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NA OKŁADCE:
Socrealistyczny ideał piękna łączył w sobie w zaskakujący 
sposób tradycję klasyczną z wymogami nowej ideologii. Na
wet personifikacje sztuk pięknych i dziedzin nauki na war
szawskim PKiN musiały charakteryzować się tężyzną fizycz- 
nq (zob. artykuł na s. 3). Crzehdmwski)



Od redakcji

wych i, o zgrozo, na tablicy umieszczonej na za
bytku, eksponowanym obecnie w pobliżu Zamku Kró
lewskiego w Warszawie - zob. fot.) z marmuru 
chęcińskiego, lecz z czerwonego 
zlepieńca, wydobywanego od setek lat w jed
nym z kamieniołomów na potudniowo-zachodnim 
stoku Czerwonej Góry w pobliżu Chęcin. Dla upa
miętnienia faktu, że właśnie stamtąd pochodził mo
nolit przeznaczony na wykonanie z niego trzonu Ko
lumny Zygmunta, charakterystyczna skala otrzyma- 
zygmuntowskiego, a sam kamieniołom -
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la regionalną nazwę zlepieńca
Zygmuntówka. Zlepieniec ten swoje zabarwienie zawdzięcza spoiwu zawierającemu do
mieszkę intensywnie czerwonej terra rossy, podczas gdy same otoczaki są przeważnie sza
re. Stosując terminologię używaną przez geologów, należy on do skal osadowych dolnego 
cechsztynu i z całą pewnością nie ma nic wspólnego z marmurami chęcińskimi. Te bowiem 
- chociaż także nie mogą być zaliczone do prawdziwych marmurów (tj. skat metamorficz
nych) - są po prostu okruchami występujących w okolicy żyt kalcytowych (wykrystalizowa
nego węglanu wapnia), tyle że wielobarwnymi i niezwykle efektownymi po oszlifowaniu, ale 
łatwo wietrzejącymi i kruchymi. Eksploatowano je już w XIII w., m.in. w kamieniołomie na Gó
rze Zelejowej, a współcześnie w tomikach na zboczu niewielkiego wzniesienia Rzepka ko
lo Chęcin. Używane są do wyrobu pamiątkowej galanterii oraz w zdobnictwie architektonicz
nym, we wnętrzach budynków. Nic więc dziwnego, że trzonu Kolumny Zygmunta, mające
go utrzymać ciężki, wysoki na 2,75 m brązowy posąg, wykonać z nich w żaden sposób nie 
było można. Toteż nie wdając się już w dalsze dyskusje terminologiczne, dobrze byłoby nie 
tylko poprawić ów napis na tabliczce, ale także gdzie tylko można, także w Polskim Radio, 
rozgłaszać, że najstarszy człon Kolumny Zygmunta wykonany został ze zlepieńca 
zygmuntowskiego. Na tym przecież polega popularyzacja wiedzy o zabytkach - 
nasze najważniejsze zadanie.

A co w numerze? Artykułem, który powinien, jak się wydaje, wzbudzić duże zaintereso
wanie jest tekst omawiający architektoniczną wizję odbudowywanej ze zniszczeń wojen
nych Warszawy, z ilustracjami Jana Knothego („Marzenie o idealnym mieście - Warszawa 
socrealistyczna", s. 3). Skoro bowiem temat socrealizmu (dyskutowany także w kontekście 
uznawania bądź nieuznawania budowanych w tym stylu obiektów za zabytkowe) staje się 
coraz modniejszy i - czy tego chcemy, czy nie - coraz częściej wkracza w nasze codzien
ne życie, dobrze byłoby przede wszystkim zorientować się, jakie byty założenia urbanistycz
ne i architektoniczne warszawskiego socrealizmu. Warto także polecić artykuły, które przy
gotowaliśmy pod kątem trzech głównych tematów w obchodzonych w tym miesiącu w Pol
sce Europejskich Dniach Dziedzictwa - „ Tradycje społeczności lokalnych", „Różnorodność 
kulturowa w regionach" i „Śladami wielkich twórców kultury". Pozostałe artykuły też są inte
resujące. Miłej lektury!
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leśli wakacyjne konkursy miałyby przynieść komuś jeszcze, poza zwycięzcą odbierają- 
I cym od organizatorów zapowiedzianą nagrodę, jakieś wymierne, np. edukacyjne korzy- 

ści - to autorzy zagadki ogłoszonej w upalny poranek 28 lipca br. w „Magazynie Tury
stycznym" na falach I Programu Polskiego Radia z szansy tej nie skorzystali. Na początek, 
nie mając znikąd dobrej podpowiedzi, błędnie sformułowali pytanie: „ W pobliżu jakiej miej
scowości w Górach Świętokrzyskich wydobyto w XVII w. blok skalny zlepieńca, zwanego po
tocznie marmurem, z którego wykonany został pierwszy trzon Kolumny Zygmunta?”. Odpo
wiedź radiosłuchacza: „Chodzi o Chęciny” była co prawda oczekiwaną, prawidłową odpo
wiedzią w konkursie, ale błędu zawartego w pytaniu nie wyjaśniła. Do tego wypowiedziane 
po chwili przez osobę prowadzącą konkurs pełne zachwytu stwierdzenie: „ Tak, oczywiście, 
ChęcinyI Ma pan rację. Tę najstarszą kolumnę wykonano z «marmuru chęcińskiego”" - 
jeszcze ten błąd pogłębiło. Jedyne zaś co w tej sytuacji można byłoby powiedzieć wszyst
kim na pocieszenie - to chyba tylko to, że jest to błąd niezwykle trudny do wyplenienia. O co 
chodzi?

Najstarszy trzon Kolumny Zygmunta - liczący tak samo jak ten dzisiejszy, już trzeci z ko
lei, 8,5 m długości - nie został wykonany, jak często się przyjmuje (nawet w pracach nauko-

zrealizowano w ramach Programu
Operacyjnego Promocja Czytelnictwa 

ogłoszonego przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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W 200. rocznicę bitwy o Pułtusk, 
w wyniku której wojska napoleoń
skie zmusiły do kapitulacji Rosjan 
i doprowadziły do podpisania 
w 1807 r. pokoju w Tylży, zorga
nizowane zostało 9 lipca br. 
w Pułtusku wielkie widowisko ba
talistyczne - rekonstrukcja wyda
rzeń z 1806 r. Dzień wcześniej, 
8 lipca, w Warszawie odbyła się 
defilada obrazująca symboliczne 
opuszczenie stolicy przez okupa
cyjne wojska rosyjskie, ustępują
ce pod naporem armii francu
skiej. Otwarta też została w Te
atrze Wielkim wystawa „Napole
on w Warszawie”, prezentująca 
imponujący zbiór napoleoników, 
nigdzie dotąd niewystawianych 
poza Rosją. Organizatorami wi
dowiska i wystawy byty: Funda
cja „Imperium Historii”, Mazo
wieckie Centrum Kultury i Sztuki 
oraz Projekt „Austerlitz”.

Po kilkuletnich perypetiach wła
dze Warszawy podpisały umowę 
na odbudowę Pałacu Saskiego 
na pl. Piłsudskiego. Budowla ma 
zostać odtworzona w kształcie 
sprzed 1939 r„ czyli z czasów, 
kiedy mieściła się tu siedziba 
Sztabu Głównego Wojska Pol
skiego. Przed podjęciem prac 
budowlanych teren placu, 
a szczególnie okolice Grobu Nie
znanego Żołnierza poddane zo
staną badaniom archeologicz
nym. Archeolodzy spodziewają 
się m.in. odkopać w tym miejscu 
fragmenty fundamentów pałacu 
Morsztynów z początku XVIII w. 
Według przyjętego harmonogra
mu prac zakończenie odbudowy 
Pałacu Saskiego ma nastąpić la
tem 2009 r. W odtworzonym 
gmachu mają mieć swoje siedzi
by m.in. Instytut Myśli Jana Paw
ła II i Muzeum Historii Polski.

Na Pomorzu oraz Warmii i Mazu
rach przetrwało do naszych cza
sów około 300 wiejskich świątyń 
gotyckich. Powstały one w cza
sach, kiedy ziemie te należały do 
państwa krzyżackiego. Ponad sto 
z nich pozostało w stanie niezmie
nionym przez 700 lat. Tajemnica 
znakomitej kondycji drewnianych 
elementów konstrukcyjnych tkwi 
w doskonałości rzemiosła ówcze
snych cieśli. Najstarszy z przeba
danych kościołów znajduje się 
w Papowie Toruńskim. Datę jego 
powstania określa się na 1297 r. 
Kościół ten, podobnie jak więk

szość pozostałych, zbudowany jest 
z cegły. Odrębną, niewielką grupę 
stanowią gotyckie kościoły sza- 
chulcowe, charakterystyczne dla 
terenu Żuław. Wszystkie te świąty
nie gotyckie znajdujące się na pół
nocnych terenach Polski pod 
względem rangi można porównać 
z drewnianymi kościołami Małopol
ski i Podkarpacia, które w 2003 r. 
zostały wpisane na Listę Światowe
go Dziedzictwa UNESCO.

Rezerwatowi archeologicznemu 
w Biskupinie grozi powstanie 
w sąsiedztwie parku plastiko
wych dinozaurów - miałby być 
zlokalizowany przy osiedlu kultu
ry łużyckiej sprzed 2700 lat. Bi
skupiński rezerwat kandyduje 
w 2005 r. do prestiżowej świato
wej nagrody muzealnej Europa 
Nostra. Na pewno jej nie otrzy
ma, jeśli w sąsiedztwie utworzony 
zostanie park dinozaurów. Miej- 
my nadzieję, że Ministerstwo Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz władze samorządowe nie 
dopuszczą do realizacji tak kon
trowersyjnego pomysłu.

W Lodzi rewitalizacja historycz
nych budynków pofabrycznych 
staje się coraz bardziej popular
na. Największym, jak dotychczas, 
przedsięwzięciem jest kompleks 
handlowo-ustugowo-kulturalny „Ma
nufaktura", który powstał na tere
nie dziewiętnastowiecznej fabryki 
Izraela Poznańskiego przy ul. 
Ogrodowej. Odnowiono jedena
ście zabytkowych budynków, na 
rewitalizację czeka jeszcze jeden, 
w którym ma być umieszczone 
Muzeum Sztuki. W dawnej przę
dzalni Scheiblera oraz byłych Za
kładach Przemysłu Wełnianego 
przy ul. 9 Maja przewiduje się 
utworzenie miejsc usługowo-han
dlowych. Z kolei w dawnej Fabry
ce Motorów Henryka Wegnera, 
wybudowanej w 1920 r., powstało 
Centrum Biurowo-Konferencyjne 
„Faktoria”, a w odremontowanych 
fabrykach Karola Scheiblera 
i dawnych zakładach „Uniontek- 
su" przy ul. Tymienieckiego zało
żyło swoją siedzibę Międzynaro
dowe Centrum Sztuki w Lodzi. Waż
nym przedsięwzięciem w działa
niach na rzecz umieszczania 
w obiektach poprzemystowych no
wych funkcji jest również założe
nie przez amerykańskiego reży
sera Davida Lyncha oraz Andrze
ja Walczaka i Marka Żydowicza 
Fundacji Sztuki Świata, której ce
lem jest utworzenie w budynku 
hali maszyn na terenie nieczynnej 
elektrociepłowni przy ul. Targowej 
Centrum Kulturalno-Wystawienni- 
czego oraz studia filmowego Da
vida Lyncha.

W Gdańsku powstało pierwsze 
w Polsce Muzeum Bursztynu. 
Zlokalizowane zostało w histo
rycznych murach dawnej, głów
nej bramy miejskiej - Przedbra- 
mia ul. Długiej. Na sale wystawo
we zaadaptowano wszystkie kon
dygnacje Wieży Więziennej. 
W jednej z sal przyziemia prezen
towane są przykłady gdańskiego 
bursztynnictwa „złotego okresu”. 
Na pierwszym piętrze znajduje 
się szatnia oraz sklep z wydaw
nictwami, na drugim - ekspozy
cja prezentująca bursztyn w przy
rodzie. Trzecie piętro zajmuje wy
stawa poświęcona wykorzystaniu 
bursztynu w sztuce, lecznictwie, 
magii, religii. Na czwartym piętrze 
znajduje się prezentacja autor
skiej kolekcji bursztynu Lucjana 
Myrty, a na piątym - sztuka 
współczesna, w której bursztyn 
jest inspiracją, tematem lub ma
teriałem. Na potrzeby Muzeum 
Bursztynu przystosowana też zo
stała Sala Sądowa Katowni - wy
korzystywana może być na wy
stawy czasowe oraz jako sala 
konferencyjno-edukacyjna.

W Małogoszczy w woj. święto
krzyskim podczas prac budowla
nych przypadkowo wykopano 
naczynie zawierające 400 starych 
monet i ozdób ze srebra. Najstar
sze monety pochodzą z czasów 
cesarza Ottona III (około 1000 r.), 
a najmłodsze z okresu panowa
nia Władysława Łokietka. Wśród 
ozdób dobrze zachowany wisio
rek pochodzi prawdopodobnie 
sprzed X w. Wydobyte przedmio
ty przekazane zostały służbie 
ochrony zabytków.

W Muzeum Kopernika w Toruniu 
utworzona została stała ekspozy
cja „Świat toruńskiego piernika". 
Pokazuje ona wszystko, co doty
czy toruńskich smakołyków - hi
storię od XIV w., recepturę, oby
czaje z nimi związane. Kolekcja 
form składa się z 246 elementów. 
Najstarsze pochodzą z XVII w. 
i przedstawiają m.in. herby Toru
nia i innych miast, scenki humo
rystyczne. Można obejrzeć pra
cownię snycerza oraz eksponaty 
obrazujące istotę dawnego rze
miosła piernikarskiego. Przy oka
zji można też poznać tradycje to
ruńskiego kupiectwa i rzemiosła 
oraz zobaczyć rekonstrukcję kra
nu i pieca.

Warszawskie Muzeum Narodowe 
jako pierwsze w Europie zapre
zentowało starożytne chińskie 
wyroby z brązu. Na wystawie 

„Piękno i rytuał" (czynnej do 12 
października br.) zgromadzono 
60 obiektów, powstałych 1600 lat 
p.n.e. Wszystkie pochodzą ze 
zbiorów Chińskiego Muzeum Na
rodowego w Pekinie, a ich war
tość jest niewyobrażalna. Wśród 
prezentowanych na wystawie wy
robów znajdują się naczynia kul
towe i obrzędowe, instrumenty 
muzyczne, monety, broń. Wśród 
eksponatów zwraca m.in. uwagę 
odlew ludzkiej głowy, który został 
odkryty przez archeologów 
w prowincji Syczuan stosunkowo 
niedawno - 20 lat temu. Znalezio
no wówczas doły ofiarne sprzed 
3 tysięcy lat, w których znajdowa
ły się maski, rzeźby głów ludzkich 
i całych postaci.

W Muzeum Narodowym w Kra
kowie w dniach od 13 lipca do 17 
września br. czynna była wysta
wa „Fin de siecle w Krakowie”. 
Miała na celu przypomnienie at
mosfery tego miasta na przeło
mie XIX i XX w. Trzon wystawy 
stanowiła kolekcja polskiego pla
katu secesyjnego, dotychczas 
nigdy niepokazywana w Polsce 
w całości. Plakaty te projektowa
li m.in. tak wybitni artyści, jak 
Stanisław Wyspiański, Józef Me
hoffer, Wojciech Weiss, Teodor 
Axentowicz. Na wystawie poka
zane również zostały przykłady 
doskonałej rzeźby takich twór
ców, jak Konstanty Laszczka 
i Ludwik Puget, oraz obiekty 
z kolekcji tkanin i rzemiosła arty
stycznego, secesyjne meble, 
szkło i ceramika, wyroby złotni
cze. Świat artystycznej bohemy 
Krakowa przybliżyły druki ulotne 
z kabaretu „Zielony Balonik”, 
grafiki z „Teki Melpomeny", kary
katury, obrazy olejne.

W czerwcu br. w Warszawie od
byt się zjazd rodziny Lindleyów. 
To dzięki ich pradziadowi, an
gielskiemu inżynierowi Williamo
wi Lindleyowi 3 lipca 1886 r. uru
chomiona została w Warszawie 
sieć wodociągów i kanalizacji. 
Projekt Williama Lindleya zreali
zował jego najstarszy syn - Wil
liam Heerlein. Warszawska sta
cja filtrów pracuje do dziś i nieza
leżnie od sprawności technicznej 
zwraca uwagę swoją architektu
rą. Kilka lat temu Lindleyowie 
z Anglii, Niemiec i Szwajcarii na
wiązali ze sobą kontakt i posta
nowili podjąć próbę organizowa
nia rodzinnych zjazdów - pierw
szy odbył się trzy lata temu 
w Darmstadt, teraz w Warszawie 
byt drugi, za trzy lata planują 
spotkać się w czeskiej Pradze, 
gdzie też jest Lindleyowska sieć 
kanalizacyjna.
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Chociaż socrealizm nie zagościł na długo w polskiej architekturze 
(lata 1949-1956), to pozostawił po sobie niemało 

bardzo charakterystycznych budynków. Część z nich, jak choćby 
pięćdziesięcioletni Pałac Kultury i Nauki, wywołuje na tyle silne emocje, 
że niektórzy domagają się ich rozbiórki. Argumenty „za” lub „przeciw” 
bywają rozmaite - estetyczne, funkcjonalne czy wreszcie historyczne. 
Rozpatrując je, warto poznać socrealizm od strony myśli i mentalności 

w architekturze.

Marzenie o idealnym mieście
- Warszawa socrealistyczna

z-S KRZYSZTOF MORDYŃSKI

■—x^^ocrealizm w Polsce został oficjalnie ogłoszony przez
J 1 Bolesława Bieruta 3 lipca 1949 r. na Konferencji 

Warszawskiej PZPR podczas referatu „Sześcioletni 
plan odbudowy Warszawy”. Później wydano album ze zdję
ciami i rysunkami ilustrującymi ważniejsze zdania referatu 
(Bolesław Bierut, Sześcioletni plan odbudowy Warszawy, 
Warszawa 1950). Znajdziemy tam plany nowej Warszawy, 
stanowiące wizję wzorcowego miasta socrealistycznego. Pla
ny te tylko częściowo udało się zrealizować.

To nie miało być to samo miasto - przekonywali twór
cy socrealizmu - ta nieszczęśliwa przedwojenna Warszawa. 
Nieszczęśliwa, bo nieskrojona według jednego, wszech
ogarniającego planu. Nieszczęśliwa, bo zbudowana z myślą 
o zysku każdego właściciela kamienicy „wyzyskiwacza 

i spekulanta”. Nieszczęśliwa, bo podzielona na części gor
sze i lepsze. Nieszczęśliwa, bo... brzydka.

To miała być Warszawa marzeń, miasto, do którego naj
lepszych i najpiękniejszych części miał wbiec uciskany do tej 
pory lud. Miasto zharmonizowane, o szerokich ulicach, 
wielkich placach, pełne światła i zieleni, miasto szczęśliwych 
ludzi, mieszkających w budynkach, z których każdy miał 
wyglądać jak pałac. Architekci odbudowujący Warszawę 
stanęli przed zadaniem, którego pozazdrościłby im każdy in
ny kolega po fachu. To oni mieli nadać kształt najważniej
szemu miastu w Polsce, wykroić całkiem nowy, idealny 
plan, zapełnić je budynkami o niespotykanej dotychczas tre
ści i formie. Odpowiedzialność twórców nowej stolicy była 
tym większa, że Warszawa nie miała być miastem samym dla 
siebie. Miała to być stolica państwa socjalistycznego, która 
„promieniując i oddzialywując na cały kraj przyspieszy 

1. Zdjęcie przedwojennej
ul. Marszałkowskiej
(wg Warszawa 1945-1948, 
Warszawa 1948).
Oto „pstrokaty
i kosmopolityczny obraz miasta 
kapitalistycznego"
- tak komunistyczne kierownictwo 
oceniało wygląd przedwojennej 
Warszawy. Obiecywało zbudować 
nowe miasto i nadać mu
„właściwy sens” i „właściwe piękno”.
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i uwielokrotni twórczy wysiłek budownictwa socjalistyczne
go w najodleglejszych i najbardziej zaniedbanych dzielnicach 
i zakątkach” - mówił Bierut.

Cele zakreślono na wielką skalę i wszystko, co stało im 
na przeszkodzie, powinno być unicestwione - walka klas 
miała znaleźć swoje odbicie także w architekturze. Radziec
ki architekt Michał Capenko, dzieląc się w 1950 r. na ła
mach „Stolicy” doświadczeniami Związku Radzieckiego, 
przestrzegał: „Rozwój architektury socjalistycznego reali
zmu nie był procesem pokojowym, lecz odbywał się w nie
ustannej i konsekwentnej walce, zmierzającej do całkowite
go wyrzucenia przeżytków formalistycznej burżuazyjnej ar
chitektury. Walka o socjalistyczny realizm [...] stanowi rdzeń 
radzieckiej estetyki” (M. Capenko, Realizm socjalistyczny. 
Metoda budownictwa radzieckiego, „Stolica”, nr 20, 1950, 
s. 4). Walka odbywała się na dwóch podstawowych „fron
tach”: pierwszym była funkcja nowego budownictwa, dru
gim jego estetyka. Socrealizm miał być bowiem socjalistycz
ny w treści i narodowy w formie. Jak pisał Capenko „Me
toda socjalistycznego realizmu w architekturze określa się 
przede wszystkim tym, że ujawnia ona i rozwija narodowe 
pierwiastki sztuki, w jej wyższym socjalistycznym wyrazie, 
przyczynia się do powstania realistycznych dzieł architektu
ry, odpowiadających wysokiej kulturze i technice socjali
zmu, potrzebom materialnego i duchowego rozwoju naro
du” (M. Capenko, ibidem).

Warszawa przedwojenna w opinii zwolenników dyktatu
ry proletariatu była zlepkiem nieszczęść. Robotnicy często 
mieszkali w bardzo złych warunkach sanitarnych. Nie wszę
dzie docierały udogodnienia cywilizacji: prąd, kanalizacja, 
dobre drogi. W centralnych dzielnicach biedniejsza ludność 
zajmowała najwyższe piętra lub sutereny dziewiętnasto
wiecznych kamienic, z oknami na pozbawione światła, za
mknięte z czterech stron podwórka. W przeciwieństwie do 
biednych, bogaci mieli mieszkania od frontu, na pierwszym 
piętrze, z wielkimi oknami i bieżącą wodą. Winą za ten stan 
rzeczy obciążono kapitalizm. Właściciele czynszówek, budu
jąc nowe, dążyli przecież nie do szczęścia i wygody zamiesz
kujących tam ludzi, ale do jak największych zysków. To zaś 
powodowało jak najściślejszą zabudowę działek, bez zieleni 
i bez odniesienia do generalnego planu miasta. Z takim sta
nem rzeczy zamierzano walczyć.

W ramach tej walki o szczytne cele powiększono po 
1945 r. hitlerowskie zniszczenia, rozbierając wiele zacho
wanych budynków, nieraz o wielkiej wartości. Zniszczenie 
zabytkowych kamienic nie było efektem ubocznym reali
zowania nowych inwestycji - było częścią nowego ładu, 
bez którego planowana przebudowa nie miałaby sensu. 
W ten sposób znikły eklektyczne, secesyjne i międzywojen
ne kamienice wzdłuż głównych ulic miasta. Dokonano te
go całkowicie świadomie, gdyż był to jeden z priorytetów 
socrealizmu. „Nowa Warszawa nie może być powtórzeniem

2. Socrealistyczna wizja ul. Marszałkowskiej, róg Chmielnej (1950 r.) nigdy nie doczekała się realizacji. Dopiero w latach 
siedemdziesiątych XX w. wybudowano Domy Towarowe „Sawa”, „Wars” i „Junior”.
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3. Wizja pl. Zbawiciela (1950 r.). Fontanna i kolumnada dookoła placu robi wrażenie, ale po dokładnym przyjrzeniu się 
rysunkowi można zauważyć niepraktyczność tej wizji - ul. Marszałkowska ma tylko jedno pasmo, nieobecny jest także 
ruch tramwajowy. Zwraca też uwagę brak wież kościoła Najświętszego Zbawiciela.

dawnej, nie może być poprawionym jedynie powtórzeniem 
przedwojennego zbiorowiska prywatnych interesów kapita
listycznego społeczeństwa” - przekonywał Bierut.

Nowa Warszawa miała być socjalistyczna w treści, „urze
czywistniać ideę stalinowskiej troski o człowieka”. Co się za 
tym kryło? Planowano stworzyć nowe, socjalistyczne społe
czeństwo, to dla niego budowano to miasto. Takie społe
czeństwo miało swoje potrzeby. Architektura miała za zada
nie spełniać je w sposób realistyczny - miała się do nich do
pasować. Nazwa realizm socjalistyczny nie odnosiła się bo
wiem tylko do realizmu jako zaprzeczenia abstrakcji i ideali
zmu, ale także do realnego, tzn. rzeczywistego planowania.

Należało z przedwojennego chaosu wykuć nową War
szawę. Stolica miała zyskać wygodny układ komunikacyj
ny, pełniący ponadto określone funkcje społeczne. „Będą 
to arterie tętniące pełnią bogatego wielobarwnego życia, 
miejsce wielkich masowych zebrań i manifestacji w dniach 
uroczystych i ważnych dla całego społeczeństwa. Tutaj sku
piać się będzie życie społeczne i kulturalne nie tylko stolicy, 
ale i całego kraju” - mówił Bierut.

W centrum, obok osiedli, zaplanowano zakłady pracy 
i fabryki. Dymiące kominy na miejscu dawnych burżuazyj- 
nych kamienic miały być widomym znakiem postępu i de
mokratyzacji życia. „Program zabudowy [...] nowych osiedli 

mieszkaniowych nie ograniczy się do dostarczenia samych 
mieszkań, lecz obejmuje wyposażenia tych terenów w urzą
dzenia socjalne dla zaspokojenia materialnych i kulturalnych 
potrzeb mieszkańców osiedli, [które] [...] zapewnią nie tylko 
wygodę mieszkańcom, lecz stanowić będą zarazem uzupeł
nienie oddzielonych mieszkań”. Nowe socjalistyczne społe
czeństwo miało zrezygnować z indywidualizmu, w tym rów
nież w bardziej intymnych sferach życia. Owo „uzupełnienie 
oddzielonych mieszkań” w skrajnych wypadkach polegało 
na budowaniu mieszkań bez kuchni - człowiek socjalistycz
ny powinien jadać w publicznej stołówce. Mały metraż 
mieszkań - to nie tylko konieczność trudnych czasów. Socja
listycznemu człowiekowi wystarczy w domu sypialnia i ubi
kacja. Inne potrzeby może realizować w domach kultury, 
stojących na każdym osiedlu, czy w dominującym nad mia
stem Centralnym Domu Kultury (PKiN).

