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styczniu br. wysialiśmy list do Pana Mariusza Gasztola, dyrektora Instytutu
Polskiego w Wilnie. W liście tym napisaliśmy m.in.:
„Milo nam Pana poinformować, że od samego początku istnienia, ukazującego
się nieprzerwanie już trzydzieści lat, popularnonaukowego czasopisma "Spotka
nia z Zabytkami» niezwykle ważnym i zawsze zauważanym przez redakcję tema
tem były, i są nadal, zabytki umiejscowione na rubieżach wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej. Opisywane przez wielu autorów i prezentowane na naszych la
mach - początkowo w dziale "Polskie zabytki na świecie», a od 1989 r. w spe
cjalnie wyodrębnionym dla nich dziale "Spotkania na Wschodzie* - zjednały so
bie wielu czytelników. Z czasem traktujące o nich artykuły stały się jednymi z naj
bardziej wyczekiwanych i łubianych w naszym miesięczniku. Co zrozumiale,
wśród poruszanych tematów niejednokrotnie byty też zabytki należące do regio
nu wileńskiego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych wszystkich, którym nieobojętne są
losy zabytków Wilna i okolic oraz dysponując zgromadzonymi już w tece redakcyjnej, interesującymi artykułami na ten temat, postano
wiliśmy w jednym z najbliższych numerów miesięcz
nika przeznaczyć zdecydowanie więcej niż zwykle
miejsca na tę problematykę. Byłby to tegoroczny nu
mer czerwcowy, a jego ukazanie się chciellbyśmy
do pewnego stopnia powiązać z obchodami setnej
rocznicy powstania Towarzystwa Opieki nad Zabyt
kami Przeszłości (TOnZP) - organizacji społecznej
o dużej tradycji i zasługach dla polskiej kultury, zna
nej także z działalności na Wileńszczyźnie”.
Propozycja została przyjęta, a w toku prowadzo
nej korespondencji pojawił się pomysł zorganizowa
Adam Międzyblocki, „Zaułek Literacki
nia 2 czerwca 2006 r. spotkania przedstawicieli re
w Wilnie", 1925, akwarela w zbiorach
Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie
dakcji i wydawcy z czytelnikami „Spotkań z Zabytka
mi" w Wilnie.
Z czym tam pojedziemy? Przede wszystkim z bieżącym numerem pisma,
w którym w dziale „Spotkania na Wschodzie” publikujemy więcej niż zwykle arty
kułów - wszystkie poświęcone zabytkom Wilna i okolic. Chcemy też przekazać na
szym wileńskim czytelnikom archiwalne numery „Spotkań z Zabytkami” z artykuła
mi o podobnej tematyce. Mamy również nadzieję, że pozyskamy w Wilnie nowych
czytelników naszego pisma, a ci, którzy je znają, podzielą się z nami uwagami na
temat jego zawartości i sposobu wydawania. Chcielibyśmy ponadto, aby nasze
spotkanie przerodziło się w żywą i interesującą pod względem merytorycznym
dyskusję o problemach, którymi interesujemy się wszyscy, bez względu na to czy
dotyczą one zabytków na Litwie, czy w Polsce.

^rgrafsp.zo.0.
Tomasz Dukielski
□prac, komputerowe: Katarzyna Płońska
Druk i oprawa: Argraf
□3-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76
tel./fax (0 22) 811 51 11,614 53 31
Nakład: 8000 egz.

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” apeluje gorąco do Czytelników o kontakt, jeżeli w rodzinnych archiwach
przechowują pamiątki lub dokumenty (np. legitymacje, zaświadczenia, fotografie, ulotki, sprawozdania,
publikacje) związane z TOnZP, a nawet ustne przekazy dotyczące działalności tego Towarzystwa.

ft fi przeglądy
f*f* poglądy
Pochodzący z XIV w. zespól klasztorny
dominikanów w Lublinie od kilku lat
poddawany jest kompleksowym pra
com remontowym. Do tej pory wzmoc
niono skarpę, na której stoi klasztor,
wyremontowano dach nad bazyliką,
pomieszczenia duszpasterskie, kopulę
nad kaplicą Matki Bożej Opieki, podda
no konserwacji kilka obrazów, wyre
montowano organy. Prace w najbliż
szych latach mają objąć zachodnie
skrzydło klasztoru, następnie południo
we i północne, dziedzińce i plac przed
Teatrem Andersena. W ostatnim eta
pie, planowanym na lata 2013-2015,
ma być odnowione wschodnie skrzy
dło klasztoru. Wszystkie te prace zale
żą od przyznania funduszy z Unii Euro
pejskiej. Na razie wygląd dominikań
skiego zespołu klasztornego po prze
prowadzonych pracach remontowych
możemy zobaczyć na wykonanej
w skali 1:80 makiecie.

Niezwykłego odkrycia w Tell el-Farcha
w Egipcie dokonali polscy archeolodzy
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Mu
zeum Archeologicznego w Poznaniu.
Odkopali dwie półmetrowej wysokości
złote figurki męskie. Są to najstarsze,
jak dotychczas, znane z terenów Egip
tu przedmioty tego typu - pochodzą
sprzed 3100 r. p.n.e. Niezwykła precy
zja ich wykonania może świadczyć, że
przedstawiają nieznanego z imienia
władcę. Polscy archeolodzy oprócz
tych figurek odkopali ponad 60 przed
miotów z początków Starego Państwa
- figurki zwierząt i ludzi, pieczęcie, mo
dele narzędzi, miniaturki ceramicznych
naczyń. Większość tych przedmiotów
wykonana jest z bardzo cenionej w sta
rożytnym Egipcie kości słoniowej. Zna
lezienie tych wszystkich cennych
przedmiotów w delcie Nilu zmienia po
gląd, jakoby Górny Egipt byt kolebką
egipskiej starożytnej cywilizacji. Odkry
cie dokonane przez polskich archeolo
gów dowodzi ważnej pozycji rejonu
delty Nilu w rozwoju kultury egipskiej.

W kwietniu i maju br. odbyty się w War
szawie X Jubileuszowe Spotkania Kon
serwatorskie. Ta cykliczna impreza ma
na celu popularyzację sztuki konserwa
cji w najszerszym ujęciu. Na wystawie,
sesji oraz warsztatach prezentowana
jest najnowsza wiedza o ochronie i kon
serwacji zabytków, dokonania konser
watorów zabytków, pokazy warsztato
we technik konserwatorskich. W czasie
spotkań następuje wymiana zawodo
wych i organizacyjnych doświadczeń
przedstawicieli środowiska konserwa
torskiego z Polski i zagranicy; uczestni
kami są również administratorzy obiek
tów zabytkowych, pracownicy urzędów,
muzeów, społeczni opiekunowie zabyt
ków. Organizatorami spotkań konser
watorskich są: Sekcja Konserwacji
Dziel Sztuki Okręgu Warszawskiego
ZPAP, Państwowe Muzeum Archeolo
giczne w Warszawie, Muzeum Techniki
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w Warszawie, Stowarzyszenie Konser
watorów Muzealnych oraz Polska Izba
Artystów Konserwatorów Dziel Sztuki.

W Zamościu, dzięki otrzymanym fun
duszom z Unii Europejskiej, odnowio
nych zostanie kilkanaście kamieni
czek i uliczek staromiejskich. Reno
wacją objęte mają być ulice: Grodz
ka, Staszica, Moranda, Ormiańska,
Żeromskiego, Kościuszki, Zamenho
fa, Grecka, Pereca. Odnowiona zo
stanie też płyta Rynku Wielkiego
i znajdujące się w jego obrębie oraz
w okolicy zabytkowe kamieniczki.
Pierwszy projekt na kompleksową re
witalizację Starego Miasta w Zamo
ściu został odrzucony, ale po podzie
leniu go na pięć etapów fundusze zo
stały przekazane - na razie na dwa
etapy, a teraz czynione są starania
o pieniądze na trzy kolejne.

W podpoznańskim Kórniku, na terenie
folwarku Prowent powstaje centrum
kultury. Folwark z osiemnasto- i dzie
więtnastowiecznymi budynkami usy
tuowany jest między parkiem otacza
jącym zamek kórnicki i brzegiem Je
ziora Kórnickiego. W latach dwudzie
stych XX w. zespól ten należał do
zamku; właścicielem całości byt hra
bia Władysław Zamoyski, a zarządcą
majątku - Wincenty Szymborski, oj
ciec Wisławy Szymborskiej, która tu
się urodziła i spędziła pierwsze lata
życia. Obecnie zamkiem zarządza
powołana w 1924 r. Fundacja Zakłady
Kórnickie, a folwark jest pod zarzą
dem władz Kórnika, które postanowiły
w jednym z budynków utworzyć cen
trum kultury. Ważną częścią jego
działalności mają być imprezy popu
laryzujące Kórnik i rody, które go roz
sławiły - Dziatyńskich i Zamoyskich,
a amatorska grupa Legion przygoto
wuje scenariusz przedstawienia opar
ty na twórczości Wisławy Szymbor
skiej i wywiadach z poetką.

Wrocław jest w trakcie zakupu z Nie
miec unikatowej kolekcji wyrobów
złotniczych. Fundusze na ten cel prze
kazali prywatni przedsiębiorcy, mini
ster kultury i dziedzictwa narodowego
oraz władze miasta; część pieniędzy
uzupełniła też publiczna zbiórka. Bę
dzie to jedyna w Polsce kolekcja
świeckiego ztotnictwa śląskiego,
w której znajdują się dzieła znanych
w Europie najwybitniejszych złotników
wrocławskich, działających od XVI do
XIX w. Do najcenniejszych zabytków
tego zbioru, liczącego 50 dziel złotni
czych, należy renesansowy kubek
z 1601 r. i dzban na wino, wykonany
przez Caspara Pfistera, słynnego wro
cławskiego złotnika z przełomu XVI
i XVII w. Każdy zabytek z kolekcji zwią
zany jest z dziejami wrocławskich
mieszczan. Miejscem stałej ekspozy
cji zakupionej kolekcji ma stać się re
montowany obecnie pałac Spaetgena
we Wrocławiu.

„Zabytki piśmiennictwa oo. cystersów
ze Szczyrzyca" - pod takim tytułem
czynna była od marca do końca maja
br. wystawa w Muzeum Okręgowym
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w Nowym Sączu. Współpraca sądec
kiego muzeum z konwentem cystersów
opactwa szczyrzyckiego datuje się od
2000 r. i zaowocowała kilkoma ważny
mi wystawami. Na ostatniej wystawie
zaprezentowano najcenniejsze zabytki
piśmiennicze w zbiorach klasztoru, ni
gdy dotąd nieudostępnione publicznie.
Wśród eksponowanych około 50 bez
cennych dokumentów rękopiśmien
nych, inkunabułów, ksiąg muzycznych
i starodruków najstarszy zabytek po
chodził z 1231 r. i był to dokument wy
stawiony przez księżnę Grzymislawę
zatwierdzający „darowiznę wsi Mogila
ny dla cystersów". Ważną grupę ekspo
natów stanowiły też inkunabuły,
a wśród nich rzadko spotykane poloni
ka. Z kolei wśród starodruków zwraca
ła uwagę Biblia Laterańska z 1736 r.,
z pięknymi miedziorytami. Większość
eksponowanych zabytków po raz
pierwszy opuściła mury klasztorne
i dzięki tej wystawie mogła je zobaczyć
szersza publiczność.

Twierdza Modlin, położona 40 km od
Warszawy, popada w ruinę. Jej projekt
powstał w 1806 r. z inicjatywy Napole
ona Bonaparte. Najpierw powstał ob
wód wewnętrzny dzisiejszej cytadeli,
później stopniowo następne obiekty,
m.in. ceglane forty. Po klęsce Napole
ona kontrolę nad twierdzą przejęli Ro
sjanie. W 1832 r. rozpoczęto budowę
ogromnych koszar. Obecnie właścicie
lem znacznej części tego cennego za
bytku jest Agencja Mienia Wojskowe
go, fortami opiekuje się też Towarzy
stwo Przyjaciół Twierdzy Modlin. Po
wstały rozmaite koncepcje zagospo
darowania całego zespołu, ale nie
przystąpiono - jak na razie - do żad
nych działań realizacyjnych, a zabytek
niszczeje.

Rozpoczyna się remont ponadstuletniego wiaduktu Markiewicza w Warsza
wie. Wzmocniona zostanie cala kon
strukcja oraz odrestaurowane znisz
czone rzeźby i dekoracje. Odtworzone
mają być również zabytkowe latarnie,
które stały na wiadukcie przed wojną;
zakłada się, że ich projekty znajdują się
w archiwach Petersburga i na ich pod
stawie można będzie dokonać wiernej
rekonstrukcji latarni. Podczas remontu
wiaduktu wykorzystane zostaną naj
nowsze osiągnięcia techniki, m.in. kon
strukcja żelbetowa będzie wzmocniona
włóknami węglowymi, a warstwy zanie
czyszczeń na rzeźbach usunięte za po
mocą lasera. Jednym z wykonawców
remontu wiaduktu jest Międzyuczelnia
ny Instytut Konserwacji i Restauracji
Dziel Sztuki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.

Na początku bieżącego roku w Goerlitz
w Niemczech odbyło się seminarium
„Baurecht in Polen", dotyczące szero
ko pojętego prawa budowlanego
w Polsce. Gospodarzem spotkania by
ła organizacja „Denkmal Akademie
e.V.", mająca swoje ośrodki w trzech
niemieckich miejscowościach, m.in.
w nadgranicznym Goerlitz. Polskim
partnerem seminarium był wrocławski
oddział Stowarzyszenia Architektów
Polskich. Seminarium składało się

z trzech części tematycznych: prawo
budowlane zreferował Andrzej Zwierzchowski, prawo zagospodarowania
przestrzennego - Włodzimierz Szostek,
a prawo ochrony zabytków Krzysztof
Zawada. Słuchacze byli żywo zaintere
sowani nie tylko formami ochrony za
bytków oraz systemem i sposobem
funkcjonowania urzędów konserwator
skich w Polsce, ale także ścieżkami fi
nansowania remontów obiektów zabyt
kowych. Spotkaniu towarzyszyło zwie
dzanie zabytków Goerlitz.

W Muzeum Historii Miasta Lodzi
w dniach od 28 marca do 30 czerwca
br. czynna była wystawa „Wieś odcho
dząca". Pokazano na niej obrazy ze
zbiorów Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu, gromadzonych przez 22
lata, głównie dzięki darom twórców
biorących udział w ogólnopolskich sie
radzkich plenerach malarskich, które
pod nazwą „Gdzieś w środku Polski"
organizowane są w malowniczej miej
scowości Kamion niedaleko Wielunia;
jej początki sięgają XII w. Naturalne
piękno tego miejsca i okolicy stało się
tematem prac artystów, dokumentują
cych to, co już przemija. Na wystawie
zaprezentowano prace 36 twórców,
oddające atmosferę i niepowtarzalną
urodę odchodzących krajobrazów kul
turowych.

W Muzeum Stanisława Wyspiańskiego
w Kamienicy Szolayskich w Krakowie
od 12 maja do 31 lipca br. czynna jest
wystawa plakatów Alfonsa Muchy, po
chodzących ze zbiorów Muzeum Et
nograficznego i Rzemiosła Artystycz
nego we Lwowie. Alfons Mucha byt
jednym z twórców plakatu artystycz
nego końca XIX w. oraz należał do ści
słej czołówki artystów secesji. Jego
niepowtarzalny styl opierał się na uka
zywaniu zmysłowych kształtów sko
piowanych z natury, bogatych ele
mentów dekoracyjnych, stosowaniu
czystej kolorystyki i wyraźnej kompo
zycji. Wszystkie plakaty, które może
my zobaczyć na krakowskiej wysta
wie, poddane byty niedawno zabie
gom konserwatorskim.

W kwietniu br. w siedzibie łódzkiego
PTTK odbyła się uroczystość jubile
uszowa z okazji 50-lecia kwartalnika
PTTK „Wędrownik” - pisma o tematyce
krajoznawczej, które wiele uwagi po
święca historii, zabytkom, sztuce, folk
lorowi, przyrodzie Lodzi i regionu, za
mieszcza sylwetki zasłużonych dla mia
sta i regionu postaci, informuje o cieka
wych publikacjach poświęconych lokal
nej turystyce, historii, zabytkom itp. Pi
smo dużą wagę przykłada też do mate
riałów ikonograficznych: zamieszcza ar
chiwalne i współczesne fotografie, re
produkcje, mapy. Co pewien czas „Wę
drownik" zamieszcza też materiały
o ciekawych miejscach i zabytkach
spoza woj. łódzkiego, zachęcając do
ich odwiedzenia. Siedziba redakcji mie
ści się w zabytkowej dziewiętnasto
wiecznej pofabrykanckiej rezydencji,
pięknie wyremontowanej i oddanej do
użytku w 1989 r.; znajduje się w niej tak
że m.in. łódzki Oddział Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami.

UfMf wiedzieć
W If więcej
Rubryka ta poświęcona jest tym tajemniczym przedmiotom,
o których nie wiemy, do czego w przeszłości stużyty oraz kie
dy i gdzie powstały. Jednocześnie będziemy pomagać Czy
telnikom w dokładniejszym poznaniu różnych dzieł sztuki,
które mają w swoich zbiorach i nie potrafią określić np. ich
twórcy, lat powstania, stylu, przypuszczalnej ceny itp. Przy
syłajcie więc do redakcji dokładne opisy i ilustracje (wyłącz
nie dobre zdjęcia i rysunki) wyrobów nieznanych lub dzieł
sztuki, co do których macie pewne niejasności. Jesteśmy go
towi odpowiadać także na inne pytania związane z zabytka
mi. Redakcja w porozumieniu z ekspertami będzie starała się
zdobyć jak najwięcej informacji i przedstawi je w tej rubryce.
„Uprzejmie proszę o informa
cję, kim są postacie na figurce
mosiężnej (wysokość przed
miotu, razem z podstawą 16,5 cm), którą otrzymałam
przed paru laty w darze oraz ja
ką ona przedstawia wartość".
Maria Sikorska
Warszawa

Przedstawione na zdjęciu po
stacie (il. 1) - to Mieszko I (Mie
czysław I), pierwszy książę pol
ski (z lewej - w długiej ozdob
nej sukni, w hełmie z koroną
i z krzyżem misyjnym w dłoni)
oraz Bolesław I Chrobry, król
polski (z prawej - w pełnej
zbroi, szacie przerzuconej
przez ramię, w koronie na skro
niach i z mieczem w ręku). Fi
gurki są odwzorowaniem po
sągów Mieczysława I i Bolesła
wa I Chrobrego z pomnika
znajdującego się od 1841 r.
w Złotej Kaplicy w katedrze

w Poznaniu. Stanowią one wy
konany pod koniec XIX lub na
początku XX w. wtórny odlew
znacznie zredukowanego mo
delu tego pomnika z seryjnego
wzoru Fabryki Wyrobów Meta
lowych i Lakierowanych Karola
Mintera w Warszawie.
Na temat tego wyrobu czyta
my w monografii fabryki, że
„była to redukcja «z oryginału
Raucha, na matą skalę prze
modelowana, galwanicznie zło
cona”. Chrystian Daniel Rauch
(1777-1857), rzeźbiarz nie
miecki, byt autorem nie tylko
samego oryginału w katedrze
w Poznaniu, ale także małych,
różnych modeli tego pomnika.
Dwa różne modele pomnika
władców Polski wykonane
przez Ch. D. Raucha znaleźć
można w zbiorach Muzeum
Narodowego
w
Poznaniu
(wierna kopia pomnika ze spu
ścizny po Edwardzie Raczyń
skim?) oraz w Muzeum w Wila

nowie. Model wilanowski [il. 2],
całkowicie odmienny od orygi
nału w charakterze postumen
tu, kompozycji postaci, szcze
gółach strojów i akcesoriów,
zamówili u Raucha Augustostwo Potoccy w czasie swoje
go pobytu w Berlinie. Odlany
[w latach 1843-1844 pod nad
zorem Raucha i na podstawie
jego szkicu z 1828 r. w wytwór
ni brązownika Christophera Fi
schera, gdzie został wykonany
przez W. Wolffa i cyzelera
Adolfa Mencke na podstawie
modelu Johanna Bernarda
Afingera - Zofia Ostrowska-Kębtowska Dzieje Kaplicy
Królów Polskich, czyli Złotej
w katedrze poznańskiej, Po
znań 1997, ss. 126, przyp.
346, ryc. 50], przesiany został
do Wilanowa w lutym 1845 r.
Minter natomiast wyproduko
wał swoją wersję różniącą się
niewiele od oryginału [.,.]. Re
dukcję tę [...] wypuszczono
seryjnie w dwóch formatach
«matym» i «dużym»" (Małgo
rzata Dubrowska, Andrzej Sottan, Rzemiosło artystyczne
Minterów. 1828-1881 .Warsza
wa 1987, s. 80).
„Dużą” wersję zredukowane
go pomnika, wykonanego
z brązu, galwanicznie złoco
nego, wys. 67,5 cm, szer,
37 cm, gt. 18,5 cm (il. 3), ma
ją w swoich zbiorach m.in.
Muzeum Narodowe w Krako
wie oraz Muzeum Rzemiosł
Artystycznych i Precyzyjnych
w Warszawie, a w postaci od
lewu cynowego także Zamek
Królewski w Warszawie. Karol
Minter pokazał ten wyrób po
raz pierwszy na Krajowej Wy
stawie Przemysłu w Warsza
wie w czerwcu 1845 r. Na
stępnie przez blisko 36 lat
model ten znajdował się
w ofercie fabryki i dopiero po
jej likwidacji (11 lipca 1881 r.)
przestał być wyrabiany.
„Małe” Minterowskie redukcje
pomnika Raucha znajdują się
m.in. w zbiorach Muzeum Hi
storycznego Miasta Krakowa
i w Muzeum Henryka Sienkie
wicza w Oblęgorku (egzem
plarz z dedykacją na cokole:
„Henrykowi Sienkiewiczowi /
Poznań / 22 XII1900" - dar ju
bileuszowy dla pisarza od
mieszkańców Poznania, plater,
wys. 24,5 cm, szer. 19,3 cm).
Na przełomie XIX i XX w. cie
szące się największym popy-
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tern Minterowskie wyroby
mogły być już kopiowane bez
obaw o naruszenie praw au
torskich. „Wykonywały je za
pewne liczne zakłady odlewniczo-grawerskie na terenie
całej Polski. Odlewane byty
w różnych metalach - w brą
zie, cynie, mosiądzu i żeliwie.
Byty także lakierowane i poko
stowane prawdopodobnie wg
życzeń nabywcy" (Małgorzata
Dubrowska, Andrzej Sottan,
op. cit., s. 75). Zapewne ta
kiej też proweniencji jest „ma
ta” statuetka poznańskiego
pomnika, znajdująca się u na
szej czytelniczki. O przyna
leżności wyrobu do kategorii
„małej” redukcji pomnika
świadczą jego wymiary, a tak
że charakterystyczny orna
ment u podstawy rzeźby
(spotykany w innych wyro
bach Fabryki Mintera, m.in.
przy otokach medalionów
z popiersiami tych samych
władców według pomnika
Raucha), którym zastąpiono
zgodny z oryginałem postu
ment skrzynkowy.
Wartość rynkową przedmiotu
można oszacować porównu
jąc ceny oryginalnych wyro
bów Minterowskich w ostat
nich latach w Polsce. Danych
jest jednak niewiele (np, za
wystawiony w 2003 r. na au
kcji w DA „Rempex” w War
szawie posążek Wita Stwosza
- sygnowany fabrycznie, cy
nowy, niegdyś malowany,
wys. 18,5 cm - żądano 600 zł;
chętnych jednak nie znalezio
no). W tej sytuacji przy sprze
daży kopii zbliżonego wyrobu
trudno byłoby oczekiwać wię
cej niż 100-200 zł.
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Przed wiekiem Zygmunt Czartoryski zabrał głos w obronie „stylu krajowego” w polskiej
architekturze: „Zamieniając dawne dwory i dworki swojskie na palace i wille w stylu
zachodnim, uczyniliśmy rzecz niepotrzebną, kosztowną i brzydką”
(0 stylu krajowym w budownictwie wiejskim, Kraków 1896, s. 53). Opinia ta jednak nie
zdołała powstrzymać wpływu pewnych zachodnich tendencji na dziewiętnastowieczną
architekturę na ziemiach polskich. Wielu ówczesnych projektantów chętnie sięgało do
wzorców stylów historycznych. Wśród nich swój udział miał również kostium
„willi włoskiej”, stanowiący nie tylko reminiscencję, ale też hołd składany architekturze
włoskiego Ouattrocenta.

