATORSKI

Rynek czasopism konserwatorskich wzbogacił periodyk wydany 
przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu 
i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu 

- rocznik „Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski" (tom 1/2002 - Poznań 
2002). Jak czytamy we wprowadzeniu odredakcyjnym „celem naszego 
rocznika jest propagowanie w Wielkopolsce idei konserwatorstwa 
i ochrony zabytków poprzez działalność naukową i popularyzatorską, 
prawną i polityczną, techniczną i artystyczną, która służyć ma trwałemu 
zabezpieczeniu zabytków i właściwemu udostępnianiu ich społeczeń
stwu. Idee te stanowią jednocześnie trwały element w polityce ochrony 
europejskiego dziedzictwa kulturowego realizowanej przez wszystkie 
kraje skupione w Radzie Europy".

Rocznik składa się z czterech części. Pierwsza - Studia i rozpra
wy - to część teoretyczna. Zawiera rozważania ogólne (np. relacje 
kulturowe na przełomie epoki brązu i żelaza w dorzeczu środkowej 
Noteci, rzeźba gotycka przełomu XIV i XV w. w Wielkopolsce, archi
tektura wsi wielkopolskiej). Kolejny rozdział, zatytułowany Metody opi
suje wyniki prac konserwatorskich w kościele św. Mikołaja i Wniebo

wzięcia NMP w Gieczu, proces konserwacji renesansowych nagrob
ków piętrowych w Wielkopolsce czy nagrobków z katedry poznań
skiej. Są tu też teksty bardziej popularne, np. o amatorach w arche
ologii lotniczej. Trzecia cześć publikacji - Zródta przedstawia m.in. 
materiały do badań nad osadnictwem średniowiecznym i nowożyt
nym na terenie Giecza i Targowej Górki. Ostatni rozdział - Varia zawie
ra wspomnienia o założycielu Muzeum na Lednicy Jerzym Łomnickim 
i opis działalności zawodowej miejskiego konserwatora zabytków 
w Poznaniu, Witolda Gałki. W następnym tomie rocznika będą nowe 
działy: Dyskusje i polemiki oraz Recenzje.

Redaktorem rocznika jest Aleksander Starzyński, wielkopolski wo
jewódzki konserwator zabytków, co świadczy o randze publikacji. Pi

smo zostało starannie wydane, wzbogacone licznymi ilustracjami i tłu
maczeniami na język niemiecki. Zainteresowani nabyciem publikacji 
mogą się kontaktować z redakcją: Służba Ochrony Zabytków Oddział 
Wojewódzki w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań, tel. (061) 852 
80 03 lub Działem Promocji Wydawnictwa Poznańskiego, ul. Fredry 8, 
61-701 Poznań, tel. fax (061) 852 66 05. (ek)

14 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2004



SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Ruina 
ze sztambucha

żanej kolejno dwa kościoły, cerkiew 
i klasztor bazylianów.

Losy różańskiej rezydencji były nie
typowe. Pierwszy jej właściciel Lew Sa
pieha i jego syn Kazimierz przyjmowali 
tu króla Władysława Wazę, a przez czas 
wojny polsko-moskiewskiej w 1655 r. 
przechowywano tu, ze względów bez
pieczeństwa, trumnę ze szczątkami św. 
Kazimierza, przewiezioną z Katedry 
Wileńskiej. Podczas wojny domowej 
w 1698 r. rezydencja została zrujnowa
na. Jej odbudowy podjął się w latach 
1784-1788 Aleksander Sapieha i po
wierzył to zadanie architektowi Janowi 
Samuelowi Beckerowi. Syn Aleksandra 
- Franciszek przeniósł się jednak nie
spodziewanie do Dereczyna, a w opusz
czonej rezydencji założył skład zboża

N
a Białorusi, 60 km od granicy 
Polski, w połowie drogi pomię
dzy Prużanami a Słonimiem leży 
miasteczko Różana. W centrum stoi od

nowiony kościół katolicki, naprzeciwko 
niego cerkiew i nieco z boku zdewasto
wana synagoga. Na krańcu miasta jesz
cze jedna ruina: imponująca wielkością 
dawna rezydencja Sapiehów.

Tuż przy drodze tkwi ogromna bra
ma wjazdowa z trzema prześwitami, 
z których środkowy, najwyższy prze
znaczony był dla zaprzęgów, a dwa 
boczne dla pieszych. Nad lukiem bra
my zwracają uwagę fragmenty drew
nianego kartusza herbowego. Na ścia
nach widać nieliczne, współczesne ba
zgrały, ryty i przedstawienia figuralne. 
Przestronny dziedziniec pokryty jest 
wyskubaną przez gęsi i kozy lichą traw
ką i przecięty wydeptaną przez miesz

kańców miasteczka dróżką. Bawią się 
tu dzieci i biesiaduje przy ogniskach 
młodzież. Czasem sennie przemknie 
ktoś na rowerze. W głębi zachowały się 
ściany korpusu głównego piętrowego 
pałacu. Po jego obydwu stronach cią
gną się arkadowe galerie, z których 
prawa wiedzie do zrujnowanej oficyny, 
gdzie niegdyś znajdował się teatr, 
a obecnie pozostały gołe ściany bez da
chu. Lewa dawniej łączyła się z bliźnia
czą oficyną, a teraz prowadzi donikąd. 
Z obu stron bramy znajdują się piętro
we kordegardy, które wraz z galeriami 
i oficynami całkowicie zamykały dzie
dziniec. Jeszcze dzisiaj, mimo że zacho
wał się tylko częściowo, robi obiekt 
wielkie wrażenie. Była to niewątpliwie 
ogromna rezydencja na miarę wielko
ści rodu Sapiehów. W ciągu blisko 
dwóch wieków ufundowali oni w Ró-

3

1. „Różana - widok ogólny pałacu”, litografia 
Maksymiliana Fajansa wg rysunku Napoleona 
Ordy z Albumu widoków [...],
Warszawa 1873-1883
2.3. Rezydencja Sapiehów w Różanej
- pozostałości bramy wjazdowej (2) i korpusu 
głównego pałacu (3)

i przędzalnię wełny. Po powstaniu listo
padowym dobra różańskie i dereczyń- 
skie uległy konfiskacie, a główny kor
pus pałacu przerobiono na fabrykę włó
kienniczą. Od tej pory zaczął się upa
dek i niszczenie kolejnych budynków, 
aż do 1944 r., kiedy resztkom rezyden
cji zadano ostateczny cios.

W 1863 r., podczas swoich kreso
wych peregrynacji odwiedził Różaną 
Napoleon Orda. Owocem tej wizyty 
jest litografia, na której widnieje zruj
nowana brama i galeria, pałac jest jesz
cze przykryty dachem, a dziedziniec 
nie ma już charakteru zamkniętego. 
W grafice Ordy dawna siedziba Sapie
hów wystylizowana jest na ruinę ro
mantyczną i po wielu latach ciągle 
sprawia takie wrażenie, mimo że nie
które budynki pozostały tylko we frag
mentach w stosunku do stanu z 1863 r.

Miejsce to, zniszczone i zaniedbane, 
nie sprawia jednak, tak jak wiele po-
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4.5. Galerie zamykające pałacowy dziedziniec
6.7. Fragment zniszczonego muru (6) i współczesne napisy na ścianach budowli (7)

(zdjęcia: Krzysztof Kubiak)

dobnych ruin w okolicy, przygnębiają
cego wrażenia. Unosi się nad nim duch 
leniwie upływającego czasu, zgodności 
z nieuchronnym, naturalnego rozpadu 
dawnej świetności. Odwiedzającemu 
może się zdawać, że gdyby przybył tu 
100 albo 150 lat wcześniej, zastałby tę 
samą aurę „romantycznej” samotności 
i te same zwierzaki, skubiące lichą tra
wę. Jest to jedno z tych zdumiewają
cych miejsc, gdzie nieoczekiwanie zda- 
jemy sobie sprawę, że to ono właśnie 
zasługuje na uwiecznienie w sztambu
chu rysownika.

Irena i Krzysztof Kubiakowie
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na Podkarpaciu
W

 regionie podkarpackim wy
stępują fragmenty zwartej 
drewnianej zabudowy mało
miasteczkowej, charakterystycznej dla 

dawnej Galicji. Często są to domy pod
cieniowe, których pokrycie dachu sta
nowi gont. Podcienia dodają budyn
kom malowniczości.

Najcenniejszym zespołem na Podkar
paciu jest zabudowa Pruchnika. Na ryn
ku i w sąsiednich uliczkach znajduje się 
kilkanaście domów podcieniowych z po
łowy XIX w. Zdumiewa wielkość i forma 
ich naczółkowego, pokrytego gontem 
dachu. Spoczywa on na słupach utrzymu

jących jego ciężar. Ściany domów - 
z ociosanych bierwion albo półokrągla- 
ków - wykonane są na ogół w konstruk
cji wieńcowej, czasem w systemie miesza
nym wieńcowo-słupowym, zwanym 
przysłupowym. Belki stropowe spoczy
wają na wieńcu ścian, pełniąc jednocze
śnie funkcję ściągaczy dla ciężaru więźby 
dachowej. Słupy pionowe podcieni opar
te są na solidnych belkach, spoczywają
cych na podmurówce. W Pruchniku 
można spotkać wielką rozmaitość kształ
tów słupów, zawsze są starannie uformo
wane, czasem rzeźbione w motyw skrę
conego sznura.

Dachy naczółkowe są także charak
terystyczne dla zabudowy rynku 
w Ciężkowicach. Domy, usytuowane 
szczytami do linii zabudowy, przylegają 
do siebie na małych działkach. Podcie
nia tworzą wspólną podłużną prze
strzeń, gdzie jeszcze dziś wystawia się 
towary ze sklepików umieszczonych 
w szczytowych częściach domów. Słupy 
podcieni oparte są na głazach dla 
ochrony przed wilgocią. Kształt słupów, 
chociaż starannie obrobionych, nie jest 
już tak urozmaicony jak w Pruchniku.

Dach łamany polski widzimy na do
mu, będącym siedzibą muzeum regio-

1.2.3. Pruchnik: domy we wschodniej pierzei rynku (1), podcienia domów w uliczce wychodzącej z rynku (2) oraz okna jednego z domów (3)
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4. Zakliczyn, dawny dom rabina
5. Kołaczyce, dom podcieniowy (XIX w.)

(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt Malinowscy)

dachu oparty jest na rysiach. Zawęgło- 
wania ścian wieńcowych są wykonane 
niestarannie, nie ma tu precyzji ciesiel
skiej roboty, jaką mają domy Pruchnika 
czy Ciężkowic.

Pozostałości drewnianej galicyj
skiej architektury małomiasteczkowej 
wymagają ochrony, przy czym nie 
wchodzi tu w grę przeniesienie po
szczególnych obiektów do skansenu. 
Tego typu działania zniszczyłyby bez
powrotnie charakter małych miaste
czek. Niektóre domy są opustoszałe, 
niektóre popadają w ruinę. Nawet 
czasem, gdy wydaje się, że dom jest 
bezpieczny, to jego właściciele czekają 
z przebudową do chwili wymarcia sta
rego pokolenia.

„Prowincja budowała z drewna 
i dlatego obraz architektoniczny Polski 
jest zupełnie niekompletny bez należy
tego uwzględnienia budownictwa drew
nianego”. To zdanie Franciszka Strzałki

nalnego w Zakliczynie. Niestety, jego 
pokrycie stanowi blacha. Gontową cza
pę czterospadowego dachu można na
tomiast zobaczyć w bryle dawnego do
mu rabina. Piękny dom podcieniowy 
stoi jeszcze we wschodniej pierzei ryn
ku w Kołaczycach koło Jasła.

Przedstawione przykłady drewnia
nych domów małomiasteczkowej archi
tektury wskazują na fakt, że należy zre
widować popularne przekonanie, iż 
wszystko, co zbudowano z drewna, jest 
dziełem ludowej ciesiołki. Świadomie 
ukształtowana bryła, szczególnie przeja
wiająca się w wielkości i kształcie dachu 
oraz precyzja wykonania detalu sugeru
ją, że budowniczowie byli mistrzami cie
sielskimi, a ich budowle są „pośrednim 
ogniwem między oficjalną sztuką warstw 
oświeconych a samorodną sztuką ludo
wą” [Ignacy Tłoczek, Polskie budownic
two drewniane, Ossolineum, 1980],

Na Podkarpaciu mamy też do czy
nienia z zabudową, będącą dziełem 
mniej biegłych rzemieślników. Na przy
kład w Pruchniku dalej od rynku spoty
ka się skromne domy o formie wiej
skich chałup. Podobnie w Kalwarii Pa- 
cławskiej. Wprawdzie miejscowość ma 
charakter bardziej miasteczka niż wsi, 
to jednak mamy tu do czynienia z pro
stą konstrukcją domu o dwuspadowym 
dachu, powieloną w kilkudziesięciu eg
zemplarzach. Tak jakby akcja budowla
na przebiegała w krótkim czasie i była 
prowadzona przez wiejskich cieśli.

W Czudcu niedaleko Strzyżowa 
spotykamy rząd kilku domów ustawio
nych kalenicowo wzdłuż północnej 
pierzei rynku. Stoją tak blisko siebie, że 
pozostawiono tylko wąskie przestrze
nie dla odprowadzenia wody opadowej 
ze zbocza, zwane miedzuchami. Okap 

[Studia do dziejów drewnianej architek
tury sakralnej, Londyn 1989] jest 
szczególnie istotne dla zwrócenia uwa
gi na stan posiadania i zachowania ar
chitektury małych miasteczek.

Zygmunt Malinowski
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Najokazalszy w powiecie
D

wór w Będkowie na Mazowszu
- o nim tu będzie mowa - zbu
dowany został w latach 1752- 

-1760 przez Pawła Karwowskiego, po
sła na sejm w 1744 i 1752 r., podko
morzego bielskiego. Był to budynek 
okazały, najokazalszy w całym wąsow- 
skim powiecie, chociaż tylko partero
wy. Okazałość tę nadawały mu dwie fa
cjaty, jedna nawet dwukondygnacyjna, 
wysoki, czterospadowy dach oraz ma
teriał, z jakiego został wzniesiony. Bu
dulcem dla ówczesnych dworów było 
wyłącznie drewno, ten natomiast wy
murowano z cegieł i otynkowano. 
Z wyjątkiem strony południowej budy
nek dworski otoczony był przez rozle
gły park, który od północy łączył się 
z dużym sadem. Tam właśnie zlokalizo
wano dwa stawy. Od zachodu, poza 
parkiem, znajdowały się zabudowania 
gospodarcze. Całość założenia dwor- 
sko-ogrodowego otaczał kamienny 
mur.

Budowniczy i właściciel bęćkow- 
skiego dworu miał syna Joachima, któ
ry zamiast dziedziczyć majątek ojca, 
wstąpił do zakonu i został rektorem ko
legium pijarskiego w Szczuczynie. Być 
może było to przyczyną, że po śmierci 
Pawła Karwowskiego w 1789 r. Bęćko- 
wo weszło w skład dóbr szczuczyń-

skich, należących pod koniec XVIII w. 
do generała Józefa Łączyńskiego, a od 
1800 r. - do jego syna Augusta.

August Łączyński nie kwapił się go
spodarować na rozległych dobrach, 

1.2. Dwór w Bęćkowie: elewacja frontowa 
z dwukondygnacyjną facjatką zwieńczoną 
szczytem o uskokowych spływach i ściętym 
wierzchołku (1) oraz elewacja ogrodowa 
z jednokondygnacyjną facjatką zwieńczoną 
trójkątnym szczytem (2)
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3. Zachowany staw i resztki parkowego drzewostanu
4. Szczyt stodoły z dekoracyjnym układem 
wywietrzników
5. Inicjały właściciela majątku 
(prawdopodobnie Jana Kozłowskiego) 
nad bramą wjazdową do stodoły

(zdjęcia: Katarzyna i Jerzy Samusikowie)

wołał je rozparcelować i po kawałku 
sprzedawać. Prawdopodobnie w 1808 
r. Bęćkowo nabył od niego Ignacy Ki- 
sielnicki, właściciel Kisielnicy i Poryte
go, radca prefektury departamentu 
łomżyńskiego i sędzia ziemski wiski. Po 
kilkunastu latach on z kolei przekazał 
bęćkowski majątek w ręce Jakuba Kli- 
montowicza, marszałka szlachty po
wiatu biebrzańskiego, po którym dzie
dzicem został jego syn Wincenty, oże
niony z Wiktorią z Kulwieciów. Win
centy zmarł w 1846 r., Wiktoria dzie
sięć lat później. Po następnych dziesię
ciu latach ich córka Wanda Klimonto- 
wiczówna wniosła w posagu Bęćkowo 
i Tarachy Feliksowi Kozłowskiemu. 
Kozłowscy - Feliks, a potem jego syn 
Jan - gospodarzyli na dobrach bęćkow- 
skich do 1920 r. Ostatnim dziedzicem 
Bęćkowa był Rajmund Skarżyński. Po
czątkowo pracował on w majątku jako 
rządca, ale potem przejął go na wła
sność razem z ręką Felicji, siostry zmar
łego w 1920 r. Jana Kozłowskiego.

