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Od redakcji

I Ipadek Powstania Warszawskiego - 3 października 1944 r, po 63 dniach 
Ld bohaterskiej walki - przyniósł ze strony niemieckiego okupanta falę ter

roru, bestialskich mordów i zniszczeń. W odwecie przepadlo wiele istnień 
ludzkich. Tysiące żołnierzy i cywilów trafiło do obozów przejściowych. W ofla
gach i więzieniach niemieckich rozstrzeliwano wysokich rangą oficerów. War
szawa - skazana na zagładę z rozkazu Hitlera - traciła dom po domu, ulicę 
po ulicy, kwartał po kwartale...

W zagrożonej działaniami wojennymi Bibliotece i Muzeum Ordynacji Kra
sińskich na Okólniku od 1941 r. prowadzono prace zabezpieczające. „W wy

niku powziętej akcji większa część spakowa
nych w skrzynie zbiorów muzealnych w dniach 
27 i 28 listopada 1941 r. przewieziona została 
i zdeponowana w Muzeum Miasta Warszawy, 
powstałym wiosną 1940 r. z połączenia Muzeum 
Narodowego i Muzeum Wojska. Wiadomo, że ja
kaś część zabytków przeniesiona została do in
nych, niezidentyfikowanych dotąd zbiorów war
szawskich [...]. Od wiosny 1942 r. przystąpiono 
do przeprowadzenia wielu najniezbędniejszych 
zabiegów konserwatorskich, sprawdzenia i zin
wentaryzowania zbiorów. W Muzeum Narodo

wym w Warszawie zachował się spis przejętych z Okólnika obiektów. Jakaś 
jednak część przedmiotów muzealnych oraz bogata kolekcja graficzna po
zostały w gmachu Biblioteki Krasińskich, gdzie wraz z kolekcjami z innych bi
bliotek warszawskich zostały spalone 19 października 1944 r.” (K. Ajewski, 
„O losach zbiorów artystycznych Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich 
w Warszawie w 70. rocznicę otwarcia", „Muzealnictwo”, 43, Warszawa 2001, s. 38).
Tej bestialskiej zbrodni na polskiej kulturze dokonano wkrótce po zakończe
niu Powstania Warszawskiego.

Na temat Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, z oka
zji przypadającej w tym miesiącu 60. rocznicy jej zniszczenia, pisze Konrad 
Ajewski („Spalona skarbnica", s. 40), a o dwóch, pochodzących z niej, nie
mal cudem uratowanych przed spaleniem grafikach - Hanna Widacka 
(„«Pompa funebris» z kolekcji Krasińskich", s. 30). W numerze jest jeszcze 
wiele innych, równie interesujących tekstów. Na przykład Ewa Różalska, 
w sprawozdaniu z konferencji poświęconej przyszłości muzeów, kontynuuje 
podjętą przed miesiącem dyskusję na temat zmian zachodzących w na
szych muzeach („Jakie będzie muzeum XXI wieku?’’, s. 37). Ale są i tematy 
lżejsze. „Do poczytania" - co najmniej dwa nieco dłuższe artykuły: otwierają
cy numer „Zamek w Bolkowie" Stanisława Grzelachowskiego (s. 3) i Jarosła
wa Komorowskiego „Słoń a sprawa polska” (s. 8).

A co przed nami? Dwa numery monograficzne. Listopadowe „Spotkania 
z Zabytkami” w całości poświęcone będą Pułtuskowi i jego okolicom, numer 
grudniowy - przede wszystkim zabytkom Krakowa.



W bieżącym roku uroczysty jubileusz 
75-lecia urodzin obchodzi! prof, dr 
hab. arch. Olgierd Czerner, wybitny 
znawca architektury, zaangażowany 
w powojennej odbudowie Wrocławia, 
konserwator zabytków tego miasta 
w latach 1955-1965, twórca jedynego 
w Polsce Muzeum Architektury (kiero
wa! nim od momentu powstania 
w 1965 do 1999 r.), profesor na Poli
technice Wrocławskiej, autor licz
nych prac naukowych. Wizje oraz 
postulaty architektoniczne i urbani
styczne Profesora Czernera w dużej 
mierze stanowią podstawę wielolet
nich działań rewitalizacyjnych, pro
wadzonych na obszarze zabytkowe
go centrum Wrocławia. Z okazji jubi
leuszu Muzeum Architektury, w po
dziękowaniu za wieloletni trud Profe
sora włożony w budowanie i prowa
dzenie tej instytucji, wydało publika
cję: Olgierd Czerner, Architektury ist
nienie i zachowanie - z szuflady Pro
fesora (Wrocław 2004).

Od 1 lipca br. w Dziale Głównego 
Konserwatora Muzeum Narodowego 
w Krakowie rozpoczęło działalność 
Laboratorium Analiz i Nieniszczą
cych Badań Obiektów Zabytkowych
- LANBOZ, którego podstawowymi 
celami są:
- prowadzenie systematycznych ba
dań obiektów zabytkowych przy uży
ciu metod nieniszczących, polegają
cych na analizie makro- i mikrosko
powej w różnych promieniach anali
tycznych (UV, IR, VIS, Rtg);
- prowadzenie badań i działalności 
z zakresu konserwacji zapobiegaw
czej, mające na celu dokumentowa
nie i monitorowanie stanu zachowa
nia, kontrolę i doskonalenie warun
ków przechowywania, ekspozycji 
i transportu;
- stała współpraca z Wydziałem Kon
serwacji i Restauracji Dziel Sztuki ASP 
w Krakowie, uczelniami i instytucjami 
naukowymi (AGH, UJ, UMK);
- rozwijanie międzynarodowej współ
pracy naukowej (rozpoczętej przez 
uczestnictwo w dwóch projektach 
5 Programu Ramowego UE);
- świadczenie usług na rzecz innych 
muzeów, instytucji i osób na osob
nych warunkach;
- prowadzenie kursów edukacyjnych.

Trwają prace konserwatorskie przy oł
tarzu kaplicy kościoła św. Mikołaja 
w Nakle. Ołtarz pochodzi z początku 
XVIII w., jest typowym dziełem baro
kowym. Zdobią go postacie aniołów 
i trzy obrazy. Najcenniejszy z nich, 
starszy od ołtarza, bo powstał w koń
cu XVII w., przedstawia Matkę Boską 
z Dzieciątkiem i stanowi prawdziwe 
dzieło sztuki repuserskiej. Rzecz przy 
tym interesująca, że choć obraz ten 

utrzymany jest w tym samym stylu, co 
wizerunek Czarnej Madonny, Matka 
Boska nie wskazuje na Dzieciątko, 
lecz w prawej dłoni trzyma berto. Pod 
srebrną sukienkę obrazu wkradła się 
pleśń, ale w trakcie prowadzonej kon
serwacji cala powierzchnia zostanie 
oczyszczona. Inne elementy ołtarza 
także zostały uszkodzone przez 
szkodniki i wilgoć. Podjęte zabiegi 
konserwatorskie mają na celu przy
wrócenie właściwego stanu zabytku.

Rezydencja Księży Młyn, nazywana też 
willą Herbsta, w Lodzi, będąca częścią 
kompleksu fabrycznego Karola Schei- 
blera, wymaga jak najszybszego prze
prowadzenia prac konserwatorskich. 
Poszarzała farba odpada płatami, pę
ka tynk, fasada wymaga odnowienia. 
W czerwcu br. zawiązało się Towarzy
stwo Przyjaciół Rezydencji Księży 
Młyn, które zamierza propagować wie
dzę o wielokulturowej Lodzi i fabry- 

szych przeróbek. Ze względu na du
żą rangę odkrycia malowidła powin
ny znaleźć się w programie facho
wych prac konserwatorskich.

Drewniany zabytek z końca XVIII w., 
tzw. Lelewelówka w Mławie czeka na 
ratunek. Jej stan jest obecnie zatrwa
żający - wyrwane okiennice, okna 
i drzwi, wszędzie śmieci. „Lelewelów
ka” pierwotnie była spichlerzem, 
w drugiej połowie XIX w. podobno na
leżała do Prota Lelewela, brata Jo
achima, stąd pochodzi jej nazwa. Na 
przełomie XIX i XX w. zmieniła swoją 
funkcję z gospodarczej na mieszkal
ną. W latach 1955-1957 została od
nowiona. W1977 r. pożar strawił wnę
trze budynku. Jego remont przepro
wadził nowy właściciel - mławski Od
dział PTTK. W 2002 r. oddział ten 
poddany został likwidacji, „Lelewe
lówka" pozostała bez opieki. Ogrom
na byłaby strata, gdyby jedyny za

kanckich rodzinach oraz poszukiwać 
funduszy na ratowanie zabytkowej re
zydencji. Członkowie Towarzystwa 
w realizacji przyjętego celu będą 
współdziałać z dyrekcją Muzeum Sztu
ki, które jest właścicielem obiektu.

Magazyn solny w Olsztynie będzie 
uratowany - Muzeum Warmii i Mazur 
po kilku latach starań otrzymało fun
dusze na jego remont. Budynek po
wstał w XVI w., początkowo stacjono
wała w nim straż zamkowa. W XIX w. 
budynek spłonął. Po odbudowie 
umieszczono w nim skład soli. Po 
drugiej wojnie światowej mieściło się 
tu Archiwum Państwowe, a pod ko
niec lat dziewięćdziesiątych ubiegłe
go wieku budynek przejęło muzeum. 
Remont magazynu solnego planuje 
się zakończyć w bieżącym roku.

W kaplicy kościoła św. Elżbiety we 
Wrocławiu studenci Szkoły Wyższej 
Rzemiosł Artystycznych i Zarządza
nia odsłonili spod warstw tynku frag
menty szesnastowiecznych malowi
deł, które prawdopodobnie zajmują 
całe ściany kaplicy. Przykryte byty 
przez dziesiątki lat tynkiem i dlatego 
prawdopodobnie zachowały się 
w doskonałym stanie i bez później

chowany do dzisiaj fragment zabu
dowań dawnego starostwa mław
skiego uległ zagładzie.

W kamienicy przy ul. Potockiego 3. w Bę
dzinie odkryto dziewiętnastowieczną 
bożnicę. Część odsłoniętych murów 
jest zniszczona, ale w niektórych miej
scach na ścianach zachowały się ko
lorowe malowidła, przedstawiające 
m.in. winogrona, palmę, budynki. 
Przetrwało też kilka napisów po he- 
brajsku. Przypuszcza się, że ponad 
napisem „Jerozolima” znajdował się 
wizerunek miasta. Fundacja Yona 
z Będzina zamierza wyremontować 
bożnicę, wpisać ją do rejestru zabyt
ków i udostępnić zwiedzającym.

Niedaleko Łeby, na dnie Bałtyku, zna
leziono wrak żaglowca z XVIII w. Od
kryli go nurkowie z Łeby, wspomagani 
przez ekipy „National Geographic”, 
TVP oraz firmę Cekol. Pierwsze analizy 
wskazują, że byt to statek przystoso
wany do rejsów po burzliwych mo
rzach północnych, miał ponad 
25 m długości i 8 m szerokości. Kształt 
kadłuba sugeruje, że byt to angielski 
bark handlowy. Na odkrytym żaglowcu 
znaleziono angielską porcelanę i fa
jans, dwie 5-metrowej długości kotwi

ce, elementy kompasu oraz pode
szwę starego buta. Po przeprowadze
niu badań przez archeologów z Cen
tralnego Muzeum Morskiego w Gdań
sku i sporządzeniu dokumentacji 
wrak statku na pewno zostanie objęty 
opieką konserwatorską.

Z muzeum klasztornego w Czerwiń
sku został skradziony bezcenny za
bytek - gradual (modlitewnik, śpiew
nik) z XIV w. Gradual, o wymiarach 53 
x 34 cm, miał 203 karty pergamino
we, drewnianą okładkę oprawioną 
w skórę z wytłaczanym ornamentem, 
metalowe okucia. W środku znajdo
wały się liczne inicjały, a na karcie 14 
- miniatura ze sceną figuralną. Strata 
to ogromna, gdyż w Polsce jest tylko 
sześć tego typu zabytków.

W Ratuszu Głównego Miasta Gdań
ska od 12 października 2004 do 
6 stycznia 2005 r. czynna będzie wy
stawa „DANTISCUM EMPORIUM TO- 
TIUS EUROPAE CELEBERRIMUM 
Gdańsk i Bałtyk na mapach, widokach 
i dokumentach ze zbiorów Tomasza 
Niewodniczańskiego". Zobaczymy na 
niej eksponaty kartograficzne, ikono
graficzne i archiwalne pochodzące 
z bogatej kolekcji dra Tomasza Nie
wodniczańskiego, właściciela najwięk
szego prywatnego zbioru map i pla
nów w Europie. Z uwagi na tematykę 
zbiorów wystawa została podzielona 
na cztery części: KONTAKTY GDAŃ
SKA ZE ŚWIATEM, MAPY MORSKIE 
BAŁTYKU, ZIEMIE I MIASTA RZECZY
POSPOLITEJ oraz GDAŃSK NA PLA
NACH, WIDOKACH I DOKUMEN
TACH. Historyczną część wystawy 
uzupełnią druki ulotne wydane 
w Gdańsku w czasie nieudanej wypra
wy księcia Contiego po koronę polską, 
dokumenty z oblężenia Gdańska 
w czasach napoleońskich oraz pod
ziemne wydawnictwa czasów „Soli
darności”. Tomasz Niewodniczański 
pokazywał swoje skarby na wielu wy
stawach w różnych miastach i krajach. 
W Polsce byty wystawy jego zbiorów 
w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu 
i Szczecinie. Gdańsk jest piątym mia
stem, które gości jego kolekcję. Z Bit- 
burga, gdzie kolekcjoner obecnie 
mieszka, przywiózł na wystawę okoto 
300 eksponatów, bezpośrednio lub 
pośrednio związanych z Gdańskiem.

W sierpniu br. w Wyszkowie odbyty się 
uroczyste obchody 84. rocznicy bitwy 
warszawskiej 1920 r. Wyszków jest 
miastem mocno związanym z wyda
rzeniami 1920 r, kiedy to na probo
stwie parafii św. Idziego przebywali Fe
liks Dzierżyński, Julian Marchlewski 
i Feliks Kon. Nie udało im się w War
szawie przejąć rządów i odjechali 
z Wyszkowa w niesławie. Budynek 
plebanii zachował się do dziś. Spo
łeczny Komitet dla Utworzenia Mu
zeum 1920 r. zamierza utworzyć w nim 
pierwsze w Polsce muzeum poświę
cone wojnie polsko-bolszewickiej.
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Zamki średniowieczne są chętnie odwiedzane przez turystów. 
Warowny charakter tych obiektów, ich niedostępność sprawiają, że są 

na ogól odizolowane od współczesnego życia i dlatego można tu 
odnaleźć atmosferę odległych czasów. Przyczyniają się też do tego 

organizowane ostatnio coraz częściej spektakle historyczne oraz 
pokazy i turnieje rycerskie, ożywiające okresowo zamkowe kompleksy.

Zamek w Bolkowie
r STANISŁAW GRZELACHOWSKI

dolnośląski zamek w Bolkowie, położony na 
Pogórzu Sudeckim, należy do najlepszych 

przykładów obronnej siedziby książęcej i cho
ciaż dotąd zachował się w częściowej ruinie, to domi
nuje tak jak dawniej nad górzystą okolicą i usytuowa
nym u jego podnóża miastem. Spośród innych zam
ków śląskich bolkowski jest też nam bardzo bliski ze 
względu na swój piastowski rodowód, który przetrwał 
nawet w nazwie zarówno polskiej, jak i niemieckiej. 
Początkowe dzieje zamku nierozerwalnie związane są 
z książętami linii świdnicko-jaworskiej. Prawdopo
dobnie już Bolesław Rogatka założył tu pierwszy gród, 
co zostało potwierdzone w dokumentach z 1277 r. 
Właściwym budowniczym był jednak dopiero jego syn 
Bolko I świdnicki. Dla poddanych był to władca nie
zwykle surowy, lecz równocześnie dobry gospodarz, 
dbający o stan swoich włości, dążący do niezależności 
i stałego poszerzania ich granic. Popierał ekonomicz
ny rozwój miast, a dla zabezpieczenia swojego księ
stwa świadomie tworzył system grodów i zamków, 
służących jego obronie. W książęcym programie forty
fikacyjnym znalazła się również warownia bolkowska, 
usytuowana na wysokim wzgórzu, na prawym brzegu 
Nysy Szalonej. Skalny stok od strony tej rzeki stwarzał 
doskonałą podbudowę obronną. Z przeciwległej stro
ny, na opadającym łagodnie terenie, ulokowano 
w 1276 r. miasto, którego mury obronne połączone 
zostały z umocnieniami zamku.

Zamek średniowieczny został wzniesiony za pa
nowania Bolka I; w 1301 r., w którym zmarł książę, 
całe założenie w swojej podstawowej formie było 
już ukończone. Wewnętrzny dziedziniec otoczony 
był obwodowymi murami obronnymi. Przy ich po
łudniowo-wschodniej ścianie usytuowano dwupię
trową wieżę mieszkalną, a od północy budynek 
o charakterze pałacowym. Nieco później w połu-

1.2. Wizerunki książąt świdnickich na płytach nagrobnych w mauzoleum 
Piastów Śląskich w Krzeszowie - Bolka I (1) i Bolka II (2)

dniowym krańcu dziedzińca wybudowana została 
potężna wieża obronna o bardzo nietypowym 
kształcie, posadowiono ją bowiem na planie koła 
z klinowym zakończeniem od południa. Taka ostra 
forma podyktowana była koniecznością ochrony
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3. Plan zamku w Bolkowie (wg Olgierd Czerner, Zamek w Bolkowie, 
jako jeden z przykładów grupy średniowiecznych założeń obronnych 
z wieżą z ostrzem, Wroclaw 1963)
zamek średniowieczny: I - dziedziniec wewnętrzny, 1 - obwodowe mury 
obronne, a - pierwotny otwór bramny, b - obecny otwór bramny, 2 - wieża 
mieszkalna, 3 - budynek pałacowy, 4 - wieża obronna z ostrzem, 5 - budynek 
mieszkalny, 6 - budynek mieszkalny-uzupetniający; nowożytna rozbudowa 
zamku: 7 - budynek renesansowy - Dom Niewiast (obecnie muzeum), 
8 - loggia przy budynku renesansowym, 9 - cysterna na dziedzińcu 
wewnętrznym; fortyfikacje: II - dziedziniec północno-zachodni, III - dziedziniec 
południowy, IV - dziedziniec południowo-wschodni (od strony miasta),
10 - brama górna i Dom Straży (obecnie kasa i biuro muzeum),
11 - brama dolna z szyją bramną, 12 - basteja południowa 
(adaptacja dawnej baszty miejskiej), 13 - wielka basteja z furtą do miasta, 
14 - basteja północno-wschodnia (adaptacja dawnej baszty miejskiej)

4. Model zamku średniowiecznego, znajdujący się w ekspozycji 
muzealnej

5. Widok z wieży zamkowej na północno-wschodnią część 
Zamku Wysokiego, po lewej stronie - Dom Niewiast,
po prawej i w środku - mury budynków mieszkalnych 

cją o tron. Zamek był wówczas kilkakrotnie oblegany 
i niszczony. Dlatego też w owym czasie nie podejmo
wano w nim większych nowych prac budowlanych. 
Wykonano wtedy jedynie kamienny ganek przy pół
nocno-wschodniej ścianie dziedzińca oraz przebudo
wano układ bramny.

Duże zmiany w zamku i jego otoczeniu nastąpiły 
w XVI w., w okresie renesansu. W tych latach, 
w związku ze zwycięstwami tureckimi w Austrii, po
wstał plan fortyfikacji zamków i miast śląskich, 
w którym znalazł się także zamek w Bolkowie, a de-

strony najłatwiej dostępnej, która stanowiła miejsce 
największego zagrożenia. W górnej części wieży 
umieszczony był jeszcze ganek obronny. Na terenie 
Śląska ten typ wieży jest przykładem odosobnio
nym, a podobne realizacje pojawiły się najpierw 
w północnej Francji, potem w Czechach i na Mora
wach. Wykonana też została rozbudowa dotychcza
sowych zabudowań poprzez dostawienie do istnieją
cej wieży mieszkalnej dwupiętrowego budynku 
mieszkalnego. Dalsze inwestycje nastąpiły już za pa
nowania następców Bolka I: syna Bernarda i wnuka 
Bolka II świdnickiego. Do połowy XIV w. pozostałą 
jeszcze wolną przestrzeń między budynkiem miesz
kalnym i pałacowym zabudowano również na cele 
mieszkalne. W ten sposób wszystkie budynki zosta
ły połączone w zwarty zespół. W tym czasie doko
nano także umocnień bramy wjazdowej.

Bolko II w swoich długoletnich rządach był god
nym kontynuatorem dziada i ojca. Książę jednak nie 
pozostawił następcy i kiedy zmarł w 1368 r., zamek 
odziedziczyła jego żona Agnieszka. Ostatecznie, 
w 1392 r. po śmierci księżnej, przeszedł on, na mocy 
uprzednio spisanego dokumentu przez Bolka II, na 
własność królów czeskich. W XV w. państwo czeskie 
było widownią licznych walk wewnętrznych, związa
nych najpierw z wojną husycką, a potem z rywaliza- 

cyzja o rozbudowie jego systemu obronnego została 
podjęta przez samego króla Ferdynanda I. Wykonaw
cą polecenia królewskiego był biskup wrocławski, Ja
kub von Salza, sprawujący równocześnie świecki 
urząd nadstarosty, a od 1532 r. właściciel zamku bol- 
kowskiego. Prace związane z rozbudową zostały zle
cone w 1539 r. przez biskupa architektowi włoskiego 
pochodzenia Jakubowi Parrowi, a na ich prowadze
nie biskup otrzymał dotację finansową od króla. Ro
boty fortyfikacyjne wykonywane były w szybkim 
tempie, lecz w tym samym roku, w którym zostały 
rozpoczęte, umarł biskup. Nie spowodowało to jed
nak ich przerwania i w dalszym ciągu były prowadzo
ne, a po ich zakończeniu rozpoczęto nowe w obiek
tach starego zamku.

Po śmierci biskupa właścicielami zamku do 1570 r. 
stali się sukcesorzy jego rodziny i oni prowadzili da
lej rozpoczęte dzieło. W rezultacie wykonanych prac 
średniowieczny zamek otrzymał nowy zewnętrzny 
pierścień fortyfikacji, które przystosowane już były 
do broni palnej. Między starymi a nowymi umocnie
niami powstały trzy obwody w formie tarasowych 
dziedzińców. Mury obronne zostały wzmocnione ba
stejami, zaadaptowano także dwie dawne baszty miej
skie, włączając je do całego systemu. Tak ukształto
wany układ obronny w następnych latach był jeszcze
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poprawiany i uzupełniany nowymi elementami. Duże 
przekształcenia nastąpiły również w obrębie starego 
zamku. Przy północno-zachodnim murze, od strony 
zewnętrznej powstał nowy trzykondygnacyjny budy
nek zwany Domem Niewiast. Budynki i wieża obron
na otrzymały zwieńczenia attykowe, w których zasto
sowano tak charakterystyczne dla Śląska motywy tzw. 
jaskółczych ogonów. Wiązało się to z wyrównaniem 
wysokości ścian zewnętrznych istniejących budyn
ków. Niektóre partie tych ścian zostały pokryte deko
racją sgraffitową, która zachowała się do dziś tylko 
w drobnych fragmentach.

Wiek XVII nie przyniósł już większych inwestycji 
w zespole zamkowym, jedynie do renesansowego 
Domu Niewiast od strony dziedzińca dostawiono 
loggię, a w ramach umocnień wybudowano szyję 
bramną. Sam zamek doznał natomiast dużych szkód 
podczas wojny trzydziestoletniej, gdy był oblegany 
przez Szwedów i w końcu został przez nich zdobyty 
w 1646 r. W 1703 r. sprzedano go wraz z dobrami 
klasztorowi cystersów w Krzeszowie. Odtąd dawna 
fortalicja straciła swoje obronne znaczenie, a cyster
si przystosowali część jej obiektów i zagospodarowa
li teren do własnych potrzeb. W 1810 r. klasztor 
krzeszowski został sekułaryzowany i majętności jego, 
w tym także zamek bolkowski, przeszły na rzecz pań

stwa pruskiego. Budowle zamkowe zostały opusz
czone, co spowodowało popadnięcie ich w ruinę, 
a potem częściową rozbiórkę. Pod koniec XIX w. 
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Bolkowa ru
szyły pierwsze roboty konserwatorskie; prowadzone 
były w Domu Niewiast, przy wieży i na fragmentach 
murów obronnych. Prace związane z dalszą renowa
cją kontynuowane były w latach dwudziestych XX 
w. Zmieniono wtedy zwieńczenie Domu Niewiast 
poprzez nadbudowę szczytów renesansowych, a jego 
wnętrza zostały zaadaptowane na cele muzealne. 
Przeprowadzono też konserwację grzebienia attyk, 
a później w 1937 i 1938 r. murów obwodowych. Od 
lat dwudziestych zaczęto wykorzystywać kompleks 
zamkowy do organizowania spektakli i widowisk hi
storycznych.

