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Od redakcji

\ A / roku miia czterc^z'e^c' lat założenia Międzynarodowej Rady Zabytków 
I /1// Miejsc Zabytkowych - ICOMOS, utworzonej 24 czerwca 1965 r. podczas Zgroma- 
V V dzenia Konstytucyjnego w Warszawie i afiliowanej przy UNESCO. Na temat historii 

i dokonań tej niezwykle zasłużonej i ważnej dla naszego dziedzictwa kulturowego organiza
cji pisze w krótkim artykule prezes Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, prof, dr hab. 
Andrzej Tomaszewski (s. 3).

Wśród zamieszczonych w tym numerze artykułów polecamy też tekst „Plebania w Koń
skowoli" (s. 4), który warto poprzedzić przypomnieniem, że kiedy Bohdan Guerquin przygo
towywał do druku „Zamki w Polsce" (ARKADY, Warszawa 1974, wydanie I; 1984, wydanie II 
poprawione), miał świadomość, że jego praca może się spotkać z zarzutem, iż powstała 
przedwcześnie. „Wydaje się jednak - tłumaczył we wstępie - że nawet w obecnym stanie 

badań, kiedy jesteśmy świadkami nowych, nieraz rewelacyj
nych odkryć, można pokusić się o zestawienie wszystkich 
naszych wiadomości, o przeprowadzenie próby systematy
ki i periodyzacji, i co najważniejsze, o przedstawienie cho
ciażby w formie hipotezy historycznego rozwoju zamku pol
skiego”. I miał rację. Pomimo bowiem wielu opublikowa
nych później monografii i szczegółowych opracowań - 
w tym także znakomitego „Leksykonu zamków w Polsce" 
Jana Salma, Stanisława Kołodziejskiego i Leszka Kajzera 
(ARKADY, Warszawa 2001) - nikomu nie udało się jeszcze 
stworzyć „wyczerpującego katalogu zamków, dającego 
podstawę do pełnego, syntetycznego opracowania" tema
tu. Książka Guerquina, choć trąci już nieco myszką, ciągle 
jest czytana. Aktualne są także przedstawione w niej postu
laty badawcze, a wśród nich i ten dotyczący dokładnego 
rozpoznania dworów obronnych, które „rozpowszechnione

w Polsce w XVI wieku, zachowują schemat średniowiecznych małych założeń zamkowych 
o zredukowanym programie budowlanym", i które „niestety, nie zostały dotychczas meto
dycznie zbadane”. W tym kontekście hipoteza autorów artykułu „Plebania w Końskowoli” 
o pierwotnym przeznaczeniu plebanii w Końskowoli jako warownej siedziby założyciela mia
sta, może nie tylko budzić uzasadnione zainteresowanie, ale także okazać się prawdziwym 
odkryciem. Aby to wyjaśnić, należałoby jednak przeprowadzić wokół zabytkowej budowli 
kompleksowe badania archeologiczno-architektoniczne. Jesteśmy przekonani, że tak wła
śnie się stanie. Czekamy więc na wiadomości i... zapraszamy do Końskowoli!

Na naszym wakacyjnym lipcowym szlaku nie zabraknie też krótkiej wizyty w miejscu słyn
nej bitwy pod Grunwaldem (15 lipca 1410 r). Tym razem nie będziemy jednak zwiedzać 
grunwaldzkich pól ani opisywać związanych z bitwą zabytków, ale spojrzymy na nią poprzez 
pryzmat nieznanej pracy warszawskiego rzeźbiarza i galwanoplastyka Ewarysta Zbąskiego 
„Bitwa pod Grunwaldem", wykonanej według powszechnie znanego obrazu Jana Matejki. 
Odnalezienie tej niepozornej plakietki stało się pretekstem do przypomnienia historii galwa- 
noplastyki i przedstawienia sylwetki zapomnianego artysty - „Pionier warszawskiej galwano- 
plastyki" (s. 10).

W tym numerze żegnamy się z cyklem „Roztoczańskie cerkwie" (s. 26). Leksykonalnie 
ujęte i z konieczności skrótowe omówienie 31 wybranych zabytkowych obiektów zabrało 
nam rok (kolejne odcinki ukazały się w numerach: 8, 9, 10, 2004 oraz 1, 3, 7, 2005). By zo
baczyć je wszystkie, trzeba byłoby chyba przeznaczyć na to cale wakacje. A przecież na 
omawianym terenie jest ich niemal dwa razy więcej. Jaki będzie ich los? Jaki będzie los wie
lu innych równie cennych, lecz jakże często zagrożonych zabytkowych budowli, które spo
tykać będziemy w czasie naszych letnich wędrówek po kraju?

Nakład: 8000 egz.



DO Prze9'ądy 
poglądy

Odzyskanie w kwietniu br. przez funk
cjonariuszy policji w Olsztynie części 
tzw. Skarbu Tysiąclecia - złotego orla 
wysadzanego kamieniami szlachet
nymi, pierścienia, monety oraz kwia
tonu łączącego segmenty korony - 
stanowi kolejny etap kompletowania 
pochodzących z XIV w. elementów 
skarbu ze Środy Śląskiej. Na pierw
sze znalezisko - m.in. srebrne mone
ty - natrafiono w 1985 r. podczas prac 
budowlanych. W 1988 r. odkryto złote 
floreny i dukaty, srebrne grosze pra
skie, część złotej korony. Z kolei 
w 1998 r. od prywatnego właściciela 
odkupiono złotego orzełka pocho
dzącego z korony i 91 srebrnych gro
szy. Odzyskane w bieżącym roku ele
menty skarbu średzkiego przekazane 
zostały Ministerstwu Kultury. Skarb ze 
Środy Śląskiej według „National Geo
graphic” stanowi jeden z dwudziestu 
najcenniejszych skarbów na świecie.

Muzeum w Nieborowie i Arkadii ob
chodzi w tym roku jubileusz 60-lecia. 
W czasie głównej uroczystości jubile
uszowej, 7 maja br., otwarte zostały 
dwie wystawy: „Goście Nieborowa 
w fotografii Janusza Moniatowicza” 
i „Dary gości Nieborowa”, odbyta się 
promocja książki Włodzimierza Piw- 
kowskiego Nieborów. Mazowiecka re
zydencja Radziwiłłów oraz dokonano 
oficjalnego przekazania do zbiorów 
muzeum wykonanej w XIX w. w niebo- 
rowskiej manufakturze majolikowej 
konsoli: dar ufundowany został przez 
BRE Bank.

Na zamku w Pieskowej Skale, oddzia
le Zamku Królewskiego na Wawelu, 
29 kwietnia br. nastąpiło otwarcie dru
giej części stałej ekspozycji muzeal
nej. Pierwsza część ekspozycji, udo
stępniona w 2000 r. na pierwszym 
piętrze zamku, ilustruje przemiany 
w sztuce europejskiej zachodzące od 
średniowiecza do XVIII w. Otwarta 
obecnie ekspozycja na drugim pię
trze kontynuuje ten wątek i prezentuje 
dalsze dzieje europejskiego malar
stwa, rzeźby i artystycznego rzemio
sła. W kolejnych pomieszczeniach 
udostępnione są dzieła sztuki rokoka, 
klasycyzmu, empiru, biedermeieru, 
historyzmu, secesji, dwudziestolecia 
międzywojennego. Prace malarskie 
eksponowane są w otoczeniu wyso
kiej klasy artystycznej mebli i tkanin, 
a w gablotach można oglądać obiek
ty rzemiosła artystycznego. Wszystkie 
zgromadzone zabytki pochodzą z za
sobów Zamku Królewskiego na Wa
welu. Otwarcie ekspozycji na zamku 
w Pieskowej Skale jest jednym z ele
mentów jubileuszowych obchodów 

w bieżącym roku stulecia odzyskania 
Wawelu z rąk austriackich.

Dramatyczną sytuację przeżywa po
nad stuletnia białostocka dzielnica 
Bojary, która w większości składa się 
z drewnianych domów, otoczonych 
ogródkami. Mimo, że cały ten zespół 
znajduje się w strefie ochrony konser
watorskiej i mimo zapewnień władz 
miejskich o rozumieniu zachowania 
jego niepowtarzalnego charakteru, 
nasila się proces dewastacji i burze
nia drewnianych domów. Tymczasem 
według opinii architekta prof. Konra
da Kuczy-Kuczyńskiego, jednego 
z sygnatariuszy „Apelu Bojarskiego” 
sprzed 25 lat, „trzeba za wszelką ce
nę ochronić to, co jeszcze pozostało 
[...] Pierwsza wytyczna - przystosowa
nie bojarskiego domu do cywilizacji 
anno domini 2005, a druga, niezmier
nie ważna - zachowanie zewnętrzne
go nastroju sprzed stu lat. Najprościej 
jest powiedzieć, że to się rozpada 
i postawić w to miejsce zwykły blok. 
Miasto idzie w ten sposób na skanda
liczną łatwiznę."

W Muzeum-Palacu w Wilanowie 
w dniach od 28 kwietnia do 9 maja 
br. była eksponowana siedemnasto
wieczna tapiseria „Scena z dziejów 
Marii Medycejskiej" (wym. 300 x 
320 cm), dzieło wykonane w warszta
cie flandryjskim, a znajdujące się 
w zbiorach Muzeum Zamkowego 
w Malborku. Prace konserwatorskie 
przy tapiserii przeprowadził sześcio
osobowy zespól z Pracowni Konser
wacji Tkanin, działającej w Polskich 
Pracowniach Konserwacji Zabytków 
S.A. Tapiseria do czasu ostatniej 
konserwacji określana była jako „go
belin z wielofiguralną sceną na tle 
krajobrazu”. Dzięki pracy konserwa
torów i historyków sztuki udało się 
odczytać scenę jako „Przybycie Marii 
Medycejskiej do Marsylii”. Program 
prac konserwatorskich obejmował 

kompleksowe działania służące 
wzmocnieniu tkaniny oraz rekon
strukcję zniszczonych partii dekora
cji. Wypruto cery i nieprawidłowo wy
konane dawne naprawy oraz odsło
nięto miejsca, gdzie rysunek i użyty 
kolor były nieprawidłowe i tym sa
mym fałszowały obraz przedstawio
nej sceny.

Cenny zabytek - późnorenesanso- 
we epitafium z 1593 r„ należące do 
Jerzego Wildtbergera, dyplomaty 
i sekretarza króla Zygmunta III Wa
zy - powrócił do bazyliki Mariackiej 
w Gdańsku. W wyniku drugiej woj
ny światowej ponad połowa ele
mentów epitafium zaginęła. Ocala
łe, najważniejsze artystycznie ele
menty (portret, figury alegoryczne, 
ornamenty, zwieńczenia heraldycz
ne) trafiły do zbiorów muzealnych 
i składnic konserwatorskich. 
W grudniu 2004 r. rozpoczęto pra
ce rekonstrukcyjne, które doprowa
dziły do scalenia dzieła i po ponad 
60 latach epitafium powróciło na 
swoje pierwotne miejsce w nawie 
głównej bazyliki Mariackiej 
w Gdańsku. Fundatorem przedsię

wzięcia byl gdański Cech Pieka
rzy i Cukierników.

Stara wozownia w Warcinie 
w woj. pomorskim zostanie 
uratowana. Zabytek ten po
chodzi sprzed 500 lat. Po
czątkowo było to po
mieszczenie przezna
czone dla strażnika dóbr 

leśnych, później zostało 
przekształcone na wozownię 

pobliskiego pałacu. Budynek 
był wielokrotnie przebudowywany, 

obecny jego wygląd pochodzi 
z końca XVIII w. Teraz ma być rozebra
ny, a następnie po uzupełnieniu ubyt
ków i zakonserwowaniu budulca po
nownie postawiony. W odrestaurowa
nym obiekcie mają się znaleźć m.in.: 
sala muzealna, sala konferencyjna 
i dydaktyczna, organizowane będą 
także wystawy.

Wiadukt ul. Karowej w Warszawie 
będzie w tym roku poddany remon
towi. Jego stan jest obecnie bardzo 
zły - odpadają z budowli płaty tynku 
i fragmenty dekoracji, rozsypują się 
balustrady. Wiadukt wzniesiony zo
stał w latach 1903-1905 i połączył 
Krakowskie Przedmieście z Powi
ślem. Jego piękną dekorację stano
wią dwie alegoryczne kompozycje 
rzeźbiarskie autorstwa Jana Woydy- 
gi. W 1915 r. wiadukt otrzymał imię 
wybitnego lekarza - dr. Stanisława 
Markiewicza. W trakcie planowane
go obecnie remontu, oprócz wzmoc
nienia konstrukcji budowli, konser
wacji kompozycji rzeźbiarskich oraz 
wymiany balustrad, mają być odtwo
rzone zniszczone w latach czterdzie

stych ubiegłego wieku obeliski z la
tarniami, które byty integralną czę
ścią wiaduktu.

W Muzeum w Gliwicach 10 czerwca 
br. otwarta została wystawa „Pejzaż 
rzeczywisty, pejzaż fantastyczny - 
grafiki Giovanni Battista Piranesiego 
ze zbiorów Muzeum w Gliwicach". 
Głównym jej tematem jest pejzaż 
rzymski w grafikach Piranesiego 
(1720-1778), należących do wybit
nych dziel graficznych w sztuce euro
pejskiej. Gliwicka kolekcja prac Pira
nesiego liczy 138 grafik. Część z nich 
pochodzi ze znanych śląskich rezy
dencji, część należała do zbiorów gli
wickiego muzeum przed wojną. Są to 
grafiki G.B. Piranesiego powstałe po 
1761 r. oraz prace jego syna, France
sca Piranesiego. Wystawie, która bę
dzie czynna do 4 września br., towa
rzyszy ekspozycja zorganizowana 
w ruinach dawnego teatru „Victoria” 
pt. „Vedute di Silesia - architektura 
postindustrialna Górnego Śląska 
w fotografii”.

Wkrótce pojawi się w internecie baza 
siedmiu tysięcy warszawskich zabyt
ków. Przy każdym obiekcie będzie in
formacja o lokalizacji, czasie powsta
nia, twórcy, ewentualnych przebudo
wach lub odbudowach, dawnej 
i obecnej funkcji, materiale, z którego 
został wykonany oraz stanie zacho
wania i dostępności. Tę elektroniczną 
ewidencję zabytków Warszawy opra
cowało Biuro Stołecznego Konserwa
tora Zabytków.

W maju br. na Politechnice Gdań
skiej odbyta się czterodniowa mię
dzynarodowa konferencja „Dziedzic
two techniki - spojrzenie z Gdań
ska”. Wzięło w niej udział ponad sto 
osób z 17 krajów, m.in. ze Szwecji, 
Australii, Kanady, Meksyku. Było to 
już piąte tego rodzaju spotkanie, na 
którym uczestnicy rozważali problem 
ochrony zabytków techniki i techno
logii, jako dóbr kultury europejskiej 
i światowej.

W Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
otwarta została w maju br. wystawa 
„Kampania napoleońska na ziemi 
bolesławieckiej". Na wystawie moż
na zobaczyć militaria (m.in. kule ar
matnie, broń strzelecka i biała) 
i przedmioty związane z epoką na
poleońską, które pochodzą ze zbio
rów muzeów w Jaworze i Chojnowie 
oraz z kolekcji prywatnych. Ponadto 
ekspozycję uzupełniają ilustracje 
przedstawiające mundury żołnierzy, 
biorących udział w działaniach wo
jennych, plany bitew i potyczek 
z 1813 r. oraz zdjęcia pomników, 
związanych z tymi wydarzeniami. 
Wystawa będzie czynna do 7 sierp
nia br.
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Czterdziestolecie icoięos

M
iędzynarodowy kongres konserwatorski, który obradowa! w maju 1964 r. w Wenecji, zapisał się w pamięci dzięki uchwalonemu 
dokumentowi końcowemu, określającemu teoretyczne zasady konserwacji zabytków architektury i zespołów archeologicznych. 
Ten bowiem dokument stał się drogowskazem konserwatorskim, znanym później powszechnie jako „Karta Wenecka”. Jednak 
jeden z innych dokumentów końcowych, chociaż nie zdobył rozgłosu, wywarł wielki wpływ na przyszłość konserwacji zabytków. Zawie

rał on uchwałę o powołaniu do życia pozarządowej organizacji Międzynarodowa Rada Zabytków i Miejsc Zabytkowych ICOMOS (Inter
national Council on Monuments and Sites).

Dzięki zabiegom przewodniczącego polskiej delegacji na kongresie w Wenecji, prof. Stanisława Lorentza, realizację uchwały po
wierzono Polsce. I tak, rok później odbyto się w Warszawie Zgromadzenie Konstytucyjne ICOMOS. Przybyto na nie 121 delegatów z 26 
krajów świata. Obecni byli przedstawiciele władz UNESCO, Międzynarodowego Centrum Badań dla Ochrony i Konserwacji Dóbr Kultu
ry ICCROM w Rzymie i Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM. Kongres obradował w dniach 21-22 czerwca 1965 r., w sali im. Rudnie- 
wa w Pałacu Kultury i Nauki, pod przewodnictwem prof. Guglielmo De Angelis d’Ossat (Italia). Opracowano statut i podjęto jednogło
śnie uchwałę o powołaniu ICOMOS do życia. Następnie delegaci udali się do Krakowa, gdzie w dniach 24-25 czerwca na Zamku Kró
lewskim na Wawelu odbyło się Pierwsze Zgromadzenie Generalne nowo powstałej organizacji. Podjęto uchwały w sprawie programu, 
budżetu oraz siedziby (został nią Paryż). Zgromadzenie zakończyło się wybraniem władz. Prezydentem został prof. Pietro Gazzola (Ita
lia), sekretarzem generalnym prof. Rene Lemaire (Belgia), skarbnikiem Maurice Berry (Francja). Na czele Komitetu Doradczego, składa
jącego się z prezesów Komitetów Narodowych ICOMOS, stanął prof. Stanisław Lorentz. Polski Komitet Narodowy składał się pierwot
nie z 15 członków, zarówno wybitnych profesorów, jak i młodszych, lecz już doświadczonych konserwatorów. Przypomnijmy ich tutaj, 
tym bardziej że wielu z nich nie ma już pośród nas: Stanisław Lorentz (prezes), Kazimierz Michałowski i Jerzy Szabłowski (wiceprezesi) 
oraz Piotr Biegański, Olgierd Czerner, Jerzy Łomnicki, Alfred Majewski, Kazimierz Malinowski, Bohdan Marconi, Andrzej Michałowski, 
Hanna Pieńkowska, Mieczysław Ptaśnik, Mirosław Przytęcki, Bohdan Rymaszewski, Jan Zachwatowicz.

W ciągu czterdziestu lat swego istnienia ICOMOS rozwinął się w potężną organizację, liczącą 120 komitetów narodowych ze wszyst
kich kontynentów. Z czasem wykształciła się i wciąż się rozwija równoległa struktura międzynarodowych komitetów naukowych 
ICOMOS, które podejmują studia w różnych dziedzinach ochrony i konserwacji dóbr kultury. Komitetów takich jest obecnie ponad 20; 
grupują one najwybitniejszych ekspertów konserwacji i dyscyplin pokrewnych. Ważnym obszarem działań ICOMOS jest ścisła współ
praca z Komitetem Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Każdy wniosek o wpis na Listę Światowego Dziedzic
twa opiniowany jest przez ICOMOS, którego ekspert bada na miejscu obiekt zgłoszony do wpisu, a następnie grupa ekspertów podej
muje w tej sprawie decyzję; bez pozytywnej opinii ICOMOS żaden zabytkowy obiekt lub zespół nie może być wpisany na Listę UNESCO. 
Podobnie, w sytuacjach zagrożenia, eksperci ICOMOS dokonują inspekcji stanu zachowania dóbr kultury wpisanych już na Listę 
UNESCO; ocena krytyczna może prowadzić do skreślenia ich z Listy.

W międzynarodowych działaniach ICOMOS od początku aktywnie uczestniczą członkowie Polskiego Komitetu Narodowego, wybie
rani do najwyższych władz lub jako eksperci. Profesorowie Olgierd Czerner i Krzysztof Pawłowski byli wiceprezesami ICOMOS. Wielu 
z nas działa w międzynarodowych komitetach naukowych. Komitet Kształcenia Konserwatorów powstał z polskiej inicjatywy i pozostawał 
przez lata pod opieką Polskiego Komitetu Narodowego, ugruntowaną pozycję naukową mamy zwłaszcza w Komitecie Miast i Wsi Histo
rycznych i w Komitecie Historycznych Ogrodów i Krajobrazu Kulturowego. Członkowie naszego Komitetu Narodowego wielokrotnie peł
nili funkcje ekspertów dla Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, opiniując wnioski o wpis na Listę UNESCO lub monitorując stan 
dóbr światowego dziedzictwa. Liczne konferencje międzynarodowe ICOMOS organizowane byty w Polsce. Profesorowie Stanisław Lo
rentz, Jan Zachwatowicz, Alfred Majewski, Olgierd Czerner i Krzysztof Pawłowski, w uznaniu ich wybitnych zasług, otrzymali najwyższą 
godność - członkostwo honorowe ICOMOS.

Polski Komitet Narodowy ICOMOS, pod rządami trzech kolejnych prezesów, profesorów Stanisława Lorentza (1964-1980), Krzysz
tofa Pawłowskiego (1981-1984 i 1994-2002) i Olgierda Czernera (1985-1993), wspomaganych przez sekretarzy generalnych prof. Kazi
mierza Malinowskiego (1965-1977), dra Andrzeja Michałowskiego (1978-1999) i Marka Konopkę (2000-2002), odbyt długą i niełatwą dro
gę. Im to, ich wielkiej pracy i zaangażowaniu, jak również gremiom Prezydium w kolejnych kadencjach, wreszcie ofiarnej działalności 
wielu naszych członków, zawdzięczamy nasz jubileusz. Obecnie PKN ICOMOS liczy 120 członków, skupiając najwybitniejszych polskich 
ekspertów ochrony zabytków. Ten poważny potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystany.

Pozarządowe organizacje międzynarodowe odgrywają w świecie coraz ważniejszą rolę. Na ich rozwój i udział w kształtowaniu spo
łeczeństwa obywatelskiego kładzie nacisk zarówno Rada Europy, jak i Unia Europejska. Ważne zadania w państwach członkowskich 
Unii podejmują komitety narodowe ICOMOS, roztaczające opiekę nad dziedzictwem kultury i stymulujące „partycypację społeczną” - 
niezbędny warunek jego ochrony. Wnoszą one ogromny kapitał bezpłatnej, a przy tym kompetentnej pracy społecznej, wspomagając 
zadania władz konserwatorskich w kraju oraz promując poprzez współpracę międzynarodową krajowe osiągnięcia konserwatorskie. 
Dlatego komitety narodowe ICOMOS pozostają pod troskliwą opieką władz państwowych, które wiedzą, że każdy grosz wydany na 
umożliwienie im działalności zwraca się wielokrotnie w wymiarze narodowym i międzynarodowym. W takich warunkach Polski Komitet 
Narodowy ICOMOS chce służyć naszemu wspólnemu dziedzictwu kultury na polskich ziemiach i stawić dobre imię Polski w światowym 
środowisku konserwatorskim. Jest to nasze życzenie na czterdziestolecie.

prof, dr hab. Andrzej Tomaszewski 
prezes PKN ICOMOS
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W Końskowoli, niedaleko Puław, znajduje się obszerna, piętrowa 
plebania, a w jej pobliżu - kościółek szpitalny św. Anny. Sąsiedztwo 

obu budowli pozwala sądzić, że tworzyły one niegdyś elementy 
większego kompleksu architektonicznego, powstałego w tym 

samym okresie. Tymczasem wiele zdaje się przemawiać za tym, 
że plebania jest budynkiem starszym od kościółka, wystawionym 

dla założyciela miasta - Andrzeja Tęczyńskiego.

Plebania 
w Końskowoli

/ PRZEMYSŁAW PYTLAK, ADAM SOĆKO

ońskowola, położona kilka kilometrów na 
wschód od Puław, przy szosie łączącej Lublin 

z Radomiem, rzadko bywa celem wycieczek turystycz
nych. Zabytkiem stanowiącym największą atrakcję daw
nego miasteczka jest ustawiony w południowej kaplicy 
kościoła parafialnego pomnik nagrobny zmarłej w 1675 r. 
Zofii z Opalińskich Lubomirskiej - dzieło Tylmana z Ga- 
meren, słynnego architekta Lubomirskich. Magnesem 
dla zwiedzających ten rejon Polski nadal jednak pozosta- 
je malowniczy Kazimierz nad Wisłą, Janowiec z imponu
jącym skalą, choć zrujnowanym zamkiem oraz pobliskie 
Puławy, które zawdzięczają swe istnienie zbudowanej tu 
w końcu XVII w. willi Lubomirskich, później przekształ
conej w okazały pałac. Dziś mało kto pamięta, że rozwój 
Puław jest ściśle powiązany z historią Końskowoli - 
dawnego miasteczka założonego w 1532 r. przez An
drzeja Tęczyńskiego.

W zachodniej części miejscowości, na pagórku, 
wznosi się piętrowa plebania. Wzdłuż jej północnej ścia
ny biegnie ruchliwa szosa do Puław. Naprzeciwko, po 
drugiej stronie arterii, stoi zbudowany w stylu renesan
su lubelskiego kościółek szpitalny św. Anny. Bliskie są
siedztwo obu budowli pozwala sądzić, że tworzyły one 
niegdyś elementy większego kompleksu architektonicz
nego. Potwierdzony źródłowo fakt konsekracji kościoła 
w 1613 r. stanowił dotąd podstawę do datowania muro

wanej plebanii na okres około tej daty. Tymczasem wie
le przesłanek przemawia za tym, że plebania jest budyn
kiem znacząco starszym od kościółka.

Trzon gmachu plebanii tworzy kamienica zbudowana 
na planie kwadratu o bokach długości około 11 m. Jej 
ściany wymurowano z łamanego wapienia, a naroża 
wzmocniono potężnymi przyporami. Budynek wieńczy

1. Plan przyziemia plebanii w Końskowoli (z rozgraniczeniem przybudówek 
z przełomu XIX i XX w.); linią grubą przerywaną zaznaczono sugerowany 
zasięg planowanej, lecz zapewne niezrealizowanej rozbudowy

(opracowanie: P Pytlak, A Soćko)
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2. Plebania w Końskowoli - widok od północnego wschodu, 
stan w 2004 r.

3. Jedna z czterech narożnych przypór plebanii w Końskowoli

czterospadowy dach kryty dachówką. Na obu kondy
gnacjach wnętrza zaplanowano jedną dużą salę o trzech 
oknach, skomunikowaną z kilkoma mniejszymi po
mieszczeniami. W ścianach działowych założono dwa 
piony kominowe. Na parterze, w narożu północno- 
-wschodnim przetrwała konstrukcja dawnych schodów 
(dziś nieużywanych), wyprowadzonych z jedynego skle
pionego pomieszczenia - dawnej sieni. W sąsiednim po
mieszczeniu założono wejście do dwukomorowej piwni
cy, którą - co ciekawe - zbudowano już poza zarysem 
budowli, od wschodu. W XIX w. do tak uformowanego 
masywnego czworoboku dostawiono od południa wą
skie piętrowe skrzydło, mieszczące dziś kuchnię, sień ze 
schodami i niewielki przedsionek.

Budynek plebanii, choć nie zachował atrakcyjnych 
wizualnie elementów dekoracji ani wyposażenia wnę
trza, jest mimo to cennym zabytkiem architektury. 
O jego wartości decyduje sama struktura i rozplanowa
nie wnętrza oraz nieuświadamiane dotąd pierwotne 
przeznaczenie budowli. W świetle naszych badań dzi
siejsza plebania jest bowiem dawną rezydencją założy
ciela miasta - Andrzeja Tęczyńskiego (zm. 1561), dwo
rzanina Zygmunta Starego, wojewody lubelskiego, 
później kasztelana krakowskiego - człowieka wykształ
conego, zamożnego i wpływowego w ówczesnych eli
tach władzy.