Publicyści popadli w euforię. Feliks Weber w „Stolicy” 
w 1950 r. pisał: „Dziś' place w mieście nie mają ceny, nie 
ma też spekulacji placów, a o gęstości zabudowy decydują 
wyłącznie względy społeczne i urbanistyczne” (Feliks We
ber, Osiedle mieszkaniowe Muranów, „Stolica”, nr 23, 
1950, s. 6). Możliwości, które nagle stanęły otworem 
przed urbanistami, mogły rzeczywiście przyprawić o za
wrót głowy.
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A jak rozwinąć i ujawnić narodowe pierwiastki sztuki 
w jej „wyższym, socjalistycznym wyrazie”? Radzieckie dys
kusje o sztuce i kanonach piękna zakończyły się wnio
skiem, że jedyną zgodną z filozofią marksistowską formą 
przekazu jest realizm. W architekturze oznaczało to potę
pienie burżuazyjnego „kosmopolityzmu i pstrokactwa”, 
czyli eklektyzmu i secesji oraz abstrakcji, czyli konstrukty
wizmu. Ten ostatni kierunek był szczególnie groźny, gdyż, 
jak ostrzega! na łamach „Stolicy” w 1950 r. Jan Minorski, 
„uniemożliwiał wykorzystanie doświadczenia architektury 
radzieckiej, a równocześnie odrywał współczesną architek
turę od narodowej gleby. Przez to konstruktywizm udowad
niał, że jest on niebezpiecznym narzędziem imperializmu 
anglosaskiego w dziedzinie kultury” (J. Minorski, O współ
czesnej polskiej twórczości architektonicznej, „Stolica”, nr 36, 
1950, s. 9). Estetyka socrealizmu w Polsce oparła się głów
nie na doświadczeniach radzieckich i poszukiwaniach 
„narodowej swoistości”. Pozbawiona abstrakcyjnych form 
architektura miała być łatwiejsza w odbiorze dla klasy ro
botniczej, która nie gustowała w zawiłych formach.

W czasach przedwojennych piękno bogatej architektu
ry przeznaczone było tylko dla wybranych. Teraz socre
alizm pragnął dać robotnikom miasto-palac. Przestronne 
arterie i place komponowano w założenia, przewyższające 
rozmachem osie królewskie. Architektura musiała być mo

numentalna, by podkreślać potęgę socjalizmu i onieśmielać 
patrzących. Dlatego wiele potężnych bloków otrzymało 
detale wzorowane na klasycyzmie: olbrzymie pilastry, ba
lustrady, tarasy, balkony, wyraźny wieńczący gzyms. Po
szukiwania narodowej formy wzbogaciły budowle detala
mi czerpanymi z renesansu: arkadami, attykami, podcie
niami, dekoracją rysunkową fasad czy kasetonami. Bez tru
du odnajdziemy większość tych elementów w sztandaro
wej inwestycji tamtych czasów: Marszałkowskiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej (MDM). Miasto miały upiększać liczne 
fontanny, niebosiężne kandelabry, kolumnady. Do wnę
trza osiedli-palaców prowadziły monumentalne bramy - 
bramy do szczęśliwego świata, jak choćby ta, ponad kinem 
„Muranów”. Olbrzymie, jednolite bloki, bogato udekoro
wane detalami, miały ciągnąć się wzdłuż całej Marszał
kowskiej. Nad przecznicami znowu zaplanowano bramy. 
Kolorystyka pozostawała w różnych odcieniach szarości, 
czasem ożywiana przestrzenią nieotynkowanych cegieł.

Monotonię miały rozbijać „mocne punkty”, akcentują
ce ważniejsze place i zakończenie ulic. Planowano ustawić 
pomniki, obeliski i, rzecz jasna, wysokościowce. Na pla
nach widać taki wysokościowiec na końcu Puławskiej 
w pobliżu pl. Unii Lubelskiej. Zrealizowane zostały mniej
sze: przy Chałubińskiego i Kruczej. Zabudowa ul. Kruczej, 
przeznaczona głównie pod ministerstwa i biurowce, okaza-

4. Widok na pl. Unii Lubelskiej (wizja z 1950 r.). Plac znajduje się w głębi, dalej widać al. Szucha. Po lewej stronie zwraca 
uwagę socrealistyczny wysokościowiec, który nie został zrealizowany, w 1962 r. wybudowano tu „Supersam”.
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5 Wizja pl. Grzybowskiego (1950 r.). Między pi. Grzybowskim a ul. Marszałkowską planowano wybudować rodzaj 
czworokątnego rynku z budynkiem PASTY, udającym renesansowy ratusz; interesująca i dramatyczna historia PASTY 
zostałaby przekreślona. W tle widać kopułę kościoła ewangelickiego na pl. Małachowskiego i wieże kościoła św. Krzyża.

ta się zbyt monotonna: „schematy, nadmierne stosowanie 
podziału elewacji w kwadraty i prostokąty zagraża centrum 
Warszawy niebezpieczeństwem zbytniego zubożenia i mo
notonii” - skarżył się w tym samym artykule w „Stolicy” 
Minorski. W związku z tym przy wznoszeniu kolejnych 
budynków wzbogacono fasady neorokokowymi obramie
niami okien, co w masie szarej, ciężkiej bryły budynku wy
gląda dość groteskowo.

Nie wszystkie próby poszukiwania „narodowej swoj- 
skości” musiały kończyć się niepowodzeniem. Czasem 
dziełom socrealizmu udawało się uzyskać pewną spójność 
z zabytkami. Budynek zamykający ul. Długą (między Arse
nałem i Pałacem pod Czterema Wiatrami) i narożna ka
mienica naprzeciw kościoła św. Krzyża - to obiekty socre
alistyczne, które choć w porównaniu z resztą zabudowy 
wyglądają dość mało finezyjnie, to jednak nie psują całości.

Socrealizm nie został poddany oficjalnej krytyce, ale 
pierwsze zgrzyty nadeszły jeszcze przed końcem planu sze
ścioletniego. Upadek był tym bardziej dotkliwy, że marze
nia wyniosły architektów wysoko ponad jakikolwiek racjo
nalny poziom oczekiwań. Mogli zrobić wszystko, nie byli 
spętani szczupłością działek budowlanych, nie musieli li
czyć się z kosztami - chcieli zbudować szczęśliwy świat dla 
łudzi, którzy ledwo przeżyli wojenny koszmar. Nie wy
szło... dlaczego?

U podstaw załamania się socrealizmu leżała przyczyna 
zasadnicza: architektura została skrojona na „socjalistycz
ne społeczeństwo”, które nigdy nie istniało. Miała być re-

6. Wizja gmachu Pałacu Kultury i Nauki (1950 r.). 
Zrealizowany został w 1955 r. smuklejszy, ale bardziej 
rozległy projekt architektów radzieckich pod 
przewodnictwem Lwa Rudniewa. Według wspomnień 
Sigalina, to polscy architekci wymogli wysokość budynku, 
czemu Rudniew był przeciwny.

alna, ale realne oznaczało w tym czasie to, co zgodne 
z propagandą partii. Partia zaś nie dostosowywała swojej 
polityki do społeczeństwa, to społeczeństwo miało się 
zmienić zgodnie z jej oczekiwaniami. Tak samo było z ar
chitekturą.
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7. Plac Konstytucji i okalająca go Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa ukazują najistotniejsze założenia socrealizmu. 
Rozległy plac wraz z szeroką ul. Marszałkowską miał służyć do defilad i manifestacji, a monumentalne bloki-pałace, 
ozdobione propagandowymi mozaikami i płaskorzeźbami, były przeznaczone dla klasy robotniczej.

(ilustracje: 1-6-wg Bolesław Bierut, „Sześcioletni plan odbudowy Warszawy", Warszawa 1950, fot. 7 - Stanisław Grzelachowski)

Zbudowano ogromne place, gdyż miały wypełniać je 
manifestacje - życie nie składa się jednak z samych manife
stacji. Zbudowano tarasy, loggie, arkady, które ziały pustką. 
Robotniczy mieszkańcy nie potrzebowali na co dzień do
mów kultury. Oni szukali sklepów, przedszkoli, usług. Do
magali się w domach suszarni, wózkami, pralni. Pragnęli 
w architekturze uśmiechu, a nie monumentalizmu. Społe
czeństwo nie dorosło do planu sześcioletniego...

Rekordowa kubatura budynków, zamiast powiększać 
mieszkania, ginęła w ogromnych holach, rozdętych klat
kach schodowych, loggiach. Pojawiły się zarzuty, że archi
tekci stawiają wzdłuż głównych ulic bloki-parawany, nie 
zajmują się odbudową miasta jako całości. Po przejściu 
przez bramę niejednego z socrealistycznych budynków 
okaże się, że kryje się za nim urwana przedwojenna zabu
dowa, nijak łącząca się z zewnętrzną skorupką.

Nie zdały egzaminu także założenia estetyczne. Domino
wała monotonność, bryły bez finezji. Osiemdziesiąt procent 
budynków długo czekało na fasady, gdyż te były zbyt drogie 
w realizacji. Tam, gdzie ukończono wszystkie ozdoby, pojawi
ły się wątpliwości natury historyczno-estetycznej: czym właści
wie różnił się socrealizm od eklektyzmu - poza skalą? W 1953 r. 
Józef Sigalin skierował te gorzkie słowa do innych architek
tów: „Należy stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że zrealizo
wana architektura tych trzech lat nie odpowiada zrealizowanej 
socjalistycznej treści budynków, zespołów, ulic, placów. Forma 
pozostała w tyle za treścią” (J. Sigalin, Warszawa 1944-1980.

Z archiwum architekta, t. 2, Warszawa 1986, s. 478). Zaczęto 
zauważać, że budynki-pałace imitują coś, czym nie są.

Z socrealizmu wycofano się po cichu. Zdano sobie 
sprawę, że w budynkach nie znalazły „wyrazu socjalistycz
ne cechy zachodzących w nich procesów życiowych”, ani 
procesy życiowe nie były idealnie socjalistyczne. Mimo 
niezadowolenia społeczeństwa głośno wypowiadanego na 
ulicy, w autobusach, w taksówkach, ten styl miał też duże 
zalety w oczach architektów pokolenia bloków z wielkiej 
płyty. „Wam o coś chodziło”, „Architektura była wówczas 
sztuką” - mówili ludzie, których zawód ograniczył się do 
powielania gotowych schematów.

Pozostaliśmy w Warszawie z socrealizmem, który zaj
muje dużą część głównych arterii. Obudowana jest nim 
Marszałkowska, Krucza, Aleje Jerozolimskie, Grójecka, al. 
„Solidarności”. Nad miastem góruje Pałac Kultury i Nauki. 
Czy należy usunąć te budowle? Pamiętajmy, że są one 
świadectwem, i to bardzo wymownym, swoich czasów. 
W płaskorzeźbach okolic pi. Konstytucji zawarta jest ide
ologia komunizmu, w niepraktycznych rozwiązaniach - 
niefunkcjonalność całego systemu, w jednostajnych blo
kach - jego stosunek do indywidualności, w rozpadających 
się dziś tandetnych dzielnicach-palacach - powierzchow
ność i fałsz. Tak jak inne dawne budowle opowiadają nam 
o przeszłości. To też są zabytki.

Krzysztof Mordyński
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Nazwisko Jana Witkiewicza znaleźć można w każdym 
towaSśtwa kompendium najlepszych dzieł architektury polskiej, 
N PRZESZŁOŚCI* 4' bowiem byt on znakomitym, twórczym i oryginalnym architektem.

* Nazwisko architekta w publikacjach powojennych występuje w dwuczłonowych for
mach: „Jan Koszczyc-Witkiewicz" i „Jan Witkiewicz-Koszczyc". Przyjmujemy formę drugą, 
ponieważ architekt ten tak się podpisywał na projektach i dokumentach. 

Obszerna monografia pióra Marty Leśniakowskiej
pt. Jan Koszczyc-Witkiewicz (1881-1958) i budowanie w jego czasach (Warszawa 1998)*  

zawiera katalog jego imponujących dokonań. Wiele też o nim mówiono na 
ubiegłorocznej sesji naukowej w Nałęczowie, zorganizowanej przez tamtejsze Muzeum 

Stefana Żeromskiego z okazji 100-lecia siedziby, tj. Chaty Żeromskiego, pierwszego 
samodzielnego dzieła Jana Witkiewicza. Ale mimo to, że sam o sobie pisał:

„z temperamentu jestem architektem”, to jednak i usposobienie, i okoliczności życia 
sprawiły, że nie mniej niż architektem był konserwatorem, a do tego prawdziwym 

społecznikiem. I takim go sportretowat Stefan Żeromski w Nawracaniu Judasza, jako 
Ryszarda Nienaskiego, młodego inteligenta, pragnącego naprawiać niedoskonały 

porządek społeczny zastanego świata.

Jan Witkiewicz-Koszczyc
sylwetka wielkiego społecznika

1. Jan Witkiewicz w 1957 r.

EWA MOCKAŁŁO

/o naprawiania świata mło- 
Ł- Sdy Witkiewicz zabrał się bar
dzo konkretnie, odpokutowawszy 
w carskich więzieniach swoje zaintere
sowania polityczne. Porzucił politykę 
i zajął się pracą społeczną, która peł
niona przez całe życie z wielkim zaan
gażowaniem i odpowiedzialnością, 
przebiegała w dwóch zasadniczych, 
nieraz przenikających się nurtach: dy- 
daktyczno-oświatowym i konserwa
torskim.

Pracę oświatową rozpoczął w Na
łęczowie we współdziałaniu ze Stefa
nem Żeromskim i miejscową inteligen
cją. Najpierw na prośbę Żeromskiego, 
jeszcze będąc w areszcie, zaprojektował ochronkę dla ubo
gich dzieci w Nałęczowie. Potem ją wybudował, a następ
nie, już z żoną, prowadził. Zorganizował też tajne naucza

nie dzieci wiejskich i rzemieślników, 
a potem działał w ramach Towarzystwa 
Oświatowego „Światło”. Założył i pro
wadził szkoły zawodowe: w 1916 r. 
w Mińsku Litewskim (gdzie przez trzy 
lata przebywał jako internowany) 
i w 1918, już w wolnej Polsce, Szkołę 
Rzemiosł Budowlanych w Nałęczowie, 
którą w 1919 r. przeniósł do Kazimierza 
nad Wisłą. Tu prowadził ją częściowo 
z własnych funduszy, a o żywność dla 
wychowanków starał się poprzez Że
romskiego w szwajcarskim Czerwonym 
Krzyżu. W 1922 r. przekazał tę szkołę 
Sejmikowi Powiatowemu w Puławach, 
ale nadal czynnie uczestniczył w jej 
funkcjonowaniu, projektował dla niej 
nowe budynki, angażował uczniów do 
prac konserwatorskich.

Drugi, rozległy nurt społecznego - z czasem także za
wodowego - zaangażowania Witkiewicza, stanowi dzia
łalność na rzecz ratowania zabytków i związany jest
przede wszystkim z Towarzystwem Opieki nad Zabytka
mi Przeszłości, do którego wstąpił w 1907 r. Pierwszy 
ślad jego członkostwa - to adnotacja o wpłaceniu 1 rubla 
składki za 1908 r. w zachowanych do dzisiaj drukowa-

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2006



2. Jan Witkiewicz z żoną i córką w Nałęczowie, 1932 r.

Kariera wielkiego konserwatora zabytków, zwieńczo
na po drugiej wojnie światowej najwyższymi godnościami 
i funkcjami administracyjnymi w tej dziedzinie, właśnie 
w Towarzystwie miała swój piękny początek, bowiem nie 
sama bierna do nich przynależność była celem Jana Wit
kiewicza, ale przede wszystkim wierność przyjętym przez 
TOnZP zasadom. Chciał służyć swoją wiedzą, umiejętno
ściami, zapałem i w ramach Towarzystwa robił to przez 
kilkadziesiąt lat, podejmując się ambitnych i nowator
skich zadań konserwatorskich. W przytoczonym już tu 
wspomnieniu pisał: „Towarzystwo rozwijało swą działal
ność niezwykle intensywnie, gromadząc zbiory, fotografie, 
pomiary, urządzając wystawy i wydając ich rozumowe ka
talogi, które stanowiły pewnego rodzaju popularne pod
ręczniki dla zwiedzającej publiczności, kształtując poglądy 
i utrwalając wiedzę o kulturze narodowej. Towarzystwo 
rozważało oraz rozstrzygało kolegialnie na posiedzeniach 
i wyjazdach w teren Wydziału Konserwatorskiego zagad
nienia konserwacji, odbudowy i rekonstrukcji obiektów 
zabytkowych. Na tych zebraniach i komisjach poszczegól
ni członkowie referowali powierzone sobie prace. Ponie
waż Wydział składał się z naukowców, historyków sztuki 
i kultury, architektów, malarzy, rzeźbiarzy, poszczególne 
zagadnienia były rozpatrywane wszechstronnie. Toczyła 
się często bardzo gorąca wymiana zdań, ostra wzajemna 
krytyka; bezinteresowna, szczera, fachowa i ideowa”. I do
dał: „Działalność Towarzystwa opierała się całkowicie na 
ofiarności społeczeństwa, a wszyscy członkowie pracowali 
bezinteresownie”.

W 1911 r. Jan Witkiewicz został członkiem Wydzia
łu Architektonicznego (przemienionego w następnym 
roku na Wydział Konserwatorski) Towarzystwa w ze
spole osób znanych dzisiaj z historii architektury, żeby 
wymienić tylko Józefa Dziekońskiego, Władysława 
Marconiego, Kazimierza Skórewicza, Oskara Sosnow
skiego czy Stefana Szyllera. W tymże 1911 r. rozpoczął 
pierwszą swoją realizację konserwatorską, tzw. wieżę 
ariańską w Wojciechowie pod Nałęczowem. Zarząd 
TOnZP zamierzał ten murowany, piętnastowieczny, 
opuszczony obiekt, otrzymany w darze na własność, 
adaptować na sklep wiejski i mieszkanie dzierżawcy. 
Uzyskany dochód miał pokryć koszty konserwacji 
i obiekt udałoby się uratować „od niszczenia przez tych, 
którzy niezamieszkane mury uważają za cegłę do wzię
cia” - odnotowano w Sprawozdaniu za rok 1910. Prace 
z ramienia TOnZP firmował arch. Kazimierz Skórewicz 
i jego nazwiskiem jako „jeneralnego kierownika robót re
stauracyjnych” podpisane są sprawozdania z Wojciecho
wa, ale było to dzieło Witkiewicza, na co rękopiśmien
ny dowód w postaci dwóch zeszycików znajduje się 
w Muzeum Żeromskiego w Nałęczowie. Zawierają one 
dokładny opis historyczny i techniczny wieży oraz prac 
przy niej wykonanych przez Witkiewicza. Spisał to 
w 1913 r. na prośbę Żeromskiego, który w Nawracaniu 
Judasza dane te, niewiele retuszując, zacytował.

Musiał być Kazimierz Skórewicz zadowolony z doko
nań początkującego konserwatora w Wojciechowie, sko
ro w 1912 r. na zebraniu Zarządu TOnZP, po przedłoże
niu alarmującego raportu o „chylącym się do upadku sta-
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nych sprawozdaniach TOnZP. Jan Witkiewicz należał do 
wielu organizacji społecznych i zawodowych. Wydaje się 
jednak, że jego życiowe pasje najpełniej realizowały się 
w ramach TOnZP, tu też odnalazł środowisko, z którym 
się identyfikował. Należy pamiętać, że organizacja ta mia
ła bardzo wysoki prestiż w okresie międzywojennym, by
ła kreatorką najcenniejszych inicjatyw kulturalnych, a jej 
działalność dawała impuls do powoływania instytucji, 
które inicjatywy te kontynuowały. Stąd wyszły sformuło
wane zasady konserwatorstwa polskiego, wypracowane 
na zjazdach w 1909 i 1911 r. (jeszcze nielegalnych), a po
stulaty wysunięte na ogólnopolskim zjeździe konserwato
rów, zorganizowanym przez TOnZP w 1927 r., stały się 
podstawą kompleksowego programu ochrony polskich 
zabytków.

We wspomnieniu pomieszczonym w 1950 r. w czaso
piśmie „Ziemia” tak pisał Witkiewicz o Towarzystwie: 
„TOnZP miało na celu: al szerzyć wśród społeczeństwa 
polskiego zamiłowanie i poszanowanie zabytków przeszło
ści, które w jakikolwiek sposób są związane z kulturą 
i przeszłością Polski; b/ zabezpieczać od zagłady i niszcze
nia wszelkie zabytki znajdujące się na ziemiach polskich; 
d rozwijać i popularyzować wśród społeczeństwa wiedzę 
o kulturze, nauce i sztuce polskiej lat ubiegłych. Zatem 
TOnZP było ^społeczną opieką» nad zabytkami naszej kul
tury narodowej”.



3. Wieża ariańska w Wojciechowie koto Nałęczowa - akwarela Adama 
Lerue z albumu inwentaryzacji zabytków w Królestwie Polskim 
Kazimierza Stronczyńskiego, 1852-1853 lĄlbum Lubelskie,
t. VI, tabl. 26; w zbiorach Gabinetu Rycin BUW)
4.5. Wieża ariańska w Wojciechowie - rysunek wykonany 
przez Jana Witkiewicza, 1914 r. (4) i obecny widok wieży (5)

nie zabytków kazimierzowskich, a zwłaszcza kamienicy re
nesansowej przy ul. Senatorskiej, spichrzów i zamku kró
lewskiego” uchwalono „zwrócić się do p. J. Witkiewicza 
o zajęcie się akcyją ratunkową”. Akcja została podjęta. 
W Kalendarium działalności konserwatorskiej J. Witkiewi- 
cza-Koszczyca, opracowanym przez Mieczysława Kurząt- 
kowskiego, wymieniony jest remont i adaptacja kamieni
cy Pod św. Krzysztofem w latach 1912-1913 (Konserwa
tor i zabytek. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Na
ukowej w Toruniu, 1988, Warszawa 1991, s. 177). Prace 
te okazały się nadaremne, bo w 1914 r. cofające się woj
ska carskie podpaliły kazimierski rynek i część ul. Sena
torskiej.

Po wojennej przerwie wrócił Witkiewicz do zadań 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Tu osiedlił się, ponie
waż Ministerstwo Sztuki i Kultury powierzyło mu kiero
wanie odbudową miasteczka, udzielając zarazem upraw
nień władzy konserwatorskiej. A trzeba pamiętać, że or
ganizujące się niepodległe państwo polskie natychmiast 
powołało państwową służbę konserwatorską, a jednym 
z pierwszych aktów prawnych był Dekret Rady Regencyj
nej „O opiece nad zabytkami sztuki i kultury”, wydany 
w 1918 r. Ustanowione zasady działania w tym zakresie 
wcześniej zostały sformułowane w TOnZP. Także kadra 
specjalistów wywodziła się z Towarzystwa, które stało się
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6. Kolegiata w Tumie pod Łęczycą, 
widok obecny
7. Pałac Bielińskich w Otwocku 
Wielkim; obecnie mieści się
tu oddział Muzeum Narodowego 
w Warszawie

(zdjęcia: 2 - Jerzy Szandomirski, 
5, 6, 7- Bożenna Kędzierzawska;

1, 2 - z archiwum rodzinnego
Henryki i Jerzego Szandomirskich,

3-zarchiwum redakcji,
4-ze zbiorów Muzeum Żeromskiego 

w Nałęczowie)

naturalnym zapleczem, a jednocześnie aktywnym, spo
łecznym dopełnieniem urzędowej działalności w dziedzi
nie ochrony zabytków; pierwszym generalnym konserwa
torem został działacz TOnZP - Jarosław Wojciechowski.

Konserwatorem Kazimierza Dolnego był Jan Witkie
wicz zaledwie przez rok, zrzekł się tej funkcji z przyczyn 
nieustalonych. Mimo wielu zajęć - dużo projektował, 
prowadził swoją Szkołę Rzemiosł Budowlanych - nadal, 
jako aktywny członek TOnZP, kierował odbudową ka
mienic Pod św. Krzysztofem i Celejowskiej, a także do
prowadził do odtworzenia latarni kopuły nad Kaplicą 
Królewską przy kazimierskiej farze. Paradoksalnie stwier
dzić można, że Witkiewicz nie tylko ratował w Kazimie
rzu zabytki, ale je niejako dla nas tworzył, jak np. jedną 
z dwóch zadaszonych studni drewnianych na rynku, 
wzniesionych według jego projektu w 1915 r.; tej usytu
owanej centralnie na osiemnastowiecznych akwarelach 
Vogla dopatrzyć się nie sposób. Liczne, zaprojektowane 
przez niego budynki odbieramy dzisiaj jako historyczną 
zabudowę Kazimierza.

W 1925 r. Witkiewicz opuszcza Lubelszczyznę, choć 
nie traci z nią kontaktu, opiekując się spuścizną po Że
romskim i jego rodziną w Nałęczowie. Następne dzie
sięciolecie upływa mu na intensywnej pracy i zawodo
wej, i społecznej. W Warszawie odnosi sukcesy: buduje 
Wyższą Szkołę Handlową, bardzo dużo projektuje i wy
stawia, otrzymuje jedną z równorzędnych nagród za 
projekt Świątyni Opatrzności (w pierwszym konkursie 
w 1930 r.). W TOnZP podejmuje się różnych funkcji: 
jest przewodniczącym Wydziału Konserwatorskiego 
w latach 1932-1935, a od 1933 do 1939 r. - członkiem 
Zarządu obok m.in. Mariana Lalewicza, Juliusza Sta
rzyńskiego, Oskara Sosnowskiego. Na lata jego organi
zacyjnej aktywności w TOnZP przypada niebywale cen
na inicjatywa inwentaryzacji zabytków - pomiarowo- 
-architektonicznej i fotograficznej. Ogromny, nieoce

niony dorobek tej akcji zaowocował 18 tysiącami klisz 
fotograficznych, które w 1936 r. zostały przekazane do 
powstałego wtedy Centralnego Biura Inwentaryzacji 
Zabytków, a następnie, po różnych kolejach losu, prze
szły po wojnie do Instytutu Propagandy Sztuki (obecnie 
znajdują się w Instytucie Sztuki PAN). W zakresie dzia
łań konserwatorskich zajmuje się w tym czasie Witkie
wicz zabezpieczaniem konstrukcji w kościołach w Lą
dzie nad Wartą, w Kościelnej Wsi koło Radziejowa na 
Kujawach, w Belsku koło Grójca, ale przede wszystkim 
w kolegiacie w Tumie pod Łęczycą.

W okresie drugiej wojny światowej działający w pod
ziemiu członkowie TOnZP, z profesorami Stanisławem 
Lorentzem i Janem Zachwatowiczem na czele, nie tylko 
uratowali wiele najcenniejszych zbiorów i dokumentów, 
o czym powszechnie wiadomo, ale też wykonali ogromną 
pracę koncepcyjną, dzięki której w dniu zakończenia dru
giej wojny światowej można było powołać instytucje nie
zbędne do podjęcia zadań o niespotykanej skali, jakie 
w 1945 r. stanęły przed ochroną polskich zabytków. 
Profesor Jan Zachwatowicz, zostawszy generalnym kon
serwatorem zabytków, niezwłocznie zaangażował do 
współpracy Jana Witkiewicza, powierzając mu kontrolę 
nad przebiegiem prac konserwatorskich w różnych mia
stach; z czasem został Witkiewicz naczelnikiem Wydziału 
Zabytków Nieruchomych w Ministerstwie Kultury.