W okresie powojennym, w 1954 r. wykonano po
miary inwentaryzacyjne, a w 1959 r. badania archi
tektoniczne. Prace konserwatorskie w tym czasie 
ograniczały się do bieżących napraw murów obron
nych. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX w., gdy 
zamek stał się Oddziałem Muzeum Okręgowego 
w Jeleniej Górze, przystąpiono do większych robót 
związanych z jego odbudową. Prowadzone one były 
głównie w obiektach w północnej części zamku. Od
gruzowano wtedy dziedziniec wewnętrzny, a także —»
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Spotkanie z książką
LEKSYKON ZAMKÓW W POLSCE

Książka ta ucieszy wszystkich, którzy lubią czytać hasłowo upo
rządkowane informacje, zwolenników not encyklopedycznych 
i wiadomości w pigułce. Mowa o Leksykonie zamków w Polsce 

(wyd. Arkady, Warszawa 2001, 2002), autorstwa Leszka Kajzera, 
Stanisława Kołodziejskiego i Jana Salma. To najobszerniejsza (590 
stron) na rynku czytelniczym publikacja poświęcona polskim zam
kom, stanowiąca poszerzenie i kontynuację tematyki 
poruszonej w podstawowej literaturze dla zaintereso
wanych architekturą obronną, książce Zamki w Polsce 
Bohdana Guerquina (1974, 1984). Leksykon zamków 
w Polsce składa się z dwóch części. Pierwsza - to roz
budowany wstęp, ukazujący dzieje architektury mili
tarnej i historię badań zamków. Przedstawione tu zo
stały zagadnienia lokalizacji zamków, ich struktury 
własnościowej, funkcji, do pełnienia których zostały 
wzniesione, relacji między zamkami i innymi formami 
osadnictwa. Autorzy dokonali analizy przekształceń 
przestrzeni zamkowej - kompleksu budynków ujętych 
murami obwodowymi: wieży lub baszty, izby górnej, 
kaplicy, domu mieszkalnego. Tłem tych rozważań jest 
opis rozwoju zamków w Polsce od etapu ich kształto
wania (tu cezurą jest rok 1230 - budowa zamku w Le
gnicy) po stopniowe zaprzestanie wznoszenia warow

ni wraz z końcem potopu szwedzkiego. Ciekawym wątkiem jest 
przedstawiony w książce wpływ europejskiej architektury obronnej 
na budowę polskich zamków oraz specyfika polskich warowni, wy
nikająca z odmiennych dziejów poszczególnych prowincji naszego 
kraju. Ukazano też relację między nowatorskim i archaicznym bu
downictwem, swoistą walkę „starego” z „nowym”. Część druga, za

sadnicza - to 500 haseł poświęconych zamkom (pre
zentację zaczyna zamek Lipowiec w Babicach w woj. 
małopolskim, kończy warownia w Żywcu w woj. ślą
skim). Każde hasło zawiera opis zabytku i jego dzie
je, dane dotyczące kształtu w poszczególnych fazach 
użytkowania, analizę badań obiektu. Treść leksykonu 
została wzbogacona planami rekonstrukcyjnymi, ar
chiwalnymi i współczesnymi zdjęciami (ponad 500 
ilustracji). Autorzy zastrzegli subiektywizm wyboru 
opisanych zabytków; w leksykonie omówiono szcze
gółowo tylko zamki murowane, pominięto m.in. drew- 
niano-ziemne grody z czasów piastowskich.

Książka poszerzy wiedzę profesjonalnych bada
czy, przyda się też turystom w czasie wakacyjnych 
wędrówek. Leksykon można nabyć w wydawnictwie 
Arkady (00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. 635-83- 
44, księgarnia wysyłkowa 828-38-16). (ek)
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6. Widok od strony miasta na zewnętrzną ścianę
Zamku Wysokiego i wieżę
7. Widok z południowego dziedzińca na mury i wieżę Zamku 
Wysokiego
8. Portal gotycki w ścianie budynku mieszkalnego
9. Okienko gotyckie w ścianie budynku pałacowego

(zdjęcia: 4-9 - Stanislaw Grzelachowski)

odbudowano Dom Straży i zwieńczenie bramy głów
nej. W 1994 r. rozpoczęto następny etap robót. Du
że prace podjęte zostały w muzealnym Domu Nie
wiast, gdzie wymieniono dach, dokonano zabezpie
czeń konstrukcyjnych, wyremontowano pomieszcze
nia wraz ze stolarką okienną, zainstalowano central
ne ogrzewanie. Wyremontowano również wejście na 
wieżę. Do obiektów zamkowych doprowadzono wo
dę i gaz, wykonano nową instalację elektryczną. Pra
ce realizowane były ze środków zainteresowanych 
instytucji krajowych, a część z nich finansowana by
ła z funduszu Fundacji Współpracy Polsko-Niemiec
kiej. Obecnie gospodarzem zespołu zamkowego jest

Oddział Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze. 
W renesansowym Domu Niewiast, w salach parteru 
znajduje się stała ekspozycja muzealna, a na pierw
szym piętrze urządzane są wystawy czasowe. Plano
wane jest dalsze rozszerzenie programu muzealnego. 
Na terenie dawnej warowni organizowane są pokazy 
i imprezy historyczne. Każdego roku, w końcu 
czerwca, odbywa się tu wielki turniej rycerski, orga
nizowany przez miejscowe Bractwo Rycerskie Zam
ku Bolków.

Zamek w Bolkowie, ze względu na swoje położe
nie i łatwą dostępność komunikacyjną, jest wyjątkowo 
atrakcyjnym miejscem. W tej sile przyciągającej niema
łą też rolę odgrywają powiązania historyczne, zwłasz
cza z jego piastowskimi władcami - książętami z linii 
świdnicko-jaworskiej, którzy zawsze byli świadomymi 
obrońcami niezawisłości Śląska i wiernymi sprzymie
rzeńcami Polski. Pamięć ich została uczczona we wspa
niałym barokowym mauzoleum Piastów Śląskich przy 
kościele cysterskim w Krzeszowie.

Stanisław Grzelachowski
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„Stoniów gdyż tu u nas nie masz, próżno o ich łowieniu pisać’’
- tak oto anonimowy tłumacz (może Andrzej Trzecieski) łacińskiego dzieła 

Piotra Krescentyna Księgi o gospodarstwie z przełomu XIII i XIV w., 
wydanego w Krakowie w 1549 r., skwitował pominięcie fragmentu księgi 

o myślistwie, który Polakom przydać się nie mógł.

Słoń a sprawa polska
>7 7 JAROSŁAW KOMOROWSKI

W/W/ monografii Karla Gróninga i Martina Sallera 
> Elephants. A Cultural and Natural History 
(1999) wśród setek ilustracji, prezentujących słonie 
i słoniowe motywy ze wszystkich epok i całego świata, 
jest tylko jeden polski akcent w postaci reprodukcji 
znaczków pocztowych z mamutem oraz ze słoniem in
dyjskim z warszawskiego ZOO. Ironiczne powiedzenie 
„słoń a sprawa polska” wykpiwa zaś poruszanie pro
blematyki całkowicie wydumanej. A jednak, choć nie 
sposób stwierdzić, kto u nas jako pierwszy oniemiał 
z wrażenia na widok żywego elefanta, potężny zwierz 
nie był w ciągu minionych wieków zupełnie nieobecny 
na ziemiach Rzeczypospolitej, pojmowanych tu, zgod
nie z - najdosłowniej - wagą tematu, w pełni mocar
stwowe: od Odry po Dniepr, a nawet dalej.

Przegląd rozpocząć trzeba od przodków słoni współ
czesnych - mamutów i słoni stepowych. Ich szczątki, od

dawna w Polsce znajdowane, uznawane były za kości 
smoków lub olbrzymów, obdarzone własnościami ma
gicznymi. Zawieszano je zatem w kościołach jako chro
niące przed szatańskim złem apotropaiony. Przy wejściu 
do królewskiej katedry na Wawelu od średniowiecza wi

si na solidnych łańcuchach kość udowa 
mamuta, połowa dolnej szczęki wielory
ba i część czaszki nosorożca. Mimo że 
skojarzenia ze smokiem wawelskim na
rzucały się same, już w 1583 r. Marcin 
Fox, profesor Akademii Krakowskiej 
i medyk Stefana Batorego, pisał do wło
skiego przyrodnika Ulissesa Aldrovan- 
diego nad podziw rozsądnie: „sądzę, Że 
kości owe są monstrualnych potworów, 
których gatunek, jak przypuszczam, wy
marł”. W XIX w. uczeni, wśród nich Sta
nisław Staszic, ustalili z czym mamy do 
czynienia, mógł więc krakowski historyk 
Ambroży Grabowski odnotować precy
zyjnie: „piszczel udowy mamuta, czyli 
wielko-słonia, przeszło 4 stopy długości
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1. Kość mamuta na straży wawelskiej katedry
2. Stoń św. Onufrego, Ławra Peczerska w Kijowie
3. Stoń w falach potopu, sobór Sofijski w Kijowie
4. Gtowa stonia w kościele św. św. Piotra i Pawia w Wilnie
5. Słoń z ratusza w Poznaniu

mający”. Łańcuchy jednak na wszelki wypadek wciąż 
konserwuje się starannie, legenda mówi bowiem, że gdy 
kości spadną, nastąpi koniec świata.

Spory kopalny piszczel umieszczono nad portalem 
kościoła w Raciborowicach koło Krakowa, a jakieś ko
ści były dawniej i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Również 
na Kresach, bliskich i bardzo dalekich, nie zabrakło ma

gicznych szczątków. Adam Mickiewicz, doskonale znają
cy realia „kraju lat dziecinnych”, w VIII księdze Pana Ta
deusza za pośrednictwem Wojskiego poinformował, że 
„pleban mirski zawiesił w kościele / Wykopane olbrzy
mów żebra i piszczele”. Dziś w zrujnowanym kościele 
św. Mikołaja w Mirze próżno by ich szukać. Nawiasem 
mówiąc, książę Michał Swiatopełk-Mirski, po 1920 r. 
usiłujący odbudować miejscowy zamek, salę kolumno
wą zamierzał ozdobić rzeźbą białego słonia... Z kolei 
Henryk Sienkiewicz, skrupulatnie korzystający ze źró
deł, kazał panu Wołodyjowskiemu wspomnieć o szczęce 
wielkoluda, przechowywanej w świątyni w Lubniach, 
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zadnieprzańskiej siedzibie księcia Jeremiego Wiśnio- 
wieckiego. Tamtejszy kościół św. Michała od dawna jed
nak nie istnieje. Jednoznacznej identyfikacji wszystkich 
tych reliktów nie mamy, ale przynajmniej niektóre mu- 
siały być kośćmi mamuta, bo te znajdowano najczęściej.

W Biblii, poza wzmiankami w Księgach Machabej- 
skich o słoniach bojowych Seleucydów, potężne trą- 
bowce nie występują, chyba że jako kość słoniowa 
(„wieża ze słoniowej kości” z Pieśni nad pieśniami sta
ła się potem jednym z litanijnych określeń Matki Bo
żej). Wiele jednakże biblijnych wydarzeń, szczególnie 
szósty dzień stworzenia i potop z arką Noego, pozwa
la na wyobrażenie ich sobie i przedstawianie, podobnie 
jak żywoty świętych, przebywających „na puszczy” 
w towarzystwie zwierząt. W Ławrze Peczerskiej w Ki
jowie, na ścianie kruchty cerkwi Św. Trójcy (nadbram- 
nej) namalowano w 1744 r. świętego pustelnika Onu
frego. Spośród otaczających go stworzeń wyróżnia się 
biały słoń o dziwnie ludzkiej, smutnej „twarzy”, z fan
tazyjnie postrzępionymi uszami. Natomiast w kijow
skim soborze Sofijskim, na chórze zachodnim, w cieniu 
słynnych dzieł z XI w., znajduje się osiemnastowieczny 
fresk „Potop”, ukazujący odpływającą arkę, a na 
pierwszym planie mrowie tonących ludzi. Ale nie tylko 
ludzi - wraz z nimi ginie też przerażony, ryczący słoń, 
niosący na grzbiecie półnagiego grzesznika. W ikono
grafii biblijnego kataklizmu - to obraz niezwykły.

Do biografii świętego, wielkiego ojca Kościoła od
wołują się dwa słonie, a ściślej ich stylizowane głowy, 
służące jako konsole w lewej nawie kościoła św. św. Pio
tra i Pawła w Wilnie. Ten niedostrzegany zwykle ele
ment sztukatorskiego wystroju świątyni, olśniewającego 
dzieła włoskich mistrzów, Pietra Pertiego i Giovanniego 
Galliego, z lat 1677-1683, w pierwszej chwili zaskakuje. 
Wyjaśnienie przynosi lokalizacja - CAPELLA SANCTI 
AUGUSTINI. Św. Augustyn urodził się w 354 r. w Afry

ce Północnej, w Tagaście (dziś Algieria), potem był bi
skupem pobliskiej Hippony, uznanym za apostoła trze
ciego kontynentu - i stąd głowy słoni w poświęconej mu 
kaplicy. Modelowane indywidualnie, różnią się głównie 
tym, że jeden ma otwarte, a drugi zamknięte oczy.

Mitologicznym odpowiednikiem starotestamento- 
wych scen „menażeryjnych” był popularny zwłaszcza 
w malarstwie XVI i XVII w. temat Orfeusza, którego 
gra zachwyca zgromadzone zwierzęta. Miało to ozna
czać zwycięstwo kultury nad naturą, czyli ducha nad 
materią, a także zgodę i pokój, skoro drapieżniki i ofia
ry stoją, zasłuchane, obok siebie. W 1594 r. wielkie 
manierystyczne płótno „Orfeusz wśród zwierząt” wy
konał dla Dworu Artusa w Gdańsku Hans Vredeman 
de Vries. Egzotykę reprezentuje na nim widoczny po 
prawej słoń oraz lew. Zniszczony w 1945 r. obraz od
tworzono niedawno według fotografii.

Słonie indyjskie i afrykańskie, dobrze znane antycz
nemu światu, po jego upadku na wiele stuleci znikły 
z pola widzenia mieszkańców Europy. Realne zwierzę 
zastąpiły mniej lub bardziej fantastyczne opowieści.

6. Herbowy stoń na ptycie nagrobnej, Strzegom
7. Tresowany słoń w Trzebiatowie
8. Fragment stalli ze słoniem, Trzebiatów

Fisiologus i średniowieczne bestiariusze uczyniły zeń 
stworzenie na poły baśniowe oraz, rzecz jasna, symbo
liczne. Słoń miał być z natury bardzo niechętny spółko- 
waniu, uznano go więc za symbol wstrzemięźliwości, 
umiaru i czystości. Najbardziej nienawidził węża albo 
smoka - zatem szatana, zawsze z nim walczył i zabijał 
go. Cesare Ripa w Ikonologii (1593) scharakteryzował 
słonia jako „bardziej od innych zwierząt nabożnego”. 
Kolejną ważną cechą był brak stawów w kolanach, 
uniemożliwiający położenie się na ziemi. Jak podaje Fi
siologus, kiedy słoń chce spać, „opiera się o drzewo i za
sypia. Myśliwi, znając tę właściwość słonia, podchodzą 
i lekko nadpiłowują drzewo. Słoń nadchodzi, aby się 
oprzeć o drzewo, i razem z nim pada”. Opowieści te 
miały długi żywot. W Polsce przytaczał je w połowie 
XVIII w. Benedykt Chmielowski w barokowej encyklo
pedii Nowe Ateny, wspominając o jeszcze jednej, już 
przez Pliniusza zapisanej słoniowej właściwości: „Odo
ru myszego, dopieroż samych myszów cierpieć nie mo
gą”. Nie trzeba dodawać, że wizerunki słoni w ilustro
wanych bestiariuszach bywały równie nierzeczywiste.

Z drugiej strony, nie zapomniano o utrwalonej także 
w biblijnych wzmiankach sile i waleczności słonia, koja
rząc go z majestatem władzy, nie tylko królewskiej. We 
włoskiej Canosa di Puglia (Bari) niejaki Romualdus wy
konał w XI w. marmurowy tron dla arcybiskupa Ursona 
z katedry San Sabino, wspierając go na dwóch figurach 
słoni. Zabytek ten posłużył w 1910 r. jako wzór dla tro
nu cesarskiego na zamku w Poznaniu (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 7, 2004), większego - i znacznie 
uproszczonego. W tymże Poznaniu, ale 350 lat wcze
śniej, przybyły z Włoch Giovanni Battista Quadro grun
townie przebudował ratusz, czyniąc zeń wybitne dzieło 
renesansowej architektury. Ukoronowaniem prowadzo
nych w latach 1550-1560 prac stało się sklepienie Wiel
kiej Sieni, ozdobione kasetonową dekoracją stiukową. 
Złożony program ideowy tej dekoracji niełatwo obja
śnić, z pewnością jednak istotnym jego wątkiem jest po-
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chwała męstwa jako najważniejszej z cnót. Obok dziel
nych bohaterów, Herkulesa, Samsona, Dawida i Marka 
Kurcjusza, wyobrażone zostały znane z odwagi zwierzę
ta: lew, lampart, nosorożec oraz słoń z łacińskim podpi
sem ELEPHANTUS. Artysta przedstawił go w niezbyt 
egzotycznym pejzażu, bo na trawie wśród trzcin, a jed
ną cechę zaznaczył wyraźnie - w słupowatych nogach 
nie ma stawów.

Jako symbol rycerskiej siły i męstwa słoń wkroczył 
również, choć jako rzadki gość, do heraldyki europej
skiej. W kościele św. św. Piotra i Pawła w Strzegomiu na 
Dolnym Śląsku znajduje się, na filarze nawy południo
wej, płyta nagrobna Heinricha von Reibnitza, zmarłego 
w 1557 r. Imponującą postać rycerza w pełnej zbroi ota
czają cztery herby. Nad lewym ramieniem widnieje herb 
jego matki, przedstawiający zwróconego w prawo chu
dego słonia na przesadnie długich nogach i bez uszu. 
Wobec braku wzorca w herbarzach nazwy nie udało się 
ustalić, nie jest to w każdym razie najważniejszy ze „sło
niowych” herbów niemieckich, von Helfenstein, który 
ukazuje zwierzęcego olbrzyma, stojącego na czterech pa
górkach.

Polski herb Słoń pojawił się późno, bo dopiero w po
łowie XVII w. Nadano go mieszczaninowi Krzysztofowi 
Warteszowiczowi, Ormianinowi uszlachconemu w 1659 r. 
za zasługi „na instancję wojska zaporoskiego”, czyli za fi
nansowe wsparcie obronności Kresów. Jego potomko
wie przyjęli nazwisko Słoniewski. Herb wyobraża w po
lu błękitnym, na zielonym pagórku słonia zwróconego 
w prawo, z uniesioną trąbą, a w klejnocie trzy pióra 
strusie. O innych pieczętujących się nim rodzinach ma
ło wiadomo. Jakiś Sierawski herbu Słoń, zabity przez 
zbójców, został pochowany w Latyczowie na Podolu. 
Źródła wspominają również odmianę herbu w polu 
czerwonym, bez pagórka, za to z bojową wieżą na 
grzbiecie słonia, powtórzoną w klejnocie. Natomiast 
dostrzeżony przez heraldyka Kacpra Niesieckiego na 
nagrobku pisarza żupnego Jana Paprockiego w kościele 
dominikanów (nieistniejącym od 1834 r.) w Toruniu 
słoń, „trąbą swoją z drogi owieczki rozpędzający”, 
z pewnością nie był herbem, lecz barokowym emblema
tem, chyba też z cnotą dzielności związanym.

Słonia widzieć zwiastuje 
pomyślność, ale „jedynie 
wówczas, gdy śniącemu zdaje 
się, że widzi go w Italii lub 
w Indiach” - podawały spisa
ne w II w. naszej ery Rozważa
nia o snach, czyli sennik Arte- 
midora. Pierwsze żywe słonie, 
jakie można było zobaczyć na 
jawie w średniowiecznej Eu
ropie, to symboliczne dary od 
władców dla władców. Naj
wcześniejszy i odosobniony 
jeszcze przypadek odnotowują 
kroniki w 802 r., gdy przez

Alpy przybył do Akwizgranu zwierz o imieniu Abul 
Abbas, prezent kalifa Harun al Raszida dla Karola 
Wielkiego. Od XIII w. poczynając, podarunków tego 
rodzaju było coraz więcej. Wystawiane na widok pu
bliczny, dawały początek królewskim menażeriom. 
W Londynie, w Tower, już w latach 1255-1258 poka
zywano słonia, ofiarowanego Henrykowi III przez Lu
dwika IX z Francji. Monarszy monopol nie trwał jed
nak długo, okazało się bowiem, że na słoniach, zwłasz
cza tresowanych, można dobrze zarobić. Po raz pierw
szy taką atrakcją cieszyli się ponoć widzowie w 1443 r. 
podczas targów we Frankfurcie nad Menem. W tym 
samym mieście, i w wielu innych, dwa wieki później 
popisywał się słoń, który przybył z Amsterdamu. Zna
my go dzięki „reklamowemu” miedziorytowi według 
rysunków Wenzla Hollara „Elephas hic per Europam 
visus est Anno 1629” („Słoń ten w Europie widziany 
w roku 1629”). Portret słonia otacza dziesięć obraz
ków, ukazujących go z przewodnikiem w trakcie poka
zu, gdy kładł się i klękał, jadł z ziemi chleb i pił wino 
z kielicha, człowieka zaś woził na grzbiecie, huśtał na 
uchu i na trąbie.

Takiego właśnie wędrownego, jarmarcznego słonia 
przedstawia sgraffito na ścianie domu nr 26 przy ryn
ku w Trzebiatowie, od strony ul. Zajazdowej. Okazałej 
postury „artysta”, stojący na podium, pod dyktando 
poganiacza z laską zamierza podnieść trąbą miecz 
(pewnie dla demonstracji umiejętności szermierczych). 
Ocalone przy rozbiórce budynku w 1895 r. sgraffito 
było parokrotnie restaurowane. Okoliczności powsta
nia wizerunku zagmatwano, wskazując datę „1635”, 
podobno dawniej widoczną, a zapewne źle odczytaną. 
Istnieje tymczasem relacja pastora Staviena z pobliskiej 
Sarbii, który w 1639 r. zapisał: „]esienią oprowadzano 
po kraju ogromnego słonia, pokazywanego również 
w Trzebiatowie. Daj Boże, by te niezwykłe zwierzęta nie 
stały się złą wróżbą dla naszej ojczyzny”. Emocjonalna 
reakcja wskazuje wyraźnie, że był to pierwszy słoń, wi
dziany w okolicy. Pozbawione podstaw są powtarzane 
w opracowaniach opowieści o całej „kawalkadzie sło
ni” czy o popisach potężnego zwierzęcia wewnątrz 
niewielkiej kamieniczki. Brak także uzasadnionego 
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związku między żywym olbrzymem a podobiznami 
słoni, odkrytymi sto lat temu przez archeologów na 
dachówkach ze zburzonego klasztoru premonstraten- 
sów w Białobokach koło Trzebiatowa, bo te stanowić 
musiały szczególnego rodzaju znak wytwórcy.

Bardzo możliwe natomiast, że trzebiatowskie sgraffi
to miało wzór graficzny, rycinę analogiczną do miedzio
rytu Hollara, może pozostawioną w mieście przez wła
ściciela zwierzęcia. Pewien słoń z Cejlonu imieniem 
Hansken, wędrujący po Niderlandach i Niemczech, 
w 1637 r. dwukrotnie narysowany przez samego Rem-

brandta, mógłby być tym właśnie, który zawitał do Trze
biatowa - ale to tylko niezobowiązujące przypuszczenie. 
Występy słoni weszły na stałe do repertuaru europej
skich rozrywek (potem przejął je cyrk). W 1678 r. Teo
dor Biłlewicz, nasz rodak ze sławnej rodziny, dotarł aż 
do Tondynu i wybrał się na jarmark, wrażenia notując 
w diariuszu: „Primario tedy tam widziałem słonia - nie
słychanie wielkiej machiny bestia, która tak jest wyćwi
czona do różnych sztuk, które wszytko nosem robi [...]. 
Muszkiet z lontem zapalonym, na ziemi położony, podej- 
mie i podjąwszy wystrzeli, a potym znowu położy. Potym 
[...] zamek z drzewa, z działkami na nim wyprowadzą, 
i ludzie we środku, którzy tam strzelają z owych działek”.