Podczas pierwszej wojny światowej 
otaczający założenie kamienny mur zo
stał rozebrany, a jego miejsce zajęły ży
wopłoty. Potem między dworem i sa
dem rozbudowano park, nasadzając 
wiele gatunków drzew i krzewów, 
a w kierunku stawów poprowadzono 
aleję. Od dworu w kierunku północ

nym biegła oś widokowa. Zimą, sie
dząc przy kominku w dużym salonie, 
można było przez okna oglądać ośnie
żony park, stawy i sad, latem zaś wyjść 
bezpośrednio do parku przez podcie
nia portyku, pełniące funkcję werandy. 
Część gospodarcza znajdowała się 
w pewnej odległości, za drogą stano
wiącą zachodnią granicę dworskiego 
założenia. Ponieważ zabudowania po
stawiono wzdłuż tej drogi, nie było 
tam dziedzińca gospodarczego. 
W pierwszym okresie istnienia majątku 
stajnie, chlewnie, stodoła i spichlerz 
były drewniane, dopiero od przełomu 
XIX i XX w. wymieniano je stopniowo 
na murowane. Były to budynki staran
nie wykończone, o niebanalnej archi
tekturze, o czym świadczy zachowana 
do dzisiaj stodoła z kamienia i cegły, 
z wysokimi przyporami w części szczy
towej i ozdobnym układem fragmen
tów ceglanych oraz wywietrzników. 
Nad bramą wjazdową zachowały się 
inicjały dziedzica - najprawdopodob
niej Jana Kozłowskiego.

Drugą wojnę światową dwór prze
trwał w niezłym stanie, ale po jej za
kończeniu ziemię dworską (215 ha) 
rozparcelowano i sprzedano 57 rodzi
nom, a 13 ha tzw. resztowki i założenie 
dworsko-ogrodowe postanowiono od
dać szkole rolniczej. Szkoła, niestety, 

nie powstała, zawiązano natomiast rol
niczą spółdzielnię produkcyjną, która 
doprowadziła dwór bardzo szybko do 
ruiny. Spółdzielnię rozwiązano w 1957 
r. i rozpoczęto remont dworu, a ponie
waż prowadzono go pod ścisłym nad
zorem służb konserwatorskich, po 
dwóch latach odzyskał stan przedwo
jenny, przynajmniej jeśli chodzi o wy
gląd zewnętrzny.

Dwór wzniesiony jest na planie 
prostokąta zbliżonego do kwadratu, 
o wymiarach 22 x 24 m. Ma czterospa
dowy, mansardowy dach o równole
głych do siebie połaciach. Elewacje 
frontowa i ogrodowa są podobne: 
siedmioosiowe z trójosiową facjatką, 
zwieńczoną od strony ogrodu szczytem 
trójkątnym, od podjazdu - o uskoko
wych spływach i ściętym wierzchołku. 
Nie mają one ganków, lecz z obu stron 
zagłębione portyki o grubych kolum
nach połączonych koszowymi łękami. 
Fronton, skierowany na południe, wy
chodził niegdyś na obszerny dziedzi
niec z klombem pośrodku i podjazdem, 
na który prowadziła prostopadle do 
dworu aleja wysadzana drzewami, dzi
siaj zaś - na szkolne podwórze, bo
wiem od 1959 r. dwór zajmuje w cało
ści szkoła podstawowa.

Katarzyna i Jerzy Samusikowie
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Siadami Goethego
W

 liście do filozofa Johanna 
Gottfrieda Herdera tajny rad
ca księcia Weimaru, Johann 
Wolfgang Goethe, tak chwalił uroki 

Dolnego Śląska tuż po przybyciu do 
Wrocławia 10 sierpnia 1790 r.: „Od 
początku miesiąca przebywam w tej po 
stokroć interesującej krainie, przemie
rzyłem już znaczną część gór i równiny, 
i widzę, że tworzy ona niezwykle piękną 
całość, pobudzającą zmysły i umysł. 
Nowe wrażenia i widoki wynagradzają 
mi pewne niedogodności i zmęczenie”.

Dwumiesięczna podróż na Śląsk 
i do Polski „księcia niemieckich po-

Goethe wyjechał z Weimaru 26 lip- 
ca, spędził trzy dni w Dreźnie, a 1 sierp
nia w nocy przekroczył w Uniegoszczu 
koło Lubania ówczesną granicę Prus 
i zarazem Dolnego Śląska na Kwisie. Ja- 
dąc pospiesznie przez Gryfów, Jelenią 
Górę, Kowary i Kamienną Górę, w no
cy z 2 na 3 sierpnia dotarł do obozu 
wojskowego Karla Augusta we wsi 
Ciernie (Zirlau) koło Świebodzic (dziś 
w granicach miasta). Tu zamieszkał 
w namiocie - nie w zamku czy dworze, 
jak podają niektóre opracowania, bo ta
kiego obiektu w Cierniach nie było. Ni
gdy nieukończony pałac dla wdów z ro- 

wędrował konno po okolicy. „Odwie
dzając pobliskie kamieniołomy granitu, 
czynię zadość moim geologicznym 
upodobaniom” - pisał. Pamiętać trzeba, 
że autor Fausta patrzył na Dolny Śląsk 
nie tyle oczami poety, co zamiłowanego 
przyrodoznawcy, szczególnie zaintere
sowanego geologią, a także górnictwem 
i hutnictwem. Jeździł więc przez Tom- 
kową do Strzegomia, był w Grodzisz
czu koło Świdnicy i w Strudze koło 
Szczawna Zdroju. Podczas wypadu do 
Bagieńca (Teichenau) z pewnością go
ścił w pałacu von Zedlitzów. Po drugiej 
wojnie światowej budowla ta zmieniła

etów”, który właśnie opublikował 
pierwszą wersję Fausta, miała jednak 
u źródeł nie krajoznawcze, lecz militar
ne przyczyny. Narastający konflikt Prus 
z Austrią, która skoncentrowała oddzia
ły na granicy, groził wybuchem. Książę 
sasko-weimarski Karl August jako pru
ski generał jazdy ruszył zatem na Śląsk, 
by przeprowadzić inspekcję wojsk, 
a w czerwcu wezwał do przyjazdu swe
go zaufanego radcę. Na szczęście stara
nia dyplomatów odniosły skutek i 27 
lipca 1790 r. podpisano w Dzierżonio
wie (Reichenbach) konwencję pokojo
wą. Zanim więc Goethe dotarł na miej
sce, charakter jego podróży uległ zasad
niczej zmianie. Poza oficjalnymi uroczy
stościami mógł swobodnie i wedle wła
snych upodobań poznawać^ nowe dlań 
strony - głównie Dolny Śląsk. Ślady 
i pamiątki, związane z tą właśnie, naj
ważniejszą częścią wędrówki, będą nas 
przede wszystkim interesować. 

du von Hochberg od czasu wojny sied
mioletniej stał (i stoi nadal) w komplet
nej ruinie. Zresztą początek napisanego 
wtedy wiersza Feldlager (Obóz połowy) 
nie pozostawia najmniejszych wątpli
wości, o jakie „mieszkanie” chodzi: 
„Zielona podłoga mieszkania, słońce 
świeci przez ściany, / A ptaszka śpiew 
wzlatuje ponad płócienny dach”. Sto lat 
później na domu, zbudowanym mniej 
więcej w miejscu owego namiotu, obok 
wspomnianych ruin, umieszczona zo
stała skromna tablica z napisem: „Hier 
wohnte Goethe vom 2.-8. Aug. 1790” 
(Tu mieszkał Goethe od 2-8 sierpnia 
1790). Podkreślić należy, że obecni wła
ściciele posesji (ul. Środkowa) podczas 
przebudowy domu pieczołowicie prze
nieśli tablicę na nową ścianę, dzięki cze
mu nadal można ją oglądać.

W książęcym obozie, w atmosferze 
rozluźnienia oczekiwano na ratyfikację 
konwencji reichenbachskiej, Goethe zaś

1. Tablica Goethego w Cierniach
2. Patac w Bagieńcu przed remontem (1995)

się w malowniczą ruinę, z wieżyczką 
cudem utrzymującą się na szkielecie da
chu. Dopiero w 2002 r. nowy właściciel 
rozpoczął remont, ratując zabytek 
przed zagładą. W latach dziewięćdzie
siątych ubiegłego wieku, pamiętając 
o wizycie Goethego, organizowano 
w Bagieńcu spotkania poetyckie.

W niedzielę 8 sierpnia tajny radca 
podążył w orszaku Karla Augusta do 
Dzierżoniowa, by świętować zawarty 
niedawno pokój, a następnego dnia wie
czorem przybył do Wrocławia. Po krót
kim pobycie w Grabiszynie zatrzymał 
się w zajeździe Czerwony Dom przy ul. 
Ruskiej 45. Zbiegiem okoliczności 
osiem lat później w tymże domu urodził 
się inny poeta, Karl von Holtei, wielbi
ciel Goethego, którego pobytowi w sto-
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licy Dolnego Śląska poświęcił w 1864 r. 
obszerne studium. W 1900 r. wmuro
wano tu tablicę, upamiętniającą sławne
go gościa. Dziś po zajeździe, doszczęt
nie zburzonym w 1945 r., nie ma nawet 
śladu. Dziesięć dni we Wrocławiu upły
nęło Goethemu na różnorodnych spo
tkaniach oraz uroczystościach z okazji 
rocznicy koronacji Friedricha Wilhelma II, 
który przyjechał z Berlina. Dalsza trasa, 
rozpoczęta 26 sierpnia, wiodła ku Ko
tlinie Kłodzkiej. Po noclegu w Ząbko
wicach poeta - geolog podziwiał o świ
cie wychodnie bazaltu w Zelowicach 
koło Niemczy, a potem w Złotym Sto
ku zwiedzał kopalnię złota „Goldener 
Esel” („Złoty Osioł”). Dobrze po zmro
ku stanął w Lądku Zdroju, ale spędził 
w znanym kurorcie tylko parę nocnych 
godzin i już o czwartej rano 28 sierpnia 
pojechał przez Kłodzko do Radkowa 
(Wiinschelburg) u podnóża Gór Stoło
wych.

Trzy dni w Radkowie i okolicy - to 
bardzo istotny fragment podróży, pro
blem w tym, że mało o nim wiemy. 
Goethe zwiedzał kamieniołomy pia
skowca, wędrował wśród skał, ale czy 
wszedł na Szczeiiniec Wielki? Jego ka
merdyner Paul Gótze zapisał, że po 
pierwszej próbie zrezygnował z trudnej 
wspinaczki. W tradycji natomiast zdo
bycie Szczelińca nie budzi wątpliwości. 
Poeta mógł przecież spróbować raz 
jeszcze, zwłaszcza że poznał majora 
von Raucha, który świetnie znał drogę, 
a nieco wcześniej wprowadził na szczyt 

następcę tronu Prus (7 sierpnia) i same
go króla (10 sierpnia). Zgodnie z tą 
tradycją na skale przy punkcie widoko
wym koło schroniska członkowie 
Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego 
wykuli w 1914 r. tablicę, ozdobioną 
portretowym medalionem, pod któ
rym widniał napis: „GOETHE 28. Au
gust 1790 Glatzer-Gebirgsverein 
1914”. Po 1945 r. medalion został ze
rwany, a napis zatarty - w 1990 r. uczy
telniła go częściowa renowacja. 
W 2002 r. wykonano nową, efektowną 
tablicę z jasnego piaskowca, z medalio
nem i napisem: ,J. W. GOETHE 28 
SIERPNIA 1790. SZCZELINIEC

3.4. Dawna (3) i nowa (4) tablica na Szczelińcu 
Wielkim
5. Lipa Goethego kolo ratusza w Radkowie
6. Skaty Adrszpaskie - popiersie poety
7. Kwarcyt daktylowy z Krzywiny

(zdjęcia: 1-2, 4-7 - Jarosław Komorowski,
3 - Waldemar Komorowski)

WIELKI 2002”. Niestety, z niezrozu
miałych powodów nałożono ją na daw
ną, zasłaniając upamiętnienie sprzed 
blisko stu lat, które bezwzględnie nale
żało traktować jako zabytek.

Przeświadczenie o wejściu na Szcze
iiniec akurat 28 sierpnia wzięło się za
pewne i stąd, że był to dzień szczegól
nie ważny - czterdzieste pierwsze uro
dziny Goethego. Ewentualne obchody 
nie zostały jednak odnotowane w źró
dłach. Wieść gminna mówiła jedynie 
o odpoczynku pod lipą na rynku 
w Radkowie, tuż koło ratusza. Okazałe 
drzewo otoczono później ozdobnym 
ogrodzeniem i umieszczono (nieistnie
jącą już) tablicę. Szkoda, że dzisiejsze 
władze, skądinąd przyjaznego turystom 
miasta, o tym nie pamiętają - lipa 
Goethego może przecież stanowić nie 
lada atrakcję. Istnieje też i taka, hipote
tyczna możliwość: we Wrocławiu po
eta poznał Henriettę von Liittwitz, 
pannę wielkiej urody, na co zawsze był 
czuły. Jej rodowy majątek w Ścinawce 
Średniej (Mittelwalde) dzieliło od Rad
kowa niespełna dziesięć kilometrów. 
Czy nie mógł wybrać się tam z wizytą?
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Dawny pałac von Liittwitzów, grun
townie przebudowany, odnajdziemy 
przy ul. Wojska Polskiego 14.

30 sierpnia pod wieczór Goethe 
przekroczył granicę Czech (czyli Au
strii) i podążył do niezwykłych „skal
nych miast” koło Adrszpachu i Teplic. 
Napis, wykuty pod koniec XIX w. 
w centrum Skał Adrszpaskich, na pla
cyku koło Wielkiego Wodospadu, in
formuje, że „Deutschlands Dichterfiirst 
Joh. Wolfgang Goethe besuchte die 
Adersbacher Felsen zum Zwecke natur- 
wissentschaftlicher Studien im Jahre 
1790” [Książę niemieckich poetów Jo
hann Wolfgang Goethe odwiedził Skały 
Adrszpaskie z powodu studiów przyro- 
doznawczych w roku 1790]. Poniżej, na 
skale, ustawiono po pierwszej wojnie 
światowej popiersie, wykonane przez 
Emila Schwantnera, znanego rzeźbia
rza z Trutnova. Druga pamiątkowa ta
blica znajduje się na Skalnej Bramie 
w Skałach Teplickich. 31 sierpnia po 
południu autor Fausta był już z powro
tem na Śląsku, w klasztorze cystersów 
w Krzeszowie podziwiał freski i obrazy 
Michaela Willmanna, dotarł do Ka
miennej Góry, rano zmieni! konie 
w Świdnicy i pomknął do Wrocławia. 
Po drodze zatrzymał się tylko w Gnie- 
chowicach - żeby obserwować ptaki.

Po jednodniowym odpoczynku, 
3 września rozpoczął Goethe najodle
glejszą część podróży: przez Toszek do 
Tarnowskich Gór i dalej do Krakowa 
i Wieliczki. Skąd przez Częstochowę, 
Lubliniec, Zawadzkie, Kluczbork 
i Oleśnicę wrócił do Wrocławia 10 
września. Trzy dni później wybrał się 
w Karkonosze, a 15 września wszedł

na Śnieżkę. Echo doznanych wrażeń 
powróciło później w 94. Epigramie we
neckim, zaczynającym się od słów: 
„O brzasku poranka na szczyt najwyż
szy się wspinać...”. Goethe przeprowa
dził wnikliwe studia botaniczne, szcze
gólnie zainteresowany goryczką troje- 
ściową [Gentiana asclepiadea], był 
w Kowarach, na Przełęczy Okraj 
i w Lubawce. Do Wrocławia przyjechał 
17 września, w dniu ratyfikacji układu 
pokojowego przez Turcję, co zapowia
dało powrót Karla Augusta i jego świty 
do domu. 19 września tajny radca, 
znów zmieniając konie w Świdnicy, 
udał się do Wałbrzycha, gdzie zwiedzał

Jak o tym dobrze wiedział kapitan Ahab 
z Moby Dicka Melville'a, pogoń za wielory
bem nigdy się nie kończy, zwłaszcza gdy jest 

to biblijny wieloryb, który potknął Jonasza. 
A ponieważ bardzo interesujący egzemplarz 
odnalazłem podczas wakacyjnej wyprawy na 
Słowację, zbyt późno, by umieścić go w arty
kule (zob. „Spotkania z Zabytkami", nr 10,2003), 
składam w tej sprawie doniesienie osobne.

W Kieżmarku, mieście na słowackim Spi
szu, które zamieszkane było niegdyś głównie 
przez Niemców i Węgrów, koniecznie zwie
dzić trzeba stary kościół ewangelicki, zbudo
wany w 1717 r. Przypomina on dolnośląskie 
Kościoły Pokoju - skromna od zewnątrz bu
dowla kryje wspaniale barokowe wnętrze. Na 
kościół św. Trójcy w Świdnicy wskazuje się 
zresztą jako na jeden z wzorców kieżmarskiej 
świątyni. Wrażenie robi już namalowane na 
stropie błękitne niebo z chmurami, apostoła
mi i ewangelistami. Wielobarwny ołtarz z Gol
gotą i nie mniej efektowna, wsparta na figurze 
anioła ambona - to dzieła miejscowego sny-

JONASZ Z KIEŻMARKU

cerza Johana Lercha. Organy, skonstruowane 
w 1720 r. przez Wawrzyńca Czajkowskiego 
z Lewoczy, zostały dziewięć lat później po
większone. Malowidła, prócz stropu, pokry
wają ściany wokół ołtarza oraz balustrady 
czterech z sześciu empor - chórów, które 
okalają wnętrze.