Kolejne 13 lat - to wytężona praca w naczelnych or
ganach państwowej służby konserwatorskiej. Dziełem Ja
na Witkiewicza jest organizacja państwowych pracowni 
konserwatorskich z czasem przekształconych w przedsię
biorstwo PKZ, do którego zadań należało rozpoznawa
nie potrzeb ratowniczych i typowanie obiektów do za
bezpieczeń, projektowanie, czynności inwestorskie, nad
zór techniczny i konserwatorski. Jak wszelka administra
cja powojenna, także działalność w sferze ratowania za
bytków była całkowicie scentralizowana. Wszystkie pro-
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jekty prac przy zabytkach architektury musiały być za
opiniowane przez ministerstwo, a ściślej przez Główną 
Komisję Konserwatorską. Jej posiedzenia odbywały się 
co tydzień, a przewodniczył jej najczęściej właśnie Wit
kiewicz. Uczestnicy tych posiedzeń zaświadczają, że była 
to prawdziwa i na najwyższym poziomie szkoła dla mło
dych adeptów zawodu. „Jego opinie, umotywowania, 
przestrogi i konkluzje, bardzo wyważone, pozbawione ko
niunkturalizmu, a konsekwentnie wynikające z wyznawa
nych pryncypiów, przesycone wielkim doświadczeniem 
osobistym, odbierane były jako autorytatywna wykładnia 
zasad ochrony zabytków” - pisze M. Kurzątkowski (ibidem, 
s. 174). Własne, znaczące dokonanie konserwatorskie 
z tych czasów - to, oprócz gruntownych i długotrwałych 
prac przy kolegiacie w Tumie, odbudowa pałacu Bieliń
skich w Otwocku Wielkim. Zaniedbania właścicieli 
w okresie międzywojennym doprowadziły tę wielkiej 
urody barokową budowlę niemal do stanu ruiny. Witkie
wicz nie tylko uratował pałac od zagłady, lecz uczynił go 
zdatnym do użytku, przy pełnym zachowaniu wartości 
plastycznych wnętrza i elewacji budynku. Zespół uzupeł
nił dwoma harmonizującymi budynkami, wzniesionymi 
na dawnych fundamentach.

W nawale pracy po wojnie, będąc niemłodym już 
człowiekiem, nie rezygnował Witkiewicz z aktywności 
społecznej. Nie było możliwe reaktywowanie TOnZP, 
choć w 1949 r. Stowarzyszenie Architektów Polskich 
i Stowarzyszenie Historyków Sztuki powołały w tym 
celu trzyosobową komisję z Witkiewiczem na czele, ale 
starania spełzły na niczym. Wobec tego Jan Witkiewicz 
wraz z grupą działaczy TOnZP, jak Stanisław Herbst, 
Gerard Ciołek, Kazimierz Saski, Jan Zachwatowicz, 
Lech Niemojewski, Jerzy Remer i inni, zaangażował się 
do pracy w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym, 
równie jak TOnZP starej organizacji, o nieco odmien
nych jednak celach, i w jej ramach stworzył Wydział 

Społecznej Opieki nad Zabytkami, którego został prze
wodniczącym; w chwili połączenia się Polskiego Towa
rzystwa Tatrzańskiego z PTK został wiceprzewodniczą
cym PTTK w Warszawie. Przyświecała mu sprawdzona 
w działalności TOnZP idea celowości i znaczenia ze
spolonej pracy społecznej dla zachowania ciągłości kul
tury polskiej. Jego zdaniem każdy zabytek powinien 
mieć swojego społecznego opiekuna. Przez wiele lat ar
mia członków i działaczy PTTK starała się spełniać to 
zadanie. Reaktywować TOnZP nie udało się nigdy, ale 
w 1974 r. można już było powołać organizację-konty- 
nuatorkę - Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, które
go członkowie-założyciele rekrutowali się z przedwo
jennych szeregów, ale Witkiewicza wśród nich już nie 
było...

Jan Witkiewicz był jednym z tych, którzy 100 lat temu 
zbudowali fundamenty polskiej ochrony zabytków. Sam 
siebie nazywał „konserwatorem-projektantem”. A tak 
o nim mówił inny znakomity architekt i konserwator, 
prof. Jan Zachwatowicz: „Witkiewicz swoją osobą, pracą 
i całym życiem dal przykład pełnego architekta, który ro
zumie swoją pracę twórczą jako pracę społeczną i który ma 
poczucie pełnego związania ze swym narodem, z czego 
płynie głęboka miłość do pomników jego kultury i dążenie 
do otoczenia ich troskliwą opieką”.

Na koniec, przy okazji przypomnienia tej znakomitej 
postaci, całkiem współczesna refleksja: dawno temu, za 
czasów TOnZP praca społeczna miała wysoki prestiż. 
Zajmowali się nią ludzie światli, niejednokrotnie majętni, 
ale i ci, którzy dysponowali tylko wiedzą i ofiarnością. 
Budziło to szacunek i zaufanie. Obecnie ludzie majętni 
nie mają czasu, a ci tylko wykształceni borykają się z bra
kiem autorytetu. W procesach społecznych najlepsze na
wet zjawiska nie podlegają konserwacji, niestety...

Ewa Mockałio

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2006 13



Niezwykły zabytek - stodoła z 1300 r., będąca pozostałością 
klasztornego folwarku należącego do cysterskiego opactwa Beaulieu 

w Oxfordshire (Anglia), jest znakomitym przykładem gotyckiego ciesielstwa, 
a zarazem dowodem zamożności klasztoru. W Polsce nie mamy podobnej rangi 

tego rodzaju zabytków, ale zabudowania gospodarcze w Zadybiu Starym, 
Mordach, Cieleśnicy czy w Kuflewie są na tyle interesującym świadectwem 

polskiej sztuki ciesielskiej, że należałoby zrobić wszystko, 
by uchronić je przed całkowitym zniszczeniem.

Bolesna konfrontacja
MARIA KANIEWSKA

todoła z folwarku Coxwell swoją sławę zawdzię- 
-*  lezą głównie angielskiemu malarzowi, pisarzowi 
S \ poecie Williamowi Morrisowi, który w 1871 r. 

zamieszkał w pobliskim Kelmscott. Wszystkim swoim go
ściom pokazywał tę stodołę, twierdząc, że jest „niezrów
nana w swoim dostojeństwie, piękna jak katedra”. Trud
no nie przyznać mu racji, bowiem budowla ta, zachowa
na do dziś w doskonałym stanie, zachwyca nie tylko ge
nialnymi rozwiązaniami ciesielskimi, ale również piękną 
sylwetką, przypominającą istotnie obiekt sakralny.

Początki gospodarowania zakonu cystersów na tej zie
mi datują się od 1203 r., kiedy to król Jan podarował im 
królewskie dobra w Faringdon. Wprawdzie opactwo 
przeniosło się wkrótce do Beaulieu w New Forest, ale Fa
ringdon i położone w pobliżu folwarki (m.in. Coxwell) 
pozostały ważną częścią jego majątku. Coxwell znajdo
wało się na obrzeżu wszystkich posiadłości opactwa, dość 
daleko od części centralnej dóbr - Wykę. Z kompleksu 
zabudowań dworskich w Coxwell przetrwała do naszych 
czasów stodoła, której rozmiary sugerują, że mogła być 
używana do przechowywania różnych produktów i towa
rów, nie tylko zboża.

Mnisi cysterscy sprawnie zarządzali folwarkiem. Za
chowane księgi rachunkowe z lat 1269-1270 pozwalają 
poznać strukturę gospodarki opactwa. Dość wspomnieć, 
że w ciągu jednego tylko roku w miejscowej mleczarni 
wyprodukowano 4 tony sera i 6 ton masła. Oprócz upra
wy zboża (głównie pszenicy, owsa i żyta) hodowano 
owce, krowy, konie i trzodę chlewną, a także pszczoły. 
Liczba pracujących zakonników nie jest znana, ale wiado
mo, że w Coxwell było około 15 wynajętych służących.

Okres powstania stodoły przypada na początek XIV w. 
Miejsce wybrane pod jej budowę jest jednym z niewielu 
na tym terenie, gdzie tuż pod powierzchnią ziemi znajdu
ją się złoża kamienia. Aby wykorzystać zarys położenia te
go złoża, zastosowano nietypową dla tego rodzaju budyn

ków oś, mianowicie biegnącą z północy na południe, za
miast występującej najczęściej wschód - zachód. Ściany 
wzniesione są z grubo ciosanego kamienia, pochodzącego 
z pobliskiego Cotswold, wzmocnione przez przypory 
z kamiennych ciosów. Dach kryty jest dachówką z łupka, 
również pochodzącego z Cotswold. Budowla ma 
43,94 m długości, 11,63 m szerokości i aż 15,8 m wyso
kości, a powierzchnia wynosi 511 m2.

W przeciwieństwie do wielu ogromnych średniowiecz
nych stodół, które mają dwoje drzwi, tu była tylko jedna 
para głównych wrót oraz wielki zachodni ganek od strony 
podwórza i mniejszy wschodni od strony drogi. Drzwi 
w ścianie szczytowej, na końcu stodoły, pochodzą z XVIII w. 
Prawdopodobnie zostały zbudowane dla ułatwienia wjaz
du większych furgonów (i związanych z tym większych ła
dunków), które pojawiły się wraz z udoskonaleniem kon
strukcji koła. Nad drzwiami wschodniego ganku znajduje 
się gołębnik, zaś zachodni zachował pozostałości oryginal
nego strychu (fragmenty ściany obitej deskami), do które
go można się było dostać po schodach przez boczne drzwi. 
Było to pomieszczenie dla zakonnika, który zarządzał sto
dołą (gumiennego). Z tego miejsca można było nadzoro
wać zarówno plony wwożone do stodoły, jak i wymłóco- 
ne ziarno opuszczające stodołę. Dach nad gankiem jest mi
niaturową wersją górnej kondygnacji głównej. To podda
sze zostało prawdopodobnie rozebrane w XVIII w., kiedy 
zachodnie drzwi zamurowano, a ganek przekształcono 
w stajnię. W 1962 r. usunięto te dodatki, pozostawiając 
fragmenty oryginalnej okładziny z desek.

Aby podtrzymać dach tak rozległej powierzchni, stodo
ła ma konstrukcję składającą się z nawy głównej i dwóch 
naw bocznych. Główny ciężar spoczywa na dwóch rzędach 
wysmukłych dębowych słupów, których konstrukcja była 
tak doskonale przemyślana, że po 700 latach nieprzerwane
go obciążenia żaden z nich nie zmienił swego pierwotnego 
położenia. Słupy te spoczywają na kamiennych cokołach 
o wysokości około 2 m, które miały prawdopodobnie chro
nić je przed ocieraniem się i niszczeniem przez furmanki

14 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2006



1.2. Stodoła z folwarku Coxwell (1)1 fragment jej wnętrza (2)

Losy tej niezwykłej stodoły nasu
wają porównania z polskimi obiektami 
tego typu. Nasze budynki gospodarcze 
nie mogą wprawdzie równać się ze 
sławną budowlą z Coxwell ani pod 
względem wieku, ani rozmiarów, mo
glibyśmy jednak również poszczycić 
się niezwykłymi rozwiązaniami archi
tektonicznymi, gdyby... Tu właśnie, 
niestety, nie mamy powodów do du
my, bowiem tego rodzaju nasze zabyt
ki - to przeważnie smutne ruiny, od 
dawna opuszczone i zdewastowane.

Dziewiętnastowieczny zespół pała- 
cowo-parkowy w Zadybiu Starym 
(pow. rycki), należący niegdyś do ro
dziny Piaskowskich, przejęła po woj
nie spółdzielnia produkcyjna, wkrótce

zaś - PGR Żelechów. W starannie wyremontowanym 
i ogrodzonym pałacu mieści się obecnie szkoła, natomiast 
zabudowania gospodarcze, wyeksploatowane do maksi
mum przez niedawnych użytkowników, popadają w ru
inę, mimo swoich niewątpliwych walorów: imponujących 
rozmiarów, niebanalnej architektury i malowniczego po
łożenia w podworskim parku, w którym zachowało się 
jeszcze osiem pomnikowych jesionów i wiązów.

Murowana stodoła z dachem naczółkowym w Zady
biu Starym wzniesiona została w czwartej ćwierci XIX w. 
z cegły i kamieni. Niegdyś pokryta była gontem, dziś 
przez dziury w pokryciu eternitowym prześwituje słońce. 
Obszerne wnętrze stodoły - jej powierzchnia wynosi 
1168 mi 2, czyli przeszło dwukrotnie więcej niż stodoły 
w Coxwell! - przypomina pod wieloma względami an
gielski zabytek, ale dziurawy dach nie wróży jej tak 
świetnej kariery. Konstrukcja dachu wspiera się tu rów
nież na dwóch rzędach słupów po siedem w rzędzie. 
Więźba dachowa jest krokwiowo-stolcowa z zastrzałami, 
spięta jętkami. Potężne dwuskrzydłowe wrota umiesz
czone są na obydwu osiach budynku. W latach sześćdzie
siątych XX w. stan stodoły oceniony był jako bardzo do
bry, w dziewięćdziesiątych - dobry, obecnie wymaga 
wielu napraw, zwłaszcza dachu, mimo to jednak ze 
wszystkich budynków gospodarczych ona właśnie pre
zentuje się najlepiej.

i poruszających się tam ludzi. Cokoły zwieńczone są dębo
wymi podkładkami położonymi poprzecznie, tak by wilgoć 
z kamienia nie przenikała do struktury słupa.

Dzięki rozwiązaniom ciesielskim zastosowanym przy 
konstrukcji dachu niewiele budowli w Anglii może się 
równać ze stodołą w Coxwell, zarówno pod względem jej 
wielkości, jak i mistrzowskiego zamysłu jej twórcy.

Wiadomo obecnie, że stodoła została zbudowana oko
ło roku 1300. Świadczą o tym m.in. kroksztyny podtrzy
mujące filary ścienne, które mają kształt łodzi z poziomą 
stępką, charakterystyczne dla wczesnych konstrukcji an
gielskich. Liczne próbki, pobrane w latach sześćdziesią
tych XX w. do datowania dendrologicznego, pozwalają 
ustalić datę budowy na lata 1300-1310.

Prawdopodobnie od XV w. folwark, który stanowił 
nadal własność opactwa Beaulieu, był dzierżawiony przez 
farmerów. Świadczy o tym nagrobek Williama Morysa 
z 1509 r. z napisem: „sumtyme fermer of Cokyswell”, 
znajdujący się w miejscowym kościele. W XVIII w. stodo
ła stała się własnością rodziny Pleydell-Bouverie i częścią 
majątku Coleshill. W XIX w. dokonano wielu napraw, 
m.in. wzmocniono belki przez obicie ich deskami z mięk
kiego drewna. Zachowano wszystkie oryginalne filary. 
W 1956 r. E. E. Cook, który kupił budynek 11 lat wcze
śniej, zapisał go w testamencie Narodowemu Funduszowi 
na rzecz Renowacji Zabytków (National Trust). W latach 
1961-1962 rozebrano dach i ułożono łupek na nowo, za
chowując oryginalne dachówki. Zastosowano również 
środki ochronne, zabezpieczające drewno przed drewno- 
jadami.

Budowla uchodzi za najpiękniejszą z zachowanych 
średniowiecznych stodół w Anglii i jedną z najbardziej 
imponujących tego typu w całej Europie. Dziś stoi samot
nie na wypielęgnowanym trawniku. Architektura bocz
nych ganków stodoły, zwieńczonych dwuspadowym da
chem i prowadzących do nich drzwi, przypomina o jej 
klasztornej proweniencji. Hulający wewnątrz wiatr po
zwala uzmysłowić sobie ogrom tej budowli, dziś bezuży
tecznej, ale majestatycznej i pięknej.
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3. Zadybie Stare - stodoła
4. Pozostałości stajni w Kuflewie

(zdjęcia: Maria Kaniewska)

Obszerna obora (669 m2), również murowana z cegły 
i kamienia, lecz otynkowana, wzniesiona została w drugiej 
połowie XIX w. Konstrukcja wspiera się aż na 13 parach słu
pów, podtrzymujących belki podciągowe, na których leżą 
belki stropowe. Poddasze służyło niegdyś za skład siana. Za
chowały się jeszcze półokrągłe drzwi, przez które można się 
było dostać za pomocą drabiny. Już w latach dziewięćdziesią
tych XX w. budynek był zawilgocony, mimo że jeszcze wy
korzystywano go zgodnie z przeznaczeniem. Mimo dobrego 
stanu więźby dachowej ubytki w dachu groziły pogarszaniem 
się stanu obiektu. Dziś opuszczony pogrąża się w ruinie.

Najciekawszym, unikatowym wręcz obiektem w zespole 
zabudowań gospodarczych w Zadybiu Starym jest budynek 
stajni cugowej, wzniesiony w połowie XIX w. Murowany 
z cegły ceramicznej, tynkowany, kryty dachówką ceramicz
ną. Wgłębny portyk z czterema drewnianymi kolumnami, 
ostrołukowe okna na szczycie, piękne położenie wśród sta
rych lip przy głównej alei, w pobliżu stawu (obecnie na 
wpół wyschniętego i zaśmieconego) sprawia, że budowla 
przypomina dworek. Niestety, zniszczenia dotknęły ją naj
bardziej dotkliwie. Już w latach dziewięćdziesiątych ubie
głego wieku, kiedy stan oceniono jako średni, zalecany był 

remont kapitalny. Dziś do zniszczeń spowodowa
nych zawilgoceniem dołączyły się akty świadomej 
dewastacji.

Najlepiej zachowanym obiektem w tym ze
spole jest budynek najmłodszy, murowana go
rzelnia z 1908 r. Wzniesiona z cegły, osadzona 
jest na fundamencie z kamieni polnych, podob
nie jak obora, stodoła i stajnia. Więźba dachowa 
skonstruowana jest tak samo, jak w pozostałych 
budynkach. Ten potężny obiekt, o powierzchni 
738 m2, składał się z części produkcyjnej i miesz
kalnej oraz wysokiego komina. W części pro
dukcyjnej znajdował się magazyn zbożowy, sala 
aparatowa, ziemniaczarnia i kotłownia, a także 
sala fermentacyjna, drożdżownia i laboratorium. 
Oddzielny murowany budynek, o powierzchni 
180 m2, mieścił magazyn spirytusowy. O wiel
kości produkcji gorzelni świadczą do dziś potęż
ne zbiorniki na spirytus, zachowane w dobrym 
stanie. W latach dziewięćdziesiątych XX w. 
w budynku były instalacje: elektryczna, central
nego ogrzewania i wodno-kanalizacyjna, a stan 
ścian, dachu i posadzki oceniony był jako dobry. 
Istotnie, tu zniszczenia nie są jeszcze tak dotkli
we, co wynika z wieku obiektu oraz jest zasługą 
materiału, z którego został zbudowany.

Zadybie Stare - to nie jedyny niszczejący ze
spół dawnych dworskich zabudowań gospodar
czych. Podobny los spotkał zabudowania 
w Mordach (pow. siedlecki), gdzie nawet baro
kowy pałac Ciecierskich ulega procesowi nisz
czenia i dewastacji. Kwitnący w latach między
wojennych majątek Stanisława Różyczki-Rosen- 
wertha w Cieleśnicy (pow. bialski), składający

się z pałacu (1830 r.), spichlerza, gorzelni, młyna parowe
go, a nawet elektrowni, położony w pięknym parku kra
jobrazowym ze stawem i oranżerią, także nie uchronił się 
przed zniszczeniem, chociaż obecnie znajduje się w rę
kach prywatnych.

Dziewiętnastowieczny dwór w Kuflewie w pow. miń
skim dożywa już swoich dni. Poprzedni, drewniany, został 
w latach sześćdziesiątych XX w. rozebrany z powodu złe
go stanu. Z murowanego, zbudowanego w czwartej ćwier
ci XIX w. przez Michała Szwejcera, pozostały już tylko za
wilgocone ściany, dziurawy dach i przegniłe stropy. Tu 
również przed laty stały piękne i funkcjonalne budynki go
spodarcze. W dziewiętnastowiecznej murowanej stajni 
można jeszcze zobaczyć zachowaną w bardzo złym stanie 
więźbę dachową. Dwa rzędy drewnianych słupów, po sie
dem w rzędzie, umieszczone były na ceglanych podsta
wach. Więźba dachowa krokwiowo-stolcowa z oczepami 
i płatwią pośrednią, krokwie z jętkami - to rozwiązanie 
stosowane w wielu budowlach tego typu, co daje możli
wość dalekich od optymizmu porównań. Dach, kryty da
chówką ceramiczną, jest dziś w katastrofalnym stanie. 
Trudno zrozumieć, dlaczego nie próbuje się ratować przy
najmniej pięknych dachówek, skoro całość grozi już zawa
leniem. Wkrótce przestanie istnieć kolejne świadectwo 
polskiej sztuki ciesielskiej.

Maria Kaniewska
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Z kryminalnej kroniki_

Śmierć Samuela Koreckiego
Średniowieczny Zamek Siedmiu Wież 

(Yedikule), znajdujący się nieopodal 
brzegu morza Marmara w Konstantyno
polu, zyska) w XV w, ponurą stawę jako 
więzienie dla znaczniejszych cudzo
ziemców, żeglarzy, kupców i dyploma
tów. Tutaj osadzono niefortunnego sul
tana Osmana II, znanego z nieudanej 
wyprawy chocimskiej w 1621 r. i zamor
dowanego w maju 1622 r. Ten sam tra
giczny los spotkał 27 czerwca tegoż ro
ku stawnego dowódcę i zagończyka, 
pułkownika Samuela Korec
kiego herbu Pogonią (ok. 
1586-1622).

Korecki, należący do cał
kowicie już spolonizowanych 
ruskich magnatów, wsławił 
się walkami z czambułami ta
tarskimi. Uczestniczył w wy
prawie na Moskwę (1610) 
i bitwie pod Kluszynem, słu
żąc pod rozkazami Jana Ka
rola Chodkiewicza. Odważny 
aż do szaleństwa, w trzaska
jącym mrozie dowiózł zaopa
trzenie dla polskiej załogi 
Kremla w grudniu 1611 r.; od
mroził sobie wtedy palce 
u rąk i nóg. Spowinowacony 
przez żonę z hospodarem 
mołdawskim Jeremim, uwi
kłał się, niestety, w walki dy
nastyczne w Mołdawii i na 
Wotoszczyźnie. Działając na 
własną rękę i wbrew przestro
gom hetmana Żółkiewskiego, 
dostał się w efekcie do nie
woli tureckiej (sierpień 1616 r.), 
z której zbiegł w przebraniu 
kupca i przez Rzym oraz Wie
deń powrócił do kraju. Odtąd 
jego nazwisko stało się gło
śne. W 1620 r. stawił się pod 
rozkazy Żółkiewskiego w wy
prawie cecorskiej i - znów na 
skutek niesubordynacji - o mato nie po
stradał życia, bliski utonięcia w Prucie. 
W czasie ostatecznej klęski ponownie do
stał się do niewoli. Przewieziono go do 
Stambułu i zamknięto w twierdzy, skąd 
słał błagalne listy do zaprzyjaźnionych 
magnatów z prośbami o ratunek. W1621 r. 
Kozacy (u których cieszył się poważa
niem) zamierzali zorganizować wyprawę 
w celu jego uwolnienia; interweniował 
również w jego sprawie Jakub I Stuart - 
bezskutecznie. Turcy uważali Koreckiego 
za swego najzagorzalszego wroga i nie 
chcieli nawet słyszeć o okupie. A kiedy 
miało przybyć do Stambułu polskie po
selstwo w celu zawarcia pokoju i wymia
ny oraz wykupu jeńców, Korecki - na roz

kaz sułtana - miał zostać czym prędzej 
zgładzony, jako że - odnotował Kasper 
Niesiecki w drugim tomie Korony Polskiej 
(Lwów 1738) - mąż ów „byi statuy rosiej, 
dowcipu pięknego, odwagi i sity niezwy
czajnej", toteż postanowił się bronić do 
ostatka, nawet gołymi rękami. „Gdy go 
z dolnej wieży na górę wyciągniono, i na 
zaduszenie jego postronki zarzucać 
chciano - kontynuował heraldyk - on tą, 
którą miał szybkością [...] przyskoczył do 
jednego z nich [Turków], i nóż mu wydar-

szy; bo tylko z takim orężem do niego 
przyszli, lak byt wielkiej siły człowiek, nim 
jednych popłatał, drugich na śmierć po
krajał, poty się z niemi passując, póki sil 
stawało; dopiero ieden od wielu zwątlony 
i zaduszony". Według innych świadectw 
„fokciowemi prętami poty byi sieczony, aż 
skonał".

Tę dramatyczną scenę uwiecznia su
gestywna kompozycja, rysowana przez 
Erazma Rudolfa Fabijańskiego (1826- 
-1892) wspólnie z Juliuszem Kossakiem 
(1824-1899) i cięta mistrzowsko na drew
nianym klocku przez Jana Styfiego (1839- 
-1921). Drzeworyt ozdobił w 1862 r. lamy 
poczytnego warszawskiego „Tygodnika 
Ilustrowanego”. Jest on godny uwagi tak

że ze względu na znajdujący się pod ryci
ną nadruk: „Miejscowość rysował z natu
ry Fabijański, figury skomponował Kos
sak”. Wynika zeń, iż Fabijański musiat 
zwiedzać Zamek Siedmiu Wież (a przy
najmniej jego górną część), jakkolwiek 
w dostępnych biogramach artysty podróż 
taka nie została wymieniona. Nie oznacza 
to jednak, że Fabijański nigdy nie odwie
dził tureckiej stolicy; mógł to np. uczynić 
około 1861 r., kiedy - więziony wraz z C. 
Czapskim w cytadeli kijowskiej - uciekl 

stamtąd, dzięki pomocy 
księżnej Gagariny, znanej 
mu jeszcze z czasów stu
denckich w Petersburgu. Za
tem rycina Styfiego może 
być traktowana po części 
dokumentarnie, zwłaszcza 
że malarz znany byt z wierne
go odtwarzania motywów 
w swoich akwarelowych wi
dokach, niepozbawionych 
przy tym wartości artystycz
nej. Sama scena zabójstwa, 
rozgrywająca się w mrocz
nym i wysokim wnętrzu, jest 
już przemawiającą do wy
obraźni rekonstrukcją, jako 
że nie znamy dziś żadnego 
wizerunku Koreckiego. Rze
czywistość zapewne nie od
biegała wiele od przedsta
wionej sceny, może nawet 
była od niej jeszcze strasz
niejsza.

Ciało ofiary, zrzucone 
z wieży - jak podaje Niesiec
ki - „w dole ziemią i pia
skiem przyrzucone", wyku
piono i przewieziono po kry
jomu do Polski, w worze ob
lanym smołą. Spoczęto 
w Korcu u ojców franciszka
nów. Po śmierci Koreckiego 
powstawały panegiryki, pie

śni i dumki - polskie i ukraińskie - a jego 
imię urosło do symbolu nieulęktego ry
cerza kresowego. Nie dziwi więc sie
demnastowieczna Pieśń o zacnym ksią- 
żęciu Samuelu Koreckim, zaczynająca 
się strofą: „Którzyście kiedyś znali Korec
kiego / Kżęcia rodem i męztwem wielkie
go, / Tego świat późnym opowiadać 
wszędzie / Potomkom będzie". Śladem 
tej legendy jest właśnie omawiany drze
woryt, przypominający potomnym syl
wetkę ambitnego dowódcy o niespokoj
nym charakterze, skłonnego w gruncie 
rzeczy do samowoli, niechętnego dyscy
plinie i po trosze awanturnika.