W Trzebiatowie znajduje się jeszcze jeden słoń, mniej 
znany, choć starszy. W kościele Najświętszej Marii Panny, 
w przejściu do lewej nawy wisi płaskorzeźbione oparcie 
boczne, pozostałość renesansowych stalli z 1566-1567 r. 
Ponad sceną ofiary Abrahama widnieje szary zwierz jako 
godło kupców, właścicieli kościelnej ławy. Sugestywne 
skojarzenie z egzotyką handlowych podróży okazało się 
trwałe nawet wtedy, gdy po towary, zwane kolonialnymi,
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9. Stoń ze sklepu kolonialnego w Świdnicy
10. Zloty Słoń, godio krakowskiej apteki
11. Słoniowe trofeum Horodeckiego, Kijów
12. Słoń w Grodzisku, czyli Bernini po polsku
13. Sion z szopki ojców kapucynów w Warszawie

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

nie trzeba już było wyruszać osobiście. W dolnośląskiej 
Świdnicy, w Rynku pod numerem 30 zobaczyć można 
kamiennego słonia, którego u schyłku XIX w. umieścił 
Mende, właściciel sklepu kolonialnego. Jest też w Krako
wie, na rogu Grodzkiej i Wszystkich Świętych, apteka 
Pod Złotym Słoniem, z wizerunkiem „patrona” we wnę
ce. Inny złoty słoń, raczej dekoracyjny niż znaczący, figu
ruje na blaszanym szyldzie wrocławskiego warsztatu po- 
złotniczego Johanna Georga Kabischke z 1775 r. 
(w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu).

Zamorskie kraje przyciągały nie tylko kupców, ale 
również myśliwych. Władysław Horodecki, polski archi
tekt z Kijowa (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 12, 
2003), łowca z zamiłowania, zanim mógł się wybrać na 
afrykańskie safari, w 1901 r. ozdobił swój dom przy Ban
kowej 10 wymarzonymi trofeami - z betonu. Wielka, re
alistycznie wykonana głowa słonia, „zawieszona” na 
bocznej elewacji, wygląda imponująco i niesamowicie.

W 1667 r. Gian Torenzo Bernini wzniósł na placu 
przed rzymskim kościołem Santa Maria sopra Minerva 
obiekt niezwykły. Na cokole umieścił marmurowego 
słonia, dzieło Ercole Ferraty, na jego grzbiecie zaś gra
nitowy staroegipski obelisk, zwieńczony krzyżem. Trze
ba wielkiej siły intelektu - głosi napis - by udźwignąć 
wielką mądrość. Dziesięć lat później w Grodzisku koło 
Ojcowa, na miejscu klasztoru klarysek z XIII w., rozpo
częto budowę kościoła Wniebowzięcia NMP jako sank
tuarium bł. Salomei. Inspiratorem był ks. Sebastian Pi
skorski, który wrócił z Rzymu do Krakowa pod wraże
niem architektury z kręgu Berniniego, wykonawcami 
natomiast budowniczowie miejscowi, co zaowocowało 
refleksami włoskiego baroku w polskiej, sarmackiej 
wersji. W 1686 r. na placyku za kościołem stanął słoń 
z obeliskiem, wykuty przez kamieniarza ze wzruszającą 
wręcz nieporadnością (choć ocena prof. Tadeusza 
Chrzanowskiego: „krzyżówka żółwia z krową” wydaje 
się krzywdząca). Okryty czaprakiem elefant z tutejsze
go wapienia ma niewiele ponad metr wzrostu i stoi na



niskiej płycie, prawie na ziemi, przytłoczony przez sied
miometrowy, także wapienny monolit. Na grzbiecie 
widnieje napis ONUS MEUM LEVO - „brzemię moje 
dźwigam”. Zęby zaś pomnik służył pielgrzymom, ze 
słoniowej trąby tryskała niegdyś woda.

W szopkach na Boże Narodzenie, które ustawia się 
nie tylko w polskich kościołach od wielu stuleci, obra

zem ważnym i barwnym jest hołd Trzech Króli. „Mędr
cy świata, monarchowie” zwykle przybywają do Betle
jem konno i na wielbłądach, ale czasami pojawia się też 
słoń, podkreślający ich orientalne lub afrykańskie po
chodzenie. Szopka w krakowskim klasztorze klarysek, 
tych samych, do których należało Grodzisko, ma czter
nastowieczny rodowód. Słonia dodano do niej znacznie 
później - skromna figurka pochodzi z XIX w. W rucho
mej szopce w Wambierzycach koło Kłodzka, wykona
nej w latach 1882-1895 przez Longina Wittiga, są aż 
dwa słonie, duży i mały. Mieszkańcy Warszawy mogą 
od 1968 r. podziwiać szopkę ruchomą w kościele ojców 
kapucynów przy ul. Miodowej, patrząc jak wolno kro
czący słoń ruchem trąby oddaje hołd Dzieciątku.

Słoń a sprawa polska? Trochę przykładów jednak 
się znalazło. Nie brak ich i w literaturze, by przypo
mnieć Słonia Trąbalskiego („Co dzień na głowę wody 
kubełek oraz na trąbie zrobić supełek”) czy Kinga, bo
hatera W pustyni i w puszczy. Zbigniew Herbert 
w „wierszu prozą” Słoń z tomu Hermes, pies i gwiazda 
(1957) wystąpił z poetycką obroną rzekomego grubo- 
skórcy:

,Właściwie słonie są bardzo wrażliwe i nerwowe. 
Mają bujną wyobraźnię, która pozwała im niekiedy za
pomnieć o swoim wyglądzie. Kiedy wchodzą do wody, 
zamykają oczy. Na widok własnych nóg wpadają w roz
drażnienie i płaczą.

Sam znałem słonia, który zakochał się w kolibrze. 
Chudł, nie spał i w końcu umarł na serce. Ci, którzy nie 
znają natury słoni, mówili: był taki otyły”.

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką
ŁÓDZKA NEKROPOLIA

C
mentarze - szczególnie te stare, o wieloletniej historii - są świadectwem 
dziejów społeczeństw. Potwierdza to lektura książki Jana Dominikowskie- 
go Nekropolia Lodzi wielkoprzemysłowej. Cmentarz Stary przy ulicy Ogrodowej. 
Dzieje i sztuka 1854-1945 (Wydawnictwo Konserwatorów Dziel Sztuki, Lódż 

2004). Jest to pionierska monografia trójwyznaniowej nekropolii łódzkiej (kato
lickiej, prawosławnej i ewangelickiej), znanej jak warszawskie Powązki czy kra
kowski Cmentarz Rakowicki, Książka porusza tematy z zakresu architektury, 
sztuki i rzemiosła artystycznego oraz losy twórców pomników nagrobnych naj
cenniejszego i najstarszego łódzkiego cmentarza.

Część wstępna, zatytułowana Wprowadzenie do badań nad 
sztuką sepulkralną końca XIX i początku XX wieku. Obyczaj. Sym
bol. Ikonografia. Sty/-to zagadnienia teoretyczne. Autor przedsta
wia tu historię obyczajów pogrzebowych w kulturze od czasów 
prehistorycznych oraz tradycje grzebalne w Polsce i na świecie. 
Czytając ten rozdział, dowiadujemy się wielu mato znanych infor
macji, np. o tym, że forma kamienia nagrobnego pochodzi ze sta
rożytnego Wschodu, gdzie symbolizowała bóstwo, a pierwsze 
nowożytne krematorium powstało w 1876 r, w Mediolanie. Jan 
Dominikowski znajduje ciekawą analogię między cmentarzem... 
i dziewiętnastowiecznym salonem mieszczańskim (oba były miej
scami „gromadzenia pamiątek rodzinnych”, oba świadczyły o po
ziomie zamożności rodzin). Na kolejnych kartach książki przed
stawiona została historia łódzkiego Cmentarza Starego. A tę hi
storię autor omawia na tle dziejów dziewiętnastowiecznej, dyna
micznie rozwijającej się Lodzi, do której napływały rzesze zagra
nicznych przemysłowców. Ta sytuacja wymusiła na władzach mia

sta zgodę na powstanie nowego, trójwyznaniowego cmentarza. Dużo miejsca 
w tej części książki autor poświęca na przedstawienie tradycji dbania rodzin 
o nagrobki, omawia ich stan zachowania, przytacza inskrypcje nagrobne, by 
w kolejnym rozdziale zająć się klasyfikacją i typologią grobów i pomników na
grobnych. Tu można poznać: typy grobów, typy nagrobków, typy zdobień na
grobnych łódzkiego cmentarza (nie uwzględniono katakumb, ossariów i kolum- 
bariów). Wreszcie poznajemy historię firm kamieniarskich, wtym najbardziej zna
ne przedsiębiorstwo Antoniego J. Urbanowskiego, firmy Augusta Fiebigera, Ot

to Gehliga, Johannesa Wende. Jak czytamy w tym rozdziale, firma 
Urbanowskiego nie specjalizowała się tylko w wykonywaniu po
mników nagrobnych, realizowała wiele różnych projektów w innych 
miastach (np. w Warszawie - piaskowcową fasadę gmachu tzw. 
Domu pod Orłami czy cokół pomnika Chopina w Łazienkach 
z czerwonego piaskowca wąchockiego). Końcowy rozdział książki 
omawia sztukę sepulkralną łódzkiego cmentarza z przełomu XIX 
i XX w. Można tu prześledzić ewolucję pomników grobowych: od 
prostych, kamiennych krzyży po piaskowcowe i granitowe kolum
ny, obeliski, wieże nagrobne, kaplice grobowe, mauzolea.

Liczącą 500 stron książkę wzbogacają fotografie archiwalne 
i wykonywane w latach 1988-2003 (łącznie 540 zdjęć). Zawarta 
jest tu bibliografia, indeks twórców sztuki i spis zabytków Cmen
tarza Starego w Lodzi, a także obszerna inwentaryzacja obiektów 
zabytkowych z lat 1856-1945.

Książkę nabyć można w Wydawnictwie Konserwatorów Dziel 
Sztuki Firma Zajączkowska-Kloda sp. z o.o., ul. Nawrot 36/13, 
90-055 Łódź, (ek)
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Wokół jednego zabytku

Malowidło z kościoła w Golubiu

V
- l

(zdjęcia: Piotr Birecki)

1-3. „Modlitwa w Ogrójcu", fresk w kościele 
św. Katarzyny w Golubiu (1) i jego fragmenty: 
Chrystus pogrążony w modlitwie (2) 
oraz upadek grzesznego żołnierza (3)

ta. Jest to oryginalny szkic fresku 
ukazującego modlitwę Chrystusa 
w Ogrójcu.

„Modlitwa w Ogrójcu”, odkryta 
w latach pięćdziesiątych minionego 
stulecia jest tzw. malowidłem symul
tanicznym. Na pierwszym planie, po 
lewej stronie, ukazano grupę trzech 
śpiących apostołów, a po prawej - 
idącą wzdłuż ogrodzenia tajemniczą 
postać. W centrum ukazano klęczą
cego przy skalnym masywie i mo
dlącego się Chrystusa, nad którym 
unosi się anioł trzymający w ręku 
krzyż i kielich. Spośród chmur wy
chyla się niewielka pótpostać Boga 
Ojca. Chrystus pogrążony w modli-

T
urnieje rycerskie oraz bale syl
westrowe sławią na całą Pol
skę dawny krzyżacki zamek 
w Golubiu (obecnie Golub-Do- 

brzyń). U jego stóp leży niewielkie 
miasteczko, nad którego dachami 
górują dwie wieże. Pierwsza należy 
do świątyni ewangelickiej (obecnie 
szkolnej), druga do gotyckiej świąty
ni św. Katarzyny, wzniesionej 
w pierwszej połowie XIV w. Zabytek 
ten stanowi jedną z cenniejszych 
świątyń gotyckich na terenie ziemi 
chełmińskiej, a wśród jego skarbów 
znajduje się średniowieczne malowi
dło, zachowane w ostrotukowej 
wnęce na północnej ścianie kościo-



twie nie zwraca uwagi na narzę
dzia zwiastujące jego mękę, lecz 
wpatruje się w boskie światło wy
dobywające się ze skaty. Na pla
nie drugim widzimy m.in. Jezusa 
aresztowanego przez zbrojnych 
w obecności Judasza oraz wzgó
rze z trzema krzyżami. W tle 
przedstawiono Jerozolimę, której 
niektóre budynki (spichrze) mogą 
przypominać zabudowania Golu- 
bia. Ogród Getsemane, w którym 
rozgrywają się wydarzenia, ogra
niczony został drewnianym pło
tem. Artysta zadbał o jego reali
styczne odwzorowanie, rysując 
nie tylko łączenia za pomocą po
przecznych listew, ale też odtwo
rzył słojowanie drewna. Za ogro
dzeniem widać ponadto grupę 
zbrojnych, prowadzoną przez ja- 
dącego konno, bogato odziane
go, brodatego mężczyznę. Nad 
głowami ludzi - piki, chorągwie 
i halabardy.

Fresk zachował się w formie 
szkicu i nie został nigdy dokoń
czony, bowiem barwy nałożone 
są tylko fragmentarycznie. Co 
przeszkodziło artyście w dokoń
czeniu dzieła? Czy była to ko
nieczność nagłego opuszczenia 
miasta przez wykonawcę, brak 
odpowiednich funduszy na zakup 
barwników czy śmierć malarza? 
Tego, niestety, nie wiemy.

Przypuszcza się, że twórca 
fresku pochodził z pobliskiego 
Torunia, gdzie w tym czasie pręż
nie działał warsztat św. Wolfgan
ga. Pracujący w nim artyści byli 
nie tylko autorami przepięknie 
rzeźbionych ołtarzy, ale parali się 
także malarstwem. Osiągnięty 
przez nich wysoki poziom opano
wania malarskiego rzemiosła 
sprawił, że sława toruńskich ma
larzy sięgała daleko poza granice 
miasta. Wykonali oni m.in. ołtarz 
główny do katedry we Frombor
ku, w którym jedna z kwater, wła
śnie ze sceną „Modlitwy w Ogrój
cu”, wykazuje ścisłe związki 
z malowidłem golubskim. Przy 
powstawaniu malowidła w ko

ściele św. Katarzyny wykorzysta
ne zostały grafiki, które najpraw
dopodobniej byty w posiadaniu 
wykonawcy fresku. W grę wcho
dzi tu przede wszystkim wykona
na przez Martina Schongauera 
rycina z wyobrażeniem Chrystu
sa modlącego się na Górze Oliw
nej oraz grafiki Israela van Mec- 
kenem.

Warto zwrócić szczególną 
uwagę na postać po prawej stro
nie, która przewróciła się prze
skakując przez płot. Podobnie jak 
wkraczająca do Ogrodu Oliwne
go grupa zbrojnych, naruszyła 
ona sacrum miejsca modlitew
nych zmagań Jezusa. Leżący na
rysowany został w dziwnie wykrę
conej pozycji, z „rozfikanymi” no
gami. Tajemniczy osobnik z przy
troczoną do pasa pochwą trzyma 
w dłoniach trudny do rozpozna
nia podłużny przedmiot (miecz?), 
obok zaś leży hełm, który najwy
raźniej spadł mu z głowy podczas 
skoku. Za ptotem widać uzbrojo
ną grupę, od której ów człowiek 
prawdopodobnie się odłączył. 
Czyżby w swoim zapale wyprze
dził innych, sam próbując pojmać 
Chrystusa? Przeliczył się jednak 
ze swoimi sitami i przewrócił, nie 
osiągając zamierzenia. A może 
zadziałała nań jakaś niewidzialna 
siła?

Raczej trudno jest uznać, by 
artysta chciat wprowadzić 
szczyptę humoru do tak drama
tycznej sceny. Przedstawienie le
cącego „na łeb i szyję” żołnierza 
należy raczej interpretować jako 
dosłowne uwidocznienie grzesz
nego upadku człowieka, który 
przeciwstawia się swemu Zbawi
cielowi. Żołnierz został zatrzyma
ny i nie może przeszkodzić dzie
łu Odkupienia, które się właśnie 
rozpoczyna. Może fundator fre
sku chciat wyrazić swoją wiarę 
w moc Chrystusa do przezwycię
żenia grzechu? A może chodziło 
o coś zupełnie innego?

Piotr Birecki

Spotkanie z książką

WYKŁADY O DZIEDZICTWIE 
KULTURY

Aktywność Zarządu Głównego Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami przeja
wia się w podejmowaniu wielu form dzia

łalności. Jedną z nich jest organizowanie 
spotkań miłośników zabytków z najwybit
niejszymi znawcami zagadnień ochrony 
dziedzictwa kultury. W 1998 r. TOnZ zaini
cjował comiesięczne wykłady znanych 
autorytetów w tej dziedzinie, określane ja
ko „Spotkania w willi Struvego" od nazwy 
ówczesnej siedziby ZG TOnZ, mieszczą
cej się przy ul. Pięknej 44a w Warszawie. 
Prelekcje odbywały się do maja 2003 r.; 
na jesieni tego roku Zarząd Główny Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami przeniósł

się do Starej Kordegardy w warszawskich 
Łazienkach Królewskich. Cykl spotkań 
w willi Struvego zakończył się, ale wszyst
kie wykłady zostały opublikowane nakła
dem Oficyny Wydawniczej TOnZ. Pierw
sza część cyklu (prelekcje wygłoszone od 
października 1998 do maja 2001 r.) uka
zała się w 2001 r., a w 2004 r. opublikowa
no część drugą. Autorami wykładów wy
głoszonych od października 2001 do ma
ja 2003 r. byli: prof, dr hab. Edward Bart- 
man, prof, dr hab. Maria Bogucka, dr na
uk hum. Mirosława Grabowska, prof, dr 
hab. Włodzimierz Godlewski, prof, dr hab. 
Kwiryna Handke, prof, dr hab. Zofia Kur
natowska, prof, dr hab. Jurij Makar, dr 
hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof, dr 
hab. Krzysztof Pomian, prof, dr hab. Ma
ria Poprzęcka, prof, dr hab. Jan Piotr Pró
szyński, prof, dr hab. Bohdan Rymaszew
ski, prof, dr hab. Stanisław Władysław 
Stawicki, prof, dr hab. Stanisław Sucho
dolski, prof. Janusz Tazbir, prof, dr hab. 
Jan Wrabec, prof, dr hab. Mirosław Żela
zny. Książka wzbogacona została biogra
mami wykładowców.

Spotkania w willi Struvego 2001-2003 
można nabyć w Oficynie Wydawniczej To
warzystwa Opieki nad Zabytkami (Łazien
ki Królewskie, Stara Kordegarda, 00-460 
Warszawa, ul. Agrykoli 1, tel. 0-22 629-62- 
26, e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).

Kontynuacją cyklu „Spotkań w willi 
Struvego” są organizowane od 2004 r. 
przez ZG TOnZ w nowej siedzibie w Ła
zienkach Królewskich prelekcje poświę
cone polskim rezydencjom historycznym.
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SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Podolskie warownie
N

iektóre podolskie zamki, poło
żone z dala od asfaltowanych 
dróg, zaniedbane i opuszczone, 
bardzo rzadko odwiedzane są przez tu

rystów. Tymczasem usytuowane są 
w bardzo malowniczej dolinie Dniestru 
albo w pobliżu jego najbliższych dopły
wów. Warto więc zadać sobie nieco tru
du i do nich dotrzeć.

Wędrówkę rozpocznijmy od od
wiedzin zamku w Rakowcu. Wieś leży 
w Obwodzie Iwano-Frankowskim, 
kilka kilometrów na północ od wsi 
Woroniw, znajdującej się przy drodze 
Tłumacz-Zaleszczyki. Zamek usytu
owany jest za wsią, na stromym urwi
sku Dniestru u podnóża wysokiego 
wzniesienia. Z dawnego dziedzińca 
rozpościera się fantastyczny widok na 
głęboki jar rzeki.

Budowę zamku na planie prostoką
ta rozpoczęto w połowie XVII w. stara

ny w czasie walk z konfederatami bar
skimi i od tej pory popadł w ruinę. Był 
jednak częściowo zamieszkany. Kolejny 
pożar, w 1840 r., spowodował jego 
właściciel Dwernicki, który założył tu 
fabrykę potażu. Do naszych czasów za
chowała się wysoka czworoboczna 
wieża we wschodniej części dawnego 
zamku oraz resztki murów północno- 
-zachodniego narożnika.

Z zamkiem w Rakowcu związany 
jest ściśle zamek w Czernelicy. Kiedyś 
krążyły nawet podania o podziemnym 
chodniku łączącym obie te budowle. 
Aby tam dotrzeć, najłatwiej wrócić do 
drogi z Tłumacza na Zaleszczyki 
i skręcić na północ w osadzie Olijewo- 
-Koroliwka. Obie warownie tworzyły 
najdalej na wschód wysunięty zespół 
obronny na prawym brzegu Dniestru. 
Było to szczególnie istotne wobec za
grożenia tureckiego. Zamek w Czerne- 

niem podczaszego halickiego Domini
ka Wojciecha Bieniewskiego. Jeszcze 
w czasie trwania prac budowlanych 
warownia musiała odpierać ataki wojsk 
kozackich, idących na odsiecz wojskom 
Rakoczego w 1657 r. Budowla, ukoń
czona w 1660 r., siedem lat później by
ła oblężona przez Tatarów. W latach 
siedemdziesiątych XVII w. została 
dwukrotnie zdobyta i zniszczona przez 
wojska tureckie. Przez pewien czas słu
żyła Janowi Sobieskiemu w przygoto
waniach do wyprawy na ziemie woło
skie. Sto lat później zamek został spalo

licy powstał w tym samym okresie, co 
zamek w Rakowcu, a jego budowę 
ukończył wojewoda bracławski Michał 
Jerzy Czartoryski; zachował się do dzi
siaj herb „Pogoń” na bramie wejścio
wej na zamkowy dziedziniec. W od
różnieniu od zamku w Rakowcu, ten 
w Czernelicy był zbudowany na planie 
kwadratu i prezentował niegdyś typ 
twierdzy bastionowej z nasypami 
ziemnymi i murami z kamienia. Całość 
założenia liczyła około 2,5 ha po
wierzchni. Zamek miał cztery bastio
ny. Od strony zachodniej stał pałac 

z masywnym budynkiem bramnym. 
Tam właśnie zachowały się kartusze 
herbowe Czartoryskich i resztki dość 
bogatych zdobień kamieniarskich. 
Również częściowo zachowały się 
fragmenty dolnej kondygnacji połu
dniowego skrzydła pałacu. Fortyfika
cja z bastionami jest mocno zarośnięta 
krzakami i trudna do zwiedzania. 
Ostatnim właścicielem zamku był 
Maurycy Cieński, który zmarł w 1817 
r. i od tej pory zamek stoi pusty, nisz
czony przez okoliczną ludność. Blisko 
wejścia znajdują się ruiny kościoła do
minikanów, zbudowanego również 
w 1661 r. Była to renesansowa świąty
nia, fundowana również przez rodzinę 
Czartoryskich. Kościół jest opuszczo
ny i w bardzo złym stanie; widoczne są 
jeszcze renesansowe obramienia drzwi 
oraz resztki fresków.

Jadąc z Czernelicy w kierunku 
Zaleszczyk, w miejscowości Horo- 
denka trzeba skręcić na północ 
i przejechać most na Dniestrze. Jesz
cze kilka kilometrów i zobaczymy 
niesłychanie malowniczo położone 
pozostałości zamku w Czerwonogro- 
dzie. Próżno szukać tej nazwy na 
współczesnych mapach. Najbliżej po
łożona miejscowość nazywa się Nyr- 
kiw. Z drogi wiodącej do wsi widać 
daleko w dole, na długim cyplu, oto
czonym bardzo głębokim jarem 
rzeczki Dżuryn, pozostałości zamku. 
W czasie długiej historii zamek 
w Czerwonogrodzie wielokrotnie 
zmieniał właścicieli. Władali nim 
książęta ruscy, litewscy, Tatarzy i ho
spodar mołdawski. Za Kazimierza 
Wielkiego dostał się w ręce polskie 
i później przeszedł na własność Wła
dysława Jagiełły. Z jego nadania za
mek otrzymał Spytko z Melsztyna, 
następnie władali nim książęta litew
scy. Gdy Podole włączono do Koro
ny, Czerwonogród stał się miastem 
królewskim i siedzibą starostwa. Nie 
wiemy, kiedy powstał i jak wyglądał 
pierwszy zamek. Najprawdopodob
niej miał cztery narożne baszty i po
chodził z XV w. Przez dwadzieścia lat 
(1679-1699) był w rękach Turków, 
a po pierwszym rozbiorze dostał się 
Austriakom. Od nich posiadłość za
kupił książę Karol Poniński i zajął się 
przebudową. Na początku XIX w.
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rozebrał dwie walące się baszty i trzy 
boki muru obronnego. Z reszty wy
budował klasycystyczny pałac. Syn 
Ponińskiego - Kalikst zlecił ponowne 
przebudowanie obiektu w stylu neo
gotyckim. Rozebrano wówczas dwie 
pozostałe baszty i zbudowano na ich 
miejscu nowe z neogotyckimi oknami 
i attykami. Otaczały one jednopiętro
wy pałac z wysuniętym kolumnowym 
portykiem. Pałac otaczał park krajo
brazowy. Ostatnimi właścicielami re
zydencji aż do 1945 r. byli Lubomir- 
scy. Potem popadła w zupełną ruinę. 

