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NA OKŁADCE: Scena z nadwiślań
skiego „perskiego Jarmarku" w 
Warszawie. Ta forma handlu m.ln. 
zabytkami - przypominająca bli
skowschodnie bazary - od dawna 
budzi liczne kontrowersje. Inne 
sceny z jarmarku na stronie IV o- 
ktadkl.

(fot. L.Kowalski)
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SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
KWARTALNIK POPULARNONAUKOWY

W

Od redakcji
Miał to być numer z kilkoma zaledwie artykułami o 
zabytkach Warszawy, a tymczasem zapełnił się nimi 
prawie w całości. Może to świadczyć, że temat war
szawskich zabytków - mimo że wiele czasopism zaj
muje się tematyką warszawską - jest wciąż bardzo 
aktualny i - niestety - wciąż nabrzmiały. Oczywiście 
nie wyczerpaliśmy tu wszystkich problemów warsza
wskich zabytków i będziemy do nich powracać w na
stępnych numerach.
Z zabytkami w naszym kraju dzieje się coraz gorzej. 
Nikt np. jeszcze nie podjął decyzji - jak to sugerowa
liśmy w zeszycie 8-1982 (s. 9) - chociaż prowizorycz
nego zabezpieczenia przed dalszą dewastacją tych 
obiektów, którym grozi całkowite unicestwienie. Trze
ba bowiem zrobić wszystko, żeby doczekały lepszych 
czasów, kiedy stać nas będzie na ich całkowite odno
wienie. PODTRZYMUJEMY TEN WNIOSEK W FORMIE 
APELU DO SEJMOWEJ KOMISJI KULTURY, DO MINI
STRA KULTURY I SZTUKI, DO NARODOWEJ RADY 
KULTURY. Uważamy, że nie musimy przekonywać 
tych organów o znaczeniu zabytków dla narodowej 
tożsamości i ich wartościach ekonomicznych, zainte
resowanych zaś odsyłamy do wspomnianego zeszytu 
8 „Spotkań z zabytkami”, szczególnie do jego pier
wszych stronic, na których omówiliśmy dotychczaso
we raporty o stanie zabytków w Polsce. Dodajmy tyl
ko, że taki właśnie powinien być obecnie kierunek 
ochrony zabytków w naszym kraju -nie wielkie inwe
stycje konserwatorskie, lecz drobne naprawy, wzmoc
nienia i ścisłe nadzorowanie obiektów.



Lech Krzyżanowski

Konserwacja i ochrona 
zabytków Warszawy
Z Warszawą przeciętny Polak łączy wiele skojarzeń. Bez większego 
ryzyka można założyć, że na pierwszym miejscu każdy wymieni: „sto
lica” i „rekonstrukcja Starego Miasta”. Mija właśnie trzydzieści lat od 
pamiętnej uroczystości oddania mieszkańcom Warszawy Rynku Sta
rego Miasta (22 lipca 1953 r.) oraz sąsiednich ulic, z funkcjonującymi 
sklepami, zakładami gastronomicznymi, pocztą, apteką itp.

Wypada podkreś
lić, że rekonstruk
cja i odbudowa 
Traktu Królewskie
go (zwanego wów
czas Staromiej
skim) była zada

niem wykraczającym daleko poza re
jon Starego i Nowego Miasta, bo obję
ła zabudowę Krakowskiego Przed
mieścia, Nowego Światu, Placu 
Trzech Krzyży i Alei Ujazdowskich po 
Belweder. A przecież jest to tylko 
część, choć najbardziej spektakular
na, powojennych działań konserwa
torskich w Warszawie. Nie chcę nużyć 
Czytelników wyliczaniem, istnieje 
przecież całkiem pokaźna literatura 
tego przedmiotu. Trzeba jednak 
wspomnieć o odbudowie ul. Miodo
wej, konserwacji zespołu Łazienek 
Królewskich czy kompleksu pałaco
wego w Wilanowie - by wymienić cho
ciażby bardziej znane.
Decyzja powołania Biura Odbudowy 
Stolicy zapadła 20 stycznia 1945 r., a w 
grupie organizatorów znaleźli się prof. 
Piotr Biegański i prof. Jan Zachwato
wicz - pierwszy kierownik Wydziału 
Architektury BOS. Wydział ten, na któ
rego czele wkrótce stanął prof. Piotr 
Biegański, stał się z dniem 1 stycznia 
1947 r. Urzędem Konserwatorskim 
m.st. Warszawy. W jego pracowniach 
powstawały koncepcje urbanistyczne 
dla stref historycznych, projekty archi
tektoniczne, prowadzono studia i ba
dania naukowe.
W 1946 r. opublikowany został histo
ryczny artykuł Jana Zachwatowicza 
Program i zasady konserwacji zabyt
ków, formułujący tezę i uzasadniający 
odbudowę oraz konieczność rekon
strukcji zburzonych zabytków Warsza
wy. Jak wspomina Profesor, było to w 
gruncie rzeczy rozwinięcie decyzji, 
które zapadły juz w 1945 r. W artykule 
znajdujemy m.in. te słowa: „Z preme
dytacją wydarto nam całe stronice na

szej historii, pisane kamiennymi zgło
skami architektury. Nie możemy się na 
to zgodzić. Poczucie odpowiedzial
ności wobec przyszłych pokoleń do
maga się odbudowy tego, co nam 
zniszczono, odbudowy pełnej, świa
domej tragizmu popełnianego fałszu 
konserwatorskiego".
Dramatyzm stów konserwatora służą
cego dotąd utrwalaniu autentycznej 
materii zabytków łączył się z głębokim 
przekonaniem o słuszności i koniecz
ności takiego działania. Nie było wów
czas innego, logicznego rozwiązania. I 
było to nie tylko przekonanie ówczes
nego Generalnego Konserwatora Za
bytków, lecz również społeczeństwa 
oraz władz politycznych i administra
cyjnych. Jedynie w ten sposób można 
wytłumaczyć fenomen tak wielkiej, nie 
mającej w świecie analogii,skali doko
nań.
Nie brakło w tym czasie wątpliwości i 
dyskusji, które ustawały, gdy ideę 
przekształcano w czyn. Wypowiedzi 
wybitnych konserwatorów i teorety
ków konserwacji takich, jak Roberto 
Pane czy Walter Frodl, wyraziły pozy
tywny osąd opinii międzynarodowej. 
Dnia 2 września 1980 r. Stare Miasto 
zostało wpisane, jednocześnie z his
torycznym centrum Rzymu, na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego UNESCO. Decyzja ta 
świadczy o uznaniu wybitnego wkładu 
polskich konserwatorów w utrwalanie 
dorobku ludzkości. Trzeba przy tym 
podkreślić, że był to akt sankcjonujący 
warszawskie dokonanie, a nie akcep
tacja zasady rekonstrukcji dzieł archi
tektury historycznej. Nadal bowiem re
konstrukcja, jak m.in. głosi Karta We
necka z 1962 r. - dekalog współczes
nych konserwatorów, pozostaje poza 
sferą działań konserwatorskich.
Po tym długim, lecz nieodzownym zre- 
kapitulowaniu problemów związanych 
z odbudową i rekonstrukcją zabytków 
Warszawy, należy zwrócić uwagę na 

metody pracy i uzyskane rezultaty. 
Przede wszystkim już w 1945 r. podję
to rozległe działania nad zabezpiecze
niem zachowanych reliktów, remonta
mi mniej uszkodzonych budynków. W 
1946 r. wszystkie historyczne relikty 
dawnej Warszawy opatrzono tablicami 
informującymi o ich zabytkowym cha
rakterze. Rozpoczęto również szeroko 
zakrojone prace badawcze, studialne i 
inwentaryzacyjne. Pogłębionym stu
diom nad ikonografią (sztychy, obrazy, 
fotografie, rysunki) towarzyszyły bada
nia zachowanych reliktów, prace ar
cheologiczne, studia poszczególnych 
kamienic, pałaców, kwartałów i dziel
nic.

Zanim rozpoczęto na szeroką skalę 
prace na Starówce, oddano do użytku 
trasę W-Z (1947 r.). W ten sposób 
zrealizowano jeden z podstawowych 
postulatów współczesnych prac rewa
loryzacyjnych w zespołach staromiej
skich - odsunięto ruch tranzytowy 
poza obręb zabudowy historycznej. 

Także sama odbudowa stanowiła w 
praktyce, po raz pierwszy na świecie 
w takiej skali, pełne dzieło rewaloryza
cji zespołu urbanistycznego. Uszano
wano bowiem historyczny plan dziel
nic, utrwalono wszystkie autentyczne 
fragmenty murów, a w wyremontowa
nych bądź zrekonstruowanych budyn
kach zapewniono mieszkańcom no
woczesny standard. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, że warszawskie Stare 
Miasto odbudowywano jako typową 
dzielnicę mieszkaniową, ze wszystki
mi koniecznymi usługami i funkcjami 
towarzyszącymi. Inwestorem przed
sięwzięcia była Dyrekcja Budowy O- 
siedli Robotniczych; było to zatem za
danie komunalne.

Praca ówczesnych przedsiębiorstw 
budowlanych opierała się jeszcze na 
tradycyjnej technologii i murarz z 
MDM-u czy Muranowa z powodze
niem mógł pracować na Starym Mieś
cie. By jednak zapewnić dobór kadr o 
najwyższych kwalifikacjach, już w la
tach czterdziestych rzemieślnicy o- 
trzymywali specjalny dodatek (20- 
25%). Stosowany zaś był system 
dniówkowy i - jak wspomina Józef 
Vogtman, jeden z głównych realizato
rów odbudowy - współzawodnictwo 
jakościowe. Stworzono w ten sposób 
spójny z celami system ekonomiczny 
pobudzający do dobrej pracy, sku
tecznie wspomagany entuzjazmem 
brygad i... stałym podnoszeniem ich 
wiedzy. Kursy dla majstrów, murarzy i 
innych rzemieślników były zjawiskiem 
normalnym. Wśród wykładowców nie 
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brakowało i prof. J. Zachwatowicza, 
Generalnego Konserwatora Zabyt
ków.
A przecież lata 1950-1956- kiedy rea
lizowano odbudowę Starego i Nowe
go Miasta - to również okres remontu 
i odbudowy dziesiątków pałaców i do
mów całego Traktu Królewskiego, 
między innymi prowadzono w tym 
czasie odbudowę i pełne wyposaże
nie Pałacu na Wodzie w Łazienkach i 
pałacu Krasińskich. Działania BOS-u 
już od 1947 r. walnie wsparła w dzie
dzinie zabytków sakralnych Rada Pry
masowska Odbudowy Kościołów 
Warszawy, od 1948 r. kierowana przez 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
Wśród wybitnych prac konserwator
skich wymienić trzeba kompleksowe 
działania w pałacu Wilanowskim 
(1955-1965). Objęły one skompliko
wane prace budowlane, badania 
warstw malarskich (dokonano isto
tnych odkryć) oraz pełną konserwację 
wystroju wnętrz, a następnie prace w 
budynkach towarzyszących i parku; w 
praktyce trwają one bez przerwy. Prze
suwano wreszcie całe budynki: rogat
kę mokotowską w 1961 r„ kościół kar
melitów w al. Świerczewskiego w 1962 
r„ zaś pałac Lubomirskich przesunięto 
i obrócono w 1970 r.
Zabliźnianie ran wojennych trwało dłu
go. I chociaż w latach pięćdziesiątych 
wielkie działania konserwatorskie u- 
legły zmniejszeniu, to jeszcze w poło
wie tego dziesięciolecia kończono od
budowę zespołu pałaców na placu 
Dzierżyńskiego, a Teatr Wielki oddano 
do użytku w 1965 r.
Potrzeby modernizacji układu komuni
kacyjnego w stale rozwijającym się 
mieście zaczynały 'grozić zabudowie 
powstałej w XIX .w., nie docenianej 
jeszcze w latach- sześćdziesiątych. 
Jednak już w końcu tych lat Konser
wator Zabytków m.st. Warszawy roz
począł ich obronę, wpisując czołowe 
obiekty do rejestru zabytków. Rozpo
częły się uciążliwe boje o utrzymanie 
bądź prawidłowe remontowanie bu
dynków z końca wieku XIX. Terenem 
takich działań stał się hotel „Polonia" 
(Al. Jerozolimskie 49) czy kamienica 
przy ul. Zielnej 49 (z 1880 r.); przezna
czona do rozbiórki, dzięki interwencji 
konserwatorskiej i środkom finanso
wym Ministerstwa Kultury i Sztuki - 
została uratowana.
Innym charakterystycznym punktem 
zapalnym stał się Dom Braci Jabłko- 
wskich przy ul. Brackiej 25 (1913— 
1914), który miał być zburzony, aby o 
kilkadziesiąt metrów poszerzyć trakt 

komunikacyjny wiodący do... nikąd. 
Przykładów zwycięstw, a także pora
żek przytoczyć można niemało.

Lata siedemdziesiąte, przy postępują
cym zaniedbaniu większości budyn
ków z XIX i początku XX w., eksploato
wanych ponad miarę (były to jedyne 
po wojnie, kubatury mieszkaniowe na
dające się do użytkowania przy sto
sunkowo małych remontach), zazna
czyły się wzrostem zainteresowania 
mieszkańców Warszawy sprawami za
bytków. Ważną rolę odegrała prasa i 
inne środki przekazu, wzmogły działal
ność stwarzyszenia twórcze i organi
zacje społeczne. Towarzyszyły im licz
ne publikacje (m.in. seria „Zabytki 
Warszawy"). Urząd Konserwatorski 
wydał kompletne listy budynków obję
tych opieką konserwatorską. Możliwe 
stało się nie tylko wpisanie do rejestru 
zabytków architektury z przełomu XIX i 
XX w., lecz także spółdzielczych o- 
siedli okresu międzywojennego. Ewe
nementem stało się wpisanie do reje
stru, na wniosek Towarzystwa Przyja
ciół Warszawy (Oddział Saska Kępa), 
rejonu Saskiej Kępy. Podjęto także 
działania na Żoliborzu, hamując ten
dencje dzielenia zabytkowych parce
li dawnego miasta-ogrodu i wznosze
nia nadmiernie zagęszczających ten 
rejon nowych willi. Do historii przeszły 
walki komitetu mieszkańców ul. Wie
niawskiego z bezsensownym planem 
parcelacji ogrodów i budowy kolejne
go osiedla prominenckiego. Dzisiej
szy stan, w większości pięknie wyre
montowanej zabudowy ul. Wienia
wskiego, jest przykładem możliwości 
działań społecznych.
W połowie lat siedemdziesiątych po
wstała najcenniejsza w stolicy, a chyba 
i w kraju, inicjatywa społeczna - Spo
łeczny Komitet Opieki nad Starymi Po
wązkami. Jego prezes - red. Jerzy 
Waldorff dał przykład przekuwania 
niemożności w działanie. Setki pomni
ków tego panteonu narodowego za
wdzięczają działaniom Komitetu dal
sze trwanie i dobry dziś stan zachowa
nia. Zaduszkowe publiczne kwesty, w 
których brali udział aktorzy warszaws
cy, wpływały nie tylko na gromadzenie 
znacznych środków na działania kon
serwatorskie, lecz w nie mniejszej 
mierze szerzyły ideę ratowania cmen
tarza, powiększały grono przyjaciół za
bytków.

Charakteryzując obecny stan warsza
wskich zabytków i ich perspektywy, 
trzeba podkreślić kilka znamiennych 
cech. Stołeczne zabytki znajdują się 
na międzynarodowym szlaku tury

stycznym i czy chcemy, czy nie - sta
nowią wizytówkę polskiego podejścia 
do zagadnień ochrony dóbr kultury. Z 
tego też względu Stare Miasto, remon
towane w latach 1973-1974, oczekuje 
obecnie na analogiczne działania, po
dobnie jak wiele budynków Traktu 
Królewskiego. Większość reprezenta
cyjnych budowli w wyniku rzetelnie 
zrealizowanych powojennych odbu
dów lub remontów generalnych pre
zentuje zadowalający stan techniczny, 
poza elementami wystroju elewacji. 
Skala potrzeb w tej dziedzinie jest bar
dzo duża, a prace - nawet przy dużej 
koncentracji - będą trwały latami. 
Największe jednak zagrożenie wystę
puje w rejonach zabudowy z okresu 
od ok. 1850 do 1914 r. Kilka tysięcy 
dużych kamienic i mniejszych domów 
zbliża się do śmierci technicznej. I nie 
pomogą tu żadne wpisywania na listy 
zabytków znajdujących się pod ochro
ną czy też do rejestru. Także działania 
społeczne, poza interwencjami u 
władz, nie mogą niczego rozwiązać. 
Skala zagadnienia jest tak poważna, 
że poważne muszą być działania. A 
chodzi o kilkadziesiąt tysięcy osób ży- 
jących przeważnie w mieszkaniach o 
standardach znacznie ustępujących 
przeciętnym (na ogół nadmierne za
gęszczenie, prymitywne i mało spraw
ne instalacje, stropy najczęściej drew
niane). Nie jest to sytuacja nie znana 
władzom miasta. Od wielu lat gotowe 
są programy rewaloryzacji centrum 
Pragi, rejonu ul. Lwowskiej, kwartałów 
koło hotelu „Polonia” itd. Skala zada
nia - biorąc pod uwagę współczesne 
uwarunkowania i możliwości technicz
ne oraz konieczność zapewnienia 
znacznej liczby lokali rotacyjnych dla 
tysięcy osób opuszczających swe 
mieszkania na czas remontu - znacz
nie przewyższa skalę zadań powojen
nych na Starym Mieście. Nie można 
jednak unikać rozwiązania tego pro
blemu, bo społeczne sprzeczności 
narastają w postępie geometrycznym. 
Nie można też nie dostrzec, że chodzi 
o poważne kubatury autentycznych, 
zabytkowych domów, które są dzieła
mi pokoleń znanych architektów, a 
niejednokrotnie - ich ostatnimi dzieła
mi istniejącymi. Z tym nabrzmiałym 
problemem społeczność Warszawy 
wchodzi w drugie trzydziestolecie od
budowy Starego Miasta.

Lech Krzyżanowski 

Przy artykułach związanych z Warszawą za
mieszczamy rysunek pieczęci m. Starej War
szawy z 1459 r. (ropr. Z.Dubiel).
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Tadeusz Polak

W PKZ o warszawskich zabytkach
Użytkownicy i wła
ściciele obiektów 
zabytkowych War
szawy każdego 
roku stają przed 
problemem 
komu powierzyć 

prace budowlano-konserwatorskie 
przy tych obiektach? Ich przyjęcia od
mawiają miejskie przedsiębiorstwa re
montowo-budowlane, PP Pracownie 
Konserwacji Zabytków, niełatwo także 
pozyskać rzemieślników - wszyscy 
tłumaczą się brakiem możliwości wy
konawczych. Potrzeby natomiast ros
ną z roku na rok, bowiem stan tech
niczny dużej liczby zabytkowych bu
dynków wkroczył w dramatyczną fazę 
przyspieszonej dewastacji, spowodo
wanej brakiem remontów, przede 
wszystkim brakiem bieżącej opieki i 
konserwacji.
W „kolejce” (gdyby ona chociaż ist
niała!) znalazły się nieliczne obiekty 
zabytkowej architektury, które prze
trwały wojnę, oraz budowle zabytkowe 
w okresie powojennym pieczołowicie 
odbudowane lub zrekonstruowane. O- 
becnie ich los jest jednakowy - w wy
niku niewłaściwego użytkowania,- bra
ku bieżącej opieki, braku niezbęd
nych, okresowych remontów i prac 
konserwatorskich następuje ich de
wastacja, tym bardziej tragiczna, że 
dotyczy tego nikłego w gruncie rzeczy 
procentu kubatury użytkowej dzisiej
szej Warszawy, który szczęśliwie oca
lał z totalnego zniszczenia.
Znany jest np. problem braku wyko
nawcy remontu hotelu „Bristol". Od 
kilku lat stoi on pusty, straszy bezna
dziejnością i upokarza wielką niemoż
nością. A ile obiektów zabytkowych 
będących w podobnym stanie tech
nicznym jest nadal użytkowanych? 
Tylko ich służby techniczne, użytkow
nicy i mieszkańcy wiedzą, jak wiele 
kłopotów sprawiają wciąż psujące się 
instalacje, cieknące dachy, wilgoć, 
zdewastowane halle i klatki schodo
we, odpadające tynki elewacji. Takich 
obiektów i zespołów jest coraz więcej 
- wystarczy wymienić kompleks zabu
dowań Uniwersytetu Warszawskiego, 
pałace: Staszica, Prymasowski, Rze
czypospolitej, Pod Blachą, częściowo 
ocalałą zabudowę śródmieścia z XIX i 

początków XX w., starą Pragę a także 
most Poniatowskiego, Cytadelę, zaś w 
pobliżu Warszawy np. zespół pałaco
wy w Jabłonnie, itd. itd. Kto to wszy
stko ochroni, kiedy zabezpieczy? A co 
z warszawskim Starym Miastem, które 
wymaga zarówno generalnego re
montu, jak i nieustannej bieżącej opie
ki?
W styczniu 1982 r. Konserwator Zabyt
ków Warszawy wystąpił do Prezyden
ta miasta z wnioskiem, aby jedno z ist
niejących przedsiębiorstw remonto
wo-budowlanych skierować wyłącznie 
do prac w obiektach zabytkowych (z 
podobnym postulatem wystąpił jego 
poprzednik w 1974 r.). W uzasadnieniu 
podał, że tylko około 50% potrzeb w 
tym zakresie zostaje zaspokojonych 
przez przedsiębiorstwa pracujące w 
Warszawie. Podał równocześnie, że u- 
dział w tych pracach specjalistyczne
go przedsiębiorstwa państwowego 
Pracownie Konserwacji Zabytków wy
nosi 15%. Wniosek został przekazany 
przez Prezydenta do rozważenia przez 
odpowiednie komórki i instytucje 
miejskie. Po wielu naradach i konsul
tacjach, w których uczestniczyli rów
nież przedstawiciele PKZ, zostały o- 
pracowane kolejne wnioski, które tak
że przedstawiono Prezydentowi mia
sta oraz Ministrowi Kultury i Sztuki. 
Czytamy w nich o braku możliwości 
wydzielenia jednego z przedsię
biorstw remontowo-budowlanych wy
łącznie dla prac w obiektach zabytko
wych, bowiem istniejące przedsię
biorstwa nie tylko nie mogą obecnie 
zapewnić odpowiedniej skali remon
tów w tych obiektach, ale przede 
wszystkim nie mogą podołać norma
lnym potrzebom remontowym War
szawy. Jedynym wyjściem może być 
więc utworzenie nowego, specjali
stycznego przedsiębiorstwa wyłącznie 
dla tych celów.
Warszawski Oddział PKZ zmaga się 
już z takim ogromem zadań wykonaw
czych, że dalszy jego rozwój jest nie
możliwy i byłby szkodliwy dla jakości 
prowadzonych prac. Obecnie prowa
dzi on prace budowlano-konserwator
skie w kilkudziesięciu zabytkowych o- 
biektach. Uważa się jednak, że PKZ 
mogą podjąć się organizacji drugiego 
oddziału wyłącznie dla potrzeb War

szawy. Rozmowy w tej sprawie zostały 
rozpoczęte.
Dla przedstawienia obrazu sytuacji 
należy dodać, że czynione próby 
zwiększenia możliwości wykonaw
czych przez same PKZ na terenie War
szawy, jak dotychczas, spełzły na ni
czym. Zamiarem bowiem było, aby 
specjalnie powołane w ramach PKZ 
Kierownictwo Odbudowy Zamku Kró
lewskiego, po zakończeniu robót przy 
odbudowie, skierować do prac przy o- 
biektach architektury monumentalnej 
Warszawy. Usilne starania PKZ o uzy
skanie tzw. limitów inwestycyjnych na 
budowę zaplecza technicznego, 
materialnego i konserwatorskiego, na 
siedzibę oddziału - nie dały rezulta
tu.
Reforma gospodarcza wprowadza 
nowe struktury. Jeżeli istniejące w 
Warszawie przedsiębiorstwa nie są w 
stanie podołać potrzebom, to tzw. or
gan założycielski, czyli władze miasta i 
ministerstwo, winien udzielać nie
zbędnej pomocy istniejącym lub po
woływać nowe. Nie zwalnia to jednak 
władz od odpowiedzialności za stan 
substancji architektonicznej. Tymcza
sem jeszcze dzisiaj pokutuje przeko
nanie tak wśród władz, jak i społe
czeństwa, że za stan obiektów, nie tyl
ko zresztą zabytkowych, odpowie
dzialne są przedsiębiorstwa budowla
ne czy specjalistyczne.
PKZ podtrzymują swoją ofertę zorga
nizowania dla potrzeb Warszawy no
wego oddziału PKZ. To już chyba o- 
statnia szansa dla ratowania stołecz
nych zabytków. Rozważyć można 
reaktywowanie nazwy i zakresu prac 
słynnego przedsiębiorstwa z lat pięć
dziesiątych - KAM (Konserwacji Ar
chitektury Monumentalnej), bowiem 
potrzeba ratowania obiektów zabytko
wych jest podobna, jak za czasów 
działania KAM. Konieczne są więc de
cyzje, które stworzą realne warunki 
skutecznej ochrony i zachowania za
bytkowych obiektów warszawskiej ar
chitektury i budownictwa.

Tadeusz Polak

Dr inż. Tadeusz Polak jest wieloletnim dyrekto
rem naczelnym PP Pracownie Konserwacji Zabyt
ków. W tym numerze zamieszczony jest także 
jego artykuł o warszawskich odbojach i pachoł
kach bramnych.
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Maria Lewicka

„Potop” 
w Warszawie

Pierwsza potowa 
XVII w. - to niezwy
kły okres w dzie
jach Warszawy. U 
jego progu przysz
ła stolica była jesz
cze miastem pro

wincjonalnym. Znaczenie nadwiślań
skiego grodu powoli wprawdzie wzra
stało juz od średniowiecza - ośrodek 
powiatu, następnie ziemi, od 1406 r. 
dzielnicy; po włączeniu Mazowsza do 
Korony (1526) Warszawa stała się ulu
bionym miejscem pobytu rodziny kró
lewskiej; w 1569 r. wyznaczono stolicę 
Mazowsza na miejsce odbywania sej
mów zjednoczonego po Unii państwa 
Jagiellonów - jednak zasadniczy prze
łom w życiu miasta nastąpił z chwilą 
przeniesienia tu siedziby króla i urzę
dów koronnych. Po powrocie ze zwy
cięskiej wyprawy moskiewskiej w 
1611 r. król Zygmunt III Waza osiadł na 
stałe w Warszawie i choć nie zostało 
to potwierdzone żadnym aktem praw
nym (do upadku Polski w 1795 r. przy
sługiwało jej wyłącznie miano rezy- 
dencjonalnego miasta jego króle
wskiej mości), faktycznie stawała się 
ona stolicą Polski, jako miasto sej
mów, elekcji, siedziba króla i władz 
centralnych.
Warszawa nie była przygotowana do 
roli, jaką jej wyznaczył bieg historii. 
Przeobrażenia miasta następowały w 
niebywałym tempie; naturalną konse
kwencją podniesienia jego rangi i a- 
trakcyjności był ogromny napływ lud
ności. Za dworem królewskim ściąg
nęli magnaci z liczną służbą, szlachta, 
osiedlali się rzemieślnicy, kupcy, wielu 
było przybyszy czasowych - tak Pola
ków, jak i cudzoziemców. Nastąpił 
znaczny rozwój terytorialny miasta, 
które „wylało ” się daleko poza tereny 
Starej Warszawy w murach obronnych 
i Nowego Miasta oraz ich najbliższych 
przedmieść. Za granicę samego sku
piska miejskiego uznaje się w cza
sach wazowskich tereny ujęte tzw. wa
łem zygmuntowskim (usypanym w la
tach 1621-1623, z obawy przed Turka
mi, po klęsce pod Cecorą). Linia wału 

biegła zakolem od Nowego Miasta ku 
arsenałowi poprzez dzisiejszy Plac 
Dzierżyńskiego, a dalej skręcała ku 
Wiśle przy wąwozie Tamki lub Karo
wej. Za wałem powstawały jurydyki - 
prywatne miasteczka zakładane przez 
magnatów (Leszno, Grzybów). Obrazu 
dopełniały tereny prawobrzeżne z 
wsiami i miasteczkami (Praga, Skary
szew, Kamion, Grochów, Golędzinów i 
in.).
Jak szybko zmieniał się krajobraz ar
chitektoniczny Warszawy, obserwo
wać można porównując zachowane 
widoki, ówczesne „fotografie” miasta: 
dwa graficzne, pokazujące Warszawę 
gotycką - z 1581 r.- i następny z 1618 r. 
(ilustrujący stan miasta z końca XVI w.) 
oraz z 1620 r. obraz olejny, na którym 
oglądamy Warszawę gotycko-rene- 
sansową, odbudowującą się po poża
rze (w 1607 r.) - z widokiem narysowa
nym tuszem przez E.J. Dahlberga, 
kwatermistrza najeźdźczych wojsk 
szwedzkich, w 1656 r. (spopularyzo
wanym następnie przez miedzioryt 
Perelle'a), na którym bardzo dokładnie 
odtworzony został widok Warszawy 
rozbudowanej w czasach wazowskich.

przybyło wież. Na okazałą rezydencję 
rozbudowana została dawna siedziba 
książąt mazowieckich; zamek stał się 
oficjalną siedzibą króla, centralnych u- 
rzędów oraz miejscem obrad sejmu. 
W kilkunastotysięcznym mieście 
przeobrażeniom ulegał handel, odgry
wający w tym czasie główną rolę w 
eksporcie zboża spławianego Wisłą; 
znacznie rozwinął się handel towarami 
luksusowymi. Rozkwitało wszelkich 
rodzajów rzemiosło - zaspokajało ros
nące potrzeby dworu królewskiego i 
ludności. Pod mecenatem Wazów i 
naśladującej dwór królewski magna- 
terii rozwijała się kultura artystyczna - 
sztuki plastyczne, muzyka, teatr, a tak
że kultura naukowa - w Warszawie 
pracowało wielu przedstawicieli róż
nych dziedzin wiedzy.
Ten okres niebywale szybkiego roz
woju i przemian Warszawy, jej życia 
umysłowego i kulturalnego, przerwany 
został w sposób nagły przez najazd 
szwedzki. Oto następujące po sobie 
wydarzenia;
W dniu 21 lipca 1655 r. armia szwedz
ka wkroczyła na ziemie Polski i szybko 
posuwała się na południe. Nie przygo

1. Fragment miedzio
rytu Perelle’a wg ry
sunku E. Dahlberga z 
1656 r.; od prawej: 
kościół oo. bernardy
nów. pozostałości 
pierwszych zniszczeń 
z najazdu szwedzkie
go, pałac Radziejo
wskiego, pałac Osso
lińskiego (obydwa o- 
becnie nie istnieją)

Pisany dokument tych czasów stano
wi Gościniec abo krótkie opisanie 
Warszawy - pierwszy „przewodnik” 
po mieście; jego autor, Adam Jarzęb- 
ski, w nieudolnych wprawdzie rymach, 
ale bardzo prawdziwie przedstawia 
obraz rezydencjonalnego miasta, jego 
licznych budowli, panujący tu nastrój i 
tempo przemian. Zabudowę miesz
czańską Warszawy zdominowały pała
ce królewskie i magnackie w otocze
niu ogrodowym oraz dwory. Wznoszo
no nowe kościoły i klasztory, przebu
dowywano istniejące. Sylwecie miasta 

towana do obrony Warszawa, opu
szczona wcześniej przez króla i królo
wą, poddała się bez strzału 8 września 
i tegoż dnia wjechał do niej król 
szwedzki Karol X Gustaw, obierając 
sobie na kilkudniową kwaterę pałac U- 
jazdowski. Z rozpoczętymi przez 
Szwedów pracami nad wzmocnieniem 
murów obronnych łączą się pierwsze 
dewastacje zabudowy, zburzono bo
wiem wówczas wiele domów stoją
cych blisko murów, dla wzmocnienia 
ich obronności. Wkrótce zaczął się 
straszliwy rabunek i niszczenie opu-
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szczonych pałaców i dworów, a także 
zamku i pałaców królewskich (Kazi
mierzowskiego i Ujazdowskiego). Do 
praktykowanych zabiegów należało 
wyrywanie drzwi, okien, wyjmowanie 
szyb, zrywanie posadzek, obić, plafo
nów, zeskrobywanie złota z ram i lis
tew. Jako pierwszy splądrowano pałac 
Kazimierzowski (obecnie siedziba 
władz UW), ulubioną rezydencję króla 
Jana Kazimierza i Ludwiki Marii; roze
brano loggię wspartą na 32 marmuro
wych kolumnach, które przy usuwaniu

2. Trzydniowa bitwa 
na Pradze - miedzioryt 
W. Swidde’a, ilustracja 
z dzieła Pufendorfa z 
1656 r.
3. Zbroja kirasjerska 
Władysława IV wyko
nana w Mediolanie ok 
1635 r.; obecnie w 
Kungl. Livrustkamma- 
ren w Sztokholmie
4. Hełm otwarty 
(szturmak) zapewne 
Władysława IV, wyrób 
francuski z ok. 1640 r.: 
obecnie w Kungl. 
Livrustkammaren w 
Sztokholmie.

3

połamano, ale mimo to spławiono je 
Wisłą do Szwecji. Karol Gustaw poło
żył areszt na Archiwum Metryki Koron
nej i królewskich zbiorach bibliotecz
nych; skonfiskowano je i wysłano w 
21 skrzyniach do Szwecji. Z zapiski 
archiwalnej relacjonowanej w 1938 r. 
przez uczonego szwedzkiego wynika, 
że w 1656 r. oprócz zawartości tych 
skrzyń wciągnięto do inwentarza zam
ku sztokholmskiego wiele przywiezio
nych z Polski posągów brązowych, 
sprzętów inkrustowanych ,drogim 
drewnem lub nabijanych srebrem, re
likwiarz św. Brygidy, instrumenty mu
zyczne, ok. 200 obrazów, przedmioty 
marmurowe, chińską porcelanę, 5 ma
lowanych plafonów, 28 tureckich na
miotów, pościel itp. Mało zapewne 
było przesady w panującej opinii, że 
Karol Gustaw, łupiąc, nie pogardził na
wet starymi spódnicami fraucymeru 
królowej. Mieszczanie warszawscy 
nękani byli kontrybucjami, daninami, 
podatkami, ich domy poddawano re
wizjom, zmuszani byli do udzielania 
kwater i żywienia najeźdźcy.
Pogorszenie i tak fatalnej sytuacji na
stąpiło na wiosnę 1656 r„ kiedy do 
Warszawy zbliżać się zaczęły wojska 
Jana Kazimierza. Wzmógł się ucisk i

4

rabunek. Szwedzi spalili część Pragi, 
Nowe Miasto i przedmieścia Warsza
wy (ulice: Długą, Senatorską, Freta i 
Mostową).
1 lipca nastąpiła kapitulacja Szwedów 
przed wojskami królewskimi, znacznie 
wzmocnionymi tłumami ochotników 
chłopskich. Poprzedziły ją szturmy i o- 
strzeliwania poszczególnych gma
chów, ucierpiał wówczas słynny pałac 
Kazanowskiego, wtedy już własność 
Radziejowskiego, drugiego męża ow
dowiałej Kazanowskiej, zdrajcy oj
czyzny, który opowiedział się po stro

nie Szwedów. Efekty szturmu odczuła 
nietknięta dotychczas Stara Warsza
wa, bramy i mury miejskie. Polacy za
stali miasto straszliwie zanieczyszczo
ne. Sekretarz królowej Des Noyers pi
sał: „Szwedzi tak napełnili nieczystoś
cią zamek warszawski, że w nim mie
szkać niepodobna; konie aż na trzecie 
piętro wprowadzali, którego pokoje 
pełne mierzwy i trupów żołnierskich". 
Przy podziale łupów po Szwedach zgi
nęło wiele cennych przedmiotów; 
sama królowa przesiadywała wśród 
komisarzy zabierając „co jej się podo
bało, bez respektu na wojsko". 
Niedługo trwała radość oswobodze
nia. W dniach 28-30 lipca odbyła się 
trzydniowa bitwa ze Szwedami na Pra
dze. Jan Kazimierz poniósł klęskę, po 
której Szwedzi urządzili straszliwą 
rzeź, nie oszczędzając dzieci. Król wy
cofał się na lewy brzeg, po czym o- 
puścił miasto, pozostawiając je bez 
załogi. Warszawa znów poddała się 
Szwedom. 3 sierpnia wjechał tu po
nownie Karol Gustaw, tym razem wraz 
ze sprzymierzonym elektorem bran
denburskim i zdecydowano zabrać z 
miasta wszystko, co jeszcze w nim po
zostało, a miało jakąkolwiek wartość. 
Król szwedzki wyznaczył 3 tysiące ta
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larów nagrody za obalenie kolumny 
Zygmunta i przetoczenie jej do spławu 
wiślanego (do czego szczęśliwie nie 
doszło). Ówczesne relacje mówią o 
bezczeszczeniu grobów przez żołnie
rzy szwedzkich i brandenburskich, 
szukających kosztowności. Cytowany 
już sekretarz królowej pisał: „Szwedzi 
złupili Warszawę i naładowali sześć 
czy siedem statków co najlepszą zdo
byczą. Potem dopiero podali to nie
szczęśliwe miasto na rabunek żoł- 
nierstwu, które do szczętu spaliło re
sztę przedmieść i kościołów". Ucier
piały mury miejskie, brama Krako
wska, zburzono trzy baszty. Zrabowa
no marmurowe i jaspisowe kolumny z 
ogrodów królewskich, resztę obrazów 
z Zamku.
1 września Szwedzi znów opuścili 
Warszawę; wiadomości o zwycięs
twach wojsk polskich stwarzały dla 
nich sytuację niepewną. Nie wywiezio
ne łupy zatopili w Wiśle, aby nie wró
ciły w polskie ręce. Miasto było wolne 
do czerwca następnego roku, kiedy to 
zagroziły mu wojska księcia siedmio
grodzkiego, Jerzego II Rakoczego, 
sprzymierzonego ze Szwedami i Bran- 
denburczykami. Cztery dni trwały 
szturmy od strony Krakowskiego 
Przedmieścia i klasztoru dominikanów 
na Nowym Mieście. Spłonął wówczas 
pałac Radżiejowskiego i kościół ber
nardynów, żołnierze podpalili pozo
stałe domy na Nowym Mieście. 18 
czerwca Warszawa raz jeszcze zmu
szona była do kapitulacji. Relacje z za
ledwie pięciodniowego pobytu wojsk 
siedmiogrodzkich w Warszawie znów 

budzą grozę - „jedni działa rozsadzali, 
drudzy mury i bramy burzyli, a wyrabo- 
wawszy miasto na ostatek zapalić z 
gruntu chcieli" - notował ówczesny 
burmistrz Warszawy Falkiewicz. Opu
szczenie miasta przez Rakoczego w 
dniu 23 czerwca zakończyło ostatnią 
w czasie „potopu" okupację miasta, 
które najbardziej z miast polskich u- 
cierpiało w tej wojnie. Bez wahania 
powiedzieć można, że obok zagłady 
hitlerowskiej było to największe znisz
czenie stolicy.
Bilans zniszczeń był straszliwy. Za 
murami Starej Warszawy, która dzięki 
okupom stosunkowo najmniej ucier
piała od ognia, rozciągało się morze 
ruin i zgliszcz: spalone Nowe Miasto, 
Grzybów, Praga i najbliższe okolice 
(Bródno, Żerań, Młociny, nadwiślań
skie tereny z młynami i spichrzami); 
spalone kościoły franciszkanów, ber 
nardynów, Św.’ Ducha, inne uszkodzo
ne obstrzałem lub przynajmniej zrabo
wane; zrujnowane, nadpalone, zdewa
stowane,'ograbione wspaniałe pałace 
Krakowskiego Przedmieścia, komplet
nie zniszczone ich ogrody; podobnie 
stało się z innymi pałacami i dworami. 
Rezydencje królewskie zostały ogra
bione i zniszczone, zrabowane archi
wa i biblioteki. Warszawa straciła 60% 
budynków, a jej ludność spadła z 16 
do 6 tysięcy. Zahamowany został roz
wój handlu i rzemiosła, życia umysło
wego i artystycznego.
Wzrost potęgi państwa szwedzkiego 
w pierwszej połowie XVII w. był o- 
gromny, jednak kraj był ubogi i w woj
nach szukano jego wzbogacenia. Nie 

mając nadziei na stałe utrzymanie Pol
ski, najeźdźca potraktował ją jako te
ren maksymalnej eksploatacji. Zagra
bione przedmioty rozproszone zostały 
po całej Szwecji, bowiem nie tylko król 
łupami z Polski meblował swoje pała
ce i zapełniał biblioteki, to samo robili 
na własną rękę wszyscy dostojnicy. 
Rabowali też żołnierze. „Pobożne” 
dary pochodzące z rabunku ozdobiły i 
wyposażyły wiele szwedzkich kościo
łów stolicy i prowincji. W samym 
Sztokholmie szczególnie obdarowany 
został kościół Św. Katarzyny, w którym 
znalazły się m.in. 3 ogromne dzwony z 
Warszawy (wymagające obsługi 16 lu
dzi), później zresztą przetopione. Brą
zowe Iwy z pałacu Kazanowskiego do 
dziś zdobią królewski zamek w Sztok
holmie. W szwedzkich kościołach od
naleźć można pochodzące z łupów 
wojennych obrazy, całe ołtarze, kieli
chy, ornaty, wela, dzwony, antependia, 
kapy, organy, chrzcielnice, cyboria, 
dzbany, baldachimy, obrusy ołtarzo
we, puszki, rzeźby, świeczniki, chorą
gwie, epitafia, w muzeach - ogromną 
ilość militariów, regalia, części strojów, 
meble, itp.
Czytelnikowi nasuwają się zapewne 
liczne pytania. Czy znana jest w przy
bliżeniu przynajmniej ilość i wartość 
zrabowanych przedmiotów? Jakie 
byty ich losy? Co odzyskaliśmy?
Warunki traktatu oliwskiego zawartego 
po wojnach w 1660 r. zrealizowane zo
stały z miernym skutkiem; odzyskali
śmy wówczas jedynie trochę ksiąg. W 
praktyce obowiązywało niepisane, o- 
krutne prawo łupu wojennego. Poszu-

5. Marmurowa rzeźba delfina z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy
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kiwania zagrabionych przez Szwedów 
przedmiotów (nie tylko zresztą z okre
su „potopu”, ale i innych wojen) datują 
się od drugiej potowy XVIII w. Na po
czątku naszego wieku Polska Akade
mia Umiejętności wystała do Szwecji 
ekspedycję, która przeprowadziła 
kwerendę w archiwach i bibliotekach. 
Jej wynikiem byłą publikacja w 1914 r. 
(431 rękopisów i 179 starodruków). O- 
pracowywano następnie poszczegól
ne dzieła sztuki lub ich zespoły, wśród 
nich najobszerniejsze z dziedziny mili
tariów, których wywieziono szczegól
nie dużo. Prace na tym polu nie ustają. 
Już w naszych czasach podjął je Zy
gmunt takociński, który po czterdzie
stu (!) latach poszukiwań na terenie 
Szwecji wydał w 1979 r. w serii Źródła 
do dziejów sztuki polskiej, wydawanej 
przez Instytut Sztuki PAN, tom z kata
logiem i ilustracjami 116 zabytków 
polskich z kościołów szwedzkich - 
Polonica Svecana artistica. Zapowiada 
tomy następne z dalszymi pozycjami i 
osobne poświęcone zabytkom pol
skim w szwedzkich muzeach.
Kompletnej listy wywiezionych skar
bów nigdy nie udało się sporządzić. 
Pamiętajmy, że znalezione dzieła sta

nowią tylko małą część tego, co wy
wieziono. Część zrabowanych zabyt
ków uległa zniszczeniu, wiele dosta
wało się poza granicę Szwecji; w 
XVIII w. w czasie kryzysu finansowego 
królowie szwedzcy sprzedali znaczną 
część swoich zbiorów; przetopiono 
wówczas prawie 400 starych dział, w 
tym ok. 300 pochodzenia polskiego. 
Wartość naszych strat jest nie do o- 
szacowania. Jak wielkie były one np. 
w dziedzinie malarstwa, niech za
świadczą nazwiska artystów reprezen
towanych w galeriach królewskich i 
magnackich okresu wazowskigo - 
Rubens, Rafael, Tycjan, Veronese, Do- 
menichino, Reni, Guercino i in.
Atmosfera poszukiwań poloników w 
Szwecji jest obecnie na ogół bardzo 
przyjazna, co więcej, Szwedzi udziela
ją nam wydatnej pomocy w tych ak
cjach. Czasy się zmieniły. Wystarczy 
przejrzeć katalog wystawy „Sztuka 
dworu Wazów w Polsce", zorganizo
wanej na Wawelu w 1976 r„ aby się 
przekonać, że w komitecie honoro
wym ze strony szwedzkiej znalazło się 
wiele wybitnych osobistości ze świata 
kultury, a wypożyczone na tę wystawę 
przedmioty ze szwedzkich muzeów w 

6. Fragment tzw. rolki sztokholmskiej; obecnie w 
Zamku Królewskim w Warszawie (zdjęcia: 3,4 - 
Z. Dubiel, 5 - W. Wolny)

większości określone są w katalogu 
jako wywiezione z Polski w latach na
jazdu. Jednoznaczne refleksje budzi 
cytowane przez Z. Lakocińskiego wy
darzenie z 1970 r. - szwedzki student z 
Lundu posiekał szablą portret Karola 
X Gustawa. Na rozprawie sądowej po
wiedział : „Karol X Gustaw byt królem 
zdobywcą, który palił, gwałcił i kradł. 
Wizerunek tego starego otyłego impe
rialisty nie jest wart lepszego losu, niż, 
żeby go zniszczyć".