Za takim odczytaniem pierwotnej funkcji budynku 
i wynikającej stąd zmiany jego datowania przemawia 
wiele argumentów. Przede wszystkim nie sposób przy
jąć, że budowla tego kształtu powstała na początku 
XVII w. jako plebania. W całej Polsce trudno byłoby 
wskazać podobną nowożytną plebanię murowaną 

o dwu kondygnacjach, wzniesioną w prywatnym mia
steczku. Budynek końskowolski jest zbyt obszerny, a je
go budowa musiała przekraczać możliwości inwesty
cyjne plebanów. Na Lubelszczyźnie aż do okresu klasy
cyzmu murowane plebanie (parterowe) należą do zało
żeń wyjątkowych. Piętrowy budynek w Końskowoli ja
wi się więc jako realizacja całkowicie nietypowa. Wąt
pliwości pogłębia wreszcie lokalizacja plebanii - kilka
set metrów od kościoła parafialnego, na zewnątrz ob
wodu miasta lokacyjnego. W świetle powyższych argu
mentów należy przyjąć, że obecna funkcja budynku zo
stała mu narzucona wtórnie, a gmach służył dawniej ja
ko mieszkanie właścicieli miasta - był ich rezydencją. 
Później, zapewne w drugiej połowie XVII w. budynek 
wraz z otoczeniem przekazano proboszczom.

Czworoboczna część środkowa plebanii odpowiada 
doskonale typowej szlacheckiej siedzibie mieszkalnej, 
wykształconej w drugiej ćwierci XVI w., tzw. kamienicy. 
Ten typ murowanego dworu szlacheckiego powstał 
w wyniku przekształceń średniowiecznych rycerskich 
wież mieszkalnych, a droga ewolucji szła w kierunku 
obniżenia wysokości budynku i zwiększenia liczby po
mieszczeń mieszkalno-reprezentacyjnych w ramach po
szczególnych kondygnacji - ku wygodzie mieszkańców. 
Punktem zwrotnym dla przekształcenia średniowiecznej 
wieży w nowożytną kamienicę stała się podjęta w dru
giej dekadzie XVI w. z inicjatywy Zygmunta Starego bu
dowa królewskiego zamku (wieży-pałacu) w Piotrkowie 
Trybunalskim. Królewska realizacja dała więc początek 
szerokiemu zjawisku budowy murowanych dworów 
wśród bogatej szlachty ziem koronnych. Dwór muro
wany stał się wówczas oznaką dostojeństwa, był też 
ewidentną manifestacją społeczno-majątkowej pozycji 
rodu. Koszty budowy murowanej rezydencji były wów
czas na tyle duże, że również z tego prozaicznego po
wodu nie sposób łączyć powstania końskowolskiego 
dworu z miejscowymi proboszczami.
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O tym, że dzisiejsza plebania stanowiła niegdyś na 
poły warowną siedzibę właścicieli miasteczka świadczy 
wreszcie jej położenie na obrzeżach lokacyjnego miasta 
oraz czytelny z lotu ptaka zarys przebiegu linii umoc
nień (zapewne drewniano-ziemnego obwodu warow
nego). Kolejnego argumentu na rzecz tej tezy dostarcza 
architektura pobliskiego kościółka św. Anny. Oto bo
wiem ponad zakrystią założono tu dwa pomieszczenia, 
dekorowane bogatą polichromią z początku XVII w., 
dostępne z poziomu empory muzycznej. Oba wnętrza 
wyposażono w kominki. Większą salkę grzał dodatko
wo piec (dziś niezachowany). Ogrzewane lokum ko
munikuje się z wnętrzem kościółka za pośrednictwem 
okna osadzonego w niszy z klęcznikiem. Pomieszczenie 
nad zakrystią nosi więc wszelkie cechy ekskluzywnego 
oratorium, którego istnienia w kościele szpitalnym nie 
da się wytłumaczyć inaczej, niż poprzez jego związek 
z pobliską rezydencją. Niewykluczone, że 
pierwotnie z dworu do loży nad zakrystią 
można się było przedostać dzięki drewnia
nemu gankowi, łączącemu piętra obu bu
dynków. Istnienie łącznika zdaje się sugero
wać zamurowane dziś wyjście z kościoła, za
łożone wysoko, na poziomie empory mu
zycznej, od strony dworu. Takie rozwiązanie 
architektoniczne całkowicie tłumaczyłoby 
wzajemną relację kościoła zaopatrzonego 
w lożę władczą i dzisiejszej plebanii - a daw
niej szlacheckiego dworu. Wygląda więc na 
to, że świątynia szpitalna pełniła jednocze
śnie funkcję sprzężonej z zamkiem, feudal
nej w swej wymowie kaplicy.

Rozpoczęte dopiero badania nad pleba
nią w Końskowoli nie pozwalają jeszcze na 
jednoznaczne określenie metryki całego ze
społu rezydencjonalnego i rozpoznanie jego 
dziejów. Jednak w świetle danych historycz
nych wydaje się, że murowany dwór Tęczyń- 
skich stanął na miejscu starszego gródka Konińskich, 
którym miejscowość zawdzięcza swą nazwę. Pierw
szym historycznie poświadczonym właścicielem tutej
szego majątku był Męcina z Konina, w latach 1394- 
-1400 burgrabia zamku niższego we Lwowie. Z jego 
inicjatywy już w końcu XIV w. Końskowola - zwana 
wówczas Witowską Wolą - doczekała się własnego ko
ścioła i stała się siedzibą parafii. Następca Męciny - 
Dziersław z pobliskich Witowie - skupił w swoim ręku 
kilka sąsiednich wsi. Po jego śmierci dobra podzielono, 
a część z dworem w Witowskiej Woli objął Jan Koniń
ski. Janowi udało się znacznie powiększyć majątek. Je
go córka Anna wniosła w posagu końskowolski klucz 
dóbr Gabrielowi Tęczyńskiemu. Odtąd przez ponad 
stulecie miejscowość pozostanie w rękach Toporczy- 
ków. Po tragicznej śmierci Gabriela na wyprawie moł
dawskiej w 1497 r. Anna sama zarządzała majątkiem, 
by potem przekazać Końskowolę najmłodszemu z sy

nów - Andrzejowi. To właśnie Andrzej Tęczyński uzy
skał w 1532 r. zgodę Zygmunta Starego na nadanie 
miejscowości praw miejskich. Z nim też należy łączyć 
budowę nowego, murowanego kościoła parafialnego 
i - jak sądzimy - także dworu.

Andrzej Tęczyński w 1530 r. został miecznikiem 
koronnym, po siedmiu latach objął senatorski urząd 
kasztelana połanieckiego, by w 1543 r. zamienić go 
na kasztelanię, a w 1548 r. na województwo lubel
skie. W 1561 r. został kasztelanem krakowskim, 
zmarł kilka miesięcy po nominacji. Ważny etap w roz
woju rezydencji stanowił moment budowy murowa
nego kościoła św. Anny, wyposażonego w pańskie 
oratorium. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był 
z pewnością Gabriel Tęczyński, wnuk Andrzeja, od 
1606 do 1617 r. wojewoda lubelski. Po jego śmierci 
Końskowola przeszła w posiadanie księcia Krzysztofa

Zbaraskiego, który szczególnie upodobał sobie tutej
szą zaciszną rezydencję. Następnie, od lat trzydzie
stych do końca XVII w. kolejno władali tu Daniłłowi- 
cze, Opalińscy i Lubomirscy. Ci ostatni zdecydowali 
w 1671 r. o budowie willi w Puławach i prawdopo
dobnie wtedy też przestarzała i niemodna rezydencja 
została przekazana plebanom. Ekonomicznym cen
trum klucza dóbr stał się folwark, położony na połu
dnie od miasteczka. Stan ów utrwalił się za czasów 
Sieniawskich w pierwszej i Czartoryskich w drugiej 
połowie XVI11 w., aż do 1835 r., kiedy to dobra ksią
żęcej rodziny skonfiskowano za udział w powstaniu 
listopadowym.

Zabytkowa plebania zasługuje na uwagę także ze 
względów czysto historycznych. Mury budynku gościły 
bowiem wiele wybitnych postaci zasłużonych dla pol
skiej kultury. To właśnie z końskowolskiego dworu 
książę Krzysztof Zbaraski rozpoczął w 1622 r. słynne
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4. Kościół św. Anny 
w Końskowoli, widok 
od południa

5. Zakrystia z lożą 
władczą w kościele 
św. Anny

6. Wnętrze loży nad 
zakrystią z fragmentami 
polichromii - wnęka
z okienkiem 
wewnętrznym

7. Wnętrze kościoła 
św. Anny - widok 
na ołtarz główny
w 1913 r.

(zdjęcia: 2-6

- Przemysław Pytlak
i Adam Soćko,

7 -ze zbiorów Zakładu
Architektury Polskiej 
Politechniki
Warszawskiej, fot. 
Kazimierz Broniewski)

poselstwo do Konstantynopola, które przekształciło 
w pokój rozejm zawarty w toku zmagań polsko-turec
kich pod Chocimiem. Od początku, aż do powrotu do 
Końskowoli towarzyszył mu w podróży sekretarz, a za
razem wybitny poeta doby sarmackiej - Samuel ze 
Skrzypny Twardowski, autor Przeważnej legacyi opisu
jącej perypetie misji Zbaraskiego. Z końskowolską sie
dzibą Tęczyńskich związany był też inny poeta baroku - 
Łukasz Opaliński, właściciel miasta w połowie XVII w., 
z którym łączyć należy odbudowę rezydencji podjętą po 
zniszczeniach szwedzkiego „potopu”. Również w XVIII 
i XIX w. z budynkiem dawnego murowanego dworu - 
wówczas już rezydencją plebanów - związały swe losy 
znaczące postacie. W 1785 r. z inicjatywy Czartoryskich 
proboszczem w Końskowoli został Grzegorz Piramo
wicz - człowiek oświecenia, zasłużony pedagog, dzia
łacz Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych i współpra
cownik Komisji Edukacji Narodowej. Z kolei przez 
dwadzieścia lat od 1801 r. tę samą funkcję piastował 
w miasteczku znany literat - dramatopisarz Franciszek 
Zabłocki. Jest więc Końskowola miejscowością szcze
gólną, bogatą w cenne i interesujące dzieła sztuki. Jest 
miejscem, w którym krzyżowały się losy wybitnych ro
daków. Jest wreszcie, tak jak tutejsza plebania, miejsco
wością nie do końca odkrytą i tajemniczą, ale niewątpli
wie wartą poznania.

Przemysław Pytlak 
Adam Soćko

__
_
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Wokół empory

N
a marginesie ciekawego odkrycia renesansowego dwo
ru możnowładczego w Końskowoli i sugerowanych je
go związków przestrzennych i funkcjonalnych z pobli
skim kościołem szpitalnym, pozwalam sobie, tytułem komen

tarza, dorzucić garść uwag tego zagadnienia dotyczących.
Szpital średniowieczny - to rodzaj przytułku, w którym 

schronienie i opiekę znajdowała nie tylko choroba, ale też 
starość, bezdomność i wszelkie ubóstwo. Miały więc szpita
le przeważnie charakter na poły lub całkowicie religijnych 
fundacji, a ich zadaniem była dbałość tyleż o zdrowie duszy, 
co ciała. W wielu miastach od średniowiecza istniały, prowa
dzone często przez zakonników, prepozytury szpitalne z ka
plicami. Szpitale takie sytuowane były przeważnie na przed
mieściach przy traktach wylotowych, by umożliwić spóźnio
nym podróżnym, zastającym zamkniętą bramę miejską, do
czekanie świtu, a pewnie też i po to, aby chorzy w tych za
grożonych pomorami czasach trzymali się z dala od miejskiej 
społeczności. Przy wiejskich parafiach często utrzymywano 
z jałmużny domek dla ubogich, służących także pomocą przy 
kościele. W Winnicy kolo Pułtuska, jak z dumą podaje pro
boszcz w tekście wizytacji: „izby w nim cztery, komin muro
wany w środku, w każdej izbie dwa okna, do każdego okien
nice na zawiasach żelaznych. Słowem ze wszystkiemi jest wy
godami”, a w Radzyminie „szpitala żadnego nie ma, z fundu
szu jest jednak budynek, w którym do posługi kościelnej dzia
dowie siedzą i z samej tylko jałmużny żyją”. Znajdowały się 
przy nich czasem kościółki, zwykle pod wezwaniem św. Du
cha. Pobożne fundacje książęce lub mieszczańskie z reguły 
nie wystarczały na utrzymanie samodzielnej świątyni, przeto 
szybko popadały w zaniedbanie i ruinę, której nie zapobie
gały sporadyczne legaty na naprawę. Większość z nich była 
drewniana, jednak i pamięć o kościółkach murowanych 
przetrwała, choć czasem już tylko w zapisach wizytacyjnych.

Zakrystie, będące obowiązkowym elementem najmniej
szej nawet świątyni, znajdowały się na ogół przy północnej 
ścianie prezbiterium. Bywały jednoprzestrzenne lub wydzie
lano od zachodu małe pomieszczenie skarbczyka, z reguły 
sklepione, dla ochrony służących liturgii cennych paramen
tów przed ogniem, miewały też czasem piętro, dostępne 
schodkami w grubości muru i otwarte na prezbiterium nie
wielkim okienkiem. Pomieszczenie takie, określane na ogół 
przez badaczy jako „loża kolatorska”, było rodzajem empo
ry, pełniło jednak, jak wynika z relacji wizytatorów, bardzo 
różne funkcje: przy większej liczbie kleru - kapitularza kano
nickiego czy mansjonarskiego lub oratorium konwentu za
konnic rezydujących przy parafii, zaś w świątyniach wiej
skich - skarbca, biblioteki, składzika, a nawet mieszkania za
krystiana. Nie znamy natomiast przekazów, które mówiłyby 
o „loży możnowładczej”. Miejsce lokalnego właściciela 
ziemskiego podczas nabożeństw znajdowało się w kościele 
parafialnym, zaś wyznaczone było położeniem ławy kolator- 
skiej i grobowca fundatora. Umieszczano je w prezbiterium 
lub w kaplicy kolatorskiej, a nie nad zakrystią. Płocki synod 
diecezjalny w 1510 r. zwraca uwagę, by ze względu na brak 
miejsca w prezbiterium, nikt inny, prócz patronów i kolato
rów, nie posiadał tam swoich ławek.

Nie stwierdzono, jak dotychczas, żadnego uchwytnego 
śladu drewnianego „pomostu” prowadzącego z piętra pań
skiego dworu do pobliskiego kościoła. Ich istnienie sugero
wały badaczom portaliki w wieżach czy piętrach nad zakry
stiami, wychodzące w przestrzeń na wysokości pierwszego 
piętra. Poszukiwanie jednak ikonograficznych czy archeolo
gicznych śladów takich „pomostów” (np. w Kościelcu Kol
skim) nie dało rezultatów. Pozostaje przyjąć, że były one z re
guły dostępne drewnianymi schodami (lub nawet drabiną) 
z przykościelnego cmentarza i umożliwiały dzwonnikowi 
niezależny (a niezbędny kilkakrotnie w ciągu dnia) dostęp do 
sygnaturki nad lukiem tęczowym lub w wieży zachodniej, 
bez otwierania kościoła. Takie rozwiązanie było oczywiście 
konieczne tylko wówczas, gdy nie było oddzielnej dzwonni
cy stojącej obok kościoła.

Sugestia, że właściciel ziemski w fundowanym lub utrzy
mywanym przez siebie kościele nie zajmował honorowego 
miejsca w pobliżu ołtarza, lecz ukrywał się na trudno dostęp
nym pięterku nad zakrystią, jest prawdopodobnie wynikiem 
przyjmowania za dobrą monetę badań nad funkcjonowa
niem średniowiecznego kościoła w Europie Środkowej, za
początkowanych i prowadzonych w XIX w. przez niemiec
kich historyków sztuki. Przemożna wizja świątyń protestanc
kich z licznymi emporami, także nad zakrystią, zdominowa
ła również analizy funkcjonowania kościołów katolickich. 
W kościele protestanckim empory zapewniały skoncentro
wanie przestrzeni wnętrz, lepszą słyszalność kazań i wspól
nego śpiewu. Posiadanie stałego (płatnego) miejsca miało też 
znaczenie prestiżowe i zapewniało kościołowi stały dochód. 
Należy jednak pamiętać, że nabożeństwo protestanckie nie 
wymagało bezpośredniego, fizycznego kontaktu pomiędzy 
wiernymi a prowadzącym modlitwy pastorem, natomiast ka
tolicka liturgia Mszy Świętej kontaktu tego wymagała, 
zwłaszcza przy udzielaniu komunii oraz wymianie „pocałun
ku pokoju”. Ceremonia ta polegała wówczas na podawaniu 
sobie z rąk do rąk małego krucyfiksu, zwanego pacyfikałem, 
często z relikwiarzykiem, na którym wierni składali pocału
nek. W braku pacyfikału podawano sobie w pocałunku po
koju lub na zakończenie mszy patenę, na której obrzeżu gra
werowany był mały krzyżyk. Jako pierwszy z rąk kapłana 
otrzymywał pacyfikał kolator, czyli z zasady miejscowy wła
ściciel ziemski, który po ucałowaniu podawał go dalej. Jako 
niewłaściwą sytuację szesnastowieczne zalecenia biskupów 
opisują ustawianie stalli kolatorskiej w nawie kościoła, gdy 
do pocałunku pokoju „kapłan kolatora po kościele szukać 
musi”. Pan feudalny ukryty w swej „loży” na piętrze nad za
krystią byłby wyłączony z tych wszystkich rytuałów, a więc 
wyłączony z biorącej udział w nabożeństwie społeczności 
wiernych, w której należało mu się pierwsze miejsce.

Funkcjonowanie średniowiecznego i nowożytnego wiej
skiego kościoła parafialnego - duchowego centrum całej 
okolicy, było przedmiotem wnikliwych rozważań ojca Pawła 
Sczanieckiego z Tyńca (Służba Boża w dawnej Polsce, seria 
1 i 2, Poznań 1962 i 1966). Wiele nieporozumień i fałszy
wych koncepcji dotyczących miejsca pana feudalnego 
w świątyni rozwiał prof. Andrzej Tomaszewski (Romańskie
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Elewacja boczna kościoła parafialnego w Zakroczymiu - drewniane 
schody prowadzą do pomieszczenia, zwanego dawniej skarbczykiem, 
później wykorzystywanego na mieszkanie organisty; fotografia archiwalna 
Józefa P. Dziekońskiego (1892 r.)

(fot. ze zbiorów Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej)

kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech 
i Węgier, Wroclaw 1974), jednak wizja wiejskiego kościoła 
jako sali teatralnej, w której wytworne towarzystwo, rozpar
te w loży ponad głowami pospólstwa z parteru, obserwuje li
turgiczne przedstawienie, nadal pokutuje w licznych, rów
nież naukowych opracowaniach. Ta wizja pomija całkowicie 
rzeczywistą strukturę feudalnego społeczeństwa oraz szczerą 
pobożność ludzi tamtych czasów, uczestniczących w liturgii 
Ofiary.

Jeśli zatem owe pomieszczenia nie były „lożami”, to cze
mu w praktyce mogły służyć? W dużych, wielonawowych 
świątyniach spotykamy tam kaplice, dostępne schodami 

z wnętrza kościoła (Biecz, Gostyń, dominikanie w Krako
wie). Powiązanie pięter nad zakrystiami z liturgiczną funkcją 
kościoła, ze względu na konsekwentne stosowanie symbo
licznych choćby okienek do prezbiterium, zdaje się nie ule
gać wątpliwości, jednak w praktyce funkcjonowania kościo
łów parafialnych, a tym bardziej filialnych czy szpitalnych, 
takie górne oratoria okazywały się całkowicie zbędne. Zapis 
wizytacyjny dotyczący kościoła w Parysewie w 1667 r. poda- 
je: „kaplica była nad zakrystią murowana, sklepiona, sed ab 
antiąuo desolata”. Tam, gdzie w większych obiektach funk
cjonowała w prezbiterium empora dla zgromadzenia kano
ników (kolegiaty w Warszawie czy Pułtusku), miała ona for
mę drewnianego balkonu, dostępnego z owego piętra nad 
zakrystią. Samo piętro natomiast nie dało się w żadnym wy
padku powiązać czy to z funkcją kaplicy (brak choćby jedne
go przykładu ołtarza lub malowidła religijnego), czy też 
miejsca przebywania kolatora (brak ław kolatorskich czy do
tyczących fundatora lub kolatora malowideł heraldycznych). 
Pomocą nie służą też wejścia na schody, prowadzące już to 
z nawy kościelnej, a więc dostępne dla świeckich, bez prze
chodzenia przez prezbiterium i,zakrystię, już to z samej za
krystii czy skarbczyka, a więc przeciwnie - dostępne jedynie 
dla kleru. Wydaje się, że w kategoriach racjonalistycznych 
odpowiedź na pytanie o zamierzoną funkcję pomieszczeń 
nad zakrystiami nie jest w ogóle możliwa. Budowano je, bo 
zgodnie z przestrzeganym modelem powinny tam być, zaś 
ich wykorzystanie zależało od zaistniałych potrzeb. Przykła
dem może tu być parafialny kościół w Zakroczymiu, gdzie 
„mała izdebka z dwoma oknami” nad zakrystią, dostępna 
z przedsionka (skarbczyka) przy zakrystii i określana w daw
nych wizytacjach jako skarbczyk, pełniła również funkcję 
salki szkolnej, potem, uzyskawszy wejście od zewnątrz drew
nianymi schodami, służyła za mieszkanie organisty, księdza 
administratora, a w końcu, w latach międzywojennych, jako 
sala parafialna i biblioteka.

Robert M. Kunkel

Spotkanie z książką
DZIEJE SZTUKI POLSKIEJ

po czasy współczesne, od okresu, gdy sztuka dopełniała ceremo
niał liturgiczny, wspierała autorytet władców, służyła zamożnym 
warstwom społeczeństwa, do czasu jej szerokiego rozpowszech

nienia. Wszystkie poruszone tu zagadnienia przed
stawione zostały w przystępny, popularyzatorski 
sposób. Autorzy książki uwypuklili odrębność i in
dywidualność polskiej sztuki, analizując jednocze
śnie wpływ, jaki wywarta na nią twórczość świato
wych artystów.

Publikacja, opatrzona szczegółowym indek
sem i bibliografią, zilustrowana została ponad ty
siącem zdjęć. Dzięki starannemu opracowaniu 
graficznemu znajdują się przy tekstach, których 
dotyczą, co umożliwia konfrontację opisów z kon
kretnymi dziełami i obiektami.

Książkę można kupić w większych księgar
niach na terenie kraju i w Wydawnictwie Kluszczyń
ski (30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, tel. 0-12 
421-22-28, e-mail: biuro@kluszczynski.com.pl, 
księgarnia internetowa: www.kluszczynski.com.pl). 
(ek)

Krakowskie Wydawnictwo Kluszczyński, założone w 1991 r., 
specjalizuje się w publikacjach promujących polskie dziedzic
two kulturowe. Jedną z książek, które ukazały się ostatnio nakła

dem wydawnictwa jest publikacja Dzieje sztuki pol
skiej, prezentująca dorobek polskich artystów, dzia
łających na terenie naszego kraju. Na 680 stronach 
zawarta została synteza narodowej sztuki, ujęta 
w pięciu rozdziałach. Rozpoczyna ją najbardziej ob
szerny rozdział - przedstawienie polskiego malar
stwa przygotowane przez Stefanię Krzysztofowicz- 
-Kozakowską i Franciszka Stolota. W kolejnej części 
ci sami autorzy opisują historię polskiej grafiki. Dzie
je architektury polskiej poznajemy dzięki tekstom 
Roberta M. Kunkla, Jerzego Żmudzińskiego, Rafała 
Nestorowa, Romana Marcinka, Andrzeja Siwka, 
Aleksandra Bóhma i Wojciecha Kosińskiego. Histo
rię polskiej rzeźby przybliżają Franciszek Stolot 
i Piotr Krasny, a o polskim rzemiośle piszą Stefania 
Krzysztofowicz-Kozakowska i Franciszek Stolot. 
Książka ukazuje całe bogactwo kierunków, wyda
rzeń i problemów, występujące od średniowiecza 

Dzieje sztuki polskiej
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Pionier warszawskiej

galwanoplastyki
WOJCIECH PRZYBYSZEWSKI

atem ubiegłego roku w siedzibie Muzeum Ziemi 
Lubuskiej w Zielonej Górze można było zobaczyć 
niezwykły eksponat - płaskorzeźbę w drewnie, 

wykonaną według obrazu Jana Matejki „Bitwa pod 
Grunwaldem”, w 1/3 oryginału. Autor pracy - Jan Papi
na, rzeźbiarz amator - planuje wykonanie w podobny 
sposób także dużej „Bitwy pod Grunwaldem”. Ma ona 
być gotowa w 2010 r. na jubileusz sześćsetlecia słynnego 
wydarzenia. Przed nim bodaj tylko dwaj rzeźbiarze - 
Ewaryst Zbąski i Leopold Goździejewski - zdobyli się na 
odwagę skopiowania dzieła mistrza Jana. Ewaryst Zbą
ski zrobił to pierwszy. Jego pracy nikt jednak dotąd nie 
opisał, być może dlatego, że artysta wykonał ją w pogar
dzanej przez znawców technice.

Praca późniejsza - wzorowana na słynnym obrazie 
Jana Matejki, odlana w brązie miniaturowa płasko
rzeźba - jest dziełem mało znanego warszawskiego gra- 
wera, medaliera i rysownika Leopolda Goździejew- 
skiego. Wykonana została w 1910 r., z okazji jubile
uszu pięćsetlecia bitwy pod Grunwaldem, a prezento
wany tu egzemplarz pochodzi ze zbiorów Muzeum Lu
belskiego. Stanowi on niezwykle rzadką i cenną pa
miątkę, ponieważ jubileusz obchodzono wtedy 
„skromnie - jak warunki na to pozwalają”, medale wy

biły tylko dwa Komitety Organizacyjne (w Krakowie 
i Warszawie), a o plakietce Goździejewskiego niemal 
już zapomniano.

Zanim powiemy o pracy Zbąskiego, trzeba wyjaśnić, 
że galwanoplastyka - to metoda elektrotechnicznego 
wytwarzania cienkich powłok metalowych na po
wierzchni negatywowych odlewów woskowych, steary
nowych, klejowych, kauczukowych lub gipsowych, wy
konywanych z oryginalnych płaskorzeźbionych lub peł- 
noplastycznych modeli. Opracowana w pierwszej poło
wie XIX w. miała wywołać rewolucję nie tylko w sztu
kach pięknych i rzemiośle artystycznym, ale także 
w drukarstwie i poligrafii, a nawet w przemyśle ciężkim.

Pierwszej publicznej prezentacji takich powłok do
konał w 1838 r. uznawany za ojca galwanotechniki, 
rosyjski fizyk i elektrotechnik pochodzenia niemiec
kiego Moritz Hermann Jacobi (1801-1874). Osiągnię
cie naukowca praktycznie wykorzystali bracia Georg 
i Henry Elkingtonowie, którzy już dwa lata wcześniej 
w swojej fabryce w Anglii przeszli ze złocenia i sre
brzenia metalowych przedmiotów w ogniu na tańsze 
i pozbawione ryzyka zatrucia się oparami rtęci pozła
canie i posrebrzanie elektrolityczne, ale dopiero na 
początku lat czterdziestych XIX w. zaczęli masowo 
wykonywać tą metodą powłoki metalowe. Wynalazek 
w błyskawicznym tempie rozpowszechnił się zarówno 
w Europie, jak i Ameryce. Główną zaś siłą napędową 
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1. Ewaryst Zbąski, „Bitwa pod Grunwaldem” wedtug Jana Matejki, 
ok. 1880 r., galwanoplastyka, własność prywatna
2. Leopold Goździejewski, „Bitwa pod Grunwaldem” według Jana 
Matejki, 1910 r., brąz, odlew, w zbiorach Muzeum Lubelskiego
w Lublinie

rozwoju nowej technologii 
stała się nie tylko wizja szyb
kiej i taniej multiplikacji me
dali, plakietek metalowych 
oraz najróżniejszych wyrobów 
z dziedziny rzemiosła arty
stycznego, ale także niezwykle 
istotna dla przemysłu poligra
ficznego możliwość galwano- 
technicznego utwardzania po
wierzchni czcionek drukar
skich oraz uzyskiwania meta
lowych powłok z matryc drze
worytniczych.