Chór Młodzieńców po stronie północnej 
ozdabia dwanaście obrazów, ukazujących na 
przemian proroctwa Starego Testamentu i ich 
wypełnienie w Nowym Testamencie. Typolo
giczne pary malowideł przedstawiają: grzech 
pierwszych rodziców i Boże Narodzenie, staro- 
testamentowe obrzezanie i chrzest Chrystusa, 
żydowską Paschę i Ostatnią Wieczerzę, ofiarę 
Izaaka i Ukrzyżowanie, ocalenie Jonasza 
i Zmartwychwstanie, podróż proroka Eliasza na 
wozie ognistym i Wniebowstąpienie Pańskie.

Na „swoim" obrazie Jonasz klęczy na 
brzegu z rozłożonymi w dziękczynnym geście 
rękami. Wieloryb, niezbyt urodziwy, a do tego 
ukazany w ostrym skrócie od przodu, składa 
się głównie z szeroko rozwartej kwadratowej 

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

kopalnie węgla. Ostatnim akcentem 
podróży był pobyt od 21 do 23 wrze
śnia w Cieplicach, oglądanie hut szkła 
i szlifierni, wizyta na zamku Chojnik. 
Być może wtedy zajrzał Goethe do 
Mirska (Friedeberg), gdzie wskazywa
no potem dom przy obecnej ul. Mic
kiewicza 13 jako miejsce, w którym 
przebywał. Noc z 23 na 24 września 
spędził w Lubaniu, a rano ostatecznie 
i na zawsze pożegnał Dolny Śląsk.

Gromadzone podczas całej podróży 
minerały i skały włączył Goethe do swej 
geologicznej kolekcji, która osiągnęła 
18 tysięcy okazów i istnieje w Weimarze 
do dziś, a pewnej rzeczywiście osobliwej 
dolnośląskiej skale poświęcił w 1823 r. 
odrębną rozprawę. Tą „skałą Goethego” 
jest występujący tylko w jednym miej
scu, w Krzywinie koło Strzelina, kwar- 
cyt daktylowy (Dattelquarzit). Jego nie
wielkie odsłonięcie znajduje się na skra
ju wsi przy granicy z Jegłową, 130 m na 
zachód od szosy. Kwarcyt jest jasnosza
ry lub żółtawy, a w drobnoziarnistym 
skalnym tle tkwią ułożone w jednym 
kierunku wrzecionowate twory o „dak- 
tylowatym” kształcie (największy z wi
docznych na zdjęciu ma 6 cm długości). 
Ich pochodzenie wywoływało żywą dys
kusję - obecnie uważa się, że powstały 
w wyniku działania sił tektonicznych. 
Znane tylko specjalistom wyrobisko 
warto by jako miejsce niezwykłe 
uwzględnić w przewodnikach, dla udo
stępnienia tym wszystkim, którzy - jak 
niegdyś autor Fausta - pragną przemie
rzyć i poznać „po stokroć interesującą 
krainę”.

Jarosław Komorowski

(fot Jarosław Komorowski)

paszczy, oczu jak guziki i ogona w głębi. Na 
morzu widać statek, a dalej wzgórza na wy
brzeżu. Związek z sąsiednim wyobrażeniem 
Zmartwychwstania podkreśla wypisany nad 
oboma malowidłami dwuwiersz: „Jonam der 
Fisch ausspeit, Jesus vom Todt befreit” (Jona
sza ryba wypluwa, Jezus od śmierci wybawio
ny). Tak jak pięć pozostałych dobitnie wyja
śniał on wiernym istotę sprawy: zgodność 
Starego i Nowego Testamentu w jednym Pi
śmie Świętym.

Jarosław Komorowski
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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!

KÓRNER NA SMREKU
|A/ artykule „Pamiątki roku 1813” 
W („Spotkania z Zabytkami”, nr 7, 
2003) Jarosław Komorowski wspomina 
o Theodorze Kbrnerze - poecie i adiutancie

majora Ludwiga von Lutzowa, polegtym 
pod Gadebusch, którego pamięć 
uczczono na Dolnym Śląsku licznymi po
mnikami i tablicami, przy czym w dobrym 
stanie przetrwała tylko tablica w Legnicy. 
W ubiegłym roku natrafiłem na poświę
coną Kórnerowi tablicę, co prawda nie 
w Polsce, lecz w Czechach, ale zaledwie 
kilkaset metrów od naszej granicy. Było 
tu w Jizerskych Horach, pud wierzchoł
kiem ich najwyższego szczytu Srnrk 
(1124 m). Na tablicy widzimy portret po
ety, lirę z mieczem i napis głoszący, iż 
„Theodor Kórner 1791-1813 stawny nie
miecki poeta wszedł na tę górę 16 sierp
nia 1809”. Tablica jest nowa, upamiętnia 
nie zasługi wojenne, lecz wejście na 
szczyt, a przy tym napis jest w języku cze
skim. Nie wiem, co o tym sądzić.

Aleksander Stukowski

Theodor Kórner, wschodząca gwiaz
da niemieckiego romantyzmu, byt 
u progu 1813 r. autorem wielu cenio

nych wierszy i kilkunastu sztuk teatral
nych, w tym tragedii Zriny o niezłomnej 
aż po śmierć obronie przed najeźdźcą. 
Od 1811 r. mieszka) w Wiedniu, ale na 
wezwanie do walki o wolność nie
zwłocznie ruszył do Wrocławia, pozo
stawiając świetną karierę, posadę w ce
sarskim teatrze - i piękną narzeczoną. 
Patriotyczne wiersze pisał również 
w mundurze, aż do ostatniego dnia; 
wydano je potem pod tytułem Leyer 
und Schwert (Lira i miecz). Żołnierska 
śmierć Kórnera, gdy miał niespełna 22 
lata (wyobraźmy sobie, że w tym wieku 
poległ Mickiewicz...) zapewniła mu ży- 

| wą po dziś dzień pamięć rodaków. Pra- 
I gnąc uczcić go jak najsolenniej, nie za- 
w pomniano także o podróży po Dolnym 
g Śląsku, którą zgodnie z romantycznym 
| obyczajem odbyt w sierpniu 1809 r. 
| Upamiętnienia jego pobytów na wzgó- 

rzu Landeskrone koto Górlitz, na zam- 
kach Chojnik i Gryf oraz na Smreku 
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właśnie, byty jednak w istocie hołdem 
dla bohatera wojny wyzwoleńczej.

Kamień Kórnera na Smreku, odsło
nięty 19 marca 1909 r., ustawili członko
wie Niemieckiego Związku Górskiego 
(Deutscher Gebirgs-Bund) z Novego 
Mesta po austriackiej (dziś czeskiej) 
stronie granicy. Pierwotnie była to trzy
metrowa kompozycja ze spiętrzonych 
głazów, z jednoznacznym w intencji na
pisem na tablicy: „Zum Andenken an 
Theodor Kórner, der am 16. August 
1809 auf diesem Berge weilte, errichtet 
von der Ortsgruppe Neustadt a. T. D. G. 
B. 1909 [Dla upamiętnienia Theodora 
Kórnera, który 16 sierpnia 1809 r. byt na 
tym szczycie, wzniesiony przez Oddział 
DGB Nove Mesto], Po 1945 r. niedoglą- 
dany pomnik rozsypał się, a tablica ule
gła zniszczeniu. W 1999 r. czescy miło
śnicy gór ustawili osobno pionowy 
głaz, wieńczący niegdyś kompozycję, 
i umieścili na nim nową tablicę. Tyle tyl
ko, że obecnie niewielu z wchodzących 
na Smrek wie, że uczczono tu nie poetę 
- wędrowca, lecz poetę - żołnierza.

Jarosław Komorowski

KRZYŻ POKUTNY Z ZAWADNA

Przy polnej drodze prowadzącej 
z Kopania do Wrnnnwa, niedaleka 
odgałęzienia do miejscowości Różyna, 

na niewielkim pagórku, wśród starych 
dębów, znajduje się kamienny krzyż 
pokutny. Krzyż ten jest lekko odchylo
ny w prawą stronę, a na jego przedniej 
części wyżłobiony jest zarys cienkiego 
krzyża. Krzyż ma własną legendę, zapi
saną w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku w publikacji Sagen aus Stadt und 
Kreis Brieg.

Według legendy w tym miejscu 
przed wieloma laty został zabity han
dlarz Spille-Franz. Rabusie liczyli, że 
znajdą przy nim sporo pieniędzy. Oka
zało się, że ofiara miała przy sobie je
dynie 6 drobnych grosików. Spille- 
-Franza pochowano w miejscu zbrodni,
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a jako nagrobek ufundowano wspo
mniany krzyż. Dawniej u podstawy 
krzyża znajdował się jeszcze wyryty 
w kamieniu napis o następującej treści: 
„Czy była potrzeba zabijać tu człowieka 
dla 6 monet!”.

W przytoczonej legendzie znajdują 
się wątki, które mogą być uznane za 
prawdziwe. Otóż miejsce, gdzie obec
nie znajduje się krzyż, byto przed wie
kami usytuowane przy „polskiej dro
dze”, trakcie prowadzącym z Katowic 
do Wrocławia, przez Buszyce i Lewin 
Brzeski. Przy niej znajdował się majątek 
rycerski Zawadno (niem. Lichten), któ
rego pozostałości są usytuowane około 
500 m na wschód od krzyża. Krzyż, jak 
w legendzie, stoi w miejscu, gdzie do 
dziś obok rosłych, wiekowych dębów, 
znajduje się wiele pokrzyw.

Warto dodać, że ks. Helmut Richter, 
ostatni niemiecki proboszcz parafii Ło
siów (w skład której wchodził dawniej 
folwark Zawadno), w jednej ze swoich 
publikacji napisał, że przy wspomnia
nym odcinku drogi znajdował się jesz
cze jeden krzyż pokutny. Niestety, miej
sce lokalizacji drugiego krzyża nie jest 
obecnie znane.

Grzegorz Kopij

TAJEMNICA HRABIEGO
SKARBKA

Na zabytkowym, przykościelnym 
cmentarzu w Będkowie (jednej 
z najstarszych miejscowości znajdują

cych się na terenie obecnego woj. łódz
kiego, w pow. tomaszowskim, 2 km od 
Czarnocina) znajduje kilka dobrze za
chowanych pomników. Wśród nich 
uwagę zwraca pomnik w kształcie steli 
lub obelisku, z którym związana jest 
pewna tajemnica. Zapewne jest to po
mnik pochodzący z XIX w., o czym 
świadczą następujące teksty nagrobne: 

„Bolesław hr. Skarbek 
Właściciel Drzazgowej Woli 
Żyt lat 47
Zmart 22. VIII. 1889 r.” 

udział w spisku na życie cara. Spisek 
jednak został wykryty i do hrabiego 
Skarbka udał się oddział kozaków, by 
dokonać aresztowania. Do aresztowa
nia nie doszło, gdyż pozwolono hra
biemu udać się do drugiego dworskie
go pokoju, gdzie zażył truciznę. Został 
pochowany w rodzinnym grobowcu 
niedaleko grobu, w którym spoczywa
ją przedstawiciele rodziny Korzyb- 
skich herbu Habdank i Rzewuskich 
herbu Krzywda. W związku z tą tra
giczną, mato znaną historią nasuwa 
się kilka pytań, na które jak dotąd nie 
ma odpowiedzi. W jakiej tajnej organi
zacji działał hrabia? Czy spisek miał 
zasięg lokalny, czy swoim zasięgiem 
obejmował także Petersburg? Gdzie 
nastąpiła dekonspiracja? Kto wydal 
hrabiego? Czy celowo pozwolono mu 
udać się do drugiego pokoju i doko
nać samobójstwa? Jeżeli tak, to komu 
na tym zależało? Wreszcie, kim byt 
hrabia dla wspomnianego Ludwika 
Szweycera - wnukiem czy mężem 
wnuczki?

ks. Janusz Szeremeta

oraz
„Tu spoczywają zwłoki 
W. P. Jaśnie Wielmożnego 
Ludwika Szweycer 
Wieku lat 59, byłego 
Radcy Powiatu 
Brzezińskiego
Dziedzica Dóbr Wola
Drzazgowa
W dniu 16 lipca 1835 r. 
zmarłego"

Pozostałe teksty, umieszczone 
w prawej i lewej stronie pomnika, są 
już nie do odczytania. A szkoda. We
dług przekazów hrabia Skarbek brat 

DZIWNY POJAZD

Wiatach trzydziestych XX w. w Cie
chanowie kursował nietypowy po
jazd. Obok dorożek stanowił on główny 

środek lokomocji przewożący pasaże
rów z dworca kolejowego do centrum 
miasta, które znajdowało się dość dale
ko. Przerobiony na trakcję konną auto
bus kursował również w razie potrzeby 
do koszar 11. Pułku Ułanów. Na zdję
ciu, wykonanym w latach 1934-1935, 
można, choć z trudem, odczytać napis 
„Dworzec-Miasto”. Obok żydowskiego 
furmana stoi por. Stefan Gromnicki, 
wówczas oficer pułku.

Jan Gromnicki
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Sztolnia „Fryderyk”

W
ielka epopeja dziewiętnasto
wiecznej industrializacji Gór
nego Śląska, której tragiczny 
i cichy finał rozgrywa się na naszych 

oczach, rozpoczęła się na przełomie 
XVIII i XIX stulecia w Tarnowskich 
Górach, niewielkim miasteczku na pół
nocnym krańcu Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, gdzie tradycje górnicze 
sięgały jeszcze wczesnego średniowie
cza. Bogactwami naturalnymi, które 

Początkowo tarnogórscy gwarko
wie realizowali swoje górnicze zadania 
bez większych przeszkód, bowiem wy
dobywane metale znajdowały się na 
niewielkich głębokościach. Dodatko
wo pracę ułatwiał im rodzaj skały (do
lomit), którą drążyli w poszukiwaniu 
metalicznych złóż. Kruszconośny dolo
mit jednak oprócz niewątpliwej zalety, 
jaką była jego mała twardość, miał tak
że zasadniczą wadę - porowata struk

zwróciły uwagę ówczesnych gwarków 
ku tym terenom, były srebro, ołów i że
lazo. Na początku XVI w. w okolicach 
wioski Tarnowice odkryto bogate złoża 
rud ołowiu z domieszką srebra. Wywo
łało to masowy rozwój górnictwa krusz
cowego i wzrost zaludnienia osady. 
W XVII i XVIII w. ruch górniczy znacz
nie osłabł, wojny o Śląsk ostatecznie go 
zahamowały. Tak było aż do 1784 r., 
kiedy w lipcu znaleziono dwa duże ka
wałki ołowiu w szybach „Rudolfina” 
i „Liszczok”. Jeszcze w tym samym roku 
powstała w Strzybnicy Państwowa Ko
palnia Rudy Ołowiu i Srebra „Fryde
ryk”. W dwa lata po jej uruchomieniu 
rozpoczęła pracę także Państwowa Hu
ta Srebra i Ołowiu „Fryderyk”.

tura powodowała, że doskonale prze
puszczał i magazynował wodę. Ta z ko
lei w miarę, jak kopalniane wyrobiska 
zaczęły schodzić coraz głębiej, stała się 
na tyle uciążliwa, że konieczne było jej 
ciągłe odpompowywanie z szybów 
i chodników.

Już w 1875 r. ustawiono kierat 
konny na szybie „Kunszt”, aby odwod
nić pobliskie wyrobiska. Nie mógł on 
jednak sprostać napływowi wody 
w podziemnych korytarzach. W związ
ku z tym zbudowano i zamontowano 
kolejne. Przy pracy trzech kieratów za
angażowanych było aż 120 koni, a mi
mo to napływ wody przewyższał wy
dajność pomp. Wreszcie w 1788 r. 
sprowadzono z Anglii maszynę atmos

feryczną patentu Newcomena do od
pompowywania wody. Początkowo sil
nik odwadniał szyby „Kunszt” i „Abra
ham”. Warto tu zaznaczyć, iż była to 
pierwsza maszyna parowa w Europie 
kontynentalnej. Jeden zespół pompo
wy nie rozwiązał jednak na długo pro
blemów z podziemnymi wodami. 
W krótkim czasie (w latachl788-1804) 
na polach górniczych kopalni „Fryde
ryk” zainstalowano aż osiem silników 
parowych do odwadniania podziemi.

Równocześnie z polecenia Fryde
ryka von Redena podjęto prace nad 
tradycyjnym systemem odwodnienia 
kopalni poprzez poprowadzenie 
sztolni odwadniającej. W latach 
1785-1806 wydrążono sztolnię „Po
maga Bóg” o długości 3,5 km z uj
ściem w Strzybnicy. Kosztowny kory
tarz okazał się jednak chybionym roz
wiązaniem, ponieważ poprowadzono 
go zbyt płytko, aby mógł odebrać wo
dę z głębiej położonych wyrobisk. 
W kilka lat po uruchomieniu sztolni 
kłopoty z wodą zaczęły ponownie do
skwierać górnikom „Fryderyka”, 
szczególnie silne były na polu „Bo
browniki”, gdzie pracujące maszyny 
parowe nie potrafiły odprowadzić na
chodzącej wody. Wówczas zarząd ko
palni ponownie zaczął rozważać bu
dowę sztolni odwadniającej, tym ra
zem położonej jednak głębiej.
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W listopadzie 1820 r. sztygar 
Thiirnagel przedłożył gwarectwu pro
jekt budowy „Głębokiej Sztolni Fryde
ryk”. Zakładał on, że w ciągu 15 lat 
gwarkowie za pomocą czterech chodni
ków dotrą do bobrownickiego pola gór
niczego. Długość sztolni miała wynieść 
2576 łatrów, a jej koszt 231000 talarów. 
Thiirnagel wyjście sztolni na powierzch
nię ziemi przewidział pod wioską Ptako- 
wice koło Tarnowskich Gór. Tam wody 
kopalniane miały być odprowadzane do 
małej rzeczki Dramy. Podziemny koniec 
sztolni stanowił natomiast szyb „Adolf” 
(obecnie „Staszic”).