Na zakończenie „spotkanie” z dwoma 
zabytkami i okoliczności ich odzyska
nia.
W miejscu zatopienia przez Szwedów 
części łupów (których nie udało się już 
wywieźć z Warszawy), określonym w 
zachowanym liście ówczesnego bur
mistrza miasta do Jana Kazimierza, 
znaleziono w 1906 r. marmurowe wa
zony, odłamki wielkiego ozdobnego 
zbiornika na wodę w kształcie muszli, 
fragmenty rzeźb i jedyną w całości - 
marmurowego delfina. Opisując to wy
darzenie w „Kurierze Warszawskim" z 
maja tegoż roku, wybitny historyk Wt. 
Korotyński zidentyfikował tę rzeźbę, 
porównując ją z opisanę w 1643 r. 
przez Jarzębskiego w wymienionym 
już Opisaniu Warszawy, przy okazji 
podziwu pełnych zwrot dla ogrodów 
przy pałacu Kazimierzowskim i usta
wionych w nim rzeźb;

„Wpadnę na delfinoryba,
Z okrutną paszczęką ryba,
A na niej stoi chłopiątko
Z jakąś patką niebożątko;” 

„Chtopiątko” nie zachowało się (utrą
cone w czasie transportu lub zabrane 
przez wodę), zostało natomiast bardzo 
wyraźne miejsce po nim w postaci u- 
bytku na grzbiecie. Delfin ocalał 
szczęśliwie także w ostatniej pożodze 
wojennej. Oglądać go można w Mu
zeum Historycznym m.st. Warszawy. 
Drugi zabytek - to tzw. rolka sztok
holmska - fryz papierowy długości 16 
m, na którym pokazany został uroczy
sty wjazd do Krakowa arcyksiężniczki 
Konstancji w 1605 r. z okazji zaślubin z 
Zygmuntem III Wazą. Ten zrabowany z 
Warszawy zabytek ma dużą wartość 
dla naszej kultury, ukazuje bowiem z 
pedantyczną dokładnością wydarze
nie, biorące w nim udział osobistości, 
sztafaż, kostium, uzbrojenie. Wrócił do 
nas jako dar rządu Szwecji dla Zamku 
Królewskiego, wręczony przez jej ów
czesnego premiera Olofa Palme w 
1974 r. Tam też wkrótce będziemy go 
oglądać.

Maria Lewicka
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Jerzy Kasprzycki

Refleksje 
o rozbieraniu
W pierwszych latach redagowa
nia rubryki „Warszawskie pożeg
nania” w „Życiu Warszawy” (o- 
kres 1965-1969) kpiono na mieś
cie z jej autorów, że jako jedyna 
już przyjemność pozostało im 
tylko rozbieranie starych do
mów. Rzeczywiście, taka wtedy 
była prawidłowość: najpierw 
„Pożegnania” alarmowały, że 
budynek ma wartość architekto
niczną, historyczną I że należy 
go zachować dla potomności; 
potem niemal natychmiast poja
wiała się na fasadzie urzędowa 
tablica z ostrzeżeniem: „Uwaga! 
Niebezpieczeństwo dla prze
chodniów!”; wreszcie ekipa we
sołych „kilofiarzy” burzyła stary 
dom i ostatecznie likwidowano 
sprawę - kłopotliwą dla gospo
darzy miasta, dzielnicy, kierowni
ków wydziałów architektury, 
konserwatorów zabytków m.st. 
Warszawy.

Przesadne jest de
magogiczne wołanie, 
jakoby po wojnie 
zniszczono w War
szawie więcej budyn
ków, niż podczas 
wojny - takie histe

ryczne okrzyki wydają z siebie różni „eta
powi” entuzjaści i mitomani, którzy często
sami milczeli lub nawet podpisywali w mi
nionych latach najbardziej bezwzględne, 
niszczycielskie decyzje. Jednak bilans tej 
„rozbieranki” w ostatnim dwudziestoleciu 
(nie sięgając dalej w powojenną przesz
łość!) ma brzmienie wystarczająco żałosne. 
Spośród stu obiektów, opisanych w książ
kowym wydaniu „Warszawskich pożeg
nań" z 1971 r„ w dwunastoleciu zburzono 
ich jedną trzecią, czyli dokładnie 36.
Wymienię tu tylko niektóre, najbardziej 
wartościowe architektonicznie i historycz
nie:
- „furmanówka" przy ul. Emilii Plater 12; 
murowana oficyna, wzniesiona ok. 1868 r. 
dla woźniców, transportujących materiały 
budowlane na tereny dawnego „Folwarku 
Świętokrzyskiego", rozparcelowanego w 
tamtym okresie;
- dworek przy ul. Pięknej 15; siedziba wy
pożyczalni książek Zuzanny Rabskiej, córki 
Aleksandra Kraushara, historyka Warsza
wy;
- ostatnia autentyczna kamienica empiro
wa przy ul. Żabiej;

- przy ul. Kruczkowskiego budynek admi
nistracji dawnego szpitala Czerwonego 
Krzyża;
- drewniany dworek w stylu „podmiej
skim" na rogu ulic Podchorążych (dziś: Ga
garina) i Belwederskiej;
- zabudowania odlewni metali kolorowych 
Gwiżdzińskiego przy ul. Chocimskiej;
- pawilony słynnego gimnazjum Giżyckie
go przy ul. Puławskiej 113;
- wypalona willa gen. Władysława Sikor
skiego przy ul. Tureckiej;
- „Czarny Dwór" na Powązkach (ul. Dolno
śląska 12); ostatni ślad osiemnastowiecz
nych zabudowań ogrodów księżnej Izabeli 
Czartoryskiej;
- ostatnie baraki osiedla bezdomnych na 
Annopolu;
- drewniane domy w stylu „nadświdrzań- 
skim" na Grochówie, Targówku, Bródnie;
- „Bristol" na Szmulowiznie przy ul. Ło
chowskiej, pierwsza murowana trzypiętro
wa kamienica w tej dzielnicy, wzniesiona w 
1909 r.;
- kamienica na rogu ulic Kijowskiej i Tar
gowej, dawny bar „Zdrój”;
- modrzewiowa „kamienica” kupiecka z 
połowy XIX w. przy ul. Modlińskiej 5.
Tę listę można wydłużać i uzupełniać dal
szymi niepowetowanymi stratami z lat sie
demdziesiątych. Niektóre wyburzenia miały 
uzasadnioną motywację - związane były z 
wytyczaniem arterii komunikacyjnych, np. 
Trasy Łazienkowskiej, z budową osiedli 
mieszkaniowych. Przy dobrej woli projek
tantów można ich było jednak - częściowo 
przynajmniej - uniknąć, zachowując poje
dyncze zabytkowe obiekty wśród nowej za
budowy blokowej. Trzeba przyznać, że nie
którzy architekci potrafili tego dokonać, np. 
projektanci osiedla „Przy Skoczni" (Moko
tów) zachowali sławną „Pawiówkę", projek
tanci osiedla „Targówek” ocalili willę z 
pięknym ogrodem przy ul. Tykocińskiej. 
Natomiast twórcy innych licznych osiedli 
(„Stegny", „Ursynów", „Bródno” „Służew 
nad Dolinką") nie starali się wtopić w nową 
zabudowę niczego, co mogło świadczyć o 
przeszłości i tożsamości tych osiedli.
Niektóre decyzje niszczycielskie mają 
wszelkie znamiona zwykłej prywaty. Przy
kładowo: ciekawa willa z początku XIX w. 
przy ul. Kieleckiej 25 została zburzona pod 
pretekstem względów urbanistycznych, w 
rzeczywistości posesja jest do dziś pusta, 
jeśli nie liczyć prywatnych garaży, wznie
sionych chyłkiem z cegły rozbiórkowej z 
zabytkowego obiektu.
Ani śladu nie pozostało po osiemnasto
wiecznej oficynie na posesji przy ul. Solec 
113. Runęły pierwsze domy starego Moko
towa przy ul. Madalińskiego (dawniej: 
Grodzkiej). Rozsypały się mury dawnego 
Kolegium księży Marianów na Bielanach, 
tak znacząco zapisanego w historii War
szawy pierwszej połowy XX w. Starsi war
szawiacy pytają, co się stało z resztkami 
dawnego budownictwa kolejowego, które 

zachowały się po wojnie w obrębie stacji, 
bocznic, torów rozrządowych. Niszczeją 
lub są rozbierane pamiątki materialne po
czątków przemysłu warszawskiego. Z dnia 
na dzień ubywa charakterystycznych dla 
dawnego budownictwa podmiejskiego do
mów na linii otwockiej, przy szosie do Pia
seczna, na Jelonkach, Marymoncie, na Bie
lanach.
Wszystkie te zjawiska wynikają z ogólnej 
sytuacji dawnego budownictwa warsza
wskiego, z której wydzielić można pewne 
charakterystyczne prawidłowości:
- luki inwentaryzacyjne i słaba odporność 
Urzędu Konserwatorskiego wobec zaku
sów inwestorów państwowych i prywa
tnych;
- niedostateczne wykształcenie w zakre
sie wiedzy historycznej powojennych 
zwłaszcza pokoleń architektów;
- ignorancja i wygodnictwo władz loka
lnych (urzędów stołecznych i dzielnico
wych), które chętnie pozbywają się kłopo
tów związanych z remontami i opieką nad 
zabytkami;
- nie uregulowane i tymczasowe stosunki 
własnościowe, które sprzyjają „dzikiemu” 
budownictwu i rozdrapywaniu zwartych ze
społów dawnego budownictwa (Żoliborz, 
Saska Kępa, miasto-ogród Czerniaków);
- całkowita samowola budownictwa pery
feryjnego „po trupach" dawnego budow
nictwa willowego i dworkowego;
- niefachowe, niszczycielskie remonty 
zwłaszcza kamienic śródmiejskich, „o- 
czyszczanych” z elementów zdobnictwa 
zewnętrznego;
- pogarda dla takich elementów krajobra
zowych dawnej Warszawy, jak zieleń, zbior
niki wodne (Pole Mokotowskie, jeziorko 
Czerniakowskie);
- mała znajomość faktografii terenowej 
wśród pracowników biur projektowych - 
skłonność do projektowania „zza biurka", 
często kosztem pominiętych w ewidencji i 
w podkładkach geodezyjnych fragmentów 
dawnej Warszawy;
- spustoszenie dokonane zwłaszcza w la
tach pięćdziesiątych i siedemdziesiątych 
przez nadgorliwych urzędników, którzy u- 
suwali „ze względów politycznych” dawne 
pomniki, tablice pamiątkowe, napisy - 
zmieniali lub zniekształcali tradycyjne na
zwy ulic i dzielnic, co w rezultacie znacznie 
zakłóciło ciągłość historyczną miasta i od
biło się na społecznym poszanowaniu tych 
wartości.
Ten ostatni czynnik psychologiczny i oby
czajowy ma ogromne znaczenie dla opie
kuńczego wobec zabytków nastawienia 
społeczeństwa warszawskiego, które two
rzą dziś w większości pokolenia zrodzone 
już po wojnie lub przybysze z innych stron 
Polski. Pożądany dla tej sprawy „duch 
miejsca" dopiero się tworzy w tych środo
wiskach i wymaga cierpliwego podtrzymy
wania.

Jerzy Kasprzycki
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Pokazujemy tu przykłady niektórych zabytkowych budowli Warszawy. Ich dalsze trwa 
nie JEST ZAGROŻONE! Przyczyny tego zagrożenia są bardzo różne - piszą o nici 
autorzy zamieszczonych w tym numerze artykułów. Pamiętając o tragicznych dniacl 
ostatniej wojny, która prawie całkowicie zniszczyła miasto, przypominamy o tych nie 
licznych ocalałych obiektach domagających się szybkich decyzji (ile razy już o nie pro 
szono!) w sprawie ich dalszego losu. Przypominamy je - sobie i przyszłym pokole 
niom.
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UMIERAJĄ STOJĄC: 
est już symbol niemocy 
stel „Bristol” (1899), o- 
zczony w 1980 r., ogro- 
ny daszkami w lutym 
3 z powodu... spadają- 
h dekoracji (1); ul. Hoża 
ok. 1910) - odkute por- 

okienne (2); pierzeja 
Chmielnej 124-130 (ko- 
: XIX w.) - odarte z wy- 
»ju elewacje, obrywają- 
się balkony, niszczejące 
my (3); ul. Piękna 43 
czątek XX w.) - zerwane 
eony i dekoracje (4); ul. 
ikowskiego 4 (1913) - 
ieki niszczą tynki i de- 
acje (5); nieparzysta 
ma ul. Próżnej (począt- 
(X w.) - zniszczone ele- 
:je, oberwane balkony 

narożnik pl. Grzybo
wego i ul. Próżnej (po
lek XX w.) - kompletnie 
nowana elewacja (7); 
Smolna 16 (po 1920) - 
wyżej (8)



V jr
W

s<g^

^S-:

XX w.) - już ostatnie dekoracje cze 
kają na zmiłowanie (12.13)

■L, -i • ><<•9-13. UMIERAJĄ STOJĄC: ul. Śnia
deckich 19 - pałacyk (koniec XIX w.) 
opuszczony i zdegradowany (9); 
Krakowskie Przedmieście 16/18 na 
Trakcie Królewskim - ogołocona z 
dekoracji oficyna (ok. 1910) domu 
„Pod Messalką” (10); ul. Wileńska 13 
(koniec XIX w.) - niszczejąca elewa-
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Ilin

loża 70 (koniec XIX w.) (14); ul14.15. ZAGROŻONE ROZBIÓRKĄ (z różnych przyczyn): oficyna kamienicy ul. 
Śniadeckich 23 (1913) (15)

16.17. ZAGROŻONE ROZBIÓRKĄ (z przyczyn komunikacyjnych): zabudowa „naszej” drukarni przy ul. Okopowej - zabytek 
architektury przemysłowej z ok. 1900 r. - tedy ma przebiegać druga jezdnia (16); trzy obiekty zakładów Norblina z XIX-XX w. na 
osi ul. Prostej (17)
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18-21 ZAGROŻONE ROZ
BIÓRKĄ (z przyczyn ko
munikacyjnych): ul. Kope
rnika 30 z lat 1911-1912 
na osi „Trasy Świętokrzy
skiej” (18); ul. Smolna 32 
(XIX/XX w.) - projektowa
ne miejsce przebicia 
„Trasy Kopernikowskiej” 
(19), która pośrednio za
grozi budynkowi przy ul. 
Foksal 16/18 (ok. 
1900) (20); ul. Polna 38 
(lata trzydzieste XX w.) - 
tędy ma prowadzić do
jazd do stacji metra (21)

21

22-24. ZŁOŚLIWOŚĆ 
(sic!) RZECZY MART
WYCH: oznaki osuwania 
się skarpy wiślanej w re
jonie Starego Miasta - ul. 
Kamienne Schodki (22) i 
schody na podwórku przy 
ul. Brzozowej 33-37 (23); 
boczną ścianę tzw. Dzie
kanki (odbudowanej w 
1948 r.) „rozjeżdżają” cię
żarówki Stołecznego 
Przedsiębiorstwa Trans
portu Handlu Wewnętrz
nego (24)



nasz felieton

„Dziś miasto-ol- 
brzym, nowa War
szawa wchłonęła w 
siebie starą z po
czątku XX wieku, 
tak że tylko dawne 
mapy i plany da

wały o niej pojęcie. I nie dziw, bo stare 
dzielnice stanowiły już zaledwie cząst
kę tego ogromnego ciała, które rozro
sło się z nich na wszystkie strony w 
promieniu dziesiątków kilometrów, a 
przy tym ulice i place podległy takim 
zmianom regulacyjnym, zastosowa
nym z potrzeb nowoczesnych, że wo
bec nich głośne burzenie Paryża przez 
Haussmana za Napoleona III można 
by nazwać igraszką. Ocalał jedynie ry

nek Starego Miasta, były Zamek Kró
lewski i gdzieniegdzie budowla histo
ryczna, nie przeszkadzająca w prze
prowadzaniu planu regulacyjnego.” 
Czy w XXII w. rzeczywiście tak będzie 
wyglądała Warszawa, jak wyobrażał to 
sobie Stefan Barszczewski (1862— 
1937) w powieści Czandu - science 
fiction z 1925 r.?!
To, co działo się w Warszawie dotych
czas i co dzieje się obecnie z niewiel
ką liczbą ocalałych z wojny (której 
Barszczewski nie przewidział) zabyt
ków, wskazuje, że obraz Warszawy 
końca XX, XXI czy XXII w. może być 
znacznie smutniejszy, bo całko wi- 
c i e pozbawiony i zabytków, i tradycji, 
i klimatu - po prostu warszawskiej toż

samości. Po zakończeniu działań wo
jennych pojawiło się nowe Stare Mia
sto, nowy Zamek Królewski, nowy 
Nowy Świat. Była to odbudowa lub - 
jak kto chce - rekonstrukcja. Przez 
cały jednak czas działali i działają nadal 
ludzie, którzy w trakcie „przeprowa
dzania planów regulacyjnych” nisz
czyli i niszczą ocalałe, autentyczne bu
dowle zabytkowe z XIX i XX w. Co więc 
grozi zabytkowej Warszawie w ciągu 
najbliższych lat? Oto kilka najważniej
szych plag, które wcale nie leżą w sfe
rze science fiction: 1) CAŁKOWITA 
DEGRADACJA NIE REMONTOWA
NYCH KAMIENIC, 2) SAMOWOLNE 
DECYZJE UŻYTKOWNIKÓW OBIE
KTÓW ZABYTKOWYCH, 3) WBIJANIE 
TRAS KOMUNIKACYJNYCH I PLA
CÓW W ZABYTKOWĄ ZABUDOWĘ,
4) ZAGROŻENIE NIEKTÓRYCH OBIE
KTÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ ME
TRA I JEGO STACJI oraz (niestety) -
5) STOŁECZNI KONSERWATORZY 
ZABYTKÓW.

Ad. 1. Zaczęło się od zbijania tynków i 
detali z fasad kamienic. To było ła
twiejsze niż odnawianie - rusztowania, 
młotki i nie ma już wspaniałej dekora
cji kamienic przy ulicach: Wspólnej, 
Złotej, Hożej, Próżnej czy Chmielnej. 
Potem kamienice te nie były wpisywa
ne do rejestru warszawskich zabyt
ków, bo i po. co (?!). Nie były i nie są 
do dziś obejmowane tzw. planem re
montów. Kogo to obchodzi, jak żyją w 
nich ludzie! Cel nadrzędny - dopro
wadzenie budynków do śmierci tech
nicznej. Wtedy nie ma już kłopotów 
przy rozpoczęciu rozbiórki. Dla bez
imiennych (niestety!) urzędników ad
ministracyjnych „sprawa tych tam ru
der z głowy"!! W TEN SPOSÓB W 
NAJBLIŻSZYCH LATACH STRACIMY 
PONAD 80% NIE ZNISZCZONYCH W 
CZASIE WOJNY BUDYNKÓW, STA
NOWIĄCYCH PRZECIEŻ SUBSTAN
CJĘ- MIESZKALNĄ, KTÓREJ TAK 
BARDZO BRAKUJE I BĘDZIE BRA
KOWAĆ STOLICY.

AD. 2. Dotyczy to tzw. małej architek
tury: latarni, odbojów bramnych, kapli
czek podwórkowych, studni, itd., czyli 
otoczenia budynków. Chodzi jednak 
także o ich wnętrza, zawierające nieraz 
bezcenne wystroje z minionej epoki. 
Odpowiedzialność za stan zabytko
wego budynku prawnie można egze
kwować jedynie od użytkownika pry
watnego, nie dotyczy to wszakże - nie 
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wiadomo dlaczego - instytucji pań
stwowych. No i następuje tzw. moder
nizacja wnętrza - balustrady, kolumny, 
płaskorzeźby idą pod młotek lub też 
w najlepszym wypadku - są zamalo
wywane jakąś, jaskrawą zazwyczaj, 
farbą. Pokoje dzieli się na mniejsze, w 
zabytkowe mury wciska się ścianki 
działowe, nowe parapety, zamurowuje 
nisze, przebija okna i drzwi w innych 
miejscach. I żeby „wszystko grało" na 
zdobionym stiukami plafonie umiesz
cza się ... jarzeniówkę. Tak stało się 
np. w budynku z końca XIX w. przy ul. 
Poznańskiej 15. TAK MOŻE STAĆ SIĘ 
Z KAŻDYM ZABYTKOWYM OBIEK
TEM.

Ad. 3. Wizje warszawskich projektan
tów od wielu lat tak wspaniale negują 
istnienie w stolicy zabytków, że nasu
wa się podejrzenie, iż przede wszy
stkim za to otrzymują oni pensje i pre
mie. Plany ogólne, szczegółowe, per
spektywiczne - a w każdym aż roi się 
od propozycji wyburzeń i zakłócenia 
przestrzennego ładu miasta. Od lat 
tłuką się po nich projekty tras: „Koper
nikowskiej” i „Świętokrzyskiej”, nisz
czące najlepiej zachowane rejony sta
rej Warszawy. Na przykład pierwsza 
trasa zakłada liczne wyburzenia bu
dynków przy ulicach: Smolnej (po
czątek XX w.) oraz Foksal (przełom XIX 
i XX w.), a poszerzenie ul. Kopernika 
(jezdnia do 8 m) pociągnie za sobą 
dalsze wyburzenia (budynki z począt
ku XX w.). A przecież ulice: Smolna, 
Foksal i Kopernika-to jeden z niewie
lu „autentycznych zakątków Warsza
wy”. Celem przebicia ul. Kopernika 
przez Smolną i Foksal jest wycofanie 
ruchu kołowego z Nowego Światu. 
Projektanci uważają, że Nowy Świat, 
który według historyków sztuki jest 
niezbyt zadowalającą rekonstrukcją, 
trzeba ratować przed spalinami i hała
sem, i proponują je... mieszkańcom ul. 
Foksal. Towarzystwo Przyjaciół War
szawy, Towarzystwo Opieki nad Zaby
tkami, mieszkańcy ul. Smolnej w pety
cji do Prezydenta miasta nazwali ów 
projekt po prostu barbarzyństwem...

Trasa „Świętokrzyska" z kolei to 
zniszczenie następnego zakątka starej 
Warszawy. Chodzi tu o zabudowę w 
trójkącie ulic: Bartoszewicza, Tamka, 
Kopernika. Zagrożony jest m.in. 
gmach b. Centralnego Towarzystwa 
Rolniczego przy ul. Kopernika 30, opa
trzony wczesnomodernistyczną deko

racją z 1912 r. oraz ciąg domów przy 
ul. Bartoszewicza, reprezentujących 
architekturę funkcjonalną z lat trzy
dziestych. Jest także inna sprawa - 
trasa „Świętokrzyska" wraz z mostem 
przez Wisłę będzie trasą szybkiego 
ruchu i przetnie na pół miasto oraz 
Trakt Królewski. Żaden z kierowców 
nie będzie szukał objazdu w kierunku 
zachodnim lub wschodnim mając do 
dyspozycji szybki przejazd przez cen
trum miasta. Możemy sobie wyobrazić 
te kłęby kurzu, dymu i smród spalin ... 
Z trasą łączy się również sprawa fabry
ki „Norblina", a przede wszystkim jej 
trzech budynków: prasy (lata dwudzie
ste XX w.), odlewni (koniec XIX w.) i 
kantoru (koniec XIX w.). Chodzi tu o 
projekt wyprostowania ul. Prostej, łą
czącej się dalej z ul. Świętokrzyską. 
Zbspół „Norblina” wpisany został 
przez Urząd Konserwatorski do reje
stru zabytków, ale ... właśnie bez tych 
najcenniejszych trzech obiektów. Przy 
opisanych wyżej zakusach naszych 
„wizjonerów” sprawa tzw. placu 
Puławskiego wydaje się drobnostką. 
Chodzi bowiem „tylko” o rozbicie za
łożenia urbanistyczno-architektonicz
nego koszar (Puławska-Rakowiecka) z 
roku 1900, z budynkami nawiązujący
mi do form architektury średniowiecz
nej i z garnizonową cerkwią.

NIC NIE WSKAZUJE NA TO, ABY 
PROJEKTANCI, WŚRÓD KTÓRYCH 
BRAK PRAWDZIWYCH „FACHOW
CÓW OD WARSZAWSKICH ZABYT
KÓW”, NAUCZYLI SIĘ NIE TYLKO 
MYŚLEĆ EKONOMICZNIE, ALE 
RÓWNIEŻ DOKŁADNIE ROZGLĄDAĆ 
SIĘ W REJONACH PROJEKTOWA
NYCH ZMIAN. Często przesunięcie 
nowej ulicy o kilka metrów ocali AU
TENTYCZNOŚĆ - to, czego mamy w 
Warszawie najmniej.

Ad. 4. Budowa metra musi budzić nie
pokój. Na jednym z zebrań poświęco
nych planowi zagospodarowania 
śródmieścia Warszawy, na pytanie o 
planowane (sic!) wyburzenia obiektów 
zabytkowych związane z przebiegiem 
linii metra padła odpowiedź: „metro 
przejdzie przez rejony zabytkowe pod 
ziemią'.'Nie wyjaśniono jednak, że sta
cje metra oraz budowa tras dojazdo
wych, parkingów, całego zaplecza wy
maga przestrzeni. Już teraz można za
sygnalizować miłośnikom dawnej 
Warszawy niebezpieczeństwa związa
ne z budową przystanków o robo

czych nazwach: „Rakowiecka", „Wa
welska”, „Świętokrzyska”, „pl. Dzier
żyńskiego", nie wspominając o sta
cjach na terenie Pragi czy Saskiej 
Kępy.

TYLKO STAŁA OBECNOŚĆ PRZED
STAWICIELI URZĘDU KONSERWA
TORSKIEGO I KTÓREJŚ Z ORGANI
ZACJI SPOŁECZNYCH PRZY PRO
JEKTOWANIU I BUDOWIE NIEZBĘD
NEGO PRZECIEŻ DLA STOLIĆY ME
TRA MOŻE UCHRONIĆ ZESPOŁY 
ZABYTKOWEJ ZABUDOWY (TAKŻE 
Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO) 
OD EWENTUALNEGO OKALECZE
NIA.

Ad. 5. Nie ma Warszawa szczęścia do 
konserwatorów zabytków! Kolejni o- 
bejmujący ten urząd cieszą się bardzo 
dobrym samopoczuciem, radością ży
cia w stolicy i z niekłamanym optymiz
mem patrzą w przyszłość. Radość tę 
mącili i mącą czasami członkowie 
TPW, TOnZ lub społeczni opiekuno
wie zabytków, występujący z inicjaty
wami ratowania czegoś tam, wpisania 
do rejestru zabytków czegoś innego, 
dopilnowania tamtego itd., itd. - ale na 
bardzo krótko. W ciągu zaś ostatnich 
kilku lat stało się tak, że przeciw kon
serwatorowi jednoczą się wszyscy - 
zrzeszeni i niezrzeszeni warszawiacy 
oraz prasa w obronie ... zabytków 
(sic!). Ba, jest to powiedziane bardzo 
delikatnie, bo tak naprawdę są to nor
malne codzienne boje z konserwato
rem o zachowanie dawnej Warszawy i 
jej tradycji. Ktoś kiedyś powiedział, że 
widocznie warszawscy konserwatorzy 
nie lubią zabytków! Żarty na bok, choć 
coś w tym jednak jest. Nie wiem, czy 
nie chodzi o to, że STANOWISKO 
KONSERWATORA STOŁECZNEGO 
WINIEN PO PROSTU ZAJMOWAĆ 
WARSZAWIAK Z DZIADA PRADZIA
DA, MAJĄCY „WARSZAWSKI KLI
MAT” ZAKODOWANY WE KRWI, GE
NACH, ŚWIADOMOŚCI. A tak właśnie 
w Warszawie od dawna nie było.

Jaka więc będziesz stolico w XXI czy 
XXII w.? Piękna asfaltem, betonem, 
stalą, trasami szybkiego ruchu, esta
kadami i nieprawdziwym Starym Mia
stem? Czy piękna enklawami odno
wionych zabytkowych budynków, z 
małymi podwórkami, bramami z odbo
jami, latarniami-pastorałami, zielenią 
i nowoczesnymi osiedlami na obrze
żach?

Felietonista
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sylwetki
Franciszek 
Mamuszka

Moja znajomość z kustoszem Franci
szkiem Mamuszką - od lat chyba bli
sko 35 - a także wieloletnia z nim 
współpraca sprawiają, że na spotka
nie z zasłużonym bohaterem kolejnej 
„sylwetki" w „Spotkaniach z zabytka
mi” idę bez żadnej tremy.
Niegdysiejszy nauczyciel, od 1947 r. 
pracownik, a następnie wizytator Ku
ratorium Okręgu Szkolnego Gdań
skiego, od 1951 r. kierownik działu o- 
światowego, wreszcie kustosz Mu
zeum Pomorskiego (dziś Muzeum Na
rodowego) w Gdańsku - jest, w moim 
pojęciu, przede wszystkim zasłużo
nym badaczem, lustratorem i popula
ryzatorem zabytków architektury, sztu
ki i historii Pomorza Gdańskiego oraz 
autorem niezliczonych publikacji. Od 
czasu przejścia w 1970 r. na przed
wczesną emeryturę (w 65 roku życia), 
liczba i znaczenie coraz to nowych 
jego publikacji, a także ich ranga - 
stale wzrastają: Gdańsk i Ziemia 
Gdańska (1966), ale już Droga Króle
wska w Gdańsku (1972), Sopot - szki
ce z dziejów (1975), Życie polskie w 
Sopocie (1976), Kaszubi oliwscy 
(1980) - to tylko niektóre kamienie mi
lowe wśród setek artykułów, książek, 
przewodników, „bedekerów”, planów i 
map - których pewnie sam Autor by 
nie zliczył.

Znam dobrze kustosza Mamuszkę, ale 
zastanawiam się - skąd on, nieledwie 
góral z Tarnowszczyzny, w 1945 r. zna
lazł się nagle w Gdańsku, gdzie osiadł 
chyba na stałe? Wprawdzie przecho
dząc na emeryturę odgrażał się, że 
powróci w swoje rodzinne strony, nie 
wierzyłem jednak, że te groźby speł
ni... I chyba miałem rację. Również do
tychczas nie wiedziałem nic o jego 
pracy oraz działalności przedwojennej 
i z okresu drugiej wojny światowej, 
związanych przede wszystkim z okoli
cami Rożnowa, Zakliczyna, Gromnika i 
Wojnicza, lecz to mi specjalnie nie wa
dziło. „Właściwy” pan Franciszek, w 
moim - i nie tylko w moim - odczuciu 
urodził się tutaj, w Gdańsku.

Drzwi mieszkania przy ul. Kaprów w 
Oliwie są, jak zwykle, gościnnie otwar
te dla każdego. Pan kustosz, o postu
rze zawsze młodzieńczej, uśmiechnię
ty. Po dłuższym okresie niewidzenia 
się chwila wylewnych powitań z pa
nem Franciszkiem i jego uroczą mał
żonką. Myślę, że teraz przejdziemy do 
saloniku - i ad rem, ale nie... Pan 
domu chwilę waha się, po czym ciąg
nie mnie do biurka w swojej pracow
ni.

- Najpierw, panie Jerzy, muszę pana 
o coś zapytać ...

Rzucam okiem na rozłożony przede 
mną tekst łaciński i - już wiem, w czym 
rzecz. Nie tyle chodzi o moje zdanie 
na temat przetłumaczenia interpreta
cyjnych niuansów zeznania jednego 
ze świadków w procesie przeciwko 
Krzyżakom o zagarnięcie Pomorza 
Gdańskiego, ile o pośrednio datowa
ną na 1308 r. wzmiankę o oliwskim 
cmentarzu Św. Jakuba, a więc - za
pewne - i o kościele pod tym wezwa
niem. No tak, w naszym katalogu za
bytków Oliwy przeoczyliśmy tak waż
ną i cenną informację źródłową. 
Szczęściem, pan Franciszek znowu 
coś na temat Gdańska i Oliwy publi
kuje, więc będzie miał okazję nasze 
przeoczenie naprawić.
Jestem najwyraźniej stropiony... Ale 
oto pani Mamuszkowa przychodzi w 
sukurs. Padają sakramentalne:
- Panu kawa czy herbata? Prosimy 
do „salonu”...
Tu książek jest trochę mniej, więc 
może uda mi się skupić główną uwa
gę na osobie bohatera. Ledwo jednak 
małżonka wyszła do kuchni - oczywiś
cie dla mnie po herbatę - zaczyna 
się:
- Panie Jerzy, czy koniecznie musi 
pan opracowywać moją „sylwetkę" do 

„Spotkań ...”? Czy to w ogóle jest po
trzebne?
No tak, jak zwykle w podobnej sytuacji
- nieuzasadniona skromność i skru
puły... Ucinam ten wątek dyskusji i 
przechodzę do przeciwnatarcia:
- Jaki kierunek swej działalności i 
które ze swych osiągnięć ceni pan, 
panie Franciszku, najbardziej? - Tu 
zaskoczenie ...:
- Moim najważniejszym osiągnięciem 
było stałe, podczas prawie 20 lat, or
ganizowanie krajoznawczo-zabytko- 
wych kursów dla nauczycieli, kursów - 
naturalnie - połączonych z krótszymi, 
cotygodniowymi wycieczkami po Po
morzu, a przynajmniej raz w roku, la
tem - 10-12-dniowymi objazdami po 
Polsce. Był to chyba najlepszy środek 
na dotarcie poprzez zaangażowaną 
kadrę pedagogów do szerokich krę
gów młodzieży. Inicjatywę ośrodka 
gdańskiego przejęły także inne ośrod
ki krajowe. Z tej części mojej działal
ności odczuwam wielką satysfakcję 
po dziś dzień.
Rzeczywiście, przypominam sobie 
gdzieś w latach czterdziestych mój ra
czej przypadkowy udział, jako studen
ta architektury, w nauczycielskiej wy
cieczce zabytkoznawczej, bodajże do 
Pucka, kiedy wystąpiły ogromne kło
poty organizacyjne. Tylko dzięki obec
ności pana Franciszka, który przejął 
inicjatywę i kierownictwo w swoje 
ręce, w ostatecznym rozrachunku wy
cieczka okazała się całkiem udana.