Do dzisiaj z dawnej jej świetności po
zostały jedynie resztki baszt.

Piękną lokalizacją na wysokim 
wzgórzu dominującym nad okolicą 
może też pochwalić się zamek w Ku- 
dryńcach. Leży on na wąskim grzbie
cie wysokiego cypla między Zbru- 
czem a jarem oddzielającym go od 
miasteczka. Zęby tam dotrzeć, trzeba 
skręcić na północ od drogi Mielnica 
Podolska - Zwaniec. Zamek w Ku- 
dryńcach wybudowali Herburtowie 
na początku XVII w. Wykorzystywał 
on znakomicie rzeźbę terenu. Miał 

trzy baszty: sześcienną od strony jaru, 
pięcioboczną, od której szła ścieżka 
do rzeki i kwadratową od strony 
Zbrucza, która broniła bramy. 
W 1672 r. zdobyli zamek Turcy, ale 
nie na długo. Ważną rolę odegrał 
w akcjach przeciwko Kamieńcowi Po
dolskiemu. W XVIII w. utracił swe 
znaczenie i sprzedawany kolejnym 
właścicielom popadł w ruinę. Do dzi
siaj zachowały się resztki baszt i mu
rów zamkowych.

Jacek Kaluszko
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

BITWA POI) MACIEJOWICAMI

Koniec insurekcji
J

esteśmy tu o świcie 10 października,
210 lat po bitwie. Jesień jest zapewne 
taka sama, jak wtedy: pochmurne nie

bo, siąpiący od czasu do czasu deszcz, 
wilgotne drogi i ścieżki, drzewa z lekko 
pożółkłymi liśćmi. Tutaj, pomiędzy wsia
mi Podzamcze, Oronno i Krępa, około 
4 km na wschód od Maciejowic, 10 paź
dziernika 1794 r. rozegrała się ostatnia 
bitwa insurekcji kościuszkowskiej. Teren 
jest lekko pofałdowany, przecinają go 
liczne strumyki - dopływy płynącej do 
Wisły rzeczki Okrzejki, między wydma
mi znajdują się bagna i stawy. Rosną so
snowe, grądowe lub łęgowe zagajniki - 
pozostałość kompleksu Lasów Garwoliń- 
skich, które najlepiej zachowały się po 
prawej stronie szosy prowadzącej wzdłuż 
Wisły z Maciejowic do Warszawy.

Narodowe powstanie przeciw Rosji 
i Prusom rozpoczęło się w czasie dru
giego rozbioru Polski (1793 r.) - wobec

1. Przebieg bitwy pod Maciejowicami

2. Współczesny widok pola bitwy,
w głębi wieś Oronne

3. Aleksander Orłowski,
„Tadeusz Kościuszko ranny 
pod Maciejowicami”, rysunek tuszem, 
Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich,
Wrocław (Zbiory Pawlikowskich)

4. Pień drzewa przy drodze
do Łukówki - miejsce odpoczynku 
naczelnika przed bitwą

5. Obecny widok pałacu w Podzamczu

6. Kamień przed pałacem w Podzamczu, 
upamiętniający miejsce,
gdzie opatrywany był zraniony Kościuszko

O Grodzisz

armia rosyjska 
dywizja gen. Ponińskiego 
i kierunek ucieczki 
polskie pocycje obronne 
kierunek ucieczki 
Tadeusza Kościuszki

Krępa

realnej groźby kolejnego podziału kra
ju - przysięgą Najwyższego Naczelnika 
Tadeusza Kościuszki na krakowskim 
rynku 24 marca 1794 r. Zwycięstwo 
nad wojskami rosyjskimi 4 kwietnia te
go roku pod Racławicami, opanowanie 
Warszawy 18 kwietnia, następnie Wil
na, ogłoszenie 7 maja Uniwersału Poła
nieckiego nadającego chłopom wol
ność osobistą, porażki powstańców 
pod Szczekocinami i Chełmem, podda
nie Krakowa, lipcowe odparcie sztur
mu armii prusko-rosyjskiej na Warsza
wę, wybuch powstania w Wielkopolsce 
- to główne etapy powstańczej epopei.

Pod koniec września z Brześcia do 
Warszawy wyruszyła olbrzymia armia 
rosyjska gen. Aleksandra Suworowa. Na 
początku października najgroźniejsza 
sytuacja wytworzyła się na południowo- 
-wschodnim Mazowszu, około 80 km 
od Warszawy. Rosyjski korpus gen. Iwa
na Fersena, który w lipcu bezskutecznie 
szturmował Warszawę od południa, li
czył około 14 tys. żołnierzy i zamierzał 
połączyć się z silami Suworowa. 
W dniach 4-9 października korpus ten 
przeprawił się z rejonu Kozienic przez 
Wisłę i zmusił do wycofania pilnującą 
prawego brzegu rzeki dywizję gen. Ada

ma Ponińskiego. Pod Maciejowicami 
Kościuszko zgromadził około 7 rys. po
wstańców, w tym posiłki z Warszawy.

Według planu naczelnika siły te 
powinny zatrzymać wojsko Fersena 
w marszu na wschód, a głównym stra
tegicznym atutem miał być atak dywi
zji Ponińskiego na tyły Rosjan. Na
czelnik liczy! na naturalną osłonę, ja
ką dawały powstańcom otaczające ich 
bagna, lasy i rzeka Okrzejka z dopły
wami. Rosjanie jednak w nocy z 9 na 
10 października z łatwością sforsowa
li te przeszkody i część z nich obeszła 
polskie zgrupowanie w pobliżu wsi 
Krępa. O godzinie 5.45 zaatakowali 
między Podzamczem i wsią Oronne. 
Następne godziny upłynęły na mor
derczych walkach, w których to jedna, 
to druga strona zyskiwała przewagę. 
Przełamanie obrony nastąpiło około 
południa, kiedy Rosjanie przypuścili 
zmasowany atak na polskie prawe 
skrzydło, osłaniające pałac w Podzam
czu. Powstańcy cofnęli się, walki to
czyły się na dziedzińcu i w pałaco
wych piwnicach, gdzie ginęli od kul 
i bagnetów. Podczas walki ranny zo
stał Tadeusz Kościuszko.

Jednocześnie szturm rosyjskiej pie
choty, dragonów i kozaków skierował
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się na polskie lewe skrzydło w okolicy 
Oronna. Nie powstrzymał ich rozpacz
liwy kontratak powstańców - na bie
gnących z nastawionymi na sztorc ba
gnetami i kosami spadła lawina karta- 
czy z dobrze wstrzelanych rosyjskich 
dział. Następnie ruszyła na nich kawa
leria, rozbijając na kilkunastoosobowe 
grupki. Ranny został sekretarz naczel
nika, Julian Ursyn Niemcewicz, kiedy 
przedzierał się do Kościuszki, aby do
nieść mu o przegranej walce. Naczelnik 
próbował zawrócić uciekającą konnicę 
i jeszcze raz zaatakować Rosjan, ale 
wśród ułanów strach przed śmiercią

był silniejszy - otoczyli Kościuszkę
1 przedarli się przez okrążenie w kie
runku wsi Krępa. Tutaj dogonili ich ko
zacy. Ciężko raniony pikami Kościusz
ko spadł z konia i wtedy otrzymał cios 
szablą w głowę. Zakrwawiony i zabło
cony trudny był do rozpoznania, ob
darto go z czamary, spodni i butów. Le
żący obok ranny ułan krzyknął z rozpa
czą w głosie, że naczelnik nie żyje. Ko
zacy nie wierzyli, że w błocie leży Ko
ściuszko i sprowadzili dowódcę - hra
biego Tołstoja. Razem z wziętym do 
niewoli pułkownikiem Drzewieckim 
rozpoznali naczelnika. Bitwa została 
zakończona. Poległo około 4 tys. po
wstańców, około 2 tys. dostało się do 
niewoli, w tym około 200 oficerów, 
m.in. Sierakowski, Kniaziewicz, Niem
cewicz; strona rosyjska straciła około
2 tys. żołnierzy. Dopiero późnym po
południem w okolice pola bitwy przy
była dywizja Ponińskiego, na którą tak 
liczył Kościuszko. Uciekający powstań
cy powiadomili generała o klęsce i Po- 
niński wycofał się. To opóźnienie było 
jedną z przyczyn przegranej bitwy. 
Druga - to brak szańców i okopów 
w linii polskiej obrony, które umożliwi
łyby dłuższe utrzymanie pozycji i, być 
może, doczekanie się odsieczy.

Bitwa pod Maciejowicami defini
tywnie zakończyła kościuszkowską 
insurekcję. Dowództwo objął gen. Jó
zef Zajączek, ale armia Suworowa by
ła już pod Warszawą i żaden polski 
plan operacyjny nie mógł być zreali-
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zowany. Na prawym brzegu Wisły 
w polskich rękach pozostała jedynie 
Praga. Wojska rosyjskie 4 listopada 
zdobyły ją szturmem i bestialsko wy
mordowały mieszkańców. 9 listopada 
Rosjanie wkroczyli do Warszawy. 
W następnym roku nastąpił trzeci, 
ostateczny podział Polski między Au
strię, Prusy i Rosję.

W mieszczącym się w maciejowic- 
kim ratuszu z przełomu XVIII i XIX 
w. Muzeum im. T. Kościuszki znajdu
je się niezwykła pamiątka - część 
drewnianego łoża z napisem na meta
lowej tabliczce: „Tadeusz Kos'ciuszko 
ranny pod Maciejowicami w 1794 r. 
na tem łóżku złożony został”. Frag
ment ten pochodzi z pałacu w Pod
zamczu, gdzie Rosjanie zgromadzili 
polskich jeńców, wśród nich ciężko 
rannego Kościuszkę. Łoże jest darem 
od ówczesnych właścicieli pałacu - 
Zamoyskich. Należały do nich rów
nież Maciejowice, które były lokowa
ne w 1507 r. na miejscu wsi Ostrowie 
przez stolnika sandomierskiego Kac
pra Maciejowskiego (prawa miejskie 
utraciły w 1869 r.). Mimo zniszczeń 
w czasie bitwy 1794 r. i podczas 
dwóch wojen światowych zachowało 
się miejskie rozplanowanie obecnej 
wsi gminnej - prostokątny rynek 
z klasycystycznym ratuszem i krama
mi targowymi z początku XIX w., bu
dynek dawnego szpitala z 1796 r., ko-

7. Współczesny pomnik ufundowany 
przez mieszkańców Maciejowic na rynku 
miasteczka

(zdjęcia: 2, 4, 5, 6 - Grażyna i Zygmunt Malinowscy,
7 - Krzysztof Nowiński)

ściół parafialny z przełomu XVIII 
i XIX w. (przebudowany w 1881 r. 
w stylu neogotyckim przez Leandra 
Marconiego), dzwonnica z 1821 r. 

i plebania z 1898 r. Pałac w Podzam
czu został po bitwie odbudowany 
w stylu klasycystycznym, następnie 
przebudowany na przełomie XIX 
i XX w. przez Ksawerego D. Makow
skiego. Przed pałacem umieszczono 
kamień z napisem: „Miejsce ostatnie
go boju Naczelnika Narodu Polskiego 
Tadeusza Kos'ciuszki 10 X 1794”. 
Z dawnej zabudowy pozostały m.in. 
oficyny i rządcówka, neogotycka staj
nia w ruinie, romantyczna baszta 
z końca XIX w. i dom ogrodnika. 
Przy drodze ze wsi Oronne do Łu- 
kówki zachował się pień drzewa, któ
ry ma przypominać, że w tym miejscu 
naczelnik odpoczywał w nocy przed 
bitwą. W pobliskiej wsi Nowa Krępa 
znajduje się zespół dworski z końca 
XIX w., projektowany przez Ksawe
rego D. Makowskiego, a w parku ro
śnie m.in. okaz kilkusetletniej lipy. 
W 1861 r., w czasie chłopskiej mani
festacji, 20 tys. osób czapkami usypa
ło niewielki kopiec, upamiętniający 
miejsce ranienia i pojmania naczelni
ka; w setną rocznicę jego śmierci, 
w 1917 r. na kopcu ustawiono krzyż.

Krzysztof Nowiński

Na podstawie fragmentu książki K. Nowińskie
go Śladami polskich bitew, Wydawnictwo MUZA, 
Warszawa 2004.

Spotkanie z książką

ŚLADAMI POLSKICH BITEW

W nowej serii edytorskiej Wydawnictwa Sport i Turystyka
- MUZA S.A. - Ocalić od zapomnienia ukazała się książka 

autorstwa Krzysztofa Nowińskiego Śladami polskich bitew (War
szawa 2004). Publikacja zawiera opisy 22 polskich bitew - od sto-

storyczne, organizację sil zbrojnych, liczebność wojsk, wiadomo
ści o postaciach historycznych. Informacje te wsparto licznymi cy
tatami, legendami i podaniami. Treść książki wzbogacona została 
słownikiem terminów historycznych i opisem pamiątek po bitwie,

czonej w 972 r. pod Cedynią, po rozegraną 
w 1939 r. nad Bzurą. Jak czytamy we wstępie 
od autora: „ Wybór dokonany został subiektyw
nie, ale też uzależniony byt od zachowanych 
śladów, pamiątek związanych z walkami oraz 
utrwalonej tradycji. Przedstawione bitwy roz
grywane byty przede wszystkim w polu. 
W dwóch wypadkach - ze względu na znacze
nie w dziejach Polski - ukazane zostały: obro
na twierdzy (Jasna Góra w 1655 r.) oraz uforty
fikowanej placówki (Westerplatte w 1939 r), 
w jednym wypadku - walki w mieście (Lwów 
w 1918 r.)”. Każda bitwa zaprezentowana zo
stała według pewnego schematu. Oprócz 
przebiegu samej walki przedstawiono notkę 
o miejscu, w którym bitwa się rozegrała, tło hi-

a także ilustracjami używanej broni i reproduk
cjami scen batalistycznych.

Autor, wieloletni redaktor naczelny „Spo
tkań z Zabytkami", relacjonuje bitwy z pozycji 
naocznego świadka, a poszukiwanie śladów 
po walkach ukazuje w konwencji sensacyj
nych opowiadań, czerpiąc z doświadczeń po
pularyzatorskich. Książka z powodzeniem 
uzupełni wiedzę ucznia, wzbogaci wiadomo
ści miłośnika militariów i pobudzi wyobraźnię 
każdego czytelnika. Publikację można nabyć 
w księgarniach na terenie kraju lub zamówić 
u wydawcy (Sport i Turystyka - MUZA SA, 
00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska 8, tel. 0-22 
628-63-60, 629-32-01, księgarnia internetowa: 
www.muza.com.pl).
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Domy wiejskie 
na Śląsku Opolskim

W
 „Spotkaniach z Zabytkami” 
(nr 7, 2000) Dominik Mą- 
czyński pisał na temat fran
cuskich "przepisów budowlanych, 

które regulują wygląd zewnętrzny 
starych domów wiejskich, zwłaszcza 
tych, które tworzą krajobraz kulturo
wy wsi. W Polsce takich przepisów 
nie ma i stare, wiejskie budynki prze
rabiane są w nowoczesnym, często 
zachodnioeuropejskim stylu, co 
zmienia tradycyjny charakter wsi. Ta
ka sytuacja jest na Śląsku Opolskim, 
gdzie wsie - wiele z nich obchodzi 
ostatnio jubileusze 700-750-lecia - 
należą do ładniejszych w kraju, a pod 
względem budownictwa murowane
go - do najbardziej rozwiniętych. 
Aby zapobiec zjawisku niszczenia 
krajobrazu kulturowego opolskiej 
wsi, należałoby podjąć skuteczne 
działania na rzecz ochrony wiejskie
go budownictwa.

Najstarsze zespoły chłopskiego 
budownictwa murowanego na Śląsku 
Opolskim pochodzą z drugiej poło
wy XVIII w. i w szczególnie dużym 
nasileniu powstawały na żyznych ob
szarach południowo-zachodnich Ślą
ska Opolskiego (Nyskie, Prudnickie, 
Głubczyckie). Wznoszono je z cegły, 
kamienia lub brył formowanych 
z gliny, piasku i słomy, wolno suszo
nych na powietrzu. Tworzą przeważ
nie zwarte skupiska budynków boga
tych chłopów, zajmujące centrum 
wsi, rozbudowane w tradycyjnie do 
siebie przylegających zagrodach, za
mkniętych w regularnych kształtach 
wąskiego i znacznie wydłużonego 
prostokąta. Wsie zabudowywane by
ły w pewnym schemacie (ulicówki, 
rzędówki, owalnice); przy gospodar
stwach bogatszych zagrody stawiano 
obok siebie po jednej stronie drogi 
(za i przed nimi pola), a przy mniej
szych zagrodach - parami po obu 
stronach drogi.

W czworobocznej zagrodzie stał 
dom mieszkalny, połączony najczę
ściej pod wspólnym dachem z oborą 
i stajnią, spichlerz lub dom wycużni-

1. Klisino, tradycyjna zabudowa wsi
- domy ustawione szczytami do drogi
2. Zrębowa chałupa z Kozub, 1850 r.

ka (osoby ustępującej z gospodar
stwa), a całość zagrody od strony po
la odgradzała posadowiona po
przecznie stodoła. W takiej zagrodzie 
dom mieszkalny miał kształt podłuż
nego czworoboku, pokrytego dwu
spadowym dachem i zwrócony był 
zawsze szczytem do drogi.

Szczytowe ściany domów miesz
kalnych, zajmujące jeden narożnik 
zagrody, związane były w całość ar
chitektoniczną z ustawionym naprze
ciw domu spichlerzem lub szczytem 
domu wycużnika poprzez omurowa- 
nie z bramami wjazdowymi. Zarów

no domy, jak i ogrodzenia z cegły lub 
kamienia pokryte były tynkiem i bo
gatym nieraz zdobieniem. Najbar
dziej rozbudowany wystrój przy
ulicznych elewacji i bram, a czasem 
nawet budynków gospodarczych, na
wiązywał do prowincjonalnych form 
baroku. Wykonane w tynku różnego 
rodzaju pilastry, gzymsy, wnęki, 
utrzymane w falistych liniach zwień
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czenia szczytów oraz ażurowane tral- 
ką górne krawędzie omurowania nad 
bramami, wzbogacone były ponadto 
motywami geometrycznymi, roślin
nymi oraz dość często monogramami 
inwestorów i datami budowy. Przed 
wejściem do domu od strony podwó
rza ściany nie miały już tak dekora
cyjnego wykończenia, a prawie zu
pełnie pozbawione były ozdób szczy
ty domów od strony zagrody. Wiel
kość domów wzdłuż ulicy była po
dobna, co razem tworzyło bardzo 
uporządkowany, dość monotonny

niem. - szczyt, wierzchołek). Z cza
sem nazwa przeniosła się na całą ścia
nę szczytową domu, zwłaszcza tę od 
strony drogi.

Szczyty domów drewnianych były 
skromnie zdobione - najczęściej mia
ły proste, deskowe, pionowe oszalo
wanie na zakładkę podwójną lub na 
styk z uszczelniającymi listwami, 
w jodełkę lub z podziałem szczytu na 
dwie części. Najbardziej dekoracyjnie 
wyglądały szczyty szalowane w jodeł
kę z dodatkowym (chroniącym przed 
zamakaniem szczytu) trójkątnym 

krajobraz. Może dlatego szczyt domu 
od strony drogi był na ogół starannie 
opracowany i bogato zdobiony. 
Świadczył on nie tylko o stopniu za
możności właściciela, ale i jego sto
sunku do tradycji oraz często o przy
należności do danej religii.

Dawne budownictwo drewniane, 
także na terenie Śląska Opolskiego, 
w przeważającej części charakteryzo
wało się zrębową konstrukcją ścian 
i krokwiową konstrukcją dwuspado
wych dachów, krytych słomą, rza
dziej gontem. Wysokość dachu prze
wyższała, nieraz dwukrotnie, wyso
kość zrębu (ścian). Dachy ze względu 
na użyty materiał pokryciowy (sło
ma, gont) były dość strome; ich kąt 
nachylenia wahał się od 45° do 60°, 
przechodząc w nisko opadające oka
py. Utworzone między połaciami 
dwuspadowego dachu trójkąty nad 
węższymi ścianami budynku nazywa
no szczytami, a na Śląsku „scytami” 
lub częściej „gibłami” (der Giebel, 
niem. - szczyt domu, der Gipfel, 

daszkiem podkalenicowym, półkoli
stym okapikiem (zwanym kozub- 
kiem), nadwieszonym nad szczytem, 
najczęściej wykonanym z gontów. 
Dodatkowym akcentem dekoracyj
nym drewnianych szczytów były wy
cinane w ozdobne formy - przeważ
nie koliste, rzadziej owalne lub pro
stokątne - niewielkie świetliki oraz 
przydaszki, znajdujące się na styku 
szczytu i ściany.

Budownictwo drewniane naj
wcześniej ustąpiło innym technolo
giom budowlanym w lewobrzeżnej 
części Śląska Opolskiego. Pod wpły
wem kolonizacji niemieckiej upo
wszechniła się tutaj konstrukcja słu- 
powo-ryglowa, zwana też szkieleto
wą ze względu na drewniany szkielet, 
ryglówką, szachulcem lub murem 
pruskim. Szczyty domów tej kon
strukcji były pierwotnie drewniane 
i podobne do budynków drewnia
nych, ale w późniejszych domach 
murowanych ich ozdobność wynika
ła z konstrukcji.

Już od drugiej połowy XVIII w. 
na terenach Śląska Opolskiego po
wstały wiejskie domy murowane 
z cegły, kryte początkowo słomą 
i gontem, potem bardzo trwałym 
łupkiem lub ceramiczną dachówką 
karpiówką. Do połowy XIX w. domy 
te, zwłaszcza pokryte słomą, miały 
szczyty szalowane deskami w podob
ne motywy dekoracyjne, jak domy 
drewniane. Również kształt pierw
szych budynków murowanych nie 
odbiegał zasadniczo od budynków 
drewnianych. Nadal dominowały 
obiekty, w których część mieszkalna 
i gospodarcza była pod wspólnym, 
dwuspadowym dachem. Modernizo
wano natomiast wnętrza, powiększa
no otwory okienne i drzwiowe, po
szerzano część mieszkalną kosztem 
gospodarczej. Zmiany te od połowy 
XIX w. doprowadziły do unowocze
śnienia budownictwa wiejskiego oraz 
do zanikania pojęcia „chałupa” na 
rzecz pojęcia „dom”.

Już w pierwszej połowie XIX w. 
szczyty domów murowano na całej 
wysokości. Ich zakończenia były 
dwojakie: tzw. grzebień (obecnie 
rzadko spotykany) - rodzaj gzymsu 
utworzonego przez specjalny schod- 
kowany układ dwóch rzędów nietyn- 
kowanych cegieł oraz drewniane 
wiatrówki zabezpieczające krawędzie 
nieco nadwieszonych połaci dacho
wych. W wypadku drugiego rodzaju 
zakończenia szczytów pod kalenicą 
znajdowały się dodatkowo okrągłe, 
czworokątne lub w formie krzyża 
świetliki, a czasem dodatkowe wnę
ki, w których umieszczane były sym
bole sakralne. Jednolita płaszczyzna 
ściany szczytowej była urozmaicona 
otworami strychowymi lub okienny
mi, najpierw sklepionymi łukowo, 
a później prostokątnymi.

W połowie XIX w. domy należą
ce do najzamożniejszych chłopów 
miały szczyty bogato zdobione; wy
różniającym je elementem były 
gzymsy. W starszych domach wystę
powały prawie zawsze dwa gzymsy 
wieńczące cały budynek. Jeden z nich 
zamykał górną krawędź ścian 
wzdłużnych i wydzielał wyraźny trój
kąt szczytu, a drugi przebiegał niżej, 
na linii stropów. Między tymi gzym
sami w ścianach znajdowały się 
otwory wentylacyjne, a czasami także 
imitujące je wnęki. Otwory wentyla
cyjne najczęściej miały zabezpiecze
nie w postaci ozdobnych kratek cera-

22 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2004



micznych bądź żeliwnych o bardzo 
urozmaiconych wzorach z motywami 
roślinnymi, zwierzęcymi, rzadziej 
geometrycznymi. Znajdujące się 
w szczytach domów otwory okienne 
miały bardzo bogatą oprawę pla
styczną. Nad nimi, centralnie pod ka
lenicą, z reguły znajdowała się wnę
ka, w której umieszczone były obrazy 
lub figury świętych. Również po bo
kach okien znajdowały się oprofilo
wane wnęki lub małe świetliki, za
zwyczaj okrągłe lub sklepione półko
liście.