O nadziejach związanych 
z galwanoplastyką przy okazji 
wystawy światowej w Paryżu w 1855 r. pisał na ła
mach „Dziennika Warszawskiego” absolwent Szkoły 
Sztuk Pięknych w Warszawie, krytyk sztuki i publicy
sta Władysław Wieczorkowski (1833-1857): „[...] 
z powodu wystawy płodów galwano-plastycznych 
obiecują nam zaniechać pobijania spodu okrętów bla
chą, która długo wytrzymać nie może, bo się niedo- 
kwasi, lecz okręt zanurzą w stosownie przyrządzonym 
bassenie, gdzie sama elektryczność pobije go metalem. 
Cudów w przyszłości spodziewać się możemy od tego 
nowego przemysłu galwano-plastyki!” (nr 335 z 17 
grudnia 1855 r., s. 1). Dziś wiemy już, że aż takich 
cudów nie było. Zapewne jednak w tym samym cza
sie podobnie do Wieczorkowskiego myślał też o gal- 
wanoplastyce niewiele od niego starszy, urodzony 
w 1824 r. w Krotoszynie, Ewaryst Zbąski - przyszły 
rzeźbiarz i właściciel pierwszego w Warszawie zakła
du galwanoplastycznego, a wtedy jeszcze niespełnio
ny w swoim zawodzie referendariusz Sądu Apelacyj
nego w Poznaniu, który „z powodu zbyt wielkiego 
naówczas napływu kandydatów [na wyższe stopnie 
w karierze prawniczej] podał się do uwolnienia, aby 
w zawodzie artystycznym, do którego posiadał zdol
ności i od lat najmłodszych czul niepohamowany po
ciąg, szukać egzystencyi zapewniającej mu byt i sła
wę” (Julian Heppen, Ewaryst Zbąski, „Echo Muzycz
ne, Teatralne i Artystyczne”, nr 48 z 28 listopada 
1891 r., s. 609).

Początki kariery artystycznej Ewarysta Zbąskiego 
są niejasne. Według jednych źródeł, po ukończeniu 
warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych kształcił się on 
w akademii drezdeńskiej, gdzie otrzymał złoty medal 
(„Kurier Warszawski”, nr 252 z 31 sierpnia 1891; 
„Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, nr 39 z 26 
września 1891). Według innych - „udał się [...] do 
Wiednia i ukończywszy studya rzeźbiarskie w tamtej
szej Akademii sztuk pięknych, pod profesorem Zum- 
busch’em, w r 1860 przyjechał do Warszawy, gdzie od
tąd stale zamieszkał” (J. Heppen, tamże). Na listach 
uczniów warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych Zbąskie
go jednak nie ma, a pomimo budzących zaufanie 
szczegółowych informacji na temat jego dzieciństwa 
i lat młodzieńczych, zawartych w opublikowanym

JANA PAPINY „BITWA POD GRUNWALDEM”

Jan Papina - rzeźbiarz amator - swoją przygodę z rzeźbą w drewnie rozpo
czął stosunkowo niedawno. Jest autorem m.in. tryptyku „Ostatnia Wiecze
rza" w kościele w Chynowie kolo Zielonej Góry, płaskorzeźby „Aleja dębowa", 

wykonanej z okazji 80-lecia Lasów Państwowych oraz wielu mniejszych prac. 
O wykonaniu płaskorzeźby inspirowanej „Bitwą pod Grunwaldem" Jana Matej
ki twórca myślał od dawna, ale kiedy ponad rok temu w swoim garażu rozpo
czął nad nią pracę, tylko najbliżsi wierzyli w możliwość jej ukończenia. Z cza
sem, gdy z płaskich bloków drewna powoli zaczął wyłaniać się świat Matejkow- 
skich wizji, niedowierzanie obserwatorów zamieniało się w głębokie zaintereso
wanie, a podziw dla wytrwałości i pasji autora skłaniał również do materialnego 
wsparcia tego niezwykłego pomysłu.

Prezentowana latem ubiegłego roku w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze wersja płaskorzeźby „Bitwa pod Grunwaldem” ukończona została 12 
czerwca 2004 r. Praca, wykonana w skali 1:3 w stosunku do oryginału, ma wy
miary 1,65 x 4,05 m i z oczywistych powodów nie ukazuje wszystkich detali 
dzieła Matejki. Jest ona jednak równie dynamiczna, pełna wigoru i napięcia. To 
swoista próba generalna przed wykonaniem płaskorzeźby o wymiarach zgod
nych z oryginałem. Marzeniem Jana Papiny jest bowiem wykonanie takiej wła
śnie (4,5 x 10 m) rzeźbiarskiej wersji „Bitwy pod Grunwaldem" Jana Matejki. 
A że nie są to tylko marzenia, najlepiej świadczy fakt, iż od roku w jednym 
z miejscowych tartaków sezonowane jest 60 m3 lipowego drewna, które po wy
suszeniu w specjalnych piecach i obróbce oraz sklejeniu w jednolite kloce sta
nowić będzie blok o wymiarach 4,7 x 10,2 x 0,5 m i wadze około 20 ton. W nim 
twórca planuje wykonywać swoją dużą „Bitwę pod Grunwaldem".

Płaskorzeźba ma być gotowa w 2010 r. - na obchody 600. rocznicy jednej 
z najważniejszych bitew średniowiecznej Europy. By dotrzymać tego terminu 
już teraz Muzeum Etnograficzne w Ochli kolo Zielonej Góry wydzieliło dla twór
cy specjalne pomieszczenie, w którym odwiedzający skansen będą mogli ob
serwować rzeźbiarza podczas pracy. Jan Papina uzyskał również zapewnienie 
władz Zielonej Góry o pomocy w realizacji swego zamierzenia. Po zakończeniu 
prac płaskorzeźba pozostanie na stałe w tym mieście. Gdzie będzie ekspono
wana - jeszcze nie zdecydowano.
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3.4. Ewaryst Zbąski, „Popiersie doktora Jana Bącewicza”
- na nagrobku rodzinnym na Powązkach w Warszawie, kopia (3) 
i w zbiorach Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, oryginał (4)

w związku ze śmiercią rzeźbiarza we wrześniu 1891 r. 
artykule Juliana Heppena, oraz zapewnienia, że „no
tatki nasze przydać się mogą dla przyszłego biografa lu
dzi, poświęcających się u nas sztukom pięknym”, wia
domość o studiach w Wiedniu u słynnego profesora 
Kaspara Zumbuscha (1830-1915) wydaje się niewia
rygodna. Pozostaje więc Drezno, a później Wiedeń 
(tyle tylko, że nie jego akademia). Pod koniec lat pięć
dziesiątych XIX w. Ewaryst Zbąski być może rzeczy
wiście krótko przebywał w Wiedniu w celu zaznajo
mienia się w którymś z tamtejszych zakładów z nie
znaną u nas techniką galwanoplastyki. Nie uczył się 
jednak w Akademii Sztuk Pięknych u Zumbuscha, 
u którego dopiero w latach osiemdziesiątych i dzie
więćdziesiątych XIX w. studiowało wielu Polaków 
(m.in. Roman Lewandowski, Tomasz Dykas i Piotr 
Wojtowicz). W czasach, o których mowa, Zumbusch 
sam pobierał jeszcze nauki, uzupełniając w Rzymie 
studia z antyku, z całą pewnością więc nauczycielem 
akademickim być nie mógł.

O pobycie Zbąskiego w Wiedniu pisał, jak zawsze 
dobrze poinformowany, „Kurier Warszawski” (zacho
wana oryginalna pisownia): „[Po powrocie do kraju 
w 1860 r. Ewaryst Zbąski] obok swej pracowni rzeź
biarskiej na Lesznie pod nr 663/4, urządził laborator- 
jum galwanoplastyczno-artystyczne, na wzór znanego 
zakładu galwanoplastycznego w Wiedniu, w którym się 
w tej gałęzi wykształcił. Zwiedziwszy prócz tego najcel
niejsze zakłady zagraniczne podobnego rodzaju i wta
jemniczywszy się w najnowsze w sztuce tej odkrycia 
i ulepszenia, oraz zaopatrzony znaczną ilością modeli, 
wykonywa on: wszelkiego rodzaju rzeźby, czy to po
dług danych, czy też przez niego samego wyrabianych 
modeli, z miedzi, srebra lub złota galwanicznego, mia
nowicie figury, biusty, medaljony, oraz wazony, puha- 

ry, kielichy i wszelkie tym podobne przedmioty, mają
ce nosić na sobie pewną cechę artystyczności; kopje 
medali i numizmatów; kopje stępli i pieczęci; płyty 
i walce drukarskie dla fabrykantów kartunu, ceraty, 
skóry amerykańskiej i obić papierowych; stępie dla in
troligatorów i drukarzy; ozdoby do wyrobów introliga
torskich; formy dla fabrykantów ram złoconych, do 
prasowania szklą w hutach, do odlewania czcionek, 
formy dla fabrykantów kwiatów i liści sztucznych, dla 
cukierników; wszelkie pokrywanie miedzią, mosią
dzem, srebrem, złotem, platyną i.t.d. Nader ważny i in
teresowny oddział tego laboratorjum stanowi elektro- 
typja, czyli tworzenie typów drukarskich sposobem gal- 
wanoplastycznym, które już to mają w pewnej mierze 
zastąpić tak drogie dotychczas drzeworyty, już też ko- 
pjowane najsubtelniej sposobem galwanicznym 
z kosztownych płyt miedziorytniczych lub stalorytni- 
czych, tracących jak wiadomo przez częste odbijanie 
wiele na swej wartości artystycznej i czystości rysunku, 
podają możliwość odbijania dowolnej liczby exempla- 
rzy z pierwotną dokładnością; prócz tego uskutecznia 
się galwanokaustyka czyli kwaszenie galwaniczne płyt 
miedziorytniczych, cynkotypja i tworzenie galwaniczne 
polerowanych płyt miedzianych dla sztycharzy” 
(nr 107 z 12 kwietnia 1860 r., s. 594-595).

Z przypominającego anons reklamowy artykułu 
wynika więc, że firma Ewarysta Zbąskiego miała plany 
zakrojone na szeroką skalę, klienta zaś szukała zarów
no wśród indywidualnych odbiorców, jak i fabrykan
tów, rzemieślników, drukarzy, wydawców i typogra- 
fów. Po przeszło roku sprawozdawca „Kuriera War
szawskiego” zdał kolejną relację z osiągnięć ambitnego 
artysty: „W tych dniach [w pracowni Ewarysta Zbą
skiego] widzieliśmy [...] pomiędzy innemi wyrobami 
także klisze z miedzi galwanicznej, czyli stereotypy 
z drzeworytów, używane wtedy, kiedy zbyt wielka ilość 
exemplarzy pewnego rysunku ma być odbita, którejby 
sam drzeworyt nie wytrzymał. Odznaczają się one 
trwałością prawie nie do zużycia, zwłaszcza, że są pod
lewane cyną, i nadzwyczajną wyrazistością rysunku, 
w czem bez porównania przewyższają stereotypy z me
talu drukarskiego odlewane, nie różniące się w cenie 
zbyt wiele od nich. Uważamy - pisze w zakończeniu 
autor artykułu - stosownem zwrócić uwagę Panów Ty- 
pografów i właścicieli fabryk odbijających rok rocznie 
wielką ilość winiet i etykiet na tę gałąź sztuki galwano- 
plastycznej przez P Zbąskiego Krajowi naszemu przy
swojoną” („Kurier Warszawski”, nr 142 z 14 czerwca 
1861 r., s. 703).

Niewątpliwie i dla pozostałych swoich wyrobów 
galwanoplastycznych Ewaryst Zbąski poszukiwał zby
tu. Wykonana tą techniką plakietka z płaskorzeźbą 
„Bitwy pod Grunwaldem” według Jana Matejki (po
włoka miedziana, srebrzona, wymiary plakietki 127 X 
280 mm, sygnowana z lewej, na dole: „Zbąski”) po
wstała około 1880 r., być może w związku z pierwszą 
prezentacją obrazu w Warszawie (w Pałacu Namiestni
kowskim w 1879 r.). Trafiła ona do pałacu hrabiów 
Rzewuskich w Arcugowie koło Gniezna, obecnie zaś 
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znajduje się w jednej z prywatnych kolekcji na Wybrze
żu. Ale nie jest to jedyny zachowany egzemplarz tej 
pracy. Przed trzema laty o opinię na temat podobnego 
wyrobu, także pochodzącego z prywatnego zbioru, je
go właściciel zwrócił się do Domu Jana Matejki (Od
dział Muzeum Narodowego w Krakowie). Niewyklu
czone zresztą, że takich i innych wyrobów galwanopla- 
stycznych - zwykle pomijanych w naukowych opraco
waniach i niedocenianych - można by odnaleźć w ko
lekcjach muzealnych i w prywatnych domach jeszcze 
więcej. W wypadku spuścizny artystycznej Ewarysta 
Zbąskiego miałoby to szczególne znaczenie, gdyż jedy
ną jego zachowaną do dziś pracą jest rzeźba „Popiersie 
doktora Jana Bącewicza”, której gipsowy model wysta
wił artysta w warszawskiej „Zachęcie” w 1869 r., 
a niewiele później brązowy odlew umieścił we wnęce 
pomnika nagrobnego rodziny Bącewiczów na Powąz
kach. O innych dziełach tego artysty wiemy już tylko 
ze źródeł.

Pierwszą przedstawioną warszawskiej publiczności 
pracą Ewarysta Zbąskiego był pokazany w 1861 r. na 
wystawie w „Zachęcie” model pucharu myśliwskiego 
„sposobem galwano-plastycznym”, z dekoracją inspi
rowaną poematem Mickiewicza Pan Tadeusz. W la
tach następnych w tym samym miejscu wystawiał jesz
cze wielokrotnie, a jego rzeźby z reguły spotykały się 
z dobrym odbiorem. „Jeździec tatarski”, „Druciarz”, 
modele pomników Jana Kochanowskiego i Fryderyka 
Chopina, „Urszulka Kochanowskiego”, „Popiersie 
Mickiewicza”, „Cyryl i Metody”, „Popiersie bankiera 
Jakuba Flotowa” - to tylko niektóre z pokazanych 
tam prac. Niezależnie artysta przyjmował zamówienia 
na rzeźby przeznaczone do kościołów i na cmentarze 
- wykonywał kamienne grobowce, krucyfiksy oraz 
posągi: Chrystusa, Madonn i Aniołów. W końcu 
„utraciwszy zdrowie [...] zniewolony był porzucić za
wód artystyczny i został w 1872 urzędnikiem przy dro
dze żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej” (J. Heppen, 
tamże). Ukochanego zawodu całkowicie jednak nie 
porzucił. W 1881 r. powrócił na chwilę do „Zachęty”,

5. „Kałamarz 
pamiątkowy 
wykonany przez 
Ewarysta Zbąskiego 
na jubileusz 
Antoniego Edwarda 
Odyńca”, 1881, 
heban, ztoto, 
srebro, koral, 
reprodukcja 
drzeworytu 
zamieszczonego 
w „Kłosach”

(ilustracje: 1,3,4 - 
Małgorzata Przybyszewska, 
2 - Piotr Maciuk,

5 - Biblioteka Narodowa 
w Warszawie) 

by po raz ostatni wystawić tam swoje, chyba najbar
dziej podziwiane rzeźbiarskie dzieło - wykonany na 
jubileusz pisarza Antoniego Edwarda Odyńca pamiąt
kowy kałamarz, którego opis oraz rysunki zamiesz
czono w ówczesnej prasie. „Parę tygodni temu - pisał 
sprawozdawca „Tygodnika Ilustrowanego” - sędziwy 
poeta A. E. Odyniec doszedł pięknego wieku lat sie
demdziesięciu siedmiu, którą to chwilę najbliżsi jego 
znajomi i wielbiciele postanowili uczcić stosownym 
obchodem. Panna Jadwiga Łuszczewska (Deotyma), 
najgorętsza wielbicielka talentu i zasług Odyńca, salon 
swój przeznaczyła na miejsce tej milej uroczystości, 
a sprosiwszy szerokie koło uczestników, urządziła istny 
festyn, na którym było wszystko: i deklamacya, i wier
sze ad hoc napisane, i muzyka, i wesołe a serdeczne ży
czenia i wreszcie wręczenie pamiątkowego daru, który 
stanowił bardzo piękny kałamarz, artystycznie wyko
nany z hebanu, złota, srebra i koralu, przez rzeźbiarza 
Zbąskiego” (nr 266 z 29 stycznia 1881 r.). Według za
mieszczonej w „Kłosach” (nr 812 z 8 stycznia 1881 r.) 
relacji Adama Pługa kałamarz ten to „dzieło sztuki 
prawdziwe, wykonane według pomysłu Deotymy 
z modeli p. Zbąskiego, w zakładzie złotniczym p. Jaroc
kiego, oraz stolarskim p. Olsztyńskiego. Składa się on 
z tuku tryumfalnego, czy świątyni o czterech hebano
wych kolumnach, ozdobnych srebrem pozłacanem i ko
ralami, wznoszących się na stopniach również hebano
wych ponad srebrnem popiersiem jubilata, a uwieńczo
nych galeryjką srebrną, złoconą, na której czterech ro
gach stoją cztery srebrne posążki bohaterek dramatów 
jubilata: Izory, Felicyty, Barbary [Radziwiłłówny] 
i Klary Lubomirskiej. Przed tym lukiem po obu stro
nach stopni znajdują się dwie gruppy konne, z których 
jedna przedstawia «Litwina», ścigającego «Brankę», 
a druga Towarzysza Pancernego z «Wesela», porywają
cego swoją kochankę; u stóp zaś biustu jubilata, po 
środku stopni leżą srebrne księgi i takież manuskrypta 
z tytułami dzieł jego, oplecione laurami, a w jednej 
z nich ukrywa się kałamarz. Na górnych fryzach luku ja
śnieje złotem wysadzany w hebanie napis:

Antoniemu Edwardowi Odyńcowi / od przyjaciół 
i wielbicieli / w dowód czci za jego serce i natchnienie / 
ofiarowano w Warszawie 1881 r.”.

Był taki czas, kiedy o Ewaryście Zbąskim mówio
no, że „traktuje sztukę na serjo, i że droga jaką sobie 
zakreślił, doprowadzi go do owych tajemniczych wy
żyn, o których wszyscy marzymy i do których dąży
my” (Faustyn Cengler, Jana Jaworowskiego Kalendarz 
lllustrowany na rok 1871, s. 59). A jednak nadzieje 
i marzenia artysty - pokładane zarówno w realizacji 
zaprojektowanych przez niego pomników, jak 
i w prężnym rozwoju galwanoplastyki, której w War
szawie był pionierem - nie spełniły się. Pomników nie 
było komu fundować, a zapomnianą dziś metodę gal- 
wanoplastycznego otrzymywania powłok metalo
wych zastąpiły nowe, znacznie tańsze i doskonalsze 
technologie.

Wojciech Przybyszewski
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Z kryminalnej kroniki

Uduszony w kolasce
Teatr wojny polsko-szwedzkiej w roku 1659 rozgrywał się 

m.in. na terenach Żmudzi i Kurlandii, a główną w nim rolę 

odegrali - silnie związani z Radziwiłłami - Aleksander Hilary Po- 
tubiński (1626-1679) oraz Samuel Aleksander Komorowski 
(zm.1659), oboźny litewski. Obaj, często wzmiankowani na kar
tach autobiografii Bogusława Radziwiłła i diariusza Stanisława 
Albrychta Radziwiłła, wspierali się wzajemnie, oblegając w lipcu 
i sierpniu tego roku twierdzę Kuldyngę (Goldyngę), główną 
pozycję nieprzyjaciela w centrum Kurlandii. Po rozgromieniu 

przez Komorowskiego 
odsieczy Douglasa 
(10 września) i zmu
szeniu go do wycofa
nia się pod Rygę, 
oboźny litewski wraz 
z marszałkiem dnia 19 
września zdobyli Kul
dyngę, biorąc 1500 
jeńców i 7 dział, Kapi

tulacja twierdzy ułatwiła 
Komorowskiemu dal
sze działania w Kurlan
dii: 15 września opano
wał port Windawę, a 18 
października zamek 
Szkrudy nad Windawą.

Z okazji zwycię
stwa książę Bogusław 
Radziwiłł wyprawił 20 
października 1659 r. 
wielką ucztę na zamku 
w Grabinie, oczywi

ście z udziałem dwóch 
triumfujących wodzów. Polubiński i Komorowski tęgo sobie po
pili (co było w zwyczaju), wszakże dla tego ostatniego ta rado
sna uroczystość zakończyła się tragicznie. Wracając do pol
skiego obozu, byt już dobrze podchmielony, a może i nawet 
spity do nieprzytomności, skoro padt pokotem w kolaskę. Za
pewne nawet nie poczuł, jak długi szal, który nosił, wkręcił się 
w szprychy kola i tak mocno zadzierzgnął mu gardło, że udusił.

Ten niecodzienny wypadek zanotował dość szczegółowo 
Christian Kelch (1657-1710), dziejopis inflancki, a zarazem pa

stor i kaznodzieja, w swojej kronice Lieflandische Historia, wy
danej w Rewlu w 1695 r. Za nim powtórzył fakty Hiob Ludolf 
(1624-1704), niemiecki orientalista, w trzecim tomie obszerne

go i kompilacyjnego dzieła A//geme/ne Schau- Buhne Oder Welt 
(Franckfurt am Mayn 1699-1731), zaopatrując tekst w odnośną 
rycinę autorstwa nieokreślonego artysty. Przedstawia ona - na 
tle silnie sfalowanego krajobrazu, ze sceną batalistyczną po le
wej stronie - ciągniętą przez dwa konie kolaskę, w której leży 
bezwładne, twarzą do dołu, ciało Komorowskiego. Zwisający 
z szyi szal wplątany jest bardzo wyraźnie w szprychy kota. Na 
jednym z koni siedzi sługa, być może niemający pojęcia, że 
wiezie swego pana już nie pijanego, a martwego. Ów miedzio

ryt, bez żadnej sygnatury i podpisu objaśniającego, nie uszedł 

uwagi Karola Estreichera, choć w swojej wiekopomnej Biblio

grafii polskiej określił go jedynie ogólnikowo: „dwaj chłopi litew
scy jadący na wozie”.

Przyjrzyjmy się bliżej Komorowskiemu herbu Dołęga. Moż
na określić go dwoma słowami - zawołany rębajto, gdyż całe 
życie zeszło mu praktycznie na wojnach, kampaniach, bitwach 
i potyczkach. W latach 1633-1634 uczestniczył w kampanii 
smoleńskiej, odznaczając się, jako rotmistrz husarski, pod wo

dzą hetmana Krzysztofa Radziwiłła. Często cytowany w Dyariu- 
szu wojny moskiewskiej: „wszędzie derewnie [...] palii I szable 

[...] nie żałował". Brat 
udział w wojnach ko
zackich; pod Korsu- 
niem (1648) byt praw
dopodobnie rotmi
strzem kozackim. Wy
różnił się zwłaszcza 
ze Stanisławem Mi
chałem Krzyczewskim 
w bitwie pod Lojowem 
nad Dnieprem (1649), 
spiesząc z pomocą 
hetmanowi Januszowi 
Radziwiłłowi w decy
dującym momencie 
walki. Bit się w kam
panii moskiewskiej 

(1654), próbując bez
skutecznie odzyskać 
Witebsk. Od listopada 
1658 r. zaangażował 
się w działania wojen
ne przeciwko Szwe
dom w okolicach Sza- 

wel, gdyż - zbierając rozproszone chorągwie i oddziały litew
skie oraz kurlandzkiego pospolitego ruszenia - na polecenie 
króla Jana Kazimierza podjął się zorganizowania obrony Żmu

dzi. Piął się też wytrwale w hierarchii stanowisk, osiągając 

w 1654 r. urząd obożnego litewskiego. Jego zasługi zostały do
strzeżone i godziwie nagrodzone przez sejm w 1649 r. (przypo
minano je jeszcze w konstytucjach z 1662 i 1667 r.).

Gdyby Samuel Aleksander Komorowski padl na polu bitwy, 
fakt ten zapewne nie wzbudziłby już emocji i nie zasłużyłby na 
baczniejszą uwagę kronikarza. W XVII stuleciu taka śmierć by
ła bowiem rzeczą zwyczajną wobec nieustannych wojen, prze
taczających się przez Rzeczpospolitą i całą Europę. Ale jeśli 
dopadała człowieka podstępnie i znienacka, cicho i niespo
dziewanie, niejako w trakcie jego codziennej egzystencji, wte
dy stawała się godna odnotowania. Zwłaszcza, jeżeli dobry 
i znany wódz ginie uduszony szalem po pijanemu, nawet o tym 
nie wiedząc...

Historia, choć z niewielkimi zmianami, lubi się powtarzać. 
W identyczny sposób w 1927 r. zginęła słynna Isadora Duncan, 
której długi szal wkręcił się w koto jej buicka, wyrzucił na bruk 
i udusił. A różnice? Stało to się błyskawicznie, przy czym tancer

ka oczywiście nie zaglądała do kieliszka.

Hanna Widacka

(grafika w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Zamek w Jazłowcu

M
iasteczko (obecnie wieś) Ja- 
złowiec położone jest 
w woj. tarnopolskim na Po
dolu. Podstawą jego dawnego dobro

bytu była działalność gospodarcza, 
głównie handlowa, Ormian przyby
łych tu z Krymu, usankcjonowana 
przywilejami Jana Jerzego Radziwiłła 
(1615), potwierdzonymi następnie 
przez króla Jana Kazimierza. Praw
dopodobnie jednak początki ich 
obecności w Jazłowcu datować nale
ży już na wiek XIII. Obok dwu ko
ściołów rzymskokatolickich - para
fialnego św. Marii Magdaleny i do
minikanów, były tam też cerkwie i sy
nagogi. Ormianie mieli dwa kościoły, 
a w niektórych domach można jesz
cze dziś dostrzec elementy wystroju 
kamienic ormiańskich. Pod koniec lat 
trzydziestych XX w. Jazłowiec liczył 
blisko 3 tys. mieszkańców; dziś 
mieszka tu niespełna tysiąc osób.