W grudniu 1820 r. projekt zatwier
dził Wyższy Urząd Górniczy w Brzegu, 
a z nadejściem wiosny przystąpiono do 

czątkowo na północ, a następnie skrę
cała na wschód pod prawy stok Doliny 
Parku Repeckiego, dalej nieco zbaczała 
na południowy wschód, ale w dalszym 
ciągu biegła północnym stokiem. Ostat
ni odcinek skierowano już równoleżni
kowo na wschód do szybu „Adolf”. Ta
ką konfigurację podyktowała chęć 
uniknięcia prowadzenia chodnika le
wym stokiem doliny, gdzie wcześniejsze 
badania wykazały bardzo niestabilne 
podłoże. Na odcinku przejścia sztolni 
przez dolinę (314 m) konieczne stało 
się zastosowanie obudowy, ponieważ 
natrafiono na sypki grunt. Był to zara
zem najtrudniejszy fragment chodnika. 
Jego budowa trwała aż 3 lata (do 1828 
r.). 5 listopada 1834 r. pod ziemią spo- 

ność, a w latach osiemdziesiątych XIX 
w. Niemcy na podstawie pomiarów 
wody uchodzącej z Bramy Gwarków 
zdecydowali o budowie przy szybie 
„Adolf” podziemnego zakładu wodo
ciągowego, który dostarczał wodę do 
Chorzowa i okolic. Sztolnia stanowiła 
odwodnienie dla podziemnych hal wo
dociągu.

W okresie międzywojennym część 
sztolni znajdowała się na terenie Pol
ski, a odcinek około 1 km wraz z uj
ściem koło Ptakowic leżał w Niem
czech. Doceniając jednak znaczenie 
sztolni dla pracy podziemnego wodo
ciągu obydwie strony zawarły układ 
o możliwości korzystania z całej sztol
ni przez polską załogę wodociągu

1. Portal Bramy Gwarków, stan 
obecny
2. Tablica upamiętniająca przebicie 
chodnika pomiędzy szybami 
„Adolf” („Staszic”) i „Schlange” 
(„Żmija”)
3. Nadszybie szybu „Adolf", 
obecnie „Staszic”

pierwszych robót. Wykonano 
długi na 0,9 km wykop biegną
cy równolegle do Dramy, łą
czący wylot sztolni z rzeczką. 
Przy tej okazji wykupiono 
również „Ptakowicki Młyn” 
w biegu Dramy, który stanowił 
przeszkodę na trasie przekopu. 
Po ukończeniu kanału rozpo
częto wchodzenie pod ziemię 
i drążenie skał. W miejscu wej
ścia wykonano malowniczy 
portal z bloków piaskowca, 
zwany obecnie Bramą Gwar
ków. Jego elewacja zyskała bo- 
niowanie, a powyżej otworu wejścio
wego wykuto symbole górnictwa - 
skrzyżowane żelazko i młotek oraz datę 
„1821”. Portal po bokach zabezpieczo
no murami oporowymi z kawałków do
lomitu i piaskowca w celu powstrzyma
nia obsuwania się zbocza. Warto tu za
znaczyć, że wśród odłamków znalazły 
się także elementy pochodzące z rozbie
ranych obiektów, m.in. gotycka czoł- 
ganka - prawdopodobnie z jakiegoś ko
ścioła. Niewielki odcinek chodnika od 
Bramy Gwarków w głąb ziemi zabez
pieczono obudową o wysokości 3,4- 
3,7 m i szerokości 1,3 m. W czasie drą
żenia twardych skał stosowano górni
cze obudowy jedynie w miejscach 
szczególnie narażonych na zarwanie 
stropu chodnika. Sztolnia zmierzała po

tkali się gwarkowie drążący korytarz od 
szybu „Adolf” z grupą kopiącą sztolnię 
od ujścia pod Ptakowicami. Tym sa
mym sztolnia „Fryderyk” została ukoń
czona i nadawała się do eksploatacji.

Całkowita długość wykutego chod
nika wyniosła 4,5 km, a wraz z kana
łem odprowadzającym wodę do Dra
my 5,46 km. O tym, jak wielkie zna
czenie dla „Fryderyka” miała owa 
sztolnia, najlepiej świadczy fakt, iż od 
tej pory na Bobrownikach można było 
zlikwidować wszystkie maszyny paro
we odwadniające pole.

W drugiej połowie XIX w. wydo
bycie rudy gwałtownie zmalało, 
w związku z czym również i sztolnia 
stała się obiektem o mniejszym znacze
niu. Pomimo to utrzymano jej droż- 

„Staszic”. Klucze do wejścia w Bramie 
Gwarków znajdowały się (po jednym 
komplecie) w wodociągu i na niemiec
kim posterunku granicznym w Zbro
sławicach. Sztolnia przez pewien czas 
służyła prowadzonemu przez Polaków 
przemytowi. Dwa niewielkie szybiki 
na jej trasie, obecnie noszące nazwy 
„Ewa” i „Sylwester”, znajdowały się 
po polskiej stronie w Parku Repeckim. 
To nimi wchodzono do sztolni i prze
noszono do Ptakowic mięso.

Dziś na odcinku 0,6 km pomiędzy 
tymi szybami funkcjonuje podziemna 
sztolnia „Czarny Pstrąg” - największa 
atrakcja Tarnowskich Gór. Odcinek ten 
pokonywany jest żelaznymi łodziami 
płynącymi pod ziemią. Przepiękne wi
doki drążonego w dolomicie chodnika,
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4. Nadszybie szybu „Sylwester” w Parku Repeckim

ceglane obudowy gór
nicze zwane „brama
mi” i blask migoczą
cych lamp karbido
wych stanowią o nie
powtarzalności tego 
zabytku.

Szkoda tylko owej 
Bramy Gwarków, jak
by zapomnianej, ukry
tej za zabagnioną Dra
mą, odwiedzanej jedy
nie przez wandali, któ
rzy próbują pozosta
wić swoje ślady na 
symbolu tarnogórskie- 
go górnictwa w posta
ci graffiti. Może warto 
zastanowić się nad po
prowadzeniem tędy 
ścieżki rowerowej, 
która mogłaby ożywić 
i ocalić od zapomnie
nia to romantyczne 
miejsce.

Miron Urbaniak(zdjęcia: Miron Urbaniak)

UNIKATOWY „FLAMING”

Wydawałoby się, że o ceramicznych figur
kach projektowanych w latach pięćdziesią
tych i sześćdziesiątych XX w, w Instytucie Wzor

nictwa Przemysłowego w Warszawie napisano 
już wszystko, a tu taka niespodzianka. Niedawno 
trafiłam na wykonany tam unikatowy obiekt - fi
gurkę „Flaminga”, autorstwa Mieczysława Naru
szewicza.

Mieczysław Naruszewicz (ur. 1923 w Warsza
wie), rzeźbiarz z wykształcenia - o którym szerzej 
pisałam w „2+3D”, nr IV (9), 2003 - z Instytutem 
Wzornictwa Przemysłowego związany byt od po
towy lat pięćdziesiątych. Zaprojektował m.in. takie 
figurki, jak: „Mazowsze", „Batalion”, „Perkoz”, 
„Dudek", „Loś”, „Borsuk" i „Zając”. Jego rzeźby 
ceramiczne charakteryzują się bardzo syntetycz
nymi formami, skubizowaną bryłą i ekspresją. Te 
cechy możemy także zobaczyć w figurce „Fla
ming". Na pierwszy rzut oka wydaje 
się ona wręcz abstrakcyjna, a wra
żenie to dodatkowo podkreśla suro
wa biel porcelany. Jednak przy wni
kliwszej analizie widać niezwykle 
trafnie oddaną sylwetkę ptaka: cien
kie, długie nogi, syntetyczną bryłę 
tułowia, długą szyję z głową zanu
rzoną w piórach. Zgodnie z zamy
słem twórcy figurka miała być różo- 
wo-szara, gdyż taka kolorystyka od
powiadałaby naturalnemu ubarwie
niu tych ptaków - różowemu bądź 
czerwonemu z odcieniem różu. Jak 
podkreśla Mieczysław Naruszewicz 
- „naturalne umaszczenie danego 
gatunku lub jego środowisko życia 
ma często odzwierciedlenie w kolo
rystyce albo formie figurki’. 

Figurkę, o której mowa, artysta zaprojekto
wał około 1965 r. Zapewne jednak, ze względu 
na zbyt skomplikowany proces wypalania, nigdy 
nie weszła ona do produkcji - ani w latach sześć
dziesiątych, ani teraz, kiedy wytwórnia w Ćmielo
wie, wykorzystując stare formy odlewnicze, 
wprowadziła na rynek wiele figurek z tamtego 
okresu. Rzeczywiście, wypalanie tak cienkich 
i długich form jest bardzo skomplikowane. Już 
bowiem w projekcie należało uwzględnić kurczli- 
wość tworzywa podczas suszenia i wypalania. 
W piecu następował moment, kiedy porcelana 
stawała się miękka i jeśli formy figurki byty zbyt 
cienkie najczęściej ulegała ona deformacji i przy
pominała raczej „placek" niż zamierzoną postać. 
Z pewnością też przy wypalaniu tak subtelnie za
projektowanej figurki, jak „Flaming" stosowano 
bardzo skomplikowany system podpórek.

W Instytucie Wzornictwa Przemy
słowego powstały więc tylko modele 
wzorcowe tej nieznanej dotąd figurki. 
Zostały one zapewne zniszczone 
podczas likwidacji pieca do wypału 
i całej pracowni, a jedyną ocalałą 
z „czystek" figurkę posiada jej autor. 
Nie zdążył wprawdzie pokryć jej kolo
rem, ale i tak jego „Flaming” swoją 
szlachetną formą i surową bielą wpro
wadza w zachwyt każdego, kto miał 
okazję zobaczyć to dzieło.

Katarzyna Liwak

Mieczysław Naruszewicz, 
„Flaming”, ok. 1965, porcelana 

(fot. Katarzyna Uwak)

N
a wale otaczającym port rzecz
ny w Korzeniewie koło Kwi
dzyna (nie na wale przeciwpo
wodziowym) stoi osobliwy budyne

czek, który już samym wyglądem 
wzbudza zainteresowanie. Niewielki 
rozmiarowo obiekt, zbudowany na pla
nie wydłużonego prostokąta, całkowi
cie z drewna, parterowy, ma w central
nej części coś w rodzaju „wieży obser
wacyjnej”. Pierwotnie był to bowiem 
bosmanat portu, zbudowany łącznie 
z samym portem rzecznym w Korzenie
wie w latach 1840-1842. Polskie pi
śmiennictwo podaje, że było to tylko 
zimowisko dla jednostek pływających 
na wodach zamarzającej przez zimę Wi
sły. Takiemu twierdzeniu zdaje się prze
czyć doprowadzenie aż do samego ba
senu portowego linii kolejki wąskoto
rowej z Kwidzyna, co wskazuje na 
istotne znaczenie ruchu przeładunko
wego towarów. Nasyp tej kolejki jest 
do dzisiaj wyraźnie widoczny. Potwier
dza to także literatura niemiecka.

Wydana w 1999 r. Mapa turystycz
na powiatu kwidzyńskiego określa 
omawiany „budynek z wieżyczką” jako 
„budynek dawnego urzędu celnego nad 
brzegiem Wisły”. Zapewne autor mapy 
opierał się na ogólnym stwierdzeniu, 
że „w latach 1920-1939 w Korzeniewie 
znajdował się polski punkt graniczny, 
w którym pobierano clo, wydawano 
przepustki, regulowano ruch transpor
towy i komunikacyjny na Wiśle pomor
skiej” (A. Lemański, Korzeniewo-Port 
wiślany, „Kurier Kwidzyński”, nr 29, 
1992), co jest prawdą. Nie zmienia to 
jednak faktu, że sam budynek został 
w latach 1840-1842 wzniesiony w zu
pełnie innych celach, jako element 
drogi wodnej Wisły.

Aby sprostować błędy i wyjaśnić 
ostatecznie ten problem, warto zacząć 
od paru zdań historii pomiaru stanu 
wody w Wiśle. W Korzeniewie mierzo
no poziom wody za pomocą najstarsze
go na brzegu Wisły wodowskazu 
z 1809 r. Wskazywał on opadanie lub 
wzbieranie poziomu wody i dzięki temu 
ostrzegał na czas przed powodzią. Ten 
stary wodowskaz uległ zniszczeniu pod
czas budowy portu rzecznego. W latach 
1840-1842 został wybudowany port 
służący za schron, który później jako 
port towarowy i remontowy służył 
szczególnie dobrze komunikacji do 
i z Kwidzyna. Aby osiągnąć lepszy, lżej
szy i szybszy przewóz ładunków, dopro
wadzono do nowo budowanego portu 
kolejkę wąskotorową. Budynek wodo
wskazu i wszystkie inne budynki drew-

SPOTKAN1A Z ZABYTKAMI nr 2 • 2004



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Mechaniczny wodowskaz
niane zostały wybudowane przez nie
miecki urząd do spraw budownictwa 
wodnego. Wodowskaz miał jedną oso
bliwość: był umieszczony w drewnianej 
wieży i wyglądał jak duży zegar z jedną 
wskazówką. Niestety, w latach 1920- 
-1939 już nie funkcjonował, ponieważ 
w tym okresie nie był na bieżąco konser
wowany.

Tyle historii. Powracając do budynku 
bosmanatu portu wiślanego i jego prze
znaczenia, to najistotniejszą częścią wy- 
daje się owa wystająca ponad bryłę bu
dynku wieżyczka. W jej górnej kondy
gnacji, z dwóch stron - północnej i połu
dniowej, znajdują się okna, umożliwiają
ce swobodną obserwację rzeki, w górę 
i w dół biegu oraz tego, co się na niej 
dzieje. Najistotniejsza jednak była zwró
cona ku Wiśle ściana zachodnia wieżycz
ki, na której wyraźnie odznaczała się du
ża, okrągła tarcza. Pierwotnie tarcza ta 
wyposażona była w jedną wskazówkę, 
a na jej otoku wypisane były stany wody 
na rzece. Był to zatem mechaniczny, ru
chomy wodowskaz, działający samo
czynnie bez stałej obsługi człowieka. 
Działanie urządzenia polegało na tym, że 
wskazówka na tarczy była połączona me
chanizmem bębnowo-linowym z pływa
kiem, pływającym swobodnie w studni 
znajdującej się w pomieszczeniu B, 
w której lustro wody utrzymywało się za
wsze na takim samym poziomie, jak 
w basenie portowym. Jeżeli podnosił się 
lub obniżał poziom wody w Wiśle, to ta
ki sam poziom był w basenie portowym, 
a położenie pływaka przenosiło się po
przez linę na bęben linowy sprzężony ze 
wskazówką, która na tarczy wskazywała 
odpowiedni poziom Wisły.

Roman Klim w swoich Notatkach 
z wędrówek po Wysoczyźnie Elbląskiej 
i Nizinie Kwidzyńskiej (Elbląg 1999) 
wspomina, że jest to „bardzo charakte
rystyczny, jedyny w swoim rodzaju, 
obiekt służący do pomiaru stanu wody 
w Wisje. Stoi na południowym odcinku 
walu otaczającego port i stanowi jego 
niewątpliwą ozdobę. Ongiś było w nim 
zamontowane urządzenie, które waha
nia poziomu wody przenosiło na zegar 
zamontowany w wieżyczce tego budyn
ku. Niestety w 1945 roku urządzenie to 
zostało zdemontowane przez Rosjan". 
Nie jest wprawdzie pewne, czy to aku
rat Rosjanom należy przypisać ostatecz-

warunków żeglugowych. Jeszcze w la
tach siedemdziesiątych XX w. piszący 
te słowa widział ową jedyną wskazów
kę, później zniknęła, a obecnie miejsce 
to zasłonięte jest płatem blachy. Za
chowała się natomiast, ukryta pod 
podłogą, studnia wewnątrz budynku 
i podziemny kanał łączący ją z base
nem portowym.

Na sympozjum „Zabytki hydrotech- 
niki w Polsce” (1999 r.) podano infor
mację, że podobny mechaniczny wodo
wskaz o zdalnym odczycie znajdował 
się w porcie rzecznym w Tczewie, lecz 
już nie istnieje. Wynika z tego, że za
chowany obiekt w Korzeniewie jest je
dynym na Wiśle wodowskazem mecha
nicznym i zasługuje na ochronę. Przez 
pewien czas mieściła się tam harcerska 
stanica wodna hufca ZHP w Kwidzy

1.2. Budynek bosmanatu portu rzecznego 
w Korzeniewie w 1989 r. (1) i obecnie (2)

(fot. 1 - Krystyna Sroka)

ne unicestwienie mechanicznego wodo- 
wskazu, pewne jest natomiast, że był on 
już nieczynny od około 10 lat.