Wille w typie włoskim
nad Wisłą
WITOLD P. GLINKOWSKI

rchitektura włoskich nieregularnych willi wczesnorenesansowych była znana, jeśli nie z autopAV- sji, to choćby z popularnych obrazów Claude’a Lorraine’a oraz jego osiemnasto- i dziewiętnasto
wiecznych naśladowców. Do dziewiętnastowiecznej fa
scynacji architekturą renesansu, która zaowocowała m.in.
licznymi realizacjami willi „w guście toskańskim”, przy
czynił się też Henri Beyle (1783-1842) - znany jako Sten
dhal - autor książki Mistrzowie malarstwa (I wyd. w 1817 r.).
Wysoka wieża stanowiąca pionowy akcent, okna bez ob
ramień, płaskie rozłożyste zadaszenie ponad prostymi
i czytelnymi liniami brył korpusu budynku - to typowe
stylistyczne nawiązania do nieregularnych wiejskich do
mów z Toskanii. Ich autorzy inspirowali się architekturą
budynków, które wkrótce stały się swego rodzaju arche
typami nowej architektonicznej ekspresji. Była to Bażan
tarnia i zwłaszcza Dom Ogrodnika, które na przełomie
lat dwudziestych i trzydziestych XIX w. stanęły w pocz
damskim parku Charlottenhof dzięki projektom Karla
Friedricha Schinkla (1781-1841) i Ludwiga Persiusa
(1803-1845). Podobne formy pojawiły się już na przeło
mie XVIII i XIX w. w architekturze ogrodowej Anglii,
Francji i Niemiec, lecz stylistyczną jednoznaczność osią
gnęły dopiero tu, w willi przeznaczonej dla ogrodnika
dworu królewskiego w Poczdamie (1829-1831). Zaprzy
jaźniony z Schinklem następca tronu pruskiego - Fryde
ryk Wilhelm, wykazujący zainteresowania architektonicz
ne, w dużej mierze przyczynił się do popularyzacji mody
na „willę włoską” w jej malowniczej nieregularnej redak
cji. Zapewne z tego powodu uznaje się, że dopiero
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w Niemczech „XIX-wieczna willa wioska znalazła swą
drugą ojczyznę” (Zofia Ostrowska-Kębłowska, Siedziby
wielkopolskie doby romantyzmu, Poznań 1975, s. 24).
Obecność neorenesansu w polskiej architekturze przy
pada na okres od lat dwudziestych do osiemdziesiątych
XIX w. Pierwsze z wzniesionych w tym stylu obiektów
pojawiły się w Warszawie - wieża zegarowa Marywilu
oraz dzwonnica przy kościele św. Anny. Dziewiętnasto
wieczna recepcja renesansu była - co oczywiste - zróżni
cowana, w zależności od miejsca i czasu realizacji nowych
obiektów, a także wizji architekta i życzenia inwestorów.
W stosunku do neorenesansu inspirowanego wzorami an
gielskimi - owego Queen Anne Revival, którego polską
ilustracją może być np. pałac w Kobylnikach koło Szamo
tuł - zupełnie inny był ten, który zachowując „klasyczny”
umiar, ze swymi prostymi bryłami i wyrazistym podzia
łem horyzontalnym nawiązującym do wzorców połu
dniowych, często kojarzy się z tzw. kostiumem włoskim.
Szczególnie ciekawa wśród powstałych w tym nurcie pro
pozycji była zatem tzw. willa włoska - komponowana al
bo w układzie regularnym (np. Markowice), albo częściej
stanowiąca owoc swobodnego, a nawet zaskakującego ze
stawienia prostych brył, z charakterystyczną dominantą
w postaci kilkukondygnacyjnej wieży. Ta ostatnia była ar
chitektoniczną aluzją do dostojeństwa siedzib feudalnych,
ale też - podobnie jak jej toskańska „prababka” - mogła
zaspokoić potrzebę podziwiania panoramy okolic.
Wille powstające w połowie XIX w., nawiązujące
strukturą i detalem architektonicznym do wzorców rene
sansowych, wskazywały jeszcze na stosowanie motywów
klasycystycznych, ale począwszy od lat sześćdziesiątych wraz z krystalizowaniem się neorenesansu włoskiego - od-

w Wielkopolsce, Poznań 1996, s. 291)
uznawany jest pałac w Wierzbiczanach
koło Inowrocławia, choć przebudowa
z końca XIX w. niewątpliwie zaszkodziła
dawnej przejrzystości i kompozycji jego
elewacji. Budowę pałacu według projek
tu Friedricha Augusta Stillera prowadzo
no w latach 1845-1846 na zlecenie braci
Richarda i Hermanna von Roy. Później
majątek należał do von Schlichtingów
i von Harnierów. Teraz powróci zapew
ne do rodziny przedwojennych właścicie
li. W 2004 r. mieszkający w Niemczech
ich potomek, Albrecht von Harnier,

wołania do pierwowzorów występujących we włoskim re
nesansie stawały się coraz czytelniejsze i czystsze (Jadwiga
Roguska, Architektura i budownictwo willowe w Warsza
wie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Archi
tektura willowa, Warszawa 1986, s. 89). Do dziś prze
trwało w Polsce wiele obiektów uformowanych w tej kon
wencji, a najstarsze z nich sięgają pierwszej połowy XIX w.
W 1842 r. w Kobylopolu zrealizowany został dla Józefa
Mycielskiego pałac o architekturze nieregularnej willi
włoskiej, zaprojektowany przez Friedricha Augusta Stiillera (1800-1865). W 1844 r. ukończono dla rodziny von
Zacha budowę pałacu w Strzelcach, również wedle pro
jektu Stiillera. Asymetryczna bryła tego budynku, flanko
wana nieco wyższymi kwadratowymi wieżami, nawiązy
wała do projektu rzymskiej willi Borghese. Obok pałacu
wzniesiono budowlę o kształcie wysokiej wieży w typie
campanile, przypominającą dzwonnicę, jaką stawiano przy
dawnych włoskich kościołach, a której europejska geneza
- by odwołać się do przykładu bazyliki św. Piotra - sięga
przynajmniej VIII w. Wieża w Kobylopolu była połączona
z korpusem pałacu długą arkadową loggią. Rozwiązanie
to, powielane w dziewiętnastowiecznych projektach, przy
dawało budynkom dynamizmu, nieznanego dawnej willi
włoskiej, która w swych renesansowych realizacjach od
znaczała się raczej zwartością i regularnością bryły. We
dług projektów Stiillera pobudowano pałace w typie willi
włoskiej w Wierzbiczanach i Miłosławiu, choć trzeba
przyznać, że ich autor, jak przystało na wybitnego ucznia
K. F. Schinkla, nie ograniczał się wyłącznie do inspiracji
renesansowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zle
ceniodawców, dostarczył licznych projektów neogotyc
kich, czego dowodem są pałace: w Rzucewie koło Pucka
(1840-1845, dla rodziny von Belov), w Rokosowie
(1847-1854, dla Mycielskich), w Jarocinie (1847-1855,
dla Radolińskich) czy neogotycka adaptacja zamku Mirów
w Książu Wielkim (1841-1846, dla Wielopolskich). Do
dajmy, że wśród wiejskich neorenesansowych nieregular
nych willi i pałaców panowało znaczne zróżnicowanie, za
równo pod względem elewacji i detalu architektoniczne
go, jak i układu wnętrz.
Za „laboratoryjny przykład koncepcji włoskiej willi neorenesansowej” (Marcin Libicki, Dwory i pałace wiejskie

1. Pałac w Wierzbiczanach - wieża widokowa z zerwanym dachem
2. Żółta Karczma w Warszawie

złożył wniosek o zgodę na nabycie wierzbiczańskiego pała
cu wraz z czternastohektarowym parkiem. Początkowo
wniosek spotkał się z protestem miejscowej ludności, przy
wołującej symboliczną wymowę tego miejsca - tu bowiem
w 1343 r. przekazano sygnowany przez Kazimierza Wiel
kiego dokument „pokoju wieczystego”, na mocy którego
Polska odzyskała Kujawy. Teraz jednak sytuacja zmieniła się
i o ile w kraju zjednoczonym przez króla Kazimierza dzieło
uczynienia go „murowanym ” solidarnie podjęto siłami wła
snymi, o tyle w obecnej zjednoczonej Europie trud podźwignięcia zabytku z ruiny weźmie na siebie obcy inwestor.
W połowie XIX w. w podwarszawskim Służewie
wzniesiono według projektu włoskiego architekta Fran
ciszka Marii Lanciego (1799-1875) obiekt, który na trwa
łe wpisał się w dzieje polskiej architektury jako Żółta
Karczma. Warto nadmienić, że pięćdziesięcioletni okres
aktywności Lanciego, który jako młody architekt przyje
chał na zaproszenie Małachowskich przyjmując ich zleceSPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006

właśnie przez Schinkla okazała się atrakcyjna niemal do
końca XIX w., o czym świadczą liczne naśladownictwa.
Dwór pobudowano dla Adama Chrzanowskiego w drugiej
połowie XIX w. Niewykluczone, że sam właściciel podjął
się przygotowania projektu, co w wypadku obiektów tej
skali nie było przypadkiem odosobnionym (by wymienić
np. dwory w Łęgonicach koło Nowego Miasta nad Pilicą
czy w Błocie Zgniłym koło Aleksandrowa Łódzkiego). Na
przełomie wieków po Chrzanowskich dwór przeszedł w rę
ce Władysława Ranęckiego, a później Róży z Rozenzweigów
Skrzyńskiej (jej nazwisko, znajdujące się w krótkiej historii

nia (w Końskich i Białaczowie), zaowocował nie tylko re
alizacjami wysokiej klasy pojedynczych obiektów, jak pa
łace, świątynie, wiejskie wille, budynki użyteczności pu
blicznej (głównie w rejonie Krakowa i Warszawy), ale też
projektami urbanistycznymi (kompleks mieszkalno-administracyjny przy kopalni w Dąbrowie Górniczej - około
1840 r.). O wszechstronnym talencie Lanciego świadczy
fakt, iż dostrzega się w nim inicjatora koncepcji budynku
miejskiego, który stał się pierwowzorem warszawskiej ka
mienicy czynszowej (Aldona Bartczakowa, Franciszek
Maria Land 1799-1875, Warszawa 1954, s. 5), a jedno
cześnie trzeba przyznać, że nie stronił od współpracy
w zakresie rzeźbiarskiej czy sztukatorskiej aranżacji
wnętrz obiektów sakralnych, czego śladem jest Złota Ka
plica w poznańskiej katedrze oraz krypta św. Leonarda
w katedrze na Wawelu. Byl też znany z projektów prze
budowy dawnych zamków, potrafiącej sprostać neogo
tyckim bądź neorenesansowym gustom właścicieli. Jako
przykład wymienić tu można adaptację zamków: w Bę
dzinie (dla Edwarda Raczyńskiego - 1834 r.), w Zatorze
(dla Maurycego Potockiego - 1836 r.) czy w Zagórza
nach (dla rodziny Skrzyńskich w latach 1834-1839).
W podwarszawskim Służewie Lanci sięgnął do wzo
rów utrwalonych przez wczesnorenesansowe wille to
skańskie, jednak nie uczynił tego bezpośrednio, odwołał
się bowiem - podobnie jak inni ówcześni europejscy ar
chitekci - do nieco wcześniejszych projektów K. F. Schinkla. Ten ostatni swe miejsce wśród architektów działają
cych na ziemiach polskich zajął za sprawą realizacji neorenesansowego pałacu w Kwiliczu (dla Aleksandra Kwileckiego, 1828 r.) oraz modernizacji - również nawiązu
jącego do renesansu - pałacu w Miłosławiu, wzniesione
go dla Józefa Mielżyńskiego przed 1830 r., a w latach
1843-1848 poddanego przebudowie, uwzględniającej wi
zję ówczesnego właściciela, Seweryna Mielżyńskiego.
Przyjrzyjmy się kilku wiejskim obiektom, uformowa
nym w duchu nieregularnej willi włoskiej, które przy
wszelkich swych odmiennościach zachowują jeden wspól
ny akcent - wieżę widokową.
Dwór-willa w Szynczycach wyłamuje się z kanonów
akademickiej recepcji historycznych wzorców renesansu.
Jego bryła, skomponowana w sposób dynamiczny z ele
mentów o zróżnicowanej kubaturze i kształcie, przydaje mu
charakteru nawiązującego do swobodnie rozplanowanej
wiejskiej willi włoskiej, która w redakcji zaproponowanej
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Szynczyce - dwór od strony podjazdu
Dwór z wieżą widokową w Klaninie
Dzierzbice - budynek z wieżą-aresztem w parku dworskim
Patac w Sannikach
(zdjęcia: Witold P. Glinkowski)

dworu umieszczonej w holu obecnej szkoły, ma postać „Rozenberg”, co uznać wypada za przypadkowy lapsus języko
wy). Majątek ulegał stopniowej parcelacji na skutek wciąż
pogarszającej się sytuacji finansowej kolejnych właścicieli.
Ten stan, wywierający niekorzystny wpływ również na kon
dycję samego dworu, na krótko poprawił się, gdy w 1925 r.
majątek kupiła za 208 tys. zł rodzina Daube. Dwór stał się
wówczas letnią siedzibą owych łódzkich przemysłowców.
Po kilku latach majątek został rozdzielony między Straus
sów, Lipskich i Skarżyńskich, a dwór przejęła gmina, uru
chamiając w nim w 1938 r. szkołę, która funkcjonuje do
chwili obecnej. Bryła dworu mniej ucierpiała wskutek kolej
nych adaptacji, niż jego wnętrza. Uwagę obserwatora przy
kuwa urozmaicona elewacja frontowa, z licznymi oknami
o zróżnicowanej wielkości i wykroju, wydatne ryzality,
z których jeden ożywiony jest ciekawą loggią o trzech arka
dach wspartych na żeliwnych kolumnach, a drugi - parą
wysokich, półkoliście zamkniętych okien. Nad całością gó
ruje przylegająca do południowo-wschodniej części budyn
ku wysoka wieża widokowa z oknami rozmieszczonymi na
całym obwodzie tuż pod okapem.
We wsi Kłanino, leżącej między Puckiem a Żarnow
cem, znajduje się obszerny dwór, niemal pałac, który
pierwotnie ukształtowany był w duchu baroku i przez

wiek XVIII należał do rodziny Kłanińskich. W drugiej
połowie XIX w. ówczesny właściciel Leon von Grass do
konał gruntownej przebudowy obiektu. Przy okazji odku
pił on od gdańskiego Muzeum Rzemiosł Artystycznych
wyposażenie sieni mieszczańskiej, pochodzące z kamieni
cy przy ul. Ławniczej 10, które teraz znalazło nowe lo
kum; w 1975 r. poddane zostało renowacji i powróciło
do Gdańska - tym razem do kamieniczki przy Długim
Targu 43, przylegającej do słynnej tzw. kamienicy Złotej.
Dwór w Kłaninie ma kształt prostokąta z bocznymi
skrzydłami. Łatwo rozpoznać w nim elementy znamienne

dla kostiumu nieregularnej willi włoskiej: wysoką wieżę,
oszczędny detal elewacji, liczne i o zróżnicowanym kształ
cie otwory okienne, rozłożyste połacie dachów z wydatny
mi okapami, a jego bryła utworzona została ze swobodnie
zestawionych elementów. Najwyższa, czwarta kondygna
cja wieży stanowi swoistą loggię widokową - przykryta
została płaskim namiotowym dachem, a od dołu oddzielo
na od niższych partii wieży arkadkowym fryzem. Elewacja
frontowa budynku - zarówno jej detal architektoniczny,
jak i kompozycja - wyłamuje się z ascetycznych rygorów
willi włoskiej, nawiązując do klasycyzmu: ożywiają ją lizeny i płaskie gzymsy, okna obwiedzione są profilowanymi
obramieniami, a na piętrze środkowego ryzalitu zamknię
te półkoliście.
W Kłaninie na początku XX w. wysoką sześciokondygnacyjną wieżę dostawiono również od wschodu do bu

dynku obory. Nie ma ona cech stylowych (w przeciwień
stwie np. do tej, która towarzyszy budynkowi gospodar
czemu przy dworze w Dzierzbicach koło Krośniewic).
Cechy nieregularnej willi włoskiej wykazuje również
pawilon ogrodowy w Osinach koło Głowna, będący po
zostałością po zniszczonym podczas pierwszej wojny
światowej zespole pałacowym. Nad niewielkim partero
wym budynkiem, o planie wydłużonego prostokąta, do
minuje czworoboczna trójkondygnacyjna wieża, przykry
ta czterospadowym płaskim dachem z wydatnym oka
pem, poniżej którego z każdej strony znajduje się pięć

okrągłych otworów (w większości zamurowanych). Ob
szerny otwór wejściowy, zamknięty arkadą, usytuowany
jest w wydatnie wysuniętym ryzalicie. Otwory okienne
ujęte zostały gzymsami w formie nawiązującej do archi
tektury renesansu. Obecnie obiekt wraz ze zdziczałym
parkiem jest własnością prywatną, a jego odbudowa zale
ży od kondycji prowadzonego przez właściciela zakładu
przetwórstwa owocowego.
Spośród zachowanych do dziś wiejskich siedzib two
rzonych na wzór neorenesansowej willi włoskiej wymie
nić wypada dwór z Kurcewa koło Jarocina, którego pro
porcje bywają uznawane za wzorcowe (M. Libicki, op.
cit., s. 133), jednak nie należy on do grupy asymetrycz
nych willi z wieżą widokową, będących tematem tego ar
tykułu. W formach polskich willi i pałaców neorenesansowych nietrudno dostrzec ich mariaż z eklektyzmem, by
przywołać tu choćby warszawski pałac Szlenkierów, za
projektowany przez syna Franciszka Lanciego, Witolda
(1828-1892), czy pałac Kronenbergów w Wieńcu koło
Włocławka. Do architektury nieregularnej willi włoskiej
nawiązywano jeszcze na początku XX w., czego przykła
dem może być pochodząca z 1910 r. przebudowa pałacu
w Sannikach koło Kiernozi, dokonana przez Władysława
Marconiego na zlecenie Stefana Dziewulskiego.

Witold P. Glinkowski
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Na polskich ziemiach zachowało się wiele cennych obiektów, będących
dziełami najwybitniejszych, europejskiej klasy architektów awangardy XX w.,
tyle że są to czasami budowle bardzo skromne i zaniedbane. Jednym
z takich architektów był Walter Gropius, należący do najważniejszych
twórców architektury funkcjonalistycznej, współtwórca nowoczesnej szkoły
artystycznej Bauhaus i projektant znanych na całym świecie budowli.

Budowle
Waltera Gropiusa
na Pomorzu
Ąy J-

MAŁGORZATA OMILANOWSKA

k A

/alter Gropius (1883-1969) pochodził z pomor\/ %/skiej rodziny ziemiańskiej, urodził się w Berlinie,
’
’ale wszystkie wakacje spędzał u stryjów w ich po
morskich majątkach. Został architektem, choć właściwie
nie zdołał ukończyć żadnej szkoły budowlanej, dwukrot
nie podejmował studia architektoniczne, ale szybko je
przerywał, miał bowiem ogromne kłopoty z rysowaniem.
Zdołał jedynie przyuczyć się do zawodu jako praktykant
w biurze Soil & Wichards, a następnie u Petera Behrensa. Brak wykształcenia nie przeszkodził wcale Gropiusowi rozpocząć własnej praktyki projektowej, a pierwsze
zlecenia zawdzięczał swoim wujom i ich znajomym z Po
morza.
Przez wiele lat ta wczesna twórczość Gropiusa pozo
stawała w cieniu jego późniejszych osiągnięć, a on sam
wstydził się swoich „grzechów młodości”. Dopiero po
śmierci żony możliwe było poznanie jego wczesnych pro
jektów, a w Polsce po raz pierwszy opublikował je Tade
usz Barucki w 1983 r. (Pierwsze realizacje Waltera Gro
piusa, „Ochrona Zabytków”, z. %, 1983, s. 277-280).
Niestety, wpisano wówczas do rejestru zabytków tylko
jedną z tych budowli - spichlerz w Jankowie, co zresztą
i tak nie zmieniło dramatycznej sytuacji obiektu.
Tymczasem na Pomorzu stoi tych Gropiusowych bu
dowli jeszcze co najmniej osiem. Pierwsze zlecenia Gropius
otrzymał od stryja Ericha, właściciela Jankowa koło Draw
ska. Do dziś zachował się wspomniany już spichlerz zbożo
wy zbudowany w 1906 r., natomiast wzniesiony wówczas
budynek kuźni został później przebudowany. Spichlerz
w Jankowie - to ciekawa budowla wzniesiona z jasnoszarej
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cegły z wieżą ze zwieńczeniem szachulcowym, gdzie kiedyś
znajdował się zegar. Formalnie budynek należy do tzw.
Heimatstil, czyli stylu rodzimego, charakterystycznego dla
architektury niemieckiej początku XX w.
Druga ważna pomorska realizacja Gropiusa - to dom
w Drawsku Pomorskim, zbudowany dla znajomego stry
ja Ericha. Dom ten krył wiele zagadek, które udało się
rozwiązać dzięki niezwykłemu znalezisku. Romuald Kurzątkowski, nauczyciel i radny z Drawska, w 2004 r.
ujawnił istnienie w aktach budowlanych zespołu archi
wum dotyczącego budowy tego domu, wraz z odręczny
mi projektami wykonanymi przez Waltera Gropiusa.
Okazało się, że zleceniodawcą był lejtnant w stanie spo
czynku Otto Metzler i jego żona Elisabeth. Gropius za
projektował parterowy dom z mieszkalnym poddaszem,
kryjąc go wysokim łamanym półszczytowym dachem.
Urozmaicona bryła budowli z wykuszami, podcieniami
i różnego formatu oknami oraz malownicze zestawienie
faktur elewacji - łamanego kamienia w podmurówce,
gładkich tynków parteru i szachulcowych szczytów - jed
noznacznie wpisują tę willę w nurt Heimatstil. Projekt
nosi datę 20 lutego 1906, a już we wrześniu tego samego
roku Metzler wprowadził się do gotowego domu. Gro
pius projektował jeszcze budynek gospodarczy dla Metzlera, ale projektu tego nie zrealizowano.
W 1907 r. Gropius zaprojektował kilka budynków go
spodarczych dla innej, zaprzyjaźnionej z Erichem Gropiusem rodziny pomorskiej - Brockhausenów w Zołędowie.
Zlecono mu budowę kilku obiektów gospodarczych, spo
śród których zachował się tylko fragment muru zabezpie
czonego daszkiem z glazurowanej zielonej dachówki oraz
czworak. Symetryczny po obu osiach dom składa się

z czterech identycznych mieszkań rozlokowanych na par
terze i na wysokim poddaszu, ukrytym pod czterospado
wym malowniczym dachem. Skośne skarpy narożne,
podmurówka z łamanego kamienia polnego i malownicza
bryła urozmaicona ryzalitami wpisują także i ten budynek
jeszcze w nurt Heimatstilu.
W 1909 r. Gropius otrzyma! kolejne zamówienia od
wuja Ericha na domy dla robotników w Jankowie. Pro
jekt zakładał wzniesienie przy drodze wiodącej z Drawska
do dworu w Jankowie czterech piętrowych symetrycz
nych domów, krytych płaskimi dachami, o bryłach wzbo
gaconych parami parterowych przybudówek. W praktyce
zrealizowano tylko jeden z nich. Dom ten zachował się
do dziś, ale został zasadniczo przebudowany i jedynie
z wielkim trudem można dopatrzyć się w nim ręki Gropiusa. W tym czasie Gropius pracował u Petera Behrensa
i porzucił formy Heimatstilu na rzecz typowych dla ów
czesnej twórczości Behrensa form silnie zmodernizowa
nego klasycyzmu.
W tym samym mniej więcej okresie powstał inny dom,
nienależący do tego zespołu, ale zapewne także w Janko
wie, znany z czterech zdjęć pochodzących ze zbioru wła
snych fotografii Gropiusa. Początek roku 1910 przyniósł
kolejne zlecenia od Ericha Gropiusa, który kupił sąsiadu
jący z Jankowem majątek Golzengut (obecnie w obrębie
Drawska Pomorskiego, w kwadracie parceli przy ob. ul.
Starogrodzkiej, pomiędzy Śląską i Warmińską) i podjął
tam znaczącą inwestycję. Gropius zbudował na zakupio
nym terenie domy robotnicze i przebudował istniejący
dwór, niestety, nic z tego się nie zachowało.
Pierwszy dwór zaprojektowany od podstaw przez
Gropiusa powstał zapewne w latach 1910-1911 w Miłocicach dla Friedricha-Wilhelma von Arnim. Dwór

1. Spichlerz w Jankowie kolo Drawska Pomorskiego, 1906 r.,
stan obecny

zdradza silną zależność od willi Schroedera, zaprojek
towanej przez Petera Behrensa, a wznoszonej w Hagen
pod kierunkiem Gropiusa w czasie jego praktyk. Syme
tryczna parterowa budowla, kryta wysokim łamanym
dachem z szeroką wystawką od frontu, uzupełniona zo
stała przeszkloną werandą, dostawioną do południowej
elewacji bocznej. Wejście główne umieszczone zostało
w płytkim ryzalicie środkowym; niemal identyczny ry
zalit odnaleźć można także od strony ogrodu. Układ
wnętrz, również symetryczny, podporządkowany został
osi głównej, wyznaczonej przez centralnie położony,
wysokości dwóch kondygnacji hol, który na piętrze
obiega komunikacyjna galeria. Ściany holu artykułowa
ne są głębokimi, półkolistymi arkadami i dekorowane
pasowym boniowaniem. Dwór zachował się do dziś;
werandę zastąpiła murowana dobudówka, wnętrza ule
gły dalszym podziałom na potrzeby sześciu rodzin
mieszkających tam obecnie, ale wciąż czytelna jest pier
wotna koncepcja Gropiusa i zachowały się zarówno
klatka schodowa, dekorowana geometrycznym szla
kiem, lastrykowa posadzka holu, jak i boniowane deko
racje arkadowanych ścian.
W zespole zabudowań gospodarczych Miłocic znajdu
je się dom dla robotników rolnych, identyczny z tymi
wzniesionymi w Jankowie. Wprawdzie brak jakiegokol
wiek archiwalnego potwierdzenia udziału Gropiusa
w powstaniu tej budowli, ale przypisanie jej temu archi
tektowi przez niemiecką badaczkę, Annemarie Jaeggi, nie
budzi żadnych wątpliwości.
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ku, który jednak nie został przeznaczony do realizacji.
Gropius i Meyer zaproponowali rozłożenie funkcji
miejskich na dwie niezależne budowle, tworzące asy
metryczny zespół o monumentalnych opilastrowanych
elewacjach i wysokich, łamanych dachach. Niższy bu
dynek wykazywał silną zależność od znanego Gropiusowi i Meyerowi Haus Schroeder w Hagen projektu
Behrensa.
Kolejne lata przynosiły biuru Gropiusa coraz więcej
intratnych zleceń, m.in. w Alfeld, a przede wszystkim bu
dynek biura i fabryki dla Werkbund-Ausstellung w Kolo
nii, ale Gropius projektował nadal na zlecenia pomor
skich przyjaciół. W Jankowie powstał transformator elek
tryczny w majątku stryja. Dla Brockhausenów Gropius
zaprojektował w latach 1913-1914 kolejne budynki go
spodarcze w Zołędowie - garaż, kurnik, pokoje gościnne
i szklarnię, której dwa zdjęcia przetrwały w archiwum
Gropiusa - niestety, wszystkie budowle nie zachowały
się. Jego autorstwa jest też zapewne transformator, który
został wtórnie potynkowany.
Jedna z ostatnich pomorskich realizacji Gropiusa po
wstała w Mirosławcu. Wzniesiono tam dla Landwirtschaftlicher Ein- und Verkaufsverein wielki spichlerz zbożowy,
z towarzyszącym mu domem, mieszczącym biuro i miesz