- Oczywiście, panie Jerzy - konty
nuował kustosz - sam pan dobrze 
wie, jak wysoko ceniłem także naszą 
współpracę przy ewidencjonowaniu 
zabytków województwa gdańskiego. 
Istotnie, ten rozdział działalności ku
stosza Mamuszki, wręcz podstawo
wej, jest mi znany bodajże najlepiej. 
Od około połowy lat pięćdziesiątych 
pan Franciszek zmobilizował młod
szych pracowników Muzeum Pomor
skiego, kilku innych instytucji, a prze
de wszystkim siebie, do penetrowania 
w niewielkich, przeważnie dwuosobo
wych zespołach - poszczególnych 
powiatów województwa gdańskiego. 
Potem, również dzięki jego staraniom i 
zabiegom, powstawały drukowane 
wykazy zabytków - w sumie 10 powia
tów. Wykazy te rozsyłano do wszy
stkich szkół w tych powiatach, do 
władz i urzędów. Także i ta akcja zo
stała przeszczepiona na tereny oś
cienne - województwo koszalińskie. 
Pan Franciszek wciągnął również i 
mnie do letnich objazdów kilku powia
tów, dlatego właściwie mogę ocenić 
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trud i znaczenie całego przedsięwzię
cia.
Ale pan kustosz zaczyna być niezde
cydowany:
- Może jednak dla historii Pomorza 
Gdańskiego, zwłaszcza dokumento
wania odwiecznej polskości tych 
ziem, miało jeszcze większe znaczenie 
ocalenie przeze mnie od zapomnienia 
faktów, wydarzeń a przede wszystkim 
postaci związanych z tradycjami 
miejscowej Polonii - gdańskiej, oli- 
wskiej i sopockiej. Jakże np. dla Oliwy 
ważne są oliwskie rozdziały życia An
toniego Abrahama, albo całe dzieje 
rodzin Dampsów, Droszyńskich, For- 
melów, Kraińskich, Maciejewskich, Ma
nikowskich, Przybylskich, Wieczorkie
wiczów, Zielińskich i wielu, wielu in
nych... Albo znów sopockie rozdziały 
życiorysów Antoniego Abrahama i dra 
Aleksandra Majkowskiego lub też pań 
Belakowicz, rodzin Chmielewskich i 
Kulerskich. Przy niedostatku źródeł pi
sanych - ciągnie kustosz Mamuszka - 
moją podstawową metodą badawczą 
było bezpośrednie spisywanie ust
nych relacji świadków jeszcze żyją- 
cych, a następnie sprawdzanie wiary
godności tych relacji, ich wzajemna 
konfrontacja oraz dokonywanie nie
zbędnych weryfikacji. Bardzo chciał- 
bym opracować jeszcze przynajmniej 
dzieje Polonii Wrzeszcza, ale jest z 
tym obecnie już coraz trudniej: wciąż 
ubywa świadków, a ja mam coraz 
większe kłopoty z dotarciem do nich ... 
Cóż, moje zdrowie i wiek też mają 
swoje nieubłagane prawa ...
- Ciekaw jestem, panie Franciszku, 
skąd się u pana wziął, obok zabytko- 
znawczego, ten drugi nurt historyczno
- polonijny?
Kustosz zastanawia się zbyt krótko, 
żeby uznać moje pytanie za zaskaku
jące. Raczej próbuje tylko dobrać 
właściwe słowa do odpowiedzi, którą 
zna już od dawna.
- Nie wiem, panie Jerzy, czy pan sły
szał, że jednym z pierwszych zadań, 
które jako nauczyciel otrzymałem po 
przeniesieniu się do Gdańska, była 
praca z dziećmi miejscowej Polo
nii...?
I tak oto dowiaduję się, jak pan Franci
szek, jeszcze w latach czterdziestych, 
w ciągu bodajże całego roku przygo
towywał słabo lub wcale nie znające 
naszego języka dzieci rodziców pol
skiego pochodzenia, by mogły później 
podjąć naukę w normalnych klasach 
szkolnych polskiego Gdańska. Ten 
pierwszy kontakt z problemem gdań
skiej Polonii, nawiązane przy tej okazji 
nici wzajemnej sympatii i porozumie

nia oraz znajomości utrzymywane tak
że w latach późniejszych - wszystko 
to, po latach, w niemałym stopniu 
zainspirowało kustosza Mamuszkę do 
podjęcia w tym kierunku systematycz
nych poszukiwań i badań, a także w 
znacznym stopniu je ułatwiało. Niema
łe znaczenie dla podjęcia i rozwinięcia 
problematyki polonijnej miało nawią
zanie przez pana Franciszka kontak
tów, a nawet wręcz aktywnej współ
pracy z ciągle żywym w regionie gdań
skim ruchem kaszubskim. Współpra
ca ta zaowocowała m in. licznymi pu
blikacjami, także obszerniejszymi, 
przygotowanymi razem z wielce zasłu
żoną działaczką Zrzeszenia Kaszub
skiego redaktor Izabelą Trojanowską, 
znaną kronikarką dziejów odbudowy 
Głównego Miasta Gdańska.
I tak doszliśmy do momentu, który wy
dał mi się dogodny do postawienia 
pytania dręczącego mnie od samego 
początku:
- Jak się to właściwie stało, że po 
wojnie przyjechał pan właśnie do 
Gdańska, gdzie zajął się pan głównie 
zabytkoznawstwem, badaniem i upo
wszechnianiem historii i kultury regio
nu?
Pan Franciszek uśmiecha się pobłażli
wie:
- Przecież, panie Jerzy, wie pan, że. 
sam pochodzę z regionu o wysoko 
rozwiniętych tradycjach historycznych 
i kulturowych, gdzie - jako nauczyciel
- musiałem te tradycje dobrze poznać, 
by je następnie móc wszelkimi do
stępnymi środkami upowszechniać... 
Pośrednio zaś, może nawet pomagać 
je rozwijać ... Moment zamyślenia się 
... Tak, w tym zakresie miałem przygo
towanie znakomite ... No, a na przenie
sienie się na stałe do Gdańska namó
wił mnie w 1945 r. zaprzyjaźniony ze 
mną ówczesny inspektor szkolny z 
Tarnowa ...
- I co, nie żałuje pan swej decyzji? 
Pytanie jest wyraźnie retoryczne, więc 
też - poza znaczącym uśmiechem 
skierowanym głównie w stronę mał
żonki wracającej właśnie z pobliskie
go sklepu - innej odpowiedzi raczej 
nie oczekuję. Jeszcze krótka, trój
stronna wymiana opinii na temat pus
tki, którą w domu uczynił wyjazd, wraz 
z rodzicami, ukochanej wnuczki pańs
twa Mamuszków - i zadaję kolejne re
toryczne pytanie, zazwyczaj rozpoczy
nające lub zamykające tego rodzaju 
rozmowy-wywiady:
- Nad czym pracuje pan obecnie? 
Nie ulega wątpliwości, także z kontek
stów dzisiejszej rozmowy, że zasłużo
ny gdański badacz, publicysta i popu

laryzator nie tylko nie zamierza swoje
go pióra łamać, lecz je nawet coraz 
częściej ostrzy... Ale pan Franciszek 
czyni oburącz zniecierpliwiony gest i z 
ożywieniem, w jeszcze innym, różnym 
od dotychczasowego nastroju, podej
muje następny wątek:
- Niech pan, panie Jerzy, nie zapomi
na, że moim największym sukcesem 
„wydawniczym" jest dotychczas i chy
ba na zawsze pozostanie książka: 
Gdańsk - jego dzieje i kultura. Ukazała 
się ona dopiero w 1969 r„ po wielu 
latach starań i zabiegów ... - przez 
chwilę pan Franciszek zastanawia się
- ... Tak, trwało to w sumie przynaj
mniej 15 lat... Gdyby zaś nie moje wie
loletnie namowy, pertraktacje i utarcz
ki z wydawnictwami, redakcjami, a 
później i z autorami - nic by z tego nie 
wyszło ... No, musi pan przyznać, że 
powstała książka dla historii i kultury 
Gdańska bardzo ważna, wręcz pio
nierska i wyjątkowa. Dowodem jej 
znaczenia jest przyznanie zaszczytne
go ogólnopolskiego wyróżnienia - ty
tułu „książki roku" ... No, a nagrody 
naukowe, przede wszystkim Polskiej 
Akademii Nauk, nagrody i wyróżnienia 
regionalne. Po dziś dzień odczuwam 
wielką satysfakcję ... Choć w małym 
stosunkowo stopniu jestem autorem 
tego dzieła, lecz za to w pełni uważam 
się za jego ... ojca. O trwałości walo
rów tej książki świadczy najlepiej fakt, 
że jej początkowi antagoniści - ... za
wiść, panie Jerzy, zwykła, normalna 
ludzka zawiść ... - obecnie ją po
wszechnie i obszernie cytują w swoich 
nowszych publikacjach...
Pan Franciszek znów chwilę zastana
wia się...
- Kto wie, czy to nie przypadkiem 
moja gdańska inicjatywa i mój upór 
nie zaowocowały, chociażby pośred
nio, powstaniem monumentalnej serii 
wydawniczej „ARKAD" poświęconej 
dziejom i kulturze dużych, polskich 
miast ...

Po kolejnej minucie przerwy w rozmo
wie, urozmaiconej popijaniem herbaty, 
kustosz Mamuszka znów powraca do 
swego pogodnego uśmiechu i po
przedniego nastroju:
- Chce pan też wiedzieć, nad czym 
pracuję obecnie? Chętnie z panem o 
tym porozmawiam, gdy książka bę
dzie gotowa.

Dojadamy kolejne kawałki wspaniałe
go ciasta, specjalnie na dzisiejszą 
okazję upieczonego ... Czas żegnać 
się ... - No, to do następnego razu ...

Jerzy Stankiewicz
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to też są zabytki
Odboje i pachołki bramne

Nieubłagany czas, ostatnia światowa 
wojna, intensywna urbanizacja kraju, 
wszystko to przyczyniło się do wielu 
zmian w otoczeniu człowieka. Zmiany 
te na co dzień sa niemal niezauważalne, 
ale zubożają nas bardzo dotkliwie. Cho
dzi tu o nieliczne już zabytki tzw. małej

architektury. W kamienicach z XIX i XX w. należą do niej 
m.in. żeliwne balkony, kapliczki podwórkowe, ujęcia wody 
w podwórkach, bramy, klatki schodowe, podcienia bram 
wjazdowych oraz tzw. odboje i pachołki bramne. Nazwy i 
czas powstania tych dwóch ostatnich elementów małej 
architektury nie są ujęte w żadnych zapisach techniczno- 
projektowych. Haseł tych nie podają encyklopedie, ani też 
inne źródła pisane. Jedynie w nielicznie zachowanych ka
talogach wytwórców możemy przeczytać, że produkują 
„odboje do bram”. Uważam, że „odbój” - to element wbu
dowany w ścianę lub narożnik bramy, natomiast „pacho
łek” jest elementem wolno stojącym przy narożnikach
bramy.

Nieprzywiązywanie wagi do odbojów 
i pachołków było tak duże, że w za
chowanych projektach techniczno- 
architektomcznych kamienic z prze
łomu XIX i XX w. brak tych elemen
tów na rysunkach bram wjazdowych 
na podwórka kamienic, brak też pro
pozycji w opisach technicznych, np. 
numeru wzoru odlewni produkującej 
odboje i pachołki. Dotyczy to także 
Warszawy, I tak na przykład Z. Kiś- 
lański w artykule pt. Kilka słów o oz
dabianiu domów w Warszawie („In
żynieria i Budownictwo", nr 15,1872) 
omawia detale elewacji, nic nie 
wspominając o interesujących nas 
elementach; St. Herbst w książce 
Ulica Marszałkowska (Warszawa 
1978), przy której to ulicy do dzisiaj 
zachowało się wiele odbojów bram- 
nych, tylko przy opisie zdjęć przed
stawiających kamienice pod nr 6 i 
137 podaje, ze są to „odbojnice", na
tomiast w treści książki nic na ten 
temat nie znajdujemy; w artykule 
J.Roguskiej o bramach i klatkach 

schodowych zabudowy śródmieścia 
Warszawy („Kwartalnik Architektury i 
Urbanistyki", z. 3—4, 1980), pomimo 
że artykuł dotyczy zespołu kamienic, 
w których występuje wiele odbojów i 
pachołków, autorka nie zauważa ich. 
To samo dotyczy wielu innych opra
cowań.
W okresie powojennym, gdy prowa
dzone były prace przy odbudowie 
historycznych ciągów ulic, np. Krako
wskiego Przedmieścia i Nowego 
Światu, rekonstruując pieczołowicie 
każdy element architektoniczny ele-

1. Kamienne odboje z XVII w, w bra 
mie w przejściu na ul. Kanonia
2. Metalowy pachołek przy ul. Pod
wale 27
3. Przykłady osadzania odbojów i 
pachołków w bramach: 1 - odboje 
prostokątne, 2 - odboje okrągłe, 3 - 
pachołki, 4 - odboje razem z pachoł
kami. 

wacji, całkowicie pominięto odboje i 
pachołki bramne Po prostu lam. 
gdzie przetrwały wojnę, istnieją do 
dnia dzisiejszego, natomiast tam. 
gdzie zostały zniszczone, nie zrekon
struowano ich, co zubaza kamienice 
i ich bramy wjazdowe.

Najstarsze odboje i pachołki

Trudno określić, kiedy zaczęto 
przyozdabiać warszawskie bramy 
odbojami i pachołkami. Można przy
puszczać, ze pojawiły się one równo
cześnie z bramą wjazdową. Mogły to 
być kamienie leżące przy narożni
kach bram murowanych lub drewnia
nych, a z czasem przyjęły formy ar
chitektoniczne.
Nieliczne obiekty murowane, w któ
rych zachowały się odboje bramne. 
pochodzą z XVII w. Przykładem może 
być brama z gankiem zamykająca ul. 
Dziekania, wybudowana po 1620 r 
(gdy dokonano próby zamachu na 
życie króla Zygmunta III). W bramie 
tej znajdują się autentyczne odboje 
kamienne i uznać je należy za naj
starsze, istniejące do dzisiaj w War
szawie. Do dzisiaj zachował się także 
ledwie wystający z ziemi metalowy 
pachołek przy ul. Podwale 27. Trud
no określić czas jego powstania ze 
względu na liczne przebudowy ka
mienicy. Być może pochodzi z okre
su przebudowy w 1819 r„ natomiast 
przedtem mogty tu stać odboje ka
mienne. Pachołek ten należałoby od
kopać i zabezpieczyć, a może kie
dyś, przy prowadzeniu badań archi
tektonicznych uściśli się datę jego 
wbudowania. Wydaje się jednak, że 
jest to najstarszy zachowany metalo
wy pachołek w Warszawie.

Funkcje
Odboje i pachołki przede wszystkim 
chroniły murowane narożniki bram i 
skrzydła bramne przed zniszcze
niem. W ustawach i przepisach 
wydanych przed ukazaniem się 
pierwszego prawa budowlanego w 
1928 r. a traktujących o zasadach bu
dowli mieszkaniowych, podano tech
niczne warunki budowy wjazdów na 
podwórka. Najbardziej interesujące 
są przepisy budowlane Królestwa 
Polskiego z 6 lipca 1858 r. Czytamy 
w nich m.in.: „ważną także jest rze
czą, aby przy każdym domu, tak mu 
rowanym jako i drewnianym, znajdo 
wato się podwórko obszerne, budo
wlami gospodarskimi me zacieśnio 
ne. tudzież, aby przystęp czyli wjazd 
do tegoż podwórka był dogodny, 
żeby na wypadek pożaru z sikawką 
można było wjechać i dogodnie za 
wrócić Należy więc przy budowie 
nowych lub przy gruntowne/ restau
racji istniejących domów frontowymi 
przystęp taki urządzić, w mniejszych 
zaś, przez zrobienie sieni na wylot 
domu, na/mniej stóp sześć (1,82 m) 
w świetle szerokiej, która koniecznie 
szerszą być powinna, /eżeliby urzą
dzono w niej schody, przejście 
ścieśniające".
Osadzanie odbojów i pachołków 
zmniejszało szerokość bramy o 10- 
40 cm z każdej strony. Zabezpieczało 
to ściany boczne podcieni bram 
przed zaczepianiem przez piasty kół 
powozów. W tym też celu na całej 
długości podcieni dodawano sto
pień, który określał szerokość użyt
kową bramy, równą jego szerokości 
ustalonej przez odboje lub pachołki 
przy samym wjeżdzie. Stopień ten 
pozwalał także na przepuszczenie 
pojazdu przez idących pieszo oraz 
służył jako jeden ze stopni prowa
dzących do bocznego wejścia do 
kamienicy. Brama przy ul. Próżnej 14 
- to jedno z nielicznych zachowa
nych wnętrz podcienia bramy, z me-
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naruszonym brukiem z kostki drew
nianej dla wyciszania turkotu wjeż
dżających pojazdów; widać w niej 
również odboje oraz stopnie po obu 
stronach.
Pachołki wolno stojące umieszczane 
byty tylko od strony ulicy i oprócz 
zabezpieczenia narożników spełniały 
inne funkcje. Gdy brama była otwar
ta, na główki pachołków zakładano 
łańcuch broniący przed wjazdem i 
wejściem na podwórko osób niepo
żądanych; do główek także można 
było uwiązać konia. Z czasem ulica 
zaczęła się zmieniać, stawała się 
bardziej reprezentacyjna, a handel 
zaczęto lokalizować w podwórkach i 
suterenach. Bramy otwierano na oś
cież, aby kupujący mieli swobodny i 
nieskrępowany dostęp do sklepików 
w oficynach podwórkowych. W tej 
sytuacji życie i potrzeby zmieniły 
kształt pachołków - główka nie była 
już potrzebna i pachołki otrzymały 
proste zakończenie górnej części.
Kształt odbojów i pachołków świad
czył o wystroju zewnętrznym kamie
nicy i zamożności jej właściciela. 
Zdarzało się często, że od frontu da
wano tzw. fabryczne odboje na po
kaz, od podwórka zaś ze zginanych 
szyn kolejowych lub zwykłe, kamien
ne. Przykładem służy kamienica przy 
ul. Jagiellońskiej 32, gdzie od strony 
ulicy umieszczono piękne, pękate 
pachołki, natomiast od strony po
dwórka tylko uciętą i zgiętą rurę sta
lową. Przy tej samej ulicy pod nume
rem 25 od strony podwórka stoją je
dynie nieforemne kamienie.

Rodzaje i kształty

Do dnia dzisiejszego zachowały się 
odboje kamienne i metalowe o 
kształtach: okrągłym lub owalnym i 
prostokątnym. Sądzę, że o wyborze 
kształtu odbojów decydowała ich 
waga i związany z tym koszt. Najcięż
sze były odboje o kształcie okrągłym 
- waga jednego egzemplarza docho
dziła do 70 kg. Wśród odbojów o- 
krągtych można wyróżnić kształt wy
smukły oraz przysadzisty. Wszystkie 
zdobione są wzorami w postaci liści i 
linii, ozdobna jest także wieńcząca je 
główka. To samo dotyczy odbojów 
prostokątnych, które zbliżone kształ
tem, wyróżniają się jedynie różno
rodnością stosowanych wzorów. 
Spotkać można również odboje o- 
krągłe i prostokątne bez wzorów.
Bogatsze kamienice od strony ulicy 
miały oprócz odbojów również pa
chołki. Zespół taki w sposób widocz
ny ozdabia) bramę wjazdową, świad
cząc o zasobności właściciela ka
mienicy (ul. Hibnera 1). Spotkać też 
można odboje odbiegające od form 
powszechnie stosowanych, zapew
ne były one specjalnie projektowane 
i zamawiane w warsztatach odlewni
czych; często spotyka się odboje w 
kształcie krasnoludków (np. przy ul. 
Próżnej 14 z 1898 r.). Z kolei w bra
mie kamienicy przy ul. Kopernika 11 
znajdują się odboje w kształcie wy
giętych pałąków. Kamienicę tę pro
jektował w 1905 r. architekt Czesław 
Domaniewski i można przypuszczać, 
że zaprojektował również odboje. 
Także i tu od strony frontowej dano 
trzy odboje-pałąki, natomiast od 
strony podwórka już tylko dwa.

8 9 10

Podobny kształt mają również odbo
je w neobarokowym pałacyku przy 
ul. Zielnej 49, obecnej siedzibie Za
rządu Przedsiębiorstwa Państwowe
go Pracownie Konserwacji Zabyt
ków. Pałacyk ten, wzniesiony w la
tach 1870-1880 według projektu 
Jana Heuricha dla Stanisława Cza
ckiego, byt częściowo zniszczony w 
latach 1939-1944. Przy adaptacji 
podcień bramy zmieniono na hall, 
przez co odboje zostały umieszczo
ne na zewnątrz budynku, już jako o- 
zdoba i dokument ich istnienia. Po
dobną zasadę zastosowano przy a- 
daptacji kamienicy Jacobsona dla 
potrzeb Instytutu Historii Kultury Ma
terialnej PAN przy al. Świerczewskie
go-
Zachowały się w Warszawie także

u
4. Wnętrze bramy przy ul. Próżnej 14

5. Pachołek z główką do zawiesza
nia łańcucha (ul. Brzeska 3) i nowszy 
pachołek bez główki (ul. Rutkowskie
go 24)

6.7. Pachołki przy ul. Jagiellońskiej 
32: od strony ulicy (6) i podwórza 
(7)
8. Kamienny odbój od strony pod
wórza przy ul. Jagiellońskiej 25

9. Okrągły i wysmukły odbój przy ul. 
Grochowskiej 302

10. Okrągły i przysadzisty odbój 
przy ul. Nowogrodzkiej 6

11. Brama budynku przy ul. Stalowej 
46 - widoczne ozdobne odboje pro
stokątne
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14 Pachołki i odboje w bramie bu
dynku przy ul, Hibnera 1

15. Odbój w formie krasnoludka z 
tarczą, na której data „1898", przy ul. 
Próżnej 14

16. Odboje-patąki przy ul. Koperni
ka 11

1213 Przykłady różnych warsza
wskich odbojów

13

odboje i pachołki kamiehne, które 
najczęściej stosowano w obiektach 
reprezentacyjnych o kamiennych co
kołach i niejednokrotnie elewacjach. 
Przytoczyć należy odboje kamienne 
w bramie pałacu Raczyńskich (poło
wa XVIII w ), gdzie oprócz nich za
chował się kamień z otworami, które 
służyły do gaszenia pochodni. Ka
mienne odboje, podwójne po każdej 
stronie, wmontowano W bramę gma
chu przy ul. Kredytowej 3. Budynek 
ten postawiono w latach 1905-1909 
dla Towarzystwa Zakładów Gazo
wych (obecnie mieści bank) według 
projektu Karola Jankowskiego i 
Franciszka Lilpopa. Przy osadzaniu 
odbojów kamiennych niewątpliwie 
brał udział architekt projektujący o- 
biekt, gdyż odboje te były wmonto
wane w cokoły budowli.
Należy też wspomnieć o pachołkach 

przy bramie Zamku Królewskiego w 
Warszawie. Zachowane zdjęcia z 
1915 r. pokazują nam, że przy bra
mach zamkowych znajdowały się pa
chołki żelazne i kamienne. Kamienne 
stały w pewnym oddaleniu od bramy, 
natomiast żelazne w jej narożnikach. 
Przypuszcza się, że przed 1939 r. A. 
Szyszko-Bohusz usunął odlewane 
pachołki żelazne. Przy restytucji 
Zamku Królewskiego mają być od
tworzone jedynie pachołki kamien
ne; są one już odkute w warsztatach 
PKZ.
W Warszawie zachowały się nielicz
ne stare zakłady przemysłowe, a z 
nimi także dawne bramy. Bramy te 
były i są najbardziej narażone na u- 
szkodzenia przez transport. Odboje i 
pachołki nadal więc służą ich zabez
pieczaniu przed zniszczeniem. Są 
one mocne, niejednokrotnie podwój

ne. Przykładem może tu byc brama 
prowadząca do wzniesionej na prze
łomie XIX i XX w. fabryki oczyszcza
nia spirytusu „Rektyfikacja Warsza
wska” na Pradze przy ul. Ząbko- 
wskiej 27/31 (obecnie Warszawskie 
Zakłady Przemysłu Spirytusowego i 
Drożdżowego). Podobnie bramy pro
wadzącej do zbudowanej przez Kazi
mierza Loewe Warszawskiej Fabryki 
Drutu i Gwoździ (obecnie Zakład 
Farb Graficznych „Polifarb") przy ul. 
Kawęczyńskie, 9 strzegą dwa przy
sadziste pachołki.
Pojedyncze pachołki związane z war
szawskimi zakładami przemysłowy
mi znaleźć można np. przy filtrach 
warszawskich z przełomu XIX i XX w„ 
przy bramie prowadzącej do zabu
dowań byłego Warszawskiego .Zie
miańskiego Towarzystwa Mleczar
skiego przy Hożej 51 i wielu innych

Wytwórnie odbojów i pachołków
Na większości zachowanych odbo
jów i pachołków nie ma znaków fir
mowych ani roku ich wykonania. Do 
wyjątków należą odboje przy ul. 
Próżnej 14 oraz Jagiellońskiej 32. na 
których wyryto rok produkcji (?), jed
nak bez podania nazwy odlewni-war- 
sztatu. Jedynie na odbojach - kras
noludkach przy ul. Hożej 57 podano 
rok (1901) i odlewnię (Janowo). Nato
miast na odboju przy bramie fabrycz
nej przy ul. Inżynierskiej 3 znajduje 
się czytelny napis „EBERHARD, 
WOLSKI i Ska Warszawa", bez daty 
wykonania. Nie wiadomo jednak, czy 
umieszczony rok określa czas wyko
nania odlewu, czy też, według życze
nia zamawiającego, rok budowy 
domu albo iego ukończenia.
Poszukiwania informacji o tych od
lewniach u ich państwowych spad-
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17

17 Odbó|-pałąk przy ul- Zielnej 49
18. Kamienny odbój w pałacu Ra 
czyńskich i kamień z otworami do 
gaszenia pochodni
19. Podwójne odboje przy ul. Kredy
towej 3
20. Brama Grodzka Zamku Króle
wskiego z pachołkami w 1919 r.
21 Jeden z pachołków przy bramie 
fabrycznej przy ul. Kawęczyńskiej 9
22. Odbój przy bramie fabrycznej 
przy ul. Inżynierskiej 3
23. Fragment prospektu Zakładów 
Górniczych „Bliżyn"
24. Fragment prospektu fabryki S. 
Kronenbluma z Końskich
(zdjęcia: 1,6-10, 15-19.21,22 - T. Po
lak, 4-K. Kowalska, 11 - B. Olechni- 
cki, 14 - J. Szandomirski; rysunki: 3 
- B. Kobielski, 5. 12, 13 - M.B. Po
lak)

?3

kobierców istniejących w większości 
do dzisiaj (m.in. w Janowie) nie daty 
rezultatu. Odboje przedstawiające 
krasnoludka trzymającego tarczę o- 
patrzone są datą wyrytą na tarczy. 
Znany mi najstarszy istniejący odbój- 
krasnoludek nosi datę 1895 (ul. Wi
leńska 19). Czy można przyjąć, że ta
kie odboje produkowała odlewnia w 
Janowie? A jeśli tak, to dlaczego nie 
podawała konsekwentnie na tar-, 
czach krasnoludków tych wszystkich 
danych, jakie znajdują się na odboju 
przy ul. Hożej 57? Może pozostałe 
odboje-krasnoludki produkowała fir
ma konkurencyjna, umieszczająca 
na tarczy krasnoludka jedynie rok 
produkcji.
Instytut Odlewnictwa w Krakowie nie 
posiada żadnych materiałów (katalo
gów, cenników, broszur itp.) sprzed 

1939 r. Nie sposób zatem określić, 
jakie zakłady lub warsztaty wykony
wały odboje, jakie były reklamowane 
wzory, jakie stosowano materiały do 
odlewów, kto był autorem projektów, 
oraz jakie ceny proponowały konku
rencyjne przecież odlewnie-przed- 
siębiorstwa. Dzięki uprzejmości dyr. 
inż. Jerzego Jasiuka z Muzeum 
Techniki NOT w Warszawie udało mi 
się uzyskać dwa dokumenty: propo
nowane przed dwie firmy odlewnicze 
projekty odbojów bramnych. Jeden 
prospekt prawdopodobnie z przeło
mu XIX i XX w. pochodzi z Zakładów 
Górniczych „Bliżyn”, drugi z „Fabryki 
Odlewów Żelaznych - Zakłady Me
chaniczne i Niklownia - S. Kronen- 
blum, Końskie” z 1934 r. Do tego o- 
statniego prospektu załączony został 
cennik. Podano w nim. że odboje

bramne o wadze 120-124 kg 
kosztują po 30 groszy za 1 kg, zatem 
4 odboje o wadze 120-280 kg kosz
towały 37-84 zł. Był to już duży wy
datek nawet dla „kamienicznika".
Ze smutkiem należy stwierdzić, że w 
zapomnienie odchodzą tak odboje i 
pachołki, jak i ich wytwórcy, a doku

menty świadczące o ich pożytecznej 
działalności są w rozproszeniu, 
część już zaginęła bez odpowiednie
go opracowania. A przecież właśnie 
na bazie tych warsztatów-odlewni 
rozwijał się m.in. polski przemysł.

Tadeusz Polak
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Na Woli, przy ul. Kasprzaka 25 w War
szawie, na obszarze 10 ha wyznaczo
nym ulicami: Prądzyńskiego od połud
nia, Bema od zachodu, Krzyżanowskie
go oraz Kasprzaka (d. Dworska) od pół
nocy, od 1886 r. wznoszą się zabudowa
nia gazowni. Obecnie znajdują się tutaj

Mazowieckie Zakłady Gazownictwa z biurami, warsztata
mi i laboratorium, ale jeszcze w 1977 r. wolska gazownia
wytwarzała gaz.

Prawie stuletnia działalność ga
zowni wolskiej jest - wobec 
burzliwych losów miasta - zjawi
skiem dość niezwykłym. Jesz
cze bardziej atrakcyjne dla his
toryka są kolejne przeobrażenia 
tego zakładu, odpowiadające 
rytmice postępu w technice ga
zownictwa. Gazownia zbudowa
na została w latach 1886 - 1888 
przez Niemieckie Kontynentalne 
Towarzystwo z Dessau, jako no
woczesny zakład produkujący 
gaz z węgla kamiennego. 0- 
biekty produkcyjne wzniesiono 
wzdłuż ciągu komunikacyjnego, 
zapewniającego dogodne połą
czenie wszystkich ogniw pro
dukcji Zakład dysponował 

własną bocznicą kolejową, uła
twiającą sprawne zaopatrzenie 
w węgiel kamienny. Rezerwy te
renu umożliwiały rozbudowę za
kładu, która nastąpiła w latach 
trzydziestych XX w. Wybudowa
no wówczas piecownię systemu 
Glover-West o ruchu ciągłym. 
Zastąpiła ona przestarzałe, dzie
więtnastowieczne żeliwne piece 
poziomoretortowe oraz piece 
pionoworetortowe systemu 
Bueba o ruchu okresowym, z lat 
1909 -1912. Rozbudowano tak
że aparaturę czyszczącą gaz 
oraz zbudowano centralną kot
łownię z kotłami rurowymi typu 
Steinmullera, która funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego. Wtedy też 

prowadzono prace nad udosko
nalaniem obróbki gazu oraz wy
korzystaniem produktów ubocz
nych z jego produkcji.
Lata drugiej wojny światowej 
przyniosły gazowni duże znisz
czenia i straty. Spłonęły zbiorni
ki gazu, naftalenownia, składy o- 
lejów; zdemontowane maszyny 
zostały wywiezione przez oku
panta. „Warszawskie Zakłady 
Gazowe - Zakład Gazowy nr 2” 
- koncesja towarzystwa z De
ssau, zwane od 1925 r. „Gazow
nią Miejską m. st. Warszawy", w 
1950 r. stały się przedsiębiors
twem państwowym Centralnego 
Zarządu Gazownictwa jako „Za

kłady Gazownictwa Okręgu 
Warszawskiego".
W latach 1951 - 1959 produkcja 
gazu miejskiego oparta była na 
gazie węglowym, produkowa
nym przez piecownię Glover- 
West, gazie generatorowym z 
gazogeneratorów typu „Skoda” 
i uzupełniana gazem ziemnym. 
W 1959 r. pracę rozpoczęła 
nowa stacja generatorów typu 
VIAG, a w dziesięć lat później 
uruchomiono rozdzielnię gazu 
ziemnego, która w okresie prze
stawienia zaopatrzenia miasta w 
gaz ziemny czysty zasilała ga
zem węglowym stale malejący 
krąg odbiorców tego paliwa. 
Zdolność produkcyjna rozdziel
ni gazu ziemnego pozwoliła na 
całkowite wykluczenie z produk
cji piecowni Glover-West (w 
1970 r.) oraz generatorów dwu- 
gazu (w 1969 r.). Dziewiętnasto
wieczne pompy tłoczni gazu, 
sprawne do końca, ostatnią por
cję gazu dostarczyły Warszawie 
w roku 1977.
Z chwilą wstrzymania wytwarza
nia gazu powstał problem dal
szych losów budynków produk
cyjnych. Względy ekonomiki i 
bezpieczeństwa nakazały de
montaż części urządzeń produk
cyjnych i rozbiórkę niektórych o- 
biektów. Najcenniejsze, dzie
więtnastowieczne budynki, de
cyzją Prezydenta Warszawy oraz 
Konserwatora Zabytków m. st. 
Warszawy, wpisane zostały w 
1975 r. do rejestru zabytków pod 
nr 884. Słuszność tej decyzji 
była oczywista, ale czy ochroną 

1. Wnętrze zbiornika gazu
2. Plan sytuacyjny pierwszej gazowni z 1857 r: 1 - piecownia, 2 - kottownia, 
3 - aparatownia, 4 - zbiorniki gazu, 5 - szopa węglowa i magazyny, 6 - budyn
ki pomocnicze, 7 - budynek mieszkalny, 8 - biura i warsztaty
3. Zabudowa terenu gazowni: I - teren projektowanego muzeum, II - zabudo
wa z XIX w., III - zabudowa do 1939 r„ IV - zabudowa po 1945 r„ V - obiekty 
rozebrane po 1970 r.; obiekty najstarsze: 1 - oczyszczalnia systemu III, 2 - 
aparatownia, 3 - oczyszczalnia systemu I-II, 4 - amoniakalnia, 5 - naftalenow
nia, 6 - reduktor, 7 - warsztat, 8 - zbiornik gazu, 9 - zbiornik gazu, 10 - maga
zyn centralny, 13 - administracja, 14 - wieża ciśnień i remiza strażacka, 15 - 
kottownia, 19 - fenolownia. 21 - warsztaty szkolne, 24 - administracja. 
30.32.33.34 - budynki mieszkalne, 35 - oczyszczalnia systemu IV

3
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konserwatorską nie należałoby 
objąć również pozostałych, cen
nych obiektów uzupełniających 
układ architektoniczny i urbani
styczny gazowni? Reprezentują 
one może nieco niższe walory 
architektoniczne, ale stanowią 
przecież integralną część całe
go zespołu gazowni wolskiej. 
Zabudowa działki gazowni zróż
nicowana jest zarówno pod 
względem wieku obiektów, jak i 
ich kształtu architektonicznego. 
Najstarsze obiekty zespołu po
chodzą z XIX w. Są to budynki z 
czerwonej cegły, wyposażone w 
drewniane więźby dachowe, za
projektowane w bogatym kształ
cie architektonicznym, nawiązu
jącym do historyzmu. Obiekty 
późniejsze, z XX w„ wykonane 
zostały z cegły lub przy zastoso
waniu szkieletów stalowych i 
prefabrykatów żelbetowych.
Nie konserwowane budynki 
przedwojenne, prowizorycznie 
remontowane i zabezpieczane, 
są obecnie poważnie zagrożo
ne. Stan zachowania fundamen
tów i ścian jest dobry, natomiast 
stropy i dachy ulegają stałemu 
niszczeniu. W większości obie
któw stwierdza się ubytki w sto
larce okiennej i drzwiowej; do
strzegalne są one również w wy
stroju zewnętrznym. W związku 
ze wstrzymaniem wytwarzania 
gazu obiekty produkcyjne ga
zowni wolskiej zostały rozebra
ne lub pozbawione wyposaże
nia technicznego. Jedynie w bu
dynkach aparatowni i kotłowni 
centralnej zachowały się dawne 
urządzenia i maszyny. Pompy a- 
paratown' pracowały do 1977 r, 
natomiast kotłownia funkcjonuje 
do dzisiaj.
Analiza cech architektury zespo
łu pozwala określić poglądy ów
czesnych projektantów na funk
cjonalność i estetykę budowli. 
Wbrew tendencji do budowania 
w końcu XIX w. obiektów prze
mysłowych o umiarkowanym 
zaangażowaniu środków inwe
stycyjnych, wolskie zakłady ga
zownicze zostały wzniesione z 
wielkim rozmachem. Funkcjo
nalność założenia (z uwzględ
nieniem możliwości rozbudo
wy), staranność doboru materia
łów budowlanych, świadome o- 
perowanie kształtem, tak w od
niesieniu do bryty budynku, jak i 
detalu architektonicznego, zwar
ty wyraz kompozycji - to cechy 
zespołu gazowni, które świad
czą o dojrzałości zawodowej 
projektantów. Przenieśli oni na 
ten obiekt aspiracje budownic
twa powszechnego, reprezenta
cyjnego. Nawiązując do form 
historycznych, przekazali w mo
numentalnym charakterze archi
tektury swoistą dla epoki apo

teozę techniki i przemysłu. Jest 
ona czytelna także w wystroju 
architektonicznym zespołu wol
skiego.
Nie tylko zresztą względy archi
tektoniczne świadczą o histo
rycznej wartości gazowni wol
skiej. Oprócz dawnych urządzeń 
produkcyjnych, zakład przecho
wuje archiwum lokalne, znacz
nie uszczuplone przez działania 
wojenne. Część dokumentów, 
fotografii, planów i innych archi
waliów zgromadził inż. Fuchs, 
pracownik gazowni, twórca Mu
zeum Gazownictwa. Dla tego 
muzeum przeznaczono budynek 

aparatowni i tłoczni, których wy
posażenie techniczne stanowi 
podstawę ekspozycji. W mu
zeum oprócz sprawnych jeszcze 
urządzeń produkcyjnych, zebra
no wiele drobnych narzędzi, me
chanizmów i innych przedmio
tów związanych z pracą gazow
ników, a nawet z odbiorcami 
gazu, np. kuchnie i lodówki ga
zowe, lampy oświetleniowe. Nie 
mała w tym zasługa pracowni
ków zakładu, którym stolica nie 
zapomni wkładu pracy przy or
ganizowaniu Muzeum Gazow
nictwa w zabytkowych pomiesz
czeniach. Oby przykład ich dzia

łalności pociągnął za sobą naś
ladowców w kręgach techników, 
a u konserwatorów pozyskał w 
przyszłości więcej zrozumienia. 
Warto zastanowić się, czy zabyt
kowe obiekty gazowni nie mo
głyby pomieścić Centralnego 
Muzeum Gazownictwa - pla
cówki, która w sposób systema
tyczny, planowy gromadziłaby 
dokumentację historii tej gałęzi 
techniki i przemysłu. Nie ma 
przecież w Polsce obiektu bar
dziej godnego tej funkcji, nie ma 
drugiej takiej dziedziny techniki, 
w której nazwisko Polaka byłoby 
symbolem jej narodzin - nazwi-

4

4. Zbiornik gazu
5.6. Aparatownia
7. Wieża ciśnień
8. Magazyn centralny
9. Ostatnie gazowe latarnie w War
szawie przy ul. Agrykola
(zdjęcia: 1,4-7 - W Konikowski, 8 - 
B. Wan, 9 - K. Nowiński, 2-J. Liso
wski, rys. - B. Wan)

7 8
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sko Ignacego Lukasiewicza 
związało się nierozerwalnie z 
górnictwem naftowym i techni
kami gazowniczymi.
Istniejące opracowania gazowni 
wolskiej przedstawiają historię 
obiektu jako jednostki admini
stracyjnej, kreślą etapy dosko
nalenia metod produkcji gazu, 
ukazują też działalność i trady
cje pracowników zakładu, brak 
natomiast sformułowań doty
czących architektury budowli w 
kontekście postępu gospodar
czego i technicznego, a także 
propozycji konserwatorskich 
dla historycznego zespołu ga
zowniczego. Do tej pory nie po
jawiła się propozycja narady 
nad losami gazowni, wymiany 
myśli, doświadczeń wszystkich 
zainteresowanych obiektem 
wolskim.
Pewną próbą skonstruowania 
programu konserwatorskiego 
dla zespołu gazowni reprezen
tuje praca projektowa mego au
torstwa (projekt adaptacji dla 
potrzeb kulturalno-oświato
wych). W projekcie uwzględnio
no usytuowanie terenu gazowni 
w planie perspektywicznego 
rozwoju miasta (wzdłuż tras 
szybkiego ruchu, w bliskim są
siedztwie instytutów nauko
wych, usług, zabudowy mie
szkaniowej, kompleksu Dworca 
Zachodniego), które skłaniało 

do przyznania zespołowi wol
skiemu funkcji związanych i 
wspomagających istniejące i 
projektowane funkcje tej części 
miasta, a także wykorzystują
cych charakter zabytkowej za
budowy. Koncepcja zagospo
darowania rozległego terenu ga
zowni przewiduje umieszczenie: 
zespołu instytutów naukowych 
pracujących dla potrzeb prze
mysłu, przychodni rehabilitacyj
nej dla pracowników przemysłu, 
usług administracyjnych i hand
lowych oraz zespołu pracowni 
rzeźbiarskich, tkackich, cera
micznych, galerii rzeźby, teatru 
oraz muzeum gazownictwa w 
dawnej zabudowie gazowni.

Barbara Ewa Wan
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Ostatni wiślany paropfaw
Gdy przeglądamy dziś stare roczniki 
warszawskiego „Tygodnika Ilustrowa
nego”, wzrok nasz natrafia na winietę 
tytułową kolejnego numeru. Przedsta
wia ona panoramę Warszawy widzianą 
od strony Pragi. Rycina, na którą pa
trzymy, oprócz linii dachów Starówki, o-

prócz widoku sylwety miasta, pokazuje płynący środkiem 
wiślanego nurtu bocznokołowy „paropław”, jeden z tych, 
których wyrzekła się nasza epoka zanim nazwane zostały 
zabytkami techniki.
Taki właśnie zabytek techniki stanowi parowiec „Bałtyk”, 
największy i najbardziej elegancki z całej flotylli boczno-
kołowców pływających do niedawna pod banderą War
szawskiej Żeglugi na Wiśle, spadkobierczyni rozwijają
cych się w Polsce od 1825 r. licznych przedsiębiorstw i 
spółek żeglugowych.

