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NA OKŁADCE:
Fragment polichromii sklepienia dawnej kaplicy, 
znajdującej się w północnym trakcie dworu w Lasko
wej w woj. małopolskim. Kaplica została przerobiona 
z dworskiego salonu, jest pamiątką po sprowadzo
nych w XVII w. w te okolice misjonarzach z Francji 
(o dworze w Laskowej, zdobywcy Lauru Roku 2008, 
zob. artykuł na ss. 6-9).

(fot. Andrzej Osiński)
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Od redakcji

\ A / kwietniU’ jak co roku, obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Ochrony 
| /1 /Zabytków. Już od 25 lat większość krajów świata przypomina swoim spotecz- 
V r nościom o znaczeniu ich dziedzictwa kulturowego I potrzebie jego ochrony, i to 

nie tylko w skali lokalnej, ale także ogólnoświatowej. W tym roku w Polsce obchody te
go dnia odbędą się w Gostyniu-Gtogówku w Wielkopolsce. Lokalizacja centralnych ob
chodów w zespole klasztornym Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu-Glo- 
gówku wynika z faktu, że w tym roku Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obcho
dzony będzie pod hasłem: „Dziedzictwo religijne i święte miejsca''. Ważnym powodem

Kościół filipinów 
w zespole klasztornym 
w Gostyniu-Gtogówku

A

jest również ubieganie się przez Kongregację dla gostyńskiego ze
społu klasztornego o tytuł „Pomnika Historii”.

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Za
bytków mają też wymiar szczególny dla „Spotkań z Zabytkami". 
W czasie uroczystej gali wręczania licznych nagród dla osób za
służonych na polu ochrony i opieki nad zabytkami zostanie prze
kazana ustanowiona przez naszą redakcję nagroda „Laur Roku 
2008”, przyznawana za udostępnienie szerokiej publiczności od
restaurowanego i utrzymywanego w należytym stanie zabytku ar
chitektury (w numerze na s. 5 przypominamy regulamin nagrody). 
W tym roku otrzyma ją p. Eugenia Michałowska, właścicielka 
i opiekunka drewnianego dworu w Laskowej koto Limanowej

(zob. ss. 5-9). Wyróżniony obiekt spełnia wszystkie kryteria przyjęte w regulaminie 
nagrody i jeszcze dodatkowo należy do tej grupy polskich zabytków - 3 tys. dworów, 
które ocalały po drugiej wojnie światowej, ale aż ponad 2 tys. z nich jest w stanie po
stępującej destrukcji. Dwór w Laskowej stanowi chlubny przykład uratowania zabyt
ku przez spadkobierców jego właścicieli, którzy z otwartymi ramionami, po staropol
sko przyjmują wszystkich odwiedzających ich gości.

O podejście resortu kultury do kwestii dostępności zabytków w naszym kraju zapy
taliśmy ministra Tomasza Mertę, Generalnego Konserwatora Zabytków (rozmowa na s. 2), 
który m.in. stwierdził, że „udostępnianie zabytków w kontekście budzenia świadomo
ści narodowej i budowania postawy obywatelskiej ma ogromną wartość”. I taki właśnie 
cel miała na względzie redakcja, ustanawiając nagrodę „Laur Roku”.

Uroczystą galę obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gosty
niu-Gtogówku poprzedzi Sesja Naukowa, dotycząca definicji pojęcia zabytku. Temat 
ten jest ciągle żywy i wymaga aktualizacji w zmieniających się realiach sytuacyjnych. 
Przypomnijmy w tym miejscu fragment rozważań dotyczących terminu „zabytek”, sfor
mułowanych przez znakomitego historyka prof. Aleksandra Gieysztora: „Dzieje stów 
bywają kluczem otwierającym dostęp cło historii życia, do pojęć w kulturze i związa
nych z tym problemów poznania ich treści i zakresu. Wyraz «zabytek» - termin, który tak 
sprawnie dziś służy polszczyźnie, utracił prawie całkowicie swe pierwotne staropolskie 
znaczenie «dostatku» i nabrał, już w dobie Oświecenia, znanego nam obecnie sensu 
podstawowego. Obaj leksykografowie naszego języka podali jego etymologię każdy 
po swojemu, ale podobnie: Samuel Linde jako «pozostatego co z byłych rzeczy», Alek
sander Bruckner zaś jako «co z dawnego bytu pozostalo». A więc pozostałości, czy 
jednak samoistne? Na pewno tylko takie, które człowiek spostrzega, wprowadzając je 
do swego systemu wartości, na który składa się także docenianie świadomości histo
rycznej jako niezbędnego składnika kultury" („Aleksander Gieysztor o dziedzictwie kul
tury”, wyd. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2000, s. 157).

W tym numerze „Spotkań z Zabytkami” polecamy zatem przede wszystkim artykuł 
o zdobywcy „Lauru Roku 2008” - dworze w Laskowej oraz wywiad z ministrem Toma
szem Mertą, który przypomniał główne działania resortu kultury w dziedzinie ochrony 
zabytków w ciągu minionych dwóch lat. Jesteśmy przekonani, że pozostałe teksty rów
nież wzbudzą zainteresowanie naszych wiernych Czytelników.

•>' In
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Rozmowa z ministrem 
Tomaszem Mertą 

Generalnym Konserwatorem Zabytków
■ Od ostatniej naszej rozmowy minęły już dwa lata. 
Co godnego szczególnej uwagi zdaniem Pana Mini
stra wydarzyło się w tym czasie w dziedzinie ochrony 
zabytków?
- Niezmiernie trudno w kilku zdaniach omówić 

wszystkie działania, które w ciągu dwóch ostatnich 
lat podjęło ministerstwo, a które miały na celu ochro
nę zabytków.

Zaczynając od spraw formalno-prawnych, do naj
ważniejszych inicjatyw w tym zakresie na pewno nale
żą przygotowane projekty ustawy o miejscach pamięci 
narodowej oraz przeprowadzone nowelizacje ustawy 
o fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich i ustawy 
o muzeach. Projekt ustawy o miejscach pamięci naro
dowej szczegółowo i kompleksowo systematyzuje pro
blematykę związaną z miejscami pamięci narodowej. 
Ustawa określa definicję miejsca pamięci narodowej, 
zasady utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz ich 
ochronę, a także reguluje kwestię zasad odbywania 
zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej w obszarze i otoczeniu 
miejsc pamięci. Nowa regulacja zakłada również prze
jęcie odpowiedzialności przez państwo nad wszystkimi 
muzeami znajdującymi się na terenie byłych hitlerow
skich obozów zagłady. Przygotowaliśmy także ogrom
nie ważną i oczekiwaną przez środowiska konserwa
torskie dużą nowelizację ustawy o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. Nowelizacja zmienia ustrój 
służb konserwatorskich, odpowiedzialnych w imieniu 
państwa za ochronę zabytków w Polsce, co umożliwi 
przede wszystkim ujednolicenie standardów ochrony 
zabytków, usprawni działanie służb konserwatorskich 
i zapewni im autonomię niezbędną do skutecznego 
funkcjonowania. Ustawa przewiduje również racjonali
zację przepisów wywozowych.

Oprócz prac legislacyjnych trwały prace nad utwo
rzeniem nowoczesnych instytucji kultury. W 2006 r. 
zostało powołane Muzeum Historii Polski, instytucja 
mająca za zadanie wzbudzać nowoczesnymi meto
dami zainteresowanie historią, przyczyniać się do 
pogłębiania wiedzy historycznej i zrozumienia korze
ni współczesności. Taka instytucja jest potrzebna za
równo młodym Polakom, jak i zagranicznym go
ściom, wszystkim, którym chcemy wyjaśnić, kim je
steśmy i skąd przychodzimy.

Instytucje podlegle Ministerstwu Kultury i Dziedzic
twa Narodowego, działające na rzecz ochrony dzie
dzictwa i opieki nad zabytkami, zostały zreformowa
ne. Przede wszystkim połączono Krajowy Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków z Ośrodkiem 
Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego. W efekcie 
powstała nowa silna instytucja, odpowiedzialna za 
realizację szeregu działań państwa w zakresie ochro
ny dziedzictwa kulturowego oraz opieki nad tym 
dziedzictwem. Przypisane zostały mu wszystkie naj
ważniejsze zadania z obszaru ochrony zabytków, do
tychczas instytucjonalnie rozproszone.

Prawo nie jest jedynym narzędziem ochrony dzie
dzictwa. Równie istotne jest zapewnienie właściwego 
finansowania oraz kształtowanie społecznej świado
mości potrzeby ochrony wszystkiego, co cenne z na
szej przeszłości. Godne odnotowania w tym kontek
ście jest ogromne zwiększenie, po wieloletnich za
niedbaniach, środków przeznaczonych na ochronę 
zabytków. W 2007 r. zostało na ten cel rozdyspono
wane ponad 120 milionów złotych. To największa 
kwota przeznaczona na ten cel od wielu lat.

Ochroną zabytków są także działania edukacyjne 
i popularyzatorskie. W tym zakresie największym 
i najważniejszym projektem są Europejskie Dni Dzie
dzictwa w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest 
szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, 
promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem 
jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych ko
rzeniach kultury europejskiej. W 2007 r. z możliwości 
bezpłatnego zwiedzania niedostępnych na co dzień 
zabytków skorzystało około 300 tysięcy Polaków.

Niezmiernie cenną inicjatywą jest także wielo
aspektowa ochrona zabytków piśmiennictwa pol
skiego, stanowiąca priorytet działania Biblioteki Na
rodowej, która dzięki wdrażaniu nowoczesnych tech
nologii zautomatyzowała prace nad bibliografią naro
dową, prowadzi prace nad retrokonwersją swoich 
katalogów oraz digitalizacją zbiorów - w celu ich 
ochrony i jednocześnie zapewnienia do nich po
wszechnego dostępu. Z myślą o użytkownikach bi
bliotek i Internetu w 2006 r. uruchomiła cyfrową Bi
bliotekę Narodową Polona, prezentującą w formie 
elektronicznej bogactwo zbiorów narodowych, a tym 
samym wirtualnie otwierającą magazyny i skarbce
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gromadzące dziedzictwo kulturalne Polski, doku
mentujące jej wielowiekowe tradycje i dokonania.

Dzięki programowi ratowania zagrożonych polskich 
zasobów bibliotecznych i archiwalnych „Kwaśny pa
pier” Biblioteka Narodowa stała się przodującym 
ośrodkiem w dziedzinie ochrony i konserwacji zbio
rów. Stosując nowoczesne technologie masowego 
odkwaszania zbiorów, Biblioteka Narodowa chroni 
Narodowy Zasób Biblioteczny, zgromadzony zarów
no w jej magazynach, jak i w innych bibliotekach pol
skich. W program, oprócz Biblioteki Narodowej, za
angażowane są również Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych oraz Uniwersytet Jagielloński.

Warto przypomnieć, że z inicjatywy Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Komitet Świato
wego Dziedzictwa UNESCO zmienił dotychczasową 
nazwę obozu na: „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki 
nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940- 
-1945)”. Takie działanie okazało się niezbędne z po
wodu coraz częściej pojawiających się w zachodnich 
mediach przekłamań, wprost nazywających byle hi
tlerowskie obozy zagłady „polskimi”. Zmieniona na
zwa nie tylko oddaje prawdę historyczną o rzeczywi
stym charakterze obozu, ale także sama w sobie peł
ni ważną funkcję edukacyjną.

■ Niedawno w warszawskich Łazienkach z inicjatywy 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami specjaliści i miło
śnicy zabytków debatowali na temat ochrony histo
rycznych ruin. Problem wydaje się na tyle istotny 
i ważny dla zachowania naszego dziedzictwa, że 
chcielibyśmy podjąć akcję włączenia naszych czytel

ników do monitoringu tego rodzaju zabytków. Jakie 
Pana zdaniem powinno być postępowanie z histo
rycznymi ruinami?
- Właściwe postępowanie z historycznymi ruinami 

jest obecnie bardzo aktualnym problemem konser
watorskim. Dyskusje na ten temat trwają od kilku lat 
i dotyczą przede wszystkim ruin zamków, ponieważ 
coraz częściej pojawiają się propozycje ich odbudo
wy. Kwestią kluczową przy podejmowaniu decyzji 
o rekonstrukcji i odbudowie historycznych ruin jest 
jednak przede wszystkim prawda historyczna i prio
rytet ochrony substancji oryginalnej. W podobnych 
sytuacjach jako drogowskaz powinna służyć oczywi
ście Karta Wenecka. Zasada ta dotyczy również hi
storycznych ruin zamków, które często trwają w nie
zmienionym stanie od wielu setek lat. Wtedy rozwią
zaniem jest raczej ich adaptacja niż rekonstrukcja. 
Nie jest jednak tak, że zawsze a priori należy wyklu
czyć odbudowę. Tu jako przykład może posłużyć od
budowa Zamku Królewskiego w Warszawie, a jesz
cze wcześniej odbudowa Starego Miasta - świado
me działanie podjęte w proteście przeciwko znisz
czeniom wojennym. Właściwie należy przyjąć, że 
podstawową, fundamentalną zasadą jest indywidu
alne traktowanie każdego przypadku.

■ Wkrótce w czasie centralnej uroczystości obcho
dów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków od
będzie się wręczenie przez naszą redakcję honoro
wej Nagrody „Laur Roku 2008", przyznawanej corocz
nie za udostępnienie do zwiedzania odrestaurowane
go i dobrze utrzymanego zabytku. Jakie jest podej
ście resortu kultury do kwestii dostępności zabytków 
w naszym kraju?

_ - Ministerstwo gorąco popiera takie inicjatywy. 
Świadczy o tym chociażby fakt, że po raz pierwszy 
w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków zostanie wręczony „Laur Roku”, 
honorujący właścicieli nie tylko wzorowo utrzyma
nych zabytków, ale też udostępnionych szerokiej pu
bliczności. Mam nadzieję, że zachęci to inne osoby 
do podobnych działań.

Udostępnianie zabytków w kontekście budzenia 
świadomości narodowej i budowania postawy oby
watelskiej ma ogromną wartość. Temu celowi służą 
takie projekty, jak „Ślady przeszłości: uczniowie 
adoptują zabytki” fundacji Centrum Edukacji Obywa
telskiej czy Europejskie Dni Dziedzictwa koordyno
wane przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków, które w głównej mierze opierają się na 
bezpłatnym udostępnianiu zabytków, zazwyczaj nie
dostępnych dla szerokiej publiczności. Tak więc 
dzięki przedsięwzięciom prezentującym zabytki ma
my możliwość przybliżać polską historię i kulturę.

■ Dziękujemy za rozmowę.
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nn przeglądy 
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Ministrowie spraw zagranicznych Rze
czypospolitej Polskiej i Niemiec podjęli 
inicjatywę objęcia patronatem odbudo
wy, ze wspólnych środków, gotyckiego 
kościoła w Gubinie. Ten cenny zabytek, 
znajdujący się przy granicy polsko-nie
mieckiej, został w czasie drugiej wojny 
światowej wypalony, ale przetrwała bry
ła i ściany świątyni, co pozwala na przy
stąpienie do jej odbudowy.

Stowarzyszenie Miłośników Dawnej 
Broni i Barwy obchodzi w tym roku 
pięćdziesięciolecie działalności przy 
Muzeum Narodowym w Krakowie. Za
łożone przez prof. Zbigniewa Bocheń
skiego w 1958 r. jako „Kolo Miłośni
ków Dawnej Broni i Barwy", kontynu
owało tradycje przedwojennego „Sto
warzyszenia Przyjaciół Muzeum Woj
ska”, gromadzącego najwybitniej
szych znawców i badaczy dawnej bro
ni i barwy. Obecnie Stowarzyszenie li
czy ponad 300 członków, zgromadzo
nych w 9 oddziałach w całej Polsce. 
Dorobek Stowarzyszenia i jego człon
ków jest imponujący: 12 tomów Stu
diów do Dziejów Dawnego Uzbrojenia 
i Ubioru Wojskowego, kilkadziesiąt ze
szytów periodyków naukowych „Arse
nał” oraz „Dawna Broń i Barwa", kilka
dziesiąt wystaw, kilkaset wykładów 
i spotkań o charakterze naukowym na 
terenie całej Polski. W ciągu ostatnich 
50 lat Stowarzyszeniem kierowali wy
bitni znawcy i miłośnicy tematu: prof. 
Zdzisław Żygulski jun., prof. Janusz 
Bogdanowski, a obecnie prof. Alek
sander Guterch. 28 stycznia 2008 r. 
w Gmachu Głównym Muzeum Naro
dowego w Krakowie odbyła się uro
czysta sesja naukowa, mająca na ce
lu uświetnienie jubileuszu Stowarzy
szenia i 50-lecia współpracy z naj
większym polskim muzeum.

Rozwiązana została umowa na odbu
dowę Pałacu Saskiego w Warszawie. 
Inwestycja musiata być przerwana 
z powodu odkopania pozostałości 
piwnic pałacu Morsztyna z XVII w., 
które zostały objęte ochroną konser
watorską. Po wykonaniu projektu za
gospodarowania piwnic okazało się, 
że pałacu nie da się odbudować na 
zabytkowych fragmentach odkopa
nych piwnic. Miasto nie wycofuje się 
jednak z planów odbudowy pałacu, 
ale muszą być ogłoszone nowe prze
targi na projekt i wykonawcę. W tej sy
tuacji zakończenie budowy przewidu
je się najwcześniej w 2011 r.

Gdański Żuraw, jeden z najbardziej 
znanych i najczęściej odwiedzanych 
przez turystów zabytek Gdańska, zo
stał wyprostowany i oczyszczony. 
W przeszłości Żuraw służył do zała
dunku towarów na statki. Najtrudniej
szym zadaniem w trakcie przeprowa
dzonego niedawno remontu było zli
kwidowanie kilkunastostopniowego 

przechyłu budowli w kierunku Motla- 
wy. Wykonano to za pomocą dwóch 
12-centymetrowych podkładek, które 
podłożono pod slupy konstrukcyjne 
budowli.

Stowarzyszenie Willa Decjusza w Kra
kowie podjęło długofalowy projekt pt. 
Szlak Renesansu w Malopolsce. Ce
lem projektu jest przygotowanie rene
sansowych zabytków Małopolski do 
ich otwarcia dla mieszkańców i tury
stów, opracowanie jednolitej identyfi
kacji promocyjnej oraz stworzenie 
programu udostępniania dla zwiedza
jących. W wybranych obiektach orga
nizowane będą „Spotkania z kulturą 
Renesansu", którymi staną się cy
kliczne koncerty muzyki dawnej, po
kazy tańców historycznych, spotkania 
literackie i wystawy. W ten sposób 
stworzone zostaną podstawy wielolet
nich programów działalności kultural
nej poszczególnych obiektów oraz 
wypracowane zostaną atrakcyjne for
my prezentacji zabytków. Projekt ma 
zarówno wymiar regionalny, jak i lo
kalny. Dzięki współpracy pomiędzy 
instytucjami zarządzającymi obiekta
mi, ich właścicielami oraz przedstawi
cielami samorządu Małopolski, możli
we będzie stworzenie nowej, atrakcyj
nej oferty turystycznej dla gości z Pol
ski i zagranicy. Opracowanie modeli 
udostępniania obiektów, organizacja 
wydarzeń artystycznych z udziałem 
miejscowych twórców wpłynie na 
wzrost świadomości historii regionu 
oraz ożywienie działalności kulturalnej 
w społeczeństwie lokalnym. Stroną fi
nansującą projekt jest Urząd Marszał
kowski Województwa Małopolskiego.

W katedrze św. Jana Chrzciciela 
w Kwidzynie archeolodzy odsłonili 
dwie krypty grobowe z XVI w., w któ
rych znaleźli szkielety dwóch męż
czyzn. Jeden ze szkieletów należał do 
mężczyzny, który zmarl w wieku około 
60 lat. Na jego kości piszczelowej za
chował się fragment jedwabnej, luksu
sowej tkaniny. Drugi mężczyzna zmarl 
w wieku 50 lat. Wyniki analizy dendro- 
chronologicznej drewna trumien i an
tropologicznej potwierdzają wstępną 
sugestię, że mogą to być szkielety 
wielkich mistrzów zakonu krzyżackie
go. Tezę tę powinny jeszcze podbu
dować badania historyczne.

Zakończony jest już remont pałacu 
Pod Blachą w Warszawie. Po grun
townej modernizacji późnobarokowy 
zabytek wygląda okazale. Prace trwa
ły ponad dwa lata. Całkowicie odno
wiono korpus główny i dwa skrzydła 
budowli. Zabytek remontowany byt 
etapami - najpierw skute zostały tynki, 
wymontowane stare okna i drzwi 
zdjęty dach. Kilkanaście miesięcy 
trwało wybudowanie nowych stropów, 
położenie tynków i podłóg, wymiana 
stolarki. Teraz czekają pałac prace 
konserwatorskie we wnętrzach i ich 
urządzenie.

W trakcie prac konserwatorskich 
w kościele w Pieczyskach kolo Góry

Kalwarii na Mazowszu pod neogotyc
kim cementowym tynkiem natrafiono 
na partie muru gotyckiego, łącznie 
z rzędami nisz wokół ołtarza oraz 
dawnych przejść i okien. Postępujące 
prace odkrywkowe potwierdziły, że 
sklepienie jest także gotyckie. Ponad
to w wyższych partiach prezbiterium 
odkryto zaprawę z reliktami malar
stwa z okresu baroku, a w innych 
miejscach malowideł gotycko-rene- 
sansowych. Po zakończeniu wszyst
kich prac konserwatorskich kościół 
w Pieczyskach ma neogotyckie nawy 
i gotyckie prezbiterium z barokowymi 
ołtarzami.

Zgłoszony w numerze 10, 2007 „Spo
tkań z Zabytkami” pomysł utworzenia 
w stolicy Muzeum Panoramy Warsza
wy ma szanse na realizację. Tak przy
najmniej można sądzić, oglądając 
graficzną wersję koncepcji programo
wo-przestrzennej Ogólnomiejskiego 
Centrum Rekreacyjno-Przyrodnicze- 
go, usytuowanego nad Wisłą, w pra
wobrzeżnej części miasta. Na planie, 
który redakcja otrzymała od autorów 
opracowania (Biuro Ochrony Środo
wiska oraz Wydział Estetyki Przestrze
ni Publicznej Biura Architektury i Pla
nowania Przestrzennego Urzędu Mia
sta Stołecznego Warszawy) widoczny 
jest m.in. łączący Stare Miasto i okoli
ce Zoo most pieszo-rowerowy przez 
Wisłę oraz niewielki pawilon z nazwą 
w opisie: „Przyczółek mostu z Mu
zeum Panoramy Warszawy”.

Od stycznia do końca marca br. 
w krakowskiej Turlej Gallery z okazji 
170. rocznicy urodzin i 140. rocznicy 
śmierci Artura Grottgera czynna była 
wystawa jego twórczości. Zaprezen
towano na niej ponad 100 dziel arty
sty; wiele z nich nie było ekspono
wanych od 1906 r. Pokazano nie tyl
ko malarstwo twórcy ikonografii po
wstania styczniowego, ale także licz
ne rysunki, które zgodnie z jego in
tencjami reprodukowano później 
techniką fotograficzną - w latach 
sześćdziesiątych XIX w. pierwsze fo
tograficzne odbitki prac Grottgera 
były ozdobą wnętrz wielu domów 
w Galicji.

Zamek Królewski w Warszawie zaku
pił na aukcji w Desie-Unicum sekrete
rę Henryka Gambsa, twórcy pięknych 
i trwałych mebli, który w 1795 r. przy
był do Rosji z Prus. Meble spod jego 
ręki zachwycały wysmakowaniem, 
perfekcyjnym doborem drewna, bo
gatą dekoracją. W Ermitażu zacho
wało się do dziś ponad 130 jego me
bli. Zakupiona przez Zamek Królew
ski późnoklasycystyczna mahoniowa 
sekretera ma doskonale proporcje 
i jest świetnie wykonana. Przez długie 
lata należała do rodziny Potockich. 
W latach dwudziestych XX w. kupił ją 
ziemianin i kolekcjoner Franciszek 
Szarkiewicz, a od jego rodziny nabył 
sekreterę ostatni właściciel.

Cztery razy w roku (w styczniu, maju, 
lipcu i wrześniu) odbywa się w Lodzi 

największa giełda kolekcjonerska 
w Polsce - „Moto Weteran Bazar". 
Można na niej sprzedać, kupić lub 
zobaczyć samochody zabytkowe 
i klasyczne, motocykle, akcesoria sa
mochodowe i motocyklowe, literatu
rę, ubiory, pojazdy wojskowe, milita
ria. „Moto Weteran Bazar” - to także 
tradycyjne miejsce spotkań osób 
o podobnych zainteresowaniach, 
uzyskania informacji i fachowych po
rad. Dodatkową atrakcją są wystawy 
tematyczne, prezentacje kolekcji pry
watnych i muzealnych. Giełda „Moto 
Weteran Bazar” organizowana jest 
od 1992 r.

Słynny obraz Jana Matejki „Konsty
tucja 3 Maja" po trwającej około ro
ku wszechstronnej konserwacji moż
na już oglądać w Żamku Królewskim 
w Warszawie. Dzieło to, przechowy
wane podczas drugiej wojny świato
wej w warszawskiej Zachęcie, prze
trwało do naszych czasów, na 
szczęście, bez większych zniszczeń, 
w przeciwieństwie do innych prac 
mistrza. Głównym zadaniem prze
prowadzonej konserwacji było usu
nięcie naturalnych zmian pojawiają
cych się z upływem czasu - odbar
wienia werniksu, zabrudzeń. Kolory
styka obrazu odzyskała świeżość, 
wymienione też zostały założone po 
drugiej wojnie światowej drewniane 
krosna malarskie na aluminiowe 
oraz odnowiono ramę, zaprojekto
waną w latach dziewięćdziesiątych 
XX w. na wzór oryginalnych ram 
dziel Matejki.

„Wyprawa w dwudziestolecie" - pod 
takim tytułem czynna była w dniach 
od 18 stycznia do 30 marca br. 
w Muzeum Narodowym w Warsza
wie wielka wystawa polskiej sztuki 
z lat 1918-1939. Zgromadzono na 
niej 500 eksponatów z ponad 20 
muzeów i zbiorów prywatnych. 
W obrębie 12 działów można było 
zobaczyć prace wybitnych twórców 
tamtych lat, reprezentujące niezwy
kłą różnorodność koncepcji pla
stycznych. Ekspozycja przypomnia
ła też wybitne indywidualności tam
tej epoki i jej atmosferę.

W Muzeum Ziemi Otwockiej w kwiet
niu otwarta zostanie wystawa foto
grafii kilku artystów pt. „Swidermajer. 
Portret”, której celem jest rozpo
wszechnianie wiedzy na temat unika
towej drewnianej architektury ziemi 
otwockiej, nazywanej popularnie 
„świdermajerem". Wystawa będzie 
prezentowana później w Brzegu, Ry
glicach, Budziskach Wielkich, No
wym Dworze Mazowieckim oraz 
w Nowym Dworze Gdańskim.
Drewniana architektura ziemi otwoc
kiej była też tematem czynnej w mar
cu w Łazienkach Królewskich w War
szawie wystawy „Świdermajer - za
bytkowe domy z duszą"; wystawa 
zorganizowana została przez Stowa
rzyszenie Artystów i Przyjaciół Kultu
ry Otwockiej przy udziale Towarzy
stwa Opieki nad Zabytkami i Mu
zeum Łazienki Królewskie.

4 SPOTKANIA Z ZABYTKAMI nr 4 • 2008



Laur Roku 2008
Decyzją Kapituły Nagrody miesięcznika „Spotkania z Zabyt

kami” LAUR ROKU laureatem drugiej edycji tego konkursu 
została jednogłośnie Pani Eugenia Michałowska, właścicielka 

i opiekunka zabytkowego drewnianego dworu w Laskowej kolo 
Limanowej. Wręczenie dyplomu odbędzie się podczas central
nej uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony 
Zabytków, gdzie poza Laureatką miło nam będzie powitać tak
że Jej syna - Pana Piotra Pawła Michałowskiego, o którym ci, 
którzy wędrując „Małopolskim Szlakiem Architektury Drewnia

nej”, zdołali już zawitać w gościnne progi dworu mówią: „du- 
sza-czlowiek”.