2.3. Dom Ottona Metzlera w Drawsku
Pomorskim, 1906 r. - projekt (2) i jego
realizacja, stan obecny (3)

W marcu 1910 r. Gropius
opuścił pracownię Petera Beh
rensa i latem założył własne
biuro architektoniczne, w któ
rym zatrudnił kolegę z atelier
Behrensa, Adolfa Meyera. Listę
prac pomorskich tego biura
otwiera kolejny dom dla robot
ników w Jankowie, zrealizowa
ny w 1911 r. (zachowany do
dziś), niemal identyczny z ist
niejącym już domem z 1909 r.
To także symetryczna piętrowa
budowla z parterowymi przy
budówkami, czwórką wąskich
okien na piętrze i podcięciem
dolnych partii bocznych. Rów
nież w 1911 r. Gropius z Meyerem
podjął dla rodziny Kleffel bu
dowę fabryki słodu w Gudowie, która częściowo zachowała
się do dziś. Nie jest to wielka
architektura, ale zdradza rękę Gropiusa w geometrii kon
trastowych zestawień fragmentów ceglanych i tynkowa
nych oraz motywie pionowych wgłębień ożywiających
partię środkową z wejściem głównym.
W następnym roku w biurze Gropiusa powstał pro
jekt konkursowy gmachu urzędu miejskiego w Miast
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kanie dla zarządcy. Spichlerz ma monumentalne, oszczęd
ne formy, podporządkowane ściśle symetrycznej kompo
zycji, zdradzającej fascynacje Schinklowską tradycją kla
syczną, i przypominające rozwiązanie zastosowane w fa
bryce Fagus - wąskie wklęsłe gzymsy pod- i nadokienne
oraz typowe dla tego okresu twórczości Gropiusa kontra-

stowe zestawienia elewacji ceglanych i tynkowanych.
Dom mieszkalny o niepotynkowanych elewacjach ma sy
metryczną kompozycję elewacji, podcięte boczne partie
ścian, a od ulicy parę niezwykłych narożnych sześcien
nych nadbudówek. Obie mirosławieckie budowle należą
do zależnych od wpływów Behrensa budowli neoklasycystycznych.
W spisach dzieł Gropiusa pojawiają się też informacje
o innych budowlach pomorskich: domu, fabryce, spichle
rzu i browarze w Drawsku, ale być może są to jedynie
mylne informacje dotyczące budowli niezrealizowanych
lub zbudowanych gdzie indziej. Wiadomo natomiast na
pewno, że Gropius zaprojektował gmach banku w Draw
sku, być może na konkurs, ale projekt ten nie został zre
alizowany i nie jest znany.
W okresie tym, pomimo wielu zleceń, Gropius skorzy
stał także z protekcji drugiego stryja, Feliksa Gropiusa,
który od 1904 r. pełnił funkcję dyrektora Izby Rolniczej
w Poznaniu. Pierwsze zlecenie dotyczyło projektu urbani
stycznego, zabudowy (Bebaungsplann) terenów należą
cych do Izby w Poznaniu. Projekt ten nie został zrealizo
wany i brak jest danych pozwalających na jego identyfika
cję. Drugi projekt, także niezrealizowany, dotyczył bu
dynku spichlerza lub magazynu, który miał być zbudowa
ny w Pętkowie koło Środy Wielkopolskiej.
Powstałe przed pierwszą wojną światową wczesne re
alizacje Gropiusa ukazują długą i w gruncie rzeczy typo
wą dla jego pokolenia drogę od popularnego około 1905 r.
Heimatstil, przez neoklasycyzm około 1910 r., ku następ-

4. Dom dla robotników rolnych w Żolędowie, 1907 r., stan obecny
5. Dom dla robotników rolnych w Jankowie koto Drawska Pomorskiego,
1909 r., stan obecny
6. Dom Arnimów w Mitocicach, 1910-1911, stan obecny
7. Spichlerz zbożowy w Mirosławcu, 1913-1914, stan obecny

(zdjęcia: Małgorzata Omilanowska)

nym etapom - powojennemu ekspresjonizmowi i dopiero
po 1922 r. funkcjonalizmowi. W kontekście pomorskich
realizacji Gropius jawi się nie jako wielki rewolucjonista,
geniusz prostoty i funkcjonalizmu, ale przedstawiciel
swojego pokolenia, którego droga do nowoczesności by
ła długa, wieloetapowa i w istocie silnie zakorzeniona
w tradycji.
Pomorskie budowle Waltera Gropiusa mają wielką
wartość zabytkową, poprzez swoją unikatowość i autor
stwo tak wybitnego architekta. Wszystkie mają być
wkrótce wpisane do rejestru zabytków, ale najważniejsza
jest dbałość o nie i opieka. Inicjatywy podejmowane przez
Romualda Kurzątkowskiego (zob. „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 10, 2005), jego praca z młodzieżą i działalność
popularyzatorska powodują, że miejscowa społeczność
dowiaduje się o znaczeniu tych obiektów, prowadzi stara
nia o środki na ich ratowanie i szuka dla nich nowych
funkcji. Oby te starania się powiodły.

Małgorzata Omilanowska
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006
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Wśród architektów polskich nie brak osób wybitnych, twórców licznych budowli,
zaliczonych do narodowego zasobu kulturalnego i zabytkowego, nauczycieli szkół
wyższych i cenionych wychowawców. Jednym z nich był prof. Marian Lalewicz
(1876-1944), współzałożyciel w 1906 r. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
Przeszłości w Petersburgu, następnie prezes (od 1921 r.)
tego Towarzystwa w Warszawie. Postać Profesora godzi się przypomnieć
w związku ze stuleciem powstania tej instytucji, zasłużonej,
jak może żadna inna, dla ochrony zabytków.

Profesor Marian Lalewicz
Stulecie

TOWARZYSTWA
OPIEKI
NAD ZABYTKAMI
PRZESZŁOŚCI
1906-2006

i Towarzystwo Opieki
nad Zabytkami Przeszłości
jan PRUSZYŃSKI

M

arian Lalewicz urodził się 21 listopada 1876 r.
w Wyłkowyszkach koło Suwałk, w rodzinie le
karskiej. W 1901 r. ukończył z wyróżnieniem
studia architektury i historii sztuki w Cesarskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Petersburgu, otrzymując tytuł „artysty-architekta” i stał się wkrótce jednym z dwu najwybitniej
szych polskich architektów działających w tym mieście,
a następnie profesorem, sędzią konkursów architekto
nicznych, członkiem Stowarzyszenia Architektów i Arty
stów w Petersburgu, wreszcie jego prezesem. W 1913 r.,
będąc uznanym już twórcą, otrzymał tytuł akademika ar
chitektury. O jego zamiłowaniach i zdolnościach organi
zacyjnych świadczy, iż działalność zawodową umiał połą
czyć z utworzeniem petersburskiego koła Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości, które rozwinęło sze
roką działalność w zakresie zbierania wiadomości o za
bytkach polskich na terenie Rosji, ich inwentaryzacji, gro
madzenia, przechowywania, a nawet zakupów. Choć sta
tut Towarzystwa nie przewidywał możliwości zakładania
kół terenowych, już w 1908 r. rozpoczęły one staraniem
prof. Lalewicza działalność w licznych miastach impe
rium rosyjskiego.
Zachowały się dwie drukowane ulotki koła TOnZP
w Petersburgu, zawierające apel do rozproszonych dale
ko poza krajem rodaków o współudział „w ocaleniu
wszystkiego, co jest związane z rozwojem życia polskiego,
z jego historyją i sztuką”. „Zarząd kola w Piotrogrodzie -

12

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006

ochrony zabytków przeszłości i sztuki należą
cych do narodu polskiego (!), podpisany przez
W. Lenina i A. Łunaczarskiego, uznał koło
TOnZP w Petersburgu za „oficjalne przedsta
wicielstwo w Rosji polskich towarzystw histo
rycznych i artystycznych” („Polska Prawda”,
nr 65, Mińsk 1918), choć jego prezesem był
profesor Cesarskiej Akademii!
Zarówno te apele, jak cała działalność
TOnZP w Rosji przyczyniła się do rewindy
kacji cząstki polskiego dziedzictwa kultury
po Traktacie Ryskim. Uratowano i przewie
ziono do kraju ponad półtora tysiąca staro
druków, kilkadziesiąt tysięcy książek nauko

1. Marian Lalewicz z matką, 1907 r.
2.3. Patac Staszica w Warszawie
przed przebudową (2)
i po reklasycyzacji wg projektu
Mariana Lalewicza (3)

pisano w niej - przyjmuje na
skład wywiezione z kraju
przedmioty; kupuje zabytki
polskie i wydaje na nie po
życzki; gromadzi pamiątki
i dzieła sztuki, drogą przeję
cia darowizn i zapisów; inwentaryzuje,
fotografuje
i opracowuje naukowo polski
dorobek ruchomy i nierucho
my; zbiera informacje [...]
o przedmiotach wywiezio
nych z kraju i [...] wiadomo
ści
tyczące
zaginionych
przedmiotów, będących wła
snością osób prywatnych
oraz instytucji społecznych”.
yfJ drugiej ulotce, wydanej
już po wybuchu wojny, prof. Lalewicz apelował, aby
każdy „kto może znajdujące się w jego ręku cenne pamiąt
ki ojczyste zachować do czasu powrotu i przywieźć je ze
sobą, gdy będzie do swoich progów wracał, niech je cho
wa i strzeże pilnie i niech Bóg mu da wrócić z nimi szczę
śliwie pod swoją strzechę”. W ulotce proszono również
o informacje: „Jakie przedmioty wywieziono? Skąd przed
mioty wywieziono (gubernia, powiat, miasto, wieś, ko
ściół, muzeum, biblioteka, dom prywatny)? Gdzie się
obecnie przedmioty znajdują? Do kogo należą? [...] Ratuj
cie co się jeszcze da uratować, za każdy drobiazg uratowa
ny Ojczyzna będzie wdzięczna” - kończył się tekst ulotki
(zob. Ocalić przeszłość dla przyszłości. Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Przeszłości 1906-1944. Oprać, zb.
pod red. Ryszarda Brykowskiego, Biblioteka Muzealnic
twa i Ochrony Zabytków, Seria B, t. LXXV, Warszawa
1985). Kuriozalnym faktem jest, iż dekret Rady Komisa
rzy Ludowych z 24 stycznia (6 lutego) 1918 r. w sprawie

wych i kilkaset dzwonów kościelnych. Dokonana in
wentaryzacja zabytków polskich na terenie Rosji uła
twiła odzyskanie zbiorów o szczególnym znaczeniu dla
naszej kultury, w tym wyposażenia Zamku Królewskie
go, insygniów koronacyjnych Stanisława Augusta Po
niatowskiego, 91 arrasów Zygmunta Augusta i 24
głów zdobiących sklepienie sali poselskiej Zamku Kró
lewskiego na Wawelu.
Nie tylko niekwestionowany autorytet, ale i zdolno
ści organizacyjne prof. Mariana Lalewicza sprawiły, że
nie podzielił on losów licznych rzesz inteligencji pol
skiej, która zaginęła na Wschodzie. W 1918 r. opuścił
Petersburg i powrócił do Polski. Po powrocie został
mianowany profesorem na Wydziale Architektury Poli
techniki Warszawskiej, gdzie prowadził wykłady z hi
storii sztuki; w tym samym czasie wykładał historię
sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ponad
to, jako jednemu z wybitniejszych architektów ówczeSPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006
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4. Marian Lalewicz na archiwalnej fotografii z lat trzydziestych
(zdjęcia: 1, 4-z archiwum autora, 2,3-ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN
w Warszawie)

snej doby, powierzono mu kierowanie Urzędem Budo
wy Gmachów Państwowych. Według jego projektów
dokonano odnowienia pałacu Rady Ministrów, pałacu
Briihla, gmachów Corazziańskich na pl. Bankowym,
Pałacu Prymasowskiego, Pałacu Raczyńskich, oficyny
Pałacu Krasińskich, rekonstrukcji dawnego kościoła pi
jarów przy ul. Miodowej; był także członkiem komisji
konkursowej budowy Muzeum Narodowego w War
szawie. Do znaczniejszych osiągnięć prof. Mariana Lalewicza należy też reklasycyzacja Pałacu Staszica
w Warszawie. Przywrócił on pałacowi historyczną fasa
dę, zmieniając układ wewnętrzny, z którego niewiele
się zachowało po przebudowie za czasów carskich na
prawosławne gimnazjum i kaplicę kniaziów Szujskich.
Z prac prof. Mariana Lalewicza wykonanych w kraju
poza Warszawą wymienić należy przede wszystkim: ze
spół koszar Marynarki Wojennej w Gdyni oraz szpital
wojskowy na Oksywiu, a ponadto liczne gmachy banko
we oddziałów Banku Polskiego w Brześciu, Kaliszu, Lu
blinie, Siedlcach, Sosnowcu i Tomaszowie, Banku Rolne
go w Łucku i Banku Związku Spółek Zarobkowych w Ło
dzi. Jego dziełem jest też nowy gmach Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego. Mniej znany jest fakt, że intereso
wał się on także powszechnym budownictwem mieszka
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niowym, projektując wstępnie m.in. zabudowę czernia
kowskiego „miasta-ogrodu”, tzw. Sadybę Oficerską.
Przez cały okres międzywojenny uczestniczył prof. La
lewicz w pracach TOnZP. Od 1930 r. był przewodniczą
cym jego Wydziału Konserwatorskiego, od 1933 - wice
prezesem, a od 1934 - prezesem Towarzystwa. Uchwalo
ny 21 grudnia 1931 r. regulamin Wydziału Konserwator
skiego wskazuje na rolę, jaką w sprawach naukowych
i organizacyjnych odgrywał Wydział, będąc faktycznie
szkołą służby konserwatorskiej Drugiej Rzeczypospolitej
(Marian Lalewicz, Julian Lisiecki, Wydział Konserwator
ski Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Okres
1920-1930, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, R. I,
1932/33, nr 2, s. 45 nn).
We wrześniu 1939 r. prof. Lalewicz objął przewod
nictwo tajnej Komisji Odbudowy Warszawy, przygoto
wującej studia konserwacji i odbudowy zniszczonych za
bytków. Podkreślić trzeba, iż to z jego inicjatywy rozpo
częto gromadzenie materiałów i zabezpieczanie najcen
niejszych elementów wystroju i wyposażenia zniszczo
nego przez Niemców Zamku Królewskiego, dla celów
jego przyszłej odbudowy, co z bliżej niewyjaśnionych
przyczyn jest pomijane w opracowaniach dotyczących
dziejów Zamku. Od października 1940 do marca 1941 r.
działał w Stołecznym Komitecie Pomocy Społecznej.
Nie zaniedbał też swego powołania uczonego, prowa
dząc przez cały okres okupacji wykłady z historii sztuki
starożytnej na tajnych kursach w Państwowej Szkole
Technicznej w Warszawie (Politechnika) i pracując na
ukowo nad czterojęzycznym słownikiem terminologicz
nym architektury oraz nad monograficznym opracowa
niem sztuki starożytnej Grecji.
Zachował się interesujący skrypt do historii sztuki sta
rożytnej, będący próbką żywego stylu narracyjnego Ma
riana Lalewicza i nieakademickiego, osobistego, niemal
uczuciowego podejścia do sztuki greckiej {Historia archi
tektury i sztuki starożytnej 1943 r., Biblioteka Wydziału
Architektury Politechniki Warszawskiej, nr 8298).
Z przekazu ustnego wiadomo, iż sztuka ta stała się przy
czyną śmierci profesora (informacja od syna, Witolda La
lewicza, uzyskana z Glasgow w 1986 r.). Wysiedlony
przez Niemców z willi przy ul. Górnośląskiej 4 I w War
szawie, od 1943 r. mieszkał w domu przy ul. Muranowskiej 12. Wyprowadzony podczas Powstania Warszaw
skiego z tego domu, jako jedyną cenną rzecz, zabrał ze so
bą teczkę, zawierającą pracę swego życia pod znamien
nym tytułem Hellada, nie Sztuka Starożytnej Grecji, ale
właśnie: Hellada! Ponieważ teczki tej nie chciał oddać
żandarmowi, został odepchnięty do grupy ludności cywil
nej, którą później stracono w masowej egzekucji w ru
inach domu przy ul. Dzikiej. Było to w połowie sierpnia
1944 r. Miał wówczas 68 lat.

Jan Pruszyński
Autor wykorzystał materiały opublikowane przez niego uprzednio w artykule:

Profesor Marian Lalewicz (1876-1944), „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”,
z. 1, 1993.

Wokol jednego zabytku

Książę aniołów
imienia znamy ich tylko trzech: Gabriela, Michała i Rafa
Lanckorońskich, świadczy choćby fakt (ujawniony przez
ła. Członkowie wyższego chóru aniołów, archaniołowie,
Joannę Winiewicz-Wolską), iż wraz z największymi klejno
w sztuce byli przedstawiani z atrybutami władzy - książętami ich zbiorów - „Świętym Jerzym" Uccella (obecnie
cym diademem i berłem, niektó
w londyńskiej National Galle
ry) i „Świętym Andrzejem”
rzy z mieczem. Najwcześniej,
gdzieś już w V w., artyści zaczę
Masaccia (dziś w J. Paul Get
li pokazywać boskiego wysłan
ty Museum w Los Angeles),
nika do Marii, o wiele później
tuż przed wybuchem drugiej
dwóch pozostałych.
wojny światowej został przez
Nie wiadomo, który z nich
właścicieli zabrany z zagrożo
wita dziś wchodzących do sy
nej hitlerowską konfiskatą ko
pialni zamkowej na pierwszym
lekcji pałacowej w Wiedniu
piętrze wawelskiego zamku.
(zezwolenie na wywóz tych
Ukazany do bioder, z diade
trzech obrazów za granicę
mem nad czołem, z berłem
Antoni Lanckoroński otrzymał
w ręku, zachwyca swą smu
24 sierpnia 1939 r.l).
kłą, wyrafinowaną sylwetką,
O ile symbolem malar
dworską elegancją, wytwornostwa Italii w XIII w. jest Giot
ścią pozy i gestów dłoni.
to, o ile Quattrocento kojarzy
Tchnie spokojem, lirycznym
się nam głównie z Botticelwyrazem twarzy, głębią reflek
lim, to sieneńczyk Simone
syjnego spojrzenia. Podkre
Martini (około 1284-1344)
ślające majestat szaty są ści
jest dziś niewątpliwie najbar
szone w kolorycie, a lamówki
dziej znanym malarzem Tresukni grają maestrią misternej
centa. Niektórzy widzą w nim
dekoracji z klejnotami. Mi
nawet najwybitniejszego ma
styczny nastrój i niebiański
larza epoki gotyku w Euro
splendor wprowadza złoto,
pie. Uczeń znakomitego
zarówno pełnego, wzorzyste
Duccia, z czasem malarz pa
go nimbu, jak i tła. Pozłocona
pieski w Awinionie (tam
jest również ostrołukowa wy
zmart), znany jest jako autor
pukła arkadka. Gdy obrazek
słynnych fresków w Sienie
dotarł na Wawel w 1994 r., je
i Asyżu, ale też jako autor
go pola w górnych narożni
świetnych dzieł ołtarzowych,
kach były zamalowane ciem
z których najbardziej spopu
ną farbą. Dwa lata później Ma
laryzowane jest „Zwiastowa
ria Ottowska w wawelskiej pra
nie” w galerii Uffizi we Flo
Simone Martini, „Anioł”, ok. 1315 r., tempera i złocenia
cowni konserwacji przywróciła
rencji. Dr Maria Skubiszew
na desce, 42 x 25 cm
mu pierwotny wygląd.
ska sądzi, że obraz wawelski,
(fot. Łukasz Schuster,
Tak jak maleńki drogocen
stanowiący część niezachowaw
zbiorach
Zamku
Królewskiego
na Wawelu)
ny diadem wieńczący czoło ar
nego do dziś retabulum, po
chanioła symbolizuje jego wy
wstał około roku 1315. Byłby
soką pozycję w sferze niebie
więc najwcześniejszym wśród
skiej, tak również nasz obra
zachowanych dziel malarza
zek, lśniący jako ten diadem w wawelskiej kolekcji malar
i najstarszym obrazem w kolekcji zamkowej na Wawelu.
stwa, wysoko podnosi jej rangę. Wyróżnia się nie tylko
Mistrz Simone stworzył go w Sienie w czasie, gdy w od
wśród dzieł z kolekcji Lanckorońskich, i nie tylko na Wa
ległym Krakowie książę Władysław Łokietek budował
welu. Jest jedynym w Polsce obrazem Simone Martinie
podwaliny wspaniałości monarszej rezydencji, przeszło
go. Dziś nie mamy wątpliwości co do autorstwa tego ar
200 lat przed powstaniem tej części pałacu, w której
tysty, a był czas, że obraz łączono z pędzlem jego szwa
obecnie jest wystawiony.
Kazimierz Kuczman
gra i współpracownika - Lippa Memmi. Jak cenny byt dla

Z

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006

SPOTKANIA NA WSCHODZIE

Wilno w opisach szambelanowej
Stanisława Augusta
opularność podróży, których
najważniejszym celem było
zwiedzanie - oglądanie kościo
łów, kolekcji, uczestniczenie w miej
scowych uroczystościach - rozkwita
na dobre w drugiej połowie XVIII w.
Prawie każdy europejski arystokrata
choć raz w życiu wybierał się wów
czas w podróż, której celem były cen
tra kultury i sztuki: Paryż, Londyn,
Wiedeń, a przede wszystkim Rzym
i inne miasta w Italii. Podróż odby
wał w towarzystwie przewodników-cicerone, którymi byli zazwyczaj antykwariusze bądź artyści, posiłkował
się bardzo popularnymi wówczas
przewodnikami, które ułatwiały mu
zwiedzanie i kształtowały jego poglą
dy na widzianą rzeczywistość, sam
1.2.3. Akwarele Józefa Peszki: „Ratusz wileński”, 1797 (1), „Katedra wileńska”, 1808 (2)
i „Okolice Wilna - Antokol”, 1808 (3)
też pisał dzienniki i listy z podróży,
chętnie rozmawiał o swoich wraże
niach. Ten sposób oglądu i opisu
(akwarele w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego; reprodukcje według „W kręgu
wileńskiego klasycyzmu", album towarzyszący wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie i Uetuvos
miast, którego uczono się czytając
Dailes Muziejus w Wilnie, Warszawa 1999)
przewodniki i zwiedzając Rzym czy
Paryż, jednocześnie kształtował spo
sób oglądu lokalnej rzeczywistości.
wszystkim profesorowie Akademii
w pracowni rzeźbiarza Tommasa
W 1878 r. w czasopiśmie „Kronika
Righiego, tworzącego wówczas posą
Wileńskiej, pobyt na dworze Sapie
Rodzinna” przedrukowano bardzo
ciekawe fragmenty listów szambela hów w Dereczynie i opis urządza gi, mające udekorować fasadę kate
nych tam rozrywek, wizyta w teatrze,
dry - relacja ta do złudzenia przypo
nowej Stanisława Augusta, Marii Byopisy kościołów i znajdujących się
mina wizytę w pracowni wielkich ar
szewskiej, do brata, pisane z podróży
w
nich
dzieł
sztuki.
Dużo
miejsca
By