Początki żeglugi parowej na 
Wiśle wiążą się z osobami 
Piotra Steinkellera. Konstan
tego Wolickiego i Jakuba 
Berksohna. Oni to zakupili w 
1827 r. w Anglii dwa pier
wsze, kursujące po Wiśle 
parowce - „Książę Ksawery" 
i „Victory”. W 1846 r. współ
właściciel firmy z Nantes o 
nazwie „Guibert et Gache” - 
Edward Guibert uzyskał od 
rządu Królestwa Polskiego 
przywilej wyłączności żeglu
gi parowej na rzekach: Wiś
le, Narwi, Bugu, Wieprzu i Pi
licy. Przywilej ten wydano 
Guibertowi na okres dziesię
ciu lat. W niedługim czasie 
zorganizowana została 
„Spółka Żeglugi Parowej na 
Rzekach Spławnych Króles
twa Hrabia Zamoyski et 
Compania”. W 1852 r. wyco
fał się z niej Guibert, a 
współudziałowcami poza 
Andrzejem hr. Zamoyskim, 
zostali: Adam hr Potocki, Ka
zimierz hr Zyberk Plater, 
Piotr Mężeński, hr hr Jan i 
August Zamoyscy oraz Leo
pold Kronenberg.
W 1862 r. majątek spółki sta
nowiło 9 parostatków i 20 
barek. Warto odnotować, że 
właśnie w czasach funkcjo
nowania spółki Zamoyskie
go zaczęto dbać o atrakcyj
ny wystrój statków pasażer
skich. Na parowcach 
„Płock” i „Włocławek” u- 
mieszczono w kajutach m.in. 
rysunki autorstwa Kostrze- 
wskiego i Pillatiego. Ściany 
pokryto boazeriami ze szla
chetnych gatunków drewna, 
zawieszono lustra. Spółka ta 
przetrwała do Powstania 
Styczniowego. Po wydaleniu 
Zamoyskiego z kraju cały 
jego majątek uległ konfiska
cie, doszło tym samym do 
likwidacji spółki. Część stat

ków kupił wówczas Maurycy 
Fajans - dało to początek 
powstaniu przedsiębiorstwa 
„Żegluga Parowa Maurycy 
Fajans”, później: „Maurycy 
Fajans i Synowie”. Zaczęły 
powstawać przedsiębiors
twa żeglugowe w innych 
miastach, m.in. we Włocław
ku, Płocku i Gdańsku.
W 1912 r. na bazie firmy Fa- 
jansa powstało wielkie towa
rzystwo akcyjne, noszące 
nazwę „Warszawskie Towa
rzystwo Handlu i Żeglugi”. 
Jego rozwój uległ pewnemu 
zahamowaniu w czasie pier
wszej wojny światowej. 
Wkrótce po zakończeniu 
działań wojennych rząd wy
dał ustawę o nacjonalizacji 
środków transportu, w tym 
również statków wiślanych. 
Nie wszyscy jednak armato
rzy podporządkowali się u- 
stawie. „Warszawskie Towa
rzystwo Akcyjne Handlu i 
Żeglugi" ostro zaprotesto
wało i w wyniku procesu są
dowego odzyskało swoje 
statki. W 1922 r. doszło do 
połączenia założonego nie
co wcześniej z inicjatywy 
Banku Krajowego i Handlo
wego „Towarzystwa Zjedno
czonej Żeglugi Polskiej” i 
„Warszawskiego Towarzys
twa Akcyjnego Handlu i Żeg
lugi”. W ten sposób powsta
ło „Zjednoczone Warsza
wskie Towarzystwo Trans
portu i Żeglugi Polskiej 
Spółka Akcyjna”, które dy
sponowało flotą 35 statków 
parowych. W wyniku reorga
nizacji w 1927 r. Towarzys
two zmieniło nazwę na „Pol
ska Żegluga Rzeczna Vistu
la”.
W tym samym niemal czasie, 
bo w 1928 r„ stocznię „Dan- 
ziger-Werft” opuścił statek 
parowy „Bałtyk”, zbudowany
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na zamówienie „Towarzys
twa Żeglugi Parowej Maksa 
Friedmana”. Już we wrześ
niu tego roku przycumowany 
został do nabrzeża warsza
wskiego przy moście Kier
bedzia.
W dość krótkim czasie, za
pewne w wyniku upadku fir
my Friedmana. „Bałtyk" zo
stał przejęty przez spółkę 
„Vistula”. Pierwszy jego opis 
odnajdujemy w „Kurierze 
Polskim" z 17 lipca 1928 r.: 
... Parowiec ten wybudowa
ny wedfug ostatnich wyma
gań techniki i komfortu wy
posażony w najnowocześ
niejsze urządzenia tak tech
niczne, jak i dla wygody pa
sażerów, kształtami swemi i 
wykonaniem wyróżnia się 
pośród najbardziej luksuso
wych statków. Stylowo urzą
dzone salony restauracyjne, 
wytworne palarnie i czytel
nie, wygodne i obszerne 2- 
4-osobowe kabiny sypialne, 
składają się na całość, mo
gącą zadowolić najwybred
niejsze wymagania publicz
ności. Parowiec „Bałtyk" jest 
przystosowany całkowicie 
do trudnych warunków nawi
gacyjnych na rzece Wiśle, 
rozwija szybkość dotych
czas nie osiąganą skracając 
znacznie czas trwania pod 
róży. Parowiec „Bałtyk" po
siada 200 miejsc sypialnych 
(pierwsze/) klasy, 150 miejsc 
sypialnych II klasy oraz wy
borową kuchnię". Liczba 
miejsc sypialnych podana w 
powyższym opisie była 
znacznie przesadzona.
O wiele bardziej precyzyjny 
jest opis techniczny „Bałty
ku" inż. Aleksandra Potyrały, 
zamieszczony w „Nowinach 
Technicznych” z września 
1928 r. Autor opisuje zarów
no kadłub statku, jak i ma
szynownię: „Statek jest jed- 
nopoktadowy, podzielony na 
pięć oddziałów czterema 
grodziami szczelnymi. Prze
dział środkowy zajmuje ma
szynownia, do której po bo
kach przylegają skrzynie 
boczno-kołowe. Główny 
przedział przed maszynow
nią zajmują sypialnie klasy II 
z 48 miejscami, poza maszy
nownią znajdują się sypial
nie klasy I z 60 miejscami i 
odpowiednim wyposaże
niem w umywalnie itp. Jadal
nia. palarnia i bufet klasy I 
znajdują się na pokładzie 
głównym w tylnej części o- 
krętu, natomiast bufet klasy 
II - przed maszynownią, 
również na głównym pokła
dzie. Pokład spacerowy, w 

którego poziomie zna/duje 
się także mostek kapitański, 
urządzony jest poza maszy
nownią dla pasażerów klasy 
I, na przodzie zaś dla klasy II. 
...Salony odznaczają się gu
stownym doborem kolorów 
ścian, podłogi i sufitów, wy
łożonych drzewem, jak tez 
wewnętrznego urządzenia. 
Wszelkie okucia drzwi i o- 
kien. następnie schodów i 
innych części w ka/utach i 
salonach wykonane są z 
mosiądzu. ...Kadłub statki 
wykonany jest ze stali sie 
mens-martenowskiej..." Uzu 
pełnieniem opisu w „Nowi
nach Technicznych” były za
mieszczone zdjęcia, które 
potwierdzały elegancję wy
posażenia parowca.

Do naszych czasów pozo
stał „Bałtyk” największym 
statkiem pasażerskim w his
torii żeglugi wiślanej. Przy 
jego budowie wprowadzono 
po raz pierwszy innowacje, 
które przyjęły się powszech
nie również na innych stat
kach rzecznych. Polegały 
one m.in. na wykonaniu 
wszystkich nadbudówek z 
blachy stalowej. Nadbudów
ka w części dziobowej stal 
ku została zaokrąglona i do 
stosowana przez to do zwę 
zającego się kształtu dzio
bowej części kadłuba. Krań
cowe partie nadburcia dzio
bowego i rufowego zostały 
podwyższone, przez co bar
dzo zyskała sylwetka statku. 
Po raz pierwszy na „Bałtyku" 
sterownia, umieszczona na 
poziomie górnego pokładu, 
otrzymała konstrukcję po
zwalającą na jej szybki de
montaż w wypadku przepły
wania pod niskimi mostami. 
„Bałtyk" przeznaczony był 
do przewozu pasażerów na 
Wiśle środkowej, z Warsza
wy w dół rzeki. Od początku 
eksploatacji odbywał rejsy 
jako statek wycieczkowy. 
Pierwsza wycieczka krajo
znawcza „Bałtykiem" do 
Gdańska wyruszyła z War
szawy 1 sierpnia 1928 r. o 
godzinie dziesiątej wieczo
rem. W programie wycieczki 
przewidziane było zwiedza
nie Płocka, Włocławka, Cie
chocinka, Torunia, Tczewa i 
Gdańska. Powrót do stolicy 
nastąpił 11 sierpnia w godzi
nach przedpołudniowych.
Po wybuchu drugiej wojny 
światowej „Bałtyk" został 
przejęty przez władze oku
pacyjne i od momentu przy
wrócenia żeglugi wiślanej w 
1940 r. pełnił nadal funkcję 
statku wycieczkowego. W
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1941 r. poddany został re
montowi, w trakcie którego 
dokonano wielu istotnych 
zmian w rozplanowaniu i wy
posażeniu wnętrz. Znacznie 
mniejszym zmianom uległ 
natomiast wygląd zewnętrz
ny statku. Przechowywany 
dziś w zbiorach Centralnego 
Muzeum Morskiego w 
Gdańsku projekt przebudo
wy z 1941 r. został opraco
wany w dwóch wariantach 
różniących się nieznacznie 
koncepcją podziału wnętrz 
nadbudówek pokładu głów
nego i dyspozycją, liczbą 
oraz funkcją kabin umiesz
czonych w kadłubie. Zreali
zowany został w dużej częś
ci wariant pierwszy, noszący 
datę 28 kwietnia 1941 r. Wraz 
z przebudową zlikwidowano 
podział na klasy. Nie dyspo
nujemy niestety przekazami 
mówiącymi o wystroju i wy
posażeniu wnętrz „Bałtyku" 
w omawianym okresie. Nale
ży przypuszczać, iż zarówno 
wyposażenie, jak i wystrój 
byty adekwatne do funkcji 
luksusowego statku pasa
żerskiego i gustów jego no
wych użytkowników.
Rok wyzwolenia zastał nasz 
parowiec w Gdańsku, w nie 
najlepszym stanie technicz
nym. Do Warszawy sprowa
dzono go dopiero w lipcu 
1947 r„ a w sierpniu zainau
gurowano nowy okres eks
ploatacji. Przez cztery mie
siące odbywał codzienne 
rejsy dancingowe na trasie 
od przystani przy wylocie ul. 
Karowej do Wilanowa.
W czasie sezonu 1948 r. pły
wał też na trasie Warszawa- 
Wfocławek-Toruń.
Na przełomie 1948 i 1949 r. 
„Bałtyk” poddany został 
przebudowie w stoczni płoc
kiej. Po opuszczeniu stoczni 
nadal odbywał rejsy do Wło
cławka i Gdańska. Rejs na 
trasie Warszawa-Gdańsk- 
Warszawa trwał 8 dni. Drogę 
w dół rzeki pokonywał paro
wiec w ciągu 36 godzin, za
trzymując się po drodze w 
Płocku, Włocławku i Ciecho
cinku. W Gdańsku następo

wała jednodniowa przerwa w 
podróży, po czym statek 
wracał, juz nieco wolniej, bo 
w ciągu 48 godzin, do War
szawy. Oprócz „Bałtyku" 
kursowało wówczas w dół 
rzeki 12 innych parowców 
bocznokołowych, których ar
matorem była Warszawska 
Żegluga na Wiśle.
W lipcu 1957 r. „Bałtyk" zo
stał doprowadzony do 
Stoczni w Tczewie, gdzie 
rozpoczął się - mający trwać 
dwa lata - remont kapitalny, 
połączony z przebudową 
statku, nieznaczną na 
szczęście, bo nie w pełni 
zrealizowaną. Odnowiony 
„Bałtyk” powrócił do War
szawy we wrześniu 1959 r. 
Zabierał teraz w dalsze rejsy 
wycieczkowe 64 osoby w 
przedziale rufowym i 32 oso
by w przedziale dziobowym 
Wypływał zaś z uruchomio
nej ok. 1957 r. przystani przy 
Moście Poniatowskiego. Po
woli zmieniał się jego wy
gląd. Między 1960 a 1964 r. 
eleganckie chromowane re- 
lingi, biegnące wzdłuż krań
ców pokładu głównego i po
kładu spacerowego, zastą
piono wyjątkowo szpetnymi 
drucianymi siatkami, przy 
których, wzdłuz burt, umiesz
czono składane ławki. Za
biegu tego dokonano za
pewne w trosce o poprawę 
warunków bezpieczeństwa 
pasażerów. Był to pierwszy 
w długim łańcuchu zabieg, 
który przyniósł zeszpecenie 
sylwetki i wyglądu statku.

Zbliżał się powoli tragiczny 
dla „Bałtyku” rok 1966. Burz
liwy naonczas rozwój Fundu
szu Wczasów Pracowni
czych nie oszczędził również 
wiślanych parowców. Na 
„Bałtyku” postanowiono u- 
rządzić „Wczasy Krajoznaw
cze FWP - Żegluga". Ta 
słuszna skądinąd idea zao
wocowała kompletną dewa
stacją, i tak mocno już prze
kształconych, wnętrz statku. 
Projekt adaptacji „Bałtyku” 
na pływający dom wczasowy 
(wykonany w Biurze Proje

1 Statek „Bałtyk" w 
1928 r.
2. Sala jadalna l klasy w 
1928 r.
3.4. Statek .Alina", daw
ny ..Bałtyk", widoki na 
śródokręcie
5 Statek „Alma", dawny 
„Bałtyk" świetlica w 
nadbudówce rufowei

(zdjęcia. K Kowalska) 

któw i Studiów Taboru 
Rzecznego we Wrocławiu) 
miał m in. na celu „podnie
sienie rangi estetycznej" 
wnętrz. W opisie dołączo
nym do projektu czytamy: 
„w celu podniesienia rangi 
estetycznej wnętrza jadalni 
projektuje się na ścianie 
baru kompozycje metalopla
styki (...), celem oddzielenia 
ażurowego części taneczne/ 
od jadalnej projektuje się 
kratę dekoracyjną (...). Ścia
ny wyklejone dermą, podło
ga wykładziną PCW". Jakby 
dla ironii na planie jadalni 
naniesiona została uwaga: 
,, ko lory derm, win ileum, obić 
kanap zgodne z projektem 
kolorystycznym". W ten spo
sób dokonało się przeisto
czenie komfortowych i este
tycznych wnętrz nadbudów
ki rufowej we wnętrze przy
pominające wagon bufetowy 
„Warsu". Zniknęły o ele
ganckiej linii, wygodne me
ble, obudowy wsporników 
(pilersów) w formie wysmuk
łych kolumienek, misternie 
upięte kotary, fasety, kry
ształowe żyrandole i kinkie
ty. „Rangę estetyczną wnę
trza" podnosiła teraz kosz
marna metaloplastyczna 
krata, idealnie współgrająca 
z perforowanymi płytami 
paździerzowymi, którymi wy
łożono sufit. Po tej przebu
dowie statek uzyskał po
twierdzenie klasy i wypłynął 
na wodę jako flagowa jed
nostka Funduszu Wczasów 
Pracowniczych.
W 1967 r. wymieniono częś
ciowo urządzenia siłowni, 
zaś w grudniu 1973 r. arma
tor postanowił wycofać „Bał
tyk” z eksploatacji pasażer
skiej. Dnia 19 grudnia tegoż 
roku zmieniono po raz pier
wszy w historii statku jego 
nazwę, nadając mu dźwięcz
ne imię „Alma", odholowano 
do portu praskiego i prze
znaczono na tzw. koszarkę. 
Tego samego dnia zmarł 
nagle na atak serca ostatni 
długoletni kapitan „Bałtyku" 
- Józef Jankowski. W ten 
sposób dokonał się los stat
ku i jego ostatniego dowód
cy. Jak requiem brzmi zapis 
z 1975 r. o zdemontowaniu 
łopatkowych kół napędo
wych.
W najbliższym czasie Sekcja 
Żeglarska „Budowlani-Nep- 
tun" w Ryni zamierza statek 
przeholować do swego o- 
środka i po wyslipowaniu u- 
stawić na nabrzeżu Zalewu 
Zegrzyńskiego. Po dokona
niu niezbędnych prac re

montowych i konserwator
skich statek pełnić będzie 
funkcję hotelu. Koncepcja 
dalszego użytkowania „Bał
tyku” jako hotelu wydaje się 
w pełni uzasadniona. Uwa
runkowana została zarówno 
względami ekonomiczno- 
technicznymi (stopień sko
rodowania kadłuba dyskwa
lifikuje „Bałtyk” jako jednost
kę pływającą, a niewielkie są 
możliwości wymiany poszy
cia kadłuba przy zastosowa
niu tradycyjnej techniki, uży
wanej w momencie budowy 
statku), jak i tym, że projek
towania funkcja (sypialnie, 
jadalnia, świetlica, pomiesz
czenia klubowe) będzie w 
dużej mierze kontynuacją 
funkcji pierwotnych. Wynika 
z tego jednak istotny postu
lat częściowego chociaż od
tworzenia zewnętrznego wy
glądu statku i wystroju jego 
wnętrz (przynajmniej w takim 
zakresie, jaki umożliwiają za
chowane przekazy ikonogra
ficzne). Jako część zabytko
wą, integralnie związaną ze 
statkiem, należy też trakto
wać zachowane urządzenia 
maszynowni.
Pozostaje ponadto kwestia 
tradycji, która w sprawach 
związanych z żeglugą jest na 
całym świecie rzeczą nie
zwykle ważną, a swymi ko
rzeniami sięga czasów, gdy 
powstała sentencja zawiera
jąca całą prawdę o człowie
ku i.żeglowaniu: „Navigare 
necesse est, vivere non est 
necesse". Tradycja ta każę 
ogromną wagę przywiązy
wać do nazw statków, gdyż 
nazwy te wiążą bardzo czę
sto ludzi i wydarzenia, prze
nosząc zarówno ludzi, jak i 
wydarzenia w wymiar histo
rii. Wystarczy wspomnieć o 
„Batorym”, „Orle”, „Iskrze”. 
Dlatego też należy postulo
wać przywrócenie statkowi, 
o którym tu mowa, nazwy 
„Bałtyk”, nazwy, pod którą 
znany był jako jednostka fla
gowa „Vistuli” i „Warsza
wskiej Żeglugi na Wiśle”, na
zwy, pod którą przewiózł 
wiele tysięcy „szczurów lą
dowych" ku Bałtykowi.

Maria Barbasiewicz 
Jacek Serafinowicz

Niniejszym artykułem autorzy 
pragną przyłączyć się do akcji 
ratowania ostatnich wiślanych 
parowców.

27



eabytki 
ia turystycznych szlakach
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Warszawskie okolice

Podkowa 
Leśna

„Podkowa Leśna Miasto Ogród" - to 
napis na tablicy informacyjnej przy 
wjeździe do miejscowości. „Miasto 0- 
gród Podkowa Leśna" - to również ty
tuł ulotki z 1927 r. reklamującej parce
lację podwarszawskiego majątku.
Co to właściwie znaczy „miasto-o- 
gród"? Pierwotny sens tego terminu, 
♦aki, w jakim użył go Ebenezer Howard 
w swej książce z 1898 r. Tomorrow: A 
Peaceful Path to Real Reform, oznacza 
ekonomicznie niezależną jednostkę 
urbanistyczną, zaplanowaną na ok. 30 
tysięcy mieszkańców, otoczoną pa
sem terenów rolniczych. Jednostka ta 
ma własne władze municypalne i takie 

nowa koncepcja urbanistyczna, pole
gająca na wyodrębnieniu mieszkalnej 
części „miasta ogrodu” i następnie 
przekształceniu jej w miejską dzielnicę 
lub w podmiejskie osiedle jednoro
dzinnych domków w otoczeniu ogro
dów.
Do Polski koncepcja ta dotarła bardzo 
szybko. W 1909 r. młody architekt Ta
deusz Tołwiński napisał na ten temat 
artykuł w „Przeglądzie Technicznym"’. 
W 1912 r. wygrał konkurs na miasto- 
ogród Ząbki. W tym samym roku od
była się też w Krakowie „Wystawa ar
chitektury i wnętrz w otoczeniu ogro
dowym", na którą przybył również z 
Anglii Ebenezer Howard. W 1913 r. T. 
Tołwiński zaprojektował kolejne mia- 
sto-ogród - Podkowę Leśną. Jak się 
zdaje, parcelacja tych dóbr przygoto
wywana była już od dwóch lat. Świad
czy o tym plan osiedla sprzed parcela

cji, wykonany w 1911 r. przez geome
trę Zarządu Gubernialnego Ludwika 
Kijskiego, a zatytułowany „Plan zbio
rowy dóbr Podkowa Leśna w Guberni 
Warszawskiej w Powiecie Błońskim 
położonych". Prawdopodobnie reali
zację tego zamierzenia przerwała pier
wsza wojna. Projekt T. Tołwińskiego 
należy umieścić wśród najnowocześ
niejszych wówczas koncepcji urbani
stycznych w Europie, obok Letcho- 
worth i Hellerau.

Oczywiście trzeba odróżnić społeczny 
charakter „miast-ogrodów” od wyraź
nie ekskluzywnych w założeniu dziel
nic willowych lub miejscowości letni
skowych. Idea „miast-ogrodów” wy
wodzi się bowiem z dziewiętnasto
wiecznej koncepcji budowy małych 
domków z ogródkami dla średnich 
klas społeczności miast. W wiktoriań
skiej Anglii idea ta lansowana była 

i

3
instytucje, jak teatr, filharmonia, biblio
teka ewentualnie muzeum. E.Howard 
proponuje budowę nowych miast na 
obszarze około tysiąca akrów (trzy 
czwarte mili średnicy), o zasadniczym 
planie koncentrycznym, z parkiem po
środku, opasanym pierścieniami do
mów mieszkalnych, zaś zewnętrzny 
obręb zarezerwowany byłby dla hand
lu i przemysłu. Bardzo szybko okazało 
się jednak, że sztywne koncepcje E. 
Howarda nie dają się zastosować w 
praktyce i w ciągu pierwszych dziesię
ciu lat XX w. wykrystalizowała się

1. Willa „Aida" z ok. 
1900 r., ul. Iwaszkiewi
cza 7 (d. Pocztowa)
2. Plan „miasta-ogro- 
du" Podkowy Leśnej z 
ok. 1926 r„ arch. A.A. 
Jawornicki
3. Kasyno z ok. 1926 r„ 
ul. Lilpopa 16, arch. J. 
Dzierżanowski.
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jako oficjalny program rządowy, ukie
runkowany również na klasy niższe, 
zwłaszcza robotników, i miała na celu 
osłabienie napięć społecznych. Cho
ciaż w praktyce idealne założenia Ho
warda nie zdały egzaminu, najważniej
sze elementy jego koncepcji zostały 
jednak wykorzystane w rozwijających 
się działaniach urbanistycznych.
Podkowa Leśna, jaką znamy, jest już 
typowym osiedlem satelitarnym, ściś
le związanym z Warszawą - miejscem 
pracy jej mieszkańców. Termin „mia

sto-ogród" traktowany jest umownie i 
oznacza osiedle domów jednorodzin
nych w otoczeniu ogrodowym. Miejs
cowość ta jest zjawiskiem wyjątko
wym w skali Polski i to zarówno ze 
względu na historię swego powstania, 
jak i na kształt przestrzenny. Jest jesz
cze stosunkowo mało zdewastowana; 
zachowała czytelność koncepcji i 
kompozycji.
Narodziny Podkowy wiążą się z budo
waną przez Spółkę Akcyjną „Elek
tryczne Koleje Dojazdowe", w ramach

zgrupowania „Siła i Światło”, kolei do
jazdowej na trasie Warszawa-Gro- 
dzisk-Żyrardów. „Normalnotorowa 
szybko-bieżna kolej elektryczna”, któ
rej odcinek na trasie Warszawa-Gro- 
dzisk został uruchomiony wiosną 1927 
r., musiała zapewnić sobie pasażerów. 
Budowniczowie kolei, jako sprawę za
sadniczą przy wyznaczaniu trasy, u- 
znali ustalenie punktów, przez które 
powinna ona przebiegać między Pru
szkowem a Grodziskiem Mazowie
ckim. Analizowali teren ze względu na 

5

4 Projekty domów jednorodzinnych arch. J. Dą
browskiego dla Podkowy Leśnej z lat dwudzie
stych XX w.
5. Willa „Marysin" z ok. 1930 r., ul. Słowackiego 
20
6. Pensjonat z 1928 r. przy ul Parkowej 19
7. Willa „Bożymówka" z 1936 r„ ul. Krasińskiego
5
8. Willa dla Danitto-Gąsiewiczów z 1936 r. przy ul. 
Wrzosowej, arch. B. Lachert i J. Szanajca
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jego atrakcyjność, zaludnienie i per
spektywy rozwojowe. Jako normę od
dalenia od Warszawy przyjęli czas do
jazdu od miejsca zamieszkania do 
miejsca pracy około 30-45 minut (dla 
Howarda, w związku z samowystar
czalnością „miasta-ogrodu”, sprawa 
komunikacji nie była istotna). Kolejka, 
której punkt wyjściowy w Warszawie 
mieścił ąię w samym centrum (Nowo- 
grodska, róg Marszałkowskiej), osią
gała szybkość 65 km na godzinę, a w 
niektórych porach dnia kursować mia- 

siedle. Następnie zlecono wykonanie 
planu osiedla znanemu urbaniście An
toniemu Aleksandrowi Jawornickie
mu, autorowi między innymi planu re
gulacji Warszawy z 1925 r„ rozplano
wania Placu Teatralnego (1925), o- 
siedli na Żoliborzu z Aleją Wojska Pol
skiego (1927 r.). Stanisław Lilpop zare
zerwował dla siebie teren kilkunastu 
hektarów, nazwany Stawisko, na któ
rym w późniejszych latach wybudował 
siedzibę dla swojej rodziny. Pozostałą 
część majątku, liczącą ok 500 mor

gów, z czego co najmniej 300 morgów 
porośnięte było lasem, podzielono w 
1927 r. na 1036 dziatek o przeciętnej 
wielkości 2300 m2, a w 1928 r. dodano 
jeszcze 144 działki Letniska Mtochó- 
wek, wielkości 1800-2300 m2, i 50 
działek Klementowa o wielkościach 
1900-2500 m2.
Plan Podkowy Leśnej w pewnych par
tiach nawiązuje do centralnego układu 
„miast-ogrodów” E. Howarda. Zacho
wuje wcześniej istniejące aleje starych 
drzew i duść duże, nie rozparcelowa

9. „Anna" z 1936 r. (plan z 1936 r.), ul. Jelenia 5
10. Willa „Renata" rodziny Somowiczów z 1934 r. 
przy ul. 11 Listopada 1/3. arch. J. Siennicki
11. Willa „Krychów" dla T. Baniewicza z ok. 1930 
r. przy ul. Kwiatowej 20. arcp Szperling

ło

taco 10 minut (według ulotki reklamo
wej Miasto Ogród Podkowa Leśna z 
ok. 1927 r ).
Początkowo spółka zainteresowana 
była kompleksem Lasów Młocho- 
wskich, jednak księżna Radziwiłłowa 
nie zgodziła się na przeprowadzenie 
trasy przez swoje tereny. Wtedy ze 
spółką nawiązał rozmowy Stanisław 
Lilpop, właściciel Podkowy Leśnej 
(graniczącej z Lasami Młochowskimi), 
położonej na 24 kilometrze budowanej 
trasy. Z rozmów tych narodziła się bar
dzo ciekawa koncepcja założenia mia
sta - osiedla satelitarnego stolicy. 
Nowo zawiązana spółka pod nazwą 
„Miasto Ogród Podkowa Leśna” (w 
której udziały przedstawiały się nastę
pująco: Stanisław Lilpop -40%, „Siła i 
Światło" - ponad 36% i Bank Spółek 
Zarobkowych - 24%) zleciła wszech
stronne zbadanie terenu Ministerstwu 
Zdrowia Publicznego, które orzekło, że 
teren nadaje się na podmiejskie o-
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12. Dwór „Zarybię" z końca XIX w., przebudowa
ny przez arch. J. Dzierżanowskiego dla rodziny 
Regulskich w 1931 r„ ul. 1 Maja 39
13 Willa z 1936 r przy ul. Jeleniej 14/16

zana z wydolnością i ograniczeniami 
kolejki EKD. Przed wojną liczba mie
szkańców dochodziła do 3500 i obec
nie utrzymuje się na tym samym po
ziomie

Architektura Podkowy Leśnej, która 
pojawiła się w ciągu jednego dziesię
ciolecia wykazuje mnogość „stylów” i 
niczym nie ograniczoną inwencję fun
datorów i budowniczych. Ilościowo 
niewątpliwie dominuje „styl dworko
wy”, nawiązujący do form polskiego 

ne tereny zielone. Zaprojektowano 
również kilkuhektarowy park ze sta
wem, torem saneczkowym, kortem te
nisowym i rozłożystym budynkiem, 
który w przyszłości miał pełnić funkcję 
ośrodka sportów zimowych; pozosta
ło to jednak tylko w sferze projektów, 
bowiem budynek projektu architekta 
J. Dzierżanowskiego, zwany Kasynem 
Jankowskiego, mieścił dobrą i dobrze 
prosperującą restaurację.
Dla lepszej orientacji w terenie Podko
wę podzielono na cztery strefy, traktu
jąc linię EKD, biegnącą na osi 
wschód-zachód, jako linię oddzielają
cą północną część miasta od połud
niowej, natomiast obecne ulice Głów
na i 1 Maja tworzyły oś północ-połud
nie. Południowo-zachodnia część 
miasta miała kwiatowe nazwy ulic, a 
południowo-wschodnia pochodzące 
od nazw drzew. Ulice w północno-za
chodniej ćwiartce noszą nazwy ptasie, 
a w północno-wschodniej zwierzęce. 
Do tego doszedł jeszcze kompleks 
Letniska Młochówek, w którym nazwy 
ulic pochodziły od nazwisk pisarzy i 
poetów, tzw. dzielnica wieszczów.
Sprzedaż działek powierzono prywat
nej agencji. Tekst umowy kupna- 
sprzedaży przewidywał rozmaite obo
wiązki nabywcy, między innymi okreś
lenie charakteru i terminów zabudowy 
oraz zakaz wycinania drzew poza iloś
cią konieczną dla przygotowania pla
cu budowy i ogródka, a i to na mocy 
uzyskania zezwolenia od zarządu 
spółki. Ograniczenia dotyczyły rów
nież wznoszonych budynków, które 
mogły być najwyżej jednopiętrowe. W 
miesięczniku ..Architektura i Budów

12

nictwo” z 1927 r. architekt Jan Dąbro
wski zamieścił nawet dwa projekty do
mów jednorodzinnych o 8-10 poko
jach, przewidzianych jako budynki ty
powe dla Podkowy Leśnej.
Podkowa Leśna powstała jako „pod- 
stateczne osiedle współczesne i ra
cjonalnie stworzone na wolnych tere
nach, nie związane z istniejącym, pry
mitywnym tworem osiedlowym"2. Nie 
była osiedlem elitarnym. Miała zapew
nić zdrowe miejsce zamieszkania dla 
zwykłych ludzi dojeżdżających do pra
cy w Warszawie. Dlatego też między 
innymi jej wielkość musiała być zwią

dworu klasyscystycznego z początku 
XIX w. Zespół cech wyróżniających te 
wille - to: prosty, schematyczny plan, 
proporcje budynku, biel ścian i czer
wień dachówki, wysoki, mansardowy 
dach, w partii centralnej kolumnada 
lub filary dźwigające taras pięterka 
oraz trójkątny tympanon lub szczyt o 
formach barokowych, wieńczący środ
kową, piętrową partię budynku. „Styl 
dworkowy” utrzymuje się w Podkowie 
Leśnej co najmniej do połowy lat trzy
dziestych.
Drugą dużą i bardzo niejednolitą gru
pę stanowią budynki drewniana kto.e
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14

14. Jeden z grupy „Sześciu domków" z 1937 r„ 
ul. Słowackiego
15. Kościół Św. Krzysztofa z 1934 r., arch. B. Zbo
rowski
16. Dworzec kolejki EKD „Podkowa Leśna Głów
na” z 1927 r., projekt zapewne T. Baniewicza 
(zdjęcia: J. Mrozek)

15

prezentują ogromną rozmaitość sty
lów i form. Przegląd zacząć trzeba od 
willi „Aida” (ul. Pocztowa 7), drewnia
nego domostwa z pierwszych lat XX 
w., o kunsztownej dekoracji snycer
skiej, przedstawiającej antytetycznie 
ustawione smoki. Typowy drewniany 
tętniak w stylu „Świder" gościł elitę 
literacką, zapraszaną tu we wczesnych 
latach dwudziestych przez Jarosława 
Iwaszkiewicza (zięcia Stanisława Lil
popa). Wiele jest w Podkowie domów 
drewnianych pochodzących z lat 

1928-1936. Domy te, o różnorodnych 
formach - często eklektycznych oraz 
nawiązujących do form architektury 
górskich uzdrowisk, mają bogatą de
korację snycerską ganków i werand, 
niejednokrotnie ozdobione są wieża
mi. Istnieje też grupa „drewniaków" 
nawiązująca poprzez materiał (drew
no, kamień) oraz proste formy do 
modnego w drugiei połowie lat trzy
dziestych „regionalizmu”. Zastąpił on 
popularną w latach trzydziestych styli
zację narodową, łącząc jej malowni- 

czość z prostym i celowym użyciem 
materiałów tradycyjnych.
Istnieje również grupa niewielkich do
mów, zarówno drewnianych, jak i mu
rowanych, które wzniesione zostały 
według zasady Howarda „architektury 
w otoczeniu ogrodowym”, przy czym 
nacisk położony jeszcze w latach 
dwudziestych na słowie „architektura” 
(„styl dworkowy") przeniósł się na „o- 
toczenie ogrodowe”. Domy te. naj
częściej ze spadzistymi dachami, w 
przeciwieństwie do „dworków” po
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zbawione są „historyzującego" detalu, 
a charakteryzują się bezpośrednim i 
łatwym przejściem z wnętrza domu 
wprost do ogrodu. Wyraża się w tym 
niezwykle w latach trzydziestych ro
zbudzone zainteresowanie ogrodem, 
jako elementem dopełniającym atmo
sferę „domu".
Znajdziemy też w Podkowie Leśnej 
niewielką, ale znaczącą grupę archi
tektury reprezentującej „styl między
narodowy” (np. dla pp. Daniłło-Gąsie- 
wiczów projektu Bohdana Lacherta i 
Józefa Szanajcy przy ul. Wrzosowej 
lub dom dla Ireny Krzywickiej przy ul. 

jektu architekta Szperlinga, należąca 
do dyrektora kolei EKD Tadeusza Ba- 
niewicza; dom dyrektora spółki „Siła i 
Światło" Janusza Regulskiego, zwany 
„Dworem” w dawnym Zarybiu, rozbu
dowany przez architekta J. Dzierżano
wskiego w 1931 r. oraz piękny, nawią
zujący do architektury Bohdana Pnie- 
wskiego dom przy ul. Jeleniej. Są też 
budynki wzniesione przez wybitnych 
architektów, jak np. dom przy ul. Ka
sztanowej 15 projektu Macieja Nowi
ckiego lub dom projektowany dla ro
dziców przez Zygmunta Stępińskiego. 
Wspomniałam już o willi projektu B. 

okazji tempo i zakres prac budowla
nych (np. podobnie jak domki, wzno
szono od razu prefabrykowane, ce
mentowe ogrodzenie).

Należy jeszcze wspomnieć o kościele 
Św. Krzysztofa, wybudowanym przez 
Automobilklub Warszawski. Choć 
wzniesiony został już w latach trzy
dziestych, nawiązuje do pawilonu pol
skiego z wystawy paryskiej w 1925 r. 
Na zakończenie wypada podkreślić, 
że Podkowa Leśna była pierwszym w 
aglomeracji warszawskiej świadomie 
projektowanym osiedlem satelitarnym

Sosnowej 9, projektu Lucjana Korn- 
golda).
W Podkowie Leśnej znajdują się rów
nież domy, których nie sposób zali
czyć do żadnej z wyżej wymienionych 
grup, są one jednak znaczące dla pej
zażu i historii miejscowości, jak np. 
willa „Renata" projektu architekta 
Jana Siennickiego, wzniesiona dla 
Renaty Samowiczowej, córki prezy
denta Estonii, przez jej męża, który był 
właścicielem terenów obecnej Podko
wy Wschodniej; willa „Krychów”, pro- 

Lacherta, który jest również autorem 
„typowego” budynku centrali telefo
nicznej.
Zupełnie inny, lecz bardzo ciekawy 
problem reprezentuje grupa sześciu 
domów, których projekty pokazane 
były na wystawie „Sztuka i technika w 
życiu współczesnym” w Paryżu w 
1937 r. Są to domki prefabrykowane, 
wykonane całkowicie z elementów ce
mentowych. Realizowały one program 
„taniego domu własnego", a wykonu
jąca je cementownia reklamowała przy 

i na pewno należy ją otoczyć najściś
lejszą opieką konserwatorską.

Milada Ślizińska

Przypisy
1. Z. Kamiński, Wspomnienie o prof. T. Tołwiń
skim, „Architektura”, nr 2. 1951, s. 75.
2. J. Regulski, Blaski i cienie długiego życia, 
Warszawa 1980, s. 288.
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(fot. tV. Jankowski)

Żyjemy w świecie tandety, plastiku, gazo- 
betonu. Miasta, w których mieszkamy, 
dawno już przestały być na miarę człowie
ka. Połowę życia spędzamy w autobusach, 
wędrując codziennie z jednego końca ag
lomeracji na drugi, dusimy się wśród spa
lin, zapadamy na choroby wśród betono
wych ścian. Czymże jest Warszawa, jak nie 
ogromną atrapą otoczoną wieńcem mon
strualnych dzielnic-sypialni? Dokąd więc 
uciekać? Dokąd wędrować, aby odnaleźć 
owe autentyki - mury, których widok jest 
widomym i naocznym świadectwem na
szych związków z przeszłością, świadec
twem, że nie zawsze panoszyła się na na
szych ziemiach nowobogacka tandeta, że 
budowaliśmy w harmonii z krajobrazem.

Dla wielu z nas miejsca takie są równie 
ważne, jak łyk świeżego powietrza.
Dokąd więc jechać z naszego stołecznego 
miasta? Do Konstancina, aby oglądać wa
lące się, secesyjne wille I wzniesione obok 
nich, błyszczące nowością „dacze” promi
nentów minionej epoki? Do któregoś z in
nych podwarszawskich osiedli, aby ujrzeć, 
jak powielane są tam wielkomiejskie wzor
ce? Nie traćmy jednak nadziei, jest takie 
miejsce w okolicach Warszawy, a nazywa 
się

Czersk
Dla wielu miłośników przeszłości nazwa ta 
nie jest zaskoczeniem. Położony 34 km na 
południe od Warszawy, znany jest głównie 

jako jej „starszy brat”. Gród istniał tu już w 
dobie przedpiastowskiej, a za panowania 
książąt mazowieckich (XII—XIV w.) przeży
wał swój rozkwit. Jego drewniane umoc
nienia były wielokrotnie palone i odbudo
wywane. W czasach, kiedy Warszawa była 
jeszcze małą wioską, Czersk był stolicą po
łudniowego Mazowsza, a godność tę prze
kazał w początkach XV w. wprost do „gro
du Syreny", dając tym początek niezwykłej 
kariery tego miasta. Wcześniej jeszcze, w 
drugiej połowie XIV stulecia, książęta ma
zowieccy wybudowali w Czersku, na miejs
cu drewnianego grodu, zamek murowany, 
który jakimś cudem przetrwał wszystkie za
wieruchy i najazdy przewalające się przez 
nasze ziemie. Ocalały wszystkie trzy wieże i 
znaczne fragmenty murów obronnych. Z 
części, które rozebrano za czasów pru
skich, wybudowano w początku XIX w. wie
le domów w samym Czersku i kościół 
(1805-1806) stojący obok zamku.
Ruiny czerskiego zamku, malowniczo poło
żone na skraju wiślanej skarpy, prezentują
ce rozległy widok na dolinę, od dawna 
przyciągały uwagę miłośników tych ziem. 
Żyjący w XVI w. Aleksander Gwagnin zapi
sał w swej Kronice Sarmaceyey Europey- 
skiey:...Czersko... miasto drzewniane na
równinie... zamek nad Wisłą murowany na 
górze o trzech wieżach wysokich, pozorny 
z daleka". Współczesny mu Jędrzej Świę
cicki, autor pierwszego w dziejach Opisa
nia Mazowsza, zachwycał się istniejącymi 
już wówczas i rozkwitającymi do dziś sada
mi owocowymi tych okolic, które „...pełne 
są wybornych fruktów".
W XIX w. czerskie ruiny odkryli romantyczni 
miłośnicy starożytności. Wśród tych gru
zów minionej świetności rozmyślali o zni- 
komości rzeczy, ryli zamkowe wzgórze w 
poszukiwaniu „skarbów królowej Bony". 
Przybywali tu również tłumnie zwykli mie
szkańcy Warszawy, szukając w cieniu owo
cowych drzew i starych murów wytchnie
nia. Dlaczego dziś obyczaj ten '

został zapomniany?
Przyjrzyjmy się bliżej zamkowym ruinom w 
chwili obecnej. Oto od ponad dwudziestu 
lat panują tam archeolodzy z Instytutu His
torii Kultury Materialnej PAN w Warsza
wie.
Zasługa archeologów dla badań nad 
przeszłością Czerska jest ogromna. Prze
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kopali zamkowe wzgórze, zbadali wszy
stkie warstwy, wybrali z nich zabytki. Z tego 
materiału wyłoni) się interesujący, pełen ży
cia obraz minionych czasów (zob. Z. Skrok. 
Na tropach archeologicznych ta/emnic Ma 
zowsza. Warszawa 1980). Opublikowane w 
1976 r. przez J Rauhutową dzieło Czersk 
we wczesnym średniowieczu., uwieńczyło 
trud kilkunastoletnich badań. Jest to opra
cowanie solidne, dowód wytężonej pracy 
archeologów, którzy jednak wzięli zamek w 
całkowite posiadanie, odgrodzili go od 
świata na wiele lat, postawili stróża, wywie
sili tabliczkę „Uwaga - złe psy!”.
Ale oto nagle wszystko się zmieniło - do- 

miejscowe władze me kwapią się z jego 
ponownym zatrudnieniem. Tylko patrzeć, 
jak po ogrodzeniu, baraku i innych „dro
biazgach” przyjdzie kolej na demolowanie 
zamkowych murów. Problem czerskiego 
zamku nabrzmiał więc do tego stopnia, że 
musi być jak najszybciej rozwiązany.