Przed kilku laty zabytek i jego opiekunowie zostali dostrzeżeni 
przez jednego z uczestników akcji „Społeczny przegląd zabyt
ków”, zainicjowanej przez Zarząd Główny Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami i prowadzonej przez naszą redakcję. W tym nu
merze polecamy dłuższy artykuł na temat dworu w Laskowej i je
go mieszkańców, autorstwa Andrzeja Osińskiego, historyka sztu
ki i regionalisty z Krosna. W artykule tym nie można było z braku 
miejsca zamieścić wszystkich pochwał zebranych przez osobę, 
która zgłosiła do konkursu kandydaturę dworu w Laskowej, ale 
przynajmniej jedną z nich (pochodzącą z internetowej księgi go
ści dworu) zacytujmy: „Wspaniale miejsce, bardzo sympatyczni 
właściciele - pisze internauta z Jaworzna. Warto to miejsce od
wiedzić i poznać przy okazji kawał nieznanej i bardzo ciekawej hi
storii. Szkoda, że tego typu miejsc jest coraz mniej w naszym kra
ju. Szkoda, że właściciele borykają się z wieloma problemami, 
a gmina jakoś nie kwapi się, aby im pomóc. Odwiedziliśmy to 
miejsce z dziećmi tego lata, polecam zaglądnąć tutaj wszystkim. 
Pozdrawiam panią Eugenię i pana Pawia. Dziękujemy za prawdzi
we staropolskie przyjęcie, które nam zostanie długo w pamięci".

Już za rok planujemy wręczenie kolejnego honorowego dyplo
mu zwycięzcy trzeciej edycji konkursu U\UR ROKU. Być może 
ogłosimy wówczas także nazwiska osób lub nazwy instytucji 
wszystkich nominowanych do Nagrody. Czekamy na zgłoszenia 
kolejnych kandydatów z całej Polski! W konkursie nie ma żad
nych terminowych ograniczeń (!) - dostępny na naszej stronie in
ternetowej (www.spotkania.pl) regulamin narody publikujemy 
obok.

REGULAMIN NAGRODY MIESIĘCZNIKA 
„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” 

LAUR ROKU

Redakcja miesięcznika popularnonaukowego 
„Spotkania z Żabytkami" ustanawia Nagrodę LAUR ROKU 

za udostępnienie szerokiej publiczności odrestaurowanego 
i utrzymywanego w należytym stanie zabytku architektury. 

Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody raz 
w roku właścicielom lub opiekunom wyróżnionego zabytku 

i wręczana w czasie uroczystości obchodów 
Międzynarodowego Dnia Óchrony Zabytków.

Rozdział I
§ 1. Nagrodę stanowi specjalnie zaprojektowany na tę 
uroczystość dyplom z wieńcem laurowym, wykonany 
w technice linorytu i sygnowany przez artystę grafika 
Romana Muchę, a także prezentacja wyróżnionego zabytku 
w postaci publikacji na lamach „Spotkań z Zabytkami".

§ 2. Nie wyklucza się innych, dodatkowych form nagradzania 
właścicieli i opiekunów wyróżnionego zabytku.

Rozdział II
§ 1. Zgłoszenia kandydatów na LAUR ROKU można nadsyłać 
pod adresem redakcji miesięcznika „Spotkania z Zabytkami" 
listem poleconym (ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa) lub 
pocztą elektroniczną (spotkania@zabytki-tonz.pl).

§ 2. Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imię oraz dane adresowe właściciela lub 
opiekuna zabytku,
- nazwę oraz krótki opis zabytku (maksymalnie 1 strona 
maszynopisu lub wydruku komputerowego),
- uzasadnienie wniosku (nie dłuższe niż 1 strona 
maszynopisu lub wydruku komputerowego),
- datę zakończenia restauracji zabytku,
- od jednej do trzech ilustracji przedstawiających zabytek 
(zdjęcia, rysunki, materiały archiwalne),
- nazwisko i imię oraz dane adresowe osoby zgłaszającej 
wniosek.

§ 3. Członkowie Kapituły Nagrody mają prawo do zgłaszania 
dodatkowych kandydatur w konkursie, jednak nie więcej niż 
po jednym zgłoszeniu na osobę, w nieprzekraczalnym 
terminie dwóch tygodni przed pierwszym posiedzeniem 
Kapituły.

§ 4. Redakcja miesięcznika „Spotkania z Zabytkami” 
zastrzega sobie możliwość bezpłatnego korzystania 
z nadesłanych materiałów w celu prezentacji ich w dowolnej 
formie na swoich lamach.

§ 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagrody nastąpi 
każdorazowo w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia 
Ochrony Zabytków.

Rozdział III
§ 1. W celu przeprowadzenia weryfikacji zgłoszonych 
wniosków i wytypowania laureata Nagrody zostaje powołana 
Kapituła Nagrody.

§ 2. W skład Kapituły Nagrody wchodzą:
- przedstawiciele redakcji „Spotkań z Zabytkami" (2 osoby),
- zaproszeni członkowie Rady Redakcyjnej (2 osoby),
- przedstawiciele Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami (2 osoby).

§ 3. Pracom Kapituły Nagrody przewodniczy redaktor 
naczelny „Spotkań z Zabytkami”, który w głosowaniach, przy 
równym podziale głosów, dysponuje głosem rozstrzygającym.

§ 4. Obrady Kapituły Nagrody są tajne, a ich wyniki będą 
publikowane na lamach „Spotkań z Zabytkami".
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W tym roku nagrodą - przyznawaną przez naszą redakcję 
za działania na rzecz udostępniania zabytków przez ich właścicieli 

lub użytkowników „Laur Roku 2008” - uhonorowany został dwór w Laskowej 
w woj. małopolskim. Długa historia tego dworu, sięgająca XVI w., 

oraz losy dzisiejsze świadczą o wielkim patriotyzmie i poszanowaniu 
przez jego mieszkańców narodowej tradycji i kultury.

Dwór Michałowskich 
w Laskowej

L
 ANDRZEJ OSIŃSKI

askowa, położona w pow. limanowskim, nad rzeką 
Łososiną, rozdzielającą malowniczą kotliną Beskid 

Wyspowy od wzgórz Pogórza Bocheńskiego, w dolinie 
otoczonej stokami Łopuszy i Kamiennej, pojawiła się na 
kartach historii w 1402 r. W 1420 r. Klemens z Kędzie- 
rzyc za sumę 30 grzywien sprzedał połowę wsi rycerzowi 
Jakuszowi z Lasocie, który dał początek możnej rodzinie 
Laskowskich. Ród ten gospodarował w tej peryferyjnej 
podówczas osadzie (nie wymieniał jej nawet słynny Liber 
beneficiorum Jana Długosza z 1470 r.) ponad 250 lat. 
W 1688 r. na mocy umowy, sporządzonej przez ostatnie 
dziedziczki Laskowej z biskupem krakowskim Janem Ma
łachowskim, Laskowa Górna, Laskowa Dolna oraz Roz- 
pite przeszły pod władanie tegoż ostatniego.

Już następnego roku do Laskowej przybyli pierwsi mi
sjonarze sprowadzeni z Francji przez królową Marię Lu
dwikę, żonę Jana Kazimierza: lazaryści, zwani powszech
nie „Francuzami”. Krakowski biskup przekazał w ich 
władanie tutejsze włości, określane w osiemnastowiecz
nych dokumentach dobrami „Ichmościów Księży francu
zów”. Mnisi, korzystając z licznych przywilejów, okazali 
się godnymi gospodarzami, a ich pomyślny nadzór do
prowadził do intensywnego rozwoju rolnictwa oraz 
utworzenia w okolicy Laskowej pięciu folwarków. Taki 
stan rzeczy trwał bez mała sto lat, do czasu, kiedy na mo
cy pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej ziemia lima
nowska włączona została do Austrii. Zgodnie z edyktami 
józefińskimi, w latach 1781-1783 nastąpiła sekularyzacja 
majątków kościelnych i od 1783 r. Laskową podporząd
kowano administracji państwowej Urzędu Cyrkularnego 
w Bochni. Ten w 1821 r. sprzedał wieś Skrzyńskim, a po 
nich, w 1877 r., właścicielami majątku zostali Zochow- 
scy. Krwawą falą przetoczyła się po okolicy rabacja 1846 r., 

dowodzona przez Jakuba Szelę. Zrewoltowani chłopi ra
bowali pańskie siedziby, niszcząc dwory w pobliskiej 
Mordarce i Łososinie Dolnej, jednak „dom pański” w La
skowej oparł się szczęśliwie tej barbarii.

Laskowski dwór, parterowy o konstrukcji zrębowej, 
wzniesiony na planie prostokąta, z modrzewiowych bier
wion, jest pamiątką po rodzie Laskowskich i, jak zaświad
cza data wyryta na jednym z zastrzałów więźby dachowej, 
istniał już w 1677 r. Przypisywany Andrzejowi de Lipie La
skowskiemu, sędziemu sądeckiemu, powstał zdecydowanie 
wcześniej, o czym zaświadcza surowa, nierozczłonkowana 
i pozbawiona ornamentów bryła, pojawiająca się w rezy- 
dencjonalnej architekturze Małopolski jeszcze w połowie 
XVI stulecia, kiedy to, jak pisze Zbigniew Sułkowski, „pro
wincjonalni «budarze» nie bardzo się przejmowali modnymi 
stylami z zagranicy” (Z. Sułkowski, Dwór pachnący żu- 
brówką, „Poznaj swój kraj”, nr 4, 2003, s. 10), a sprawą
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2. Część frontowa dworu

wagi pierwszorzędnej był nie styl, lecz usytuowanie domo
stwa, by z okien jego podziwiać rozległe dobra własne, 
gdyż, jak donosi anonimowa Krótka nauka budownicza 
dworów z 1659 r., „nic przykrzejszego niż widok włości są
siada” (Z. Sułkowski, op. cit.). Przypuszczenia badaczy 
i miłośników sztuki w przedmiocie wczesnego datowania 
rodzinnego gniazda Laskowskich potwierdza obecna wła
ścicielka dworu, pani Eugenia Michałowska - w dokumen
cie z 1942 r. biegli rzeczoznawcy z Krakowa w toku prze
prowadzonej inwentaryzacji ocenili wiek budowli na prze
szło 390 lat, czyli obecnie ponad 450.

Otynkowana i przykryta wysokim, łamanym, cztero
spadowym dachem, zwanym polskim, laskowska residen- 
tio tak była opisywana w Inwentarzu wsi dolney Laskowey 
z 1687 r.: „Dwór jest ze wszystkim z iedney strony otynio- 
ny. Piekarnie dwie, staynie, stodół dwie, spichlerzów dwa, 
obora, browar, w którym kocioł dobry do piwa warzenia, 
y garnców dwa dobrych do palenia gorzałki z kadziami, 
y ze wszystkiem naczyniem do browaru należącym [...] 
karczem dwie i piwowarów dwóch” (Jan Wielek, Z dziejów 
Laskowej, w: Almanach Ziemi Limanowskiej, Rok III, nr 
8, 2002). Pamiątką po krakowskim Zgromadzeniu Księży 
Misjonarzy, owych „Francuzach”, jest mieszcząca się 
w północnym trakcie reprezentacyjna kaplica Najświętszej 
Marii Panny, przerobiona z dworskiego salonu i ozdobio
na polichromowanym stropem ze stiukami. Strop, deko
rowany drewnianymi ramami, ujętymi w roślinną sztuka
terię, podzielony jest na kilka pól, pośród których domi
nuje kompozycja pięciu owali. W jej centralnym punkcie 
mieści się wizerunek błogosławiącego Chrystusa; cztery 
skrajne medaliony wypełniały popiersia ewangelistów, 
z których portrety św. św. Mateusza i Łukasza przetrwały 
do dnia dzisiejszego, podczas gdy po wizerunkach św. św. 
Jana i Marka ślad zaginął jeszcze w połowie lat siedem

dziesiątych ubiegłego wieku. Przestrzeń między nimi po
krywają wdzięczne główki aniołów oraz motywy roślinne 
i geometryczne, a biegnący dookoła fryz przedstawia pta
ki i liście akantu. Pomieszczenie pełniło sakralną funkcję 
do 1908 r., kiedy to tę funkcję przejęła drewniana kaplica 
Niepokalanego Poczęcia NMP, wzniesiona sumptem pa
rafii w Łososinie Górnej. Cenny obraz Matki Boskiej Nie
pokalanie Poczętej, pochodzący z początku XVIII stulecia 
i mieszczący się obecnie w ołtarzu głównym okazałego ko
ścioła parafialnego (1928-1934), pierwotnie również zdo
bił dworskie wnętrze.

Próżno dziś szukać śladów rozległego majątku, o jakim 
wspominał Inwentarz z 1687 r., a który w czasach Zochow- 
skich liczył ponad 440 ha (w tym 270 ha lasu). Murowany, 
osiemnastowieczny spichlerz i prostokątna stajnia dogory
wają, ratowane z trudem przez obecnych właścicieli; smut
kiem napawają nieliczne, schylone wiekiem lipy: smętne re
miniscencje rozległego ongiś parku, po którym dziś nie po
został prawie żaden ślad. Na terenie byłego ogrodu, tuż nad 
przepływającą w pobliżu Łososiną, wznosi się jeszcze drew
niana dworska kapliczka z końca XVIII stulecia z figurą św. 
Jana Nepomucena, przykryta gontowym daszkiem. Postać 
świętego została wyłowiona przez Zygmunta Michałow
skiego z powodzi, która nawiedziła Laskową w 1924 r. Kil
kanaście lat później, podczas niemieckiej okupacji, jego syn, 
Antoni, pilnował ukrytej tu radiostacji, wymontowanej z ze
strzelonego samolotu aliantów.

Michałowscy herbu Jasieńczyk pojawili się w tutejszych 
dobrach w roku 1910. Pochodzili z Dąbia koło Raciecho
wic, gdzie od pokoleń gospodarowali na rozległych mająt
kach ziemskich. Pan Piotr Paweł, syn Antoniego i Eugenii, 
z dumą prezentuje niemałe zasługi swego „starożytnego” 
rodu, wywodzącego się z bitnych, wiślickich Warszów, 
którego losy tak żywo splatają się z meandrami polskiej hi
storii. Familia ta, związana z leżącym naprzeciw obecnej 
Brodnicy nadwiślańskim Górnym Michałowem, dzielnie
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3.4. Fragmenty 
dekoracji stropu 
jednego z wnętrz 
dworu (dawnej 
kaplicy)
- popiersia 
ewangelistów: 
św. Łukasza (3) 
i św. Mateusza (4)

5. Młodzież 
zwiedzająca 
wnętrza dworu

(zdjęcia:
1,5- Zbigniew

Sulkowski,
2,3,4 - Andrzej 

Osiński)

służyła piastowskim i jagiellońskim władcom, wsławiając 
się znacznie w krwawych walkach z hordą tatarską i krzy
żackim zakonem. Osiadłszy w XVI stuleciu w Małopolsce, 
odznaczyła się znamienitymi protagonistami na polu prze
mysłu, jak Seweryn Michałowski, inicjator rozwoju włó
kiennictwa na Białostocczyźnie w dobie stanisławowskiej, 
oraz kultury, by wspomnieć malarza Piotra czy archeologa 
i egiptologa Kazimierza. Z tej to gałęzi, czego pan Piotr nie 
omieszka podkreślić, wywodzi się również marszałek Pił
sudski, którego pradziadem (po kądziełi) był Joachim Mi
chałowski, pan na mazowieckim Zułowie.

Pradziadowie Piotra Pawła Michałowskiego sprzedali 
Dąbie, by wykształcić swe liczne potomstwo. Ich dzieci, 
blisko spokrewnione z ówczesnym właścicielem Laskowej, 
Konradem Zochowskim, przybyły tu, by objąć schedę po 
bezdzietnym stryju, który zastrzegł, iż przypadnie im ona 
w darze wyłącznie w wypadku posiadania potomka mę
skiego. Do czasu pojawienia się tego ostatniego - Antonie
go Michałowskiego (1924-2004), którego narodziny przy
pieczętowano rozległym wotum pod budowę kościoła, ma
jątkiem zarządzał Zygmunt Wincenty, dziadek pana Piotra.

Pani Eugenia, wdowa po Antonim, pokazuje nieliczne 
ocalałe rodzinne pamiątki, wśród których uwagę zwracają 
zdjęcia, wykonane w połowie lat trzydziestych XX w. Wid
nieje na nich dziewiętnastowieczna, drewniana weranda, 
ale zarówno po niej, jak i po przylegającej do wschodniej 
elewacji kuchni dworskiej nie pozostał już żaden ślad. Roz
mowa schodzi na świetną rodzinę Neużilów, dziadków po 
kądziełi pana Antoniego. Józefa ze Stelzerów, postanowie
niem z 14 stycznia 1890 r., otrzymała od cesarza Francisz
ka Józefa złoty krzyż zasługi za założenie Krajowej Szkoły 
Koronkarskiej w Zakopanem, a jej mąż, Franciszek Neużil 
(1845-1899) był pierwszym dyrektorem tamtejszej C. K. 
Szkoły Zawodowej Przemysłu Drzewnego, słynącej na ca

łą „Galicyę i Lodomeryę” zarówno z wysokiego poziomu 
nauczania, jak i z propagowania twórczości ludowej. To 
właśnie Neużil na określenie projektowanych przez siebie, 
a wzorowanych na estetyce Podhala mebli wprowadził po
jęcie „stylu zakopiańskiego”. Stanisław Witkiewicz ostro 
krytykował tę szczytną działalność, zarzucając czeskiemu 
artyście powierzchowność ornamentyki i brak zrozumienia 
dla istoty góralskiego stylu. Opinie te nie zostały niestety 
po dziś dzień zrewidowane.

Michałowscy niedługo cieszyli się rodzinną posiadłością. 
Ojciec Antoniego, Zygmunt, zmarł w 1942 r. i zarząd nad 
majątkiem przejęła matka, Maria z Neużilów. Lata niemiec
kiej okupacji upływały w Laskowej względnie spokojnie... aż 
do stycznia 1945 r., kiedy we dworze zjawił się radziecki mar
szałek Iwan Koniew. Dwór Laskowskich stał się na ten czas 
siedzibą sztabu, rozważającego dalszy atak i głowiącego się 
nad uratowaniem od zniszczeń Krakowa. „Była to zamierzo
na, a nie propagandowa operacja. Siedzieli przez kilka dni nad 
mapami” - mówi pani Eugenia, która przywołuje nienagan
ną francuszczyznę Koniewa i zaznacza, iż był on pierwszą 
osobą, która ostrzegła męża przed zbliżającym się NKWD 
i powojennymi represjami. Antoni, porucznik „Onufry” tu
tejszej AK, obciążony ziemiańskim rodowodem, musiał ucie
kać, by ratować życie. Zataiwszy swe pochodzenie, zatrudnił 
się jako kierowca w Ludowym Wojsku Polskim i trafił do 
Gdańska, który na następne półwiecze stać się miał jego dru
gim domem. Wożąc gruz po pobliskich Żuławach, poznał 
pochodzącą z Podlasia Eugenię. Pobrali się w 1954 r.

Matka Antoniego, Maria z Neużilów Michałowska, do 
Laskowej za życia już nie powróciła. Tuż po ucieczce syna, 
jako właścicielka majątku, otrzymała 24-godzinny nakaz 
opuszczenia dworu, zaopatrzony w klauzulę, zabraniającą 
jej przekraczania granic pow. limanowskiego. Początkowo 
schroniła się wraz z najbliższymi u rodziny Zygmunta 
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w Krakowie, po czym podążyła w ślad za Antonim, na Po
morze. Tu w 1955 r. otrzymała od władzy ludowej srebrny 
krzyż zasługi za promowanie i rozwój rodzimego sadownic
twa, które to odznaczenie pani Eugenia zestawia z identycz
ną nagrodą, przyznaną teściowej osiemnaście lat wcześniej 
za podobne osiągnięcia przez premiera Felicjana Sławoj- 
-Składkowskiego... Marię Michałowską pogrzebano 
8 stycznia 1964 r. na tutejszym cmentarzu, a żałobna uro
czystość zgromadziła całą wieś. Jeszcze przed śmiercią mat
ki, w 1962 r., Antoni, gdański taksówkarz z numerem „99”, 
zapragnął żonie pokazać rodzinne gniazdo. „Om tu chcial 
przyjść na piechotę” - wspomina pani Eugenia - „ten dwór 
to przecież cale jego życie". Ale do ówczesnego 
Gminnego Ośrodka Kultury Michałowskich po 
prostu nie wpuszczono; przekroczyli jego progi 
dopiero trzydzieści lat później.

Kiedy 15 czerwca 1993 r. Michałowscy 
wprowadzali się do dziedzicznego gniazda, któ
re, wraz z żałosnymi pozostałościami majątku, 
przyszło im rok wcześniej odkupić od gminy, la- 
skowski dwór przedstawiał przysłowiowy obraz 
nędzy i rozpaczy: powybijane okna, zerwane 
parkiety, spróchniałe drzwi, dziury w podłogach 
i przeciekający jak sito dach, a na dodatek stosy 
butelek po wódce, wrzucane latami do dwor
skich kominów. Wschodnia ściana, przegnita na 
skutek wadliwie przeprowadzonej melioracji, 
w każdej chwili groziła zawaleniem; tak samo 
zrujnowane belki zrębu. Budowla osiągnęła stan 
krytyczny. Najniezbędniejsze prace konserwatorskie trwały 
niemal cztery lata, pochłaniając rodzinne oszczędności, 
mieszkanie w Gdańsku i dwa samochody. Kiedy bieżące 
środki topniały, Michałowscy zaciągali kredyty, by z nich 
pokrywać koszt następnych prac. W 2003 r. przeprowadzo
no rekonstrukcję środkowej części stropu, mieszczącej ob
raz Chrystusa. Renowację poprzedziła audycja Polskiego 
Radia z 18 lutego 2003 r., w której pan Antoni opowiada! 
o rodzinnych perypetiach i dalszych planach konserwator
skich. Stosowne środki zebrano, po czym... okazało się, iż 
trafiły one na konto innych potrzeb.

Pani Eugenia mówi o tym nieprzyjemnym fakcie ze 
szlachetną powściągliwością, pozbawioną żalu i agresji. Ta 
dzielna kobieta, mimo zaawansowanego wieku, wspoma
gana jedynie obecnością syna (córka z rodziną na stałe 
mieszka w Kanadzie), z godnością zabiega o wsparcie i za
interesowanie zabytkiem, który bez jej ofiarnej pracy - cóż 
tu kryć - dawno by już nie istniał. Nad merytoryczną po

prawnością dalszych prac czuwać ma grono naukowe Uni
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Michałowskim 
udało się pozyskać doskonałego konserwatora z nieodle
głego Nowego Sącza, Teresę Pieniążek, a jednorazową po
moc finansową zadeklarował sam Marszałek Wojewódz
twa Małopolskiego. W czerwcu 2004 r., w trakcie VI Ma
łopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, gospodarze 
dworu przyjmowali zwiedzających nawet do godz. 22.00; 
miesiąc wcześniej, podczas Limanowskiego Ekstremalnego 
Maratonu Pieszego „Kierat”, w laskowskiej rezydencji jed
nego tylko dnia zatrzymało się ponad trzystu turystów! By
li też miłośnicy Harleya... Wszystkich Michałowscy witają

serdecznie, nigdy nie upominając się o opłaty za wstęp. 
I proszą, by każdy pozostawił choć kilka słów w pamiątko
wej księdze, do prowadzenia której zachęciła ich w 1994 r. 
Maria Sienkiewicz, wnuczka pisarza.

„Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju, / Na 
pagórku niewielkim, we brzozowym gaju, / Stal dwór szla
checki, z drzewa, lecz podmurowany; / Świeciły się z daleka 
pobielane s'ciany, / Tym bielsze, że odbite od ciemnej zieleni 
[...] / Brama na wciąż otwarta przechodniom ogłasza, / Ze 
gościnna, i wszystkich w gościnę zaprasza" - któż nie zna 
tych strof, zaczerpniętych z Mickiewiczowskiego Pana Ta
deusza? Dwa wieki później dwór Michałowskich promie
nieje tą samą staropolską gościnnością, ową soplicowską 
otwartością, jaką cechuje dobroć i poświęcenie, i która na 
przekór niewdzięczności życia, wbrew chaotycznym przepi
som i podłej ludzkiej zawiści, trwa tu i żyje, przekazywana 
cierpliwie z pokolenia na pokolenie.

Andrzej Osiński

Dwór w Laskowej można zwiedzać po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielką (tel. 018 33 33 040, e-mail: laskowa. 
dwor@neostrada.pl, www.laskowa.beskid.org/Dwor, adres: Dwór Laskowa 1, 34-602 Laskowa kolo Limanowej). 
Do dworu prowadzą szlaki turystyczne z Limanowej, Łososiny Górnej oraz Dolnej, można dojść przez góry z Rozdziela 
oraz dojechać drogą Limanowa - Żegocina.
Wpłaty na renowację dworu można przekazywać na konto: 66 8804 0000 0011 0104 1986 0002 w Banku Spółdzielczym 
w Laskowej.
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Jedno z najznakomitszych dzieł plastyki sepulkralnej średniowiecza 
w Europie Środkowej - pomnik nagrobny księcia Henryka IV Prawego 

- doceniony został jeszcze w epoce katedr. 
To jego istnienie skutkowało zapewne przywołaniem w dokumencie 

króla Czech Wacława IV z 7 maja 1382 r. dobrej pamięci księcia 
Śląska i pana Wrocławia (bene memorie princeps Slezie et dominus 
Wratislaviensis\ Rzeźba ta do końca drugiej wojny światowej znajdowała 

się w prezbiterium kolegiaty Św. Krzyża na Ostrowie Tumskim 
we Wrocławiu. Ko
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Nagrobek niezgody
/ITT BOGUSŁAW CZECHOWICZ

1 /ł/ysoka ocena wartości nagrobka Henryka IV Prawego 
T *nigdy nie była kwestionowana, ale ustalenie czasu po
wstania zabytku oraz odczytanie jego treści ideowych na
stręczały znaczne problemy, dzieląc pokolenia badaczy na 
różne obozy. Ostatnie lata przyniosły ożywienie dyskusji 
nad pomnikiem. Zrodziły się nowe hipotezy. W ich świe
tle jeszcze bardziej widać, jak doniosła jest to kreacja. 
W tej sytuacji nie powinno dziwić, że zabytek stawia po 
dwóch stronach barykady także tych, którzy uważają, że 
rzeźba powinna wrócić do kolegiaty Św. Krzyża we Wro
cławiu, i tych, którzy chcieliby ją zatrzymać w lapidarium 
wrocławskiego Muzeum Narodowego.

Jest o co się spierać. Kunsztownie wykonany nagrobek 
eksponuje na płycie wierzchniej postać księcia z głową 
opartą na poduszce, ze stopami na skośnej podpórce. Ksią
żę trzyma tarczę z herbem rodowym i oparty o ramię 
miecz, a jego głowę wieńczy bogato zdobiona mitra 
z przedstawieniami dwóch klęczących aniołów z kadzielni
cami i fantastycznych stworów symbolizujących złe moce, 
którym woń kadzidła broni dostępu do zmarłego. Książę 
odziany jest w krótką tunikę, narzuconą na zbroję kolczą, 
spiętą pasem. Z ramion władcy opada do tyłu płaszcz.

Książę zarazem leży i stoi. Jest żywy i martwy. Przed
stawiony został bowiem niejako w kilku sytuacjach jedno
cześnie. Cały nagrobek, wraz z przedstawieniami na tum
bie, to wyobrażenie pogrzebu. Ciało Henryka niesione 
jest w kondukcie prowadzonym przez biskupa, ukazanym 
na przedniej ścianie tumby. Towarzyszy mu pięciu prała
tów kapituły świętokrzyskiej, ufundowanej przez Probusa 
krótko przed zgonem, oraz opłakująca go rodzina. Ale 
nie jest to tylko ziemski pogrzeb. Czterej aniołowie na ro
gach tumby niosą bowiem nie ciało, ale duszę władcy do 
raju. Trzecia sytuacja - to chwila, gdy w dniu Sądu Osta
tecznego książę staje przed obliczem Sędziego, by zdać 
sprawę ze swojego życia. Dlatego na tumbie leży, ale za
razem stoi, ma otwarte oczy - prezentuje się tu w całym 
swoim ziemskim majestacie i czeka na werdykt Boga.