System ten miał tę dobrą stronę, że 
z płynącej Wisłą barki kierujący nią 
szyper mógł z daleka dostrzec i odczy
tać stan wodowskazu (tarcza i wska
zówka były dostatecznie duże) i dosto
sować swoje działania do istniejących 

nie. W tym czasie z okrągłej tarczy ze
garowej zniknęła wskazówka, a jej 
miejsce zajęła zielona skautowa lilijka. 
Od 1998 r. budynek zmienił funkcję - 
służy celom kultowym i mieści się 
w nim rzymskokatolicka kaplica filialna 
parafii konkatedralnej św. Jana Ewan
gelisty w Kwidzynie. Wodowskaz 
w Korzeniewie, jedyny przykład me
chanicznego wodowskazu o zdalnym 
odczycie w Polsce, nie figuruje w reje
strze zabytków. Dlaczego?

Janusz Zaremba
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Romanów
Józefa Ignacego Kraszewskiego

M
uzeum Józefa Ignacego Kra
szewskiego w Romanowie zo
stało otwarte w 150. rocznicę 
urodzin pisarza — 28 lipca 1962 r. Od

budowany w latach 1959-1962 ze 
zniszczeń wojennych dawny dwór Mal- 
skich, dziadków pisarza, do 1945 r. po
zostający w rękach rodziny Kraszew
skich, stał się miejscem ważnym na kul- 

daszkiem. Drugi ganek znajdował się od 
strony parku. Do dworu dojeżdżało się 
okrążając dziedziniec, a przed gankiem 
znajdowała się rampa podjazdowa, 
ograniczona dość wysokim murem. Ta
ki dwór, w stylu klasycystycznym, 
odziedziczyli w latach czterdziestych 
XIX w. Zofia i Jan Kraszewscy, rodzice 
pisarza.

Kraszewskiego. Cz. I. Podlasie, gdzie są 
widoki nie tylko dworu, ale też kaplicy, 
parku i oranżerii.

Dwór trzykrotnie zmieniał wygląd, 
zachowując jednak klasycystyczny cha
rakter. Pierwsza zmiana, najbardziej istot
na, dokonała się w 1858 r., kiedy właści
cielem Romanowa był najmłodszy brat 
Józefa Ignacego - Kajetan Kraszewski, pi-

1. Dwór Malskich i Kraszewskich
w Romanowie w pierwszej połowie XIX w., 
litografia wg rysunku J. I. Kraszewskiego
2. Wactaw Czech, inicjator utworzenia 
Muzeum J. I. Kraszewskiego
w Romanowie i pierwszy jego dyrektor 
3.4. Dwór w Romanowie - Muzeum 
J. I. Kraszewskiego: od frontu (3) 
i od ogrodu (4)
5.6. Wnętrze muzeum: biurko pisarza 
w „Pokoju drezdeńskim” (5)
i „Pokój wołyński” (6)
7. Kaplica w Romanowie

(ilustracje: 1,2- Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie, 3-7 - Tadeusz Podgórski)

turowej mapie Podlasia i Polski. W do
mu tym autor Starej baśni spędził dzie
ciństwo, pozostając w latach 1813- 
-1826 pod opieką dziadków ze strony 
matki: Anny i Błażeja Malskich, którzy, 
zakupiwszy od Sapiehów w 1801 r. do
bra romanowskie, wznieśli tu w latach 
1802-1812 na starych fundamentach 
dwór. Była to budowla parterowa 
z czterospadowym dachem, krytym 
gontem. Od frontu dwór miał ganek 
z czterema kolumnami i trójkątnym

Budynek dworu znamy z rysunku 
Wiktora Malskiego, wuja pisarza, 
mieszkającego w Romanowie żołnierza 
wojsk napoleońskich, myśliwego i ma
larza, u którego zapewne utalentowany 
siostrzeniec pobierał pierwsze nauki ry
sunku i malarstwa. Rysował go też kil
kakrotnie sam Józef Ignacy. W zbiorach 
muzeum jest rysunek ołówkiem „Dwór 
w Romanowie”, drzeworyt z rysunku 
pisarza oraz litografie z Albumu wido
ków rysowanych przez ]ózefa Ignacego 

sarz, publicysta, historyk, malarz, muzyk, 
astronom, kolekcjoner i jednocześnie do
skonały gospodarz, światły ziemianin 
wprowadzający na romanowskie pola 
maszyny rolnicze, nowe metody gospo
darowania. Odbudowując dwór po poża
rze, który strawił dach, dobudował on 
w części środkowej piętro z dwuspado
wym dachem i zagospodarował podda
sze, którego pomieszczenia oświetlały 
umieszczone w dachu lukarny. Frontowy 
ganek został zastąpiony portykiem z ko-
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lumnami doryckimi i balkonem, a od 
strony ogrodu także dodano balkon i ta
ras. Dzięki przebudowie dwór nabrał wy
glądu jeszcze bardziej okazałego.

Piętro i poddasze stanowiły króle
stwo pana domu. Kajetan miał tu 
ogromną bibliotekę, a w niej prawie 
kompletny zbiór dzieł swego wielkiego 
brata, kroniki, herbarze, dzieła histo
ryczne i astronomiczne, prace dotyczące 
harmonii i akustyki w muzyce. Tam też 
mieściło się obserwatorium astrono
miczne i zbiory dzieł sztuki, a wśród 
nich 80 portretów wielkich postaci z hi
storii narodowej (m.in. Bony, Stefana 
Batorego, Czarnieckiego, Stanisława 
Augusta Poniatowskiego). Kajetan kon
tynuował tradycję babki Anny Malskiej 
i wuja Wiktora, którzy rozpoczęli gro
madzenie biblioteki romanowskiej. 
W rezultacie Romanów stał się jednym 
z najważniejszych ośrodków kultury 
ziemiańskiej w tej części Podlasia, obok 
takich miejsc, jak Milanów Czetwertyń- 
skich czy Kostomłoty Łoskiego.

Kajetan zmarl w 1896 r. Po ojcu 
odziedziczył dobra romanowskie syn 
Krzysztof, który gospodarzył tu do roku 
1914. W czasie pierwszej wojny świato
wej dwór uległ, niewielkim na szczęście, 
zniszczeniom. Ostatni właściciele - cór
ka Krzysztofa, Paulina z Kraszewskich 
i Jan Rościszewscy - przy remoncie do
konali pewnych zmian, likwidując m.in. 
rampę podjazdową i wprowadzając na 
jej miejsce szerokie, frontowe schody. 
Rościszewscy opuścili dobra na Roma
nowie w 1938 r., rozprzedawszy więk
szą część majątku okolicznym chłopom. 
W sierpniu 1943 r., w czasie działań 
partyzanckich dwór został spalony. 
W 1945 r. las oraz zespół parkowo- 
-dworski w Romanowie upaństwowio
no i na teren parku wprowadziło się Le
śnictwo Wisznice. Dzięki temu ocalał 
zabytkowy drzewostan. Władze leśne 
zabiegały jednak o rozbiórkę ruin dwo
ru. Na szczęście, dzięki związkom tego

miejsca z Józefem Ignacym Kraszew
skim, dom nie podzielił losu innych 
dworów, z którymi niełaskawa historia 
obeszła się tak okrutnie. Podjęta w 1958 
r. przez Wojewódzką Radę Narodową 
w Lublinie decyzja o powołaniu mu
zeum pisarza uratowała Romanów.

Remont, przeprowadzony według 
projektu lubelskiego architekta, inżyniera 
Czesława Gawdzika, przywrócił budyn
kowi kształt z okresu międzywojennego, 
czyli ze schodami od frontu. Dopiero 
w latach 1987-1991 odtworzono pod
jazd z rampą frontową, taras i balkon od 
strony ogrodowej oraz pierwotny kształt 
salonu. Rozpoczęto także urządzanie sal 
w stylu wnętrz dworskich z XIX w.

W Romanowie zachował się dość 
dobrze cały zespół parkowo-dworski. 
Prócz domu ocalała brama w historycz
nym stylu, dworska kaplica św. Anny, 
ufundowana niegdyś przez Konstancję 
Nowomiejską, ukochaną prababkę pisa
rza, oraz park - założony przez Sapie
hów, osiemnastowieczny, kwaterowy 

ogród z prastarymi alejami grabowymi 
i niebotycznymi świerkami, które pa
miętają czasy, gdy „biała babka”, czyli 
prababka Konstancja, prowadzała pod 
nimi za rączkę małego Józia.

Z historią Muzeum Józefa Ignacego 
Kraszewskiego wiążą się nierozerwalnie 
nazwiska Wacława Czecha, Janusza 
Kraszewskiego oraz Antoniego Trepiń
skiego. Pierwszy z nich, nauczyciel 
i działacz społeczny, rodzinnie związany 
z Romanowem, był inicjatorem działań, 
które doprowadziły do powstania mu
zeum. W latach pięćdziesiątych w Po
wiatowym Domu Kultury we Włoda
wie, którego był wówczas kierowni
kiem, prezentował niezwykle interesu
jący zbiór pamiątek po pisarzu - wła
sność Janusza Kraszewskiego, wnuka 
Kajetana, właściciela resztówki folwar
ku Omszana. Zbiór ten stanowił nie
wielką, ocalałą z pożogi obu wojen po
zostałość kolekcji zgromadzonej nie
gdyś w Romanowie i Dolhem na Biało
rusi przez dziada Kajetana i ojca Bogu
sława Kraszewskiego. Wacław Czech 
otrzymał od właściciela zapewnienie, iż 
pamiątki zostaną przekazane w darze 
społeczeństwu, jeśli dwór w Romano
wie zostanie dźwignięty z ruin i prze
znaczony na muzeum. Po otwarciu Mu
zeum J. I. Kraszewskiego prezentowany 
był na pierwszej stałej ekspozycji, która 
mieściła się początkowo w dwu salach 
dworu. Wacław Czech został pierwszym 
dyrektorem placówki.

Dar Janusza Kraszewskiego zawiera 
niezwykle cenne pamiątki po pisarzu 
i rodzinie. Znajdują się tam m.in.: ręko
pis powieści Starosta warszawski, wiele 
dziewiętnastowiecznych wydań dzieł 
autora Ulany i jego obraz olejny „Krajo
braz z brzozami”. Są fotografie rodzin
ne, opisany przez Józefa Ignacego we 
wspomnieniach z dzieciństwa modli
tewnik praprababki Dłuskiej i przecho
wywany od pokoleń w tymże modlitew
niku list z Hołynki, pisany przez ojca 
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owej praprababki. Jest także jedna z naj
bardziej wzruszających pamiątek po 
„tytanie pracy” - porcelanowa budka 
z pieskiem, ukochana zabawka z dzie
cięcych, romanowskich lat pisarza. I bi
bliofilski rarytas - pierwsze wydanie So
netów Adama Mickiewicza z autogra
fem autora i bardzo ciekawą historią, 
przeszła bowiem książka przez ręce 
Władysława Umińskiego, Hipolita 
Skimborowicza, Stanisława Moniuszki 
i jego rodziny i widnieją na niej autogra
fy kolejnych właścicieli.

Kolekcja muzeum w Romanowie 
wiele zawdzięcza Antoniemu Trepiń
skiemu, warszawskiemu dziennikarzowi 
i bibliofilowi, miłośnikowi Kraszew
skiego, który przez kilka lat był konsul
tantem naukowym placówki. Jego ol
brzymia wiedza, znajomość rynku anty
kwarycznego pomogły zgromadzić cen
ny zbiór pamiątek po pisarzu. Posiada 
więc muzeum bardzo interesujący ze
spół rysunków, prac akwarelowych 
i obrazów olejnych autora Ulany. Są 
liczne fotografie rodziny, pisarza, jego 
przyjaciół i znajomych, w tym zdjęcia 
wykonywane przez brata Lucjana, który 
malował i zajmował się fotografią, stare 
dokumenty związane z rodziną Mal- 
skich i Kraszewskich, m.in. dotyczące 
pobytu przedstawicieli rodu na dworze 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
z pieczęcią i podpisem króla. Bogata jest 
kolekcja medali i medalionów wybitych 
na cześć pisarza. Interesujący jest też 
zbiór rękopisów, a w nim: list Józefa pi
sany do babki Malskiej, listy braci (Jó
zefa i Kajetana), niezwykle cenny dzien
nik podróży do Odessy z 1843 r., ze 
szkicownikiem, w którym Kraszewski 
utrwalał mijane miejsca. W gablotach 
stoją rzeczy osobiste - fajki, papierośni
ca, laska i torba podróżna.

Kolekcja stale powiększa się. 
W ostatnich latach muzeum nabyło ry
sunek sepią „Pejzaż z zamkiem”, srebr

ny zegarek z monogramem JIK, który 
pisarz ofiarował adwokatowi zajmują
cemu się sprawami majątku Kisiele. Po 
zmarłej niedawno prawnuczce Kra
szewskiego, Alinie Giżyckiej, otrzymało 
muzeum nóż pisarza do rozcinania pa
pieru i fotografie. Przybyło kilka ręko
pisów, w tym list do syna Jana, oraz 
portret olejny autora Hrabiny Cosel, 
malowany przez Jana Moraczyńskiego 
w Druskiennikach w 1847 r. Na jednej 
ze ścian dworu zawisł piękny alabastro
wy medalion z portretem pisarza, wy
konany przez Zygmunta Langmana.

Jedną z cenniejszych części kolekcji 
jest biblioteka, zawierająca 6 000 to
mów różnych edycji dzieł Kraszewskie
go (w tym wiele pierwszych wydań), 
czasopisma, do których pisał, opraco
wania dotyczące pisarza i epoki, w któ
rej żył. Najcenniejsze pozycje z księgo
zbioru - to m.in. pierwsze wydania de
biutanckich powieści: Pan Walery 
(1831) i Wielki świat małego miasteczka 
(1832), utwór Kordecki z autografem 
autora i Szkice obyczajowe z autografem 
żony, Zofii Kraszewskiej.

Stała wystawa w muzeum, przygoto
wana według scenariusza Zofii Wol- 
skiej-Grodeckiej z Muzeum Literatury 
im. A. Mickiewicza w Warszawie pre
zentowana jest w siedmiu salach. Poka
zuje ona wszechstronnie pisarza, 
z uwzględnieniem jego zainteresowań 
w dziedzinie literatury, dziennikarstwa, 
muzyki, malarstwa, archeologii, histo
rii. Ekspozycja ta jest także próbą poka
zania wnętrza dziewiętnastowiecznego 
dworu ziemiańskiego.

Prócz ekspozycji stałej muzeum przy
gotowuje także wystawy czasowe - 
przede wszystkim dotyczące J. I. Kra
szewskiego. Prezentowano m.in. wysta
wy: „Portret pisarza” (1992), „Ach, w tej 
Białej” (1993), „Polesia czar i uroda nad- 
dniestrzańskich stepów czyli podróże 
Kraszewskiego po Kresach” (wyróżniona 

w konkursie Ministerstwa Kultury i Sztu
ki Najciekawsze wydarzenie muzealne ro
ku 1995), kręgu przyjaciół i znajo
mych J. I. Kraszewskiego” (1997), „Wio
sko, tylą już usty śpiewana złotemi... Ob
razki ludowe Kraszewskiego” (1998), 
„J. I. Kraszewski i Leopold Kronenberg- 
dzieje przyjaźni” (1999). Prowadzony 
jest także cykl wystaw „Goście Romano
wa”, poświęcony znanym ludziom od
wiedzającym niegdyś to miejsce. W maju 
2001 r. otwarto trzecią już wystawę z te
go cyklu: „Z Napoleonem Ordą podró
że po dworach”. Na prezentację czekają 
jeszcze inni goście: Adam Pług, Kazi
mierz Władysław Wójcicki, Zygmunt 
Gloger, Hipolit Skimborowicz.

Kolejną dziedziną działalności mu
zeum są konkursy organizowane przede 
wszystkim dla szkół. Od 21 lat prowa
dzony jest Wojewódzki Konkurs Czytel
niczy „J. I. Kraszewski - jego życie 
i dzieło” dla młodzieży szkół średnich. 
Konkurs wychował już dużą rzeszę mi
łośników i znawców Kraszewskiego, dla 
których Południowe Podlasie będzie się 
zawsze kojarzyło z tą wielką, niezwykłą 
osobowością naszej kultury. Postać pisa
rza powinna stać się punktem central
nym duchowego i kulturowego życia 
mieszkańców tej krainy, szczególnie te
raz na progu XXI w., który przecież 
niesie pewne zagrożenie kulturowej 
unifikacji i zagubienia się w globalnej 
wiosce. Sięganie do tradycji, do kultury 
najbliższej człowiekowi, z którą może 
się on w pełni identyfikować, do ma
łych ojczyzn - będzie ratunkiem przed 
globalizacją. Reforma szkolnictwa dała 
możliwość wprowadzenia regionalnych 
ścieżek edukacyjnych. W tym regionie 
kraju na trasach takich ścieżek nie po
winno zabraknąć Muzeum J. I. Kra
szewskiego w Romanowie.