W jaki sposób?
To, co stanie się z Czerskiem w najbliż
szym, miejmy nadzieję, czasie może decy
dować o jego losach przez wiele następ
nych lat.
Istnieje kilka projektów dotyczących zam
ku, rozpatrujących oczywiście sytuację, 

Ten ostatni projekt wydaje się najcieka
wszy. Dlaczego jednak nie iść jeszcze da
lej? Dlaczego nie ożywić tego jedynego w 
swoim rodzaju w okolicach stolicy zabyt
ku? Dlaczego me zorganizować wśród 
zamkowych murów, wśród tych zielonych 
sadów i rozległej mazowieckiej perspekty
wy czegoś na kształt teatru na świeżym 
powietrzu? Dlaczego jedynie za granicą za
chwycamy się tego rodzaju zagospodaro
waniem obiektów zabytkowych, a po po
wrocie zapadamy w codzienną szarość?

Zdzisław Skrok

5 6

1, To jest wejście na teren obiektu zabytkowe
go!
2. A to widok przy bramie zamku...
3.4. Wykopy archeologiczne (sięgają 5 m!)
5.6. Zdewastowany barak (zdjęcia Z. Skrok, 
1983)

tychczas nikt me mógł zwiedzać zamku, 
dziś - tzn. wiosną 1983 r. - może to uczynić 
każdy. Efekty? Widoczne na zdjęciach: 
zdemolowane „archeologiczny” barak i 
stróżówka, zniszczona instalacja elektrycz
na, zdewastowane archeologiczne wykopy. 
Przyczyny? IHKM postanowił zwolnić stró
ża, gdyż jego utrzymanie było zbyt kosz
towne. Ani gmina w Górze Kalwarii, am 

kiedy archeolodzy opuszczą zamkowe 
wzgórze. Zadałem sobie, przyjemny zre
sztą, trud zebrania tych wizji. Mieszkający 
tuż przy zamku ksiądz uważa, ze przede 
wszystkim należy uporządkować - obecnie 
dokumentnie rozryty i zaśmiecony - zam
kowy dziedziniec, posadzić trawę i kwiaty, 
udostępnić zwiedzającym. Pani naczelnik 
gminy Góra Kalwaria, której podlega 
Czersk, popiera propozycję księdza, ale 
ma też własną wizję, którą niedługo - jak 
twierdzi - zacznie wprowadzać w życie. 
Zamek czerski ma być rodzajem domu kul
tury, skupiającego i wychowującego mło
dzież. W Urzędzie Konserwatorskim miasta 
Warszawy panuje przekonanie, że w Czer
sku powinno istnieć niewielkie muzeum o- 
brazujące dzieje tego obiektu.

Redakcyjne post scrłptum

Mamy jeszcze inną propozycję - oddać 
czerski zamek w ajencję I A tak poważnie. 
Być może w chwili ukazania się tego ze
szytu sprawa zamku w Czersku będzie 
już w taki czy Inny sposób rozwiązana. 
Nie zmienia to oczywiście zawartych w 
artykule faktów nie świadczących dobrze 
o gospodarowaniu zabytkami. Do przy
pomnianej przez autora sprawy zamku I 
samego Czerska jeszcze powrócimy. 
Czersk bowiem to rzeczywiście jedyna 
miejscowość w najbliższych okolicach 
Warszawy, która łączy w sobie walory za
bytkowe z rekreacyjnymi oraz (miejmy 
nadzieję, że tylko chwilowo) całkowite... 
„nlechclejstwo"!
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Sandomierski 
„krzak ognisty”
Dawny kościół benedyktynek w Sandomie
rzu znany jest przede wszystkim z interesu
jącego wyposażenia wnętrza. Tu bowiem 
znajduje się niezmiernie oryginalna ambo
na w kształcie drzewa genealogicznego za
konu benedyktynów, wyrzeźbiona przez 
snycerza nowokorczyńskiego Mateusza 
Roskwitowicza w latach 1694-1695. Mniej 
znany jest skarbiec, w którym przechowy
wana jest późnobarokowa monstrancja z 
ok. 1700 r.1 Z uwagi na niecodzienną kom
pozycję, dzieło to wymaga krótkiego opi
su.
Monstrancja wykonana została ze srebra, a 
jej wymiary wynoszą: wysokość 75 cm, naj
większa rozpiętość glorii około 36 cm. Po
zornie zaliczyć by ją można do rozpo
wszechnionego w Polsce od drugiej poło
wy XVII aż po XIX w. typu monstrancji pro
mienistych. Jest to jednak pozorne podo
bieństwo - puszkę na hostię okalają bo
wiem nie promienie, lecz niespokojne języ
ki ognia, kompozycję objaśnia zaś napis 
umieszczony na banderoli umocowanej na

i

trzonie w miejscu, gdzie zazwyczaj wystę
pują ramiona boczne. Brzmi on: „APPA- 
RUIT DOMINUS MOYSI IN FLAMMA IGNIS 
DE MEDIO RVBI EXODI 3tio". (Księga 
Wyjścia, 3).
Gdy w puszce znajduje się hostia, gloria 
monstrancji sandomierskiej staje się żywą 
ilustracją starotestamentowego wydarze
nia, w czasie którego Jahwe ukazał się 
Mojżeszowi w postaci krzaka gorejącego. 
Warto tu przypomnieć, że w średniowieczu 
gorejący krzak symbolizował także macie
rzyństwo Marii2.
Monstrancja sandomierska ma nie tylko o- 
ryginalnie skomponowaną glorię, W nieco
dzienny sposób ukształtowano też podsta
wę i dolną część trzonu. Jest to jak gdyby 
pień drzewa o silnie rozwiniętych korze
niach, które w ekspresyjnych splotach po
krywają dużą, zbliżoną w kształcie do rom
bu stopę. Na trzonie, niemal naturalistycz- 
nie potraktowanym, wyraźnie zaznaczono 
cztery krótkie odnogi obumartych gałęzi, 
ale już wyżej, na poziomie banderoli, drze
wo powraca do życia. Wyrastają zeń, okala
jące glorię, dwie cienkie wici winnej latoro
śli z drobnymi liśćmi i gronami. Gałązki te 
podchodzą aż pod krzyż z posążkiem Zba
wiciela w zwieńczeniu monstrancji. W ten 
sposób zobrazowano tu Drzewo Życia, wy-

1. Monstrancja w dawnym kościele benedykty
nek w Sandomierzu (fol. W. Wolny)
2. Stopa monstrancji sandomierskiej
3. Fragment stopy monstrancji

2

3

puszczające nowe pędy za sprawą ofiary 
na krzyżu.
Sandomierska monstrancja, jeśli chodzi o 
robotę złotniczą, wykonana została w war
sztacie biegłego mistrza, jak większość 
(najczęściej niesygnowanych) dzieł zama
wianych do kościołów Sandomierza, o 
czym świadczy m.in. wspaniałe tabernaku
lum ze srebra, tym razem autoryzowane 
dzieło Karola Kulickiego, ucznia znakomi
tego złotnika krakowskiego Jana Ceyplera, 
wykonane w 1699 r„ a znajdujące się na 
ołtarzu kaplicy mansjonarskiej przy kate
drze.
Wartości monstrancji sandomierskiej do- 
daje fakt, iż jest ona unikatem, na razie bo
wiem nie możemy wskazać na terenie Pol
ski żadnego dzieła złotnictwa o takiego ro
dzaju symbolice. Występujące w mon
strancji nawiązania do starotestamentowe
go wydarzenia są, co warto podkreślić, zja
wiskiem symptomatycznym dla czasów ba
roku. Starano się bowiem w tym okresie, 
nawet poprzez zaczerpnięte ze średniowie
cza zestawienia typologiczne, ukazać ści
sły związek między Starym a Nowym Przy
mierzem.
Kończąc rzecz o zapomnianej monstrancji, 
której na dobrą sprawę nikt, nawet pośród 
zainteresowanych złotnictwem, nie ogląda, 
chciałbym wspomnieć, że motyw Drzewa 
Życia pojawił się 50 lat później w monstran
cji wykonanej przez Konrada Danielsona 
Lundgreena, Szweda czynnego w latach 
1756-1766, zdolnego ucznia Jana Gotfryda 
Schlaubitza; monstrancję ufundował przeor 
oliwskiego klasztoru Placyd Werner. Ale i 
tutaj, zgodnie z duchem czasu, doszło do 
bardziej malowniczego, pozornie zgodne
go z naturą rozwiązania. Podstawa w formie 
drzewa ma w monstrancji oliwskiej kształt 
miękko, płynnie, niemal esowato wygięte
go pnia, po którym wije śię ku górze winna 
latorośl.
Obie monstrancje należą do bardzo rzad
kich rozwiązań w złotnictwie - ostensoriów 
w formie drzewa; bywało to drzewo Jesse- 
go lub drzewo, na którym ukazała się Mat
ka Boska. Tematy te planujemy podjąć w 
następnych artykułach, aby ukazać nie
zmierne bogactwo, różnorodność, a także 
oryginalność i jednorazowość w tematyce i 
artystycznym wyrazie niezliczonych - bo 
tak się rzecz przedstawia - dzieł polskiego 
złotnictwa3.

Jan Samek

Przypisy
1. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t ill. Woje
wództwo kieleckie, z. 11, Powiat sandomierski, 
Warszawa 1962, s. 83, ryc. 352.
2 K. Kunstle, Ikonographie der christlichen 
Kunst, t. I, Freiburg 1926-1928, s. 288.
3. Wyrobami tego typu w polskim rzemiośle arty
stycznym zająłem się w pracy: Koncepty w sztu
ce polskie) epoki baroku (maszynopis w posia
daniu autora).
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Wyśmierzyce - zagadki monstrancji
Moje rodzinne Wyśmierzyce nad Pili
cą, prastare miasteczko mazowieckie, 
którego dziejami zajmuję się juz od 25 
lat, nie jest bogate w zabytki, mogące 
świadczyć o jego przeszłości. Do za
bytkowych budowli, które istnieją do 
dziś, Katalog Zabytków Sztuki w Pols
ce (t. III, z. 10) zalicza: stojącą na 
cmentarzu przykościelnym drewnianą 
dzwonnicę z pierwszej połowy XIX w. 
(spłonęła kilka lat temu, obecna jest 
wierną kopią), drewnianą kaplicę na 
cmentarzu grzebalnym oraz murowa
ną organistówkę, pochodzącą również 
z pierwszej połowy XIX w.
Z naczyń liturgicznych stanowiących 
wyposażenie kościoła parafialnego w 
Wyśmierzycach tenże Katalog wymie
nia: „monstrancję wieżyczkową, dato
waną na początek wieku XVII, z figur
kami Matki Boskiej z Dzieciątkiem, śś. 
Jana i Katarzyny oraz nierozpoznanym 
herbem z literami S G P W i literami 
I W".
W porównaniu z wymienionymi wyżej 
zabytkami monstrancja ta, ze względu 
na swój wiek, jest obiektem najstar
szym i najbardziej szacownym. Zasłu
guje więc na zainteresowanie szcze
gólne, co stwierdzono już dość daw
no.
We wrześniu 1828 r. Wojciech Marty- 
kiewicz, burmistrz Białobrzegów, i ks. 
Walenty Rudawski, dziekan z Jedliń
ska, działając z polecenia władz spo
rządzili na terenie plebanii w Wyśmie
rzycach Inwentarz Kościoła Parafialne
go, a w rubryce „opisanie rzeczy koś
cielnych", pod pozycją nr 1 wyszcze
gólnili, co następuje: „Monstrancja 
srebrna, z wieżyczkami po bokach, 
starodawną (robotą - MK), do której 
jest Melchizedech srebrny pozłacany, 
z prętem żelaznym wewnątrz. Waga 
funtów 3 łutów 24. Próba 12. Wartość 
(cena) 360 złp".'
Ks. Jan Wiśniewski, autor wielu mono
grafii dekanatów diecezji sandomier
skiej, niezrównany regionalista i mi
łośnik pamiątek przeszłości, w czasie 
swego pobytu na plebanii w Wyśmie
rzycach (mniej więcej przed 80 laty) po 
obejrzeniu kościoła zanotował: „... za
krystia, posiadająca niezmiernie staro
żytną i piękną gotycką monstrancję: 
Obok słońca, mieszczącego melchi
zedech, stoją święty Jan Chrzciciel i 
św. Katarzyna w miniaturowych posta
ciach. Nad słońcem stoi Matka Boska 
z berłem w ręku i Dzieciątkiem, cała 
otoczona promieniami. Trzy smukłe, 
kręcone wieżyczki unoszą się ponad 
temi trzema postaciami".2
Historyk sztuki inwentaryzujący zaby

tki Wyśmierzyc, dokładnie oglądając 
monstrancję, zauważył na niej herb. 
Nie dał się on zidentyfikować, został 
więc słusznie określony jako nieroz
poznany. Obok herbu widnieją inicjały 
„SGPW” oraz „IW", również trudne dó 
interpretacji, a więc nazwano je litera
mi, analogicznie jak herb - nierozpo
znanymi. Czas powstania monstrancji 
określono no początek wieku XVII. 
Mamy więc tutaj zagadkę, którą histo
ryk sztuki zauważył, lecz nie potrafił jej 
rozwiązać.
Herb i towarzyszące mu inicjały na 
monstrancji w kościele parafialnym w 
Wyśmierzycach kryją w sobie tajemni
cę dziejową, którą - mam nadzieję - 
udało mi się przynajmniej częściowo 
wyświetlić. Otóż twierdzę, że nie roz
poznane litery „SGPW” są inicjałami 
Stanisława Gembarta, proboszcza 
Wyśmierzyc. Odczytać je należy w 
sposób następujący: Stanislaus Gem
bart Praepositus Wyszomierzyczensis 
(„SGPW"). Nie rozpoznany herb jest 
zatem jego herbem rodowym, a litery 
„IW" są inicjałami łacińskiego terminu: 
Incolae Wyszomierzyczenses i ozna
czają mieszkańców Wyśmierzyc. Ulo
kowane obok herbu inicjały „SGPW" i 
„IW” każą przypuszczać, że monstran
cja była przedmiotem wspólnej funda
cji proboszcza Wyśmierzyc i parafian. 
Mielibyśmy więc odpowiedź na pyta
nie, kto ufundował monstrancję koś
ciołowi w Wyśmierzycach.
A kim był Stanisław Gembart? Naj
starszym zachowanym dokumentem 
w archiwum parafialnym w Wyśmie
rzycach są Akta urodzonych (metryki) 
od 1711 do 1790 r„ wcześniejszych 
materiałów archiwalnych brak. Odpo
wiedzi na pytanie, kim był Stanisław 
Gembart, na miejscu nie znalazłem. 
Również Polski Słownik Biograficzny 
nie okazał się tutaj pomocny. Dopiero 
sięgnięcie do źródeł płockich pozwoli
ło uzyskać pewne, dość ciekawe wia
domości.
Z opracowania ks. Wł. Mąkowskiego 
pt. Benedyktyńskie opactwo św. Woj
ciecha na zamku płockim3 dowiaduje 
my się, że Stanisław Gembart byt Opa
tem płockim w latach 1587-1593. Jeśli 
tak, to czy jest rzeczą możliwą, by opat 
płocki mógł zostać proboszczem pa
rafii w Wyśmierzycach? Otóż twierdzę, 
że tak.
Benedyktyńskie opactwo w Płocku 
p.w. Św. Wojciecha posiadało uposa
żenie ziemskie - i własne parafie - w 
różnych częściach Polski, w Wyśmie
rzycach i Przybyszewie nad Pilicą, w 
Wilanowie pod Warszawą, w Chmiele-

Monstrancja w kościele parafialnym w Wyśmie
rzycach

wie i Zambskach nad Narwią, w Lęto- 
wie i Szczepankowie pod Łomżą. O- 
pactwo rządziło się regułą św. Bene
dykta i zgodnie z jej zasadami pro
boszczem parafii byt opat, wybierany 
spośród grona braci zakonnych zgro
madzonych na kapitule generalnej. 
Ponieważ opactwo płockie posiadało 
tych parafii wiele, opat nie mógł obsłu
giwać każdej z nich. Toteż najczęściej 
przebywał w Płocku, delegując do za
rządzania parafiami poszczególnych 
braci zakonnych. Wyśmierzyce od 
dawna stanowiły własność opactwa 
płockiego i parafia w Wyśmierzycach 
była parafią benedyktynów płockich. 
Gdy w 1587 r. opatem płockim został 
Stanisław Gembart, z mocy swego u- 
rzędu miał tytuł prawny do probostwa 
na dowolnej parafii klasztoru płockie
go. Zaistniała wszakże przyczyna spe
cyficzna, która sprawiła, że Stanisław 
Gembart, opat płocki, osiadł właśnie 
na parafii w Wyśmierzycach.
Źródła (ks. W. Mąkowski) podają, że 
Gembart nie uzyskał urzędu opackie
go drogą normalną, tzn. drogą wyboru 
na zgromadzeniu ogólnym (kapitule 
generalnej) wszystkich braci zakon
nych, lecz został na ten urząd wyzna
czony przez króla Zygmunta III Wazę. 
Po prostu garstce zakonników, prze
bywających w murach klasztoru płoc
kiego, Zygmunt III Waza narzucił Gem- 
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barta na opata. Ci bracia zakonni, któ
rzy przebywali w parafiach (a ich była 
większość) na podstawie delegacji, 
danej im przez zmarłego Opata - Pio
tra Borukowskiego (zmarł w 1587 r.), 
nie zostali wezwani do Płocka na kapi
tułę generalną. Kapituła generalna w 
ogóle się nie odbyła. Jeśli były jakieś 
próby jej zwołania, to prawdopodob
nie celowo zostały unicestwione.
Ingerencja monarchy w wewnętrzne 
sprawy opactwa płockiego była wyda
rzeniem gorszącym. Administratorzy 
parafialni, wyznaczeni przez Boruko
wskiego uznali nowego opata za intru
za i nie chcieli podporządkować się 
jego władzy, składając nawet na mego 
skargę do nuncjusza papieskiego 
Wszystkich szczegółów tej przykrej 
sprawy dziś nie znamy. Jedno wszak
że wydaje się pewne, ze na otrzyma
nym z protekcji królwskiej stolcu opa
ckim Gembart zasiadać me mógł. O- 
siadł więc na parafii w Wyśmierzy
cach, skąd do Płocka daleko, a blisko 
do Warszawy, w której Zygmunt III 
Waza, jego protektor i dobroczyńca 
przebywał

Stanisław Gembart zmarł w 1593 r„ tj 
po 6 latach sprawowania prepozytury 
w Wyśmierzycach Prawdopodobny 
wydaje się domysł, że życia swego 
dokonał w Wyśmierzycach. Opieram 
się tu na przekonaniu, że wobec do
znawanej niesubordynacji i niechęci 
ze strony większości braci zakonnych, 
tylko w Wyśmierzycach mógł Stanis
ław Gembart czuć się „jako tako do
brze”. Wynika z tego, ze datę powsta
nia naszej monstrancji należałoby u 
rmejscowić w latach 1587-1593 Za lat 
kilka liczyć sobie będzie równe cztery 
stulecia.

Rozszyfrowanie monogramu - to pier
wszy i niezbędny warunek do podję
cia dalszych badań, które odpowie
działyby na kilka zasadniczych pytań 
Co do samej monstrancji zastanawiać 
się należałoby nad tym, gdzie i w czy
jej pracowni została wykonana: w 
Warszawie. Płocku, Gdańsku, Krako
wie czy też w którymś z ośrodków pro
wincjonalnych? Wiele pytań nasuwa 
też osoba Stanisława Gembarta. Są
dząc z zachowanych przekazów źró
dłowych, nie jest to postać ani zasłu
żona, ani wybitna. Ciekawość skłania 
jednak do postawienia pytania: skąd, 
z jakiej rodziny pochodził, jakiego ro
dzaju usługi wyświadczył królowi Zy
gmuntowi III Wazie, skoro ten „na siłę" 
osadził go na intratnym stanowisku o- 
pata płockiego? Wyjaśnić należy, że 
to, że Gembart był proboszczem Wy
śmierzyc, nie oznacza bynajmniej, że 
był duchownym i odprawiał msze. Wy
gląda na to, że był osobą świecką.

Parafią zarządzał i ciągnął z tego poży
tki, zaś posługi religijne sprawował 
prawdopodobnie kto inny. Trzeci ze
staw pytań odnieść należałoby do 
Wyśmierzyc w czasach proboszczo
wania Gembarta. Na pewno leżały w 
tym samym miejscu co dziś, ale jak 
wyglądały, ilu mieszkańców liczyły - 
tego me wiemy. Sprawa kosztów mon
strancji i pochodzenia funduszów jest 
o tyle istotna, że mogłaby stanowić 
pośrednią wskazówkę do szacowania 
zamożności ludności Wyśmierzyc 
drugiej połowy XVI w. Materiałów źró
dłowych do tego problemu zupełnie 
brak. Są poszlaki, ze i w Wyśmierzy
cach, i na całym Mazowszu czerskim - 
do którego Wyśmierzyce administra
cyjnie należały - istniała wówczas do
bra koniunktura gospodarcza. Przyją
łem, że monstrancja jest przedmiotem 
wspólnej fundacji proboszcza i para
fian, ale przekonywających dowodów 
na to nie ma. Może w ogóle monstran
cja sprawiona została kosztem para
fian - zadaniem zaś proboszcza był 
tylko wybór pracowni, złożenie zamó
wienia i przekazanie należności? W ta
kim wypadku monogram Gembarta 
miałby tylko wartość pamiątki.

Czy było tak. czy inaczej - trudno dziś 
ustalić. Faktem bezspornym pozostaje 
dysproporcja w spuściżnie historycz
nej. Po proboszczu pozostał herb i 
czteroliterowy inicjał, po naszych 
praojcach - tylko dwie litery.

Skoro nasunęła mi się ta melancholij
na refleksja historyczna, nie sposób - 
dla przeciwwagi - nie zauważyć także 
pozytywnego, optymistycznego as
pektu wydarzeń W 1828 r. monstran
cja była zwyczajnym elementem in
wentarza, potraktowanym bez senty
mentu i bez respektu. Oglądana na 
przełomie XIX i XX w. przez kapłana, 
rozmiłowanego w pamiątkach przesz
łości - dostarczyła mu wzruszeń este
tycznych. Nazwał ją piękną! Niedaw
no, bo na początku lat pięćdziesią
tych, historyk sztuki zbadał ją ze 
znawstwem i dostrzegł to, czego inni 
wcześniej me dostrzegli oraz zaliczył 
do zabytków sztuki.

Los, który przez prawie 400 lat tę naj
starszą pamiątkę Wyśmierzyc zacho
wał, przysparzać jej powinien teraz 
naukowej nobilitacji, na którą w pełni 
zasługuje. Oby niebawem znalazł się 
ktoś, kto podejmie i rozwinie dalsze 
badania.

Marian Krzesiński

Przypisy
1. WAF - Radom. Inwentarz kościoła w Wy
śmierzycach .... KWS. sygn. 1962
2. Dekanat Radomski, Radom 1911, s. 406.
3. (w:) A J Nowowiejski, Płock. Monografia histo
ryczna, Płock 1930, s. 554.

Sromowce 
Wyżne
Sromowce Wyżne, wieś położona nad 
Dunajcem, u stóp masywu Pienin 
Czorsztyńskich, sięga swymi począt
kami zapewne wieku XIII. Jej pierwot
na nazwa: Przekop, wskazuje na czy
sto polskie pochodzenie etniczne 
pierwszych osadników, zresztą po
dobnie jak większości wiosek Ziemi 
Pienińskiej i Zamagurza Spiskiego. 
Badania archeologiczne wykazały do
wodnie, że wieś miała charakter refu- 
gialny (obronny): dostępu do niej bro
niły wały ziemne, a całe założenie 
przestrzenne odgrywało istotną rolę w 
ryglowym systemie osłony polskiego 
biegu Dunajca w średniowieczu.’ Na 
początku XIV w. Sromowce pozosta
wały w posiadaniu klasztoru klarysek 
starosądeckich W 1323 r. ksieni klary
sek wystawiła przywilej dla zasadźcy 
Eberhardta na lokację wsi prawa nie
mieckiego w Przekopie, nadając mu 
także sołectwo dziedziczne. Od tego 
momentu datuje się nowa nazwa wsi: 
Sromowce, zapewne od wyrazu 
„Schramm” - szczelina skalna (die 
Schramme). W 1334 r. dokonał się po
dział wsi na Sromowce Wyżne i Niżne 
- te drugie parę kilometrów na 
wschód, u wylotu Przełomu Dunajca i 
podnóża Trzech Koron. Nad tarasami 
ról sromowieckich wznosiła się już na 
początku XV w. forteca ciosowa zwana 
Zamczyskiem, łączona w podaniach z 
pochodem husytów przez Spisz. W XV 
w. dokonała się też rychło wtórna po- 
lonizacja wsi. Już od połowy XIV w. 
Sromowce Wyżne z rąk klarysek prze
szły do dóbr królewskich i zostały 
przyznane starostwu czorsztyńskie
mu. Ta podległość trwała aż do kasaty 
przez Austriaków starostwa w 1797 r. 
Górale pienińscy ze Sromowiec nie 
odrabiali pańszczyzny, płacili jedynie 
czynsz, składali daniny, wypełniali róż
ne tzw. służebności i robocizny.
Już na początku XV w„ z uwagi na gra
niczne położenie, Sromowce Wyżne 
stały się miejscem spotkań politycz
nych oraz ważnym punktem tras wo
jennych i handlowych między Polską a 
Węgrami. W czasie kampanii grun
waldzkiej w 1410 r. sojusznik Zakonu 
cesarz Zygmunt, król węgierski, pole
cił palatynowi siedmiogrodzkiemu 
Ściborowi ze Ściborzyc dokonać
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zbrojnej dywersji na południowych ru
bieżach Korony Polskiej,2 Ścibor wraz 
z 12 chorągwiami Austriaków, Cze
chów i Morawian (Węgrzy odmówili a- 
taku na Polskę, pomni wieczystego 
przymierza) przekroczył Dunajec pod 
Sromowcami i spustoszył nie bronio
ną Sądecczyznę. Jednak natychmiast 
zebrało się rycerstwo polskie, pogna
ło za wojskiem Ścibora i w krwawej 
bitwie pod Bardiowem w Szaryszu, już 
po stronie węgierskiej, rozbiło całko
wicie najeźdźców. W układzie rozej-

1. Kościół w Sromow 
each Wyżnych
2. Przykościelny 
cmentarz: nagrobek 
Jana Maksymiliana 
Drohojowskiego (zm 
1851)

mowym w 1412 r. między cesarzem 
Zygmuntem a królem Władysławem II 
Jagiełłą - gdy mowa o mieszanych są
dach rozjemczych w spornych spra
wach granicznych Królestwa Polskie
go i Węgierskiego - wyznaczono na 
siedziby obrad sądowych po stronie 
polskiej: Sromowce Wyżne, a po stro
nie węgierskiej: Spiską Starą Wieś.3 
Tak więc Sromowce, mała w końcu 
wieś graniczna została niejako nobili
towana wagą spraw tu rozpatrywa
nych.
Pierwsze ślady istnienia w Sromow
cach Wyżnych odrębnej parafii mamy 
dopiero w początku XVII w.: w 1625 r. 
wzmiankowany jest proboszcz tutej
szy4 Ówczesny drewniany kościół, 
stojący na gruncie Rozmyśleniec, w 
1634 r. został zniesiony falą powodzio
wą Dunajca.5 Zbudowano następny, 
też drewniany, ten jednak w sto lat 
później (1734 r.) spłonął w pożarze. 
Widocznie wioska w tym okresie moc
no podupadła, gdyż parafii nie wzno
wiono, przydzielono Sromowce Wyż
ne najpierw do miejskiej parafii Kroś
cienka, a potem (w XIX w.) do wiejskiej 
parafii Maniowy, przyznano jednak 
Sromowcom prawa osobnej wikarii z 
księżmi ekspozytami rezydującymi na 

miejscu i kierującymi szkółką wiejską. 
Dopiero w 1941 r. nastąpiło wskrze
szenie samodzielnej parafii.
Obecny kościół parafialny Św. Stani
sława (ze Szczepanowa), stojący po
środku wsi, wzniesiony w 1875 r. jest 
dziełem zbiorowego wysiłku parafian, 
ale nade wszystko patronatu kolator- 
skiego rodziny Drohojowskich herbu 
Korczak, w której własności pozosta
wały dobra czorsztyńskie (klucz daw
nego starostwa) od 1819 aż do 1945 r. 
Wystawiony z fundacji Marcelego Dro
hojowskiego kościół, ceglany, tynko
wany, jednonawowy, z wieżą nad kruch- 
tą zachodnią, jest kryty dwuspadowym 
dachem z sygnaturką. Baniasty hełm 
wieży i dach obite są blachą. Kościół 
ma wystrój wewnętrzny częściowo 
starszy od daty erekcji. Nawę kryje 
drewniany strop kasetonowy, malowa
ny w rozety o stylizacji liści ostu. Pod 
stropem ściany obiega malowany fryz 
z motywem wici roślinnej. Chór mu
zyczny przy ścianie zachodniej, z wy
giętym faliście parapetem, ma neogo
tycki drewniany prospekt organowy 
Prezbiterium, o takiej samej wysokoś
ci jak nawa, ale węższe, zamyka pro
sta ściana. W tym typowym wnętrzu 
dziewiętnastowiecznym znalazły się 

trzy zabytki z XVIII w.: dwa ołtarzyki 
boczne przy tęczy i ołtarz główny. Ten 
ostatni, jednoosiowy, z bramkami, ma 
w środkowej niszy retabulum (nasta
wy) figurę patrona, św. Stanisława Bis
kupa w pontyfikaliach, na tle bogatego 
pejzażu. Trzon nastawy ołtarzowej 
flankuje para kolumn, regencyjne u- 
szaki i campanule z początku XVIII w. 
Można sądzić, że główne elementy 
tego ołtarza (ńisza z figurą, ornamenty
ka) pochodzą z poprzedniego kościo
ła, który został spalony w 1734 r.6 Glo
rię (zwieńczenie) ołtarza głównego wy
pełnia figura Maryjna. Ołtarzyki bocz
ne, jednoosiowe, flankowane parami 
kolumienek, mają już nowsze obrazy. 
Jedynie w zwieńczeniu prawego znaj
duje się ciekawy, niewątpliwie osiem
nastowieczny obraz świętego bisku
pa. Być może ten właśnie ołtarz po
chodzi z dawnej kaplicy zamkowej w 
Czorsztynie.7
Przed kościołem rozpościera się nie
wielki cmentarzyk kolatorów wikarii 
(1875-1945) Drohojowskich, właści
cieli dóbr Czorsztyna (1819-1945). 
Spotykamy tu nazwiska, o których pi
sałem szerzej w artykule o Czorszty
nie (T.M.Trajdos, Czorsztyn - wielka 
szansa ocalenia, „Spotkania z zaby-
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tkami", nr 6,1981). Na kamiennym co
kole z herbem Korczak wznosi się ka
mienny ażurowy krzyż ze szczytem i 
ramionami stylizowanymi w trójliście. 
Pod tym nagrobkiem spoczywa Jan 
Maksymilian Drohojowski (1778— 
1851), który ząkupił dobra czorsztyń
skie w 1819 r. i osiedlił się tu na stałe.8 
Obok wznosi się wysoki, również neo
gotycki postument: na kamiennym co
kole smukły obelisk zwieńczony krzy
żem ozdobiony pierścieniem ostrołu- 
kowych płycin - arkadek. Tu spoczy
wa małżonka Jana Maksymiliana Wik
toria z Grudnickich Drohojowska (zm. 
1867). Nieco dalej prosty obelisk mar
murowy kryje zwłoki ich syna i spad
kobiercy Marcelego Drohojowskiego 
(1817-1909), fundatora kościoła, ini
cjatora budowy Dworu w Czorsztynie, 
ofiarnego patrioty, obywatela i działa
cza społecznego: powstańca z 1846 i 
1863 r., konspiratora w 1848 r. w ra
mach TDP, uczestnika wojny węgier
skiej w 1848-1849 r., członka nowotar
skiej Rady Powiatowej, niestrudzone
go obrońcy polskości, oddającego 
swe życie, majątek i talenty sprawie 
niepodległości kraju.9 Jest miarą sym
bolu, iż dzieli on ów skromny nagro
bek z następnym pokoleniem rodziny: 

swym wnukiem Stanisławem Drohojo- 
wskim (1885-1941) i Adamem Droho- 
jowskim (1885-1940), którzy obaj zgi
nęli w Oświęcimiu. Idąc dalej spoglą
damy na okazały neogotycki nagro
bek kamienny w postaci steli z dwu- 
łuczną tablicą ujętą wyższym tukiem 
„w ośli grzbiet". To grób żony Marce
lego - Florentyny z Fihauserów Dro- 
hojowskiej (1827-1870). Sąsiedni, 
mały kamienny obelisk jest nagrob
kiem syna Marcelego - Tadeusza 
Drohojowskiego (1858-1886), oficera 
ułanów austriackich.10 Na lewym 
skraju cmentarzyka równie prosty o- 
belisk kamienny kryje zwłoki najstar
szego syna i spadkobiercy Marcelego 
- Stanisława Drohojowskiego i jego 
żony Anny z Chomętowskich (1861- 
1916). Na przeciwległym zaś skraju na 
niskim cokole wznosi się kamienna fi
gura Marii Orantki - grób Julii z Bi- 
berstein-Błońskich Chomętowskiej 
(1823-1895). Do cokołu tego nagrob
ka dostawiono proste stele z małymi 
tablicami z czarnego marmuru. To dal
sze pokolenie: Teresa z Drohojo- 
wskich Wesołowska (1920-1965), 
Anna Drohojowska (1918-1965) i Ma
ria ze Śląskich Drohojowska (1889— 
1964). Trzy tablice po lewej stronie po-

4

3. Przykościelny cmentarz: nagrobki Florentyny z 
Filhauzerów Drohojowskiej (zm. 1870) i Tadeusza 
Drohojowskiego (zm. 1886)
4. Przykościelny cmentarz: nagrobek Julii z Bi- 
berstelnów-Błońskich Chomętowskiej (zm. 1895)

(zdjęcia: T. M. Trajdos)

zostają jeszcze puste. W innym miejs
cu oparty o drzewo, jeszcze nie wko
pany, stoi krzyż z nazwiskiem Heleny z 
Drohojowskich Nowickiej (1889— 
1978), córki Stanisława i Anny. Na tej 
małej przestrzeni, streszczającej naj
nowszą epokę historii pienińskiej, 
czas wciąż dopisuje nowe nazwiska. 
Z jakimże smutkiem wzrok, odrywając 
się od nagrobnych inskrypcji, napoty
ka betonową szarzyznę pęczniejącej 
Zapory, która zmiażdży krajobraz, 
zdrowy klimat i spokój tej okolicy.

Tadeusz M.Trajdos 
Przypisy
1. J.Bogdanowski, Średniowieczne dzieła obron
ne w Karpatach polskich, „Acta Archeologica 
Carpathica", t. VIII, fasc. 1-2, s. 129.
2. J.Długosz, Dziejów Polskich ksiąg dwanaście, 
t. IV, Kraków 1869, s. 108.
3. Ibidem, s. 128.
4. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 
XI, Warszawa 1890, s. 168-169.
5. Według wizytacji bpiej krakowskiej z 1667.
6. Zabytki Sztuki w Polsce, Inwentarz topogra
ficzny, cz. Ill, 1.1, z. I, opr. T.Szydłowski, Warszawa 
1938, s. 161.
7. J.Nyka, Pieniny, Warszawa 1966, s. 192. Przy
jęte zapewne z informacji J.Wiktora, Pieniny i Zie
mia Sądecka, Kraków 1965, s. 65.
8. J.Drohojowski, Kronika Drohojowskich, Kra
ków 1904, cz. I, s. 161; A. Boniecki, Herbarz Pol
ski, cz. I, t. V, Warszawa 1902, s. 26.
9. M.Tyrowicz, Marceli Drohojowski (w:) Polski 
Słownik Biograficzny. t.V, Kraków 1939-1946, s. 
387-388.
10. A.Boniecki. op. cit., s. 27.
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polskie zabytki na świecie
Rzymskie pamiątki po królewiczu Sobieskim
Rodzimi turyści bawiący w Rzymie rzadko odwiedzają grób niedoszłego króla polskiego, 
Aleksandra Benedykta Stanisława (trojga imion) Sobieskiego, syna Jana III i Marii Kazi*  
miery. Zmarł on bezpotomnie jako zakonnik w tamtejszym klasztorze kapucynów przy 
Via Vittorio Veneto, gdzie też znalazł miejsce wiecznego spoczynku. Tam również zacho
wały się po nim do obecnej chwili dwie pamiątki: gustowny nagrobek oraz nie znany w 
Polsce portret w habicie zakonnym.

Aleksander przyszedł na świat 6 lub 
9 września 1677 r. w Gdańsku, gdzie 
przez dłuższy czas zatrzymywała się 
wtenczas para królewska. Był z kolei 
trzecim dzieckiem wśród czworga 
potomstwa królewskiego. Po
wszechnie utrzymywano, iż był „ży
wym odblaskiem" swego rodzica. 
Był też ulubieńcem całej rodziny. Od
znaczał się „szlachetnością twarzy i 
postaci, ale byt słabego charakte
ru".'
Po śmierci ojca królewicz Aleksan
der poniechał szybko kariery woj
skowej. Zawsze też pozostawał loja
lny wobec dynastycznych planów ro
dzinnych, wytyczonych przez króla 
Jana III, czym zaprzepaścił ostatecz
nie wszelkie zabiegi Sobieskich o 
tron polski. Po uwięzieniu bowiem w 
1704 r. jego braci przez Augusta II 
Sasa i osadzeniu ich w zamku Ko
nigstein w Saksonii, książę Aleksan
der nawiązał bezpośredni kontakt z 
Karolem XII, przedstawiając mu pro
jekt zbrojnej interwencji w Saksonii 
jego braci. Monarcha szwedzki przy
chylił się do tego planu i wtedy zao
ferował mu koronę polską, jednakże 
królewicz nie skorzystał z tej spo
sobności, honorując prawo do tronu 
pierworodnego brata.
Niebawem wycofał się także z życia 
publicznego. W 1709 r. zawarł z ro
dzeństwem umowę, mocą której zre
zygnował zupełnie z dóbr rodowych, 
zadowalając się coroczną prowizją 
od sumy 2 milionów ztp. Opuścił 
wkrótce kraj, przenosząc się na stałe 
do Rzymu, do swej matki. Tam 
wszedł do grona arystokratycznej 
młodzieży. „Oddany zabawom, stał 
się ulubieńcem kobiet wielkiego 
świata".2
Jak wszyscy członkowie jego rodzi

1

ny, Aleksander stał się także swoi
stym spadkobiercą zwycięstwa wie
deńskiego, przez co spotykały go 
zewsząd względy i zaszczyty. Zyskał 
nawet przyjazny szacunek ówczes
nego papieża Klemensa XI. Od nie
go to właśnie otrzymał w 1713 r. spe
cjalny obraz Madonny, którego naj
prawdopodobniej nie zdążono wrę
czyć z polecenia Innocentego XI 
(+ 1689) królowi Janowi III jako daru 
wdzięczności za ocalenie chrześci
jaństwa zachodniej Europy?
Szczególna więź łączyła królewicza z 
zakonem kapucynów, których jego 
ojciec sprowadził do Polski, fundując 
im w latach 1683-1694 pierwszy kla
sztor w Warszawie. W rzymskim kla
sztorze zaciągnął się książę do brac
twa franciszkańskiego. Kiedy zaś po
wrócił z Francji chory, postanowił 
spędzić ostatnie dni swego życia w 
tymże konwencie. Początkowo opie
kował się nim miejscowy infirmarz 
zakonny, Mikołaj a Rieti, a później 
sam gwardian tego domu; Józef Ant. 
a Miciliano. Ulegając zapewne jego 
sugestiom, królewicz Aleksander 
złożył śluby zakonne oraz wyraził o- 
statnią wolę, »aby skoro dusza jego 
oddzieli się od data, zwtoki jego ub
rane w habit kapucyna.... prywatnie 
tylko wystawione byty jakby zakonni
ka tego ■ klasztoru w ich kościele w 
Rzymie i tamże byt pochowany, a na 
jego grobie prosty i skromny tylko 
położono napis: „Vermis in vita, pul- 
vis in morte"”' Książę-królewicz 
zmart 19 listopada 1714 r.
Papież Klemens XI ufundował mu 
niebawem gustowny pomnik z białe
go „lekko cieniowanego" marmuru 
po lewej stronie głównego ołtarza w 
kościele kapucyńskim w Rzymie. 
Twórcą jego był Kornel Rusconi 

1. Nagrobek królewicza Aleksandra 
Sobieskiego w kościele kapucynów 
w Rzymie
2. Portret pogrzebowy królewicza A- 
leksandra (zdjęcia: R. Modelski)

(1658-1729), uchodzący za „najwięk
szego rzeźbiarza owych czasów"5. 
Podstawę nagrobka tworzy okazała 
tumba, wspierająca się jakby na 
grzbiecie orła białego - symbolu Po
lonii. Na niej znajduje się napis łaciń
ski, który w przekładzie polskim 
brzmi: „Aleksander książę królewicz, 
syn Jana III króla Polski, zm. dnia XIX 
listopada MDCCXIV". Na wierzchu 
tumby spoczywa na poduszce mitra 
książęca pośród dwóch aniołków, z 
których jeden, opłakujący, trzyma 
odwrócony ku dołowi róg obfitości, 
drugi zaś wskazuje ku górze na oka
zały owal z popiersiem królewicza. 
Zwiedzając w połowie ubiegłego stu
lecia ów zabytek, J. I. Kraszewski za
notował: „Popiersie w płaskorzeźbie 
i aniołki... są piękne, catość skromna 
i ładna"2
Obok, w ciemnym korytarzu prowa
dzącym z kościoła do zakrystii wisi 
pogrzebowy portret olejny zmarłego 
królewicza ubranego w habit zakon
ny z kapturem naciągniętym na gło
wę. W prawym dolnym rogu widocz
ny jest fragment mitry książęcej. U 
spodu napis: ..Alexander Princeps 
Regius Io (annis) III Poloniae Regis 
Filius, qui Seraphica (m) Capuc (ino- 
rum) Regula(m) in mode voverat, e 
vivis ereptus (a)etat(is) su/a/e an. 38. 
Habitum Capuc/inorum/ indutus 
Rom /a/e in ipsoru/m/ Eccesia tu- 
mulatus". Inną ręką dopisano poni
żej: „de! 19 Nov/embris 1714". (-A- 
leksander książę królewicz, syn Jana 
III króla Polski, który seraficzną regu
łę kapucynów ślubował przed śmier
cią, wyrwany spośród żywych w wie
ku 38 lat swego życia. Obleczony w 
habit kapucyński został pochowany 
w Rzymie w ich kościele... 19 listopa
da 1714 r.j.