Przez wieki pomnik usytuowany był pośrodku prezbite
rium kolegiaty świętokrzyskiej, która stała się mauzoleum 
księcia, mimo iż za życia planował on sepulturę w ufundo
wanym przez siebie klasztorze cysterek. Dwukondygnacyj
na świątynia w chwili, gdy w 1290 r. niespodziewanie 
umarł książę, była ledwie zaczęta. Zdołano pochować fun
datora w dolnym chórze kościoła. Czy już wtedy, krótko po 
1290 r., powstał pomnik? Tak sądziła część dawniejszych 
badaczy. Sceptycyzm budził jednak nie tylko fakt, iż w 1290 r. 
kościół dopiero wynurzał się z poziomu fundamentów. Sam 
nagrobek skłaniał do wyrażenia przypuszczenia, że wykona
no go w dwóch fazach. Koronnym argumentem przema
wiającym za tym jest fakt, iż płyta wierzchnia nałożona jest 
na tumbę w taki sposób, że jej szeroka boczna krawędź po
została nieopracowana rzeźbiarsko. Przy całym, kunsztow
nie wykonanym dziele, stanowi to duży dysonans. Sądzono 
zatem, że najpierw powstała płyta wierzchnia, usytuowana 
zrazu nad grobem w posadzce kościoła, być może około 
1300 r., a dopiero później, około 1310-1320 r., dopełnio
no pomnik tumbą, w której złożono szczątki księcia. Takie 
datowanie dzieła podpierała analiza formalna rzeźb, wyka
zująca różnice w sposobie opracowania szczegółów na pły
cie wierzchniej i na ścianach tumby. Tę dogłębną analizę, 
której wyniki na długo zadomowiły się w powszechnej 
świadomości historyków sztuki, przeprowadził przed pra
wie 40 laty zasłużony badacz śląskiej rzeźby gotyckiej, prof. 
Janusz Kębłowski (Pomniki Piastów śląskich w dobie śre
dniowiecza, Wrocław 1971, ss. 44-72).

Jego zasługą była też erudycyjna analiza treści ideowych 
pomnika. Nagrobek upamiętniał wrocławskiego księcia, 
który u schyłku swego życia opanował Kraków i dążył do 
zwieńczenia swoich skroni koroną królewską, pragnąc tym 
samym zakończyć trwające od półtora stulecia rozbicie 
dzielnicowe Królestwa Polskiego. Inicjatora powstania 
dzieła badacz upatrywał w politycznym spadkobiercy Pro
busa - księciu głogowskim Henryku III, który u progu XIV w. 
wykazywał aktywność polityczną, idącą w tym samym, 
zjednoczeniowym kierunku. Władając częścią Śląska 
i Wielkopolski, Głogowczyk był u schyłku życia (zmarł
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1. Płyta wierzchnia nagrobka księcia Henryka IV Probusa, 
około 1295-1300 r.
(w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, fot. Edmund Witecki)

w 1309 r.) najbliższy opanowania Krakowa i dokończenia 
dzieła ambitnych, działających na arenie ogólnopolskiej 
Henryków śląskich, których poczet zamykał. Dlatego na 
nagrobku umieszczony został nie tylko znak rodowy Pro
busa - orzeł z półksiężycem - ale i orzeł koronowany, wy
rażający królewskie ambicje Henryka IV i Henryka III - te
go, który - jak sądzono - pomnik kazał wystawić. Podob
ny roszczeniowy, ambicjonalny charakter miała tytulatura 
księcia wrocławskiego na nagrobku: wrocławska, krakow
ska i sandomierska („[...] SILESIAE. CRACOVLAE. SAN- 
DOMIRIAE DUX [...]”), mimo iż nad tą ostatnią ziemią 
właściwie nigdy nie uzyskał on pełnej kontroli.

Taka - wydawało się - utrwalona w literaturze wy
kładnia treści politycznych nagrobka i rekonstrukcja oko

liczności jego powstania oraz ustalenie czasu, kiedy anoni
mowy mistrz zakończył pracę nad swym dziełem, zostały 
przed dziesięciu laty podane w wątpliwość przez Romual
da Kaczmarka. Posiłkując się sugestiami badaczy czeskich, 
w licznych publikacjach na ten temat (m.in. Nagrobek księ
cia Henryka IV Probusa a wrocławska rzeźba architekto
niczna, w: O sztuce sepulkralnej na Śląsku. Materiały z se
sji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków 
Sztuki, 25-26 października 1996 roku, red. B. Czechowicz, 
A. Dobrzyniecki, Wrocław 1997, ss. 23-34) wrocławski 
historyk sztuki zwrócił uwagę na analogie rzeźby z deko
racją praskiego domu rynkowego „U Dzwonu”, datowaną 
ongiś na drugą połowę lat dwudziestych XIV w. To oraz 
okoliczności historyczne skłoniły go nie tylko do później
szego datowania nagrobka Probusa, na około 1320-1330 r., 
ale także do reinterpretacji przesłania dzieła. Jego funda
torem miałby być król czeski Jan Luksemburski, używają
cy także roszczeniowego tytułu króla Polski. Zhołdowaw- 
szy większość książąt śląskich w 1327 r., czeski monarcha 
mógł być zainteresowany wystawieniem pomnika księcia, 
który ściśle współpracował z jego poprzednikiem na cze
skim tronie - królem Przemysłem Ottokarem II (Probus 
był jego wychowankiem). Utrwalenie pamięci po Henryku
IV przez monarchę czeskiego, aspirującego do korony pol
skiej, po którą Henryk IV także kiedyś sięgał, mogło stać 
się manifestacją Luksemburczyka praw do Krakowa, po
zostającego w rękach Władysława Łokietka, od 1320 r. 
króla Polski. Po śmierci w 1335 r. ostatniego Piasta wro
cławskiego, Henryka VI, Jan czeski stał się władcą Wro
cławia i spadkobiercą tutejszych książąt także w zakresie 
prawa patronatu nad kolegiatą świętokrzyską. Jawi się za
tem ów władca jako dobry „kandydat” do miana fundato
ra pomnika Henryka IV.

Kwestionując część dawniejszej argumentacji Janusza 
Kębłowskiego, Romuald Kaczmarek zwrócił uwagę m.in. 
na to, że Henryk III głogowski nie miał dostępu do Wro
cławia, albowiem, mimo woli Probusa, mieszczanie nie 
uznali go swoim nowym księciem i powołali Henryka
V Grubego legnickiego. Tu trzeba wszakże nadmienić, że 
Ostrów Tumski i lokacyjny Wrocław - to nie to samo. 
Dzieli je Odra, a władza ratusza nie sięgała biskupiej wy
spy. Konstrukcję Romualda Kaczmarka wspierać też mo
gła hipoteza prof. Tomasza Jurka, który testament Hen
ryka IV Prawego skłonny był uznawać za późniejszy fal
syfikat. Autor tej hipotezy sam jednak, pod wpływem 
krytyki, ostatnio odstępuje od niej. Zatem coraz mniej ar
gumentów przemawia za późniejszym datowaniem na
grobka, zwłaszcza że wskazywana praska analogia jest 
ostatnio datowana wcześniej - na drugą dekadę XIV w.

Ponieważ koncepcja mówiąca o fundowaniu pomnika 
Probusa około 1320-1330 r. nie tłumaczy nam wspo
mnianej dwufazowości jego wykonania, proponowano 
przyjąć, że nagrobek powstał w ramach jednego zamysłu. 
Jest jednak inny kontrargument: pomnik Henryka IV in
spirował twórcę lub fundatora serii nagrobków w koście
le opackim w Lubiążu, upamiętniających Bolesława Wy
sokiego, Konrada żagańskiego i Przemka ścinawskiego, 
datowanych na ogól wcześniej, przeważnie na około
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1312 r. Poza tym w kręgu silnego oddziaływania płyty 
Probusa lokowano krzeszowski pomnik Bolka I Surowe
go, władcy świdnickiego (datowany między 1301 i 1317 r.), 
a w dalszej kolejności nawet monument Władysława Ło
kietka w katedrze wawelskiej. Przy późnym datowaniu 
pomnika wrocławskiego ta „genealogia nagrobkowych 
wpływów” uległa zburzeniu, a oparta przecież była na ra
cjonalnych przesłankach.

Ostatnie lata dostarczają nowych argumentów w tej 
wielowarstwowej dyskusji. Analiza petrograficzna wapien
nego materiału, z którego pomnik został wykonany, wyka
zała, że płyta wierzchnia i tumba nie są wyrzeźbione z tego 
samego rodzaju kamienia. To chyba przesądza wynik dys
kusji nad tym, czy pomnik wykonano dwufazowo, czy ja
ko przedsięwzięcie jednorodne. Przyjmując to pierwsze, 
trzeba zgodzić się z monografistą kolegiaty Św. Krzyża, 
prof. Andrzejem Grzybkowskim, który, choć nie bez wąt
pliwości, skłonny był wiązać powstanie płyty wierzchniej 
z tymczasową sepulturą w dolnym kościele, a powstanie 
tumby z przeniesieniem szczątków księcia na bardziej ho
norowe miejsce w górnym chórze - gdy ten był już ukoń
czony. Problem wszakże w tym, że chronologia kolegiaty 
świętokrzyskiej budzi nie mniej dyskusji, niż nagrobek jej 
fundatora. Jednak związek dwufazowości pomnika z prze
nosinami szczątków księcia w związku z postępem prac bu
dowlanych wydaje się najlogiczniejszym wytłumaczeniem.

Odrzucając zatem hipotezę o fundacji pomnika przez 
króla czeskiego, warto raz jeszcze zastanowić się, kto 
mógł być zainteresowany powstaniem monumentu i kie
dy jego dolna część - tumba - opuściła pracownię rzeź
biarza, dopełniając całości dzieła.

Odpowiedzi warto może poszukać w samym zabytku. 
Ukazany na tumbie kondukt prowadzony jest przez bisku
pa. Nie potrafimy wprawdzie zidentyfikować postaci opła
kujących księcia, zapewne członków jego rodziny (próby 
czynione w tym kierunku nie dały przekonujących rezulta
tów), ale skoro po drugiej stronie sarkofagu mamy pięciu 
konkretnych prałatów kapituły świętokrzyskiej, to możemy 
być niemal pewni, że ukazano tu biskupa wrocławskiego 
Tomasza II. Fundatorem pomnika, a zwłaszcza tumby ak
centującej osobę rządcy diecezji, mógł być jeden z następ
ców Tomasza na urzędzie. Ponieważ tumbę musimy dato

wać w pewnym (około dziesięcio-dwudziestoletnim?) cza
sowym oddaleniu od płyty wierzchniej, pochodzącej naj
pewniej jeszcze z ostatniej dekady XIV w., w grę wchodzić 
może przede wszystkim biskup Henryk z Wierzbnej. Ten 
ambitny człowiek o szerokich horyzontach był pierwszym 
wśród rządców diecezji wrocławskiej, który zaczął używać 
tytułu książęcego. Podstawę do tego stanowił wspomniany 
(sfałszowany?) testament Probusa, dający biskupom pełnię 
władztwa terytorialnego w kasztelanii otmuchowskiej i zie
mi nyskiej, z których z czasem, po dokupieniu w 1344 r. 
okręgu grodkowskiego, uformowało się biskupie księstwo. 
Co więcej, po śmierci w 1301 r. Bolka I świdnickiego Hen
ryk był kolejnym regentem w księstwie wrocławskim, spra
wując władzę w imieniu małoletnich synów zmarłego 
w 1295 r. Henryka V Grubego. Związki biskupa z księ
stwem świdnickim - rodowa Wierzbna leży koło Świdnicy 
- mogłyby też tłumaczyć podobieństwo nagrobka Bolka I sprzed 
1317 r. do pomnika Henryka Probusa. Rzeźbiarza do Krze
szowa mógł podesłać rządca diecezji, pod okiem którego 
wzrastała z wolna kolegiata Św. Krzyża. To najpewniej 
z grona jej twórców rekrutowali się autorzy pomnika - do 
pewnego stopnia wykazały to badania Romualda Kaczmar
ka nad rzeźbą architektoniczną prezbiterium świątyni, styli
stycznie bardzo bliską nagrobkowi Henryka IV.

Czy taka, w bardzo ogólnych zarysach przedstawiona 
propozycja, pogodzi badaczy od lat zmagających się z nie
zwykłą problematyką pomnika Probusa? Odpowiedź 
przyniosą kolejne lata i kolejne prace. Wśród nich będą 
może i takie, które pozwolą nam zrozumieć sens dekora
cji sklepienia tzw. kapitularza kolegiaty. Na środkowym 
zworniku ukazano tu popiersie księcia tak dalece przypo
minającego postać Henryka IV na nagrobku, że nie po
winniśmy mieć wątpliwości, iż tu właśnie poszukiwano in
spiracji dla tego elementu. Postać na zworniku trzyma 
dwie tarcze herbowe, których interpretacja nie jest jedno
znaczna. Przez lata zresztą błędnie i dowolnie znaki te od
czytywano. Identyfikację herbów utrudnia fakt, iż nie ma
my pewności, że ich barwy są oryginalne. Ostatnio Romu
ald Kaczmarek zaproponował odczytanie znaków jako po
łączenie, swoistą syntezę trzech herbów z nagrobka Probu
sa. Wydaje się jednak, że mamy tu do czynienia z heral
dyczną manifestacją praw do całego dziedzictwa Henryka IV
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był wnuk Jana, Wacław IV. Jako patron kolegiaty zadbał 
on o taki element jej wystroju, który przypominał o skali 
królewskich roszczeń do Probusowego dziedzictwa na Ślą
sku. Adresatami tego przesłania byli kanonicy, którzy pod 
tym zwornikiem zbierali się w kapitularzu. Było to krótko 
po tym, jak władzę w diecezji wbrew woli króla czeskiego 
obejmował Piastowicz - książę legnicki Wacław, kolejny 
kandydat do ideowego spadku po zmarłym w 1290 r. 
władcy wrocławskim. Trzy lata wcześniej król czeski wy
musił na Wacławie, jego braciach oraz stryju Ludwiku I brze
skim zrzeczenie się jakichkolwiek praw do Wrocławia. 
A owe roszczenia z końca XIV w. miały swoje źródło wła
śnie w osobie Probusa i jego politycznym testamencie.

Jak zatem widać na tym tylko przykładzie, związek na
grobka z kolegiatą jest bardzo silny, a potwierdzających to

2-4. Nagrobek Henryka IV Probusa - widoki 
z boków (tumba z około 1315-1320 r.), litografie 
Heinricha Putza według rysunków Karla Brauera 
z 1826 r. (wg Hermann Luchs, Schlesische 
Furstenbi/der des Mittelalters, Breslau 1892)
5. Płyta wierzchnia nagrobka księcia 
świdnickiego Bolka I w Mauzoleum Piastów 
w Krzeszowie, po 1301 r., litografia Heinricha 
Putza według rysunku Theodora Blatterbauera 
z 1868 r. (wg Hermann Luchs, Schlesische 
Furstenbilder..., op. cit.)

sprzed rozbioru jego (wielkiego) wro
cławskiego władztwa na (małe) księ
stwa: wrocławskie, świdnickie, ziębic- 
kie i brzeskie. Kto mógłby być zainte
resowany taką manifestacją? Bez wąt
pienia król czeski Wacław IV, który od 
1376 r. panował nad częścią teryto
rium Śląska nie tylko jako suweren 
zhołdowanych Piastowiczów, ale także 
miał po matce Annie świdnickiej za
gwarantowaną sukcesję w Świdnicy 
i Jaworze. Właśnie na początku lat 
osiemdziesiątych XIV w. w związku 
z ostrym konfliktem z biskupem wro
cławskim czeski król przypomniał so
bie o dawnym wrocławskim zamku na

dalszych przykładów wskazać można na
prawdę bardzo wiele. To skłania nieustan
nie do stawiania pytania o zasadność eks
ponowania pomnika w pobliskim mu
zeum w sytuacji, gdy kościół istnieje i za
chowany jest w dobrym stanie. Przeciwni
cy powrotu zabytku na miejsce, w którym 
stał przez około 650 lat, podnoszą niebez
pieczeństwo gwałtownej zmiany warun
ków otoczenia dla rzeźby. Warto tu nad
mienić, że wapienny nagrobek Probusa jest 
wyjątkowy także dlatego, że zachował po
lichromię, w pewnej części uznawaną za 
oryginalną. Istnieje też realna obawa, czy 
w kościele tak znamienity zabytek będzie 
bezpieczny, należycie pilnowany. Ze jest to 
obawa uzasadniona, przekonuje los innego 
pomnika nagrobnego zacnej postaci - pły
ty biskupa Nankiera, przeniesionej do ko
legiaty przed wiekiem z katedry i porzuco
nej niedbale w kącie dolnego kościoła. 
Stan ten wciąż trwa! Jest jeszcze problem 
dostępności zabytku - wnętrze kolegiaty 
zwiedzić jest trudno. Kościół niemal za
wsze jest zamknięty.

Z drugiej strony - zadajemy ewi
dentny gwałt misternej całości, jaką sta-

Ostrowie Tumskim, chcąc go odbudo
wać i tym samym umocnić swoją władzę w stolicy Śląska. 
Myśląc o stworzeniu nowego pomnika swojego majestatu 
- a zamek to zawsze ostentacja władzy - król dobrze wie
dział, że pobliska, przyzamkowa kolegiata i usytuowany w 
niej pomnik ewokują ową „bene memorie princeps Slezie et 
dominus Wratislauiensis”, jak czytamy w wystawionym

nowi kościół i nagrobek jego fundatora, 
całości, której w dodatku do końca pojąć nie potrafimy. 
Takie rozdzielenie jest jakąś formą arogancji wobec świa
dectw historii i nawet przywołanie długiej listy preceden
sów faktu tego nie rozgrzesza. W tym wypadku chodzi 
bowiem o kreację o fundamentalnym znaczeniu dla ślą
skiej, polskiej, ale także i czeskiej tożsamości kulturowej.

przezeń wówczas dokumencie. Pytanie, czy chroniąc nie szkodzimy, nie znajduje tu ła-
Jeśli więc musimy rozstać się z hipotezą, że nagrobek 

Henryka IV ufundował Jan Luksemburski, to zarazem war-
twej odpowiedzi, o ile w ogóle ją znajduje. Pozostaje nam 
trwać w niezgodzie - czasem nawet z sobą samym.

to uprzytomnić sobie, że jednym z pierwszych, którzy dali 
wyraz zrozumieniu rangi fundacji z przełomu XIII i XIV w., Bogusław Czechowicz

Pomnik nagrobny księcia Henryka IV Prawego można obejrzeć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (50-153 Wroclaw, pl. Powstańców 
Warszawy 5, tel. 071 372 51 50, e-mail: MuzeumNarodowe@wr.onet.pl, www.mnwr.art.pl); dni i godziny zwiedzania: poniedziałek i wtorek 
- nieczynne, środa - 10.00-16.00, czwartek - 9.00 - 16.00., piątek - 10.00-16.00, sobota - 10.00-18.00, niedziela - 10.00-16.00.
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Wokół jednego zabytku

W
 Muzeum Historycznym Miasta krakowa w Pałacu 
krzysztofory znajduje się obraz „Uroczysty pochód na 
Rynku krakowskim w dniu składania homagium księ
ciu Auerspergowi”, autorstwa Michała Stachowicza. Dzieło 

przedstawia mato znany, a istotny fakt z dziejów Krakowa, któ
ry nastąpił bezpośrednio po trzecim rozbiorze Polski. Obraz 
o wymiarach 48 cm wysokości i 94,5 cm szerokości powstał 
w 1796 r. Artysta wykonał go techniką mieszaną na papierze: 
jest to rysunek piórkowy, kolorowany akwarelą. U dołu obrazu 
pośrodku znajduje się napis drukowany na doklejonym pasku 
papieru „CRACOVIA die 17 Augusti ajnno] 1796“. Po prawej 
stronie została dopisana tuszem sygnatura „Michaelus Stacho
wicz /ni/jenit] et fecit" (Michał Stachowicz wymyślił i wykonał).

Michał Stachowicz (1768-1825), malarz, grafik, byt kontynu
atorem tradycji krakowskiego malarstwa cechowego. Najwięk
szą stawę przyniosły mu obrazy historyczne, które dokumento
wały dziejowe wydarzenia: insurekcję kościuszkowską, utwo
rzenie Księstwa Warszawskiego oraz początki doby Wolnego 
Miasta Krakowa. Wśród jego dzieł warto wymienić słynny ob
raz „Przysięga Tadeusza Kościuszki na Rynku Krakowskim”. 
Stachowicz byt twórcą wzorów ikonografii dla polskiego malar
stwa narodowego. Jego twórczość ma niezwykłe znaczenie 
z uwagi na wartość dokumentacyjną oraz utrwalenie wzorców 
ikonograficznych związanych z Kościuszką i późniejszymi wy
darzeniami historycznymi.

Na obrazie znajdującym się w Pałacu Krzysztofory Stacho
wicz utrwalił scenę uroczystego przemarszu hołdowniczego, 
który odbył się 17 sierpnia 1796 r. na Rynku w Krakowie. Do zło
żenia hołdu dziedzicznego oraz przysięgi wierności i poddań
stwa cesarzowi Franciszkowi II Habsburgowi zostali zobowiąza
ni „wszyscy wasalowie i osiedli mieszkańcy przypadłej prowin
cji” bez różnicy stanu i godności, osobiście albo przez swych 
pełnomocników, bowiem na mocy postanowień konwencji roz
biorowej, podpisanej 3 stycznia 1795 r., Kraków przypadł mo
narchii habsburskiej. Na uroczystości homagialnej w Krakowie 
wśród przedstawicieli szlachty cyrkułu krakowskiego znajdowa
li się m.in. starosta krakowski Eliasz Wodzicki i podstoli krakow
ski, kasztelan biecki Franciszek Żeleński. Obok licznej szlachty 
byli też przedstawiciele wielkich rodów arystokratycznych, 
w tym księżna Izabela Czartoryska z Flemmingów.

W imieniu cesarza homagium od mieszkańców Galicji Za
chodniej odebrał komisarz pełnomocny książę Karol von Auer- 
sperg (1750-1822), przedstawiciel starej austriackiej rodziny 
arystokratycznej, wywodzącej się z Karyntii. Książę pozostawał 
w służbie wojskowej w randze feldmarszałka - porucznika, jed
nocześnie piastował godność szambelana cesarskiego. Byt taj
nym konsyliarzem dworu, kawalerem orderu Złotego Runa i or
deru Marii Teresy. Wcześniej uczestniczył w akcji zajmowania 
ziem polskich w okresie powstania kościuszkowskiego. Bral 
udział także w wojnach z Francją. Na marginesie warto wspo
mnieć, że należał do wielkich miłośników i mecenasów muzyki 
(otaczał opieką m.in. Wolfganga Amadeusza Mozarta). Lokalne 
władze austriackie w Krakowie przygotowały z niezwykłą sta
rannością program wjazdu wysłannika cesarskiego do miasta 
oraz samej uroczystości homagialnej.

Obraz Michała Stachowicza, naocznego świadka tamtych 
wydarzeń, przedstawia widok uroczystości z okien kamienicy na 
Rynku Głównym, usytuowanej w jego północnej pierzei. Dzieło 
emanuje podniosłym nastrojem. Na pierwszym planie możemy 
dostrzec grupkę mieszczan krakowskich z dziećmi, dalej szpaler 
piechoty austriackiej wraz z czarno-żóttymi sztandarami monar
chii Habsburgów. Pomiędzy szpalerem piechoty ukazany został
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Obraz Michała Stachowicza
uroczysty pochód zmierzający spod pałacu Spiskiego do kościoła 
Mariackiego. Na dalszym planie widać ogromną rzeszę mieszczan 
krakowskich, zajmujących cały Rynek, przybyłych zapewne nie ty
le z sympatii dla nowych władz, ile raczej z ludzkiej ciekawości.

Wiadomo z ówczesnych relacji, że na czele pochodu szedł 
marszałek, czyli herold, następnie służący deputowanych, dwo
rzanie komisarzy cesarskich, oficjaliści cesarsko-królewskich ad
ministracji i innych urzędów, oficerowie. Na obrazie utrwalony zo
stał przemarsz przedstawicieli stanów, którzy mieli złożyć homa- 

konsyliarz gubernialny wygłosił krótką mowę w języku łaciń
skim, potem została odczytana hołdownicza rota przysięgi w ję
zyku łacińskim i polskim, a następnie powtórzona i zaprzysiężo
na przez wszystkich krajowych deputatów. Podczas składania 
przysięgi świeccy uczestnicy byli zobowiązani wznieść do góry 
trzy palce prawej ręki, a duchowni mieli położyć prawą rękę na 
piersi. Po złożeniu homagium przy odgłosie trąb i bębnów, salw 
z broni palnej i armat, wiwatowano, wykrzykując słowa „Niech 
żyje nasz Cesarz i Król Franciszek Wtóry”.
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gium - przełożonych duchowieństwa zakonnego, władz miasta 
Krakowa i Kazimierza, w tym rajców, ławników miejskich, przed
stawicieli licznie zebranych korporacji miejskich (cechów rze
mieślniczych, kongregacji kupieckiej), reprezentantów Szkoły 
Głównej, czyli Akademii Krakowskiej oraz dużej liczby deputowa
nych szlacheckich. Dalej podążało wyższe duchowieństwo świec
kie, w tym członkowie kapituły krakowskiej, proboszczowie, opa
ci i prałaci. Następnie szli wyżsi urzędnicy sądowi. Tuż za pała
cem Spiskim przygotowana była galowa kareta, w której miał je
chać do kościoła Mariackiego książę Auersperg. W grupie osób 
znajdujących się przed pałacem widać postać ubraną w biały od
świętny strój - to zapewne sam książę. Przybył on jednak do ko
ścioła pieszo w towarzystwie swoich najbliższych współpracowni
ków - przedstawicieli władz krajowych, z biskupami, członkami 
wyższego korpusu oficerskiego i generałami. Cały ten pochód 
przemierzał Rynek przy odgłosie dzwonów kościelnych oraz wy
strzałów armatnich (czego już na obrazie nie widać).

Według relacji świadków uroczystości, po przybyciu do ko
ścioła Mariackiego książę Auersperg usiadł na tronie przed por
tretem cesarza Franciszka II, który był ustawiony w końcu pre
zbiterium, przed ołtarzem Wita Stwosza. Następnie pierwszy

Cała uroczystość miała bardzo okazałą oprawę. Tak pisał 
hrabia Stanisław Wodzicki o ówczesnym stanie dusz podbitego 
narodu: „przez kilka lat po ostatnim zaborze umysły zostawały 
w odrętwieniu, przyjmowano i zgadzano się na wszystko, co ob
cy pan kazał, tak, iż się zdawało, że porządek i ład chociaż zapro
wadzony przez obcego w sposób najprzykrzejszy i najprzeciw- 
niejszy naturze polskiej, jeszcze lepiej będzie smakował niż daw
niejsza anarchia. Za dawniejszą swawolę i nadużycia nadeszła 
pokuta długa i poniżająca”. Opisywane wydarzenia znalazły 
swoje odbicie w powieści Stefana Żeromskiego Popioły.

Po ceremonii homagium książę Auersperg przez kilka dni 
wydawał bale na przemian dla szlachty i pospólstwa, a 23 sierp
nia 1796 r., uroczyście żegnany, odjechał do Wiednia.

Warto podkreślić, iż obraz Stachowicza ma jeszcze inny wa
lor poznawczy - ukazuje architekturę Rynku Krakowskiego. Na
leży do trzech najstarszych zachowanych źródeł ikonograficz
nych, dokumentujących dzieje jego zabudowy. Żaden widok 
Krakowa nie przedstawia tak dużej liczby dawnych budynków 
Rynku, które nie przetrwały do czasów współczesnych.

Piotr Hapanowicz
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W Czartoryska nad Styrem
C

zartorysk położony jest 
w środkowej części Wołynia, 
w woj. łuckim, nieco w bok 
od drogi z Polski przez Kowel i Sar

ny do Kijowa. Jest to wieś o charak
terze długiej ulicówki, rozciągniętej 
wzdłuż krawędzi wysokiej, stromej 
skarpy. U jej podnóża roztacza się 
malownicza dolina Styru, rozległa, 
niemal bezdrzewna, z wijącą się 
skomplikowanymi meandrami rzeką 
i jej starorzeczami, z zielonymi łąka
mi upstrzonymi stadami gęsi i gdzie
niegdzie pasącymi się końmi. Zacho
wał się układ przestrzenny Czartory
ska, a niektóre chaty pamiętają czasy 
sprzed drugiej wojny światowej.

Wieś ma bardzo ciekawą historię. 
Jest to jedna z najstarszych osad na 
Wołyniu. Na przełomie XI i XII w. 
na krawędzi skarpy nad Styrem 
wznosił się gród wołyńskiego księcia 
Dawida Igorowicza. Później znajdo
wał się tam zameczek, z którego ist
nieniem wiąże się ciekawy epizod 
z historii Polski. Po unii w Krewie 
w 1387 r. Wołyń znalazł się w rę
kach Wielkiego Księcia Witolda, któ
rego ulubioną siedzibą, obok Wilna, 
był Łuck. Po śmierci Witolda w 1430 r. 
wielkim księciem litewskim i księ
ciem wołyńskim został brat Jagiełły, 
Swidrygiełło. Jego ambicje odseparo
wania Litwy od Polski i zdobycia ko
rony polskiej doprowadziły do kon
fliktu zbrojnego. Na Wołyń i Podole 
najechały wojska polskie. Konflikt zo
stał zażegnany podpisaniem w sierp
niu 1431 r. porozumienia między Ja
giełłą a Swidrygiełłą. Rozejm ten zo
stał zawarty na grodzie właśnie 
w Czartorysku.