Hanna Widacka

„Śmierć Samuela Koreckiego w Stambule", 1862 r., drzeworyt 
Jana Styfiego wg rysunku Erazma Rudolfa Fabijańskiego i Juliusza Kossaka

(ilustracja w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie)
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Dorpat, czyli Tartu

W
e wczesnym średniowieczu 
na obronnym wzgórzu nad 
rzeką Emajógi (w obecnej 
Estonii), 30 km na zachód od jeziora 

Pejpus, wznosił się gród pogańskich 
Estów, zwany Tarbatu (castrum 
Tharbaten, od tarbas - tur, byk). 
W 1030 r. zdobył go na krótko ksią
żę kijowski Jarosław Mądry i nazwał 
Juriewem od swego imienia chrzest
nego. Na początku XIII w. rycerze 
Zakonu Kawalerów Mieczowych 
rozpoczęli podbój północnych Inf- 
lant. W 1224 r. zajęli dawne Tarba
tu, znane odtąd jako Dorpat, stolica 
biskupstwa i dominium jego ordyna
riuszy. Od 1237 r. było to zarazem 
terytorium Zakonu Najświętszej Ma
rii Panny Domu Niemieckiego, do 
którego przyłączyli się inflanccy ka
walerowie.

Pierwszy biskup dorpacki Her
man wzniósł zamek, rozpoczął budo
wę katedry, a u stóp wzgórza założył 
miasto (wzmiankowane w 1262 r.). 
Rozwijało się ono i bogaciło na han
dlu, rychło wchodząc do Związku 
Hanzeatyckiego. Kres rozkwitowi 
położyła w XVI w. ekspansja mo
skiewska. W 1558 r. Dorpat zajęły 
wojska Iwana Groźnego i doszczęt
nie go splądrowały. Biskupstwo prze
stało istnieć, mieszkańców wywożo
no w głąb Rosji. Po sekularyzacji Inf- 
lant w 1561 r. miasto znalazło się we 
władaniu Zygmunta Augusta - ale 
trzeba je było odzyskać. Dopiero po 
zwycięskiej kampanii Stefana Batore
go i pokoju w Jamie Zapolskim 
w 1582 r. Dorpat znalazł się w grani
cach Rzeczypospolitej. Utworzone 
zostało starostwo dorpackie, które 
objął Jan Zamojski, kanclerz i het
man wielki koronny. Świadczy to 
o znaczeniu, jakie przywiązywano do 
kwestii posiadania Inflant. Sprowa
dzeni przez króla w 1583 r. jezuici 
szybko uruchomili kolegium - jego 
organizatorem był ks. Piotr Skarga. 
Działalność szkół jezuickich (także 
szkolnego teatru i seminarium na
uczycielskiego), trwająca - z wojen
nymi przerwami - czterdzieści lat, 
zapoczątkowała edukacyjne tradycje 
miasta.

Zdobyty przez Szwedów w 1625 r. 
Dorpat już do Rzeczypospolitej nie 
powrócił. W 1630 r. król Gustaw II 
Adolf założył tu gimnazjum akade
mickie, które dwa lata później prze
kształcone zostało w uniwersytet 
Academia Dorpatensis i istniało do 
1710 r. W rezultacie wojny północ
nej szwedzkie Inflanty przeszły pod 
panowanie Rosji. Kompletnie zruj
nowane miasto odbudowano w dru
giej połowie XVIII w. Rzeczywiste 
odrodzenie przyniosła jednak dopiero 
reaktywacja przez cara Aleksandra I 
w 1802 r. Uniwersytetu Dorpackiego 
z niemieckim językiem wykładowym 
i gwarancją pełnej autonomii akade
mickiej. W 1893 r. uczelnia została 

Górne partie wież rozebrano w la
tach sześćdziesiątych XVIII w. Dziś 
korpus nawowy dawnej katedry - to 
malownicza, zabezpieczona ruina. 
Prezbiterium natomiast w latach 
1804-1807 odbudowano dla potrzeb 
biblioteki uniwersyteckiej (obecnie 
muzeum). Pogańską przeszłość przy
pomina wyeksponowany w pobliżu 
kamień ofiarny Estów, czasy chry
stianizacji - masywny kamienny 
krzyż przy północnej ścianie świąty
ni. Wystawiony w 1886 r. okazały 
pomnik upamiętnia Karla Ernsta von 
Baera, lekarza, biologa i antropolo
ga, jednego z najbardziej znanych 
w świecie wychowanków dorpackiej 
uczelni. Jako prorektor uniwersytetu 

zrusyfikowana, a nazwę miasta ofi
cjalnie zmieniono na Juriew. W 1919 r., 
już jako Tartu, historyczny Dorpat 
znalazł się w granicach niepodległej 
Estonii.

Budowa katedralnego kościoła 
św. św. Piotra i Pawła, rozpoczęta 
w pierwszej połowie XIII w., trwała 
ponad dwieście lat. Na wzgórzu sta
nęła potężna gotycka świątynia 
z dwiema wieżami siedemdziesięcio- 
metrowej wysokości. W ostatecznym 
kształcie służyła wiernym przez nie
spełna stulecie. Opuszczona i splą
drowana w 1558 r., spłonęła w 1624 r. 

w Królewcu wspierał on polskich po
wstańców, internowanych w 1831 r. 
w Prusach Wschodnich.

Gotycki kościół św. Jana Chrzci
ciela z XIV w. został niedawno odbu
dowany po zniszczeniach drugiej 
wojny światowej. Jego największą 
osobliwością jest zespół terakoto
wych rzeźb oraz reliefów (z wyobra
żeniami smoków i ornamentami), 
zdobiących zarówno wnętrze, jak 
ściany zewnętrzne. W niszach wim- 
pergi głównego portalu znajdują się 
wizerunki Chrystusa tronującego, 
Matki Bożej, św. Jana Chrzciciela
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i dwunastu apostołów, na ścianach 
fryzy z figur i głów, wewnątrz m.in. 
postacie świętych i siedzące kobiety. 
Dzięki tej unikatowej dekoracji świą
tynia została wpisana na Listę Świa
towego Dziedzictwa UNESCO.

Katolicki kościół Najświętszej 
Marii Panny, skupiający niewielką 
polską społeczność Tartu, wzniesio
no w 1899 r. w stylu neogotyckim na 
obrzeżu starej części miasta (przy ul. 
Veski). W bocznym ołtarzu znajduje 
się kopia obrazu „Matki Bożej Ostro
bramskiej”.

Neoklasycystyczny gmach główny 
uniwersytetu z imponującą aulą zbu
dowany został w latach 1805-1809 
według projektu Johanna Wilhelma 
Krausego. Jeśli stary Dorpat istnieje 
wciąż w polskiej pamięci, to właśnie 
dzięki uniwersytetowi, a miano 
„dorpatczyka” zawsze było powodem 
do dumy. Polska młodzież przybywa
ła tu od początku istnienia uczelni, 
ale carskie represje, proces filaretów, 
wreszcie zamknięcie w 1832 r. Uni
wersytetu Wileńskiego uczyniły ów 
ruch masowym. Liczbę studentów- 
-Polaków w latach 1802-1918 szacu
je się na dwa i pól do trzech tysięcy.

Do Dorpatu przyciągała ich atmosfe
ra swobody i nieobecność znienawi
dzonego języka - woleli nauczyć się 
niemieckiego niż studiować po rosyj
sku. Profesor medycyny Ignacy Bara
nowski wspominał po latach: „Dorpat 
w owej chwili stanowił jakąś' krainę, 
żyjącą życiem zupełnie odmiennym od 
tego, co działo się nie tylko u nas, 
w kraju podbitym, trzymanym w nie
woli, ale i w całym państwie rosyj
skim. [...] Lat kilka w tych szczęśli
wych warunkach, pod wpływem ni
czym nie zmąconej wysokiej kultury 
niemieckiej, przy zupełnej swobodzie 
życia młodzieńczego, musiało zosta
wić ślad poważny w całym nastroju 
duchowym” (Pamiętniki Ignacego 
Baranowskiego 1840-1868, Poznań 
1923, s. 82).

W 1828 r. powstała w Dorpacie 
pierwsza polska korporacja studenc
ka - Konwent Polonia. Wśród zało
życieli był Aleksander Molleson, brat 
Jana, występującego jako Rollison 
w Mickiewiczowskich Dziadach. 
Trójpolowy herb Rzeczypospolitej 
w godle oraz filareckie hasło „Jed
ność większa od dwóch” sygnalizo
wały patriotyczny program Polonii.

1. Fragment ruin katedry
2. Ofiarny kamień Estów
3. Pomnik Karla Ernsta von Baera
4. Kościół św. Jana Chrzciciela

W zależności od sytuacji działała ona 
jawnie lub konspiracyjnie.

Wśród absolwentów Uniwersyte
tu Dorpackiego wielu było znakomi
tych twórców, naukowców, działa
czy politycznych i społecznych. Do 
grona najważniejszych należą: pisarz 
Józef Bohdan Dziekoński, lekarz 
i propagator uroków Zakopanego 
Tytus Chałubiński, historyk Inflant 
Gustaw Manteuffel, Benedykt Dy
bowski i Aleksander Czekanowski, 
dwaj badacze Syberii, na którą trafili 
nie z własnej woli po 1863 r., Bole
sław Limanowski - nestor polskich 
socjalistów, lekarz i społecznik Stani
sław Narbutt, do dziś wdzięcznie 
wspominany w Brasławiu, pisarz Jó
zef Weysenhoff, lekarz psychiatra 
Rafał Radziwiłowicz, który organizo
wał ucieczkę Piłsudskiego z Cytadeli, 
a swemu szwagrowi Stefanowi Że
romskiemu posłużył za wzór doktora 
Judyma, ks. Juliusz Bursche, biskup 
ewangelicko-augsburski, zamordo
wany przez hitlerowców, historyk li
teratury i filozof Marian Zdziechow- 
ski, bibliograf Gabriel Korbutt. 
W 1886 r. z Charkowa chciał się tu 
przenieść Józef Piłsudski, ale władze 
nie wyraziły zgody ze względu na 
buntowniczy charakter kandydata. 
Profesorem w Dorpacie był twórca 
nowoczesnego językoznawstwa Jan 
Baudoin de Courtenay, którego dom 
stał się salonem skupiającym polską 
inteligencję. On też jako pierwszy 
Polak otrzymał w 1920 r. doktorat 
honoris causa uniwersytetu w Tartu, 
potem nadany m.in. prezydentowi 
Ignacemu Mościckiemu i matematy
kowi Wacławowi Sierpińskiemu.

Na starym dorpackim cmentarzu, 
na północ od centrum, polskie groby 
trudno już odnaleźć; jest jeden, ale 
z rosyjskimi głównie napisami. Pocho
wany w nim, choć Polak, lojalnie służył 
zaborcy, toteż okrył się niesławą, trwa
jącą również po śmierci. Trudno orzec, 
jak bardzo zasłużoną, bo był postacią 
tyleż barwną, co niejednoznaczną, 
a wielu szczegółów jego biografii nie 
znamy. Tadeusz Bułharyn, bo o nim 
mowa, pochodził z polskiej rodziny 
szlacheckiej z Mińszczyzny. Oddany 
do korpusu kadetów w Petersburgu,
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najpierw walczył z Napoleonem jako 
żołnierz rosyjski, potem uciekł do War
szawy i jako Polak zaciągnął się do ar
mii francuskiej. Po 1815 r. zamieszkał 
w Petersburgu i porzucając całkowicie 
język polski, wydawał rosyjskie czaso
pisma i powieści. W swym serwilizmie 
miał się posunąć do nazwania „naszy
mi” Rosjan, szturmujących Warszawę 
w 1831 r. Z drugiej znów strony uwiel
biał Mickiewicza i entuzjastycznie - po 
rosyjsku - pisał o Konradzie Wallenro
dzie, a krytyczną recenzję antypolskiej 
Historii państwa rosyjskiego Mikołaja 
Karamzina zamówił u Joachima Lele
wela. Atakowany był najbardziej za 
agenturalną współpracę z III Oddzia
łem, czyli wywiadem, tropiącym prze
ciwników caratu. Tu jednak najtrud
niej odróżnić fakty od pomówień - 
z dokumentów nie wynika, by komu
kolwiek rzeczywiście zaszkodził, a Mi
kołaj Nowosilcow właśnie do III Od
działu przesłał donos na jego niepra- 
womyślność.

Po 1850 r. Bułharyn kupił posia
dłość Karłowo koło Dorpatu, tu za
mieszkał i zmarł w 1859 r. Pochowa
ny został jako Faddiej Wieniedikto- 
wicz Bulgarin. Również jego syna 
Swiatosława (zm. 1874) upamiętnia 
inskrypcja rosyjska, z lewej strony 
prostopadłościennego nagrobka. Na
tomiast żona, która zmarła w 1889 r., 
ma z prawej strony inskrypcję nie

5. Gmach gtówny uniwersytetu
6. Grób Tadeusza Bulharyna

miecką: Helene von Bulgarin. Co 
ciekawe, grób jest zadbany, ktoś się 
nim opiekuje i sadzi kwiaty.

(zdjęcia: Jarosław Komorowski)

Na tym samym cmentarzu, w jego 
części uniwersyteckiej, niedaleko 
grobu von Baera, spoczął w 1993 r. 
Jurij Łotman, badacz literatury i kul
tury, strukturalista i semiotyk, jeden 
z najwybitniejszych humanistów XX w. 
A współczesny estoński uniwersytet 
- Tartu Ulikool - starannie pielęgnu
je wielokulturowe tradycje dawnej 
dorpackiej uczelni.

Jarosław Komorowski

DOKUMENTACJA HISTORYCZNEJ PROWINCJI

Wkrótce po zakończeniu drugiej wojny światowej na bocznicy 
kolejowej pod Toruniem znaleziono porzucony wagon, a w nim 
tysiące negatywów fotograficznych, zdjęć i dokumentów; część 

znajdujących się w nim dokumentów już wcześniej rozszabrowano. 
Było to archiwum prowincjonalnego konserwatora zabytków sztuki 
i historii Prus Wschodnich, które, ewakuowane z Królewca, w wojen
nej zawierusze nie zdążyło już dotrzeć w gtąb Niemiec. Urząd 
wschodniopruskiego konserwatora utworzono w 1893 r., po
wołując nań architekta Adolfa Bóttichera, który już wcze
śniej rozpoczął naukową inwentaryzację zabytków pro
wincji, po czym opublikował ją w dziewięciu tomach. 
Jego następca w latach 1902-1936, Richard Dethle- 
fsen, założył archiwum ochrony zabytków. Jego dział 
fotograficzny był systematycznie wzbogacany, także 
przez ostatniego konserwatora Prus Wschodnich, 
Bertholda Conradesa.

Odnalezione pod Toruniem zasoby przewieziono
do Warszawy i podzielono. Negatywy (szacunkowo 
50-60% pierwotnego zbioru) znalazły się w Instytucie 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie przez lata byty sukce
sywnie opracowywane i udostępniane. Archiwalia i odbitki zdjęć 
przekazane zostały do Archiwum Państwowego w Olsztynie. Kilka
dziesiąt zdjęć odnalazło się niedawno w olsztyńskim Muzeum War
mii i Mazur. Dzięki współpracy tych instytucji, a także Niemieckiego 
Instytutu Historycznego w Warszawie, obecnie, po sześćdziesięciu 
latach, fotograficzna dokumentacja Prus Wschodnich została sca
lona na płycie CD-ROM i stała się dostępna dla wszystkich zainte
resowanych.

Dwujęzyczna, polsko-niemiecka płyta, wydana przez Instytut 
Sztuki PAN, nosi tytuł Prusy Wschodnie. Dokumentacja historycznej 
prowincji. Zbiory fotograficzne dawnego Urzędu Konserwatora Zabyt
ków w Królewcu. Jej autorzy: Jan Przypkowski (opracowanie i redak
cja bazy danych) oraz Piotr Jamski (skanowanie i komputerowe opra
cowanie zdjęć) udostępnili 7841 archiwalnych fotografii. Uzupełnienie 
stanowi 51 akwarel Augusta Olbersa, ukazujących gotyckie freski ka

tedry w Królewcu. Baza danych obejmuje zatem 7892 ilustra
cje ponad 3780 obiektów zabytkowych i umożliwia łatwe 

ich wyszukiwanie według różnorodnych kryteriów (miej
scowość, twórca, rodzaj zabytku). Na płycie znalazł się 
także inwentarz archiwalny zespołu przechowywane
go w Olsztynie ze wstępem z 1955 r. Stanisława Ró
żańskiego oraz artykuł Jana Przypkowskiego o dzie
jach prezentowanych zbiorów fotograficznych.

Podróż w przeszłość, jaką umożliwia ta niezwy
kła płyta, jest w znacznym stopniu odkrywaniem

Atlantydy. Bardzo wiele utrwalonych na zdjęciach za
bytków już nie istnieje. Dotyczy to zwłaszcza niemal do

szczętnie unicestwionego Królewca i północnej części Prus 
Wschodnich, która po 1945 r. znalazła się w granicach Rosji, 

i gdzie nie ma już nie tylko poszczególnych obiektów, ale i całych 
miast. Ale nawet tam, gdzie widzimy budowlę zachowaną i dobrze 
nam znaną, świat, który ją otacza, jest zupełnie różny od dzisiejsze
go. Dawne fotografie dobrze przekazują ów klimat. Nie tylko specja
liści, ale każdy miłośnik zabytków winien po tę płytę sięgnąć. Moż
na ją kupić lub zamówić w Instytucie Sztuki PAN, 00-950 Warszawa, 
ul. Długa 26/28, teł. 0-22 50-48-274. fik)
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Finckenstein - kwatera Napoleona

W
 połowie stycznia 1807 r. 
przebywający w Warszawie 
Napoleon zaalarmowany zo
stał wiadomością o niespodziewanym 

ataku armii rosyjskiej na rozłożone 
nad Drwęcą i w okolicy Mławy 1. i 6. 
korpusy Wielkiej Armii. Cesarz na
tychmiast wyruszył na północ, chcąc 
jak najszybciej doprowadzić do kon
frontacji z Rosjanami. Udało się to do
piero 7 lutego pod Pruską Iławą. 
Trwająca dwa dni bitwa pozostała jed
nak nierozstrzygnięta - Rosjanie wy
cofali się, nie ponosząc druzgocących 
strat. Obie wyczerpane armie ponow
nie rozłożyły się na leża zimowe.

(Correspondance de Napoleon I pu- 
bliee par ordre de 1’Empereur Napole
on III, Paryż 1864, t. XV, No 12263).

Pałac w Finckenstein został zbudo
wany w latach 1716-1720 przez ów
czesnego właściciela okolicznych dóbr, 
Albrechta Konrada Finck von Fincken
stein. Projekt (przypisywany również 
Francuzowi Jeannowi de Bodt) wyko
nał znany architekt John von Collas, 
Anglik, związany z dworem pruskim. 
Zaprojektował on dwukondygnacyjną 
budowlę na planie podkowy w stylu 
późnego baroku. Budynek, od frontu 
dziewięcioosiowy, od strony ogrodu 
trzynastoosiowy, ozdabiały trzy ryzali- 

granatowymi kominami. Wnętrza 
urządzono z przepychem. Na parterze 
znajdował się olbrzymi hol, a za nim 
pokój ogrodowy, z którego drzwi pro
wadziły bezpośrednio do ogrodu. Po 
prawej stronie holu umiejscowione by
ły pokoje Żółty i Błękitny, za nimi, 
w części narożnej, gabinet południowy 
z marmurowym kominkiem i jedwab
nymi tapetami. Z lewej strony znajdo
wał się pokój stołowy, pokój Szklany 
i gabinet północny. Z holu szerokie 
schody prowadziły na piętro. Usytu
owane były tam pokoje gościnne, po
kój śniadaniowy, zbrojownia i sala ry
cerska. Ogród, znajdujący się po

1. Plan piętra pałacu w Finckenstein 
(Kamieniec Suski) - apartamenty 
zajmowane w 1807 r. przez Napoleona 
(wg H. zu Dohna, Napoleon au printemps 
de 1807):
A - sala audiencyjna (pokój Brązowy),
B - pokój śniadaniowy,
C - sypialnia Napoleona,
D - pokój narożny,
E - pokój Marii Walewskiej,
F,G - sale adiutantów

2. Fragment elewacji frontowej patacu, 
stan obecny

Cesarz zatrzymał się na zamku 
krzyżackim w Ostródzie. Ze względu 
jednak na panującą tam wilgoć i zim
no zdecydowano o przeniesieniu kwa
tery do bardziej odpowiedniego miej
sca. Po rozpoznaniu okolicy wybrano 
pałac w Finckenstein (dziś Kamieniec 
Suski, wieś położona w pobliżu jezio
ra Gaudy). O zmianie miejsca pobytu 
Napoleon tak pisał do żony: „Przeno
szę moją kwaterę główną do bardzo 
pięknego pałacu, w rodzaju pałacu 
Bessieresa, posiadającego dużo pieców. 
Jest to dla mnie mile, gdyż wstając 
w nocy lubię patrzeć na ogień” 

ty. Od strony frontowej ryzalit zwień
czała attyka z kartuszem herbowym, 
od ogrodowej attykę ozdabiały natu
ralnej wielkości posągi Junony, Jowi
sza, Herkulesa i Meduzy (dziś znajdują 
się w parku miejskim w Iławie). Skrzy
dła pałacu, w szerokości budynku dwu
osiowe, w głąb siedmioosiowe, okalały 
od północy i południa rozległy, prosto
kątny dziedziniec. Pałac charakteryzo
wał się barwną elewacją - czerwień 
tynków kontrastowała z bielą obramo- 
wań okien i gzymsów. Całość przykry
wał mansardowy dach, kryty zieloną 
szkliwioną dachówką, z dwunastoma 

wschodniej stronie pałacu, początko
wo geometryczny, w XIX w. został 
przekomponowany na krajobrazowy. 
Na pagórku, znajdującym się na osi wi
dokowej ogrodu, w 1733 r. wybudo
wano altanę, w głębi ogrodu - sztuczną 
grotę. Ogród przecinały liczne kanały, 
połączone z wodami nieodległego je
ziora Gaudy.

Wokół pałacu usytuowane były 
zabudowania gospodarcze (w więk
szości zachowane), kolorystycznie 
jednolite z pałacem. Zbudowano je 
z czerwonej cegły, z białymi obramo- 
waniami drzwi i okien.
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Do 1782 r. pałac należał do rodu 
Finckenstein, potem, wraz z mająt
kiem, przeszedł w ręce rodziny zu Do- 
hna Schlobitten, która władała nim do 
1945 r. W pałacu przyjmowano zna
mienitych gości. Ponieważ znajdował 
się na trakcie kurierskim z Berlina do 
Królewca, zobowiązany był do utrzy
mywania apartamentów, w każdej 
chwili gotowych na przyjęcie podró
żującej tym traktem pary królewskiej. 
Zatrzymywali się w nim m.in. Fryde
ryk Wilhelm 1 i Fryderyk II.

Cesarz Napoleon I przyjechał do 
Finckenstein 1 kwietnia 1807 r. 
„Wiosną 1807 roku to małe miastecz
ko mazurskie przeobraziło się w stoli
cę najpotężniejszego imperium. Rezy
dencja pruskich junkrów von Finc
kenstein stała się na dziesięć tygodni 
ośrodkiem dyspozycyjnym władzy dla 
połowy Europy” (Marian Brandys, 
Kłopoty z Panią Walewską, Iskry, 
Warszawa 1981, s. 82).

Cesarz zajął apartamenty na pię
trze, w północnej części głównego kor
pusu pałacu, zwane „królewskimi”, 
w których niegdyś nocował Fryderyk 
Wielki. Najobszerniejszy z nich, pokój 
Brązowy, udekorowany dębową bo
azerią, służył za oficjalną salę audien- 
cyjną. Prawdopodobnie tu Napoleon 
przyjął ambasadora Persji. Większość 
czasu Bonaparte spędzał w pokoju 
śniadaniowym, w którym rozstawiono 
stoły do pracy: dyktował listy i rozka
zy, przyjmował mniej dostojnych gości. 
Obok znajdowała się sypialnia Napole
ona z ogromnym łożem z baldachi
mem. Prawdopodobnie jednak cesarz 
z niego nie korzystał, przedkładając sy
pianie na zwykłym łóżku polowym, 
ustawionym pod ścianą. Z sypialnią są
siadował mały narożny pokój, naj
prawdopodobniej nieużywany. Kolej
ny pokój, którego okna wychodziły na 
północ, urządzony nieco mniej wy
stawnie niż pozostałe, zajmowała Ma

ria Walewska. „Pokój Walewskiej” po
łączony był z sypialnią Napoleona ma
łą łazienką. Od strony dziedzińca uży
wane były jeszcze dwie duże sale, 
w których przebywali w ciągu dnia 
adiutanci cesarza. Z okien tych sal Ma
ria przyglądała się często musztrom 
prowadzonym przez Napoleona. Bo
naparte lubił też przechadzać się ogro
dowymi alejkami, z których jedną na
zwano nawet „Aleją Napoleona”.

Pobyt w Finckenstein był jednym 
z najlepszych okresów w życiu Napole
ona. W spokojnym otoczeniu mógł zaj
mować się wszystkimi najważniejszymi 
dla cesarstwa sprawami, nawet naj
drobniejszymi. Jednocześnie reorgani
zował armię, wysyłał rozkazy do Gdań
ska i Warszawy, nadzorował aprowiza
cję wojska, planował dalsze posunięcia 
militarne i polityczne. 27 kwietnia do 
Finckenstein przybył na audiencję am
basador Persji, a 28 maja - Turcji. Ce
sarz często udawał się na inspekcje roz-
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II Międzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI 2006 - to miejsce spotkań zarówno profesjonalistów zajmujących się 
szeroko pojętą konserwacją, jak i decydentów najwyższego szczebla - osób podejmujących decyzje w zakresie konserwacji i restauracji obiektów zabytkowych. Targi od
będą się w dniach 4-6 października 2006 r. w Patacu Kultury i Nauki w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków - pana Tomasza 
Merty. Organizatorem imprezy jest firma Międzynarodowe Targi Polska Sp. z o. o.

II Międzynarodowe Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Rewitalizacji Miast ZABYTKI 2006 są nierozłączną częścią II Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich 
- najważniejszego w Polsce wydarzenia skupiającego osoby ze środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa narodowego. Nad Dniami Konserwatorskimi Honorowy 
Patronat objąt ksiądz biskup Jan Śrutwa - przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.

II Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie - to miejsce prezentacji firm, mających w swojej ofercie ustugi i produkty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Poza Targami ZABYTKI 2006 w ramach Dni Konserwatorskich przewidziano wiele interesujących merytorycznie spotkań, konferencji i seminariów, podczas których 

podjęta zostanie tematyka m.in. konserwacji i restauracji zabytków, ochrony zabytków archeologicznych, rewitalizacji i rewaloryzacji zabytkowych miast i wsi, badań i do
kumentacji zabytków czy technik zabezpieczania zabytków.

W programie Dni Konserwatorskich przewidziano seminarium szkoleniowe „Fundusze Europejskie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego”, zorganizowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Międzynarodowe Targi Polska. W ramach Dni Konserwatorskich odbędzie się Konferencja Szkoleniowa dla Diece
zjalnych Konserwatorów Zabytków, organizowana przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. Ciekawie zapowiada się również Forum Archeologii Inwestycyj
nej oraz seminarium poświęcone przeciwdziałaniu przestępstwom przeciw zabytkom.

