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NA OKŁADCE: Zamek Królewski 
w Warszawie oddany społeczeńs
twu 1 września 1984 r. Przy artyku
le W. Kalinowskiego Czterdzieści 
lat minęło... zamieszczamy foto
graficzne migawki z prac budo
wlanych i konserwatorskich pro
wadzonych na Zamku.

(fot. M. Bronarskl)
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Od redakcji
Anonsowana (zob. „Spotkania z zabytkami”, nr 3(17) - 1984) 
nowelizacja Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach jesz
cze nie nastąpiła. Pozostaje nam więc cieszyć się tym, co 
dokonano dotychczas i właśnie temu poświęcona jest część 
bieżącego numeru.

Po przeczytaniu kilku wspomnień „z tamtych lat” wnioski na
suną nam się same - choć działano wtedy bez specjalnych 
ustaw, bez odpowiedniego sprzętu, materiałów, pieniędzy, w 
zniszczonym wojną kraju odbudowa i konserwacja zabytków 
przebiegała sprawnie i szybko, a prace wykonywane były so
lidnie. Sprawcami tego „cudu” byli ludzie, którzy swoim ser
cem, zaangażowaniem i patriotyzmem potrafili robić „coś z 
niczego”. Dzisiaj - mimo uzbrojenia w ustawy i zarządzenia, 
nowoczesny sprzęt i materiały, dysponowania mniejszymi lub 
większymi funduszami, rozbudowaną służbą konserwatorską i 
muzealną - nikt nie podejmie się zrobić „coś z niczego” i do 
tego za nic. Gorzej - jakbyśmy wpadali w coraz większy ma
razm i zniechęcenie. Brakuje nam cech ludzi działających w 
czasach pionierskich, tego serca, zaangażowania i patriotyz
mu, który wówczas wyrażał się ratowaniem wszystkiego, co 
mogłoby świadczyć o narodowej tożsamości: każdej cegły, 
fragmentu posadzki, ułamka naczynia.

Może rzeczywiście jesteśmy narodem, który konsoliduje się 
do wielkich zrywów w chwilach zagrożeń i tylko wtedy potrafi 
dokonać „cudu”? A w monotonii dni powszednich gubimy 
gdzieś tę cechę, nie potrafiąc znaleźć bodźca, który mógłby 
wykrzeąać z nas entuzjazm, pasję i autentyczną radość działa
nia.
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Wywiad 
z Generalnym 
Konserwatorem 
Zabytków
W grudniu 1983 r. Generalnym Kon
serwatorem Zabytków w naszym kra
ju został doc. dr Andrzej Gruszecki, 
znany Czytelnikom „Spotkań z zaby
tkami” jako autor artykułów o fortyfi
kacji nowożytnej. Poniżej zamiesz
czamy wywiad przeprowadzony z 
okazji 40 lat ochrony zabytków w 
PRL
■ Choć stanowisko Generalnego Konse
rwatora Zabytków objął Pan nie tak dawno, 
z zabytkami i ich ochroną ma Pan do czy
nienia od wielu lat. Czy mógłby Pan podsu
mować mijające 40 lat ochrony zabytków, 
wymieniając najważniejsze zjawiska pozy
tywne i negatywne?

- Dla wyczerpującej oceny niezbędne są 
szerokie badania, a brak jest jeszcze instytu
cji naukowych, które mogłyby je przeprowa
dzić. Niezbędna jest również odpowiednia 
perspektywa czasu i za wcześnie na pełną 
ocenę. Możliwe są impresje, jakkolwiek za
czyna się wyłaniać fascynujący, bogaty i zróż
nicowany obraz tego czasu.

W zaraniu czterdziestolecia PRL pojawił się 
wielki czyn, wielki zryw, odbudowa zabytków 
ze zniszczeń wojennych, dokonana na prze
kór wszystkiemu, nawet pryncypiom konse
rwatorskim. Kwintesencja i symbol tej odbu
dowy - Stare Miasto w Warszawie zadziwia 
do dzisiaj i wzbudza na świecie powszechne 
uznanie, aż do wpisania ostatnio na listę 
UNESCO najznakomitszych zespołów Świato

wego Dziedzictwa, znowu wbrew zasadom tej 
listy, nie tyle jako oryginalny zabytek przesz
łości, co świadectwo właśnie odbudowy, 
wielkiej witalności narodu, który był skazany 
na zagładę wraz z jego bohaterską stolicą. 

Wiele odbudowaliśmy, ale była to nie tylko 
odbudowa, lecz dostosowana do współczes
nych wymogów cywilizacyjnych i społecz
nych rewaloryzacja, jakby to się dzisiaj po
wiedziało. W powiązaniu z tymi pracami roz
winęliśmy badania historyczne, archeologicz
ne, architektoniczne; badania, które przynio
sły wiele ważkich odkryć. Prowadziliśmy sze
rokie, kompleksowe prace, które zaczęto ok
reślać jako „polską szkołę konserwatorską”. 

Prowadziliśmy prace na Ziemiach Zachod
nich i Północnych, ratowaliśmy zabytki pol
skie i niepolskie, również niemieckie, mimo 
tak niedawnych ran wojny, aż do Malborka 
włącznie. Wprawiała w zdumienie Niemców 
wielka dojrzałość kulturowa naszego narodu. 

Oczywiście zniszczenia były tak wielkie, że 
nie było możliwości wszystkiego uratować, 
były i straty, i to niemałe. Wobec przemian 
społecznych, ofiar wojny i migracji ludności 
całe grupy obiektów traciły dotychczasowych 
użytkowników. Nie dla wszystkich, jak: pała
ce, dwory, cerkiewki, można było znaleźć 
nowe funkcje, wiele ich straciliśmy, ale też 
wiele uratowaliśmy i ratujemy do dzisiaj.

W drugiej połowie czterdziestolecia zaczęły 
gwałtownie narastać trudne i skomplikowane 
problemy dekapitalizacji historycznych cen
trów miast, będące wynikiem szlachetnych 
intencji marszu do przodu, budowy nowych 
dzielnic, „nowej Polski”, zapominając o re
moncie tej starej, istniejącej. Problemy te były 
wynikiem polityki socjalnej, niskich czyn
szów, ochrony lokatora przed wyzyskiem 
dawnego „kamienicznika”, ale zarazem zała
mania się bodźców pobudzających do dba
nia o domy i podnoszenia ich standardu. Na
rasta potrzeba remontów, modernizacji, rewa
loryzacji setek miast, ogromne zadania prze
rastające możliwości resortu kultury, wyma
gające przekształcenia naszego budownic
twa, nawet gospodarki.
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1.2. Sandomierz - fragment wieży ratusza (XIV—XVI w) przed (1) i po pracach 
konserwatorskich (2)

Pracujemy od lat nad optymalizacją metody 
rewaloryzacji, rozwiązaniem warstwy studial- 
no-dokumentacyjnej tych procesów, mamy 
na tym polu niemałe osiągnięcia, znowu w 
skali wykraczającej poza granice kraju. Przy
gotowanie podstawowego normatywu dla 
procesów rewaloryzacyjnych w skali świato
wej miało miejsce właśnie w Warszawie; zna
ne jest jako tzw. Rekomendacja Warszawska 
na XIX Sesję Generalną UNESCO w Nairobi 
w 1976 r. Teraz jednak musimy coraz częściej 
zdawać najtrudniejszy egzamin prowadzenia 
rewaloryzacji.

Następny wielki problem drugiej połowy 
czterdziestolecia - to sprawa planowania 
przestrzennego, przestrzennego ładu na 
szczeblu gminy, w terenie, a więc na ogrom
nej większości terytorium Polski. Nie ma tam 
w zasadzie architektów ani konserwatorów, 
gwałtownie kurczą się zasoby naszej pięknej 
architektury ludowej, starego budownictwa 
drewnianego. Przy zrozumiałych tendencjach 

nadrabiania opóźnień cywilizacyjnych mie
szkańców tych terenów nie powstaje niestety 
to, co powinno, pogłębia się chaos prze
strzenny i deprecjacja krajobrazu kulturowe
go, którego ochrona i mądre kształtowanie - 
to jeden z najważniejszych problemów dnia 
dzisiejszego i przyszłości. Znowu mamy wy
różniające się studia w tej dziedzinie, powsta- 
ją parki krajobrazowe, ale największy trud jest 
jeszcze przed, nami. Ochrona dóbr kultury, 
przyrody, środowiska stapia się tu w jedną 
całość.

■ Jak ocenia Pan organizację i pracę 
służb powołanych do ochrony zabytków 
(chodzi o wszystkie służby: od resortowej, 
poprzez wojewódzkich konserwatorów za
bytków, do opiekunów społecznych) w 
Polsce z perspektywy tych 40 lat?

- Po ostatniej wojnie wielokrotnie wzrosła 
liczebność służby konserwatorskiej. W wyni
ku strat wojennych i zgodnie z charakterem 
pierwszych poczynań zrazu występowała 
znaczna koncentracja sił i środków, następ
nie pojawiła się już stała, słuszna tendencja
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3.4. Warszawa, wnętrze sali w Białym 
Domku w Łazienkach przed (3) i po 
pracach konserwatorskich (4)

5.6. Nidzica - zamek krzyżacki (ko
niec XIV w.) przed (5) i po pracach 
konserwatorskich (6)

decentralizacji, ograniczania centralnego o- 
środka administracyjnego i rozbudowa towa
rzyszących jednostek merytorycznych dla 
prowadzenia ewidencji zabytków, problemów 
rewaloryzacji miast oraz parków i ogrodów. 
Tendencja ta nie doprowadziła jeszcze do 

jasnej struktury: nielicznej administracji (o- 
środki decyzyjne władzy konserwatorskiej) i 
rozbudowanych zespołów ekspertów w insty
tutach (czynności merytoryczne i przygotowy
wanie materiałów do decyzji władzy), jak to 
jest np. w NRD, ale stanowi u nas wyraźną
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5

perspektywę przekształceń strukturalnych. 
Oczywiście wzrastała rola wszelkiego rodzaju 
ciał społecznych i wzrasta obecnie, szczegól
nie w świetle ostatniej Ustawy o radach naro
dowych i samorządzie terytorialnym, jako gło
su mieszkańców, społeczeństwa, najwyższej 

formy kontroli nad ochroną dóbr naszej kultu
ry, nad adaptacją ich dla współczesnych, 
społecznie użytecznych celów. Wielkie zasłu
gi i wzrastającą rolę ma tu Towarzystwo Opie
ki nad Zabytkami i Polskie Towarzystwo Tury
styczno-Krajoznawcze (społeczni opiekuno
wie zabytków).

Wróćmy jednak do wojewódzkich konserwa
torów zabytków. W świetle ostatniej Ustawy, 
zgodnie z instrukcją ministra administracji i 
gospodarki terenowej istotna jest ich rola de
cyzyjna, jako zastępców do spraw ochrony 
zabytków dyrektorów wydziałów kultury - or
ganu właściwości szczególnej. Ciężka i bar
dzo odpowiedzialna jest ich praca, dla mnie 
jest to pierwsza linia frontu w walce o ochronę 
i utrzymanie bezcennych dóbr naszej kultury. 
Mamy tam wielu znakomitych ludzi, choć nie 
wszyscy są dostatecznie przygotowani do tak 
odpowiedzialnych zadań, konieczne jest pod
noszenie ich kwalifikacji (wszelkiego rodzaju 
szkolenia i studia podyplomowe) oraz wpaja
nie zasad etyki zawodowej.

■ Wróćmy do czasów obecnych. Redakcja 
„Spotkań z zabytkami” od 1982 r. apeluje i 
przypomina w każdym numerze o spra
wach, których rozwiązanie leży w gestii re
sortu kultury. Wychodzimy z założenia, że w 
okresie kryzysu gospodarczego jedyną lo
giczną i uzasadnioną ekonomicznie drogą 
ratowania zabytków jest poniechanie du
żych i średnich inwestycji konserwator
skich na korzyść drobnych napraw, zabez
pieczania i nadzorowania obiektów, aby do
czekały lepszych czasów, czyli propaguje
my hasło:„możnaprzykryć tylko dach...” W 
tym celu proponujemy m.in.: 1) utworzenie 
lotnych brygad remontowo-zabezpieczają- 
cych, 2) utworzenie w województwach „po
licji konserwatorskiej” pod nazwą Pań
stwowa Inspekcja Ochrony Zabytków, 3) 
zdobycie na ten cel środków np. przez od
powiednie oprocentowanie odpisów dewi
zowych od prac wykonywanych przez nas 
za granicą, pomoc różnych organizacji, 
wojska itd., 4) wciągnięcie do tej akcji PP 
PKZ i konserwatorskich spółek polonij-
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7.8. Gdańsk-Oliwa - Pałac Opatów
(XVIII w.) przed (7) i po pracach kon
serwatorskich (8)
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9.10. Wroclaw - Pałac Biskupi (XVIII
w.) przed (9) i po pracach konserwa
torskich (10)
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11.12. Lublin - dworek Chrzano
wskich (XVIII w.) przed (11) i po pra
cach konserwatorskich (12)
13.14. Zamość - polichromia w ka
mienicy przy ul. Staszica 29 przed
(13) i po pracach konserwatorskich
(14)

12

nych. Jakie jest Pana zdanie na ten temat i 
jaki będzie kierunek najbliższych działań 
resortu kultury w zakresie ochrony zabyt
ków?

- My, Polacy, lubimy skrajności. W poprzed
nim okresie były to nowe wielkie inwestycje, a 

teraz propozycja: poniechania dużych i śred
nich inwestycji, na korzyść drobnych napraw. 
Nawet obecny kryzys nie może być przyczy
ną demontażu naszej gospodarki, jest to wiel
ki, niezwykle skomplikowany, wzajemnie 
sprzężony organizm; nie wytrzymuje on zbyt 
gwałtownych zmian i przestawień. Czy zatem 
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powinniśmy zatrzymać prace na Zamku Kró
lewskim w Warszawie? Przecież to wielka in
westycja. Zatrzymać rewaloryzację Zamościa, 
Krakowa? Przekreślić z takim trudem rozwi

wykonawstwa. I to ostatnio konsekwentnie 
realizujemy w odniesieniu do prac prowadzo
nych przez wyspecjalizowane przedsiębiors
two PKZ.

nięte tam prace, zgromadzony potencjał ludzi, 
sprzętu i materiałów? Na pewno nie. Koniecz
na jest właśnie dla oszczędności i lepszej 
ochrony tych obiektów większa koncentracja 
prac przy ważnych zabytkach, skrócenie cykli 

Równocześnie niezwykle ważne są doraźne 
drobne naprawy, właśnie to „przykrycie da
chu" czy nawet załatanie tam dziury, od której 
zaczyna się niejednokrotnie zniszczenie.
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,5. 16. Kórnik - portret Tytusa Dziatyńskiego przed (15) i po pracach konser
watorskich (16)

Drobne,, tanie, niemateriałochłonne roboty, 
pozwalające na ogromne oszczędności - to 
znakomita i godna poparcia akcja. Tylko kto 
tym powinien się zająć? Gdzie mają być zlo
kalizowane te „lotne brygady remontowo-za- 
bezpieczające”? Doświadczenie uczy, że nie 
udało się ich stworzyć przy wojewódzkich 
konserwatorach zabytków. Mają oni inne za
dania, tak liczne i odpowiedzialne, że aż trud
no się z nich wywiązać, nie mają czasu, ani 
najczęściej przygotowania, by pilnować i roz
liczać murarzy, cieśli, dekarzy, blacharzy itp., 
urządzać dla nich ciągle nowe place budów, 
przerzucać z miejsca na miejsce, załatwiać 
kwatery, zaopatrzenie materiałowe itd., itd. To 
zresztą nie tylko zaabsorbowanie czasowe, 
ale i odpowiedzialność, również finansowa, 
aż do procesów sądowych, które, niestety, 
niejednokrotnie kończyły w minionych latach 
eksperymenty z lotnymi brygadami przy kon
serwatorze. Popieramy natomiast, i to bardzo, 
wszelkie inicjatywy terenowe tworzenia lokal
nych przedsiębiorstw, spółdzielni, rozwoju 
rzemiosła, wreszcie firmy polonijne nie nasta
wione na szybkie bogacenie się. Tu mieści 
się wielka rezerwa i tu widzimy możliwości 

prowadzenia małych prac, niezbyt wyspecja
lizowanych, wreszcie doraźnych napraw i za
bezpieczeń. Jest to zgodne z obecną polityką 
gospodarczą i występują tu szerokie możli
wości dla inicjatywy mieszkańców, właścicieli 
domów i administracji.

„Policja konserwatorska” w województwach
- to setki nowych etatów; piękna to myśl, ale 
jaka jest możliwość jej realizacji, gdy brak jest 
miliona rąk do pracy w przemyśle, gdy nie
zwykle trudne jest zdobycie kilku etatów. 
Znowu realniejsze wydaje się pobudzenie 
inicjatywy społecznej, rozbudowa ciał spo
łecznych, społecznych opiekunów zabytków
- wzrost społecznej kontroli nad ochroną na
szych dóbr kultury.

■ Dramatyczne listy od Czytelników „Spo
tkań” dowodzą, że dużej części społe
czeństwa nie są obojętne losy zabytków. 
Co chciafby Pan powiedzieć ludziom zanie
pokojonym pogarszającym się stanem na
szych zabytków?
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- Niestety, konserwator nie sfrunie z nieba i 
nie zrobi za nas roboty. Wojewódzkich kon
serwatorów jest 49, z generalnym - 50, a nas 
wszystkich Polaków jest 36 milionów; nawet 
jeżeli dodać całe PKZ, to proporcja niewiele 
się zmieni. My, konserwatorzy, niewiele zdzia
łamy, jeżeli społeczeństwo tego nie poprze, i 
to aktywnie. Właśnie teraz jest dobry czas ku 
temu: Ustawa o radach narodowych i samo
rządzie terytorialnym oddaje władzę w terenie 
w ręce mieszkańców. Radom narodowym 
podlegają terenowe organy władzy, w terenie 
są etaty, moce przerobowe, materiały budo
wlane. Konserwator nie powinien łatać przy
słowiowej dziury w dachu, ale gospodarz 
domu czy administracja. Konserwator jest je
den w województwie, nieraz z kilkoma po
mocnikami, ma bardzo dużo pracy, on może 
pomóc, doradzić, do niego należy zatwierdze
nie dokumentacji i udzielenie zezwoleń na 
prace konserwatorskie, ale wyspecjalizowa
ne przedsiębiorstwo włączy się przy wyjątko
wych i bogato dekorowanych zabytkach; mo
żemy pomóc finansowo, a tylko w pewnym 
procencie, możemy pomóc uzyskać materiały 
budowlane, ale reszta to Wy, Wasza inicjaty- 

17.18. Lekowo, gm. Świdwin, woj. koszalińskie - tryptyk gotycki (ok. 1520 r.); 
figury: św. św. Piotr, Anna Samotrzecia, Jan przed (17) i po pracach konserwa
torskich (18)
(zdjęcia przedstawiają obiekty konserwowane przez PP PKZ: 1.2-S Stępień. 
3 - J. Szandomirski. 4 - R. Kazimierski. 5-7 - Z Szymaniak, 6. 8, 17. 18 - A. 
Kotecki. 9- K. Gawinowska. 10- J. Bom. 11 -J. Spratek. 12 - K. Mazur, 13. 14 
- J. Siemianowski)

wa, Wasza troska, a raczej nasza wspólna, bo 
takie będą zabytki i ich ochrona, jacy my bę
dziemy...



Wojciech Kalinowski

Czterdzieści 
lat 
minęło...
„Ochrona dóbr kultury... jest obowiązkiem 
Państwa i powinnością jego obywateli”.

(Ustawa o ochronie dóbr kultury I o muzeach z 15 lutego 1962 r., art. 1)

Opinie o powojennym dorobku polskiej ochrony i konserwa
cji zabytków są rozbieżne. Z jednej strony mówi się o wspa
niałych osiągnięciach, ilustrując je odbudową Starego Mia
sta i Zamku Królewskiego w Warszawie, odbudową Główne
go Miasta w Gdańsku itd., innym razem przedstawia się w 
dramatycznej formie losy setek zabytków, zwłaszcza na wsi, 
opuszczonych dworków, cerkiewek, zaniedbanych cmenta
rzy itd.

Analizując dorobek czterdziestolecia PRL w naszej dziedzi
nie, trzeba wydzielić dwa pojęcia: konserwatorstwo, czyli 
szeroko pojętą odnowę zabytków nie zniszczonych i także 
odbudowę po zniszczeniach wojennych, oraz ochronę, i to 
nie tylko pojedynczych obiektów zabytkowych, ale całego 
historycznego środowiska kulturowego.

W zakresie konserwatorstwa mamy niewątpliwe i wymierne 
osiągnięcia. Nie muszę tu wymieniać tak spektakularnych 
dzieł, jak odbudowa zniszczonych w czasie ostatniej wojny 
miejskich zespołów zabytkowych. Osiągnięcia te były tak 
oczywiste nawet dla niespecjalistów, że przyczyniły się do 
niezwykle wysokiej oceny polskiego konserwatorstwa w 
świecie. Mimo że w tym samym czasie były już efekty działań 
może mniej spektakularnych, ale będących rzeczywistym 
odbiciem naszych umiejętności, jak np. ratowanie filarów w 
kościele NMP w Gdańsku czy prostowanie szczytu transeptu 
kościoła cysterskiego w Wąchocku, jednak rzucały się w 
oczy przede wszystkim imponujące osiągnięcia w Warsza
wie, Gdańsku czy Poznaniu. Te właśnie osiągnięcia były 
podstawą oceny polskiego konserwatorstwa w latach pięć
dziesiątych i sześćdziesiątych w opinii społecznej. Budziły 
entuzjazm nie tylko w kraju (np. artykuł prof. arch. J. M. Fitcha 
w piśmie amerykańskim „Horizon”: The Pheenix Cities of 
Poland, nr 2, 1964, s. 52-59).

Dziś wielkie prace konserwatorskie prowadzone w terenie 
znane są na ogół jedynie gronu specjalistów i zainteresowa
nych inwestorów. Mam tu na myśli nie tylko adaptowany dla 
potrzeb zagranicznej Polonii zamek w Pułtusku, który budzi 
zainteresowanie prasy, ale mniej znane prace w Kurozwę- 
kach, Sandomierzu czy Krasiczynie. Są to działania, których

i
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znaczenie dla rozwoju polskiej myśli konserwatorskiej nie 
jest mniejsze, a nawet może większe od słynnych prac w 
Warszawie czy Gdańsku.