W 1446 r. Czartorysk został nada
ny przez Swidrygiełłę Michałowi Wa- 
sylewiczowi, marszałkowi na jego 
dworze. Syn marszałka - Fedor, staro
sta łucki i pan na Klewaniu, przyjął od 
nazwy posiadłości nazwisko Czartory
ski. Po śmierci Fedora w 1542 r. dzie
dzicem miejscowości został syn Alek
sander, wojewoda wołyński.

W 1601 r. majątek sprzedano Pa- 
cowi, wojewodzie pińskiemu, potem

zaś dobra przeszły w ręce Leszczyń
skich, którzy ufundowali w Czarto
rysku klasztor i sprowadzili do niego 
dominikanów. Fundacji dokonał 
w 1639 r. Andrzej Leszczyński, nada
jąc zakonnikom teren na wysokim 
brzegu Styru, w bliskim sąsiedztwie 
dworu, oddzielony od niego wąwo
zem schodzącym do podnóża skarpy. 
Było to miejsce bezpieczne, umożli
wiające obronę. Duże znaczenie dla 
rozwoju konwentu miały donacje sy
na Andrzeja - Samuela Leszczyńskie
go i jego żony, Konstancji Joanny 
z Wiśniowieckich. W wyniku tych 
uposażeń dominikanie wznieśli bu
dynki klasztorne i wybudowali drew
nianą świątynię, która przetrwała do 
czasu pożaru w 1729 r. Po śmierci 
Samuela Leszczyńskiego właściciela
mi Czartoryska stali się Wiśniowiec- 
cy i skoligaceni z nimi Radziwiłło
wie. Radziwiłłowie przystąpili do 
przebudowy dawnej, niewygodnej 
i niemodnej siedziby na pałac w stylu 
rokokowym.

Pożar kościoła w 1729 r. wymógł 
nowe uposażenia. Dominikanie zna
leźli możnego donatora w osobie 

księcia Janusza Antoniego Wiśnio- 
wieckiego, kasztelana krakowskiego. 
Ten potężny protektor, fundator 
m.in. kolegium jezuitów w Krze
mieńcu, uczynił w 1741 r. zapis na 
rzecz kościoła w Czartorysku. Fun
dację tę wsparła w 1750 r. jego cór
ka, Franciszka Urszula z Wiśniowiec
kich Radziwiłłowa. Rozpoczęta dzię
ki tym donacjom budowa kościoła 
trwała do 1756 r.

Świątynia została wzniesiona 
w układzie zbliżonym do trójnawo- 
wej bazyliki: wzdłuż nawy głównej 
biegną ciągi połączonych ze sobą ka
plic. Kościół otrzymał krótkie, pro
sto zamknięte prezbiterium i szeroki 
transept. Wybór takiego planu nie 
był przypadkowy. Na Wołyniu zda
rzały się wprawdzie budowle bez- 
transeptowe (np. kościół parafialny 
we Włodzimierzu Wołyńskim), jed
nak nawa poprzeczna była elemen
tem szczególnie pożądanym. Wraz 
z korpusem nawowym transept two
rzył plan krzyża łacińskiego, co od
różniało kościół od świątyń obrząd
ku wschodniego, wznoszonych na 
planie krzyża równoramiennego.
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1. Jedna z przetrwałych chaiup w Czartoryska
2. Kościót w Czartoryska, widok od strony wsi
3. Wnętrze kościoła po konserwacji
4. Bramka klasztorna

Kościół w Czartoryska wyróżnia 
wspaniała, rozbudowana elewacja za
chodnia. W części środkowej jest 
trójkondygnacyjna, zaś jej części 
boczne wieńczą ażurowe dziś szczyty 
(pierwotnie były tam płyciny wypeł
nione malowidłami), ujęte w spływy 
wolutowe. Pionową artykulację ele
wacji stanowią zdwojone pilastry 
ustawione ukośnie, natomiast po
działy horyzontalne uzyskano dzięki 
wprowadzeniu szerokich, dynamicz
nie falujących, profilowanych gzym
sów. W niszach części środkowej zo
stały umieszczone rzeźby. We wnę
trzu kościoła nawy nakrywa sklepie
nie krzyżowe; ozdobą stały się kapi
tele z motywami regencyjnymi. Pod 
posadzką zostały wymurowane kryp
ty, przeznaczone jako pomieszczenia 
na grobowce fundatorów.

Kwestia autorstwa kościoła 
w Czartorysku nie została do końca 
jednoznacznie rozstrzygnięta. Przyj
muje się, że koncepcja całości mogła 
wyjść od Pawła Fontany, architekta 
działającego w tym czasie na Woły
niu, jednak szczegółowe opracowa
nie projektu i jego realizacja są naj
prawdopodobniej dziełem Pawła 
Giżyckiego (1692-1762). Był to ar
chitekt z zakonu jezuitów, pocho
dzący z Wielkopolski. Jego działal
ność jako projektanta obejmowała 
woj. ruskie, Bracławszczyznę i Wo
łyń, gdzie pracował przez 37 lat. 
Działał m.in. w Łucku, Włodzimie
rzu Wołyńskim, Korcu i Krzemień
cu - tu też mieszkał i zmarł. W Krze
mieńcu pracował przy realizacji mo
numentalnej fasady kościoła jezu
itów, zaprojektowanej według kon
cepcji Pawła Fontany. Na okolicz
ność zatrudnienia Giżyckiego 
w Czartorysku mógł mieć wpływ 
książę Janusz Wiśniowiecki.

W 1770 r. kościół w Czartorysku 
uległ pożarowi i przeszedł gruntow
ny remont. Nieznany jest dokładniej 
zakres przeprowadzonych wówczas 
prac, wiadomo jednak, że w 1772 r. 
zakładano sklepienia. Odrestaurowa
na świątynia przetrwała do 1832 r., 
kiedy to w ramach represji po po
wstaniu listopadowym rząd rosyjski 
zlikwidował wszystkie zgromadzenia 
zakonne na Wołyniu. Rok 1832 

przyniósł też zniesienie Unii Brze
skiej, w wyniku czego kościoły rzym
skokatolickie, podobnie jak świąty
nie greckokatolickie, przekształcono 
na cerkwie prawosławne. Było to po
wodem całkowitej zmiany w tych 
świątyniach latynizującego wyposa
żenia. Dotyczyło to również kościoła 
w Czartorysku.

Następnym posunięciem władz 
carskich była konfiskata majątku i roz
biórka pałacu Radziwiłłów. Od tego 
czasu na wysokim brzegu Styru domi
nował już tylko budynek dawnego ko
ścioła zakonnego, funkcjonujący teraz 
jako cerkiew. Miejscowość rozwijała 
się powoli i pod koniec XIX w. miała 
status miasteczka, liczącego około 
2000 mieszkańców. W okresie pierw
szej wojny światowej doznał Czarto- 
rysk dużych strat. W 1915 r. miastecz
ko zostało zniszczone, a kościół znacz
nie uszkodzony. W czasie wojny bol
szewickiej rozgrabiono większość wy
posażenia. W takim złym stanie, po 
blisko dziewięćdziesięciu latach, uda
ło się odzyskać kościół Polakom. 
W latach 1929-1932 nakładem 
ogromnych środków odrestaurowano 
budynek, przywracając mu pierwotny 
wygląd. Nie udało się jednak odzy
skać wyposażenia.

Niestety, po zakończeniu drugiej 
wojny światowej ludność wyznania 
rzymskokatolickiego, w większości 
Polacy, zostali z Wołynia wysiedleni.
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5. Stara cerkiewka
(zdjęcia: Ewa Korpysz)

Nieużytkowany kościół w Czartory
ski! podzielił los innych świątyń. 
Opuszczony, popadał w coraz więk
szą ruinę. Zawaliła się część dachów. 
W miejscu oberwanych rynien prze- 
gniwały ściany. W narożach elewacji 
porosły drzewa, których korzenie 
rozsadzały mury...

Ratunkiem dla obiektu stało się 
przejęcie go w 1995 r. przez cerkiew 

prawosławną. Obecnie dobiega 
końca restauracja, która pochłonęła 
ogromne fundusze. Naprawiono 
ubytki w murach, założono nowe 
dachy i wykonano obróbki blachar
skie. Architektura elewacji odzyska
ła dawny, wspaniały wygląd. Odre
staurowano wnętrze. Trochę szoku
ją lśniące tafle kosztownego kamie
nia, którym wyłożono posadzkę. 
Ostatnio zamontowano szkielet iko
nostasu. Restauracja nie zawsze 
przebiegała bez zastrzeżeń. Niedaw

no odsłonięta z rusztowań fasada, 
nad której konserwacją prace cią
gnęły się kilka lat, wymaga ponow
nych zabiegów: źle założone tynki 
zaczęły już w pewnych miejscach 
odpadać. Razić może baniasty hełm 
na skrzyżowaniu korpusu nawowe
go i transeptu.

Zmieniło się otoczenie kościoła. 
W pobliżu wznosi się niewielki 
klasztor dla mnichów prawosław
nych. Teren z kościołem i znajdującą 
się na tyłach starą, drewnianą cer
kiewką został ogrodzony. W murze 
wykonano malownicze bramki 
z charakterystycznymi baniastymi 
kopułkami, krytymi lśniącą, koloro
wą blachą. Nie wszystko to może 
nam przypadać do gustu. Takie są 
jednak koszty adaptacji kościoła do 
potrzeb innego kultu. Został urato
wany zabytek i ten ratunek nadszedł 
w ostatnim momencie.

A miejscowość... Nie ma już tęt
niącego życiem miasteczka. Mało kto 
z mieszkańców pamięta o przystani 
rzecznej na Styrze, z której przed woj
ną pływało się do Łucka, Pińska i da
lej. Dziś Czartorysk jest spokojną, nie
co zapomnianą wioską, gdzie czas pły
nie powoli. Po zamku i rezydencji nie 
ma śladu. Na wysokim brzegu Styru 
góruje prawosławny monastyr...

Ewa Korpysz

PODZWONNE DLA DWORU W KRASNEJ GÓRZE

„Los jednak okazał się łaskawy dla dworu, który, choć zaniedba
ny, przetrwał do dzisiaj". Przywołany cytat sprzed ośmiu laty kończy) 
wspomnienie o dworze w Krasnej Górze („Spotkania z Zabytkami”, 
nr 12, 1999), należącym do końca drugiej wojny światowej do rodzi
ny Wazgirdów herbu Odrowąż. Dzisiaj słowa te są już nieaktualne. 
Dwór, jeszcze niedawno znajdujący się w zadowalającym stanie, 
prawdopodobnie w 2007 r. został rozebrany.

Warto przypomnieć, że dwór w Krasnej Górze (województwo wi
leńskie, powiat dziśnieński, gmina hermanowicka) wzniesiony został 
dla Michała Wazgirda (1823-1879) i Pelagii ze Zdrojewskich, zapew
ne około połowy XIX w. w pobliżu fundamentów spalonej starszej 
siedziby i w niewielkim oddaleniu od zabudowań folwarcznych. Ma
lowniczo położony na skarpie opadającej ku widłom rzeki Dzisienki 
i wpadającej do niej Itówki byt typowym przykładem domostwa 
średniozamożnej szlachty, jakich na kresach Rzeczypospolitej było 
wiele. Był to budynek dwunastoosiowy, zbudowany z drewnianych 
bali na planie wydłużonego prostokąta na podmurówce z kamieni 
polnych i cegły. Dwór byt szalowany, nakryty dachem czterospado
wym, krytym pierwotnie gontem. Od frontu, mniej więcej na osi dwo
ru, znajdował się ganek, wsparty na czterech drewnianych slupach, 
a wejście od strony parku obudowane było oszkloną werandą.

Jacek Kriegseisen
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ZABYTKI W KRAJOBRAZIE

Relikty gdańskiej
Bramy św. Jakuba

N
a początku XVI w., wraz 
z pojawieniem się nowych 
sposobów prowadzenia dzia
łań wojennych, władze Gdańska 

przystąpiły do wznoszenia na obrze
żach miasta fortyfikacji obronnych, 
dostosowanych do nowej sztuki mi
litarnej. Proces ten trwał przez cały 
XVI w., aż do połowy XVII w. 
W pierwszych okresach budowy, 
prowadzonej głównie od strony za
chodniej, wykorzystywane były wzo
ry włoskie, natomiast później opie
rano się już na wzorach szkoły staro- 
holenderskiej. W ramach tych ostat
nich umocnień powstały trzy bramy 
strzegące dostępu do miasta: w 1626 r. 
południowa Nizinna, w 1628 r. 
wschodnia Żuławska i w 1635 r. 
północna św. Jakuba. Tak jak w ob
warowaniach, tak też i w tych obiek
tach widoczne były wyraźne wpływy 
holenderskie, zarówno w ukształto
waniu bryły, jak również w ceglano- 
-kamiennym wystroju. Autorstwo 
dwóch pierwszych bram ma po
twierdzenie w dokumentach - ich 
twórcą był bardzo aktywnie i ambit
nie działający budowniczy miejski 
Jan Strakowski. Brak jest natomiast 
danych dotyczących autorstwa trze
ciej bramy, biorąc jednak pod uwagę 
wielkie podobieństwo wszystkich 
budowli, można przyjąć, że i w tym 
ostatnim przedsięwzięciu brał udział 
Strakowski.

Brama św. Jakuba usytuowana zo
stała na prostym odcinku kurtyny, 
pomiędzy bastionami Bożego Ciała 
i św. Jakuba. Przed tymi umocnienia
mi znajdowała się nawodniona fosa. 
Z przeciwległym jej brzegiem brama 
połączona była drewnianym mostem, 
z częścią zwodzoną przy wjeździe. 
Teren przed mostem ukształtowany 
był w formie rawelinu - obronnego 
założenia w kształcie trójkąta, też 
otoczonego fosą. Most zwodzony po
nad nią zapewniał połączenie z trak
tem w kierunku Wrzeszcza i Oliwy.

Główną część budowli bramnej 
stanowił pogrążony w nasypie 
ziemnym tunel przejazdowy, prze- 
sklepiony kolebką z lunetami. 
Z obu stron dostępny był poprzez 
środkowy otwór przejazdowy i dwa 
otwory dla pieszych po bokach. 
Prosty mur oporowy stanowił za
mknięcie od strony zewnętrznej. 
Bardziej urozmaicone było ukształ
towanie architektoniczne od strony 
miasta. Powyżej tunelu wykonana 

została nadbudowa, przekryta da
chem pulpitowym z lukarną po
środku. Wewnętrzna jej przestrzeń 
wykorzystana była na pomieszcze
nie urządzenia opuszczania brony. 
Elementem nowym, który wyróż
niał ją od dwóch pierwszych, było 
zwieńczenie całości w postaci krytej 
blachą wieżyczki z cebulastym heł
mem. Wewnątrz niej zawieszony 
był dzwon, sygnalizujący otwieranie 
i zamykanie bramy. Po obu stro-

1. Plan fortyfikacji miejskich Gdańska
(wg Jerzy Stankiewicz, Krzysztof Biskup, Fortyfikacje Gdańska od XVI do XIX w., Gdańsk 1998) 
1 - Brama św. Jakuba, 2 - Brama Żuławska, 3 - Brama Nizinna, 4 - Brama Wyżynna
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2.3. Brama św. Jakuba w Gdańsku na 
sztychach Mateusza Deischa, okoto 1765 r. 
od strony miasta (2):
1 - wieżyczka,
2 - rzeźba Iwa,
3 - medalion

od strony zewnętrznej (3):
A - kościół św. Jakuba,
B - Brama św. Jakuba,
4 - elewacja zewnętrzna Bramy św. Jakuba,
C - kościót św. Bartłomieja

nach głównego korpusu bramy 
znajdowały się parterowe dobudo
wy, przekryte też dachami pulpito
wymi, przeznaczone dla służby war
towniczej.

Brama otrzymała wystrój charak
terystyczny dla gdańskiej architektu
ry militarnej, która z kolei była 
kształtowana pod wielkim wpływem 
architektury flamandzkiej i holen
derskiej. Otwory przejazdu i przejść 
dla pieszych z obu stron otrzymały 
boniowaną oprawę kamienną, a na 
ścianach czołowych znalazły się, na 
wysokości nasady łuków przejazdo
wych, kamienne przepaski poprze
rywane okrągłymi medalionami, 
wypełnionymi płaskorzeźbami. 
Szczytowa ścianka lukarny podzie
lona została dwoma gzymsami. Po
między nimi osadzone było okrągłe 
okienko w formie rozety, poniżej 
zaś dolnego gzymsu - okno prosto
kątne. Obrzeża udekorowane zosta
ły kamiennymi elementami woluto
wymi. Zastosowany detal w lukar- 
nie miał już cechy barokowe. Obie 
ściany szczytowe nadbudowy otrzy
mały kamienne zakończenie w for
mie schodkowej. Takie ukształtowa
nie miało wyraźne powiązania z ar
chitekturą holenderską - schodko
we szczyty wykonywane były tam 
często w epoce gotyku, a później 
powróciły w baroku.

Oprócz dekoracji architekto
nicznej, w elewacjach korpusu Bra
my św. Jakuba w niewielkim stop
niu pojawiły się też elementy rzeź
biarskie. Na obu ścianach czoło
wych, ponad otworami przejść dla 
pieszych, znalazły się medaliony 
z płaskorzeźbionymi popiersiami 
wojowników. Na zakończeniu 
schodkowych szczytów, w linii ka
lenicy dachu umieszczone zostały

4.5. Katownia i Wieża 
Więzienna od strony 
zachodniej (4); 
na zachodniej elewacji 
Katowni widoczna oprawa 
portalowa prawego 
przejścia dla pieszych 
Bramy św. Jakuba 
i fragment przepaski 
kamiennej z okrągłym 
medalionem (5)

rzeźby lwów, podtrzymujące tarcze 
z herbami Gdańska i Polski. Wyko
nawcą tych dzieł był Wilhelm Rich
ter - uczeń Abrahama van den Bloc- 
ke. Ten aktywnie działający na tere
nie Gdańska rzeźbiarz po śmierci 
mistrza prowadził w dalszym ciągu 
jego warsztat i z czasem w gronie 
zawodowym zajął znaczącą pozycję.

Brama św. Jakuba przetrwała 
w niezmienionym stanie do lat 
osiemdziesiątych XIX w. Był to 
okres intensywnego rozwoju miasta, 

które zaczęło przekraczać dotych
czasowe linie obronne. Te nowe 
okoliczności dotknęły też i bramy. 
Początkowo próbowano dokonać 
jej przebudowy, lecz ostatecznie 
w 1883 r. zdecydowano się na wy
burzenie budowli. Nie wszystko jed
nak uległo zatraceniu. W czasie roz
biórki zdołano uratować pewne ele
menty, które zostały przeniesione 
w inne miejsca. W 1815 r. blaszany 
hełm na wieży kościoła św. Jakuba 
został zniszczony w czasie wybuchu
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6. Wieża kościoła św. Jakuba
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(zdjęcia: 4-8 - Stanisław Grzelachowski)
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7. Fragment muru dziedzińca między 
Katownią i Wieżą Więzienną z reliktami detali 
z rozebranych obiektów gdańskich
- wśród nich dwa okrągte medaliony 
z elewacji miejskiej Bramy św. Jakuba

8. Rzeźba Iwa z tarczą herbową 
przy schodach do Domu Artusa

prochu w sąsiedniej baszcie. Tak się 
złożyło, że gabaryty wieżyczki z Bra
my św. Jakuba były prawie takie sa
me, jak zniszczonego hełmu, podjęto 
więc decyzję o jej zamontowaniu na 
wieży świątyni. Detale kamieniarki 
z elewacji zewnętrznej - trzy opaski 
portalowe, przepaska pozioma i dwa 
medaliony - zostały wmurowane 
w ścianę czołową Katowni. Poza tym 
dwa medaliony z elewacji miejskiej 
umieszczono, wraz z innymi detalami 
z rozebranych obiektów gdańskich, 

w ścianie wewnętrznego dziedzińca 
pomiędzy Katownią i Wieżą Więzien
ną. W 1882 r. przed Dworem Artusa 
osadzono balustrady przedproża 
z niezidentyfikowanej kamienicy 
gdańskiej i wkrótce w sąsiedztwie, po 
bokach schodów, ustawiono dwie 
rzeźby lwów z Bramy św. Jakuba.

Mimo tak ogromnych zniszczeń 
w czasie ostatniej wojny, zachowane 
relikty bramy w większości przetrwa
ły. Nie uległ destrukcji hełm na wieży 
kościoła św. Jakuba i ocalała kamie- 

niarka wmurowana w ściany Katow
ni. Jedynie rzeźby lwów przed Dwo
rem Artusa, wobec znacznego znisz
czenia, zostały zastąpione kopiami.

Przykład Bramy św. Jakuba świad
czy o tym, że przy rozbiórce historycz
nych obiektów, dokonywanej z róż
nych przyczyn, zawsze istnieje możli
wość częściowego uratowania zabyt
kowej substancji. Zależne jest to tylko 
od podjęcia świadomych inicjatyw.

Stanisław Grzelachowski
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Ratusz w Chojnie
C

hojna - to dziś nieco senne, 
prawie siedmiotysięczne mia
steczko w woj. zachodniopo
morskim, w przeszłości jedno z waż

niejszych miast, a przez pewien czas 
nawet stolica Nowej Marchii. 
O dawnej jego świetności i zamożno
ści świadczą zachowane do dziś za
bytki: wspaniały, gotycki kościół 
NMP, zespół poklasztorny augustia- 
nów, niemal kompletne mury miej
skie z bramami, czatowniami i basz
tami oraz prawdziwa perełka gotyc
kiej architektury - ratusz.

Znakomite położenie Chojny 
przy starym szlaku handlowym, pro
wadzącym z Meklemburgii do Szcze
cina i Wielkopolski, a także dobre za
plecze rolnicze zadecydowały o szyb
kim rozwoju osady jako znaczącego 
ośrodka handlowego i przekształce
niu jej w drugiej połowie XIII w. 
w organizm miejski. Poparte to 
wkrótce zostało, w trzeciej ćwierci 
tegoż stulecia, nadaniem praw miej
skich odmiany magdeburskiej. Do 
dynamicznego rozwoju handlu przy
czynili się również templariusze, któ
rzy w latach 1234-1312 mieli swą 
siedzibę w pobliskiej Rurce, a pod 
koniec XIII w. przyłączyli się do nich 
jeszcze kupcy świeccy.

Nadanie miastu prawa lokacyjne
go wiązało się z powołaniem samo
rządu miejskiego w postaci Rady, na 
czele której stał burmistrz. Funkcję 
sądu pełniła Ława Miejska. W wy
padku Chojny o funkcjonowaniu 
tych organów po raz pierwszy dowia
dujemy się w 1292 r. (Rada Miejska), 
1298 (Ława) i 1312 (burmistrz). Nie 
oznacza to jednak, że dopiero wów
czas organy te zaczęły funkcjonować. 
Są to najstarsze, zachowane do na
szych czasów o nich wzmianki.

Niezwykle ważną datą w dziejach 
miasta jest rok 1366, kiedy to Chojna 
została siedzibą Sądu Najwyższego 
i Podatkowego dla terenu całej No
wej Marchii. Fakt ten staje się jedno
cześnie wskazówką, iż budynek domu 
kupieckiego (późniejszego ratusza), 
w którym zapewne sąd ten miał mieć 
swą siedzibę, musiał już istnieć. Sytu
acja, w której dom kupiecki pełnił po

dwójną funkcję: hali targowej i siedzi
by władz sądowniczych i municypal
nych, była powszechna nie tylko na 
terenie Pomorza, ale także na całym 
terytorium Nowej Marchii i Niemiec. 
W wypadku Chojny trwało to, jak się 
przypuszcza, do połowy XV w. Funk
cjom targowym służyła wielka hala na 
parterze oraz piwnice jako magazyny; 
władze sądowe i samorządowe zaj
mowały pomieszczenia na pierwszym 
piętrze. Po raz pierwszy o ratuszu 
w Chojnie, a nie jak dotychczas domu 
kupieckim, mówi dokument z 13 
marca 1461 r.

Pierwsza faza budowy chojeńskie- 
go domu kupieckiego przypada na 
trzecią ćwierć XIII w. Powstał wów
czas obiekt na planie prostokąta o wy

wzdłużnej słupach belkowanymi stro
pami. W tej formie obiekt przetrwał 
do 1316 r., kiedy to w czasie wielkie
go pożaru miasta spłonął.

Druga faza budowy nastąpiła w la
tach 1316-1366 i polegała na przedłu
żeniu obiektu o około 17 m w kierun
ku południowym, przy zachowaniu je
go pierwotnej szerokości. I w tym wy
padku założono kamienny fundament, 
ale już nie ze starannie opracowanych 
granitowych kwader (prostopadło- 
ściennej kostki) łączonych zaprawą wa
pienną, ale zwykłych polnych kamieni 
spojonych gliną. Na takim fundamen
cie założono nowy, dwukondygnacyj
ny i podpiwniczony budynek, wyko
rzystując przy tym ocalałe z pożaru 
fragmenty elewacji północnej i mury 

1. Ratusz
w Chojnie, widok 
od południowego 
zachodu, 
stan po 1945 r.
2. Elewacja 
południowa 
ratusza w Chojnie, 
widok obecny

miarach 21 x 13,7 m, podpiwniczony, 
wzniesiony na fundamencie ze staran
nie opracowanej kostki granitowej, łą
czonej zaprawą wapienną. Taki sys
tem budowy sugeruje udział templa
riuszy i ich budowniczych przy jego 
realizacji, jest bowiem identyczny 
z systemem, w jakim wznosili oni bu
dowle sakralne na terenie ziemi cho- 
jeńskiej. Powstała jednoprzestrzenna 
budowla parterowa, wzniesiona z ce
gły w wątku wendyjskim. Zachowane 
do dziś w elewacji północnej relikty 
tego pierwszego domu kupieckiego 
wskazują, że w partii przyziemia bu
dowla była trzyosiowa z ostrołucznie 
zamkniętymi otworami okiennymi. 
Zarówno piwnice, jak i wielka hala 
targowa nie miały sklepienia. Nakryte 
były wspartymi na biegnących po osi 

obwodowe. Wznosząc ten nowy 
obiekt, długości 38,3 m, zastosowano 
ciekawy podział ścian elewacji bocz
nych. Jest on jednakowy w piwnicach 
i na parterze obiektu, i przeprowadzo
ny został za pomocą szeregu wnęk 
okiennych o sfazowanych ościeżach, 
zamkniętych lukiem odcinkowym. 
Szczególnie uwidoczniło się to w okre
sie, gdy obiekt został zniszczony w wy
niku działań ostatniej wojny i możliwe 
było porównanie rozstawienia wnęk na 
trzech kondygnacjach odsłoniętych 
ścian. Nowy budynek przykryty został 
dwuspadowym, siodłowym dachem, 
ukrytym za szczytami wieńczącymi 
obie elewacje. W elewacji południowej 
przepruto trzy ostrołukowe otwory, 
z których środkowy pełnił funkcję por
talu wejściowego, w dwu bocznych
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rozmieszczono okna. Otwory te osa
dzono w płytkich wnękach, zamknię
tych łukiem odcinkowym. Pomimo, iż 
nadal głównymi użytkownikami obiek
tu byli chojeńscy kupcy, na pierwszym 
piętrze znajdowały się już pomieszcze
nia dla Rady, burmistrza i Ławy Miej
skiej. Znalazły się też pomieszczenia 
Sądu Nowej Marchii.

Największe zmiany w obiekcie na
stąpiły w latach 1433-1461, w trzeciej 
fazie budowy, przebiegającej już pod 
kątem potrzeb władz municypalnych 
i sądowniczych, jako głównych użyt
kowników obiektu. Dostawiono wów
czas do budynku przybudówkę o dłu
gości 9,3 m. Uczyniono to bez rozbie
rania południowej fasady, wykorzystu
jąc ją jako ścianę działową, a jej trójkąt
ny szczyt, wyrastający ponad dach, po

traktowano jako szczyt pośredni, na 
którym zainstalowano sygnaturkę, bę
dącą namiastką wieży ratuszowej. Do
budowana od południa partia została 
podpiwniczona, a całą przestrzeń piw
nic przekryto sklepieniem krzyżowo- 
-żebrowym, wspartym na siedmiu, 
ustawionych na osi wzdłużnej, cegla
nych filarach, dzielących przestrzeń na 
dwie nawy, łączące się ostrołukowymi 
arkadami w układzie ośmioprzęsło- 
wym, przy czym nie zachowano tu 
identycznej szerokości przęseł. W par
tii dobudowanej wydzielono trzy pro
stokątne, dwuprzęsłowe pomieszcze
nia, które - być może - przeznaczone 
były na cele więzienne i izbę tortur, 
wszak w budynku oprócz władz muni
cypalnych współgospodarzem był sąd, 
a na rynku przed ratuszem ustawiona

-ZABYTKI W KRAJOBRAZIE 

była szubienica i - rzadkość na tych te
renach - pręgierz.