Na zakończenie warto przytoczyć re
lacje przekazane przez kapucynów 
konwentu rzymskiego na temat opi
sanego wyżej pomnika Aleksandra 
Sobieskiego. W pierwotnych pla
nach przebudowy niektórych partii 
Rzymu podjętych przed drugą wojną 
światową z inicjatywy B. Mussolinie- 
go wspomnianemu klasztorowi gro
ziło całkowite wyburzenie. Przeciwko 
temu zakon wszczął starania m.in. 
poprzez tamtejszą ambasadę polską 
u władz rządowych w Warszawie, u- 
zasadniajac potrzebę ocalenia w ich 
świątyni zarówno tegoż pomnika, jak 
i miejsca wiecznego spoczynku syna 
Jana III Sobieskiego. Interwencja 
najwyższych władz polskich u ów
czesnego przywódcy faszystowskich 
Włoch okazała się skuteczna. Plany 
przebudowy zostały niebawem zmo
dyfikowane na korzyść zakonu i pa
miątek po królewiczu Aleksandrze7.

Wilhelm Gaj-Piotrowski
Przypisy
1. J. boski, Jan Sobieski, jego rodzi
na, towarzysze broni i współczesne 
zabytki, Warszawa 1883, s. 24; S. Or
gelbrand. Encyklopedia powszech
na. t. 23. Warszawa 1866, s. 757.
2. J. boski, op. cit., s. 24; F. Seppelt, 
K. Loftier, T. Silnicki, Dzieje papieży, 
Poznań 1936, s. 434.
3. Obraz ten znajdował się w 1883 r. 
w kościele w Międzylesiu w Kotlinie 
Kłodzkiej. Na jego odwrocie znajdo
wała się dedykacja następującej 
treści: „Hanc imaginem miraculosam 
B. M. V. ex gratia sedis Apostolicae 
obtinui Romae 1713. Alexander So
bieski Princeps Poloniae etc." 
(- Ten łaskawy wizerunek N. M P. 
otrzymałem z łaskawości stolicy A- 
postolskiej w Rzymie 1713 r. Alek
sander Sobieski książę polski itd). 
Por. L. Żychliński, Obraz po Sobie
skim. „Kurier Poznański". R. 12. 
1883, Nr 222, s. 2.
4. Por. Sprawozdanie z choroby i 
śmierci księcia królewskiego Alek
sandra Sobieskiego, „Kurier Po
znański", R. 12. 1883, Nr 225, s. 2; 
Sisto de Pisa, La fine di Alesandro 
Sobieski e il suo monumento in 
Roma, „b’ltalia Francescana", t. 10, 
1935, s. 597-610; Melchior a Pobla- 
dura, Historia generalis ordinis fra
trom minorum capucinorum, t. 2, cz. 
2, Romae 1948, s. 476; W. Smoczyń
ski, Wspomnienie o polskiej piel
grzymce do Rzymu w roku 1888, Kra
ków 1889, s. 245.
5. Ten sam rzeźbiarz wykonał nagro
bek papieża Grzegorza XIII w bazyli
ce Św. Piotra Ap. na Watykanie. Por. 
E. Benechi, R. Chiarelli, Italy, Firenze 
1968, s. 346; W. Smoczyński, Rzym, 
jego kościoły i pamiątki, Kraków 
1902, s. 278; J. Gawroński, Drogi 
prowadzą do Rzymu, Warszawa 
1972, s. 296
6. Tegoż, Kartki z podróży 1858- 
1864, Warszawa 1977; La Voce della 
Verita (wydanie nadzwyczajne z oka
zji „secondo centenario della libera- 
zione di Vienna"), R. 13, Nr 207,1883, 
s. 7.
7. Według ustnych przekazów kapu
cynów o. Alojzego Wojnara i Gabrie
la Bartoszewskiego.
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zbiory i zbieracze
Varsaviana i varsavianisci

Badacze dziejów stolicy, historycy sztuki i konserwatorzy, 
poszukując śladów przesztości, kierują swoje kroki do Ar
chiwum m. st. Warszawy. Tutaj, w zbiorach znakomitego 
varsavianisty, publicysty i historyka Władysława Korotyń- 
sklego (1866 - 1924) - bezcennych rękopisach, drukach, 
planach i fotografiach - niejednokrotnie odnajdują interesu
jący ich historyczny szczegół. Wspaniała kolekcja pamiątek

związanych z Powstaniem Listopadowym, zgromadzona niegdyś przez Ludwi
ka Gocla, znajduje się dziś w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. Zgodnie 
z wolą zmarłego niedawno redaktora Krzysztofa Klingera, najbardziej wartoś
ciowe okazy z jego bogatych zbiorów militariów, pamiątek narodowych i me
dali również przeszły na własność Muzeum Historycznego. Tak więc praktyka 
dowodzi, że owoce zbierackich pasji nierzadko wzbogacają dobra instytucji
publicznych, przysparzając wiedzy nowym pokoleniom.

Oto kilka wybranych kolekcji varsavia- 
nów należących do kolekcjonerów- 
varsavianistow, wśród których wiele 
nazwisk znanych jest nie tylko w stoli
cy.
Dla czytelników „Spotkań z zabytka
mi” nie obce jest nazwisko Andrzeja 
Ryszkiewicza, profesora historii sztuki, 
inicjatora utworzenia w „Spotkaniach” 
działu „Zbiory i zbieracze” oraz autora 
m.in. wielu znakomitych w nich artyku
łów (np. Polski zamek w sercu Francji, 
z.2 - 1979, Polscy zbieracze ekslibri
sów, z.6 - 1981). Posiada on chyba 
największy (25 000!) zbiór ekslibrisów 
polskich i z Polską związanych. Zbiór 
ten uzupełniają publikacje książkowe i 
albumowe dotyczące ekslibrisów. Z 
varsavianow posiada stołeczne księ
gozbiory z XVIII—XIX w. opatrzone eks
librisami: Augusta III. Stanisława Au
gusta, Franciszka Bielińskiego, mag
nackich rodzin Mniszchów, Zamoy
skich, Potockich, oraz księgozbiory z 
ekslibrisami: J.U. Niemcewicza, A. 
Chodkiewicza, J.l. Kraszewskiego, 
historyka Warszawy A. Kraushara.
Teatralia zbiera aktorka Elżbieta 
Barszczewska. Są to: afisze, książki, 
programy, wycinki prasowe, fotogra
ficzne i malarskie podobizny aktorów

1. Alegoryczny portret kolekcjonera z francuskie
go „Who's What": 1 - tworzenie prywatnych mu
zeów, 2 - kontakty. 3 - redagowanie artykułów i 
dziet, 4 - wymiana, 5 - skłonność do klasyfikowa
nia, 6 - zakupy. 7 - dokumentacja naukowa, 8 - 
sprzedaż, 9 - duch ciekawości

warszawskich. Najstarszy z afiszy nosi 
datę 29 sierpnia 1888 r. i powiadamia 
o sztuce Starzy kawalerowie Sardou w 
Teatrze Letnim. Inny, z 1891 r„ anon

suje Helenę Modrzejewską w sztuce 
Odette, graną także w tym teatrze. O 
premierze Teatru Wielkiego 4/16/ paź
dziernika 1891 r. czytamy na kolejnym 
afiszu. Była to szekspirowska kome
dia Jak wam się podoba, a grali w niej 
m.in. Trapszo, Barszczewska i Fren
kiel. Na plakacie zwraca uwagę bo
gactwo informacji, np. ceny biletów w 
poszczególnych rzędach i nazwiska 
nieobecnych aktorów; drukował go 
Jan Cotty, ul. Senatorska 29.

Juliusz Wiktor Gomulicki, historyk lite
ratury i literat, zbiera m.in. publikacje 
dotyczące życia literackiego i obycza
jowego dawnej Warszawy, rękopisy, 
dokumenty i fotografie. Oprócz daw
nych przewodników posiada także 
plany miasta i jego dzielnic. Wśród rę
kopisów zwracają uwagę teksty pióra 
Antoniego Magiera (meteorologa, pa- 
miętnikarza) pt. Ulica Piwna opisana w 
1825 r. i Anekdoty o Franciszku Bieliń
skim... (1828).
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2 Ze zbiorów E. 
Barszczewskie): afisz 
teatralny z 1891 r.

3 Ze zbiorów T. Bur- 
chacklego: dyplom 
nadający honorowe o- 
bywatelstwo gminy 
Grochów marszałkowi 
Rydzowi-Śmigłemu z 
1938 r.

4 Ze zbiorów J.
Chudka: okładka u- 
tworu muzycznego 
„Poznałem cię w Zie
miańskiej" z 1936 r

zykalia, odznaczenia, medaie pamiąt
kowe i książki. Szczególnie interesują
ce są dokumenty, dyplomy, medale, 
rysunki i druki dotyczące jednej war
szawskiej dzielnicy - Saskiej Kępy 
(czyżby ..kępiana”?I)
Listę varsavianistow dopełniają: Wa
cław Błażejewski, wydawca i historyk 
(zbiera m.in. książki i dokumenty), ak
tor Rudolf Gołębiowski (m.in. z zakre
su rozrywki, w tym książki, czasopi
sma i fotografie ukazujące Warszawę z 
przełomu XIX i XX w.), publicysta Wa-

3

y,- ■ filii*"

iM&« Awmwui* jawy ę*

JlawzoStourt Wóld 
Cdwardouji śmujlomu. tydzouit

/A'T/6

Znany dziennikarz i publicysta Karol 
Małcużyński jest także zbieraczem 
varsavianow: literatury historyczno- 
politycznej i pięknej, druków ulotnych, 
planów i widoków. Posiada m.in. naj
starszą ze znanych panoram Warsza
wy z 1589 r. (drugie odbicie), plan mia
sta z 1798 r„ książkę Christiana Ernd- 
tela Warsavia physice illustrata (1730), 
poemat Mokotów J.L. Orańskiego 
(1826) i anonimowe Myśli patrzącego 
przez okno na ulicę (1791).
Historyk, kierownik Pracowni Dziejów 
Warszawy IH PAN, Marian Marek Dro
zdowski zbiera publikacje dotyczące 
wojennych dziejów Warszawy. W jego 
zbiorze znajdują się książki m.in.: o 
oblężeniu Warszawy w 1939 r. - np. N. 
Kruwińskiego The Mayor (Posen Mi
chigan 1978), o okupacji - np. J. Kar
skiego Story of a Secret State (Boston 
1944), o warszawskich Żydach - np. B. 
Goldsteina The Stars Bear Witness 
(New York 1949), o Powstaniu 1944 - 
np. G. Deschnera Warsaw Rising 
(New York 1972).

Z kolei wydawca Ludwik Kasiński po
siada księgozbiór liczący ok. 4000 to
mów, a obejmujący podstawowe dzie
ła dotyczące Warszawy, przede wszy

stkim z XIX i początku XX w. Niektóre z 
wydawnictw mają charakter specjalny, 
np. wydane nakładem autora Treny w 
warszawskim Hygeopolu śpiewane 
przez Wł. Kleczkowskiego, fabrykanta 
buljonu w 1887 r. albo broszura z 1900 
r. pt. Kanalizacja miasta. Warszawy 
jako narzędzie judaizmu i szarlatanerii 
w celu zniszczenia rolnictwa polskie
go oraz wytępienia ludności słowiań
skiej nad Wisłą (sic!).

Józef Chudek, literat, historyk i biblio
fil, posiada zbiór varsavianow, na który 
składa się kilka oddzielnych kolekcji, 
m.in. książki, muzykalia, pocztówki. 
Nutowe wydania utworów muzycz
nych mają okładki o tematyce warsza
wskiej. np. Spotkamy się na Nowym 
Świecie (1926). Pojawiają się także na 
nich warszawskie mosty lub kawiar
nie, np. „Mata Ziemiańska" na okładce 
tanga Poznałem cię w Ziemiańskie/ 
(1936).
Varsaviana kolekcjonowane są nie tyl
ko przez przedstawicieli nauk humani
stycznych. Inżynier budownictwa lą
dowego Tadeusz Burkacki zbiera au
tografy znanych i zasłużonych ludzi 
(np. Stefana Starzyńskiego, Witolda 
Lutosławskiego, Centkiewiczów), mu-

cław Grymowski (m.in. meble, broń, o- 
brazy, pamiątki - powstańcza biżuteria 
- z Powstania Styczniowego), Krysty
na Krzyżakowa, dziennikarka z tygod
nika „Stolica" (m.in. książki, rękopisy, 
starodruki), Stanisław Ledóchowski, 
krytyk sztuki (m.in. druki związane z 
warszawskim zamkiem i katedrą), puł
kownik Kazimierz Pątek (m.in. plany 
Warszawy, broszury, książki), bibliote
karz Jan Rogata (m.in. książki, ekslibri-
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5. Ze zbiorów R. Gołębiowskiego: oktadka 
„Najnowszego śpiewnika warszawskiego” z 1914 
r.
6. Ze zbiorów K. Małcużyńsklego: oktadka dru
ku „Myśli patrzącego przez okno na ulicę" z 1791 
r.
7. Ze zbiorów A. Ryszklewlcza: |eden z ekslibri
sów
8. Ze zbiorów K. Zawadzkiego: okładka książki
A. Kraushara „Stara Warszawa” z 1914 r. (reprod.: 
Z Dubiel)

7

sy o motywach warszawskich), Kon
rad Zawadzki, historyk prasy (m.in. 
druki bibliofilskie i książki, np. publika
cje A. Kraushara),
Stara Warszawa, ta, która dla młodych 
mieszkańców naszej stolicy jest mi
tem i legendą, żyje więc nadal w do
mowych szufladach kolekcjonerów. W 
varsavianistycznych kolekcjach za
warta jest wielka różnorodność mate
riałów dokumentujących polityczną i 

kulturalną przeszłość miasta, Z foto
grafii, pocztówek, czasopism i książek 
wyłania się obraz Warszawy, jakiej nie 
znają najmłodsze i młodsze pokolenia 
warszawiaków.
Przedstawiliśmy tu szesnastu varsa- 
vianistow, których warszawskie zbiory 
można było obejrzeć w lutym i marcu 
1983 r. w Muzeum Historycznym m.st. 
Warszawy. Nie są to oczywiście wszy
scy kolekcjonerzy, tym bardziej więc 

raduje fakt, że mimo wojen, przede 
wszystkim tej ostatniej, zakończonej 
prawie całkowitym zniszczeniem mia
sta, tak wielu ludzi potrafiło przecho
wać lub odnowić pamiątki z Warsza
wy, której już nie ma. W następnych 
numerach będziemy starali się zapre
zentować niektóre zbiory szerzej.

Marzena Guzowska
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z zagranicy
Dziedzictwo 
Zielonej Wyspy
Nie bez racji Irlandia nazywana 
jest Zieloną Wyspą - łagodny i 
wilgotny klimat dzięki Prądowi 
Zatokowemu oraz duża liczba zi
mozielonych gatunków roślin 
sprawiają, że krajobraz Irlandii o 
każdej porze roku mieni się róż
nymi odcieniami zieleni. Kolor 
ten stat się barwą narodową; 
wraz z bielą i oranżem tworzy 
flagę państwową.
Irlandia jest dla nas zarazem da
leka i bliska. Daleka nie tylko z 
powodu położenia na przeci
wległym krańcu Europy łaciń
skiej; nasze tradycje podróżo
wania związane są głównie z 
Morzem Śródziemnym, szlaki e- 
migracji polskiej również ominę
ły Zieloną Wyspę. Większość 
Polaków niewiele więc wie o Ir
landii. Jednocześnie tradycje ir
landzkie są bardzo bliskie na
szym; ideały wolności, rola ro
dziny w społeczeństwie, trady
cje religijne, walki o niepodle
głość, okresy wychodźstwa, sta
rania o zachowanie dziedzictwa 
kultury narodowej. Inaczej 
wprawdzie rozłożyły się w dzie
jach Irlandii i Polski okresy po
myślności i niepowodzeń, nato
miast podobnie - niestety - 
dziedzictwo kulturowe obu kra
jów poniosło wiele strat na sku
tek obcych najazdów.
Trzy tygodnie to zbyt mało, by 
poznać Irlandię. Poniższa rela
cja nie jest więc przeglądem ca
łości zasobów zabytkowych Re
publiki Irlandzkiej,*  lecz próbą 
uchwycenia cech charaktery
stycznych.

* Traktat z Wielką Brytanią w 1922 r., 
przyznający niepodległość Irlandii, 
podzielił Zieloną Wyspę na Republi
kę Irlandzką (dwadzieścia trzy hrabs
twa Leinsteru, Munsteru i Connacht 
oraz trzy Ulsteru o zdecydowanej 
przewadze ludności katolickiej) oraz 
Irlandię Północną (pozostałe sześć 
hrabstw Ulsteru) pozostającą pod 
władzą brytyjską w ramach Zjedno
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i 
Irlandii Północnej. Republika Irlandz
ka jest państwem dwujęzycznym, 
pierwszym językiem oficjalnym jest 
irlandzki, używany na co dzień głów
nie na terenach Zachodniego Wy
brzeża. drugim - angielski.
W artykule omawiam zabytki z terenu 
Republiki Irlandzkiej poznane dzięki 
współpracy Królewskiego Instytutu 
Architektów Irlandii i Stowarzyszenia 
Architektów Polskich,

GLENDALOUGH (hr. Wicklow)

Znajdują się tu - nad dwoma je
ziorami, w lesistej dolinie oto
czonej pasmami gór Wicklow - 
relikty jednego z najstarszych o- 
środków klasztornych Irlandii. 
Ośrodek ten został założony w 
VI w. przez św. Kevina i rozwijał 
się do wieku XIV.
Do głównego zgrupowania kla
sztornych budowli wchodzimy 
przez średniowieczną bramę, 
jakby przekraczając próg czasu. 
Wśród kamiennych murów 
zwracają uwagę dziesiątki 
cmentarnych krzyży - najstarsze 
z charakterystycznym dla Irlandii 
motywem koła w centrum. Na
stępnie zaskakuje swą wyso 
kością (ponad 30 m!) cylindrycz
na, stożkowo zakończona wieża. 
Wejście do wieży, umieszczone 
ponad 4 m nad terenem, świad
czy o jej przeznaczeniu - wieże 
takie („round towers”) służyły 
najprawdopodobniej jako 
skarbce i miejsce schronienia w 
razie ataku, choć ich staroir- 
landzka nazwa oznacza dosłow
nie „wieżę dzwonów”, dzwonni
cę. Wieża w Glendalough, z XI 
w., należy do najlepiej zachowa
nych obiektów tego typu. W rui
nie przetrwała natomiast kated
ra. Położony obok maleńki koś
ciółek, zwany „Kuchnią (sic!) św. 
Kevina", zbudowany jest całko
wicie z kamieni - ściany, wie
życzka nad prezbiterium 
(zmniejszona kopia cylindrycz
nej wieży), kolebkowe sklepie
nie i nawet dach... Kościółek da
towany jest na XII w.
Wbrew tradycji łączącej wymie
nione zabytki z założycielem kla
sztoru, są one znacznie później
sze, bowiem pierwsze budowle 
klasztorów irlandzkich były 
drewniane i nie dotrwały do na
szych czasów.

CLONMACNOIS (hr. Offa
ly)
Tutaj krajobraz jest inny niż w 
Glendalough, lecz równie pięk
ny: wzgórze nad brzegiem 
Shannonu, największej rzeki Ir
landii. Klasztor, założony w 545 
r. przez św. Ciarana, wkrótce 
stat się wielkim ośrodkiem nau
ki, kultury i sztuki wczesnego 
średniowiecza. Dziś przemawia

1. Irlandia z podziałem na prowincje 
i hrabstwa: miejscowości omówione 
w artykule: 1 - Glendalough. 2 - 
Clonmacnois, 3 - Holycross, 4 - 
Cashel. 5 - Kilkenny, 6 - Bunratty, 7 
- Dublin

2. Glendalough - kościółek z XII w., 
zwany „Kuchnią św. Kevina"
3. Clonmacnois - jeden z tzw. wyso
kich krzyży (High Crosses)

jedynie' ciszą ruin. Zachowały 
się tu relikty sześciu kościołów, 
dwu wież cylindrycznych, dwa 
tzw. wysokie krzyże i najwartoś
ciowszy w Irlandii zespół śred
niowiecznych płyt nagrobnych. 
Ruiny zabezpieczono przed dal
szą destrukcją, nie odtwarząjąc 
partii zniszczonych. Starannie u- 
trzymany trawnik stanowi tło dla 
ekspozycji zabytków.

3
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Klasztory Irlandii (VI-VIII w.), od
dalone od szlaków wędrówek 
ludów, przechowały dziedzictwo 
kultury wczesnochrześcijańskiej 
(zarazem antycznej), wzbogaca
jąc je miejscowymi tradycjami 
celtyckimi, a następnie poprzez 
misje i księgi - przekazały Euro
pie.

HOLYCROSS (hr. Tippera
ry)
To cysterskie opactwo, założo
ne w XII w., należy do „drugiej 
generacji” klasztorów irlandz
kich. Prócz cysterskich (Melli- 
font, Jerpoint) były to również 
założenia benedyktyńskie, au
gustiańskie (Cong, Athassel), a 
nieco później - franciszkańskie 
(Adare, Ennis) i dominikańskie 
(Sligo).
Opactwo w Holycross od cza
sów Reformacji - podobnie jak 
wiele innych - pozostawało do 
niedawna w ruinie. Zachowane 
jednak prawie w całości mury 
piętnastowiecznego kościoła i 
klasztoru umożliwiły - po od
tworzeniu drewnianej więżby 
dachowej - ponowne użytkowa
nie zabytku i kościoła przez 
miejscową parafię, skrzydła 
klasztornego na cele turystycz
ne. Przywracając życie zabytko
wi, konserwatorzy dbali jedno
cześnie o jego autentyzm: nie
zbędne uzupełnienia zabytko
wej struktury zaznaczono innym 
materiałem, a wnętrze kościoła 
wyposażono w sprzęty nowo
czesne, lecz jednocześnie bar
dzo .dobrze z nim współgrające 
dzięki zastosowaniu naturalnych 
materiałów (drewno, kamień, 
tkanina).

SKAŁA CASHEL (hr. Tippe
rary)
Nad małym miasteczkiem pię
trzy się biała skała: The Rock of 
Cashel. Skałę otoczono murem 
obronnym, lecz nie jest to za
mek. W obrębie muru znajduje 
się gotycka katedra z XIII w., 
dziś w ruinie, cylindryczna wieża 
oraz kościółek z XII w„ tzw. Kap
lica Cormaća.
Kaplica zachowała kształt swej 
romańskiej architektury razem z' 
dekoracją. Na tympanonie w 
północnym portalu centaur 
strzela z łuku do Iwa, inny lew (a 
może „bestia"?) pręży się w 
portalu południowym. Najbar
dziej zadziwiają rzeźbione gło
wy: około 30 na łuku tęczowym, 
inne w prezbiterium. Zamiast 
transeptu dwie wieże o planie 
kwadratu obejmują nawę. Dach 
jest kamienny, ze starannie do
pasowanych płyt, również ka
mienna konstrukcja przenosi 
jego ciężar na gurty sklepienia, 
nia.

Podstawa kamiennego krzyża, 
stojącego obok kaplicy, to wed
le tradycji kamień koronacyjny 
królów Munsteru - jednej z pro
wincji Irlandii. Historyczne zna
czenie miejsca i wartość zabyt
ków wymagają pietyzmu. Zaby
tki Skaty Cashel utrwalono i u- 
dostępniono tak, aby Interwen
cja konserwatorska była prawie 
niezauważalna, co zyskało na

krytą drewnianą, ciesielską 
więżbą dachową: dziś mieści 
się tu muzeum.

BUNRATTY (hr. Clare)
Zamek Bunratty, dawna siedziba 
0'Brienów, książąt Thomond, 
położony jest w pobliżu rozle
wisk Shannonu, w zachodniej 
części wyspy. Wzniesiony w po
łowie XV w. w formie donźonu, 

tomiast skansen budownictwa 
ludowego - wiejskie chaty z za
budowaniami gospodarczymi 
oraz odtworzone uliczki małego 
miasteczka („village") z dzie
więtnastowiecznymi witrynami 
sklepowymi i pełnym wyposa
żeniem wnętrz. Skansen w Bun
ratty żyje: w kominkach pali się 
ogień, na podwórkach drepczą 
kaczki i pawie, na łące pasą się 

4. Cashel - ruiny ka
tedry z XIII w.
5. Jeden z domów w 
Kilkenny
6. Komnata w zamku 
Bunratty zwana South 
Solar; wyposażenie z 
XVI ' vvn w

grodę UNESCO - ICOMOS 
przed kilku laty.

KILKENNY
Zabytkowe miasto rozłożyło się 
nad rzeką Norę. Katedra Św. 
Canice z drugiej połowy XIII w. - 
o przysadzistej bryle z wieżą na 
skrzyżowaniu nawy i transeptu, 
murach zwieńczonych blanko- 
waniem i unikatowych oknach w 
kształcie czworoliścia - wykazu
je wpływy architektury normań- 
skiej. Stojąca obok cylindryczna 
wieża świadczy jednak o star
szych, celtyckich tradycjach 
tego miejsca.
Również w XIII w. wzniesiono 
najstarsze części zamku; w 1391 
r. przeszedł on w posiadanie 
rodu Butlerów. Pomimo nor- 
mańskiego pochodzenia Butle- 
rowie stali się wkrótce obrońca
mi tradycji irlandzkich, a zamek 
- rozbudowany w XVII i XIX w. - 
pozostawał w ich posiadaniu aż 
do 1967 r., gdy stał się własnoś
cią narodową. Nową funkcję o- 
trzymaty dawne stajnie i wozow
nie zamkowe: mieszczą się dziś 
w nich warsztaty tradycyjnego 
rękodzieła i sale sprzedaży tka
nin, ceramiki, wyrobów skórza
nych.
Zabytki Kilkenny - to także za
budowa miejska, m.in. dom Rot- 
he'a z 1594 r., z wielką salą przy

6

zachował nie tylko pierwotny 
kształt architektury, ale też za
bytkowe wyposażenie: tkaniny, 
obrazy, meble (m.in. kolekcja 
mebli gotyckich) - co nie jest 
sprawą przypadku, lecz pracy 
konserwatorów i muzeologów, 
np. drewnianą więźbę nad Salą 
Wielką odtworzono na wzór za
chowanej w innym zamku. Pie
tyzm w odtwarzaniu zamkowych 
wnętrz połączono z turystyczny
mi atrakcjami: co wieczór w Sali 
Straży odbywa się bankiet, któ
remu towarzyszy dawna muzy
ka, śpiew i poezja.
W zamkowym parku powstał na

krowy, można napić się herbaty 
z farmerskiej kuchni. Jeśli zatem 
muszą być skanseny, jeśli za
wodzą inne metody ratowania 
budownictwa ludowego - to 
skanseny żywe.

DUBLIN
O stolicy kraju nieprzypadkowo 
piszę na końcu - Dublin to Irlan
dia późniejsza niż klasztory i 
zamki. Miasto posiada dwa go
tyckie kościoły katedralne (Sw. 
Patryka i Chrystusa), lecz o jego 
charakterze decyduje architek
tura XVIII i początku XIX w - 
Gmach Celny, budynek Czte-
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rech Sądów (oba malowniczo 
położone nad rzeką Liffey), ra
tusz, poczta, parlament (ob. 
Bank Irlandii), prokatedra, Lein
ster House, stare zabudowania 
Trinity College, całe dzielnice 
domów w „Georgian style". Te 
ostatnie charakteryzuje prosta 
ceglana fasada, z dużymi pro
stokątnymi otworami okien i bia
ły portal wejściowy ujęty w dwie 

larstwa, Muzeum Miejskie z... o- 
ryginałem „Parasolek" Renoira. 
Nie można też pominąć bibliote
ki Trinity College ze słynną 
Księgą z Kells, iluminowanym 
manuskryptem z VIII w. W zbio
rach Muzeum Narodowego 
znajdują się też cztery figurki a- 
postołów (ok. 1500 r.) z... Krako
wa, ze szkoły Wita Stwosza.
Ten krótki przegląd nie wyczer- 

Jak zorganizowana jest opieka 
nad tym dziedzictwem? Podkre
ślić trzeba połączenie ochrony 
zabytków i ochrony przyrody w 
jeden system obejmujący ca
łość dziedzictwa narodowego; 
szczególnie wydaje się to słusz
ne w wypadku zespołów zabyt
kowych położonych w natural
nym otoczeniu. Wydział Parków 
Narodowych i Zabytków Biura 

obejmującym także ochronę 
przyrody i krajobrazu. An Taisce 
ponadto jest właścicielem pew
nej liczby zespołów zabytko
wych i obszarów rezer
watowych. Inne organizacje - to 
np. Irish Georgian Society (to
warzystwo zajmujące się naby
tkami XVIII w.), Old Dublin So
ciety (zajmujące się zabytkami i 
tradycjami Dublina), towarzys-

7. Skansen budownic
twa ludowego w Bunrat- 
ty - witryna jednego ze 
sklepów
8. Dublin - budynek 
Czterech Sądów
9. Portal wejściowy 
domu w Dublinie, cha
rakterystyczny dla archi
tektury XVIII w. (Geor
gian style)
10. Na skatach Moheru 
nad Atlantykiem w XIX 
w. wzniesiono wieżę wi
dokową zwaną O'Briens 
Tower: krajobraz i zaby
tek stanowią tu nierozer
walną całość (rysunki i 
zdjęcia: P. Stępień)

9

kolumny, z półkolistym naświet
lem nad drzwiami. Zamek du- 
bliński pomimo średniowiecz
nych początków obecny kształt 
również zawdzięcza XVIII i XIX 
w.; opracowywany jest szeroko 
zakrojony program rewaloryzacji 
tego zespołu. Z tego samego o- 
kresu pochodzi ogromne zało
żenie parkowe - Phoenix Park, o 
powierzchni 1760 akrów. Dublin 
zabytkowy - to także muzea: 
Muzeum Narodowe ze zbiorami 
sztuki prahistorycznej i wczes
nośredniowiecznej, Galeria Na
rodowa z godną pozazdrosz
czenia kolekcją mistrzów ma

puje - rzecz jasna - nawet naj
ważniejszych pozycji dziedzic
twa kultury irlandzkiej. Są prze
cież jeszcze inne duże centra 
miejskie z zespołami zabytko
wymi (np. Cock, Limerick i Gal
way), małe miasta, rezydencje 
(Powerscourt, Castletown), gro
dziska prahistoryczne (Dun 
Aengus, Grianan of Aileacht), 
megality, dolmeny (sięgające o- 
kresu sprzed 5000 lat), centra 
pielgrzymowe (słynny Czyściec 
św. Patryka na jeziorze Lough 
Derg), sztuka ludowa, dziewięt
nastowieczna architektura prze
mysłowa...

Robót Publicznych podlega... 
Ministerstwu Finansów. Propo
zycje nowych ustaw przewidują 
utworzenie Komisji Dziedzictwa 
Narodowego (National Heritage 
Comission). W zakresie ochrony 
zabytków działają także organi
zacje społeczne. Najważniejszą 
z nich jest An Taisce - National 
Trust for Ireland (dosłownie 
„Narodowy Zarząd”), założona 
w 1948 r. Jest to odpowiednik 
polskiego Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami, lecz ze znacznie 
większymi uprawnieniami (opi
niowanie projektów konserwa
torskich!) i zakresem działania 

twa regionalne (największe z 
nich działa w Galway), a także 
Historie Irish Houses and Gar
dens Associaction, zajmująca 
się zespołami rezydencjonalno- 
parkowymi będącymi w użytko
waniu turystycznym.

Piotr Stępień
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Prawosławne 
dzieła sztuki

Po raz 
pierwszy 
na ta* 
mach 
„Spotkań 
z zaby

tkami" prezentujemy cmen
tarz prawosławny. Znajduje 
się on w Warszawie, w dziel
nicy Wola, przy ul. Wolskiej. 
Założony został w latach 
1836-1841 na miejscu ziem
nych fortyfikacji, gdzie jesz
cze wcześniej - według tra
dycji - znajdowało się rów
nież otoczone wałami pole 
elekcyjne. Do cmentarza od 
strony zachodniej dotykają 
dziś wały reduty wolskiej, u- 
tworzonej podczas insurek
cji kościuszkowskiej (1794) i 
rozbudowanej w 1831 r. Tu
taj 7 września owego roku 

zginął jednonogi generał 
Sowiński.
Tuż za cmentarną bramą 
wznosi się cerkiew Św. Jana 
Klimaka, zbudowana w la
tach 1903-1905 z inicjatywy 
arcybiskupa warszawskiego 
Hieronima Ekzemplarskiego. 
Przedtem cerkiew znajdowa
ła się na reducie wolskiej. 
Jest to dzisiejszy kościół ka
tolicki Św. Wawrzyńca, po
stawiony w 1756 r. (arch. J. 
D. Jauch, budowniczy J. G. 
Knóbl), przebudowany na 
cerkiew p.w. Matki Boskiej 
Włodzimierskiej przez Ada
ma Idźkowskiego w 1834 r. 
Wtedy też zaczęto tworzyć 
wokół tej cerkwi cmentarz 
prawosławny. Można dopa
trzyć się w tym fakcie wymo
wy politycznej - decyzję o

2 3

1. Cerkiew Św. Jana Klimaka na warszawskim 
cmentarzu prawosławnym
2. Grób Marii Sarnowskiej z 1837 r., w głębi - 
podpułkownika Jewrejmowa z 1836 r.
3. Grt'.owiec rodziny Wasiliewycł. z 1874 r.
4. Rzeźby na grobie Marii Semenowej (zm. 1887) 
wykonał B. Syrewicz w 1889 r.
5. Grobowiec-mauzoleum rodziny Szelechowych 
wykonany przez firmę „Norblin i Bartmański" po 
1900 r.
6. Grób Georgija Władimirowicza Jacuna (zm. 
1906)
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przebudowie kościoła na 
cerkiew oraz o utworzeniu 
cmentarza na reducie wol- . 
skiej wydał namiestnik Pa- 
skiewicz, który w 1831 r. sto
czył tu krwawą bitwę z Pola
kami. Cerkiew na reducie 
została ponownie przebudo
wana na kościół katolicki 
przez Oskara Sosnowskie
go w latach 1916-1923. 0- 
becna cerkiew Św. Jana Kli- 
maka nawiązuje do form ar
chitektury bizantyjskiej. Ar
chitekt W. A. Pokrowski na
dał jej formę krzyża greckie
go z kopułą i podzielił na 
dwie kondygnacje. W dolnej 
- p.w. Św. Eliasza i Bł. Hiero
nima - odbywają się obrząd
ki liturgiczne. Tu także znaj
duje się mauzoleum rodziny 
arcybiskupa Ekzemplarskie- 
go, m.in. pochowany jest 
jego syn Jan, na którego 
cześć ojciec wzniósł tę bu
dowlę.
Należy dodać, że przy cerk
wi w latach okupacji zabito 
około 60 Polaków, natomiast 
5 sierpnia 1944 r. hitlerowcy 
zamordowali tu około 100 
dzieci z prawosławnego sie
rocińca parafialnego oraz 
ówczesnego proboszcza 
Teofana Protasiewicza. Wy
darzenia te upamiętnione są 
na odpowiednich tablicach. 
Słabo widoczny jest już dzi
siaj dziewiętnastowieczny 
podział cmentarza na cztery 
oddziały-kwatery, na których 
chowano zmarłych według 
rang i znaczenia za życia. I 
tak w pobliżu cerkwi znajdo
wał się oddział dla zmarłych 
dygnitarzy cywilnych i woj
skowych, duchownych, ich 
rodzin oraz odznaczonych 
krzyżem Św. Jerzego. Drugi 
oddział przeznaczony był dla 
niższych oficerów, urzędni
ków, bogatszych kupców, 
trzeci dla żołnierzy i miesz
czan, zaś w czwartym spo
czywali ludzie biedni, którzy 
otrzymywali grób bezpłatnie. 
Ten podział odbił się na po
ziomie artystycznym nagrob
ków - od najpiękniejszych 
bliżej cerkwi i głównego 
wejścia po coraz skromniej-

7

nachowa i Aleksandra Za- 
charowa z lat 1893-1909.
Do najstarszych należą gro
by z lat trzydziestych XIX w„ 
z okresu zakładania cmenta
rza, np. podpułkownika Je- 
wrejemowa z 1830 r. i Marii 
Sarnowskiej z 1837 r. Naj
bardziej oryginalne są te na
grobki, które formą nawiązu
ją do budowli cerkiewnych. 
Niezwykle rozbudowany - z 
pięcioma cerkiewnymi kopu
łami - jest grobowiec pod
pułkownika Konstantina

7. Pięć cerkiewnych kopuł wieńczy 
grobowiec podpułkownika Konstan
tina Czernobajewa (1889 r.)
8. Bardzo typowa dla B. Syrewicza 
rzeźba na grobowcu sztabskapitana 
Andreja Grimma z 1905 r.
9. Zdewastowana i zarośnięta część 
cmentarza; nagrobek pochodzi z 
1895 r.
10. Śmietnik na zapleczu grobow
ców z tablicą, na której Zarząd 
Cmentarza oferuje usługi m.in. w za
kresie pielęgnacji i konserwacji na
grobków (zdjęcia: 1, 7-10 - K No
wiński, 2-6 - M. Pcion)

sze w miarę oddalania się 
od nich.