Zaprezentowane zostaną także wystawy tematyczne, do których obejrzenia organizatorzy serdecznie zapraszają, a wśród nich wystawa „Z lądu i powietrza - Babilon 
a inne stanowiska Środkowego Iraku, zagrożenia, szanse i wyzwania” oraz „Światowe osiągnięcia polskiej archeologii”.

Więcej informacji na temat Dni Konserwatorskich i Targów ZABYTKI 2006 na stronie internetowej www.targizabytki.pl



lokowanych w pobliżu oddziałów. 
Znalazł również czas na miłość.

Wkrótce po urządzeniu się w no
wej siedzibie Napoleon posłał po Ma
rię Walewską, którą poznał na balu 
karnawałowym w Warszawie w stycz
niu 1807 r. Pani Walewska przyjecha
ła do Finckenstein w ścisłej tajemnicy. 
Louis Constant, kamerdyner cesarza, 
tak wspomina pojawienie się szambe- 
lanowej: „Cesarz kazał przygotować 
apartament sąsiadujący z jego pokoja
mi. Pani W. zamieszkała tam i nie 
opuszczała już zamku w Finkensteinie. 
[...] Przez cały czas okazywała impera
torowi najwyższe i bezinteresowne 
przywiązanie" (cyt. w tłumaczeniu 
własnym z: Louis Wairy Constant, 
Me'moires de Constant, premier valet 
de chambre de I’empereur, sur la vie 
privee de Napoleon, sa familie et sa co- 
ur, Bruksela 1830, t. 3, s. 266). Rze
czywiście, przez cały czas pobytu 
w Finckenstein Maria nie opuszczała 
pałacu i była całkowicie odcięta od 
świata. Według jej biografa, Mariana 
Brandysa, dzięki wspólnemu pobyto
wi w Finckenstein „burzliwy warszaw
ski romans nabrał cech małżeńskiej so
lidności". Brandys twierdzi, że właśnie 

wtedy Maria zakochała się w Napole
onie, a i cesarz, który dotąd traktował 
związek z Polką jako kolejną przelot
ną miłostkę, zaangażował się uczucio
wo. Opuszczając Finckenstein, pani 
Walewska miała ofiarować Napole
onowi pierścień z wyrytym napisem: 
„jeżeli przestaniesz mnie kochać, to nie 
zapomnij, że ja kocham Ciebie”. Jed
nocześnie, jak głosiła tradycja rodzin
na zu Dohnów, Maria przed wyjaz
dem wycięła w purpurowej kotarze, 
otaczającej cesarskie łóżko, fragment 
materiału na pamiątkę spędzonego tu 
czasu. Do 1945 r. zwiedzającym pałac 
pokazywano wielkie łoże z baldachi
mem w dawnej sypialni Napoleona 
z wyciętym w jednej z jedwabnych za
słon otworem. Dzisiaj można podzi
wiać jedynie mury pałacu i resztki ko
minka, przy którym być może roz
grzewał się cesarz.

W czasie pobytu Napoleona 
w Finckenstein przebywało tam rów
nież wielu polskich żołnierzy i ofice
rów. Kwaterowali tam m.in. Józef 
Wybicki, Aleksander Sapieha, Win
centy Krasiński, Aleksander Rożniec- 
ki, bywali też Józef Zajączek i Stani
sław Kostka-Potocki.

Napoleon opuścił Finckenstein 
6 czerwca 1807 r., by rozpocząć ko
lejny etap kampanii.

Pałac w Finckenstein niestety nie 
przetrwał drugiej wojny światowej - 
w 1945 r. został ograbiony i spalony 
przez wojska radzieckie. Oryginalne 
wnętrza rezydencji zu Dohnów moż
na obejrzeć jedynie w filmie Pani 
Walewska z Gretą Garbo w roli 
głównej, nakręconym w latach trzy
dziestych XX w. Dzisiaj imponującą 
ruinę dawnego pałacu otacza zdewa
stowany park oraz zniszczone wielo
letnim użytkowaniem przez PGR za
budowania dworskiego folwarku. 
Zachowała się część ozdobnej bramy 
wjazdowej, w którą niedawno wmu
rowano tablicę upamiętniającą pobyt 
cesarza.

Od kilku lat raz w roku, wiosną, na 
pałacowym dziedzińcu zbierają się żoł
nierze „napoleońscy”, by uczcić pobyt 
„Małego Kaprala” na tym skrawku 
mazurskiej ziemi. Okolica pałacu tętni 
biwakowym życiem, odbywają się 
musztry, a na zakończenie spotkania - 
defilada. Warto to zobaczyć.

Natalia Bujniewicz
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE —

Zmierzch bramy imperium

W
 drugiej połowie XIX w. po
dróżni udający się do Rosji 
na dworcu w Aleksandro
wie Pogranicznym (obecnie Aleksan

drów Kujawski) wkraczali w granice 
cesarstwa Romanowów. Imponujący 
rozmiarami, wybudowany z przepy
chem dworzec olśniewał pasażerów. 
Dziś z jego świetności nie pozostało 
już prawie nic. Budynek popada 
w ruinę.

W lutym 1857 r. rząd pruski i ro
syjski zawarły porozumienie w spra
wie budowy linii kolejowej łączącej 
Bydgoszcz i Warszawę. Miała ona 
stanowić odnogę Kolei Warszawsko- 
-Wiedeńskiej. Od maja 1861 do 
grudnia 1862 r. zbudowano odcinek 
od leżącego po stronie rosyjskiej Ło
wicza do położonego zaraz za grani
cą po stronie pruskiej Otłoczyna. 
Pracom związanym z tworzeniem 
drogi żelaznej towarzyszyła budowa 
dworca w Aleksandrowie Pogranicz
nym. Wzniesiono go w 1860 r., 
w stylu eklektycznym według projek
tu Stanisława Tremblińskiego, a w la
tach późniejszych rozbudowano pod 
kierunkiem Czesława Domaniew
skiego. Obiekt miał 196 m długości 
i 21,6 m szerokości (w najszerszym 
miejscu). Powierzchnia zabudowy 
sięgnęła 3680 m2. W budynku uloko
wano telegraf, wydzielono izby dla 
pracowników obsługi ruchu granicz
nego. Znaczną część zajmowały po
mieszczenia odpraw celnych towa
rów i ruchu pasażerskiego w postaci 
sali rewizyjnej, poczekalni oraz sły
nącego z bardzo dobrej kuchni bufe
tu drugiej klasy. Nowy punkt kolejo
wy i graniczny stał się oknem na 
świat dla cesarstwa rosyjskiego, ale 
także dla zniewolonej Polski.

Mniej więcej w tym samym cza
sie, kiedy uruchamiano linię, do 
Aleksandrowa przybył inż. Wojciech 
Marczewski, oficjalnie budowniczy 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i War- 
szawsko-Bydgoskiej, potajemnie dzia
łacz niepodległościowy, członek Ko
misji Wykonawczej Rządu Narodo
wego. Odwiedzał on stacje kolejowe 
w Królestwie Polskim m.in. w Kutnie 
i Łowiczu, organizując siatki wywia

dowcze. W Aleksandrowie siatka ta
ka powstała przy pomocy innego 
działacza niepodległościowego i bu
downiczego kolei inż. Jana Karłowi
cza (ps. Janek Biały).

Aleksandrowską stację przekaza
no oficjalnie do użytku w 1865 r., 
przenosząc ze Służewa urząd granicz
ny, celny i pocztowy. Dwa lata póź
niej uruchomiono połączenie z Cie
chocinkiem, który już wtedy był zna
nym kurortem. Właśnie do Ciecho
cinka udał się w 1879 r. car Aleksan
der II. Nie mając lepszej propozycji, 
na siedzibę tak ważnej osobistości 
wybrano dworzec w Aleksandrowie, 
który na tę okazję rozbudowano. Do 
istniejącego budynku dobudowano 
dwupiętrowe skrzydło, wyposażając 
istniejące tu komnaty w luksusowe 
sprzęty (Andrzej Cieśla, Aleksan
drowskie zabytki, „Puls Aleksandro
wa”, nr 2, 1998). Przed powrotem 
do Rosji car zapragnął spotkać się 
z cesarzem Niemiec i królem Prus. 
3 września 1879 r. pociąg z Wilhel
mem I przybył na aleksandrowską 
stację. W asyście wysokich rangą ofi
cerów obaj monarchowie udali się do 
swych salonów na dworcu. Nazajutrz 
rano, po odbytych uprzednio rozmo
wach, Wilhelm odjechał do Królew
ca, a Aleksander do Warszawy. 
Szczyt kujawski, jak określano spo

tkanie obu cesarzy w Aleksandrowie, 
nie przyniósł zbliżenia Rosji i Nie
miec. Faktycznie okazał się nieofi
cjalnym pogrzebem sojuszu „trzech 
czarnych orłów”. Tutejsze przejście 
graniczne i komora celna rozwijały 
się za to bardzo prężnie. Przy dwor
cu rozrastała się też osada. W 1916 r., 
za sprawą niemieckich władz okupa
cyjnych, Aleksandrów otrzymał pra
wa miejskie, potwierdzone później 
dekretem naczelnika państwa z 4 lu
tego 1919 r. Paradoksalnie, odzyska
nie niepodległości nie przysłużyło się 
nowemu miastu. Granica i potężny 
do niedawna port lądowy Rosji, 
przez który w czasie zaborów prze
wożono towary o wartości wielu mi
lionów rubli rocznie, przestały ist
nieć, straciły na znaczeniu.

Jeszcze za czasów rosyjskich kom
naty cesarskie, wysprzątane i odświe
żane, czekały na imperatora i jego 
następców, ale car Aleksander II ni
gdy więcej się nie pojawił. Dwa lata 
po spotkaniu z cesarzem Niemiec 
zginął w zamachu. Salę balową wy
korzystywali czasami rosyjscy dygni
tarze. Apartamenty cesarskie na po
czątku XX w. zamieniono na Hotel 
Warszawski. Dziś mieszkają w nich 
rodziny pracowników PKP. Z luksu
sowego wyposażenia pokojów nie 
pozostało nic. Stylowe zadaszenie pe-

SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 9 • 2006
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ronów zniknęło w tajemniczych oko
licznościach we wczesnych latach 
PRL. Władający obiektem Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami 

PKP S.A. w Bydgoszczy nie jest w sta
nie go dalej utrzymać. Jedyną szansą 
na uratowanie dworca byłoby prze
kazanie go miastu. Lokalny samo-

1. Budynki dworca w Aleksandrowie 
Kujawskim - na pierwszym planie sala 
rewizyjna, w głębi skrzydło cesarskie 
2.3. Wejście do dworca od strony dawnego 
podjazdu - na pocztówce
z początku XX w. (2) i obecnie (3)
4. Fragment wnętrza jednego z budynków 
dworca

(zdjęcia: 1,3,4 - Paweł Stanny)

rząd, dysponując niewysokim budże
tem, podchodzi do tej sprawy bardzo 
ostrożnie, choć pewne rozmowy 
podjęto.

Wybudowany dla obsługi tysięcy 
osób rocznie dworzec służy dziś 
garstce pasażerów. Przeciekający 
dach, zapchana kanalizacja, nie
sprawna instalacja elektryczna, za
wilgocone ściany, woda stojąca 
w piwnicach i nieczyszczone komi
ny - to dzisiejsza codzienność wspa
niałego niegdyś obiektu. W po
mieszczeniach, które da się jeszcze 
wykorzystywać, mieści się punkt to
talizatora sportowego, kiosk z pra
są, siłownia, kasy PKP i PKS. Na 
początku br. niemal cały budynek 
otoczono ogrodzeniem, gdyż odpa
dające kawałki tynku groziły prze
chodniom i pasażerom. Zarządca 
zwrócił się co prawda do konserwa
tora zabytków o przygotowanie za
leceń konserwatorskich i zostały 
one opracowane, ale żadnych kon
kretnych prac nie podjęto. Kolej nie 
ma pieniędzy nawet na bieżące na
prawy, a co dopiero na kapitalny 
remont, który może pochłonąć wie
le milionów złotych. W latach 
1992-2003 podobnej wielkości 
dworzec w Skierniewicach udało się 
jednak PKP wyremontować. Dwo
rzec w Aleksandrowie Kujawskim 
na razie nie ma tyle szczęścia.

Paweł Stanny
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Karkonoskie plakietki

W
 1880 r. buchalter z Mysła
kowic Theodor Donat i je
go jeleniogórscy przyjaciele 
założyli Riesengebirgsverein (RGV), 

czyli Stowarzyszenie Karkonoskie dla 
propagowania i udostępnienia pięk
na gór. Wyznaczenie szlaków sprawi
ło, że niemal mityczne Góry Olbrzy
mie (Riesengebirge), natchnienie po
etów i malarzy, szybko stały się ce
lem dla coraz większej liczby tury
stów. A prawdziwy turysta ma to do 
siebie, że po powrocie z gór w „doły” 
chciałby się pochwalić i udowodnić 
rodzinie i znajomym, że naprawdę 
zdobył niedostępne szczyty i noco
wał w górskich schroniskach, naraża
jąc się na niebezpieczeństwa i niewy
obrażalne niewygody.

Dowodem takim miały być wy
myślone bodajże w Alpach niewielkie 

metalowe plakietki z dwiema dziur
kami po bokach, maleńkimi gwoź
dzikami nabijane na laskę wędrowca. 
Solidna laska przed stu laty stanowi
ła rzeczywistą pomoc na górskich 
ścieżkach, niezamienionych jeszcze 
w „ceprostrady”, z których usuwa się 
każdy kamień dla wygody wyciecz
kowiczów w sandałkach. Równocze
śnie zaś, dzięki umieszczanym na niej 
plakietkom, stawała się swoistym 
dziennikiem podróży, przedmiotem 
dumy dzielnego właściciela. A że pla
kietki znane były we wszystkich chy
ba górach Europy, z Tatrami i Beski
dami włącznie, dokumentowały tak
że rozległość turystycznych osią
gnięć. Przestrzegano zasady, by żela
zne, mosiężne czy miedziane blaszki 
z wytłaczanym obrazkiem, czasem 
barwione lub emaliowane, można 

było kupić wyłącznie w miejscach, 
których dotyczyły, jako świadectwo 
całkowicie wiarygodne. Z natury 
swej nietrwałe, dawne karkonoskie 
plakietki w większości przepadły 
i rzadko są obecne w kolekcjach. 
Warto więc przyjrzeć się paru ocala
łym egzemplarzom, przypominają
cym urok niegdysiejszych wędrówek.

Plakietki zwykle były okrągłe, 
owalne lub prostokątne, ale zdarzały 
się także misternie, ażurowo wycina
ne. Olbrzym z długą brodą, wsparty 
na potężnym kosturze - to najpow
szechniejszy symbol Karkonoszy. 
Odwieczny demon gór, potężny Ri- 
phen-Zabel (od dawnej nazwy Góry 
Ryfejskie, Ryphaei Montes, i jednego 
z łacińskich określeń diabła - zabu- 
lus) pod piórem dziewiętnastowiecz
nych pisarzy stał się Rubezahlem

Europejskie Dni 
Dziedzictwa 2006
W obchodach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa 
dominować będą trzy tematy:

„Tradycje społeczności lokalnych”

„Różnorodność kulturowa w regionach”

„Śladami wielkich twórców kultury”

W Polsce patronat honorowy nad obchodami 
Europejskich Dni Dziedzictwa objął Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski. 
Koordynator przedsięwzięcia:
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków

Więcej informacji: www.edd.com.pl

PATRONI MEDIALNI

Ochrona Zabytków

MW® bm podróży
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

1. Liczyrzepa, jeleń ze Szklarskiej Poręby Górnej, 
Śnieżka i Śląski Dom, Śnieżne Kotty

2. Śnieżne Kotły, Schronisko Księcia Henryka 

Pobożnego, Szklarska Poręba z hutą szkła, Samotnia

3. Plakietki z 1946 r.: „Chojnasty”, Liczyrzepa, 
świątynia Wang

4. Laska prawdziwego turysty z głową misia
i plakietkami

(zdjęcia: Waldemar Komorowski; 
wszystkie obiekty ze zbiorów autora)

- Liczyrzepą z popularnych baśni. 
U jego stóp na plakietce umieszczono 
powszechnie wtedy znany wierszyk: 
„Es griisset viele lOOOmal der Herr 
der Berge RUBEZAHL”. By zachować 
charakter rymowanki, po polsku 
trzeba by napisać: „Tysiącznych ży
czeń pełen wór od Liczyrzepy, wład
cy gór”. Głowa jelenia pochodzi 
z Ober-Schreiberhau, Szklarskiej Po
ręby Górnej, znakomitej bazy wypa
dowej na karkonoskie szlaki.

Plakietka luksusowa, bo koloro
wana, także przedstawia Liczyrzepę 
z rosochatym konarem w dłoni, a za 
nim sylwetkę Śnieżki. Powyżej wid
nieje schronisko Schlesierhaus, czyli 
Śląski Dom, kilka lat po wojnie na
zwane Pod Śnieżką. Na samym dole 
znajduje się słabo czytelna data „28 
X 40”. Była wybijana z chwilą zaku
pu plakietki, by dokładnie upamięt
nić wejście na najwyższy, legendarny 
szczyt. Nas zaś informuje również, że 
wybuch wojny nie oznaczał końca tu
rystyki - przynajmniej nie od razu... 
„Blaszka” sąsiednia, z białymi plama

mi śniegu, ukazuje Wielki Śnieżny 
Kocioł, a nad nim schronisko Schne- 
egrubenbaude - Nad Śnieżnymi Ko
tłami, które niestety od dawna jest 
nieczynne.

Cztery kolejne plakietki należą 
wyraźnie do tej samej serii. Na 
pierwszej raz jeszcze, tym razem 
z bliska, widzimy potężny gmach 
Nad Śnieżnymi Kotłami. Następna 
stanowi szczególne echo przeszłości, 
bo oba pokazane na niej obiekty nie 
istnieją. Schronisko Prinz-Heinrich- 
-Baude, zbudowane nad krawędzią 
kotła Wielkiego Stawu, nazwano tak 
na cześć księcia Heinricha von Ho
henzollerna, brata cesarza Wilhelma II. 
Otwarte po wojnie pod nieco tylko 
zmienioną, ale już piastowską nazwą 
Schronisko Księcia Henryka Poboż
nego, spłonęło w 1947 r. Tylko 
smętne resztki zostały też z pomnika 
Theodora Donata. Był to wysoki ko
piec, obłożony dziesiątkami kamieni 
z dedykacjami od terenowych od
działów Stowarzyszenia Karkono
skiego. Trzecie schronisko na naszym 

szlaku - to Kleinen Teichbaude, dziś 
Samotnia, w niezmienionym kształ
cie stojąca nad Małym Stawem. Do 
turystycznych atrakcji należało także 
zwiedzanie sławnej huty szkła krysz
tałowego - Josephinenhutte - 
w Szklarskiej Porębie. Plakietka 
uwieczniła mistrzowską pracę wy- 
dmuchiwaczy szkła.

Niemal zaraz po wojnie wraz 
z polskimi teraz turystami wróciły 
i plakietki. Trzy prezentowane po
chodzą z lat czterdziestych XX w. 
Sylwetka zamku podpisana jest 
„Chojnasty” - taka była pierwsza 
(z niem. Kynast), zmieniona 
w 1952 r. polska nazwa zamku 
Chojnik. Krasnolud w czerwonej 
czapce, z siwą brodą, to na pewno 
Liczyrzepa. A skandynawska świą
tynia Wang w ówczesnych Bieruto
wicach (od 1989 r. Karpacz Gór
ny) była i pozostała jednym z naj- 
ulubieńszych celów karkonoskich 
wędrowców.

Jarosław Komorowski
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Porcelanowy skarb

W
 sierpniu 2002 r. na terenie 
dawnego majątku w pope- 
geerowskiej miejscowości 
Piele (pow. braniewski, woj. warmiń

sko-mazurskie), niedaleko granicy 
z obwodem kaliningradzkim, czterej 
chłopcy, przekopując podworski 
park w poszukiwaniu złomu, natrafi
li na skrzynię, w której było 276 
sztuk porcelany i szkła stołowego 
z końca XIX w. Ten „porcelanowy 
skarb” obejrzeć można na wystawie, 
prezentowanej w Muzeum Mikołaja 
Kopernika we Fromborku.

Historia dworu w Pielu (do wojny 
Pellen), gdzie dokonano odkrycia, 
sięga przełomu XIV i XV w. Istniała 
tu już wtedy krzyżacka siedziba. 
W 1527 r. jej właścicielem został 
krzyżacki dowódca najemny, Klaus 
von Auer, z pochodzenia Bawarczyk. 
Jego potomkowie trwali tu prawie 
240 lat. W 1827 r. majątek nabył Al
brecht von Brandt, landrat okręgu 
Heligenbeil. W rękach tej rodziny 
majątek pozostawał przez około 120 
lat, niemal do końca drugiej wojny 
światowej. Ostatnimi właścicielami 
byli Hans Hugo von Brandt i Ada 
z domu von Batocki.

Dwór, wzniesiony w połowie 
XVIII w. na kamiennych fundamen
tach dworu krzyżackiego, składał się 
z korpusu głównego i krótkich skrzy
deł bocznych. To skromne parterowe 
założenie, z piętrowym ryzalitem 
w części głównej, mimo niepozorne
go wyglądu stanowiło zamożną szla
checką rezydencję, bogato wyposa
żoną w barokowe, rokokowe, empi
rowe i biedermeierowskie sprzęty 
oraz wszystkie cywilizacyjne wygody. 
Oprócz mebli, portretów rodzin
nych, grafik i obrazów znajdował się 
tu bogaty zbiór sreber, wśród nich 
szczególnie cenny dla właścicieli sa
mowar, dar gen. Piotra Wrangla. In
teresująca była także kolekcja porce
lany, obejmująca przede wszystkim 
dwa komplety: zastawę na sześćdzie
siąt osób, zakupioną w Królewcu 
w latach dwudziestych XX w. od 
emigrantów z Rosji (określaną przez 
rodzinę jako barokowa) oraz serwis 

Rosenthala z 1920 r. Wartościowy 
był także stojący, porcelanowy zegar 
rokokowy (wys. ok. 175 cm). Zegar 
wykonano tylko w dwóch egzempla
rzach w Królewskiej Manufakturze 
Porcelany w Berlinie (KPM) na za
mówienie Fryderyka Wielkiego. 
Oprócz oryginału sporządzono prób
ny odlew, w którym wystąpiła nie
znaczna skaza i na polecenie króla 
forma ta została zniszczona. Ten wła
śnie próbny egzemplarz kupił na au
kcji w Berlinie Hans Hugo von 
Brandt.

Po obu stronach drogi dojazdo
wej do dworu znajdowały się zabu
dowania folwarku. Za dworem roz
ciągał się rozległy (2,5 ha) park krajo
brazowy, ze sztuczną grotą roman
tyczną z pierwszej połowy XIX w. Za 
parkiem był kościół, a wokół niego 
koncentrowała się wieś.

Pod koniec drugiej wojny świato
wej właściciele opuścili majątek bar
dzo późno i w pośpiechu, jak więk
szość mieszkańców Prus Wschod
nich. Ada von Brandt dopiero 
w styczniu 1945 r. przedarła się do 
Królewca, gdzie udało jej się dostać 
na statek. Niewiele mogła ze sobą za
brać. Większość dworskiego wyposa
żenia pozostała. Pracownicy majątku 
podjęli ucieczkę również w ostatniej 
chwili. Konnymi wozami ruszyli 
w stronę Zalewu Wiślanego. Tylko 
nielicznym powiodła się przeprawa 
przez oblodzony Zalew, część z nich 
zginęła, niektórzy wycofali się i wró
cili do Piela, okupowanego już przez 
Rosjan. Armia Czerwona przetoczyła 
się przez Piele, praktycznie nie nisz
cząc dworu, a cale pozostawione 
mienie zostało nie tyle zniszczone, co 
rozszabrowane. Zespół dworski, któ
ry stal się siedzibą PGR-u, przetrwał 
w nie najgorszym stanie niemal do 
końca lat pięćdziesiątych XX w. Oba 
boczne skrzydła dworu były zamiesz
kane jeszcze do późnych lat siedem
dziesiątych, choć korpus główny był 
już wtedy zachowany tylko fragmen
tarycznie. Patrząc dziś na żałosną ru
inę dworu, zdewastowany park, ru
mowisko zamiast kościoła i komplet

nie zubożałą wieś, trudno wyobrazić 
sobie minioną świetność. Panuje tu 
bezrobocie i prawdziwa bieda.

Czterej młodzi mieszkańcy Piela - 
Stanisław i Stefan Maksyśko oraz 
Dawid i Krzysztof Chmielewski - od 
jakiegoś czasu przekopywali dworski 
park w poszukiwaniu złomu. 25 
sierpnia 2002 r. zamiast złomu zna
leźli skrzynię (o długości ok. 
150 cm), zawierającą porcelanowe 
i szklane naczynia. Sprawy nie udało 
się długo utrzymać w tajemnicy, 
w rezultacie o znalezisku dowiedzia
ła się miejscowa policja, a następnie 
elbląska delegatura Urzędu Ochrony 
Zabytków. Po długich negocjacjach 
udało się przekonać odkrywców do 
dobrowolnego przekazania znalezi
ska na rzecz Skarbu Państwa i wyko
pany zespół porcelany trafił jako de
pozyt do Muzeum Mikołaja Koper
nika we Fromborku. Liczba wydoby
tych przedmiotów była imponująca: 
276 sztuk naczyń z porcelany i szkła. 
Sporą ilość stanowił także gruz por
celanowy i szklany, częściowo po
wstały w trakcie wydobywania.

Wiele kontrowersji budziła trwa
jąca rok sprawa przyznania nagrody 
za dobrowolne przekazanie znalezi
ska. Ministerstwo Kultury miało pro
blem z jego zaklasyfikowaniem. 
Ostatecznie uznano je za dobro kul
tury narodowej, w związku z czym 
obowiązek wypłaty nagrody dla zna
lazców spadł na Ministerstwo Kultu
ry. Wartość znaleziska rzeczoznawcy 
określili na 40 tys. (1/3 mniej niż 
opiewała wstępna wycena dokonana 
przez muzealników). Od wyceny za
leżała wysokość przyznanej nagrody, 
którą ostatecznie ustalono na 7 tys. zl 
dla czterech chłopców. Kolejne emo
cje wzbudziła sprawa podatku od na
grody, o którym nagrodzeni nie zo
stali poinformowani, ostatecznie jed
nak Urząd Skarbowy znalazł możli
wość jego uchylenia.

Zanim jeszcze nadeszły pieniądze 
z Ministerstwa, w rocznicę wydarze
nia młodzi ludzie z Piela otrzymali 
pierwsze nagrody w postaci radioma
gnetofonów, ufundowanych i wrę-
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czonych osobiście przez marszałka 
województwa warmińsko-mazurskie
go, a wkrótce także dyplomy i drob
ne upominki od przedstawicieli 
Urzędu Ochrony Zabytków z Elbląga 
oraz rowery górskie od Agencji Wła
sności Rolnej Skarbu Państwa w Bra
niewie.