W założeniach „polskiej szkoły konserwatorskiej” (jeśli mo
żna tak w ogóle mówić) było dążenie do udostępnienia pa
miątek historycznych społeczeństwu. Nie tylko w znaczeniu 
praktycznym, jako muzea czy domy wczasowe, lecz jako 
pomniki naszej kultury, świadczące o naszej przeszłości i o 
współczesnym stosunku do spuścizny historycznej.

Nie można także pomijać polskiego dorobku teoretycznego 
w zakresie szeroko pojętej dokumentacji zabytków. Chodzi 
tu nie tylko o ewidencję dóbr kultury, ale o metody badawcze 
przy obiektach i zespołach, dokumentację dla potrzeb plano
wania przestrzennego itd. Te sprawy mniej docierają do spo
łeczeństwa, a należą przecież do wielkich osiągnięć naszego 
konserwatorstwa. Cóż jednak z najwspanialszych osiągnięć 
badawczych, jeśli wynikające z nich wnioski nie są wdrażane 
w praktyce! Niestety, sprawy te leżą poza kompetencjami 
służby konserwatorskiej, a nawet specjalistycznych pracow
ni wykonawczych.

Niewątpliwie jednym z największych osiągnięć czterdziesto
lecia było utworzenie Przedsiębiorstwa Państwowego Pra-

1. Tak wyglądał teren Zamku Królewskiego w Warszawie w chwili podjęcia 
decyzji o jego odbudowie w styczniu 1971 r.
2. W 1973 r. budowlani z PP PKZ doszli do drugiego piętra
3. Układanie konstrukcji dachowej
4. Zamek pod koniec lat siedemdziesiątych
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5. Prace przy wykonywaniu złoceń w 
Sali Rycerskiej
6. Wykonywanie herbu Pogoń w Sali
Konstytucji
7. Konserwacja tkanin zamkowych
8. Konserwacja fotela tronowego dla 
Sali Senatorskiej
9. Konserwacja ramy lustra

6 7

cownie Konserwacji Zabytków, które w 1951 r. połączyło roz
proszone siły wykonawcze w służbach konserwatorskich i 
przedsiębiorstwach budowlanych w (jedyną wówczas na 
świecie) organizację, mającą na celu prowadzenie komplek
sowych prac konserwatorskich zarówno w zakresie architek
tury i budownictwa, jak i przy tzw. ruchomych dziełach sztuki 
(rzeźba, malarstwo, tkanina zabytkowa, złotnictwo itp). Dziś 
na podstawie doświadczeń PP PKZ powstają takie przedsię
biorstwa w ZSRR, NRD i innych krajach socjalistycznych. 

Dorobek PP PKZ zasługuje na osobną ocenę, trzeba jednak 
powiedzieć, że dzięki niewielkiemu gronu entuzjastów (m.in. 
prof. Jana Zachwatowicza) powstała instytucja zarudniająca 
dziś około 9000 fachowców, począwszy od archeologów i 
historyków, aż do sztukatorów, snycerzy, pozłotników itd. 
Założeniem przedsiębiorstwa było wykonywanie komplek
sowych prac konserwatorskich, począwszy od badań aż po 
prace realizacyjne: budowlane i konserwatorskie. Niestety, 
nie zawsze jest ono tak wykorzystane, jak powinno, często



realizuje prace budowlane lub remontowe nie związane z 
ochroną dóbr kultury; nie zawsze zależy to od kierownictwa 
PKZ.

Mniej korzystnie wygląda sprawa ochrony zabytków. Mamy 
Ustawę o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 1962 r„ która 
powszechnie uznana została za jeden z najlepszych aktów 
prawnych w tym zakresie na świecie; specjalnie cytowałem 
na wstępie art. 1 tej Ustawy. Niestety, z tą Ustawą jest podob

nie, jak z wielu innymi. Powszechny brak praworządności i to 
nie tylko ze strony użytkowników, ale niestety również nie
których władz terenowych, oraz decydentów, powoduje, że 
Ustawa „sobie”, a życie „sobie”. Trudno jednak wszystko 
zrzucać na trudności ekonomiczne.

Na zły poziom ochrony dóbr kultury główny wpływ ma kultu
ralne zaniedbanie społeczeństwa. Przez wiele lat propago
waliśmy w środkach masowego przekazu wille-pudełka, be
tonowe bloki, pawilony-potworki, itd. Słomiany dach był sy
nonimem zacofania, a np. w Polsce Północnej i Zachodniej 
nietynkowana elewacja reliktem obcych wpływów kulturo
wych. Na szczęście działali i działają jednak ludzie, którzy, jak 
J. Kasprzycki i B. Stypułkowski z „Życia Warszawy", potrafią 
przedstawiać wszelkie dysharmonie w krajobrazie kulturo
wym kraju i walczyć o zabytki. Do społeczeństwa trafiały tele
wizyjne programy „Piórkiem i węglem” W. Zina i „Ocalić od 
zapomnienia” Z. Haloty; dziś problematyka ochrony zabyt
ków została w TV zawężona.

Efekty braku poszanowania tradycji kulturowej są widoczne. 
Nie wspominam tu o pierwszych latach na Ziemiach Zachod
nich i Północnych, gdzie pewne zjawiska miały swą głęboką 
motywację niedawnych przeżyć okupacyjnych. Gorzej, jeśli 
w latach siedemdziesiątych w Łodzi na polecenie b. prezy
denta rozbierało się jedyne domy robotnicze przy ul. Piotrko
wskiej, dla... uczczenia rocznicy 150-lecia przemysłowej Ło
dzi. Właśnie te, które przed 150 laty zostały zbudowane dzię
ki polityce władz Królestwa Kongresowego. Wysadzone zo
stały gotyckie młyny we Wrocławiu, rozebrano stary wapien
nik w Kielcach i wiele, wiele innych cennych obiektów, mimo 
protestów czynników społecznych, a nawet ministra kultury i 
sztuki. Gdzie szukać tu poszanowania dla Ustawy o ochronie 
dóbr kultury, będącej... obowiązkiem Państwa i powinnością 
jego obywateli?

Dotyczy to również wielu spraw na szczeblach centralnych. 
Przecież rewaloryzacja zespołów zabytkowych w miastach - 
to sprawa wielu resortów, nie tylko resortu kultury. A jakie są 
możliwości egzekwowania naszej Ustawy w stosunku do in
nych resortów?Czy można przeciwdziałać oddawaniu na 
złom zabytkowych maszyn parowych z szybów kopalnia
nych, jeżeli produkcja wymaga modernizacji kopalni? Jak 
zakazać parafii budowy nowego kościoła murowanego, choć 
wiadomo, że spowoduje to opuszczenie cennego zabytku 
drewnianego? A przecież ochrona dóbr kultury jest powin
nością... obywateli. Zobowiązuje to nie tylko czynniki spo
łeczne, ale również tych, którzy podejmują takie decyzje. 
Obecnie od stosunku nowych radnych do spuścizny histo
rycznej będzie zależeć realizacja postanowień Ustawy przez 
aparat administracyjny. Radni powinni nie tylko znać Ustawę 
o ochronie dóbr kultury, ale winni otrzymać popularną infor
mację o tym, co to jest zabytek i jakie ma znaczenie dla kul
tury i świadomości narodu. Jeśli zabraknie tego podstawo
wego uświadomienia, wówczas nie można mieć do nich pre
tensji, kiedy będą głosować za rozebraniem zaniedbanych i 
zniszczonych obiektów...

Ochrona dóbr kultury... jest obowiązkiem Państwa..., a więc 

nie tylko resortu kultury. Nawet najbogatsze państwa nie 
mogą pokryć wszystkich kosztów związanych z ochroną i 
konserwacją zabytków. Część środków pochodzi od użyt
kowników indywidualnych lub społecznych. Zależy to jednak 
od polityki fiskalnej i bodźców ekonomicznych, które zachę
całyby do podejmowania prac mających na celu uratowanie 
obiektu zabytkowego.

15





10. Prace przy elewacji
11.12.13. Ostatnie prace - transport rzeźby Wenus do Sali Koncertowej
14. Zamek Królewski w panoramie warszawskiego Starego Miasta
(zdjęcia: 1 - K. Nowiński, 2,3-W. Styliński, 4- W. Jankowski, 5-Z. Dubiel, 6. 
7, 9, 11-13 - M. Bronarski, 8 - L. Kowalski, 10 - P. Mastalerz, 14 - M. Paź
dzior)

Wielkim osiągnięciem było utworzenie w naszym kraju Fun
duszu Rozwoju Kultury. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę 
z tego, że fundusz ten musi wystarczyć na wszystkie działa
nia związane z twórczością kulturalną, jej upowszechnieniem 
i popularyzacją, a tylko pewna część może być przeznaczona 
na ochronę spuścizny historycznej. Dobrze, że środki te ist
nieją, lecz bez współdziałania całego społeczeństwa, bez 
poczucia obowiązku użytkowników do utrzymywania w nale
żytym stanie wykorzystywanych obiektów, będą one zawsze 
niewystarczające. Czyżby nadwyżki inflacyjne opłacało się 
lokować tylko w lodówkach i pralkach?

Wielkim osiągnięciem minionych 40 lat było wykształcenie 
kadr konserwatorskich. Po wojnie zaczynaliśmy dzieło odbu
dowy z kilkudziesięcioma fachowcami, dziś mamy już tysiące 
architektów, zabytkoznawców, konserwatorów i muzealni
ków. Jest to nie tylko wielki dorobek Instytutu Zabytkoznaws- 
twa i Konserwatorstwa Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, 
ale także wydziałów architektury politechnik w Krakowie, 
Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu, różnych stu
diów specjalistycznych i podyplomowych. Szkoda, że nie 
wszyscy absolwenci pracują zgodnie z wykształceniem. Wy
nika to nie tylko ze względów finansowych, ale też z nieokre
ślonego statusu służb konserwatorskich. Mamy służby kon

serwatorskie pracujące z wielkim oddaniem sprawie, lecz 
jakże często brak im dobrego słowa, zachęty czy uznania. 
Konserwatorzy wojewódzcy są przez wszystkich atakowani i 

wszyscy krytycznie oceniają ich działania, nie zawsze też 
znajdują poparcie u władz resortowych. Nic więc dziwnego, 
że wielu konserwatorów odchodzi do PKZ, firm polonijnych 
itd. Niestety, wielu też zmienia zawód. Po reformie admini
stracyjnej kraju mamy dziś 49 wojewódzkich konserwatorów 
zabytków. Nawet najlepsi - przy ograniczonych możliwoś
ciach technicznych i kadrowych - nie mogą opanować w 
pełni sytuacji, zwłaszcza że na każdego z nich przypada wie
le tysięcy obiektów zabytkowych. Konieczne jest współdzia
łanie całego społeczeństwa i to nie tylko opiekunów spo

łecznych czy towarzystw regionalnych, ale-także wszystkich 
gminnych i miejskich rad narodowych, do których powinnoś

ci należy ochrona dorobku kulturalnego naszej Ojczyzny. Od 
postawy całego społeczeństwa zależy, jak nas ocenią 

przyszłe pokolenia.

Nie jesteśmy krajem bogatym w zabytki. Kolejne wojny 
zniszczyły wiele reliktów naszego dorobku kulturalnego. Je
steśmy ubożsi niż nasi sąsiedzi. To nakłada na nas szcze
gólny obowiązek bardzo szeroko pojętej ochrony, utrzyma
nia nie tylko czołowych obiektów architektonicznych, ale 
również ratowania krajobrazu kulturowego wsi i miasteczek. 
Rok 1984 ogłoszony został z inicjatywy Polskiego Komitetu 
Narodowego ICOMOS - „Rokiem ochrony krajobrazu kultu
rowego i budownictwa drewnianego”. Efekty tej ochrony za
leżeć jednak będą od poziomu świadomości tych spraw w 
społeczeństwie, które musi chcieć nie tylko „budować", ale 
dbać o to, co wznieśli dziadowie i pradziadowie. Jest to nasz 
dorobek kulturowy i wszyscy musimy go chronić!

Czterdzieści lat minęło... Manifest z 22 lipca 1944 r. był doku
mentem, który stworzył ogólne ramy naszego działania rów
nież w zakresie ochrony dóbr kultury. Czy wykorzystaliśmy w 
pełni uzyskane wówczas możliwości? W pewnych zakresach 
niewątpliwie tak. Nie tylko odbudowaliśmy kraj ze zniszczeń 
wojennych, ale pamiętaliśmy przy tym o wskrzeszeniu histo
rycznych dzielnic miast. Nie potrafimy obecnie poradzić so
bie z należytym utrzymaniem substancji budowlanej w tak 
wielkich zespołach, jak Kraków, Toruń czy Zamość. Trzeba 
jednak pamiętać, że zespoły te wznoszone były przez wiele 
pokoleń, a dziś chcemy, aby jedno wskrzesiło w nich nowe 
życie. Może trzeba tu więcej troski o zachowanie tego, co 
jest, bez podejmowania Wielkich kompleksowych prac, które 
przekraczają nasze możliwości realizacyjne...

Są blaski i cienie czterdziestolecia, niech blaski jednak przy
świecają dalszym zamierzeniom, których celem jest ocalenie 
od zapomnienia naszej przeszłości.

prof, dr Wojciech Kalinowski 
dyrektor Ośrodka Dokumentacji Zabytków
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Zachowajmy 
w pamięci

Najstarszy plac 
Warszawy
W pierwszych latach po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej problemami 
odbudowy stolicy interesowali się nie tylko wszyscy warszawiacy powracający 
z wygnania oraz wszelkie służby miejskie, ale głównie i przede wszystkim 
architekci i urbaniści, którzy pragnęli widzieć Warszawę „piękniejszą i nowo
cześniejszą" niż była przed 1939 r.
Lata okupacji i postępujące zniszczenia substancji miejskiej gromadziły nie
zwykłe zasoby energii i inwencji twórczej, wyrażającej się w licznych projek
tach odbudowy i przebudowy centrum miasta. Dla większości z nich charak
terystyczne było takie podejście, jak gdyby „akt odbudowy" powojennej miał 
się rozegrać na obszarach niczym nie związanych z nagromadzoną kilkuset
letnią kulturą minionych pokoleń. Tymczasem decyzja odbudowy milionowe
go miasta przyjęta w warunkach totalnego niemal zniszczenia dokonanego 
przez najeźdźcę, wobec zachowania znikomych, jak się zdawało, resztek 
spuścizny dziejowej, wymagała daleko posuniętej ostrożności i rozwagi, które 
by przyhamowały nadmierną fantazję i nowatorskie ambicje tworzenia „nowej" 
Warszawy.

Szczególnie na obszarze zabytkowym, podlegającym specjalnej ochronie już 
od pierwszych lat powojennych, coraz częściej zaczęły się rysować kontro
wersje między broniącymi cenne (mimo zniszczeń) elementy historycznego 
układu przestrzennego a tymi, którzy tworzyli nowe plany przebudowy urbani
stycznej.
Z tego właśnie okresu zachowałem w pamięci wydarzenie, które rozegrało się 
w wielkich napięciach w końcu roku 1950 na Rynku Starego Miasta.
Prace zabezpieczające ocalałe fragmenty zabudowy, podjęte już na wiosnę 
1945 r„ były kontynuowane w dalszym ciągu. Studia badawcze zachowanych 
fragmentów Starego Miasta wewnątrz pierścienia murów obronnych dostar
czały niemal każdego dnia rewelacyjnych odkryć. Przybywało autentycznych 
„dokumentów w naturze" z okresu średniowiecza tak w kondygnacjach piw
nicznych wielu domów, jak też w ścianach parterów, na wysokości pierwszego 
piętra, a nawet w ścianach szczytowych na wysokości około 12 m od poziomu 
chodnika. Ze spękanych murów wyłaniały się ściany arkadowane blendami o 
wykrojach gotyckich, wyżej o rysunku renesansowym. W kilku miejscach w 
owych blendach zachowały się freski (jak np. fresk w kamienicy nr 17 na stro
nie Kołłątaja, przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, oraz na stronie Barssa 
w kamienicy nr 20 przedstawiający jeźdźców - fresk ten niestety bardzo szyb
ko zlasował się i został fotograficznie tylko udokumentowany). Jednocześnie, 
tuż przy linii zabudowy w zwałach gruzu ceglanego leżało wiele autentycznych 
elementów portali wejściowych oraz obramień okiennych, które bez trudu 
można było wykorzystać przy odbudowie kamienic.
W pracowni urbanistycznej Urzędu Konserwatorskiego m. st. Warszawy na 
podstawie skrzętnie zbieranej dokumentacji znalezisk studiowane były plany 
odbudowy zespołu staromiejskiego, a w pracowni architektonicznej przygoto
wywano projekty realizacyjne rekonstrukcji poszczególnych budynków.

I oto, kiedy w takim mniej więcej stadium znajdowały się prace projektowe, a 
na teren Starego Miasta wprowadzona została kolejka wąskotorowa, mająca 
za zadanie przyśpieszyć usuwanie gruzu, któregoś ranka w Urzędzie Konse
rwatorskim odebrałem anonimowy telefon, zawiadamiający mnie krótko, iż w 
ciągu najbliższych dni na Starym Mieście odbędzie się inspekcja najwyższych 
władz, które mają zdecydować, czy należy odbudowywać wschodnią stronę 
Rynku - tzn. stronę Barssa... Na moje stwierdzenie, że strona Barssa jest 
czwartą stroną Rynku, usłyszałem suchy trzask odłożonej słuchawki.

Próby uzyskania ściślejszych informacji nie powiodły się, poza tą jedyną 
wskazówką, że zabudowa wschodniej strony Rynku tzw. Barssa jest najbar
dziej zniszczona i bezcelowe byłoby jej odbudowywanie - przeciwnie, należa
łoby ją tak oczyścić z ruin do krawędzi skarpy, aby z Rynku otworzyło się 
„okno” na Wisłę.
Wówczas doszedłem do wniosku, że tylko wizualne argumenty mogą storpe
dować tę „fantazję urbanistyczną". W związku z tym poleciłem podległej mi 
brygadzie robotników, działającej z wielkim poświęceniem przy ratowaniu Sta
rego Miasta pod kierunkiem arch. Jana Dąbrowskiego - inspektora Urzędu 
Konserwatorskiego, wybrać z leżącego na chodniku gruzu kamienne części 
portali wejść do budynków i ustawić je w sposób zgodny z przygotowanym 
projektem parteru tej pierzei Rynku. Robotę tę wykonano z niezwykłą staran
nością w ciągu kilku dni, tak że w momencie przybycia wysokiej inspekcji 
większość oryginalnych otworów widoczna była na tle kompletnie zniszczo
nych frontów historycznych budynków.
Spotkaniu przewodniczył Bolesław Bierut. Koncepcję odbudowy strony Bar
ssa referował naczelny architekt Warszawy, a przedstawiciele pracowni urba
nistycznej Biura Odbudowy Stolicy ideę tę gorąco popierali. Dyskusji w zasa
dzie nie było - parterowa ściana z resztkami autentycznych portali mówiła 
sama za siebie. Prezydent, wysłuchawszy, spytał tylko, czy jeszcze ktoś prag
nie coś powiedzieć. Odpowiedzi nie było i zapadło dłuższe milczenie, po któ
rym Bolesław Bierut uznał, że nie powinniśmy burzyć tego, czego hitlerowcy 
zburzyć nie zdołali.

Wnioskodawcy zaniechania odbudowy nie oponowali - kształt przestrzenny 
Starego Miasta został uratowany, a Rynek przywrócony w ciągu trzech lat do 
dawnej świetności jest dumą już kilku powojennych pokoleń warszawiaków.

prof, dr Piotr Biegański
Warszawa

1. Rynek Starego Miasta w Warszawie w 1950 r.; na pierwszym planie samo
chód Polskiej Kroniki Filmowej, w gtębi ruiny strony Barssa
2. Ostateczny projekt odbudowy strony Barssa; na górze stan zachowania 
ściany frontowej
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Moje 
konserwatorskie 
początki
Pracę na stanowisku wojewódzkiego konserwatora zabytków rozpocząłem 
2 stycznia 1950 r. Dokładnie zaś, według brzmienia umowy, lubelski Urząd 
Wojewódzki zatrudnił mnie na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora w 
Wydziale Kultury i Sztuki. Starania o tę pracę rozpocząłem już we wrześniu 
1949 r., w porozumieniu z mgr. Januszem Powidzkim, ówczesnym konserwa
torem, który zniechęcony stosunkiem władz do jego osoby postanowił wrócić 
do Poznania. Mgr J.Powidzki, chcąc mnie wprowadzić do czynności konse
rwatorskich, proponował mi wspólne wyjazdy w teren i dzięki temu bytem 
zorientowany w najważniejszych sprawach. W tym czasie prowadzono wstęp
ne prace w pałacach w Lubartowie i Radzyniu Podlaskim, roboty zabezpiecza
jące w farze i przy odgruzowaniu pierzei rynkowych w Kazimierzu nad Wisłą. W 
kolegiacie w Zamościu prowadzono renowację wnętrza - odczyszczano ele
menty kamienne gzymsów, archiwolt, impostów itp. Wówczas okazało się, że 
kamień użyty do budowy jest bardzo różnorodny pod względem barwy i stop
nia zachowania, i że dla uzyskania jednolitego kolorytu, trzeba będzie go 
ponownie spatynować.
Najpilniejszą czynnością, do której przystąpiłem od razu, była ewidencja obie
któw zabytkowych na przygranicznych terenach południowo-wschodnich, w 
części powiatu tomaszowskiego. Należały one przed 1939 r. do województwa 
lwowskiego i dlatego konserwator lubelski nie rozporządzał ewidencją tych 
zabytków. Ponadto tereny te w pierwszych latach po wyzwoleniu nie były bez
pieczne, można było się tam narazić na spotkanie z rozmaitego rodzaju „ban
dami".
A było tam co oglądać! Kościół i klasztor bernardynów po zachodniej stronie 
Bugu na przedmieściu Sokala, niegdyś obronny, którego nie mógł zdobyć 
Chmielnicki. Bełz - będący miastem obwarowanym już w XI w., niegdyś stolica 
ruskiego księstwa, mający w swoich morach do 1382 r. obraz M. B. Często
chowskiej. Oglądałem tam też kościół podominikański i resztki słynnej w 
świecie żydowskiej synagogi. W Warężu zwracał uwagę kościół popijarski z 
1693 r., fundacji Marka Matczyńskiego, wojewody ruskiego, budowany przez 
Wojciecha Lenartowicza, podobnie zresztą jak i kościół parafialny w pobliskim 
Uhnowie. Dziś, dzięki badaniom prof. Jerzego Kowalczyka, wiemy, że projek
tantem tych kościołów był arch. Jan Michał Link, będący na usługach Zamoy
skich. W Krystynopolu stał wówczas, choć bardzo zdewastowany, pałac woje
wody Franciszka Salezego Potockiego, projektowany przez arch. Ricaud de 
Tiregaille. Chodziłem tam po resztkach parku i odtwarzałem w myśli wydarze
nia opisane w Marii Malczewskiego. W mieście użytkowany był kościół ber
nardynów i klasycystyczna cerkiew bazylianów.
Tereny te były w tym czasie słabo zagospodarowane, można było jechać kilo
metrami i nie spotkać po drodze nikogo. Szosy były w złym stanie, ale wszel
kie rekordy bita „droga" prowadząca do Dołhobyczowa przez Poturzyn. Była 
ona wyłożona płytami betonowymi, których styki uległy wykruszeniu i wobec 
tego co kilka metrów zapadało się w głęboką bruzdę, a tępy wstrząs wędrował 
aż do czaszki.
Znacznie lepiej jechało się - jeśli była pogoda - traktami wijącymi się między 
polami i rzadko rozrzuconymi zabudowaniami. Drogi te byty natomiast bardzo 
trudne do przejechania w czasie długotrwałych deszczów. Wybraliśmy się kie
dyś takim właśnie traktem z Mircza do Kryłowa nad Bugiem. Jakoś udało się 
nam dobrnąć do ruin zamku, ale z powrotem była to potworna męka dla auta i 
dla nas wyciągających samochód z kolejnego bajora. Ponieważ powrót zajął 
nam dużo czasu, musieliśmy skorzystać z noclegu w Hrubieszowie. Dom noc
legowy prowadzony przez Ligę Kobiet mieścił się w dawnym zajeżdzie żydo
wskim. Otrzymałem wyrko z dość ciężkim kocem, z wielu zresztą względów 
położyłem się w ubraniu, w przekonaniu, że nieco odpocznę. Niestety, mój 
sąsiad z prawej miał już objawy głębokiej niestrawności poalkoholowej i cały 
czas drżałem, by nie odwrócił się na drugi bok...