W ostatniej ćwierci XIX w. w bu
downictwie środkowej Europy roz
powszechniła się maniera tyrolsko- 
-szwajcarska, która przedostała się 
również na wieś polską. Na Śląsku 
wystąpiła głównie w konstrukcji 
i kształcie dwuspadowych dachów 
domów murowanych. Dachy te, tzw. 
dachy z okapami lub dachy szwajcar
skie (zwane śwajcerdachami), cha-

3. Narok, murowany dom 
z 1850 r. ze zmienionym 
dachem w 1901 r.
(ze słomy na dachówkę 
bunclówkę)

4. Dtugomilowice, 
murowany dom z 1830 r., 
ze zmienionym dachem 
pod koniec XIX w.

5. Serwitut, murowany dom, 
1931 r.

(zdjęcia: Elżbieta 
Wijas-Grocholska)

rakteryzowały się dosyć dużym oka
pem - nie tylko nad ścianami 
wzdłużnymi, lecz również szczyto
wymi - który spoczywał na ozdobnie 
profilowanych wypustach czterech 
płatwi stolcowych. Od tej strony kra
wędzie połaci dachowych ograniczo
ne były ozdobnymi wiatrówkami, 
związanymi pazdurami. Pazdury, 
zwane też sterczynami, miały bardzo 
urozmaicone kształty, począwszy od 
spłaszczonych rombów, poprzez for
my okrągłe w formie kopułek, wieży
czek, potem krzyży, aż na motywach 
roślinnych kończąc. Do naszych cza
sów przetrwały tylko sporadycznie, 
ale częściej zachowało się samo za
kończenie szczytu pod kalenicą 
w postaci ozdobnie profilowanych 
belek. Drewniane sterczyny skiero
wane ku górze, później, przy pokry
ciu dachów dachówką karpiówką, 
zostały zastąpione przez ceramiczne 
sterczyny w formie trójliścia, stylizo

wanej wieżyczki, kogutka, głowy lwa 
lub maszkarona.

Na przełomie XIX i XX w. nastą
pił rozkwit cegielni, w których wy
twarzano bardzo dobrej jakości ce
głę, tzw. maszynówkę, która nie wy
magała tynkowania. Szczyty domów 
budowanych z tej cegły podkreślano 
poprzez wszelkiego rodzaju gzymsy, 
obramowania otworów okiennych, 
strychowych, wnęk i przez wzorzysty 
układ cegły, profilowanie, ustawianie 
cegły pod kątem, lizeny. Szczyty do
mów tynkowanych zdobiono podob
nie, kontrastując ozdobne elementy 
gzymsów, obramowań okien, otwo
rów i wnęk z czerwonej cegły z bia
łym kolorem tynkowanych i malo
wanych ścian. W wypadku elewacji 
pokrytych tynkiem z plastycznym 
uwypukleniem elementów ozdob
nych ich walory podkreślano po
przez malowanie farbą odmienną od 
tła ściany, np. w domach tynkowa
nych i malowanych na biało obra
mienia okien i drzwi, wszelkie pila- 
stry, gzymsy itp. pokrywane były far
bą szarą, niebieską, żółtą, a przy sza
rym tle ścian ozdobne elementy pod
kreślano bieleniem. Te kolorystyczne 
upodobania dotrwały do końca lat 
osiemdziesiątych XX w. W ostatnim 
dziesięcioleciu XX w. w modę weszło 
malowanie ścian na biało, a wszelkiej 
stolarki i ogrodzeń na kolor brązo
wy; od 2000 r. elewacje domów ma
luje się w kolorach pastelowych.

Elżbieta Wijas-Grocholska
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Dwór w Skotnikach
S

kotniki - to niewielka wieś leżą
ca nad rzeką Pisią, około 9 km 
na południowy wschód od So

chaczewa. Jej początki sięgają XII- 
-XIII w., a nazwę wzięła od ludności 
służebnej, która zajmowała się wypa
sem książęcych stad bydła rogatego. 
Na przełomie XIV i XV w. Skotniki 
zostały nadane przez książęta mazo
wieckie rodzinie Plichtów herbu Pół- 
kozic. W końcu XVII w. stały się wła
snością rodziny Łuszczewskich herbu 
Korczak, która należała w tym czasie 
do najzamożniejszych rodzin szla
checkich ziemi sochaczewskiej. 26 
czerwca 1764 r. urodził się w Skotni
kach Jan Paweł Łuszczewski, syn Wa
leriana, starosty sochaczewskiego i Jó
zefy z Szymanowskich, późniejszy po
seł na Sejm Czteroletni z ziemi socha
czewskiej i Minister Spraw Wewnętrz
nych i Religijnych Księstwa Warszaw
skiego. W pobliskim Mikołajewie z je
go fundacji wzniesiono w latach 
1815-1821 kościół św. św. Jana i Paw
ła Męczenników.

W 1820 r. dziedzicem dóbr był 
Franciszek Czarnomski herbu Ja
strzębiec (1783-1855), generał bry
gady w armii Królestwa Polskiego. 
Uczestniczył w kampaniach 1809, 
1812, 1813 i 1814 r., brał udział 
w bitwach pod Smoleńskiem, Możaj- 
skiem, nad Berezyną, bił się pod Wit- 
tenbergą, Hanau i Lipskiem. Za mę
stwo na polu walki odznaczono go 
krzyżem Virtuti Militari oraz Legią 
Honorową. Po upadku Napoleona 
powrócił do Kongresówki i otrzymał 
przydział do 2. pułku strzelców kon
nych. W 1816 r. mianowano go in
struktorem w Szkole Podchorążych 
Jazdy w Warszawie. W dwa lata póź
niej, po otrzymaniu awansu na majo
ra, został komendantem tej szkoły. 
W 1826 r. awansował na podpuł
kownika. Gdy wybuchło powstanie 
listopadowe, Czarnomski należał do 
zdecydowanych jego przeciwników 
i uczniów swej szkoły przyprowadził 
niemal w całości do obozu wielkiego 
księcia Konstantego. Po wybuchu

(zdjęcia: Kamil Pakuła)
1.2. Dwór w Skotnikach - elewacja frontowa (1) i ogrodowa (2)

wojny polsko-rosyjskiej wziął jednak 
w niej udział i jako dowódca 2. puł
ku strzelców konnych walczył z Ro
sjanami w krwawej bitwie pod Gro- 
chowem. Odznaczył się w bitwie pod 
Dębem Wielkim i otrzymał dowódz
two brygady jazdy, składającej się 
z 3. pułku strzelców konnych i pułku 
augustowskiego. 30 lipca 1831 r. 
Franciszek Czarnomski otrzymał no

minację na generała brygady. Brał 
udział w obronie Warszawy, a po jej 
ewakuacji znalazł się z wojskiem 
w Modlinie, gdzie w połowie wrze
śnia podał się do dymisji. Zmarł 
w Warszawie 7 czerwca 1855 r. i zo
stał pochowany na Powązkach.

W Skotnikach Czarnomski gospo
darzył wzorowo i był dobrym sąsia
dem. Odwiedzał często oraz gościł 
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u siebie generała Stanisława Rychłow- 
skiego (1791-1862), do którego nale
żały dobra Czerwonka pod Sochacze
wem. Po rodzinie Czarnomskich za
chował się do chwili obecnej w kruch- 
cie kościoła parafialnego w Mikołaje- 
wie obraz olejny przedstawiający św. 
Franciszka z Asyżu, namalowany 
przez córkę generała - Helenę.

Po śmierci generała Czarnomskie- 
go kolejnym dziedzicem Skotnik zo
stał Hanibal Rostropowicz herbu Bo
goria, który w części swych nowo na
bytych dóbr założył folwark Haniba- 
lów. Również był wzorowym gospo
darzem, miał w Skotnikach owczar
nię liczącą 1500 sztuk owiec. Jego 
wnukiem jest sławny rosyjski wiolon
czelista Mścisław Rostropowicz.

W latach dziewięćdziesiątych XIX 
w. Skotniki stały się własnością Kronen- 
bergów, od których w 1907 r. odkupił 
je Zygmunt Henryk Brudziński herbu 
Prawdzie (1876-1951), prezes Izby Rol
niczej Warszawskiej, brat Józefa Poli
karpa, wybitnego lekarza pediatry i rek
tora Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnią dziedziczką majątku 
Skotniki była Wanda Katarzyna 
z Brudzińskich Burczak-Abramowi- 

czowa, córka Zygmunta Henryka 
Brudzińskiego. Po drugiej wojnie 
światowej w Skotnikach założono 
Państwowe Gospodarstwo Rolne, 
a dwór Brudzińskich został przebu
dowany na mieszkania pracownicze.

Skotnicki dwór został wzniesiony 
około pierwszej połowy XIX w. we
dług projektu Józefa Borettiego 
(1826-1878), znanego architekta war
szawskiego; prawdopodobnie wcze
śniej na tym miejscu znajdował się 
dwór Łuszczewskich. Budowę dworu 
w Skotnikach ukończono całkowicie 
w 1860 r. Około 1890 r. został prze
budowany, zapewne dla rodziny Ro- 
stropowiczów, według projektu archi
tekta Apoloniusza Pawła Nieniewskie- 
go (1856-1922). Jest to budowla 
w stylu neorenesansowym, przypomi
nająca swym wyglądem willę włoską. 
Zbudowana została z cegły i otynko
wana, niegdyś ozdobiona była bonio- 
waniem. Składa się z parterowej części 
starszej, zbudowanej na planie prosto
kąta, oraz z piętrowej części nowszej, 
wzniesionej na planie litery „L”. 
W elewacji frontowej wyróżnia się 
portyk wsparty na czterech kolum
nach toskańskich, który podtrzymuje 

taras pierwszego piętra, oraz od pół
nocnego zachodu czworoboczna, 
trzykondygnacyjna wieża, ścięta na 
narożach, mieszcząca klatkę schodo
wą. W elewacji ogrodowej na piętrze 
znajduje się taras z półkolistym parte
rowym występem, nad którym jest 
balkon. Dwór pokryty jest dachami 
dwuspadowymi, wykonanymi z bla
chy. Jego wnętrza zatraciły swój pier
wotny charakter w czasie powojen
nych przeróbek. Obok dworu zacho
wały się relikty zaniedbanego i czę
ściowo zdewastowanego parku krajo
brazowego z okazami starodrzewu.

Obecnie obiekt ten znajduje się 
w bardzo złym stanie, jego funda
menty i mury zaatakowały grzyb 
i wilgoć, a tynk odpada całymi płata
mi. Taras od strony ogrodu jest w sta
nie kompletnej ruiny, w niektórych 
oknach brak szyb, a dziury zabito de
skami. We dworze mieszkają cztery 
rodziny byłych pracowników miej
scowego PGR-u, których nie stać na 
przeprowadzenie remontu. Pozosta
wienie zabytku w takim stanie może 
doprowadzić do jego zniszczenia.

Aleksander Grzegorz Turczyk
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE------

Roztoczańskie cerkwie
■ Kowalówka (Żuków) (pow. lu- 
baczowski). Drewniana dawna 
cerkiew greckokatolicka Naro
dzenia Najświętszej Marii Pan
ny, wzniesiona w 1767 r., rozbu
dowana w 1902 r. Po wojnie pet- 
nita przez caty czas funkcję ko
ścioła rzymskokatolickiego. 
Obok znajduje się murowana 
dzwonnica parawanowa. Mimo 
iż okna są prowizorycznie za
bezpieczone na czas remontu, 
świątynia ta prezentuje się oka
zale. Być może położenie przy 
ruchliwej drodze do Jarosławia 
zgotowało jej lepszy los niż tym 
cerkwiom, które zapomniane, 
ukryte wśród starych pięknych 
drzew, dożywają swoich dni. 
(fot. 1)

■ Krupiec (pow. lubaczowski). Dawna cerkiew greckokato
licka Złożenia Szat Matki Bożej (według innych źródeł Ofia
rowania Matki Bożej w Świątyni), murowana. Została wznie
siona w 1899 r. na miejscu starszej, drewnianej, która pozo
stała po klasztorze bazylianów, zbudowanym w 1680 r. Po 
wojnie cerkiew była nieużytkowana i opuszczona. Wewnątrz 
zachowały się fragmenty polichromii. W pobliżu cerkwi znaj
duje się odnowiona niedawno kapliczka z cudownym źró
dłem, niegdyś licznie odwiedzana przez wiernych, (fot 3)

■ Krowica Sama (pow. lubaczowski). Okazała drewniana 
cerkiew św. Michała Archanioła (1870 r.), po wojnie służyła 
jako magazyn PGR, później, nieużytkowana i opuszczona, 
chyliła się stopniowo ku upadkowi. W 1994 r. runęła jej ko
puła, dokonując ostatecznych zniszczeń. Kilka lat później 
została podpalona i doszczętnie spłonęła. Pozostały tylko 
fundamenty, (fot. 2) 
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■ Lubycza Kameralna (pow. tomaszowski). 
Okazała murowana cerkiew św. Paraskewii 
(1785), położona na wzniesieniu, w czasie 
wojny zniszczona została przez pocisk artyle
ryjski. Mimo że od tego czasu jest opuszczo
na i narażona na dewastację, zachowała 
w swym wnętrzu fragmenty polichromii. W po
bliżu znajduje się murowana dzwonnica i roz
legły cmentarz, na którym zachowało się wie
le pięknych nagrobków z warsztatów bru- 
śnieńskich, niektóre z napisami w języku pol
skim. (fot. 4)

— ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Łówcza (pow. lubaczowski). Dawna cerkiew greckokato
licka św. Paraskewii, drewniana, z 1799 r., przebudowana 
w 1899 r. Po wojnie była nieużytkowana, obecnie pełni funk
cję kościoła katolickiego. Wraz z drewnianą dzwonnicą i po
łożonym w pobliżu cmentarzem z nagrobkami bruśnieński- 
mi stanowi cenny zabytkowy zespół cerkiewny. Niestety, na 
południowej ścianie widnieją ślady podpalenia, (fot. 5)

■ Miękisz Stary (pow. jarosławski). W centralnym miejscu wsi, 
na sztucznie usypanym wzniesieniu, stoi jedna z najpiękniej
szych, a zarazem najbardziej zaniedbanych drewnianych cer
kwi Opieki Matki Bożej, wzniesiona w 1818 r. Po wojnie całe jej 
wyposażenie zostało wywiezione, zaś cerkiew, opuszczoną 
i nieużytkowaną, pozostawiono własnemu losowi. Mimo że 
miejscowa ludność oraz proboszcz kościoła katolickiego sta
rają się chronić ją przed dewastacją, a Stowarzyszenie Histo
ryków Sztuki umieściło ją na liście obiektów najpilniej wyma
gających remontu (obok Wielkich Oczu, Płazowa, Starego Dzi
kowa, Oleszyc Starych i Żmijowisk), cerkiew jest poważnie za
grożona. Pokryte polichromią ściany niszczeją pod wpływem 
wilgoci. Próbą zatrzymania dewastacji były prace przeprowa
dzone przez Pracownię Kultury Tęczy w Rzeszowie, która ma 
na swoim koncie kilka uratowanych obiektów (np. drewnianą 
cerkiew w Wólce Żmijewskiej), (fot. 6 i 7)

Maria Kaniewska
ijęcia: Maria Kaniewska)
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE—

Synagoga bobowska odżyła

B
obowska synagoga - to jeden 
z najciekawszych i najpiękniej
szych zabytków żydowskich Pod
karpacia. Zachowana obudowa szafy 

ołtarzowej (Aron Ha-Kodesz) nie ma 
sobie równej pośród istniejących jesz
cze wnętrz synagog w tej części Polski. 
Synagoga ta ma szczególne znaczenie 
dla licznego odłamu chasydów galicyj
skich, związanych z kręgiem cadyków 
bobowskich.

Zbudowana została w latach pięć
dziesiątych XVIII w. (podaje się datę 
1756 r.), kiedy miejscowa społeczność 
żydowska (Żydzi osiedlili się tu w 1732 
r.) wzrosła liczebnie i okrzepła. Posta
wiono ją na obrzeżu miasta, w linii mu
rów obronnych. Jest budowlą kamien
ną, pierwotnie jednoizbową, z wielkimi 

oknami skierowanymi na północ i po
łudnie. Sala modlitw ma kształt zbliżo
ny do prostokąta o wymiarach 14 
x 12,5 m i jest wysoka na 6,8 m. Jest to 
tzw. dziewięciopolowa synagoga, tzn., 
że stojące pośrodku sali cztery kolum
ny podtrzymujące strop dzielą jej po
wierzchnię na 9 pól. Do murowanej 
bożnicy dobudowano w następnym 
wieku drewniany babiniec, do którego 
wchodzi się z galeryjki, dostępnej po 
schodkach z zewnątrz.

Wielkiego znaczenia nabrała ta 
świątynia w drugiej połowie XIX w., 
kiedy urząd rabina bobowskiego objął 
Szlomo (Szlojme, Salomon), wnuk 
słynnego Chaima Halbersztama, cady
ka z Nowego Sącza, założyciela całej 
dynastii cadyków: bobowskich, chrza

nowskich, sieniawskich, grybowskich 
i innych. Chaim Halbersztam był słyn
nym rabinem, znanym jako Diwrei 
Chaim (Słowa Chaima) - od wspólne
go tytułu dzieł, które opublikował. Je
go synowie i wnukowie roznosili sławę 
Chaima po całej Galicji, na Węgry i da
lej. Szlomo założył jeszywę (uczelnię 
talmudyczną), do której zjeżdżali mło
dzi chasydzi żądni wiedzy z odległych 
krańców monarchii. Jeszcze większą 
sławę zyskał jego syn Ben Zioń (Ben 
Cion, Bencyjon), poważany w latach 
międzywojennych za mądrość i żarliwą 
wiarę. Był twórcą pięknych melodii, 
skupiał grono najznakomitszych znaw
ców Pisma. Otaczał go dwór wyznaw
ców i uczniów, a cisnący się po poradę 
i słowo pociechy znosili dary, które ca-

1. Uroczystości religijne w odremontowanej 
synagodze w Bobowej
2. Elewacja synagogi od strony drewnianego 
babińca
3. Polichromia we wnętrzu

(zdjęcia: 1,2 - Adam Bartosz,
3 - Grażyna i Zygmunt Malinowscy)

łemu temu dworowi umożliwiały do
statni żywot. Kiedy Ben Zioń wydawał 
w 1931 r. swoją córkę Chanę za Moj
żesza Stempla, do Bobowej zjechali 
Żydzi z całej Polski, a zdarzenie to za
rejestrowały ówczesne gazety. „Nowy 
Dziennik” z dnia 12 marca donosił: 
„We wtorek odbył się w Bobowej s'lub 
syna wiceprez. Rady Gminy Żydow
skiej w Krakowie p. Stempla z córką ca
dyka z Bobowej. Na s'lub przybyły spe
cjalnym pociągiem rzesze zwolenników 
cadyka i wiele gości. Na dworcu w Bo-
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bowej oczekiwała gości weselnych ban
deria konna oraz oddział pieszy chasy- 
dów w specjalnych strojach. «Dwór» 
bobowski podejmował gościnnie 
wszystkich przybyłych. Ślub odbył się 
o godzinie 5 wieczorem na rynku mia
steczka przy bardzo licznym udziale 
ludności żydowskiej z Bobowej i oko
licznych miasteczek. Uczta weselna, do 
której zasiadło kilkaset osób, przecią
gnęła się do rana”. Do dziś bobowscy 
chasydzi z Ameryki, zatrzymujący się 
w Krakowie, chętnie zaglądają do „ho
telu Stempla” przy Plantach Krakow
skich (obecny Hotel Royal).

Pieśni Ben Zioną i jego chasydów 
rozbrzmiewały w bobowskiej synago
dze do jesieni 1939 r. Wtedy to, 
wziąwszy żonę i syna Salomona z dwo
ma synkami, rabin uciekł do Lwowa. 
Niestety, w lecie 1941 r. stary rabin 
wraz z żoną zostali zamordowani we 
lwowskim getcie. Zginęła też żona 
młodego Salomona i jego starszy syn 
Mordechaj Dawid. Ocalał tylko on - 
35-letni następca słynnego ojca i jego 
10-letni syn Naftali. Oni dwaj, skupiw
szy wokół siebie ocalałych z zagłady 
chasydów, stali się zaczątkiem odro
dzonej gminy bobowskiej na nowojor
skim Brooklynie, gdzie w 1998 r. mia
łem okazję odwiedzić sędziwego już 
bobower rebego - Szlomo Halberstama.

Po wojnie bobowska synagoga zo
stała wykorzystana jako sala warszta
tów miejscowej szkoły tkackiej. Mą

dre kierownictwo szkoły zadbało o za
chowanie tego, co jeszcze ocalało - 
głównie zaś wystroju obudowy szafy 
ołtarzowej. Zasłonięto ten fragment 
ściany ogromną szybą tak, by można 
było podziwiać barokowo-ludowe or
namenty kamiennego ołtarza. W la
tach dziewięćdziesiątych synagogą za
interesował się Zygmunt Nissenbaum, 
który powołał fundację do opieki nad 
zabytkami żydowskimi w Polsce i wte
dy szkoła opuściła budowlę. Rozpo
częto remont, który się ślimaczył lata
mi, a po śmierci Nissenbauma roboty 
wstrzymano.

Wówczas Asher Scharf, bobowski 
chasyd z Nowego Jorku, który do Bo
bowej przyjeżdżał wielokrotnie, posta
nowił dokończyć remont. Z zebranych 
przez niego funduszy wyremontowano 
synagogę pod nadzorem konserwatora 
nowosądeckiego. Wykonano izolację 
fundamentów, uzupełniono stolarkę, 
oczyszczono wnętrze z gruzu i dokopa
no się do poziomu pierwotnej posadz
ki. Nie mając dokumentacji poprzed
niego wyposażenia wnętrza, zdecydo
wano się na prowizoryczne wyposaże
nie w postaci drewnianej bimy i drew
nianych schodków do Aron-Ha-Kodesz. 
Wzorowano się w tym miejscu na wy
posażeniu zrekonstruowanego przed 
kilku laty wnętrza synagogi w Oświęci
miu. Wnętrze bobowskiej synagogi no
si ślady barwnych malowideł, które 
obecnie tylko w części pozostawiono

---------------------- ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 

odkryte, reszta jest zabiałkowana przed 
przyszłą konserwacją. W części przed
sionkowej, pod babińcem zbudowano 
nowoczesne toalety, jest tu też pokoik, 
w którym można odpocząć i umyć się, 
a na górze - w babińcu - miejsce do 
spotkań. Prace konserwatorskie pro
wadziły: Barbara Skuza, Maria Manna 
i Elżbieta Nitribitt.

Uroczystej rekonsekracji synagogi 
dokonano 1 lipca 2003 r. Uczestniczy
ło w niej grono chasydów bobowskich 
z Ameryki, Londynu i Izraela. Przed 
południem odbyły się modły, po czym 
wierni zebrali się w salce nad przed
sionkiem, aby się posilić. Zaproszony 
na tę okazję słynny kantor z Nowego 
Jorku Ben Zioń Miller śpiewał przy 
stole słynne, chasydzkie bobowskie ni- 
guny, a wtórowali mu pozostali chasy
dzi. W imieniu cadyka Naftalego, któ
ry objął funkcję po zmarłym w 2000 r. 
w wieku 92 lat ojcu, przemawiał jego 
zięć Jehoshua Rubin. Po tych uroczy
stościach chasydzi udali się na cmen
tarz, aby tam pomodlić się w ohelu, 
w którym pochowany jest pradziadek 
cadyka Naftalego - Salomon.

Po południu odbyły się oficjalne 
uroczystości rekonsekracji odremonto
wanej synagogi. W czasie modłów po 
raz pierwszy od ponad sześćdziesięciu 
lat wyjęto z wnęki ołtarzowej Torę, 
którą obniesiono wokół bimy, a na
stępnie rozłożono na pulpicie. Torę tę 
jeszcze przed wojną Żydzi wywieźli 
z Jasła. Do Bobowej przywiózł ją 
z Ameryki Dawid Singer, chasyd bo
bowski, a wręczył mu ją na drogę jego 
ojciec Józef, pochodzący z Pilzna, 
obecnie rabin gminy brzeżańskiej na 
Dolnym Manhattanie.

Rozproszonych po świecie bobow
skich chasydów jest około 10 tys. 
Główne ich skupiska znajdują się na 
Brooklynie (jest tam bobowska synago
ga, bobowska jeszywa, bobowska my- 
kwa), w Londynie, Amsterdamie i Tel 
Awiwie. Corocznie przyjeżdżają na 
grób cadyka Salomona. Przez ostatnie 
lata modlili się w zimnej, cuchnącej 
wilgocią i ciemnej synagodze o odrapa
nych ścianach i pustym wnętrzu. Teraz 
cały budynek lśni nowością, ma stałego 
dozorcę, a klucze do synagogi są do
stępne w każdej chwili. W czasie ob
chodów latem 2004 r. VI Małopol
skich Dni Dziedzictwa Kulturowego 
synagoga bobowska była ważnym 
punktem programu.