tystów:
Antonia Canovy czy Pompea
odbytej z Warszawy do Wilna
Batoniego.
szewska
poświęca
opisowi
Akademii
w 1786 r. Maria Byszewska wybrała
Wileńskiej, a zwłaszcza jej zbiorom
Opis Wilna w swych listach rozpo
się do Wilna dzięki finansowemu
przyrodniczym i oglądanym ekspery czyna Byszewska niezbyt pochlebnie wsparciu króla, by załatwić sprawy
mentom fizyki doświadczalnej - pa
od relacji z wielkiego zaniedbania ulic
majątkowe związane z ustaleniem
miętajmy, że we Florencji równie po
i kamienic - nawet ten fragment mie
własności starostwa w Lachowi
pularne co właśnie otwarta galeria
ści się jednak w schemacie przewodni
czach. Podróż ta stała się okazją do
Uffizi było Muzeum Fizyki Felice
ków, bo przecież podróżnicy zwiedza
poświęcenia się tak modnej wówczas
Fontany, a podczas podróży do An jący Rzym również opisywali widzia
przyjemności zwiedzania i opisywa
glii bardzo chętnie zwiedzano obser ne na ulicach ubóstwo czy panujące
nia swoich wrażeń. Listy Byszewskiej
w Wiecznym Mieście niezdrowe po
powtarzają schemat zawarty w prze watoria astronomiczne. Nawet brak
wietrze, a także dzielili się własnymi
w Wilnie ważnych kolekcji sztuki nie
wodnikach po takich miastach, jak
jest dla Byszewskiej problemem, re pomysłami melioracyjnymi.
Florencja czy Rzym. Jest tu więc
kompensuje go opisami obrazów
„Tego wieczoru nie mogłam wię
i promenada po mieście w towarzy
w kościołach, a także relacją z wizyty
cej zrobić, tylko zaprosiwszy do siebie
stwie cicerone, którymi są przede
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JP. Grabowskich z guwernerem, robi
liśmy promenadę pieszo około mia
sta. Uważałam jego ulice ciasne, gru
zem zawalone, kamienice puste, zruj
nowane, przechodzącym niebezpie
czeństwem grożące, pałaców dzie
dzińce od Witolda niechędożone,
podpisy niektórych domów tak nie
zręcznie zrobione, że przejeżdżającym
są na przeszkodzie. Właśnie w tym
momencie żałowałam, że się rodzi
łam kobietą, co mi jest zawadą w sta
raniu się o urząd podwojewodzego,
lub podania noty do Najjaśniejszego
Pana i Rady Nieustającej, aby usta
wiona komisja dobrego porządku naj
prędzej swój urząd wzięła, i żeby po
numerowawszy, mogła okazać Najja
śniejszemu Panu, które domy miesz
kalne dla rozebrania wielu opuszczo
nych i przywrócenia miastu potrzeb
nego porządku”.
Byszewska dużo miejsca poświęca
opisowi kościołów, a zwłaszcza kate
drze oraz świątyniom na Antokolu.
„Utrudziłam bardzo moich kompa
nów; mówili że nigdy tyle nie uszli ku
Antokolowi, który wcale na oddziel
nej górze spłaszczonej oddalił się od
miasta, a nad nią gęsty las wyniesiony
zielonością, uwieńcza pałac, przedtem
Paców, teraz JO. ks. Sapiehy kancle
rza, i dwa kościoły przed nim na
osobnych wzgórkach. Jeden Sw. Pio
tra kks. Kanoników Regularnych, do
którego najpierw wstąpiłam, bo tak
po drodze wypadła. Poznałam, że go
pan bogaty stawić musiał; zdał się na
gust architekta zwanego Peretti, który
leży w tymże samym kościele. Cały
kościół w sztukateriach, ale tak gęsto,
że oko fatyguje. Stawiany ów kościół
roku 1691. Fundator jego położony
we drzwiach i napis miał na marmu
rze cięty: «Tu leży grzesznik», lecz
piorun przed laty 25 w sam kamień
uderzył i na sztuki go skruszył”.
Opisy warunków podróży, jedzo
nych potraw, cen - to również rys ty
powy dla literatury podróżniczej.
„Jechaliśmy do Pohulanki na kawę.
Karczma drewniana porządnie zrobio
na, kawy za zł 9 tyle dali, że w War
szawie trzeba by zapłacić zl 2 7”.
Ważnym elementem podróży by
ły wizyty u znanych postaci. W Wil
nie jedną z nich był Jerzy Adam For
ster, który wraz z ojcem uczestniczył

w słynnej drugiej wyprawie kapitana
Cooka, a od 1784 r. na zaproszenie
Komisji Edukacji Narodowej objął
Katedrę Historii Naturalnej na uni
wersytecie w Wilnie. Wilno stało się
w ten sposób stolicą kosmopolitycz
ną — można tu było poruszyć w rów
nie dobrym towarzystwie te same te
maty, które fascynowały rozmów
ców najważniejszych salonów euro
pejskich.
„Oddalam wizytę w sali J. P.
Forstera [...] bardzo mi się podobał,
że się krótko i jasno eksplikował, po
kazując różne kamienie i kruszce.
Miałam ukontentowanie odwiedzić
Panią Forsterową w jej własnym po
koiku, widziałam portret J. P. For
stera ojca, sławnego z wojażu odpra

wionego z JP Cookiem, ten portret
był malowany w Anglii przez sław
nego malarza; fizjonomia pana For
stera całkiem przeciwna niż on jest.
Wystaw sobie braciszku flamandzkie
tableau (obraz), wyrażające Holen
drów siedzących nad serem i szynką
z fają, a nos i lice w kolorze karma
zynowym”.
Wydaje się więc, iż Wilno w 1786 r.
było ciekawym, godnym zwiedzenia
europejskim miastem, tylko skałą
różniącym się od Florencji czy Rzy
mu. Dostrzegli to - podobnie jak By
szewska - przybywający z wizytą cu
dzoziemcy, którzy również zamieścili
opisy miasta w swoich listach i wspo
mnieniach.
Ewa Manikowska
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006
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Bekiesz i Sabinka
w batoriańskim Wilnie
istoria Wilna obfituje w wiele
postaci i anegdot, także
w okresie batoriańskim, sto
sunkowo krótkim i może mniej
nym szerokiemu ogółowi. Warto jed
nak zwrócić uwagę na dwie osobisto
ści, których losy pośmiertne lub do
czesne splotły się nierozerwalnie
z „Florencją Północy”, jak czasami
określano miasto nad Wilią. Ślady
tych związków przetrwały głównie
w miejscowej grafice, ale też w na
zewnictwie, nie tylko geograficznym.
Mowa o Węgrze Kasprze Bekieszu
(1520-1579), którego nazwisko dało
początek Górze Bekieszowej, wtopio
nej organicznie w sylwetę miasta. Ów
szlachcic - Gaspar Bekes de Kornyat,
wywodzący się ze starego rodu, od
1557 r. przebywał na dworze Jana
Zygmunta Zapolyi (siostrzeńca Zyg
munta Augusta), stając się jego najbliż
szym doradcą i faktycznym kierowni
kiem polityki siedmiogrodzkiej. Dum
ny, porywczy i bogaty, a przy tym
„chciwy wywyższenia i czci” (jak pisał
Józef Ignacy Kraszewski), rzucił się
z zapałem w wir polityki, angażując
się raz po stronie Turcji, raz po stro
nie Habsburgów. Po śmierci młodego
Zapolyi (1571) Bekiesz stanął do roz
grywki - jako kandydat Maksymiliana
II-o tron siedmiogrodzki, przegrał
wszakże z kandydatem narodowym,
jakim okazał się Stefan Batory. Mimo
to nie zrezygnował i zaciekle wichrzył
dalej, aż do swej sromotnej klęski pod
Kerelló - Szentpal; w tej bitwie pobił
go na głowę nowy książę siedmio
grodzki, a wkrótce król polski (od
9 lipca 1575 r.). Bekiesz, pozbawiony
przez sejm w Kolosvarze wszystkich
majątków, ukrył się ostatecznie w Pol
sce (cesarz odmówił mu azylu), gdzie
pod opieką wojewody krakowskiego,
Piotra Zborowskiego, przebywał na
zamku w Spytkowicach. Uczestniczył
w elekcji, stając po stronie Habsbur
gów. Po klęsce elekcyjnej cesarza,
zmuszony przez Zborowskich do
opuszczenia Korony (ponieważ - dalej
niepokorny - Batorego przeprosić nie
chciał), tułał się z bratem Gabrielem
w nieopisanej nędzy po całych Wę

H
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grzech. Dopiero sam król Stefan (któ
remu nieobca była wielkoduszność)
zaproponował - po półrocznych per
traktacjach
- w sierpniu 1576 r. Bezna
kieszowi zgodę. Odtąd ów czupurny
Węgier osiadł w Polsce (1577), zysku
jąc sobie laskę i zaufanie monarchy.
Dobry żołnierz i wódz, wielbiony
przez towarzyszy broni, odznaczył się
w obronie Elbląga (za co król nagro

dził go w 1578 r. indygenatem i staro
stwem lanckorońskim, a niebawem,
w kwietniu 1579 r., kamienicą „Pod
Baranami” w Krakowie), a zwłaszcza
w kampanii połockiej (1579), gdzie
dowodził wojskiem i artylerią węgier
ską, wykazując wielkie męstwo. Od
niesione rany dały jednak znać o sobie;
wskutek trudów wojennych zmarł
w Grodnie 7 listopada 1579 r., powie
rzając syna i bratanka opiece króla Ste
fana i przyjaźni hetmana Jana Zamoj
skiego. Jako bezkompromisowy aria
nin (na łożu śmierci podobno miał za
krzyknąć „Coelum non euro, inferos
non timeo” - Nieba nie żądam, piekła
się nie boję), nie mógł zostać pocho
wany w żadnym katolickim kościele,
zatem Batory rozkazał przywieźć
zmarłego do Wilna i tu złożyć na
wierzchołku jednego z piaszczystych
wzniesień nad rzeką Wilejką, nieopo

dal zapomnianej już mogiły innego bo
hatera, także różnowiercy, żołnierza
Wadasza Panończyka, poległego pod
Połockiem. Na mogile Bekiesza wysta
wiono okrągłą, przesklepioną wieżycz
kę z jedynym wejściem od strony Gó
ry Zamkowej. W latach czterdziestych
XIX w., gdy ów pomnik opisywał
Kraszewski, wieżyczka ta była już zruj
nowana i częściowo obsunięta, jako że
stała na krawędzi urwiska. Pogrzebowi
Bekiesza poświęcił strofy w swoim po
emacie Stephaneis Moscouitica Daniel
Hermann (Gedani 1582), przywołując
równocześnie postać Panończyka. In
nym śladem rodaka króla Stefana
w Polsce jest - zapożyczone od jego
nazwiska - określenie męskiego okry
cia wierzchniego, zbliżonego w kroju
nieco do kontusza, lecz ze zwykłymi
rękawami, wciętego w pasie i sięgają
cego niżej kolan, podbitego futrem
i szamerowanego, czyli bekieszy, zwa
nej niekiedy węgierką.
Mając na uwadze sławę mężnego
Bekiesza i jego bezgraniczne oddanie
królowi, wolno przypuszczać, iż
w XVI w., może na zamówienie Bato
rego, powstał jakiś wizerunek wodza,
który kopiowano w następnych stule
ciach. Niestety, dzisiaj nie dysponuje
my żadnym malarskim przekazem.
Ślad jednego konkretnego obrazu
przetrwał tylko za pośrednictwem wi
leńskiej litografii (wymiary kompozy
cji z podpisem 175 x 123 mm), spo
rządzonej przez - współpracującego
z Józefem Ignacym Kraszewskim - ilu
stratora Józefa Oziębłowskiego (1805-1878) we własnym zakładzie i za
mieszczonej w trzecim tomie dzieła pi
sarza Wilno od początków jego do roku
1750 (Wilno 1841). Z drukowanego
objaśnienia w tekście oraz z treści na
pisu objaśniającego pod portretem wy
nika, iż obraz znajdował się w kolekcji
Hfrabiego?] Sierakowskiego (może
identycznego z arcybiskupem lwow
skim Wacławem Hieronimem herbu
Ogończyk lub z Józefem herbu Dołęga
- dyplomatą, historykiem, kolekcjone
rem, rysownikiem i sztycharzem amatorem), a następnie hrabiego Igna
cego Wołłowicza (1794-1849) w Rze-
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1. „Portret Kaspra Bekiesza",
litografia Józefa
Oziębtowskiego według
własnego rysunku, 1841
2. „Portret Stanisława
Sabinki”, miedzioryt
Nicolausa Andreaei według
własnego rysunku, 1590

(ilustracje ze zbiorów Biblioteki
Narodowej w Warszawie)

czycy w guberni mińskiej. Kiedy po
wstał malarski pierwowzór litografii
Oziębłowskiego, trudno dokładnie
określić, ostrożnie można datować go
na wiek XVIII, chyba nie wcześniej.
Pozostaje jednak sprawą otwartą, czy
obraz był kopią wcześniejszego, szesnastowiecznego oryginału, czy też na
leżał do kategorii portretów imaginacyjnych. Jak więc naprawdę wyglądał
Kasper Bekiesz, nie wiadomo.
Całkowicie odmiennie przedstawia
się sytuacja w wypadku Stanisława Sa
binki herbu Glaubicz (zm. ok. 1589?),
doktora medycyny, dozorcy mennicy
wileńskiej i wójta wileńskiego, którego
przepyszny, sporządzony z natury por
tret graficzny pozostaje w niejakiej
sprzeczności z pełnionymi przez mo
dela funkcjami.
Jakkolwiek Sabinka (inne formy te
go nazwiska to Sabina, Sabinek, Sabinus) był zapewne rówieśnikiem Bekie
sza, daleko mu było do awanturnictwa
Węgra. Jego ustabilizowane życie
przebiegało spokojnie, bez wstrząsów
i zawirowań. Określony przez współ
czesnego mu Bartosza Paprockiego ja
ko „medicinae et phisicae doctor”,
wstąpił, śladem stryjów, także na służ
bę królewską, ponieważ w latach póź
niejszych nosił tytuł sekretarza królew
skiego. Wiadomo z całą pewnością, że
w latach 1581-1583 był dzierżawcą

mennicy
wileńskiej,
a w 1582 r. Stefan Batory
powierzył mu urząd tam
tejszego wójta. Czy zaj
mował się praktyką le
karską, tego nie wiado
mo. Prawdopodobnie ra
czej trudnił się bankierstwem, gdyż litewska
szlachta powierzała mu
pieniądze w depozyt.
Używał miana „dziedzic
na Straczy” (kilka folwar
ków o tej nazwie znajdo
wało się nad rzeką Straczą w pow. oszmiańskim), stąd wniosek, iż
musiał posiadać jakieś
dobra ziemskie na Litwie. Ożeniony
z córką faktora Zygmunta Augusta po
zostawił, jak czytamy w biogramie Sa
binki w Polskim Słowniku Biograficznym
(tom 34,1992-1993), co najmniej czwo
ro dzieci - dwóch synów i dwie córki.
Dokładna data jego śmierci nie jest zna
na; na pewno żył jeszcze 14 stycznia
1588 r., a może i w roku 1590. Zmarł
w Wilnie, gdzie został pochowany, nie
wiadomo.
Nadzwyczaj okazały i należący do
rzadkości portret Sabinki, sporządzo
ny w technice miedziorytu (wymiary
odcisku płyty 420 x 325 mm), nie
jest
tuzinkowym
wizerunkiem
i z wielu względów zasługuje na bacz
niejszą uwagę. Wykonał go niemiec
ki rytownik, malarz i pisarz Nicolaus
Andreae (Andrea, Andreas), urodzo
ny około 1550 r. we Flensburgu
(Schleswig-Holstein), zmarły przy
puszczalnie po 1606 r. w Kopenha
dze. Ow artysta, identyfikowany
z Niccoló di Andrea, nigdzie długo
nie zagrzał miejsca, wędrując z jedne
go miasta do drugiego. Jego działal
ność wyznaczają kolejne miasta i da
ty: Augsburg 1573, Antwerpia 1574,
Konstantynopol 1578-1580, Wiedeń
1581, Gdańsk 1586, Wilno 1590,
wreszcie Kopenhaga 1606.
Datę 1590 odnajdujemy w sygna
turze rytownika na portrecie Sabinki,

położonej zresztą dwukrotnie: raz
w formie rozbudowanej w tle wize
runku - „NICOLAVS ANDREAE PIC
TOR ET POETA FLENSBVRGENSIS
HOLSATVS AD VIWM DELINEABAT INVENTOR ET IN AERE
SCVLPEBAT. NVELA DIES SINE LINEA” (Mikołaj Andrzej, malarz i po
eta rodem z Flensburga, pochodzący
z Holsztynu, rysował z natury według
własnej inwencji i rytował na miedzi;
ani jeden dzień bez owocnej pracy)
oraz pod postacią monogramu wiąza
nego „F [ecit] NA” u dołu kompozy
cji. Nie ulega więc wątpliwości, iż
wójta wileńskiego portretował Andre
ae z natury, sporządzając najpierw ry
sunek, a potem rytując na miejscu
w Wilnie w 1590 r.; być może Sabin
ka wówczas jeszcze żył.
Wyjątkowość tego portretu polega
nie tylko na cennej ikonograficznie for
mułce ad vivum, lecz także na potrak
towaniu modela, który przedstawiony
został co najmniej jako hetman wielki
koronny, w przepysznej zbroi, z regi
mentem w ręce przysługującym, jak
wiadomo, tylko panującym i wodzom
naczelnym. Na pierwszy rzut oka ro
dzą się nawet wątpliwości: czy to na
pewno Sabinka, pomimo napisu iden
tyfikacyjnego, obiegającego owalne ob
ramienie? Wątpliwości te rozwiewa
jednak drugi portret wójta, klęczącego
w pozie wieczystej adoracji wraz z ro
dziną w górnej partii kompozycji;
przedstawiony został w prawym profi
lu, w długiej szubie z gronostajami,
w towarzystwie czterech synów, wi
doczny po prawicy tronującego Chry
stusa (po jego lewicy klęczy małżonka
Sabinki, w otoczeniu czterech córek).
Rysy twarzy wileńskiego wójta dokład
nie zgadzają się z obliczem postaci
w centrum kompozycji: długa, staran
nie trefiona broda, wąsy i bokobrody,
daleko posunięta łysina, pobrużdżone
czoło, wydatny nos, bystre spojrzenie.
Koronkowa kreza i przepasująca pierś
szarfa, a przede wszystkim zbroja, istne
arcydzieło sztuki zdobniczej, nadają Sabince wygląd jakiegoś hiszpańskiego
granda w rodzaju współczesnego mu
księcia Alby. Prawa dłoń dzierży dum
nie regiment (!), na lewej wspartej na
biodrze widać pierścień z Samsonem
rozdzierającym paszczę lwa. Na tym
nie koniec: kontemplacja samej tylko
zbroi przyprawia o przysłowiowy za
wrót głowy. Czego tu nie ma! Kłębią
się liczne groteskowe postacie, niektó
re dosiadają słonia, lwa i orła, mnożą
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006
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się główki anielskie, mienią się gęsto
sadzone główki nitów. W całej kompo
zycji wizerunku zauważa się zresztą ów
horror vacui, tak charakterystyczny dla
epoki manieryzmu. Brak tu skrawka
wolnego miejsca. Naroża prostokąta,
w którym osadzony jest owal z właści
wym portretem, wypełnione są po
brzegi alegorycznymi postaciami mę
skimi i kobiecymi w dynamicznym ru
chu (trzymającymi akcesoria i wstęgi
z napisami) oraz rozmaitymi szczegóła
mi stłoczonymi jeden na drugim (żu
raw, wazon z kwiatami, bogato opraw
ne księgi, wąż z ptakiem, Baranek
z krzyżem, tarcza z maszkaronem, od
cięta głowa na pice). W tle samego
portretu pyszni się herb Glaubicz
w rollwerkowym kartuszu, któremu
odpowiada symetrycznie drugi, nieco
odmienny w kształcie kartusz z herbem
artysty (?) i rozbudowaną, spiętrzoną
sygnaturą.
Opis miedziorytu Andreaei można
kontynuować jeszcze długo, lecz nie
daje on odpowiedzi na pytanie: dla
czego skromny i niczym specjalnie
niewyróżniający się wójt (a nie żaden
wódz ani wojewoda) Sabinka został
przedstawiony w ten właśnie sposób?
Jeżeli stało się tak na wyraźne życze
nie portretowanego, który popuścił
wodze fantazji (bo wątpić należy, by
artysta sam decydował w tym wzglę
dzie i upiększał modela na własną rę
kę), to najprawdopodobniej on sam
zamówił rycinę i pokrył wszelkie
koszty, a były one zapewne niemałe.
Jeżeli nie jest to podobizna kommemoratywna (którą mogła finansować
też rodzina w obliczu np. nagłego
zgonu Sabinki; od momentu sporzą
dzenia przez artystę rysunku z natury
do wykonania miedziorytu musiało
minąć przecież trochę czasu), można
zaryzykować twierdzenie, iż Sabinka
był chyba większym megalomanem
i bogaczem, aniżeli wydawało się je
mu współczesnym i nam, potomnym.
Tak czy inaczej, nie da się dziś roz
wiązać wszystkich zagadek, kryjących
się w dziele graficznym Andreaei.
Warto w tym miejscu dodać, iż
ów rytownik - hołdujący starożytnej
maksymie nulla dies sine linea - po
zostawił w swoim dorobku graficz
nym, liczącym około 10 sztychów,
jeszcze jeden polonik: wykonany
w Gdańsku miedziorytowy portret
tamtejszego burmistrza, Konstantego
Ferbera (1586).
Hanna Widacka
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Kościół św. Jerzego
w Wilnie
centrum dzisiejszego Wil
na, blisko al. Gedymina
(niegdyś Mickiewicza), po
między pl. Savivaldybes (dawniej
Orzeszkowej) a ul. Sirvydo (Śniadec
kich) znajduje się barokowy kościół,
nieznany nie tylko przyjezdnym, ale
także mieszkańcom miasta nad Wilią.
Bryła kościoła najlepiej widoczna jest
z tyłu, od Śniadeckich, natomiast
efektowną fasadę przesłaniają budyn
ki wzniesione po wojnie i „fabrycz
na” brama, zwykle otwarta, ale nie
zachęcająca do wejścia. Pozbawiona
funkcji sakralnych świątynia, wpraw
dzie wymieniana w przewodnikach,
ale niedostępna dla zwiedzających,
jakby zniknęła z pola widzenia. Przed
1939 r. uważana była - na tle arcy
dzieł wileńskiego baroku - za skrom
ną i niezbyt zajmującą, toteż niewiele
o niej napisano. Dziś, choć jest zabyt
W 1749 r. kościół spłonął. W latach
kiem cennym i stosunkowo mało
1750-1755 „odnowiono” go, a faktycz
zniszczonym, nie może się doczekać
nie zbudowano od nowa, może według
zainteresowania i radykalnej odmia
projektu Franciszka Ignacego Hoffera.
ny losu.
Fundatorem był wojewoda nowo
Obecny kościół św. Jerzego jest
gródzki Jerzy Radziwiłł, a także jego
w istocie drugim, stojącym w tym
matka, Barbara z Zawiszów. Herby
miejscu. Pierwszy ufundował na po obojga, Trąby i Łabędź, wyeksponowa
czątku XVI w. wojewoda wileński
ne są w prospekcie organów i powtó
Mikołaj Radziwiłł jako wotum za
rzone w podłuczu okna. Inskrypcja po
wielkie zwycięstwo nad Tatarami pod
wyżej informuje: „Ecclesia Haec RepaKłeckiem 5 sierpnia 1506 r. Bitwa ro rata, Depicta et Exomata est A. D.
zegrała się w dzień Matki Bożej Śnież
1755” (kościół ten odnowiony, wyma
nej i takie też było pierwotne wezwa
lowany i ozdobiony został Roku Pań
nie świątyni. Późniejsza zmiana we
skiego 1755). Dla podniesienia rangi
zwania wyraziście odwoływała się do
świątyni księżna Barbara wystarała się
bojowych tradycji, św. Jerzy to bo u papieża Benedykta XIV o relikwie
wiem patron rycerstwa. Niewielki go
rzymskiego męczennika, św. Felicjana,
tycki kościół z jedną wieżą zlokalizo
które umieszczone zostały w trumience
wano tuż za murami miasta, na tere w bocznym ołtarzu. Nowy kościół św.
nie zwanym Puszkarnią. Jego sylwetkę
Jerzego (od 1756 r. patrona litewskoodnaleźć można na panoramie Wilna
-ruskiej prowincji karmelitów) konse
- akwaforcie Tomasza Makowskiego
krował sufragan wileński Tomasz Zienz 1600 r. Gospodarzami świątyni ry kowicz 27 października 1765 r.
chło stali się ojcowie karmelici.
Po rozbiorach, w 1797 r. karmeliW 1596 r. król Zygmunt III Waza
tański konwent został skasowany, a bu
uposażył ich klasztor kilkoma mająt
dynki rok później przekazano na siedzi
kami na Wileńszczyźnie.
bę Seminarium Duchownego diecezji

W

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kościót św. Jerzego na fotografii wykonanej przez Jana Bułhaka w 1938 r.
Książę Jerzy Radziwiłł, fundator kościoła
Fragment ołtarza bocznego z obrazem św. Kazimierza
Ambona z herbem Gozdawa
Słoń bojowy jako symbol wytrwałości
„Św. Jerzy przed cesarzem Dioklecjanem” na sklepieniu prezbiterium

(zdjęcia: 2-6 - Jarosław Komorowski)

wileńskiej. W kościele zlikwidowano
w związku z tym chór zakonny, dotych
czasowy ołtarz główny zastępując no
wym, ulokowanym przy tylnej ścianie
prezbiterium. Seminarium działało do
marca 1945 r., potem władze sowieckie
zamieniły świątynię na składnicę ksią
żek. Zwykle przy podobnych okazjach
wnętrze było dewastowane, a wyposa