Historia Jazłowca sięga XII w., na
tomiast początki zamku wiążą się 
z działalnością ruskich Koriatowiczów 
i budową tu na początku XIV w. nie
wielkiego założenia z wieżą. Po włą
czeniu w 1430 r. części Podola do Pol
ski Jazłowiec wraz z przyległymi miej
scowościami przeszedł w ręce Buczac
kich, którzy osiadłszy tu przybrali na
zwisko Jazłowieckich. Ród ten osią
gnął liczne zaszczyty i godności. Jego

przedstawiciele brali udział w wielu 
bitwach i piastowali ważne urzędy. 
Dokonali również korzystnych zmian 
w rozbudowie miasta i zamku. Po 
śmierci w 1607 r. ostatniego z rodu - 
Hieronima Jazłowieckiego - dobra ja- 
złowieckie wraz z zamkiem przejęli 
Radziwiłłowie. Nie byli oni jednak za
interesowani odległymi od ich siedzi
by włościami na Podolu, toteż miasto 
i zamek w Jazłowcu przeszły wkrótce 
w ręce potomków Jazłowieckich - 
Czuryłów, Wolskich i Boguszów, a na
stępnie Stadnickich i Odrzywolskich, 
co spowodowało nie tylko podziały

1. Widok założenia zamkowego od bramy 
wjazdowej (południowej), na drugim planie 
- skrzydło zamku dolnego - pałacu
2. Fragment wieży z bramą wjazdową
i portalem z herbami Jazłowieckich
3. Brama wjazdowa wieży od strony 
dziedzińca wewnętrznego

majątku, w tym także zamku, oraz 
związane z nimi przebudowy, lecz 
również nieporozumienia rodzinne. 
Położyła im kres Anna Odrzywolska, 
starościna winnicka, która, wykupiw
szy udziały, sprzedała w 1644 r. za
mek hetmanowi wielkiemu koronne
mu, Stanisławowi Koniecpolskiemu. 
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Po jego śmierci syn Aleksander, woje
woda sieradzki, rozbudował umocnie
nia zamku i miasta, dzięki czemu, jako 
jedne z niewielu na Podolu, wytrzy
mały oblężenie wojsk kozackich 
w 1648 r. oraz Turków. Jednak 
w 1676 r. Jazłowiec dostał się w ręce 
tureckie w wyniku najazdu sułtana 
Mahometa IV Nastąpiło wówczas 
niemal całkowite zniszczenie miasta, 
a zamek obsadzony został silną, turec
ką załogą. Zwycięstwo wiedeńskie nie 
wpłynęło na zmianę tego stanu rzeczy, 
dopiero w 1684 r. Jan III Sobieski 
podjął wyprawę na Jazłowiec. Po 
krótkim ostrzale artyleryjskim i zało
żeniu min pod dolne umocnienia za
łoga turecka poddała zamek królowi 
w obecności królowej i dworu. 
Zmniejszyła się wówczas strategiczna 
rola zamku jazłowieckiego i jego zna
czenie obronne, m.in. w związku z od
zyskaniem Kamieńca Podolskiego 
i odsunięciem tym samym zagrożenia 
tureckiego. Po śmierci Aleksandra Ko
niecpolskiego zamek uległ zaniedba
niu. Nie powróciło do dawnej świet
ności także samo miasto.

Następca Aleksandra, Jan Koniec
polski, wprowadził do Jazłowca zakon 
paulinów. Po jego bezpotomnej śmierci 
w 1720 r. zamek odziedziczyli bracia - 
Franciszek i Aleksander Walewscy, 
a następnie krewny, również Aleksan
der Walewski, miecznik sieradzki, któ
ry niebawem sprzedał zamek Jerzemu 
Aleksandrowi Lubomirskiemu, oboź- 
nemu koronnemu. Ten jednak, zanie
dbawszy zarówno miasto, jak i zamek, 
sprzedał je w 1746 r. ojcu przyszłego 
króla, Stanisławowi Poniatowskiemu, 
który rozbudował i ozdobił zamek dol
ny, tj. pałac, wzniesiony w 1658 r. 
przez Aleksandra Koniecpolskiego.

W 1762 r. Jazłowiec otrzymał Sta
nisław August Poniatowski, a w roku 
1777 przeszedł on w ręce Potockich. 
Tu właśnie przygotowywana była 
konfederacja targowicka. Potoccy po 
pierwszym rozbiorze Polski stracili 
swe dobra, zamek znalazł się w rękach 
ich pełnomocnika, a następnie 
w 1811 r. jego córki, zamężnej z Bła- 
żowskim (do rodziny Błażowskich na
leżały też sąsiednie wsie - Nowosiół- 
ka, Duliby i Browary, które w 1919 r. 
stały się znane z walk polsko-ukraiń
skich, zakończonych m.in. zdobyciem 
Jazłowca przez 14. pułk ułanów, na

zwany później jazłowieckim). Krzysz
tof Błażowski w 1841 r. przejął też 
miasto Jazłowiec. Koszty utrzymania 
podupadłego miasta oraz popadają
cych w coraz większą ruinę zamku 
i pałacu przekraczały możliwości wła
ścicieli średniej wielkości dóbr. Toteż 
dobrym wyjściem dla Błażowskich 
oraz dla Zgromadzenia Sióstr Niepo- 
kalanek, których przełożona i współ
założycielka Marcelina Darowska po
szukiwała miejsca na osiedlenie się, 
założenie klasztoru oraz rozpoczęcie 
działalności dydaktyczno-pedagogicz- 
nej, było przekazanie w 1862 r. Zgro
madzeniu całości założenia zamkowe
go. Dzięki funduszom posażnym Mar
celiny Darowskiej oraz pożyczkom 
pałac został poddany niezbędnemu re
montowi i adaptacjom, i już w 1863 r. 
rozpoczęły działalność klasztor, inter
nat i szkoła. Naprawiono budynki go
spodarcze, założono ogrody i sad (by
ły też winnice!). W 1873 r. zbudowa
ny został w ustronnym miejscu parku 
katakumbowy grobowiec sióstr, który 
zachował się mimo licznych burz, ja
kie dotknęły klasztor podczas kolej
nych wojen, w stanie nienaruszonym. 
Działalność Zgromadzenia Sióstr Nie- 
pokalanek w Jazłowcu trwała z prze
rwami (1914-1920 i 1939-1944) do 
1946 r., kiedy to niepokalanki, zabie
rając ze sobą alabastrową figurę Panny 
Marii Niepokalanie Poczętej (zwanej 
powszechnie „Panią Jazłowiecką”), 
wykonaną w 1882 r. przez rzeźbiarza 
Tomasza Oskara Sosnowskiego 
(1810-1888), wysiedlone zostały 
przez władze sowieckie i przeniosły 
się do Szymanowa pod Warszawą. 
Częściowy ich powrót - początkowo 
do pobliskiego Buczacza, a w latach 
dziewięćdziesiątych XX w. do Jazłow
ca - stał się możliwy dopiero po roz
padzie Związku Radzieckiego. 
W 2004 r. uzyskały prawo własności 
do odremontowanego niegdyś przez 
nie klasztoru (tj. dawnego pałacu), 
z zabudową gospodarczą i parkiem.

Zamek jazłowiecki - wzniesiony 
na cyplu górującego nad miastecz
kiem, wyniosłego wzgórza o stro
mych stokach, oblanego z trzech 
stron wodami rzeczki Olchowca - 
ma dość bogatą literaturę i niemałą 
historię badań. Już w 1895 r. ks. 
Zygmunt Kozicki rozpoczął badania 
terenowe zamku górnego. Kolejne 

badania podjęte zostały przed drugą 
wojną światową przez Zakład Archi
tektury Polskiej Politechniki War
szawskiej. Kierował nimi Bohdan 
Guerquin, który kontynuował je po 
wojnie i podsumował w pracy dok
torskiej, opublikowanej w 1959 r. 
(B. Guerquin, Zamek jazłowiecki, 
„Sztuka i Materiały do Teorii i Histo
rii Architektury i Urbanistyki”, PAN, 
Warszawa 1959). Na podstawie prze
prowadzonych badań ustalono, że 
zamek jazłowiecki miał kształt wy
dłużonego wieloboku, o powierzchni 
około 3000 m2. Od strony zachod
niej znajdował się budynek z przejaz
dem, w części środkowej - budynek 
mieszkalny, dzielący zamek na dwie 
części, z dwoma dziedzińcami. Dzie
dziniec pierwszy, pięcioboczny, za
mknięty został półokrągłą basteją pół
nocną. W jego narożniku północno- 
-wschodnim znajduje się studnia, 
w jej pobliżu ujawniono fundamenty, 
zinterpretowane jako ślady pierwot
nej zabudowy zamkowej. Jednotrak- 
towy budynek mieszkalny składał się 
z trzech pomieszczeń parteru o ko
lebkowych sklepieniach, z wejściem 
na wprost z dziedzińca, i pięciu na 
pierwszym piętrze. W jego kon
strukcji ujawniono pozostałości 
pierwotnych murów obwodowych 
zamku. Istniał jeszcze budynek jed- 
notraktowy w części północno- 
-zachodniej, dostawiony do muru 
obwodowego, ze śladem zamurowa
nej bramy wjazdowej oraz pozosta
łościami konstrukcji mostu. Nato
miast najdawniejsza wieża włączona 
została w mury wieży wjazdowej ze 
strzelnicami. Piwnice domu po
przecznego zinterpretowane zostały 
jako dawna fosa. Do murów pier
wotnego założenia dostawiona zo
stała od zachodu wieża wjazdowa, 
stanowiąca dziś dominujący akcent 
w widoku zamku. Brama wieży obu
dowana jest monumentalnym porta
lem z bogatą ornamentyką, inskryp
cjami oraz herbami Jerzego Jazło
wieckiego i jego rodziny. Wieża zbu
dowana jest na planie rombu. Dwie 
jej kondygnacje znajdują się poniżej 
poziomu dziedzińca, trzecia jest sie
nią przejazdową, czwarta i nieza- 
chowana piąta stanowiły najpewniej 
część mieszkalną. Szczyt wieży 
zwieńczony był attykami.

16 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 7 • 2005



4. Elewacja pałacu od strony parku; 
stan po remoncie przeprowadzonym 
w latach 2003-2004
5. Portal gtówny pałacu od strony parku

(zdjęcia: Jakub Czarnowski)

Część zamku okalająca drugi dzie
dziniec stanowiła wydłużony pięcio- 
bok, zakończony kwadratową bu
dowlą, która zachowała się do dziś 
jedynie w partii fundamentowej wie
ży. Podczas badań udało się zrekon
struować rozplanowanie znajdują
cych się tu budynków mieszkalnych 
oraz odkryć ślady sklepień, schodów 
wiodących zapewne do krużganka, 
a także odsłonić zarys murów kapli
cy. Z tą partią zamku łączą się forty
fikacje zewnętrzne, położone u stóp 
plateau wzgórza, na którym wznosi 
się zamek, z dwoma wieżami ze 
strzelnicami, powiązanymi murem. 
Baszta południowa stanowi dziś 
wjazd do klasztoru. Od niej aż do 
wieży wjazdowej ciągnie się niski 
mur z zachowanymi strzelnicami i ni
ską basteją flankującą mur łączący się 
zapewne z murem otaczającym dzi
siejszy klasztor. W jego murach ze
wnętrznych czytelne są dwie baszty, 
na ich wyższych kondygnacjach znaj
dują się pomieszczenia mieszkalne.

Przeprowadzone badania oraz ma
teriały źródłowe pozwalają na odtwo
rzenie etapów budowy zamku jazło- 
wieckiego, w tym chronologii po
szczególnych dzieł budowlanych 
i obronnych. Zamek pierwotny obej
mował zachodnią część wzgórza o po
wierzchni około 1000 m2 wraz z wie
żą i może nieco późniejszymi murami, 
posadowionymi wprost na skale. 
Pierwszą fazę budowy wiązać więc na
leży z obszarem pierwszego dziedziń

ca oraz jednotraktowym budynkiem 
od północy. Wschodni kierunek roz
woju założenia określiła sama topo
grafia wzgórza. Wykorzystano tu 
dawną fosę jako piwnice środkowego 
budynku na drugim dziedzińcu. 
W XV w. nastąpiła rozbudowa zam
ku. Dobudowano nową część, której 
nadano kształt wydłużonego pięcio- 
boku, narożnik z kwadratową wieżą 
skierowano w kierunku wschodniej, 
a więc najsłabiej bronionej części 
wzgórza, przy czym wjazd do zamku 
pozostał od strony zachodniej. Okres 
tej rozbudowy można wiązać z przeję
ciem zamku przez ród Jazłowieckich.

Kolejną przebudowę przeprowa
dził w latach 1550-1556 Jerzy Jazło- 
wiecki. Jej pozostałością jest pięcio
kondygnacyjna wieża z wjazdem na 
trzeciej kondygnacji. Oprócz wieży 
powstał budynek mieszkalny, którego 
okna umieszczone były w murze 
obronnym, obok strzelnic, z wejściem 
do izb wprost z ganku, z kazamatami 
na poziomie dziedzińca, co wiązało 
się najpewniej z wyburzeniem budyn
ku mieszkalnego obok studni. Działa
nia te wprowadziły istotne zmiany 
w sylwetce zamku oraz w jego funk-
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cjach obronnych. Świadczy o tym 
usytuowanie wieży i typ strzelnic. Ko
lejne prace za czasów Mikołaja i Hie
ronima Jazłowieckich doprowadziły 
do wybudowania na drugim dziedziń
cu dwukondygnacyjnego budynku 
mieszkalnego oraz kaplicy obok wie
ży narożnej. Od północy dostawiono 
do murów półokrągłą, trzykondygna
cyjną basteję, a od wschodu zbudo
wano w 1641 r. dwie baszty. W tym 
też czasie otoczono „przygródek” 
i istniejącą tam zabudowę gospodar
czą nowymi murami.

Rozbudowa zamku przez Alek
sandra Koniecpolskiego w latach 
1649-1658 objęła w zasadzie teren 
„przygródka”. W narożach części 
wschodniej muru, między wieżami, 
zbudowany został, o czym już była 
mowa wcześniej, piętrowy budynek - 
pałac. Był to duży obiekt mieszkalny, 
z centralną, przejazdową sienią 
z wjazdem, obramowanym od strony 
ogrodu ozdobnym portalem o wyraź
nych siedemnastowiecznych cechach 
stylistycznych, które zachowały się 
do dzisiaj. Od strony zewnętrznej, tj. 
ogrodowej, stały dwie wieże, będące 
pozostałościami dawnych umocnień 
„przygródka”. Budynek pałacu od 
strony zachodniej sąsiadował z dzie
dzińcem dolnego zamku, od strony 
wschodniej zaś ze skalnym urwi
skiem i konstrukcją górnego zamku. 
W korpusie głównym, po obu stro
nach sieni, znajdowały się po dwie 
sale, które zachowały się do dziś 
w układzie pomieszczeń. Przebudo
wy przeprowadzone przez Aleksan
dra Koniecpolskiego i później Ponia
towskich spowodowały m.in. roze
branie wjazdu do wieży górnego 
zamku i uruchomienie nowego przez 
furtę od strony południowej oraz 
umocnienie elementów obronnych.

Od połowy XVII w. zamek górny 
stawał się powoli ruiną i w takim sta
nie jest do dzisiaj. Jego bryła, dość po
tężne umocnienia i zachowane czę
ściowo wieże widoczne są z przeciwle
głego wzniesienia oraz drogi wiodącej 
z Buczacza i nadal wywierają duże 
wrażenie. Dopiero z bliska widać 
zniszczenia, spowodowane czasem, 
czynnikami atmosferycznymi oraz ob
rastającą korony murów roślinnością.

Jan Gromnicki
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE—

Gniazdo rodu Toporczyków

Z
amek Tenczyn, położony we 
wsi Rudno w woj. małopol
skim, będący niegdyś rezyden
cją potężnego rodu magnackiego - 

hrabiów Tęczyńskich, przetrwał do 
dziś jako romantyczna ruina. Jego 
mury pamiętają czasy Nawoja z Mo
rawicy herbu Topór, kasztelana kra
kowskiego, który w 1319 r. rozpo
czął budowę zamku. Dziełem kaszte
lana jest wieża bramna, przez którą 
biegnie droga na zamkowy dziedzi
niec. Gdzieś obok znajdował się bu
dynek mieszkalny. Całość otaczały 
mury obronne. W XIV i XV w. wła
śnie wieża bramna broniła najbar
dziej zagrożonego frontu zamku. Syn 
Andrzej i wnuk Jan dokończyli dzie
ło Nawoja, nadając zamkowi gotycki 
charakter. Zgodnie z duchem czasu 
odstąpiono od systemu wieżowego, 
budując po wschodniej stronie trzy 
baszty: turmę więzienną i „Dorotkę”, 
a między nimi „Izabelę”. Nowy, no
wocześnie umocniony zamek na ży
czenie Andrzeja stal się rodową sie
dzibą, a jego syn, Jan, przyjął nazwi
sko Tęczyński. O tym, że zamek uwa
żany był za niezdobytą twierdzę, 
świadczy fakt umieszczenia w nim je- 
sienią 1410 r. więźniów krzyżackich, 
wśród których był dowodzący w bi
twie pod Koronowem Michał Kuch- 
meister von Sternberg, wójt Nowej 
Marchii.

Andrzej i Jan, kontynuując prace 
Nawoja, wznieśli wieżę mieszkalną 
w północno-zachodniej części dzie
dzińca. Następnie rozbudowali skrzy
dło wschodnie, gdzie umieszczone 
zostały komnaty reprezentacyjne; 
izby mieszkalne znalazły się w pół
nocnym skrzydle. Na przełomie XV 
i XVI w. dokończono budowę kaplicy.

W końcu lat sześćdziesiątych 
XVI w. podkomorzy wielki koronny 
Jan Tęczyński wzniósł prawie na no
wo tenczyński zamek. Dziedziniec 
otoczony został z trzech stron mod
nymi, wysokimi na trzy piętra kruż
gankami. Wybudowano nową kapli
cę. Na zachodnim zboczu wzgórza 
zamkowego zasadzono winnice, a na 

północ od zamku założono ogrody. 
Nowa renesansowa rezydencja urze
kała przepychem i zapraszała gości, 
wśród których znajdowali się dwaj 
polscy poeci - Mikołaj Rej z Nagło
wic i Jan Kochanowski z Czarnolasu.

Cały kompleks zamkowy, w któ
rym poza głównymi budowlami znaj
dował się jeszcze browar i łaźnie, oto

ciągnęły się kazamaty. Małe strzelnice- 
-okna pozwalały ostrzeliwać załodze 
przedpole z ręcznej broni palnej. Na 
bastionach ustawiano działa. Bastiony 
nie spełniły jednak swojego zadania 
w czasie wojny ze Szwecją. Zamek 
został zdobyty bez walki. Do twier
dzy wjechał sam marszałek polny Ar- 
fuid Wittemberg. Szwedzi, podniece

czony został wałami. Podczas oblęże
nia ustawiano na nich działa i piecho
tę z bronią palną. Siedziby broniła też 
basteja-barbakan, niska, murowana 
baszta o średnicy nieprzekraczającej 
jej wysokości. Załoga barbakanu skła
dała się z piechoty uzbrojonej w ku
sze, rusznice i hakownice. Oprócz 
ręcznej broni w barbakanie znalazły 
miejsce niewielkie działa, tzw. taraśni- 
ce. W tym samym okresie, kiedy od
bywała się przebudowa zamku lub 
nieco później, na początku XVII w., 
postawione zostały dwa bastiony 
puntone lub beluardy według zasad 
szkoły starowłoskiej. Były to wysokie 
kamienne fortyfikacje, zbudowane na 
zarysie pięciokąta, wewnątrz których 

ni wiadomościami o ukrytych w lo
chach tenczyńskich regaliach, splą
drowali zamek. Oczywiście niczego 
nie znaleźli, gdyż skarbiec koronny 
został przewieziony przez Jerzego Se
bastiana Lubomirskiego do Lubowli. 
Zawiedzeni szwedzcy żołdacy spalili 
zamek. Po zakończeniu „potopu” Lu- 
bomirscy częściowo odbudowali 
twierdzę, lecz już nigdy nie odzyskała 
ona dawnej świetności.

Wcześniej zamek był w posiadaniu 
rodziny Opalińskich i Sieniawskich. 
Po Lubomirskich przejęli go Czarto
ryscy, za czasów których z potężnej 
rezydencji pozostały w dobrym stanie 
tylko pałac i kaplica. W wyniku poża
ru w 1768 r., spowodowanego ude-
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1. Zaginiony obraz Saturnina Świerzyńskiego 
„Zabawa w ruinach zamku w Tenczynie”
na fotografii A. Szuberta, 1877 r.
2. Plan ruin zamku Tenczyn (wg B. Guerquin, 
Zamki w Polsce, Warszawa 1984)
3. Ruiny zamku, stan obecny
4. Wieża Nawojowa
5. Barbakan - basteja

rżeniem pioruna, zniszczeniu uległ 
cały zamek, który już nie został odbu
dowany. Rok później zamknięto ka
plicę zamkową. Ostatnimi właścicie
lami, w latach 1803-1939, byli Potoc
cy. Ci jednak nie mieszkali w Tęczy- 
nie. Planowali odbudować zamek, ale 
wielkie zamierzenia pozostały w sfe
rze marzeń, skoro zdecydowali się na 
budowę pałacu w położonych nie

opodal Krzeszowicach. Zamek powo
li stawał się zaniedbaną ruiną.

Zamek tenczyński, zbudowany 
z wapienia, piaskowca i porfiru, był 
podatny na działanie czynników at
mosferycznych, szczególnie wiatru 
i wody. Pozostawiony na łasce losu 
niszczał, rozsypywał się kamień po 
kamieniu. Mając na względzie prze
ciwdziałanie dewastacji obiektu, 
w latach osiemdziesiątych XIX w. 
przystąpiono do pierwszych prac za
bezpieczających. Kontynuowano je 
przed pierwszą wojną światową. 
W latach 1912-1914 zabezpieczono 
przed zawaleniem elewację połu
dniowo-zachodnią oraz wieżę bram- 
ną. Zbudowano schody z dziedzińca 
na piętro skrzydła wschodniego.

Dalszą restaurację przerwały dwie 
wojny światowe. Dopiero w latach 
1949-1950 kontynuowano prace. 
Tym razem zabezpieczono basztę 
„Dorotkę”, wyrównano koronę mu
rów, a na najwyższych kondygna
cjach zainstalowano żelbetowy 
strop. Również betonowej wylewki 
użyto w skrzydle wschodnim na 
pierwszej kondygnacji. Na następne 
prace czekano do 1968 r. Wówczas 
ograniczono się do załatania dziur 
w murze obronnym oraz zabezpie
czenia stropów na parterze. Ponadto 
powołano opiekuna społecznego 
zamku i wpisano zamek do rejestru 
zabytków (9 kwietnia 1968 r.). Ko
niec prac zaznaczył się przygotowa
niem ikonografii Tenczyna.
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6. Baszta „Izabela”
7. Turmą więzienna

(zdjęcia: 1 - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
3-7 - Kacper Śledziński)

Działań konserwatorskich nie za
przestano w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX w., jednak do
piero w 1993 r. opracowano szcze
gółowy program prac. Od sierpnia 
do grudnia prowadzono prace reno
wacyjne przedbramia. Planowano 
konserwację ścian wraz z otworami, 
reperację sklepienia przyziemi i łę
ków nadproży. Zrekonstruowano at- 
tykę na ścianie południowej oraz 
gzyms i konsole. Nadmurowano ce
głą korony ścian wschodniej i za
chodniej. W planach pozostaje re
konstrukcja dachu bramy. Mur, 

z którego poodpadały kamienie, 
uzupełniono wątkiem kamiennym 
i kamienno-ceglanym. Aby zapobiec 
dalszej dewastacji budynku przedbra
mia, zdecydowano się na skotwienie 
ścian na wszystkich jego kondygna
cjach. Założono stalowe ciągi w po
ziomie odsadzek stropowych w we
wnętrznym i zewnętrznym licu ścian 
oraz opracowano projekt następnych 
działań konserwatorskich. Oprócz 
wspomnianej rekonstrukcji dachu 
nad budynkiem przedbramia przewi
dziano naprawę dachu wieży bram- 
nej oraz rekonstrukcję klatki schodo
wej tej wieży. Ze znajdującej się obok 
kaplicy mają zniknąć samosiejki 
drzew i krzewów, przez co zostanie 
oczyszczona, a także zabezpieczona 
korona murów. Przewidziano rów
nież oczyszczenie i odwodnienie te

renu. Przygotowano też projekt ścia
nek komunikacyjnych.

Przerwane prace wznowiono po 
dwóch latach, po tym, kiedy burza 
naruszyła lico muru wieży bramnej. 
Podjęto szybkie działania zabezpie
czające przed dalszymi zniszczeniami, 
umieszczając kotwy w południowo- 
-zachodniej części muru, w miejscu 
najbardziej zagrożonym. Ale to 
wszystko. Zawiłości reformy admini
stracyjnej i kłopoty finansowe gmin 
nie pozwalają na kontynuację prac. 
Tymczasem zamek - siedziba możne
go rodu, jeden z nielicznych w Polsce 
przykładów występowania jednocze
śnie kilku systemów obronnych 
- wymaga znaczniejszych nakładów 
finansowych.

Kacper Śledziński
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Na straży wiejskich domostw

B
rodnica, mała wieś położona 
12 km na zachód od Śremu, do 
historii przeszła dzięki Józefo
wi Wybickiemu, autorowi słów na

szego hymnu narodowego, zmarłe
mu w pobliskich Manieczkach, a po
chowanemu na tutejszym cmentarzu 
przykościelnym (w 1923 r. jego do
czesne szczątki przeniesiono do 
Krypty Zasłużonych Wielkopolan 
w Poznaniu). Osobliwością wsi są 
czworaki ozdobione figurami świę
tych, strzegących tutejszych do
mostw.

Historia brodnickich domów 
z początku XX w. związana jest z ro
dziną ówczesnych właścicieli Brodni
cy - Mańkowskich, a zwłaszcza z An
toniną z Chłapowskich (1852-1936) 
- córką Stanisława i Zofii z Kurna
towskich z Szołdr, prawnuczką gene
rała Dezyderego Chłapowskiego 
z Turwi. 12 stycznia 1875 r. poślubi
ła ona Wacława Mańkowskiego 
(1850-1909), przedstawiciela zamoż
nej podolskiej linii tego rodu, posia
dacza wielkich dóbr, a także cukrow
ni oraz statków przeznaczonych do 

handlu zbożem. Antonina, przeby
wając z dala od rodziny, nie czuła się 
dobrze na Podolu, toteż udało się jej 
nakłonić męża do kupienia majątku 
w Wielkopolsce. W 1885 r. Mań
kowscy nabyli od Kazimierza Chła
powskiego Brodnicę wraz z folwar
kami. W 1890 r. Wacław Mańkowski 
wybudował zachowany do dzisiaj 
dwór, a na życzenie żony w niszy jed
nego z naroży frontowych budynku 
polecił umieścić figurę Matki Bożej 
Jazłowieckiej. Rzeźba ta miała przy
pominać jej lata spędzone na Podolu.

Kolonię mieszkalną (czworaki) 
w Brodnicy zbudowała Antonina 
Mańkowska w latach 1901-1918. 
W narożach ośmiu domostw znajdu
ją się wzorowane na dworze nisze 
z figurami świętych. Podobieństwo 
ich usytuowania do figury Matki Bo
żej Jazłowieckiej z fasady dworu po
zwala przypuszczać, że postawione 
zostały również z inicjatywy Antoni
ny Mańkowskiej, zaraz po zbudowa
niu czworaków.