Adam Bartosz
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ZBIORY I ZBIERACZE -

Pompa funebris
z kolekcji Krasińskich

B
iblioteka Ordynacji Krasińskich 
w Warszawie została bestialsko 
zniszczona w samo, jak na ironię, 
stulecie swego istnienia (1844-1944), 

lecz pamięć o jej tragicznych dziejach 
jest wciąż żywa w Bibliotece Narodo
wej, gdzie ocalałe szczątki kolekcji 
znalazły stałe i bezpieczne schronienie 
po 1945 r. Historię zbiorów Krasiń
skich przypomniał szerokiemu ogóło
wi specjalnie na tę okazję wydany nu
mer 4 „Biuletynu Informacyjnego BN” 
na 2002 r., a także dwie wersje kalen
darza ściennego na 2004 r., prezentu
jące najcenniejsze uratowane obiekty 
z tej kolekcji.

Ograniczając się tu jedynie do zaso
bów ikonograficznych i starodruków, 
należy podkreślić, iż pozostają one - 
pomimo straszliwych spustoszeń - na
dal wyjątkowo cennym i atrakcyjnym 
materiałem dla badaczy, z uwagi na da
leko idącą rarete tak poloników, jak 
i dzieł obcych.

Do takich właśnie rzadko spotyka
nych dzieł sztuki graficznej należą dwa 
wybrane przykłady, odnoszące się do 
pompa funebris (ów szeroki termin, 
porównywalny z decoration funebre, 
Trauergeriiste i Mdquina funeral, ozna
cza dziś ogólnie wszelkie dekoracje po
grzebowe, a ściślej mówiąc, architek
turę okazjonalną, zawierającą katafalki 
lub castra doloris w kościołach i kapli
cach oraz łoża paradne lub żałobne 
w rezydencjach).

Pierwszy miedzioryt (z widocznymi 
ubytkami w obrębie kompozycji) wy
obraża króla Henryka IV Bourbona na 
lit funebre w sali pogrzebowej Luwru, 
zgodnie z ceremoniałem obowiązują
cym na pogrzebach królów francu
skich. Ciało monarchy, zasztyletowa
nego w powozie w feralny piątek 14 
maja 1610 r. na rue de la Ferronerie 
przez niezrównoważonego psychicznie 
Ravaillaca, umieszczone w dwóch 
trumnach, ołowianej i drewnianej, wy
stawiono na widok publiczny w Luw
rze aż do 29 czerwca; dopiero 1 lipca 
nastąpił uroczysty pogrzeb w katedrze 
Saint-Denis. Król, ubrany w strój ko
ronacyjny, ze złożonymi modlitewnie

rękami, spoczywa na łożu pod balda
chimem, obitymi wzorzystą materią 
z herbami Francji i Nawarry oraz z li
liami burbońskimi. U wezgłowia, sy
metrycznie na poduszkach leżą berło 
i la main de justice. Ściany komnaty, 
otwierającej się arkadowym oknem na 
dziedziniec Luwru, są obite kirem, a po 
bokach łoża także symetrycznie usytu
owano dwa ołtarze z palącymi się świe
cami w lichtarzach; takiż rząd świec 
płonie w nogach łoża.

Omawiany miedzioryt wykonał Lo- 
taryńczyk Isaac Briot (1585-1670), ry
townik, wydawca i handlarz sztychów, 
działający w Paryżu od około 1608 r. 
Protestant, czynny był tamże jako gra
fik do 1661 r., kiedy to został dotknię
ty paraliżem. Zył i tworzył więc wyjąt
kowo długo, jak na ówczesne czasy, po
zostawiając po sobie sceny alegorycz
ne, historyczne czy ilustracje książkowe 
(m.in. do Metamorfoz Owidiusza, 
1619, oraz 14 tablic do Topographic
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1. Miedzioryt „Henryk IV na łożu pogrzebowym”
2. Akwaforta „Castrum doloris Marii Klementyny 
Sobieskiej”

(grafiki w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)

franęoise według rysunków Clau- 
de’a Chastillion, 1648).

Miedzioryt „Henryk IV na łożu po
grzebowym” należy do jego wczesnych 
prac. Wydany u Nicolasa de Mathonie- 
re’a w Paryżu w 1610 r., znany jest jako 
druk ulotny Briefs Discours des pompes 
ceremonies et obseques funebres d’ Hen- 
ri-le-Grand, jako samoistna rycina bez 
drukowanego tekstu oraz jako odbitka 
z obramieniem drzeworytowym. Eg
zemplarz z kolekcji Krasińskich ma nie
zbędne, cięte w miedzi, napisy objaśnia
jące (w górnej partii uszkodzone) oraz 
adres wydawniczy Mathoniere’a w rol- 
Iwerkowym kartuszu u dołu. Przygląda
jąc się wnikliwie dziełu Briota, zauważa 
się bez trudu, iż zmarły król leżący na 
łożu ma otwarte oczy. Zatem niewyklu
czone, że mamy tu do czynienia nie 
z doczesnym ciałem Henryka, tylko 

z jego effigie (woskowym lub drewnia
nym), spoczywającym na łożu pogrze
bowym (lit de funebre lub bed of state), 
ale nie w sali pogrzebowej, lecz w sali 
paradnej, gdzie właśnie gromadził się 
kompletny dwór i reprezentanci z całe
go kraju, aby oddać hołd zmarłemu. 
W jednym z wersów panegiryku, wyry
tego pod kompozycją, jest mowa o ka
tedrze Saint-Denis jako o ostatnim 
miejscu spoczynku zamordowanego 
władcy („Sainct Denis a Son Corps au 
Sepulchre des Roys’’), dlatego też nie 
ulega wątpliwości, że Briot wykonał 
sztych około 1 lipca 1610 r. Dodać 
trzeba, że skoro rycina ilustrowała oko
licznościowy druk ulotny, musiała zo
stać sporządzona bez zwłoki, niejako na 
bieżąco, stąd jej „reportażowy” charak
ter, nabierający cech bezcennego dziś 
dla nas źródła ikonograficznego.

Wyciszenie i kameralność dzieła 
Briota są już zupełnie obce akwaforcie, 
zdobiącej luksusowe wydawnictwo pt. 
Parentalia Mariae Clementinae Magn. 
Britan. Franc., et Hibern.Regin. Jussu 
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Clementis XII Pont. Max., które ukaza
ło się w Rzymie w 1736 r. u Giovan- 
niego Marii Salvioniego. Ten druk fu- 
neralny sensu stricto opisuje egzekwie 
żałobne i pogrzeb Marii Klementyny 
Sobieskiej; dołączono doń trzy impo
nujące wielkie sztychy, dziesięć rytowa- 
nych winiet i finalików oraz sześć ini
cjałów, odbitych w dwujęzycznym tek
ście - łacińskim i włoskim.

Maria Klementyna, tytularna królo
wa Anglii, Szkocji i Irlandii, wnuczka 
króla Jana III i małżonka Jakuba III 
Stuarta, zwanego „Starszym Pretenden
tem”, zmarła w Rzymie w aureoli świę
tości 17 lub 18 stycznia 1735 r. Jej po
grzeb - z rozkazu Klemensa XII - zy
skał przepyszną oprawę i był jednym 
z najwspanialszych, jakie oglądali ów
cześni Rzymianie. Zabalsamowane cia
ło królowej przez trzy dni lutego 1735 
r. spoczywało na katafalku w tamtejszej 
bazylice Najświętszych Apostołów. 
Twórcą okolicznościowej dekoracji 
oraz monumentalnego castrum doloris 
podczas egzekwii żałobnych był archi
tekt Ferdinando Fuga (1699-1781), 
a samą uroczystość uwiecznił w rysun
ku, najprawdopodobniej zdjętym z na
tury, Giovanni-Paolo Pannini (1691- 
-1765). Kompozycję przeniósł na płytę 
miedziorytnik Baldassare Gabbuggiani 
(1689 - po 1750?), tworząc jedno 
z najświetniejszych dzieł graficznych 
tego gatunku. Oprawa egzekwii, na 
którą składa się wznosząca się aż do 
sklepienia dekoracja kościoła, olbrzy
mi, zwieńczony monstrualnie wielką 
koroną, gronostajowy baldachim roz
pięty nad katafalkiem, kolosalne wazy- 
-znicze i kandelabry oraz wypełniające 
wnętrze świątyni tłumy w procesji - 
sprawia, że jeszcze dzisiaj scena, ogląda
na dzięki Gabbuggianiemu, zapiera 
dech w piersiach. Jest to bowiem wyjąt
kowo trafny przykład barokowego the- 
atrum, którego skala i rozmach, znako
mita organizacja i bogactwo środków 
dosłownie porażają. Ujęta w ostrym 
skrócie perspektywicznym postać zmar
łej, jakkolwiek usytuowana w centrum 
kompozycji, cokolwiek się w niej gubi.

Ryciny Briota i Panniniego, tak róż
ne od siebie, są - obok drobiazgowych 
i raczej nudnych opisów oraz rachun
ków - wiarygodnym źródłem z epoki, 
potwierdzającym niewyobrażalny prze
pych i wystawność pogrzebów, określa
nych jeszcze w XVII i XVIII w. jako 
pompa funebris lub apparatus funebris.

Hanna Widacka
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„S” jak Stalin WIOOK

N
a Wyżynie Kielecko-Sandomier- 
skiej, w dolinie rzeki Kamiennej, 
leży miasto Skarżysko-Kamien
na. Powstało przez połączenie terenów 

osad, które dziś stanowią jego najważ
niejsze dzielnice: Bzin, Rej ów, Milica, 
Kamienna, Brzask, Posadaj, Płace. Prawa 
miejskie otrzymało w 1923 r., a fakt ich 
nadania wiązał się z szybkim na tym te
renie rozwojem przemysłu, budową fa
bryk, znaczną rozbudową kolejowego 
węzła oraz wytypowaniem terenu pod 
budowę Państwowej Fabryki Amunicji 
(od 1923 r. w ramach Centralnego 
Okręgu Przemysłowego).

Najstarszą historycznie dzielnicą 
Skarżyska jest Milica, znana już w śre
dniowieczu pod tą samą nazwą. Wymie
niana jest w dokumentach jako wieś leżą
ca na szlaku komunikacyjnym Kalisz - 
Lwów-Morze Czarne. W 1173 r. tereny 
wsi Milica podarowane zostały przez Ka
zimierza Sprawiedliwego zakonowi joan- 
nitów. W XX w., kilka lat po zakończeniu 
drugiej wojny światowej, to właśnie na te
renie Milicy rozpoczął się proces rozwo
ju urbanistycznego Skarżyska...

Jest przełom lat czterdziestych i pięć
dziesiątych XX w. Polska Kronika Filmowa 
huczy: JTrwa proces uprzemysłowienia Pol
ski! Rozpoczęto wypełnianie założeń Planu 
6-letniego! Postępuje urbanizacja!”. W pol
skiej sztuce, jak i w innych krajach za żela
zną kurtyną, jako jedyny oficjalny kierunek 
artystyczny obowiązuje zrodzony w Związ
ku Radzieckim realizm socjalistyczny (socre
alizm). Sztandarowy w tamtych latach slo
gan „sztuka socjalistyczna w treści i naro
dowa w formie” jest świadectwem przeję
cia przez komunistyczną władzę kontroli 
również nad artystyczną sferą aktywności 
narodu. Sztuka ma być ideowa, służyć ce
lom politycznym, propagandowym. Zasa
da ta obowiązuje we wszystkich dziedzi
nach twórczości, w tym niezwykle silnie 
w architekturze. „Narodowa forma” - to 
nic innego, jak odwołania do form wypra
cowanych w polskiej architekturze w mi
nionych stuleciach. Zarówno w budow
lach użyteczności publicznej, jak i budow
nictwie mieszkaniowym stosuje się zatem 
klasycystyczne podziały fasad i kolumna
dy, boniowania, renesansowe oprawy 
okien i attyki, barokową bryłę i naczółki, 
a wszystko to przemieszane i skompono
wane z całkowitą dowolnością. I do tego 

monumentalne - w myśl zasady tworzenia 
dzieł oddziałujących na masy swoją skalą. 
Postępująca realizacja założeń Planu 6-let
niego i związana z tym koncentracja środ
ków na rozbudowie przemysłu ciężkiego, 
maszynowego i energetycznego przynosi 
jednak finansowe ograniczenia na polu ar
chitektury. Od pierwszej połowy lat pięć
dziesiątych skala budowli zostaje ograni

czona, częściej też buduje się według pro
jektów tzw. budynków typowych, 
o skromniejszej dekoracji, co prowadzi do 
coraz większej unifikacji krajobrazu archi
tektonicznego miast Polski.

W 1948 r., szczytowej fazie stalinizmu, 
w północno-wschodniej części Skarżyska- 
-Kamiennej wytyczono teren pod budowę 
Osiedla Robotniczego Milica. Początki by
ły niełatwe. Z terenu o powierzchni około 
160 tys. m2 (zabudowa dalszych 800 tys. m2 
przewidziana została do realizacji w kolej
nych latach w ramach Planu 6-letniego) 
należało najpierw wysiedlić mieszkańców 
domów jednorodzinnych, właścicieli roz
lokowanych tam gospodarstw rolnych. 
Odszkodowania miały być pieniężne i nie
współmierne do wartości zagospodarowa
nych gruntów. Spotkało się to z oczywi
stym oporem ludności, który w latach póź
niejszych, w miarę jak wywłaszczano ko
lejne grunty, przybrał bardziej zdecydowa
ną formę: „... narastały fermenty niezado
wolenia, które w 1956 roku przybrały cha
rakter zdecydowanego oporu. W szczegól
ności zainteresowani usunęli z terenów

pod dalszą rozbudowę osiedla [...] paliki, 
określające granice gruntów [...], a gdy 
Komisja z ramienia Pfrezydium] Alpej
skiej] Rjady] Njadzorczej] w Skarżysku, 
w obecności Djyrekcji] Bjudowy] O[sie- 
dli] R\obotniczych} [...] zamierzała przy
stąpić do dalszego opalikowania placów 
przyszłych budów - nie była ona w stanie 
dokonać czynności wskutek czynnego 
oporu ludności” {Rewizja Postępowania 
Wywłaszczeniowego dot. Oś. Milica z dn. 
11 stycznia 1958 r.).

W 1951 r., mimo wspomnianych prze
szkód, przy ul. Prusa 1 stanął pierwszy 
dom. Wzniesiony został na podstawie pro
jektu budynku typowego Przedsiębiorstwa 
Projektowania Budownictwa Miejskiego 
MIASTOPROJEKT. Projekty budynków 
typowych, powstałe w pracowniach 
MIASTOPROJEKT-u w Kielcach i War
szawie, posłużyły zabudowaniu kolejnych 
kwartałów osiedla Milica. Przyjrzyjmy się 
zatem bliżej standardowej jednostce 
mieszkalnej socrealistycznego osiedla.

Typowy budynek mieszkalny, jedno- 
elementowy, zbudowany na planie pro-
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(zdjęcia: 2-5 - Katarzyna Komar)

1. Typowy jednoelementowy budynek 
mieszkalny dwukondygnacyjny
2. Typowy budynek mieszkalny 
zrealizowany w osiedlu Milica
3. Rejon ul. Południowej; ustawienie 
bloków wzdłuż linii krzywych 
uruchamiało wyobraźnię mieszkańców
4. Jedna z głównych ulic osiedla;
w parterach domów często lokowano 
sklepy
5. W architekturze realizmu 
socjalistycznego posługiwano się 
motywami historycznymi (luki, kolumny, 
naczółki)

stokąta, z cegły, docelowo otynkowany 
(domy osiedla Milica tynki otrzymały do
piero w latach sześćdziesiątych), był naj
częściej dwupiętrowy, przekryty dwuspa
dowym dachem (o konstrukcji drewnia
nej, pokrytym dachówką holenderką). 
Kilka identycznych budynków łączono 
często w jeden ciąg, tworząc tym samym 
zwarte pierzeje ulic. Istniały też inne wa
rianty bloków - rozbudowane, o zróżni
cowanym planie. W kształtowaniu archi
tektury budynków stosowano socreali
styczną metodę nawiązującą do stylów hi
storycznych. W budynku typowym, któ
rego forma uległa unifikacji, widać dąż
ność do pewnej dekoracyjności - nawią
zań do epok minionych: boniowanie par
teru, opaski wokół okien, portale. We
wnątrz typowy budynek ma na ogół dwie 
klatki schodowe (z wylotami na dwie 
strony budynku, ze względów bezpie
czeństwa) i 72 izby mieszkalne. W poje
dynczym mieszkaniu są przeważnie dwa 
lub jeden pokój, duża, jasna kuchnia 
(z kuchnią węglową, gaz doprowadzono 
dopiero w latach osiemdziesiątych!) oraz 

łazienka, wyposażona w w.c. i wannę 
(pierwsze domy osiedla miały wanny- 
-brodziki z lastrico, wmurowane w po
sadzkę). Mieszkanie ma więc kanalizację, 
bieżącą wodę (podgrzewaną przez tzw. 
bojlery), instalację elektryczną i centralne 
ogrzewanie (Milica posiadała własną ko
tłownię - ciekawy budynek, z neoromań- 
ską wieżą, która w latach dziewięćdziesią
tych została zburzona, dziś w pozostałej 
części rozlokowano hurtownie). W wy
posażeniu mieszkania jest podokienna 
spiżarka w kuchni (przez wiele lat używa
na przez mieszkańców jako lodówka), 
pawlacz i szafa ubraniowa (wmontowana 
w ścianę) w przedpokoju. A wszystko to 
według tzw. Albumu Detali Typowych. 
W każdym budynku są dwie pralnie (wg 
Opisu Technicznego Projektu Techniczno- 
-Roboczego pralnia miała być wyposażo
na od kuchni z płytami i fajerkami na ko
tły po drewniane stołeczki; w rzeczywi
stości najczęściej było inaczej) i na strychu 
- suszarnia. Co ciekawe, w piwnicach by
ły schrony, zaprojektowane na 40 osób, 
z przewidzianą grubością murów 84 cm 

(podczas realizacji wymiar ten znacznie 
zredukowano).

Osiedle Robotnicze Milica w swym 
zasadniczym zrębie powstawało w latach 
1950-1960. Budynki pokryły zwartą za
budową tereny dawnych gospodarstw 
rolnych. Domy pobudowano wokół 
skwerów, w miarę upływu lat zapełnia
nych kolejnymi mieszkalnymi jednostka
mi. Poszczególne podwórza i kwartały łą
czono ze sobą prześwitami w postaci bar
dziej (we wczesnym etapie powstawania 
osiedla) lub mniej okazałych bram. Do 
dziś zachowało się kilka bram, których 
prześwity równają się wysokości pierw
szego piętra domu, flankowane są kolum
nami lub pilastrami w wielkim porządku 
i ozdobione nawiązującymi do baroku 
naczółkami. Bramy, czy po prostu prze
świty sytuowano niejednokrotnie na jed
nej osi, tworząc tym samym przyjemną 
dla oka perspektywę widokową.

Mieszkańcy osiedla mieli w zasięgu rę
ki najpotrzebniejsze sklepy (lokowane naj
częściej w przystosowanych do tego parte
rach bloków mieszkalnych), budynki uży
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teczności publicznej - pocztę, przychod
nię, a także żłobek, przedszkole, szkolę. 
Wszystkie utrzymane w tej samej stylisty
ce. Powstały tereny rekreacyjne, alejki spa
cerowe, wielka fontanna w centrum osie
dla i szeroka, reprezentacyjna ulica (Nor
wida), przecinająca osiedle, znakomicie 
nadająca się do... pierwszomajowych po
chodów! Czyżbyśmy mieli do czynienia 
z miastem w mieście? Faktycznie, Milica 
była założeniem powstałym na kształt 
miasta czy osiedla idealnego, niemal auto
nomicznego. Ze względów oczywistych 
nie zaplanowano kościoła, a do najbliższe
go trzeba było dojechać autobusem (przy- 
pomnijmy, że Nowa Huta - idealne mia
sto socjalizmu otrzymało pierwszy kościół 
w latach siedemdziesiątych XX w.). Ele
mentem przywodzącym na myśl rozwią
zania twórców minionych epok była urba
nistyka osiedla (schematy spotykane czę
sto w miastach realizmu socjalistycznego - 
nawiązujące do układów barokowych, re
nesansowych czy klasycystycznych) - 
w centrum zaprojektowano plac, od któ
rego rozchodzą się ulice: pod kątem pro
stym lub po półkolach. Domy usytuowa
ne są symetrycznie względem ulic czy też 
innych budynków. Zaokrąglenia niektó
rych ulic, widoczne zwłaszcza na obrze
żach osiedla, jak też - w ślad za tym - wy
tyczone po luku plany niektórych domów, 
budziły różne skojarzenia. Spróbujmy za
tem, patrząc na plan osiedla, wpisać weń 
dużą literę „S”. Przy odrobinie wyobraźni 
jest to możliwe. I właśnie dlatego wśród 
najmłodszych lub bardziej oddanych wła
dzy ludowej mieszkańców Milicy od naj
wcześniejszych lat istnienia osiedla krążyła 
- opowiadana szeptem - historia o tym, że 
całe osiedle wybudowano na cześć genera
lissimusa Stalina! Legendy żyją długo, bo 
pisząca te słowa usłyszała je - z obietnicą 
zatrzymania w tajemnicy - w dzieciństwie 
od ciotecznego brata, a były to już lata 
osiemdziesiąte XX w.!

Typowe budynki mieszkalne, przed
stawione na przykładzie Osiedla Robotni
czego Milica, poznała cała powojenna Pol
ska. Znajdziemy je (niekoniecznie jako 
składowe całego osiedla, ale stawiane naj
częściej po kilka, wzdłuż ulicy albo zapeł
niające kwartał miasta lub miasteczka) 
w Warszawie (np. przy ul. Bonifacego, ul. 
Szaserów), Gdańsku, Kielcach, Elblągu, 
Starogardzie Gdańskim, Puławach. Wy
mieniać można by długo. Dziś mało kto 
zwraca na nie uwagę, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że stają się zabytkami archi
tektury, kultury materialnej, pamiątką cza
sów socrealizmu.

Katarzyna Komar

Muzeum na Harendzie

B
udynek, który kupił Jan Kaspro
wicz w 1923 r. na Harendzie 
w Zakopanem, został wybudowa
ny przez górala Jana Klusia Fudalę trzy 

lata wcześniej. Zanim nabył go poeta, 
przez parę miesięcy jego właścicielką by
ła angielska malarka Winfred Cooper, 
przyjaciółka Witkacego. To właśnie bez
pośrednio od niej Kasprowicz kupił 
dom. Urzekła go zapewne prostota gó
ralskiej architektury. Dom zbudowany 
został „z jedlowych płazów związanych 
na obłap, umszonych wełnianką drzew
ną... z akcentem zakopiańskim, a więc 
obszernym gankiem i nadwieszoną izbą 
werandową”. (Tadeusz Staich, Harenda, 
krajobraz - przeszłość - teraźniejszość,

wyd. KAW, Warszawa 1976, s. 37). 
Z werandy roztaczał się przepiękny wi
dok na Tatry z rozłożystym Wierchem 
Lodowym - „Olbrzymem rozbłękitnio- 
nym na tym błękitnym niebie”, jak pisał 
o nim Kasprowicz.

Poeta spędził w swej wymarzonej 
siedzibie pod Tatrami zaledwie trzy 
ostatnie lata życia. Zamieszkał tu z trze
cią żoną, Marusią, z domu Bunin. Była 
dla niego nie tylko muzą, ale kiedy za
szła taka potrzeba, również doskonałą 
pielęgniarką. Kasprowicz zmarł na Ha
rendzie 1 sierpnia 1926 r. Marusia prze
żyła męża o 42 lata. Przez cały ten czas 
mieszkała na Harendzie i choć Kaspro
wicz już nie żył, nadal odwiedzali ten 
dom jego przyjaciele: Karol Szymanow
ski, Kornel Makuszyński, Witkacy, Le
opold Staff, Dora Gabe (bułgarska poet
ka i tłumaczka wierszy Kasprowicza). 
W późniejszym okresie pojawiło się 
młode pokolenie artystów: Zofia Nał
kowska, Michał Choromański, Henryk 
Worcell, Jarosław Iwaszkiewicz i wielu 
innych. Dom śmiało można było nazwać 
„Zakopiańskim Salonem Artystycz
nym”, a jego gospodynią była niezmor
dowana w propagowaniu twórczości 
męża Pani Marusia. Po drugiej wojnie 
światowej zaczęła napływać nowa fala

1. Fragment jadalni
2. Zebrane przez Jana Kasprowicza 
dziewiętnastowieczne malowanki na szkle, 
wykonane przez nieznanych artystów 
ludowych
3. „Kącik Wiarusi”, na portrecie pędzla 
Stanisława Niesiołowskiego
- Maria Kasprowiczowa

(zdjęcia: Beata Denis-Jastrzębska)
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turystów, miłośników i badaczy twór
czości Kasprowicza, m.in. Jan Brzechwa, 
Jan Dobraczyński. W 1950 r. wdowa po 
poecie zdecydowała się przekazać trzy 
frontowe pomieszczenia społeczeństwu 
polskiemu, a w 1964 r. z jej inicjatywy 
powstało Stowarzyszenie Przyjaciół 
Twórczości Jana Kasprowicza. Maria 
Kasprowiczowa zmarła w 1968 r. i jest 
pochowana wraz z mężem w mauzo
leum znajdującym się nieopodal ich 
wspólnego domu.