Sieć komunikacji autobusowej była wówczas rzadka - w przestrzeni i w czasie 
- a ponieważ Urząd Konserwatorski niezbyt często otrzymywał do dyspozycji 
samochód, trzeba było korzystać z „okazyjnych" środków transportu. A więc 
jechało się na pryzmach piasku, beczkach ze smołą, a nawet z nierogacizną. 
Nie zawsze jednak można było natrafić na życzliwe auto jadące w pożądanym 
kierunku.

Pamiętam, że z inspektorem konserwatorskim Ministerstwa Kultury i Sztuki 
naszego województwa p. Anią W. musieliśmy dostać się do kościoła i klaszto
ru bernardynów w Radecznicy. Okazją dojechaliśmy do Zaburza, a dalej 
postanowiliśmy wędrować per pedes. Dla mnie siedem kilometrów nie było to 
dużo (piechota!). Wracaliśmy również pieszo i przeraziłem się, gdy spojrzałem 
na stopy p. Ani. Nic nie powiedziała, że ma niewygodne pantofle i dzielnie 
znosiła ból; długo jeszcze leczyła poobcierane nogi.
Bardzo miłym urozmaiceniem w naszej pracy były zjazdy i objazdy konserwa
torskie, zawsze pełne humoru. Jeden z nich odbył się w 1954 r. w Lublinie, po 
pracach renowacyjnych wykonanych na Starym Mieście z okazji obchodów 
X-lecia PKWN. Prace prowadzone w rekordowym tempie realizowano według 
dokumentacji przygotowywanej w „Miastoprojekcie - Stolica" pod kierunkiem 
arch. M. Kuzmy. Dla konserwatora wojewódzkiego pozostało śledzenie postę
pu prac i nieśmiałe uwagi „historyczne” w wypadku rozbieżności między 
dokumentacją a rzeczywistością.
Podczas jednego z objazdów południowej Lubelszczyzny oglądaliśmy m.in. 
póżnorenesansowy kościół parafialny w Uchaniach. Jego proboszczem był 
wówczas ks. Paweł Sokołowski, zbliżający się do siedemdziesiątki, człowiek o 
bardzo bujnej przeszłości. Jako chłopiec uciekł z domu, pływał na statkach i 
kilka lat spędził w Ziemi Świętej. Na odludziu, którym były Uchanie, tęsknił do 
dobrego towarzystwa, w którym można byłoby w miłej rozmowie wychylić 
szklankę wina. Pamiętam, że ugościł kilku konserwatorów z naszej grupy i gdy 
odjeżdżaliśmy, jeden z wrocławskich kolegów, ukontentowany „traktamen
tem", powiewał z okna autobusu... spodniami od piżamy na rozstanie z prze
miłym gospodarzem.
O tym, że tereny południowej Lubelszczyzny były miejscem walk o utrwalenie 
władzy ludowej, świadczy fakt, że 29 V1951 r. grupa „Żelaznego" zamordowa
ła pod Włodawą przejeżdżającego tamtędy przewodniczącego Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Lublinie - Ludwika Czugałę. .
Jeszcze w 1953 r. jadąc do Dołhobyczowa mijaliśmy się z pozbawionym 
numerów terenowym łazikiem. Mijał nas w pędzie, na szczęście nie zatrzymu
jąc się. W Dołhobyczowie dowiedzieliśmy się, że przed pół godziną obrabo
wali tam kasę spółdzielczą...
Na koniec warto dodać, że przez te lata konserwator działał jednoosobowo, 
korzystał jedynie z pomocy administracyjnej wydziału. A dziś?

mgr inż. Henryk Gawarecki
Lublin

Panie
Redaktorze!
Kiedy w marcu 1984 r. redakcja „Spotkań z zabytkami" zwróciła się do mnie z 
propozycją napisania wspomnienia związanego z moją działalnością „na ni
wie" ochrony zabytków, stanąłem przed bardzo trudnym dylematem. Z jednej 
strony jest to bowiem cały okres mojej pracy zawodowej, w którym ciekawych 
wydarzeń związanych z konserwacją i ratowaniem obiektów zabytkowych było 
bez liku, z drugiej może jeszcze trudniejsze do zrealizowania - to przełamanie 
wrodzonego kalectwa, braku umiejętności przelewania na papier swoich myś
li. Szkoda jednak mi było stracić okazję do przypomnienia pewnych wydarzeń, 
które już zacierają się w pamięci. Broń Boże, nie ze względu na chęć ujrzenia 
swojego nazwiska w tak poczytnym czasopiśmie, ale raczej dlatego, że my, 
konserwatorzy, rzadko mamy czas i chęć pisać o swojej pracy. Korzystam 
więc z tego, że jestem obecnie juz trochę „na bocznym torze" czynnego życia 
konserwatorskiego i mogę na tamte czasy i moją własną pracę spojrzeć z 
pewnej perspektywy.
Każdy z okresów mojej pracy aż roi się od ciekawych i ważnych zdarzeń, ale 
też każde z nich przeżywałem na innej płaszczyźnie (jeśli można to tak 
nazwać). Może więc na początek (jeśli ten początek może mieć dalszy ciąg?) 
pewien epizod z okresu, który był w moim życiu najważniejszy, tzn. z okresu 
dwunastoletniego pełnienia zaszczytnej, ale jakże odpowiedzialnej funkcji Wo
jewódzkiego Konserwatora Zabytków w województwie szczecińskim.
Któregoś dnia wybrałem się do Kamienia Pomorskiego (trudno by mi było 
dzisiaj sprecyzować bliżej datę). Z tym, jakże ciekawym pod względem histo
rycznym i zabytkowym miastem, bardzo zniszczonym w czasie ostatniej wojny, 
służba konserwatorska miała wiele zmartwień. Słynna katedra biskupów ka
mieńskich, choć ocalała wraz ze swym otoczeniem, nie miała w poprzedzają
cym okresie odpowiedniego gospodarza. Miasto, jak już wspomniałem, zosta
ło zniszczone w 80%. Pierwotny projekt jego odbudowy wykonany pod kierun
kiem prof. Czernego bardzo dobry, uwzględniający historyczną siatkę ulic, a
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1. Ruina ratusza w 
Kamieniu Pomor
skim
2. ...i ratusz po od
budowie
3. Szczecin - zruj
nowany kościół Św. 
Jakuba „wyrasta" ze 
zniszczonej zabudo
wy
4.5. Odbudowany 
kościół Św. Jakuba
(4) i jego nawa pół
nocna (5)
(zdjęcia: 4,5 - G. So
lecki)

przede wszystkim skalę projektowanej zabudowy, został odrzucony z uwagi 
na „nieekonomiczne wykorzystanie terenu”. Życie jednak biegto naprzód. Za
częto wznosić, właściwie bez planu szczegółowego całości obszaru staro
miejskiego, jakieś „punktowszczyki”. Ruina ratusza na rynku powodowała cią
głe podchody i ataki na konserwatora, że broni kupy gruzu, która „szpeci mia
sto”. No i właśnie tego dnia, przy okazji załatwiania jakichś spraw w Powiato
wej Radzie Narodowej ówczesny przewodniczący Wieczorek zwierzył mi się, 
że ma straszny kłopot: dostał zarządzenie o powołaniu Powiatowego Sztabu 
Wojskowego. Gdzie on tę placówkę umieści? Budynek Powiatowej Rady już 
pęka w szwach, a w mieście innego nie ma. Faktycznie, poza wydziałami 
Powiatowej Rady w budynku tym mieściła się Miejską Rada, Bank Rolny i 
wiele innych instytucji. Coś mnie podkusiło i mówię: - Panie przewodniczący, 
niech się pan pozbędzie np. „burmistrza" z jego gospodarstwem.
- A gdzie?
- No przecież na rynku stoi ruina ratusza, niech burmistrz, jak każę tradycja, 
osiądzie w centrum miasta.
Okazało się, że była to jedyna szansa dla ratusza. Przewodniczący Wieczorek 
podchwycił tę myśl i osobiście pilnował, aby w ciągu dwóch lat wykonano 
dokumentację, PKZ-ty weszły na budowę, a burmistrz zrobił przeprowadzkę. 
Odbudowany ratusz już „nie szpeci miasta", ale odwrotnie - odbudowane 
miasto fatalnie kontrastuje z zachowanymi zabytkami. Profesor W. Kalinowski 
powiedział mi kiedyś, że w swoich wykładach przytacza Kamień Pomorski jako 
negatywny przykład odbudowy miasta.
W tym czasie, gdy odbudowywany był ratusz, udało mi się uratować niechyb
nie skazany na zagładę osiemnastowieczny budynek o konstrukcji ryglowej, 
usytuowany w narożniku rynku. Dziś mieści się w nim Dom Pracy Twórczej; 
szczególnie wykorzystywany podczas corocznych festiwali organowych w ka
tedrze kamieńskiej.
W tym miejscu muszę złożyć hołd nieżyjącemu już przewodniczącemu Powia
towej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim, Wieczorkowi, że był prawdzi
wym gospodarzem, choć nieraz miał ciężką rękę dla swoich podwładnych. Z 
tego powodu przylgnął do niego pseudonim „szeryf". Był to jednak szeryf w 
tym dobrym znaczeniu. Życzę moim kolegom w konserwatorstwie współpracy 
z podobnymi ludźmi.

★ * *
Obejmując w sierpniu 1960 r. stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków „odziedziczyłem", po moim serdecznym przyjacielu i poprzedniku na 
tym stanowisku Henryku Dziurli, m.in. rozpoczęte prace zabezpieczające przy 
wieży kościoła Św. Jakuba w Szczecinie. Ruina dzisiejszej katedry szczeciń
skiej w latach 1950-1952 została częściowo zabezpieczona stałym dachem, 
postawionym nad chórem i obejściem. Korpus nawowy właściwie nie istniał, 
poza zewnętrzną ścianą południową. Od zachodu wznosił się potężny, wypa-
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lony masyw wieży z bocznymi kruchtami. O pełnej odbudowie nie mogło być 
w tych czasach mowy z uwagi na koszty, brak odpowiedniego wykonawstwa 
oraz nieprzekazanie obiektu władzom kościelnym. Ale katedra, wzniesiona w 
XIV i XV w, stanowiła znaczącą dominantę w panoramie Starego Miasta i była 
zabytkiem wysokiej klasy.
Pewnego dnia w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie 
przekazano mi polecenie przygotowania pisma do ministra kultury i sztuki o 
zgodę na rozbiórkę ruin kościoła Św. Jakuba. Jak mi doniesiono, w Szczecinie 
bawił ówczesny minister kultury i sztuki Galiński, który naciskany przez władze 
miejscowe wyraził ustną zgodę na dokonanie tej rozbiórki z uwagi na „zagro
żenie, jakie powoduje ten obiekt usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie 
głównej arterii wlotowej do miasta".
Jako konserwator zabytków naturalnie odmówiłem wykonania tego polecenia, 
bo przecież nie po to objąłem to stanowisko, aby zaczynać urzędowanie od 
podobnej sprawy! Dobrze, ale co dalej? Jak działać, aby obiekt ten ochronić 
przed niewczesnymi zakusami? Do kogo się odwołać, jeśli sam minister już 
wypowiedział się negatywnie?
Z pomocą przyszedł mi przypadek. Dowiedziałem się, że grupa posłów sej
mowych z komisji kultury objeżdża tzw. Ziemie Zachodnie i Północne, zbiera
jąc informacje o stanie zabytków i działalności konserwatorskiej na tych tere
nach. Ówczesny kierownik Wydziału Kultury Władysław Daniszewski, mój bez
pośredni zwierzchnik, poddał mi myśl, aby posłom przygotować na piśmie w 
krótkich punktach najważniejsze zagadnienia konserwatorskie naszego tere
nu. Siadłem i napisałem na kilku stronach o tym, co było wówczas najpilniej
sze. Pozwoliłem sobie również opisać z odpowiednim komentarzem zagroze 
nie wiszące nad kościołem Św. Jakuba. Żeby podeprzeć swoje wywody, per 
fidnie załączyłem wykonany na moje zlecenie... kosztorys na rozbiórkę kościo
ła Św. Jakuba (namówiony zresztą do tego przez wspomnianego kierownika 
wydziału).
Posłowie przyjechali, moje opracowanie przejrzeli. Pochwalili, że jestem do
tychczas jedynym konserwatorem, który wpadł na pomysł przygotowania ma
teriałów i, obiecawszy pomoc, pojechali dalej. Podobno w czasią składania 
sprawozdania w Sejmie panu ministrowi Galińskiemu ostro wypomnieli spra
wę kościoła Św. Jakuba. Jak tam było naprawdę, nie wiem, ale jedno jest 
pewne, że od tej pory o zburzeniu kościoła Św. Jakuba już się nie mówiło, a 
suma kosztorysowa (około 5,5 miliona) - jak na ówczesne czasy bardzo duża 
- ostudziła ostatecznie zapędy władz miejscowych do rozbiórki.
Przez następne lata przy tym obiekcie wykonywało się bieżące zabezpiecze
nia, tak że kościół Św. Jakuba doczekał chwili powołania diecezji szczecińsko- 
kamieńskiej i dziś w pełni odbudowany (choć może niecałkowicie według 
naszych pierwotnych założeń - ale to już inna sprawa) jest katedrą z niedawno 
nadanym przez papieża Jana Pawła II tytułem „Basilica Minor".

mgr inż. Stefan Kwilecki
Szczecin

Wokóf Wawelu
Patrząc dziś wstecz na wszystko, co działo się w moim życiu w ciągu minio
nego czterdziestolecia - dochodzę do przekonania, że całe moje aktywne 
życie zawodowe było jednym pasmem spotkań z zabytkami. Od 1947 r. zwią
zany jestem z Wawelem pracując w Kierownictwie Odnowienia Zamku Króle
wskiego na Wawelu (początkowo jako zastępca kierownika, a od 1951 do 1983 
r. jako kierownik tej placówki). Na Wawelu właśnie prowadziłem prace studial
ne, badawcze, projektowe, budowlane i konserwatorskie.
Przeszło 30 lat trwające tu badawcze prace archeologiczne doprowadziły do 
wielkich i ważnych dla nauki polskiej odkryć. W 1966 r. odsłonięto pozosta
łości fundamentów drugiej z rzędu przedromańskiej budowli sakralnej w 
kształcie rotundy, usytuowanej pod południowym skrzydłem budynku Nr 5. W 
1978 r. w sąsiedztwie Baszty Sandomierskiej odsłonięto trzecią z rzędu rotun
dę wczesnośredniowieczną, a w 1982 r. w czasie badań prowadzonych w 
rejonie pomnika Kościuszki natrafiono na relikty czwartej rotundy wczesno
średniowiecznej. W trakcie eksploracji nasypów i usuwania ich z przestrzeni 
nad Smoczą Jamą natrafiono na mury fundamentowe półokrągłej apsydy koś
ciółka wczesnośredniowiecznego. Dzięki badaniom archeologicznym wyjaś
niono w 1982 r. iż to, co dotychczas nazywano pierwszą katedrą tzw. Chrob- 
rowską, było kaplicą-kościołem zamkowym, ujętym w obręb wczesnośrednio
wiecznych fortyfikacji zamku romańskiego.
Wzgórze wawelskie, w świetle ostatnich odkryć archeologicznych, w czasach 
średniowiecza jawi się nam jako wzgórze usiane budowlami sakralnymi, z któ-
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4. Pieskowa Skata - widok z lotu ptaka 
(zdjęcia: 1,4-Z. Siemaszko, 2, 3 - E. Rachwai)

rych jedne znikały rozebrane, a następne były budowane, znacząc swymi 
materialnymi śladami ciągłość dziejów naszego narodu.
Kiedy dziś wracam wspomnieniami do prac w katedrze wawelskiej, dwa 
szczególne momenty przychodzą mi na myśl, których byłem świadkiem: ot
warcie grobu królowej Jadwigi w roku 1949 i króla Kazimierza Jagiellończyka 
w 1974 r. Przy pierwszym otwarciu grobu był obecny kardynał Adam Sapieha, 
przy drugim kardynał Karol Wojtyła, obecny papież. Królewskie postacie, nie
gdyś żywe i pełne dostojeństwa, po kilkusetletnim spoczynku w grobie uka
zały się jako dramatyczne szkielety; w czaszce królowej Jadwigi zachowały się 
jeszcze ciemne włosy i piękne zęby, świadczące o tym, jak młodo królowa 
umarła, w załamanej i spróchniałej trumnie Kazimierza Jagiellończyka ukazała 
się czaszka leżąca wśród przemieszanych kości szkieletu królewskiego. „Sic 
transit gloria mundi" nasuwało się na myśl patrzącym.
Przychodząc w 1947 r. na Wawel, już wtedy czułem, iż moim obowiązkiem 
powinno być także zajęcie się innymi zamkami, zwłaszcza Polski Południowej, 
a więc tymi pomnikami, które związane byty z naszą historią przez ludzi, którzy 
te zabytki wznosili, a pełnili wówczas wysokie godności państwowe i pozosta
wali w bliskich stosunkach z dworem królewskim na Wawelu. Do nich należeli 
Szafrańcowie z Pieskowej Skały, Kmitowie i Lubomirscy z Wiśnicza, Lesz
czyńscy z Baranowa, Ossolińscy z Krzyżtopora, Krasińscy z Krasiczyna, Ko
morowscy z Suchej Beskidzkiej i Lascy z Niedzicy.
Zamki te po drugiej wojnie światowej znajdowały się w stanie kompletnej 
dewastacji albo ruiny - groziła im zagłada. I może ten dramatyzm umierających 
zabytków budził we mnie zapał do ich ratowania i rewitalizacji.
W czasie prowadzonych przy nich prac spotkały mnie rozmaite fascynujące 
przygody. W trakcie prac badawczych w 1948 r. w zamku w Pieskowej Skale 
odkryłem zamurowane przed przeszło dwustu laty krużganki renesansowe z 
maszkaronami i renesansową loggię widokową. Odkrycie to stało się inspira
cją do pełnej odbudowy zamku w Pieskowej Skale, która została ukończona w 
1964 r.
Z kolei w zamku w Wiśniczu w czasie przenoszenia w 1951 r. sarkofagów z 
trumnami Lubomirskich z krypty znajdującej się pod rozebranymi przez Niem
ców kościołem i klasztorem karmelitów bosych do wybudowanej przez nas 
krypty pod kaplicą zamkową - mogłem spojrzeć na szczątki Stanisława Lubo
mirskiego, wojewody krakowskiego i zwycięzcy spod Chocimia.
Innego rodzaju przygoda spotkała mnie w Baranowie. Kiedy w 1954 r. po raz 
pierwszy zobaczyłem ten zamek, wypełniony w komnatach na parterze i pier
wszym piętrze do wysokości parapetów okiennych zbożem oraz workami 
leżącymi na krużgankach pierwszego piętra i na klatce schodowej, zrobiło to 
na mnie wstrząsające wrażenie i postanowiłem wówczas ratować ten wspa
niały zabytek renesansowej architektury. Po powrocie na Wawel wysłałem 
fotografika inż. arch. Irenę Markiewicz w celu zrobienia zdjęć dokumentalnych i 
równocześnie przygotowałem memoriał w sprawie ratowania zamku. Memo
riał, podpisany przez 25 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Politech
niki Krakowskiej, za pośrednictwem Frontu Jedności Narodu w Krakowie (jego 
przewodniczącym był wówczas prof. Karol Estreicher) został wysłany do naj
wyższych władz państwowych z załączonymi zdjęciami stanu zniszczeń i de
wastacji. Efekt był prawie natychmiastowy, za trzy miesiące wojewoda rzeszo
wski otrzymał z Komisji Planowania Gospodarczego w Warszawie polecenie 

bezzwłocznego opróżnienia zamku w Baranowie, a minister kultury i sztuki 
wyasygnował pierwsze 300 tys. zł na rozpoczęcie prac. W 1956 r, kiedy prace 
te już były w toku, w czasie mojej bytności w Baranowie powiedziano mi, iż 
przyjechał minister chemii i chce zwiedzić zamek (w sąsiednim Piasecznie 
rozpoczęto budowę kopalni siarki). W czasie spotkania z ministrem Radliń
skim okazało się, że znamy się jeszcze ze studiów na Politechnice Lwowskiej, 
co skłoniło mnie do zaproponowania, aby resort chemii wspólnie z resortem 
kultury odbudował zamek do użytkowania go przez „Siarkopol". W roku 1958 
została podpisana umowa o odbudowie zamku w Baranowie. Zamek został 
odbudowany, a „Siarkopol" stał się jego świetnym mecenasem.