żenie niszczone lub wywożone, tu jed
nak stało się inaczej. Regały wbudowa
no w niemal nietkniętą przestrzeń ko
ścioła - w nawie dwie kondygnacje,
w prezbiterium aż trzy, niemal pod skle
pienie. Ołtarze, obrazy, rzeźby, ambo
na, sprawne organy, wszystko pozosta
ło na miejscu. Dziś jest to magazyn li
tewskiej Biblioteki Narodowej im. Mar

tyna Mazvydasa. Oczywiście w ciągu
sześćdziesięciu lat takiego użytkowania
powstały liczne uszkodzenia i uszczerb
ki, ale niebezpowrotne (z wyjątkiem za
cieku, który zniszczył fragment malowi
deł). W odróżnieniu od wielu innych
świątyń Wilna, tę akurat można by
w miarę łatwo i szybko przywrócić do
dawnego stanu.
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Kościół św. Jerzego jest budowlą
bezwieżową, jednonawową, sklepioną
kolebkowo, o prostokątnie zamkniętym
prezbiterium, z bocznymi kaplicami i za
krystią od północy. Wysunięty przedsio
nek zdobią korynckie kolumny, fasadę
o giętej, plastycznej, rwącej się linii zwielokrotnione pilastry i rokokowe or
namenty. Za prezbiterium stoi osobno
dwukondygnacyjna dzwonnica. Ołtarz
główny z 1798 r. - to swego rodzaju
„składanka”: mensa ze sztucznego mar
muru, drewniana nastawa, a powyżej iluzjonistyczne malowidło z zawieszo
nym między „kolumnami” obrazem św.
Jerzego i przedstawieniem Chusty We
roniki w zwieńczeniu. Ołtarze przytęczowe poświęcone są Matce Bożej i Je
zusowi Ukrzyżowanemu. Znajdujące się
w nich obecnie dziewiętnastowieczne
obrazy zastąpiły wcześniejsze rzeźby - fi
gurę Matki Bożej (otoczoną wotami)
i krucyfiks. W ołtarzu bocznym przy
prawej ścianie nawy widnieje obraz św.
Kazimierza w rokokowej oprawie. Do
kładnie naprzeciwko znajduje się ambo
na bez baldachimu, z konfesjonałem
u podstawy, jako zapiecek mająca analo
gicznie oprawiony wizerunek Chrystusa
upadającego pod krzyżem. Obraz jest
znacznie późniejszy od ramy - to spo
rządzona w 1846 r. kopia fragmentu
znanego dzieła Rafaela.
Korpus ambony ma - jak pisano kształt rycerskiego rydwanu, unoszące
go się w chmurach. Adam Honory Kirkor zamieścił w związku z tym w Prze
wodniku historycznym po Wilnie

z 1862 r. informację, raczej z legendy
niż z rzeczywistości wywiedzioną:
„dawniej nawet były przy niej lecące
w pędzie dwa rumaki ciągnące rydwan,
na którego brzegu siedział aniołek, trzy
mający w obu rękach lejce. Teraz te ru
maki, znacznie przez czas nadwerężone,
odjęto”. Wygląd ambony zdaje się jed
nak taką możliwość wykluczać. Korpus
ozdobiono herbem Gozdawa w kartu
szu z panopliami, najpewniej dla upa
miętnienia rodu żony księcia Jerzego,
Salomei Zofii de domo Sapieha, z linii
pieczętującej się tym właśnie klejno
tem. Ewentualnie mogłoby też chodzić
o Antoniego Michała Paca herbu Goz
dawa, męża siostry fundatora, Teresy.
Prospekt organowy z dwiema figurami
aniołów, dmących w trąby, pochodzi
z XVIII w., instrument natomiast wy
mieniono, przenosząc nowy z za
mkniętego w 1832 r. kościoła św. Ka
zimierza. Wyposażenie uzupełniają
cztery nadnaturalnej wielkości drew
niane rzeźby świętych karmelitańskich
na przyściennych cokołach.
Zespół malowideł, głównie na skle
pieniu, powstał najprawdopodobniej
około 1755 r. Autorstwo przypisywa
no Łukaszowi Smuglewiczowi bądź
Mateuszowi Słuszczańskiemu, twórcy
polichromii w kościele św. Teresy. Ze
spół jest na tyle bogaty i złożony pod
względem treściowym i programo
wym, że można go tu tylko zwięźle
i w wyborze zasygnalizować. Na ścia
nach prezbiterium znajdują się opa
trzone łacińskimi inskrypcjami portre

ty fundatorów i dobrodziejów: Miko
łaja Radziwiłła, Zygmunta III Wazy,
Jerzego Radziwiłła i Barbary Zawiszanki. Na sklepieniu dominuje sześć du
żych scen z życia św. Jerzego według
Żywotów s'więtych Piotra Skargi: boha
ter w srebrzystej zbroi przed cesarzem
Dioklecjanem, kaźń w ciemnicy, tortu
ry na kole, biczowanie, rozbicie bożka
pogańskiego (ulatuje zeń pokraczny
diabeł i uskrzydlony wąż), wreszcie
ścięcie świętego, któremu anioł podaje
wieniec i palmę męczeńską. Czterna
ście okalających medalionów uzupeł
nia fabułę hagiograficznej opowieści
(jest także św. Jerzy ze smokiem).
W prezbiterium umieszczono ze
spół ośmiu emblematów, gloryfikują
cych Jerzego Radziwiłła w nawiąza
niu do cnót jego patrona. Ikonogra
ficznie najciekawsze są dwa z nich.
Wspięty jednorożec, oszczekiwany
przez psa, opatrzony inskrypcją TERRET NON PAVET (Płoszy się, lecz
nie trwoży) - to symbol męstwa he
roicznego. Wspaniały słoń bojowy
z załogą na wieży i napisem GESTAT
SINE MURMURE PONDUS (Niesie
ciężar bez szemrania) symbolizuje
cnotę wytrwałości. Wreszcie w maje
statycznej scenie, wymalowanej na
łuku tęczowym, Matka Boża przyj
muje hołd świętych męczenników,
wśród których pierwsze miejsce zaj
muje św. Jerzy, rycerz bez skazy,
opiekun wileńskiego kościoła.

Jarosław Komorowski

Spotkanie z książką
ALBUM 0 WILNIE
ilno - „mile miasto", jak nazywał je Józef Piłsudski, w świadomości
giem Wilejki, tzw. zaułek bernardyński. W albumie nie mogło zabraknąć
Polaków jest legendarną ziemią utraconą, której wspomnienie po
przedstawienia wileńskiego baroku, wizytówki miasta. Piotr Jamski opisał
wraca w przekazach ustnych, literaturze, w zbiorach starych fotografii.
też budowle klasycystyczne Wilna i miejsca związane z działalnością pol
Opowiada o nim wiele książek; warto zwrócić uwagę na wydany w br. na
skich romantyków (m.in. dom rodzinny Juliusza Słowackiego, Podwórze
kładem krakowskiego Wydawnictwa Kluszczyński album autorstwa Piotra
Romantyków nieopodal kościoła uniwersyteckiego). Oddzielny rozdział
Jacka Jamskiego Kresy. Wilno. W 33 krótkich rozdziałach ukazane zosta
poświęcony został największemu historycznemu cmentarzowi na Rossie,
ły nie tylko dzieje miasta, ale i najpiękniejsze jego zakątki. Jak pisze autor
miejscu bliskiemu każdemu Polakowi. Przedstawiono również pozostałe
we wstępie: „[...] prezentowana książka jest próbą opowiedzenia o Wilnie,
cmentarze, tworzące pierścień wokół miasta: żołnierzy polskich na Antoktóre odeszło, o jego mieszkańcach, czasach świetności i pamiątkach
kolu, żydowski na Popowszczyźnie, Bernardyński na Zarzeczu, prawo
przeszłości". Przeglądając publikację, udajemy się wraz z autorem na
sławny i unicki na Rossie, św. Stefana na przedmieściu rudnickim, ewanspacer po mieście, oglądamy mury miejskie (zbudowane dopiero na po
gelicko-kalwiński na Pohulance, muzułmański na Łukiszkach, świętorafalczątku XVI w.), Ostrą Bramę (rozsławioną kultem Matki Boskiej Ostro
ski i żydowski na Pióromoncie. Choć miasto zabudowane jest gęstą sie
bramskiej) i Wzgórze Zamkowe (historyczne centrum Wilna i symbol mia
cią ulic, nie brakuje tu oaz zieleni, choćby w dolinie rzeki Wilejki. Wilno bo
sta). Osobne rozdziały poświęcone zostały katedrze św. Stanisława, ka
gate jest w muzea i galerie (m.in. Litewskie Muzeum Sztuki, Wileńska Ga
plicy św. Kazimierza, najstarszym kościołom katolickim (świątynie fran
leria Obrazów, Galeria Sztuki Obcej). Album o Wilnie wzbogacony został
ciszkanów i dominikanów), cerkwiom i kościołom prawosławnym, Kalwa
starannymi reprodukcjami ponad 200 zdjęć, będących niezbędnym uzu
rii Wileńskiej, a także kenesie karaimskiej i synagodze żydowskiej. Autor
pełnieniem treści, pełniących wraz z podpisami funkcję narracyjną; w pu
ciekawie przedstawił charakterystyczne dla Wilna, pełne uroku nieregular
blikacji zamieszczona jest też mapa Wilna.
nie ukształtowane ulice i place Starego Miasta - ulubione trasy spacero
Informację na temat możliwości zakupu albumu można uzyskać pod
wiczów oraz chętnie zwiedzany bernardyński zespól klasztorny nad brze
nr. telefonu krakowskiego Wydawnictwa Kluszczyński 0-12 421-22-28. (ek)
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Po dworach i pałacach Litwy
śladami Sobola i panny
a Litwę wybrałem się w końcu
lipca 2005 r. Pretekstem było
zaproszenie Pana Antoniego Rosena, który odzyskał swój dwór w
scowości Gaczany (Gacionys) w rejonie
Rakiszek (Rokiskis) w północno-wschodniej części Litwy. Wyjazd w te
rejony pozwolił mi obejrzeć kilka intere
sujących dworów i pałaców na terenach
opisywanych w powieści Józefa Weys
senhoffa (1860-1932) Soból i panna.
Gaczany od kilku wieków należały
do rodziny Rosenów. W 1870 r. wybu
dowano tu dwór drewniany dla barona
Jana Rosena, według jego własnego
projektu. Dwór stanął prawdopodob
nie na miejscu starszego budynku, rów
nież drewnianego. W 1894 r. został
nieco przebudowany dla Piotra Rose
na. Do 1940 r. właścicielem Gaczan

N

wracając układ wnętrza do stanu
sprzed drugiej wojny światowej.
Dwór w Gaczanach jest dziewięciomiej
osiowy,

z piętrową trójosiową częścią
środkową z przodu i z tyłu. Od frontu
ma wsparty na sześciu kolumnach taras.
Cały dwór, łącznie z wewnętrznymi
ścianami nośnymi, zbudowany jest z ba
li modrzewiowych. W jadalni odtwo
rzono drewniany, kasetonowy sufit oraz
dębową podłogę układaną w kwadraty.
Park w Gaczanach miał powierzchnię
4 ha, a do dworu należało (i teraz zno
wu należy) jezioro o tej samej nazwie,
leżące w odległości 600 m.
„W Gaczanach było zawsze gwarno
i milo, bo Rosenowie byli bardzo sympa
tyczni i gościnni, a jedzenie smaczne
i obfite. Jeździło się do nich z przyjem
nością, tak starsi, jak i dzieci. Byliśmy

i pannie jako Stanisław Pucewicz. Do
bra Jużynty (Juzintai) położone były po
drugiej stronie jeziora Gaczany. Weys
senhoffowie, gospodarujący w Jużyntach od 1760 r. do pierwszej wojny
światowej, wybudowali w połowie XIX w.
nowy dwór w pobliskim Tarnowie
(Tarnava) nad jeziorem Roszą (Rasai).
Józef Weyssenhoff w swoich wspo
mnieniach tak opisuje dwór w Tarno
wie: „Dwór niezmiernie wydłużony z po
wodu przeróbek i dobudówek, gdyby stał
na równinie, byłby nudny, ale postawio
ny na wysokim, zadrzewionym wzgórzu
nad brzegiem jeziora Roszy, nabiera na
tym piedestale osobliwego wdzięku. Kto
ten dwór znał i wspomina, nie myśli
o dziele ludzkim, pospolitym, lecz o two
rze przyrody wyszukanym, wyjątkowo
pięknym. Na lustrze jeziora rozrzucone

1.2. Dwór w Gaczanach na rysunku Henryka Weyssenhoffa, pocz. XX w. (1) i obecnie (2)

był Justyn Rosen. Po 1945 r. założono
w Gaczanach kołchoz, dwór podzielo
no na mieszkania dla rodzin kołchoźni
ków i całkowicie zdewastowano.
W 1990 r. Antoni Rosen, mieszkający
pod Warszawą, wraz z synem Piotrem
podjęli starania o odzyskanie dworu.
Po kilku latach dwór i 150 ha ziemi
wróciły do Rosenów i rozpoczął się je
go remont. Położono nowy, blaszany
dach, wzmocniono fundamenty, roze
brano wewnętrzne przepierzenia, przy-

z tym domem serdecznie zaprzyjaźnieni”
(Konstanty M. Górski, Józef Weyssen
hoff, Z młodych lat. Listy i wspomnie
nia, PIW, Warszawa 1985, s. 392). Tak
wspomina Gaczany z końca XIX w.
Maria z Ledóchowskich Weyssenhoffowa, bratowa autora Sobola i panny.
Józef Weyssenhoff, urodzony w nie
odległych Jużyntach, był częstym go
ściem w Gaczanach. Tutaj podobno po
wstała jego powieść Puszcza, a Piotr
Rosen został sportretowany w Sobolu

wyspy okryte zagajem, za wyspami prąd
rzeki Świętej, odznacza się lekkim, chłod
nym wrzeniem. Na przeciwległym brzegu
dalekie pagórki zasłane zbożem [...].
W latach moich szkolnych, dwór był
urządzony prowizorycznie, gdyż cała ro
dzina, po śmierci ojca, zmarłego w siód
mym roku po ślubie, mieszkała w War
szawie. Do Jużynt przyjeżdżało się regu
larnie na dwa miesiące letnie i wtedy to
zakwitał jużyncki sezon, oczekiwany
z upragnieniem przez nas i przez bliskie,
SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006
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zespolone z nami sąsiedztwo. W tych sto
sunkach z sąsiedztwem tkwiła obyczajo
wa, barwna wartość tamtejszych siedzib
ludzkich [...]” (Konstanty M. Górski, Jó
zef Weyssenhoff, op. cit., s. 385). Dziś
na wzgórzu nad jeziorem stoi ruina prze
budowywanego kilkakrotnie dworu
z resztkami wieży widokowej, wybudo
wanej w okresie międzywojennym, już
za czasów innych właścicieli.
Na północ od Jużynt leży inna była
majętność Weyssenhoffów - Pokrewnie
(Pakriaunys), gdzie są ślady drewniane
3. Zdewastowany dwór w Tarnowie
4. Dwór w Pokrewniu na akwareli Macieja
Rydla, wykonanej na podstawie fotografii
[w:] Antoni Urbański, Pro memoria,
Warszawa 1929, s. 133
5. Pałac w Rakiszkach
6. Zdewastowany pałac w Antuzowie
7. Dwór w Duksztach Starych
(zdjęcia: Maciej Rydel)

go dworu z drugiej połowy XVIII w.
Dwór ten był jedenastoosiowy, miał
czterokolumnowy portyk w wielkim
porządku, mieszczący balkonik na pię
trze. Czterospadowy dach pokryty był
gontem. Dwór otoczony był dużym
parkiem. W dworze w Pokrewniu uro
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dził się malarz Henryk Weyssenhoff.
A tak o Pokrewniu pisze Antoni Urbań
ski: „Dawne dobra Radominów, Pac-Pamarnackich, Platerów, przeszły w rę
ce Weyssenhoffów od Platerów jako po
sag Antoniny Platerówny, córki Krzysz
tofa generała-adjutanta i Konstancji

z Pac-Pamamackich, zaślubionej w 1827 r.
Janowi Felixowi Weyssenhoffowi, cho
rążemu Wiłkomirskiemu [...]. Pokrewnie
otrzymał w spadku młodszy syn jego
Antoni [...]. Gdy ten umarł bezdzietnie,
Pokrewnie przeszło na własność synów
jego starszego brata Władysława, mia
nowicie na]ana i Henryka [...]. Modrze
wiowy dwór w Pokrewniu, dość osobli
wej struktury, pochodzi z ostatnich lat
XVIII stulecia. W niskich, lecz obszer
nych pokojach mieścił sporo familijnych
pamiątek, między niemi 4 dobre portre
ty malowane przezRustema [...]” (Antoni
Urbański, Pro memoria. 4-ta serja rozgro
mionych dworów kresowych, Warszawa
1929, s. 133-135).
Nie wiadomo, dlaczego Urbański
uznał, że dwór w Pokrewniu byt „dość
osobliwej struktury". Może chodziło
mu o układ wnętrza, gdyż z zewnątrz
należał do bardzo typowych dworów
budowanych od końca XVIII do poło
wy XIX w. na tamtych terenach Rze
czypospolitej. Można wymienić ponad
20 dworów bardzo podobnych, z pra
wie identycznym czterokolumnowym
portykiem w wielkim porządku.
Dziś, by dojechać do Pokrewnia,
musimy pokonać kilka kilometrów szu
trowej drogi i w końcu znajdziemy się
na skraju czegoś, co kiedyś było pięk
nym parkiem dworskim. Po dworze
został kawałek drewnianej ściany, ru-
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ina młyna i zdewastowany cmentarzyk,
gdzie pochowani są Weyssenhoffowie.
Na północ od Jużynt i Gaczan,
w powiatowym mieście Rakiszki (Rokiskis) znajduje się pałac, zbudowany
w 1801 r. dla Ignacego Tyzenhauza.
Obecna jego wersja pochodzi z 1905 r.,
kiedy dobra były w rękach Jana Przezdzieckiego, ożenionego z Marią Tyzenhauzówną. Przebudował on grun
townie pałac, nadając mu formę regu
larną, acz eklektyczną, z przewagą neobaroku, zaproponowaną przez war
szawskich architektów Karola Jankow
skiego i Franciszka Lilpopa. Piętrowy
pałac ma trzyosiowy ryzalit centralny
i dwa alkierze po bokach elewacji fron
towej. Do budowli prowadzą szerokie
schody, a przed ich frontem rozciąga
się ogromny gazon, po bokach którego
znajdują się zbudowane z kamienia ofi
cyny. Z oryginalnego wyposażenia zo
stała sala jadalna w stylu zakopiańskim.
Wielka sień, mająca wysokość dwóch
kondygnacji, pełniła równocześnie
funkcję centralnie położonego salonu.
Zachowała się też część parku z parad
ną bramą. Obecnie w pałacu mieści się
regionalne muzeum. Urządzono w nim
kilka pomieszczeń na wzór pokoi pała
cowych z kopiami portretów Tyzen-

hauzów i Przezdzieckich. Poza terenem
muzeum znajduje się bardzo ładny,
drewniany spichlerzyk.
W Antuzowie (Antazawe) przetrwał
pałac, należący niegdyś do Ledóchowskich. Józef Weyssenhoff wspomina:
„W innym kierunku i w dalszym promie
niu położony był Antuzów Ledóchowskich, w którym znałem jeszcze panią
matkę, z Platerów Ledóchowską, synów
jej Bronisława, Zdzisława i córkę, później
Roppową. Była to siedziba pokaźna i sza
nowna, ale zamglona jakimś uroczystym
smętkiem, który mnie przejmował, ile ra
zy tam się znalazłem.” (Konstanty M.
Górski, Józef Weyssenhoff, op. cit.,
s. 391). Dziś w Antuzowie można zoba
czyć duży osiemnastowieczny park nad
jeziorem o tej samej nazwie, pusty i zde
wastowany pałac oraz oficyny i nowe bu
dynki, mieszczące szkołę, internat i dom
pomocy społecznej. Niestety, dwory
w Poniemunku i Kowaliszkach uległy
zniszczeniu po 1945 r.
Na pięknym pojezierzu, w parku na
rodowym leży miasteczko Dukszty Stare
(Duksteliai), a na północ od niego, mię
dzy jeziorami Peresvetas i Peresvetaitis,
w 1820 r. Biegańscy zbudowali duży
dwór. W XIX w. przeszedł on po
przez ożenek na własność Dowgiałłów,

a w 1901 r., również poprzez ożenek
z Teresą Dowgiałłówną, stał się własno
ścią Tomasza Zana (wnuka filomaty To
masza Zana - przyjaciela Adama Mickie
wicza). W latach 1830-1835 mieszkał
w tym dworze malarz portrecista Jan Ru
stem, uczeń Bacciarellego, później profe
sor malarstwa na Uniwersytecie Wileń
skim. W 1826 r. przeszedł na emeryturę
i zamieszkał w Duksztach Starych, wy
kładając do zamknięcia uczelni w 1831 r.
Zmarł w 1835 r. i został pochowany
w podziemiach siedemnastowiecznej
drewnianej kaplicy w przydworskim par
ku. Kaplica została spalona w czasie dru
giej wojny światowej, a na jej miejscu stoi
obelisk poświęcony malarzowi.
Dwór w Duksztach Starych w okre
sie międzywojennym pełnił funkcję
ważnego ośrodka kulturalnego - gości
li w nim pisarze, muzycy i malarze. Tu
w 1902 r. się urodził Tomasz Zan, syn
Tomasza, podpułkownik AK, szef od
działu Komendy Głównej w Kedywie,
szef sztabu 30. Poleskiej Dywizji Pie
choty AK. Tomasz Zan tak wspomina
swoje dzieciństwo: „Stare Dukszty stały
na pagórku okolonym trzema jeziorami
[...]. Przyjeżdżał tam na polowania mój
wuj Józef Weyssenhoff, zapalony myśli
wy, który pisał wówczas «Sobola i pannę». Kiedy wieczorami zbierało się przy
ogromnym ceglanym kominku większe
towarzystwo [...] wuj czytał najświeższe
fragmenty powieści [...]. Słuchałem,
a na kominku płonęły szczapy. Każde
drzewo ma inny płomień, inny kolor
ognia [...]. Wystarczy, że zamknę oczy,
a widzę dokładnie salon i Józefa czytające
go z przejęciem i pewną emfazą, drżącym
głosem ostatnie strony «Sobola i panny».
Henryk, stryjeczny brat Józefa, robił wte
dy ilustracje do tej książki.” (Wojciech
Wiśniewski, Ostatni z rodu. Rozmowy
z Tomaszem Zanem, Editions Spotkania,
Warszawa-Paryż 1990, s. 20).
Zdewastowany dwór w Duksztach
Starych czeka na lepsze czasy. Podobno
jest już prywatny inwestor, który być
może podejmie remont dworu.
Maciej Rydel
Wiele informacji o opisywanych obiektach znaj
duje się w: Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji
na dawnych kresach Rzeczypospolitej, „Ossoli
neum”, Wroclaw-Warszawa 1993; Grzegorz
Rąkowski, Ilustrowany przewodnik po zabyt
kach kultury na Litwie, Burchard Edition, War
szawa 1999 oraz Tomasz Krzywicki, Litwa,
przewodnik, OW „Rewasz”, Pruszków 2005.
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Milczące dzwony

katedry wileńskiej

wicz próbował wymóc cofnięcie roz
a przełomie lat 1914 i 1915
kazów, wysyłając telegram do głów
załamał się niemiecki plan
wojny błyskawicznej na fron nego dowódcy armii rosyjskiej wiel
cie zachodnim, zaś na wschodziekiego
do księcia Mikołaja Mikołajewicza
na ręce gubernatora Wierowkina
szło do ustabilizowania się sytuacji
z prośbą o pozostawienie dzwonów
wojskowej na wyjątkowo długiej, cią
gnącej się od ujścia Niemna po Kar w kościołach katolickich, tak jak to
paty linii frontu niemiecko-rosyjskiemiało miejsce w Warszawie. Po kilku
dniach nadeszła odpowiedź negatyw
go. Wtedy też generałowie obydwu
na i 21 sierpnia przystąpiono do zdję
stron zdali sobie sprawę, iż działania
zbrojne będą trwały dłużej niż prze cia dzwonów. Pracami kierowali gubernialny architekt Aleksander Alek
widywali. Pośpiesznie więc przygoto
wywano tereny pod planowane dzia sandrowicz Szpakowskij i inżynier Eu
geniusz Aleksandrowicz Rafałowskij.
łania wojenne: przegrupowywano
Sporządzono wówczas oficjalny akt,
oddziały, szykowano zapasy broni
i surowców strategicznych, ewaku w którym określono wartość depozy
owano ludność cywilną, wywożono
tu i dokładne cechy czterech dzwo
dobra kultury itd. Wówczas też po
nów. Były to: 1) ważący 274 pudy
obu stronach konfliktu planowano
i wart 27400 rubli dzwon z inskrypcją
akcję zabezpieczenia dzwonów ko „A° 1804 / A Solis ortu usque ad occaścielnych, mogących w warunkach sum Laudabile nomen Domini. Psalm
wojennych po przetopieniu stanowić
112 / Me fecit J. J. Wachner. Wilno”
surowiec do produkcji broni i amuni oraz odlewane plakiety z wizerunka
cji. Dotychczasowa historia wojsko
mi Najświętszej Marii Panny, świę
wości nie znała tak wielkiego zapo
tych: Stanisława, Kazimierza i Fran
trzebowania na wysokogatunkowe
ciszka; 2) dzwon wart 6850 rubli,
z plakietą św. Kazimierza i napisem
metale i oczywiście nie odnotowała
„Ten dzwon przelany w roku 1822
przeprowadzenia skomplikowanej
logistycznie akcji spisywania, kon miesiąca Julii 20 dnia - waży funtów
centrowania i przemieszczania dzie 2745. Lal ten dzwon Daniel Wachner.
Wilno”-, 3) dzwon ważący 60 pudów
siątków tysięcy dzwonów.
i wart wówczas 6000 rubli z niepełną
Aby przedstawić sposób, w jaki
inskrypcją „Mater Salvatoris Resonet
odbywało się przejęcie przez czynniki
wojskowe kościelnej własności, przy
[fragment nieczytelny] Tua. Me fecit
wołajmy przykład dzwonów katedry
Gustav Mork. Vilnae Anno 1758”; 4)
wileńskiej. Ostatniego dnia czerwca
najmniejszy dzwon ważył 50 pudów
1915 r. rosyjski generał-major oddzia
i wyceniono go na 5000 rubli - „Sub
łów wojenno-inżynierskich Czerniaw invocatione sancti Joanni Evangelistae
ską wydał rozkaz o udostępnieniu
ad templum Collegia Novogrodnesis
wszystkich dzwonów armii rosyjskiej.
Societatis Jesu. Me fecit Gustav Mork
Powołując się na rozkazy głównego
ad maiorem Dei gloriami Campana
dowódcy północno-zachodniego fron haec Fusa est Anno Domini MDCCtu, nakazał gubernialnemu architekto LIII Mense Junio die 30”.
Z kościoła dzwony przewieziono
wi i inżynierowi miejskiemu w Wilnie
dokonać zdjęcia i tymczasowego zare
na ul. Skopówki, gdzie majster Dy
kwirowania dzwonów, m.in. należą
akowski przymocował na nich ta
cych do katedry wileńskiej. Protono
bliczki informacyjne w języku rosyj
tariusz apostolski i administrator die
skim „Wilno. Wileński Rzymsko-Ka
cezji wileńskiej Kazimierz Michalkietolicki Katedralny Kościół”. Miesiąc
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później inżynier Rafałowski konwo
jował wileńskie dzwony wywożone
pociągiem do Moskwy. Z uwagi na
ich wysoką cenę naczelnik stacji ko
lejowej zezwolił, by konwojowi to
warzyszyło po dwu parafian. W wy
padku dzwonów katedralnych do
wagonu trzeciego przyjęto Iwana Bytrmowicza i Ottona Wiktorysowa.
Od tego czasu przez długie miesiące,
parafrazując słowa poetów, „wileń
ska flotylla czterdziestu kościołów
o wieżycach cienkich płynęła bezgło
śnie”. Na modlitwę nie wzywały
również cerkwie prawosławne, kirchy protestanckie i katolickie kościo
ły w całym długim i szerokim pasie
przyfrontowym. Dziesiątkom tysięcy
dzwonów wyjęto serca, tysiącom
dzwonnic odebrano liturgiczny sens
istnienia, jak się okazało, nawet
w niektórych wypadkach do począt
ku lat dwudziestych. Inter arma silent
campanes (Podczas wojen dzwony
milczą). Według władz rosyjskich ak
cja ta była podyktowana obawą zaję
cia tychże ziem przez wroga, który
„wyrabiając z miedzi tych dzwonów
pociski, nie mógł zabijać naszych sy
nów, braci i innych krewnych” („Ku
rier Wileński”, 15. VIII. 1915).
Według prawa dzwony kościelne
miały być przejęte przez służby impe
rium rosyjskiego i zaraz po nastaniu
pokoju zwrócone. Dynamicznie roz
wijająca się sytuacja wojenna spowo
dowała jednak, iż już w końcu 1915 r.
inżynierskie służby armii rosyjskiej
nie panowały nad przebiegiem akcji
ewakuacji dzwonów. Składowane
były one w kilku scentralizowanych
wielkich punktach, m.in. w taborach
w Moskwie, Kursku, Borkach, Niżnym Nowogrodzie i w niezliczonych
stacjach kolejowych na bezkresnych
połaciach Nadwołża, Kaukazu, Ura
lu. Zagubione zostały spisy ewaku
acyjne i rewersy otrzymywane od pa
rafii, w czasie transportu dzwony tra
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ciły karteczki i drewniane tabliczki
z proweniencją. Monografista wileń
skiego ludwisarstwa, Michał Brensztejn pisał: „powlokły się tedy wy
gnańcy, dzwony na poniewierkę i za
tracenie w głąb Rosji [...] zmieszały
się dzwony litewskie z dzwonami koronnemi, razem w braterskiej zgodzie

on pracę ponad trzydziestu osób, zbie
rał fundusze, starał się o przychylność
władz i zwykłych stróżów poszczegól
nych składów. Komitet Polski, doce
niając wielkie zaangażowanie i autory
tet księdza Zyskara, nazywał tę pracę
„Ekspedycjami Ratownictwa Dzwo
nów ks. Jozefata Zyskara”. Delegaci