Znalazcy, po rocznym oczekiwa
niu na obiecaną gratyfikację, uwie
rzyli ostatecznie, że „państwo niery
chliwe, ale sprawiedliwe”. Chciałoby 
się wierzyć, że casus Piela przejdzie 
do historii odkryć dotyczących dóbr 
kultury materialnej, a kolejne tego 
typu przypadki nie będą wymagały 
tak długiej urzędowej procedury.

Zastawę stołową von Brandtów, 
pozostającą ponad pięćdziesiąt sie
dem lat w ukryciu, można obecnie 
zobaczyć na wystawie „Porcelano
wy skarb” we fromborskim mu
zeum. Zespół ten, stanowiący więk
szą część zastawy na sześćdziesiąt 
osób, zakupionej przez Hansa von 
Brandta w latach dwudziestych XX w. 
w Królewcu od emigrantów z Rosji, 

składa się z talerzy płytkich i głębo
kich, talerzyków do przystawek, 
półmisków owalnych i okrągłych, 
salaterek i sosjerek, filiżanek, 
spodków, pater, mieczników i tale
rzyków deserowych. Wszystkie na
czynia mają puklowaną powierzch
nię, a wielobarwna, wzbogacona 
złoceniami, naszkliwna dekoracja 
malarska przedstawia motywy 
kwiatowe w typie dalekowschod
nim. Serwis datować można na 
schyłek XIX w. Brak sygnatury 
utrudnia wskazanie wytwórni. 
Zwraca uwagę fakt, iż bardzo wiele 
naczyń nie ma śladów zużycia. Jak 
wiadomo z przekazów rodziny von 
Brandt, serwis nie był często używa
ny. Z kolei wśród wydobytych wy
robów ze szkła, datowanych rów
nież na koniec XIX w., najbardziej 
interesujący wydaje się zespól czter
nastu zielonych kielichów, tzw. 
rómerów, z dekoracyjnym szlifem 
z motywem winorośli. Syn ostat
nich właścicieli, Albrecht von 
Brandt, wskazał jako miejsce ich 

powstania działającą do dziś bawar
ską hutę „Teresienthal”, znaną 
z produkcji szkła w stylach histo
rycznych. Karafki i kieliszki ze szkła 
białego, ze szlifowaną dekoracją, 
choć także interesujące, są nieco 
skromniejsze.

Niewiele brakowało, a „porcela
nowy skarb” trafiłby jako bezimien
ny serwis do handlu antykwaryczne
go. Szczęśliwie tak się nie stało. Dzię
ki wspaniałej postawie młodych od
krywców, godnej podkreślenia roli 
policji z posterunku w Pieniężnie 
oraz darowi przekonywania pracow
ników Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku i elbląskiego Urzędu 
Ochrony Zabytków ta unikatowa ko
lekcja została ocalona.

Jagoda Semków 
Weronika Wojnowska

Wystawa „Porcelanowy skarb” prezentowana jest 
w dawnym zespole szpitala św. Ducha, mieszczą
cym dział historii medycyny Muzeum Mikołaja 
Kopernika, przy ul. Starej 8 we Fromborku.
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Z WIZYTĄ W MUZEUM -

Galicyjskie judaika

W
 Muzeum Historycznym 
Miasta Gdańska czynna jest 
do końca września br. wy
stawa „Kultura Żydów Galicyjskich”. 

Jej organizatorami są Muzeum Etno
grafii i Rzemiosła Artystycznego we 
Lwowie, Muzeum Regionalne w Sta
lowej Woli oraz Muzeum Historycz
ne Miasta Gdańska. 

z prywatnej kolekcji Maksymiliana 
Goldsteina, przedwojennego lwow
skiego zbieracza. Wśród nich znaj
dują się m.in. naczółki perłowe, ata- 
ry, jarmułki, biżuteria, sygnety, dzie
ła z metaloplastyki, naczynia rytual
ne: lampki chanukowe, puszki na 
wonne korzenie oraz druki, rękopi
sy, portrety, kalendarze, wycinanki,

W monarchii habsburskiej Gali
cja była największym skupiskiem 
Żydów. Stalowa Wola obejmuje od 
ponad 30 lat swoim terytorium 
dawne miasteczko Rozwadów, na
leżące do tych galicyjskich miejsco
wości, gdzie Żydzi do czasów dru
giej wojny światowej stanowili zde
cydowaną większość mieszkańców.

1. Fragment sali wystawowej
2.3. Eksponowane judaika

Unikatowa kolekcja judaików, 
pochodząca ze zbiorów Muzeum Et
nografii i Rzemiosła Artystycznego 
we Lwowie obejmuje cenne i niepo
wtarzalne przedmioty, datowane na 
okres od XVI do lat trzydziestych 
XX w., wśród których znalazły się 
prawdziwe skarby żydowskiej sztuki 
świeckiej i sakralnej. Na wystawie 
można obejrzeć przedmioty z dzie
dziny historii i sztuki żydowskiej. 
Znaczna część judaików pochodzi 

itp. Wystawa skierowana jest do 
wszystkich miłośników kultury 
i sztuki żydowskiej. Jej zadaniem jest 
ukazanie kulturowego bogactwa ży
dowskiej społeczności mieszkającej 
na terenach dawnej Galicji Wschod
niej. Wystawie towarzyszy katalog 
oraz koncerty muzyki żydowskiej.

Żydzi, od wieków zamieszkujący 
tereny dawnej Europy Wschodniej, 
stworzyli wyjątkową kulturę o cha
rakterze ponadnarodowym i ponad
państwowym, która rozwijała się mi
mo wielu niesprzyjających czynników 
politycznych i społecznych aż do wy
buchu drugiej wojny światowej. Wie
lopokoleniowy dorobek kulturowy 
w znacznej mierze ocalał, pomimo 
tragicznego losu milionów Żydów 
podczas wojny. Spuścizna, zachowana 
m.in. w zbiorach muzealnych, przypo
mina nam o wielkim bogactwie du
chowym narodu, który związany jest 
nierozerwalnie z dziejami Polski.

Obecnie ten rozdział historii jest 
zamknięty i praktycznie nieznany 
pokoleniom urodzonym po wojnie. 
Podobnie mało znany jest współ
czesnym gdańszczanom los społecz
ności żydowskiej międzywojennego 
Wolnego Miasta Gdańska. Po prze
jęciu władzy przez nazistów, jesz
cze przed wybuchem drugiej wojny 
światowej większość gdańskich Ży
dów zmuszona została do odsprze
daży i opuszczenia własnych dóbr. 
W konsekwencji doszło do rozpro
szenia nagromadzonych przez po
kolenia materialnych świadectw 
działalności kulturalnej współtwór
ców wielowiekowej świetności 
Gdańska.

Z braku zachowanych na zie
miach polskich oryginałów, prezen
towana w Gdańsku wystawa stanowi 
pewnego rodzaju uzupełnienie, które 
ma wypełnić dotkliwą lukę w historii 
kultury żydowskiej.
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Z WIZYTĄ W MUZEUM

Spotkanie z książką
OPISYWANIE ZBIOROW

Jednym z najważniejszych statutowych obo
wiązków stojących przed muzeami, archiwami 

oraz specjalistycznymi bibliotekami jest doku
mentowanie i opracowywanie znajdujących się 
w nich zbiorów. Prace te najczęściej wykonują za
trudnieni w tych instytucjach lub ściśle współpra
cujący z nimi specjaliści, mający nie tylko szeroką 
wiedzę, powalającą im na kompetentne, rzetelne 
i kompleksowe zbadanie danego zbioru, ale także 
łatwy i bezpośredni do niego dostęp, Ostatnim 
etapem prac - prowadzonych z różnym powodze
niem i w różnym tempie, niekiedy przez kilka, kil
kanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt lat (!) - 
powinien być katalog zbioru lub wyodrębnionej 
z niego kolekcji, czyli opracowanie naukowe 
w postaci publikacji książkowej bądź elektronicz
nej. Każdy taki katalog oczekiwany jest z dużym 
zainteresowaniem przez przyszłych użytkowni
ków, którym służyć ma przez długie lata. A jakie 
powinien spełniać warunki?

Ideałem byłoby, gdyby obejmował całość zba
danego i udokumentowanego zbioru. Postulatu te
go nie da się jednak spełnić, ponieważ skatalogo
wane muzealia czy archiwalia w większości nie na
leżą do zbiorów „zamkniętych" (w znaczeniu jed
nolitej, niezmiennej kolekcji). Zwykle do opisywa
nego zbioru coś z czasem przybywa lub (rzadziej, 
raczej wyjątkowo) ubywa. Z problemem tym moż
na jednak sobie poradzić, przygotowując uzupeł
nienia katalogu (suplementy). Ale jak poradzić so
bie z problemem oczekiwanej „długowieczności" 
katalogu? Tu rozwiązanie może być tylko jedno - 
poprzez niezwykle staranne przygotowanie edytor
skie. Szczęśliwie minęły już czasy oszczędnościo
wych publikacji epoki PRL-u i okresu przejściowe
go (początek ostatniej dekady lat XX w.). Przypo- 
mnijmy - były to w większości wydawnictwa nie
chlujne, drukowane na kiepskim papierze, opra
wiane w miękkie, nietrwałe okładki i klejone tak, że 
po kilkakrotnym użyciu rozsypywały się w rękach. 
Obecnie wydawcy katalogów prześcigają się 
w poszukiwaniu dla nich najlepszych materiałów 
poligraficznych. Wykazują się przy tym nie tylko 
znajomością rzeczy, ale i dobrym wyczuciem este
tyki. Przykładem takich właśnie starannie wyda
nych katalogów są prezentowane tu wydawnictwa.

Książka Małgorzaty Dubrowskiej Medaliony 
i plakiety. Katalog zbiorów Muzeum Historycznego 
m.st. Warszawy (Muzeum Historyczne m.st. War
szawy, Warszawa 2005) jest nie tylko znakomitym 
opracowaniem zbioru, ale także taką właśnie wzo
rową pod względem opracowania edytorskiego 
pozycją (Argraf Sp. z o.o.). Autorka, mając w do
robku wiele publikacji dotyczących warszawskiego 
medalierstwa i brązownictwa, podjęta się opisania 
wszystkich (wyłączywszy opublikowaną już w 1978 r. 
kolekcję ze zbiorów Ludwika Gocla) medalionów 
i plakiet portretowych z macierzystego muzeum. 
Otrzymaliśmy w ten sposób wyczerpujący katalog, 
obejmujący niezwykle zróżnicowane pod wzglę
dem tematu i ujęcia artystycznego prace medalier
skie z XIX i XX w., poprzedzony esejem na temat 
historii zbioru i wzbogacony słownikiem autorów 
na końcu książki. Katalog robi bardzo dobre wra

żenie. Ma przejrzysty układ, wyraziste zdjęcia, do
bry papier, trwale szycie i twardą, ciekawą pod 
względem plastycznym oprawę. Nie zapomniano 
nawet o takim drobiazgu, jak ułatwiająca powrót 
do czytania zakładka w postaci dobranej pod 
względem koloru miedziano-zlocistej tasiemki.

Wydawnictwa Muzeum w Gliwicach, obcho
dzącego w 2005 r. jubileusz stulecia, wielokrotnie 
byty już omawiane na naszych tamach. Te, które 
chcemy obecnie zaprezentować godne są najwyż
szej pochwały. Katalog Anny Kwiecień i Stanisława 
Siess-Krzyszkowskiego Fajanse prószkowskie. Ko
lekcja ze zbiorów Muzeum w Gliwicach (Gliwice 
2005) - to przede wszystkim znakomicie opraco
wana książka, obejmująca całość zagadnień zwią
zanych z działalnością (1764-1853) manufaktury 
fajansów w Prószkowie na Śląsku Opolskim, przy 
czym połowę objętości zajmuje katalog wyrobów 
manufaktury w zbiorach muzeum (229 pozycji). 
Jest to publikacja, która z pewnością znajdzie się 
w kanonie lektur nie tylko naukowców zajmujących 
się rzemiosłem artystycznym w Polsce, ale także 
studentów, kolekcjonerów i antykwariuszy. Gliwic
ki Preis-Courant. Wzorniki wyrobów Królewskiej Od
lewni Żeliwa w Gliwicach w zbiorach muzeum 
w Gliwicach (Gliwice 2005; autorzy opracowania: 
Barbara Malik, Joanna Jenczewska-Pajka; w czę
ści opisowej praca dwujęzyczna, drukowana po 
polsku i po niemiecku) - to z kolei publikacja dla 
wąskiego grona estetów i specjalistów, ale oczeki
wana także za granicą. Dobrze się więc stało, że 
owe przechowywane w gliwickim muzeum karty 
z ofertami handlowymi jednej z ważniejszych od
lewni żelaza w dziewiętnastowiecznej Europie do
czekały się starannego opracowania w postaci ka
talogu, mającego w części podstawowej charakter 
reprintu.

Na koniec Ikonografia kościoła Dominikanów 
i ulicy Grodzkiej w Krakowie Waldemara Komo
rowskiego i Iwony Kęder (Kraków 2005) - kolej
ny, trzeci już tom (po Ikonografii Rynku Główne
go w Krakowie, t. 1, Kraków 1998 i Ikonografii 
kościoła Mariackiego i placu Mariackiego, Mate- 
go Rynku, ulic Mikołajskiej, Siennej i Św. Krzyża 
w Krakowie, t. 2, Kraków 1999) z serii przygoto
wywanych w Pracowni Ikonografii Krakowa mo
nograficznych opracowań Katalog Widoków Kra
kowa, pod redakcją zmarłego w kwietniu 2005 r. 
prof. Jerzego Banacha - wydawnictwo Muzeum 
Narodowego w Krakowie i Towarzystwa Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS. 
Książka zawiera znakomicie opracowany kata
log widoków kościoła dominikańskiego i ul. 
Grodzkiej w Krakowie (obrazy olejne, rysunki, ry
ciny, odbitki fotograficzne - łącznie 357 pozycji) 
oraz planów (pomiary inwentaryzacyjne kościo
ła, wycinkowe plany miasta-9 pozycji). Ci, któ
rzy znają tę serię dobrze wiedzą, że jedyną jej 
wadą jest... męcząca konieczność wyczekiwa
nia na kolejne tomy. W zapowiedzi mamy już 
tom czwarty wydawnictwa: Ikonografia Placu 
Wszystkich Świętych oraz ulic Franciszkańskiej 
i Kanoniczej. Oby nie trzeba było nań zbyt długo 
czekać, (wp)
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WOKOL TRADYCJI -

„Polski Rok Obrzędowy"
w Zakrzewie

Z
akrzewo, wieś w pow. złotow
skim, na pograniczu Wielkopol
ski i Pomorza Zachodniego, 
wzmiankowane zostało po raz pierw

szy w 1432 r. W 1544 r. znajdowało 
się w rękach braci Wojciecha i Jana Za
krzewskich, później należało do Gru
dzińskich, a następnie Działyńskich. 
W 1766 r. wieś liczyła 407 mieszkań
ców, był w niej młyn, stawy młyńskie, 
karczma, browar i gorzelnia. „Potop” 
szwedzki, a szczególnie ostatnia wojna 
szwedzka (1701-1721), liczne prze
marsze wojsk, pożary i zarazy spusto
szyły ziemię złotowską - Zakrzewo zo
stało częściowo spalone. Liczba ludno
ści wzrosła dopiero w drugiej połowie 
XIX w. W 1864 r. wieś liczyła 957 
mieszkańców, aw 1903 - 1015.

Po pierwszym rozbiorze Polski 
Zakrzewo wraz z całym pow. zło
towskim znalazło się w granicach 
państwa pruskiego. Władze pruskie 
rozpoczęły rządy od rugowania Ży
dów oraz przeprowadzenia reformy 
podatkowej, bardzo korzystnej dla 
kolonistów niemieckich, a wysoce 
niesprawiedliwej dla ziemian pol
skich. W 1788 r. Działyńscy sprzeda
li dobra Zakrzewskie radcy pruskie
mu Janowi Fryderykowi Wilhelmowi 
von Farenheidowi, a ten w 1798 r. - 
landratowi złotowskiemu Janowi Ka
rolowi von Gerhardtowi, który z ko
lei w 1820 r. odsprzedał je Hohen
zollernom. Przed wybuchem pierw
szej wojny światowej około 98% 
wszystkich dóbr ziemskich Hohen
zollernów leżało w Nadodrzu, na Po
morzu i między Odrą a Łabą; więk
szość tych dóbr wykupiono z rąk pol
skich rodów. Sytuacja ta miała duży 
wpływ na ustalenie granicy polsko- 
-niemieckiej w 1919 r. - na skutek 
starań księcia Fryderyka Leopolda 
Hohenzollerna spowodowano prze
sunięcie granicy niemieckiej na 
wschód. Do Polski weszło 2/3 daw
nego pow. złotowskiego, a w nowym 
pow. złotowskim w obrębie państwa 
pruskiego znalazły się Złotów, Kra
jenka i właśnie Zakrzewo.

Następowała coraz większa ger
manizacja tych ziem, ale dzieje Za
krzewa uległy znacznej przemianie, 
gdy 15 września 1903 r. parafię we 
wsi objął ks. dr Bolesław Domański.

Poza działalnością kapłańską ks. 
Domański poświęcił się pracy spo
łecznej, mającej na celu niedopusz
czenie do wynarodowienia ludu pol
skiego nie tylko w Zakrzewie, ale na 
całym Pograniczu - w ziemi złotow
skiej, na Kaszubach, w Krajnie, w Ba- 
bimojskiem i Międzyrzeckiem. Pro
wadził skuteczną walkę o polską 
spółdzielczość i szkołę polską. Wy
trwale zabiegał o powstanie Związku 
Polaków w Niemczech. Dzięki jego 
działalności Zakrzewo w okresie 
międzywojennym z zabiedzonej, po
łożonej peryferyjnie miejscowości 
stało się wsią wzorcową, w której ist
niała największa w powiecie polska 
szkoła, polski bank spółdzielczy, 
dom ludowy, ochronka dla dzieci, 
spółdzielnie, związki i stowarzysze
nia kulturalne i sportowe. Wybudo
wano nowy, bogato wyposażony ko
ściół parafialny, dom dla sióstr miło
sierdzia i bitą drogę do Złotowa.

W 1930 r. z inicjatywy ks. Domań
skiego rozpoczęto, ze środków Związ
ku Polaków w Niemczech, budowę 
w Zakrzewie Domu Polskiego, w któ
rym już w 1934 r. znalazła siedzibę 
większość miejscowych, polskich orga
nizacji: Bank Ludowy, biblioteka, szko
ła i przedszkole, funkcjonowały sale ze
brań i duża sala widowiskowa. W 1935 r. 
ks. Domański zaprosił do Zakrzewa 
graficzkę Janinę Kłopocką i zlecił jej 
przyozdobienie sali widowiskowej ma
lowidłami o polskiej tematyce.

Janina Kłopocką należała do 
Związku Artystów Plastyków, grupy 
„Blok” oraz Grupy Artystów Grafików 
„Czerń i Biel”, brała czynny udział 
w wystawach tych ugrupowań, uzysku
jąc duże uznanie krytyki artystycznej. 
W Berlinie należała do Związku Pola
ków w Niemczech niemal od początku 
jego istnienia (1923 r.), a w 1934 r. zo
stała kierownikiem graficznym Centra-

1. Janina Ktopocka 
przygotowująca kartony 
„Polskiego Roku 
Obrzędowego” oraz 
Jadwiga Koniuszewska
i Roman Solecki, 
fot. z 1936 r.
2. Rodio - znak 
organizacyjny Związku 
Polaków w Niemczech

li Prasowej Związku. Była już wtedy 
znana jako autorka „Rodła”, organiza
cyjnego znaku Związku Polaków 
w Niemczech. Po otrzymaniu zlece
nia na ozdobienie malowidłami sali wi
dowiskowej Domu Polskiego w Za
krzewie Kłopocką w 1936 r. przygoto
wała kartony naturalnej wielkości, 
a rok później, przy pomocy Jadwigi 
Koniuszewskiej i Romana Soleckiego, 
wykonała to zamówienie. Malowidło 
składało się z 16 obrazów przedstawia
jących „Polski Rok Obrzędowy”. Te
matyka ta prezentowała całoroczne ob
rzędy i obyczaje ludu polskiego, będą
ce dziedziną własnych zainteresowań 
autorki.

Cały cykl malowideł w sali wido
wiskowej Zakrzewskiego Domu Kultu
ry przedstawia polskie ludowe obrzę
dy, ukazane chronologicznie w ciągu
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całego roku kalendarzowego, przy 
czym każda pora roku zilustrowana 
jest na dwóch dużych, przeciwległych 
polach, zamkniętych po bokach pio
nowymi pasami geometryczno-roślin- 
nego ornamentu. Malowidła wykona
ne są graficznie, w sposób linearny 
i nieco stylizowany, bez modelowania; 
gama kolorystyczna zawężona jest do 
trzech zasadniczych kolorów: czerwo
nego, czarnego i szarej, złamanej ziele
ni. W opinii prof. Marii Grońskiej, 
biografki Janiny Kłopockiej: „Zharmo
nizowana stylistycznie całość wypadła 
okazale i znakomicie, wyraziła swo
istość ludu polskiego i jego przywiąza

nie do tradycji narodowych. Szczególną 
to miało mieć wymowę w otoczeniu 
butnego hitleryzmu [...]. Sztuka Kło
pockiej na terenie ZPwN była sztuką 
walczącą o społecznym aspekcie. 
Wszystkie jej prace świadomie ukierun
kowane na manifestowanie polskości 
walczyły o utrzymanie narodowej god
ności i nadziei” (Maria Grońska, Ed
mund Osmańczyk, Janina Kłopocka, 
autorka Rodła. Wystawa grafiki na 50- 
lecie zaślubin Rodła z Wisłą, 1934- 
-1984, Warszawa 1984, s. 21).

Malowidła, wykonane farbami 
kazeinowymi na mokrym tynku, oka
zały się bardzo trwałe, toteż, gdy 

3.4.5. Malowidła „Polski Rok 
Obrzędowy” w sali widowiskowej Domu 
Polskiego w Zakrzewie, 2005 r.

(ilustracje: 1 - wg Stefan Wójcik, „Dokumentacja 
konserwatorska - Malowidła ścienne 

w sali widowiskowej gm. Ośrodka Kultury 
w Zakrzewie woj. koszalińskie pow. Złoczów", 

1972 r., mps, Woj. Urząd Ochrony Zabytków 
w Poznaniu, Delegatura w Pile, nr 63 DK-R, 

3-5 - Stefan Wójcik)

w połowie września 1939 r. następca 
ks. Domańskiego w parafii Zakrzew
skiej ks. Alfons Mehrsmann nakazał 
zdrapanie polichromii, okazało się to 
niemożliwe - zostały więc zamalowa
ne wapnem, a następnie jeszcze 
w czasie remontów Domu Kultury 
w 1955 i 1968 r. - farbą klejową.

O malowidłach „Polskiego Roku 
Obrzędowego” w Zakrzewie przypo
mniano sobie w przeddzień obcho
dów 50-lecia założenia Związku Po
laków w Niemczech. Zakrzewianie, 
byli działacze Związku, zwrócili się 
wówczas do posłów Opolszczyzny 
z prośbą o pomoc w sprawie możli
wości odsłonięcia malowideł. Posło
wie zainteresowali tym ministra kul
tury i sztuki, a on z kolei polecił wo
jewódzkiemu konserwatorowi zabyt
ków w Koszalinie zbadanie sprawy 
i spowodowanie ewentualnej konser
wacji malowideł. Latem 1972 r. 
przeprowadzone zostały przez kon
serwatora dzieł sztuki mgra Stefana 
Wójcika ze Słupska prace konserwa
torskie. Po mechanicznym usunięciu 
pobiał i odczyszeniu całości okazało 
się, że malowidła są stosunkowo do
brze zachowane i nawet pobiała wa
pienna przy specjalistycznych zabie
gach dała się całkowicie usunąć. Pę
cherze tynku podklejone zostały 
emulsją wodną polioctanu winylu, 
a rozłożoną w miejscach zawilgoceń 
farbę i zaprawę utrwalono przez wie
lokrotne rozpylanie niskoprocento
wej mieszaniny roztworu alkoholu 
poliwinylowego i polioctanu winylu 
w emulsji wodnej. Uzupełniono 
ubytki tynku, a malowidła w miej
scach uszkodzonych punktowano 
jednolitą plamą barwną.

Prace konserwatorskie zakończo
no w sierpniu 1972 r., a 1 września 
odbyła się podniosła uroczystość pre
zentacji „Polskiego Roku Obrzędo
wego” w Zakrzewie.

Danuta A. Ptaszyńska
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ

Ślady Przeszłości

W
 jaki sposób zainteresować mło
dych ludzi zabytkami? Skąd czer
pać pomysły, aby historia stała się 
ciekawa? Jak sprawić, aby zajęcia poświę

cone dziedzictwu kulturowemu nie byty 
nudne?

Parę lat temu zapragnęliśmy stworzyć 
przestrzeń, w której młodzi ludzie odkry
waliby swoje pasje i uczyliby się historii 
w ciekawy i atrakcyjny dla nich sposób. 
Czuliśmy, że możemy obudzić w nich du
cha odkrywcy, badacza. Chcieliśmy zara
zić młodych fascynacją sztuką, miłością 
do ich regionu, szacunkiem do zabytków. 
Postawiliśmy na samodzielność w pracy 
z młodzieżą, na wolne wybory, na wszech
stronność tematów, na różnorodność 
działania. Tak powstał - prowadzony 

coooooo/////. Nauczyciele angażują się w na
sze zabawy i obowiązki... Po prostu..." (Da
ria), „Uczestniczę w tych śladach przeszło
ści, to dobra zabawa i dowiedziałem się wie
le bardzo ciekawych rzeczy. Polecam 
wszystkim" (Lewy) (cytaty pochodzą z opinii 
zamieszczanych przez uczniów na naszej 
stronie internetowej).

Nauczyciel w pracy nad projektem dys
kretnie kieruje działaniami uczniów. Inspiruje, 
zachęca, daje wsparcie merytoryczne, po
maga w planowaniu, ułatwia kontakty z wła
dzami lokalnymi i innymi instytucjami. Pani 
Małgorzata Marszalek ze Szkoły Podstawo
wej w Legionowie wspomina: „Moi uczniowie 
kończący w tym roku pracę nad projektem 
mówią, że w gimnazjum na pewno będą bra
li udział w programie Ślady Przeszłości. We- 

wiedzają wycieczki z innych szkół. Mło
dzież z Kamienia Pomorskiego też ma się 
czym pochwalić. Przeczesując swoją okoli
cę w poszukiwaniu zabytków, uczniowie 
natrafili na niecodzienne znalezisko. W le- 
sie ukryte pod mchem i zaroślami stoją 
krzyże cmentarzy poniemieckich. Zapo
mniane, zaniedbane przypominają o daw
nych mieszkańcach tych ziem. Uczniowie 
tą historią chcą zainteresować innych.

Tematów i odkryć mamy w naszym pro
gramie wiele. Przez lata zebraliśmy setki 
stron relacji, tysiące fotografii ukazujących 
zapomniane zakątki naszego kraju. Co roku 
kilkaset grup uczniowskich dokonuje uroczy
stej adopcji wybranego zabytku. Później od
wiedzają archiwa, parafie, biblioteki, zbierają 
dokumentację, następnie sprzątają teren wo-

przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Narodowe Centrum Kultury oraz Fundację 
Bankową im. Leopolda Kronenberga - 
program Ślady Przeszłości, w którym 
uczniowie adoptują zabytki.