Anna 
Czobodzińska-Przybysiawska

TWÓRCA ZDUMIEWAJĄCY

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) - pisarz, edytor, dziennikarz 
miał niezwykle bogaty w zdarzenia życiorys. Wyjątkowy, 
wszechstronnie uzdolniony twórca doczekał się upamięt

nienia na miarę XXI w. Muzeum J. I. Kraszewskiego 
w Romanowie wraz z Wydawnictwem Multimedial
nym „Art CD" wydało w 2003 r. płytę CD poświęco
ną pisarzowi. Tytuł albumu - Józef Ignacy Kraszew
ski twórca zdumiewający oddaje bogactwo wra
żeń, jakie wywołuje dorobek autora Starej baśni. 
Poznajemy biografię Kraszewskiego ujętą w roz
działy: Dzieciństwo i młodość, Lata szkolne, Wołyń, 
Warszawa, Drezno. Są tu też fragmenty Książki jubi
leuszowej dla uczczenia 5O-letniej działalności lite
rackiej, wydanej w 1880 r. i Pamiętników Kraszewskie
go. Oddzielne części wydawnictwa poświęcone zosta
ły problematyce zawartej w dziełach pisarza (antyk, ar

cheologia i sztuka w poglądach twórcy, Kraszewski wobec muzy
ki, litografie i drzeworyty według jego rysunków, cykle 

akwafort powstałych po podróży w Tatry). Możemy też 
obejrzeć niektóre rysunki i szkice autorstwa Kraszew

skiego oraz współczesne rysunki dzieci inspirowa
ne jego twórczością, a także posłuchać skompo
nowanych przez Kraszewskiego i jemu dedyko
wanych utworów. Album jest bogato ilustrowany, 
zdjęcia przedstawiające autora prezentuje dołą
czony film wideo, a wśród reprodukcji widnieją 
takie rarytasy, jak modlitewnik praprababki Kra
szewskiego Barbary Dluskiej i zabawka pisarza 

z lat dziecięcych.
Płytę można nabyć w Muzeum Józefa Ignacego

Kraszewskiego w Romanowie, 21-518 Sosnówka, tel. 
(0-prefiks-83) 379-30-14. (ek)

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 2 • 2004



ZABYTKI I MŁODZIEŻ

Edukacja w Tomaszowie Lubelskim

E
dukacja regionalna - to jedno 
z zadań działalności dydaktycz
nej szkól, szczególnie ważne 

w procesie wychowawczym. Poznawa
nie śladów przeszłości uczy szacunku 
dla historii miejsc, w których żyjemy. 
O tym, że edukacja regionalna może 
być prowadzona w sposób inspirujący 
dla młodzieży, przekonują nauczyciele 

z Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lu
belskim. Przygotowali oni program 
„Tomaszów - moje miasto. Ziemia To
maszowska - nasz region”, który reali
zowany jest w trakcie trzyletniego na
uczania w gimnazjum. Pierwszy pro
jekt programu - „Oni mieszkali wśród 
nas - mniejszości narodowe i religijne 
w naszym regionie przed 1939 r.”

otrzymał w 2002 r. nagrodę w konkur
sie ogłoszonym przez Akademię Roz
woju Filantropii w Polsce jako część 
większego projektu „Dialog dla Przy
szłości”. Kolejny etap (realizowany 
w roku szkolnym 2002/2003) progra
mu zatytułowany był „Znane i mniej 
znane zabytki naszego regionu”. Prze
prowadzenie projektu zakładało syste- 

1. Poszukiwanie śladów przeszłości
2.3. Autorzy nagrodzonej pracy „Grodzisko 
w Czermnie” (2) i jej strona tytułowa (3) 
4. Laureaci konkursu i nauczyciele podczas 
wycieczki zorganizowanej na zakończenie 
projektu

matyczną pracę, którą można było wy
konać w ramach zajęć pozalekcyjnych 
(zebrania koła historycznego, wyciecz
ki, spotkania w małych grupach). 
W trakcie trwania projektu nawiązano 
współpracę z Tomaszowskim Towarzy
stwem Regionalnym. Zachęcenie 
uczniów do aktywnego zdobywania 
wiedzy o kulturze materialnej miało 
z założenia zakończyć się konkursem; 
aktywność młodzieży przyniosła rezul
taty w postaci ujęcia walorów obiek
tów zabytkowych w sposób opisowy
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i plastyczny. Powstały 34 prace opisowe 
i dwie multimedialne. Wszystkie pre
zentowały wysoki poziom, a ich auto
rzy wykazali się pomysłowością, samo
dzielnością i oryginalnym ujęciem te
matu. Komisja Konkursowa przyznała 
trzy równorzędne pierwsze nagrody. 
Laureatami zostali Maciej i Mateusz Pio
trowscy (za pracę „Grodzisko w Czerni
nie - próba rekonstrukcji pierwotnego 
wyglądu grodu i życia codziennego jego 
mieszkańców”), Sylwia Droździel, Ewa 
Gniwek, Karolina Herda, Magdalena 
Raczkiewicz (za opis „Obóz zagłady 
w Bełżcu”) oraz Łukasz Bielak, Wojciech 
Błajda i Mateusz Woś (za pracę multime
dialną „Z dziejów tomaszowskich cer
kwi”). Wyróżnienia przyznano wielu 
uczniom z gimnazjów w Tomaszowie 
i z Gimnazjum w Tarnawatce. Nagrody 
ufundowane zostały przez Tomaszow
skie Towarzystwo Regionalne, Radę Ro
dziców Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie 
Lubelskim i redakcję miesięcznika „Spo
tkania z Zabytkami”.

Należy podkreślić szczególne za
angażowanie dyrekcji i nauczycieli 
Gimnazjum nr 2 w Tomaszowie Lu
belskim, którzy aktywnie wspierali 
młodzież na każdym etapie progra
mu. Głównym organizatorem kon
kursu był nauczyciel historii - Miro
sław Piotrowski.

Ponowna integracja uczestników 
projektu nastąpiła w trakcie wyciecz
ki autokarowej po zabytkach ziemi 
tomaszowskiej. Oglądano opisywane 
obiekty, odkrywano nowe, dzielono 
się wrażeniami. Plan trasy przygoto
wał i funkcję przewodnika pełnił na
uczyciel historii Mirosław Piotrow
ski. Uczniowie w trakcie wycieczki 
zaproponowali temat nowego kon
kursu, który planowany jest na przy
szły rok szkolny - opis miejsca pa
mięci ziemi tomaszowskiej.

Przykład aktywności młodzieży 
z Tomaszowa Lubelskiego może stać 
się inspiracją dla uczniów szkół in
nych miast. Bo przecież w każdym 
regionie znaleźć można obiekty 
związane z jego historią. Wystarczy 
wyjść im naprzeciw.

Ewa A. Kamińska

C
mentarze kanadyjskie są trwałym 
odbiciem wielonarodowościowe
go i wielokulturowego oblicza 
Kraju Klonowego Liścia. Strzegą one śla

dów również i polskiego wychodźstwa.
W małej podgórskiej miejscowości 

Saint-Sauveur-des-Monts, położonej 
w odległości 60 km od Montrealu, 
w 1853 r. założony został pierwszy 
cmentarz. Otaczał on z trzech stron 
drewnianą kaplicę, a później okazały 
kościół, wzniesiony w 1905 r. z kamie
nia wapiennego. Nekropolia ulokowa
na była na terenie lekko spadzistym, co 
sprawiało, że każdego roku roztopy 
wiosenne oraz ulewne deszcze zatapia
ły niżej położone groby. Aby zapobiec 
tej sytuacji, zdecydowano otworzyć 
nowy cmentarz, ekshumować zwłoki 
i przenieść je na nowe miejsce. Uroczy
ste poświęcenie nowej nekropolii, usy
tuowanej między ulicami de 1’Eglise 
i Lalonde, odbyło się 8 listopada 1931 
r. Pięćdziesiąt lat później powiększono 
obszar nekropolii i w 1983 r. wzniesio
no na niej kolumbarium na 60 urn.

Na cmentarzu w Saint-Sauveur-des- 
-Monts od ul. de 1’Eglise, po lewej stro
nie, tuż przy pięknym świerkowym lesie 
znajduje się aleja, zwana potocznie 
„Polską Aleją”, wzdłuż której zgrupo
wana jest większość polskich nagrob
ków. Tradycja chowania tu zmarłych 
Polaków zapoczątkowana została przez 
państwa Brzezińskich, rodzinę przed
wojennego konsula polskiego. Nagła 
śmierć ich syna Adama w 1954 r. spra
wiła, iż zdecydowali się oni pochować 
go na malowniczo położonym cmenta
rzu w Saint-Sauveur-des-Monts, odda
lonym zaledwie 5 km od ich własności 
ziemskiej w Morin-Hights. Liczni Pola
cy uczestniczący w ceremonii pogrzebo
wej podjęli wówczas decyzję chowania 
tu w przyszłości swoich bliskich.

Obecnie na cmentarzu w Saint-Sau- 
veur-des-Monts znajdują się 83 polskie 
groby. Ostatnie miejsce spoczynku zna
lazło tu wielu Polaków z emigracji wo
jennej i powojennej - przedstawiciele 
polskiego rządu RP i polscy dyplomaci, 
weterani pierwszej i drugiej wojny świa
towej, więźniowie obozów koncentra
cyjnych, oflagów i lagrów syberyjskich, 
a także działacze polonijni oraz przed
stawiciele nauki i kultury, z których 
większość zapisała się chlubnie na kar
tach historii Polski oraz wniosła znacz
ny wkład w dorobek naukowo-kultural- 
ny Kanady i prowincji Quebec. Ich na
zwiska widnieją na kamiennych płytach 
nagrobnych i krzyżach.

Wszystkie nagrobki pochodzą z dru
giej połowy XX w. Są to stele, kamienie 

grobowe, krzyże wolno stojące oraz rzeź
by figuralne. Najbardziej charaktery
styczną i najczęściej spotykaną formę po
mnika nagrobnego stanowią stele. Wy
stępują one w formie steli pionowych - 
monolitycznych tablic kamiennych usta
wionych pionowo na cokołach z tego sa
mego materiału oraz steli poziomych - 
kamiennych płyt, leżących na bazie fun
damentowej wtopionej w grunt poro
śnięty krótko strzyżoną trawą. Szczegól
ne walory artystyczne reprezentują stele 
pionowe z białego marmuru, ozdobione 
płaskorzeźbami i wypukłymi reliefami 
o motywach patriotyczno-religijnych 
(pomniki: Jerzego Adamkiewicza, Ada
ma Brzezińskiego, rodziny Gruszków 
i Borkowskich). Nieprzeciętnym arty
zmem wyróżnia się także sprowadzona 
z Włoch w 1963 r. płaskorzeźba „Piety” 
w brązie pozłacanym, w kształcie meda
lionu, na granitowej steli mecenasa Ma
riana Lewandowskiego.

Dla podkreślenia podgórskiego 
charakteru cmentarza, miejscowy głaz 
narzutowy posłużył jako „kamień gro
bowy” rodzinie Siemieńskich z Cho- 
rostkowa. Ta kompozycja nagrobna, 
wzbogacona żelaznym krzyżem zwień
czonym symbolem herbu rodowego, 
wyróżnia się wyjątkową oryginalnością 
na tle innych nagrobków. Typ kamie
nia grobowego prezentują również 
ustawione pionowo grube płyty grani
towe o nieregularnych, „naturalnych” 
krawędziach (pomniki Heleny Schrei
ber i Antoniny Ekielskiej Sołowij).

Niewielką grupę pomników stano
wią krzyże wolno stojące, przeważnie 
marmurowe lub granitowe, na bazie za
opatrzonej skromną, zwięzłą inskrypcją 
nagrobną (pomniki Krystyny Szczuki 
i Czesława Kaliny). Na szczególną uwa
gę zasługuje prosty, żelazny krzyż z figu
rą Ukrzyżowanego Chrystusa, umiesz
czony na grobie Ireny Plater-Zyberk. 
Zwieńczony dwuspadowym, koronko
wym zadaszeniem, formą i charakterem 
nawiązuje do typowego, polskiego krzy
ża, często spotykanego na cmentarzach 
przykościelnych.

Wysoki kunszt rzeźbiarski reprezen
tują dwa nagrobki: pika Stanisława Ka
ry i ministra RP Wacława Babińskiego. 
Stanowią one cenne i jedyne w „sekto
rze polskim” przykłady rzeźby figural
nej wykonanej w białym marmurze. 
Pierwszy pomnik przedstawia postać 
płka Stanisława Kary w galowym mun
durze wojskowym na podwójnym, 
marmurowym postumencie ozdobio
nym symbolami narodowymi Polski 
niepodległej (orzeł w koronie i krzyż 
łaciński) oraz dwiema urnami po obu
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Nekropolia
w Saint-Sauveur-des-Monts

1. Fragment „Polskiej 
Alei” na cmentarzu
w Saint-Sauveur-des- 
Monts
2. Pomnik nagrobny 
ptka i attache 
wojskowego
w Brazylii Stanisława 
Kary (1893-1955)
i jego rodziny
3. Nagrobek Ireny 
z Romerów 
Plater-Zyberk 
(1891-1971)

stronach figury. Wyjątkowy artyzm 
rzeźbiarski oraz pietyzm i dbałość o de
tale uwidoczniają się w świetnie odda
nych rysach twarzy polskiego legionisty 
i szczegółach przedwojennego unifor
mu wojskowego. Oryginalnością i bo
gactwem form plastycznych wyróżnia 
się również pomnik Wacława Babiń
skiego. Marmurowa figura Chrystusa 
dźwigającego krzyż umieszczona jest na 
wysokim postumencie, opatrzonym 
pięknie wyrzeźbionym, polskim orłem 
w koronie.

Symbolika zawarta w polskich po
mnikach nagrobnych powtarza ogólnie 
stosowane chrześcijańskie znaki i for
my. Oprócz powszechnie występujące
go znaku krzyża (łacińskiego, greckie
go, jerozolimskiego) pojawiają się czę
sto dodatkowe symbole: kwiaty na 
krzyżu - lepsze życie pośmiertne, anioł 
z kwiatami - Anioł Nieśmiertelności, 
urna - prochy zmarłego. Nierzadko 
spotkać można sceny biblijne - Pan Je
zus modlący się w Ogrójcu, Święta Ro

dzina. Wizerunki Matki Boskiej Czę
stochowskiej oraz NMPanny świadczą 
o wielkim kulcie Matki Boskiej.

Występujące symbole świeckie in
formują najczęściej o przynależności 
narodowej pochowanych osób, ich po
zycji społecznej oraz zawodzie. Często 
spotykany na nagrobkach orzeł z ko
roną symbolizuje Wolną Polskę oraz 
podkreśla wysoką funkcję państwową 
sprawowaną przez zmarłego (pomniki 
konsulów RP: Jerzego Adamkiewicza, 
Sylwestra Gruszki, Stanisława Kary 
i ministra RP Wacława Babińskiego). 
Lira na nagrobku Borkowskich symbo
lizuje muzykę i wskazuje na artystycz
ny zawód pochowanego. Kałamarz 
z gęsim piórem i kartki na pomniku 
Anastazego i Anny Gilczewskich oraz 
gruba płyta granitowa w kształcie 
książki na grobie Zbigniewa Waru- 
szyńskiego informują o ich dziennikar
skim zawodzie. Szczególną oryginal
nością wyróżnia się relief pięciu drzew 
na granitowej steli Antoniego Binka, 

wskazujący na zawód leśnika zmarłe
go. Las symbolizuje ojca i czterech sy
nów, uosabia więc ognisko rodzinne 
oraz uwypukla nierozerwalne więzi łą
czące człowieka z otaczającym go śro
dowiskiem naturalnym.

Większość napisów nagrobnych 
ogranicza się do daty, miejsca urodzin 
i śmierci zmarłej osoby. Wyznanie nie
złomnej wiary chrześcijańskiej zawiera 
epitafium umieszczone na nagrobku Je
rzego Adamkiewicza, autorstwa jego 
syna Wincentego: „W Bogu świat, 
w Bogu kraj, w Bogu rodzina, w Bogu 
człowiek, w Bogu prawda jedyna”. 
Zwięzłością z kolei uderza napis na 
grobie rodziny Romerów: „Spoczną 
i wstaną”. Cytaty Jana Kochanowskie
go oraz Juliusza Słowackiego zawierają 
epitafia na nagrobkach Wacława Ba
bińskiego i Zbigniewa Waruszyńskiego. 
Treść niektórych epitafiów odzwiercie
dla patriotyzm, nostalgię, a także po
czucie wyobcowania. Inskrypcja na 
grobie gen. Antoniego Szyllinga zawie
ra krótkie stwierdzenie: „Duszę oddal 
Bogu - Ojczyźnie serce”, przy kontrad
mirale Stefanie Frankowskim czytamy: 
„Oddal życie Ojczyźnie, spoczywa 
w Polsce”, podobne wyznanie zawiera 
stela Mieczysława Nawojskiego: „Wier
ny Bogu i Ojczyźnie”. Szczególnie 
wzruszającą treścią odznacza się epita
fium na grobie Karoliny Stockerowej, 
które rozpoczyna się słowami: „Tu śpi 
dzieci swoich mamusia najukochań
sza...” Wszystkie inskrypcje, poza na
grobkami Georga Newlina - po angiel
sku oraz Barbary Marszałek - po fran
cusku, wykonane są w języku polskim 
i tworzą kompozycje liternicze uzupeł
nione najczęściej symbolami krzyża ła
cińskiego. Symbol herbu rodowego 
występuje na nagrobkach Aleksandra 
Zamoyskiego i rodziny Bozie, a symbol 
powstania warszawskiego uzupełniony 
myślą: „Gdy usta zamilkną, kamienie 
niech mówią” ozdabia stelę nagrobną 
Magdaleny Kiełczewskiej. Zdjęcia 
zmarłych, poza pomnikami Alfonsa 
Lorensa, Jana Modzelewskiego i Mar
ka Mandziucha, nie pojawiają się na 
polskich nagrobkach.