prof, dr Alfred Majewski
Kraków

O odnalezieniu 
rzeźby
To było w roku 1961. Byłem wtedy czwarty rok wojewódzkim konserwatorem 
zabytków - jak się wtedy urzędowo tytułowało: „Głównym Konserwatorem 
Zabytków" województwa wrocławskiego. Gdzieś tak pod wiosnę ówczesny 
kierownik Wydziału Kultury mgr Gerard Nowak, człowiek zacny i bezpośredni, 
przyszedł do mnie z nowiną: podobno jacyś goście z NRD, którzy byli u „sta
rego"^ się bardzo nieoficjalnie nazywało ówczesnego przewodniczącego 
Prezydium WRN - mgra Bronisława Ostapczuka - późniejszego wiceministra i 
profesora Uniwersytetu Warszawskiego), wyrazili zainteresowanie zabytkową 
statuą z Goerlitz, pochodzącą sprzed ratusza, a jakoby zaginioną w latach 
wojny po wschodniej stronie Nysy Łużyckiej. Nie widziałeś Mirek przypadkiem 
w swoich konserwatorskich wędrówkach takiej rzeźby anioła... o takiej - tu 
Gerard podniósł rękę na około półtora metra nad ziemię. Ano nie widziałem. 
Ale zacząłem się rozglądać.
Okazało się, że chodziło o uskrzydloną postać sprawiedliwości (lustitia), sto
jącą niegdyś na kolumnie obok bardzo bogato rzeźbionych głównych scho
dów do ratusza w Goerlitz. Na początku 1945 r. specjalny oddział SS miał ją 
zabrać i ukryć przed ewentualnymi bombami alianckimi gdzieś na wschodnim 
brzegu Nysy. Miałem już więc ten wschodni brzeg na oku. Jeżdżąc - zresztą 
przy bardzo wielu innych konserwatorskich okazjach - do Bogatyni, Sulikowa, 
Zgorzelca prowadziłem swego rodzaju śledztwo. Na razie bezskutecznie. Śla

dy wiodły do nikąd.
Aż wreszcie, gdy późną wiosną lustrowałem wraz z moim ówczesnym zastęp
cą i bliskim kolegą - Józefem Pilchem ulegający dewastacji pałac z XVI w. w 
Kunowie koło Zgorzelca (normalka: właściciel - PGR, obiekt prawie opuszczo
ny, zdekapitalizowany, nie ma się kto zająć remontem), obeszliśmy wszystkie 
zakamarki pałacu i już mieliśmy się ku odjazdowi, ale jakiś starszy człowiek 
„tutejszy" - a nie byt on na pewno człowiekiem nietrunkowym - zwrócił nam 
uwagę, że w piwnicy są „jakieś stare kamienie". Zawróciliśmy. Po dłuższym 
penetrowaniu ciemnych piwnic weszliśmy w korytarz. W wątłym świetle kie
szonkowej latarki ujrzałem dziwną twarz, która wyraźnie ku nam się wychylała. 
Twarz jakby skądś znajoma. Zapaliliśmy papiery, patyki, aby znalezisku przyj
rzeć się. To była piękna grupa rzeźbiarska - kilka naturalnej wielkości postaci 
trzymających Chrysusa.
Wróciliśmy szybko do Wrocławia, aby zorganizować transport i zabezpiecze
nie tej rzeźby i innych jeszcze, znalezionych obok detali architektonicznych. 
Niezastąpiony Józio Pilch już na drugi dzień triumfalnie identyfikował znalezi
sko. Tak, to była wspaniała rzeźba z początku XVI w. „Opłakiwanie Chrystusa" 
- dzieło Jana z Ołomuńca (Hansa OImutzera), w którego pracach dopatrywano 
się wpływów Wita Stwosza (stąd głowa św. Jana wyraźnie podobna do rzeźb z 
ołtarza Mariackiego w Krakowie - wydawała mi się od razu znajoma).
W kilka dni po odkryciu byliśmy z powrotem w Kunowie, z samochodem cię
żarowym i grupą robotników z PKZ skierowanych na moją prośbę przez 
ówczesnego dyrektora wrocławskich PKZ-tów - świetnego kolegę i człowie
ka, niestety dziś już nieżyjącego, inż. arch. Władysława Mrożka. Zabezpieczo
ne rzeźby wytaczaliśmy na rolkach z piwnicy. W świetle dziennym mogliśmy 
ocenić świetność znaleziska.
We Wrocławiu rzeźba Jana z Ołomuńca umieszczona została w Arsenale i na 
moje zlecenie poddana wstępnym zabiegom konserwatorskim. Oglądali ją 
liczni fachowcy i entuzjaści. Zawiadomiłem oficjalnie Ministerstwo Kultury i 
Sztuki. W kilka tygodni mieliśmy już decyzję. Znalezione zabytki z Kunowa 
przekazujemy do Goerlitz - skąd zresztą pochodziły. A grupa Olmutzera -
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pierwotnie z kościota Św. Trójcy - byta dla historycznego Zgorzelca tym, czym 
dla Krakowa ołtarz Mariacki Wita Stwosza.
Wyznaczono dzień uroczystego przekazania. Rano wyjechałem z Wrocławia 
razem z przewodniczącym Ostapczukiem, Gerardem Nowakiem, konsulem 
NRD - Liedtke i innymi, jak to się mówi, „osobistościami". Józek zajął się 
transportem rzeźb. Był głównym pilotem. W Zgorzelcu idziemy na kawę. Led
wo usiadłem, przybiega zdenerwowany Pilch, że celnik nie chce transportu z 
kraju wypuścić. Idziemy razem do Urzędu Celnego. Po drugiej stronie Nysy 
rzędy biało-czerwojtych flag i tłumy ludzi z kwiatami. To Niemcy czekają na 
„nasze” rzeźby. A młody celnik urzęduje: „Ma pan zezwolenie od konserwa
tora zabytków?" „Kochany - to /a jestem konserwatorem." „A gdzie jest 
zezwolenie?" „Nie mam, ale już je panu piszę", „A pieczątkę pan ma?". „Nie!" 
„No to nic z tego„Jasna cholera!" A celnik dodaje: „ Wrócisz pan do Wro
cławia, wystawisz pan zaświadczenie i za około 6 godzin będziesz pan z 
powrotem". Totalny klops - wojewoda czeka, konsul czeka, całe Goerlitz po 
drugiej stronie Nysy też czeka. W drodze wyjątku celnik (więcej nam takich, ale 
nie w takiej chwili!) ściąga swojego szefa. Rozmowa się powtarza. Po raz drugi 
wyciągam swoją legitymację. I nagle cud! „To pan się nazywa Przytęcki?"„No 
tak". „A rodzinę w Sandomierzu pan ma?" „Panie, to moi przyjaciele!" Oczy
wiście rodzinę z Sandomierze zaraz sobie przypomniałem.
W południe triumfalnie (Józek zadbał o girlandy kwiatów i biało-czerwone ban- 
derki na samochodzie) przekraczaliśmy Nysę. Był wielki uroczysty obiad u 
pani nadburmistrz z udziałem przedstawiciela ministra kultury NRD, biskupa i 
innych „wysoko postawionych". Pierwszy raz jadłem „ochsenschwanzsuppe". 
A potem do miejscowego muzeum. Grupa Olmutzera w kwiatach, flagach, w

jasnym świetle reflektorów. Tłumy wzruszonych mieszkańców. Przemówienia, 
pochwały dla polskich konserwatorów. Nastrój sięga zenitu. Prowadzący uro
czystość łamiącym się głosem informuje, że na zakończenie chór zaśpiewa 
dwie polskie narodowe pieśni. Ci i owi stają w postawie zbliżonej do „na 
baczność". Czapki z głów. I chór śpiewa „Szła ciewecka do lasecka...” i bodaj
że: „gensi za wodom kaćki za wodom...” I jeszcze mały bankiet, pamiątki (do 
dzisiaj mam duży ceramiczny talerz z herbem Goerlitz), podziękowania, pożeg
nania. Toasty.
Kierowcy nie pili. Późną nocą wróciliśmy do Wrocławia. A noc wtedy była 
upalna. Za kilka miesięcy ja i Józef Pilch otrzymaliśmy specjalną nagrodę 
dyrektora Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków - niezapomnianego Kazimie
rza Malinowskiego - „za wkład pracy w odnalezieniu i zabezpieczeniu cen
nych zabytków pochodzących z Goerlitz". Po 1000 zł każdy.
Rzeźby „Sprawiedliwości”, która dała początek całej sprawie, do dzisiaj nie 
odnaleziono. Ale jej dokładnie odkuta kopia zdobi jak niegdyś monumentalne 
schody ratusza w Goerlitz. Już się nawet spatynowała.

mgr inż. Mirosław Przytęcki
Wrocław

Ulica
Mariacka
Tym razem prośba z redakcji o coś konserwatorskiego, ale osobistego i w 
dodatku - naj..., naj... Choć okazja rocznicowa - może być krytycznie, dozwo
lone nawet gromy... Myśli - jak błyskawice: Może moje pierwsze zderzenie z 
wieżowcami w Legnicy, wpakowanymi w Stare Miasto między piastowski gród 
i rynek? A może relacja z chwil osłupiałej grozy na widok słynnego, opuszczo
nego, staropolskiego drewnianego dworu w Ożarowie, wyłuskanego z tynków 
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i ooszycia, przykrytego... plastikową folią? Albo może Kłodzko - reportaż z 
ostatnich chwil istnienia dokumentowanego przez moich studentów przed 20 
laty gotycko-renesansowo-barokowego Starego Miasta? I to właśnie teraz, 
gdy w końcu muszę zareagować mocno na otrzymywane z Wrocławia i Lodzi 
dokumentalne, alarmistyczne zdjęcia wciąż dewastowanej Kłodzkiej Twierdzy 
Głównej... A przecież przed 20 laty zdawało się, że temu powszechnie podzi
wianemu i uznawanemu unikatowi nic nie grozi... No to może coś podobnego, 
ale bliżej? Tragedia rozpadającego się, zawadzającego wszystkim symbolu 
dziejów Polski na morzu - sprawa Twierdzy Wisłoujście...
Nic z tego! Jest jubileusz, no i jest moje nieodłączne fatum, niby powracająca 
fala: problemy odbudowy starego Gdańska... Więc dobrze... Niech będzie.
Sny o zmartwychwstającej z popiołów gdańskiej Drodze Królewskiej, walka o 
tych snów urzeczywistnienie i - socrealistyczna codzienność przekolorowane- 
go i przesładzanego przez plastyków-malarzy i rzeźbiarzy - ciągu ul. Długiej i 
Długiego Targu, doprawionego później przez architektów i szacowne komisje 
polerowanym granitem martwej posadzki oraz trumniakami długich, zimnych, 
kamiennych ław... I tak dalej, i dalej... Istny łańcuch kolejnych oczekiwań, a 
później zawodów; łańcuch bojów o zachowanie ocalałych fragmentów goty
ckich i klęsk ich rozbiórki; łańcuch małych radostek i tkwiących w nich ziaren 
goryczy...
Wciąż jednak jeszcze świtał jeden promyk nadziei, równocześnie z obawą, że i 
on zgaśnie... Skoro zrobiło się wszystko, co należało i co można - wydawało 
się, ze teraz najlepiej będzie odsunąć się na czas jakiś, nawet zapomnieć, 
byleby tylko nie zapeszyć...
Nadzieję znowu potęgowały prowadzone intensywnie w końcu lat pięćdziesią
tych prace przy wykonywaniu stanu surowego obu pierzei ul. Mariackiej - 
bo o niej tu będzie mowa - falujących tak dobrze znanymi liniami jej sylwet, 
wraz z gotyckimi faśadami domu nr 1 i Domu Cystersów Oliwskich (nr 12), a - 
co szczególnie istotne - ze strzelistym hełmem wieżowego akcentu domu nr 
26, znów dominującego nad wschodnim zamknięciem ulicznej perspektywy - 
Bramą Mariacką.
Fala niepokoju powróciła na początku lat sześćdziesiątych. Czy nie zabraknie 
dobrej woli i skromności architektom oraz plastykom przygotowującym odbu
dowę przedprozy? A co z kamieniarzami? Czy wykorzystają zachowane auten
tyki? Czy wystarczy im talentu, gdy zabraknie oryginalnych płyt balustrad i 
słupków stopni bądź też ich fragmentów? I czy w ogóle pylica oszczędzi jesz
cze płuca tych kilku kamieniarzy potrzebnych dla ukończenia ul. Mariackiej? 
Czy aby zastępczy inwestor, konserwator lub inny „decydent" znów nie pod
niosą sztandaru z wypisaną na nim tym razem nazwą naszej ulicy i nie sypną 
groszem dla także chcących zarobić artystów-malarzy i rzeźbiarzy, by i tutaj 
dokonali dzieła „dopieszczenia”...?

A jednak... Rok 1970. Choć w części bliższej Motławie zamiast przedproży 
wciąż jeszcze czerwieniały surowe ceglane mury, a nad zamykającym per
spektywę ulicy od zachodu portalem kościoła NPMarii wciąż jeszcze tępo 
uderzał w niebo kikut wieżyczki pozbawionej hełmu, wszystkie fasady kamie
nic ul. Mariackiej, ozdobione rekonstruowaną kamieniarką oraz ostrożnie do
branymi jednobarwnymi tynkami, stanowiły rękojmię przeciw ewentualnym 
artystycznym błędom i nadużyciom. W ciągu kilku lat dalszych pojawiły się 
ostatnie brakujące przedproża, najważniejsza dla naszej ulicy wieżyczka koś
cioła znów uzyskała hełm, a także zwycięskim finałem skończyła się potyczka 
o utrzymanie starej, brukowanej kostki przeciwko inwazji asfaltu... A nawet nie
spodzianka: plastykę architektury i rzeźb zmiękczyły malownicze kępy zieleni 
przemyślnie zasadzonych drzewek.
Tak więc ul. Mariacka, jedyne odtworzone w pełni po zniszczeniach 1945 r. 
urbanistyczno-architektoniczne wnętrze gdańskiego Głównego Miasta - odzy
skała całą swą krasę sprzed niespełna dwóch stuleci. Jest to w dodatku, jak 
dotychczas, jedyne architektoniczno-urbanistyczne wnętrze starego Gdańska 
całkowicie i dość konsekwentnie ukończone. Wnętrze ul. Mariackiej jest 
wreszcie ewenementem, jest unikatem w skali europejskiej, nawet światowej, 
gdyż nigdzie nie istnieje zespół tradycyjnych przedproży tak kompletny w 
swoim autentyzmie historycznego układu, autentyzmie dawnych form, ba - 
nawet autentyzmie substancji.
Decydujące o uroku ul. Mariackiej tradycyjne gdańskie przedproża początko
wo były pochodną kilku podstawowych funkcji: wejściowego tarasu przed 
mieszkaniem wraz ze stopniami, obudowy zejścia do piwnicy od strony ulicy, 
zabezpieczeń stopni i tarasu słupkami z poręczą oraz balustradą, czasami 
także siedzisk - ław. Z czasem jednak przedproża rozwinęły swą funkcję, sta
jąc się także reprezentacyjnymi letnimi salonami, bogato zdobionymi architek
turą i rzeźbą, ocienionymi zielenią.
Znaczenie i urok odbudowanej ul. Mariackiej szybko rozpoznały rzesze tury-' 
stów - krajowych i zagranicznych, a przede wszystkim gdańscy przewodnicy.

Coraz rzadziej i już tylko poza sezonem ulica pustoszeje, pogrążając się w 
sennej ciszy. Latem pełna jest nieustannego zgiełku i gwaru, potęgowanego 
wrzawą fotograficznych nawoływań i szczękiem kamer. To zaś, co tutaj dzieje 
się w okresie sierpniowych dni Gdańska, a zwłaszcza podczas Jarmarku 
Dominikańskiego wypełniającego barwnymi, jakże niekiedy atrakcyjnymi rze
mieślniczymi stoiskami nieledwie wszystkie przedproża i wolne pomiędzy nimi 
miejsca - przekracza wszelkie wyobrażenia...
Prawdziwy szok przeżyłem tutaj w końcu lat siedemdziesiątych, kiedy niespo
dziewanie znalazłem się na ulicy... ucharakteryzowanej na fragment dziewięt
nastowiecznej Lubeki - gdy kręcono w tej scenerii telewizyjną sagę rodziny 
Buddenbrocków. A swoją drogą, ten udany, rozpowszechniony w wielu kra
jach świata serial, nawet już wznawiany - ugruntował legendę naszej ulicy.
Z czasem również i ja w coraz to nowy sposób zacząłem reagować na sprawy 
ulicy, której sławę świadomie wypracowywano od połowy XIX w. W okresie 
międzywojennym była ona już wręcz przedmiotem specjalnych konserwator
skich trosk ( zabiegów. Tak więc witałem z uznaniem starania naszych władz o 
właściwy dobór związanych z ulicą funkcji i usług oraz jej mieszkańców. Z 
satysfakcją przyjąłem decyzję ożywienia przedproży przez wprowadzenie na 
ich tarasy kafejek i pracowni plastyków, a także decyzję przekazania znajdują
cych się pod przedprożami piwnic na potrzeby warsztatów rzemiosła arty
stycznego. Niestety, rezultaty tej ostatniej decyzji oraz sposoby pełnienia nad
zoru nad jej realizacją często budziły grozę, gdy na ulicy zaczęły masowo 
pojawiać się sterty świeżych gruzów gotyckich murów wydartych z przedpro- 
żowych podziemi, a otwarte zejścia do tych piwnic odsłaniały rany pozostałe 
po świeżo wyburzonych renesansowych i barokowych sklepieniach. Do dziś 
ocalały sklepienia nieliczne, tym bardziej jedńak cenne...
Początkowo z uznaniem przyjąłem uratowanie dla Gdańska pięknych form
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wczesnorenesansowej fasady z 1557 r. z ul. Piwnej 46, transplantowanych na 
trudny do sensownego zagospodarowania teren parceli przy ul. Mariackie] 39 
-form uzupełnionych teraz kopią renesansowego portalu należącego niegdyś 
do historycznej Kamienicy Zygmuntowskiej (Dług i Targ 11). Jakże jednak trud
no dzisiaj usprawiedliwiać przed specjalistami - historykami sztuki i konse
rwatorami - te wszystkie manipulacje, skoro nowa sytuacja przy ul. Mariackiej

umożliwiła przeniesienie niesymetrycznej fasady z ui. Piwnej jedynie... w formie 
obróconej, jak gdyby jej lustrzanego odbicia.
Ze wszech miar przychylnie powitaliśmy zarówno ideę, jak tez wysoki, kamie- 
niarsko-rzeżbiarski kunszt wykonawczy wzniesienia przed gotycką fasadą 
domu przy ul. Mariackiej 1 póżnogotyckich, „policzkowych” płyt przedproźo- 
wych świetnie opracowanych na podstawie oryginalnych znalezisk z ul. 
Chlebnickiej oraz rekonstrukcyjnego projektu mgr. inż. arch. Macieja Kilarskie
go. Niestety, murowana część „przedproża" stanowi dokładne zaprzeczenie 
pięknej idei i jej sensu, którym miało ono służyć.
Albo inny moment grozy, kiedy w połowie lat siedemdziesiątych, w perspek
tywie ulicy nad Bramą Mariacką pojawiła się smukła konstrukcja budowlanego 
żurawia, montującego wieżowiec zaprojektowany przecież „daleko” na wschód, 
gdzieś w rejonie ul. Szafami, „aż” za korytem Nowej Motławy. Co będzie, jeśli 
wieżowiec wystrzeli ponad bramę i na stałe zdominuje ją, stanowiąc w per
spektywie ulicy konkurencję dla renesansowej wieży domu przy ul. Mariackiej 
26? Na szczęście, ambicje wieżowca i jego projektanta okazały się ograniczo
ne, zaś „na okoliczność" zbyt wysokich wścibskich turystów zwiedzających ul. 
Mariacką, w krytycznym miejscu wystarczyło dosadzić jeszcze jedno drzewko, 
przysłaniające wszystko to, co należy...
I teraz - właśnie dom nr 26, którym chcę zamknąć tych kilka myśli i wspom
nieniowych refleksji związanych z ul. Mariacką... Mam do tego domu wiele 
sentymentu. Jego ruina całkiem przypadkowo stała się tematem mojego naj
starszego, wykonanego w starym Gdańsku, udanego, dokumentalnego zdję
cia. Tajemniczym reliktom kamieniarskim znajdującym się do dziś w ocalałym, 
zasklepionym przyziemiu tego domu, m.in. domniemanej, późnoromańskiej 
kolumnie z bazą, pochodzącej może nawet z trzynastowiecznej kaplicy ksią
żęcej grodu gdańskiego, poświęciłem swą pierwszą pracę naukową opubliko
waną w 1952 r.
Dom ten, ze swą przepiękną wieżyczką, stanowiący nie tylko wschodnią domi
nantę perspektywy ul. Mariackiej, lecz także będący ważnym akcentem archi
tektonicznej identyfikacji krajobrazu dawnego gdańskiego portu - został 
wzniesiony w latach 1598-1599 według projektu słynnego gdańskiego archi
tekta pochodzenia flamandzkiego - Antoniego van Obberghena z Mechelen 
(1543-1611). Pracując ostatnio nad dziejami całej ul. Mariackiej, stwierdziłem 
ze zdumieniem, że właśnie układ renesansowych wnętrz tego domu był naj
bogatszy i najlepiej znany z dawnych układów wnętrz domów wzniesionych 
niegdyś przy tej ulicy. Był to ze wszech miar interesujący dom mieszkalno- 
magazynowy z reprezentacyjną, wysoką na ponad 6 m sienią, wzniesioną nad 
wspomnianym już sklepionym magazynem niskiego parteru oraz znajdującą 
się od frontu ulicy nad tą sienią reprezentacyjną salą. Całą sień obiegała 
ozdobna galeria, dostępna - tak jak wszystkie kondygnacje mieszkalne - z 
kręconej klatki schodowej bogato rzeźbionej w drewnie. Tym dwom reprezen
tacyjnym, wysokim kondygnacjom traktu frontowego odpowiadały w trakcie 
tylnym trzy niższe kondygnacje: kantor oraz dwa, całkiem niskie, usytuowane 
nad sobą pomieszczenia mieszkalne. Powyżej kondygnacji reprezentacyjno- 
mieszkalnych znajdowały się jeszcze cztery piętra magazynowo-spichrzowe: 
dwa wysokie - pełne oraz dwa niskie, założone w obrębie arcyciekawego 
poddasza - wszystkie obsługiwane przez specjalne urządzenia dźwigowe.
Niestety, rangę i unikatowe walory historyczno-architektoniczne i urbanistycz
ne tego budynku zdominowane zostały przez nowsze funkcje: przejęcie go w 
1844 r. przez Gdańskie Towarzystwo Przyrodnicze, a po 1945 r. - adaptacja 
ruiny na siedzibę Muzeum Archeologicznego. W trakcie ostatniej odbudowy 
nie tylko nie skorzystano z wyjątkowej szansy przywrócenia'najokazalszego ze 
znanych układów renesansowych wnętrz kamienicy gdańskiej, lecz także znie
kształcając ten układ zniekształcono nawet zachowane i czytelne przecież 
architektoniczne podziały dolnych kondygnacji fasady.
Teraz, ilekroć jestem w rejonie ul. Mariackiej (a bywam tam chętnie i często - 
ostatnio wraz ze studentami wykonującymi architektoniczno-konserwatorską 
dokumentację przedproźy), gdy podziwiam harmonię i piękno jej wnętrza, 
boleśnie odbieram świadomość krzywdy, jaka spotkała Gdańsk, naszą ulicę i 
jej dominantę wskutek niefortunnie zaplanowanej i nieprzemyślanej odbudo
wy tak cennej kamienicy, będącej dziełem mistrza europejskiej miary, będącej 
obok Żurawia głównym symbolem architektoniczno-handlowo-portowych tra
dycji Gdańska.
I na razie „na tyle", gdyż o ul. Mariackiej i jej problemach, także z pozycji 
konserwatorskich można by mówić w nieskończoność: chociażby o problemie 
znajdujących się niegdyś w jej bezpośrednim sąsiedztwie, częściowo zacho
wanych jeszcze przed 1945 r. średniowiecznych Law Mięsnych. Być może, do 
tematu naszej ulicy trzeba będzie jeszcze powrócić...

prof, dr Jerzy Stankiewicz 
Gdańsk
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Chcieć i musieć

Dom Braci Jabłkowskich, a także Dom pod Ortami na rogu Hibnera i Jasnej. Ja 
miałem przed wojną niezłą praktykę w Biurze Budowlanym ZUS, w którym 
mieliśmy 80 milionów rocznego przerobu, przed wojną...