Przy końcu głównej ulicy wsi 
(przy wylocie w kierunku Śremu) 

w narożu domu nr 18 umieszczono 
figurę św. Mikołaja, patrona m.in. 
młodych małżeństw i dzieci. Budyn
kowi nr 23 patronuje sylwetka św. 
Jadwigi Śląskiej, trzymającej w ręku 
swój główny atrybut - makietę ko
ścioła, a pod nr. 27 ustawiono rzeźbę 
św. Stanisława Kostki - patrona mło
dzieży (figura z 1894 r.). Z kolei 
w bocznej ulicy przy kilku domach 
zachowało się pięć kolejnych rzeźb. 
Naroże czworaka nr 29 zdobi postać 
św. Michała Archanioła, m.in. patro
na chorych (jego figura jest nieco 
starsza od zachowanego budynku). 
Kolejny budynek (nr 30) został prze
budowany w 1962 r. i wówczas spe
cjalną wnękę zrobiono pośrodku 
ściany frontowej, ustawiając w niej 
starą figurę św. Józefa, patrona m.in. 
cieśli i rękodzielników, z wyrytą 
w podstawie datą „1887”. Sąsiednie
mu czworakowi (nr 31) patronuje 
św. Antoni Padewski z Dzieciątkiem 
Jezus na ręku, m.in. orędownik 
w trudnych sprawach rodzinnych. 
Mieszkańców domu nr 32 ochrania 
św. Wawrzyniec, jednak bez główne-

1.2.3. Brodnica, dom nr 18 - figura św. Mikołaja (1), dom nr 27 - figura św. Stanisława Kostki (2), dom nr 33 - figura św. Kazimierza (3)
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4. Czworak nr 31
w Brodnicy z figurą 
św. Antoniego 
Padewskiego w narożu

5. Sulejewo, dom nr 2 
- figura św. Rocha

(zdjęcia: Jerzy Sobczak)

go atrybutu - żelaznej kraty, symbolu 
męczeństwa. Ostatni z czworaków 
(nr 33) zdobi w narożu sylwetka św. 
Kazimierza Królewicza z liliami. 
W czasie drugiej wojny światowej 
niektóre sylwetki świętych zostały 
częściowo uszkodzone przez Niem
ców. Wtedy mieszkańcy wsi zdemon
towali figury i do 1945 r. przechowy
wali je w swych domostwach. Po 
wojnie wróciły na dawne miejsca 
i pielęgnowane są do dzisiaj, czego 
dowodem ostatnie przemalowania 
w 2002 r.

Około 1,5 km na północny za
chód od Brodnicy położone są trzy 
domostwa osady Sulejewo (niegdyś 
części składowej dóbr brodnickich), 
których również strzegą święci. 
W jednym z czworaków, rozbudowa

nym w 2001 r., znajduje się w ścianie 
frontowej wnęka z figurą św. Józefa 
z Dzieciątkiem Jezus na ręku. W ni
szy innego czworaka ustawiony jest 
św. Roch w pielgrzymiej szacie, 
z psem przy nodze. To patron wie
śniaków i orędownik w chorobach, 
zwłaszcza zakaźnych. Ostatni czwo
rak w narożnej niszy zdobi figura św. 
Antoniego Padewskiego z Dzieciąt
kiem Jezus na ręku, patrona m.in. 
ubogich.

Stefan Szaferski - mieszkaniec Su- 
lejewa - znający historię tych figur 
opowiada o nich, że: „Ustawiono je 
wraz z budową czworaków, tj. na po
czątku XX w. W czasie okupacji 
Niemcy próbowali je zniszczyć, ale fi
gury były zbyt mocno osadzone. 
W trakcie próby zniszczenia odrąbano 
głowę św. Józefowi, głowę psu św. Ro
cha oraz nosek Dzieciątka Jezus przy 
św. Antonim. Mieszkańcy Sulejewa 
i Brodnicy sądzą, że figury te ustawia
no także w związku z licznymi wów
czas kradzieżami. Uważano, że jeśli 
ktoś dopuścił się kradzieży w zagro
dzie, musiał przechodzić tuż przed 
świętymi opiekującymi się domostwa
mi. Kradzieże z czasem ustały, 
a mieszkańcy sądzą, że przyczyną by
ła obawa złodziei przed karą Bożą 
oraz gniewem Świętych”.

Jerzy Sobczak

Spotkanie z książką
„BORUSSIA”

Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia" powstało w 1990 r. 
w Olsztynie. Działalność swą koncentruje na nawiązywaniu i pogłę
bianiu kultury dialogu i tolerancji między ludźmi różnych narodowości, 

wyznań i tradycji. Odwołując się do wielokulturowego dziedzictwa re
gionu Warmii i Mazur, stowarzyszenie kreuje nowe zjawiska kulturalne 
w jednoczącej się Europie. Ważną rolę w realizowaniu tego programu 
odgrywa działalność wydawnicza, która nie ogranicza się do publiko
wania książek. Od 1991 r. stowarzyszenie wydaje pismo „Borussia". 
Pierwszy numer otrzymał nagrodę paryskiej „Kultury” za rok 1996, przy
znawaną pismom zajmującym się regionami pogranicza. Wydawana 
początkowo nieregularnie, od 2001 r. „Borussia" pró
buje utrzymać rytm kwartalnika. Dotychczas na 
lamach pisma publikowało około 700 
autorów i tłumaczy.

W kwartalniku poruszane są zarów
no problemy o charakterze ogólnym, ar
tykuły syntetyczne, jak i teksty traktujące 
o poszczególnych, ważnych dla regionu 
wydarzeniach. Tematy ujęte są w rozma
itych formach literackich. Na tamach „Bo- 
russii” publikuje się eseje, rozprawy, doku
menty, pamiętniki, wiersze (często debiuty 
młodych poetów), rozbudowany jest dział 
recenzji, gdzie omawiane są nie tylko wy
dawnictwa książkowe, ale i niepublikowane 
dotychczas prace doktorskie. Zdarzają się 

wydania monograficzne, jak np. numer 31 z 2003 r. poświęcony pro
blemom Europy Środkowej, w którym autorzy stawiają tezę o zbyt po
chopnym przypisywaniu tej części kontynentu mitycznej roli, czy nu
mer 33-34 z 2004 r„ którego motywem przewodnim jest kolejna rocz
nica wybuchu pierwszej wojny światowej. W numerze 35 z 2004 r. opu
blikowane zostały teksty najmłodszego pokolenia olsztyńskich pisarzy; 
lejtmotywem tego wydania było hasło „komunikacja jest sztuką, sztuka 
nie jest komunikacją”, zamieszczono tu też protest przeciwko przed
miotowemu traktowaniu historii. W wielu edycjach redakcja ogłasza 
konkursy (ciekawostką byt konkurs radiowy zatytułowany „Pograni

cza”, do egzemplarzy kolejnych wydań dołączone zostały 
płyty CD z nagraniami nagrodzonych audycji). 

Pojawiają się też wkładki informujące 
o wydarzeniach kulturalnych na Warmii 
i Mazurach. Ta wszechstronność tema
tyczna i rozmaitość prezentowanych form 
wynika z bogactwa wielokulturowości, któ
rej badanie stanowi główne zadanie zespo
łu redakcyjnego.

Pismo można kupić w księgarniach na
terenie kraju, siedzibie Stowarzyszenia 
Wspólnota Kulturowa „Borussia” (10-106 
Olsztyn, ul. Wyzwolenia 2/7, tel.0-89 534-00- 
26, e-mail: dystrybucja@borussia.pl) oraz za 
pośrednictwem księgarni internetowej VIVID 
(http://vivid.pl). (ek)
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Pomnik generała Anrepa

W
yjeżdżając z Morąga w kie
runku Miłakowa, po przeje
chaniu 3 km od centrum mia
sta, w miejscowości Plebania Wólka, 

mija się stojącą samotnie przy drodze 
brzozę i schowany za nią obelisk - jed
ną z najciekawszych pamiątek czasów 
napoleońskich na terenie wojewódz
twa warmińsko-mazurskiego. Obelisk 
upamiętnia śmierć jednego z dowód
ców wojsk rosyjskich, poległego w bi
twie pod Morągiem w styczniu 1807 r., 
Reinholda von Anrepa (lub z rosyjska 
Romana Karłowicza Anrepa).

Ród von An rep wywodzi się 
z Westfalii, jedna jego gałąź w XV w. 
osiedliła się w Inflantach. Po włącze
niu tej krainy do Rzeczypospolitej 
w XVI w. Anrepowie zostali polską 
szlachtą. Pieczętowali się własnym 
herbem Anrep, przedstawiającym 
czarny grzebień na złotym tle. Na zie
miach wchodzących w skład Rzeczy
pospolitej posiadali liczne dobra, 
m.in. Birże Inflanckie (w XVI w.), 
Sprykutowo (w XVI w.), Odachów 
i Linogiry (w końcu XIX w.). W XVIII 
w. Inflanty weszły w skład cesarstwa 
rosyjskiego, stąd członkowie rodu An
rep rozpoczęli służbę w armii carskiej.

Do rosyjskiego wojska wstąpił 
również Reinhold von Anrep. Jego 
biografia pełna jest nieścisłości. Póź
niejszy generał pochodził z Kersten- 
hof (obecnie Karstna w Estonii), 
gdzie urodził się 21 września 1760 r. 
Anrep był wychowankiem Korpusu 
Paziów w Sankt Petersburgu. W 1780 r. 
towarzyszył carycy Katarzynie II w jej 
wyjeździe do Mohylewa.

Jako pułkownik regimentu drago
nów pskowskich, Anrep po raz 
pierwszy odznaczył się w 1790 r., kie
dy to za walki na froncie szwedzkim 
otrzyma! order św. Jerzego czwartej 
klasy. W ciągu wielu lat służby carski 
oficer walczył także z Polakami, tłu
miąc próby odzyskania suwerenności. 
Podczas wojny polsko-rosyjskiej 1792 r. 
dowodził pułkiem ukraińskiej kawa
lerii lekkokonnej. Na czele części 
swojej jazdy wziął udział m.in. 
w szturmie Brześcia Litewskiego

23 lipca 1792 r. W czasie powstania 
kościuszkowskiego w 1794 r. uczest
niczył ze swym pułkiem w bitwie pod 
Dubienką (3 czerwca). Carski puł
kownik 14 czerwca 1794 r., dzień po 
wkroczeniu wojsk rosyjskich do Lu
blina, ściągnął kontrybucję od magi
stratu i synagogi lubelskiej. Pod ko
niec insurekcji Anrep na czele oddzia
łu złożonego z dziewięciuset kawale- 
rzystów i pięciuset jegrów 18 paź
dziernika 1794 r. zaatakował stojący 
w Ostrołęce oddział wojsk litewskich 
pod dowództwem generała Jerzego 
Franciszka Grabowskiego. Za ten

atak został odznaczony orderem św. 
Jerzego trzeciej klasy.

W wojnie francusko-rosyjskiej An
rep uczestniczył w wielu starciach. 
Od 1801 r., jako generał lejtnant, do
wodził rosyjską dywizją „adriatycką”, 
stacjonującą na greckiej wyspie Kor- 
fu, która wchodziła wówczas w skład 
istniejącej pod carskim protektoratem 
Republiki Siedmiu Wysp. Przy dywizji 
m.in. sformowano pomocniczy Le
gion Albański, złożony z ochotników 
greckich i albańskich, przybywają
cych z terenów Porty Otomańskiej, 
w celu użycia ich w walkach na tere

1.2. Szkice pomnika generała Anrepa: 
z 1904 (1) i 1906 r. (2)

nie południowych Włoch. Anrep na 
czele swojej dywizji lądował we Wło
szech w listopadzie 1805 r., by wraz 
z oddziałami angielskimi i neapolitań- 
skimi stawić czoła siłom francuskim. 
Po przegranej przez Rosjan i Austria
ków „bitwie trzech cesarzy” pod Au
sterlitz (2 XII 1805 r.) oddział Anre
pa wycofano na Korfu, a jego samego 
wezwano do Rosji. Niektóre życiory
sy Anrepa wspominają o jego udziale 
w bitwie na Morzu Jońskim (1799 r.), 
walkach o Neapol w 1801 r. oraz 
w bitwie pod Austerlitz.

W końcu 1806 r. Anrep ponownie 
stanął do walk przeciwko Francuzom. 
W składzie II armii gen. Buxhoevdena 
(później korpus Bennigsena) dowodził 
14. dywizją, która uczestniczyła 
w działaniach na terenie północnego 
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Mazowsza, koło Ostrołęki i Pułtuska. 
W kampanii zimowej 1807 r. dowo
dził on kawalerią prawoskrzydłowej 
kolumny nacierających wojsk car
skich. Fatalnego dla Anrepa 25 stycz
nia 1807 r., podczas bitwy o Morąg, 
toczonej między Rosjanami i Francu
zami, pozostawał on ze swoimi od
działami w tyle o pół dnia drogi mar
szu. W czasie walki szala chyliła się raz 
na jedną, raz na drugą stronę. Wieczo
rem Marków, pod naporem oddzia
łów Bernadotte’a i generała Duponta, 
zarządził odwrót. Wtedy zjawił się 
u niego Anrep, oferując osłonę od
wrotu. W tym celu udał się na pierw
szą linię walk, aby lepiej poznać sytu
ację na froncie. Na skarpie nad trak
tem do Miłakowa, koło wsi Plebania 
Wólka (niem. Pfarrersfeldscheri), trafi
ła go kula muszkietowa. Postrzał był 
śmiertelny. Według legendy został on 
trafiony kulą armatnią, wcześniej zdo
bywszy sztandar francuskiego 9. puł
ku piechoty oraz biorąc jeńców.

O upamiętnienie osoby Reinhol
da von Anrepa najbardziej zadbał je
go syn Joseph (ros. Josif Romano- 
wicz), również carski generał kawale
rii, odznaczony za wojenne zasługi 
orderem św. Jerzego czwartej klasy 
(1828 r.). Po przyjęciu tytułu hra
biowskiego i nazwiska swej żony 
w 1853 r. dał on początek linii Anrep- 
-Elmpt. Joseph na cześć ojca dał imię 
Reinhold synowi (później znanemu 
podróżnikowi i badaczowi, m.in. Au
stralii), był również inicjatorem bu
dowy dwóch pomników, które za
chowały się do dzisiaj. W 1843 r. 
ufundował w Kerstenhof okazały po
mnik, wzorowany na pomniku gene
rała Scharnhorsta z berlińskiego 
Cmentarza Inwalidów. Przedstawia 
on lwa śpiącego na grobie bohatera.

Znacznie skromniejszy pomnik 
stanął z inicjatywy Josepha dziewięć 
lat później w miejscu śmierci ojca, 
o czym informował stosowny napis 
na żeliwnej płycie wmurowanej 
w obelisk. Wystawił go na swoim te
renie Liedtke, właściciel dóbr w Ple- 
baniej Wólce, a tablicę ufundował Jo
seph von Anrep. Pomnik, wysokości 
około 3,5 m, został zbudowany na 
planie kwadratu z cegieł, na funda
mencie z kamieni polnych (wys. 
0,4 m). Na podstawie w kształcie sze
ścianu, wysokości około 1,3 m, stał 
właściwy obelisk, zwężający się ku

górze i zakończony niewielką pira
midką (wys. około 2,2 m). Otynko
wany obelisk zwieńczono armatnią 
kulą. Również w ściany pomnika 
wmurowano kule (trzy po bokach), 
pochodzące być może z terenu bitwy 
w 1807 r.

Na tablicy znajdują się inskrypcje 
po niemiecku i rosyjsku, informują
ce, że generał poległ ścigając wojska 
nieprzyjaciela, co nie było zgodne 
z prawdą. Data śmierci generała: 13 
stycznia 1807 r. podana została we
dług kalendarza juliańskiego, obo

3. Pomnik generała Reinholda von Anrepa, 
stan po renowacji
4. Tablica żeliwna na pomniku, 
przed renowacją

wiązującego w Rosji do 1917 r. Napi
sy na płycie pierwotnie były prawdo
podobnie posrebrzane.

Wzniesienie pomnika pod Morą
giem zbiegło się ze wzmocnieniem 
sojuszu rosyjsko-pruskiego oraz 
zwiększonym zainteresowaniem epo
ką napoleońską i działaniami Wiel
kiej Armii w Prusach. Osoba Niemca, 
rosyjskiego wojskowego, który zginął 
w obronie sojuszniczych Prus, mo
głaby być doskonałym elementem łą
czącym oba państwa. Tak się jednak 
nie stało, o czym świadczy mała ilość 
informacji o osobie Reinholda von 
Anrepa. Po śmierci Josepha von Anrepa- 
-Elmpta (1860 r.) jego rodzina nie in
teresowała się tym miejscem. Zainte
resowanie natomiast wzbudzał sam 
obelisk, który jako cenna pamiątka 
historyczna był wskazywany już 
w końcu XIX w.

W 1903 r. władze konserwator
skie podjęły starania o odnowienie 
pomnika, ponieważ poodpadał tynk 
z obelisku i obluzowały się kamienie, 
grożąc zawaleniem. Po sporach 
z właścicielem terenu Hansem Liedt
ke, dopiero w 1906 r. odnowiono 
monument. Opóźnienie wynikło 
z faktu, iż początkowo właściciel po-

(zdjęcia: Sonia Solarz-Taciak, Piotr W. Taciak)

mnika odmawiał inwestowania w re
nowację, jednak przedstawienie 
dwóch wariantów rozwiązania: 
wsparcia finansowego lub wykupu 
ziemi pod obeliskiem przez państwo, 
zakończyło spór. Liedtke wybrał 
pierwszy wariant i otrzymał 340 ma
rek. Pomnik został wówczas obniżo
ny o około 0,5 m. Wokół miejsca 
upamiętniającego kawalerzystę posa
dzono pięć brzóz, z których trzy do
trwały do dnia dzisiejszego. Upo
rządkowany został teren przy zabyt
ku, ustawiono wówczas drewniany 
płotek, którego słupki narożne 
i środkowe wykonane były z metalu, 
natomiast sztachety - z drewna dębo
wego. Płotek nie miał fundamentu, 
dlatego przetrwał niewiele ponad 
dwadzieścia lat.

W okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego pomnik był uznawany 
za jedną z najciekawszych pamiątek 
historii Morąga. Ponownie władze 
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konserwatorskie zainteresowały się 
pomnikiem w 1936 r., kiedy znowu 
wymagał on remontu. Przeprowadził 
go w 1937 r. ten sam Hans Liedtke, 
który na własny koszt oczyścił tablice 
z rdzy, otynkował obelisk oraz upo
rządkował jego najbliższe otoczenie.

W 1945 r. obelisk stał się celem 
ostrzału wandali, po którym na że
liwnej tablicy pozostało do dziś sześć 
dziur. Sprawcami tego aktu mogli 
być żołnierze Armii Czerwonej, któ
rzy po zakończeniu wojny pustoszyli 
tamte tereny. W okresie PRL-u po
mnik nie nadawał się do propagan
dowego wykorzystania ze względu 
na podwójny napis oraz niemieckie 
nazwisko. Ten brak zainteresowania 
doprowadził do dewastacji pomnika. 
Dopiero w latach sześćdziesiątych 
XX w. z inicjatywy morąskiego na
uczyciela Wacława Andruszkiewicza 
przeprowadzono prostą renowację 
zabytku, polegającą na jego otynko
waniu. Ówczesny radny wspominał 
po latach, że chcąc ocalić obelisk, 
użył ważkiego wtedy argumentu 
o przyjaźni polsko-radzieckiej, wspo
minając o domniemanej chęci odwie
dzenia pomnika przez delegację z za
granicy. Pomogło, ale po latach cen
na pamiątka wymagała kolejnego re
montu. Tymczasem o pomniku Anre- 
pa świadomie zapominano - dla Po
laków był to pomnik Niemca, dla 
Niemców - rosyjskiego generała. Za
skakuje zgodność w przemilczeniu 
„niewygodnego” pomnika w ówcze
snych publikacjach polskich i nie

mieckich, dotyczących terenu ziemi 
morąskiej, np. w niemieckiej mono
grafii powiatu Kreis Mohrungen 
wspomina się tylko raz: „Arnolda 
[sic!] Anrepa".

Przełomem dla przyswojenia 
i przyjęcia do wiadomości zapomnia
nego, nieznanego dla ogółu morążan 
pomnika, były przemiany ustrojowe, 
które nastąpiły w Polsce po 1989 r. 
Wiązało się to z falą zainteresowania 
dziejami regionalnymi dawnych 
Ziem Odzyskanych oraz rozszerze
niem zainteresowań autorów i bada
czy. W latach dziewięćdziesiątych 
XX w. zaczęła się interesować po
mnikiem morąska prasa lokalna, 
a zdjęcie obelisku pojawiło się nawet 
na pocztówkach z Morąga.

Wzrost zainteresowania pomni
kiem nie wpłynął jednak na jego stan 
techniczny, który od połowy lat dzie
więćdziesiątych gwałtownie się po
garszał. Potrzebę renowacji zabytku 
dostrzegali nie tylko mieszkańcy, ale 
również badacze zajmujący się okre
sem wojen napoleońskich, czego 
przejawem były apele wystosowywa
ne przez środowiska historyków. We
zwania do odnowienia najstarszego 
pomnika upamiętniającego wojny 
napoleońskie na Warmii i Mazurach 
pozostały jednak bez odzewu.

Dopiero na początku 2003 r., 
kiedy stan pomnika był już opłaka
ny, pojawiła się pierwsza skuteczna 
inicjatywa, zmierzająca do jego od
nowienia. Pomysłodawcami byli 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodo

wych i Ogólnokształcących w Morą
gu oraz ich nauczyciele: Aleksandra 
Piotrowska i Aleksandra Gołowicz. 
W ramach projektu „Ślady Przeszło
ści - uczniowie adoptują zabytki”, 
organizowanego przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej i Narodowe 
Centrum Kultury odnowiono po
mnik; wyremontował go bezpłatnie 
lokalny przedsiębiorca. Pomnik 
przebudowano, uzupełniono ubytki 
w cegłach, zbito stary tynk, po czym 
położono nowy. Kolejnym etapem 
renowacji pomnika było odnowie
nie i zakonserwowanie tablicy że
liwnej. Planowane jest jeszcze 
umieszczenie na szczycie obelisku 
metalowej kuli armatniej. Należy 
mieć nadzieję, że tak wyremontowa
ny pomnik przetrwa przynajmniej 
dalsze 150 lat.

W przeszłości w Plebaniej Wólce 
znajdowała się jeszcze jedna pa
miątka z okresu wojen napoleoń
skich. Przez majątek podążał cesarz 
Francuzów podczas kampanii wio
sennej 1807 r., zwieńczonej w dniu 
14 czerwca zwycięską bitwą pod 
Frydlandem (niem. Friedland). We
dług miejscowej tradycji we wsi, 
pod wielkim dębem, wódz miał 
przyjmować 7 czerwca 1807 r. pa
radę swych wojsk. Drzewo to, nazy
wane „dębem Napoleona”, rosło 
jeszcze w latach dwudziestych ubie
głego wieku.

Sonia Solarz-Taciak 
Piotr W.Taciak

LEW GENERAŁA ANREPA

General Reinhold von Anrep, który w 1807 r. poległ pod Morągiem, 
doczekał się upamiętnienia nie tylko w miejscu śmierci. Znacznie 
okazalszy pomnik z rzeźbą śpiącego Iwa wystawił mu wcześniej, w 1843 r. 

syn Joseph von Anrep w rodowej posiadłości Kerstenhof. Dziś wieś 
nazywa się Karstna i leży w Estonii, w okręgu Viljandi, 30 km od tego 
miasta w stronę przejścia granicznego z Łotwą w Valdze.

Rodzina von Anrep przybyła do Kerstenhof w połowie XVIII w., przejmu
jąc majątek z rąk von Dreilingów. Pod koniec stu
lecia stanął nowy pałac, gruntownie przebudowa
ny w 1900 r. i ponownie przekształcony po pożarze 
około 1910 r. Od 1924 r. mieści się w nim szkoła. 
Sam Reinhold krótko tam gospodarował. Wpraw
dzie po śmierci ojca w 1796 r. wystąpił z armii, ale 
rychło wróci! do służby - by za cenę życia wejść 
do historii.

Idealnie zachowany pomnik znajduje się na 
Wzgórzu Kaplicznym niedaleko pałacu. Na po
stumencie z kamieni i żeliwnej tumbie śpi potęż
ny żeliwny lew. Jest on wierną, najwcześniejszą 
ze znanych, wykonaną za życia autorów kopią 
słynnej rzeźby Christiana Daniela Raucha i The

odora Kalide z berlińskiego nagrobka generała Gerharda von Scharnhor- 
sta, zmarłego w 1813 r. bohatera wojny wyzwoleńczej Prus. Jako symbol 
męstwa, uśpionej, ale wciąż groźnej siły, lew ten był często powielany 
i naśladowany na pomnikach poległych aż do pierwszej wojny światowej. 
Analogiczną, choć późniejszą kopię oglądać możemy w Pokoju na 
Opolszczyżnie, gdzie upamiętnia księcia generała Eugena von Wurttem- 
berga, walczącego z Napoleonem w wielu bitwach (zob. „Spotkania z Za

bytkami”, nr 3, 2002).
Na tumbie w Karstna umieszczono napis: 

„DEM KAISERL. RUSS. GENERAL-LEUTENANT 
REINHOLD VON ANREP AUF DEM SCHLACHTFELDE 
BEI MOHRUNGEN GEFALLEN AM 13. JANUAR 
1807 BEI DER VERFOLGUNG DER FEIDLICHEN 
ARMEE" (Cesarskiemu rosyjskiemu generatowi- 
-porucznikowi Reinholdowi von Anrepowi poległe
mu na polu bitwy pod Morągiem 13 stycznia 1807 
podczas pościgu za armią nieprzyjacielską). Data 
podana została według obowiązującego w Rosji 
kalendarza juliańskiego, dla XIX w. „wcześniejsze
go" o dwanaście dni.