Przykładowa karta inwentaryzacyjna opracowana przez Wydział Opieki nad Zabytkami Sztuki
i Kultury przy Komitecie Polskim w Moskwie

oczekując swego wyzwolenia” (Zarys
dziejów ludwisarstwa w b. Wielkim
Księstwie Litewskim, Wilno 1924).
Pojawiło się niebezpieczeństwo, iż
w ciężkich warunkach wojennych
wierni nigdy nie odzyskają swojej wła
sności. Nagliła potrzeba inwentaryza
cji, którą wykonywano na początku
społecznie i bez koordynacji. Dopiero
dzięki Wydziałowi Opieki nad Zabyt
kami Sztuki i Kultury przy koordynu
jącym wszelką polityczno-społeczną
działalność Polaków w Rosji Komite
cie Polskim w Moskwie powołany zo
stał stały delegat, który miał zorgani
zować całą akcję spisu dzwonów kato
lickich. Został nim ksiądz Jozefat Zyskar, człowiek wielce energiczny i ro
zumiejący doniosłość prowadzonych
działań. Już od 1915 r. koordynował

objazdowi przez trzy lata objeżdżali
składy i tabory, rejestrowali na do
kładnych formularzach dzwony, gru
powali je i trwale oznaczali na płasz
czach czerwoną farbą. Wszystko po
to, by, jak zapisano w Instrukcji dla
Zapisywania Dzwonów: „dać para
fiom ważny material do dochodzenia
swych praw, - a odpis napisów odla
nych oprócz informacji praktycznych
(będąc cennym dokumentem praw
nym) ma pierwszorzędne znaczenie dla
nauki polskiej”. Prawdopodobnie gru
py „Ekspedycji Ratownictwa Dzwo
nów” zdołały zlokalizować i wciągnąć
w kartoteki ponad 10 tys. dzwonów
ze świątyń katolickich i unickich, co
umożliwiło po zakończeniu wojny
wszczęcie postępowań reewakuacyjnych lub odszkodowawczych.

Zmiany sytuacji wojennej, poli
tycznej, ustrojowej w Rosji, wytycza
nie nowych granic państw spowodo
wały dalsze komplikacje w sprawie
wywiezionych dzwonów. Informacje
o miejscu ich przechowywania do
chodziły do parafii, jednak trudności
w dotarciu do tych miejsc uniemożli
wiały dokonywanie zwrotów dzwo
nów.
Proboszcz wileńskiej parafii kate
dralnej, prałat Adam Sawicki, wspo
minał, iż: „dowiedział się od pewnej
osoby powracającej z Rosji w roku
1918, iż dzwony katedralne przetrzy
mywane są w Moskwie i w Niżnym
Nowogrodzie”. Wybuch wojny pol
sko-bolszewickiej wstrzymał akcje
poszukiwawcze i dopiero 18 marca
1922 r. można było wystąpić do
Głównego Urzędu Likwidacyjnego
w Warszawie o wszczęcie poszukiwa
nia dzwonów. Zgodnie z postanowie
niami Traktatu Ryskiego mogły już
one powracać na swe dawne miejsce.
Niestety, w wypadku głównego ko
ścioła Wilna poszukiwania przez dłu
gie lata nie przyniosły rezultatów.
Dzwonnica katedralna mogła ożyć
dopiero 17 października 1923 r., wi
tając prezydenta Rzeczypospolitej
Stanisława Wojciechowskiego, jed
nak nie głosem swych prawowitych
dzwonów, a użyczonym instrumen
tem z klasztoru supraskiego.
Dzisiaj niezwykle trudno jest oce
nić, jak wiele wywiezionych dzwo
nów nie powróciło po zakończeniu
pierwszej wojny światowej do swych
parafii, rozsianych na tzw. Kresach,
a te, które ocalały, musiały zmierzyć
się z kolejnymi zniszczeniami drugiej
wojny światowej i dekadami lat ateizmu. Obecnie jest ich zdecydowanie
mniej niż na początku XX w. O wiel
kiej liczbie dzwonów w świątyniach
na Kresach pozostała pamięć we
wspomnieniach wiernych, drukach
krajoznawczych i tabelach inwenta
ryzacyjnych.
Opisana powyżej akcja ratowania
dzwonów nie mogłaby być przepro
wadzona, gdyby nie wcześniejsza dzia
łalność Towarzystwa Opieki nad Za
bytkami Przeszłości i jego oddziałów
na terenie Rosji.

Piotr Jamski
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Szachulcowy spichlerz
w Reszlu
granicach obecnej zabudo
wy mieszkaniowej Starego
Miasta w Reszlu zachowały
się dwa obiekty o odmiennym prze
znaczeniu - są nimi spichlerze usytu
owane w pobliżu północnej linii daw
nych murów obronnych, przy ul. Spi
chrzowej. Jednym z nich jest szachul
cowy spichlerz, pochodzący z końca
XVIII w. W jego bezpośrednim są
siedztwie, po prawej stronie, znajdo
wał się dawniej bardzo podobny, też
szachulcowy spichlerz z tego samego
okresu. Niestety, na początku lat
osiemdziesiątych XX w. z powodu
katastrofalnego stanu technicznego
został on rozebrany. Z kolei usytu
owany obok po lewej stronie ceglany
spichlerz z końca XIX w., po prze
prowadzonym w latach dziewięćdzie
siątych XX w. remoncie i moderniza
cji na cele mieszkalno-usługowe, utra
cił walory zabytkowe.

W

1. Szachulcowe spichlerze w Reszlu - stan przed rozbiórką spichlerza widocznego na pierwszym
planie (wg Witold Krassowski, Architektura drewniana w Polsce, Warszawa 1961)
2. Szachulcowy spichlerz, stan w 2005 r.
3. Ściana ceglanego spichlerza z końca XIX w. oraz osiemnastowieczny spichlerz szachulcowy,
stan w 2005 r.
4. Fragment zewnętrznej ściany parteru spichlerza szachulcowego, stan w 2004 r.

(zdjęcia: Stanislaw Grzelachowski)

Zachowany osiemnastowieczny
spichlerz szachulcowy jest zabyt
kiem o wyróżniającej się architektu
rze, wynikającej z pełnionej dawniej
funkcji i zastosowanego systemu
konstrukcyjnego. Jest to trzykondy
gnacyjny budynek z poddaszem
użytkowym, nakryty dwuspadowym
dachem. W środkowej jego części
znajduje się zadaszone wycięcie na
urządzenie wyciągowe. Dolne partie
w przyziemiu mają ściany z kamie
nia łamanego, wyżej drewniany
szkielet wypełniony jest wątkiem ce
glanym. Stropy, wewnętrzne slupy
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i więźba dachowa są również drew
niane, dach pokryty jest ceramiczną
dachówką karpiówką. Podzielone
rzędami słupów piętra i poddasze są
jednoprzestrzenne, tylko w parterze
wprowadzone zostały podziały, któ
rych wcześniej nie było. Z pierwot
nego wyposażenia zachowało się
urządzenie wyciągowe z kołowro
tem.
Do lat siedemdziesiątych XX w.
obiekt wykorzystywany był zgodnie
z pierwotnym przeznaczeniem, po
tem służył celom magazynowym. Od
1998 r. spichlerz jest w rękach pry-

watnych. Nowy właściciel nie prze
prowadza remontu, co pogarsza i tak
nie najlepszy stan budynku. O tym,
że nawet niewielkie prace zabezpie
czające nie są dokonywane, świadczą
choćby zaniedbania w odwodnieniu
dachu - widoczny na zdjęciu brak ru
ry deszczowej na ścianie parteru.
A nie jest to zaniedbanie krótkotrwa

łe, gdyż nie uzupełniono odcinka tej
rury deszczowej oraz takiej samej
przy ścianie szczytowej w ciągu całe
go roku - od 2004 do 2005. Tymcza
sem nawet tak drobne naprawy mogą
poprawić stan budynku.
Zniknięcie ostatniego szachulcowego spichlerza w Reszlu byłoby
niepowetowaną stratą nie tylko dla

tego zabytkowego miasta, lecz rów
nież dla całego regionu warmińsko-mazurskiego. Budynki tego typu
stanowiły bowiem od czasów śre
dniowiecza charakterystyczny ele
ment krajobrazu kulturowego na
tym terenie.
Stanisław Grzelachowski

Spotkanie z książką

ZAMEK DUNAJEC W NIEDZICY

iłośnicy malowniczego i obrośniętego legendami zamku,
położonego na terenie polskiego Spiszu, otrzymali w tym
roku nową publikację dotyczącą tego miejsca Zamek Dunajec w Niedzicy, autorstwa trzech
znakomitych znawców tematu: Stanisława
Kostki Michalczuka, Piotra M. Stępnia, Tade
usza M. Trajdosa. Wydawcą książki jest Stowa
rzyszenie Historyków Sztuki, Muzeum - Zespól
Zamkowy w Niedzicy. Wprawdzie niedzicki za
mek doczekał się już wielu opracowań i szki
ców monograficznych, ale obecna edycja bar
dziej wszechstronnie i wyczerpująco odnosi się
do tematu oraz zdecydowanie przekracza nor
my przyjęte dla popularnych wydawnictw informacyjno-turystycznych. Decyduje o tym zarów
no jej objętość (192 ss., 240 il„ indeksy), jak
i zawarta rzetelna, bardzo szczegółowa wiedza,
poparta materiałami źródłowymi i odnośną lite-

M

raturą. Tematyka książki podzielona została na cztery rozdziały:
Właściciele i dobra zamku niedzickiego do roku 1848 autorstwa
Tadeusza M. Trajdosa, Dzieje zamku Dunajec
w XIX i XX wieku oraz Zespól zamkowy, jego urzą
dzenie i wyposażenie pióra Stanisława Kostki
Michalczuka, a Architekturę zamku Dunajec przemiany, badania i konserwację opracował
Piotr M. Stępień. Każdy rozdział jest bogato ilu
strowany, zaopatrzony w wyczerpujące przypisy
i streszczenie w jęz. angielskim; książkę można
nabyć w kasie zamkowej.
Zamek niedzicki, cieszący się - zdaniem nie
odżałowanego przyjaciela naszego miesięcznika
i stałego niegdyś gościa Niedzicy, prof. Tade
usza Jaroszewskiego - opinią jednego z najpięk
niejszych zamków średniowiecznych na konty
nencie europejskim, zasłużył na tę rzetelną publi

kację. (Ib)
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« Wiatrak w Posiadałach
iatraki ze względu na eks w stronę wiejącego wiatru, do czego
potrzebna była znaczna siła. Z tego
ponowane umiejscowienie
względu nie mogły być to zbyt okaza
oraz smukłość konstrukcji
łe budowle. Później powstały masywnależą do niezwykle malowniczych
i zarazem charakterystycznych ele
niejsze wiatraki holenderskie. Korpus
w tych wiatrakach, przeważnie muro
mentów krajobrazu. Niewątpliwie
wany, był nieruchomy, natomiast
stanowią one również świadectwo
kunsztu ciesielskiego i ludowej kul w stronę wiatru obracano tylko głowi
tury technicznej danego regionu.
cę ze skrzydłami, do czego potrzebna
była już mniejsza siła. Trzeci typ wia
Niestety, liczba ocalałych zabytków
traków, tzw. paltrak, był rodzajem
tego typu maleje w zastraszającym
pośrednim. W wiatrakach tych
tempie, czego wymownym świadec
twem jest stan techniczny wiatraka
w stronę wiatru obracano korpus ze
skrzydłami po stalowej obręczy za po
w Posiadałach.

W

Pierwsze wiatraki na ziemiach pol
skich pojawiły się na początku XVI w.
i były to wiatraki obrotowe, zwane
koźlakami. Budowano je w postaci
kilkupiętrowego drewnianego korpu
su ze skrzydłami, osadzonego na czo
pie wspartym na skrzyżowanych bel
kach (tzw. koźlaku), którego oś prze
chodziła przez środek ciężkości bu
dowli. Całą konstrukcję za pomocą
długiej belki obracano wokół osi
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mocą rolek. W Polsce i na Mazowszu
dominowały wiatraki koźlaki.
Jak wynika z rejestrów, najwięcej
wiatraków było na terenie naszego
kraju w XVIII w. - około 20 tysięcy.
Często występowały w dużych skupi
skach, jak np. na terenie wschodniego
Mazowsza. Wiatraki, które przetrwały
do naszych czasów, pochodzą głównie
z XIX i początku XX w. Niestety, są
one zanikającym elementem krajobra

zu. Jeszcze 50 lat temu na Mazowszu
było około 100 wiatraków, teraz ich
liczba nie przekracza 30. Jednym
z nich jest wiatrak w Posiadałach (gmi
na Cegłów, woj. mazowieckie).
Wiatrak w Posiadałach usytuowa
ny jest na otwartym terenie, na łagod
nym wzniesieniu w niewielkim odda
leniu od drogi i głównych zabudowań
wsi. Został zbudowany prawdopodob
nie na początku XX w. Jest to wiatrak
typu koźlak - cały korpus wiatraka
spoczywa na tzw. koźle, czyli specjal
nej podstawie. Połączenie korpusu
z kozłem jest ruchome i umożliwia ob
racanie całego wiatraka wokół jego osi
(na czopie dębowym). Pozwalało to na
optymalne korzystanie z siły wiatru
niezależnie od jego kierunku. W obró
ceniu całej konstrukcji pomagał długi
drąg dębowy, wystający ze ściany fron
towej (naprzeciwko ściany wietrznej,
czyli ściany, od której strony osadzone
były śmigła).
Wiatrak zbudowany jest na pla
nie czworoboku i ma dwa piętra.
Ściany z resztkami sosnowych de
skowań wykonane są w konstrukcji
słupowo-ryglowej. Podstawę wiatra
ka stanowi wspomniany już koźlak
z bali sosnowych o przekroju zbliżo
nym do kwadratu i boku około
0,5 m, wsparty na odpowiednio uło
żonych i częściowo podciosanych
głazach narzutowych. Bale te wycię
to z pni ponad 150-letnich sosen (na
czołach bali można policzyć przyro
sty roczne). Jest to głównie drewno
twardzieli o wysokiej naturalnej
trwałości, dlatego kozioł zachował
się w tak dobrym stanie. Niestety,
pozostałe elementy są w bardzo
złym stanie - wiatrak pozbawiony
jest skrzydeł, połowy dachu oraz
części poszycia ścian i drobniejszych
urządzeń wewnętrznych służących
do przenoszenia napędu i mielenia.
Na swoim miejscu nadal pozostaje
wał skrzydłowy, duże koło palczaste
wykonane z twardego drewna grabu
oraz małe koło klatkowe i trzon
młyna Żarnowego.
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1.2. Wiatrak w Posiadalach, widok od strony
południowo-wschodniej (1) i fragment
konstrukcji (2)
3. Czoto jednej z sosnowych belek kożlaka

(zdjęcia: Paweł Kozakiewicz)

Wiatrak jest zaniedbany i bardzo
zdewastowany. Zawalenie dachu,
które nastąpiło kilka lat temu, wywo
łało postępującą lawinowo destruk
cję obiektu wskutek intensywnego
oddziaływania czynników biotycz

nych i abiotycznych. Nawilżane opa
dami drewno stało się szczególnie
podatne na rozkład przez mikroorga
nizmy i atak owadów. Odsłonięte
powierzchnie drewniane są zszarzałe,
pokrywają je silne spękania, a gdzie

niegdzie porosty. Sosnowa konstruk
cja ścian jest mocno uszkodzona,
z widocznymi śladami zgnilizn i ak
tywnych chodników owadzich.
Smutnej scenerii dopełnia fakt, że
ten niewątpliwie wyróżniający się
element krajobrazu stał się miejscem
aktywności zupełnie niekorespondującej z jego pierwotnym przeznacze
niem. Rozrzucone wokół wiatraka
potłuczone butelki i puszki po napo
jach procentowych oraz połamane
wyposażenie mówią same za siebie.
Pozbawiony opieki zabytek techniki,
który utracił swą pierwotną funkcję,
jest skazany na zagładę. Prawdopo
dobnie w ciągu najbliższych kilku lat
ulegnie zupełnemu zawaleniu, pod
wpływem swego dawnego sprzymie
rzeńca, jakim był wiatr, jeśli wcze
śniej nie spłonie w wyniku zaprósze
nia ognia. Jedyną szansą wydaje się
natychmiastowe przeniesienie ocala
łej pozostałości do skansenu i podję
cie gruntowanej odbudowy.

Paweł Kozakiewicz

Wielkopolskie

Do nabycia w księgarniach
Wydawnictwie WBPiCAK i sklepie internetowym

www.wbp.poznan.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ul. Prusa 3, 50-819 Poznań, tel. (061) 664 08 75, fax (061) 662 73 66
e—mail: wydawnictwo@wbp.poznan.pl

ZABYTKI W KRAJOBRAZIE—

Wrocławska
zajezdnia tramwajów „Ołbin"
Budowana przez nią sieć połączeń by
ierwszy na świecie tramwaj kon
ła od razu zelektryfikowana i zasilana
ny uruchomiono w 1832 r.
w Nowym Jorku, a pierwszy własnymi elektrowniami przy obec
ul. Krakowskiej i pl. Rozjezdw Europie - w Kopenhadze w 1862 nych:
r.
We Wrocławiu pierwszy tramwaj wy nym. Przy Krakowskiej powstała także
zajezdnia, a przy obecnej ul. Grabi
budowało w 1877 r. przedsiębiorstwo
Breslauer Strassen Eisenbahn Gesell szyńskiej budynek dyrekcji i druga za
schaft (BSEG), które zgodnie z zawar jezdnia. Po ponad roku od upłynięcia
ustalonego okresu funkcjonowania
tym z miastem porozumieniem mogło
spółki została ona wykupiona przez
funkcjonować do 5 sierpnia 1906 r.
miasto Wrocław, które od 13 lat poPod koniec XIX w. miasto wymusiło

Słowiańskiej zbudowana jako obiekt
SSB, w 1939 r. weszła w skład Breslau
er Verkehrsbetriebe (BVB). Jego utwo
rzenie przypuszczalnie połączyło orga
nizacyjnie różne środki transportu we
Wrocławiu. Po 1945 r., kiedy Wro
cław wraz z całą prowincją powrócił
po kilku wiekach do Polski, powstało
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika
cyjne, a zajezdnia przy ul. Słowiańskiej
stała się zajezdnią MPK.

na BSEG przejście na napędzanie wo
zów tramwajowych silnikami elek
trycznymi, a co za tym idzie przebudo
wę całej infrastruktury. Firma obsługi
wała dziewięć linii tramwajowych oraz
posiadała budynek dyrekcji przy obec
nej ul. Wita Stwosza i trzy zajezdnie
tramwajowe - przy obecnych ulicach:
Powstańców Śląskich, Ołbińskiej i Le
gnickiej. Po upłynięciu ustalonego 30letniego okresu użytkowania terenów
miejskich, 1 października 1911 r.
przedsiębiorstwo zostało wykupione
przez miasto Wrocław.
BSEG było pierwszym, ale nie jedy
nym przedsiębiorstwem tramwajowym
w ówczesnym Wrocławiu. Funkcjono
wało w mieście kilka oddzielnych sieci
tramwajowych. Poszczególne przedsię
biorstwa tramwajowe posiadały swoje
linie, swoje zajezdnie czy oddzielne
przystanki. Drugą spółką po BSEG by
ła powstała w 1892 r. Elektrische
Strassenbahn Breslau (ESB), której
również udzielono 30-letniego pozwo
lenia na funkcjonowanie w mieście.

Zajezdnia ta, nazywana obecnie
„Zajezdnią Ołbin” lub „Zajezdnią
Słowiańską”, składa się z trzech połą
czonych hal oraz przylegającego do
nich budynku biurowo-socjalnego.
Halę nr 1 wraz z częścią warsztatowo-socjalną oddano do eksploatacji
w lutym 1910 r. Miała ona charakter
przelotowy i była usytuowana prosto
padle do ul. Słowiańskiej z elewacją
frontową zwróconą ku południowi.
Budynek wykonano z żelbetonu, ele
mentów prefabrykowanych z betonu
zbrojonego oraz z cegły i szkła. Hala
o wymiarach 25,3 x 67 m ma 7 to
rów, a konstrukcję jej dachu stanowi
14 żelbetowych przęseł, opartych na
słupach umieszczonych za co drugim
torem. Dach jest dwuspadowy, z sied
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siadało już majątek dawnej BSEG, od
22 lat (1902 r.) prowadziło własne
miejskie przedsiębiorstwo tramwajowe
Staedtische Strassenbahn Breslau
(SSB). Tym samym ESB było ostatnią
prywatną firmą tramwajową we Wro
cławiu, a okres od 1902 do 1911 r.
stosunkowo krótkim czasem, gdy po
miejskich ulicach jeździły wozy aż
trzech przewoźników.
Staedtische Strassenbahn Breslau
pierwszą swoją zajezdnię zbudowała
przy obecnej ul. Ślężnej. Rozpoczęto ją
użytkować wraz z całą siecią SSB 14
października 1902 r. Przy niej mieściła
się też dyrekcja, a w późniejszych la
tach powstały jeszcze dwie zajezdnie
przy obecnych ulicach Słowiańskiej
i Wróblewskiego. Zajezdnia przy ul.
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mioma parami świetlików skrzynko
wych w co drugim żelbetowym przę
śle. Do hali prowadzą wysokie dwu
skrzydłowe wrota, pierwotnie drew
niane, a obecnie metalowe. Drugą ha
lę dobudowano w 1911 r. Była ona
prawie identyczna z pierwszą, jednak
już bez części warsztatowo-socjalnej.
W 1927 r. postawiono trzecią halę,
w zasadzie nieróżniącą się od po
przednich. Istotnym elementem wy
różniającym zajezdnię spośród innych
tego typu obiektów we Wrocławiu
jest to, że hale wykonane zostały jako
ramowe konstrukcje żelbetowe, wyle
wane na mokro, na szalunkach drew
nianych. Obok hal targowych i Hali
Stulecia (Ludowej) były to pierwsze

1. Bilet tramwajowy Staedtische
Strassenbahn Breslau z 1921 r.
2.3. Zajezdnia „Otbin” w latach
osiemdziesiątych XX w. (2) i po remoncie
w 2004 r. (3)
(zdjęcia: 2,3- Krzysztof Zawada)

wrocławskie budowle wznoszone
w nowoczesnych na owe lata techno
logiach i materiałach; przewaga for
my z niemal zupełnym pominięciem
detalu architektonicznego klasyfikuje
je jako przykłady ówczesnego funkcjonalizmu.
Na początku lat trzydziestych XX w.
do zespołu hal zajezdni dołączył bu
dynek biurowo-socjalny z kotłownią
i stolarnią. Jest to trzykondygnacyjna
budowla, nakryta płaskim dachem,

której elewację zdobi płaskorzeźba,
ukazująca alegorycznie panowanie
człowieka nad
elektrycznością;
w centralnej części dachu przetrwał
do dziś maszt flagowy. Ściany są ce
glane, pokryte tynkiem i farbą. Ca
łość założenia zajezdni stanowi waż
ną część zasobu zabytkowej architek
tury Wrocławia.
Podjęte w 2004 r. prace remon
towe miały doprowadzić elewacje za
jezdni do zadowalającego stanu tech
nicznego i estetycznego. Uznano przy
tym potrzebę przywrócenia histo
rycznego wyglądu całego obiektu.
W ciągu dziesiątków lat dokonano
w zajezdni kilku zmian, które znie
kształciły zamysły jej twórców. Zmia

ny te dotyczyły szczególnie umiejsco
wienia i kształtu otworów okiennych
i drzwiowych. Dodatkowo zmieniały
się podziały okien, a na murach
umieszczano w nieprzemyślanych
miejscach zbędne elementy w postaci
tablic czy elektronicznego zegara.
Dzięki przeprowadzonym niedawno
pracom udało się uporządkować
rytm otworów okiennych i drzwio
wych oraz częściowo przywrócić
pierwotne podziały okienne. W pod
daszu budynku biurowo-socjalnego
usunięto duże okno zastępujące jed
no z czterech małych (znajdujących
się tam pierwotnie), a w jego miejsce
przywrócono okno o pierwotnych
rozmiarach, zmniejszając tym samym
otwór okienny. Sąsiedni otwór

okienny, niegdyś zamurowany, wy
kuto od nowa. W ten sposób
wschodnia elewacja biurowca (od
strony Wzgórza Słowiańskiego) po
wróciła do stanu pierwotnego. W po
łudniowo-zachodnim narożniku naj
starszej hali zlikwidowano z kolei
dwa małe okna, zastępujące pierwot
ne duże okno i drzwi. Ponieważ MPK
udowodniło, że drzwi w tym miejscu
są zbędne, konserwator w ramach
kompromisu zalecił przywrócenie
pierwotnego dużego otworu okien
nego wraz z oknem o oryginalnych
podziałach, a w miejscu drzwi - za
budowanie drugiego identycznego
okna. Uzyskany efekt jest zadowala
jący. Ponadto wymieniono historycz
ne naświetla nad wszystkimi drzwia
mi na nowe takie same, przywracając
jednocześnie ich przejrzystość. Rów
nież zużyte okienne wypełnienia po
łudniowych trzech par świetlików
(od frontu) zastąpiły nowe, takie sa
me. Ponieważ inwestor dysponował
ograniczonymi funduszami, odmło
dzenie kolejnych świetlików odłożo
no na dalsze lata. Z tego samego
względu nie planowano zmieniać
okien wymienionych stosunkowo
niedawno, m.in. tych w biurowcu.
Trzeba jednak zaznaczyć, że ich obec
ne podziały odpowiadają pierwot
nym, a brakuje jedynie poziomych
szprosów w okiennicach. W ramach
remontu oczyszczono także płasko
rzeźbę z frontowej elewacji biurowca
oraz usunięto podwieszony u jej stóp
zegar elektroniczny. Całość po uzu
pełnieniu tynków pomalowano na
kolor jasnoniebieski (taki kolor miała
zajezdnia przed remontem), ciem
niejszym kolorem zaznaczono jedy
nie bramy wjazdowe dla tramwajów.
Przeprowadzone prace w zajezdni
doprowadziły do oczyszczenia jej
z przebudów i zmian, które ją oszpeca
ły i zaburzały pierwotne zamysły twór
ców budynku. Renowacja jest jedno
cześnie przykładem dobrej współpracy
inwestora (MPK) z Miejskim Konser
watorem Zabytków. Pozostaje mieć
nadzieję, że przy okazji następnych re
montów (o ile MPK znajdzie na nie
fundusze) uda się przywrócić do stanu
pierwotnego pozostałe elementy tego
ważnego zabytku.