...wie pan, jak się teraz ogląda urywki starych kronik filmowych z tamtych cza
sów, i jak się czyta różne opracowania z czasów obecnych, odnosi się wraże
nie, że „zapadła" decyzja o odbudowie Starówki. No tak, w świetle dokumen
tów na pewno był moment, w którym prezydent Bierut kiwnął głową, musiał 
być taki moment, w którym „zapadła" decyzja; ale w tamtych latach było jak 
gdyby oczywiste, że skoro zdecydowano się na odbudowę stolicy, to i Stare 
Miasto „miało być" odbudowane, prosta sprawa. Przecież nie tylko Starówka 
nie istniała - tak samo Most Poniatowskiego nie istniał, i wiele innych obie
któw, całe miasto praktycznie nie istniało, przecież to są znane rzeczy, od 
czegoś trzeba było zacząć, a że Starówka budziła akurat największe senty
menty (i nic chyba dziwnego), dlatego jej odbudowie towarzyszyło tak wielkie 
zainteresowanie...

...była u mnie japońska telewizja, piłowali mnie ponad trzy godziny, wypytywali 
o metody, dzięki którym odbudowano tak wielki kompleks, całą dzielnicę. 
Prawdę mówiąc, odbudowano kompleks o wiele większy, bo całe miasto, a tak 
naprawdę - cały kraj. No, ale jeśli chodzi o te metody - to rzeczywiście: po 
pierwsze, nie mieliśmy dźwigów (I), dopiero w drugiej fazie odbudowy dyspo
nowaliśmy jednym dźwigiem samojezdnym, tzw. żurawiem, a i ten okulał i dłu
gi czas nie jeździł; no właśnie, sam się dziwię, patrząc na obecny sprzęt budo
wlany. Na szczęście braki w oprzyrządowaniu wyrównywał nieco brak biuro
kracji, rzecz jasna jakaś tam była, ale gdzie jej tam do obecnej; wie pan, jak 
patrzę na dzisiejsze zbiurokratyzowanie budów, to też się dziwię, że w ogóle 
jeszcze budują!...

1. Stary Rynek w ru
sztowaniach (1953 
r.)
2. Pamiątkowe 
zdjęcie: inż. Mieczy
sław Kuzma i inż. 
Mieczysław Strzele
cki
3. Dźwig samojezd
ny przy pracy
4. Akcja społeczna
- sprzątanie Rynku 
Starego Miasta 
(zdjęcia: 1 - Z. Sie
maszko)

- Kto odbudował warszawską Starówkę? No jakże, przecież inżynier Strzele
cki...

Oczywiście nie sam ją odbudował, pomagali mu inżynier architekt Mieczysław 
Kuzma, profesorowie Biegański i Zachwatowicz, kilku ministrów i kilka tysięcy 
„prostych" inżynierów, techników, robotników. Niemniej jednak Mieczysław 
Strzelecki rzeczywiście był „hetmanem polnym” tej bezprecedensowej budo
wy. Trzy razy zostawał kierownikiem robót (raz został do wykończenia budowy 
MDM-u), wytrzymał reorganizację budownictwa i szczęśliwie dotrzymał termi
nów odbudowy Starówki, które w znacznej mierze były wzięte, no, powiedzmy
- z entuzjastycznego nastawienia. Właściwie nie wiadomo, jak to się stało, że 
Strzelecki nie dostał zawału i cieszy się nadal dobrym zdrowiem mimo 80 roku 
życia. Cóż, „przedwojenna robota”...

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, siedzę vis-a-vis starszego, 
siwego pana i rozmawiamy o dawnych czasach.
„Powiadają - genialny organizator - na tę opinię trzeba było trochę popraco
wać. Ja pochodzę z rodziny budowlańców, na przykład mój ojciec budował
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...brakowało wykwalifikowanych murarzy, tymczasem trzeba było murować 
nietypowe filary, gzymsy, progi itp. Co robić? Zrobiliśmy „szablony" z drutu - 
„dotąd masz bracie murować, do drutu" - i wystarczyło już tylko pilnować 
prawidłowego wiązania cegieł...

...na środku Rynku kazałem ustawić przeszklone „akwarium" i stamtąd dowo
dziłem. To jest bardzo ważna rzecz, żeby załoga, żeby wszyscy na budowie 
wiedzieli, gdzie jest kierownik, ale nie w tym znaczeniu, żeby wiedzieli, gdzie 
poszedł i że już dziś nie wróci, nie...

...kazałem sporządzić plansze z graficznym zarysem wykonanych prac na 
danym obiekcie, na kontuarze tego obiektu; to, co do wykonania - na żółto, 
rzeczy wykonane - na czerwono; stale to aktualizowaliśmy i każdy wiedział, co 
w danej dekadzie koniecznie trzeba jeszcze zrobić; każdy widział, jak „czer
wone" rośnie w oczach. Podobno zbliżony system zastosowali Szwedzi na 
budowie hotelu „Forum", ale ja tego nie widziałem...

...mówi się teraz, że to byty lata entuzjazmu. Owszem, były, ale w tamtych 
latach entuzjazmu było więcej racjonalizmu niż teraz. No, może przesadzam, a 
może nie. Na przykład potrzebna była energia cieplna, żeby prace budowlane 
nie stanęły w zimie. Proszę bardzo, sprowadziło się starą lokomobilę, ustawiło 
się na Rynku i grało, jak trzeba. Stosowało się^podnoszenie stropów lewarami 
(teraz staliby półtora miesiąca w oczekiwaniu na dźwig), zastrzyki cementowe, 
improwizowało się. Z tym, że improwizacja - a przecież nie była to mała budo
wa - jakoś nie zwiększyła liczby nieszczęśliwych wypadków, urazów. Zaś co 
do jakości - pomimo pośpiechu i to jakiego! - Starówka nie musi się wstydzić 
w porównaniu z wieloma później budowanymi obiektami, bez takiego tempa i 
lepszym sprzętem...

...z moich życiowych obserwacji wynika, że różne prace i przedsięwzięcia uda
ją się, gdy występują dwa czynniki razem: mus i ochota, tzn. chcieć i musieć. 
Odbudowa Starówki, jak zresztą całej stolicy i kraju, była koniecznością, to nie 
było „widzimisię" kogoś z góry, lecz życiowa konieczność; chcieliśmy tego, 
musieliśmy i jednocześnie chcieliśmy, i... zrobiliśmy. A jak ludzie wtedy chcieli, 
zaraz panu opowiem: komisja odbiera kolory tynków zewnętrznych, bez entuz
jazmu odnosi się do koloru kamieniczki Montelupich. Podczas oględzin obec
ny jest majster Marceli Biernacki, kierownik i wykonawca tych tynków. To się 
dzieje w sobotę, 1 lipca, termin oddania Starówki wyznaczono na 22 lipca, nie 
ma czasu na ponowne ustawianie rusztowań i robienie poprawek. - Tak ma 
zostać - zadecydowano. Następnego dnia, to jest w niedzielę, przychodzę o 
godzinie 7 rano na Rynek, i co widzę: majster Biernacki uwieszony za pas liną 
do okna właśnie kończy nakładanie ładniejszej warstwy kolorowego tynku. 
Zaczął tę robotę o godzinie 2 w nocy, jak się rozwidniło, bez rusztowania i bez 
żadnej pomocy. Po prostu chciał...

...dlaczego ludzie dawniej tak chcieli pracować, a teraz nie chcą? Ja jestem od 
budownictwa...

...rzecz jasna nie wszyscy chcieli, i na tych była „psychotechnika”. Miałem w 
swoim „akwarium” mikrofon i megafon na zewnątrz; na elewacjach wykonuje 
się podkłady ze starego wapna pod kolorowe tynki, nie wolno do tego celu 
używać zaprawy cementowej. Zauważyłem tynkarza, który na kamieniczce 
Szlichtingów pierwszą warstwę podkładu chciał wykonać zaprawą cemento
wą; zahuczałem przez megafon, żeby to natychmiast zeskrobał. Wie pan, zała
twianie takich spraw przez lokalny radiowęzeł jest bardzo skuteczne. Na inne 
kłopoty byty inne sposoby. Na przykład zakładałem się z brygadą, że nie 
wymurują jakiegoś tam fragmentu do soboty; na ogół nikt nie lubi przegrywać, 
zwłaszcza murarze - stawali na głowie i przegrywałem. Bardzo lubiłem prze
grywać takie zakłady...

...naturalnie, wiedza nie powinna się marnować, między innymi dlatego opubli
kowałem pamiętnik z tamtych czasów, wydał go „Czytelnik" pod tytułem A 
Starówka znów stoi. Tak, zrobiłem doktorat, kto zechce i z niego może czerpać 
wiedzę; tytuł tej pracy: Analiza techniczno-ekonomiczna metod zabezpiecza
nia i rekonstrukcji obiektów zabytkowych...

Dwa potężne tomy oprawne w czerwone płótno z napisem „Politechnika War
szawska”. Nad nimi, często sięgając do fotografii, doktor inżynier Mieczysław 
Strzelecki opowiada, opowiada, a kwadranse zamieniają się w godziny. Dziś 
znowu spóźni się „z budowy" do domu...

dr inż. Mieczysław Strzelecki
Warszawa

(notował: Krzysztof Kowalski)

Rok
1945
Po blisko czteroletnim pobycie w obozach koncentracyjnych, po trzydniowym 
marszu głodowym i uratowaniu mi życia przez wojska amerykańskie oraz nie
pełnym jeszcze odzyskaniu zdrowia, wróciłem do Krakowa 15 sierpnia 1945 r. 
Radośnie witała mnie rodzina, przyjaciele i koledzy. Byłem w euforii - niestety, 
nie trwała ona długo. Pozostała mi jeszcze reszta puchliny głodowej i związane 
z nią lekkie, ale niemiłe przypadłości. Smucił mnie brak wielu przyjaciół, zabi
tych w czasie okupacji; Kraków zaczął mi się wydawać pusty. Odwiedzały 
mnie ciągle matki, żony i siostry zamordowanych w obozach, pytając, czy syn, 
mąż, brat, na pewno umarli, może jednak przeżyli. Musiałem, niestety, mówić 
prawdę. Płakały, ale przecież nie mogłem kłamać. Złe samopoczucie zaczęło 
gnębić coraz bardziej.

Dlatego od razu skorzystałem z propozycji mojego kolegi z Akademii Sztuk 
Pięknych, arch. Józefa Jamroza, abyśmy wspólnie zajęli się odnawianiem 
zniszczonych zabytków w rejonie Sandomierza. Komunikacja z tym miastem 
była jeszcze zła, tory kolejowe dopiero zaczęto naprawiać. Konieczny był 
rower na dojazd do wielu miejscowości.

Po dwóch dniach stawiliśmy się w Kurii Biskupiej w Sandomierzu. Ustalono, 
że mam zająć się kościołem poklasztornym w Zawichoście, a następnie koś
ciołami w Goźlicach i Górach Wysokich Sandomierskich.

Miasto Zawichost było prawie całe zniszczone. Zachowały się tylko domy na 
jego obrzeżu. Z kościołów pozostały mury, pokruszone w wielu miejscach 
przez artylerię. Dawny kościół klarysek jest wykonany z cegły w wiązaniu wen- 
dyjskim. Nawę pokrywał drewniany strop, oczywiście wówczas całkowicie 
spalony, prezbiterium zaś krzyżowe sklepienie, wsparte na pięknych wsporni
kach, myjące jedyną w Polsce analogię do wsporników w Sławkowie.

Proboszcz przyjął mnie gościnnie. Plebanię oprócz niego zajmowało kilka 
rodzin pogorzelców, którzy odbudowywali swoje spalone domy. Po obejrzeniu 
ruiny kościoła stwierdziłem, że jego remont jest jeszcze możliwy, konieczne 
jest jednak uzyskanie cegieł formatu późnoromańskiego. Koto miasteczka 
była mała cegielnia, która miała zapas dobrej gliny i podjęła się wykonania 
cegieł. Gdy przyjechałem znów po dwóch tygodniach, zastałem przygotowane 
na budowie kilka tysięcy cegieł. Miejscowi murarze początkowo bali się pra
cować, gdyż wiatry często strącały z korony murów kawałki, a nawet całe ceg
ły. Poradziłem, aby wykonywać górne pomosty nad miejscami pracy, które 
dawały pełne bezpieczeństwo. Muszę dodać, że miałem do czynienia z robot
nikami inteligentnymi i pracowitymi. Zaprojektowałem więźbę dachu i wykona
łem wykaz drewna.

W połowie października prace nad murami zewnętrznymi ukończono i można 
było ustawiać więżbę dachową. Wykonano to w ciągu następnego miesiąca. 
Potem przekazałem budowę k.oiedze J. Jamrozowi, który doprowadził ją do 
końca.

Przez te kilka miesięcy miasteczko zaczęło wracać do normalnego życia. Dużą 
przeszkodę stanowiły miny, założone w ogromnych ilościach przez Niemców. 
Zbieranie min było ulubioną zabawą młodzieży, ale bardzo niebezpieczną. 
Raz, gdy siedziałem przy kolacji z proboszczem, rozległ się wielki huk. Krzyk
nęła jakaś kobieta, zawtórowały jej dzieci. Okazało się, że kilkunastoletnia 
dziewczynka, najlepsza zbieraczka min w całym Zawichoście, zamierzała za
nieść swoje miny na milicję - podobno tak jej kazał jakiś napotkany saper - i 
widocznie jakąś upuściła. Niestety, zginęła na miejscu.

I ja miałem przygodę z minami. Pewnego gorącego wrześniowego dnia Wista 
wezbrała, poszedłem więc popływać. Brzeg jest niedaleko od plebanii. Gdy 
wracałem, jeszcze mokry, niosąc na ręce ubranie, zobaczył mnie proboszcz i 
przeraził się. „Jak pan mógf wejść do wody! Tam pełno min!" Myślałem, że 
przesadza, ale po dwóch dniach, gdy woda opadła, na rzece rozpoczęła się 
prawdziwa kanonada. Przyczynę jej wyjaśnił mi plutonowy saperów, zbierają
cych miny w okolicy. Niemcom widocznie zabrakło drutów i zamiast nich użyli 
do wiązania min sznurków. Te rozmokły w wodzie, a później kurcząc się powo
dowały wybuchy.
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1. Rekonstrukcja 
kościoła klarysek w 
Zawichoście
2.3. Kościót w Gó
rach Wysokich - fa
sada (2) i przekrój 
podłużny (3)
(rys. S Świszczo- 
wski)

Równocześnie prowadziłem odnawianie kościoła w Gożlicach, wsi położonej 
około 30 km od Zawichostu. Jest to niewielka, jednonawowa budowla z pro
stokątnym prezbiterium z końca XII lub początku XIII w. Kościół postawiono z 
dość dużych ciosów piaskowcowych, pochodzących zapewne z kamienioło
mów szydtowieckich. Był poważnie zniszczony w czasie pierwszej wojny świa
towej, a dopiero przy powojennym remoncie odsłonięto piękne okienka ro-. 
mańskie i kordonowy fryz. Bardziej zniszczyła go ostatnia wojna. Spaliły się 

nie tylko dachy i stropy, lecz także górne warstwy ciosów kamiennych murów i 
tynków wnętrza.

Od pięknej kamieniarki wyróżniał się wyraźnie duży fragment muru, w pobliżu 
chóru, wykonany z drobnych, nieregularnych kamieni. Pod nim widać było 
małe, poziomo układane ciosy, jakby boki schodów. Poleciłem murarzom zba
dać w jednym miejscu, czy rzeczywiście są to stopnie schodów. Po chwili, na 
zaproszenie proboszcza, poszedłem na śniadanie do plebanii. Jeszcze nie 
skończyliśmy jedzenia, gdy doszedł nas hałas i krzyki. Pobiegłem szybko - 
oto cały ten nieregularny mur, jak się okazało, wykonany na lichej zaprawie 
wapiennej, po prostu rozpad) się! Ukazały się dobrze zachowane, niewątpliwie 
pierwotne schody wiodące niegdyś na emporę. a nad nimi piękna licówka z 
dużych ciosów piaskowcowych.

Murarze postąpili rozsądnie - po wybiciu kilku kamieni we wskazanym przez 
mnie miejscu mur zaczął się sypać, zaczęli więc z daleka rozbijać go drągami, 
aż większa część spadła. Przy mnie rozebrali go do końca, do samych stop
ni.

W ten sposób nieoczekiwanie potwierdziła się hipoteza T. Szydłowskiego o 
istnieniu niegdyś empory w kościele goźlickim. Na cmentarzu w tej wsi znale
ziono wyjątkowo piękny kapitel romański. Ozdobiony czterema parami wyku
tych gołębi, niewątpliwie wieńczący pierwotnie kolumnę podtrzymującą arkady 
empory. Obecnie znajduje się on w muzeum diecezjalnym w Sandomierzu. 
Należy tu dodać, że muzeum to posiada pochodzącą również z Gożlic romań
ską rzeźbę NP Marii z Dzieciątkiem Jezus, silnie uszkodzoną przez wpływy 
atmosfery, widocznie zdobiącą niegdyś jedną z fasad kościoła. Miejscowy 
kamieniarz miał kilka bloków podobnego piaskowca, co pozwoliło na wymia
nę wielu ciosów kamiennych. Od początku 1946 r. kierował dalszymi pracami 
arch. J. Jamroz i wykonał projekt odnowienia rzeźby.

Następną pracą, jaką wykonałem w regionie sandomierskim, było tymczaso
we zabezpieczenie i projekt odnowienia ruiny kościoła w Górach Wysokich 
Sandomierskich. Pogodna, długa jesień ułatwiała dojazdy na rowerze. Kościół 
wznosi się na skraju szerokiej doliny rzeczki Opatówki, od której po stromym 
stoku prowadzi droga do wsi Góry Wysokie, wówczas prawie nie istniejącej, 
gdyż przez kilka miesięcy znajdowała się na linii frontu. Ludność, o ile nie 
przeniosła się do sąsiednich miejscowości, koczowała w ziemiankach. Kilka 
rodzin mieszkało na plebanii, częściowo już zabezpieczonej. Wszędzie na 
polach leżały miny uniemożliwiające orkę, przez co wybujały już wysokie 
chwasty, jak na stepach. Tak jak w Zawichoście, przy rozminowywaniu praco
wali saperzy i wieśniacy.

Mury i sklepienia kościoła, choć uszkodzone przez artylerię, w większej części 
zachowały się. Oczywiście wymagały w wielu miejscach wzmocnienia i uzu
pełnienia. Dachy, hełmy wież i całe wyposażenie wnętrza rozebrali Niemcy na 
schrony i fortyfikacje.

Po wykonaniu pomiarów i inwentaryzacji oraz wydaniu dyspozycji kilku robot
nikom, jakich proboszcz zdołał zebrać, wróciłem do Krakowa i opracowałem 
projekt odnowienia. Podstawą jego była obfita dokumentacja naukowa, jaką 
udało się zebrać w Sandomierzu i Krakowie.

Nazwa wsi Góry Wysokie i sąsiedniej Góry Niskie prawdopodobnie pochodzi 
od istniejących tu w średniowieczu kopalń żelaznych rud darniowych, które, 
podobnie jak wiele innych w południowej Polsce, wyczerpały się po jednym 
czy dwu stuleciach. Szyby kopalni w Wieliczce nazywano dawniej także sło
wem „góry".

Pierwszy, drewniany kościót w Górach Wysokich powstał w 1217 r. W 1718 r. 
zastąpiono go niewielkim murowanym, znanym z wizytacji biskupiej w 1782 r. 
Obecny wzniósł w latach 1792-1798 ks. Józef Karśnicki, eks-jezuita, dawny 
profesor seminarium w Sandomierzu, a po kasacie zakonu proboszcz w Górach. 
Styl kościoła można określić jako uproszczony barok, trzymający się ściśle form 
geometrycznych zalecanych przez Palladia i innych teoretyków architektury. 
Karśnicki projektował również kościół i plebanię w Szewnej koło Ostrowca, 
wieżę kościoła na Łysej Górze, kilka dworów, a także niektóre ołtarze w katedrze 
sandomierskiej.

Po wykonaniu projektu odnowienia kościoła musiałem zrezygnować z dalszych 
prac na tym terenie, gdyż czekały mnie ważne zadania w Krakowie i okolicy.

dr inż. Stefan Swiszczowski
Kraków
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Stefan Pągowski

Żołnierze 
dla zabytków
Najnowsza historia i literatura poświęcona martyrologu 
polskiej sztuki świadczy o żywym udziale wojska w 
ratowaniu zabytków. Wystarczy wspomnieć zawartość 
dwutomowej książki Walka o dobra kultury - Warsza
wa 1939-1945 (pod red. St. Lorentza, Warszawa 1970), 
w której pokazane są dzieje ratowania skazanych na 
zagładę bezcennych zbiorów bibliotecznych, malars
twa, grafiki, mebli itp. Relacjom z tych dramatycznych 
dziejów towarzyszą dialogi między plutonowym a po
rucznikiem (zob. rozdział Dziennik Fischornu B. T. Ur
banowicza). Gdzie indziej znajdujemy wzmianki o przy
dzielanych grupom rewindykacyjnym autach z wojsko
wej kolumny transportowej. Są to jednak zaledwie kro
ple wielkich udziałów ludzi w mundurach w sponta
nicznej akcji ratowania. Może właśnie z takiego part
nerstwa rozwinęła się współpraca wojska z cywilnymi 
przedsiębiorstwami przy odbudowie stolicy oraz in
nych miast, aż z kolei doszło do ... konkurowania z 
fachowcami w cywilu od konserwacji zabytków (zob. 
„Spotkania z zabytkami", nr 6 i 7 z 1981 r.). Oczywiście 
ani wspomniane artykuły nie wyczerpują tematu, ani 
gościnne łamy „Spotkań" nie zmieszczą pełnego ser
wisu informacyjnego z tak obszernego frontu działań, 
jakim jest cały kraj.