Na parterze dobudowanej części 
ratusza wydzielono trzy pomieszcze
nia, pokrywające się z rozplanowa
niem piwnic. Przekryto je sklepieniem 
krzyżowo-żebrowym w układzie dwu
przęsłowym, przy czym - jak się wy- 
daje - pomieszczenie środkowe pełni
ło funkcję holu, z którego wejścia pro
wadziły do pomieszczeń bocznych 
oraz do wielkiej sali nakrytej stropem, 
wspartym na kilku drewnianych słu
pach. Funkcja tego pomieszczenia po 
przejęciu obiektu przez samorząd 
miejski nie jest znana. Po stronie 
wschodniej wielkiej sali umieszczono 
klatkę schodową. Na pierwszym pię
trze tej partii obiektu wydzielono 
dwa, sklepione krzyżowo-żebrowo 
pomieszczenia, przeznaczone zapew
ne dla burmistrza i Rady.

W formie, jaką nadano budowli 
pod koniec XV stulecia, chojeński ra
tusz przetrwał do początku XVIII w. 
Dopiero po 1702 r., prawdopodobnie 
na skutek zniszczeń wywołanych poża
rem, przystąpiono do generalnego re
montu i przebudowy obiektu w duchu 
baroku. Rozebrano wówczas ściany 
boczne pierwszego piętra, a wznosząc 
je ponownie, podwyższono o półtora 
metra. Rozebrano też sygnaturkę 
i szczyt pośredni. Sprzed ratusza usu
nięto szubienicę, pręgierz oraz figurę 
patrona kupców - św. Rolanda.

W nowo wzniesionych ścianach 
założono prostokątne w wykroju 
okna, rozmieszczając je przemiennie 
z płaskimi pilastrami. Nadproża 
okien ozdobiono gzymsami. Prosto
kątne okna przepruto też na wysoko
ści pierwszego piętra w przyrynkowej 
elewacji południowej. Znaczące 
zmiany wprowadzono wewnątrz 
obiektu. O ile w piwnicach ograni
czono się do wymiany uszkodzonych 
fragmentów sklepień, o tyle w parte
rze zmiany były dość duże. Pozosta
wiono co prawda dużą halę kupiecką, 
ale dokonano pozornego jej podziału 
na trzy nawy poprzez ustawienie dwu 
rzędów słupów połączonych lukiem 
koszowym, na których wsparto drew
niany, belkowany strop. Najwięcej 
zmian wprowadzono na pierwszym 
piętrze. Wzdłuż zachodniej ściany 
wydzielono korytarz, łączący dużą sa
lę posiedzeń Rady z pomieszczeniami 
burmistrza i magistratu. Z korytarza
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3.4. Elewacja północna ratusza (3) i jej fragment - rozeta z wirującym maswerkiem (4)

(zdjęcia: Janusz L. Jurkiewicz)

prowadziły też wejścia do pomiesz
czeń wzdłuż wschodniej elewacji. 
W południowej części tego korytarza 
pozostawiono powstałą w trzeciej fa
zie budowy klatkę schodową. Prace te 
ukończono przed 1710 r.

Kolejne przebudowy ratusza mia
ły miejsce w XIX w. W 1830 r. przy
stosowano wnętrza do wymogów 
ówczesnej administracji, znacznie 
przy tym ingerując w substancję 
obiektu zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. Po raz drugi do prac re
montowych przystąpiono w 1883 r., 
przeprowadzając regotyzację budow
li, polegającą m.in. na przywróceniu 
ostrołukowych wykrojów ościeży 
okiennych i portali.

W takiej formie chojeński ratusz 
dotrwał do 1945 r., kiedy to wycofu
jące się za Odrę wojska niemieckie 
wysadziły go w powietrze. Zniszcze
niu uległa cała część południowa, 
łącznie z fasadą, ściany dzielące kon
dygnacje, część sklepień w piwnicach 
i oczywiście drewniane belkowane 
stropy. Częściowemu zniszczeniu 
uległa też elewacja północna.

Przez wiele lat przy chojeńskim 
rynku stały jedynie mury obwodowe 
ratusza. Jednocześnie prowadzone 
były badania archeologiczne i archi
tektoniczne, dzięki którym ustalono 
fazy budowy, wielkość kolejnych 
obiektów, itp. Zastanawiano się jed
nocześnie nad dalszymi losami bu
dowli. W 1972 r. władze konserwa

torskie podjęły decyzję o jej odbudo
wie i przeznaczeniu na cele kultural
ne. Powstał jednak spór, czy rekon
struować obie elewacje, czy nadać im 
kształt bardziej współczesny, zatraca
jąc przy okazji bezpowrotnie ich wa
lory artystyczne i architektoniczne, 
stawiające chojeński ratusz w rzędzie 
najwspanialszych budowli świeckich 
późnego gotyku na obecnych zie
miach polskich. Na szczęście dla za
bytku i kultury polskiej, zwyciężył 
zdrowy rozsądek, i podjęto decyzję 
o rekonstrukcji obiektu. Odbudowa 
rozpoczęła się w 1977 r. Realizowały 
ją Pracownie Konserwacji Zabytków 
w Szczecinie przez 10 lat. W wyniku 
przeprowadzonych prac przywróco
no ratuszowi wygląd sprzed 1945 r., 
zmieniło się jedynie rozplanowanie 
wnętrz i ich przeznaczenie.

Od lat trwają dyskusje i spory mię
dzy naukowcami na temat autorstwa 
dwóch wspaniałych elewacji - połu
dniowej i północnej - chojeńskiego 
ratusza. Wielu przypisuje je najwybit
niejszemu architektowi działającemu 
na terenie Pomorza Zachodniego 
i Niemiec na przełomie XIV i XV w. 
- Henrykowi Brunsbergowi, inni jed
nemu z jego zdolnych uczniów lub 
współpracowników. Henryk Bruns- 
berg, osiadły od 1380 r. w Szczecinie 
i pozostający w nim do końca swego 
życia (po 1428 r.), wywodzący się, 
jak sugeruje prof. Gwido Chmarzyń- 
ski, z kręgu praskich Parlerów lub, jak 

chcą badacze niemieccy, z kręgu bu
downictwa krzyżackiego, wypraco
wał i wprowadził do architektury sys
tem paradnych szczytów zarówno ko
ściołów, jak i budowli świeckich, 
z których najwspanialsze powstały na 
terenie Niemiec: szczyt ratusza 
w Tangermunde i fasada kościoła św. 
Katarzyny w Brandenburgu. Był też 
autorem tak wspaniałych dziel, jak 
m.in. ratusz i kościół św. św. Piotra 
i Pawła w Szczecinie, kościoły w Star
gardzie i Chojnie. Przeciwnicy autor
stwa Brunsberga w wypadku elewacji 
chojeńskiego ratusza za koronny ar
gument podają, że elewacja południo
wa powstała po 1433 r., a północna 
jeszcze później - około połowy XV w., 
czyli przynajmniej pięć lat po śmierci 
architekta. Wydaje się, że jest to argu
ment mało przekonywający i to z kil
ku powodów. Rok 1428 nie jest ro
kiem śmierci Brunsberga, pod tą datą 
jest on jedynie po raz ostatni wymie
niany w szczecińskich księgach miej
skich. Daty śmierci tego architekta 
nie znamy, podobnie jak nie wiemy, 
co działo się z nim po 1428 r. Nie jest 
wykluczone, że projekty obu elewacji 
powstały znacznie wcześniej, zamó
wione przez Radę Miejską Chojny, 
gdy Brunsberg budował chojeńską fa
rę, przebywając w mieście do około 
1410 r., lub w okresie późniejszym, 
gdy pracował nad projektem i realiza
cją ostatniego swojego dzieła - ratu
szem w Tangermunde. Zamówione 
projekty czekały na realizację do cza
su, gdy Rada zgromadzi niezbędne 
fundusze. I wówczas rzeczywiście, 
przy założeniu, że Brunsberg zmarł 
przed 1433 r., realizacja jego projek
tu mogła być zlecona jednemu z jego 
uczniów czy współpracowników. Ko
lejnym argumentem, przemawiają
cym za autorstwem Brunsberga (przy
najmniej na etapie projektu), są for
my zastosowane przy szczycie połu
dniowym, wykazujące wiele cech 
wspólnych z kościołem św. Katarzyny 
w Brandenburgu i ratuszem w Tan
germunde.

Zatem wydaje się, że owym wy
bitnym twórcą obydwu elewacji cho
jeńskiego ratusza był „Henryk Bruns
berg ze Szczecina” — jak podpisał się 
na tablicy inskrypcyjnej w kościele 
św. Katarzyny w Brandenburgu.

Janusz L. Jurkiewicz
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Dom „w kratkę"

U
stka leży na obrzeżach tzw. 
Krainy w kratkę, regionu, 
w którym zachowało się jesz
cze dość dużo budynków o konstruk

cji ryglowej. Jednym z nich jest budy
nek mieszkalny przy ul. Kosynierów 
w Ustce - umieszczony na jego ścianie 
frontowej rok budowy (1804) stawia 
go w rzędzie najstarszych budynków 
tej konstrukcji w rejonie słupskim.

Odkrycie roku budowy nastąpiło 
w wyniku zdjęcia tynku w celu odsło
nięcia drewnianej konstrukcji. Na 
nadprożu drzwi wejściowych ukazały 
się wycięte w drewnie litery i cyfry 
„18 PH 04”. Postawiono hipotezę, że 
litery „PH” są inicjałami imienia i na
zwiska fundatora budynku, a cyfry 
„18” i „04” rokiem jego budowy. Ta 
hipoteza posłużyła do kwerendy 
umożliwiającej odtworzenie historii 
budynku.

Na podstawie znalezionych doku
mentów stwierdzono, że fundatorem 
budynku był Peter Hasse. Urodził się 
8 lutego 1770 r., a zmarl 18 czerwca 
1839 r. właśnie w Ustce i z pewnością 
tu został pochowany, na cmentarzu na 
obecnym skwerze w rejonie Zaułka 
Kapitańskiego. Rodzina Hasse związa
na była z pracą na morzu, a sądząc po 
okazałości domu, należała do rodzin 
bogatych. Ojciec Petera był przez kilka 
lat wójtem usteckim. Aż do reformy 
ustroju miejskiego w 1808 r. wójt wy
znaczany był przez magistrat Słupska, 
musial więc cieszyć się zaufaniem tam
tejszej rady. Przewodniczył także radzie 
parafialnej przy ówczesnym kościele 
św. Mikołaja. Peter Hasse w roku bu
dowy domu miał 34 lata; jego ojciec od 
roku już nie żył. W zachowanym do 
dziś, ponad dwustuletnim budynku ro
dziny Hasse, pomimo dobudówek 
i pewnych zmian w podziałach we
wnętrznych, przetrwała w niezmienio
nym stanie substancja i oryginalne po
działy konstrukcji ryglowej ścian, prze
strzeni międzyryglowej i międzysłupo- 
wej, dawny układ jej elementów (za
strzałów, oczepów, nadproży, elemen
tów konstrukcji dachowej). Jest to bu
dynek sześciotraktowy, dwukondygna

1.2. Dom rodziny Hasse w Ustce - elewacja 
frontowa po zdjęciu tynku (1)
i rysunek północnej ściany szczytu (2)

cyjny, niepodpiwniczony. Jego pola 
między słupami i między ryglami pier
wotnie wypełnione były szachulcem. 
Nakryty jest dachem dwuspadowym. 
Trudno dziś określić, jakie było jego 
pierwotne pokrycie. Ze względu na 
dużą szerokość połaci dachowych, kry
cie dranicami mogło być kłopotliwe, 
można więc założyć, że pierwotnym 
poszyciem dachu mogła być często sto
sowana słoma żytnia układana 
w schodki. Być może w pewnym okre
sie dach pokryty był gontem. Dachów
ka rozpowszechniła się na Pomorzu 

dopiero w drugiej połowie XIX w.; 
obecne pokrycie dachówką ceramiczną 
jest już co najmniej pokryciem drugim 
lub trzecim. Duże rozmiary budynku, 
wynoszące 18,40 x 8,40 m, oraz jego 
podziały wewnętrzne wskazują, że był 
to dom tzw. wielopokoleniowy.

Drewniane słupy konstrukcji ścian, 
o przekroju 0,25 x 0,25 m, zostały usta
wione na drewnianej podwalinie i górą 
zaczopowane za pomocą oczepów. Od
stępy między nimi wynoszą od 0,75 do 
1,15 m i są większe tam, gdzie przewi
dziano otwory okienne, oraz w ścia
nach szczytowych. Rygle umieszczono 
na różnych wysokościach. Całość kon
strukcji nośnej ścian usztywniono za 
pomocą zastrzałów umieszczonych 
przy słupach narożnych obu kondygna
cji. Fundament budynku wykonano 
z kamieni polnych. W miejscach, gdzie 
szachulec uległ zużyciu fachy wypełnio
no cegłą i dlatego niektóre części ścian 
stanowi mur pruski. Drewnianą podło
gę dolnej kondygnacji ułożono na lega
tach, a jej strop i podłogę górnej kondy
gnacji zamocowano do sosrębów. 
Więźbę dachową wykonano jako kro- 
kwiowo-łątkową o pojedynczej łątce.
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3. Plan pierwszej kondygnacji
4. Nadproże z datą budowy i inicjatami 
fundatora
5. Pole wypełnione szachulcem

(rys. i zdjęcia - Stefan Świerczewski)

Bezpośrednio po zbudowaniu do
mu podziały wewnętrzne obu kondy
gnacji były jednakowe. Główne wej
ście prowadziło od ulicy do przeloto
wej sieni; z każdej jej strony znajdo
wały się po dwie izby, a w drugiej jej 
części był trzon kuchenny. Z sieni 
prowadziły schody na drugą kondy
gnację, a z niej na strych. W budynku 
nie było węzłów sanitarnych.

W 1814 r. Peterowi Hasse urodził 
się syn Albert. W 1839 r. zmarł fun
dator budynku. Po jego śmierci mają

tek podzielono. Dom otrzymał syn 
Albert, który jednak był kapitanem 
statku, więc rzadko przebywał w ro
dzinnym domu. Zmarł w 1866 r., gdy 
jego syn Eduard miał 11 lat. Eduard 
Hasse nie poszedł w ślady ojca i zo
stał kupcem; zmarł w 1929 r. W do
mu zbudowanym przez Petera Hasse 

do wybuchu drugiej wojny światowej 
mieszkała jego prawnuczka, córka 
Eduarda Hasse.

W latach dwudziestych ubiegłego 
wieku, gdy powstawały nowe dzielnice 
Ustki i niemodne stało się budownictwo 
drewniane, stare domy powszechnie 
tynkowano. I prawdopodobnie wtedy 
otynkowano również dom rodziny Has
se. Z kolei po drugiej wojnie światowej 
nowi lokatorzy zmienili częściowo po
działy wewnętrzne, dostawiono przybu
dówki oraz wprowadzono węzły sani
tarne i częściowo zabudowano strych. 
Pomimo tych zmian nie została znie
kształcona dawna bryła architektonicz
na budynku. Planowana jest jego rewita
lizacja.

Stefan Świerczewski

Spotkanie z książką
INWENTARZ ZABYTKÓW

Omawiana tu publikacja jest wydaniem pozostającego ponad sto lat w rękopi
sie opracowania dokonanego przez Stanisława Tomkowicza (o wcześniej 
opublikowanej pracy tego autora zob. Publikacja po latach, „Spotkania z Zabyt

kami", nr 1, 2007, s. 38). Stanisław Tomkowicz (1850-1933), krakowski historyk 
sztuki i konserwator, podjął w latach osiemdziesiątych XIX w. pionierskie badania 
inwentaryzacyjne zabytków galicyjskich. Rękopis stanowi bezcenny zapis stanu 
zabytków w końcu XIX w., uświadamia też ogrom strat poniesionych w tej dzie
dzinie. Tomkowicz swoje archiwum przekazał w testamencie Muzeum Narodowe
mu w Krakowie i właśnie nakładem tego muzeum wydane już drukiem zostały: 
Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu jasielskiego (2001 r.) i Stani
sława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu krośnieńskiego (2005 r.). W ubie
głym roku przyszła kolej na Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu 
sądeckiego (w dwóch tomach), i tym razem pod redakcją i z komentarzem Piotra 
i Tadeusza Łopatkiewiczów.

Jak pisze w przedmowie do książki dyrektor Muzeum Narodowego w Kra
kowie - Zofia Gotubiew: „To właśnie ich praca [P. i T. Łopatkiewiczów] przesą
dziła o aktualnej wartości tej publikacji, a przede wszystkim o sensie wydawania 
dzisiaj notatek inwentaryzatora, sporządzonych przed stu laty". Rzeczywiście, 
obaj redaktorzy wykonali wielką pracę, zachowali oryginalny tekst Inwentarza, 
dodając obszerne komentarze, informujące o losach poszczególnych zabytków, 
współczesnych odkryciach i nowych ustaleniach konserwatorskich. W słowie od 
wydawców poznajemy ich obawy związane z ilością materiału, jaką przyszło im 
opracować: „Niemal trzy razy większy objętościowo od jasielskiego - i prawie 
dwa razy od krośnieńskiego - kusił nas inwentarz sądecki ogromnie [...]. Onie
śmiela! wprawdzie rozległością zagadnień, ale też z drugiej strony stanowił wy-

POWIATU SĄDECKIEGO

zwanie niemałe, z którym w końcu postanowiliśmy się zmierzyć, w miarę wła
snych przemyśleń i doświadczeń, nabytych w pracach redakcyjnych przy wcze
śniejszych tomach". Redaktorzy zachowali wszystkie odręczne notatki, dopiski, 
skreślenia i rysunki, wykonane przez Tomkowicza, tekst został tu więc przenie
siony in extenso, bez aktualizacji ortografii i interpunkcji, bez skrótów i opusz
czeń (włącznie z zaleceniami dla zeceral). Przy inwentaryzowaniu zabytków Są
decczyzny korzystał Tomkowicz z całej dostępnej wówczas literatury; rejon ten 
byt pod koniec XIX w. już badany, nikt jednak nie zgłębił stanu substancji zabyt
kowej tak gruntownie jak on.

Pierwszy tom Inwentarza zajmują same teksty: opisy zabytków 58 miejsco
wości powiatu sądeckiego (od Andrzejówki po Żeleźnikową), wykaz źródeł i prac 
cytowanych przez Tomkowicza oraz obszerne aneksy (kalendarium objazdów po 
powiecie, korespondencja konserwatora), indeksy nazw, nazwisk, geograficzny, 
wezwań i tematów ikonograficznych. Drugi tom Inwentarza zawiera 414 ilustracji, 
w tym takie rarytasy, jak w większości dotychczas niepublikowane rysunki wyko
nane przez Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Pozostały materiał ilu
stracyjny Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie pozyskali podczas żmudnej kwerendy 
w muzeach, bibliotekach, archiwach parafialnych i zbiorach prywatnych. Są to 
zdjęcia i rysunki „z epoki Tomkowicza”; redaktorzy nie opublikowali żadnej foto
grafii wykonanej współcześnie, gdyż sprzeciwiałoby się to przyjętym przez nich 
regułom. Wiele obiektów, o których pisze Tomkowicz, już nie istnieje lub zostało 
zmodernizowanych i pełni inną funkcję.

Publikację można nabyć (cena: 120 zł) bezpośrednio w Muzeum Narodo
wym w Krakowie. Warto dodać, że muzeum planuje zamknąć serię wydawniczą 
Inwentarzy opracowaniem zabytków powiatu limanowskiego.
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T» je vyborne!
Das ist super!

Dolny Slqsk
Pałace, zamki

i dziedzictwo kultury Dolnego Ślqska

www.turystyka.dolnyslask.pl

Dolny Ślęsk jest super, bo żaden inny region w Polsce nie może poszczycić się takim bogactwem 
zabytków.
Szczegolnq dump Dolnego Ślqska sq pałace i zamki. Co czwarty polski zamek i pałac znajduje się właśnie w tym 
regionie! Różnorodność budowli, ich otoczenie oraz legendy i historie zwiqzane z każdym obiektem pobudzajq 
wyobraźnię odwiedzajqcych. Tu każda budowla ma swojq tajemnicę. Trudno bowiem oprzeć się magii takich 
miejsc jak zamki: Czocha, Ksiqż, Chojnik, Bolków, Kamieniec Zqbkowicki czy Grodziec. To żywa lekcja historii 
o kulturze rycerskiej, dawnym prawodawstwie i stylach architektonicznych minionych stuleci. Według podań, 
na ziemi dolnoślqskiej sq zamki, w których duchy dawnych właścicieli nadal zakłócajg spokój odwiedzajqcych. 
Niewqtpliwie należq do nich ruiny zamku w Chojniku. Dla pogromców duchów będq niewątpliwie stanowić 
łakomy kqsek.
Pałace i zamki Dolnego Ślqska zapraszajq! Przyjedź tu po historię, przygodę i niezapomniane wrażenia. Przyjedź 
i przekonaj się, że „To je vyborne! Das ist super! Dolny Ślqsk".



TO TEZ SĄ ZABYTKI

Hełmy z polskich pobojowisk
E

lementem ekwipunku żołnier
skiego, dzięki któremu można 
stosunkowo łatwo określić 
przynależność jego właściciela do 

konkretnej armii, jest niewątpliwie 
hełm. Patrząc na jego kształt, prawie 
każdy, kto choć trochę interesuje się 
historią, potrafi odróżnić na starych 
fotografiach lub filmach żołnierza 
angielskiego w charakterystycznym, 
płaskim hełmie od jego niemieckiego 
przeciwnika, noszącego zupełnie in
ny typ tego nakrycia głowy.

Heim jest jednym z najstarszych 
typów uzbrojenia ochronnego. Wy
konany ze skór, a nawet zwierzęcych 
czaszek chronił on głowy wojowni
ków niemalże od zarania dziejów 
ludzkości. W erze nowożytnej nowo
czesny hełm bojowy po raz pierwszy 
na szeroką skalę wykorzystywany był 
podczas pierwszej wojny światowej. 
Jako pierwsi nowoczesne hełmy bojo
we Ml915 „Adrian” (od nazwiska 
ich projektanta płk. Augusta Luisa 
Adriana) przywdziali w 1915 r. żoł
nierze francuscy. W tym samym roku 
ich angielscy koledzy zaczęli osłaniać 
swe głowy charakterystycznymi, pła
skimi hełmami MKI. Niedługo po 
nich, podczas walk pod Verdun, nie
mieccy żołnierze pojawili się nie 
w tradycyjnych pikielhaubach, lecz 
w nowych hełmach bojowych Ml6. 
Hełmy te zostały zaprojektowane 
przez prof. Friedricha Schwerda we
dług średniowiecznych, niemieckich 
wzorów. Tylko niewiele różniły się 
od nich kształtem te, które podczas 
drugiej wojny światowej nosili hitle
rowscy żołnierze Wehrmachtu 
i Waffen SS. Kształt ten, pomimo iż 
nam, Polakom, może się niezbyt mi
ło kojarzyć, okazał się najbardziej 
optymalnym profilem dla hełmów. 
Dlatego też zaprojektowany przez 
prof. Schwerda w latach pierwszej 
wojny światowej hełm niemiecki po
służył za wzór dla używanego obec
nie m.in. przez armię amerykańską 
hełmu PASGT (Personel Amor Sys
tem for Grodnu Troops - system 
ochrony osobistej piechoty) wykona
nego z wysoce wytrzymałego two
rzywa sztucznego kevlaru i z racji 
kształtu nazywanego popularnie 
„Fritzem”.

Na ziemiach polskich można spo
tkać większość spośród różnorodnych 
typów hełmów bojowych wprowadzo
nych na wyposażenie europejskich ar
mii w czasie pierwszej wojny świato
wej. Najczęściej spotykany jest hełm 
francuski M1915 „Adrian” (polskie 
oznaczenie wz. 15). W okresie mię
dzywojennym hełmy te znajdowały się 
bowiem na wyposażeniu wojska pol
skiego. Przez żołnierzy polskich uży
wane były nie tylko podczas wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r., lecz tak
że i we wrześniu 1939 r. Do Polski du
żo hełmów francuskich wz. 15 trafiło 
wraz z armią Hallera, I Korpusem Pol
skim gen. Dowbora-Muśnickiego oraz 
w ramach francuskich dostaw sprzętu 
wojskowego dla odradzających się pol
skich sił zbrojnych. Początkowo znaj
dowały się one głównie na wyposaże
niu piechoty, artylerii, żandarmerii 
i wojsk pancernych. Po wprowadzeniu 
hełmu polskiego wz. 31 wycofywane 
z jednostek piechoty hełmy francuskie 
zaczęły od połowy lat trzydziestych 
trafiać do kawalerii. Sylwetka polskie
go kawalerzysty w charakterystycz
nym grzebieniastym hełmie wz. 15 sta
ła się nawet swego rodzaju symbolem 
wrześniowych walk. Możliwe, iż nie
wielka liczba tych hełmów trafiła na 

obecne ziemie polskie w 1940 r., po 
zwycięskiej dla Niemców kampanii 
francuskiej. W Niemczech zdobyczne 
hełmy wykorzystywane były bowiem 
przez obronę cywilną - „Luftschutz”. 
Zapewne niewielka liczba hełmów 
M1915 została też po wojnie sprowa
dzona do Polski z zagranicy przez ko
lekcjonerów militariów.

Hełm francuski wz. 15 składał się 
z tłoczonego z blachy czerepu, grze
bienia oraz dwóch, łączonych ze sobą 
przez zgrzewanie lub nitami daszków 
- przedniego i tylnego. Daszki te by
ły umocowywane do czerepu po
przez zawalcowanie, tworząc wokół 
niego charakterystyczne zgrubienie. 
Brzegi daszków były zawijane do gó
ry i również zawalcowywane. 
W szczycie czerepu znajdował się 
przykryty grzebieniem prostokątny 
otwór wentylacyjny, a w części czo
łowej - dwa wycięcia służące do mo
cowania odznaki (w wypadku pol
skich hełmów jest to orzeł na tarczy 
amazonek). Podobne do hełmu fran
cuskiego wz. 15, tyle że tłoczone 
z jednego kawałka blachy, były heł
my włoskie wz. 16 i „rosyjsko-fiń- 
skie” wz. 17. Również i one w nie
wielkiej liczbie znalazły się na wypo
sażeniu wojska polskiego. Dlatego 
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także i te hełmy można spotkać na 
polach bitew z roku 1920 lub 1939. 
W latach międzywojennych część 
hełmów francuskich wz. 15 przero
biono w Polsce na hełmy broni pan
cernej. Przeróbka ta, dokonywana na 
ogół w warsztatach rusznikarskich 
jednostek pancernych, polegała na 
obcięciu przedniego daszka i nałoże
niu na przednią część hełmu grubego 
i szerokiego pasa skórzanego. Spo
tkać można dwa typy hełmów broni 
pancernej: z tzw. krótkim nakarcz- 
kiem i długim nakarczkiem.

Na znajdujących się w Polsce po
bojowiskach pierwszej i drugiej woj
ny światowej, a także w rodzinnych 
pamiątkach znaleźć można także in
ne z pierwszych modeli współcze
snych hełmów bojowych, a mianowi
cie hełmy niemieckie wz. 16 i wz. 17. 
Podczas pierwszej wojny światowej 
hełmy wz. 16 i wz. 17 znalazły się na 
wyposażeniu nie tylko armii niemiec
kiej, lecz również austro-węgierskiej. 
Pod sam koniec pierwszej wojny fa
bryki monarchii austro-węgierskiej 
podjęły nawet ich produkcję. W burz
liwych latach powojennych część 
spośród niemieckich i austriackich 
hełmów trafiła do formacji narodo
wo-wyzwoleńczych i organizacji pa
ramilitarnych walczących o swoją 
niepodległość narodów Europy 
Wschodniej, m.in. Polaków, Litwi
nów, Łotyszy i Ukraińców. W Polsce 
hełmy te trafiły nie tylko do armii, 
lecz także do Korpusu Ochrony Po
granicza oraz policji. Przez formacje 
te były one używane aż do września 
1939 r. Najsławniejszą jednostką 
wojskową, której żołnierze podczas 
wrześniowych zmagań nosili te wła
śnie hełmy, była 10. Brygada Kawa
lerii. Dlatego też mogą one być znaj
dowane w południowo-wschodniej 
Polsce, gdzie 10. BK toczyła boje.