Częsty brak tabliczek firmowych 
utrudnia identyfikację wykonawców 
pomników. W kilku wypadkach są to
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4. Nagrobek rodziny Siemieńskich
5. Płyta nagrobna prof. Jerzego Adamkiewicza (1881-1958), konsula generalnego RP w Lipsku, 
Londynie, Jerozolimie i Ottawie

(zdjęcia: Ewa llowska)

osoby prywatne, przeważnie związane 
z rodziną. I tak pomysłodawcami po
mnika Ireny Plater-Zyberk są Wilhelm 
Siemieński i Zawicki, arch. Kowalczyk 
jest autorem pomnika Gilczewskich, 
arch. Jan Schreiber - pomnika swej 
matki Heleny i Antoniny Sołowij, W. 
Szwej - pomnika Antoniego Binka, 
Aleksander Bujwid - pomnika Wacła- 
wy i Mieczysława Karaszewiczów, J. 
Szewczyk - pomnika Tamary Rawicz, 
Jan i Marek Zadarnowscy - pomnika 
Marii i Jana Zadarnowskich.

Materiał zastosowany w pomni
kach jest dość zróżnicowany, od kamie
nia polnego i bazaltu, po biały marmur, 
granit (czarny, szary, różowy) oraz me
tal (żelazo, mosiądz). Wszystkie na
grobki granitowe są w bardzo dobrym 
stanie i nie wymagają żadnych zabie
gów konserwatorskich. Natomiast na 
pomnikach marmurowych występują 
liczne spękania i uszczerbki powierzch
ni spowodowane zwietrzeniem mate
riału, czarne plamy, zacieki i zabrudze
nia w miejscach mało dostępnych dla 

opadów deszczowych, zatarte napisy. 
Zatem nagrobki marmurowe w pierw
szej kolejności wymagają interwencji 
konserwatorskiej, mającej na celu za
bezpieczenie fragmentów zagrożonych 
dalszą destrukcją. Zabiegi powinny ob
jąć: oczyszczenie powierzchni marmu
rów z zanieczyszczeń atmosferycznych, 
retusz napisów, uzupełnienie brakują
cej zaprawy murarskiej w spoinach, re
peracje uszczerbków i spękań, uzupeł
nienie braków (zamocowanie urny na 
pomniku Stanisława Kary), usunięcie 
korozji na elementach metalowych, ich 
uzupełnienie w sytuacjach niezbędnych 
oraz ponowne pokrycie farbą.

Historia narodu zawsze znajduje 
swoje odbicie na cmentarzach, dlatego 
też „sektor polski” cmentarza w Saint- 
-Sauveur-des-Monts, jako sepulcrum 
patriae, stanowi cenny zabytek historii 
Polski i polskiej emigracji powojennej. 
Ta enklawa polskości na obcej ziemi za
sługuje na szczególną ochronę nie tylko 
społeczeństwa lokalnego, ale przede 
wszystkim polskiej emigracji w Quebec 
i Kanadzie. Występujące tam pomniki 
nagrobne stanowią rzeczywiste symbole 
polskości, które wymagają stałej opieki 
i zabezpieczenia konserwatorskiego.

Ewa Howska

Prenumeratę miesięcznika MÓWIĄ WIEKI - na pół roku lub rok - można zamówić pod adresem:
Dział Kolportażu DW Bellona, ul. Grzybowska 77, 00-844 VVarszawa, tel. 22/45 70 444, 45 70 463, fax 661 50 51 

Cena egzemplarza w prenumeracie rdtznej wynosi tylko 6,50 zł

Bismarcka wojna z Kościołem
MAGAZYN,!

Powstanie sejneir

ciei

GO-rPOMRĆZr.
K ZEĆARA

Nieznani mnisi, czyli 
gospodarcze zegar.
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Architektura tyglowa - wspólne dziedzictwo
Już od czterech lat odbywa się 

w Szczecinie polsko-niemiecka 
konferencja poświęcona ochronie 

i konserwacji architektury ryglo
wej. Organizatorem spotkań jest 
Towarzystwo Wspierania Rozwoju 
Pomorza Zachodniego SZCZE- 
CIN-EXPO oraz Zachodniopomor
ski Konserwator Zabytków i Krajo
wy Konserwator Meklemburgii 
i Pomorza Przedniego, patronat 
medialny objęły m.in. specjali
styczne czasopisma z dziedziny 
ochrony i konserwacji zabytków 
„Spotkania z Zabytkami”, „Reno
wacje" i „Biuletyn Informacyjny 
Konserwatorów Dziel Sztuki". 
W ubiegłym roku nadano konfe
rencji nową formulę, łącząc trady
cyjną formę sesji naukowej z moż- 

prof. dr hab. Marii Brykowskiej, 
prezentujący rozwój konstrukcji 
slupowo-ramowej oraz najstarsze 
jej przykłady w południowej i cen
tralnej Polsce. Autorka zaprezen
towała zbiór materiałów ikonogra
ficznych i opisów źródłowych, 
wskazując na obecność tego ro
dzaju konstrukcji we wczesnym 
budownictwie miejskim.

Druga część pierwszego dnia 
konferencji odbyta się w niemiec
kim mieście Pasewalk. Uczestni
cy wysłuchali tu kilku referatów. 
Szczególnie ciekawe było wystą
pienie prof, dra hab. inż. arch. Ja
na J. Tajchmana, który zrelacjono
wał wyniki badań dotyczących 
najstarszego kościoła o konstruk
cji szkieletowej znajdującego się 

np. usytuowany przy nabrzeżu 
dawny skład soli. Rozwój miasta 
przypadl na XVIII stulecie, przy
czyniła się do tego regulacja Odry 
i rozbudowa portu w Świnoujściu, 
wówczas rozkwitły tu rzemiosło 
i handel. Ciekawie prezentuje się 
kościół ewangelicki z 1766 r. 
z neogotycką wieżą zachodnią 
z 1861 r. Wąskie uliczki Uec
kermunde zaprowadziły uczestni
ków do zamku z 1546 r„ jednak 
z budowli ocalało jedynie skrzydło 
południowe i wieża.

Po polskiej stronie granicy 
pierwszą zwiedzaną miejscowo
ścią było Nowe Warpno. Tu podzi
wiano ratusz ryglowy z 1697 r. 
Nieopodal usytuowany jest dom 
mieszczański z przełomu XVIII

1. Ahlbeck, kościół 
ewangelicki, 1759 r.
2. Eichhof, 
ryglowo-zrębowy 
dom z czasów 
kolonizacji pruskiej 
(potowa XVIII w.), 
fragment konstrukcji 
zrębowej
3. Ueckermunde, 
fragment 
zabudowy miasta

(zdjęcia: Ewa Różalska)

liwością zwiedzania i poznawania 
obiektów w czasie podróży studyj
nych po obszarze Pomorza Za
chodniego i Przedniego, w części 
polskiej i niemieckiej. Rozwiązanie 
to umożliwia prezentowanie 
obiektów w ostatnich latach kon
serwowanych, jak i tych czekają
cych na podjęcie prac, stając się 
impulsem do wielostronnych, nie
rzadko burzliwych dyskusji.

Spotkanie w 2003 r. (18-20 
września) otworzył referat konser
watora rejonowego w Urzędzie 
Konserwacji Zabytków Meklem- 
burgii-Przedpomorza, Jensa Ame- 
lunga, który zaprezentował pro
blematykę renowacji kościoła 
w Ahlbeck. Obiekt ten uczestnicy 
konferencji mieli okazję obejrzeć 
w drugim dniu spotkania w czasie 
objazdu studyjnego. Ryglowy ko
ściół w Ahlbeck powstał w 1759 r. 
Jest to jednoprzestrzenna budow
la, prosto zamknięta od wschodu, 
z dwoma kruchtami od strony pół
nocnej dobudowanymi w XIX w. 
Bryła kościoła ma wyważone pro
porcje, istotnym jej akcentem wer
tykalnym jest wieża zwieńczona 
ażurowym hełmem.

W dalszej części konferencji 
niezwykle interesujący był referat 

w Krupach. Problematykę zróżni
cowania regionalnego budownic
twa szkieletowego na terenie Eu
ropy na licznych i różnorodnych 
przykładach przybliżył słucha
czom dr hab. inż. arch. Zbigniew 
Paszkowski - „Architektura drew
niana jako element tożsamości 
regionów europejskich". Należy 
również zwrócić uwagę na wystą
pienie Elke Onnen zatytułowane 
„Domy kolonistów na terenie 
okręgu Ucker-Randow". Był to 
syntetyczny przegląd zachowa
nych przykładów tego rodzaju bu
downictwa, tym ciekawszy, że 
uczestnicy konferencji następne
go dnia mogli obejrzeć ryglowo- 
zrębowy dom z czasów koloniza
cji pruskiej (od początku lat dwu
dziestych XVIII w.) znajdujący się 
w Eichhof, miejscowości założo
nej w 1733 r. Obiekt będący wła
snością prywatną w ostatnim cza
sie poddany byt pracom konser
watorskim.

W drugim dniu konferencji 
uczestnicy odwiedzili Uec
kermunde. Przedpołudniowy spa
cer pozwolił na poznanie tego ma
lowniczego miasta założonego 
w końcu XII w. Znaczna część za
budowy - to budynki ryglowe, jak 

i XIX w. Dom ten jest jedynym od
remontowanym tego rodzaju 
obiektem na rynku. Z badań ar
chitektonicznych i materiałów iko
nograficznych wynika, że podob
nych domów w Nowym Warpnie 
jest znacznie więcej, niestety brak 
środków na ich konserwację i od
słonięcie wtórnie zatynkowanej 
konstrukcji ryglowej. A szkoda, bo 
miejscowość, usytuowana przy 
przystani promowej łączącej Pol
skę i Niemcy, zyskałaby na atrak
cyjności, stając się malowniczym 
miasteczkiem w „kratę". W trze
cim dniu konferencji o zagadnie
niach ochrony zabudowy wsi 
i małych miasteczek, a także 
o możliwościach ich waloryzacji 
mówiła etnograf Maria Witek 
z Biura Dokumentacji Zabytków 
w Szczecinie.

W ostatnim dniu spotkania 
uczestnicy wysłuchali kilkunastu re
feratów poświęconych architektu
rze ryglowej i zrębowej, problema
tyce inwentaryzacji i dokumentacji 
oraz zagadnieniom dotyczącym 
wyposażenia wnętrz. W tej części 
bardzo interesujący był referat dr 
inż. arch. Beaty Makowskiej z Re
gionalnego Ośrodka Dokumentacji 
i Badań Zabytków w Szczecinie, za

tytułowany: „Ostatnie drewniane 
domy w Szczecinie”. Podkarpacki 
Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków Mariusz Czuba scharakteryzo
wał architekturę ryglową Podkarpa
cia, natomiast Wiktor Knercer za
prezentował architekturę ryglową 
na terenie dawnych Prus Wschod
nich. Budownictwo o konstrukcji 
przyslupowej omówiła dr inż. arch. 
Elżbieta Rdzawska. Konferencję 
zakończył bardzo ciekawy referat 
dra Marka R. Goliny pt. „Ciesielskie 
znaki montażowe na konstrukcjach 
więźb dachowych”, w którym za
prezentował przegląd sposobów 
numeracji poszczególnych ele
mentów konstrukcyjnych oraz 
oznaczeń złożonych fragmentów 
więżb dachowych.

Szczecińska konferencja jest 
ważnym polsko-niemieckim inter
dyscyplinarnym spotkaniem spe
cjalistów - architektów, konserwa
torów, historyków sztuki, etnogra
fów - zajmujących się dokumen
tacją, ochroną i konserwacją bu
downictwa drewnianego, a jej for
mula stanowi połączenie teorii 
i praktyki, co jest niezbędne we 
właściwej dbałości o obiekty za
bytkowe.

Ewa Różalska
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Jeszcze o Matejkowskim „Rejtanie”

Jubileuszowy, dwusetny nu
mer „Spotkań z Zabytkami” 
otwiera artykuł redaktora na

czelnego o Matejkowskim 
„Rejtanie”, który to obraz, 
prawdziwy „malowany mani
fest", wciąż budzi zaintereso
wanie. I to nie tyle swą arty
styczną formą, co swą wymo
wą, najdobitniejszym oskarże
niem, na jakie się Matejko 
zdobył. Do artykułu mam trzy 
krótkie uwagi.

Uwaga pierwsza - polityczna
Wojciech Przybyszewski przy
pomina charakterystyczną dla 
francuskiej publicystyki opinię 
Charles’a Clement na temat 
„Rejtana”. Omówiwszy sam 
węzeł treściowy obrazu (Rejta
na i „trzech zdrajców"), Clemet 
dodaje: „Nie będę się wdawał 
w objaśnienie lewej części ob
razu - jest nazbyt enigmatycz

na". Autor artykułu zwrócił też 
uwagę, że i na reprodukcji An- 
gerera brak jest lewej części 
kompozycji. Cóż cudzoziem
ców tak drażni w tej lewej czę
ści sceny? Pan Przybyszewski 
podsuwa, że to może „tak kło
potliwa dla wielu obecność Sta
nisława Augusta", a przecież na 
obrazie mamy osoby bardziej 
„kłopotliwe". Scena z Rejtanem, 
trzema przywódcami i przyzwa
nym do usunięcia Rejtana żoł
nierzem była dla Francuza do 
przyjęcia, bo się rozgrywała 
między Polakami. Ale to była 
tylko fabuła (symboliczna), 
zdarzenie. Lecz Matejko ukazał 
także moce sprawcze: cesarzo
wą Katarzynę (in effigie) oraz jej 
nadętego ambasadora - po 
lewej stronie, a to już sugero
wało kontekst polityczny, który 

1. Nikotaj Repnin, 
ambasador Rosji 
w Polsce, fragment 
obrazu Jana Matejki 
„Rejtan - Upadek Polski”, 
1866, Zamek Królewski 
w Warszawie

2. Tadeusz Rejtan, 
fragment obrazu Jana 
Matejki „Rejtan - Upadek 
Polski", 1866, Zamek 
Królewski w Warszawie

3. Ksawery Branicki, 
fragment obrazu Leona 
Kaplińskiego „Portret 
Ksawerego Branickiego”, 
1868, zamek w Montresor

Clement uznał za niepożądany. 
Rosja była zawsze wielką, nie
odwzajemnioną miłością Fran
cuzów, których fascynowała 
i przerażała. To jest ta tajemni
cza „enigmatyczność”.

Uwaga druga - społeczna
Spójrzmy po sali sejmowej: 
wszyscy noszą fraki czy strój 
kawalerów maltańskich 
wszyscy karmazyni o wielkich, 
historycznych, arystokratycz
nych nazwiskach. Tylko jeden 
Rejtan, skromny szlachcic no
wogrodzki, klient Radziwilfow- 
ski, tylko ten jeden sprawiedli
wy jest w kontuszu i przy kara
beli. Przypomnijmy: Matejko 
obracał się w Krakowie wśród 
wielmoży, oni zamawiali portre
ty, kupowali obrazy. A sam byt 
synem ubogiego czeskiego 
chłopa i Joanny Rossberg, 
mieszczki krakowskiej nie
mieckiego pochodzenia. Ale 
honor polskiej ojczyzny wziął 
on - ten wątły, krótkowzroczny 
malarz, w którym płonął ogień 
patriotyzmu i przekonania 
o misji, jaka przypadła mu 
w udziale, i którą wypełniał. On 
- Rejtan.

Uwaga trzecia - Branicki 
To wielka postać. Prawnuk ce
sarzowej Katarzyny, wnuk 
i imiennik hetmana Franciszka 
Ksawerego, przez matkę wnuk 
Szczęsnego Potockiego - bo
gacz siedzący na zamku 
w Montresor, we Francji, który 
finansował wszystko i wszyst
kich, jeśli tylko działali na ko

rzyść Ojczyzny. Między innymi 
kupował obrazy artystów pol
skich oraz Francuzów podej
mujących polskie, patriotyczne 
tematy. Otóż do niego zwróciła 
się rozhisteryzowana p. Wyle- 
żyńska, informując, że Matejko 
wymalował obraz, który hańbą 
okrywa wszystkich wielkich Po
laków, m.in. jego dziadów. Pa
ni Wyleżyńska uważała, że nie 
można dopuścić, by ten „Rej
tan" został pokazany na wysta
wie światowej w Paryżu, nama
wiała więc Branickiego, by ob
raz kupił i zniszczył. Branicki 
odpowiedział, że nie wypada, 
by to dzieło zdobiło Montresor, 
a zniszczyć obraz to czyn wan
dala. Przekorny, piekielnie zło
śliwy, podyktował malarzowi 
Leonowi Kaplińskiemu (które
go cenił jako artystę i człowie
ka) list do Matejki, w którym za
mówił obraz przedstawiający 
zamordowanie cara Pawła I. 
Matejko odpowiedział, „goto
wość okazując". Ale dodał (pa
piery w archiwum na zamku 
w Montresor), „że kwestia ob
razu żądanego bezpośrednio 
ma związek z obrazem Rejtana. 
Wiem, że Pan Hrabia byłeś kie
dyś w myśli kupna tego obrazu, 
wiem, że czymkolwiek powo
dowany zaniechawszy przed
sięwzięcia nie opuściłeś myśli, 
jaka się zrodziła Rejtanem. 
Z wyboru bowiem przedmiotu, 
który wybrałeś za treść obrazu 
zamawianego wnoszę przeciw
stawienie faktowi w obrazie 
«Upadek Polski» przedstawio
nemu [...]. Nie taję więc, że ob

raz Rejtana radbym widzieć 
w rękach Pana Hrabiego. Nie 
zdecydowałbym się może kie
dy indziej tego wypowiedzieć, 
ale dziś, zagadnięty przez nie
go o rzecz w związku będącą, 
nie zwlekam, przeciwnie otwar
cie wypowiadam. Tym chętniej, 
że zgłasza się obecnie do mnie 
pan Henryk Neumann delego
wany dworu wiedeńskiego do 
zakupu obrazów z wystawy po
wszechnej, a między innymi żą
da warunków oznajmienia ce
lem nabycia i mego. Powta
rzam więc, wołałbym, by obraz 
dla Polski malowany w polskich 
zostawał rękach. A warunki jed
nego zlałbym wtedy z wymoga
mi drugiego". Dalej następują 
warunki finansowe i terminowe 
obu obrazów. List byt pisany 
w Krakowie 26. VI. 1867 r. Już 
drugiego lipca Branicki dykto
wał sekretarzowi odpowiedź.