W okresie tuż przed i zaraz po zawieszeniu działań 
wojennych, wraz z postępującą stabilizacją struktur or
ganizacyjnych życia politycznego i społecznego na 
sukcesywnie uwalnianych spod okupacji terenach, 
wojsko stanowiło bezkonkurencyjną, największą i naj
prężniejszą organizację. Niejako automatycznie stało 
się nie tylko głównym stymulatorem ruchu budowlane 
go, ale w pewnym okresie równorzędnym partnerem 
rozpoczynających wszelkie roboty różnych firm budo
wlanych. A więc, tak jak gorąca sytuacja nakazywała, 
bez segregacji budynków na zabytkowe - niezabytko- 
we, cywilne czy wojskowe, wojsko w roli inwestora, 
innym razem wykonawcy - przyszłego użytkownika, 
przywracało pełną wartość funkcjonalną milionom me
trów sześciennych budowli. Bezpośrednim inwesto-

1. Zdjęcie-symbol: żołnierz trzyma straż przy przewróconej kolumnie Zygmun
ta (styczeń 1945 r.)
2. Ruiny Grobu Nieznanego Żołnierza w 1945 r.
3. Gmach Opery i Teatru Narodowego w 1945 r.
4 Kościół garnizonowy przy ul. Długiej w 1945 r.
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rem był Departament Służby Kwaterunkowo-Budowla- 
nej MON (1945), następnie Wydział Budownictwa Kie
rownictwa Zaopatrzenia MON, a od 1951 r. Zarząd Bu
downictwa Wojskowego. Wykonawcami planowanych 
wówczas robót były wojskowe przedsiębiorstwa budo
wlane, a obok nich wiele przedsiębiorstw prywa
tnych.
Przypomnijmy pierwsze efekty działań ludzi w mundu
rach w Warszawie, przekazane następnie władzom cy
wilnym: Teatr Narodowy, Hotel Europejski, Hotel Sa
ski, Szpital Nowowiejski, Grób Nieznanego Żołnierza, 
kościół garnizonowy przy ul. Długiej, kościół garnizo
nowy w pobliżu pl. Unii Lubelskiej oraz wiele budyn
ków biurowych, w tym dwa budynki przy zbiegu Alei 
Ujazdowskich i Alei I Armii Wojska Polskiego, użytko
wane dawniej przez GISZ (Generalny Inspektorat Sił 
Zbrojnych). Inne odbudowane przez wojsko budynki 
są przez nie użytkowane, np.: b. Pałac Lubomirskich 
przy pl. Żelaznej Bramy (Klub Garnizonowy Nr 2), bu
dynek Komendy Miasta, budynek biurowy b. Sądów 
Wojskowych przy pl. Zwycięstwa (Główny Zarząd Poli
tyczny WP), budynek biurowy w Alei I Armii WP (Od
dział Zagraniczny Sztabu Generalnego),budynek przy 
ul. Banacha (Wojskowa Akademia Polityczna), budynek 
biurowo-mieszkalny przy Alei I Armii WP (Centralna 
Biblioteka Wojskowa), budynek mieszkalny b. Wojsko
wego Funduszu Kwaterunkowego, popularny „dom 
bez kantów" przy ul. Królewskiej (róg Krakowskiego 
Przedmieścia). Znakomita większość spośród wyżej 
wymienionych obiektów - to zabytki. Dzisiaj wiemy, że 
od czasu tych prekursorskich poczynań wojska, będą
cych obecnie domeną PP Pracowni Konserwacji Za
bytków, troska wojska, jak i konkretne osiągnięcia w 
dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków zwiększyły 
się. Wojskowe czynniki kierownicze doceniając wagę 
tego problemu (szeroko pojęta ekonomia, walory wy
chowawcze), wydały wiele zaleceń i zarządzeń uspraw
niających działanie w tym zakresie wojskowym służ
bom budowlanym. Naczelni architekci WP poszcze
gólnych okręgów wojskowych, stojący na czele powo
łanych w każdym okręgu w 1963 r. Wojskowych In
spekcji Architektoniczno-Budowlanych (WIAB), są 
może jeszcze zbyt skromnymi dublerami wojewódz-

5. Centralna Biblioteka Wojskowa w Al. I Armii WP (zdjęcie współczesne)

kich konserwatorów zabytków, lecz - jak dotychczas - 
konsekwentnie w tym kierunku dążą. Ułatwia im to 
„wzorcowa” komórka przy Naczelnym Architekcie 
Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa 
Głównego Kwatermistrzostwa WP, która z kolei czer
piąc wzory z cywilnych urzędów konserwatorskich i 
adaptując je według własnych, specyficznych potrzeb, 
mówiąc krótko, wykonuje dobrą robotę. Ma swoją ewi
dencję (spis zabytków znajdujących się w użytkowaniu 
wojska), wykonuje i gromadzi karty katalogowe dla 
poszczególnych obiektów według wzoru stosowanego 
przez wojewódzkich konserwatorów, stale uzupełnia 
własną fototekę i przezrocza, gromadzi dokumentację 
naukową, wykorzystuje możliwości organizacyjne in
stytucji dla przeprowadzania akcji popularyzatorskich, 
ma już na koncie trzy wydawnictwa poświęcone zabyt
kom oraz wiele artykułów w prasie wojskowej.
Nikt nie zmusza do dania wiary temu wszystkiemu, lecz 
zapoznanie się z fragmentami niżej cytowanego doku
mentu z sierpnia 1982 r. musi przekonać najpowściąg
liwszego sceptyka, że wojsko traktuje problemy kon
serwatorskie w sposób poważny.
„Przeprowadzone w ostatnim okresie przez WIAB Sze
fostwa Sfużby Zakwaterowania i Budownictwa Głów
nego Kwatermistrzostwa WP lustracje kompleksów 
wojskowych wykazały nieprawidłowości w prowadze
niu prac remontowo-budowlanych, szczególnie w za
bytkowych zespołach koszarowych okresu rozbioro
wego. Do najczęściej spotykanych uchybień należą: 
tynkowanie charakterystycznych elewacji ceglanych, 
wymiana wysokich dachów krytych blachą lub da
chówką na płaskie stropodachy kryte papą oraz nisz
czenie (skowanie) detali architektonicznych, jak gzym
sy, pilastry, attyki itp. Omawiane zjawisko przyjęło w 
ostatnich latach skalę masową. Tego rodzaju działal
ność budzi poważne zastrzeżenia natury: konserwator
skiej (w tymi również historyczno-architektoniczej), 
techniczno-ekonomicznej oraz estetycznej.
Budownictwo koszarowe z XIX i początku XX w. repre
zentuje na ogół wysoki poziom polskiej sztuki budo
wlanej i architektonicznej, jako że zaborcy na ogół byli 
inwestorami omawianych przedsięwzięć budowlanych, 
wykonawstwo powierzając miejscowym budowniczym 
(...)
W związku z tym do prac remontowych przy tego typu 
obiektach należy podchodzić ze szczególną rozwagą. 
Uważnemu przemyśleniu powinny być poddane 
wszystkie fazy prac adaptacyjnych, modernizacyjnych 
lub remontowych, rzutujące na korekty bryły i wystroju 
architektonicznego budynków. LV szczególności sta
rannie powinna być wykonana dokumentacja technicz
na (...)
Elewacje omawianych budynków byty na ogół wyko
nywane starannie przez wysoko kwalifikowanych rze
mieślników, stosujących bardzo dobre i trwałe mate
riały, o czym najlepiej świadczy fakt, że po ponad stu
letnim okresie eksploatacji znajdują się one przeważ
nie w dobrym stanie technicznym. Odnosi się to rów
nież do poszczególnych elementów budowlanych, ta
kich jak stolarka okienna i drzwiowa, więżba dachowa, 
obróbki blacharskie, detale architektoniczne itp. Dzięki 
temu koszty eksploatacji budynku były odpowiednio 
niskie, zaś utrzymanie elewacji w stanie technicznym 
kosztowało niewiele. Tymczasem obecnie wykonane
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tynkowanie elewacji omawianych budynków spowo
dowało wiele nieprawidłowości. Tynki zewnętrzne wy
konywane na cegle licówce (najczęściej przez niewy
kwalifikowanych rzemieślników) odpadają, co powo
duje konieczność permanentnej ich naprawy i malo
wania. Wzrastają w ten sposób koszty utrzymania o- 
biektu, a personel obsługi ma dodatkowe zajęcie: pla
nowanie remontu, malowanie elewacji - co parę lat, 
szukanie wykonawcy robót, materiałów itp., a więc wy
konywanie czynności, których do czasu tynkowania 
nie wykonywało się. W rezultacie, materiałochtonne i 
kosztowne tynkowanie daje efekt negatywny zarówno 
pod względem techniczno-ekonomicznym, jak i este
tycznym. Remont takich elewacji powinien być wykony
wany poprzez uzupełnienie ubytków odpowiednio do
braną cegłą, a całość oczyszczona mechanicznie np. 
przez mycie powierzchni, szczotkowania, piaskowania 
itp., w zależności od rodzaju materiału elewacji.
Taki sposób wykonywania remontu gwarantuje znacz
nie dłuższe użytkowanie obiektu, jest tańszy, a jedno
cześnie eliminuje wyżej omówione nieprawidłowości, 
Efekty estetyczne będą tym korzystniejsze i trwalsze, 
im bardziej zachowany zostanie charakter zabytkowej 
architektury i klimat dawnej epoki - tak bardzo doce
niane w dobie powszechnej typizacji i unifikacji współ
czesnej architektury. Bowiem sąsiadowanie form sta
rych z nowymi okazało się zjawiskiem pozytywnym, 
coraz powszechniej akceptowanym zarówno przez 
specjalistów, jak i przez szerokie rzesze mieszkań
ców.
Jak widać z powyższego, waga przedstawionego zja
wiska jest ogromna, a jego szeroki zasięg nakazuje 
podjęcie wspólnego działania nie tylko organów służ
by zakwaterowania i budownictwa, ale także użytkow
ników omawianych obiektów. W związku z tym nale
ży:
1. Zaniechać powszechnego tynkowania oraz zmian 
bryły i wystroju architektonicznego omawianych bu
dynków koszarowych.
2. Modernizację i adaptację budynków koszarowych 
do nowych funkcji wykonywać na podstawie doku
mentacji technicznej zawierającej analizę stanu tech
nicznego i wartości zabytkowych tych budynków, sto
sując odpowiednio zasady sformułowane w niniejszym 
piśmie.
3. Wyżej wymienioną dokumentację techniczną uzgad
niać z odpowiednimi WIAB O W lub w odniesieniu do 
cenniejszych obiektów ujętych w ewidencji zabytków 
WIAB - z WIAB Szefostwa Służby Zakwaterowania i 
Budownictwa Głównego Kwatermistrzostwa WP".

Czterdzieści lat jest pojęciem względnym, jeśli ma się 
przyjąć je za bezwzględny miernik jakichkolwiek i 
czyichkolwiek osiągnięć w dziedzinie konserwacji bar
dzo często wielowiekowej substancji zabytkowej. Po
jęcie to nabiera pewnej wagi i barwy, gdy wiadomo, że 
tak stawiane sprawy konserwatorskie w naszym woj
sku - dla postronnych, przede wszystkim zagranicz
nych obserwatorów są wielką nowością. Niech to bę
dzie dla tych, którzy zajmują się owymi problemami, 
nie tylko satysfakcją, lecz przede wszystkim zwyczaj
nym żołnierskim dopingiem do dalszej, równie owoc
nej, potrzebnej i społecznie bardzo pożytecznej pra
cy.

Stefan Pągowskł

Alicja Kartowska-Kamzowa

Zabytki 
a ochrona 
środowiska 
człowieka

Schemat mapy przedstawiającej szczególne zagęszczenia zespołów i ooie- 
któw zabytkowych, które określają przestrzeń historyczną w Polsce (wyk. Sto
warzyszenie Konserwatorów Zabytków. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Po
znaniu na podstawie materiałów od wojewódzkich konserwatorów zabyt
ków)

i

W ostatnich latach wiele się mówi i pisze o koniecz
ności ochrony środowiska człowieka. W opracowa
niach naukowych planistów przestrzennych, projektu
jących działania w polskiej przestrzeni, stosowane są 
jednak wyłącznie pojęcia ochrony tzw. środowiska na
turalnego, to znaczy wód, powietrza i szaty roślinnej. 
Bierze się także pod uwagę tereny turystyczno-rekrea- 
cyjne - jako przestrzeń konieczną do rekreacji ludnoś
ci lub źródło ewentualnych dochodów ekonomicz
nych1. Wtedy używa się kolejnego pojęcia: przestrzeń 
kulturowa, na którą składa się jednak wiele elementów. 
A. Kukliński definiuje je w następujący sposób: „Stu
dia nad polską przestrzenią kulturową są mało zaa
wansowane. Można definiować tę przestrzeń jako 
przestrzeń twórców kultury, bądź jako przestrzeń od
biorców dóbr kultury. Można mówić o przestrzeni kul
turowej jako przestrzeni wartości i symboli. Polskie 
badania regionalne powinny poświęcić wiele uwag 
przestrzeni kulturowej...”. Krakowskie środowisko ur
banistów i architektów, uczniowie Z. Nowaka: J. Bog
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danowski i M. Łuszczewska-Bruzda oraz wielu innych 
zajmują się studiami krajobrazu i możliwościami jego 
ochrony. Wprowadzili pojęcie jednostek architekto- 
niczno-krajobrazowych i dokonali według tego syste
mu waloryzacji terenu całego kraju. W odniesieniu do 
obiektów zabytkowych za podstawę służyły materiały z 
akcji klasyfikującej zabytki (skala: 0-IV)2.

Niestety, wyniki prac środowiska krakowskiego, choć 
zgodne z ratyfikowanymi przez Polskę postanowienia
mi UNESCO3, nie są szerzej stosowane w praktyce 
projektowania przestrzennego. W tej sytuacji pilną po
trzebą jest uzmysłowienie opinii publicznej, a także 
osobom podejmującym decyzje w zakresie planowa
nia społeczno-gospodarczego i przestrzennego, że is
totnym elementem środowiska człowieka jest również 
przestrzeń historyczna (którą nazwać można także kra
jobrazem historycznym).

Krajobraz naturalny znacznych przestrzeni kontynentu 
europejskiego jest podobny. Podobnie też przebiegały 
procesy osadnicze i wykorzystywanie jego bogactw 
naturalnych przez ludność osiadłą. O niepowtarzalnoś
ci przestrzeni utożsamianej z pojęciem „ziemi ojczys
tej” zadecydował proces dziejowy w najszerszym za
kresie. Stosunki społeczne wraz z np. nieodzowną po
trzebą reprezentacji warstw posiadających i rządzą
cych układały się w różnych państwach rozmaicie. W 
naszej tysiącletniej historii miały także swoje specy
ficzne cechy, często różne w mikroskali. Znalazło to 
wyraz w rodzajach i zagęszczeniu osad typu miejskie
go i miast właściwych, w charakterze ich zabudowy, w 
typie i zagęszczeniu osadnictwa wiejskiego, w rodza
jach rezydencji właścicieli ziemskich, później w bu
downictwie pałacowym w miastach, osiedlach robotni
czych, itd. Potrzeby duchowe w całej ich zmienności 
zaowocowały na naszym terytorium świątyniami róż
nych wyznań, miejscami kultu, które obejmowały nie
raz rozległe tereny, cmentarzami, kapliczkami przy
drożnymi, pomnikami wznoszonymi w miastach i na 
terenach otwartych.

Nawarstwienie, skala, rodzaje tych budowli czy rzeźb 
wynikały z dziejów narodu, a także z dziejów naszego 
niegdyś wielonarodowego państwa, w którym żyli wy
znawcy nie tylko religii katolickiej, ale również prote
stanci, unici, prawosławni, wreszcie wtórne użytkowa
nie budowli przez różne grupy - są świadectwem pro
cesu dziejowego. Sytuacje polityczne znalazły odbicie 
w budowie grodów, zamków, fortafikacji miejskich, a 
także - co najmniej od XIX w. - w świadomym kształ
towaniu przestrzeni o określonej wymowie ideowej z 
wykorzystaniem tzw. stylów historycznych. Wszyscy 
trzej zaborcy zostawili na naszej ziemi ślady tego typu 
działalności. Polacy odpowiadali m.in. dwudziestolet
nią walką o uratowanie Wawelu, odbudową starych 
miast po drugiej wojnie światowej czy odbudową Zam
ku Królewskiego w Warszawie.

Istotne dla naszych rozważań jest uznanie, że wszyst
kie warstwy społeczne w różnych etapach naszej his
torii pozostawiły trwałe ślady swojej działalności. Doty
czy to mniej lub bardziej bogatych fundacji kulto
wych lub reprezentacyjnych i budownictwa użytkowe
go czy miejsc wiecznego spoczynku. Tego typu zapisy 

dziejowe są materialnymi wyznacznikami przestrzeni 
historycznej i warunkują jej niepowtarzalność.

Tożsamość narodowa musi zostać zachowana nie tyl
ko przez język, literaturę i dokumenty przeszłości gro
madzone w archiwach. Warunkiem jej zachowania jest 
także ochrona przestrzeni - niepowtarzalnego zapisu 
dziejowego, świadectwa nie tylko działalności gospo
darczej, ale i potrzeb duchowych, a także zmagań poli
tycznych wszystkich grup ludności.

Wartościowanie przestrzeni historycznej odnieść trze
ba do dziejów społecznych, jest ona nieodtwarzalnym 
dokumentem przeszłości, oddziaływującym na współ
czesne społeczeństwo niemal niezauważalnie. Jest 
dokumentem żywym, który podlega ewolucji, ale nie 
może być unicestwiany przez gospodarkę człowieka. 
Ukazywanie jedynie związków architektury z krajobra
zem i wskazywanie walorów estetycznych czy rekrea
cyjnych tego typu przestrzeni jest ujęciem zbyt jedno
stronnym. Przestrzeń historyczna w całym swym bo
gactwie i różnorodności warunkuje byt społeczny utoż
samiany z przeszłością i wprowadzający w przyszłość 
niemal niezauważalne wartości indywidualne narodu. 
Co więcej, poświadczone obiektami ze wszystkich 
epok tereny osadnictwa polskiego są dowodami czę
sto nieprzerwanego trwania naszego narodu na okreś
lonych ziemiach. Ochrona tych regionów ma więc tak
że walor polityczny. Dotyczy to m.in. historycznej Wiel
kopolski, której centralna część, najbogatsza w świa
dectwa przeszło tysiącletniego osadnictwa i działal
ności polskiej, przeznaczona została na kopalnię od
krywkową węgla brunatnego. Pomimo negatywnej 
ekspertyzy Oddziału Poznańskiego PAN, uchwał rad 
narodowych w Poznaniu i Lesznie, starań w Sejmie 
PRL o zaniechanie tego projektu - decyzja do tej pory 
nie została odwołana. Widmo katastrofy ekologicznej 
najbogatszych w produkcję rolną terenów Polski pozo- 
staje nadal. Pozostała także możliwość zniszczenia 
dowodów polskiego nieprzerwanego trwania przez 
ponad dziesięć wieków na Zachodzie. Jest to jedyny 
taki teren między Bałtykiem a Sudetami.

Dlatego uważam, że należy pilnie, wszystkimi dostęp
nymi środkami dążyć do włączenia ochrony zabytków, 
a szerzej - przestrzeni historycznej, do zagadnień och
rony środowiska naturalnego. Mapa zagrożeń tego 
środowiska winna zostać wzbogacona obiektami za
bytkowymi i ich zespołami. Podobnie jak zaznacza się 
w planowaniu przestrzennym strefy rekreacji i wypo
czynku, winno się brać pod uwagę strefy przestrzeni 
historycznej. Nie jest to wartość tożsama i odmienne 
są jej współczesne funkcje społeczne.