Nie wszystkie znajdowane na po
bojowiskach drugiej wojny światowej 
hełmy wz. 16 i wz. 17 mogły jednak 
należeć do polskich żołnierzy. W1939 r. 
hełmów tych wzorów używały bo
wiem również niektóre jednostki We
hrmachtu, SS - Verfugungstruppen 
(poprzednik Waffen SS), policji oraz 
Luftschutzu. Przejęte od tzw. policji 
granatowej hełmy wz. 16 i wz. 17 tra
fiły także w ręce warszawskich po
wstańców. Po wojnie niewielka liczba 
tego typu hełmów znalazła się na wy
posażeniu Milicji Obywatelskiej oraz 
Służby Ochrony Kolei.

1. Hetmy: polski wz. 31, brytyjski MK II oraz 
francuskie wz. 15 i M25

Niemieckie i austriackie hełmy wz. 
16 i wz. 17 są hełmami głębokimi, wy
konanymi z jednego kawałka blachy. 
Mają one długi daszek i wyraźnie wy
profilowane nauszniki oraz nakarczek. 
Charakterystycznym ich elementem są 
umieszczone po bokach dwie metalo
we tuleje wentylacyjne, które pełniły 
również funkcję zaczepów dla dodat
kowego czołowego pancerza ochron
nego. Właśnie ten szczegół pozwala 
osobom słabo orientującym się w tajni
kach wojskowego wyposażenia odróż
nić te hełmy od hełmów niemieckich 
z lat drugiej wojny światowej.

Wśród znajdowanego na terenie 
Polski oporządzenia wojskowego moż
na także czasem spotkać płaskie hełmy 
angielskie Mkl i podobne do nich 
amerykańskie Mkl 7. Na terenach za
chodniej oraz północno-wschodniej 
Polski znaleźć jeszcze można używane 
przez armię niemiecką w początko
wym okresie pierwszej wojny świato
wej skórzane z metalowymi okuciami, 
rzadziej blaszane lub wojłokowe kaski 
M15, zwane pikielhaubami. Nie moż
na tu również pominąć przypominają
cego nieco hełmy średniowiecznych 
knechtów austriackiego hełmu typu 
Berndorfer - niewielka liczba tego typu 
hełmów trafiła na wyposażenie Flotylli 
Rzecznej w Pińsku.

Znacznie częściej od wszystkich 
wymienionych wyżej znaleźć można 
na polskich pobojowiskach hełmy 
z czasu drugiej wojny światowej. Ich 
prezentację wypada zacząć od nasze
go, polskiego hełmu wz. 31. Opraco
wany na przełomie 1930 i 1931 r. 
przez polskich konstruktorów należał 
on w latach drugiej wojny do najno
wocześniejszych hełmów bojowych

2. Heim francuski wz. 15, nabyty we 
wschodniej Polsce
3. Heim austro-węgierski wz. 17
4. Heim niemieckiej policji M16, nabyty 
w Lesznie
5. Hetm radziecki wz. 40, znaleziony
w remizie strażackiej w centralnej Polsce

(zdjęcia: Adam Pawet Olechowski)

na świecie. Produkowany był przez 
Hutę Ludwików, Hutę „Silesia”, So
snowiecką Fabrykę Rur oraz niezna
nego już dzisiaj wytwórcę; wersje po
chodzące od poszczególnych wytwór
ców mogą nieznacznie różnić się mię
dzy sobą kształtem czerepu. Hełmy 
wz. 31 używane były nie tylko przez 
wojsko polskie, lecz również KOP, 
Straż Graniczną, policję oraz cywilne 
formacje Obrony Przeciwlotniczej. 
Pewna ich liczba została wyeksporto
wana do Persji (obecnie Iran) i Hisz
panii oraz prawdopodobnie do Alba
nii, Chin i jednego z państw Ameryki 
Południowej; około 1000 tych heł
mów używanych było również przez 
armię fińską podczas wojny 1941-1944. 
W latach sześćdziesiątych hełm wz. 
31 posłużył jako wzór przy opraco
wywaniu hełmu wz. 67.

Hełm wz. 31 jest dosyć głęboki, 
z lekkim podcięciem i małym, lecz 
wyraźnie zaznaczonym daszkiem. 
Wytłoczony jest z jednego kawałka 
stali. Krawędzie hełmu nie są zawija
ne, lecz obcięte i zaokrąglone. Cha
rakterystycznym elementem jest znaj
dujący się z tyłu czerepu miedziany 
lub aluminiowy nit kontrolny, na 
który czasem nabijane było oznacze
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nie typu -31. Hełmy wz. 31 były do
syć dobrze zabezpieczane lakierni
cze, tak że na odnajdywanych eg
zemplarzach można jeszcze spotkać 
ślady dawnej powłoki, m.in. sławne
go, antyodblaskowego lakieru „Sala
mandra”. Na niektórych hełmach 
wz. 31, przeznaczonych głównie dla 
policji i straży granicznej, z przodu 
czerepu mogą znajdować się wycię
cia, umożliwiające zamocowanie go
dła państwowego.

Stosunkowo dużo na pobojowi
skach, w lasach, a nawet w zagrodach 
wiejskich znajduje się hełmów nie
mieckich. Przeważnie są to hełmy 
wojskowe o znanym niemal każdemu 
charakterystycznym kształcie. Nie 
każdy jednak wie, iż wbrew pozorom 
nie był to jeden wzór hełmu, lecz trzy 
- M35, M40 i M42. Najłatwiej heł
my M3 5 od produkowanych podczas 
wojny hełmów M40 i M42 odróżnić 
po zawiniętych do spodu i zawalco- 
wanych obrzeżach. Ponadto te wy
produkowane podczas wojny są, ze 
względu na ograniczenia surowcowe, 
nieco cieńsze i lżejsze. Podobne do 
wymienionych wzorów hełmów nie
mieckich są hełmy węgierskie Mod. 
38. Na pierwszy rzut oka różni je tyl
ko znajdujący się z tyłu czerepu heł
mu węgierskiego zaczep, umożliwia
jący przytroczenie go do wojskowego 
plecaka.

Podczas poszukiwań natrafić 
można także na inne typy niemiec
kich hełmów, spadochronowe, poli
cyjne lub Luftschutzu. Niektóre 
z nich, głównie lekkie, policyjne, by
ły po wojnie wykorzystywane przez 
różne polskie służby i formacje, m.in. 
milicję, SOK oraz ochotnicze straże 
pożarne. Hełmy policyjne swoim wy
glądem przypominają wojskowe. 
Charakterystyczne są dla nich 
umieszczone po obu stronach czere
pu otworki wentylacyjne oraz nieco 
płytsze wycięcie nauszników. Hełmy 
Luftschutzu przypominają nieco ka
ski rzymskich gladiatorów, dlatego 
w żargonie kolekcjonerskim nazywa
ne są „gladiatorskimi”.

Często spotykane są w Polsce heł
my radzieckie. Znajdowały się one 
bowiem nie tylko na wyposażeniu 
Armii Czerwonej, lecz również Lu
dowego Wojska Polskiego oraz róż
nych służb mundurowych Polski Lu
dowej. Przeważnie były to hełmy wz. 
40 zarówno w jego odmianie trzyni- 
towej, jak i sześcionitowej. Hełm wz. 
40 jest hełmem o średniej głębokości. 
Ma on wyraźnie wyprofilowane na- 
uszniki i mały, lecz wyraźny daszek. 
Obrzeża tego hełmu są lekko odgięte 
na zewnątrz. Uwaga, te wojenne heł
my bardzo łatwo pomylić z produko
wanym już po wojnie polskim stalo
wym hełmem bojowym wz. 50. Znaj

dowane więc w niektórych wiejskich 
remizach oraz przyzakładowych ma
gazynach hełmy, szczególnie te 
z przyspawanym grzebieniem, mogą 
nie mieć wojennej przeszłości, lecz 
już pochodzenie powojenne. Nie 
oznacza to, iż należy się ich pozby
wać jako mniej wartościowych - one 
też stanowią materialną pamiątkę mi
nionej epoki.

Oprócz hełmów wz. 40 na terenie 
Polski mogą być bardzo rzadko znaj
dowane radzieckie hełmy wz. 36. Od 
swoich poprzedników różnią się one 
oprócz mniej starannego wykonania 
także nieco spłaszczoną sylwetką, 
długim daszkiem oraz małym, umo
cowanym na szczycie czerepu grze
bieniem.

Przedstawione typy hełmów nale
żą do najczęściej znajdowanych na 
terenie naszego kraju, pamiętać jed
nak trzeba, że w latach drugiej wojny 
światowej lub zaraz po jej zakończe
niu na ziemie polskie trafiały także 
hełmy czeskie wz. 32, włoskie M33, 
angielskie MklI i MklII oraz amery
kańskie Ml. Do wszystkich znajdo
wanych hełmów podejdźmy z sza
cunkiem należnym zabytkom histo
rycznym, szacunkiem tym większym, 
że w pewnym momencie mogły one 
ocalić czyjeś życie.

Adam Paweł Olechowski

Spotkanie z książką
POLSKA GINĄCA

Warszawskie wydawnictwo Carta Blanca działa na rynku od 2000 r., a spe
cjalizuje się w przygotowywaniu atlasów, przewodników, map. W ubiegłym 
roku jego ofertę wzbogaciła seria wydawnicza „Nowy wymiar”, w której opubli

kowany został omawiany tu album Polska ginąca pod redakcją Pawła Zalew
skiego. „Chcielibyśmy na lamach tej książki zatrzymać odchodzące czasy i przy
pomnieć o tej ginącej Polsce, która może przetrwać tylko w naszej pamięci... ’ 
czytamy we wstępie i zagłębiając się w lekturze oraz kontemplując piękno licz
nych zdjęć, rozpoczynamy niezwykłą wędrówkę po miejscach odchodzących 
w przeszłość.

Zaczynamy od wizyty na wsi; ta tradycyjna odchodzi już bezpowrotnie, sta
jąc się przystankiem na weekendowe wypady zmęczonych pracą mieszczuchów. 
Na fotografiach widzimy utrwalone coraz rzadsze dziś krajobrazy: nieutwardzone 
polne drogi, chaty pokryte słomą, wiklinowe płoty, przydrożne kapliczki i wiejskie 
cmentarzyki. Prace w polu, w których pomaga koń, okna ze szklanymi szybami, 
otwarte na czas wietrzenia pierzyn... To teraz rzadkie widoki, tym bardziej cenne. 
Poznajemy codzienne obowiązki przedstawicieli ginących zawodów: kowala, zdu
na, pszczelarza, koronczarki, plecionkarki - niezwykły jest 
uchwycony w obiektywie zapal i szacunek dla pracy.

Kolejna część publikacji wprowadza nas w świat 
zwyczajów i obrzędów, dziś będących reliktami dawnej 
obyczajowości. Kolędnicy, karnawał, zapusty, święce
nie ogromnych palm na Wielkanoc, misteria Męki Pań
skiej, Siuda Baba, Sobótka, odpusty, dożynki - zdjęcia 
dokumentujące te niegdyś bardzo ważne wydarzenia 
tworzą atmosferę zamierzchłej tradycji.

Ze wsi przenosimy się do miast - podziwiamy 
starówki, dzielnice przemysłowe i górnicze, bazary, 

targi i jarmarki. Okazuje się, że i w dzisiejszych nowoczesnych miastach 
znajdziemy sporo reliktów przeszłości; coraz częściej są one doceniane, 
wpisywane do rejestru zabytków, udostępniane turystom. Podwórkowe ka
pliczki, stare tabliczki z nazwami ulic, zakłady kapelusznicze, zegarmi
strzowskie, kataryniarze, rymarze, uliczni sprzedawcy ostrzący noże, doroż
karze - to twórcy i przedstawiciele miejskiego folkloru, którego nie zniszczy
ła nowoczesna zabudowa.

Końcowe części książki ukazują architekturę i relikty PRL-u. Tak, to też już 
dawno minione dzieje... Sklepy wielobranżowe, bary mleczne, murale, reklamy 
dancingów, budynki na planie rotundy - można je spotkać chyba w każdej miej
skiej dzielnicy. Jeszcze kilka zdjęć ukazujących uroki dawnych środków trans
portu za pomocą łodzi, tratw, kolejek wąskotorowych, i nasza podróż dobiega 
końca. Zobaczyliśmy Polskę, o jakiej na co dzień się nie myśli, kraj zróżnicowa
ny, pełen kontrastów, w którym to, co dawne (często położone na uboczu głów
nych dróg i arterii) przenika się z tym, co nowe.
Publikacja wydana została w dwóch wersjach; omawiana tu ma ciekawy, nie

standardowy, albumowy format, ułatwiający oglądanie 
prawie tysiąca zdjęć, tekstów jest zaś niewiele. Drugie 
wydanie - „klasyczne” - ma format książkowy, jest 
w nim mniej zdjęć, za to więcej tekstów autorstwa Bogu
sława Michalca, które stanowią dopełnienie materiału 
ilustracyjnego.

Książkę można nabyć (cena formatu albumowego: 
42 zł, formatu książkowego: 84, 90 zł) w księgarniach 
oraz bezpośrednio w wydawnictwie Carta Blanca 
(00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10, tel. 022 695 45 55, 
www.cartablanca.com.pl).
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Zabytki fonograficzne
w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie

P
rzez tysiące lat ludzie marzyli 
o tym, by zatrzymać dźwięk, 
ponownie go usłyszeć, odtwo
rzyć w dowolnym miejscu i czasie. 

Stało się to możliwe, gdy genialny 
Thomas Alva Edison wynalazł urzą
dzenie do rejestrowania na cylindrze 
i odtwarzania dźwięku, które nazwał 
fonografem i w 1878 r. opatentował.

Kolejny kamień milowy w historii 
fonografii - to rok 1887: zamieszka
ły w Stanach Zjednoczonych przy
bysz z Niemiec, Emil Berliner, zamie
nił wałek płaskim krążkiem i ten no
wy nośnik dźwięku, znany do na
szych czasów jako płyta gramofono
wa, przez wiele lat królował na ryn
ku fonograficznym. Do jej odtwarza
nia służył gramofon. Po raz pierwszy 
został on publicznie zaprezentowany 
16 maja 1888 r. w Instytucie Frankli- 
na w Filadelfii, a pierwsze płyty na 
rynku pojawiły się w 1894 r. i były 
produktem amerykańskiej firmy U.S. 
Gramophone Co. Washington. Po
czątkowo płyty były ebonitowe, a na
stępnie z masy szelakowej; dzięki 
możliwości powielania matrycy na
wet w wielu tysiącach egzemplarzy 
szybko zdobyły popularność.

Z zabytkami fonograficznymi 
można było spotkać się na wystawie 
„Płyta gramofonowa ma 120 lat”, 
otwartej 1 października 2007 r. w Bi
bliotece Narodowej w Warszawie. 
Zorganizowana z okazji urodzin pły
ty wystawa stała się okazją przypo
mnienia także pierwszego nośnika 
dźwięku i zasług Edisona dla fono
grafii, ale intencją organizatorów by
ło zaprezentowanie przede wszyst
kim dawnych nagrań na płytach, któ
re obecnie mają już charakter histo
ryczny i ukazanie w wielkim skrócie 
drogi, jaką fonografia przebyła do 
naszych czasów.

Wśród płyt przechowywanych 
w Zakładzie Zbiorów Dźwiękowych 
i Audiowizualnych Biblioteki Naro
dowej najcenniejsze są najstarsze 
płyty gramofonowe, zwane „berli- 
nerkami” od nazwiska wynalazcy te

go nośnika dźwięku. Są to małe czar

1. Ptyta Berlinera z nagraniem Wiktora 
Grąbczewskiego z lat 1898-1901

ne krążki o średnicy 18 cm, ze ścież
ką dźwiękową tłoczoną tylko po jed
nej stronie, a zamiast papierowej 
etykiety do 1900 r. napis ryty lub i 
tłoczony był bezpośrednio na 
środkowej części płyty. Za- 
wiera on podstawowe infor
macje identyfikacyjne: tytuł 
(rzadziej też kompozytor) 
utworu, nazwisko i ewentual
nie imię wykonawcy, nazwę 
firmy Berliner’s Gramophone 
Co., miejsce nagrania lub pro
dukcji i numer katalogowy oraz 
numer matrycy. To pozornie dużo, 
ale pomimo to identyfikacja wcze
snych nagrań często jest niełatwa, 
ponieważ dane są niepełne, a niejed
nokrotnie wręcz mylące. Odtwarza
nie „berlinerek” odbywało się 
z prędkością 70 obrotów na minutę. 
Na rewersie krążka w 1902 r. poja
wił się wytłoczony amorek piszący 
na płycie, który do 1909 r. był sym
bolem nagrań firmy Berlinera i jej 
następczyni - popularnej Gramo
phone Co. Amorka zastąpił słynny 
wizerunek psa Nippera słuchającego 
z tuby głosu swego pana, a His Ma
ster’s Voice jako swoją nazwę przyję
ła wywodząca się od Berlinera firma 
gramofonowa.

Przemysł fonograficzny rozwijał 
się bardzo dynamicznie - powstawa
ły nowe firmy i filie, starano się zbli
żyć do potencjalnych odbiorców 
i usytuować tłocznie płyt jak najbliżej 
rynku zbytu, czego przykładem jest 
działająca od 1902 r. wytwórnia 
w Rydze. Pierwszą samodzielną eu
ropejską firmą fonograficzną była za
łożona w 1904 r. mediolańska Socie- 
ta’ Italiana di Fonotipia. Zarówno 
tłocznia w Rydze, jak i Fonotipia ma
ją duże znaczenie dla nas, bowiem 
w Rydze wyprodukowano wiele płyt 
z polskimi nagraniami, natomiast 
w Mediolanie zarejestrowali swój 
kunszt tacy artyści, jak Adam Didur 
czy Maria Mokrzycka, znana za gra
nicą jako Moscisca.

Do około 1925 r. płyty nagrywa
no metodą tzw. akustyczną, przy uży
ciu tuby, natomiast odtwarzano na 
aparatach nakręcanych korbą, wyma
gających regulacji szybkości obrotów 
(70-82 na minutę). Tuba kojarzy się 
nie tylko ze studiem nagrań płyt aku
stycznych, ale także z gramofonem, 
bowiem była ona charakterystycznym 
elementem tego aparatu; gramofon, 
który szybko zdobył popularność 
i stopniowo wypierał fonograf, był 
nie tylko sprzętem użytkowym, ale 
i rodzajem mebla w salonie, podlegał 
więc modzie i zmieniał obudowę sto
sownie do gustów użytkowników. 
Wynikiem tego był m.in. model gra
mofonu szafkowego z ukrytą tubą 
i drzwiczkami, które służyły do regu
lowanie głośności.

Początkowo płyta mieściła półtorej 
do dwóch minut nagrania, więc po
wszechną praktyką było stosowanie 
skrótów utworów. Pojawienie się 
w 1904 r. płyt tłoczonych dwustron
nie poszerzyło objętość płyty do czte
rech minut. Ograniczone możliwości 
techniczne wpływały także na osta
teczny efekt nagrania - do około 1910 r. 
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maksymalną liczbę wykonawców sta
nowił 10-12-osobowy zespół, nazy
wany orkiestrą! Najczęściej nagrywa
no solistów - instrumentalistów lub 
śpiewaków z towarzyszeniem forte
pianu. Taki dobór wykonawców zna
komicie korespondował z ówczesny
mi upodobaniami bywalców sal kon
certowych i popularnością artystów 
operowych oraz wirtuozów skrzypiec 
czy fortepianu.

Artyści początkowo niechętnie od
nosili się do utrwalania wykonań na 
wałku czy na płycie. Jednym z waż
nych tego powodów była bariera psy
chologiczna: występ bezpośrednio 
przed publicznością był uważany za 
jedynie godny sposób prezentowania 
sztuki wykonawczej, a ponadto - trze
ba przyznać - jakość nagrania ze 
względów technicznych nie zawsze 
była zadowalająca. Przewrót nastąpił 
w 1902 r., gdy legendarny włoski te
nor Enrico Caruso z towarzyszeniem 
pianisty Salvatore Cottone nagrał 
w Mediolanie dla firmy Victor dzie
sięć arii operowych. Był to wielki suk
ces artystyczny i finansowy artysty 
oraz producenta i od tego momentu 
coraz więcej wybitnych wykonawców 
utrwalało swój kunszt na płytach (tak
że na wałkach). W 1909 r. brytyjska 
firma Gramophone Co. podjęła uda
ną próbę nagrania orkiestry symfo
nicznej i był to znaczący moment 
w historii fonografii.

Biblioteka Narodowa ma w swoich 
zbiorach kilkanaście „berlinerek” i kil
ka tysięcy innych nagrań o charakterze 
historycznym. Jest to liczba znaczna, 
jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 
przedwojenne zbiory fonograficzne 
Biblioteki całkowicie uległy zniszcze
niu i ponownie zaczęto je kolekcjono
wać dopiero w latach sześćdziesiątych 
XX w. oraz to, że na polskim teryto
rium wiele obiektów zginęło podczas 
kolejnych działań wojennych, a nie
które nagrania były do 1918 r. świa
domie likwidowane ze względów poli
tycznych. Na płytach Berlinera znala
zły się nagrania także wybitnych pol
skich artystów. Najwcześniejsze nagra
nie płytowe w zbiorach Biblioteki Na
rodowej pochodzi z lat 1898-1901 
i jest to Pieśń wieczorna Stanisława 
Moniuszki do tekstu Władysława Sy
rokomli w wykonaniu znakomitego 
barytona Wiktora Grąbczewskiego, 
z towarzyszeniem fortepianu.

Często określenia „gramofon” 
i „patefon” używane są wymiennie, 
a wszystkie płyty niejednokrotnie 
określa się mianem płyt gramofono
wych, ale w rzeczywistości są to różne 
aparaty i różne płyty... Działająca 
w Chatou pod Paryżem firma Braci 
Pathe wprowadziła na rynek europej
ski płyty, które były odtwarzane od
wrotnie niż płyty gramofonowe: od 
środka krążka na zewnątrz. Do takie
go systemu były dostosowane aparaty, 
zwane patefonami. Płyty Pathe, na
grywane techniką zapisu wgłębnego, 
miały charakterystyczny wygląd: ich 
średnica wahała się od 20 do 52 cm, 
z tym że najbardziej popularne były 
płyty o średnicy 28 cm. Szybkość ob
rotów sięgała 100 na minutę. Podob
nie jak „berlinerki”, płyty Pathe miały 
etykiety ryte, lecz napis powleczony 
był farbą, a jej kolor uzależniony od 
miejsca produkcji, np. dla cesarstwa 
austro-węgierskiego, a także dla Gali
cji zarezerwowany był kolor kremowy 
(żółty). Głównym przedstawicielem 
firmy Pathe od 1905 r. w Warszawie, 
a od 1907 także na Królestwo Polskie 
był Adam Klimkiewicz. Jego działal
ność miała ogromne znaczenie dla 
polskiej fonografii i dla promowania 
nagrań. Klimkiewicz nie tylko zajmo
wał się dystrybucją, ale i produkcją 
płyt na licencji Pathe pod firmą Polska 
Wytwórnia Instrumentów Muzycz
nych Adam Klimkiewicz Spółka Akc. 
w Warszawie.

Na terenach polskich działało 
wiele firm fonograficznych lub ich 
przedstawicielstw, różniących się 
wielkością, proweniencją, jakością 
nagrań oraz doborem repertuaru 
i wykonawców. Znaczną rolę odegra
ły niemieckie firmy Zonophone Re
cord, Stella Konzert Rekord, Janus 
Record, Beka-Record, Parlophone, 
Odeon, wspomniana włoska Fonoti- 
pia, rosyjska mutacja Gramophone 
Co. Russkoje Akcionernoje Obszcze- 
stwo Grammofonow i polska Syrena 
Record. Na wystawie prezentowane 
były przykłady nagrań wszystkich 
wymienionych firm zagranicznych, 
dla których nagrywali także polscy 
artyści, lecz na szczególne wyróżnie
nie zasługuje pierwsza rdzennie pol
ska firma fonograficzna - Syrena Re
cord, której wyroby pojawiły się na 
rynku w 1908 r. Firmą tą szybko za
interesował się rynek rosyjski i duża 

część produkcji została podporząd
kowana jego wymaganiom, co znala
zło wyraz zarówno w doborze reper
tuaru i wykonawców, jak i w szacie 
graficznej, bowiem etykiety druko
wano także w języku rosyjskim.

Cezura w historii fonografii - to 
rok 1925, który zakończył erę tzw. 
nagrań akustycznych i rozpoczął erę 
nagrań elektrycznych. Zarówno 
określenia, jak i granica czasowa są 
umowne i mało precyzyjne, bowiem 
wprawdzie w 1925 r. w Stanach 
Zjednoczonych po raz pierwszy uży
to mikrofonu, który zrewolucjonizo
wał technikę nagrań, to w wielu kra
jach (głównie w Europie Wschod
niej) nagrania akustyczne były doko
nywane jeszcze przez kilka lat.

Wśród nagrań wybitnych arty
stów zagranicznych i polskich niewąt
pliwie wyjątkowe znaczenie ma 
wspomniane wcześniej nagranie Wik
tora Grąbczewskiego. Z lat 1900-1901 
pochodzi nagranie na płycie Berlinera 
Władysława Florjańskiego, który tak
że pozostawił nagrania na płytach 
Gramophone Concert Record, m.in. 
z około 1902 r. nagranie Dumki Jont- 
ka z opery Halka Stanisława Mo
niuszki. Janina Korolewicz-Waydowa 
na „berlinerce” nagrała swą ulubioną 
pieśń Ignacego Komorowskiego Kali
na. Światowej sławy bas Adam Didur 
nagrywał głównie dla mediolańskiej 
Fonotipii w latach 1905-1907, a tak
że w latach 1910-1911 dla firmy Gra
mophone Co. Stworzył wiele wspa
niałych kreacji scenicznych i fonogra
ficznych, wśród których czołową po
zycję zajmuje partia Mefistofelesa 
w operze Charles’a Gounoda Faust. 
W polskiej kulturze muzycznej bar
dzo ważną rolę odegrał wybitny tenor 
Aleksander Bandrowski-Sas (Sas-Ban- 
drowski), który do historii przeszedł 
jako odtwórca tytułowej roli w ope
rze Ignacego Jana Paderewskiego 
Manru podczas amerykańskiej pra
premiery tego dzieła na scenie Metro
politan Opera House. Fragmenty te
go przedstawienia zostały utrwalone 
jedynie na wałkach fonograficznych 
przez Lionela Maplesona, natomiast 
inne nagrania Bandrowski pozostawił 
na płytach Gramophone Concert Re
cord. Na początku XX w. (od 1902 r.) 
w Warszawie dla tej firmy nagrywał 
Tadeusz Leliwa, natomiast od 1906 r. 
na płytach Pathe rejestrował swój 
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kunszt inny wybitny tenor polski - 
Ignacy Dygas. Najwcześniejszy zapis 
na płycie gramofonowej (wcześniej 
nagrywała na wałkach) legendarnej 
Marcelli Sembrich-Kochańskiej w zbio
rach Biblioteki Narodowej pochodzi 
z 1906 r. na płycie Victor.

Początek XX w. obfituje w wiele 
nagrań wybitnych artystów zagra
nicznych; licznych nagrań dokonał 
wspaniały bas Fiodor I. Szalapin, so
listka scen rosyjskich Antonina W. 
Nieżdanowa, gwiazdy światowych 
scen operowych Adelina Patti, Ameli- 
ta Galli-Curci, Selma Kurz czy wspo
mniany Enrico Caruso. Na szczegól
ną uwagę zasługuje wybitna ukraiń
ska śpiewaczka Salomija Kruszelnic- 
ka, która była ściśle związana z kultu
rą polską jako primadonna Opery 
Warszawskiej i została uznana za naj
lepszą w swoich czasach odtwórczy
nię roli Halki; nagrywała m.in. w la
tach 1902-1903 w Warszawie.

Na przełomie XIX i XX w. prze
ważały nagrania wokalne, ale z tego 
okresu pochodzi także wiele nagrań 
instrumentalnych, czego przykładem 
jest Canzonetta z Koncertu skrzypco
wego D-dur op. 35 Piotra Czajkow
skiego w wykonaniu wybitnego pol
skiego skrzypka Stanisława Barcewi- 
cza z 1904 r.

Specjalne miejsce w historii kultu
ry polskiej, a także nagrań, należne 
jest operetce, która w Polsce przeży
wała swój złoty wiek w latach około 
1901-1914. Warszawskie teatry Roz
maitości czy Nowości prezentowały 
najbardziej łubiane spektakle, a firmy 
fonograficzne szybko reagowały na 
oczekiwania słuchaczy - na płytach 
Syreny, Zonophone i innych nagry
wali znakomici artyści lekkiej muzy. 
Wśród operetkowych gwiazd naj
wspanialszą była primadonna operet
ki warszawskiej Wiktoria Kawecka, 
która pozostawiła wiele nagrań arii 
operetkowych, pieśni i romansów, 
a następnie Lucyna Messal. W dwu
dziestoleciu międzywojennym operet
kę zastąpił kabaret i rewia, reprezen
towane także - obok filmu - wśród 
nagrań tego okresu.