Jarosław KomorowskiŚpiący lew w Kerstenhof
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Roztoczańskie cerkwie
Wielkie Oczy (pow. lubaczowski). Cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja 

Cudotwórcy, zbudowana w 1925 r., po 1947 r. użytkowana jako magazyn. Je
dyna w Polsce cerkiew o szachulcowej konstrukcji ścian. Górne partie zbu
dowane są z drewna. Nawa zwieńczona dużą blaszaną kopulą na ośmio- 
bocznym bębnie. Zabytkowy klasztor dominikanów i kościół (z 1684 r.) ze 
słynącym cudami obrazem Matki Boskiej Wielkoockiej już od XVIII w. były 
celem pielgrzymek. Natomiast synagoga (1910 r.) i cerkiew sprawiają wraże
nie, jakby miały zupełnie innego gospodarza, mimo że podobnie jak kościół 
położone są w centrum tego samego miasteczka. Cerkiew otoczona jest ob
skurnymi budynkami i szopami, za synagogą ciągnie się sad, a dalej pola. 
Te budowle, obie o ciekawej, a w wypadku cerkwi unikatowej architekturze 
swoim zaniedbaniem degradują rangę miasteczka, które mogłoby stać się 
ośrodkiem zainteresowania nie tylko turystów, ale i badaczy różnorodnych 
kultur przenikających się na ziemiach wschodniej Polski, (fot. 1)

Wola Wielka (pow. lubaczowski). Zabytkowy zespól cerkiewny, skła
dający się z drewnianej cerkwi greckokatolickiej Opieki Najświętszej Ma
rii Panny, wzniesionej w 1755 r., drewnianej dzwonnicy z XVIII w. o kon
strukcji stupowo-ramowej i cmentarza cerkiewnego z nagrobkami bru- 
śnieńskimi, otoczonych murem z łamanych bloków wapiennych. Cer
kiew nakryta jest kopułą, wspartą na ośmiobocznym tamburze. Ten cen
ny zespól zabytkowy po wybudowaniu nowego, murowanego kościoła 
przestał pełnić funkcję użytkową. Cerkiew stoi opuszczona. Pod murem 
cmentarza poniewierają się fragmenty starych nagrobków, porastające 
mchem i skazane na zniszczenie. Zapewne nowy kościół jest większy 
i wygodniejszy dla wiernych, nie ulega też wątpliwości, że niewielka 
drewniana świątynia narażona była na nieumyślne spowodowanie poża
ru, kiedy w czasie nabożeństw używano świec. Obecna sytuacja świad
czy jednak o niedocenianiu tego cennego zabytku, który jako jeden 
z nielicznych na Roztoczu zachował się w dobrym stanie, (fot. 2)

Wyżłów (pow. tomaszowski). W niewielkiej odległości od granicy 
z Ukrainą, na skraju opustoszałej już niemal całkowicie wsi, stoi na 
wzniesieniu dawna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja, wybudo
wana w 1910 r. Murowana, zwieńczona okazałą kopułą na ośmio
bocznym tamburze. Po wojnie użytkowana była jako kościół rzym
skokatolicki, od 10 lat jest opuszczona. Wyposażenie niemal w ca
łości zostało przekazane grekokatolikom. W pobliżu znajduje się 
murowana dzwonnica parawanowa i niewielki cmentarz. Teren zo
stał uporządkowany i ogrodzony staraniem proboszcza ze Żniaty- 
na. (fot. 3)
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Maria Kaniewska 
(zdjęcia: 1-6 - Maria Kaniewska, 7 Ksenia Kaniewska)

Wólka Żmijowska (pow. lubaczowski). Opuszczona drewniana cer
kiew Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1895 r. (według innych źró
deł zbudowano ją w 1786 r., a pod koniec XIX w. przebudowano). Jest 
budowlą trójdzielną, z kwadratową nawą, nakrytą łamanym czterospa
dowym dachem. Od czasu wysiedlenia ludności ukraińskiej w 1947 r. 
była nieczynna i popadała w ruinę. Ostatnio została odnowiona z inicja
tywy Pracowni Kultury Tęczy w Rzeszowie, działającej pod auspicjami 
UNESCO. Mimo przeprowadzonych prac konserwatorskich puste, 
ograbione i zdewastowane, pokryte pajęczynami wnętrze robi przygnę
biające wrażenie, (fot. 4 i 5)

Żmijowiska (pow. lubaczowski). Opuszczona drewniana cerkiew 
greckokatolicka Zaśnięcia Matki Bożej z 1786 r., przebudowywana w la
tach 1881 i 1930. Po wojnie była użytkowana jako magazyn i jest zde
wastowana. Pierwotnie trójdzielna. Nawa nakryta czterospadowym da
chem, zwieńczonym niewielką kopułką. Podobnie jak cerkiew w Wólce 
Żmijewskiej, od której dzieli ją odległość około 1,5 km, świątynia ta po
łożona jest na szlaku prowadzącym z Wielkich Oczu i mogłaby wraz 
z nimi stanowić atrakcję turystyczną. Przy cerkwi zachował się cmen
tarz, który w 2004 r. został uporządkowany, dzięki czemu ujawniło się 
wiele pięknych nagrobków - kamiennych i żeliwnych, (fot. 6 i 7)
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Barcicki kościół

B
arcice leżą w dolinie dolnego 
Bugu, pięknej i do dziś nie- 
ujarzmionej rzeki Podlasia 
i Mazowsza, na skraju Kurpiowsz

czyzny. Rejon ten zamieszkiwali my
śliwi, smolarze, rudnicy, rybacy, 
bartnicy. Ich zajęcia przetrwały 
w miejscowych nazwach, takich 
właśnie jak Barcice, pochodzące od 
owej pierwotnej formy pszczelar
stwa, polegającej na utrzymaniu le
śnych pszczół w barciach. Osada by
ła wzmiankowana już w 1185 r. ja
ko własność norbertanek z Płocka 
i dobra były w ich posiadaniu aż do 
rozbiorów.

W 1379 r. biskup płocki Dobie
sław erygował w Barcicach parafię 
NMP i św. Stanisława Biskupa. Była 
ona jedną z jednostek kościelnych le
żących w granicach Ziemi Nurskiej, 
wchodzącej w skład niezależnego 
księstwa,, a potem woj. mazowieckie
go. W 1827 r. we wsi było 18 do
mów i 134 mieszkańców, a cała 
wspólnota parafialna pod koniec 
XIX w. liczyła 1561 wiernych. Dziś 
drewniana świątynia jest kościołem 
filialnym, bowiem siedzibę parafii 
przeniesiono w 1948 r. do oddalonej 
o 3 km Somianki, która od 1992 r. 
należy do diecezji łomżyńskiej. Bar- 
cicka świątynia nie popadła jednak 
w zapomnienie i jest otoczona opieką 
miejscowych wiernych. Odbywają się 
tu regularnie nabożeństwa, z których 
w okresie wakacyjnym korzystają 
przebywający w okolicy wczasowicze 
i letnicy.

Pierwsza świątynia istniała 
w Barcicach prawdopodobnie 
w momencie powstania parafii. Ko
ściół, który przetrwał do dziś, 
wzniesiony został w 1758 r. stara
niem kapelana norbertanek ks. M. 
Kamieńskiego. W protokole drugiej 
wizytacji generalnej diecezji płockiej 
w 1781 r. czytamy, że świątynia 
„stoi na zachód słońca jesiennego, do 
którego od zachodu słońca wchodząc 
są drzwi do kruchty z dachem czwo
rograniastym wystawionej, podwój
ne, duże z balików dwucałowych, na

zawiasach i hakach żelaznych ab in
tra hakiem żelaznym do ściany przy
bitym”. Dalej dowiadujemy się, że 
podobne drzwi prowadziły do ko
ścioła, a pojedyncze do drugiej 
kruchty, zakrystii i skarbca. We wnę
trzu zaś „podłoga z tarcic także nie 
heblowanych, sufit z tarcic heblowa
nych in arcum, okien w ołów opraw
nych 8”. Mowa jest także o tym, że 
korpus pokryto dachówką, „przy- 
danki” gontami, a „krzyż na kościele 
nowy zielazny”.

Barcicki zabytek, przykład drew
nianej architektury sakralnej Ma
zowsza, znajduje się w centrum wsi, 
w otoczeniu starodrzewu z najoka
zalszym, pomnikowym jesionem 
wyniosłym. Jest to świątynia orien
towana, zwrócona częścią prezbite- 
rialną na wschód. Ma konstrukcję 
zrębową, oszalowanie z zewnątrz 
i wzmocnienie lisicami, wewnątrz - 
trzy nawy i prezbiterium węższe od 
korpusu głównego, trójbocznie za
mknięte. Do prezbiterium dobudo
wana jest od północy zakrystia, od 
południa skarbczyk, do nawy - dwie 
kruchty, główna od zachodu i bocz
na od północy. Nawa główna i pre
zbiterium nakryte są wspólnym da
chem dwuspadowym, a boczne - da

chami pulpitowymi, które przecho
dzą w dalszej części nad zakrystię 
i składzik. Nad fasadą umieszczono 
trzy wieżyczki: jedną nad trójkąt
nym szczytem, dwie pozostałe po je
go bokach.

Trójnawowe wnętrze rozdzielone 
jest dwoma parami słupów, sklepie
nie nawy głównej i prezbiterium - 
kolebkowe o łuku kloszowym. Wy
posażenie jest barokowe i składają 
się nań: ołtarz główny z 1795-1797 r. 
i ołtarze boczne z 1640 r. oraz obraz 
Matki Boskiej z 1668 r. Znajdująca 
się wewnątrz klasycystyczna chrzciel
nica pochodzi z drugiej połowy XIX w. 
Kościół był restaurowany w 1810 r., 
gruntownie remontowany w latach 
1850-1868, 1883-1889, a także po 
zakończeniu drugiej wojny świato
wej i ostatnio w latach 1997-2001.

Równie ciekawie prezentują się 
obiekty towarzyszące świątyni, także 
drewniane: dwukondygnacyjna, na 
planie kwadratu dzwonnica z 1768 r., 
plebania z drugiej połowy XIX w. 
oraz wyciosana z pnia przydrożna 
kapliczka z figurą Matki Boskiej. 
Piękno tego obiektu podkreślają po
mnikowe drzewa i obramowanie 
„świętego placyku” głazami narzuto
wymi.
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1.2. Drewniany kościół z XVIII w. w Barcicach 
nad Bugiem (1) i jego wnętrze z barokowym 
ołtarzem głównym z końca XVIII w. (2)

(zdjęcia: Henryk Sienkiewicz)

W dawnej parafii w Barcicach 
urządzono niegdyś cmentarz. Usytu
owano go w pewnym oddaleniu od 
kościoła, na wzniesieniu, przy szosie 
do Popowa Kościelnego. Na końcu 
głównej alei cmentarza znajduje się 
grobowiec pięciu żołnierzy Armii 
Krajowej, zamordowanych przez 
Niemców 23 czerwca 1944 r. 
W miejscowej tradycji nazywa się 
ich Barcickimi Orłami. W 2002 r. 
odsłonięto w drewnianym kościółku 
specjalnie poświęconą im tablicę.

Barcicki kościół przetrwał okres 
zmagań na przełomie XVIII i XIX w., 
zabory i narodowe powstania oraz 
pierwszą wojnę światową. Ocalał 
z bolszewickiej pożogi w 1920 r. 
oraz przetrzymał hitlerowską nawałę 
w 1939 r.

Chyba po to, aby przechować pa
mięć tych, którzy zapisali chwalebny 
rozdział naszej historii, pamięć 
o Barcickich Orłach.

Henryk Sienkiewicz

Krypty w oleśnickiej 
bazylice

O
leśnica Śląska - to niewielkie 
miasto, położone 30 km na za
chód od Wrocławia. Jego hi
storia w pierwszych wiekach istnienia 

jest odbiciem skomplikowanych dzie
jów Śląska po podziale Polski przez 
Bolesława Krzywoustego na dzielnice. 
Osada, wybudowana przez Henryka 
Brodatego, prawa miejskie otrzymała 
w 1255 r. od księcia wrocławskiego 
Henryka III, wnuka Henryka Brodate
go. W 1294 r. Oleśnica stała się częścią 
księstwa głogowskiego, włączona doń 
w wyniku zbrojnych działań księcia 
Henryka głogowskiego przeciwko 
władzy króla Wacława II czeskiego. Po 
śmierci Henryka głogowskiego nastą
pił podział głogowskiego księstwa 
między pięciu synów. W ten sposób na 
mapie politycznej Śląska pojawiło się 
księstwo oleśnickie, z rezydencją ksią
żęcą, założoną w Oleśnicy przez księ
cia Konrada I.

Książę zbudował mocno ufortyfi
kowany, murowany zamek i kościół 
zamkowy. Trzysta lat później oby
dwie budowle zostały połączone 
w jeden organizm architektoniczny 
galerią przerzuconą nad fosą. Piasto
wie rozbudowali miasto, powiększa
jąc obszar księstwa poprzez wykup 
okolicznych ziem. Wraz ze wzrostem 
znaczenia gospodarczego i politycz
nego księstwa wzrósł też jego prestiż.

Doczesne szczątki członków ole
śnickiej linii Piastów składano w miej
scu uznanym za gniazdo rodu, w kryp
cie przyklasztornego kościoła w Trzeb
nicy. W 1469 r. oleśnicki kościół zam
kowy został przedłużony przez powięk
szenie prezbiterium i podwyższony. Pod 
nowym prezbiterium Piastowie wybu
dowali dużą kryptę. Po bezpotomnej 
śmierci w 1492 r. ostatniego księcia z tej 
linii krypta była wykorzystywana przez 
następną dynastię książąt.

W 1495 r. Władysław Jagiellończyk 
odstąpił księstwo oleśnickie Henrykowi 
I Podiebradowi, księciu ziębickiemu,

1. Bazylika w Oleśnicy z kaplicą grobową 
Wurttembergów

i dynastia Podiebradów władała księ
stwem do 1647 r., do śmierci ostatnie
go męskiego potomka rodu, księcia Ka
rola Fryderyka. W 1649 r. córka zmar
łego księcia Elżbieta Maria wyszła za 
mąż za Sylwiusza Nimroda Wurttem- 
berga. Rządy tej rodziny w księstwie 
oleśnickim trwały do 1792 r.

W 1700 r. Wurttembergowie 
skończyli budowę drugiej krypty pod 
kaplicą grobową przy ścianie połu
dniowej prezbiterium oleśnickiej ba
zyliki. Przygotowano w niej miejsce 
spoczynku dla 24 członków tej rodzi
ny. Po śmierci w 1792 r. ostatniego 
męskiego potomka Wurttembergów - 
księcia Karola Christiana Erdmanna, 
poprzez małżeństwo jego córki Fryde
ryki Zofii z księciem brunszwickim 
Fryderykiem Augustem, księstwo 
przeszło we władanie tej dynastii. 
W następstwie bezpotomnej śmierci 
w 1884 r. ostatniego z rodu, księcia 
Wilhelma, księstwo zostało podzielo
ne i jedna część przypadła królowi sa
skiemu, druga z miastem Oleśnicą 
wraz z zamkami i przynależnymi do
brami - koronie pruskiej, stając się 
lennem każdorazowego następcy tro
nu Rzeszy niemieckiej i Prus.
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W 1945 r. rozpoczął się nowy 
rozdział w historii Oleśnicy. Znisz
czone i spalone przez Armię Czerwo
ną miasto powoli dźwigano z ruiny. 
Nowi mieszkańcy widzieli wokół tyl
ko niemieckie ślady obecności po
przednich właścicieli. Poczucie nie
pewności i tęsknota za domem ro
dzinnym, który w powojennym jał
tańskim porządku znalazł się poza 
granicami kraju, stało się przyczyną 
niewielkiego zainteresowania historią 
ziemi, na której przyszło im żyć. Do
piero dla następnych pokoleń Oleśni
ca stała się miejscem pochodzenia, ich 
małą ojczyzną, a jej dzieje wspólną hi
storią.

W 1991 r. z inicjatywy ks. infuła
ta Władysława Ozimka, kustosza ole
śnickiej bazyliki, rozpoczęto grun
towną renowację świątyni; prace we 
wnętrzu zakończono w 2002 r. Przy 
tej okazji zainteresowano się dwoma 
kryptami. Powojenni mieszkańcy 
miasta opowiadali, iż były one spene
trowane przez żołnierzy sowieckich 
i długo potem pozostawały otwarte. 
Budziło to obawy co do ich stanu za
chowania. Odnaleziony zapis w księ
gach parafialnych wspomina, że 
krypty ponownie zamknięto w 1952 r. 
Po wielu staraniach i przygotowa
niach od strony mikrobiologicznej 
wojewódzkie służby ochrony zabyt
ków wyraziły zgodę na otwarcie obu 

krypt w celu wykonania prac porząd- 
kowo-remontowych.

Ze względu na skromne środki fi
nansowe najpierw przystąpiliśmy do 
otwarcia krypty książąt Wurttember- 
gów przy południowej ścianie prezbi
terium. 11 stycznia 2003 r. wykona
liśmy próbę podniesienia grubej, 
marmurowej płyty zamykającej zej
ście do krypty. Okazało się to jednak 
nie takie proste, gdyż w 1952 r. pły
tę osadzono na zaprawie wapienno- 
-piaskowej z dużą domieszką cemen
tu. Użyte podnośniki nie wytrzymy
wały stawianego oporu, ale 13 stycz
nia 2003 r. płyta zamykająca zejście 
do krypty została uniesiona w górę. 
Wówczas naszym oczom ukazał się 
niezwykły widok: pomieszczenie za
snute pajęczynami, spod których 
można było dostrzec pokryte grubą 
warstwą pyłu metalowe, misternie 
cyzelowane i złocone sarkofagi oraz 
proste drewniane trumny. Marmuro
wą płytę ustawiliśmy w pionie, opie
rając ją o ścianę kaplicy grobowej 
przy zejściu do podziemia. Wyryty na 
płycie napis po łacinie pozostał do
brze czytelny: „Ty, który ten ciężar 
podziwiasz, jeśli ludzkie za ludzkie, 
a śmiertelne za śmiertelne uważasz, 
stań i co widzisz, przeczytaj.

Najukochańszym szczątkom zło
żonych tu prześwietnych ciał najja
śniejszego rodu Wiirttemberskiego na

2.3. Sarkofag Sylwiusza Nimroda
- stan po otwarciu krypty (2)
i po oczyszczeniu (3)

4.5. Sarkofag Elżbiety Marii - stan po otwarciu 
krypty (4) i po oczyszczeniu (5)

(zdjęcia: Wiesław Piechówka)

Oleśnicy i Bierutowie ten ostateczny 
pomnik miłości, czci i szacunku, 
przodkom ojcu i matce, szczerej, 
małżeńskiej wierności małżonków 
zapewne nawet po zgonie od miłości 
nie uwolnionych, potomnym, by pa
miętali o śmiertelności, wreszcie so
bie samemu, by w swoim czasie, jeśli 
Bóg pozwoli, dobre w tym życiu po
zostawić wspomnienie, ufundował 
Christian Ulrich książę wiirttember- 
ski, tecki, na Śląsku oleśnicki i bieru
towski, hrabia Miimpelgardu, dzie
dziczny władca Heydenheimu i Mię
dzyborza, w roku od Narodzenia 
Chrystusa 1699.

Pożegnaj, przechodniu, nie kwiata
mi, lecz Izami święte czczigodnych 
książąt prochy, modląc się o wieczny 
odpoczynek najjaśniejszego rodu 
Wiirttemberskiego na Oleśnicy i Bieru
towie aż po ostatni dzień świata, by 
u niebiańskiej Opatrzności szczęśliwe 
wyblagać losy” (tłumaczenie: Jaro
sław Komorowski), (W. Mrozowicz, 
Krypta Wiirttemberska w kościele 
zamkowym w Oleśnicy, Oleśnica- 
-Wrocław 2004, s. 24-25).

Historyk rodziny Wurttember- 
gów, Harald Schukraft, w książce 
Die Grablegen des Hauses Wiirttem- 
berg pisze, że kamień węgielny pod 
kaplicę grobową położył książę 
Christian Ulrich 12 maja 1698 r. Ja
ko wzór wykorzystał istniejący od 
1677 r. projekt ośmiokątnego mau
zoleum Piastów przy kościele św. Ja
na w Legnicy. Oleśnickie mauzoleum 
zostało ukończone 13 sierpnia 1700 r. 
Ceremonii otwarcia towarzyszyło 
złożenie trzynastu trumien wcześniej 
zmarłych członków książęcej rodzi
ny, w tym dwóch trumien protopla
stów śląskiej linii Wurttembergów, 
znajdujących się w tzw. podiebrad- 
skiej krypcie pod prezbiterium: Syl
wiusza Nimroda (zm. w 1664 r.) 
i Elżbiety Marii (zm. w 1686 r.), 
oraz trumien przeniesionych z kryp
ty pod prezbiterium kościoła św. Ka
tarzyny w Bierutowie.
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Oleśnicka krypta rodziny Wurttem- 
bergów wykorzystywana była do 
1761 r., kiedy pochowano w niej 
szczątki księcia Karola Fryderyka II, 
który zarządzał księstwem oleśnic
kim do 1744 r. W krypcie złożono 24 
trumny (15 metalowych i 9 drewnia
nych). Ostatni metalowy sarkofag zo
stał złożony w 1735 r. Pochowano 
w nim małżonkę księcia Karola Fryde
ryka II, Julianę Sybillę Karolinę.

Spośród piętnastu metalowych 
sarkofagów w krypcie Wiirttember- 
gów trzy wyróżniają się oryginalno
ścią i dużym kunsztem wykonania. 
Dwa pierwsze - to sarkofagi pary za
łożycielskiej: Sylwiusza Nimroda 
i Elżbiety Marii, oba wykonane z cy
ny z wykorzystaniem niepowtarzal
nych form i wzorów. Sarkofag Syl
wiusza Nimroda, niezwykłe dzieło 
sztuki sepulkralnej, jest bogato zdo
biony herbami Wurttembergów oraz 
scenami alegorycznymi, malowanymi 
na złoconych tłach. Jego podstawę 
stanowi sześć pełnoplastycznych 
lwów, ze złoconymi książęcymi koł
pakami na głowach i okrągłymi pier- 
ścieniami-uchwytami w pyskach. 
W narożnikach stoją cztery pełnopla- 
styczne postacie polichromowanych 
i złoconych aniołów, sprawiających 
wrażenie, jakby unosiły doczesne 
szczątki księcia. Cały sarkofag zdo
biony jest cynowymi wiciami różno
kolorowych kwiatów, które obecnie 
są w dużym stopniu uszkodzone. Du
że uszkodzenia sarkofagu powstały 
również w wyniku nieudanej próby 
włamania.

Sarkofag Elżbiety Marii Podie- 
bradówny, matki rodu śląskiej linii 
Wurttembergów, zbliżony jest 
w kształcie i wielkości do trumny 
męża, którego przeżyła o 22 lata. Ten 
piękny sarkofag - to przykład hołdu 
miłości złożony przez jej czterech sy
nów. Ustawiony został na sześciu pe
likanach, karmiących własną krwią 
głodne dzieci - wzruszający symbol 
matczynej miłości. Wieko sarkofagu 
zdobi krucyfiks o dużej ekspresji, 
z rozwianym perizonium. W oleśnic
kiej krypcie odnajdujemy jeszcze in
ny symbol. Znajduje się on na sarko
fagu trzeciej żony księcia Christiana 
Ulricha I, Zofii Wilhelminy z domu 
książąt wschodniofryzyjskich. Śmierć 
przerwała to małżeństwo, które

trwało tylko trzy lata. Wdowiec 
trumnę zmarłej żony, wykonaną 
z miedzi, złoconą i polichromowaną, 
kazał ozdobić czterema płonącymi 
sercami.

Ustawiony na sześciu orłach sar
kofag budowniczego krypty - księcia 
Christiana Ulricha stanowi oś, wokół 
której złożone zostały wszystkie 
trumny. U jego wezgłowia stoją trum
ny rodziców, w nogach - trumienki 
nieletnich dzieci, po bokach - czte
rech żon. Zachowany w zapiskach 
oleśnickiego kronikarza Sinapiusa 
opis obrzędu pogrzebowego zwraca 
uwagę odmiennością w stosunku do 
tradycji innych pochówków tej ro
dziny, np. w Stuttgarcie. Tam cere
monia odbywała się w obrębie mu
rów świątyni, w Oleśnicy trumnę 
księcia wystawiono na widok pu
bliczny we wnętrzu kościoła zamko
wego w tzw. castrum doloris. A w kil
ka dni później odbyła się właściwa 
ceremonia pogrzebowa, w trakcie 
której kondukt złożony z członków 
rodziny i mieszkańców księstwa 
przeszedł ulicami miasta. Po zacho
dzie słońca kondukt dotarł do ko
ścioła zamkowego, gdzie po nabo
żeństwie żałobnym sarkofag złożono 
w krypcie.

Po blisko trzystu latach od tamtej 
chwili przystąpiono do porządkowa
nia i usuwania zniszczeń w krypcie 

Wurttembergów. Wyselekcjonowano 
elementy metalowych i drewnianych 
sarkofagów, które później zamonto
wano w miejscach przeznaczenia. 
Zniszczenia wywołane przez aktyw
ną chemicznie, skroploną wodę na 
wapiennym sklepieniu krypty okaza
ły się trwałe. Uszkodzeniu uległy nie
które inskrypcje, szczególnie na sar
kofagach cynowych. Złoto położone 
na miedzianych blachach uległo dy- 
fundacji (zjawisko opadania metalu 
o większej gęstości na skutek ruchu 
wewnątrzcząsteczkowego w struktu
rę metalu o gęstości mniejszej). Sar
kofagi metalowe zabezpieczono neu
tralną chemicznie pastą. Udrożniono 
wyloty wentylacyjne, zwiększając 
cyrkulację powietrza. Założono elek
tryczne oświetlenie i uzupełniono na
rzuty wapienne na ścianach krypty. 
Całość pobielono. Dwie drewniane 
rozpadające się trumny w całości 
przełożono do nowych, większych 
trumien, nie zmieniając miejsca ich 
ułożenia. Istnieje projekt przykrycia 
wejścia do krypty płytą szklaną, by 
każdy zwiedzający bazylikę oleśnicką 
mógł zobaczyć to niezwykłe miejsce 
spoczynku książęcej rodziny, wśród 
której znalazło się wiele wybitnych 
postaci życia politycznego i kultural
nego Dolnego Śląska.

Wiesław Piechówka
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Rubryka ta poświęcona jest wszyst
kim sprawom niezwykłym, niepokoją
cym, dziwnym, tajemniczym, związa
nym z przeszłością. Czekamy na opi
sy i próby wyjaśnienia niezwykłych 
miejsc, zagadkowych zdarzeń, tajem
niczych obiektów, napisów, rysun
ków, nazw, obrzędów itd. Publikuje
my teksty o objętości do 1 strony ma
szynopisu, opatrzone dokładną loka
lizacją TAJEMNICY i - jeśli wymaga 
tego TAJEMNICA - dobrym zdjęciem 
lub rysunkiem. W rubryce AT za
mieszczamy teksty najciekawsze, ich 
Autorzy otrzymają honorarium i staną 
się członkami KLUBU BADACZY TA
JEMNIC PRZESZŁOŚCI. Na czarnych 
stronach „Spotkań z Zabytkami” two
rzymy razem ARCHIWUM TAJEMNIC!

GWIAZDA ŚW. HUBERTA

Wyjeżdżając z Chojnic w kierunku na 
Chojniczki, można dotrzeć do miej
sca, zwanego Gwiazdą św. Huberta. Jest 

ono położone w środku lasów klosnow- 
skich, około 2 km na północny wschód od 
Jeziora Niedźwiedziego. Zbiega się tu sie
dem leśnych dróg. Rozstaje dróg zawsze 
uważano za siedlisko złych mocy, demo
nów, czarownic i szatana, bowiem poku
tujące dusze i demony przebywały z dala 
od ludzkich osad. Stawiając tu krzyż, 
można było zneutralizować zło.

W rozwidleniu dwóch z siedmiu dróg 
stoi drewniany krzyż i pomnik poświęcony 
św. Hubertowi. Pomnik ma formę obeli
sku. Na przysadzistym granitowym coko
le ustawiony jest duży głaz. Na jego od
wrocie znajduje się odkuta inskrypcja in
formująca o dacie odsłonięcia pomnika. 
Od frontu w wykutym gnieździe osadzona 
jest siedmioramienna gwiazda, a pod nią 
widnieje podpis Sanctus Hubertus. Sied
mioramienna gwiazda jest płaskorzeźbą 
wykonaną z lastryka. Zawiera ona reali
stycznie przedstawioną scenę wizji św. 
Huberta. W lewym, górnym rogu zza ko
narów, przed zwalonym drzewem widać 
sylwetkę dorodnego jelenia z łacińskim 
krzyżem między rogami. U dołu z prawej 
strony znajduje się klęcząca postać św. 
Huberta. Święty, z głową otoczoną owal
ną aureolą, odziany jest w krótką szatę. 
Z prawej dłoni wypada kusza, a lewa jest 
przyłożona do piersi. Poniżej ugiętej lewej 

nogi leży pies myśliwski. Scenografią uka
zanego zdarzenia jest leśna knieja. Drze
wa iglaste wypełniają tło i przestrzeń mię
dzy jeleniem a św. Hubertem.

Fundatorem pomnika wzniesionego 
w 1931 r. jest chirurg, dr medycyny Jan 
Paweł Łukowicz (1886-1957). Pasją dr. 
Łukowicza było łowiectwo. Szczycił się 
on posiadaniem najwyższej odznaki ło
wieckiej i byt długoletnim prezesem Pol
skiego Związku Łowieckiego na Pomo
rzu. Ten zapalony myśliwy zgromadził 
w swoim domu w Chojnicach kolekcję hi- 
storyczno-etnograficzną, w której na 
szczególną uwagę zasługiwały zbiory 
myśliwskie i biblioteka łowiecka, licząca 
około 550 tomów. W zbiorach malarstwa 
znajdował się m.in. obraz św. Huberta 
pędzla Jerzego Kossaka. Czy byt to ob
raz zatytułowany „Święty Hubert na polo
waniu klęka przed jeleniem” z 1931 r., nie 
wiadomo. Nie wiadomo też, czy data wy
konania pomnika i obrazu oraz podo
bieństwo kompozycji do przedstawionej 
na płaskorzeźbie są przypadkowe. Analo
giczny z opisanymi przedstawieniami jest 
też rysunek na awersie odznaczenia ło
wieckiego: Medalu św. Huberta. W czasie 
okupacji pomnik i stojący obok krzyż zo
stały zniszczone przez Niemców. Głaz 
z gwiazdą został ukryty przez leśniczego 
Szredera. Po wojnie, 3 listopada 1945 r., 
w święto patrona myśliwych odbyto się 
uroczyste odsłonięcie odbudowanego 
pomnika z inicjatywy i z udziałem m.in. 
fundatora, który w ten sposób wyraził 
cześć patronowi myślistwa po raz wtóry.