Krzysztof Zawada
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Malowidła na samolotach
bojowych
d najdawniejszych czasów broń
do Polski walczyć w wojnie 1920 r., po
była ozdabiana i dekorowana.
rucznik - pilot Elliot Chess. Godło to
Dotyczy to również samolotów
składało się z czapki krakuski w kolorze
- broni, którą władają piloci. Malowidła
czerwonym, poniżej dwie skrzyżowane
na samolotach stanowią element kultury
kosy osadzone na sztorc, umieszczone
materialnej, noszący angielską nazwę
na tle okrągłej tarczy w biało-niebieskie
nose art. Początków tych malowideł spe pasy, okolonej 13 gwiazdami. Znak ten
cjaliści upatrują w czasach pierwszej
przejął potem pułk myśliwski, stacjonu
wojny światowej, kiedy to po raz pierw jący w Warszawie. Podczas wojny uży
szy wykorzystano na polu walki samolo wali go lotnicy walczący o Anglię w skła
ty bojowe. Lotnictwo prowadziło działa dzie dywizjonu 303. Po wojnie znak ten
nia obserwacyjne - rozpoznawcze oraz
powrócił do Polski. Obecnie używa go
bojowe, bombardując siły przeciwnika
8. pułk myśliwski z Warszawy.
i niszcząc jego samoloty podczas walk
W okresie międzywojennym na pol
powietrznych. W tym czasie pojawiła się
skich samolotach malowano jedynie go
postać Asa, czyli wybitnego pilota, któ dła eskadr, do których należały maszy
rego wyróżniające cechy wyrażał m.in.
ny, oraz godło państwowe - wspomnia
odpowiednio pomalowany samolot.
ną wcześniej biało-czerwoną szachowni
Malowidła na samolocie były nie tylko
cę. Godła eskadr mogły mieć bardzo
ostrzeżeniem dla wroga, mówiącym:
różną formę: ptaków, smoków, bazylisz
„Patrz z kim masz do czynienia'.”, lecz
ka czy nawet stylizowanych owadów.
również znakiem orientacyjnym dla
Czasami takie godła nawiązywały swym
podkomendnych, pozwalającym w trak kształtem do zadań, które wykonywali
cie walki rozpoznać maszynę dowódcy
piloci. Przykładem może być rysunek
klucza lub eskadry. Malowidła były też
oka, będący godłem Szkoły Obserwato
formą uczynienia z samolotu swoistego
rów Lotniczych w Toruniu. W pierw
fetyszu, który był dla pilota tym, czym
szych latach po odzyskaniu przez Polskę
koń dla kawalerzysty - przyjacielem
niepodległości na niektórych samolo
o niemal magicznych cechach.
tach znajdowały się indywidualne godła
O ile brytyjski Kings Regulation, czy pilotów. Malowidła te były nader róż
li Regulamin Królewski, nie pozwalał
norodne, zależne jedynie od inwencji
podczas pierwszej wojny na malowanie
twórczej ich posiadacza. Mogło to być
samolotów na inny kolor niż przewi serce przebite strzałą, które miał na swo
dziany w regulaminie i umieszczanie in im samolocie sierżant Emil Meyer; zgi
nych elementów niż oznaczenie pań nął podczas pokazów lotniczych w dniu
stwa, to w lotnictwie niemieckim, au 3 maja 1920 r. w Krakowie. Instruktor
striackim, amerykańskim i rosyjskim
Wyższej Szkoły Lotniczej w Poznaniu,
(sic!) samoloty stanowiły nieraz wielo Haber-Włyński, miał na samolotach ma
barwną kompozycję. W wojsku polskim
lowidła smoka oraz niemowlę z rozwią
malowidła na samolotach pojawiły się
zanym szalikiem na szyi. Porucznik Ludopiero po sformowaniu pułków lotni domił Rayski (późniejszy generał lotnic
czych w okresie międzywojennym.
twa) miał półksiężyc z umieszczoną nad
Pierwsze malowidło - to zarazem ozna nim gwiazdą oraz namalowany numer
czenie przynależności państwowej: bia
13, a na sterach ogonowych - białoło-czerwona szachownica, stosowana do
-czerwoną szachownicę. Znane są też
dzisiaj jako godło na samolotach woj z tego okresu takie godła pilotów, jak
skowych. Kolejnym malowidłem było
Diana strzelająca z łuku oraz bocian.
godło eskadry myśliwskiej, nazywanej
Ten ostatni występował na samolotach
„kościuszkowską”. Wymyślił je i wpro eskadry kościuszkowskiej, która wyróż
wadził do użytku jeden z amerykańskich
niała się też namalowanymi na samolo
pilotów - ochotników, którzy przybyli
tach rozwianymi biało-czerwonymi szar
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fami i wspomnianym wcześniej godłem:
czapką krakusa ponad skrzyżowanymi
kosami.
Lata późniejsze, do 1939 r., to czas
ujednolicenia barw samolotów i wprowa
dzenie jednolitych oznaczeń. Na samolo
tach pozostały: biało-czerwona szachow
nica, numer taktyczny oraz godło pułku
lub szkoły lotniczej. W trakcie walk lotni
czych podczas kampanii wrześniowej,
w których Polacy odnosili sukcesy, nie
malowano na samolotach symboli ze
strzeleń. Symbole te, wraz z rysunkami
zrzuconych bomb (malowanych na ma
szynach dywizjonów bombowych), poja
wią się dopiero później, podczas bitwy
o Anglię, kiedy to w skład brytyjskich od
działów lotniczych weszły także polskie
jednostki myśliwskie i bombowe. ZachoDwaj polscy plastycy opracowali projekty
lotniczych odznak. Znany rzeźbiarz Xawery Du
nikowski dla lotników „błękitnej armii” generała
Hallera opracował projekt lotniczego polskiego
oda. Orzeł ów bywał malowany (choć dość spo
radycznie) na samolotach oraz noszono go na
mundurach jako godło państwowe. Z kolei Ma
rian Walentynowicz zaprojektował polską od
znakę spadochronową. Odznaka ta (orzeł nur
kujący z wieńcem w dziobie) wykonywana była
w dwóch wersjach: z „kotwicą", jako znak Polski
Walczącej, noszona przez „cichociemnych",
którzy mieli lądować w Polsce, oraz bez „kotwi
cy", jako odznaka polskich spadochroniarzy
służących w angielskich i amerykańskich forma
cjach powietrzno-desantowych. W wersji bez
„kotwicy” funkcjonuje w polskim wojsku do
chwili obecnej i noszona jest przez żołnierzy
jednostek spadochronowych.

1. Oko - godto Szkoty Obserwatorów
Lotniczych
2. Gtówka kobiety z podpisem 4DĄ obok
polska szachownica
3.4. Godło krakowskiego dywizjonu
myśliwskiego, wersja przedwojenna (3) oraz
wersja malowana na samolotach brytyjskich
podczas drugiej wojny światowej (4)
5. Współczesne godło na samolocie
szkoleniowym „Iskra"

(zdjęcia: Andrzej Nazar; fotografie eksponatów
znajdujących się w zbiorach Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie)

wały one swe przedwojenne odznaki, go
dła malowane na samolotach, a także
dawne nazewnictwo (np. dywizjon po
znański czy krakowski). W rezultacie sa
moloty te miały kilka malowideł: koloro
we kręgi (godło RAF), szachownicę (go
dło lotnictwa polskiego), godło i numer
dywizjonu, symbole zestrzeleń lub zrzu
conych bomb, indywidualne godło pilo
ta. Major Jan Zumbach z dywizjonu 303
miał np. na swoich samolotach, oprócz
wspomnianych wcześniej malowideł, tak
że wizerunek Kaczora Donalda, gdyż ta
kie przezwisko nadali mu koledzy.
Malowidła na nosie samolotu, ozna
czające zestrzelenia lub odbyte loty
bombowe, indywidualne godło pilota
lub załogi bombowca, wykonywane by
ły zwykle przez mechaników obsługują
cych konkretny samolot, czasami auto
rem mógł być pilot myśliwca lub ktoś
z członków załogi bombowca. Twórcy
i projektanci tych malowideł pozostali
anonimowi, a poziom ich wykonania
zależał od talentu autorów. Czasem ca
ła dekoracja wykonana była z talentem,
kiedy indziej charakteryzowała ją duża
nieporadność. Upływający czas wyrów

nał jednak owe dysproporcje i nadał
wszystkim malowidłom status zabytku.
Tematyka nose art była bardzo róż
norodna, choć w zdecydowanej więk
szości wiązała się z charakterem działań
danej jednostki. Były to symbole ze
strzeleń lub odbytych lotów bombo
wych bądź w późniejszym czasie lotów
z zaopatrzeniem dla walczącej Warsza
wy, indywidualne godła pilotów, godła
(maskotki) malowane na bombowcach
i dotyczące konkretnych załóg. Przykła
dem może tu być dziewczyna w kielisz
ku szampana, namalowana na bombow
cu Wellington, należącym do 300 dywi
zjonu; motyw ten występował na
wszystkich samolotach owego dywizjo
nu. Popularnym motywem były też po
stacie z kreskówek Disneya. Malowano
też godła dywizjonów, zarówno te ofi
cjalne, przedwojenne, jak i nieoficjalne,
powstałe w Anglii. Zdarzało się, iż po
dobnych tematów zdobniczych używali
lotnicy strony przeciwnej. Dotyczyło to
zwłaszcza motywów zaczerpniętych
z filmów Disneya. Jak wspominają pol
scy piloci, czasem dochodziło do sytu
acji, gdy w trakcie walki powietrznej
spotykały się dwa samoloty np. z Mysz
ką Miki. Oprócz bohaterów Disneya
popularne były też postacie dziewcząt,
bohaterek ówczesnych komiksów. Po
nadto spotkać można było krasnale, psy
(buldog, namalowany na samolocie do
wódcy dywizjonu nr 302), pegaza czy
koguta. Malowidła na samolotach po
wstawały w warunkach wojny. Można
je więc traktować dwojako: jako sztukę
okazjonalną, powstającą w ściśle okre
ślonych uwarunkowaniach, lub też jako
specyficzny przykład barw wojsk lotni
czych w latach 1918-1945.

Pomimo tak dużej różnorodności
owych malowideł, na kadłubach i nosach
samolotów zachowało się ich bardzo nie
wiele. Czasami - bardzo rzadko - na za
bytkowe samoloty nanoszone są niektóre
godła i brakujące elementy, jak np. na za
bytkowym modelu samolotu Boulton
Paul Deviant umieszczono oznaczenia
307 dywizjonu myśliwców nocnych. Dy
wizjon ten stacjonował przed wojną we
Lwowie i nosił nazwę „Lwowskie Pucha
cze”. W jego składzie latał w czasie drugiej
wojny światowej śpiewak operowy Adam
Didur, który był także autorem powstałej
podczas wojny piosenki o tym dywizjonie.
Kilka samolotów z godłami i malowi
dłami (choć bez oznaczeń zestrzeleń)
można oglądać w Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie. Emblematy i ry
sunki na samolotach znane są dzięki źró
dłom ikonograficznym, głównie zacho
wanym fotografiom przedstawiającym
samoloty przed startem do lotów bojo
wych bądź po powrocie z wykonanego
zadania. Inne informacje na przykład na
temat godeł i oznaczeń samolotów w po
szczególnych dywizjonach czy też eska
drach szkolnych można znaleźć w salach
tradycji, które są w każdej jednostce lot
niczej.
Oglądając pokazy lotnicze (czasami
biorą w nich udział samoloty zabytko
we) czy ekspozycje muzealne, zwróćmy
uwagę na przykłady nose art.
przeci
wieństwie do lotnictwa Stanów Zjedno
czonych, gdzie sztukę tę kontynuowano
np. w trakcie wojny w Wietnamie i ope
racji „Pustynna Burza”, tych mało zna
nych zabytków, będących częścią naszej
historii, pozostało bardzo mało.
Andrzej Nazar
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

OBU Kraków w chrześcijańskiej
Europie X-XIII w.
2007 r. Kraków będzie ob
chodzić rocznicę 750-lecia lo
kacji miasta na prawie magde
burskim. Już obecnie wiele wydarzeń
kulturalnych związanych jest z tym jubi
leuszem. Jedno z nich - to wystawa
przygotowana przez Muzeum Histo
ryczne Miasta Krakowa (kurator Elż
bieta Firlet) i Muzeum Archeologiczne
w Krakowie (kurator Emil Zaitz), zaty
tułowana „Kraków w chrześcijańskiej
Europie X-XIII w.”
Około 990 r. Kraków włączony zo
stał do państwa Polan i stal się wkrót
ce jednym z najważniejszych ośrodków
władzy w monarchii Piastów. Przeni
kające tu, przez Morawy i Czechy,
chrześcijaństwo niosło ze sobą impulsy
kulturowe z krajów Europy łacińskiej,
wzorce monumentalnej architektury,
sztuki, piśmiennictwa, norm praw
nych. Otwarta w Muzeum Historycz
nym wystawa stara się pokazać kon
trast w zetknięciu się dwóch kultur miejscowej słowiańskiej i nowej „za
chodniej”, z architekturą monumental
ną, czerpiącą z dziedzictwa karoliń
skiej i ottońskiej sztuki preromańskiej,
zakreślającej nieznaną dotąd prze
strzeń estetyczną i liturgiczną. Proces
zaistnienia Krakowa w chrześcijańskiej
Europie pokazany został poprzez róż
ne kategorie zabytków, m.in. obrazy,
rzeźby, paramenty liturgiczne, wypo
sażenie kościołów i klasztornych
Ecclesia”, „Patroni i Święci polskiego
skryptoriów, księgi iluminowane, do
i krakowskiego Kościoła”, „Opactwo
kumenty, pieczęcie, numizmaty, detale
OO. Benedyktynów w Tyńcu”,
architektoniczne, ale też obiekty pozy
„Skryptorium i kancelaria władcy”,
skane z badań archeologicznych, zwią
„Na szlaku kulturowym i handlo
zane z handlem i życiem codziennym,
wym”, „Krakowski Zespół Osadni
które w kontakcie z nowymi prądami
czy”, „Fundacje klasztorne”, „Kościół
kulturowymi nabrały innych znaczeń.
św. Andrzeja na podgrodziu Okół”.
Są również eksponaty dokumentujące
W ten sposób pokazano odzwiercie
istnienie sfery s^cn/m, tworzącej się
dlenie w Krakowie wielkich przemian
„świętości”. Nawiązują one do wybit kulturowych, które dokonywały się
nych postaci świętych męczenników
wcześniej w zachodniej Europie, a na
(Wacława, Wojciecha, Floriana i Stani ziemie Małopolski dotarły później.
sława) oraz biskupów diecezji, panują
Szczególnie mocno podkreślona
cych książąt, możnowładców i rycerzy.
została
sakralno-rezydencjonalna
Prezentowane na wystawie tematy
funkcja Wawelu. Początek Krakowa zatytułowano: „Wawel - Castrum et
to powstanie w IX w. obronnego gro-

W
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1. Podgrodzie Okói oraz gród krakowski
okoto potowy XIII w., wirtualna rekonstrukcja,
opracowanie MMinterActive: M. Orkisz,
M. Świadek, W. Buchta, A. Budnik, G. Grochot,
B. Kwolek, M. Oliszewski, konsultacja naukowa:
J. Firlet, Z. Pianowski, K. Radwański, E. Zaitz
(wt. Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)
2. Św. Jan Apostoł, miniatura w: Liber
Evangeliorum-Emmeram, Ratyzbona, XI w.
(wt. Archiwum i Biblioteki Krakowskiej
Kapituły Katedralnej)

du, zapewne centralnego miejsca
związku plemiennego Wiślan. Tutaj
znajdował się ośrodek władzy i przej
mowania idei chrześcijańskich, tu od
1000 r. była siedziba biskupa (przej
ściowo w XI w. arcybiskupstwa), tu
usytuowany został kompleks katedral
ny, centrum życia liturgicznego diece
zji. Na wystawie pokazano najstarsze,
jedenastowieczne detale architektury
grodowej, kopie i oryginały, w tym
okazy zdobione unikatową plecionką,
a bogaty zbiór dekorowanych płytek
posadzkowych pozwolił na rekon
strukcję katedralnego pawimentu
z około 1250 r. Cenny zestaw detali
architektonicznych (XI-XII w.) pocho
dzi z fundacji klasztornych - benedyk
tynów w Tyńcu, cystersów w Mogile,
dominikanów.
Na potrzeby ekspozycji powstały
trójwymiarowe wizualizacje, prezentu-

3. Gtowica bliźnia z dekoracją roślinną
z opactwa benedyktynów w Tyńcu,
XI/XII w., piaskowiec
(wt. opactwa benedyktynów w Tyńcu)
4. Baza portalu (?) z rzeźbą Iwa o dwóch
tułowiach z kościoła krakowskiego,
pierwsza potowa XIII w., czerwony marmur
(wł. Muzeum Narodowego w Krakowie)
5. Srebrny kabtączek skroniowy z ptaszkiem,
wyrób złotnika z krakowskiego zespołu
grodowego (?), koniec X-początek XII w.
(wt. Muzeum Archeologicznego w Krakowie)

6. Zausznica brązowa, wyrób złotnika
z krakowskich osad (?),
druga potowa IX- początek X w.
(wl. Muzeum Archeologicznego w Krakowie)
7. Denar księcia czeskiego Jaromira,
Wyszehrad, 1004-1012, rewers;
moneta ze skarbu z Pleszowa
(wt. Muzeum Archeologicznego w Krakowie)
8. Płytka posadzkowa z motywem gryfa
z opactwa benedyktynów w Tyńcu,
ok. potowy XIII w.
(wl. opactwo benedyktynów w Tyńcu)
9. Klucz żelazny inkrustowany miedzią,
produkt lokalny lub import z Rusi,
pomiędzy IX/X a potową XII w.
(wl. Muzeum Archeologicznego w Krakowie)

(zdjęcia: 2 - Dariusz Kołakowski, 3 - Aneta
Bukowska, 4 - Andrzej Chęć, 5-7,9 - Agnieszka
Susul, 8 - Józef Korzeniowski)

jące krajobraz kulturowy Krakowa ro
mańskiego: gród krakowski z podgro
dziem, Skałkę z terenami na południe
od grodu, panoramę Wawelu oraz
fundacje klasztorne w Tyńcu i Mogile;
wirtualnie odtworzono wnętrze kate
dry Hermanowskiej i bazyliki tzw. św.
Gereona. Widoki uzupełnia model
miasta z około połowy XIII w. oraz
modelowe wyobrażenie grodu na Wa
welu z pierwszej połowy XII w. Z ko
lei atrakcyjne mapy prezentują drogi
przenikania chrześcijaństwa do Mało
polski w X w., kontakty kulturowe
Krakowa z Europą do połowy XIII w.,
osadnictwo średniowieczne na terenie
„wielkiego” Krakowa, a także zasięg
najstarszych parafii. Na uwagę zasłu
guje też trójwymiarowa wizualizacja
części wnętrza kościoła św. Andrzeja,
z cyfrowo opracowanymi fragmentami
niedawno odkrytych malowideł z dru
giej połowy XII w., świadczących
o malarskim wystroju tej świątyni
i włoskich wpływach kulturowych. Na
początku ekspozycji pokazywany jest
komputerowo zrealizowany film „Kra
ków tysiąc lat temu”.
Twórcy wystawy starali się też do
trzeć do wielu nowych odkryć oraz in

terpretacji i np. wśród eksponatów
znalazły się dwa egzemplarze bulli oło
wianych Bolesława Krzywoustego
z pierwszej połowy XII w., niedawno
odkryte w Wielkopolsce. Pokazano
również bogaty zestaw dokumentów,
pieczęci, narzędzia pisarskie - stilusy,
miniatury obrazujące pracę w skrypto
rium, przy pulpicie pisarskim, bezcen
ne kodeksy liturgiczne z archiwum ka
pituły katedralnej.
Po raz pierwszy w Polsce ekspono
wana jest na wystawie plakieta św. Sta
nisława, znaleziona obok rotundy
dwuabsydowej na Wawelu oraz unika
towa zapinka do spinania szat w for
mie „manus dei”, odkopana niedawno
w Grodzisku koło Skały.
Sferę handlu i kontaktów kulturo
wych oraz rangę grodu pokazuje wiel
ki skarb żelaznych przedmiotów siekieropodobnych z ul. Kanoniczej (IX w.),
traktowanych jako surowiec i rodzaj
płacidła, czy skarb z Pleszowa (pierw
sza połowa XI w.), złożony z monet,
fragmentów ozdób oraz srebra lanego.
Mocno zaakcentowane zostało na
wystawie znaczenie architektury mo
numentalnej. W salach ekspozycyjnych
powstały elementy wnętrz romań

skich, m.in. model portalu z katedry,
imitacja posadzki ceramicznej, wzoru
jące się na zachowanych detalach ar
chitektonicznych. Pod względem licz
by obiektów budownictwa kamienne
go w XI-XIII w. żaden ówczesny gród
w Polsce nie mógł równać się z Krako
wem. Świadczyło to o ważnej roli kra
kowskiego Kościoła i wysokiej randze
siedziby władcy.
Temat ekspozycji zamykają dwa
wydarzenia: uroczystości pokanonizacyjne biskupa Stanisława w Krakowie
w 1254 r. oraz wielka lokacja w 1257 r.
Obie daty są symboliczną cezurą zamy
kającą i równocześnie otwierającą sa
kralną przestrzeń Krakowa na dalsze
zmiany cywilizacyjne.
Na wystawie zgromadzono ponad
400 obiektów; towarzyszy jej obszerny
katalog, bogato ilustrowany, zawierają
cy też artykuły krakowskich naukow
ców, wszechstronnie charakteryzujące
Kraków na tle Europy w X-XIII w.
Ekspozycja czynna jest w Muzeum
Historycznym Miasta Krakowa, w pała
cu Krzysztofory przy Rynku Głównym
35 w terminie: 5. VI-12. XI. 2006.
Elżbieta Firlet
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ

Edukacja w Muzeum Chleba
procesie wychowania dzieci
i młodzieży szczególną rolę
odgrywa tradycja, do której
sięga się, aby uczyć szacunku dla prze
szłości. Pogoń za nowoczesnością,
wszechobecna komputeryzacja, coraz
częstsze posługiwanie się skrótami, nie
dają możliwości rozwinięcia wyobraź
ni, tak potrzebnej do zrozumienia
dziedzictwa kulturowego.
Kultywowanie i uczenie szacunku
dla przeszłości... Cóż może lepiej temu
służyć niż poznanie historii wypieku
chleba? Jednym z miejsc, zachowują
cych ten tradycyjny obrzęd, jest działa
jące od 2000 r. w Radzionkowie koło
Bytomia Muzeum Chleba. Założyciel
muzeum, Piotr Mankiewicz, od dawna
gromadził eksponaty służące tradycyj
nym wypiekom. Jego powracające we
wspomnieniach wojenne przeżycia,
związany z nimi częsty głód, skłaniały
do refleksji, a w końcu do założenia
muzeum, jak mówi „stworzenia pomni
ka prostej, skromnej, ale jakże cennej
kromce chleba”. Początkowo chciał
udostępnić piekarzom i cukiernikom
miejsce na gromadzenie zabytkowych
narzędzi pracy. Okazało się jednak, że
to właśnie jego zbiory będą stanowić
podstawę muzealnej ekspozycji.
Muzeum swoją ofertę kieruje przede
wszystkim do dzieci i młodzieży, nazy
wane jest wręcz oświatową placówką.
Można tu poznać historię chleba, a co za
tym idzie - wartość ludzkiej pracy, słu
żącej jego przygotowaniu. W muzeum
zostało zgromadzonych kilka tysięcy
Niektóre przedmioty zgromadzone
eksponatów; wymienić warto choćby
zabytkowe piece z wysuwanymi płyta w muzeum: stare ryciny, pocztówki, fo
mi, na których układano chleb do wy tografie, wycinki z gazet, dokumenty
sięgające XVI w. nie mogą być udostęp
pieku, ubijarko-zagniatarko-miesiarkę,
dzielarkę do bułek, maszynę do nacina niane na co dzień ze względu na szkodli
nia kajzerek, pułapkę na osy i muchy,
we działanie światła.
Zwiedzający - co jest dużą atrakcją
kamienne żarna, maszynkę do wyrabia
nia tartej bułki, krajalnice, sanie i koszy dla dzieci - mogą własnoręcznie ufor
ki do transportu chleba, zabytkową kasę
mować i upiec pieczywo. To niewąt
sklepową. Ciekawostką są żetony (pie pliwie najbardziej przybliża pracę pie
niążki) chlebowe, funkcjonujące w cza karzy. Dziedziniec muzeum został za
mieniony w minipoletka najczęściej
sie pierwszej wojny światowej; nominał
wybity na pieniążku chlebowym odpo uprawianych w Polsce zbóż, a więc
młodzież poznaje również choć część
wiadał wartości pieniądza, za który
zajęć rolników.
otrzymywano daną liczbę bochenków.