Od 2001 r. w programie wzięto udział 
prawie 1000 szkół, ponad 1500 nauczycieli, 
blisko 20 000 młodych ludzi. Pomysł spodo
bał się zarówno pedagogom, jak i uczniom. 
Niezależnie od umiejętności, predyspozycji 
i wieku każdy uczestnik naszego programu 
znajdzie w nim coś dla siebie. Większość 
zadań uczniowie wykonują samodzielnie. 
Sami wybierają zabytek, którym chcieliby się 
zająć, dzielą się zadaniami, opracowują har
monogram prac, zbierają dokumentację. 
A o swojej pracy mówią tak: „Mnie się podo
ba. Jesteśmy poszukiwaczami skarbów... 
podoba mi się taka archeolo-sztuko-zaba- 
wa" (Marqueritte), „Nasza szkolą jest super, 
ale projekt sam mówi o naszej szkole jest 

dług nich nie ma lepszej szkoły samodzielno
ści. Czują się ważni i docenieni".

Projekty realizowane przez uczniów nie 
są jednorazową mobilizacją. Opieka nad 
adoptowanymi zabytkami staje się trwałym 
elementem szkolnej tradycji. Wszystkie 
grupy zaczynają od wyboru zabytku, któ
rym chcialyby się zająć. To dobry pretekst 
do wyjścia ze szkoły i wspólnej wycieczki. 
W czasie wędrówek natrafiają często na 
niezwykle obiekty. Gimnazjaliści z Wojcie- 
szyna znaleźli w lesie szczątki samolotu, 
okazało się, że to rozbita maszyna 5. pułku 
lotniczego, walczącego w czasie drugiej 
wojny światowej. Młodzi ludzie poznają lo
sy walk, toczonych w ich okolicy. Ucznio
wie Szkoły Podstawowej z Połańca, szpe
rając wśród staroci na strychach swoich 
domów, odnaleźli ciekawe przedmioty. 
Dzięki tym zbiorom powstało prawdziwe 
muzeum regionalne. Teraz to miejsce od- 

kót swoich obiektów, piszą artykuły do lokal
nej prasy, robią wywiady z mieszkańcami...

Zrozumieliśmy, że pierwszy etap na
szego programu mamy już za sobą. Spo
tkaliśmy na swojej drodze ludzi, którzy, 
tak jak my, chcą ożywić innych, pobudzić 
do aktywności na rzecz wspólnego dzie
dzictwa kulturowego. Uczniowie i nauczy
ciele polubili pracę w projekcie. Pora na 
zmiany. Aby podtrzymać ten zapal, rozwi
jać i wzbogacać nasz program postanowi
liśmy przygotować kilka nowych rozwią
zań. Dzięki uzyskanym funduszom z Mini
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe
go w ramach Programu Operacyjnego Pa
triotyzm Jutra, współpracy z Muzeum Ko
munizmu „Socland”, Muzeum Powstania 
Warszawskiego, Fundacją Ochrony Dzie
dzictwa Żydowskiego i innymi instytucjami 
kultury przygotowaliśmy ciekawe propozy
cje tematyczne. Oto kilka z nich:
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1. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie (lubelskie) podczas sprzątania kapliczki św. Antoniego
2. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ćmińsku (świętokrzyskie) przy murze oporowym 
(pozostałość zakładu wielkopiecowego z XIX w.)

3. Uczniowie Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Brzeźnie koto Chełma (lubelskie) w czasie zajęć 
na cmentarzu prawosławnym

Ślady PRL-u. W całej Polsce zbieramy 
przedmioty codziennego użytku przypomi
nające czasy PRL-u. Pamiętacie pralkę 
„Franię”? Buty „Relax”? Syfon na wodę? 
Młodzi poszukują w szafach i na strychach, 
gromadzą przedmioty codziennego użytku, 
opowiadają ich historię, poznają realia dnia 
codziennego epoki, która już przeminęła na 
zawsze. Wraz z Muzeum Komunizmu „Soc- 
land” w Warszawie wspieramy szkoły 
w tych działaniach, przygotowujemy cieka
we warsztaty dla nauczycieli i uczniów. Na 
zakończenie pracy nad projektem wszyscy 
spotkamy się w Pałacu Kultury i Nauki na 
wspólnie przygotowanej wystawie.

Historia II wojny światowej. Proponujemy 
uczniom tworzenie tras historycznych śladami 
oddziałów walczących w czasie wojny. Trasy 
będą opracowane w formie multimedialnych 
prezentacji, zamieszczanych w internecie. 
Współpracując z Muzeum Powstania War
szawskiego w zeszłym roku wraz ze szkołami 
ze stolicy przygotowaliśmy kilka wycieczek 
szlakiem bojowym powstańców z 1944 r. Po
wstały piękne materiały, kilka grup odwiedza
jących Warszawę miało szansę podróżowa
nia trasami przygotowanymi przez młodzież. 
Chcemy kontynuować te działania i zachęca
my wszystkie szkoły zarówno z Warszawy, jak 
i całej Polski, aby podjęły się pracy nad tym 
projektem. Uczniowie będą mieli szansę spo
tkać się ze świadkami wydarzeń, odwiedzić 
muzeum, skorzystać z przygotowanych ma
teriałów edukacyjnych.

Tradycja i kultura regionu. Każdy może za
łożyć własne muzeum! Wystarczy dobrze po
szukać. Uczniowie odnajdują ciekawe ekspo
naty, które wiele powiedzą im o tradycji i kultu
rze ich regionu. My przygotowujemy materiały 
pomocnicze, w których pokazujemy, jak zało
żyć Izbę Regionalną, jak ją promować i wyko
rzystać w edukacji z najmłodszymi.

Wielokulturowość. Żyjecie gdzieś na 
wschodzie Polski, na Pomorzu, a może na 
Dolnym Śląsku, wokół otaczają was ta
jemnicze, zapomniane cmentarze, zbu
rzone stare cerkwie i synagogi - poznajcie 
ich historię i historię ludzi, którzy niegdyś 
byli mieszkańcami tych ziem. Swoimi od
kryciami podzielcie się z innymi, tak aby 
wszyscy pamiętali o tych, których już tu 
nie ma. Pomagamy szkołom zorganizo
wać regionalne prezentacje, przedstawie
nia teatralne, spotkania z opowieściami, 
przygotujemy warsztaty fotograficzne i fil
mowe, żeby zebrane przez uczniów histo
rie docierały do innych, a duch tolerancji 
i zrozumienia obudził się we wszystkich 
zakątkach Polski.

Literacki Atlas. Wspólnie napiszemy 
książkę! W tym projekcie młodzi ludzie po
szukują śladów literackiego dziedzictwa 
swojego regionu. Odnajdują anegdoty 
związane z pisarzami, którzy mieszkali 
w ich miejscowości. Wyszukują w literatu
rze opisy, w których zostały zobrazowane 
dzieje, wydarzenia, ludzie zamieszkujący 
ich okolicę. Z powstałych materiałów po- 
wstaje Atlas - przewodnik po literackiej 
Polsce.

To tylko kilka z naszych pomysłów. Do 
każdego z nich opracowujemy materiały 
pomocnicze, szukamy partnerów, przygo
towujemy warsztaty. Na zakończenie pro
gramu organizujemy ogólnopolską prezen
tację, na której młodzież może pochwalić 
się efektami swojej pracy. O wszystkim do
wiecie się z naszej strony internetowej 
www.ceo.org.pl/slady. Tam też znajduje się 
karta zgłoszenia - wypełniając ją i wysyła
jąc do nas przystąpicie do pracy nad pro
jektem w swojej szkole, bibliotece, domu 
kultury...

Anna Mirska

-------------------------------------- ROZMAITOŚCI

ŚWIATOWE DZIEDZICTWO

Kolejna, już 30. sesja Komitetu Świato
wego Dziedzictwa Kulturalnego i Natu

ralnego UNESCO odbyta się w dniach od 
10 do 17 lipca br. w Wilnie. Tym razem na 
Listę Światowego Dziedzictwa wpisano 
osiemnaście nowych obiektów - szesna
ście obiektów dziedzictwa kulturalnego 
(w tym jeden transgraniczny) i dwa dzie
dzictwa naturalnego. Zgodnie z zasadami 
określonymi w „Deklaracji”, przyjętej na se
sji Komitetu w 2002 r., wpisów jest znacz
nie mniej niż w latach wcześniejszych. Do
konano natomiast rozszerzenia kilku wpi
sów poprzednich. W odniesieniu do obiek
tów dziedzictwa kulturalnego rozszerzenia 
te dotyczą doliny Madriu-Perafita-Claror 
w Andorze i klasztoru Dećani w Serbii.

Wśród obecnie wpisanych na Listę 
obiektów dziedzictwa kulturalnego z terenu 
Europy znajdują się: Vizcaya (Hiszpania) - 
pierwszy most wiszący, zbudowany z wy
korzystaniem stalowych lin; Stare Miasto 
w Ratyzbonie i wczesnośredniowieczne 
miasto Stadtmhof w Bawarii (Niemcy); 
krajobraz górniczy Kornwalii i Zachodnie
go Dewonu (Wielka Brytania); kompleks 
późnorenesansowych rezydencji w Genui 
(Włochy).

W tym roku na Listę Światowego Dzie
dzictwa UNESCO wpisano też jeden 
obiekt z Polski - Halę Ludową we Wrocła
wiu, przy czym użyto nazwy pierwotnej: 
Hala Stulecia, stosowanej od dawna przez 
badaczy architektury. Obecnie na Liście 
znajduje się trzynaście obiektów z Polski.

Wrocławska Hala zbudowana została 
w 1912 r. według projektu Maxa Berga. 
Wpisując ją na Listę, uznano argumentację 
polskiego wnioskodawcy, że budowla ta 
stanowi twórczy przykład rozwoju technik 
budowlanych w dużych konstrukcjach 
zbrojonych. Zajmuje kluczową pozycję 
w ewolucji metod stosowania żelazobeto- 
nu w architekturze i jest jednym z punktów 
zwrotnych w historii wykorzystania stali dla 
wzmacniania struktur budowlanych. Po
nadto, będąc częścią Terenów Wystawo
wych we Wrocławiu, jest też wybitnym 
przykładem nowoczesnej architektury 
gmachów użyteczności publicznej. Komi
tet Światowego Dziedzictwa UNEŚCO za
lecił, by kontynuować działania na rzecz 
systematycznej konserwacji Hali Stulecia 
i respektować wartość kontekstu historycz
nego przy planowaniu i projektowaniu no
wych obiektów na obszarze Terenów Wy
stawowych we Wrocławiu.

Na lipcowej sesji Komitetu Światowego 
Dziedzictwa UNESCO poparto również 
polski wniosek w sprawie zmiany nazwy 
wpisanego na Listę w 1979 r. „Obozu Kon
centracyjnego Auschwitz” na „Byty Nazi
stowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny 
i Zagłady Auschwitz-Birkenau"; ostateczna 
decyzja zapaść ma na kolejnej sesji Komi
tetu, która odbędzie się w przyszłym roku 
w Nowej Zelandii.
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Gotycki nagrobek z legnickiej katedry

Przez przeszło pól wieku od 
zakończenia drugiej wojny 
światowej uważało się, że zna

ny z licznych wzmianek w lite
raturze i z rysunku z początku 
XX w. kamienny, późnogotycki 
nagrobek Sigismunda Atcze 
z katedry legnickiej, dawnej fa
ry św. św. Piotra i Pawia, zagi
nął. W czasie remontu prowa
dzonego u schyłku lat dzie
więćdziesiątych okazało się, 
że kryta go zamurowana nisza 
pod schodami w kaplicy van 
der Heydów po południowej 
stronie świątyni, tej samej, 
w której podziwiać można 
m.in. figury z tumbowego po
mnika księcia legnicko-brze- 

ry tarcze herbowe - dwupoko
leniowy wywód genealogiczny 
zmarłego. Warto zauważyć, że 
jest to jeden z pierwszych na
grobków gotyckich na Śląsku 
z tak skonstruowanym progra
mem heraldycznym, który 
w XVI w. stał się normą. Pomię
dzy wimpergami arkady wid
nieją dwie pótpostacie anio
łów. Obiegająca płytę minu- 
skutowa inskrypcja zawiera 
ślady wypełnienia czarną pa
stą i jest częściowo starta. 
Można ją jednak bez trudu zre
konstruować na podstawie od
pisów z XVIII w. Brzmi ona 
(z rozwinięciem skrótów): „An
no domini m coco. Ixxxvi/ obiit

1.2. Nagrobek Sigismunda Atcze na rysunku z początku XX w. (1)
i na zdjęciu - w niszy kaplicy van der Heydów w legnickiej katedrze (2)

(fot. 2 - Bogusław Czechowicz)

skiego Ludwika II i jego żony 
Elżbiety brandenburskiej.

Rysunek, który znaliśmy, 
byt bardzo wierny. Reliefowa 
płyta, choć starta wielowieko
wym deptaniem (pierwotnie 
umieszczona była w posadzce 
nawy głównej), zawiera dobrze 
czytelny wizerunek duchowne
go z rękami złożonymi w ge
ście modlitewnym, w długiej 
szacie i wysokim nakryciu gło
wy. Zmarły stoi w architekto
nicznej arkadzie zamkniętej 
u góry trzema tukami w ośli 
grzbiet. Na wysokości stóp 
i ramion postaci widnieją czte

olim venerabilis. decretorum. 
Licentiatus. dominus Sigi- 
smundu atcze Archidiaconus 
et Canonicus maioris. sancti. 
johannis wrat’islaviensis. ac 
collegiate legnice Ecclarum 
ppos". Dowiadujemy się stąd, 
że w 1482 r. zmarl licencjat, 
pan Sigismund Atcze, archi
diakon i kanonik kapituły kate
dralnej we Wrocławiu i kolegia
ty legnickiej.

Postać ta jest doskonale 
znana źródłom pisanym. Sigi
smund pochodził z rycerskiej 
rodziny Henryka, właściciela 
Olszyny koto Kamiennej Góry. 

Urodzony w Kostrzycy koto Je
leniej Góry, wzmiankowany byt 
od 1437 r. Prawdopodobnie 
kształcił się w szkole joannitów 
w Kłodzku, potem odbyt studia. 
W 1446 r. byt proboszczem 
w Ząbkowicach Śląskich oraz 
dziekanem, uczestniczył wtedy 
w synodzie diecezjalnym. W ar
tystycznych dziejach Ząbkowic 
zapisał się m.in. fundacją mon
strancji. Od 1450 r. notowany 
był jako kanonik katedralny 
i prepozyt kolegiaty św. Grobu 
w Legnicy. Niebawem objął pa
rafię św. św. Piotra i Pawła 
w tym mieście. W Legnicy też 
mieszkał, ale tylko do 1464 r., 
kiedy to został archidiakonem 
katedry wrocławskiej i przeniósł 
się na stałe do śląskiej stolicy. 
W latach 1468 i 1476 admini
strował nawet diecezją. Zmarl 
krótko po 1 VI 1482 r. i mimo iż 
w 1469 r. przygotował sobie 
epitafium w katedrze, spoczął 
w kościele św. św. Piotra i Paw
ła w Legnicy, gdzie pozostawił 
także sporą bibliotekę. Przypi
suje mu się też fundację wiel
kiego retabulum ołtarza głów
nego, którego figury i ogromne 
kwatery można oglądać w mu
zeach narodowych Wrocławia 
i Warszawy.

Nagrobek Sigismunda At
cze nie jest dziełem rzeźbiar
skim wysokich lotów. Jego 
anonimowemu twórcy nie uda
ło się też przypisać jakiejkol
wiek innej rzeźby. Niemniej 
jednak choćby dlatego, że na
grobek upamiętnia osobę tak 
ważną dla dziejów mecenatu 
artystycznego na średnio
wiecznym Śląsku, warto ów 
zabytek bliżej poznać. To tak
że nieliczny przypadek, że 
dzieło utracone powróciło do 
rzeczywistości. Najczęściej - 
także wtedy, gdy mowa o na
grobkach - notujemy ze smut
kiem zjawisko odwrotne, co 
szczególnie dotkliwie odczu
walne jest w okolicach Legni
cy, gdzie w ramach nazbyt 
spontanicznych remontów ko
ściołów z lat siedemdziesią
tych i osiemdziesiątych XX w. 
zniszczono wiele takich zabyt
ków (np. w Dziewinie, Mitora- 
dzicach czy Niemstowie). 
Smutne to tym bardziej, że 
z pola naszego widzenia i re
fleksji znikają zabytki, których 
sensem i istotą jest trwanie.

Bogusław Czechowicz

Tuż po zakończeniu pierwszej 
wojny światowej i odrodzeniu 
państwa polskiego nowo usta

nowione władze podjęły działa
nia legislacyjne. Jednakże już 
wcześniej jednym z pierwszych 
aktów normatywnych, wydanych 
przez tymczasowy organ pań
stwa, czyli przez Radę Regen
cyjną, byt dekret z dnia 31 paź
dziernika 1918 r. o opiece nad 
zabytkami sztuki i kultury (Dz. Pr. 
P. P. z 1918 r„ Nr 16, poz. 36). 
Godny podkreślenia jest fakt, że 
gdy jeszcze nie zostały osta
tecznie przesądzone losy pań
stwa polskiego, gdy odradzało 
się ono w trudach i nie byto 
wszystkich instytucji niezbęd
nych do jego funkcjonowania, 
już wtedy podjęte zostały działa
nia na rzecz ochrony dziedzic
twa narodowego.

Do czasu przejęcia zadań 
związanych z ochroną zabyt
ków przez państwo, działania 
w tym zakresie realizowane by
ty przez różnego rodzaju orga
nizacje społeczne, w szczegól
ności Towarzystwo Opieki nad 
Zabytkami Kultury i Sztuki 
w Krakowie, Towarzystwo Opie
ki nad Zabytkami Przeszłości 
w Warszawie, a także Grono 
Konserwatorów Zabytków Gali
cji Zachodniej w Krakowie oraz 
Grono Konserwatorów Galicji 
Wschodniej we Lwowie. Do sta
tutowej działalności Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości należało przede 
wszystkim wyszukiwanie i in- 
wentaryzowanie pamiątek i za
bytków sztuki i kultury polskiej, 
gromadzenie zabytków sztuki 
i kultury polskiej drogą kupna, 
darowizny itp. w odpowiednio 
na ten cel urządzonych zbio
rach, ustanawianie dozoru nad 
nieruchomymi pamiątkami i za
bytkami, odrestaurowywanie 
ich, przywracanie do porządku, 
jak też przedsiębranie wszel
kich środków zapobiegających 
zniszczeniu ich i zagładzie, na
bywanie na własność nierucho
mych pamiątek i zabytków lub 
też uzyskiwanie ich wywłasz
czenia na użytek publiczny oraz 
powoływanie konserwatorów 
(Jan Pruszyński, Dziedzictwo 
kultury Polski. Jego straty 
i ochrona prawna, t. I, Kraków 
2001, s. 324). Jednakże już od 
samego początku, czyli od od
rodzenia się państwa polskie
go, zadania związane z ochro-
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Historia prawnej ochrony zabytków
ną zabytków uznane zostały za 
zadania państwa. Zgodnie 
z treścią dekretu z 1918 r. 
o opiece nad zabytkami sztuki 
i kultury, opieka nad zabytkami 
sztuki i kultury należała do Mi
nisterstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, 
a zadania związane z opieką 
nad zabytkami sztuki i kultury 
wykonywali konserwatorzy za
bytków, mianowani przez mini
stra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego. De
kret zawierał ponadto definicję 
zabytku, z podziałem na trzy 
kategorie: zabytki nieruchome, 
zabytki ruchome oraz wykopa
liska i znaleziska.

Szybko podjęte zostały 
pierwsze próby stworzenia ad
ministracji konserwatorskiej. 
W tym celu wydane zostały ak
ty wykonawcze: rozporządze
nie ministra Sztuki i Kultury 
z dnia 5 maja 1919 r. w przed
miocie organizacji urzędów 
konserwatorskich (M. P. z 1919 r„ 
Nr 81) oraz rozporządzenie mi
nistra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego 
z dnia 17 maja 1924 r. o utwo
rzeniu okręgowych komisji kon
serwatorskich (M. P. z 1924 r., 
Nr 135, poz. 391).

W 1920 r. Ministerstwo 
Sztuki i Kultury, włączone póź
niej do Ministerstwa Wyznań 
i Oświecenia Publicznego, wy
dało krótki podręcznik dotyczą
cy opieki nad zabytkami i ich 
konserwacji wraz z trzydziesto
ma fotografiami, które obok 
podpisu oznaczone byty jako 
„przykład dodatni” albo „przy
kład ujemny".

W zakresie prawnej ochro
ny zabytków pojawiły się pro
blemy związane z konieczno
ścią unifikacji prawa na tere
nach byłych zaborów. Tak też 
każdy niemal kolejny akt prawo
dawczy zawierał przepisy koli
zyjne oraz regulacje unifikujące. 
Aktami normatywnymi dotyczą
cymi bezpośrednio tego pro
blemu byty w szczególności: 
rozporządzenie ministra Sztuki 
i Kultury o podziale obszaru by
łego zaboru rosyjskiego na 
okręgi konserwatorskie (Dz. U. 
z 1920 r., Nr 7, poz. 48) oraz 
rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 20 lutego 1922 r. 
w przedmiocie rozciągnięcia 
mocy obowiązującej dekretu 
o opiece nad zabytkami sztuki 

i kultury na obszary byłej dziel
nicy pruskiej (Dz. U. z 1922 r., 
Nr 14, poz. 122).

Duże znaczenie dla budo
wania jednolitego systemu 
ochrony zabytków miała funk
cjonująca wcześniej społeczna 
opieka nad zabytkami, która 
tworzyła podstawy dla przeję
cia tych działań przez organy 
państwowe. Społeczna opieka 
nad zabytkami najlepiej rozwi
nięta była w Galicji, zaś naj
większe problemy napotykała 
w zaborze pruskim (J. Prószyń
ski, op. cit., s. 248 i n.). We 
wszystkich zaborach, z różnym 
skutkiem, organizacje społecz
ne podejmowały wysiłki w za
kresie szeroko rozumianej 
opieki nad zabytkami, ich in
wentaryzacji, jak też działań re
windykacyjnych dotyczących 
zabytków i dziel sztuki wywie
zionych poza granice. Wysiłki 
rewindykacyjne kontynuowane 
byty przez właściwe organy 
państwowe na płaszczyźnie 
prawa międzynarodowego.

Doniosłą rolę w stworzeniu 
systemu ochrony dziedzictwa 
kultury w Drugiej Rzeczypo
spolitej odegrało rozporządze
nie prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 6 marca 1928 r. 
o opiece nad zabytkami (Dz. 
U. z 1928 r„ Nr 29, poz. 265 ze 
zm.). Obowiązywało ono aż do 
początku lat sześćdziesiątych 
XX w., kiedy to zastąpiła je no
wa Ustawa z dnia 15 lutego 
1962 r. o ochronie dóbr kultu
ry. Tę z kolei zastąpiła Ustawa 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro
nie zabytków i opiece nad za
bytkami. Szczególną rolę 
wskazana regulacja odgrywała 
również w okresie ratowania 
zabytków i odtworzenia admi
nistracji konserwatorskiej po 
zakończeniu drugiej wojny 
światowej.

Rozporządzenie prezyden
ta RP z 1928 r. o opiece nad 
zabytkami szeroko definiowało 
zabytek. Uznano, że jest nim 
każdy obiekt ruchomy i nieru
chomy, charakterystyczny dla 
pewnej epoki i mający wartość 
artystyczną, kulturalną, histo
ryczną, archeologiczną lub pa- 
leologiczną, zasługujący wsku
tek tego na zachowanie. Przy 
czym wartość tę stwierdzał 
właściwy organ władzy pań
stwowej. W art. 2 rozporządze
nia zawarty jest katalog rzeczy, 

które mogą być uznane za za
bytki. Za zabytek mógł być 
uznany nie tylko pojedynczy 
obiekt, lecz również zespól za
bytków architektury, rozplano
wanie starych miast i dzielnic, 
jak też otoczenie poszczegól
nych obiektów architektonicz
nych. Przedmiotowe rozporzą
dzenie przewidywało sankcje 
za naruszenie jego norm, 
włącznie z odpowiedzialnością 
o charakterze karnym. Podej
mowało ono również problem 
wywłaszczenia, zakazu wywo
zu, jak też pozwoleń na podej
mowanie konkretnych działań 
przy zabytkach.

Szczególną regulacją w za
kresie administracji ochrony 
zabytków było rozporządzenie 
ministra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego i mi
nistra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 15 stycznia 1931 r. 
o utworzeniu okręgowych ko
misji konserwatorskich (Dz. U. 
z 1931 r„ Nr 16, poz. 84). Wy
dane ono zostało na podsta
wie art. 9 rozporządzenia pre
zydenta RP z 1928 r. o opiece 
nad zabytkami, który stanowił, 
że do współdziałania z wła
dzami wojewódzkimi admini
stracji ogólnej w wykonywaniu 
opieki nad zabytkami powo
łane będą okręgowe komisje 
konserwatorskie, i że ich 
skład, siedziby, obszar i za
kres działania określone zo
staną w rozporządzeniu mini
stra Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego oraz 
ministra Spraw Wewnętrznych. 
Również w zakresie zabytków 
stanowiących przedmiot wła
sności państwa wydana zo
stała szczególna regulacja. 
Było nią rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 23 września 
1932 r. o sposobie chronie
nia przedmiotów zabytko
wych, będących własnością 
państwa (Dz. U. z 1932 r., Nr 
89, poz. 750). Nakładało ono 
szczególne obowiązki związa
ne z ochroną zabytków na za
rządców mienia państwowe
go. Jednym z ostatnich aktów 
normatywnych w zakresie pra
wa ochrony zabytków przed 
rozpoczęciem drugiej wojny 
światowej było rozporządze
nie ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publiczne
go z dnia 24 stycznia 1939 r. 
o podziale obszaru Rzeczypo

spolitej Polskiej na okręgi kon
serwatorskie (Dz. U. z 1939 r., 
Nr 10, poz. 56). Wydano je 
w celu usprawnienia działania 
administracji ochrony zabyt
ków, która nie zawsze radziła 
sobie z obciążającymi ją obo
wiązkami.

Oczywiście problematyka 
prawa ochrony zabytków (czy 
może raczej opieki nad zabyt
kami, gdyż tego pojęcia uży
wano) w okresie Drugiej Rze
czypospolitej obejmuje jesz
cze m.in.: problematykę ich in
wentaryzacji, współpracy w za
kresie opieki z kościołami oraz 
problematykę działalności mu
zeów.