Głównym akcentem obelisku jest pła
skorzeźbiona, siedmioramienna gwiaz
da. Autor płaskorzeźby nie jest znany. 
Wysoki poziom jej wykonania nasuwa 
skojarzenia z podobnymi stylowo dzieła
mi I. Zelka i W. A. Durka, artystów czyn
nych w tym czasie na Pomorzu. Nieprzy
padkowa jest chyba zbieżność liczby ra
mion gwiazdy z siedmioma drogami le
śnymi, które odchodzą z miejsca, w po
bliżu którego ustawiony jest pomnik. 
Przedstawiony tu św. Hubert żył w latach 
około 655-727. Pochodził z książęcej ro
dziny z Brabancji i około 705 r. został bi
skupem. Dzięki niemu dokonała się 
ewangelizacja głównie górskich terenów 
Brabancji. Według legendy, przed otrzy
maniem sakry biskupiej św. Hubert byt 
zapalonym myśliwym. Podczas jednego 
z polowań, w Wielki Piątek, miał mu się 
ukazać biały jeleń z krzyżem jaśniejącym 
między ogromnymi rogami. Jeleń po
dobno przemówił do Huberta, by oddał 
się służbie Bogu. Epizod mówiący o na
wróceniu pod wpływem napotkanego 
w czasie polowania jelenia został za
czerpnięty z żywota św. Eustachego 
Rzymskiego, męczennika, żyjącego na 
przełomie II i III w., który również jest pa
tronem myśliwych i służby leśnej.
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W miejscowej tradycji utrwaliły się 
dwie wersje intencji ustawienia pomnika. 
Wedtug pierwszej pomnik upamiętnia 
spotkanie fundatora dr. Łukowicza z bia
łym jeleniem z krzyżem pomiędzy roga
mi, który miał go ostrzec przed nieszczę
ściem. Druga wersja intencji była upo
wszechniana przez leśniczego z Bacho
rza pana Reszke. Wedtug leśniczego dr 
Łukowicz podczas powrotu z zimowego 
polowania został zaskoczony przez śnie
życę. W zamieci śnieżnej woźnica kieru
jący saniami zmylił drogę. Zapadła noc. 
W pewnej chwili konie zatrzymały się 
i mimo razów zadawanych batem nie 
chciaty ruszyć. Dopiero po ustąpieniu 
śnieżycy nad ranem okazało się, że za
trzymały się tuż przed urwiskiem. Do nie
szczęścia nie doszło, a ocalenie przypi
sano św. Hubertowi. Być może obie wer
sje nie przywołują prawdziwych zdarzeń, 
a intencję wystawienia pomnika znał je
dynie fundator.

Marek Kołyszko

KRZYŻ MURARZA

Przy drogach przez lasy, zwane nie
gdyś herceńskimi, wszędzie napoty
kałem niskie kamienne krzyże z wyrytymi 

na nich mieczami, siekierami, sztyleta
mi... Słowa Usmarusa Grissoniusa, zapi
sane w podróży z Wiednia do Pragi w ra
porcie dla Ignacego Loyoli datowanym 
na 21 maja 1556 r., można by odnieść 
i do Lasu Ztotoryjskiego. Na jego obsza
rze przy leśnych duktach zachowało się 
do dziś kilka kamiennych krzyży, zalicza
nych ze względu na swoje umiejscowie
nie do najtrudniej dostępnych na Dolnym 
Śląsku. Śam kompleks leśny o nazwie 
Zlotoryjski Las rozciąga się między miej-

Witraż z przedstawieniem mistrza murarskiego trzymającego 
poziomicę

scowościami Skorzynice na północy 
i Rochów na południu, pomiędzy miasta
mi Złotoryja i Lwówek Śląski. Obiekty te 
wystawiono zapewne na pamiątkę czy
jejś nagłej, tragicznej śmierci. Przykłado
wo krzyż z Rochowa upamiętnia zdarze
nie z 24 grudnia 1775 r., kiedy Gottlieb 
von Ottendorf stracił życie przejechany 
wozem. Z kolei jeden z krzyży z Choińca 
zaświadcza „bezbożne pozbawienie ży
cia jednym strzałem” osiemnastoletniego 
Abrahama Britzlera z Twardocic w 1760 r. 
Kamienny krzyż stojący na skraju lasu 
koto wsi Czaple ma wyrytą włócznię, 
skierowaną ukośnie grotem w dół.

Najczęściej ryty na krzyżach interpre
towane są jako narzędzia, którymi doko
nano zbrodni. Rzadziej badacze postrze
gają w nich atrybuty zawodu ofiary, na 
której pamiątkę obiekt został wystawio
ny. Krzyż odnaleziony przypadkowo 
w Ztotoryjskim Lesie, koto miejscowości 
Nowe Łąki, pod koniec maja 2004 r. 

1. przez Jerzego Majdana z Lwówka Ślą- 
s skiego, swoimi rytami nawiązuje do dru- 
| giej z przedstawionych tez. Nieznany za- 
Q równo w polskiej, jak i niemieckiej litera
ci turze przedmiotu, ma dobrze widoczne 

unikatowe ryty, przedstawiające dawną 
poziomicę (niem. Setzwaage) oraz kiel- 
nię murarską. Oba ryty zadziwiają do
kładnością. Widoczny trójkąt z wahadeł
kiem, tworzący dawną poziomicę, przy
kładano do mierzonego obiektu, a każde 
odchylenie oznaczało błąd w sztuce mu
rarskiej. Ryt jest dużych rozmiarów w sto
sunku do samego krzyża (68 x 73 x 27 cm) 
- boki trójkąta mają po 28 cm, podsta
wa 40 cm. Wahadełko ma długość oko
ło 19 cm i zakończone jest kulką. Ryt 
kielni, o wymiarach 34 x 16 cm, jest 
również bardzo precyzyjny. Niestety, 
trzon krzyża najprawdopodobniej uległ 
kiedyś odłamaniu, na wysokości po
czątku uchwytu kielni.

W celu zabezpieczenia 
tego unikatowego zabytku 
25 lipca 2004 r. została 
podjęta akcja sklejenia 
i ustawienia krzyża. Brali 
w niej udział autorzy arty
kułu. Do krzyża został do
pasowany obrobiony ka
mień (48 x 33 x 31 cm), 
dla zastąpienia odłamane
go trzonu. Pozwoliło to na 
wyeksponowanie obu ry
tów ponad powierzchnią 
gruntu. Krzyż został połą
czony z trzonem za pomo
cą mrozoodpornej zapra
wy klejowej. Po ustawieniu 
wysokość zabytku zwięk
szyła się do 76 cm.

Krzyż zlokalizowany 
jest w leśnej głuszy, około 
130 m od drogi Złotoryja

- Lwówek Śląski. Miejmy nadzieję, że ta
kie umiejscowienie wpłynie korzystnie 
na dalsze losy zabytku, utrudniając akty 
wandalizmu czy kradzieży. Trudno dziś 
odtworzyć choćby przypuszczalną jego 
historię. Prawdopodobnie upamiętnia

Dawna poziomica w zbiorach muzealnych miasta 
Calw koto Stuttgartu (Niemcy)

tragiczną śmierć jakiegoś murarza, za 
czym przemawiają przedmioty, jakie na 
nim wyryto. Dopiero przeprowadzenie 
kwerendy archiwalnej w źródłach doty
czących historii okolicznych miejscowo
ści może doprowadzić do bliższych 
ustaleń. Krzyż ten stanowi unikat na ska
lę europejską. Nawet na obszarze Nie
miec żaden z kilku tysięcy zinwentaryzo
wanych tam kamiennych krzyży nie 
może się poszczycić rytem przedsta- . 
wiającym poziomicę. Dlatego należy 
dołożyć starań, aby zabytek ten dyl 
otoczyć szczególną ochroną gzW 
i opieką.

Jerzy Majdan 
Daniel Wojtucki

Autorzy składają serdeczne podziękowania prof. dr. 
Friedrichowi Karlowi Azzoli za cenne uwagi i pomoc 
w interpretacji obu rytów na krzyżu w Ztotoryjskim Lesie.
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Radioodbiorniki czasów okupacji
Tednym z pierwszych zarządzeń 
I niemieckich władz okupacyjnych 

był wydany w październiku 1939 r. 
nakaz oddania wszystkich radiood
biorników i innego sprzętu radiowe
go. Posiadanie radia groziło Polakom 
karą śmierci. Ile w tym było chęci 
zwykłej grabieży urządzeń, a ile za
miaru odcięcia polskich obywateli od 
wszelkich źródeł informacji - trudno 
ustalić. Na początku wojny i w chwi
li liczenia na pomoc aliancką była to 
represja szczególnie dotkliwa. Dlate
go też znaczna liczba osób nie oddała 
swych odbiorników. Niektórzy odda
wali nie wszystkie lub w stanie uszko
dzonym. Wśród osób tych szczególne 
miejsce zajęli radioamatorzy.

Radioamatorstwo było w latach 
międzywojennych bardzo popiera
nym hobby. Rozwijało się również 
i w Polsce, gdzie widziano w nim na
rzędzie nowoczesności, otwarcia na 
świat, edukacji i politechnizacji społe
czeństwa. Okolicznościom tym sprzy
jał żywiołowy rozwój radiofonii i pol
skiego przemysłu radiotechnicznego. 
Działały bardzo dobre wytwórnie 
aparatów radiowych, sprzętu pomia
rowego i detali. Prowadzono liczne 
prace badawcze nad falami ultrakrót
kimi i ich praktycznym wykorzysta
niem. Pracowano z powodzeniem nad 
systemem pełnoelektronicznej telewi
zji, której pierwsze programy nadano 
na przełomie lat 1938-1939. W tym 
czasie ukazywało się także wiele wy
dawnictw związanych z tą tematyką.

Od samego początku drugiej woj
ny światowej entuzjaści radiotechniki 
postanowili przeciwstawić się oku
pantowi i prowadzić swoją działal
ność w podziemiu. Wkrótce okazało 
się jednak, że ich lampowe odbiorni
ki radiofoniczne, ze względu choćby 
na rozmiary, w większości nie speł
niają wymogów konspiracji. Odbior
niki detektorowe natomiast były 
wprawdzie niewielkie i nie potrzebo
wały zasilania, ale wymagały długich 
i wysokich anten, co je również dys
kwalifikowało. Poza tym były mało 
czułe i selektywne.

Najprostszą formą konspiracyjne
go radia był fabryczny odbiornik po

zbawiony skrzynki, która wraz z gło
śnikiem powiększała znacznie wymia
ry. Głośnik na ogół usuwano, przy
stosowując układ do odbioru słu
chawkowego. Niekiedy dorabiano in
ną obudowę drewnianą lub metalo
wą. Odbiornik trzeba było jednak 
przechować w sporządzonej na ten 
cel skrytce lub go sprytnie zamasko
wać. O ile budowa skrytek nie spra
wiała na ogół trudności, o tyle zama
skowanie odbiornika wymagało już 
wyższych kwalifikacji radioamator
skich. Potrzebna tu była umiejętność 
zmiany schematu ideowego (np. usu
nięcia wzmacniacza głośnikowego lub 
przystosowania do odbioru określo
nego zakresu fal, przeważnie krót
kich) oraz rozbiórki i umieszczenia go 
w jakimś innym przedmiocie codzien
nego użytku. Powstawały więc od
biorniki - kuchenki elektryczne, od-

miast mały aparat był mniej czuły 
i z tego względu wymagał długiej an
teny, trudnej do zastosowania w wa
runkach konspiracyjnych. Trzeba by
ło zatem dokonywać miniaturyzacji 
odbiorników dużych lub przeróbek 
zwiększających czułość odbiorników 
małych. Do zminiaturyzowania najle
piej nadawały się więc aparaty już fa
brycznie niewielkie, jak np. niektóre 
odmiany małych odbiorników firmy 
„Phillips” lub „Elektrit”, a także pro
ste odbiorniki innych typów. Po
wszechnie stosowaną zmianą w apa
ratach fabrycznych było dobudowa
nie zakresów fal krótkich. Dotyczyło 
to zwłaszcza odbiorników popular
nych, niemających często tego zakre
su. Wśród nich chętnie używanym do 
miniaturyzacji i przeróbek zakresów 
odbioru był np. produkowany maso
wo w 111 Rzeszy odbiornik „DKE

biorniki - kasetki na drobiazgi, od
biorniki w stołach i stołkach lub 
lampkach elektrycznych. Osoby pra
cujące w różnych instytucjach, 
zwłaszcza mających styczność z elek
trotechniką, wbudowywały sprzęt 
odbiorczy w rozmaite urządzenia, nie 
zakłócając przy tym ich właściwego 
działania. Pomysłowość w tym wzglę
dzie była ogromna.

Jest oczywistą rzeczą, że przy tych 
wszystkich przeróbkach niezwykle 
ważne było jak największe zminimali
zowanie rozmiarów aparatu. W wy
padku aparatów fabrycznych zacho
wanie tego warunku było dość trud
ne. Rozmiary wielolampowego od
biornika, nawet pozbawionego skrzyn
ki, były przeważnie dość duże, nato

1938”, należący do licznej serii tanich 
tzw. volksempfangerow (odbiorni
ków ludowych). Odbiornik ten, któ
rego zaletami były prostota i małe 
wymiary, był dość znany i łatwy do 
zdobycia od Niemców. Zmiany 
w konstrukcji, w tym dobudowa do 
niego fal krótkich, na których nada
wały stacje brytyjskie, także nie spra
wiały większych trudności. Stacje te 
prowadziły specjalne „audycje dla ra
dioamatorów”, w których udzielano 
szczegółowych instrukcji dotyczących 
wykonania całości takich zmian.

Osobnym zagadnieniem była kwe
stia zasilania odbiornika. Zasilanie sie
ciowe stanowiło kłopot, ponieważ 
energia elektryczna była przez oku
panta dawkowana i nawet w dużych
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1.2. Odbiornik wbudowany w kuchenkę 
elektryczną: widok z zewnątrz (1)
i wnętrze (2)
3. Odbiornik „DKE 1938” w kasetce
na przybory do szycia
4. Odbiornik z detali odbiornika bateryjnego
5. Przeróbka odbiornika sieciowego
6. Odbiornik jeńców z obozu w Murnau
7. Oryginalny odbiornik „DKE 1938”;
miał wymiary 24 x 24 x 12 cm

(zdjęcia: 1,2 - w zbiorach Muzeum
Historycznego m.st. Warszawy, 3-6 - w zbiorach

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)

miastach dość często wyłączana. Spra
wy nie rozwiązywało zasilanie bateryj
ne. Odbiorników sieciowych nie moż
na było zasilać z baterii ze względu na 
duże pobory prądu. Lepszych, fa
brycznych odbiorników bateryjnych 
było niewiele i wymagały podwójnego 
zasilania, tj. akumulatora lub ogniw 
włókien żarzenia lamp 2-4 V oraz ba
terii tzw. anodowej około 120 V Roz
miary tych źródeł prądu były dość du
że, a ich trwałość sięgała na ogół 
trzech miesięcy. Poza tym powtórnie 
można było naładować tylko akumu
lator 2-4 V, natomiast bateria anodo
wa była źródłem jednorazowym, 
w warunkach okupacyjnych praktycz
nie nieosiągalnym. Radzono sobie 
więc zestawianiem baterii anodowych 
z bateryjek płaskich 4,5 V i zasilaniem 
żarzeń z dużych ogniw mokrych. 
Sprawiało to też trudności, gdyż bate
ryjki 4,5 V pojawiały się rzadko 
w sprzedaży. W tej sytuacji ze zuży
tych baterii robiono baterie nowe, wy
korzystując część detali ogniw starych. 
Była to jednak czynność żmudna, 
a potrzebne do niej chemikalia także 
niełatwe do zdobycia. Co bardziej po
mysłowi i zaradni technicznie budo
wali elektrownie wiatrowe z prądnic 
samochodowych, ale nie było ich zbyt 
wielu. Poza tym taka elektrownia za 
bardzo zwracała uwagę.

Najbardziej zaawansowani radio
amatorzy budowali własne konstruk

cje odbiorników nasłuchowych, jed
nak w warunkach okupacyjnych było 
to zadanie bardzo trudne. Oczywiście 
największy kłopot stanowiło zdoby
cie odpowiednich lamp. Uzyskiwano 
je albo z zapasów własnych łub z roz
biórki odbiorników. Wykradano je 
także Niemcom. Były również inne, 
bardziej pomysłowe źródła, jak np. 
zbieranie radiosond meteorologicz
nych Luftwaffe wypuszczanych w po
bliżu lotnisk lub w specjalnych sta
cjach badań meteorologicznych zain
stalowanych w dość wielu miejscach 
na terenach polskich. Zdobywany 
w ten sposób sprzęt w postaci lamp, 
baterii i detali był dobrej jakości, 
a przy tym idealny do wykorzystania. 
Detale montażowe wykonywano 
również często w warunkach domo
wych, korzystając z opisów zawartych 
w rozmaitych publikacjach z lat mię
dzywojennych. Dziś trudno w to 
uwierzyć, ale część detali powstawała 
z ołówków, folii z opakowań czy bla
chy z puszek od konserw. Takimi 
środkami wykonywana była więk
szość urządzeń, zwłaszcza poza więk
szymi miastami. W kilku wypadkach 
zaawansowani technicznie konstruk
torzy budowali nawet niewielkie serie 
odbiorników wyposażone w schema
ty i instrukcje obsługi (!). Sprzęt ten 
niejednokrotnie zadziwiał prostotą, 
pomysłowością wykonania i dosko
nałym działaniem.

W konstrukcjach amatorskich lat 
wojny i okupacji szczególne miejsce 
zajmują urządzenia wykonane w obo
zach koncentracyjnych czy jenieckich, 
w których znaleźli się także radioama
torzy. W prawie każdym obozie podej
mowali się oni budowy sprzętu radio
wego, mimo że ryzyko było tu ogrom
ne. W warunkach obozowych lampy 
i detale uzyskiwano przeważnie z de
montażu różnych wraków, np. samo
lotów czy czołgów, przy którym za
trudniano jeńców i więźniów. Montaż 
i próby przeprowadzano na ogół 
w przyobozowych warsztatach elek
trycznych. Mimo, że były to sytuacje 
wyjątkowo niebezpieczne, potrafiono 
w obozach budować nie tylko odbior
niki (jak np. w Murnau), ale i radiosta
cje (np. w Mauthausen). Nadajniki bu
dowane w czasie okupacji niemieckiej 
indywidualnie ze względu na znaczne 
trudności techniczne były jednak wiel
ką rzadkością.

Pewna część powstałych w sposób 
amatorski urządzeń radiowych użytko
wana była do końca wojny. Urządzenia 
te pomocne były także przy wydawaniu 
różnych wydawnictw informacyjnych. 
W komórkach i oddziałach Armii Kra
jowej większość sprzętu amatorskiego 
zamieniono z czasem na urządzenia 
produkcji seryjno-fabrycznej, którą 
uruchomił Wydział Sprzętu Łączności 
KGAK.

Edward Kocent-Zieliński
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Z WIZYTĄ W MUZEUM -

Król Polski księciem Lotaryngii
S

tanisław Leszczyński (1677-1766) 
dwukrotnie był wybierany na pol
skiego monarchę, dwukrotnie też 
go detronizowano. Pierwszy raz objął 

tron w 1704 r. pod naciskiem silnego 
protektora - króla szwedzkiego Karola 
XII, drugi raz (w 1734 r.) do władzy 
powołał go sejm. Po śmierci Karola XII, 
pozbawiony wsparcia Leszczyński 
osiadł w Alzacji, po drugiej detronizacji, 
wyparty z Warszawy przez wojska rosyj
skie, udał się do Francji. Uznawany tam 
za wpływową osobę dzięki małżeństwu 
córki z Ludwikiem XV, otrzymał tytuł 
księcia Lotaryngii, gdzie panował przez 
30 lat - do 1766 r.

Stanisław Leszczyński walnie przy
czynił się do rozkwitu Lotaryngii. 
Główną jego rezydencją był pałac 
w Luneville, miejsce spotkań filozofów 

sezonu kulturalnego „Nowa Polska” we 
Francji, w Nancy odbywają się liczne 
imprezy pod hasłem „Czas oświecenia.” 
Jedną z ważniejszych była wystawa „Sta
nisław Leszczyński. Król Polski księciem 
Lotaryngii”, czynna w Muzeum Lota
ryngii od grudnia 2004 do marca 2005 r.; 
zwiedziło ją ponad 30 tys. osób. 25 
kwietnia br. ekspozycja ta została otwar
ta na Zamku Królewskim w Warszawie. 
Należy podkreślić, że jest to pierwsza 
wystawa poświęcona Stanisławowi 
Leszczyńskiemu w Polsce i we Francji. 
Bardzo rozpowszechnione w Nancy 
imię „Stanislas”, którym oprócz placu 
nazwane zostały nie tylko główna ulica 
miasta, szkoły i szpital, ale też restaura
cje, ciasta i... nalewki, dziś nie zawsze 
kojarzone jest we Francji ze Stanisła
wem Leszczyńskim. W Polsce też rzadko

1. Jean Girardet, „Portret króla 
Stanisława Leszczyńskiego”, 
ze zbiorów Muzeum Sztuk 
Pięknych w Nancy

2. Andre Joly, „Widok patacu 
w Luneville”, ze zbiorów 
Muzeum Lotaryngii w Nancy

3.4. Mikroskop wykonany dla 
Stanisława Leszczyńskiego (3) 
i dedykowany mu zegar 
słoneczny (4), ze zbiorów 
Muzeum Lotaryngii w Nancy 

i artystów, miał też kilka wspaniałych 
letnich pałaców. Najbardziej związanym 
z księciem miejscem jest arcydzieło 
urbanistyki XVIII w. - Plac Królewski 
(obecnie nosi nazwę Placu Stanisława) 
w Nancy, który powstał z polecenia 
Leszczyńskiego w 1755 r. Zaprojekto
wany przez Emmanuela Here, ozdobio
ny kutymi kratami i fontannami, do dziś 
stanowi główną atrakcję miasta; w 1983 r. 
został wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. W 1831 r. 
mieszkańcy Lotaryngii wznieśli na placu 
poświęcony księciu pomnik „Stanisława 
Dobroczyńcy”. Na miano to zasłużył 
Leszczyński troską o ubogich; w czasach 
jego rządów powstało wiele instytucji 
charytatywnych, darmowe szkoły i pu
bliczne biblioteki.

W br. mija 250 lat od wybudowania 
Placu Stanisława. Z tej okazji, w ramach

(ilusliacje z katalogu wystawy)
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się o tym królu-wygnańcy pamięta. Wy
stawa, przygotowana przez Muzeum 
Lotaryngii w Nancy i Zamek Królewski 
w Warszawie, przybliża Polakom dzia
łalność Stanisława Leszczyńskiego we 
Francji, a dla Francuzów jest okazją do 
poznania polskich korzeni znamienite
go rodu Leszczyńskich. Zgromadzono 
na niej ponad 150 obiektów: dzieł sztu
ki, rzemiosła artystycznego i pamiątek 
związanych z życiem i działalnością Sta
nisława Leszczyńskiego, pochodzących 
z 25 instytucji polskich i 10 francuskich. 
Pierwsza część wystawy przedstawia 
dzieje Stanisława Leszczyńskiego jeszcze 
jako wojewody poznańskiego i dwu
krotnego króla Polski. W drugiej części 
zaprezentowano eksponaty związane 
z Leszczyńskim już jako księciem Lota
ryngii. Oświecony władca, mecenas kul
tury i sztuki, przyjaźnił się z Wolterem 
i Monteskiuszem, a wiele prezentowa
nych przedmiotów świadczy o rozle
głych zainteresowaniach Leszczyńskie
go. Choćby mikroskop wykonany spe
cjalnie dla niego przez Alexisa Ma- 
gny’ego w 1751 r. czy dedykowany 
księciu zegar słoneczny, dzieło Van 
Bockstaela. Na wystawie prezentowane 
są też medale i siodło użyte w czasie ko
ronacji Leszczyńskiego, książki opra
wione przez najwybitniejszych francu
skich introligatorów z królewskimi su- 
perekslibrisami i rysunki architektonicz
ne twórcy Placu Królewskiego - Emma- 
nuela Here. Wśród pamiątek rodzin
nych znalazły się listy do Stanisława 
Leszczyńskiego pisane przez córkę Ma
rię, portrety księcia i jego rodziny pędz
la Jeana-Baptiste’a Van Loo i Alexisa 
Belle’a z Wersalu, obrazy przedstawiają
ce rezydencje książęce w Lotaryngii, 
w tym pałac w Luneville. Ciekawostką 
są zegarek kieszonkowy i fajka księcia 
oraz manekin książęcego karła, zwane
go Bebe.

Wystawa, którą można zwiedzać do 
10 lipca, opracowana została starannie 
dzięki pracy komisarzy: Andrzeja Rot- 
termunda, Jerzego Gutkowskiego, 
Anity Chiron-Mrozowskiej i Anny Ma
łeckiej. Towarzyszy jej katalog, w któ
rym oprócz opisu obiektów opubliko
wano 13 esejów, poświęconych działal
ności króla Stanisława. Warto dodać, 
że w czasie trwania wystawy Zamek 
Królewski organizuje wykłady oraz za
jęcia edukacyjne dla uczniów szkół po
nadpodstawowych. Zostały opracowa
ne w dwóch blokach tematycznych - 
„O skutecznym rad sposobie. Stani
sław Leszczyński i jego czasy” oraz 
„Narodziny Oświecenia. Stanisław 
Leszczyński - król filozof i przyjaciel 
filozofów”, (ek)

Pijarzy w Podolińcu

W
 Muzeum Okręgowym w No
wym Sączu, w Galerii Dawna Sy
nagoga, od listopada 2004 do 
marca 2005 r. czynna była wystawa „Pie- 

tas et litterae. Wpływ kolegium pijarów 
w Podolińcu na rozwój dawnego szkolnic
twa”. Ekspozycja została przygotowana 
we współpracy z Muzeum Lubowniań- 
skim w Starej Lubowni na Słowacji oraz 
Centralnym Archiwum Pijarów w Buda
peszcie. Nowosądeckie muzeum po raz 
trzeci zdecydowało się na przygotowanie 
wystawy poświęconej wpływowi zgroma
dzenia zakonnego na rozwój Sądecczyzny. 
W 2000 r. prezentowano dorobek cyster
sów ze Szczyrzyca, w 2002 r. - sądeckich 
norbertanów i jezuitów.

Wystawa „Pietas et litterae. [...]” 
przedstawiała pamiątki ocalałe z założone
go w 1642 r. kolegium pijarów w Podoliń
cu. W szkole tej nauki pobierali uczniowie 
ze Spiszą, Podhala i Sądecczyzny. Wielu 
z nich zdobyło później uznanie: ks. Stani
sław Konarski - reformator oświaty, Stani
sław Małachowski - ostatni starosta sądec
ki i marszałek Sejmu Wielkiego w latach 
1791-1792, ks. Stanisław Papczyński - ka
nonik Jana III Sobieskiego i założyciel 
zgromadzenia marianów, ks. Józef Stolar
czyk - pierwszy proboszcz Zakopanego.

Przygotowania do ekspozycji poprze
dziły studia polskich opracowań dotyczą
cych kolegium pijarów oraz - ze względu 
na duże rozproszenie zasobów klasztoru 
- kwerendy na Węgrzech i Słowacji.