W
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1. Założyciel muzeum Piotr Mankiewicz
w rozmowie ze zwiedzającymi
2. Fragment ekspozycji muzealnej
3. Bacówka w jednej z sal wystawowych
4. Lada sklepowa dawnej cukierni

(zdjęcia ze zbiorów Muzeum Chleba
w Radzionkowie)

Piotr Mankiewicz jest też założy
cielem i wydawcą ogólnopolskiego pi
sma „Klient, Piekarz i Cukiernik”.
W artykule zamieszczonym w numerze
1 z 2002 r. tak napisał o zwiedzających
swoje muzeum: „Dzieci w Muzeum
Chleba. Pełne energii, pogodne, zacie
kawione... Staram się im opowiedzieć,
czym jest chleb. Jaką ogromną warto
ścią, świętością. Jakiego szacunku wy
maga. Ile zawiera ludzkiego trudu - od
pracy rolnika, młynarza, piekarza, aż
do pracy rodziców na chleb. Przyglą
dam się zaciekawionym buziom. Wiem,
że chłoną moje słowa, że zapadnie im
w pamięć to, że chleba się nie wyrzuca
- chleb się z szacunkiem podnosi, że na
chlebie kreśli się, tak jak za naszych
dziadów i pradziadów, znak krzyża”.
Muzeum ciągle się zmienia i unowo
cześnia. W jednej z sal otwarte zostało
male Muzeum Szkolne. Dzieci mogą
w nim zasiąść w zabytkowych drewnia
nych ławkach, pisać na oryginalnych ka
miennych tabliczkach za pomocą rysi
ków, używać gęsiego pióra czy też sta-

lówki (metalowej lub szklanej), zanurzo
nej w atramencie zamkniętym w starym
kałamarzu. Oglądają tu drewniane piór
niki, tornistry, katedrę nauczycielską,
poznają historię nauczania i zwyczaje
panujące w szkole przed 100 laty.
Muzeum Chleba jest jedynym po
święconym piekarstwu i ciastkarstwu
w krajach Europy Wschodniej, podobne
placówki działają w Niemczech, Szwaj
carii i Francji. Co roku zwiedza je 40 tys.
osób, w tym wielu turystów z zagranicy.
W muzeum organizowane są projekcje
filmów „Chleb” i „Ballady o Bochenku
Chleba” oraz rozmaite wystawy, m.in.
w 2002 r. prezentowana była ekspozycja
wyrobów piekarniczych wykonanych
z brązu, ceramiki i kamionki. Autorka,
rzeźbiarka Mariola Kalicka Królczyk,
wykonała różne rodzaje fantazyjnego
chleba: chleb sznurowany, zapięty na

klamry, ekologiczny - z wyrosłymi na
skórce kiełkami.
Pobliska bacówka, utrzymana
w góralskim stylu, zaprasza zwiedzają
cych, którzy oczekują na wejście; tu
można skosztować tradycyjnej „wodzionki” - zupy na czerstwym chlebie.
Większe grupy zwiedzających, po
uprzednim zgłoszeniu, częstowane są
innymi wyrobami, m.in. krupniokiem.
Piotr Mankiewicz jest człowiekiem
pełnym pasji. Swoje marzenia spełnia
wbrew wszelkim przeciwnościom. To
on zaadaptował na muzeum dawne ha
le magazynowe, ponieważ urzędnicy
nie chcieli udostępnić zabytkowej ka
mienicy zbudowanej przez piekarza
w Bytomiu. Teraz planuje otwarcie
podobnej placówki w Krakowie na Ka
zimierzu, czeka na decyzję władz mia
sta. Muzeum Szkolne również powsta

ło dzięki jego uporowi; władze Ra
dzionkowa zgodziły się przekazać na
ten cel budynek nieczynnej szkoły, ale
projekt nie doszedł do skutku ze
względów finansowych. Warto przed
stawiać tak zaangażowane osoby i pro
mować takie placówki, jak radzionkowskie Muzeum Chleba. Dzięki nim
Śląsk kojarzy się nie tylko z upadający
mi kopalniami, ale również z rozwinię
tymi placówkami kultury.
Wszystkich zainteresowanych zwie
dzaniem muzeum zapraszamy do Ra
dzionkowa koło Bytomia, gdzie przy ul.
Nałkowskiej 5 znajduje się to ciekawe
miejsce. Szczegółowe informacje zawie
ra bardzo dobrze redagowana strona in
ternetowa muzeum, dostępna pod ad
resem: www.muzeum-chleba.pl.

Ewa A. Kamińska

Spotkanie z książką
WPRAWKI Z HISTORII SZTUKI
numerze lutowym „Spotkań z Zabytkami" z br. przedstawiona została
go projektowany, składający się z rozsypanych kawałków. Trzeba odgadnąć
seria książeczek dla dzieci i młodzieży szkolnej, wydawanych przez
gatunki roślin, które malował Wyspiański, uzupełnić (domalować) brakujące
Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Świętokrzyski wraz z Muczęści

jego obrazów. Należy wskazać różnice między oryginałem i kopią ry
zeum Narodowym w Kielcach. Podobną inicjatywę podjęło już wcześniej
sunku wykonanego przez Jana Matejkę, odszukać wyodrębnione szczegó
Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiór publikacji, nazwany Historie i sztucz
ły ubioru czy uzbrojenia będące fragmentami obrazów mistrza. Spacer po
ki, czyli wprawki z historii sztuki, ukazuje się od 2000 r. i można w ich obrę
Krakowie z Matejką opracowany został jako gra planszowa z użyciem kost
bie wydzielić kilka wydań tematycznych. Do jednej grupy należą książeczki
ki i pionków. Opowiadając o modzie, autorki nie tylko przedstawiają słowni
opisujące stawne postacie (np. Stanisława Wyspiańskiego, Jana Matejkę,
czek związanych z tą tematyką terminów, ale przekazują wiele mato znanych
Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Wita Stwosza, Adama Mickiewi
ciekawostek. Czytelnik dowiaduje się np., że dawniej prawy but niczym nie
cza). Kolejną grupę tworzą książeczki będące przewodnikami po poszcze
różnił się od lewego - aby je odróżnić, należało je podpisać, a damskie to
gólnych oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie. Niektóre publikacje
rebki wzorowane były początkowo na torbach wojskowych. W książeczce
układają się w cykl Rzemiosło artystyczne (np. poświęcona ztotnictwu), inne
przedstawiającej czasy Napoleona, przy okazji przedstawienia podbitego
skupiają się na historycznych epokach (czasy Napoleona) czy zjawiskach
przez niego Egiptu, opisany i narysowany został ubiór faraona, który można
kulturowych (moda).
wyciąć i złożyć. Publikacje zawierają krzyżówki, zagadki, rebusy, a wiele in
Wydawanie tego typu książeczek - to popularyzacja wiedzy
formacji zaczyna się wprowadzeniem: czy wiecie, że..., co natural
na wysokim poziomie. Pięknie ilustrowane, pisane przy
nie pobudza ciekawość czytelnika.
stępnym językiem, zawierają bardzo dużo informa
Ważne, że poznawanie wiedzy zawartej w kra
cji. Autorki publikacji (Agnieszka Krasuska,
kowskiej serii zmusza odbiorcę do samodziel
Agnieszka Gacek, Magdalena Laskowska,
nego myślenia i działania. To na pewno bardziej
Agnieszka Dąbrowska) traktują młodego odbior
rozwija wyobraźnię niż udział w grach kompute
cę jak partnera w rozważaniach o sztuce i kultu
rowych.
rze, a wiedzę przekazują, posługując się często
Niektóre z książeczek zostały przetłumaczone
środkami zaczerpniętymi z pism popularnonauko
na języki obce i z powodzeniem promują działal
wych dla dorosłych. Przed młodym czytelnikiem sta
ność edukacyjną krakowskiego muzeum za granicą.
wiają wiele zadań. Na przykład musi on uporządko
Kupić je można w sklepikach muzealnych Muzeum
wać chronologicznie autoportrety Stanisława Wy
Narodowego w Krakowie (30-062 Kraków, al. 3 Maja 1,
spiańskiego, ułożyć - na wzór puzzli - witraż przez nie
tel. 0-12 295-56-00). (ek)

W

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 6 • 2006

ROZMAITOŚCI -

Trzydzieści lat Oddziału Towarzystwa
”™F Opieki nad Zabytkami w Warszawie
TOWARZYSTWA

Modernizacja" w ramach Pikni
rzed trzydziestu laty, 21
ku Naukowego Radia Bis czy
czerwca 1976 r. powołany
został w Warszawie pierwszy organizowane corocznie „Eu
ropejskie Dni Dziedzictwa".
Oddział Towarzystwa Opieki
W pierwszym dziesięciole
nad Zabytkami, które jest
kontynuatorem tradycji i do
ciu Oddział skupiał się przede
wszystkim na grupie obiektów
robku swego szacownego
zabytkowych, które ze wzglę
poprzednika - powstałego
dów ideologicznych nie leżały
siedemdziesiąt lat wcześniej
w sferze zainteresowań władz
Towarzystwa Opieki nad Za
miasta i państwa. Dwory
bytkami Przeszłości. Oddział
prowadzi
wielokierunkową
i dworki pozostałe po kulturze
szlacheckiej, kamienice czyn
działalność, koncentrując się
szowe i zabudowania fabrycz
na popularyzacji wiedzy o za
bytkach i ich ochronie oraz na
ne będące reliktami kapitali
sprawach interwencyjno-konzmu, obiekty i cmentarze woj
serwatorskich.
skowe z okresu sanacji, fortyfi
W ramach zadań populary
kacje z okresu zaboru rosyj
skiego czy cmentarze różnych
zatorskich organizowano ob
religii skazane byty na zagładę.
jazdy, które oprócz celów po
znawczych stwarzały możli
Oddział występował więc z in
terwencjami w sprawie dwo
wość zbadania stanu zacho
wania oglądanych obiektów.
rów w Tułowicach, Strzyżewie,
Brochowie, Okuniewie, PęciZ kolei w czasie cyklicznych im
cach, cmentarza wojskowego
prez pt. „Spotkania z Syrenką",
przygotowywanych wspólnie
w Modlinie, zespołu budynków
z redakcją „Expressu Wieczor
fundacji Wawelberga przy ul.
nego”, miłośnicy zabytków
Górczewskiej w Warszawie.
mieli okazję zwiedzać nieznane
Zwracano uwagę władz miasta
zakamarki Warszawy albo
na konieczność objęcia opieką
obiekty rzadko udostępniane
zabytkowych założeń urbani
stycznych na terenie Żoliborza,
turystom. Odbywały się także
zachowania i zagospodarowa
spotkania „Przy kawie o sztu
ce", odczyty, sesje i konferen
nia Walcowni Metali „Warsza
wa" d. Norblin przy ul. Żelaznej
cje na temat dziedzictwa kultu
rowego Warszawy, a w później
i budynku dawnej gazowni na
szych latach - imprezy plene
Woli
Powstawały komitety
opieki nad starymi cmentarza
rowe, takie jak np. „Dzień soli
mi. Dzięki licznym interwen
darności miast wpisanych na li
stę UNESCO", „Dni Cytadeli",
cjom udało się m.in. wstrzy
„Piękna Warszawa - Tradycja mać rozbiórkę domu przy al.
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Szucha 9, nie dopuszczono do
rozbiórki kamienicy przy ul. Po
lnej 40, w której mieszkała Ma
ria Dąbrowska, wymuszono
konserwację schroniska PTTK
w Kampinosie. Niestety, byty
też porażki. Nie udało się
uchronić przed dewastacją lub
rozbiórką dworku J. Szaniaw
skiego w Zegrzynku, modrze
wiowego dworku w Milanówku,
dworku M. Andriollego w Miń
sku Mazowieckim. Zabrakło
dobrej woli ze strony władz te
renowych, wyobraźni użytkow
ników i społecznej wiedzy
o wartości tych obiektów.
Oddział byt jedną z nielicz
nych organizacji społecznych,
która w okresie stanu wojen
nego nie zawiesiła działalno
ści. To właśnie wtedy stoczo
no batalię o willę Struvego
w Warszawie, którą udało się
wpisać do rejestru zabytków,
a która po kapitalnym remon
cie była przez kolejne lata, do
2003 r., siedzibą Oddziału
i Zarządu Głównego Towarzy
stwa. W tym też czasie dopro
wadzono do konserwacji i czę
ściowej rekonstrukcji Mostu
Gotyckiego na pl. Zamkowym.
W nowych warunkach eko
nomicznych i politycznych
Trzeciej RP pojawiły się też no
we zagrożenia dla zabytków,
a wśród nich nie tylko upływa
jący czas i obojętność społe
czeństwa, ale także wzrost za
interesowania wartością grun

tów budowlanych. Podjęcie re
montu zabytku paradoksalnie
staje się dla niego zagroże
niem, bowiem głównym dąże
niem inwestora jest osiągnię
cie komercyjnych celów, dla
których gotów jest poświęcić
historyczne wartości obiektu.
Przykładem tego może być ka
mienica Pawłowiczów przy ul.
Mokotowskiej, którą nowy wła
ściciel usiłował rozebrać. Na
skutek społecznych protestów
odstąpił jednak od wcześniej
szych planów i częściowo zre
konstruował budynek. Aby
promować nieliczne pozytyw
ne postawy inwestorów, zorga
nizowano wspólnie ze Stowa
rzyszeniem
Konserwatorów
Zabytków spotkanie pod ha
słem „Nie bój się zabytków",
na którym przedstawiono wyni
ki prowadzonej z ogromną pie
czołowitością restauracji za
bytkowej willi „Versal” w Skoli
mowie.
Korzystając z narzędzia
ochrony dziedzictwa, jakim jest
rejestr zabytków, Oddział wy
stępował o wpisanie do rejestru
m.in.: otoczenia pałacyku „Za
groda” w Brwinowie, Wojsko
wego Sanatorium w Otwocku,
Pałacu Kultury i Nauki oraz wy
posażenia Sali Kongresowej.
Na wniosek władz miasta spo
rządzono dla poszczególnych
gmin Warszawy spis obiektów
objętych ochroną konserwator
ską. Oddział bierze też udział

POLSKA OCHRONA ZABYTKÓW

siążka pod tym tytułem, napisana przez Bohdana Rymaszewskie
nienia sanacji i rewaloryzacji miejskich zespołów zabytkowych, ochro
go, ukazała się w 2005 r. nakładem warszawskiego Wydawnictwa
na budownictwa i sztuki ludowej oraz zabytków techniki, a także Usta
Naukowego „Scholar”. To dawno oczekiwane kompendium wiedzy na
wa o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 1962 r. Na końcu publikacji
temat restauracji i konserwacji architektury zabytkowej
autor opisał m.in. problematykę ochrony konserwatorskiej
oraz ochrony naszego dziedzictwa kulturowego - choć
zabytków sakralnych, zabytkowych zespołów zieleni
zdaniem autora nie wyczerpuje całej problematyki - stano
i cmentarzy, zawarł tu również przemyślenia na temat
BOHDAN RYMAfaEWSKI...
wi bogaty wybór tematów ujętych w siedmiu rozdziałach.
POLSKA * przyszłości ochrony zabytków w Polsce.
Na wstępie poznajemy genezę ochrony zabytków w Pol
Książka ilustrowana jest ponad dwustu zdjęciami za
sce, począwszy od działalności starożytników w Pierwszej
OCHRONA A równo najbardziej reprezentatywnych, jak i mniej znanych
Rzeczypospolitej, poprzez ochronę zabytków w czasach
obiektów zabytkowych w Polsce. Treść wzbogacona zo
ZABYTKÓW
stała rozbudowanymi przypisami, indeksem nazwisk
zaborów i pierwszej wojny światowej. W kolejnych rozdzia
łach opisane zostały regulacje prawne opieki nad zabytka
i krótkim streszczeniem w języku angielskim. Publikację
mi oraz teoria i praktyka ochrony zabytków w okresie mię
można nabyć za pośrednictwem Księgarni Naukowej RE
dzywojennym. Następne części książki poświęcono losom
SURSA (00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
62, tel./fax 0-22 828-18-16, e-mail: info@resursa.com.pl,
zabytków w Polsce w okresie drugiej wojny światowej
www.resursa.com.pl). (ek)
i w latach 1945-2003; poruszone tu zostały m.in. zagad
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w tworzeniu ogólnych i cząstkowych
planów zagospodarowania, studiów
uwarunkowań i kierunków zagospo
darowania oraz planów adaptacji re
montowanych obiektów. Formułuje
wnioski do tego typu dokumentów
i przekazuje je odnośnym urzędom
i inwestorom. Zdarzato się, niestety,
że material do zaopiniowania otrzy
mywał Oddział zbyt późno i zgłoszo
ne uwagi nie mogły być rozpatrywa
ne. Byty przypadki pozorowania lub
lekceważenia konsultacji społecznej
zarówno
przez
przedstawicieli
władz, jak też przez inwestorów.
Oddział organizuje lub współor
ganizuje dyskusje, sesje i konferen
cje prasowe, poświęcone rozbudo
wywanym i rewitalizowanym pla
com i ulicom Warszawy, projektom
nowych tras planowanych w zabyt
kowych częściach miasta oraz re
montowanym i przebudowywanym
budynkom. Starał się też uczestni
czyć w gremiach opiniodawczych,
np. brał udział w organizowaniu
społecznych komitetów opieki nad
zabytkami Starego i Nowego Mia
sta, współpracuje z Biurem Polityki
Lokalnej w zakresie realizacji
uproszczonego programu rewitali
zacji Warszawy, powołał Radę Sto
warzyszeń m.st. Warszawy.
Z inicjatywy Oddziału powstały
Kota TOnZ, zajmujące się konkret
nym terenem lub jednorodną grupą
zabytków. Obecnie pracują kota
w Brwinowie, w Grodzisku, w Małej
Wsi i w Milanówku. Wielu członków
Oddziału aktywnie uczestniczy
w pracach Społecznego Komitetu
Ochrony Zabytków Cmentarza
Ewangelicko-Augsburskiego w War
szawie przy ZG TOnZ.
Nie sposób mówić o dokona
niach Oddziału, nie wspominając
ludzi, którzy ochronie zabytków po
święcają swoje umiejętności, wie
dzę, czas i serce. Zarząd Główny
w uznaniu zasług niektórych osób
z Oddziału przyznał im tytuł Hono
rowego Członka TOnZ. Są to: Eu
geniusz Ajewski, Jacek Cydzik, An
na Czapska, Janusz Durko, Woj
ciech Fijałkowski, Jerzy Kowalczyk,
Marek Kwiatkowski, Andrzej Mi
chałowski, Witold Straus. Wielu
członków zostało odznaczonych
srebrnymi i złotymi odznakami „Za
Opiekę nad Zabytkami”.
W 2000 r. Oddział otrzymał Na
grodę Miasta Stołecznego Warsza
wy za całokształt działalności na
rzecz ochrony dziedzictwa.

Regina Madej-Janiszek
Przepraszamy p. Aleksandra Jankowskiego,
autora książki Średniowieczne malarstwo
s'cienne na Śląsku u progu reformacji (zob.
wyżej Klub Prenumeratorów) za błędne po
danie jego imienia w nr. 5, 2006, s. 25.

KLUB PRENUMERATORÓW
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego
miesięcznika są oczywiste:
• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma
•rabat w wysokości 10% na wszystkie wydawnictwa książkowe
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
(na podstawie numeru Karty Prenumeratora, którą przesyłamy Prenumeratorom
z pierwszym zamówionym numerem miesięcznika)
• dla szkót i bibliotek gratisowe roczniki 2003 i 2004 „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".
Kolejna atrakcja: dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami
i muzeami każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym
Prenumeratorom książki oraz płyty CD o tematyce związanej z profilem
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".

W tym miesiącu nagrody otrzymują:
/ Ewa Sadowska z Lublina - Wileńska architektura sakralna doby baroku. Dewastacja i restauracja,
fotografie Kęstutis Stośkus, Wyd. Herder-lnstitut Marburg, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2005

/ Urszula Kocik z Tarnowa - Wawel narodowi przywrócony. Odzyskanie zamku i jego odnowa 19051939, katalog wystawy, Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, Kraków 2005
/ Andrzej Nowak z Żabna - Aleksander Jankowski, Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku
u progu reformacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005

/ Antoni Kiraga z Nowej Soli - Stanisław Kostka Michalczuk, Piotr M. Stępień, Tadeusz M. Trajdos,
Zamek Dunajec w Niedzicy, Wyd. Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Muzeum-Zespół Zamkowy
w Niedzicy, Niedzica 2006
/ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kędzierzynie Koźlu - O zabytkach. Opieka, ochrona,
konserwacja, Oficyna Wydawnicza Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

PRENUMERATA

prowadzomi jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-460 War
szawa, ul. Agrykoli 1, BPH SA Warszawa nr 02 1060
0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy doko
nywać na blankietach przekazów pocztowych i ban
kowy-ch. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym
miesiącu; cena numeru 6 zł za 1 egz., cena prenume
raty opłaconej na cały 2006 r. - 72 zł. Prenumerata
zagraniczna jest o 150% droższa. Archiwalne numery
z lat 2000-2004 w cenie 1,50 zł za 1 egz. dostępne są
w siedzibie wydawcy. Wszelkie informacje można
uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26, 0-22 621-62-41
w. 252 (e-mail: zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we
wszystkich urzędach pocztowych oraz przez listono
szy od mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie
dostęp do urzędów pocztowych jest utrudniony.
Urzędy pocztowe właściwe dla miejsca zamieszkania
lub siedziby prenumeratora oraz listonosze przyjmu
ją przedpłaty w terminach: do 30 listopada na okres
od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego na
okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca,
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce
zamieszkania prenumeratora przyjmują przedpłaty
do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnie
niem okresów przedpłat podanych wyżej.
Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobie
rania dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełnia
nia blankietów wpłat. Zaprenumerowane egzempla
rze są doręczane do miejsca zamieszkania prenume
ratora lub jego siedziby. Prenumeratę można zama
wiać również za pośrednictwem stron internetowych
(www.poczta.lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwar
tał 2006 r. przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” moż
na nabywać w Warszawie m.in. w Księgarni Nauko
wej im. Bolesława Prusa (ul. Krakowskie Przedmie
ście 7), „Księgarni Zamkowej” (Plac Zamkowy 4),
Centrum Taniej Książki w Hali „Na Koszykach”,
w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Agrykoli
1), w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na
terenie całego kraju.

Reszel
Wśród ogromnych zniszczeń, które podczas drugiej wojny światowej do
tknęły wiele miast i miasteczek Warmii i Mazur, zabytkowy Reszel, szczę
śliwie, prawie ich unikną). Straty wojenne oceniano w nim na około 30%.
Przetrwała struktura urbanistyczna i główne obiekty zabytkowe - zamek bi
skupów warmińskich z XIV w., gotycki kościół farny, późnobarokowy ko
ściół św. Krzyża, dawne kolegium jezuitów, klasycystyczny ratusz, średnio
wieczne mosty i pozostałości murów obronnych. Ten stosunkowo dobrze
zachowany zespół zabytkowy został jednak w okresie powojennym w wie
lu miejscach naruszony przez niewłaściwe użytkowanie budynków oraz
brak bieżącej konserwacji, co doprowadziło do rozbiórki i wyburzeń niektó
rych obiektów oraz fragmentów zabudowy. Mimo pewnych strat, to, co po
zostało, oraz bardzo malownicze położenie miasta w bezpośrednim są
siedztwie doliny rzeki Cyny i niedaleko sanktuarium pielgrzymkowego
Świętej Lipki sprawia, że Reszel stanowi wielką atrakcję turystyczną.
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Reszel, budynek ratusza
Fragment ul. St. Wyspiańskiego, w głębi kościół farny
Kamienica (Rynek 5), zaadaptowana na galerię
Zamek od strony południowo-zachodniej
Fasada kościoła św. Krzyża
(zdjęcia: Stanisław Grzelachowski)