Pisał więc, że pragnął zamówić 
obraz „tragicznej śmierci Pawła 
Imperatora. Pan dobrodziej, 
w zamówieniu tym dopatrując 
chęci nabycia obrazu Pańskie
go [...] stawiasz za pierwszy wa
runek [...] zakupno obrazu Rej
tana. Jakkolwiek JWny Branicki 
przyznaje wszystkie wielkie zale
ty, jakimi to dzieło Pańskie od
znacza się, poleca mi jednakże 
zawiadomić łaskawego pana, 
że nigdy sobie nie życzył mieć 
go w posiadaniu swoim", czuje 
się więc zmuszony do odstą
pienia od zamówienia złożone
go. Tak więc „Rejtana” kupiono 
do Wiednia, a „Uduszenie cara 
Pawła" wymalował Joseph Ni
colas Robert-Fleury i ten obraz 
pozostał w Montresor.

Andrzej Ryszkiewicz
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Jestem czytelnikiem waszego 
pisma od ponad dwudziestu lat 
i bardzo sobie cenię grono ludzi, 
którzy są wrażliwi na znikające 
piękno architektury. W trakcie mo
ich podróży turystycznych po Pol
sce spotykam różne obiekty histo
ryczne. Ich stan utrzymania uza
leżniony jest od świadomości wła
ścicieli opiekujących się danymi 
obiektami i najczęściej pozostawia 
wiele do życzenia. Jako dowód 
dołączam do listu zdjęcie zabytko
wej kaplicy cmentarnej stojącej 
nieopodal pałacu w malowniczej, 
choć zapomnianej wiosce Rybo- 
karty koło Gryfic, która, usytuowa
na z dala od głównych szlaków tu
rystycznych, zdołała zachować 
swój pomorski charakter.

W kaplicy tej mieszkają ludzie 
najwyraźniej nieświadomi wartości 
historycznej i architektonicznej bu
dowli. Najlepszym tego dowodem 
są wstawione przez nich nowo
czesne okna (przypominające te 
z betonowych osiedli), które nada
ją całości charakter zgoła grote
skowy, a przy tym niweczą cale 
piękno architektoniczne budynku.

Łączę wyrazy szacunku i ży
czę redakcji kolejnych lat owocnej 
pracy dla malejącej, niestety, choć 
wiernej grupy sympatyków zabyt
ków w Polsce.

Z poważaniem

Wojciech Kwiatek 
Kamienna Góra
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Zabytki utracone
Interpol £

Hierwsze artykuły z tego cyklu przypo
mniały nam zabytki bezcenne, o kapital

nym znaczeniu dla polskiej kultury, niestety, 
utracone wskutek działań wojennych. Obra
zu, który spłonął w kościele Świętego Krzy
ża w Warszawie, już nie odzyskamy. Ale 
w wypadku „Portretu młodzieńca" Rafaela 
wciąż jeszcze istnieje odrobina nadziei, któ
rej szczególnie teraz pod żądnym pozorem 
wyzbywać się nie wolno. Żyjemy bowiem 
w dziwnych czasach. Na oczach milionów 
osób wpatrzonych w ekrany telewizorów, 
w wyniku wojen prowadzonych na Półwy
spie Bałkańskim, w Afganistanie, w Iraku - 
niszczonych jest wiele zabytków, często 
o znaczeniu światowym. Z kolei współcześni 
złodzieje zadziwiają nie tylko bezczelnością, 
ale i swobodą działania. W sierpniu ubiegłe
go roku ze zbiorów księcia Buccleuch na 
zamku Drumlanrig w Szkocji nieznani 
sprawcy skradii słynną „Madonnę z wrzecio
nem” Leonarda da Vinci. Trzy 
miesiące wcześniej, także 
w wyniku włamania, renomo
wane Kunsthistorisches Mu
seum (Muzeum Historii Sztuki) 
w Wiedniu utraciło jeden z naj
cenniejszych swoich ekspona
tów - arcydzieło światowej 
sztuki złotniczej, solniczkę Be- 
nvenuta Celliniego. Niestety, 
jak dotąd żadnego z wymienio
nych zabytków nie odzyskano. 
Poszukiwania jednak trwają, 
a wśród zaangażowanych 
w nie międzynarodowych insty
tucji najważniejszą bodaj rolę 
odgrywa Interpol, na który po 
cichu liczą także ci, którzy nie 
pogodzili się z myślą o bez
powrotnie utraconym „Portre
cie młodzieńca".

Prezentując w cyklu „Za
bytki utracone" słynną solnicz
kę Celliniego (a więc zabytek 
z Polską niezwiązany), chce- 

nuto Cellini (1500-1571) - wioski złotnik, 
rzeźbiarz i pisarz, jeden z głównych przed
stawicieli manieryzmu - pozostawił bo
wiem (wielokrotnie wznawiany i doskonale 
znany historykom sztuki) pamiętnik, w któ
rym nie pominął chyba żadnego ze swoich 
zawodowych sukcesów, chociaż ukrył wie
le faktów z burzliwego, awanturniczego 
wręcz życia [pierwsze polskie wydanie 
tych pamiętników ukazało się w 1868 r.; 
dziś chętniej korzystamy z przekładu Le
opolda Staffa: Benvenuta Celliniego żywot 
własny, spisany przez niego samego, War
szawa 1948].

O projekcie solniczki wiadomo, że wią- 
że się on z pracami, które artysta wykonał 
już w 1539 r. dla Ippolito d’Este, kardynała 
Ferrary, swego opiekuna i mecenasa. Celli
ni pisał: „kardynał zamówił u mnie model 
solniczki, która, wedle jego życzenia, miała 
różnić się od zwykłych prac tego rodzaju.

[...] zrobiłem podstawę owal
ną przeszło pól łokcia szero
kości i dwie trzecie łokcia 
długości; na niej przedstawi
łem, jak morze zapuszcza 
swe ramiona w ziemię; stwo
rzyłem dwie postacie długo
ści przeszło trzech cali, sie
dzące naprzeciw siebie 
z przeplecionymi nogami, 
tak jak morze wpuszcza dłu
gie odnogi w ląd. Morze 
przedstawiłem jako mężczy
znę i dałem mu do ręki bo
gato wypracowany okręt, 
który mógł łatwo pomieścić 
dużą ilość soli, na dole umie
ściłem cztery konie morskie, 
a bogu morza włożyłem trój
ząb w prawicę. Ziemię zrobi
łem jako niewiastę tak pięk
ną i wdzięczną, jak mogłem 
i umiałem; obok niej ustawi
łem bogato zdobioną świąty
nię dla pomieszczenia pie-

trze i dotarciu do Sali Rafaela, w której wy
stawione było dzieło, złodzieje rozbili szybę 
witryny i zabrawszy z niej cenny obiekt od
dalili się z miejsca przestępstwa. Działali na 
zamówienie, wiedzieli, po co przyszli i nie 
szarżowali. Zabrali bowiem „tylko” ważący 
około 5 kg, wysoki na 26 cm i długi na 
33,5 cm, wart 50 milionów euro przedmiot, 
a pozostawili znajdujący się w tej samej sa
li obraz Rafaela „Madonna na łące". Zło
dziei (czy też złodzieja?) nikt nie niepokoił. 
Co prawda już o godzinie 3.55 na krótko 
odezwał się alarm, ale zainstalowana w mu
zealnej sali kamera wideo była... wyłączo
na, a o kradzieży dowiedziano się dopiero 
o 8.20, kiedy któryś z pracowników mu
zeum natknął się w jednym z pomieszczeń 
na potłuczone szyby.

Kradzież złotej solniczki Celliniego wy
wołała prawdziwy szok nie tylko wśród opie
kunów wiedeńskich zbiorów, ale także 

my wierzyć, że w tym samym czasie ktoś 
inny zabiega o odzyskanie dla polskich 
zbiorów obrazu Rafaela, albo przynajmniej 
- doceniając jego znaczenie dla światowe
go malarstwa - stara się, podobnie jak my, 
popularyzować to dzieło.

Złota solniczka Benvenuta Celliniego, 
wykonana w latach 1540-1543 na zamówie
nie króla Francji Franciszka I, przez ostatnie 
lata - aż do owej feralnej nocy z 10 na 11 
maja 2003 r., kiedy została skradziona - by
ła eksponowana w szklanej gablocie na 
pierwszym piętrze wiedeńskiego Muzeum 
Historii Sztuki, gdzie, jak się zdaje, złodzie
je dostali się bez najmniejszego kłopotu. 
Zrobili to pod osłoną nocy oraz reklamowe
go billboardu rozpiętego na rusztowaniu 
ustawionym przy fasadzie muzeum, 
w związku z prowadzonym tam remontem. 
Po wybiciu szyby w oknie na pierwszym pię-

wśród muzealników na całym świecie. Na
tychmiast przyrównano ją do słynnej kra
dzieży „Mona Lisy” w 1911 r„ a wśród 
pierwszych komentarzy prasy, jak zwykle 
przy takiej okazji, poruszono problem 
oszczędzania na ubezpieczaniu muzealiów 
(faktycznie, solniczka nie była ubezpieczo
na). Nie bacząc na to, jeszcze tego same
go dnia dyrektor muzeum Wilfried Seipel 
wyznaczył nagrodę w wysokości 70 tysięcy 
euro „za pomoc w odzyskaniu dzielą", tłu
macząc zaś żądnym sensacji dziennika
rzom, że „historyczna wartość solniczki 
przekracza jej rynkową cenę", modlił się, by 
nikomu nie przyszło do głowy przetopić ar
cydzieła. Co wiemy o tym zabytku?

Niemal wszystkie informacje na temat 
skradzionego przedmiotu - począwszy od 
projektu, a skończywszy na przekazaniu 
gotowego dzieła królowi Franciszkowi I - 
pochodzą od samego rzeźbiarza. Benve- 

przu. Na świątyni tej opierała się jedną ręką, 
w drugiej trzymała róg obfitości, który przy
stroiłem wszystkimi pięknościami, jakie tyl
ko wymyślić mogłem. Po stronie ziemi, 
u dołu bogini, przedstawiłem najpiękniejsze 
rodzaje ryb i muszli, jakie dopuszczała tak 
mała przestrzeń. Resztę podstawy pokry
łem przebogatymi ozdobami".

Niestety, choć robota (przedstawiona 
kardynałowi w postaci woskowego mode
lu) przypadła do gustu księciowi kościoła, 
jednak nie zdecydował się on na złożenie 
u Celliniego niezwykle drogiego, a przy tym 
bardzo czasochłonnego zamówienia. „Jeśli 
nie zrobisz go dla króla [Francji, Franciszka I de 
Valois - WP], do którego cię wiozę - miał 
się wyrazić w chwilę po prezentacji dzieła - 
to nie sądzę, byś mógł je zrobić dla kogo in
nego". I rzeczywiście. Tak też się stało. 
W 1540 r. Benvenuto Cellini przybył u boku 
kardynała do Paryża, gdzie natychmiast
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1. „Portret Franciszka I, króla Francji”, Jean 
Clouet (?), okoio 1530, obraz na desce; Luwr
2. „Portret Benvenuta Celliniego”, 
sztych z epoki
3. „Solniczka Franciszka I”, Benvenuto 
Cellini, 1540-1543, złoto, emalia, heban; 
Wiedeń, Kunsthistorisches Museum

(fot. 3 - Jerzy Strzelecki)

przyjął zlecenia od najbogatszych i najbar
dziej wpływowych osób. Zrobił też kilka 
prac - m.in. złotą misę oraz puchar - dla 
króla Franciszka I. „Jego Królewska Mość - 
czytamy w pamiętniku rzeźbiarza - rzeki, że 
skoro posiada tak wspaniałą misę i tak pięk
ny puchar mojej roboty to pragnie dla cało
ści mieć także piękną solniczkę i życzy so
bie, abym wykona! odpowiedni rysunek, 
możliwie najszybciej. Odrzektem: «Wasza 
Królewska Mość ujrzy rysunek ten daleko 
prędzej, niż przypuszcza; bo pracując nad 
misą myślatem, że dla całości trzeba by 
zrobić solniczkę; więc sporządziłem rysu
nek, który na życzenie Waszej Królewskiej 
Mości mogę natychmiast pokazać*. [A kie
dy] przyniosłem model woskowy, który wy
konałem na żądanie kardynała Ferrary jesz
cze w Rzymie [...] król rzeki z podziwem: 
«Rzecz to stokrotnie cudniejsza, niż myśla- 

lem. To arcydzieło! Ten człowiek nie powi
nien nigdy spoczywać*."

Nie pracował jednak sam. Zgodnie 
z przyjętym zwyczajem wiele drobniej
szych prac przy wykonywaniu królewskie
go zamówienia zlecił Cellini swoim 
uczniom i współpracownikom. A kiedy sol
niczka była już gotowa, zapisał w pamięt
niku: „była kształtu owalnego, wielkości 
około dwu trzecich łokcia, cała ze złota, 
wykonana jak najdokładniej dłutem. I jako 
rzektem opisując model, przedstawiłem 
Morze i Ziemię w postawie siedzącej. Nogi 
ich wchodziły między siebie, jak odnogi 
morskie wbiegają w ziemię, a przylądki za
puszczają się w morze. To właśnie wyobra
ziłem z wielkim wdziękiem. Morzu dałem 
trójząb w prawicę, w lewicę zaś misternie 
wykonaną łódź, przeznaczoną dla soli. Pod 
tą postacią umieściłem cztery konie mor
skie, które miały głowę, pierś i przednie no
gi końskie, a zakończone byty rybim ogo
nem. Ogony rybie wdzięcznie splatały się 
z sobą. Nad tą postacią wznosił się w dum
nej postawie bóg morza. Wokoło niego wi
dać było różne ryby i inne stworzenia mor
skie. Wodę wraz z jej falami wyobraziłem 
naturalną barwą w emalii. Ziemię przedsta
wiała przepiękna niewiasta z rogiem obfito
ści w prawicy; była zupełnie naga, jak bóg 
morza. Lewą ręką opierała się o świątyńkę 

w stylu jońskim, ozdobioną subtelnymi 
rzeźbami. Poniżej tej niewiasty umieściłem 
najpiękniejsze zwierzęta, które rodzi ziemia. 
Skiby wykonałem po części w emalii, po 
części pozostawiłem je w zlocie [...]. Dzie
ło to umieściłem na podstawie z czarnego 
hebanu; miała ona odpowiednią grubość 
i otoczona była wąskim pasem, na którym 
rozmieściłem cztery postacie złote, wyko
nane w pólwypuktej rzeźbie: przedstawiały 
one Noc, Dzień, Zmierzch i Jutrznię. Byty 
tam nadto jeszcze cztery inne postacie, tej 
samej wielkości, wyobrażające cztery 
główne wiatry; wykonane byty częściowo 
w emalii, w jak najdokładniejszy sposób. 
Gdym dzieło moje pokazał królowi, wydał 
okrzyk zdumienia. Nie mógł się napatrzyć 
do syta”.

Blisko dwadzieścia pięć lat później król 
Francji Karol IX przekazał złotą solniczkę 
Franciszka I w prezencie ślubnym arcyksię- 
ciu tyrolskiemu Ferdynandowi II i jego żonie 
arcyksiężnej Elżbiecie. Aż wreszcie, w dro
dze dalszych donacji, arcydzieło trafiło do 
wiedeńskiego muzeum. I oby do niego jak 
najprędzej wróciło!

Wojciech Przybyszewski

Redakcja wyraża podziękowanie panu Jerzemu 
Strzeleckiemu za przekazanie zdjęć do publikacji.



(zdjęcia: 1, 3, 4- Roman Mucha)

Kaplica grobowa rodziny 
Hulimków w Mycowie

1. Kaplica grobowa rodziny Hulimków w Mycowie - elewacja frontowa, 1901
2. Roman Mucha, „Ocalić od zapomnienia II” [tablica środkowa tryptyku], 
1996, miedzioryt
3. Fresk na pendentywie we wnętrzu kaplicy
4. Element metalowy na drzwiach kaplicy