Obecnie cały dom jest w posiadaniu 
Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości 
Jana Kasprowicza. Trzy frontowe poko
je tworzą, jak życzyła sobie tego Pani 
Marusia, część muzealną. Jest to jednak 
muzeum niezwykłe. Nie ma w nim ga
blot, podpisów pod eksponatami. To 
miejsce, w którym czas się zatrzymał, 
wszystkie meble stoją od ponad osiem
dziesięciu lat na swoich miejscach: i te 
posągowe, typowo mieszczańskie z po
czątku XX w., które przywiozła Pani 
Marusia z Petersburga, i te zaprojekto
wane specjalnie dla Kasprowicza w stylu 
góralskim, przez jego zięcia Władysława 
Jarockiego, a wykonane w fabryce mebli 
podhalańskich we Lwowie. Większość 
obrazów podarowanych przez przyjaciół 
malarzy zostawiono tam, gdzie powiesi
li je gospodarze. Ściany domu zdobią

więc pejzaże Kazimierza Sichulskiego, 
drzeworyty Tymona Niesiołowskiego, 
Leli Pawlikowskiej i portrety właścicieli

--------------------------  Z WIZYTĄ W MUZEUM 

wykonane przez Witkacego i wielu in
nych malarzy. Wyposażenie dopełniają 
zdjęcia Kasprowiczów, ludzi im bliskich 
oraz ich przedmioty osobiste.

Stowarzyszenie stara się, aby zgod
nie z definicją Bogumiła Lindego 
(Słownik Języka Polskiego, 1857) dom 
poety był miejscem „schadzki w celu 
bawienia się wzajemnego kunsztami 
i naukami". Co roku odbywają się tu 
wieczory harendziańskie poświęcone 
nie tylko twórczości i życiu jego patro
na, ale również poezji tworzonej przez 
współczesnych poetów czy też, jak 
w zeszłym roku, cykl wieczorów pod 
wspólnym tytułem „Filozofia na Ha- 
rendzie”. Zwiedzający muzeum są trak
towani jak goście, którym w serdecznej 
rozmowie opowiada się o kolejach losu 
naszego poety. Młodzież może liczyć na 
wzięcie udziału w interaktywnych lek
cjach muzealnych, przedstawiających 
poetę i jego epokę. Muzeum na Haren- 
dzie zostało też umieszczone jako miej
sce szczególne do zwiedzania w progra
mie VI Małopolskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego, które obchodzone były 
w czerwcu br.

Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczo
ści Jana Kasprowicza zajmuje się rów
nież działalnością wydawniczą. Ma na 
swoim koncie tomiki poezji Kasprowi
cza, dwa numery „Zeszytów Haren- 
dziańskich” oraz pocztówki związane 
z tym miejscem.

Beata Denis-Jastrzębska

Huta lubaczowska byta pierwszą - obok królewskiej huty na Bielanach - hutą szkieł luksuso
wych na terenie Rzeczypospolitej, o poziomie artystycznym i technologicznym nieustępującym 
wyrobom renomowanych ówczesnych hut europejskich. Kruche i delikatne szklą nie zawsze 
miały szansę dotrwać do naszych czasów. Kultura polska poniosła ogromne, często niemożliwe 
do ocenienia straty w czasie powstań narodowych, I i II wojny światowej. Dzieła sztuki rekwiro- 
wane, grabione, bezmyślnie niszczone, wreszcie wywożone za granicę, przepadty bezpowrotnie; 
wiele z nich czeka ciągle na ponowne odkrycie w magazynach muzealnych i prywatnych zbio
rach. Wśród nich są także szkła, określane jako wybitne przykłady szklarstwa europejskiego, ni
gdy niewiązane z polskimi hutami.

Poznanie polskiej kultury i sztuki ma istotne znaczenie dla eksponowania naszej wielowiekowej 
tradycji i tożsamości narodowej. Ich podkreślanie wydaje się szczególnie ważne właśnie teraz, kie
dy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Dlatego uważamy, że przygotowywana wystawa 
i opracowanie monografii szkieł lubaczowskich będą ważne nie tylko dla badaczy polskich i historii 
polskiego szklarstwa, ale także dla europejskich historyków szklą i dziejów europejskiego rzemio
sła artystycznego.

Pragniemy jak najpełniej zilustrować dzieje huty wszystkimi zachowanymi wyrobami szklanymi, 
dlatego też zwracamy się z serdeczną prośbą do kolekcjonerów i czytelników „Spotkań z Zabytkami” 
o pomoc w poszukiwaniu tych bezcennych pamiątek naszej historii i użyczenie ich organizatorom 
w celach ekspozycyjnych.

Aleksandra J. Kasprzak
Kolekcja Ceramiki i Szkła Muzeum Narodowego w Warszawie; akasprzak@mnw.art.pl

Muzeum Narodowe w Warszawie 
zaprasza na wystawę:

Huta Kryształowa w starostwie lubaczowskim 
1717/1718 r. - koniec XVIII w."

(otwarcie wystawy 6 stycznia 2005 r.)
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Ocalić od zapomnienia

Z
 porośniętego drzewami i tatara
kiem brzegu niewielkiego stawu 
wiódł na maleńką wysepkę mo
stek, którego łukowata, lekka konstruk

cja finezyjnie unosiła się nad wodą. To 
romantyczne miejsce jeszcze do niedaw
na znajdowało się na przedmieściach 
Milanówka, w pobliżu trasy Elektrycznej 
Kolejki Dojazdowej dowożącej miesz- 

pastelami) narysowała Ania Rundsztuk 
- można rzec - na chwilę przed śmiercią 
domu. Całkowicie rozebrany, przeisto
czył się po reinkarnacji w klinkierowe, 
nowobogackie szkaradzieństwo.

Co zrobić, by ocalić od zapomnie
nia to, co niszczy ludzka głupota, próż
ność, brak gustu? Teraz, w tym mo
mencie - wystarczy zrobić niewiele. 

kiem napływa więcej prac - zarówno 
plastycznych, jak i literackich. W grud
niu 2003 r. rozstrzygnięto trzecią edy
cję konkursu, na którą napłynęło ponad 
50 prac. Ale marzy nam się, by poprzez 
prace uczniów OCALIĆ OD ZAPO
MNIENIA dużo więcej pięknych, lecz 
niszczejących obiektów w całym woje
wództwie (a może i poza nim?). Na po-

Mostek*

Cześć! Nazywam się mostek. Mieszkam na 
obrzeżach Milanówka.

Obok mnie codziennie jeżdżą pociągi, a ja stoję 
pomiędzy wysepką na jeziorze a jego brzegiem.

Zbudowano mnie tak dawno, że już tego nie pa
miętam.

Po latach, gdy już byłem stary, nadal zachwyca
łem ludzi. Bardzo lubiłem, kiedy przechodzili kolo 
mnie albo robili mi zdjęcia, a obok mnie pięknie 
śpiewały ptaki. Wokół było pełno drzew. Najpięk
niej wyglądałem jesienią — przyozdobiony koloro
wymi liśćmi. Po prostu się podobałem każdej wraż
liwej osobie.

Niedawno kupił mnie jakiś biznesmen i pozmieniał 
wszystko dookoła. Nie wiedziałem, o co chodzi, gdy 
pojawiły się jakieś betonowe bloki, ale wkrótce wszyst
ko się wyjaśniło: zniszczył moją wysepkę i mnie.

Teraz ja i wysepki! razem wyglądamy jak baza 
wojskowa na Hawajach.

Dookoła nas jest pełno betonu, przeżyło tylko 
jeziorko, ale obudowano je „zasiekami", a drzewo 
na wyspie latem wygląda jak palma.

Moim zdaniem ten biznesmen zniszczył to miej
sce, a z romantycznego zakątka systematycznie two
rzy szczelnie ogrodzony spacerniak.

Jakub Sierociński
Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa 

w Milanówku

* I Nagroda w trzeciej edycji konkursu „Ocalić od zapo
mnienia" w kategorii prac literackich. Kuba Sierociński 
(młodszy brat Zuzy) pisał tę pracę na podstawie starych 
zdjęć i rysunku swojej siostry. On to miejsce zna już tylko 
jako „spacerniak”...

1. Zuzanna 
Sierocińska, 
„Zapomniany 
mostek”, pastel,
I Nagroda w trzeciej 
edycji konkursu 
„Ocalić od 
zapomnienia” 
w kategorii prac 
plastycznych

2. Fragment wystawy 
pokonkursowej

kańców tego miasta do Warszawy i z po
wrotem. Pięknie utrwalone w technice 
pastelu przez Zuzę Sierocińską, uczenni
cę I klasy Gimnazjum Społecznego 
w Podkowie Leśnej, uczestniczkę ubie
głorocznej edycji konkursu „Ocalić od 
zapomnienia”, zostało zauważone przez 
jury. Za swój rysunek Zuza odebrała 
I Nagrodę w kategorii „Prace plastyczne 
szkół gimnazjalnych”. Teraz nowi wła
ściciele owego zakątka otoczyli wyspę 
betonowym „falochronem”, a mostek 
wsparli na pokracznych bryłach...

Podobny los spotkał piękną mila
nowską willę w stylu art deco, którą (też 

Może jedynie to coś narysować, nama
lować, opisać. Bo jeśli przekonamy naj
młodszych, że na ich oczach giną god
ne uwagi obiekty krajobrazu kulturo
wego, może w przyszłości, gdy będą 
już sami decydowali o swoim losie 
i o środowisku, w którym żyją - zechcą 
jeszcze ratować to, co im zostanie.

Organizując już po raz czwarty kon
kurs dla młodzieży szkolnej „Ocalić od 
zapomnienia” mamy swoje małe rado
ści. Jego idea jest coraz bardziej popu
larna w Milanówku i okolicznych gmi
nach: w Brwinowie, Leśnej Podkowie, 
Grodzisku, Pruszkowie. Z każdym ro- 

czątek zapraszamy do uczestnictwa 
w naszym konkursie szkoły podstawo
we i gimnazja z innych okolic Mazow
sza, choćby te leżące na trasie Warsza- 
wa-Otwock. Zainteresowanym chętnie 
przyślemy regulamin konkursu.

Agnieszka Krzysiak 
Jolanta Marciniak

Prace tegorocznej edycji należy nadsyłać do dnia 
26 XI 2004 r. pod adresem organizatora konkursu: 

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa 
ul. Brzozowa 1

05-822 Milanówek
Informacje telefoniczne: (0-22) 724-97-93

36 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 10 • 2004



ROZMAITOŚCI

Jakie będzie muzeum XXI wieku?

W czasie zorganizowanej 
w dniach 19-20 marca 

2004 r. przez Koto Naukowe 
Muzealnictwa i Zabytkoznaw- 
stwa przy UMK w Toruniu i Mu
zeum Zamkowe w Malborku 
międzynarodowej konferencji 
„Muzeum i konserwacja w XXI 
wieku" omawiano zagadnienia 
konserwatorskie oraz funkcjo
nowanie placówek muzealnych 
w obecnym świecie komercji 
i wszechobecnej reklamy. Ze 
względu na złożoność proble
matyki muzealnej, jedynie ta 
część konferencji zostanie 
omówiona w poniższej relacji.

W jaki sposób w szeroko ro
zumianej pop-kulturze mają 
znaleźć się instytucje kultural
ne, takie jak muzea, z założenia 
związane z gromadzeniem 
i przechowywaniem zbiorów, 
a więc będące swoistą ostoją 
przeszłości? Nieco inaczej wy
gląda jedynie sprawa muzeów 
gromadzących sztukę współ
czesną, jednak w ich wypadku 
problemem jest pokonanie lęku 
widza przed niezrozumieniem 
i zrodzoną z niego często nie
chęcią. W jaki sposób muzea 
powinny skutecznie zabiegać 
o widza, zainteresować go, za
prosić do wnętrza? Na ile moż
na czy nawet trzeba wykorzy
stywać współczesne metody 
marketingowe, zachęcające do 
kupienia pasty do zębów czy 
zobaczenia obrazów Rem- 
brandta? Gdzie leży granica 
pomiędzy sztuką - kulturą wy
soką a jakością supermarketu 
ze sprawną obsługą i dużym 
wyborem towarów?

„Owe indywidualne wybory 
aktywności kulturalnej nie spro
wadzają się jedynie do oferty 
tradycyjnych instytucji kultural
nych. Można powiedzieć wię
cej: indywidualne wybory w co
raz większym stopniu uzależ
nione są od postępującej ko
mercjalizacji działań kultural
nych oraz ekspansji kultury po
pularnej. Specyficznym feno
menem na tym gruncie zdają 
się być hipermarkety, przejmu
jące funkcje centrów kultural
nych" - stwierdziła w referacie 
Działalność Muzeum Architek
tury we Wrocławiu wobec mo
delu uczestnictwa kulturalnego 

Gabriela Korybska z Muzeum 
Architektury we Wrocławiu. 
Bardzo smutne wyniki przyno
szą, omawiane przez autorkę, 
badania przeprowadzone 
przez wrocławskich kulturo- 
znawców. Wynika z nich, że 
w 1999 r. liczba zwiedzających 
spadla o 50% w stosunku do 
danych z 1990 r. Można zatem 
wnioskować, że muzea są nie
atrakcyjne, nierzadko promując 
modele kultury nieprzystające 
do dzisiejszego odbiorcy. Mu
zea przegrywają zatem z kon
kurencją, z natłokiem łatwej 
i przyjemnej rozrywki oferowa
nej np. przez telewizję.

Tradycyjne muzea, oparte na 
systemie klasycznych ekspozy

cji, wytwarzają dystans pomię
dzy widzem a szacowną insty
tucją, budzą obawy i lęk. Dlate
go też widz często czuje się 
przytłoczony, zagubiony, co 
w konsekwencji prowadzi do 
zniechęcenia. Nie rozwiązując 
w tym miejscu postawionych 
problemów, można zasygnali
zować drogi mogące prowa
dzić do rozwiązania tych trud
nych zagadnień. Wydaje się, że 
bardzo istotne jest dążenie do 
uatrakcyjnienia ekspozycji po
przez łączenie różnorodnych 
elementów, nieustannie stop
niujących napięcie. Pomocne 
mogą okazać się tu nowocze
sne techniki multimedialne, jed
nak pewnym niebezpieczeń
stwem może być oddalanie się 
od autentycznego obiektu. 
Ważnym czynnikiem jest też 
siedziba muzeum - architektura 
budynku mieszczącego kolek
cje. Jest ona łącznikiem pomię

dzy codziennością a szczegól
nego rodzaju świątynią sztuki 
i kultury.

W XIX w. muzea uchodziły za 
świątynie wiedzy i piękna. 
W czasach panowania w archi
tekturze historyzmu muzeum 
było postrzegane jako miejsce 
podniosłe, o formach monu
mentalnych wyrażających dum
ną pamięć przodków. Tak było 
w wypadku najbardziej znanych 
obiektów: Kunsthistorisches 
Museum w Wiedniu, Rijksmu- 
seum w Amsterdamie, British 
Museum w Londynie czy Perga- 
mon Museum w Berlinie. Wzo
rem dla tego rodzaju architektu
ry było Aites Museum, wznie
sione w Berlinie według projek

tów Friedricha Karla Schinkla 
(1823-1830).

Obecnie nadal bardzo istotny 
jest problem budynku, który ma 
zachęcić widza do obejrzenia 
znajdujących się w nim zbio
rów, jednocześnie zapowiada
jąc, co znajduje się za murami 
budowli. Tym zagadnieniom po
święcone było wystąpienie Do
roty Wójtowicz-Jankowskiej 
z Politechniki Gdańskiej zatytu
łowane Muzeum - jego nowy 
wizerunek w dzisiejszym mie
ście. Była to prezentacja kilku 
nowoczesnych budynków mu
zealnych, które poprzez formę 
architektoniczną same stają się 
dziełami sztuki. Historię nowo
czesnego budownictwa muze
alnego rozpoczął F. L. Wright - 
twórca gmachu Muzeum Gug- 
genheima w Nowym Jorku. In
nym przykładem jest Muzeum 
Guggenheima w Bilbao, zapro
jektowane przez F. O. Geh- 

ry’ego. W myśl stwierdzenia M. 
Botty - muzeum we współcze
snym mieście otrzymuje status 
nowej katedry, miejsca, w któ
rym struktura budynku, jeszcze 
przed wejściem, przybliża znaj
dujące się w nim obiekty. I po
dobnie jak w kościele forma wy
raża emocje związane z funkcją 
budowli, tak muzeum można 
rozumieć jako świątynię dzisiej
szego świata. Architektura mu
zeum przez swoją formę miała 
odwoływać się do gromadzonej 
w nim kolekcji. Potwierdzeniem 
tej zasady jest na ziemiach pol
skich Świątynia Sybilli w Puła
wach, przeznaczona na pa
miątki chlubnej przeszłości 
przodków, wzniesiona na zlece
nie ks. Izabeli Czartoryskiej. 
Wydaje się zatem, że podkre
ślenie roli budynku jako obiektu 
określającego funkcję odpo
wiednio dobraną formą nie jest 
sprawą nową.

A może problem należy po
stawić inaczej, że to nie kolek
cja sztuki nowoczesnej wyma
ga odpowiedniej oprawy, a bu
dynek jest jej częścią, swo
istym wstępem - formą archi
tektoniczną wychodzącą wprost 
do widza, otwartą na miasto. 
Jednocześnie współczesny 
świat determinuje otwartość 
muzeum na publiczność. Stąd 
dobrze widziane są rozwiąza
nia współgrające z otocze
niem, wpisane w kontekst kul
turowy miejsca, a nierzadko 
stające się jego dominantą, jak 
w wypadku Muzeum Guggen
heima w Bilbao, które nadało 
miastu nie tylko nowy sens 
przestrzenny, ale również spo
łeczno-ekonomiczny.

Innym problemem jest ada
ptowanie dawnych budynków 
na cele muzealne. Przykładem 
jest Tate Gallery of Modern Art 
w Londynie (realizacja w 2000 r.), 
gdzie na potrzeby muzeum za
adaptowano budynek przemy
słowy. W tym wypadku adapta
cja stała się korzystna zarówno 
dla kolekcji, jak i dla budynku. 
Należy jednak pamiętać, że sy
tuowanie kolekcji muzealnych 
w zabytkowych budynkach o in
nej funkcji zawsze jest kompro
misem pomiędzy wymogami 
nowoczesnego wystawiennic
twa a zachowaniem substancji 
zabytku architektury.

Inne aspekty muzealnictwa 
poruszyła Magdalena Ziółkow
ska (Uniwersytet Warszawski) 
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w referacie Fundacja Salomona 
Roberta Guggenheima - po
tentat w świecie muzeów, która 
omówiła zagadnienia komer
cjalizacji wystawiennictwa mu
zealnego na przykładzie Fun
dacji Guggenheima. W refera
cie autorka stwierdziła: „Mu
zeum o statucie spółki joint- 
-venture i sieci własnych placó
wek w różnych częściach świa
ta. W takim kontekście Funda
cja Guggenheima i przez nią 
reprezentowana ideologia mu
zeum, które stało się międzyna
rodową korporacją, to nie tylko 
pomyślny mariaż kultury z go
spodarką, lecz prawdziwy 
McDonald's współczesnej sztu
ki. Na naszych oczach powsta- 
je nowego rodzaju imperium, 
wykreowane przez speca od 
marketingu, z jasno określoną 
strategią podboju nowych te
renów".

Jifi Strecha (Uniwersytet Ślą
ski Opawa) w wystąpieniu Naro
dowe Muzeum Kolei w Pradze 
omówił zagadnienia dotyczące 
koncepcji muzealnych w Mu
zeum Kolei. Jest to przykład 
muzeum tematycznego, które 
musi łączyć bardzo różne ro
dzaje eksponatów, nierzadko 
trudne do prezentacji, wymaga
jące szczególnych przestrzeni 
muzealnych.

Na zakończenie należy 
wspomnieć jeszcze o referacie 
Dariusza Kacprzaka (Muzeum 
Sztuki w Lodzi) Profuzja wystaw 
czasowych - wybrane aspekty 
zjawiska na przykładzie muze
ów niemieckich, który poświę
cony byt zagadnieniom nad
miernej popularności objazdo
wych wystaw czasowych. Krą
żące po Europie obiekty są 
zdaniem autora nadmiernie 
eksploatowane, pozbawione 
odpowiedniej opieki konserwa
torskiej niszczeją, narażone są 
na uszkodzenia transportowe 
i nadmierny czas ekspozycji 
(szczególnie dotyczy to obiek
tów na podłożu papierowym). 
Dodatkowo wiele wystaw opar
tych jest na tych samych obiek
tach w różnych zestawach te
matycznych. Takie postępowa
nie wskazuje ponadto na obni
żanie się poziomu merytorycz
nego wystaw, a przecież jed
nym z celów muzeów jest rów
nież prowadzenie wnikliwych 
badań i analiz zbiorów.

Ewa Różalska

Warszawski „Almanach Muzealny”
Ukazał się kolejny, czwarty już 

tom wydawnictwa Muzeum 
Historycznego m.st. Warszawy 

„Almanach Muzealny”, obejmują
cy artykuły i opracowania związa
ne przede wszystkim z pracami 
badawczymi i działalnością wy
stawienniczą tego muzeum. W li
czącym 466 stron woluminie, 
w stałych działach: Studia i mate
riały, Z życia Oddziałów, Dary i na
bytki oraz Kronika muzealna, zna
lazło się blisko 30 prac wielu auto
rów. Ważną w nich grupę stano
wią artykuły odnoszące się do ba
dań archeologicznych oraz prac 
inwentaryzacyjnych i rewitalizacyj- 
nych obejmujących warszawską 
starówkę. Są to artykuły: Katarzy
ny Meyzy Badania archeologiczne 
na placu Zamkowym w latach 
1977-1983, Wiesława Olszowicza 
Plac Teatralny w Warszawie. Wnio
ski z badań architektonicznych re
liktów historycznej zabudowy pół
nocnej strony placu, Włodzimierza 
Peli Inwentaryzacja architektonicz
na zabytkowych kamienic oraz fo
tografia dokumentalna z lat 1906- 
-1943 jako źródła do odbudowy 
Starego i Nowego Miasta w War
szawie, Marka Barańskiego Kon
cepcje odbudowy Starego Miasta 
i Andrzeja Soltana Bornbachowie 
i ich kamienica.

W artykule Włodzimierza Peli 
omówione zostały m.in. prace 
dokumentacyjne zabytków War
szawy prowadzone przez Towa
rzystwo Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości oraz zakrojona na 
szeroką skalę działalność inwen
taryzacyjna Zakładu Architektury 
Polskiej przy Wydziale Architektu
ry Politechniki Warszawskiej. Jak 
czytamy, Zakład Architektury Pol
skiej utworzony został w 1923 r. 
i prowadzony aż do 1939 r. przez 
prof. Oskara Sosnowskiego. 
Działalność Zakładu przyniosła 
wymierne korzyści także dla war
szawskich kamienic staromiej
skich. „Powstał bowiem w War
szawie ośrodek naukowy, który 
w dążeniu do wszechstronnego 
kształcenia architektów, uwzględ
nił w swoich pracach terenowych 
oraz w programie dydaktycznym 
również pomiary inwentaryzacyj
ne. Wykorzystywali je bezpośred
nio pracownicy Zakładu oraz stu
denci architektury w okresie let
nim, po trzecim semestrze stu
diów w ramach ćwiczeń z historii 
architektury polskiej. Jak pisze 
prof. Jan Zachwatowicz, jeden 

z uczestników i opiekunów tych 
prac, inwentaryzacja pomiarowa 
pozwalała studentom na bezpo
średnie przestudiowanie obiektu 
i jego gruntowną analizę architek
toniczną i techniczną, a jednocze
śnie była ważnym wkładem w na
ukę. Co prawda, pomiary miały 
różną wartość, nie zawsze mogły 
być traktowane jako zupełnie 
pewna dokumentacja, jednak na
wet w tym przypadku miały istotne

nicy przy ul. Wąski Dunaj 8 to do
kumentacja realistyczna, na której 
zaznaczono również stan zacho
wania i zniszczenia obiektu, nie 
uwzględniono na niej jednak 
gmerku właściciela kamienicy 
Gianottich znajdującego się 
w kartuszu w kluczu portalu [...]. 
Podobną sytuację notujemy przy 
przepięknie wykonanym pomia
rze elewacji frontowej kamienicy 
Fukierowskiej [...], gdzie również

znaczenie informacyjne. Prace te 
byty organizowane grupowo pod 
kierunkiem asystentów, co za
pewniało właściwą metodę i za
kres wykonania zadania.