Przypomniane wyżej akty 
prawodawcze, łącznie z innymi 
dokumentami urzędowymi, 
niebędącymi jednak źródłami 
prawa, tworzyły podstawy nor
matywne systemu ochrony 
konserwatorskiej zabytków 
w okresie dwudziestolecia mię
dzywojennego. Dla ochrony 
dziedzictwa kultury w tym cza
sie znaczenie miały również in
ne akty prawodawcze, np. 
związek z ochroną niematerial
nych elementów składających 
się na dziedzictwo kultury na
rodowej miała Ustawa z dnia 
29 marca 1926 r. o prawie au
torskim (Dz. U. z 1926 r„ Nr 48, 
poz. 286 ze zm.). Przełomo
wym dla dalszego kształtowa
nia się systemu ochrony dzie
dzictwa kultury było uznanie 
zadań związanych z ochroną 
zabytków za zadania państwa, 
wprowadzenie regulacji doty
czących działania organów 
ochrony, jej sposobów, reje
stru zabytków, ich inwentaryza
cji, muzeów oraz współpracy 
z podmiotami pozapaństwo
wymi. Regulacje te w znacz
nym stopniu obowiązywały po 
drugiej wojnie światowej oraz 
miały istotny wpływ na kształt 
dzisiaj obowiązujących roz
wiązań normatywnych. Proble
matyką ochrony zabytków wła
dze państwowe zajęty się od 
samego początku swej nieza
leżnej działalności. Fakt ten 
należy doceniać i podkreślać, 
również przy dokonywaniu wy
kładni historycznej określo
nych przepisów tworzących 
współczesne instytucje prawa 
ochrony dziedzictwa kultury.

Kamil Zeidler
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ROZMAITOŚCI

Porcelanowe serwisy dla lalek

W1 jednej z najsłynniejszych 
fabryk porcelany w Polsce, 
w Ćmielowie, słynącej ze znako

mitych wyrobów - serwisów 
obiadowych, do herbaty i kawy, 
figurek, wazonów, koszyczków, 
produkowano także „[...] garnitu
ry do podawania omletów, ciast 
i owoców; do ryb jajek; gar
nitury do cukierków, papierosów 
czy lodów. Wiele z tych modeli 
wykonywano w mniejszej skali 
w charakterze garniturów dzie
cięcych lub w postaci zminiatury
zowanej, jako garnitury dla lalek" 
(Bolesława Kotodziejowa, Zbi
gniew M, Stadnicki, Zakłady Por
celany „Ćmielów", Kraków 1986, 
s. 29). Oczywiście, wyroby dla la
lek traktowane byty margineso
wo. Nie nadawano im oddziel
nych nazw w zależności od tzw. 
fasonu, jak czyniono w wypadku 
serwisów „dla dorosłych”, ani nie 
sygnowano. Nie wiemy zatem 
też, kto i kiedy zaprojektował 
dwa serwisy dla lalek - jeden 
z dekoracją w małpki, znajdujący 
się w zbiorach Muzeum Narodo
wego w Warszawie, drugi - z ko
lekcji prywatnej. Daty powstania 
tych serwisów można jednak za
węzić do lat 1920-1939, ponie
waż w wykazach z późniejszych 
okresów nie pojawiają się nawet 
drobne wzmianki o garniturach 
dla lalek. Być może porcelanowe 
zabawki w formie serwisów dla 
lalek produkowano także przed 
rokiem 1920, ale na podstawie 
zachowanych dokumentów nie 
można tego stwierdzić z całą 
pewnością.

Serwis z dekoracją w małpki 
składa się z wazy, półmiska, sa
laterki, sosjerki, talerzy płaskich 
i głębokich oraz talerzyków śnia
daniowych. Wszystkie naczynia 
dekorowane są motywem małp
ki - pojedynczej lub ukazanej 
w zaaranżowanej sytuacji, np. 
małpka prowadzi samochód lub 
czyta gazetę. Być może garnitur 
ten jest nawiązaniem do ówcze
snej mody literackiej wśród dzie
ci i młodzieży na książkę Korne
la Makuszyńskiego o przygo
dach małpki Fiki-Miki, wydaną 
w latach 1935-1936. Zatem ser
wis ten można by datować po 
1936 r„ nie później niż do 1939. 
Autor projektu dekoracji, nieste
ty, nie jest znany i trudno go zi
dentyfikować ze względu na 
brak jakiejkolwiek sygnatury. Hi
storia o małpce Fiki-Miki zaczy
nała się w ten oto sposób: „Lecz 
tymczasem się zdarzyło,! Uko
chane moje smyki,/ Ze spotka
łem wraz z malarzem/ Śmieszną 
małpkę Fiki-Miki./ Z piórem w rę
ku i z ołówkiem/ Słuchaliśmy jej 
powieści,/ Fiki-Miki zaś gadała! 
Równo poprzez dni trzydzieści" 
(K Makuszyński, Awantury i wy
bryki małej małpki Fiki-Miki, War
szawa 1958). Małpkę spotykały 
rzeczywiście przedziwne przy
gody i sceny na naczyniach ser
wisu być może nawiązują choć
by pośrednio do tej zabawnej 
bajki dla dzieci.

Drugi serwis, znajdujący się 
w zbiorach prywatnych, jest bar
dzo podobny pod względem for
my i składu naczyń, różni się jedy

nie motywem dekoracyjnym - 
tym razem są to rybki i zwierzątka 
morskie. W obu serwisach deko
racja (kalkomania) wykonana jest 
na białej, szkliwionej porcelanie.

Jest wielce prawdopodob
ne, że w niektórych domach za
chowały się jeszcze choćby 
fragmentarycznie takie serwisy 
dla lalek. Nie traktujmy ich obo

jętnie, bo - ciekawie zdobione - 
wykonane są często ze znako
mitej porcelany, i być może 
przez wybitnych projektantów, 
którzy zważywszy na przezna
czenie wyrobów nie przyznawali 
się do nich lub uważali za nie
istotne umieszczanie sygnatury.

Katarzyna Liwak-Rybak

Spotkanie z książką
STARE FOTOGRAFIE

„Zbierać fotografie - to zbierać świat". Ta sentencja, wypowiedzia
na przez Susan Sontag, stała się mottem do opublikowanej w 2005 r., 
nakładem warszawskiego wydawnictwa Arkady, książki autorstwa Ze
nona Harasyma Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera. Artysta fotogra
fik Zenon Harasym od 30 lat kolekcjonuje stare fotografie. Należy do 
międzynarodowych klubów kolekcjonerskich, a swoje prace prezento
wał na 56 wystawach indywidualnych i ponad 300 zbiorowych. Jak pi- 
sze we wstępie do omawianego poradnika: „[...] utrudnieniem, na któ
re napotkałem w ciągu wielu lat mojej pasji, byt brak właściwej literatury 
w języku polskim. [...] Mam nadzieję, że książka ta przynaj
mniej w części zdoła tę lukę wypełnić i będzie przydatna ko
lekcjonerom". Wypada zgodzić się z autorem; tak wyczer
pujące kompendium wiedzy o fotografii i technikach foto
graficznych należy do rzadkości. Opisana tu została m.in. 
historia fotografii, dagerotypia, kalotypia, a także techniki fo
tograficzne bazujące na solach żelaza, chromianowe i sre- 
browo-chromianowe. Interesujący jest rozdział o fotografii 
na innych materiałach - okazuje się, że zdjęcia można 
utrwalać nie tylko na porcelanie, szkle i emalii, ale także na 
blasze stalowej (semiemalia) czy materiale imitującym kość 
słoniową (ivorytypia). W kolejnych częściach książki przed

stawione zostały oprawy zdjęć stanowiące obiekty kolekcjonerskie (cie
kawostką są tzw. stanhopy - drobne przedmioty, w których umieszczo
no mikroskopijnych rozmiarów fotografie), opisany proces identyfikacji 
i datowania fotografii, a także wiele praktycznych rad dotyczących prze
chowywania i konserwacji zbiorów. Kończący książkę obszerny aneks 
zawiera m.in. ważne daty w historii fotografii, adresy wybranych muze
ów i innych instytucji gromadzących zabytkowe fotografie w Polsce i za 
granicą, domów aukcyjnych i galerii oferujących fotografie, fotograficz
nych klubów kolekcjonerskich, a także tytuły wybranych czasopism hi- 

storyczno-kolekcjonerskich. Jak przystało na książkę o foto
grafii, publikacja jest bogato ilustrowana; wiele zdjęć zosta
ło zreprodukowanych z oryginałów znajdujących się w mu
zeach i kolekcjach zagranicznych, większość pochodzi ze 
zbiorów autora książki. Ilustracje tu zamieszczone ozdabia
ją książkę i jednocześnie pełnią funkcję narracyjną, niezależ
nie od treści.

Poradnik można nabyć w dobrych księgarniach, wy
dawnictwie Arkady (00-344 Warszawa, ul. Dobra 28, tel. 
0-22 635-83-44), za pośrednictwem księgarni wysyłkowej 
(tel. 0-22 864-95-50) lub księgarni firmowej (tel. 0-22 828-40-20) 
albo strony internetowej (www.arkady.com.pl). (ek)
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Szanowni Państwo,

' Chciatbym odnieść się 
do listu Anny Górskiej

■ z Warszawy oraz do odpo
wiedzi Redakcji na ten list („Spotka
nia z Zabytkami", nr 4, 2006, s. 39), 
dotyczących artykułu Piotra Birec- 
kiego pt. „Datowanie ołtarza w ko
ściele w Dźwierznie" (tamże, nr 1, 
2006, s. 17-19).

Anna Górska trafnie rozwiązała 
kilka występujących w inskrypcji 
skrótów paleograficznych, czego 
nie zrobił w swoim artykule Piotr Bi- 
recki. Tego rodzaju skróty były 
w powszechnym użyciu w napisach 
łacińskich doby staropolskiej. Otrzy
many po ich rozwiązaniu tekst łaciń
ski stanowi podstawę przekładu na 
język polski. Jednakże mimo podję
cia prób przetłumaczenia inskrypcji 
przez kilku autorów, przekłady za
równo P. Bireckiego, jak i A. Gór
skiej oraz M. Karpowicza są według 
mnie nieścisłe i wprowadzają 
w błąd. Według inskrypcji bowiem 
proboszcz Sadowski był inicjatorem 
budowy ołtarza oraz jego głównym, 
ale nie jedynym fundatorem (!). Na
zwisk wspótfundatorów nie podano 
w inskrypcji, zostali potraktowani ja
ko podmiot zbiorowy. Być może by
ło ich zbyt wielu, by można było wy
mienić każdego z osobna, mając 
do dyspozycji tak niewiele miejsca 
w uszakach. Możliwe, że chodziło 
o członków miejscowego Bractwa 
Przemienienia Pańskiego. Trudno 
dziś powiedzieć, jaki był udział 
wspótfundatorów w kosztach ogól
nych wybudowania ołtarza w po
równaniu z nakładami poniesionymi 
przez proboszcza.

Moim zdaniem napis powinien 
być czytany: „ CURA / ET IMPENSA / 
R(EVERE)NDI PETRI / SADOWSKI / 
CURATI HUI(US) LO[CI] / NEC- / 
NON / MUNIFICENCIA / BENEFAC- 
TORU(M) / ERECTUM / ANNO DOMI[-] / 
NI / 1752”, co w przekładzie brzmi 
następująco: „Staraniem i kosztem 
wielebnego Piotra Sadowskiego, 
proboszcza tego miejsca, a także 
dzięki hojności dobroczyńców, wy
stawiony w roku Pańskim 1752". 
Napis w uszakach należy więc trak
tować jako jedną inskrypcję, na co 
słusznie zwrócił uwagę M. Karpo
wicz, w myśl barokowego konceptu 
rozdzieloną nieregularnie na dwie 
części, przy czym jego początek 
z niejasnych przyczyn znajduje się 
dość nietypowo po prawej, a nie po 
lewej stronie ołtarza.

Korneliusz Kaczor
Kościan

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

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 szkól 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".

/ Klaudia Biela z Myślenic - O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, Oficyna Wydawnicza 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2005

/ Sonia Solarz-Taciak z Morąga - Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy, t. I, Muzeum 
Historyczne m.st. Warszawy, Warszawa 2004

/ Stanisław Nowak ze Świlczy - Armia Krajowa w 1944 r., płyta CD, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 

Pięknych w Krakowie, Kraków 2006

/ Dariusz Skonieczko z Lodzi - Wojciech Paczuski, Handel dziełami sztuki w Unii Europejskiej, 
kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2005

/ Krystyna Golińska-Enegelmayer z Podkowy Leśnej - Zamki Śląska, Wydawnictwo Tower Press, 
Gdańsk 2005

PRENUMERATA

prowadzona 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
kowych. 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 łipca, 
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 IV kwar
tał 2006 r. przyjmowane są do 5 września 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 I), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na te
renie całego kraju.
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami"

W nr. 2, 2006 r. w artykule 
„Świątynia w wilhelmińskim sty
lu" p. Roman Rzymkowski opi
suje dzieje kościoła św. Marci
na w Gostyninie. Kilka stów 
o inicjatorze jego budowy.

Ksiądz Edward Szczodrow- 
ski (1878-1930), proboszcz 
u św. Marcina w latach 1913- 
-1925, to społecznik w dziewięt
nastowiecznym stylu. Byt 
współzałożycielem i wicepreze
sem spółdzielni spożywców 
„Gostyniak", od sierpnia 1916 r. 
- członkiem zarządu Koła Pol
skiej Macierzy Szkolnej, w cza
sie wojny organizował pomoc 
dla ubogich. Prowadził także 
badania regionalistyczne. Za to 
wszystko otrzyma! później tytuł 

Kościół w Gostyninie w czasie 
rozbiórki (wg Barbara Konarska- 
-Pabiniak, Gostynin, szkice 
z przeszłości)

honorowego obywatela miasta 
Gostynina. Jednak w trakcie bu
dowy wpadt w przysłowiowe 
polskie piekło. Stary kościół byt 
mały, wierni często stali na uli
cy. Po rozbiórce jego bardzo 
doświadczonych przez historię 
murów złożono donos do władz 
kościelnych o zniszczeniu za
bytku wielkiej wartości.

Tempo budowy nowego ko
ścioła, zwłaszcza po wybuchu 
wojny, nie było zbyt duże. Trzeba 
pamiętać, że choć Gostynin pod 
względem wzrostu dochodów 
plasował się na drugim miejscu 
w guberni warszawskiej, a na 
piątym w całym Królestwie Pol
skim, to nie były to wielkie sumy, 
a miasto wciąż nie odrobiło 
wszystkich strat po pożarze 
z 1809 r. I (Szybki rozwój Gostyni
na, skutkujący m.in. podwoje
niem liczby mieszkańców, na
stąpi! dopiero po 1925 r„ po wy
budowaniu linii kolejowej Plock- 

-Gostynin-Kutno). Zwrócono się 
jednak do pruskiego landrata 
o wyznaczenie komisji rewizyj
nej, z zarzutem, że została 
wstrzymana budowa kościoła na 
rzecz plebanii, która „jest już na 
ukończeniu, a parafianie pozba
wieni są domu modlitwy", oraz 
że „włościanie muszą więcej 
płacić na budowę kościoła jak 
dwory". Przesada jest dźwignią 
pieniactwa, ale przedwojenna 
pocztówka pokazuje, że pleba
nia była rzeczywiście spora.

Ks. Szczodrowski nie docze
ka! w Gostyninie poświęcenia ko
ścioła; w 1925 r. został przenie
siony na probostwo do Żyrardo
wa. Pochowany jest w grobie ro
dzinnym na Powązkach.

Opisując zburzenie kościo
ła w 1942 r., p. Rzymkowski tro
chę się dziwi, przytaczając ar
gument o narodowym niemiec
kim stylu, w jakim kościół został 
zbudowany. Jednak zaraz wyja
śnia, że burzenie świątyń było 
związane z niemiecką polityką. 
To jest właściwy powód. 
Zwłaszcza w Warthegau styl nie 
miał najmniejszego znaczenia. 
Gauleiter Artur Greiser starał się 
stworzyć ze swej prowincji re
gion „wolny od kościołów". Ko
ściół został odcięty organizacyj
nie od instytucji religijnych Rze
szy i utrzymywał się prawie wy
łącznie z datków parafian. Te 
oczywiście malały, natomiast 
obciążenia - nie. Przypadki 
ocalenia kościołów, np. wspo
mnianych w artykule (w Dunino
wie czy Strzelcach), być może 
miały związek z częstą u nie
mieckich urzędników skłonno
ścią do brania łapówek. 0 Greise- 
rze wypowiadali się nieprzychyl
nie także księża niemieccy. We
dług ks. Peikerta „odznaczył się 
szczególnym okrucieństwem 
w tępieniu wszelkich religijnych 
wartości w narodzie, w celu 
stworzenia wzoru prowincji bez 
śladu chrześcijaństwa, która 
wskutek tego mogłaby stać się 
drogowskazem dla polityki wy
znaniowej całej Rzeszy. Fakty 
pogwałcenia wolności sumie
nia, profanacji świątyń, brutal
nej dyskryminacji Kościoła 
w okręgu Warty można przyrów
nać do prześladowań chrześci
jan przez pogańskich cesarzy 
rzymskich". Wobec polskich 
świątyń tym bardziej nie miał 
skrupułów.

Andrzej Gutorski 
Warszawa

Wokót jednego zabytku

„Flora" z Łazienek
\ Ą /Ogrodzie Zimowym w Starej Pomarańczami w warszaw- 
V V skich Łazienkach stoi na parapecie basenu marmurowy 
posąg „Flory”, będący kopią antycznej rzeźby, znajdującej się 
swego czasu w patacu Farnese w Rzymie (obecnie w Mu
zeum Archeologicznym w Neapolu), stąd zwanej często „Flo
rą Farnese”, Temat rzeźby dość popularny, szczególnie 
w drugiej połowie XVIII w.; kopie „Flory Farnese", zamawiane 
u włoskich rzeźbiarzy, rozchodziły się po całej Europie, by 
zdobić rezydencje możnych.

W zbiorach króla Stanisława Augusta, jak podaje inwen
tarz zbioru jego rzeźb, (AGAD, Archiwum ks. J. Poniatowskie
go A/94) znajdowały się dwie marmurowe kopie owej „Flory". 
W 1795 r., kiedy spisywany byt inwentarz, obie rzeźby złożo
ne były w zamienionym wówczas na magazyn rzeźb Małym 
Teatrze (dawny pawilon Trou Madame) przy Pałacu w Łazien
kach. Jedna z nich (nr inw. 17), wykonana przez Stagii I' aine, 
czyli Pietra Staggiego z Carrary, miała wysokość 62 cali (pol

skich, 1 cal = 2,48 cm), czyli około 154 cm i wyceniona zo
stała na 200 dukatów; druga (nr inw. 19) - większa i wyższa 
- mierzyła 72 cale, czyli 178,5 cm, była dziełem Carla Albaci- 
niego i oszacowano ją na 700 dukatów. Ta dość znaczna 
różnica w wycenie wynikała nie tyle z różnej, w granicach 
20 cm, wielkości, co z wartości samej rzeźby i znaczenia jej 
autora. Otóż Carlo Albacini (1734-1813) byt znanym swego 
czasu artystą-konserwatorem na terenie Rzymu i to do jego 
pracowni w 1787 r. został przewieziony z dziedzińca patacu 
Farnese uszkodzony antyczny posąg „Flory” (rzymska kopia 
greckiej Afrodyty z IV w. p.n.e.), w celu przeprowadzenia je
go restauracji. Naprawa była znaczna, bo rzeźbiarz dodał fi
gurze bogini m.in. gtowę i ręce. Wykonał wówczas także ko
pię (prawie w połowie wielkości oryginału) całej uzupełnionej 
przez siebie rzeźby „Flory”, którą w 1790 r. wystano do War
szawy. Natomiast rzeźba Staggiego, artysty raczej mato sa
modzielnego, powstała po 1790 r. i była już tylko kopią pra
cy Albaciniego.

Katarzyna Mikocka-Rachubowa, próbując prześledzić lo
sy m.in. obu powyższych rzeźb (w pracy: Canova, jego krąg 
i Polacy, t. I-III, Warszawa 2001, zob. „Spotkania z Zabytka-
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1. Pałac w Jabłonnie, Salon z rzeźbą „Flory”, fragment fot. sprzed 1939 r.
2. Carlo Albacini, „Flora Farnese”, Ogród Zimowy
w Starej Pomarańczami w Łazienkach

(fot. 2 - Maria Irena Kwiatkowska)

mi”, nr 6, 2004), twierdzi, że posąg znajdujący się w Starej Po
marańczami (mimo wysokości ok. 174 cm) jest autorstwa Pie
tra Staggiego, natomiast posąg Albaciniego miała kupić Alek
sandra Potocka z Wilanowa (a co się z nim stało, bo tam go 
dziś nie ma - nie wyjaśnia). Swoje zdanie opiera na znalezio
nym dopisku w inwentarzu przy rzeźbie Albaciniego „ma. Alex. 
Potocka te 25 aout 1808" (winien być rok 1806 - podawany kil
kakrotnie w innych miejscach przy tej informacji). Trzeba jednak 
pamiętać, że Aleksandra z Lubomirskich Potocka dla współcze
snych była Stanisławową Potocką (żoną Stanisława Kostki), na

tomiast występujące w innych dokumentach „Mad. Alex. Potoc
ka" oznacza jej synową, od 1805 r. żonę jej jedynego syna Alek
sandra (czyli Aleksandrową) - Annę z Tyszkiewiczów Potocką; 
zresztą sama autorka przy innej okazji (cytując w t. II, s. 274 Pa
miętniki Rozalii Rzewuskiej) kojarzy Mme Alexandre prawidłowo 
z Anną Tyszkiewiczówną, choć ówcześnie już Stanisławową 
Wąsowiczową.

Okoliczności nabycia rzeźby Albaciniego przez Annę Potoc
ką, znaną ze sprytu i oszczędności w wydatkach, wyjaśnia zna
leziona przeze mnie w Archiwum (AGAD, Archiwum ks. J. Po
niatowskiego A/85) notka: „Mde la Contesse Aleksander (Po
tocka) ayant paye pour une statue de marbe nr 17. Flore duk. 
200 au 3600 f. tandis que au lieu se nr. 17 elle a pris une autre 
statue sous nr. 19 evalue a duk. 700 - les 3600 f. ont ete depos- 
se chez le Prince a fin vendre a la dite Contesse reprendere la 
statue de nr. 19". Wynika z niej, że Anna zrobiła dobry interes ze 
swym wujem ks. Józefem Poniatowskim (spadkobiercą Stani
sława Augusta), bowiem zapłaciła 200 dukatów za rzeźbę Stag
giego, ale zabrała o wiele cenniejszą „Florę” Albaciniego. Być 
może pierwotnie Anna zamierzała umieścić ją w Natolinie, któ
ry wówczas urządzała. Ostatecznie rzeźba ta ozdobiła okrągły 
salon pałacu w Jabłonnie, który Anna, już Wąsowiczową, za
mieniła w muzeum poświęcone swemu stawnemu wujowi. Fakt 
ten potwierdzają stare zdjęcia fotograficzne, co prawda nie naj
lepszej jakości, ale pozwalające identyfikować tę rzeźbę ze sto
jącą dziś w Łazienkach. Dlatego też nie wydaje się słuszne łą
czenie (K. Mikocka-Rachubowa, t. II, s. 275) rzeźby w Jabłonnie 
z nazwiskiem włoskiego rzeźbiarza Adamo Tadoliniego (1788- 
-1868), który co prawda pracował na zlecenie Wąsowiczowej, 
m.in. wykonał poświęconą jej płytę nagrobną do kaplicy katedry 
na Wawelu. W przytoczonym przez autorkę cytacie z „Wę
drowca" z 1891 r., mówiącym o pałacu w Jabłonnie, wyraźnie 
czytamy: „Piękna statua Flory, dzieło starożytne zręcznie 
odrestaurowane [podkr. - M. I. K.] przez Wiocha Tado
liniego". I jeśli wierzyć tej notatce, to można by przyjąć, że Ta- 
dolini był w Polsce i zająć się mógł wówczas restauracją rzeź
by. Ale na to, jak na razie, nie ma dowodów.

Rzeźba „Flory” w pałacu w Jabłonnie stała do 1950 r. Oczy
wiście nie ominęły jej w czasie wojny pewne zniszczenia - stra
ciła lewą dłoń trzymającą bukiet kwiatów oraz skraj draperii, 
spływającej ze zgiętej w łokciu ręki. Trafiła potem do Pracowni 
Konserwacji Zabytków (PKZ), gdzie ją odczyszczono i dorobio
no lewą dłoń z bukietem, różniącą się nieco od poprzedniej 
(obecnie bukiet trzymany jest pionowo, wcześniej odchylony 
był nieco w bok). Z PKZ w grudniu 1963 r. przewieziono ją do 
Łazienek; być może tych informacji nie mogą potwierdzić kwe
rendy muzealne, ale żyją jeszcze osoby, które to pamiętają.

Co zaś stało się z rzeźbą „Flory” dłuta Staggiego? We wrze
śniu 1817 r. wraz z wieloma innymi rzeźbami i przedmiotami 
z Łazienek przewieziona została do Pałacu pod Blachą, a kon
kretnie do Sali Bibliotecznej, gdzie przez wiele miesięcy sprze
dawano na licytacji ruchomości pozostałe po ostatnim królu 
(m.in. także inne prace Staggiego: „Amor śpiący” i „Gepard 
rozszarpujący kozę”). I nie jest wykluczone, że właśnie ta „kopia 
-Flory Farnese» ze zbiorów króla" (innej już nie było) została na
byta przez Kazimierza Rzewuskiego, jak podają Tadeusz Mań
kowski (Pigmalion i Galatea. Z dziejów zbioru rzeźb Stanisława 
Augusta, „Dawna Sztuka”, nr 3,1938) i O. Neverow (Chudoźes- 
tvennye kollekcji dwuch Poniatovskich, „Muzej”, II. 1981), i zna
leźć się mogła później w zbiorach Lanckorońskich.

Wobec powyższych faktów posąg „Flory Farnese” stojący 
w Ogrodzie Zimowym Starej Pomarańczami w Łazienkach 
uznać należy za szczęśliwie zachowane do dziś, cenne dzieło 
z królewskiego zbioru, dłuta Carla Albaciniego. Od 30 lat zresz
tą autor ten widnieje na karcie naukowej powyższej rzeźby 
w katalogu Galerii Rzeźby w Łazienkach.

Maria Irena Kwiatkowska
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Na podstawie źródeł historycznych 
przyjmuje się, że monaster św. Onufrego 
w Jabtecznej na Podlasiu (65 km od Biatej 
Podlaskiej) powstał w XV w. Budynki klasz
torne, drewniane, w XIX w. zaczęto zastę
pować murowanymi. Druga wojna świato
wa doprowadziła zespół klasztorny do cał
kowitej ruiny - cudem ocalała cerkiew 
i jedna kaplica. Obecnie zrekonstruowany 
kompleks budynków składa się ze świąty
ni (cerkiew katedralna wzniesiona w latach 
1838-1840), wolno stojącej dzwonnicy, 
piętrowego murowanego domu zakonne
go z kaplicą refektarzową na parterze, 
drewnianego domu zakonnego oraz 
cmentarza - miejsca spoczynku zakonni
ków. Całość, wraz z obszernym dziedziń
cem, otoczona jest murem. Monaster ja- 
bteczyński - to najważniejsze, po Grabar
ce, miejsce pielgrzymkowego prawosławia 
w Polsce.

Jabłeczna
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2.3. Cerkiew św. Onufrego (2) i wnętrze świątyni (3)
4.5. Drewniany dom zakonny (4) i kaplica Zaśnięcia NMP (5)
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(zdjęcia: Jadwiga Amanowicz)