N? 8762

ŁÓŻECZKO MIEĆ z op. Rozwódka
wyk. LUCYNA MESSAL 4 

f- Art', teatr. .Nowości" w Warszawie-^

Na wystawie w Biblio
tece Narodowej kilkoro ar
tystów zostało uhonoro- . 
wanych specjalnie jako 
osobowości artystycz- i 
ne. Byli to: Marcella a 
Sembrich-Kochań- jM 
ska, Wiktoria Ka- 
wecka, wybitni pia- IME 
niści Józef Hof- |K| 
mann, Ignacy Jan łwj 
Paderewski i Artur 
Rubinstein, dyry- VI 
gent Leopold Sto- \ 
kowski, Jan Kiepura, 
Ada Sari oraz włoski 
śpiewak okresu międzywo
jennego Beniamino Gigli.

2. Gramofon 
tubowy 
produkcji 
Uniwersał
3. Etykieta płyty 
z nagraniem 
Lucyny Messal 
(Messalki)
z 1910 r.

Oprócz rozmaitych form i gatun
ków nagrywanych na płyty gramofo
nowe i patefonowe pozostały także 
liczne zapisy utworów religijnych, 
pieśni patriotycznych, popularnych, 
o charakterze ludowym, a także ta
necznych. Wprawdzie nie wszystkie 
te nagrania mają wysoką wartość ar
tystyczną, ale są cennym dokumen
tem epoki i fonografii.

Spośród dawnych nagrań na spe
cjalne wyróżnienie zasługują unikaty 
fonograficzne (nie w sensie wielkości 
edycji, lecz rodzaju repertuaru łub

wykonawców). Jest wśród nich na
granie marszałka Józefa Piłsudskiego, 
dokonane dla firmy Orpheon w 1924 r. 
w Wilnie na rzecz tamtejszego Uni
wersytetu Stefana Batorego. W zbio
rach Biblioteki Narodowej są także 
nagrania kompozytorów wykonują
cych własne utwory (Karol Szyma
nowski i Johannes Brahms grają na 
fortepianie, Richard Strauss dyryguje) 
oraz recytacje wybitnych polskich ak
torów.

Prezentacja byłaby niepełna bez 
nagrań dokonanych przez polską 
emigrację. Jest to mało jeszcze zna
ny rozdział naszej kultury, a w la
tach dwudziestych rozpoczęto 
w Stanach Zjednoczonych wydawa
nie polskich nagrań; był to wówczas 
głównie repertuar folklorystyczny 
w wykonaniu niejednokrotnie wyso
kiej klasy artystów, jak Tadeusz 
Wroński, Brunon Kryger czy twórca 
Chóru Dana - Władysław Daniłow
ski. Bardzo ciekawą grupę nagrań 
stanowią nagrania tzw. emigracji 
żołnierskiej, m.in. 2. Korpusu gene
rała Andersa, polskie audycje radia 
BBC, a także nagrania artystów 
związanych na Zachodzie z Polską 
Armią; należą do nich „Lwowska 
Fala” oraz wybitny bas-baryton Pa
weł Pokropieni.

Katarzyna Janczewska-Solomko

Ekspozycję „Płyta gramofonowa ma 120 lat. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie” bę
dzie można jeszcze zobaczyć w dniach 25-30 kwietnia 2008 r. w Bibliotece Narodowej przy al. Niepodle
głości 213 w Warszawie.
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Berthold Frantz Hellingrath
gdański akwaforcista

S
to trzydziesta rocznica urodzin 
artysty, przypadająca 27 paź
dziernika 2007 r., była okazją 
do przygotowania wystawy: „Twór

czość Bertholda Frantza Hellingratha 
(1877-1954) w zbiorach polskich”. 
Wspólny projekt Muzeum Histo
rycznego Miasta Gdańska oraz Mu
zeum Archeologiczno-Historycznego 
w Elblągu zaowocował opracowa
niem wystawy objazdowej: pierwsza 
odsłona prac artysty odbyła się w ze
szłym roku w siedzibie elbląskiego 
muzeum w dokładną rocznicę uro
dzin Hellingratha. Kolejna ekspozy
cja, w niezwykle bogatej aranżacji 
plastycznej, otwarta została 17 marca 
2008 r. w Ratuszu Głównego Miasta, 
siedzibie Muzeum Historycznego 
Miasta Gdańska, i potrwa do 
1 czerwca br. Latem planowane jest 
otwarcie ekspozycji w jednym z nie
mieckich muzeów. Wystawie towa
rzyszy katalog, opracowany w wersji 
polskiej i niemieckiej.

Berthold Frantz Hellingrath, 
gdańszczanin, urodzony w Elblągu, 
po 1925 r. osiadły w Hanowerze, 
znany jest przede wszystkim ze swo
ich akwafort przedstawiających wi
doki miast. Najbardziej znane w jego 
twórczości są widoki Gdańska: szcze
gólnie miejsc charakterystycznych 
dla gotyckiej i manierystycznej zabu
dowy starego grodu, fasad kamienic 
w otoczeniu kanału Starej Motławy 
oraz urokliwych zaułków przed
mieść; one to przyniosły mu sławę 
i uznanie w latach dwudziestych po
przedniego stulecia. Osoba Hellin
gratha od wielu lat cieszy się niesłab
nącym zainteresowaniem muzealni
ków, kolekcjonerów i ludzi związa
nych ze sztuką. Mimo to o nim sa
mym wiadomo niewiele. Niezwykle 
cenione wśród kolekcjonerów są 
również jego pocztówki - akwaforty, 
wyciskane z płyty, jak również serie 
pocztówek i kart pocztowych z wido
kami Gdańska na podstawie akware
li, gwaszy, akwafort i litografii. Arty

sta projektował znaczki pocztowe 
i banknoty. Był także znany jako 
rzeźbiarz. Zachowały się również 
szkicowniki, prezentujące, poza nie
zwykłymi widokami zwiedzanych 
miast, portrety przygodnie napotka
nych przez artystę ludzi oraz przyja
ciół. Pozostawił po sobie także wspo
mnienia, opublikowane w częściach 
już po śmierci.

Berthold Hellingrath najpierw stu
diował w Królewskiej Szkole Rzemio
sła Artystycznego w Dreźnie i w Szko
le Rzemiosł Artystycznych w Mona
chium, a następnie ponownie w Dreź
nie, gdzie otrzymał dyplom Królew
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Po stu
diach sławę przyniosły mu akwaforty 
z widokami miast, przede wszystkim 
Gdańska, Torunia, Grudziądza, Sopo
tu, Tczewa, Malborka, 
Drezna, Berlina. Próbo
wał sił w malarstwie, 
malował i wystawiał 
z grupami ekspresjoni
stów niemieckich. 
Uznanie przyniosły mu 
jednak prace graficzne 
i to one ugruntowały je
go pozycję i przyniosły 
korzyści majątkowe.

Rozpoznawalny styl 
mistrza widoczny w de
likatnej, wrażliwej kre
sce i subtelnej grze 
światła i cienia w wido
kach miast oraz wiej
skich krajobrazach nie pozostawia 
wątpliwości co do niezwykłego talen
tu i wrażliwości. Najczęściej szkicował 
miejsca, w których przebywał. 
Gdańsk jednak jako motyw powracał 
nieustannie, na tyle często, że twórca 
doczekał się przydomka gdańskiego 
akwaforcisty.

Dorobek twórczy Bertholda Hel
lingratha można wyraźnie podzielić 
na dwie części. Pierwsza faza zaczęła 
się i skończyła w Gdańsku z przerwą 
na okres studiów i lata spędzone 
w Dreźnie. W tym czasie powstały

najbardziej znane dzisiaj akwaforty. 
We wszystkich wielkoformatowych 
i drobnych dziełach „małej formy” 
Hellingratha widoczna jest lekkość 
i pewność kreski. Żaden inny artysta 
tego czasu nie przyczynił się w takim 
stopniu do rozpowszechnienia gra
ficznego wizerunku miasta w sposób 
tak subtelny. Hellingrath oprowadza 
odbiorcę po mieście w wielkim stylu, 
drobiazgowo, zwracając uwagę na 
szczegóły, trafnie oddając nastrój 
każdego miejsca. Każda jego praca, 
oprócz niezwykłych walorów arty-
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1-4. Grafiki Bertholda 
Frantza Hellingratha 
ze zbiorów MHMG: 
„Brama Krowia”, 
przed 1925 r. (1), 
„Kościół św. Piotra 
i Pawia w Gdańsku”, 
przed 1925 (2), 
„Brama Mariacka”, 
1920 r. (3), 
„Ulica Mariacka”, 
1927 r. (4)

(zdjęcia: Ewa Grela)

stycznych, stanowi cenną dokumen
tację dla badaczy miasta, ale też i dla 
przeciętnego odbiorcy.

Druga faza w życiu artystycznym 
Hellingratha rozpoczęła się z chwilą 
przyjęcia posady na Politechnice 
w Hanowerze w 1925 r. Propozycję 
objęcia katedry malarstwa akwarelo
wego, rysunku odręcznego i aktu Hel- 
lingrath otrzyma! rok wcześniej. Po 
uzgodnieniu warunków, zmuszony 
przez zlą sytuację finansową, wraz 
z żoną, bardzo przeciwną całemu 
przedsięwzięciu, opuścił Gdańsk. Wy
jeżdżając miał nadzieję, że w Hanowe
rze będzie mógł więcej czasu poświęcić 
własnej twórczości. Zakładał, że praca 
dydaktyczna na uczelni nie będzie dla 
niego zbyt obciążająca i że większość 
zajęć będzie prowadził wieczorami. 
Kolejne lata życia przyniosły jednak 
tylko rozczarowanie, bowiem uznania 
w hanowerskim środowisku artystycz
nym nie znalazł nigdy, szczególnie że 
znany jako artysta-grafik postanowił 
spróbować wreszcie sił w malarstwie. 
Całą energię i uwagę skupił więc na 
pracy dydaktycznej. Doczekał się kilku 
pokoleń uczniów. I to w ich kolek

cjach znajdują się obecnie obrazy Ber
tholda Frantza Hellingratha. Zbiór ob
razów, który był w posiadaniu artysty, 
przepadł bowiem w alianckich bom
bardowaniach w Hanowerze w 1943 r. 
Hellingrath pracował na Politechnice 
aż do przejścia na emeryturę w 1948 r. 
Zmarł w wieku 77 lat w wyniku obra
żeń odniesionych w wypadku drogo
wym 15 grudnia 1954 r.

Celem wystawy „Twórczość Ber
tholda Frantza Hellingratha (1877- 
-1954) w zbiorach polskich” jest pre
zentacja jego dorobku, znajdującego się 
w zbiorach muzealnych, bibliotecznych 
oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, 
i udostępnienie go jak najszerszej pu
bliczności nie tylko w kraju, ale także 
za granicą. Polskie zbiory pokazują 
wszechstronność Hellingratha, lecz 
brak kontaktu z rodziną artysty i jego 
spadkobiercami nie pozwalał w sposób 
dogłębny zbadać drogi artystycznej. 
Nieznane pozostaje nadal jego malar
stwo, zarówno z okresu drezdeńskiego, 
gdy powstawały prace pod wpływem 
niemieckich ekspresjonistów, jak i ha
nowerskiego. Wtedy to malował kom
pozycje abstrakcyjne, ale nie doczekał 

się żadnych wystaw, co było również 
powodem frustracji i rozczarowań. 
Obrazy znane są nam dzisiaj jedynie 
z reprodukcji w czasopiśmie „Unser 
Danzig”, gdzie ukazały się w odcinkach 
dzienniki artysty pod nazwą: Wspo
mnienia gdańskiego malarza (Erinne- 
rungen eines Danziger Malers).

Berthold Frantz Hellingrath jest 
dla nas przede wszystkim utalentowa
nym wedutystą: autorem akwafort, ry
sunków oraz gwaszy, akwareli i obra
zów olejnych prezentujących widoki 
miast. Miasto dzieciństwa i młodości, 
widoczne w dziełach artysty ukazują
cych miejsca znane do dziś i te nieist
niejące, przemawia do widzów swoim 
monumentalizmem i potęgą architek
tury, a także urokiem zaułków, z ci
chymi uliczkami i ciasną zabudową 
przedmieść. Talent mistrza widoczny 
w kompozycjach i szczegółach archi
tektonicznych przywodzi na myśl 
wszystkich jego znanych poprzedni
ków, którzy przed laty rysowali to 
miasto, tworząc w ten sposób niezwy
kły dokument - jego piękna i historii.

Wioleta Pieńkowska-Kmiecik

Wystawę można zwiedzać do 1 czerwca br. w Ratuszu Głównego Miasta, siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, 
codziennie (z wyjątkiem poniedziałków) w godzinach od 10.00 do 16.00, w niedzielę od 11.00 do 16.00.

W Ekspozycji towarzyszy katalog prac artysty.
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ZABYTKI I MŁODZIEŻ —

„Zabytek wart 
zapamiętania"

Już po raz piąty organizatorem świę
ta zabytków w Toruniu, w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia 

Ochrony Zabytków, jest Fundacja „Od
nowa Zabytków Torunia” im. Jerzego 
Remera. Przygotowane z tej okazji im
prezy kulturalne i rozrywkowe odbędą 
się w dniach 18-20 kwietnia br. na tere
nie całego miasta, a ich hasłem prze
wodnim będzie „Rodzinne zwiedzanie 
toruńskich zabytków". W programie 
m.in. wystawa starych motocykli i sa
mochodów w fosie zwanej „Stawem 
Komtura", zwiedzanie miejscowych 
muzeów oraz ruin Zamku Krzyżackiego 
(późnym wieczorem, z pochodniami!), 
targi kolekcjonerów, wycieczki rowero
we, spektakle teatralne i filmowe, a na
wet... mecz pitki nożnej „Stary Toruń - 
reszta świata” (w niedzielę, 20 kwietnia 
2008 r., w fosie przy teatrze lalkowym 
„Baj Pomorski").

Ważnym wydarzeniem inauguracji 
święta zabytków w Toruniu (piątek, 18 
kwietnia br., godz. 16-18) będzie wrę
czenie statuetek „Przyjaciel Zabytków" 
oraz nagród i wyróżnień laureatom 
konkursu fotograficznego i prezentacji 
multimedialnej „Zabytek wart zapamię
tania". Współorganizatorami tego kon
kursu, ogłoszonego już po raz trzeci 
wśród uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych w całym woj. ku
jawsko-pomorskim, są uczniowie i na
uczyciele z Zespołu Szkól Nr 2 i IX Li
ceum Ogólnokształcącego w Toruniu. 
Uroczystość odbędzie się w zabytko
wych wnętrzach Sali Mieszczańskiej to
ruńskiego ratusza, a uświetni ją recital 
skrzypaczki Anny Marii Staśkiewicz.

Sala Mieszczańska w Ratuszu Staromiejskim 
w Toruniu

(fot. Muzeum Okręgowe w Toruniu)
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Trzy edukacyjne projekty

S
towarzyszenie Edukacja i Nauka 
oraz Fundacja Hereditas - dwie 
organizacje pozarządowe z War
szawy, przy współpracy administracji 

publicznej - Biura Edukacji Urzędu 
m.st. Warszawy oraz Urzędu Dzielnicy 
Praga Północ, zorganizowały w ubie
głym roku blok programów dla dzieci 
i młodzieży, dotyczących szeroko poję
tej ochrony nad dobrami kultury oraz 
edukacji w zakresie opieki nad regio
nalnym i lokalnym dziedzictwem. Or
ganizatorzy przygotowali dla młodych 
miłośników zabytków cykle wykładów 
i tematycznych wędrówek szlakiem 

du Głównego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, pracownik Żydow
skiego Instytutu Historycznego) i Mi
chał Pilich (autor m.in. Przewodnika 
po Pradze). Projekty zakończyły się 
konkursami w kategoriach: artykuł 
prasowy dotyczący rewitalizacji War
szawy i jej dzielnicy Pragi oraz elektro
niczny młodzieżowy przewodnik po 
Warszawie i Pradze.

Starsze dzieci i młodzież mieli także 
okazję wziąć udział w specjalistycznym 
interdyscyplinarnym projekcie „Studeo 
et conserve 2007. Warsztaty konser
watorskie”, w którym pod okiem fa

Młodzież 
w czasie 
zajęć 
na zamku 
w Czersku

dawnej Warszawy. Razem z przewod
nikami młodzież odkrywała na nowo 
nie tylko obiekty znane z pierwszych 
stron przewodników turystycznych, 
ale przede wszystkim mniej znany, 
a mocno przykurzony już świat starych 
kamienic, podwórek, bram oraz nie
mych „świadków historii” w postaci 
pozostałości bruku ulicznego, toro
wisk tramwajowych, reliktów oświe
tlenia ulicznego czy dawnego oznako
wania budynków (projekt „Ale histo
ria!”). Szczególnym zainteresowaniem 
słuchaczy cieszyły się spacery ulicami 
najciekawszej chyba stołecznej dzielni
cy - w niewielkim tylko stopniu znisz
czonej podczas ostatniej wojny - Pragi 
Północ (projekt „Pragi poznawanie”). 
Przewodnikami byli historycy sztuki, 
historycy, a także znani varsavianiści - 
tajemnice Pragi odkrywali przed mło
dymi opiekunami dziedzictwa kultury 
m.in. Jan Jagielski (wieloletni aktywny 
działacz społeczny oraz członek Zarzą

chowców - architektów i konserwato
rów dzieł sztuki - odbyli praktyki 
w pracowniach konserwacji malar
stwa, kamienia, drewna, uczestniczyli 
w badaniach terenowych i objazdach 
naukowych po regionie. Wielokierun
kowy program projektu został przygo
towany przy współpracy m.in. Polskie
go Centrum Edukacji, Społecznego 
Komitetu Opieki nad Zabytkami 
Cmentarza Ewangelicko-Augsburskiego 
w Warszawie przy ZG TOnZ, Pracow
ni Konserwacji Zabytków Monument, 
Związku Polskich Artystów Plastyków, 
Muzeum Techniki, Zamku Królewskie
go w Warszawie, Muzeum Pałacu w Wi
lanowie, TOnZ Oddział w Czersku.

„Spotkania z Zabytkami” objęły pa
tronat medialny nad realizacją projek
tów. Wszystkie uczestniczące w progra
mach szkoły otrzymały komplety archi
walnych numerów czasopisma.

Katarzyna Komar-Michalczyk



ZABYTKI I MŁODZIEŻ

I NAGRODA W KONKURSIE W RAMACH PROJEKTU
„PRAGI POZNAWANIE"

KATEGORIA: ARTYKUŁ PRASOWY DOTYCZĄCY 
REWITALIZACJI WARSZAWSKIEJ PRAGI

Do zobaczenia na warszawskiej Pradze, 
czyli kilka słów o rewitalizacji dzielnicy

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami rewitalizacji Pragi, 
dzielnicy Warszawy, o której słyszał chyba każdy. Rewitalizacja 
ma na celu przywrócenie sit witalnych tej dzielnicy, ma ją promo
wać, wreszcie ma ukazać jej nowe oblicze - petne lokalnego ko
lorytu i zabytków.

Dużo mówi się o zmianie wizerunku Pragi, o tym, że staje się 
kulturalnym centrum stolicy, wyjątkowym miejscem dla artystów. 
Powstają tu teatry, galerie, miejsca znane nie tylko w samej War
szawie. Jest to proces bardzo pozytywny, który cieszy i powinien 
cieszyć wszystkich mieszkańców. Podejmowane inicjatywy ma
ją wptyw na zmianę postrzegania Pragi i ukazują prawdziwych 
prażan, z krwi i kości.

Na Pradze jest wiele miejsc, w których zachowała się atmos
fera przedwojennej Warszawy - kamienice, dawny układ ulic. Tu 
pozostał duch miasta, którego na próżno szukać w zniszczonej 
w czasie działań wojennych Warszawie lewobrzeżnej.

Po przeprawie na prawy brzeg Wisły od razu trafiamy na nie
zwykle miejsca. Praga pomału się zmienia, odzyskuje dawny 
blask. Odremontowana ul. Ząbkowska, po części Targowa - po
kazują, jaka piękna była niegdyś Warszawa. Praga idzie cały 
czas do przodu, ale nie zapomina o swojej przeszłości. W pla
nach jest m.in. rewitalizacja Szmulowizny, ulic: Malej, Stalowej, 
powołanie Muzeum Pragi. Od pewnego czasu dąży się do wy
eksponowania zabytków dzielnicy, a jest ich tu przecież niema
ło. Podziwiać możemy odnawiany Pałac Ślubów przy ul. Kłopo
towskiego, katedrę św. Floriana, cerkiew, bazylikę przy ul. Kawę
czyńskiej i inne.

Przy tym wszystkim najważniejsze jest jednak nie samo odna
wianie architektury. Należy pamiętać, że rewitalizacja to także 
budowa więzi między nami - mieszkańcami Pragi, to rozbudze
nie świadomości, że jesteśmy cząstką tej dzielnicy i tu mamy 
czuć się naprawdę jak w domu.

Kiedy cztery lata temu przeprowadzałam się na Pragę z Ursy
nowa, bałam się, że nie zdołam przyzwyczaić się do dzielnicy, 
o której - co tu dużo ukrywać - nie miałam zbyt dobrego zdania. 
Dziś mogę już wszystkich zapewnić, że Praga to niezwykłe miej
sce, pełne uroku, zieleni, zabytków, a ostatnio również nowych 
budynków mieszkalnych, handlowo-usługowych i kulturalnych, 
jakim jest np. nasze NoveKino Praha.

Jednym z zabytków Pragi Północ, który mogę obserwować 
każdego dnia, jest Pałac Ślubów przy ul. Kłopotowskiego. Nie
gdyś była to tzw. Komora Wodna. Zbudowana w latach 1824-1825 
przez Antonia Corazziego - pełniła funkcję miejskiego Wydziału 
Mostowego, który zajmował się pobieraniem opłat za przejazd 
mostem na drugi brzeg Wisty. Komora Wodna - dziś jeden 
z najcenniejszych zabytków Pragi - zapewniała kontrolę przepły
wu towarów między Pragą a lewobrzeżną Warszawą. Obecnie 
trwa remont elewacji i dachu tego budynku. Widzę, jak z dnia na 
dzień odzyskuje swoje piękno. Będzie cieszył oczy wielu ludzi...

Serdecznie zapraszam też na spacer do praskiego Zoo, 
a stąd już tylko kilka kroków do centrum Pragi. Podczas space
ru zagra nam Kapela Praska, której pomnik stoi u zbiegu ulic 
Floriańskiej i Kłopotowskiego.

Monika Mężyk 
Gimnazjum nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
Warszawa

fabryka trzciny

Centrui

J J
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1 F^zyul.(|twockiej 14 miej 

wnftóryrn-niegdyś-mieścił^się fabryka zbudowana w 1916r. JestTó' 
jeden z najstarszych obiektów ińHustrialriycFTprawobrzeznej Warszawy.

■S^»-ię»zątkowo mieściła się w nim wytwórnia marmolady, potem
* przetwórnia konserw, a w końcu siedziba zakładów Polskiego

Przemysłu Gumowego (w skrócie PPG - od którego wzięły swoją nazwę
słynne tenisówki "pepegi"). Tę właśnie opuszczoną, zrujnowaną fabrykę
odkrył kompozytor, producent muzyczny i telewizyjny - Wojciech 
Trzciński.

Aneta Wardak, Martyna Orkisz, Monika Tomaszewska 
(Gimnazjum nr 32 im. Adama Asnyka w Warszawie), karta 
z elektronicznego młodzieżowego przewodnika po warszawskiej Pradze; 
I Nagroda w konkursie w ramach projektu „Ale historia!”

Ewelina Patoleta
(Zespół Szkół w Hucie Mińskiej
z/s w Cielechowiżnie),
„Czersk - Góra Kalwaria
- fotograficzne impresje”; 
wyróżnienie w konkursie w ramach 
projektu „Studeo et conserve 
2007. Warsztaty konserwatorskie”

Małgorzata Sokołowska
(Zespół Szkół w Hucie Mińskiej 
z/s w Cielechowiżnie), „Synagoga w Górze 
Kalwarii”, rysunek ołówkiem; I Nagroda 
w konkursie w ramach projektu „Studeo et 
conserve 2007. Warsztaty konserwatorskie”

Ulica Ząbkowska - jedna z najbardziej 
znanych ulic warszawskiej Prag, w 
obecnej dzielnicy Praga Północ, 
prowadząca od ul Targowej na wschód. 
Jest to dawna droga do Woi Zabkowsioej 
(od XVIII w nazywanej Ząbkami), która 
stanowiła granice miedzy gruntami jurydyk 
Praga (na północ od tej drogi) i Skaryszew 
<ra południe).

Ząbkowska

Historia
Warszawska Wytwo- • Wódek'Koneser*
3-zy Ząakowsciej z-e. cows' się mu. ratusz Skayszewa (na teju Targowej) i folwark Szwa 
Zabytkowej W1770 i«ę w rejon e drs^jsze, . Magowskiej przecięto walem, przy który- ' _ 
sta-ęy rogatki Zaokowsoe. zlikwidowane ok 1889 •. ;oy wtoczono Szmuloaaz-e do Warszawy 
UVmiejscu fotewku w końcuXIX w powstała wytao-r a spirytusu (obecne Warszawska * 
Wytwo-' aWooek 'Koneser*)

zestepieme zaoytkcwego bruku osia tern. oattocz-e chowana naaae-zthma 
pozostała na krotkm ode -ku męczy Targowa i Brzesk*

Karolina Wrzodak, 
Marzena Jakubiak 
(Gimnazjum nr 32 
im. Adama Asnyka 
w Warszawie), 
karta 
z elektronicznego 
młodzieżowego 
przewodnika pt. 
Jasne, że Praga!', 
I Nagroda 
w konkursie 
w ramach projektu 
„Pragi poznawanie”
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ROZMAITOŚCI

O zabytkach inaczej

Raz w życiu, nie sprzeniewie
rzając się wymogowi na
ukowej powagi, sięgnąłem 

w fachowej publikacji do legen
dy o wracającej figurce. To je
den z najczęściej powtarzają
cych się toposów kultu maryj
nego. Na Warmii cudowne fi
gurki wracaty na miejsca, 
w których je znaleziono - 
w Stoczku i w Świętej Lipce. 
Również w Krośnie koto Ornety 
znaleziono figurkę, ale ta nie 
uciekata w żadnym kierunku. 
Najstarsza legenda świętolip- 
ska odnosi się aż do XIV w., 
czas akcji stoczkowskiej - za 
gwardianem macierzystego dla 
Stoczka klasztoru bernardynów 
w Barczewie, o. Chryzostomem 
Schillera - należałoby umieścić 
pod koniec XVI stulecia. Pierw
sza legenda (zob. „Spotkania 
z Zabytkami”, nr 8, 2001, ss. 
18-20 oraz nr 5, 2004, s. 19) 
mocniej oddziałuje na uczucia 
i na morale, ponieważ bohate
rem czyni zbrodniarza, który 
dzięki artystycznemu talentowi, 
jakim w chwili największej po
trzeby obdarzyła go Matka Bo
ska, uniknął stryczka. Jest w tej 
historii wiele niewiadomych: ja
ką zbrodnię popełnił osadzony 
w krzyżackim lochu w Kętrzynie 
(Rastemborku) artysta jednej 
nocy, że karę śmierci zamienio
no mu na uniewinnienie? Dla
czego nie odebrano mu pięknej 
figurki - co byłoby zupełnie zro
zumiałe - albo sam jej nie od
dał miłosiernym sędziom ze 
zwykłej wdzięczności? Dalej: 
dlaczego nie wykorzystano je
go obecności, aby wyrzeźbił 
następne, dla miejscowej fary 
św. Jerzego albo do kaplicy 
zamkowej? I wreszcie: dlacze
go (po co?) uniewinniony wy
brał się w drogę z krzyżackiego 
Kętrzyna do biskupiego Reszla, 
ale figurki na miejsce nie do
niósł, nie darował jej warmiń
skiemu Kościołowi, lecz pozo
stawił właśnie na granicy domi
nium? Sądzę, że była to kla
syczna antycypacja, że nasz 
skruszony złoczyńca przewi
dział zarówno sekularyzację 
krzyżaków w Prusach, jak i po
wstanie jezuitów.