Działalność inwentaryzacyjna 
i badawcza Zakładu Architektury 
Polskiej miała oczywiście zakres 
znacznie poza Warszawę wykra
czający. Pomiary architektury mu
rowanej, wiejskiej oraz wykonanie 
planów miast i kopii malarstwa mo
numentalnego obejmowało cały 
ówczesny obszar Polski. Jednak 
podnoszona tu szczęśliwa okolicz
ność dla obiektów warszawskich, 
szczególnie kamienic, które nie 
byty zabytkami najwyższej klasy, 
polegała na tym, że wykonanie in
wentaryzacji nie wymagało kosz
townych i czasochłonnych wyjaz
dów, i zbyt wielkich nakładów fi
nansowych. Znajdowały się one 
blisko uczelni i najczęściej nie były 
zbyt wielkie i skomplikowane do 
przeprowadzenia inwentaryzacji 
przez adeptów architektury.

Miał oczywiście rację Jan Za
chwatowicz - pisze Pela - okre
ślając wartość wykonywanych ry
sunków pomiarowych jako różną 
i różnorodną. Dla porównania 
prezentuje tu kilka przykładów: 
pomiar elewacji frontowej kamie- 

1. Elewacja frontowa kamienicy 
Fukiera w Warszawie, rysunek 
inwentaryzacyjny studentów 
Politechniki Warszawskiej 
(1936/1937 r.)
2. Odbudowa Starego Rynku
w Warszawie, fotografia archiwalna 
(1948 r.)

zapomniano, lub nie zauważono, 
a może stwierdzono, iż w tej skali 
nie warto zaznaczać w kluczu 
portalu wizerunku głównego her
bu Fukierów". W przypisie zaś do 
tej ostatniej informacji czytamy: 
„Inwentaryzację elewacji fronto
wej w skali 1:50 wykonali 
w 1936/37 r. Jarosław Gliński, 
Bogdan lliński, Stanislaw Jaxa- 
-Bykowski, Wojciech Meyer - 
Zbiory Zakładu Architektury Pol
skiej nr inw. 15088" (W. Pela, In
wentaryzacja..., s. 135-137).

Tak się składa, że na krótko 
przed ukazaniem się IV tomu „Al
manachu Muzealnego” do re
dakcji „Spotkań z Zabytkami” 
nadszedł list, którego treść wiąże 
się z przytoczonymi fragmentami 
artykułu Włodzimierza Peli. Jego 
nadawcą jest nasz stały czytel
nik, od wielu lat mieszkający 
w USA, inż. arch. Jarosław Gliń
ski, jeden z autorów inwentaryza-
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cji kamienicy Fukiera. W liście tym 
czytamy m.in.: ,[...] w “Spotka
niach z Zabytkami- znajduję wiele 
ciekawych artykułów, a kiedy czyta
łem ostatnio o budownictwie drew
nianym nasunęły mi się wspomnie
nia sprzed siedemdziesięciu lat. 
Jako student Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej wykona
łem wraz z dwoma kolegami, po
miary inwentaryzacyjne drewnianej 
300-letniej, świetnie zachowanej 
(wówczas czynnej) synagogi w So- 
poćkiniach koto Grodna. Miała ona 
niezwykłą konstrukcję sklepienia 
w kształcie parasola, wykonaną 
w cedrowym goncie (pewnie syna
goga ta już zginęła). W następnym 
roku [...] zinwentaryzowaliśmy ka
mienicę Fukiera, ze wszelkimi deta
lami, w ramach zadanych projek
tów inwentaryzacji wszystkich do
mów na Starym Rynku (sporo miej
sca zajęłoby tu opisanie naszych 
działań w piwnicach Fukieral). Jak 
wiemy, dzięki rysunkom inwentary
zacyjnym domów na Starym Rynku, 
wykonanym przez wielu studentów 
Architektury i uratowanym [z pożogi 
wojennej - WP] przez prof. Oskara 
Sosnowskiego w gmachu Wydziału 
Architektury przy Koszykowej 55 - 
stało się możliwe odbudowanie 
starówki. Kto wie, może rysunki sy
nagogi w Sopoćkiniach też się ura
towały i może do dziś znajdują się 
w archiwach na Koszykowej 55? 
Wykonali je studenci: Jarosław 
Gliński, Jerzy Padlewski i Czeslaw 
Pod lewski

Dziękując za list - życzymy jego 
nadawcy dużo zdrowia! Obiecuje
my też sprawdzić, czy rzeczywiście 
rysunki synagogi w Sopoćkiniach 
zachowały się w polskich zbiorach.

Wojciech Przybyszewski

Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym 

Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
y Maria Chojnacka z Gdańska - Tadeusz Śledzikowski, Polska. Zabytki drewniane, Wydawnictwo Kluszczyński, 

Kraków brw.

v Zbigniew Sroka z Bydgoszczy - Almanach Muzealny, t. IV, Wydawnictwo Muzeum Historycznego m.st. 
Warszawy, Warszawa 2003

y Oświęcimskie Centrum Kultury - Spotkania w willi Struvego 2001-2003. Wykłady o dziedzictwie kultury, Oficyna 

Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2004
y Zbigniew Ellnain z Żegociny - Krzysztof Nowiński, Śladami polskich bitew [seria: Ocalić od zapomnienia], 

Wydawnictwo Sport i Turystyka-Muza SA., Warszawa 2004
y Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych z Lubania - Pomniki historii. 25 najcenniejszych obiektów 

i zespołów zabytkowych w Polsce, Wydawnictwo Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków, 
Warszawa 2004

KLUB
PRENUMERATORÓW

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
• zniżka dla wszystkich, którzy jednorazowo opłacą prenumeratę roczną 
(w 2004 r. - 66 zł zamiast 70,5 zł) • rabat w wysokości 10% na wszystkie 

wydawnictwa książkowe Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom 

z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika) • dla szkół i bibliotek gratisowe 
roczniki 2001 i 2002 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

POLSKA

ZABYTKI DREWNIANE ALMANACH
MUZEALNY

POMNIKI 
HISTORII

PRENUMERATA

prowadzona jest przez: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 
Warszawa, ul. Agrykoli 1, BPH PBK SA Warszawa nr 02 1060 0076 
0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na blankietach 
przekazów pocztowych i bankowych. Prenumeratę można rozpocząć 
w dowolnym miesiącu; cena numerów od 1 do 3 - 5,50 zł za 1 egz., 
cena numerów od 4 do 12 - 6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaco
nej jednorazowo na cały 2004 r. - 66 zł. Prenumerata zagraniczna 
jest o 150% droższa. Archiwalne numery z lat 1996-2003 w cenie 
1,50 zł za 1 egz. dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie infor
macje można uzyskać pod nr. teł. 629-62-26, 621-62-41 w. 252 
(e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich urzędach poczto
wych oraz przez listonoszy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie 
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe 
dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres od 1 stycznia następnego ro
ku, do końca lutego na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania prenu
meratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia 
z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych 
opłat, bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Zaprenumerowane 
egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego 
siedziby. Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem stron 
internetowych (www.poczta.lublin.pl/gazety).
Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na I kwartał 2005 r. przyjmo
wane są do 5 grudnia br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można nabywać w War
szawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie 
Przedmieście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum 
Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”, „Księgarni DiG” w Bibliotece 
Narodowej (Al. Niepodległości 213), w Towarzystwie Opieki nad Za
bytkami (ul. Agrykoli 1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na 
terenie całego kraju.
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Zabytki utracone

Spalona skarbnica
K

rótko przed wybuchem ostatniej woj
ny literat Stanislaw P Koczorowski pi
sa! o „niezliczonych skarbnicach wie
dzy, piękna, dziejów, rozproszonych po War

szawie będących polem wytężonej pracy, 
miejscem skupionej uwagi i głębokiej myśli 
niejednego warszawianina". Z satysfakcją 
odnotował, że wśród przybytków kultury 
„w najbliższym sąsiedztwie ulicy Kopernika 
przy ulicy Okólnik hr. Krasińskiego mieści 
się wspaniała biblioteka prywatna, oddana 
przez właścicieli, do użytku publicznego". 
Była nią Biblioteka i Muzeum Ordynacji Kra
sińskich, która 2 grudnia 1930 r. uroczyście 
otworzyła swoje podwoje szerokiemu spo
łeczeństwu. Stała się ona jednym z naj
wspanialszych przybytków nauki i kultury 
narodowej, a idea leżąca u podstaw jej po
wstania streszczała się w umieszczonej na 
frontonie monumentalnego gmachu łaciń
skiej inskrypcji, będącej dewizą herbową 
Krasińskich AMOR PATRIAE NOSTRA LEX. 
Biblioteka przetrwała niespełna 10 lat 
i obecnie niewielu już mieszkańców stolicy 
pamięta jej piękne wnętrza i niepowtarzal
ną, stworzoną dzięki wizji ostatniego ordy
nata Edwarda Krasińskiego, jak pisał 
„wszystkim duszom myśli z nieba" atmosfe
rę gmachu na Okólniku. W roku obecnym 
przypada 160. rocznica powstania i 60. 
rocznica zagłady tej wyjątkowej instytucji.

Mecenat kulturalny, zainteresowania ko
lekcjonerskie oraz mitośnictwo sztuki i ksiąg 
w mazowieckim rodzie Korwinów herbu Śle- 
powron Krasińskich sięgają XVI w. Tradycje 
te kultywowane byty w ciągu następnych 
stuleci. Na początku XIX stulecia generał 
Wincenty Krasiński podjął inicjatywę scale
nia zbiorów artystycznych i biblioteczno- 
-archiwalnych, będących w posiadaniu ro
du. Zapoczątkowane przez niego dzieło sta
nowiło podstawę, na której w przyszłości 
powstała Biblioteka i Muzeum Ordynacji 
Krasińskich. Wszystko zaczęło się w 1803 r., 
kiedy twórca tych zbiorów zamieszkał w pa
łacu swej żony Marii Urszuli z Radziwiłłów, 
zwanym wówczas pałacem Małachowskie
go, a odtąd Krasińskich. W nadchodzących 
dziesięcioleciach ten położony przy ul. Kra
kowskie Przedmieście pałac wpisał się w hi
storię kultury polskiej jako siedziba zbiorów 
tego rodu. Ich istotę i trzon stanowiły kolek
cje stworzone przez generała: jedna z naj
cenniejszych swego czasu książnic pol
skich połączonych ze zbiorami archiwalny
mi, kolekcja grafiki i rysunków, dalej bezkon
kurencyjna na gruncie warszawskim, obfitu
jąca w „militaria” z ostatnich kilku stuleci 
i współczesne zbrojownia, galeria malar
stwa polskiego i obcego z licznymi portreta
mi historycznymi, wreszcie skarbiec pałaco
wy, w którym przechowywano najcenniejsze 
pamiątki rodzinne oraz wyroby rzemiosła ar
tystycznego. Najświetniejsze obiekty kolek
cjonerskie zdobiące dom generała nadawa
ły mu muzealny charakter.

Zbiory Krasińskiego powstawały na ba
zie kolekcji wcześniejszych (Krasińskich, 
Radziwiłłów, Małachowskich, Czapskich), 
ale swój rozwój i rozbudowę zawdzięczały 
jego kolekcjonerskiej pasji i zainteresowa

niom historycznym. Rozmiłowany w prze
szłości, gromadził w swym pałacu wszyst
ko, co miało znaczenie historyczne i pa
miątkowe, rzeczy polskie i obce, okazując 
się przy tym znakomitym znawcą i zbiera
czem. Generał nieustannie uzupełniał swe 
zbiory podczas licznych podróży po Euro
pie, wiele przedmiotów otrzymał w darze od 
stawnych osobistości, wiele kupił na wy
przedażach i aukcjach. Będąc członkiem 
Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Na
uk, Wincenty Krasiński dal się poznać jako 
miłośnik starożytności i archeologii. W cza
sach Królestwa Kongresowego słynny był 
stworzony przez generała salon literacki, 
odgrywający w tamtym czasie istotną rolę 
w życiu kulturalnym Warszawy. W końcu lat 
trzydziestych XIX w. generał podjął inten
sywne starania utworzenia ordynacji opino- 
górskiej i przekazania swego majątku 
i zbiorów jedynemu synowi, Zygmuntowi. 
Ostatecznie ukazem erekcyjnym z 5/17 lip- 
ca 1844 r. car Mikołaj I udzielił pozwolenia 
na ustanowienie majoratu z dóbr Krasiń
skich w Opinogórze. Jednocześnie zapew
nione zostały formalnoprawne podstawy 
powstania i dalszego istnienia biblioteki 
i zbrojowni-muzeum ordynacji, a gen. Win
centy hr. Krasiński stał się twórcą instytucji, 
która w zmiennych warunkach politycznych 
przez następne sto lat stała się ważnym 
ośrodkiem nauki i kultury polskiej.

Generał Wincenty Krasiński zmart 
w 1858 r., a kilka miesięcy potem jego jedy
ny syn, wielki poeta romantyczny, Zygmunt 
Krasiński. Po ich śmierci ambitne zadanie 
gromadzenia, przechowywania, ekspono
wania i upowszechniania zbiorów realizo
wali następni ordynaci. W drugiej połowie
XIX w. byli to: Władysław i jego opiekun Lu
dwik, a na przełomie wieków i na początku
XX w. Adam Krasińscy. Kolejnych właścicie
li biblioteki głównie zajmowała działalność 
edytorska. Publikowano, opatrzone nauko
wo, źródła do historii Polski w wydawnic
twach cyklicznych, inwentaryzowano i kata
logowano zbiory. Wprowadzono zmiany or
ganizacyjne, zatrudniono wybitnych fa
chowców bibliotekarzy, przekształcając bi
bliotekę w nowoczesną instytucję naukowo- 

-kulturalną. Zabiegano też o rozrost zbio
rów, głównie na drodze pozyskiwanych da
rów i zapisów. Dla losów tej instytucji ol
brzymie znaczenie miało włączenie w lipcu 
1860 r. do zbiorów ordynackich „Biblioteki 
i Muzeum” znanego kolekcjonera i bibliofila 
Konstantego Świdzińskiego z Sulgostowa, 
właściciela olbrzymiego księgozbioru, bo
gatej kolekcji rękopisów, rycin i numizma
tów, zasobnej galerii obrazów oraz licznych 
przedmiotów muzealnych.

Kilkakrotnie w drugiej połowie XIX w. 
przebudowywany dla potrzeb biblioteczno- 
-muzealnych pawilon pałacowy od strony 
ul. Berga (dziś Traugutta) ostatecznie oka
zał się za ciasny na pomieszczenie stale 
rozbudowywanych zbiorów. Zaistniała pilna 
potrzeba przeniesienia „skarbów” Krasiń
skich do nowego, własnego budynku. Sytu
ację pogorszył fakt, że po śmierci ostatnie
go ordynata z linii opinogórskiej pałac Kra
sińskich zmienił właściciela, a przechowy
wanym w pałacu zbiorom zagroziła eksmi
sja. Sprawa nabrała nowego kształtu, kiedy 
po śmierci Adama zarządem ordynacją za
jął się pochodzący z linii obożnicko-radzie- 
jowickiej ordynat Edward Krasiński. Ten, jak 
go nazwano, „ordynat na kulturze", wielolet
ni prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości i współzałożyciel Teatru Pol
skiego w Warszawie, aby ratować zbiory, 
sprzedał swój majątek Radziejowice i za 
uzyskane pieniądze w październiku 1910 r. 
rozpoczął budowę gmachu biblioteki i mu
zeum przy ul. Okólnik w Warszawie. Reali
zacja projektu, będącego dziełem architek
ta Juliusza Nagórskiego oraz współpracu
jącego z nim inżyniera Henryka Gay'a, po
stępowała szybko. 10 grudnia 1912 r. uro
czyście poświęcono kamień węgielny, a już 
wkrótce prace były na tyle zaawansowane, 
że w ograniczonym zakresie biblioteka mo
gła już pełnić swe zadania. Na przystoso
wanie części muzealnej trzeba było pocze
kać do jesieni 1928 r. Nowy gmach, choć 
fasadę wybudowaną miał w historycznym 
stylu I cesarstwa, to jego żelazobetonowa 
konstrukcja i rozplanowanie wnętrz byty na 
wskroś nowatorskie. Uważano, że pod 
względem wyposażenia w nowoczesne
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1. Projekt fasady Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, 1912 r.
2. Stan obecny gmachu dawnej Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich

(fot. Stanisław Grzelachowski)

urządzenia techniczne zajmował pierwsze 
miejsce w Polsce. Ordynat marzyf o „rzeczy 
żywej skąpanej w petni światła" i wizję tę 
zrealizował. Marian Morelowski pisał o wnę
trzach tego muzeum, że „zamiast rozdzielać 
je stereotypowo po salach i salkach, a do
dawać im przez to złudnej wielkości, prze
znaczono dla nich przestrzenie obszerne łą
czące się bezpośrednio bez przegród 
z ogromną klatką schodową w trzy piętra, 
klatką oblaną potokami światła z wielkich 
okien i z dachu oszklonego".

W dwu przestronnych galeriach ekspo
nowano 160 obrazów. Na kolekcję składa
ły się: pokaźna galeria portretu polskiego 
i mniejsza obcego (od XVI do XX w.), z wi
zerunkami panujących, arystokracji 
(z przewagą portretów rodzinnych), du
chownych, uczonych i wojskowych mala
rzy polskich i obcych. Prezentowano też 
malarstwo historyczne, religijne, rodzajo
we i wedutowe. Chlubę zbiorów stanowiła 
zbrojownia (890 poz. inwentarzowych) 
oraz kilka cennych obiektów meblarstwa. 
W holu gmachu, w dwóch ognioodpornych 
szafach z żelaza i szkła, udostępniono nie
znane dotąd szerszej publiczności zbiory 
skarbca: klejnoty, srebra, porcelanę 
i szkło, zabytki archeologiczne, pamiątki 
po Krasińskich, odznaczenia, medale, do
kumenty rękopiśmienne od XIII do XIX w., 
wreszcie autografy trzech polskich wiesz
czów romantycznych oraz polskie i obce 
oprawy introligatorskie. Rozwieszono też 
kilkanaście oprawionych rysunków i akwa
rel. Pozostałe oraz duży, pełen cennych 
poloników, zbiór graficzny przechowywano 
w dziale bibliotecznym. Zachwycał też je
den z większych w skali Warszawy zbiór 
kartograficzny.

Obok sal muzealnych znajdowały się 
wspaniałe wnętrza biblioteczne, nastrajające 
do pracy badawczej, Maria Lozińska-Hem- 
pel, wspominając swe wizyty w bibliotece or
dynackiej zapamiętała, jak „bajeczny nastrój 

tam panował. Ta przestrzegana cisza, ten 
spokój w dużej pięknej sali. Można zapo
mnieć o całym świecie, o czasie, o teraźniej
szości. Przeszłość tak szanowana i zatrzyma
na w tylu wspaniałych dziełach emanuje i ota
cza człowieka aurą, która odsuwa wszystkie 
drobne i małostkowe sprawy". Obfite zbiory 
książkowe i archiwalne Krasińskich o wybit
nie historycznym charakterze stanowiły zna
komity warsztat pracy dla pracowników na
uki i kultury. Zarówno właściciel, jak i pracow
nicy biblioteki i muzeum, zwłaszcza długolet
ni dyrektor tej instytucji Jan Muszkowski, 
dbali o uzupełnianie i rozbudowę zbiorów. 
Opracowywano i katalogowano rękopisy, 
prowadzono działalność wydawniczą. Także 
w dziale muzealnym, pod kierunkiem ku
stosz Marii Kociatkiewicz-Twarowskiej, zapo
czątkowano prace inwentaryzacyjne. Do
1939 r. w księdze inwentarzowej zapisano 
1856 eksponatów. Brały one udział w wielu 
ważnych wystawach organizowanych poza 
muzeum w kraju i za granicą. Frekwencję 
odwiedzających gmach oceniano na 1000- 
-2000 osób rocznie.

Biblioteka i Muzeum Ordynacji Krasiń
skich zapisała wspaniałą kartę w życiu kul- 
turalno-naukowym Warszawy lat trzydzie
stych XX w., choć przed kierującymi nią 
piętrzyły się trudności finansowe, o których 
skali niewielu tylko korzystających z zaso
bów placówki wiedziało. Prawdziwa trage
dia rozpoczęła się z chwilą wybuchu dru
giej wojny światowej. W październiku 1939 
r. Edward Krasiński został internowany 
w majątku w Opinogórze. Wkrótce jego 
nieustępliwa postawa w stosunku do 
Niemców spowodowała, że w listopadzie
1940 r. został zesłany do obozu koncentra
cyjnego w Dachau, gdzie zmart 8 grudnia 
tegoż roku. Pozostawione bez opieki zbio
ry Krasińskich stanowiły łatwy lup. We 
wrześniu 1939 r. ucierpiały, co prawda, nie
wiele, ale już wkrótce zainteresował się ni
mi okupant. 19 lutego 1941 r. decyzją 

wtadz niemieckich w bibliotece Krasińskich 
powstał Oddział III Staatsbibliothek War- 
schau (Biblioteki Państwowej), gdzie gro
madzić zaczęto najcenniejsze zbiory spe
cjalne (rękopisy, stare druki z XV i XVI w., 
zbiory graficzne i kartograficzne) trzech bi
bliotek warszawskich: Narodowej, Uniwer
syteckiej i Ordynacji Krasińskich. Reorgani
zacja biblioteki spowodowała potrzebę 
usunięcia pozostałych zbiorów bibliotecz
nych, głównie druków nowszych, z budyn
ku. Podobnie stało się ze zbiorami muzeal
nymi, które w listopadzie 1941 r. zdepono
wano w Muzeum Narodowym. Część 
z nich oraz bogata kolekcja graficzna po
zostały w gmachu biblioteki. Po całkowitym 
stłumieniu powstania, 18 października
1944 r.. kiedy nie było już żadnych powo
dów natury militarnej, wszystkie bezcenne 
dla kultury polskiej zgromadzone na Okól
niku zbiory zostały z premedytacją do
szczętnie spalone. Ocalała jedynie niewiel
ka ich część wcześniej wywieziona poza 
teren biblioteki. Odnaleziona po wojnie 
w Austrii w czerwcu 1946 r. przekazana zo
stała do Biblioteki Narodowej.

Zbiory ordynackie złożone w Muzeum 
Narodowym przetrwały aż do powstania 
warszawskiego, kiedy to częściowo je roz- 
grabiono i zniszczono. Na początku paź
dziernika 1944 r. zaczęło się pospieszne 
wywożenie zdeponowanych tam zabytków. 
Przetransportowano wówczas do Niemiec 
także eksponaty z muzeum Krasińskich. 
W ostatnich dniach wojny w końcu kwietnia
1945 r. żołnierze amerykańscy odnaleźli 
w Saksonii skrzynie ze zrabowanymi przed
miotami z Muzeum Ordynacji Krasińskich. 
Była to część zbrojowni ordynackiej, która 
jesienią 1946 r. trafiła do Anglii i obecnie 
znajduje się w Instytucie Polskim i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie. To, co 
z „militariów” Krasińskich udało się odna
leźć w sowieckiej strefie okupacyjnej, prze
wieziono do Warszawy i przedmioty te znaj
dują się obecnie w warszawskim Muzeum 
Wojska Polskiego.

Dziś dawne zbiory Krasińskich rozpro
szyły się. Oprócz wspomnianych już insty
tucji fragmenty dawnych kolekcji Krasiń
skich przechowuje się w Muzeum Narodo
wym (obrazy, część grafiki i rysunków, 
przedmioty archeologiczne, srebra), w Bi
bliotece Narodowej (ocalone fragmenty 
księgozbioru i duża część kolekcji graficz
nej i rysunkowej), na Zamku Królewskim 
w Warszawie (jeden portret) i w Państwo
wych Zbiorach Sztuki na Wawelu (dwa cen
ne eksponaty ze zbrojowni).

W odbudowanym po wojnie gmachu 
dawnej Biblioteki i Muzeum Krasińskich 
przez kilka lat mieścił się Zakład Graficzny 
i Dział Wydawnictw Biblioteki Narodowej. 
Obecnie budynek stoi opuszczony i zapo
mniany, niekonserwowany i zawilgocony 
niszczeje, chyląc się ku runie. Mata, słabo 
czytelna tabliczka zawieszona na frontonie 
budynku lakonicznie informuje, że to wła
śnie tu znajdowała się tak cenna i ważna 
dla naszego narodowego dziedzictwa i kul
tury skarbnica - „scalone dzieło sztuk 
i ksiąg", stworzona przez tego, dla którego 
miłość ojczyzny stanowiła prawo.

Konrad Ajewski



Bobowa

J
est to wieś położona w dolinie rzeki Białej, u podnóża Gór Grybowskich na Podkarpaciu. W 1339 r. 
otrzymała prawa miejskie, które utraciła dopiero w 1934 r. Zachował się do dziś lokacyjny układ 
miasta, przetrwały ślady walów obronnych, fos i bastei. Dawne budowle - to przede wszystkim 
gotycki kościół parafialny z XIV w., kościół św. Zofii z połowy XV w., gruntownie odnowiony na początku 

XIX w., synagoga z XVIII w. (zob. artykuł na s. 28).