Na cmentarzu spotykamy 
nagrobki, których twórcami 
są artyści znam ze Starych 
Powązek i innych warsza
wskich cmentarzy. M.in. 
działał tu Bolesław Syrewicz 
(1835-1899), wznosząc na
grobki z rzeźbionymi w bia
łym marmurze postaciami 
kobiecymi, osłoniętymi we
lonami i symbolizującymi 
Smutek. Szczególnie piękna 
jest rzeźba Syrewicza na 
grobowcu sztabskapitana 
wołyńskiego pułku Andrzeja 
Grimma z 1905 r. Inny cha
rakter mają rzeźby tego arty
sty na jednym z najpięknie- 
szych grobowców cmenta
rza - Marii Semenowej z 
1889 r.: przedstawiają za- 
woalowaną postać kobiecą 
- Smutek oraz aniołka. Spo
tykamy także groby sygno
wane przez znane warsza
wskie pracownie, jak np. 
„Norblin i Bartmański" z ul. 
Dzikiej 7, która wykonała 
m.in. nagrobek Wasyla Ma- 

B
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Czernobajewa z 1889 r. 
Skromniejszy jest nagrobek 
Agrypiny Jegorowej z 1908 
r„ zwieńczony jedną kopułką 
cerkiewną, zdobioną spiral
nym ornamentem.
Inne nagrobki podobne są 
do powązkowskich i repre
zentują kolejne style i mody 
- empire, klasycyzm, neogo- 
tyk; wykonywane byty z mar
muru i piaskowca, a także z 
żeliwa. W porównaniu ze 
Starymi Powązkami, a także 
warszawskim cmentarzem 

ewangelickim mniej tu gro- 
bowców-mauzoleów. Należy 
do nich np. grobowiec rodzi
ny Szelechowych, wykonany 
w pracowni „Norblin i Bart- 
mański” po 1900 r. Na 
cmentarzu prawosławnym 
znaleźć można także groby 
tatarskie, ukraińskie ozna
czone krzyżami ze znakiem 
tryzuba oraz grób króla cy
gańskiego Rudolfa Kwieka z 
1964 r.
Z prasy i przewodników po 
Warszawie wydanych w la-

9

Prawosławie - najczęściej używana w Polsce nazwa Kościoła 
greckokatolickiego, którego historia sięga IV w. Na soborze 
nicejskim w 325 r. biskupom wschodnich prowincji rzymskich 
przyznano tytuły patriarchów Aleksandrii i Antiochii. Wzrasta
ły rjżnice między chrześcijańskimi Zachodem a Wschodem, 
które w 1059 r. doprowadziły do zerwania wszelkich kontak
tów między Rzymem a Konstantynopolem. W miarę upadku' 
politycznego znaczenia Konstantynopola, któremu dotąd 
podporządkowane były kościoły słowiańskie, wyzwalają się 
one spod tej zależności. Po zajęciu Konstantynopola przez 
Turków (1453) przodującą rolę zaczął odgrywać rosyjski Koś
ciół prawosławny z metropolitą w Moskwie. Obecnie istnieje 
14 prawosławnych kościołów autokefalicznych, m.in. grecki 
(od 1833 r.), rumuński (od 1859 r.), bułgarski (od 1870 r.), gru
ziński (od 1917 r.), albański (od 1920 r), czechosłowacki (od 
1922 r.) i polski (od 1929 r.).

tach dwudziestych naszego 
stulecia wynika, że cmentarz • 
był bardzo starannie utrzy
mywany aż do pierwszej 
wojny światowej. Później, w 
krótkim czasie uległ zanied
baniu. Mieszkańcy Warsza
wy zbyt dobrze pamiętali 
znienawidzonych zaborców, 
rusyfikatorów, takich jak np. 
Apuchtin (zm. 1903), którego 
grób znajduje się przy wejś
ciu na cmentarz, czy pułkow
nik żandarmerii Wonsiacki, 
zabity przez rewolucjonistów 
w Radomiu w 1910 r. Obec
nie jednak, kiedy wszystkie 
zabytkowe cmentarze po
winny znaleźć się pod och
roną, bez względu na wyzna
nie i zasługi ludzi na nich po
chowanych, cmentarz pra
wosławny musi być także o- 
toczony opieką. Tym bar
dziej, że chociażby przez o- 
soby wykonawców nagrob
ków jest to cmentarz bardzo 
warszawski.
Jeśli w XIX w. istniał podział 
na cztery oddziały, to obec
nie można mówić o dwóch: 
pierwszy w pobliżu cerkwi i 
wejścia, gdzie stan nagrob
ków jest w miarę dobry, i 
drugi, na peryferiach, bliżej 
cmentarnego muru, gdzie 
wiele nagrobków już nie ist
nieje, a pozostałe są dewa
stowane i rozwalane. Z chwi
lą utworzenia cmentarza ka
tolickiego na zapleczu pra
wosławnego ten ostatni trak- 
towanyjest jak „przejściowa 
brama", często też zamienia

ny na „park", w którym pije 
się wódkę i oczywiście „roz
rabia”. I nie ma co się dziwić 
rodzinom, które na drugim 
„oddziale” groby swoich bli
skich otaczają wysokimi, 
drucianymi parkanami. Nato
miast oba „oddziały" cha
rakteryzuje stopniowe zara
stanie grobów krzewami i 
zanikanie nie odnawianych 
od lat napisów na nagrob
kach. Jeden z nielicznych 
zadbanych i odnawianych 
grobów - to grób Sokratesa 
Starynkiewicza (1820-1892), 
prezydenta Warszawy w la
tach 1875-1892.
Kościół prawosławny liczy w 
Warszawie około 15 000 
wiernych (w Polsce - około 
pół miliona). Warszawa jest 
siedzibą Metropolity Autoke
falicznego (niezależnego od 
hierarchii zagranicznej) Koś
cioła w Polsce. Powołanie 
społecznego komitetu, który 
działałby na wzór Społecz
nego Komitetu Opieki nad 
Starymi Powązkami i nowo 
powstałych przy cmenta
rzach bródnowskim i żydo
wskim w Warszawie, jest w 
wypadku cmentarza prawo
sławnego po prostu ko
niecznością, zaś Stołeczny 
Urząd Konserwatorski powi
nien jak najszybciej przystą
pić do inwentaryzowania 
grobów i wytypowania naj
bardziej potrzebujących 
konserwacji.

Krzysztof Nowiński
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Starożytnicy warszawscy
Stanisław 
Staszic 
powiedział 
w 1814 r. 
na zebra
niu po
wstałego 
w 1800 r.

Towarzystwa Przyjaciół Nauk w 
Warszawie, któremu prezeso
wał: „Ocalić i udoskonalić oj
czystą mowę, zachować i udo- 
kfadnić narodu historię, poznać 
rodowitą ziemię i wszystkie jej 
płody, dla tych dobycia, używa
nia, potrzebne rozkrzewiać u- 
miejętności i sztuki jest głów
nym zamiarem Królewskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk..." 
(wg W.Rolbiecki, Towarzystwa 
naukowe w Polsce, Warszawa 
1972, s. 111). W tym programie, 
ze względu na sytuację politycz
ną sformułowanym w bardzo o- 
gólnych zarysach, mieściła się 
od początku istnienia Towarzys
twa działalność starożytnicza. 
Zbierało ono pamiątki narodo
we, a wśród jego członków zna
leźli się m.in.: prof. Feliks Bent

Warszawski uzyskał wkrótce 
ciekawe i wartościowe zbiory o 
profilu historyczno-artystycz- 
nym po Stanisławie Auguście, 
Gabinet Rycin po księciu Józe
fie Poniatowskim odlewy gipso
we przedstawiające sławnych 
Polaków. Prof. Bentkowski zor
ganizował Gabinet Numizma
tyczny, a przy nim powstał Gabi 
net Starożytnych Osobliwości 
W 1832 r„ w ramach represji za 
powstanie, zamknięto Uniwersy
tet i Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk. Zbiory obu instytucji wy
wieziono do Rosji; zasiliły prze
de wszystkim Petersburg.
W 1844 r. przy Bibliotece d. Uni
wersyteckiej, przemianowanej 
na Główną, zaczęto organizo
wać Gabinet Numizmatyczny. 
Na początek, nabyto kolekcję 
krakowskiego zbieracza M.Bar- 
tynowskiego, za nią poszły inne.

1.2.3. Fragmenty ekspozycji z pier
wszej warszawskiej wystawy staro
żytności w 1856 r.

kowski, autor wydanego w 1840 
r. Spisu medalów polskich, lub z 
dziejami krainy polskiej stycz
nych, Julian Ursyn Niemcewicz, 
podejmujący i opisujący swoje - 
przed wydaniem drukiem krążą
ce w odpisach - Podróże histo
ryczne, Zygmunt Vogel, autor al
bumu Zbiór widoków sławniej
szych pamiątek..., wydanego w 
1806 r. - pierwszy w tym gronie 
artysta.
Starożytnictwo warszawskie 
pierwszej potowy XIX w., wywo
dzące się ze stanisławowskiego 
historyzmu, rozwijało się pod 
skrzydłami krzewiących pol
skość instytucji tego czasu. U- 
tworzony w 1816 r. Uniwersytet 

Zbiory rosły szybko. W 1863 r. 
liczyły już 7348 egzemplarzy. 
Wśród kolekcji numizmatycz
nych w całej Polsce około poło
wy XIX w. przodowały warsza
wskie. Było tu bardzo wielu ko
lekcjonerów wielkiej klasy ta
kich jak Kazimierz Stronczyński. 
Franciszek Potocki, Edward Ra- 
stawiecki, Karol Beyer. Z czwart
ków numizmatycznych, zainicjo
wanych w 1844 r. przez tego o- 
statniego, wykluło się Towarzys
two Numizmatyczne, pierwsze w 
kraju. Były kolekcje różnie wys
pecjalizowane, np. w zbieraniu 
dawnych rycin (np. Hipolita 
Skimborowicza) czy też obra
zów (Ksawerego Pusłowskiego),

dawnej broni (gen. Wincentego 
Krasińskiego), wyposażenia 
wnętrz (Augusta Potockiego). 
Do tych ostatnich zaliczyć mo
żna w ogóle pałace zamieszka
ne przez stare rodziny magna
ckie. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się zabytki archeolo
giczne. Mieli ich wiele w .swoich 
kolekcjach: Bolesław Paweł 
Podczaszyński, Kazimierz Wła
dysław Wójcicki, Karol Beyer i

wielu innych. Zbieracze, w celu 
wymiany eksponatów i zdobytej 
na ich temat wiedzy, spotykali 
się ze sobą często na gruncie 
prywatnym, nie tylko
u Karola Beyera. Efektem tak 
rozbudzonych pasji badaw
czych było pojawienie się pi
śmiennictwa o historyczno-arty- 
stycznych pamiątkach przesz
łości.
Nowo powstałe warszawskie 
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czasopisma o ambicjach nauko
wych sprzyjały temu, gdyż wy
mienieni kolekcjonerzy, history
cy, badacze stali na ich czele, 
wchodzili w sktad redakcji, pisali 
na ich zamówienie. Od 1841 r. 
do pierwszej wojny światowej 
wychodziła „Biblioteka Warsza
wska”, na czele której stał Kazi
mierz Władysław Wójcicki. Do 
tego czasopisma - o szeroko 
zakrojonym programie nauko-

źródłem wiedzy o dawnej sztu
ce. Należą tu Wiadomości o 
sztukach pięknych w dawnej 
Polsce... F.M. Sobieszczańskie- 
go (t. 1-1847,1.11-1849), a przede 
wszystkim Al. Przezdzieckiego i 
E. Rastawieckiego Wzory sztuki 
średniowiecznej i z epoki Odro
dzenia po koniec wieku XVII w 
dawnej Polsce (wydane w trzech 
seriach: 1853-1855, 1855-1858, 
1860-1869), o koncepcji arty

no na specjalnie z zagranicy 
sprowadzonych maszynach, 
część tablic wykonano w Pary
żu. Wzory ... wydano w wersji 
dwujęzycznej - polskiej i francu
skiej, pomyślano o reklamie - 
było to dzieło monumentalne o 
wielkich ambicjach estetycz
nych i poznawczych.
Innym, nie mniej cennym przeja
wem działalności starożytników 
były wystawy starożytności.

4-7. Starożytnicy warszawscy: Karol 
Beyer (4), Edward Rastawiecki (5), A- 
leksander Przezdziecki (6), Bolesław 
B. Podczaszyński (7)

Dla zorganizowania oierwszej 
szczególnie zasłużeni byli: Al. 
Przezdziecki, H. Stecki K. Beyer, 
B. Podczaszyński,'Potoccy. Wy
stawa zaprezentowała społe
czeństwu - nie tylko przecież 
warszawskiemu - pamiątki 
świadczące o minionej, ale 
wciąż żywej, krzepiącej historii i 
sile polskiego narodu. O takim 
celu świadczył tematyczny do
bór eksponatów, ustawienie, 
wreszcie komentarz. Wystawiali 
prawie wszyscy starożytnicy - 
kolekcjonerzy warszawscy: 
Podczaszyński i Przezdziecki, 
Wójcicki i Beyer, i wielu innych, 
warszawscy artyści, a także 
zbieracze spoza Warszawy, 
również spoza kordonu. Naj
większy udział wpośród nich 
miał Tomasz Zieliński z Kielc.

Eksponatów zgromadzono na 
wystawie około półtora tysiąca. 
Była ona otwarta siedem mie
sięcy; autorzy opracowali ob
szerny Katalog... , który uka
zał się tuż po jej zamknięciu, w 
1857 r. W czasie wystawy wyda
ny został Album fotograficzny 
Karola Beyera, luksusowy, skła
dający się z 30 tablic dużego 
formatu, tylko dla kolekcjone
rów. Po raz pierwszy wówczas 
użyto aparatu fotograficznego 
do zadokumentowania wystawy. 
Ponadto BP. Podczaszyński 

7

wym - pisali: Aleksander Przez
dziecki, Edward Rastawiecki, 
Beyer, Stronczyński, Podcza
szyński, Franciszek Maksymi
lian Sobieszczański i inni - nie
mal wszyscy starożytnicy war
szawscy. Bolesław Podczaszyń
ski przez dwa lata 1854-1855 
wydawał „Pamiętnik Sztuk Pięk
nych", z działem „Starożytnoś
ci"; pismo upadło z powodu 
trudności finansowych.
Nie należy też zapominać o wy
danych przez warszawskie śro
dowisko starożytnicze publika
cjach książkowych, które mimo 
licznych błędów i nieporozu
mień stanowiły pożyteczne 
kompendia i są niekiedy do dziś 

stycznej na wzór francuskiego 
dzieła F. Serre i P. Lacroix Le 
Moyen Age et la Renaissance. 
Wzory...byty edycją o wielkim 
znaczeniu propagandowym w 
Polsce i za granicą. Przy ich 
przygotowaniu współpracowali 
najlepsi artyści polscy, francus
cy i niemieccy. O wartości wy
dawnictwa i jego popularności 
zadecydowała szata graficzna: 
precyzyjne rysunki - dokładne 
kopie, uwzględniające każdy 
szczegół i detal prezentowa
nych dzieł. Pokazano w tej pu
blikacji dzieła polskiego rzemio
sła, malarstwa i rzeźby, najwię
cej miejsca poświęcono złotnic- 
twu. Barwne litografie drukowa

Pierwsza odbyła się w 1856 r„ 
w pałacu Potockich na Kra
kowskim Przedmieściu 32. 
Zygmunt Gloger pisał w 1889 r.: 
„Na żadnej z czterech wystaw 
warszawskich nie było tyle na
czyń stołowych, dawnych łyżek, 
kielichów, pucharów z drogiego 
kruszcu i szkła, co na pierwszej. 
Na żadnej nie było tyle pięknych 
mebli, co na drugiej; tyle obra
zów, co na trzeciej (w hotelu E- 
uropejskim) i tyle wykopalisk 
przedhistorycznych, oraz zega
rów i porcelany różnej wartości, 
co na obecnej". (Z. Gloger, Wy
stawa sztuki starożytnej I nowo
żytnej w Warszawie, „Kłosy”, t. 
XLIX, 1889, nr 1276, s. 373).

sporządził rysunki ciekawszych 
zabytków i wydał w formie książ
ki Przegląd starożytności krajo
wych..., który był zbiorem jego 
komentarzy do wystawy.
Ta pierwsza wystawa starożyt
ności przyniosła następne, nie 
tylko w Warszawie, i zapocząt
kowała serię pokazów tego typu 
w innych ośrodkach: Krakowie, 
Lwowie i mniejszych miastach. 
Krakowską wystawę na przeło
mie lat 1858 i 1859 też zadoku
mentował warszawski fotograf i 
starożytnik Karol Beye Efektem 
był piękny album, skła ‘ający się 
z 74 tablic, w pięknej litograficz
nej oprawie.
Po upadku Powstania Stycznio
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wego społeczeństwo Warszawy 
wyładowuje energię niespełnio
nych nadziei w pracy zawodo
wej. Odsunięte od czynnego u- 
działu w życiu politycznym, od 
możności decydowania o czym
kolwiek, rozwija życie towarzy
skie - są to często zebrania i 
narady o publicznym znaczeniu. 
W latach 1862-1869 uniwersytet 
istniał jako Szkoła Główna War
szawska i po owych krótkich, 
ale zasłużonych, ośmiu latach 
działalności dla polskiej kultury 
znów zamarł, wykształcając jed
nak pokolenie pozytywistów, z 
których pewien procent zasilił 
nowymi nazwiskami grono sta- 
rożytników warszawskich. Nad 
całym życiem miasta ciążyła 
cenzura rządowa. W tej sytuacji 
jeszcze bardziej wzrosła rola 
prywatnych kolekcji i prywatnej 
pracy badawczej.

Do środowiska starożytników 
zbliżony był historiograf sejmiku 
polskiego - prof. Adolf Pawiń- 
ski, w którego pobocznych zain
teresowaniach naukowych istot
ną rolę odegrała archeologia. 
Był on autorem rozprawki Pre
historyczna doba w Królestwie 
Polskim oraz drugiej pt. Cmen
tarzysko w Dobroszycach, które 
nie tylko opisał, ale i osobiście 
rozkopał. Marzył on o utworze
niu towarzystwa opieki nad za
bytkami, które miało zespolić 
siły zainteresowanych osób dla 
celów badawczych i ochrony 
pamiątek przeszłości.

Na czwartej wystawie starożyt
ności w Warszawie w 1889 r. - 
dla której użyczyło gmachu po
wstałe w 1875 r. Muzeum Prze
mysłu i Rolnictwa - pojawiają 
się nowe nazwiska wśród wy
stawców: Strzałeccy, Cyprian 
Lachnicki, Bersohnowie, Gu
staw Soubise-Bisier (właściciel 
stałej wystawy starożytności w 
Warszawie), obok Radziwiłłów, 
Krasińskich, Zamoyskich. Jest 
to niewątpliwie wyraz postępu
jącej wciąż emancypacji spo
łecznej mieszczaństwa.
Podobnie jak w pierwszej poło
wie XIX w., tak i w drugiej wy
chodzą drukiem prace poświę
cone sztuce dawnej, rzemiosłu 
artystycznemu. Rodzą się jako 
efekt wiedzy wypływającej z po
siadania kolekcji oraz z zaintere
sowań historycznych rozwinię
tych w czasie studiów w Szkole 
Głównej, choć stanowią niekie
dy uboczną działalność auto
rów. Absolwentami Szkoły 
Głównej byli m.in.: Walery Przy- 
borowskii- autor szkiców histo
rycznych.^ przeszłości Warsza
wy, prawnik Aleksander Kraus- 
har - monografista Towarzystwa 
Warszawskiego Przyjaciół Nauk 

i autor bardzo licznych artyku
łów o zabytkach Warszawy, Zy
gmunt Gloger - etnograf, ba
dacz archeologii i historii daw
nej Polski, zbieracz starożytnoś
ci.

Pisząc o warszawskich starożyt- 
nikach i ludziach z nimi związa
nych zainteresowaniami i pasją 
badawczą, nie należy zapomi
nać o warszawskich literatach i 
dziennikarzach, jak Władysław 
Korotyński, Wiktor Gomulicki, A- 
leksander Borawski czy mniej 
znanych, jak Wiktor Czajewski 
lub Jan Ildefons Starożyk. Trze
ba też wspomnieć o postaciach 
prawie anonimowych, jak np. 
Grzegorz Jahołkowski, z które
go notat dotyczących przeszłoś
ci Warszawy korzystał K.Wł. 
Wójcicki, następnie odziedziczył 
je F. M. Sobieszczański, a po 
nim zapewne Wł. Korotyński.

W 1865 r. powstało w Warsza
wie muzeum miejskie. Od 1876 
do 1906 r. jego honorowym 
dyrektorem był Cyprian Lachni
cki - miłośnik sztuki i malarz- 
amator, dyrektor Szkoły Rysun
kowej. Jemu to muzeum za
wdzięczało zorganizowanie, u- 
porządkowanie zbiorów i ich po
większenie. Mimo to nie było 
ono placówką prężną - pozba
wione stałej siedziby, wciąż 
wędrujące. Lachnicki swoje 
zbiory prywatne zapisał Warsza
wie dla jej muzeum, pod warun
kiem wybudowania gmachu, co 
zostało spełnione.

Także już w XX w. spełniła się 
inna inicjatywa muzealna: mu
zeum archeologiczne Erazma 
Majewskiego, etnologa, archeo
loga, redaktora „Światowida”, 
socjologa. Był on samoukiem, 
sam też prowadził wykopaliska i 
finansował ekspedycje na Po
dolu i Ukrainie. Zbierał przede 
wszystkim „starożytności sło
wiańskie”. Jego zbiory doczeka
ły się w 1908 r. własnego „mu
zeum” w Zachęcie, między zbio
rami Józefa Choynowskiego i 
Mathiasa Bersohna. W latach 
dwudziestych większa część 
wszystkich trzech kolekcji zasili
ła Muzeum Narodowe w War
szawie.

Bożena Wierzbicka
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1. J. Maternicki, Warszawskie śro
dowisko historyczne 1832-1869. 
Warszawa 1970 (tamże bibliografia).
2. J. Kowalczyk, Staroźytnicy war
szawscy połowy XIX w. i ich rola w 
popularyzacji zabytków ojczystych, 
(w:) Edukacja historyczna społe
czeństwa polskiego w XIX w., War
szawa 1981, s. 157-202 (tamże bi
bliografia).

„Le charme discret 
de la bourgeoisie”

W 1879 r. 
arch. Zy
gmunt 
Kiślański 
pisał na 
łamach

„Inżynierii i Budownictwa”: 
,,(...)Kardynalna zasada prze
ciwstawiania powierzchni 
gładkich muru częściom te
goż muru, pokrytym ozdoba
mi, tudzież warunek, dopo
minający się stosownej ob- 
szerności tak zwanego pola 
otaczającego ornament, u- 
znawane jako pewnik przez 
wszystkich ludzi myślących, 
tak w dawnych jak i w obec
nym wieku, możnaby sądzić, 
że u nas zostały zapomnia
ne. Twierdzenie powyższe, 
poparte przykładami, wzięty
mi z budowli warszawskich 
ostatnich lat, może zdoła 
przekonać czytelnika o 
prawdziwości wyrzeczonego 
wyżej zdaniaf...)".

Nie wiemy niestety, czy tezy 
Kiślańskiego przekonały 
ówczesnych warszawiaków, 
faktem natomiast pozostaje, 
że autor felietonu trochę 
przesadził, nie zawsze bo
wiem architekci ostatniej ter
cji XIX w. zapominali o „kar
dynalnych zasadach" kom
ponowania elewacji. Dosko
nałym tego przykładem jest 
neorokokowy pałacyk Klubu 
Myśliwskiego w Warszawie, 
zaprojektowany w 1897 r. 
przez działającego w Polsce 
francuskiego architekta - 
Francois Arveufa, wybudo
wany w latach 1897-1898 
przy ul. Erywańskiej, dziś 
Kredytowej.
Cofnijmy się wszakże nieco 
dalej - do 1851 r„ albowiem 
wtedy właśnie zaprojekto
wane zostało przebicie ulicy, 
która miała biec na zachód 
od istniejącej już ul. Mazo
wieckiej. Projekt ów zrealizo

wano w latach 1855-1856. 
Ulicy nadano nazwę Erywań- 
ska dla upamiętnienia Iwana 
Paskiewicza, hrabiego ery- 
wańskiego, księcia warsza
wskiego, feldmarszałka, po
gromcy Warszawy z 1831 r. i 
namiestnika Królestwa Pol
skiego w latach 1831-1856. 
Budowę siedziby Klubu 
Warszawskiego Towarzys
twa Myśliwskiego rozpoczę
to przy tej ulicy w 1897 r.

Dotychczas Klub zajmował 
zachodnią część klasycy- 
stycznego budynku daw
nych stajni na Placu Saskim, 
wzdłuż ul. Królewskiej. Od
1897 r. liczba członków Klu
bu poważnie rosła, zyskał 
też wtedy nową, wspania
łą siedzibę. Stało się to w
1898 r. Wówczas po raz pier
wszy warszawskie przewod
niki i kalendarze podały 
nowy adres Klubu - Erywań- 
ska 7.
Posesja, na której wysta
wiono pałacyk, należała od 
1894 r. do Josipa Salomono- 
wicza Ettingera. Warsza
wskie Towarzystwo Myśli
wskie nabyto ją 18/30/ paź
dziernika 1896 r. za sumę 75 
tysięcy rubli. 16 kwietnia 
1897 r. odbyto się posiedze
nie komitetu (któremu prze
wodniczył ówczesny prezes 
ks. Włodzimierz Gzetwertyń- 
ski). Przedstawiono wtedy 
kosztorys budowy nowej 
siedziby, wykonany przez 
biuro „Kozłowski i Spółka". 
Biuro to miało wykonać rów
nież prace budowlane (bez 
matowania i instalacji we
wnętrznych). Kosztorys o- 
piewał na sumę 125 tysięcy 
rubli srebrem i został za
twierdzony przez Ogólne 
Zgromadzenie członków To
warzystwa oraz jego Komi
tet, który upoważnił S. Cie
chanowskiego, M. Trębickie-
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Jednak w Anglii kluby są na
turalnym przejawem życia 
pewnych warstw. Członkami 
ich są ludzie, których życie 
tak jest utożone, że z klubów 
stale korzystają. IV Warsza
wie natomiast Klub Myśli
wski i dwie resursy (kupiec
ka i obywatelska) byty pra
wie wyłącznie miejscem gry 
w karty i wystawnych uczt. 
Klub Myśliwski był przy tym 
bardzo ekskluzywny i snobi
styczny." (A. Jeżewski, War
szawa na starej fotografii, 
Warszawa 1961, s. 74). Wie
my już, dlaczego tak ważną 
sprawą stało się zasłonięcie 
sal klubowych przed wścib- 
skimi oczami żądnych sen
sacji przechodniów.
Projektując pałacyk dla To
warzystwa Myśliwskiego Ar-

1 Elewacja frontowa pałacyku Klubu 
Myśliwskiego przy ul Kredytowej w 
Warszawie
2. Fragment elewacji frontowej pała
cyku 

veuf był związany układem 
i wielkością biegnącej w 
głąb wąskiej parceli, której 
wymiary 25 x 35 m da
wały miejsce na elewację 
siedmio-ośmioosiową (St. 
Herbst, Architektura Warsza
wska 1840-1910, (w:) „Spra
wozdania Towarzystwa Nau
kowego Warszawskiego", 
Warszawa 1947, s. 3). Taką 
właśnie liczbę osi (siedem) 
otrzymała elewacja oficyny 
frontowej. Ogólne rozplano
wanie budynku me mogło 
odbiegać zbyt daleko od 
schematu typowej warsza
wskiej czynszówki drugiej 
połowy XIX w. Arveuf zrezy
gnował jednak z oficyn 
bocznych, a oficyny frontową 
i tylną połączył jedynie gale
rią wspartą na spłaszczo
nych arkadach i biegnącą na 
wysokości pierwszego pię
tra z lewe, strony podwórca. 
Przyjęcie takiego rozwiąza
nia pozwoliło na wydatne

go i K. Komierowskiego do 
podpisania kontraktu z biu
rem Kozłowskiego. Jedno
cześnie zostali oni wydele
gowani do zawarcia umowy 
z „francuskim architektem 
Arveuf, który za sumę 7% od 
ansztagu (czyli 125 500 rs.) 
podjął się dozoru robót i wy
kończenia artystycznego 
Klubu." Łatwo obliczyć, że 
honorarium Arveufa stanowi
ło sumę, jak na owe czasy, 
pokaźną - 8 925 rubli sre
brem, czyli około 55 335 zło
tych polskich.

Niezbyt jasno rysuje się na
tomiast zakres czynności ar
chitekta. Co ma bowiem o- 
znaczać sformułowanie „wy
kończenie artystyczne". Na
leży chyba uznać, że Arveuf 
był w tym wypadku autorem 
projektu zarówno kompozy
cji poszczególnych elewacji, 
jak też autorem projektu dy
spozycji i urządzenia wnętrz, 
a rola biura „Kozłowski i 
Spółka" ograniczała się do

prowadzenia prac budowla 
nych pod jego nadzorem.

Kredytu na budowę udzieliło 
Towarzystwo Kredytowe 
Miasta Warszawy. Trwała 
ona około półtora roku, bo
wiem już w „Kalendarzu Un- 
gra", zawierającym „bilans” 
roku sprawozdawczego 
1898 czytamy, że „przenie
siono klub myśliwski do pa
łacyku własnego przy ulicy 
Erywańskiej nr 7", a w Prze
wodniku po Warszawie A. 
Orłowskiego z 1904 r. znaj
dujemy akapit charakteryzu
jący budowlę Arveufa: 
„...nieco dalej, pod nr 7-m, 
mieści się Klub Myśliwski, 
którego siedziba odznacza 
się tym, że front zajęty jest 
na kuchnie i pokoje dla służ
by, a sale klubowe znajdują 
się w oficynie."

Takie było ogólne założenie 
pałacyku, chodziło bowiem 
o zachowanie dyskrecji. 
„Klub Myśliwski założony 
został na wzór angielski..
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poszerzenie wewnętrznego 
„cortile” i nadanie elewacji 
oficyny podłużnej reprezen
tacyjnego charakteru. Pod
wórzec zamknięty został z 
prawej strony murem ze śle
pymi arkadami, powtarzają
cym schemat galerii zamy
kającej lewą stronę.
W koncepcji Arveufa nastą
piło też odwrócenie typowe
go dla warszawskiej kamie
nicy podziału wnętrz obydwu 
oficyn. Oficyna frontowa była 
tu bowiem jednotraktowa, 
natomiast oficyna tylna, w 
której znajdowały się właści
we sale klubowe, zyskała 
rozwiązanie dwutraktowe.
Zupełnie odmienne w swym 
wyrazie są elewacje oficyn, 
choć w obydwu wykazał ar
chitekt jednakową dbałość o 
walory dekoracji. Oficyna 
frontowa jest trzypiętrowa. 
Obydwie jej elewacje mają 
ściany rustykowane. Od 
strony ulicy wygląd elewacji 
przypomina wiele kamienic 
paryskich, szczególnie w 
partii środkowej, w sposobie 
zamknięcia bramy. Architekt 
wyeksponował oś środkową 
elewacji poprzez ujęcie jej w 
mocno wystające z lica ścia
ny lizeny, które przerwane 
zostały na wysokości gzym
su pierwszego piętra i zam
knięte silnie rozbudowanym 
tukiem ponad oknem. W 
polu wyznaczonym przez łuk 
umieścił kartusz dekoracyj
ny o formach rokokowych, 
opleciony liśćmi akantu. Klu
cze okien ozdobione zostały 
wypukłymi, delikatnie mode
lowanymi guzami. Zamknięta 
arkadą brama zwieńczona 
została rokokową tarczą z 
głową Bachusa. Tarcza ople
ciona jest liśćmi akantu i wy
biegają z niej wiązki liści dę
bowych.
Skromniejsza elewacja ofi
cyny frontowej od strony po
dwórca podzielona została 
według tego samego sche
matu. Jedynie partia środko
wa ponad wylotem bramy o-

3. Fragment dekoracji bramy
4. Fragment elewacji oficyny (z lewej 
strony) oraz część pasażu łączącego 
pomieszczenia klubowe z kuchnią (z 
prawej strony); widok od dziedzińca 

pracowana została znacznie 
spokojniej, a okna nie otrzy
mały żelaznych balkoników. 
W opracowaniu elewacji 
frontowej Klubu Myśliwskie
go dostrzegamy ogromną 
powściągliwość podziałów 
pionowych, skąd wynika tak 
mocne oddziaływanie lekko 
wysuniętej części środko
wej.
Odmiennie od oficyny fron
towej została ukształtowana 
elewacja oficyny tylnej, sta
nowiącej główną część Klu
bu. Jej nadzwyczaj staranne 
opracowanie wyraźnie od
różnia tę budowlę od po
dobnych w swej strukturze, 
lecz formalnie uboższych 
warszawskich kamienic 
czynszowych, a kompozycja 
najlepiej chyba świadczy o 
dobrym smaku i subtelności 
Arveufa. Ukształtowana

siedmioosiowo, jednopiętro
wa elewacja jest ściśle sy
metryczna i wyjątkowo har
monijna. Trójosiowy ryzalit 
środkowy lekko tylko wyła
muje się ze ściany. Wejście 
zaakcentowane zostało po
przez swobodne uwypukle
nie ościeży i zwieńczenie 

dekoracyjnym chrząstko
wym kartuszem. Niewielki 
balkonik osłonięty misterną 
żelazną balustradą zamyka 
to wejście od góry i stanowi 
geometryczny środek całej 
elewacji. Ryzalit środkowy 
wyodrębnia się z pozosta
łych partii ściany poprzez 
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bardzo delikatne rustykowa- 
nie. Okna pierwszego piętra 
ryzalitu ujęte zostały w pła
skie lizeny, ożywione od 
góry delikatnym ornamen
tem roślinnym. Klucze okien 
zaznaczone zostały bardziej 
wyraziście poprzez nadanie 
im formy dekoracyjnych ro
kokowych kartuszy. Okna 
pozostałych partii elewacji 
ujęto w boniowane obramie
nia, które mocno kontrastują 
na tle gładkiej w tych par
tiach powierzchni tynkowa
nego muru. Całość wieńczy 
prosta w swych profilowa
niach attyka ponad gzym
sem koronującym, przerwa
na frontonem ryzalitu środ
kowego, w którym architekt 
zastosował owalny motyw 
„oeil-de-boeuf" („wole oko" 
- owalne lub okrągłe małe 
okno), ujęty w kunsztowne 
obramienie. Na przedłużeniu 
lizen pierwszego piętra u- 
mieszczone zostały wazony 
opracowane w wypukłym re
liefie. Ryzalit środkowy wień
czy tympanon z mało czytel
ną płaskorzeźbą figuralną. 

Dekoracja elewacji oficyny 
tylnej Klubu Myśliwskiego 
jest przemyślana w każdym 
szczególe. Zastosowane tu 
motywy ornamentalne przy
pominają formy dekoracji 
pałacyku Epsteinów w Tere
sinie koło Sochaczewa i na
dają całej kompozycji rzadko 
spotykany w architekturze 
polskiej końca XIX w. wdzięk 
i delikatność. Na tle ówczes
nej produkcji architektonicz
nej środowiska warsza
wskiego elewacja tej oficyny 
Klubu Myśliwskiego wyróż
nia się pod względem zna
komitej harmonii kompozycji 
architektonicznej i dekora
cji.
W realizacji pałacyku przy 
Kredytowej Arveuf dał wyraz 
postulowanym przez Kiślań- 
skiego, a cytowanym na 
wstępie zasadom kształto
wania dekoracji, przenosząc 
na grunt architektury pol

skiej XIX w. subtelność roko
kowej formy. Znakomicie do
brany został typ kostiumu 
historycznego do przezna
czenia budynku. Lekkie for
my rokokowe współbrzmiały 
niejako ze stylem bycia moż
nych epoki „fin de siecle”. 
Dopasowanie kostiumu his
torycznego do „treści” bu
dynku spełniło jeden z pod
stawowych postulatów teorii 
architektury końca XIX w., w 
tym wypadku unaoczniło ów 
„dyskretny urok burżuazji” - 
„le charme discret de la 
bourgeoisie”.
Na zorganizowanej w czerw
cu 1899 r. wystawie „Myślis
two w sztuce” (jeden z dzia
łów II Wystawy Łowieckiej) 
Klub Myśliwski pokazał 
własną kolekcję obrazów 
Brandta i sporą liczbę szty
chów. Do 1914 r. był on na
dal instytucją wyjątkowo eli
tarną. Po wojnie z listy jego 
członków skreślono ofice
rów rosyjskich, z wyjątkiem 
generała Gustawa Manner- 
heima, późniejszego prezy
denta Finlandii.
Wesołe rozrywki, snobi
styczne towarzystwo i wspa
niała kuchnia nadal przycią
gały tu liczną rzeszę przed
stawicieli arystokracji i wiel
kiej burżuazji. Kres istnienia 
Klubu położyło rozporządze
nie o stowarzyszeniach w 
Generalnym Gubernators
twie, wydane 23 lipca 1940 
r.; został on rozwiązany, a 
jego majątek wraz z pałacy
kiem przeszedł na własność 
Generalnej Guberni. Pałacyk 
przy Kredytowej, częściowo 
zniszczony w czasie Powsta
nia Warszawskiego, został 
odbudowany w latach 1948- 
1949 pod kierunkiem archi
tekta M. Ptic-Borkowskiego. 
Gościł przez wiele lat gene
rałów, polityków, utracjuszy, 
których największą namięt
nością było myślistwo, pi
jaństwo i hazard. Jakże dale
kie to czasy...

Jacek T. Serafinowicz

O rogatkach 
warszawskich 
raz jeszcze...

W „Spo
tkaniach 
z zaby
tkami" z 
1977 r. 
zasygna
lizowany

został problem niewłaściwe
go użytkowania zabytko
wych budynków rogatek 
warszawskich - grocho
wskich i mokotowskich. O
czywiście budynki te nie 
mogą dziś funkcjonować 
zgodnie z ich pierwotnym 
przeznaczeniem, ale umiesz
czanie w nich np. szaletu 
miejskiego wręcz profanuje 
zabytek i jest dużym niepo
rozumieniem. Warto przy
pomnieć dawną funkcję i 
rolę rogatek warszawskich, 
nie tylko tych istniejących do 
dziś na Grochówie i Mokoto
wie.
Rogatki powstawały na sku
tek rozwoju miast i „wycho
dzenia" zabudowy poza 
mury miejskie, co powodo
wało wznoszenie takich bu
dowli, które mogłyby przej
mować funkcję bram miej
skich. Umieszczano je na 
granicach miast, u wylotu 
głównych traktów, gdzie mo
gły spełniać funkcje ochro

nne, kontrolujące i fiskalne. 
Były zapowiedzią wielkości i 
piękna miasta, wokół które
go stały, a także symbolem 
mocnej, zwartej władzy ad
ministracyjnej i władzy miej
skiej.

Warszawę także ozdobiono 
stylowymi domkami rogat
kowymi, ale fakt ten poprze
dziły pewne działania po
rządkujące. Należało do nich 
otoczenie miasta pod koniec 
XVIII w. wałem, który przer
wał wiele dróg, pozostawia
jąc tylko kilka głównych trak
tów pokrytych brukiem. Wał 
wyznaczał miastu granice, 
które formalnie przekroczo
ne zostały dopiero w 1916 r. 
W latach 1815-1830 Warsza
wa gwałtownie rozwinęła się 
pod względem architekto
nicznym i urbanistycznym. 
Stolica Królestwa Kongreso
wego uzyskała wówczas kla- 
sycystyczne oblicze. Po
wstało przede wszystkim 
wiele reprezentacyjnych sie
dzib centralnych instytucji 
państwowych oraz okaza
łych gmachów publicznych, 
a przy głównych szlakach 
wjazdowych zbudowano 10 
par rogatek miejskich. Oto
czyły one miasto łańcuchem, 
którego kolejne ogniwa to: 
rogatki golędzinowskie przy 
trakcie modlińskim, ząbko-

1. Elewacja frontowa rogatki grocho
wskiej
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wskie przy trakcie wileń
skim, grochowskie przy trak
cie brzeskim, czerniako
wskie, belwederskie, moko
towskie i jerozolimskie przy 
traktach na Kraków, wolskie 
przy trakcie kaliskim, powąz
kowskie przy wawrzysze- 
wskim i marymonckie przy 
trakcie zakroczymskim. 
Wszystkie widoczne są m.in. 
na planie Warszawy z 1852 r. 
Architektura rogatek warsza
wskich stanowi doskonałe 
odzwierciedlenie działalnoś
ci ich twórcy, reprezentanta 
starszego już wówczas po
kolenia architektów działają
cych w Królestwie Kongre
sowym - Jakuba Kubickie
go. Poszczególne pary dom- 
ków powstawały w różnych 
okresach (co parę lat), stąd 
też reprezentują różne ten
dencje w twórczości archi
tekta. Jako pierwsze wznie
siono rogatki mokotowskie, 
przez które przejeżdżał w 
1815 r. car Aleksander. Na
stępnie w 1818 r. powstały 
rogatki jerozolimskie, wol
skie i powązkowskie, przy 
czym pierwsze i drugie roze
brali okupanci w 1940 r., do
nosząc z dumą o tym fakcie 
w hitlerowskim brukowcu 
„Nowym Kurierze Warsza
wskim”. Belwederskie wy
budowano zapewne między 
1818 a 1822 r., w okresie, 
kiedy Jakub Kubicki przebu
dowywał Belweder na sie 
dzibę wielkiego księcia Kon
stantego. Z tego czasu po
chodzą też prawdopodobnie 
rogatki czerniakowskie. Ma
rymonckie, jako chyba jedy
ne z niewielu murowanych 
domów wśród drewnianej i 
niskiej zabudowy Marymon- 
tu, stanęły w latach 1819— 
1820, a zniknęły już w 1832 
r„ ustępując miejsca wzno
szonym wtedy murom Cyta
deli Aleksandryjskiej. Roga
tki grochowskie wybudowa
no w 1823 r. Ukończono 
wówczas szosę brzeską i 
dla upamiętnienia tego faktu 
wzniesiono z inicjatywy Sta
nisława Staszica istniejący 
do dziś pomnik-obelisk, tzw.

® W 
« w 
ai.W

2. Tylna elewacja rogatki grocho
wskiej
3. Rogatki mokotowskie - widok i 
plan
4. Tylna elewacja rogatki mokoto
wskiej
5. Rogatki marymonckie - widok i 
plan
6. Rogatki jerozolimskie - widok i 
plan
7. Rogatki wolskie - widok i plan
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pomnik pracy, dłuta Pawła 
Malińskiego. W tym czasie 
powstały również rogatki go
lędzinowskie i ząbkowskie. 
Wszystkie - opórcz bt'we- 
derskich - były budynkami 
parterowymi z mezzaninem, 
murowane, wzniesione na 
planach: golędzinowskie, 
grochowskie i marymonckie 
- prostokąta, mokotowskie - 
również prostokąta, ale już 
dłuższe boki stanowią wyci
nek koła (były wpisane w 
obwód Ronda Mokoto
wskiego), jerozolimskie - 
koła oraz wolskie - kwadra
tu. Domki rogatkowe miały 
wgłębne lub wysunięte, 
przyścienne portyki, przy 
czym golędzinowskie i gro
chowskie - czterokolumno- 
we, a pozostałe - dwuko

lumnowe. Nakrywały je pła
skie dachy skryte za attyka- 
mi, tylko attyka rogatek ma- 
rymonckich przerywana była 
balustradą tralkową.
Architekturę zewnętrzną 
domków rogatkowych opra
cowano bardzo podobnie. 
Na podział horyzontalny po
wierzchni ich murów złożyły 
się poziome linie boniowa- 
nia, gzymsy cokołowe, kor
donowe i koronujące oraz e- 
lementy belkowania. Akcen
tami pionowego podziału 
były prostokątne, wysokie 
okna parapetu i umieszczo
ne nad nimi okienka mezza- 
nina. W wypadku rogatek 
grochowskich w miejscu o- 
kienek mezzanina znajduje 
się panneaux dekoracyjne z 
reliefami obrazującymi ale

goryczne przedstawienia 
postaci i elementów uzbroje
nia strzegących wjazdu do 
miasta. Poprzedzone trój
stopniowymi schodami por
tyki kolumnowe rogatek 
dźwigały proste belkowania i 
wydatny gzyms koronujący. 
Kolumny rogatek mokoto
wskich i jerozolimskich mają 
bardzo charakterystyczną 
cechę dla twórczości Jaku
ba Kubickiego, a mianowicie 
motyw kanelowania od 1/3 
wysokości. Często od bu
dynków rogatek w stronę 
drogi odchodziły murki wy
sokości cokołu rogatek, za
łamywały się w kilku miejs
cach i wybrzuszały tam, 
gdzie obejmowały plac. Mię
dzy nimi przerzucony byt 
szlaban flankowany przez

proces pobierania opłaty od 
wjeżdżających czy wyjeż
dżających z miasta odbywał 
się tuż przy szlabanie zamy
kającym drogę w drewnianej 
celbudzie; podróżny nie mu- 
siał więc opuszczać swego 
pojazdu i wchodzić do bu
dynku rogatki. Murowane 
budynki miały raczej charak
ter reprezentacyjny. Wyjątek 
stanowiły rogatki belweder- 
skie - mieściły się w jednym 
budynku i prawdopodobnie 
były siedzibą dozorców i 
odźwiernych strzegących 
wjazdu do ogrodu belweder- 
skiego. Poza tym mieścił się 
w nich odwach wojskowy, 
siedziba Weterana i Kance
laria Rewizora Policji Wyko
nawczej, natomiast nie było 
służb celnej i konsumpcyj- 

dwie drewniane celbudy, w 
których płaciło się za prze
jazd.