Nie wiemy, jaki dodatkowy 
interes miała w tym Najświęt
sza Panienka, ale o to właśnie 

Powrót figury
chodzi, abyśmy takie umoral- 
niające przykłady rozważali 
wnikliwie i z głębokim zastano
wieniem. Dlaczego niepozorni 
i maluczcy, albo jeszcze gorzej
- gburowaci lub cholerycy, bez 
widocznej przyczyny dostępują 
łaski tworzenia rzeczy pięk
nych? Zgoda, nie zawsze nie
pozorni i nie zawsze maluczcy, 
a' tym bardziej gburowaci. 
Wśród artystów również zda
rzali się - i zdarzają - ludzie 
piękni, młodzi, bogaci i życzliwi 
dla innych. Z pewnością nale
żał do nich Krzysztof Perwan- 
ger (1708-1764), wybitny rzeź
biarz rodem z Tyrolu, kiedy 
w trzydziestych latach XVIII w. 
osiadł w Tolkmicko nad Zale
wem Wiślanym. Tolkmicko, jak 
Święta Lipka, leży poza War
mią, ale z uwagi na więzi histo
ryczne i kulturowe wraz z pobli
skimi Kadynami może być po
strzegane jako część domi
nium. Perwanger zaczął od 
podboju: w 1741 r. ożenił się 
z majętną dwukrotną wdową, 
Elżbietą z Sievertow. Po dwu
dziestu latach artysta pochował 
szacowną małżonkę, po czym, 
z Dorotą z Meschelów, zadbał 
o swego następcę, któremu 
dano imiona Jan Krzysztof.

Krzysztof Perwanger tylko 
w ciągu jednej dekady (od 1737 r.) 
wykonał więcej prac - w tym kil
ka zespołów figuralnych - niż ja
kikolwiek rzeźbiarz działający na 
Warmii przed nim, a każda 
z tych prac zasługuje na specjal
ną uwagę. Najstarszą potwier
dzoną rzeźbą jest pomnik św. 
Jana Nepomucena w Tolkmic- 
ku, z fundacji ówczesnego tolk
mickiego starosty, wojewody inf
lanckiego Franciszka Jakuba 
Szembeka (datowany inskryp- 
cyjnie; figura, na pierwotnym co
kole, przechowywana obecnie 
w kruchcie wieżowej kościoła 
parafialnego). Pierwszą pracą 
Perwangera dla bernardynów 
w Stoczku Warmińskim byty wy
konane ze stiuku stacje Drogi 
Krzyżowej (1742 r., ufundowane 
z ofiar imiennych). Co ciekawe
- oprócz kompletu do krużgan
ków mistrz wykonał dodatkowo 
trzy stacje końcowe (Ukrzyżo
wanie, Zdjęcie z krzyża, Złoże
nie do grobu), które zdobią 
ściany refektarza we wschod-

1. „Assunta”, przed 1749 r., rzeźba drewniana z kapliczki przydrożnej 
w Stoczku Warmińskim

nim skrzydle klasztoru. Jak na 
dzieło okazowe, demonstrujące 
kunszt artysty, o dwie za dużo. 
Dzięki temu, że nie pokryto ich, 
jak stacje w krużganku, kilkoma 
warstwami pobiaty, doskonale 
ukazują zarówno indywidualny 
styl artysty, jak i biegłość 
w technice sztukaterii. W kontr
akcie z 20 lipca 1742 r. zapisa
no, że „przedstawienia Drogi 
Krzyżowej" mają być wykonane 
„ex caemento seu gypso".

W tym samym czasie, łącz
nie przez dwie pełne dekady, 
ojcowie bernardyni czynili sta
rania o wzbogacenie maryjne
go sanktuarium i jego otocze
nia nowymi obiektami kultu. 
W wewnętrznych niszach rotun
dy ustawiono ponadnaturalnej 
wielkości drewniane figury „do
mowych" świętych: „Francisz

ka" i „Piotra z Alcantary”. Wokół 
założenia pielgrzymkowego 
wzniesiono murowane kaplicz
ki, do których zostały wykona
ne stosowne figury, wszystkie 
także drewniane: „Immaculata" 
(1742), grupa „Nawiedzenia" 
(1747, niezachowana), „Matka 
Boska z Dzieciątkiem” w typie 
„Assunty” (pozłocona w 1749 r.) 
oraz święci „Franciszek” (1752) 
i „Antoni Padewski” (1761). Na 
dziedzińcu wewnętrznym usta
wiono symetrycznie, na potęż
nych wysokich cokołach, ka
mienne figurki „Immaculaty" 
i „św. Józefa" (obie 1752, fun
dacja piekarzowej Urszuli Gra- 
eber z Dobrego Miasta), a po 
bokach głównej bramy - od 
strony zewnętrznej - figury ro
dziców Marii: Anny i Joachima 
(1753, fundacja piekarza Jana
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2. „Immaculata”, 1752 r., kamienna figura na dziedzińcu klasztoru
3.4. „Św. Dominik” (3) i „Św. Katarzyna Sieneńska” (4), 1761 r., figury drewniane z ołtarza różańcowego w kościele 
św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Ornecie
5. „Immaculata”, 1742 r., rzeźba drewniana w kapliczce wokół założenia pielgrzymkowego w Stoczku Warmińskim

(zdjęcia: 1 - Grzegorz Kumorowicz, 2-5 - Andrzej Rzempoluch)

Graebera, niezachowane). Spo
śród dzieł zachowanych in situ 
jedynie wyobrażenie św. Fran
ciszka w kapliczce wzbudza wąt
pliwości, pozostałe z całą pew
nością wyszły spod dłuta Krzysz
tofa Perwangera. Prawdziwe 
młodzieńcze oblicze Antoniego 
odsłoniła konserwacja z 2004 r.

W biografii twórczej Tyrolczy
ka z Tolkmicka pewne wątpliwo
ści i emocje wzbudzał jego do
mniemany drugi (lub jak twier
dzono - pierwszy) zawód: piwo
war. Szczęśliwie udało się - za
sługi biorę na siebie - wytłuma
czyć oponentom, że w tamtych 
czasach przynależność do 
bractwa piwowarów była w Tolk
micko i w podobnych mu mia
stach tym, czym obecnie np. za
siadanie w radzie ważnej spółki 
giełdowej. Perwanger winien byt 
i lubił warzyć piwo, członkostwo 
musiato być konsumowane. Po
tem mógł raczyć firmowym trun
kiem siebie, rodzinę, przyjaciół 
i gości, wolno mu też byto wa
rzyć piwo na sprzedaż. O wiele 
pewniejszym interesem (w sa
mym Tolkmicku warzyło w tym 
czasie około dwudziestu miesz
czan, a nie wszyscy korzystali 
z przywileju) byto jednak rzeź
bienie i modelowanie. Za jedną 
kamienną figurę z Rodowodu 
Chrystusa w Świętej Lipce brał 
100 florenów - a wszystkich fi
gur w latach 1744-1748 wykonał 
44 - za „Drogę Krzyżową” 
w Stoczku - 378 florenów, za 
rzeźby drewniane do ołtarza 
głównego u św. Mikołaja w El

blągu - 750, o 130 więcej niż 
otrzymał stolarz za zbudowanie 
czternastometrowej nastawy.

Nadmiar zleceń i uleganie nie
wyszukanym gustom niektórych 
zleceniodawców wpłynęły na ob
niżenie poziomu części prac, 
jednakże artysta się wybronił, 
a nawet rozwinął. Autorstwo do
skonałych formalnie, przepełnio
nych spokojną niebiańską rado
ścią figur świętych Dominika 
i Katarzyny Sieneńskiej z ołtarza 
różańcowego w kościele św. św. 
Jana Chrzciciela i Jana Ewange
listy w Ornecie (1761), zdradza 
charakterystyczna pogrubiona fi
zjonomia, która - ujmując rzecz 
kolokwialnie - jest dowodem 
przynależności do Perwangero- 
wej rodziny. Wolumen rzeźbiar
ski obu figur, wręcz kwintesencja 
rokoka, to w twórczości Tyrolczy
ka coś zupełnie nowego i zaska
kującego, ze wszech miar pozy
tywny skutek drugiej młodości 
artysty u boku nowo poślubionej 
Doroty. Perwanger, którego ceni
my za umiejętność stosownego 
do treści i symboliki przekazu 
kształtowania figur i kompono
wania scen, za doskonałość for
my i jakże naturalny u niego mo
numentalizm w każdej skali, 
choćby miniaturowej, demon
struje oto, że żadną „sztuką” dla 
niego, żadną trudnością, jest 
pójście za modą. A przy tym za
chowanie indywidualności.

Ową umiejętność okazał już 
znacznie wcześniej, w Stoczku. 
W odstępie kilku lat wykonał 
wspomniane już figury „Imma- 

culaty” i „Assunty”, które żadną 
miarą nie przystają do określo
nego schematu, do odbioru 
w kategorii „stylu artysty”. 
Pierwsza ma przynajmniej au
torskie analogie w Świętej Lip
ce i Tczewie, druga - gdyby nie 
rodzinne podobieństwo rysów 
twarzy - mogłaby być uznana 
za pracę innego artysty, co 
zresztą przytrafia się mniej 
uważnym badaczom rzeźby 
nowożytnej. Jest coś szczegól
nego w tej pracy Perwangera: 
aby ją docenić, trzeba odrzucić 
oszpecające skutki zniszczenia 
i niewłaściwej acz troskliwej pie
lęgnacji ze strony miejscowych 
parafian. Stoczkowska „Assun- 
ta” jest wspaniała, a przecież 
przez tyle lat nikt (oprócz mnie) 
tego nie dostrzegł, nie była na
wet wpisana do rejestru zabyt
ków! Stała sobie w kapliczce 
u wylotu drogi na Klejdyty, 
w ocienionej głębokiej wnęce, 
podczas świąt zasłaniana kolo
rowymi wstążkami. Stała i cze
kała, aż wreszcie pojawili się 
znawcy, zapoznani koneserzy 
sztuki, bez zahamowań i kom
pleksów. Byt koniec marca 2000 r„ 
granice szeroko otwarte i coraz 
słabiej strzeżone. Pożegnaliśmy 
figurę bez większej nadziei na 
spotkanie w przyszłości.

Z Warmii tradycyjnie jest jedna 
droga: na zachód. Niegdyś do 
kopalń Westfalii, po drugiej woj
nie światowej do Westfalii i Nad
renii, i do Berlina. Szczegółów 
nie poznamy nigdy, dość powie
dzieć, że niemieckie tournee się

nie udało. Zawinił impresario, 
a może zła koniunktura. Powrót 
nie byt tryumfalny, ale ze wszech 
miar szczęśliwy. Powitaliśmy fi
gurę w niewielkim gronie adora
torów, z należną czcią i prawdzi
wą radością, oszczędziwszy jej 
wystawienia na aukcji w jednym 
z renomowanych domów war
szawskich obok rozmaitych arty
stycznych przedmiotów, wśród 
których nie powinna byta się 
znaleźć. Stoczkowska Madon
na, jedna z kilku w tej miejsco
wości, ale jakże inna od pozo
stałych, tak piękna i tak prze
wrotnie potraktowana przez los. 
Teraz czekamy na jej powrót do 
Stoczka. Gdy już wróci do siebie 
i ponownie się zadomowi, wów
czas oko i dłoń konserwatora 
odsłonią przed wątpiącymi za
równo jej rangę artystyczną, jak 
też bardziej zrozumiałe, bo od
bierane zmysłowo i emocjonal
nie, naturalne piękno.

Andrzej Rzempoluch
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Drugie „Spotkanie z zabytkiem"

Już po raz drugi w Gliwicach 
odbyta się konferencja „Spo

tkanie z zabytkiem” w ramach cy
klu spotkań specjalistów związa
nych z różnymi dyscyplinami na
ukowymi, którzy prowadzą bada
nia w wybranym, zabytkowym 
obiekcie architektonicznym. Spo
tkania te mają na celu wsparcie 
działań na rzecz szeroko pojęte
go utrzymania wybranego zabyt
kowego obiektu, który nazywany 
jest Zabytkiem Roku. W minio
nym roku tytuł ten nosił kościół 
św. Jerzego w Ostropie. I właśnie 
temu zabytkowi poświęcone było 
sympozjum konferencyjne 
„Ostropa 2007”, zorganizowane 
w listopadzie 2007 r. w Gliwicach 
przez Wydział Budownictwa Poli
techniki Śląskiej, przy współ
udziale Polskiego Związku Inży
nierów i Techników Budownictwa 
- Oddział Gliwice, Stowarzysze
nia Wychowanków Politechniki 
Śląskiej - Oddział Budownictwo 
i Towarzystwo Opieki nad Zabyt
kami - Koto Gliwice.

Kościół św. Jerzego w Ostro
pie jest budowlą składającą się 
z murowanego prezbiterium 
z zakrystią, drewnianej nawy i ta
kie samej wieży. Nawa i wieża 
pochodzą z XVII w. Prezbiterium 
określone jest jako póżnogotyc- 
kie; sklepienie datowane jest na 
wiek XVIII. W 1926 r. w kościele 
wybuchł pożar, który strawił 
więźbę dachową nad nawą i pre

zbiterium. Prowizorycznie nakry
to go wówczas dachem z pokry
ciem blaszanym. Od 1926 r. ko
ściół nie pełni funkcji liturgicznej. 
W latach sześćdziesiątych wpi
sany został do rejestru zabytków 
i w latach siedemdziesiątych 
poddany kapitalnemu remonto
wi. Zaprojektowana wtedy kon
strukcja drewniana miała m.in. 
osłonić nienaruszone pożarem 
ściany drewnianej nawy; ściany 
te pokryte są osiemnastowiecz
nymi polichromiami. Projekt re
montu, poprzedzony rozległymi 
badaniami architektonicznymi, 
wykonany został zgodnie ze 
wszystkimi zasadami sztuki bu
dowlanej. Niestety, wykonawca 
w wielu miejscach odstąpił od 
przedstawionych w projekcie 
rozwiązań. Stało się to przyczyną 
niszczenia budowli. Gont pokry
wający dach jest rozszczelniony 
na tyle, że deszcz i śnieg dosta- 
ją się pod więźbę. Następnie wo
da przez strop dociera do wnę
trza. Wilgotność powietrza w na
wie w pobliżu polichromii wynosi 
około 70% (w porze suchej). 
Przeprowadzone obliczenia wy
kazały, że cala konstrukcja świą
tyni wymaga wzmocnienia. 
W złym stanie jest również wiele 
elementów jej wyposażenia.

Konferencja „Ostropa 2007” 
miała na celu przedstawienie wy
ników badań przeprowadzonych 
w ostropskim kościele i znalezie- 

1

Kościół w Ostropie

(fot. Antonina Żaba)

nie sposobu na uratowanie tego 
cennego obiektu. Ponadto na za
kończenie ogłoszono wyniki kon
kursu „Zabytek Roku 2008” - 
zwycięzcą zostało założenie fol
warczne w Cieszowej (gm. Ko
szęcin). Następne sympozjum 
zaplanowano na 26 listopada 
2008 r.

Materiały pokonferencyjne 
publikowane są w serii „Spotka
nie z zabytkiem”; pierwszy numer 
dotyczy „Zabytku Roku 2006”, tj. 
zespołu klasztornego w Bolszow- 
cach na Ukrainie.

Antonina Żaba

Księgozbiór z Braniewa

W 1626 r. wywieziony został 
przez szwedzkie wojska 
do Uppsali księgozbiór Kolegium 

Jezuickiego w Braniewie i do dziś 
stanowi jeden z cenniejszych 
zbiorów starych druków znajdu
jących się w Szwecji. Dzięki 
zgodnej współpracy międzynaro
dowej księgozbiór ten, udostęp
niony przez Szwedów polskim 
badaczom z Biblioteki Narodo
wej, został w pełni skatalogowa
ny. Wieloletnie badania nad księ
gozbiorem i będący ich owocem 
trzytomowy Katalog księgozbioru 
Kolegium Jezuitów w Braniewie 
zachowany w Bibliotece Uniwer
syteckiej w Uppsali zaprezento
wane zostały na konferencji 29 
stycznia br. w Pałacu Rzeczypo
spolitej, siedzibie zbiorów spe
cjalnych Biblioteki Narodowej 

w Warszawie; konferencji towa
rzyszyła jednodniowa wystawa 
poświęcona księgozbiorowi bra
niewskiemu.

Jezuickie kolegium w Branie
wie było na przełomie XVI i XVII w. 
niezwykle żywym katolickim 
ośrodkiem akademickim. Szcze
gólnie popularne stało się wśród 
młodych Szwedów, którzy spod 
panowania protestanckich wład
ców uciekali na studia do Polski. 
Kierowały nimi względy religijne, 
ale również brak podobnej rangi 
uczelni w ich kraju. Walczący 
z Polską i katolikami król Gustaw 
Adolf, nie mogąc tolerować takiej 
sytuacji, wprowadził za studiowa
nie w Braniewie karę śmierci! Gdy 
okazało się, że i to nie pomaga, 
król zdecydował się na krok osta
teczny. Podczas wyprawy wojen

nej w 1626 r. oddział armii Gusta
wa Adolfa zdobył Braniewo, a bi
bliotekę kolegium jezuickiego za
pakował w beczki, wystał statkami 
do Szwecji i podarował uniwersy
tetowi w Uppsali.

Po blisko czterech wiekach 
od rabunku, dzięki bezpreceden
sowej polsko-szwedzkiej współ
pracy Biblioteki Narodowej i Bi
blioteki Uniwersyteckiej w Up
psali, nasi badacze mają pełen 
dostęp do tego unikatowego 
księgozbioru, obejmującego 58 
rękopisów, 336 inkunabułów 
oraz 2255 książek drukowanych, 
pochodzących z XVI i pierwszej 
ćwierci XVII w. Po kilkunastolet
niej, wspólnej pracy, księgozbiór 
braniewski jest w pełni skatalo
gowany, co wreszcie pozwala na 
jego naukowe opracowanie.

Droga Redakcjo,

Z satysfakcją i zadowole
niem przeczytałem artykuł 

p. Jerzego Samusika w nr. 1,
2008 pt. „Wart Pac palaca...". Hi
storia tego pałacu jest ml znana 
z przyczyn, o których poniżej.

Bytem w Dowspudzie dwukrot
nie, robiąc spływ kajakami rzeką 
Rospudą (dziś zna tę rzekę prawie 
cala Polska z racji dyskusji o ob
wodnicy Augustowa) w latach 
1960-1967. Za drugim razem by
łem razem z moimi synami liceali
stami. Kajaki zostawiliśmy na brze
gu, a my poszliśmy obejrzeć ruiny 
pałacu Paca. Nasuwa się pytanie 
dlaczego akurat tam? Otóż przez 
Matkę Henriettę jestem prawnu
kiem Henryka Marconiego, który 
zaproszony przez gen. Paca przy
był do Dowspudy budować pałac, 
rozpoczęty przez Piotra Bosio. Przy
jechał budować nad Rospudą, 
a pozostał w Polsce do końca ży
cia. Założy! rodzinę, budował ko
ścioły, pałace, dwory, budynki ad
ministracyjne, ratusze, wiele innych 
ciekawych rzeczy, dla przykładu 
fontannę i wodozbiór w Ogrodzie 
Saskim w Warszawie oraz, co też 
ciekawe, więzienia, m.in. w Płocku. 
Ożenił się z Margaret Heiton, córką 
Johna Heitona, który zaprojektował 
park pałacowy w Dowspudzie 
(o czym autor pisze w artykule).

I oto moja uwaga dla autora: 
John Heiton nie był Anglikiem tylko 
Szkotem, jednym z wielu, którzy wy
emigrowali do Polski w XIX i XX w. 
Ciekawe informacje o emigracji 
Szkotów do Polski można znaleźć 
w książce pt. „Agents of Change - 
Scots in Poland 1800-1918", której 
autorem jest p. Mona K. McLeod, 
a wydawcą w 2000 r. wydawnictwo 
TUCKWELL PRESS. W książce tej 
jest m.in. rozdział poświęcony wkła
dowi szkockich ogrodników w bu
dowę parków w Polsce. Tam też 
zamieszczona jest fotografia alei 
prowadzącej do pałacu w Dowspu
dzie, zrobiona z podportal u w 1995 r. 
(s. 76), a na s. 75 zamieszczona 
jest litografia (ta, którą zamieścił p. 
Samusik). Tym razem błąd jest 
w szkockiej książce, ponieważ au
torka pod litografią stwierdza, że 
pałac budowali włoscy architekci: 
Karol i Henryk Marconi, co jest 
oczywistym błędem, ponieważ Ka
rol byt synem Henryka. Autorka pi
sze o Margarecie, że wyszła za mąż 
za Karola, który urodził się w 1826 r. 
jako jej syn z Henrykiem. Błędy mo
gą zdarzyć się każdemu autorowi.

Cieszy mnie, że przy okazji opisu 
zabytku i prowadzonych prac kon
serwatorskich autor dodaje cieka
we informacje historyczne związa
ne z budowlą i ludźmi, którzy je 
tworzyli.

Listy • Listy • Listy • Listy • L

Henryk Komorowski
Warszawa
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Z REDAKCYJNEGO OKNA
W warszawskich Łazienkach Królewskich 
w czasie tegorocznej zimy czynne byty 
dwie wystawy zorganizowane w Ermita
żu, siedzibie Towarzystwa Opieki nad 
Zabytkami:

■ W dniach od 17 grudnia 2007 do 31 
stycznia 2008 r. wystawa „Cerkiew w doli
nie Lopienki - zniszczenie, odbudowa, sa
crum" (autorstwa Agnieszki Bernackiej 
i Zbigniewa Kaszuby) ukazała historię i od
budowę oraz dzień współczesny cerkwi 
bieszczadzkiej w Łopience. Ten cenny za
bytek został uratowany dzięki nieustępli
wej, długiej walce o jego odbudowę i włą
czenie do współczesnego życia, prowa
dzonej przez wielu wspaniałych ludzi, 
a przede wszystkim przez Zbigniewa Ka- 
szubę z Warszawy, który przez 20 lat wal
czył o cerkiewkę, o jej drugie życie. Orga
nizatorem wystawy było Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami,

■ Druga wystawa w Ermitażu, czynna 
w dniach od 4 do 29 lutego br., nosiła tytuł 
„1 architekt, 1 fotograf - twórczość Jana 
Koszczyc-Witkiewicza w fotografii Jerzego 
Szandomirskiego". Zaprezentowano na 
niej niewielki fragment ogromnego dorob
ku fotografa-dokumentalisty, Jerzego 
Szandomirskiego, który po zakończeniu 
pracy zawodowej w PKZ zajął się doku
mentacją fotograficzną architektury Jana 
Witkiewicza Koszczyca; w tym roku przy
pada 50. rocznica śmierci tego architekta. 
Na wystawie, na 22 planszach pokazano 
zdjęcia najwybitniejszych jego prac.
Organizatorami wystawy, oprócz TOnZ-u, 
było Muzeum Łazienki Królewskie oraz 
Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji 
Zabytków.

■ Na nowe ekspozycje zaprasza Mu
zeum Wychodźstwa Polskiego im. I. J. 
Paderewskiego. W podróż fotograficzną 
zabiera nas wystawa „Rzeczypospolita 
Rafajtowska, na szlaku II Brygady Legio
nów Polskich". Jest to zapis fotograficz
ny wędrówek Jana Tadeusza Skłodow
skiego po dawnych kresach - ziemi ha
lickiej, Pokuciu, Podolu, Wołyniu. Foto
grafie pokazują ślady polskiej historii - 
1914-1915 r. na terenach wschodniogali- 
cyjskich Karpat.
Od końca marca gości też w salach Mu
zeum Wychodźstwa Polskiego wystawa 
„Andrzej Bobkowski - Chuligan wolno
ści". Ten przyjaciel Jerzego Giedroycia był 
niezmiernie trafnym obserwatorem swo
ich czasów. Rozmyślania zawarte w Szki
cach piórkiem nie tracą na aktualności.

KLUB PRENUMERATORÓW 
„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI"
Korzyści wynikające z prenumeraty naszego 

miesięcznika są oczywiste:

• wygoda • pewne i nieprzerwane dostawy ulubionego czasopisma 
• dla szkół i bibliotek gratisowe roczniki 2004, 2005 lub 2006 

„SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI".
• dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi z redakcją wydawnictwami i muzeami 

każdego miesiąca będziemy przekazywać pięciu losowo wybranym Prenumeratorom, 
którzy zamówią

„SPOTKANIA Z ZABYTKAMI” bezpośrednio w wydawnictwie 
(zob. informację niżej) książki oraz płyty CD o tematyce związanej 

z profilem naszego czasopisma.

W tym miesiącu nagrody otrzymują:

/ Małgorzata Zengteler z Gdańska - Burzliwe dzieje Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza wg 
Profesora Karola Estreichera jr, książka, CD i DVD, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, Kraków 2007

Z Ewa Wieczorek z Katowic - Anna Czobodzińska-Przybystawska, Halina Kostka-Chybowska, 
Na marginesie twórczości literackiej. Malarskie pasje Józefa Ignacego Kraszewskiego, katalog 
wystawy, wyd. Muzeum J.l. Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 2007

/ Paweł Janicki z Poznania - Stare miasteczka w nowych czasach. Ochrona zespołów 
staromiejskich a turystyka masowa. Kazimierz - miasto zagrożone, Biblioteka Towarzystwa 
Opieki nad Zabytkami, Warszawa 2007

/ Marcin Białas z Piaseczna - Edward Norman, Dom Boga. Historia architektury sakralnej, wyd. 
Arkady 2007

/ Muzeum Regionalne w Pułtusku - Aleksandra Sulikowska-Gąska, Spory o ikony na Rusi w XV 
i XVI w., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007

PRENUMERATA

prowadzona jest przez:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 00-459 Warszawa, 
ul. Myśliwiecka 1 A, BPH SA Warszawa nr 02 1060 
0076 0000 4210 2000 2418. Wpłat prosimy dokonywać na 
blankietach przekazów pocztowych i bankowych. Prenume
ratę można rozpocząć w dowolnym miesiącu; cena numeru 
6 zł za 1 egz., cena prenumeraty opłaconej na cały 2008 r. - 
72 zł. Prenumerata zagraniczna jest o 150% droższa. Archi
walne numery z lat 2001-2005 w cenie 1,50 zł za 1 egz. 
dostępne są w siedzibie wydawcy. Wszelkie informa
cje można uzyskać pod nr. tel. 0-22 629-62-26 (e-mail: 
zabytki@zabytki-tonz.pl).
Pocztę Polską - przedpłaty przyjmowane są we wszystkich 
urzędach pocztowych oraz przez listonoszy od mieszkań
ców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędów 
pocztowych jest utrudniony. Urzędy pocztowe właściwe dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora oraz listo
nosze przyjmują przedpłaty w terminach: do 30 listopada 
na okres od 1 stycznia następnego roku, do końca lutego 
na okres od 1 kwietnia, do 31 maja na okres od 1 lipca, 
do 31 sierpnia na okres od 1 października.

Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamiesz
kania prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, 
lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat 
podanych wyżej.

Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania 
dodatkowych opłat, bez obowiązku wypełniania blankie
tów wpłat. Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane 
do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby. 
Prenumeratę można zamawiać również za pośrednictwem 
stron internetowych (www.poczta, lublin.pl/gazety).

Ruch S.A. - zamówienia na prenumeratę na III kwartał 2008 r. 
przyjmowane są do 5 czerwca br.

UWAGA: egzemplarze „Spotkań z Zabytkami” można na
bywać w Warszawie m.in. w Księgarni Naukowej im. Bole
sława Prusa (ul. Krakowskie Przedmieście 7), „Księgarni 
Zamkowej” (Plac Zamkowy 4), Centrum Taniej Książki 
(Hala Kopińska, ul. Grzymały-Sokołowskiego 2), w Towa
rzystwie Opieki nad Zabytkami (ul. Myśliwiecka 1 A), 
w kioskach muzealnych oraz kioskach Ruchu na terenie ca
łego kraju.



1. Typowa chata 
kurpiowska

2. Spichlerz
z Kadzidła (1915 r.)

3. Wiatrak ze wsi
Plewki (1920 r.)

4. Kierat ze Zdrędiska 
(XIX w.)

5. Drewniane
ule i barcie

(zdjęcia: Anna
Amanowicz)

Kurpiowski skansen

T
o jedno z najstarszych muzeów budow
nictwa ludowego w Polsce, ulokowane na 
malowniczym Wzgórzu Ziemowita w Nowo
grodzie, na wprost ujścia Pisy do Narwi, za

łożone zostało 19 czerwca 1927 r.; liczyło 
wówczas około 3000 eksponatów - więk
szość z prywatnych zasobów Adama Chętni- 
ka. Podczas drugiej wojny światowej zostało 
zniszczone, od 1956 r. odbudowywane. 
Obecnie na powierzchni 3,5 ha rozlokowa
nych jest kilkanaście zabytkowych budyn
ków, przeniesionych z chłopskich zagród 
z terenu Kurpiów: chaty z ozdobnymi szczy
tami, śparogami, nadokiennikami, budynki 
gospodarcze, m.in. młyn, olejarnia, spichle
rze z podcieniami, oraz kilkadziesiąt obiek
tów tzw. malej architektury: bramki, ploty, ka
pliczki. Całość naprawdę imponująca.