Dużą część wystawy zajęła prezenta
cja rękopisów i starodruków. Wiele z nich 
pokazano po raz pierwszy, jak np. pozy
skane z Centralnego Archiwum Pijarów 
w Budapeszcie dokumenty fundacyjne 
królów polskich Michała Korybuta Wi- 
śniowieckiego, Jana III Sobieskiego, kró

la węgierskiego Leopolda I, starosty spi
skiego Stanisława Herakliusza Lubomir
skiego. Cenne były i inne eksponaty: dy
plom Michała Korybuta Wiśniowieckie- 
go potwierdzający swobodę wyznania 
wiary rzymskokatolickiej w 13 miastach 
spiskich, księgi zmarłych, zawierające 
biogramy profesorów przyjętych do 
klasztoru w Podolińcu, księgi metrykalne 
szkoły pijarskiej, pisane po łacinie księgi 
z dziedziny literatury, historii kościoła, 
modlitewniki w języku węgierskim.

Ściany klasztoru i kolegium w Podoliń
cu ozdobione były wizerunkami papieży, 
biskupów i księży pijarów oraz scenami 
z życia św. Józefa Kalasantego, założyciela 
zakonu. Te ostatnie (pochodzące z XVIII w.) 
trafiły na wystawę ze słowackiej Prewidzy, 
natomiast z Muzeum Lubowniańskiego 
wypożyczono portrety profesorów podoli- 
nieckich i prepozytów. Nie prezentowano 
tu wyłącznie obrazów osób duchownych. 
Eksponowano np. portret księcia Stanisła
wa Lubomirskiego, fundatora klasztoru, 
pochodzący z drugiej połowy XVIII w., 
a także obrazy z widokami Podolińca i ko
ścioła pijarów.

Oddzielne miejsce zajęły na wystawie 
szaty liturgiczne z XIX w. - haftowane 
pluwiały, bogato zdobione dalmatyki i or-

1.2. Eksponaty z wystawy, opublikowane w katalogu: pieczęć bractwa studentów, pochodząca z drugiej 
połowy XVII w. (1) i obraz z cyklu „Żywot św. Józefa Kalasantego” z drugiej połowy XVIII w. (2)
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naty, a także zakonne stroje pi
jarów. Interesującymi ekspo
natami nie tylko dla konese
rów były: malowana szafa na 
szaty i przybory liturgiczne 
(paramentarz), pieczęć z wy
obrażeniem Nawiedzenia Ma
rii Panny (służąca bractwu stu
dentów, które powstało w cza
sie założenia kolegium pija
rów), ręcznie kreślona i malo
wana mapa węgierskich klasz
torów i szkół pijarskich, po
chodząca z około 1811 r., 
świadectwa szkolne ucznia ko
legium - Jana Kalety z 1908 
i 1909 r. czy kodeks nutowy 
ze średniowiecznego rękopisu. 
Ciekawostką były prezento
wane artykuły dotyczące kole
gium, opublikowane w wę
gierskiej gazecie „Szepesi Hi- 
radó” w 1937 r. Warto dodać, 
że jednym z patronów medial
nych wystawy były „Spotkania 
z Zabytkami”.

Wystawie w nowosądec
kim muzeum towarzyszył ka
talog, wydany w 2004 r. Publi
kacja, ozdobiona czarno-biały
mi i barwnymi zdjęciami eks
ponatów z wystawy, wzboga
cona notami katalogowymi 
obiektów i zestawieniem lite
ratury tematu, zawiera też peł
ną listę archiwaliów przecho
wywanych w Centralnym Ar
chiwum Pijarów w Budapesz
cie. W katalogu zamieszczone 
również zostały teksty auto
rów badających historię zako
nu. O dziejach konwentu 
i znaczeniu kolegium w Podo- 
lińcu pisze Maria Marcinow
ska, o klasztorze pijarów w Po- 
dolińcu traktuje artykuł Mi
chaeli Timkovej (obie panie 
były komisarzami wystawy), 
natomiast Andras Koltai przy
bliża historię podolinieckiego 
archiwum pijarskiego. Katalog 
został wydany po polsku i sło
wacku, a autorami wszystkich 
tekstów są Polacy, Słowaczka 
i Węgier.

Publikacja jest cenną pozy
cją nie tylko dla badaczy Spi
szą, ale i historyków sztuki, 
i wszystkich czytelników, inte
resujących się historią. Katalog 
można nabyć w Muzeum 
Okręgowym w Nowym Sączu 
(33-300 Nowy Sącz, ul. Lwow
ska 3, teł. 018 443-77-08, 
tel./fax 018 443-78-65). (ek)

Tajemnice inskrypcji moczydtowskiej

Zdzisław Skrok, wytrwały po
szukiwacz śladów naszej 

przeszłości, w artykule pt. Stupy 
graniczne („Spotkania z Zabyt
kami”, nr 11,2003) opublikował 
rymowany napis, wyryty na ta
blicy z wapienia, wmurowanej 
w cokół kapliczki w Moczydlo- 
wie kolo Góry Kalwarii. Forma 
tego utworu zmusza do zasta
nowienia. Charakteryzuje go 
bowiem częściowa arytmia, 
a brzmienie i pisownia niektó
rych wyrazów odbiegają od 
spotykanych w rękopisach i dru
kach z okresu, na który specjali
ści datują kapliczkę moczy- 
dtowską. Elżbieta Żyłko i Da

riusz Kaczmarzyk, autorzy in
wentaryzacji zabytków powiatu 
piaseczyńskiego, podali, że 
usytuowana na wysokim kopcu 
kolumna z trzema prostokątny
mi otworami w części górnej 
i tablicą inskrypcyjną (o treści 
napisu brak wzmianki) pocho
dzi zapewne z drugiej potowy 

XVIII w. (Katalog Zabytków Sztu
ki w Polsce, t. X, województwo 
warszawskie, pod redakcją Iza
belli Galickiej i Elżbiety Żyłko, 

z. 14, Warszawa 1962, s. 18).
Skrupulatne oględziny nie- 

datowanej fotografii ilustrującej 
artykuł Zdzisława Skroka nie 
pozwoliły na całkowite rozpro
szenie wątpliwości, czy inskryp
cja została dobrze odczytana 
przez autora. Trzeba było zatem 
zaznajomić się z oryginałem na 
miejscu, aby poddać weryfika
cji poczynione spostrzeżenia. 
Odcyfrowanie napisu, dziś led
wie widocznego, nastręczyło 
duże trudności nawet w sprzy
jających warunkach pogodo
wych. Doprowadziło jednak 
w rezultacie do ustalenia przy
puszczalnie właściwego tekstu 
inskrypcji. Okazało się, że oma
wiany utwór składa się nie z je
denastu, ale z dwunastu wier
szy, na przemian siedmio- i sze- 
ściosylabowych, a zastanawia
jąca nierytmiczność piątego, 
ósmego i jedenastego wersu 
opublikowanej inskrypcji nie by
ła zamierzona, lecz wynikła 
z wadliwego odczytania dwóch 
słów i opuszczenia jednego wy
razu. Trzysylabowy rzeczownik 

Linya (w wymowie: linija), który 
rozpoczyna wiersz piąty (przez 
omyłkę połączony z szóstym), 

otrzymał w druku formę Linia. 
Nazwę miejscową Wola na po
czątku wersu ósmego (faktycz
nie dziewiątego) przekręcono 

na Wsią, a literę (spójnik) 
y w wierszu ostatnim przeoczo
no. Do wymienionych usterek 
trzeba dodać: omyłkowe od

czytanie przyimka Srzód jako 
Sprzód na początku wiersza 
trzeciego i czasownika docią
gnie jako dosięgnie w wersie 
siódmym (według publikacji - 
szóstym). Pozostałe drobne 
różnice między opublikowanym 
napisem a moimi ustaleniami 
dotyczą ortografii.

Zasygnalizowane wyżej po
prawki uwiarygodniło czytelne 
zdjęcie tablicy inskrypcyjnej 
wykonane w 1991 r., odnalezio
ne dopiero po oddaniu tego 
tekstu do druku. Po ich wpro
wadzeniu inskrypcja brzmi na
stępująco (dla porównania 
w prawej kolumnie tekst we
dług Z. Skroka; różnice wyod
rębniono tłustym drukiem):

Dowiadujemy się z niej, że:

1. Węgielnik (kopiec naroż
ny), który oznaczał początek 
sąsiadujących z sobą wsi Wola 
Zatęska i Moczydtów znajdo
wał się pod wsią Baniocha.

2. Pónkt (!) granic między 
nimi był usytuowany srzód (tj. 
pośrodku) Wisły, naprzeciw wsi 
Glinki położonej na prawym 
brzegu rzeki.

3. Linia prosta przeprowa
dzona od pierwszego do dru
giego kopca całkowicie od
dzielała Wolę Zatęską od Mo- 
czydtowa.

4. O stałą opiekę nad wyty
czonymi granicami autor in

skrypcji prosił Obrońcę Ludz- 
kiey Stawy, czyli św. Jana Ne
pomucena.

Zdaniem Zdzisława Skroka 

tablica inskrypcyjną „powstała 
w XV///, a najpóźniej na początku 
XIX w", kapliczka zaś (slup gra
niczny) prawdopodobnie zosta
ła ustawiona na wcześniejszym, 
osiemnastowiecznym kopcu 
granicznym. Aby podjąć próbę 
datowania zabytku, trzeba od
wołać się do treści i formy in
skrypcji, a także do szczupłych 
wyników przeprowadzonej kwe
rendy.

Kształt liter (minuskuta 
przypominająca trochę druk) 
i ortografia świadczą o tym, że 
tablica mogła być wykonana 
około potowy XVIII w. Tej hipo
tezie bynajmniej nie przeczy 
zawarta w inskrypcji prośba 
o ochronę granic, skierowana 
do św. Jana Nepomucena. Ka
nonizowany w 1729 r. (Ks. Win
centy Zaleski, Święci na każdy 
dzień, Warszawa 1989, s. 267) 
byt czczony w Warszawie od 
początku lat trzydziestych XVIII 
w. Już wtedy w stolicy i innych 

miastach (np. w Łowiczu) za
częty powstawać ołtarze, obra
zy, rzeźby i bractwa, związane 
z jego kultem. Wkrótce św. Jan 
Nepomucen zyskał w Polsce 
wielką popularność, zwłaszcza 
jako patron strzegący od po
wodzi. Kapliczki z wizerunkami 
świętego i jego figury na roz
stajach dróg lub nad wodą sta
ły się charakterystycznym ele
mentem rodzimego krajobrazu.

Wydaje się więc bardzo 

prawdopodobne, że pónktem 
granic, który według przyto
czonej wyżej inskrypcji znajdo

wał się srzód Wisty, była ka
pliczka mieszcząca figurkę lub

(1) Węgielnik pod Baniochą
(2) Trzy kopce objawi
(3) Srzód Wisty przeciw glinek
(4) Pónkt granic postawi
(5) Linya od pierwszego
(6) Prosto położona, [.?]
(7) Gdy drugiego dociągnie
(8) Yuż rozgraniczona
(9) Wola Zalęska od Wsi
(10) Moczydtowa wcale.
(11) Obrońco Ludzkiey Stawy
(12) Strzeż y granic stale.

(1) Węgielnik pod Baniochą
(2) Trzy kopce objawi
(3) Sprzód Wisły przeciw Glinek
(4) Ponkt granic postawi
(5) Linia od pierwszego prosto położona

(6) Gdy drugiego dosięgnie
(7) Już rozgraniczona
(8) Wsią Zalęska od wsi
(9) Moczydtowa wcale.
(10) Obrońco ludzkiey stawy
(11) Strzeż granic stale.
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Tablica inskrypcyjna, stan z sierpnia 1991 r. Fotografia znajduje się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków 
w Warszawie, na karcie ewidencyjnej mogify-kopca (zapewne z 1914 r.), położonego w lesie, naprzeciw kapliczki 
z tablicą inskrypcyjną. Kartę opracowały H. Lisińska i H. Sołtysik w sierpniu 1991 r. Wyszukał ją i uprzejmie mi 
udostępnił Pan mgr Roman Szczepaniak. Za udzielenie cennej informacji o istnieniu i miejscu przechowywania tego 
zdjęcia autorka publikowanego tekstu serdecznie dziękuje Kol. mgr Jarosławie Szczepańskiej.

statua św. Jana Nepomucena, 
ustawiona na pasie ziemi mię
dzy dwiema odnogami Wisty 
w dolinie tej rzeki. Wszak na 
planie datowanym na lata 
1795-1809, przedstawiającym 
część Wisty od Góry Kalwarii 
do Woli Zalęskiej (Zbiór Karto
graficzny Archiwum Gtównego 
Akt Dawnych w Warszawie, 
sygn. Teka 4-29) widnieją dwa 
jej koryta, z których lewe (za

chodnie) oznaczono jako Altes 
verlassenes Bett der Weichsel, 
tj. stare opuszczone łożysko 
Wisty. Powodem wytyczenia 
granic między Wolą Zatęską 
a Moczydtowem w sposób 
określony w inskrypcji było 
prawdopodobnie rozmycie 
i całkowite zniszczenie wcze
śniejszych kopców w dolinie 

przez „wielce szkodliwy wylew 
Wisty" w lutym 1751 r.; wzmian

kę o nim zamieści) Franciszek 
Maksymilian Sobieszczański 

w dziele Rys historyczno-staty- 
styczny wzrostu i stanu miasta 
Warszawy od najdawniejszych 
czasów aż do 1847 roku (opra
cował Konrad Zawadzki, War
szawa 1974, s. 77).

Rozgraniczenie tych wsi 
mogło odbyć się tuż po klęsce 
powodzi, z inicjatywy szlachci
ca, do którego należała Wola 

Zatęska, albo proboszcza gór
skiego, tj. księdza zarządzają
cego parafią w Górze Kalwarii - 
posiadacza wsi i folwarku Mo- 
czydtów. (Właścicieli poszcze
gólnych wsi wymienia ks. Fran

ciszek Czaykowski w Regestrze 
dyecezyów... z ok. 1778 r.; ręko
pis w Archiwum Kapituły Łowic
kiej, mikrofilm nr 7679 w Biblio
tece Narodowej w Warszawie. 
Występuje tu już nowa, dzisiej

sza nazwa wsi: Wólka Zatęska 
zamiast dawnej: Wola Zatęska). 
Chyba ten ostatni byt autorem 
lub pomysłodawcą napisu 
umieszczonego na tablicy 
wmurowanej w podstawę ka
pliczki czy też statui św. Jana 
Nepomucena i zarazem jej fun
datorem. Za przypisaniem pro

boszczowi górskiemu wspo
mnianej fundacji przemawia 
i to, że w południowej części 
Moczydtowa znajduje się ka
pliczka mniej okazała, ale po
dobna do tej, na którą zwrócił 
uwagę Zdzisław Skrok i tak sa
mo jak ona datowana (KZSR 
t. X, z. 14, s. 18; numeracja foto
grafii tych kapliczek błędna: za
miast „fig. 109" powinno być fig. 
107 i odwrotnie).

Hipotetyczną kapliczkę lub 
wolno stojącą rzeźbę św. Jana 
Nepomucena w dolinie Wisty, 

na granicy Woli Zatęskiej i Mo
czydtowa, mogły obalić czy też 
unicestwić kry lodowe, zaś figur
kę świętego, jeśli była wykona
na z drewna, mogły porwać 
wezbrane wody rzeki, chyba 
najpóźniej w czasie katastrofal
nej powodzi w kwietniu 1806 r., 
o której również wspomniał So

bieszczański (Rys historyczno- 
-statystyczny..., s. 166). Takie 
wypadki rzeczywiście się zda
rzały. Dwa z nich - wędrówkę 
z nurtem Wisty figury i kapliczki 
św. Jana Nepomucena - opisa
li: Ewa Pustola-Koztowska 
w „Mazowszu" (nr 14, 2001, 
s. 92) oraz Paweł Kubisztal 
w „Spotkaniach z Zabytkami” 
(nr 11,2003, s. 28). Możliwe jed
nak, że ta kapliczka nie uległa 
zniszczeniu i po opadnięciu 
wód przetransportowano ją 
w bezpieczne miejsce, tj. na ko
ronę wysokiej skarpy wiślanej, 
i - zgodnie z przypuszczeniem 
Zbigniewa Skroka - ustawiono 
na znajdującym się tam kopcu 
granicznym. Prawdopodobnie 
zbudowano na nim wtedy no
wą, niezbyt kształtną podstawę 
(zamiast uszkodzonej), w którą 
wmurowano ocalałą tablicę in
skrypcyjną.

Bez względu na to, jakie 
byty prawdziwe okoliczności 
powstania i koleje losu moczy- 
dtowskiej kapliczki oraz tablicy 
inskrypcyjnej, napis, który 
Zdzisław Skrok odczytał i opu
blikował chyba jako pierwszy 
z badaczy, niewątpliwie zasłu
guje na uwagę. Po zweryfiko
waniu przez specjalistów powi
nien bezwzględnie znaleźć się 
w odpowiednim tomie wydaw

nictwa Corpus inscriptionum 
Poloniae, ponieważ stanowi 
nader interesujący zabytek 
epigrafiki staropolskiej, a po
nadto jest związany z jednym 
z niewielu zachowanych w na
szym kraju dawnych znaków 
granicznych.

Ten ważny, a nieznany ogó
łowi i niszczejący w szybkim 
tempie osiemnastowieczny 
znak graniczny należałoby nie
zwłocznie wpisać do rejestru 
zabytków i otoczyć opieką 
konserwatorską oraz uwzględ
nić go na mapie turystycznej 
Mazowsza i w przewodnikach 
krajoznawczych.

Maria Anacka-Łyjak
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Szanowni Państwo!

W tegorocznym numerze majowym 
.Spotkań z Zabytkami" (w rubryce .Archi- 

I wum tajemnic", artykuł .Porucznik von 

Prondzynski") red. Jarosław Komorow- 
Spi ski zaapelował o pomoc w ustaleniu 

tożsamości porucznika Feliksa von 
Prondzynski - młodszego oficera pru

skiego o polsko brzmiącym nazwisku, pole
głego w 1866 r. w wojnie z Austrią pod mia
steczkiem ćeska Skalice, w odległości kilku
nastu kilometrów od obecnego przejścia 
granicznego Kudowa-Nachod. Oficera tego 
upamiętnia zabytkowy pomnik nagrobny, 
którego zdjęcie ilustrowało informację poda
ną przez J. Komorowskiego.

Odpowiadając na apel informuję, że po
rucznik Feliks von Prondzynski byt synem ge
nerała porucznika Ferdynanda von Prondzyn
ski, dowodzącego w 1866 r. pruską 12. dywi
zją piechoty. Porucznik von Prondzynski i je
go ojciec brali razem (choć nie obok siebie) 
udział w kampanii wojennej, uwieńczonej 
3 łipca 1866 r. wielkim zwycięstwem wojsk 
pruskich w bitwie pod Sadową kolo Hradca 
Kralove (w historiografii niemieckojęzycznej 
bitwa ta znana jest jako bitwa pod Kóniggratz, 
tj. pod Hradcem Kralove). Generałowi Ferdy
nandowi von Prondzynski dane było jednego 
dnia cieszyć się sukcesem bojowym swojej 
dywizji oraz przeżywać osobistą tragedię 
z powodu otrzymanej zaraz potem informacji 
o żołnierskiej śmierci ukochanego syna. Na
leży przy tym podkreślić, że general przyjął 
wieść o śmierci syna z iście spartańską po
wściągliwością, nie dając swoim żołnierzom 
poznać, jak bardzo bolesna była dla niego 
owa wiadomość.

O udziale generała Ferdynanda von 
Prondzynski w wojnie prusko-austriackiej 
i śmierci jego syna pisał H. Fred w IV tomie 
czasopisma „Oberschlesische Heimat" 
z 1908 r. (.Die 12. Division im Jahre 1866 
und ihr Kommandeur", s. 53-54). Stamtąd 
też zaczerpnąłem podane wyżej informacje.

Warto dodać, że w bliskim otoczeniu 
generała von Prondzynski znajdowała się 
w 1866 r. jeszcze jedna osoba o polsko 
brzmiącym nazwisku. Osobą tą był ksiądz 
von Woyski, kapelan 12. dywizji piechoty, 
późniejszy proboszcz i archiprezbiter (dzie
kan) w Łączniku, w obecnym powiecie prud
nickim (woj. opolskie).

Zbigniew Bereszyński 
Opole
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Zabytki utracone

Zaginiony posążek 
Matki Boskiej Łaskawej

Kult Matki Boskiej Łaskawej, którego 

przedstawienie charakteryzuje się 
umieszczeniem Matki Zbawiciela ze zła
manymi strzałami w dłoniach na półksię
życu i kuli ziemskiej oplecionej przez wę
ża, rozwinął się w Polsce w Warszawie, 
rychło jednak dotarł do Krakowa (kult łą
czy się z modlitwami o odwrócenie zara
zy). Tutaj reprezentują tego rodzaju 
przedstawienie ikonograficzne przede 
wszystkim zabytki z XVIII w. Są to, jak wy
kazały dotychczasowe badania, dwa ob
razy dużych rozmiarów w prezbiterium 
oraz na zewnątrz kościoła Mariackiego, 
a także na fasadzie kościoła św. św. Ja
nów Chrzciciela i Ewangelisty.

Jeśli chodzi o rzeźbę, zazwyczaj wy
mienia się posąg Matki Boskiej Łaska
wej z drugiej potowy XVIII w., autorstwa 
mato znanego rzeźbiarza Jana Krzyża
nowskiego. Rzeźba umieszczona była 
pierwotnie nad bramką cmentarną koło 
kościoła Mariackiego przy Rynku. Posąg 
ten miał zmienne koleje losu. Po zlikwi
dowaniu cmentarza wokół bazyliki Ma
riackiej figurę przeniesiono przed kościół 
kapucynów na Garbarach, a właściwie 
przed dziedziniec przykościelny, umiesz
czając ją na wysokim, czworobocznym, 
ogzymsowanym filarze. Po drugiej woj
nie światowej posąg został przeniesiony 
razem z postumentem na Planty w okoli
ce Collegium Novum, u wylotu ul. Jagiel
lońskiej. Na tym nowym miejscu figura, 
nosząca cechy późnego baroku, oto
czona jest nadal kultem, o czym świad
czą umieszczane tam kwiaty i płonące 
znicze.

W dotychczasowych badaniach mało 
uwagi zwracano na mosiężny, około 50- 
centymetrowej wysokości posążek Matki 
Boskiej Łaskawej, który znajdował się 
w jednej z kaplic przy prawej, południo
wej nawie kościoła Mariackiego w Krako
wie. Niestety, po 1963 r. posążek został 

skradziony.
Figurę tę miałem okazję badać 

w czasie prac inwentaryzacyjnych i re

dakcyjnych, prowadzonych do Katalogu 
Zabytków Miasta Krakowa w latach 
sześćdziesiątych XX w. Datowaliśmy ją 
na pierwszą ćwierć XVIII w. Dolną część 
figury stanowił czworoboczny cokół

Figura Matki Boskiej Łaskawej z kościoła 
Mariackiego w Krakowie, stan w 1963 r.

(fot. Witalis Wolny)

o ściętych narożnikach i wydatnych pro
filach, wyraźnie zwężających się ku gó
rze. Na cokole umieszczona była kula 
ziemska opleciona przez węża, z pół
księżycem w górnej części. Dopiero na 
półksiężycu znajdowała się postać Matki 
Boskiej, niezbyt wysoka, z dwunastoma 
złamanymi strzałami w dłoniach i krę
giem dwunastu gwiazd wokół głowy. 
W ukształtowaniu szaty wierzchniej moż
na by się domyślać - jest to oczywiście 

hipoteza - że rzeźbiarz znał wielką sztu
kę Wita Stwosza i jego sposób kształto
wania fałdów. Twarz Matki Boskiej, dłonie 
i szaty zostały starannie wymodelowane. 
Matka Jezusa o twarzy lekko zwróconej 
w lewo (heraldycznie) miała wyraz smut
ku, zadumy, a może i nadziei, co jest 
zgodne z ikonografią przedstawienia. 
Oceniając całość, warto podkreślić wca
le wysoki poziom artystyczny figury, przy 
czym do tej pory nie wiadomo, kto wy
modelował i kto wykonał odlew.

Zaginiony posążek pozostaje umiej
scowić w krakowskim odlewnictwie epo
ki baroku. Jeszcze około 1600 r. działał tu 
wybitny ludwisarz Michał Ott (zm. przed 
1603 r.), a w XVII stuleciu np. przy konfe
sji św. Stanisława pracował Antoni Lago- 
stini. Wreszcie mieliśmy nieznanych bli
żej twórców, jak wykonawca chrzcielnicy 
w kolegiacie św. Anny - Jakub Erlicher. 
Można wymienić z tej epoki mistrzów, 
z którymi nie łączą się żadne dzieła. Z ar
chiwaliów wiadomo, że w Krakowie uczy
li się mosiężnicy z różnych miast Polski, 
o mistrzach z XVII w. nie publikowano 
wiadomości. Wyprzedzając badania, 
które kiedyś nastąpią, można powie
dzieć, że w sztuce Krakowa wyroby 
z mosiądzu i brązu wyraźnie zaznaczają 
się w XVIII stuleciu (prace Ignacego Hu- 
tlauera i Jana Weidera); w drugiej poło
wie XVIII w. działali tu przybysze ze Ślą

ska i Niemiec. W 1830 r. było w Krakowie 
dziewięciu mistrzów. Wykonywane w wie
ku XIX, a nawet XX wyroby odlewnicze 
miały głównie przeznaczenie sakralne. 
Byty to monstrancje, relikwiarze, kielichy, 
lampy, a działający w Krakowie ich twór
cy - to złotnik Władysław Wojciechowski, 

mosiężnik Franciszek Kauzal, mosiężnik 
Aleksander Ziębowski, Franciszek Kopa- 
czyński, wreszcie cechmistrz brązowni- 
ków Piotr Seip.

Przypomnienie o figurce z kościoła 
Mariackiego ma na celu zwrócenie uwa
gi na zaginiony zabytek odlewnictwa, 
najpewniej krakowskiego. Równocześnie 
jest to przyczynek do badań nad tematy
ką Maryjną, właśnie w zakresie przedsta
wień Matki Boskiej Łaskawej.

Jan Samek



(zdjęcia: Grażyna i Zygmunt Malinowscy)

1. Patac w Malej Wsi, elewacja frontowa
2.3. Polichromie w Sali Warszawskiej: panorama 
Warszawy, fragment (2) i widok Neapolu (3)
4.5. Groteskowe malowidła w Sali Pompejańskiej

Polichromie
Klasycystyczny patac w Malej Wsi koto Grójca, wzniesiony w latach 1783-1786 

dla Bazylego Walickiego i jego żony Róży z Nieborskich wedtug projektu Hila
rego Szpilowskiego, wyróżnia się wśród innych budowli tego znakomitego archi

tekta wspaniałą polichromią dekorującą wnętrza. Najstarsze i najbardziej efektow
ne jej fragmenty powstały w końcu XVIII w. Ozdabiają one dwa reprezentacyjne 
pomieszczenia na pierwszym piętrze: Salę Warszawską (w trakcie ogrodowym) 
i Salę Poinpejańską (w trakcie frontowym). Pierwszy zachwyca rozległą panoramą 
Warszawy z iluzjonistycznie malowanymi kolumnami i balustradą na pierwszym 
planie oraz naturalistycznie przedstawionym groźnym wulkanem Wezuwiusz w od
ległym pejzażu. Drugi zadziwia pięknem groteskowej dekoracji na ścianach i pty- 
cinach drzwi, scenami mitologicznymi w tondach, owalach i prostokątach.

Więcej o zabytkowych polichromiach we wnętrzach świątyń, pałaców i miesz
czańskich domów będzie można przeczytać w numerze sierpniowym „Spotkań 
z Zabytkami”, (wjp)