Alicja Karłowska-Kamzowa

Przypisy
1. A. Kukliński (red.), Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Pol
ski. Wstępne wyniki badań. „Biuletyn KPZK-PAN”, z. 123. Warszawa 
1983; A. Kukliński (red.), Gospodarka przestrzenna Polski. Diagnoza, 
Rekonstrukcja! Prognoza, „Biuletyn KPZK-PAN”, z. 125, Warszawa 
1984.
2. J. Bogdanowski, Kompozycja i planowanie w architekturze krajo
brazu. Wrocław 1976; Z. Nowak, J. Bogdanowski, M. Luszczewska- 
Bruzda, Architektura krajobrazu, Warszawa 1979.
3. W. Sieroszewski, Ochrona prawna dóbr kultury na forum między
narodowym w świetle legislacji UNESCO, Warszawa 1974, s. 124- 
151.
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nasz felieton

Quae nocent - 
docent
Wiele było wzlotów i wiele upadków w ciągu minio
nych czterdziestu lat w naszym kraju. Wiele wspa
niałych, twórczych inicjatyw i realizacji, których e- 
fekty widzimy, ale też wiele bezmyślności, głupoty i 
zła, których skutki znosimy jeszcze dzisiaj. Dotyczy 
to także tej obszernej dziedziny, jaką jest ochrona 
kultury, jej dóbr i tradycji.
W kulturze chyba najłatwiej szermować sloganami i 
obietnicami bez pokrycia. W wypadku jednak zabyt
ków, które są wymierne także ekonomicznie, sprawa 
nabiera innych odcieni. Dzięki otwartemu informo
waniu o złu, które rodziło się i narastało w minio
nych latach, ale pojawia się też teraz, na naszych 
oczach, przesyłamy sygnały ostrzegawcze przysz
łym pokoleniom, bowiem „quae nocent - docent” 

(„co szkodzi - uczy”), czyli uczymy się przez do
świadczenie.
A więc właśnie. Obchody czterdziestolecia PRL 
trwają. Mniej lub bardziej uroczyste spotkania, kon
ferencje, imprezy. Wszystko to jednak stanowi tylko 
tak zwaną oprawę. W środku zaś, pomiędzy ozdob
nymi okładkami toczy się normalne życie. Z okazji 
tych „okładek” spróbujmy więc rzucić społeczeńs
twu hasło, apel, ideę ratowania zabytków, które są 
przecież materialnym dobrem należącym do narodu. 
Od lat czterdziestu - i znacznie, znacznie dłużej - 
naród ten nie ma zamiaru zrezygnować ze swojego 
oblicza, którego podstawowymi elementami jest tra
dycja narodowa i narodowe zabytki. Gdyby tak każ
de województwo czy gmina wybrały - w ramach ob

chodów tego samego czterdziestolecia - jakiś jeden 
jedyny zniszczony obiekt zabytkowy do wykonania 
przy nim podstawowych zabezpieczeń, byłby to 
czyn godny największego jubileuszu.
Działający w Warszawie przy Zarządzie Głównym 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy Zespół Opieku
nów Zabytków w pierwszych miesiącach ubiegłego 
roku prowadził akcję na rzecz ratowania zabytków 
Warszawy. Na murach najbardziej niszczejących ka
mienic pojawiły się pisane ręcznie, dramatyczne w 
swej wymowie plakaty: „Błagam o remont!”, „Umie
ram!”, „Zabytki Warszawy giną!” Pojawiały się i... 
zaraz znikały, zdzierane przez nieznane (?) ręce. Kil
kanaście osób chętnych do pomocy przy ratowaniu 
starej Warszawy zgłosiło jednak swój akces do 
TPW. Coraz liczniejsze są petycje mieszkańców za
bytkowych kamienic składane władzom dzielnic lub 
do przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej. Jest 
więc autentyczna społeczna inicjatywa, ale tej spo
łecznej chęci działania trzeba nadać odpowiedni 
kierunek i okazać pomoc. Tymczasem ze strony tzw. 
decydentów padają odpowiedzi różne, głównie wy
mijające. Dowiadujemy się więc, że: problem jest 

znacznie szerszy”, „w najbliższym czasie zamierza
my ukierunkować" oraz, że „wyższe założenia pro
gramowe, a także dalszy rozwój różnych form dzia
łalności powoduje docenienie wagi systemu po
wszechnego uczestnictwa”] tym podobnych urzęd
niczych nonsensów. I tak, niestety, dzieje się nie tyl
ko w stolicy, co oczywiście projekt hasła o społecz
ne ratowanie zabytków w okresie obchodów czter
dziestolecia stawia w sytuacji... no, powiedzmy - 
niejednoznacznej.
Dni, miesiące, lata mijają bardzo szybko. Rzeczy, z 
którymi stykamy się na co dzień - stają się coraz 
starsze, z czego zresztą nie zawsze zdajemy sobie 
sprawę. Żyją jeszcze ludzie, którzy w tamtych, pier

wszych latach powojennych budowali warszawski 
MDM, a obecnie pl. Konstytucji jest już zabytkiem! 
Takie jest właśnie przemijanie czasu, rządzące się 
prawem najbardziej ze wszystkich bezwzględnym i 
najbardziej konsekwentnym. Przemijanie czasu, któ
re - czy tego chcemy, czy też nie - „tworzy”, „pozo
stawia” nam zabytki.

Felietonista
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to też są zabytki
spełnienia w miastach. Każde działa
nie gospodarcze, w rodzaju zmiany 
nawierzchni, wyburzenia obiektów 
związanych z komunikacją, zmiany w 
tak zwanej małej architekturze, wyci
nania pojedynczych drzew czy ich 
grup, podnoszenia poziomu jezdni czy 
jej obniżania (na pewnych odcinkach) 
- pozostawia blizny na żywym orga
nizmie miejskim. Część z nich z cza
sem staje się niezauważalna, ale wie
le, a obecnie nazbyt wiele, pozostawia 
trwały, szpecący ślad. Do przyczyn 
tych niekorzystnych zmian między in
nymi zalicza się: powszechne trakto
wanie ulicy jako „maszyny do przeno
szenia ruchu samochodowego”, a 
więc monofunkcyjnie, dostrzegając w 
niej jedynie funkcję komunikacyjną, 
daleko idąca specjalizacja zawodowa

Franciszek Klein, pisząc w 1913 r. o 
śródmieściu Krakowa i jego średnio

wiecznych ulicach, stwierdził: „pozo
staną one zawsze niedościgłym przy
kładem praktyczności i piękna, o któ
rym znacznie mniej wtedy mówiono, 
lecz daleko silniej je odczuwano i 
stwarzano". Dzisiaj sytuację mamy 
odwrotną. W zasadzie dużo mówi się 
o ulicach, ich budowie, modernizacji, 

przebudowie, dostosowaniu do po
trzeb ruchu, jednak coraz mniej „od
czuwa się" nowe ulice, a piękno ro
zważa się w wypadkach wyjątkowych. 

Dlatego nikogo nie dziwi fakt, że od 
wielu lat stale obniża się wartość este

tyczna i emocjonalna ulic wielu miast. 
Przestał nawet denerwować brak tych 

wartości w nowych osiedlach. Uza
sadniony natomiast niepokój budzą 
jednak wszelkiego rodzaju zmiany 
oraz działalność gospodarcza na uli
cach zabytkowych centrów miast. 
Działalność, która często jest dosyć 
pochopna i świadczy o niedocenianiu 
przez zarządców, wykonawców i służ

by drogowe historyczno-estetycznej 
wartości ulic i funkcji, jaką mają do

1. Przykład • nawierzchni z kamieni rzecznych 
(Myślenice)
2. Nawierzchnia brukowa z zachowanym ście
kiem (Kielce)
3. Przykład nawierzchni z kamieni płytowych i 
nie obrobionych (Przemyśl)
4. Przykład połączenia klinkieru z płytami ka
miennymi (Lublin)
5. Połączenie nawierzchni kamiennej z ceglaną 
ścianą (Poznań)
6. Połączenie kamiennej nawierzchni z kamienną 
zabudową (Poznań)
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architektów i drogowców (tym pier
wszym brakuje wiedzy o technologii 
ruchu drogowego, a tym drugim o za
sadach kompozycji urbanistyczno-ar
chitektonicznej), wreszcie stopniowo 
zanikające zainteresowanie społeczne 
problemami ulic (zwłaszcza w sferze 

estetycznej i emocjonalnej), co wyra
żono trafnie w początkach XX w. pi- 
sząc: „ludziom praca nad ulicami nie 
imponuje a choć patrzą na nie to ich 
właściwie nie widzą i nie rozumieją". 
Z tym większą siłą należy chronić to 
piękno, które pozostało w ulicach sta

rych miast, tę subtelną atmosferę, któ
ra wynika z ich charakteru publiczne
go. Należy uświadamiać zarządcom i 
wykonawcom, że w wypadku ulic mają 

do czynienia z dziełami sztuki tworzo
nymi wspólnie przez architektów i bu
downiczych.
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Ulice traktowane były dawniej jako 
najważniejsza część miasta, stanowiły 
wykładnik jego wartości estetycznej, 
były charakterystycznym dokumen
tem historii rozwoju. Porównywano je 
- zgodnie z popularną w teorii urbani
styki ideą antropomorfizmu - do żył w 
ciele człowieka, a nawet do jego ukła
du nerwowego. Traktowane były jako 
najtrwalsze elementy miasta „jakby 
spiżowym rylcem wyryte w jego obra
zie". Pieczołowicie chroniono ich pu
bliczny charakter, nadający miastu 

niepowtarzalny koloryt. Już bowiem 
L.B. Alberti w XVI w., a przed nim Wi- 
truwiusz w I w. p.n.e. uważali, że „za
sadniczym urządzeniem o charakterze 
publicznym (w mieście) jest ulica, jako 
że zakłada się ją zarówno dla mie
szkańców i dla wygody przybyszów". 
Znaczącą rolę ulic podkreślali również 

inni czołowi architekci i urbaniści, np. 

Filaretę, Palladio, Scamozzi czy Leo
nardo da Vinci.

Ulice działały inspirująco na poetów, 
malarzy, a od połowy XIX w. szczegól
nie na fotografów. Już w średniowie
czu próbowano oddać w miniaturach 
pejzaż miejski, przedstawiając ulicę 

lub jej fragment. Pisano o ulicach wier
sze, tworzyli urzeczeni ich pięknem i 
jakąś magiczną siłą malarze, np. Ca

naletto, Bruegel, Pissarro, Vlaminck, 
Utrillo. Ten ostatni nazywany był „ma
larzem miasta”, a jego biograf pisał: 
„lubił on bruki ulic, knajpki, pralnie... z 
ulic Caulaincourt, Ordener i des Ab
besses, z placu de Tertre i z ulicy des 

Saules czynił piękne poematy a przy 
pomocy barwy piękne płótna". W la
tach sześćdziesiątych XIX w. rolę „ar
tystów miejskiego pejzażu" przejęli fo
tografowie. W zasadzie żaden wybitny 
fotograf nie oparł się pokusie wykona
nia dzieła przedstawiającego pejzaż 

miejski, którego symbolem była ulica. 

W każdym z albumów Karola Beyera, 
w pracach Marcina Olszyńskiego, ro
dziny Kriegerów, Józefa Czechowicza, 
a później Bułhaka przewijają się zdję
cia ulic Warszawy, Krakowa, Wilna i 
innyęh miast. Pojawiają się widokówki, 
na których dominującym motywem są 
ulice, place, czarujące zaułki miejskie. 
Powielane w tysiącach egzemplarzy 
stają się źródłem informacji o pięknie i 
charakterze miast. Ulice, ich wygląd i 
atmosfera, opisywane są po wielekroć 
w dziennikach podróży znanych publi
cystów i pisarzy. Zwiedzanie ich daje 
satysfakcję wszystkim podróżującym,

7
8

a one same zapadają na długo w ich 

pamięci.
Wiek XIX przyniósł bardzo wiele zmian 
we wszystkich dziedzinach życia. Na
stąpił przede wszystkim wzrost lud
ności w miastach, szybkie powiększa
nie się terenów miejskich, wzrost ru
chu ulicznego, zwiększyła się szyb
kość jazdy, pojawiły się nowe potrze
by mieszkańców miast i konieczność 

ich zaspokojenia. Warunki życia zmie
niły się tak dalece, że jak pisano żarto
bliwie „byle łyczek, odnajmujący lokal 
w kamienicy czynszowej, mieszka cie
plej, wygodniej, weselej niż Ludwik 
XIV w swoim Wersalu, mając za pro
giem wygodne chodniki, tramwaje, 
sklepy". Rozpoczęła się era inżynierii, 

a wraz z nią prace miejskie prowadzo
ne na wielką skalę, zmieniające rady-

7. Przykład zamknięcia ulicy przez zastosowanie 
krzywizny (Kraków, ul. Kanonicza)
8. Przykład frontalnego zamknięcia ulicy (Toruń, 
ul. Różana)
9. Przykład przesunięcia osi kolejnych ulic (To
ruń, ul. Rabiańska)
10. Kompozycja ściany przyulicznej (Kraków, ul. 
Grodzka)

(zdjęcia: J. Duda)
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kalnie wygląd ulic, osiedli i miast. Wy
woływało to już wtedy ostre polemiki 
pomiędzy teoretykami „nowej sztuki” 

a tradycjonalistami. Przedmiotem spo
ru były również ulice. Obrońcy wspa
niałych dawnych rozwiązań dawali 

przykłady: „Przyglądnijmy się starym 
ulicom. Tam każda ulica ma inny wy

gląd, ma swoje charakterystyczne ce
chy, które powstały z konieczności i 
organicznie jak każde żyjące stworze
nie - a oprócz tego, mają i ten czar, że 
dużo w nich jest humoru, przypadku. 
Ulice nowe natomiast powstają z sza

blonu. Nieszczęsne ulice, których mat

ka zwie się rajszyna, a ojciec trójkąt". 

Argumentów do prostowania ulic lub 
ich trasowania w linii prostej dostar
czało między innymi dzieło Witruwiu- 
sza, który uważał najkrótsze połącze
nie dwu punktów za najlepsze rozwią
zanie. Uważano więc, że tylko linia 

prosta gwarantuje najlepsze rozwiąza
nie komunikacyjne, powołując się 
również na zmiany sieci ulic w Rzymie 
za czasów papieża Sykstusa V czy w 
Paryżu za Napoleona III. Wyjaśniano 
wybór linii prostej dla ulic: „Człowiek 
chodzi po linii prostej, bo ma wytyczo

ny cel i wie dokąd idzie, zdecydował 
się dotrzeć do jakiegoś określonego 

miejsca i prosto do niego zmierza. 

Juczny osioł kluczy, duma chwilę na 
swój postrzelony, roztargniony spo
sób i idzie dalej zygzakami". Dlatego 

ulica, projektowana przez inżynierów, 
a więc fachowców, którzy wiedzą jak 
budować, ogrzewać, przewietrzać, 

„mająca gzyms rysujący się na tle nie
ba, byłaby najważniejszym krokiem w 
stronę szlachetnej architektury". Prze
ciwko takiemu podejściu do zagad
nienia wysuwano ostrzeżenia: „Przyję

ło się niestety... (w ostatnich dziesiąt
kach lat), że projektowaniem nowych 
ulic zajmują się geometrzy i inżyniero

wie... Poznać to na każdym kroku... 

Wszystkie są tej samej szerokości, 
wszystkie proste jak od sznurka, 
wszystkie równe jak od hebla, wszyst

kie krzyżują się pod kątem prostym.

Wszystkie są podobne do siebie, jed
na wygląda jak druga, różnią się tylko 
napisy". Była to prawda. Dostosowy

wanie ulic do wzrastającego ruchu z 
początkiem XX w. prowadziło do ich 
niwelowania, prostowania i rozszerza
nia. Nastała epoka, jak pisano, tzw. a- 
lignements, czyli nowych linii regula
cyjnych, dla których poświęcono wiele 
zabytków, epoka burzenia całych par-

37



tii domów i części miast dla prowa
dzenia avenues, łączących najkrótszą 

linią jeden koniec miasta z drugim.

Nie brakowało też głosów, które pro

ponowały nowy kształt miast, aby 
piękno szło w parze z funkcjonalnoś

cią. Zalecano np. żeby na sieć komu
nikacyjną zawierającą ulice proste, 
niezbyt długie, składały się na prze
mian ulice fekko wygięte lub łamane, 
różniące się co do szerokości, prze

kroju i przyozdobienia. Niektórzy inży

nierowie proponowali takie rozwiąza
nia, w których ulice służyłyby ruchowi, 
doprowadzały do budynków powie
trze, światło, słońce, prowadziłyby na 
swym obszarze przewody służące do 
zaspokojenia rozmaitych potrzeb lud
ności. Ale nie tylko te cele miały być 

brane pod uwagę. Ulicy przypisywano

- dawnym zwyczajem - wielką rolę 
społeczną i kulturową. Pisano: „ulica 
bowiem w naszych czasach, od XIX 
wieku począwszy, zastępuje coraz 
więcej ludności zduszonej w ciasnych 
mieszkaniach, wolną przestrzeń. Ulica 
uzupełnia mieszkanie, jest miejscem 
przechadzek i towarzyskich spotkań".

Nie udało się jednak realizować takich 
zasad, gdyż stale wzrastająca liczba 
samochodów wywołała w miastach 
niebywałe problemy komunikacyjne.

Warunki zmusiły zatem do zwrócenia 
uwagi wyłącznie na sprawy dostoso
wania sieci ulic do potrzeb ruchu sa
mochodowego. Inne zadania ulic zo
stały odsunięte w cień i to na bardzo 
długo. Wystarczy bowiem zapoznać 
się z materiałami międzynarodowych 
kongresów drogowych, organizowa

nych od 1908 r. Dopiero w roku 1967, 
a w zasadzie 1971, to najwyższe świa
towe forum specjalistów od spraw ko
munikacji i dróg powróciło do zapom

nianych spraw, zalecając:

- uwzględnianie przy budowie dróg 

miejskich pejzażu miejskiego i ko
nieczności ochrony pomników histo

rycznych ;

- zmianę w podejściu do zaspokoje
nia potrzeb komunikacyjnych miast 
zabytkowych, wykazując brak możli
wości i celowości ekonomicznej bu
dowy dróg o zbyt wysokich parame

trach:

- współpracę z wysoko wykwalifiko

wanymi urbanistami przy projektowa
niu dróg miejskich;
- ochronę środowiska przed szkodli

wym oddziaływaniem ruchu samocho
dowego.

Istotne dla dróg miejskich zmiany po
twierdzono i dodatkowo wzmocniono 
na XVI Kongresie Drogowym w 1979 
r., na którym padło sformułowanie, że 
na obszarach zurbanizowanych układ 
dróg dla pojazdów samochodowych 
musi być uważany za jeden z ele
mentów systemu transportowego, co 

oznacza, że piesi, rowerzyści, trans
port publiczny muszą być brane pod 
uwagę w planowaniu urządzeń komu
nikacyjnych. Po latach powrócono do 
poszanowania wszystkich użytkowni
ków dróg publicznych na równych 
prawach. Powrócono również do 

właściwego stosunku do pozakomu- 
nikacyjnych funkcji ulic. Wyrazem tego 
są obowiązujące wytyczne do projek
towania ulic, wydane przez b. Minister
stwo Administracji Gospodarki Tere
nowej i Ochrony Środowiska w 1980 r. 

Wyrażono w nich zasady, według któ
rych ulice mają właściwie kształtować 

przestrzenne zagospodarowanie ob
szaru zurbanizowanego, tworzyć osie 
organizujące przestrzeń w sensie ar
chitektury krajobrazu oraz tworzyć 
więzi społeczności miejskiej w sensie 

socjologicznym i psychologicznym. 
Wymienione zalecenia mogą istotnie 
zmienić proces projektowania, rozsze

rzając nie tylko krąg specjalizacji u- 
czestników procesu, ale także nadając 
temu procesowi rangę działania twór

czego.

Szczególne znaczenie dla miast za
bytkowych ma stwierdzenie, że istnie
je „zabytkowość komunikacyjna”, któ
ra jest integralną częścią „zabytko- 
wości ogólnej”. Wyrażenie „zabytko- 
wości komunikacyjnej” poprzez funk

cję, strukturę i formę pozwala zacho
wać wszelkie wartości ulicy i sieci ulic 
w mieście, starając się jednak pogo
dzić tradycję z wymogami współczes
nego życia. Przyjęcie takiego założe
nia zabezpiecza najistotniejsze war

tości ulic przed zniszczeniem, niepo
żądanymi zmianami charakteru i wy
glądu. Z zabytkowej formy wynikają 
bowiem zasady dotyczące rodzaju na
wierzchni, jej barwy i detalu budowla

nego, ż zabytkowej struktury - wszel
kie prawidła dotyczące przekroju po
przecznego ulic, konstrukcji nawierz

chni, przebiegu linii komunikacyjnych, 
a z zabytkowej funkcji - sposób użyt
kowania ulicy oraz określone zasady 
ruchu dla użytkowników.

W praktyce gospodarczej jednak 
samo przyjęcie założenia, mającego 
olbrzymią wartość dla naukowych ro
zważań nad problemem, nie rozwiązu

je sprawy. Nie uchroni bowiem kilku
set zabytkowych zespołów urbani
stycznych znajdujących się w ponad 
500 miastach w kraju przed nie prze
myślaną działalnością, wynikającą 
często z potrzeby „unowocześniania” 

ulic. Wielką wartość mają badania w 
zakresie problemów komunikacyjnych 
miast o charakterze zabytkowym pro
wadzone w Politechnice Krakowskiej, 
ale myślę, że warto mocniej włączyć w 
tę sprawę środowisko drogowców 
miejskich, od których w dużej mierze 
zależy powodzenie ochrony wartości 

historycznej i estetycznej ulic. Dro
gowcy nie są obojętni, czego wyrazem 
było jednomyślne przyjęcie uchwały 
na IV Zjeżdzie Drogowców Miejskich 

(Kielce, wrzesień 1983), obligującej 
administrację drogową wszystkich 
szczebli o podjęcie wysiłków dla za
chowania zabytków techniki drogo
wej, we współdziałaniu z miejskimi 
konserwatorami zabytków. Środowi

sko drogowców przygotowuje się do 
współpracy ze wszystkimi, którzy sta

rają się zachować czar i urok starych 
uliczek, wiedząc, że mogą one być - 
cytując Alvina Tofflera - miejscami, 
gdzie ludzie zagrożeni Szokiem 
przyszłościowym będą mogli chronić 

się na całe tygodnie, miesiące, a na
wet lata, uciekając przed naporem 
ciągle nowych bodźców.

Jerzy Duda 
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Budowle mostowe należą do wyjątko
wych osiągnięć umysłu i rąk ludzkich, 
świadcząc o zwycięstwie człowieka 
nad przyrodą. Od niepamiętnych cza
sów znajdowały się one w centrum ży

cia społecznego; ich planowanie i bu
dowa śledzone były z napięciem, tro
ską i podziwem, ich ukończenie feto
wano z radością i dumą. W przeszłoś
ci o mosty walczono, opiewano je i 
zawsze były przedmiotem szczególnej 
troski. Pierwszy stały most przez Wisłę 
w Warszawie znalazł swe odbicie w 

poezji tak wielkiego mistrza, jakim był 
Jan Kochanowski (fraszka Na most). 
Utwory późniejsze, zwłaszcza powo
jenne, w formie wierszy czy piosenek 
nawet trudno zliczyć. Nie tylko małe 
formy poetyckie, lecz i duże dzieła lite
rackie, filmowe, muzyczne najwybit
niejszych twórców związane byty z bu
dową lub historią mostów. Wystarczy 
wspomnieć w tym miejscu takie dzie
ła, jak: Most na rzece Kwai czy Most 
na Drinie.
Już w okresie średniowiecza rozgłos 

spowodowany wybudowaniem mostu 
stanowił wydarzenie polityczne pier
wszej wielkości. Wielu budowlom na

dawano imiona władców lub bohate
rów narodowych, np. Most Karola w 
Pradze, Aleksandra III w Paryżu, Elż
biety w Budapeszcie, ks. Józefa Po
niatowskiego w Warszawie czy współ
cześnie: Most Salazara w Lizbonie lub 
Grota-Roweckiego w Warszawie. Od
budowa polskich mostów po znisz

czeniach wojennych była symbolem 
jedności narodu odradzającej się Oj

czyzny. Oddawanie do użytku obie
któw odbudowanych czy nowych od
bywało się zawsze w sposób bardzo 
spektakularny, w atmosferze narodo
wego święta. Do dzisiaj utrzymał się 

zwyczaj łączenia terminu przekazania 
budowli mostowych do eksploatacji z 
datami świąt państwowych.