Rogatki spełniały wielorakie 
funkcje. W jednym z każdej 
pary domków urzędował do
zorca policyjny, jako przed
stawiciel Urzędu Municypal
nego, często także mieścił 
się odwach, a więc lokal 
warty garnizonowe], często 
biura komendy miasta, gar
nizonu oraz areszt. W drugim 
budynku rogatkowym spra
wował urząd poborca podat
kowy. Rozplanowanie wnętrz 
budynków rogatkowych do
stosowane było do funkcji, 
jaką każdy z nich pełnił. Sam

nej. Budynek rogatek belwe- 
derskich był piętrowy, drew
niany, wzniesiony na planie 
kwadratu, z wystającymi por
tykami, czterokolumnowymi 
w trzech elewacjach i wystę
pem w elewacji czwartej. Na
krywał go czterospadowy 
dach, zwieńczony pośrodku 
kominem. Wnętrze parteru i 
piętra podzielone było na 
trzy pomieszczenia, zgodnie 
z podziałem na trzy instytu
cje mające tu swoje siedzi
by.

Ozdobna architektura roga
tek warszawskich jest świe
tnym przykładem niemal 
doskonałego zrównoważe-
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nia w dziele architeKtomcz- 
nym funkcji i formy. Zarówno 
niewielki wymiar, surowość i 
prostota tej architektury, jak 
również całe jej otoczenie 
(murki obejmujące plac 
przed rogatkami, drewniane 
celbudy, szlabany, sztache
ty, bramy, latarnie itp.) stano
wiły jedną, architektonicznie 
zamkniętą całość. Wszystkie 
razem tworzyły zwarty pod 
względem architektonicz
nym zespół, mimo że po
szczególne z nich wiążą się 
z różnymi tendencjami w 
twórczości J. Kubickiego. 
Cech najbardziej akademi
ckich, przejawiających się w 
architekturze projektowane
go przez Kubickiego Pałacu 
Belwederskiego, kordegar
dy w Łazienkach czy w pro
jektach Zamku Królewskie
go, doszukać się można w 
budynkach rogatki grocho
wskiej, w ich eleganckim 
jońskim portyku zwieńczo
nym trójkątnym frontonem, w 
alegorycznych przedstawie
niach w dekoracyjnych pan- 
neaux. Natomiast budynki 
rogatki mokotowskiej nawią
zują raczej do tzw okresu a- 
wangardowego w twórczoś
ci Kubickiego, kiedy tworzył 
tej miary budowle, co pałac 
Badenich w Bejscach, Mała
chowskich w Białaczowie, 
będące przykładami typo
wego piętrowego pałacu na 
planie prostokąta, z porty
kiem kolumnowym od frontu 
i piętrowym salonem na osi 
od ogrodu.

Idea i koncepcja otoczenia 
Warszawy pierścieniem bu
dynków rogatkowych nie 
była nowa. Kubicki nawiązał 
do „Barrieres de Paris" - 
dzieła Claude Nicolas Le
doux. Niewątpliwe źródło 
inspiracji Kubickiego - roga
tki paryskie, nie umniejsza 
jednak wagi dzieła polskie
go - odmiennego i tworzo
nego z uwzględnieniem lo
kalnych warunków. Kubicki 
nie przeniósł gotowych 
wzorców z Paryża do War
szawy, lecz wypracował mo-

8

del domku rogatkowego 
skromniejszy, bo odpowia 
dający skali i bogactwu mia
sta, w którym miał stanąć. 
Fakt, że Warszawa jako jed
no z pierwszych miast euro
pejskich otrzymała po Pary
żu ozdobne domki rogatko
we, świadczy nie tyle o ran
dze i prestiżu miasta w Euro
pie, ile o prężności środowi
ska architektonicznego, two
rzącego wówczas jej klasy- 
cystyczne oblicze. Domki ro
gatkowe dla Warszawy pro 
jektowat także Jan Thomas, 
ten sam inżynier rysownik, 
który wykonał reprodukowa
ne tu wizerunki rogatek pro
jektu J. Kubickiego. Projekty 
rogatek dla Warszawy au
torstwa Thomasa (opubliko
wane w 1826 r. w Warszawie 
w wydawnictwie albumo
wym pt. Collection de De
ssins des Barrieres) nigdy 
nie zostały zrealizowane.

A o tym, ze w rogatkach war
szawskich pulsowało życie i 
pełniły one swoje funkcje 
jeszcze w XX w., niech 
świadczy cytat z książki Bro
nisława Kopczyńskiego Przy 
lampce naftowe/, który 
wspominając dawną War
szawę pisze m.in.: „Rok 
1902 był dla mnie rokiem 
przełomowym i to z przypad
ku. Mieszkaliśmy wtedy na 
ulicy Żelaznej róg Chłodnej, 
w ładnym stylowym domku 
miejskim, który cały zajmo
waliśmy. Ojciec mój przeka
zawszy drukarnię Leonkowi 
miał wtedy posadę magi
stracką. mianowicie po zło

8-10. Proiekty rogatek dla Warsza
wy według Collection de Dessins 
des Baneres (Varsovie 1826) 
(zdjęcia: 1,2.4 - T. Wilde, 3,5-7 - 
Z. Dubiel)

żeniu odpowiednich gwa
rancji otrzymał zarząd roga
tek wolskich. Zajęcie to nie 
było mozolne, ale za to wy
magało dyżurowania stałe
go, to jest bez przerwy dzień 
i noc Możliwe to było przy 
liczniejszej rodzinie, gdzie 
się co kilka godzin zmienia
no. Pamiętam jak dziś to 
„biuro", gdzie przez małą 
szufladkę w okienku odbie
rało się kopytkowe. Przyno
sił je woźny poborca, który 
stał przed szlabanem na uli
cy. Od konia szesnaście 

groszy, od cielaka osiem, a 
od kozy cztery grosze. Ja 
najlepiej lubiłem dyżurować 
w noc, następnie nocą czę
sto gęsto przejeżdżały jakieś 
karety lub dorożki „na gu
mach", które nie chcąc się 
zatrzymywać wtykały w bie
gu do ręki poborcy opłatę, 
oczywiście z pewnym nad
datkiem (...). Pamiętam, że 
nieraz przez noc wpadło do 
rubla”.

Maria Sołtysiak
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Grób Rozalii Zamoyskiej?
W War
szawie, 
na tere
nie po
sesji przy 
ul. Wileń
skiej 45,
za niewy

sokim ogrodzeniem ze szta
chet, w niewielkim, prawie 
kwadratowym ogródku 
wznosi się samotny krzyż z 
rur żelaznych. Rozpięta na 
nim figura Chrystusa chro
niona jest matyrn, dwuspa
dowym daszkiem, wspartym 
na poprzecznicy. Óbok krzy
ża, na nieobrobionym głazie 
widnieje wyryty i podmalo-
wany białą farbą napis: „TU 
LEŻY ROZALIA ZAMOYSKA
UMARŁA R P 1795”. Po pra
wej stronie krzyża stoi 
wsparta o ścianę przyległe
go budynku, drewniana kap
liczka skrzynkowa.
Czy jest to rzeczywiście 
miejsce wiecznego spo
czynku Zamoyskiej? Czy ist
niejący, opisany wyżej o- 
biekt należy uważać za au

tentyczny relikt z końca XVII 
w.? Zdania są podzielone.
F. Galiński1 w szkicu, po
święconym temu grobowi 
informuje, że Rozalia Za
moyska została zamordowa
na i zakopana głęboko w 
piasku przez zbrodniarzy, 
szczególnie licznych na tere
nach odległych przedmieść 
miejskich, w latach po tra
gicznej rzezi Pragi w 1794 r. 
Odnalezione przez rodzinę, 
zapewne niedługo po śmier
ci, zwłoki ofiary zostały po
grzebane, a miejsce owe 
uczczone pomnikiem na
grobnym w postaci granito
wego głazu z wyrytym- na 
nim napisem i osadzonym 
odgórnie, przypuszczalnie 
kutym, żelaznym krzyżem. 
Po zrabowaniu go przez o- 
kolicznych opryszków wy
stawiono drugi krzyż, tym ra
zem drewniany.
Opisywany grób znajdował 
się początkowo według Ga
lińskiego „przed piętrowym 
domem, oznaczonym od ul. 
Wileńskiej nr 33”. Przenie

1. Krzyż na posesji przy ul. Wileń
skiej 45
2. Napis na kamieniu nagrobnym

(zdjęcia: D. Sozyko)

sienie go do położonego o- 
podal ogródka nastąpiło we
dług niego w 1934 r., w 
związku z budową przy ul. 
Wileńskiej 33 stacji benzy
nowej2. Wówczas też miano 
jakoby dokonać ekshumacji 
zwłok i przeniesienia ich „do 
grobów rodzinnych". 
Wiadomościom powyższym 
zaprzecza kategorycznie 
dość powszechna miejsco
wa tradycja ustna, przekazy
wana z pokolenia na pokole
nie aż po dzień dzisiejszy. 
Wyraża się ona zdumiewają
cym skądinąd swą żywot
nością głębokim przeświad
czeniem, że zwłoki Rozalii 
Zamoyskiej spoczywają na
dal w miejscu oznaczonym 
nagrobnym kamieniem3. Czy 
można ufać opowiadaniom 
starych mieszkańców tej 
części Pragi? Odpowiedź na 
to pytanie jest trudna, gdyż 
wykracza zdecydowanie 
poza zakres szkicu poświę
conego jednemu obiektowi. 
Przekaz ustny należy bo
wiem zawsze, z wielu róż
nych powodów, traktować o- 
strożnie, jako informacje 
często niezbyt obiektywne i 
nieścisłe, aczkolwiek bada
nia naukowe i oddziaływanie 
niepisanego prawa „przy
padku odkryć” potwierdzają 
niejednokrotnie słuszność 
podań i legend.
Teren przy ul. Wileńskiej jest 
corocznie na wiosnę pieczo
łowicie sprzątany, kamień 
obmywany z brudu, a wid
niejący na nim napis pod- 
malowywany białą farbą. 
Mieszkańcy sąsiednich do
mów mimo dostrzegania o- 
wych systematycznie, od 
wielu lat wykonywanych 
prac porządkowych i restau
racyjnych nie potrafili jednak 
udzielić mi informacji o nie
znanych opiekunach i na 
trop ich natrafiłem niespo
dziewanie, zbierając mate
riały do innego tematu. Są 
nimi państwo Stanisław i Jó
zefa Gołębiewscy - renciści, 
mieszkający od 1969 r. w 
Warszawie przy ul. Bródno
wskiej 16, a poprzednio, od 
1925 r. w domu przy ul. Wi
leńskiej 41.
Moja rozmówczyni - p. Sta
nisława Gołębiewska - po
wiadomiła mnie, że „za jej 
pamięci" obok głazu na
grobnego ustawiane były 
kolejno trzy drewniane krzy
że. Obecny, wykonany z rur 

wykopanych z ziemi, posta
wił w „czterdziestym któ
rymś roku” jej mąż. On rów
nież każdego roku odnawia 
istniejący napis, „żeby było 
widać litery".
Przypuszczalny grób - nie
wątpliwy pomnik nagrobny 
Rozalii Zamoyskiej - był w 
XX w. ozdobiony dodatkowo 
trzema kapliczkami. Pier
wsza z nich, podobno du
żych rozmiarów, przed wojną 
była umieszczona na kamie
niu. Po Powstaniu Warsza
wskim w 1944 r. p. Józef Go
łębiewski sporządził i zawie
sił na krzyżu, poniżej figury 
Chrystusa, małą kapliczkę z 
obrazkiem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. Została 
ona zniszczona w 1979 r. Ist
niejąca obecnie trzecia kap
liczka ustawiona została nie 
wiadomo przez kogo na 
przełomie lat 1958-1959“. U- 
mieszczona w niej gipsowa 
figura Matki Boskiej prze
trwała do 1980 r.6
Działalność opiekunów o- 
biektu sepulkralnego przy ul. 
Wileńskiej 45 w Warszawie 
jest przykładem rzeczywistej 
społecznej troski o relikty 
przeszłości, troski wyzbytej 
całkowicie wielkich słów i 
szumnej propagandy, towa
rzyszącej zazwyczaj tego ro
dzaju akcjom. Dlatego też u- 
ważam, że informacja o ich 
anonimowej pracy, spełnia
nej również z finansowym 
poświęceniem, w imię utrzy
mania dla potomności 
skromnego wprawdzie, ale 
przypuszczalnie autentycz
nego zabytku, zasługuje na 
podanie do publicznej wia
domości. Wydaje mi się tak
że, że byłoby wskazane, aby 
przy którejś z tak bardzo 
licznych okazji jakaś instytu
cja, powołana do opieki nad 
zabytkami w Polsce, wyraziła 
im oficjalne podziękowanie.

Dymitr Sozyko
Przypisy
1. F. Galiński, Zapomniany grób na 
Pradze, (w:) Gawędy o Warszawie. 
wyd. III, Warszawa 1939, s. 271. (wyd.
1. Warszawa 1937).
2. F. Galiński podaje, że opisywany 
obiekt znajduje się„w ogródku domu 
nr 47 przy ul. Wileńskiej". Należy 
przypuszczać, że wiadomość ta po
wstała przez wadliwe odczytanie nu
meru domu, gdyż obecnie obiekt 
znajduje się na terenie posesji przy 
ul. Wileńskiej 45.
3. Informacja uzyskana między inny
mi od p. Stefana Zarychty, zamiesz
kałego od 1960 r. w Warszawie przy 
ul. Wileńskiej 67, a poprzednio w 
domu przy ul. Wileńskiej 61.
4. P. Stefan Zarychta twierdzi, że 
kapliczka owa została zbudowana 
przez mieszkańców domu przy ul. 
Wilczej 43 w Warszawie.
5. Informacja uzyskana od p. Stefa
na Zarychty.
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Spotkanie z „Poznaj swój kraj”
„Poznaj swój kraj” - to tytuł 
miesięcznika krajoznawczo- 
turystycznego, ukazującego 
się od ponad 25 lat, ale prze
de wszystkim hasło wysu
nięte w ubiegłym wieku 
przez polskich krajoznaw

ców. Charakter ich działal
ności, wyrażony najzwięźlej 
a przecież i najwyraziściej w 
przytoczonym wezwaniu, 
polegał na wędrowaniu po 
ojczystym kraju, poznawaniu 
go, zbieraniu o nim wiado
mości z dziedziny geografii, 
przyrody, kultury materialnej 
i pamiątek przeszłości zwią
zanych z historią narodową, 
którą uznali za „magistra vi
tae” każdego Polaka.
Miesięcznik „Poznaj swój 

kraj” nie bez powodu zamie
ścił w tytule programowe ha
sło pierwszych krajoznaw

ców. Propagując turystykę 

połączoną z krajoznaws
twem, uznał się za spadko
biercę ich idei i kontynuatora 
ponadwiekowych tradycji. O 
czym pisze? Pragnąc służyć 
tym wszystkim, którzy po
dobnie jak ich stawni po
przednicy mają upodobanie 
w wędrowaniu i poznawaniu 
rodzinnego kraju w różnych 

jego aspektach - zamiesz
cza artykuły o treści geogra
ficznej, przyrodniczej, histo
rycznej, etnograficznej, kul
turalnej, społecznej, z dzie
dziny zagrożenia i ochrony 
środowiska człowieka, a tak

że nawiązujące do dziejów 
polskiego ruchu krajoznaw
czo-turystycznego. Te ostat
nie ukazują się od czasu do 
czasu, przy okazji różnych 
rocznic, chcąc przypomnieć 

czytelnikom tę zadziwiającą 
formę bezinteresownej dzia
łalności człowieka. Systema
tycznie natomiast podaje in
formacje o współczesnym 
ruchu turystyczno-krajo
znawczym młodzieży, gdyż 
ona jest pierwszym adresa
tem. miesięcznika. W po
szczególnych numerach 
szczególnie akcentowane są 
publikacje poświęcone o- 
biektom krajoznawczym w 
Polsce i propozycjom wycie
czek, zapoznających z naj

ciekawszymi regionami kraju 
i najwybitniejszymi zabytka
mi.

Specyfiką miesięcznika „Po
znaj swój kraj" jest wydawa
nie co pewien czas nume
rów poświęconych określo

nemu regionowi, miastu, 
dzielnicy czy zespołowi za
bytkowemu. Omawiając w 
wielu artykułach różne za
gadnienia związane z danym 
obiektem, dają czytelnikowi 
do rąk swoistą monografię 
krajoznawczą.

Przy, całej różnorodności te
matycznej „Poznaj swój kraj" 
jest jednak czasopismem o 
zdecydowanym charakterze 
- właśnie krajoznawczym. I 
to może sprawia, że czytelni
kami czasopisma i jego 
przyjaciółmi, znanymi redak
cji z różnych kontaktów oso
bistych i korespondencyj
nych, są ludzie różnych za
wodów i w różnym wieku. 
Krajoznawstwo i turystyka 
mają bowiem to do siebie, 
że zbliżają i wiążą swoich mi
łośników bardziej niż wszy
stkie inne zainteresowania.

Jadwiga
Kłysińska-Szczubiałka 

red. naczelny „Poznaj swój kraj"

Piękno 
ocalone
Ze względu na długi cykl 
produkcyjny „Spotkań z 
zabytkami” nie prezentu
jemy w nich nowości 
książkowych, tym razem 
czynimy jednak wyjątek. 
Można to motywować w 
różny sposób, ale dla 
Czytelników i redakcji 
„Spokań” powinny wy
starczyć dwa argumenty: 
temat książki oraz jej Au
torki.
Książka Piękno ocalone 
(1982 r.) nosi podtytuł Z 
Jarzębskim po współ
czesnej Warszawie. 
Adam Jarzębski (koniec 
XVI w. - 1649), czołowy 
kompozytor polski z okre
su wczesnego baroku, 
muzyk i zarazem budow
niczy (w znaczeniu funkcji 
administracyjnej, inten- 
dentury) królewski, wydał 
w 1643 r. rymowany utwór 
pt. Gościniec abo krótkie 
opisanie Warszawy z o- 
kolicznościami iey. Był to 
pierwszy przewodnik po 
mieście - opis siedemna
stowiecznej Warszawy. I 
choć w wierszach Jarzęb- 
skiego wiele barokowych 
upiększeń w prezentowa
niu stołecznych budowli, 
to faktem pozostanie, że 
Gościniec... jest obecnie 
bezcennym dokumentem, 
źródłem historycznym, a 
także reportażowym prze
kazem z Warszawy pod 
panowaniem Wazów.
Od dawna prosiło się, 
aby szlakiem wędrówki 
Jarzębskiego po Warsza
wie przejść obecnie, po 
340 latach. Nie tylko 
przejść, ale przede wszy
stkim „odkryć” wśród 
zmienionej przecież zabu
dowy „to wszvstko, co
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Maria Leu teka
Barbara Szymanowska

PIĘKNO
OCALONE

przetrwało lub co zostało 
odtworzone", jak czytamy 
we wstępie do książki 
Piękno ocalone.
Powędrowały „szlakiem 
Jarzębskiego” dwie pa
nie, historyczki sztuki z In
stytutu Sztuki PAN, autor
ki wielu zeszytów Katalo
gu zabytków sztuki w 
Polsce. Maria Lewicka 
znana jest Czytelnikom 
„Spotkań z zabytkami". 
Należy do grona stałych 
współpracowników re
dakcji, ale przede wszy
stkim od pierwszego nu
meru prowadzi cykl arty- 
.kułów Porozmawiajmy o... 
Przypomnijmy, o czym 
dotychczas „rozmawiała” 
z nami pani Maria. W 
„Spotkaniach" 1977 w o- 
góle o zabytkach, w 1978 
r. o zabytkach rzeźby na 
świecie, w z. 3-1980 - w 
Polsce; w z. 4-1980 o za
bytkach malarstwa na 
świecie, w z. 5-1981 - w 
Polsce; o grafice, druku i 

książce w z. 6-1981, rze
miosło artystyczne pre
zentowała w z. 7-1981; po 
dwóch zeszytach przerwy 
rozpoczęła „rozmowy” o 
architekturze: na świecie 
(10-1982) i w Polsce do e- 
poki baroku (1/11/-1983), 
następnie prezentowała 
barok (2/12/—1983) i ar
chitekturę nowożytną (3/ 
13/-1983). W tym nume
rze pisze o warszawskich 
zabytkach wywiezionych 
w czasie „potopu" przez 
Szwedów. Wszystkie ar
tykuły łączy przejrzysty 
wykład, zrozumiały język i 
duży zasób przekazywa
nej nam wiedzy, czyli 
wszystko to, czego - są
dząc po listach - oczeku
ją Czytelnicy od „Spotkań 
z zabytkami”. A na margi
nesie - artykułów pani 
Marii zebrałoby się już na 
sporą książkę, co ku uwa
dze potencjalnego wy
dawcy podkreślam. Dru
ga Autorka - Barbara 

Szymanowska - rozpo
częła z nami współpracę 
w 1978 r. artykułem o war
szawskiej Prochowni, a w 
z. 10-1982 czytaliśmy jej 
materiał o Lubostroniu. 
Oba artykuły były przy
stępnie napisane, a jed
nocześnie doskonale 
przygotowane naukowo, 
z wykorzystaniem wielu 
mało znanych źródeł.
W takim autorskim duecie 
przejście „szlakiem Ja
rzębskiego" musiato się 
udać i - udało się. Kon
frontacja tekstów Gościń
ca... ze stanem obecnym 
daje Czytelnikowi bardzo 
dużo wiedzy o warsza
wskich zabytkach. Roz
dział Konfrontacje - tek
sty Jarzębskiego a istnie
jące obiekty architekto
niczne zawiera ich współ
czesne zdjęcia opatrzone 
wierszami Jarzębskiego. 
Rozdział Dzieje istnieją
cych budowli opisanych 
przez Jarzębskiego 

przedstawia historię, 
funkcję oraz dokładny 
opis tych obiektów. Jest 
to również konfrontacja z 
tekstem Jarzębskiego, 
bowiem Autorki - ściśle 
związane ze słowami au
tora Gościńca... — zwraca
ją uwagę nawet na nie ist
niejące już detale, które 
widział i opisał Jarzębski. 
W tym drugim (i ostatnim) 
rozdziale umieszczone są 
źródła ikonograficzne z 
XVII w. - ryciny, miedzio
ryty, sztychy i rysunki, od
noszące się do opisywa
nych przez Jarzębskiego 
(i przez siebie) budowli. 
Potwierdzają one praw
domówność i wierność 
pana Adamowych opi
sów.

Ta książeczka (228 stron, 
20 tysięcy nakładu) uka
zuje me tylko ocalone 
piękno warszawskich za
bytków. Jest także dos
konałym przykładem 
wręcz warsztatowych 
możliwości popularyzacji 
nie tylko dawnych budo
wli, lecz również koniecz
ności ich ochrony. Autor
ki ocaliły też, a raczej 
przypomniały nam o ist
nieniu dobrej polskiej 
„szkoły" popularyzator
skiej. Aż ciśnie się pyta
nie, czy za następnych 
300 lat ktoś podejmie się 
takiej pracy, i czy będzie 
miał w ogóle o czym pi
sać? Natomiast wydawca 
- Państwowe Wydawnic
two Naukowe - udowod
nił, że nawet w okresie 
kryzysu można wykonać 
książkę zawierającą dwa 
gatunki papieru, w twar
dej okładce i obwolucie, 
według świetnego pro
jektu graficznego Stefana 
Nargiełły.

Krzysztof Nowiński
62



Ostateczne decyzje mają za
paść wkrótce i mogą zawie
sić lub przerwać wolno po
stępujące od lat prace budo
wlane. Tym bardziej, kiedy 
do niewymiernych strat w 
dziedzinie krajobrazu natu
ralnego i kulturowego Pienin 
dołączają się straty ekono
miczne o prostym rachunku, 
szczególnie dotkliwe w la
tach kryzysu gospodarcze
go.
Te i bliskie tym powody 
skłoniły Stowarzyszenie His
toryków Sztuki i kierownic
two Zamku w Niedzicy do o- 
twarcia wystawy pt. „Zamki 
w ginącym krajobrazie", 
czynnej w Muzeum Zamku w 
Niedzicy w okresie od 8 
maja do 30 pażdzienika 1983 
r. Wystawa składała się z 
dwóch części. Pierwsza - 
eksponowana w trzech sa
lach - ukazywała piękno kra
jobrazu Pienin, przełomów 
Dunajca i zabytków w tym 
rejonie, a przede wszystkim 
zamków w Czorsztynie i Nie
dzicy, utrwalonych w dzie
łach malarzy, rysowników i 
grałików w XIX i XX w. W o- 
brazach między innymi: A. 
Schouppego, S. Drohojo- 

WYSTAWA NA ZAMKU
805. - 3O.-fO.83

Rozgorzała od nowa dysku
sja o zaporze na Dunajcu w 

(rejonie Czorsztyna, Niedzicy
i Sromowiec. Tym razem to
czy się ona nie tylko na ła
mach prasy (inicjatywę i sta
nowczość wykazał w tej 
sprawie „Przegląd Tygod
niowy") i w środowiskach 
profesjonalistów, broniących 
skarbów przyrody i zabyt- 

I ków narodowej kultury, lecz 
! również w Sejmie i sferach 
/ rządowych. Po wystąpie- 
i niach Polskiego Klubu Eko

logicznego Sejm PRL zobo
wiązał rząd do przygotowa
nia przy udziale Polskiej A- 
kademii Nauk szczegółowej 
opinii i oceny tej kontrower
syjnej inwestycji.
Górny Dunajec stał się więc 
znów terenem penetracji 
licznych badaczy i eksper
tów z różnych środowisk 

I naukowych, szukających od- 
| powiedzi na kwestie eko- 
I logiczne, krajobrazowe, 

przestrzenno-urbanistyczne, 
przyrodnicze, geologiczne i 
socjalne. A Zamek w Niedzi
cy jest miejscem spotkań i 

I pracy wielu specjalistycz
nych komisji powołanych 

i przez PAN.

wskiej, J. Szalaya, N. Ordy, J. 
Pieniążka, T. Pietucha, J. 
Przełomca, St. Kuskowskie- 
go, I. Sławikowskiej, Z. 
Szczepanka, W. Żurawskie
go, E. Źygulskiej, oraz histo
rycznej już makiecie Zamku 
niedzickiego z 1959 r. poka
zane zostały artystyczne 
przekazy miejsc tworzących 
w kulturze Podtatrza, Podha
la i całego kraju pomniki 
dziejów Polski. Interesowa
no się nimi od wieków, po
znano je i spopularyzowano 
w dziewiętnastowiecznym 
romantyzmie i historyzmie. 
W XX w. stały się atrakcją tu
rystyczną nie tylko dla Pola
ków. Nasze pokolenie targ
nęło się na ich bezpieczeń
stwo i trwanie!
Jak do tego doszło - poka
zała druga część wystawy, 
eksponowana w tzw. Sali 
Gotyckiej, operująca doku
mentacją fotograficzną 
sprzed budowy zapory i 
zbiorników wodnych, zdję
ciami ukazującymi przemia
ny i zniszczenia w krajobra
zie i zabytkach, planszami, 
mapami i objaśnieniami. Do-, 
pełnieniem ekspozycji było 
jedyne w tej sali okno, przez 
które było widać panoramę 
budowy i słychać jej mecha
niczny warkot zagłuszający 
szum Dunajca. W delikatną 
tkankę skał, wąską strugę 
wód Dunajca i czyste jak ni
gdzie powietrze wbito inży
nierskim klinem potężne be
tonowe konstrukcje. Opan
cerzono brzegi rzeki. Roz
darto skalne urwiska. Ogoło
cono z drzew i zieleni stoki 
wzgórz. A w, głębokie „prze
cinki" w lesie Pienińskiego 
Parku Narodowego wsta
wiono gigantyczne kon
strukcje żelaznych słupów 
wysokiego napięcia! Przez 
to okno wystawa rozciągała 
się na dalekie panoramy do
liny Dunajca i Pienin. Sięgała 
w rejony ludzkich odczuć i 
sumień...
Autorzy wystawy: Zenon Ma- 
zurczak, Kaj Romeyko-Hur- 
ko, Stanisław Michalczuk, 
Emil Rachwał i Wrzesław Żu
rawski (także autor zamiesz
czonej ulotki) - raz jeszcze 
przemówili do wyobraźni lu
dzi wynoszących technikę 
ponad wszelkie inne wartoś-
' Stanisław Michalczuk

(S

Listy do redakcji

Szanowna Hedakcjo!
Obowiązki sfużbowe skie

rowały mnie w okolice 
Garwolina i Osiecka. Prze
mierzając tutejsze drogi czę
sto napotykam wiejskie 
cmentarzyki. Ich ozdobą są 
przepiękne, ręcznie kute, że
lazne krzyże nagrobne. Te 
wspaniałe przykłady ludo
wego kowalstwa giną zwykle 
w natłoku lastrykowych na-
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grobków. ale tu i ówdzie 
zdarza się jeszcze cmenta
rzyk nie skażony tą „nowo
czesnością". Jednym z cie
kawszych przykładów jest 
stary, nie użytkowany już od 
kilkudziesięciu lat, cmentarz 
w Górznie (ok. 10 km na po
łudniowy wschód od Garwo
lina). Około trzydzieści za
chowanych tu krzyży „wyra
sta" bezpośrednio z owalne
go płaskowyżu wczesno
średniowiecznego grodzi
ska, na którym zlokalizowa
no cmentarz. Oprócz nich 
nie zachowało się nic, co 
mogłoby wskazywać, że 
miejsce to służyło grzebaniu 
zmarłych. Nie ma mogił, in
nych nagrobków, ogrodze
nia. Cmentarz jest od dawna 
opuszczony, część krzyży u- 
szkodzona, na żadnym nie 
ma inskrypcji. Całość, wy
glądająca niezwykle orygi
nalnie, usytuowana jest nie
mal w centrum wsi, w wid
łach dwóch strumieni, ok. 
500 m na wschód od kościo
ła.

Brak czasu nie pozwolił 
mi, niestety, na zebranie in
formacji o tym obiekcie. Wy
konałem jedynie kilkanaście 
zdjęć, z których kilka przesy
łam.

Myślę, że w ramach AK
CJI CMENTARZE warto za
jąć się także małymi, wiejski
mi cmentarzykami kryjącymi 
wspaniałe dzieła wiejskiego 
kowalstwa, zwłaszcza że w 
ciągu ostatnich lat stały się 
one zjawiskiem niemal uni
katowym.

Stanisław Kryciński
Warszawa

Ratujcie II!
Jesteśmy klasą humani

styczną z V LO im. A. Witko
wskiego w Krakowie. Nie
dawno byliśmy na wycie
czce, zwiedzaliśmy ziemię o- 
polską, m.in. ZLOTY STOK. 
Jak głosi przewodnik - w 
Złotym Stoku znajduje się 
zabytkowy kościół ewangeli
cki. Poszliśmy go obejrzeć. 
Istotnie kościół jest, nad 
wejściem widnieje data 1545 
r„ a w środku - w środku 
wynajęci robotnicy robią... 
halę sportową. Nie wiemy, 
kto zezwolił na podobną de
wastację zabytku, nie wiemy 
kto zlecił przebudowę na 
halę sportową, nie wiemy, 
czy w ogóle ktoś zastanowił 
się przed podjęciem decyzji 
o przebudowie. Widok bes

et

tialsko zniszczonego koś
cioła, rujnowanego zabytku 
- mówi sam za siebie... To 
skandal. Ułożone pod koś
ciołem, bezpańskie płasko
rzeźby są wystawione na 
działanie czynników atmo
sferycznych, wnętrze koś
cioła jest w większej części 
zabudowane płytami beto
nowymi, w przedsionku leżą 
pod rzeźbami wory z cemen
tem, a w miejscu wejścia do 
kaplicy są zbite z desek 
drzwiczki z napisem „Po
mieszczenie brygady..." Sam 
ołtarz - jeszcze zachwycają
cy-jest mocno podniszczo
ny. Pod ołtarzem ręce wan
dali powydrapywały nazwy 
rozmaitych miast. Poobtłuki- 
wane rzeźby, zniszczone 
ściany, zapaprana podłoga - 
wszystko to przedstawia ob
raz nędzy i rozpaczy. Tylko 
resztkom ludzkich uczuć ro
botników zawdzięczać mo
żemy istnienie ołtarza.

Nie wiemy, czy wysłana (w 
co nie wątpimy) przez Re
dakcję ekipa zobaczy jesz
cze wnętrze zabytkowego 
kościoła, oby...
Błagamy o natychmiastową 
pomoc

dy, gdy ze starych kamienic 
kradli - nie bójmy się tego 
słowa! - zabytkowe detale. 
Nic nie przydarzy się także 
ludziom, których decyzje 
wprowadzały dezorganiza
cję i ludziom, którzy nie po
trafili lub nie chcieli, choć z 
racji zajmowanego urzędu 
powinni i mogli, przeciwsta
wiać się dycyzjom osób nie
kompetentnych. Na przy
kład, gdzie był wtedy profe
sor Wiktor Zin, były gene
ralny konserwator w randze 
podsekretarza stanu w Mini
sterstwie Kultury i Sztuki, 
który w TV niejednokrotnie 
podkreślał swoje zasługi dla 
Krakowa!? Cóż to za zasługi, 
panie profesorze? Kiedy zaś 
trzeba było zadeklarować 
się, po czyjej stronie stanąć 
- urzędników szkodzących 
sprawie czy krakowian prag
nących ratować miasto - wy
brał pan to pierwsze, bo jed
nak co kariera, to kariera... 
Pocieszyć mogę pana tylko 
jednym - nie tylko pan sta
wał przed takim wyborem i 
nie tylko pan okrągłymi sło
wami (oraz zgrabnymi rysun
kami) tuszował rzeczywis
tość.

przerażeni licealiści
Kraków

Wybaczcie mi, redaktorzy 
„Spotkań", tę dygresję, ale 
wszyscy przyznają mi rację, 
że moja gorycz jest uzasad
niona. Kraków - wspaniały, 
jedyny, niepowtarzalny i tak 
bardzo polski - dogorywa, 
skazany na śmierć przez lu
dzi, którzy żyją wśród nas, 
całkiem dobrze prosperują i 
mają w nosie to wszystko, o 
czym piszecie w „Spotka
niach". Swoją drogą chciał- 
bym doczekać się chwili, 
aby jakiś były decydent ode
zwał się w sprawie Krakowa, 
przyznał do błędów, ostrzegł 
przed nimi swych następ
ców... Wiem, ze to tylko ma
rzenia. Faktem natomiast 
pozostaje agonia mojego u- 
kochanego miasta.
Z poważaniem

Wiesław Komornicki
Wrocław

Szanowna Redakcjo!
Zabytkami interesuję się 

od dawna, od 1950 r., kiedy 
byłem przewodnikiem wy
cieczek po Warszawie i 
przedmiotem zwiedzania 
były główne zabytki archi
tektury. Dlatego też właśnie 
nie mogę spokojnie przejść 
nad przypadkiem odbudo- 

t ^-konserwacji zabytku, ja

Szanowna Redakcjo!
Jestem krakowianinem, 

choć od kilkunastu lat w Kra
kowie nie mieszkam. Krako
wem, jego zabytkami, dzieja
mi i współczesnym życiem 
interesuję się bardzo, bo to 
chyba w każdym człowieku 
na zawsze pozostaje. Kiedy 
wziąłem do ręki zeszyt 2( 12) 
„Spotkań" z 1983 r„ kiedy 
przeczytałem (po kilka razy!) 
artykuły o naszym Krakowie 
(przede wszystkim T. Chrza
nowskiego, L. Kubicy, E. 
Grzegorczyk) - oczy otwo
rzyły mi się tak szeroko, jak 
tylko mogły. Bo co innego 
czytać tego rodzaju publika
cje w różnym czasie w róż
nych czasopismach, a co in
nego „przełknąć" na raz taką 
dawkę skomasowaną w jed
nym piśmie. To może spo
wodować zawał u ludzi rze
czywiście oddanych sprawie 
ratowania starego Krakowa. 
Zapewniam Was jednak, nic 
takiego nie zdarza się lu
dziom, którzy za stan krako
wskich zabytków odpowia
dać powinni przed sądem. 
Oni mają nerwy z żelaza, nie 
denerwowali się nawet 

kim jest niewątpliwie katedra 
w Kołobrzegu. Jest to obiekt 
dominujący w panoramie 
miasta, nawet w zestawie
niu z 11 -kondygnacjowymi 
„mrówkowcami". Po obej
rzeniu świątyni doznałem 
bardzo sprzecznych uczuć. 
Z jednej strony była to fascy
nacja surowym wnętrzem, 
gotyckimi filarami i sklepie
niami, z drugiej zaś - osłu
pienie. Bo cóż ujrzałem: od
budowywany dach - co jest 
oczywiście zjawiskiem 
chlubnym - ale pokrywano 
go właśnie miedzianą bla
chą. Pytam się, od kiedy bla
cha jest materiałem histo
rycznie gotyckim!? Konia z 
rzędem temu, który mi wska- 
że gotycki obiekt kryty bla
chą! Czyżby naprawdę w ca
łej Polsce nie można było 
wyprodukować odpowied
niej dachówki? Ciekaw je
stem, co ksiądz pleban zrobi 
z główną absydą, która po
kryta jest dachem znajdują
cym się w dobrym stanie i 
do tego tworzy go dachów
ka: czy każę ten dach roze
brać?

Droga Redakcjo! Czy to 
jest prawidłowa droga kon
serwacji i ochrony zabyt
ków? Ktoś mi powiedział, że 
kiedyś wieża katedry miała 
hełm kryty blachą. Owszem, 
miała, ale było to po jej 
rozbudowie w XV w. po 
przerobieniu katedry na koś
ciół protestancki. Chyba nie 
to chcemy zachować z za
bytku, którego początki się
gają przełomu XIII i XIV w. H/ 
tym wszystkim najbardziej 
zaskakuje mnie, co na to 
konserwator zabytków i wła
dze architektoniczno-budo
wlane, które wydały zezwo
lenie na budowę: autorem 
projektu jest inż. K. Liwacz z 
Gdańska, konsultantem J. 
Dembek również z Gdań
ska.

Piszę do Was, bo ja nie 
mogę się z tym pogodzić. 
Jeszcze jest czas, aby spo
wodować przerwanie tej 
„konserwacji" i w trybie na
kazowym doprowadzić do 
pokrycia dachu dachówką. 
Z poważaniem stały czytel
nik Waszego pisma

Janusz Krasowski
Barlinek

Informacji o prenumeracie 
udzielają Oddziały RSW 
„Prasa-Książka-Ruch” 
oraz urzędy pocztowe.



Panorama Warszawy od strony Pragi (fot. P. Lucenko)

Panorama Warszawy
/ oto płynie do nas, w srebrnej mgle zawisły, 
Obraz Warszawy śniącej nad brzegami Wisły, 
Obraz, którego kontur ostry i skupiony
Od pokoleń tak silnie mamy w krew wpojony,
A od dziecka tak dobrze znamy z dawnych druków, 
Z rysunków Canaletta i oleodruków,
Z grawiatur starych i sztychów, z różnych fotografii, 
Ze wspomnień, których zatrzeć nic nam nie potrafi, 
Że już nie wiemy czasem, patrząc nań z czułością, 
Jest-li wizją historii czy rzeczywistością.

Stanisław Baliński



Moda na antyki już dawno uruchomiła na 
warszawskich bazarach specjalne stoiska z 
„zabytkami”. Były tu lampy naftowe, kra
dzione z kapliczek przydrożnych świątki i 
inne akcesoria niezbędne do nobilitacji 
mieszkań w „blokach”. Z czasem po
wstały tzw. perskie jarmarki. W Warszawie 
jest ich kilka; największy wywędrował nad Wi
słę. Spotkać tu można kolekcjonerów-hobbystów 
szukających niezwykłych okazji, ale spotkać też mo
żna zwykłych handlarzy handlujących dosłownie 
wszystkim. Jarmark więc, jak życie, niesie ze sobą 
dobro, i zło.
Zamiast do „Desy”, zapraszamy więc tym razem 
Czytelników do obejrzenia kilku scen z warszawskiego 
jarmarku nad Wisłą i do dyskusji o sklepach „Desy”, 
„perskich jarmarkach” i handlu dziełami sztuki w ogó
le...

czy 
na „perski 
jarmark”?

(zdjęcia: L. Kowalski)