Inwestorem mostów była w Europie 
do XIII w. władza kościelna. Mosty na
leżały do „godnych czci i świętych 
miejsc”, których konserwację i utrzy
manie władza wykonawcza przyjmo
wała pod przysięgą. Dzieło budowy 
mostu wieńczone było często wybu
dowaniem kaplicy przy wjeżdzie na 
most lub nawet na samym moście. Na 
niektórych mostach osiedlali się pu
stelnicy, otrzymujący pożywienie z rąk 
przechodniów. Większość kaplic mo
stowych i chat pustelników została w 
XIX w. usunięta, ponieważ przestano 

już pojmować ich sens, a z drugiej' 

strony utrudniały ruch drogowy.
Do dziś zachowało się wiele mosto
wych posągów i rzeźb przedstawiają
cych bohaterów świeckich, postacie 

świętych oraz liczne symbole i alego
rie. Mosty w przeszłości były bowiem 
świadomie widziane jako jedność 

konstrukcji i-otoczenia oraz kształto
wane z niepojętym wprost wyczuciem 
skali, proporcji, rytmu i faktury. Musia- 
ły one przede wszystkim spełniać 
swój cel, ale ponadto były i są do dziś 

najbardziej reprezentatywnymi i ek
sponowanymi konstrukcjami budo
wlanymi swego czasu.
Słowo „most” przywodzi na myśl nie 

tylko masywną konstrukcję, po której 

przechodzili ludzie i przejeżdżały po
jazdy konne, a obecnie ciężki ruch sa
mochodowy czy kolejowy. Od wieków 
miało ono szczególne znaczenie, czę
stokroć przyjmując rolę symbolu, ha
sła, synonimu porozumienia i jednoś

ci. Na całym świecie posługiwano się 
słowem „most” w nazwach ważnych 
stowarzyszeń, zakonów czy nawet 
grup artystycznych.
Dzieła wielu budowniczych i archite
któw są dowodem, że budowa mo
stów jest sztuką, że dobrze zaprojek
towany, harmonizujący z otoczeniem 
most może być pełnowartościowym 

dziełem sztuki i jako takie powinno 
być traktowane z należytym szacun
kiem, a przede wszystkim chronione 
przed zniszczeniem. Zresztą z czasów 
starożytnych zachowały się mosty, 
które teraz należą do najbardziej wy
mownych dokumentów kultury ludz

kości.
Sztuka konstruowania mostów cieszy
ła się zawsze dużym poważaniem. 
Prawdopodobnie szacunek dla bu
downiczych mostów pochodzi jeszcze 
z czasów prahistorycznych, kiedy je
dynym połączeniem osady na palach 
ze stałym lądem był most, wybudowa

ny przez ludzi obdarzonych najwięk
szym zaufaniem, najczęściej przywód

ców, należących do grona najbardziej 
światłych.
Tymczasem w Polsce stoimy przed 
poważnym problemem ochrony sta
rych, zabytkowych mostów, których 
stan techniczny pozostawia wiele do 
życzenia. Zresztą przez stan mostu za
bytkowego rozumie się nie tylko jego 
przydatność do eksploatacji w sensie 

technicznym, użytkowym, lecz również 
jego walory estetyczne, stan elemen
tów świadczących o przeszłości histo

rycznej oraz powiązanie obiektu z oto
czeniem.
W najlepszym stanie znajdują się w 
Polsce obiekty będące częścią zabu

dowań pałacowych czy zamkowych 
oraz obiekty na terenach parkowych. 
Są one najczęściej eksploatowane 
jako kładki dla pieszych, sprawiają 
przy utrzymaniu i konserwowaniu 
mniej kłopotów niż mosty drogowe 
lub kolejowe. Poddawane są także za

biegom renowacyjnym i konserwator
skim jednocześnie z remontami zam
ków i pałaców. Przykładem takiego, w 
miarę dobrze utrzymanego obiektu 
jest kładka nad fosą pałacu w Krasi
czynie.
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Niestety, częstokroć jedyną metodą 
zachowania zabytkowego charakteru 
otoczenia jest całkowita rekonstrukcja 

obiektu mostowego. Znaczna ich licz
ba znajduje się bowiem na obszarach 
starych miast czy też w ich historycz
nych, najstarszych dzielnicach. Służą 
tam głównie jako kładki dla pieszych i 
znajdują się w dużo lepszych warun
kach eksploatacyjnych, ponieważ z 
dzielnic staromiejskich dawno już u- 
sunięto ruch kołowy. Jednak środowi

sko miejskie charakteryzuje się znacz
ną agresywnością, między innymi dla
tego, że do walki z gołoledzią stosuje 
się sól. Tak więc zanieczyszczona 
chemicznie atmosfera środowiska 
miejskiego oraz solenie pomostów 
działają na nie destrukcyjnie i zmusza

ją służby miejskie do wzmożonego 
wysiłku przy ich utrzymaniu. Trzeba tu 
także dodać powodzie, które powodu
ją nadwerężanie konstrukcji mostu lub 

jego zniszczenie.

Najstarszy w Polsce most gotycki w 
Kłodzku, służący obecnie jako kładka 
dla pieszych, zachował się w wyjątko

wo dobrym stanie. Koncepcja tego o- 
biektu została prawdopodobnie opar
ta na założeniach Mostu Karola w Pra
dze. Anonimowy budowniczy, zainspi
rowany i zachwycony urodą mostu 
praskiego, zaproponował konstrukcję 
łukową, czteroprzęsłową o łącznej 
długości ponad 50 m. Ten oryginalny

3

1. Ktadka nad fosą przy 
pałacu w Krasiczynie
2. Most gotycki w 
Kłodzku
3. Most w Wilkowicach
4. Most Oławski we 
Wrocławiu
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5. Most Pomorski we 
Wrocławiu
6. Most Młyński we 
Wrocławiu
7. 8. Wiadukt im. St. 
Markiewicza w Warsza
wie: widok od strony 
północnej (7) i secesyj
na rzeźba Syreny nad fi
larem (8)

obiekt, wybudowany w XIV w. z pia
skowca, ulegał przeobrażeniom, był 
przyozdabiany coraz to nowymi posą
gami i figurami. Jeden z filarów otrzy

mał piękną nadbudowę przeznaczoną 
na kapliczkę mostową. Ceglana nad
budowa filarów wraz z balustradą zo
stała wykonana w okresie baroku. 

Jednocześnie ozdobiono most figura
mi: Piety w 1655 r., św. Franciszka 
Ksawerego w 1714 r„ Grupy Korona
cyjnej w 1724 r., Grupy Ukrzyżowania 
w 1754 r., figurą św. Wacława oraz fi
gurą św. Jana Nepomucena w pier
wszej połowie XVIII w. Te wspaniałe 
rzeźby wymagają dużego wysiłku róż

nych służb dla ich utrzymania. Powin
ny być też przedmiotem ciągłej troski 
tamtejszych konserwatorów. Ostatnio 

most był remontowany w latach 1968- 
1972, jednak w dalszym ciągu znajdu
je się w niezadowalającym stanie 
technicznym, na co niewątpliwie ma 
wpływ zlokalizowany pod mostem 

parking. Niedrożne odwodnienie oraz 
uszkodzona izolacja pomostu są przy
czyną szpeczących zacieków, poja
wiających się zarówno w kluczu łu
ków, jak i ich wezgłowiach. Niezbyt u- 
dane efekty przyniosło obetonowanie 
balustrady mostu i ceglanej nadbudo
wy filarów. Tynk mający ukryć skutki 

niewłaściwego funkcjonowania od

wodnienia zeszpecił tylko wygląd ce
glanych elementów, zacieki natomiast 
i tak pojawiły się po jakimś czasie. 
Niefortunne otynkowanie murowanych 
mostów zdarza się również na tere

nach pozamiejskich, np. w Witko- 
cach, woj. wałbrzyśkie. Niestety, w 

bardzo krótkim czasie tynk odpada, a 

most zostaje pozbawiony oryginalne
go charakteru.

Podstawowym mankamentem wszyst
kich mostów murowanych jest niesz
czelność pomostów, której jedną z
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konsekwencji jest oszpecenie wyglą
du przez zacieki (Most Oławski we 

Wrocławiu). Tragicznie wyglądają 
piękne mosty łukowe obwieszone ru
rociągami i innymi urządzeniami. Zja
wisko to widoczne jest np. na mostach 
wrocławskich.
Perłą zabytkowych mostów Warszawy 
jest wiadukt im. dr. St. Markiewicza w 
ciągu ul. Karowej. Wybudowany w 

1905 r., wyposażony w secesyjne o- 
zdoby i rzeźby, w powiązaniu z otocze
niem stanowi oryginalną całość. Nie
stety i ten obiekt został skutecznie o- 
szpecony przez zamknięcie jednego 
przęsła prymitywną, drewnianą ścianą 
z wrotami.
Bardzo piękny, nieomal bajkowy kra

jobraz tworzą ruiny starego zakładu 
metalurgicznego z mostem łukowym 
na szlaku turystycznym w Nietulisku. 

Stan, w jakim znajduje się ten zespół, 

działa jednak przygnębiająco.
W pobliżu zabytkowego klasztoru oo. 

karmelitów bosych w Czernej koło 

Krzeszowic, na terenie zalesionym, w 

atmosferze tajemniczości stoją sie

demnastowieczne ruiny starego arka

dowego mostu kamiennego, zwanego 
dawniej „Diabelskim”. Porośnięte 

krzewami, w gęstym, ciemnym lesie 

robią wręcz niesamowite wrażenie, a 

grozy dodają im legendy związane z 

historią mostu. Chociaż most ten o- 

becnie nie ma żadnego znaczenia 

gospodarczego, zachowanie go choć

by w stanie trwałej ruiny jest na pewno 

celowe.
W Polsce zachowało się również wiele 

łukowych mostów kolejowych, np. 

koło Lewina Kłodzkiego. Budowane

9. Rysunek mostu „Diabelskiego" w Czernej 
koto Krzeszowic
10. Wiadukt kolejowy koto Lewina Kłodzkiego 
(zdjęcia: przy tytule, 2, 5. 6- W. Jankowski, 8-A. 
Juszczak)

przeważnie na przełomie XIX i XX w., w 

porównaniu z mostami drogowymi 

znajdują się w znacznie lepszym sta

nie. Niepokojący jednak jest fakt, że 

dotychczas nie zainteresowano się 
wyodrębnieniem spośród nich obie

któw o charakterze zabytkowym, wy

magających szczególnej opieki i do

datkowej konserwacji.

Największym problemem w naszym 

kraju jest niedostatek specjalistycz

nych przedsiębiorstw posiadających 

odpowiedni sprzęt i doświadczonych 

rzemieślników, umiejących wykonać 

prace murarskie, sztukatorskie i inne 

specjalistyczne, brak kuźni artystycz

nych, brak brukarzy, cieśli i niciarzy. 

Przywrócenie do życia tych zanika

jących zawodów możliwe jest tylko 

wtedy, gdy znajdą się ludzie entuzja

stycznie nastawieni do spraw ochrony 

mostów zabytkowych. Najważniejszą 

więc rzeczą jest rozbudzenie zaintere

sowania ochroną tych cennych obie

któw ich gospodarzy i właścicieli. Pro

wadzenie akcji ochrony zabytków 

centralnie, bez zaangażowania rejo
nów sprawujących bezpośrednią o- 

piekę nad obiektami, jest wyjątkowo 

trudne i wymaga zwielokrotnionego 

wysiłku i nakładów.
Pozostaje nam tylko wierzyć, że akcja 

ochrony zabytków drogowych rozpo

częta przez Centralny Zarząd Dróg Pu

blicznych przyniesie w przyszłości 

oczekiwane rezultaty, a praca ną rzecz 

ochrony mostów zabytkowych będzie 

nie tylko obowiązkiem, lecz zamiłowa

niem wielu ludzi związanych z mo- 

stownictwem.
Henryk Czudek 

Grażyna tagoda
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z warsztatu konserwatora
TYLKO DLA 
KOLEKCJONERÓW 
AMATORÓW

Walka 
z korozją (3)
Zapoznamy się teraz z amatorskimi meto
dami czyszczenia oraz konserwacji ekspo
natów wykonanych z miedzi i jej stopów, a 
więc brązu i mosiądzu.

Kłopoty z miedzią i brązem
Każdy zbieracz wyrobów metalowych musi 
pamiętać, że czasami wytworzone na 
przedmiocie produkty korozji stanowią nie
rozerwalną, integralną część danego zabyt
ku i dlatego zdejmowanie i usuwanie tych 
produktów jest niedopuszczalne. Przykła
dem są przedmioty z miedzi i jej stopów, 
głównie z brązu. Przedmiotów takich, po
krytych szlachetną patyną, nie wolno 
czyścić aż do odsłonięcia metalu. Ale nie 
ma reguły bez wyjątku: istnieją sytuacje, 
gdy także wyroby miedziane lub brązowe 
trzeba oczyścić całkowicie z wszelkich pro
duktów korozji. Często decyzja jest trudna, 
ale pamiętajmy, że nie wolno jej podejmo
wać pochopnie. W takich wypadkach ko
nieczna jest porada fachowca.
Dlaczego jednak miedź i jej stopy przyspa
rzają aż tyle problemów? Otóż mechanizmy 
korozji miedzi i jej stopów, głównie brązów, 
w porównaniu z korozją stali, są bardziej 
skomplikowane i różnorodne. Musimy więc 
kilka słów poświęcić tym procesom, gdyż 
znajomość „chorób” miedzi i jej stopów 
ułatwi ich „leczenie”. Zupełnie niegroź
nym objawem korozji jest tworzenie się 
malachitowej barwy nalotów, zwanych pa
tyną szlachetną. Na tę patynę składają się 
dobrze związane z podłożem związki: węg
lan zasadowy i siarczan miedziowy. Wars
tewka tej patyny jest dla podłoża nieszkod
liwa, a nawet chroni go przed dalszą koroz
ją. Dlatego patyny szlachetnej nie usuwa
my nigdy, a wręcz przeciwnie, wytwarzamy 
ją czasem sztucznie na wyrobach nowych 
lub odnawianych.
Drugą grupę produktów korozji miedzi sta

nowią tlenki. Tworzą one naloty barwy ce
glanej, czerwonej lub czarnej, co jest uza
leżnione od składu. Tlenki miedzi nie były
by w zasadzie szkodliwe, gdyby nie ich 
skłonność do życia w swoistej symbiozie z

1. Schemat mechanizmu powstawa
nia i działania „trądu" na przedmio
tach z brązu
2. Uktad punktowego gniazda chlor
kowej korozji brązu
3. Amatorska metoda usuwania jo
nów chlorkowych z zaatakowanego 
„trądem" przedmiotu z brązu

wilgotne powietrze H2O +O2+

---1---- ----------- - ---
zasadowe węglany miedzi
- I i -r—r 1

porowaty tlenek 
miedziawy CU2O

- 2-3V-
+

tzw. trądem brązu, stanowiącym najgroź
niejszą odmianę korozji miedzi. Są one jak
by „pożywką" dla tego rodzaju korozji. 
Trzecia grupa produktów korozji to związki 
chloru z miedzią, z których wywodzi swój 
rodowód trąd brązu. Początkowo w obec

ności jonów chloru powstaje chlorek mie
dziawy (CuCI) o barwie szarobrunatnej. 
Pod wpływem wilgoci i tlenu, który może 

pochodzić z powietrza, jak też i tlenku mie
dziowego, powstają dwa chlorki - miedzio
wy (CuCh) oraz zasadowy chlorek mie
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dziowy (CuCIz . 3Cu(OH)z). Chlorek zasa
dowy o barwie zielonej nie jest specjalnie 
groźny, natomiast chlorek obojętny, dobrze 
rozpuszczalny w wodzie, łatwo rozkłada się 
na tlenek miedziowy (CuO) oraz kwas sol

ny (HCL):

CuClz + HzO 2HCL + CuO

a

5

4. Oczyszczony i wypolerowany do wysokiego 
połysku mosiężny samowar nie pasywowany już 
po 4 miesiącach matowieje i pokrywa się nalota
mi korozji
5. Mosiężna kwarta wypolerowana i spasywowa- 
na chemicznie nawet po 3 latach utrzymuje pełny 
lustrzany połysk.
(rys. : 8. Kobielski, zd/ęcia: W.P. Jabłoński)

Kwas solny atakuje metaliczną miedź, po- 
wstaje chlorek miedziawy (CuCI) i cały cykl 
powtarza się. W rezultacie niewielka ilość 
chlorków wywołuje groźną w następs

twach, gdyż podlegającą lawinowej auto- 
katalizie korozję, zwaną trądem brązu.

Wykrywanie trądu brązu
Przede wszystkim należy stwierdzić, czy 
dany przedmiot zawiera, czy też nie zawiera 
produktów korozji chlorkowej. W tym celu 
badany przedmiot zamykamy w szczelnym 
naczyniu razem z otwartym pojemnikiem 
napełnionym wodą. Chodzi mianowicie o 
wytworzenie w całym naczyniu atmosfery 
nasyconej parą wodną. Jeżeli po 24 godzi
nach na badanym przedmiocie nie powsta
ną zielone plamki lub naloty charaktery
styczne dla zasadowego chlorku miedzio
wego, możemy uznać, że produktami ko
rozji jest tylko patyna szlachetna, a więc nie 
zawierająca chlorków. Po tym stwierdzeniu 
przedmiot pokryty patyną szlachetną do
kładnie suszymy w temperaturze 80-90°C, 
po czym pokrywamy go ochronną wars
tewką lakieru lub roztworu wosku, o czym 
będzie dalej obszerniej.
Nie załamujmy jednak rąk, gdy badania na 
zawartość chlorków dadzą wynik pozytyw

ny. Jeżeli proces korozji chlorkowej nie za
szedł zbyt daleko, przedmiot jest jeszcze 
do uratowania. Kuracja polega na elektro
chemicznym lub chemicznym wymyciu i 
związaniu jonów chloru, zawartych w 
produktach korozji miedzi. W tym celu 
prowadzimy długotrwałą elektrolizę w czys
tej wodzie. Kurowany przedmiot stanowi 
katodę, zaś anodą jest blaszka ołowiana. 
Nalewamy do naczynia szklanego czystą 
wodę i włączamy prąd stały, regulując go 
tak, aby napięcie pomiędzy elektrodami 
wynosiło 2-3 V. Pod wpływem elektrolizy 
aniony chlorkowe Cl- opuszczają oczysz
czony przedmiot, przechodzą do ołowianej 
anody i tam zostają związane w bardzo 
trudno rozpuszczalny chlorek ołowiawy. E- 
lektrolityczna kuracja wyrobów z brązu trwa 

3-4 doby.
Z kolei chemiczna metoda usuwania chlor
ków polega na umieszczeniu ratowanego 
przedmiotu na 8-10 dni w naczyniu napeł
nionym 5% wodnym roztworem kwaśnego 

węglanu sodu (NaHCOs), czyli sody o- 
czyszczonej.
Po każdym z obu wymienionych procesów 
usuwania chlorków przedmiot płucze się 
dokładnie, gotuje w wodzie destylowanej, 
suszy i poddaje konserwacji.
Jeszcze inna, niestety bardzo kosztowna 
kuracja polega na przykładaniu do „cho
rych” miejsc wyrobów z brązu kompresu 

ze sproszkowanego srebra lub tlenku sre
bra. Oczywiście ten rodzaj czyszczenia 
można zastosować wówczas, gdy stwier
dzimy, iż trąd brązu występuje tylko lokal
nie.
Opisane metody walki z chlorkami doty
czyły wypadków prostych i łagodnych. Nie
stety, musimy się jednak liczyć z tym, że 

brązowy przedmiot badany w atmosferze 
nasyconej pary wodnej pokryje się cały 
zielonymi nalotami. Wówczas mamy do 
czynienia ze stanem ciężkim, trzeba więc 
zastosować środki bardziej radykalne. 
Środkami takimi są silne reduktory: cyna, 

cynk i aluminium. Tym razem oczyszczony 
wstępnie z brudu brązowy przedmiot po
krywamy gorącym, wodnym 10% roztwo
rem żelatyny. Gdy po około godzinie roz
twór stężeje i utworzy na przedmiocie 
skrzepłą warstewkę, cały przedmiot owija
my folią cynową. Następnie przedmiot o- 
kładamy z obu stron blaszkami cynkowymi 
lub aluminiowymi, całość owijamy ściśle 

żyłką stylonową i umieszczamy w naczyniu 
o dużej wilgotności. Pod wpływem działa
nia wilgoci tworzą się dziesiątki tysięcy mi- 
kroogniw lokalnych. Powstają one pomię
dzy czyszczonym przedmiotem a folią cy
nową. W wyniku działania takich ogniw na 
przedmiocie zachodzą procesy redukcji. 
Dzięki temu usunięte zostają z patyny jony 
chloru, które następnie wiążą się w chlorek 
glinu lub cynku.
Niezależnie od metody, za pomocą której 
usunęliśmy chlorki, tak uratowany przed
miot gotujemy dwukrotnie w wodzie desty
lowanej, dokładnie suszymy i konserwuje

my.

O czystej miedzi
A teraz zupełnie inny „problem miedziany”. 
Jeżeli staniemy się posiadaczami np. mie
dzianego garnka czy patelni, to możemy, a 
nawet powinniśmy, oczyścić je do metalo

wego połysku. Decyduje o tym charakter 
przedmiotu. Po prostu czyszcząc garnek 
przywracamy mu dawny, właściwy wygląd. 
Przecież w czasach, gdy był on używany na 
co dzień, na pewno lśnił czystością. Oczy

wiście i tym razem do czyszczenia nie wol
no stosować środków o działaniu ostrym i 
brutalnym. Wszelkie naloty korozyjne musi
my usunąć z miedzi przez szczotkowanie. 
Do czyszczenia wyrobów miedzianych 
radzimy stosować miękkie szczotki mo
siężne, najlepiej okrągłe, osadzone na 
wałku silnika elektrycznego.
Jednak gdy przedmiot miedziany jest mały 

i delikatny, np. broszka czy spinka, wów
czas należy stosować metody chemiczne, 
czyli trawienie. Podajemy trzy roztwory 
polecane do trawienia eksponatów mie

44



dzianych w kolejności aktywności ich dzia
łania:
1) 10% wodny roztwór kwasu mrówkowe
go lub cytrynowego,
2) 10% wodny roztwór winianu sodowo- 
potasowego z dodatkiem 3 cm3 5% wody 
utlenionej na 100 cm3 roztworu,
3) 10% wodny roztwór sześciometafosfo- 

ranu sodu.
Pierwsza kąpiel jest najaktywniejsza, więc 
najszybciej rozpuszcza wszelkie produkty 
korozji miedzi. Roztwór drugi - winian po- 

tasowo-sodowy z dodatkiem wody utlenio
nej - jest szczegónie polecany do wyro
bów ażurowych oraz do wyrobów o drob
nej, subtelnej ornamentacji i rozwiniętej 
strukturze powierzchni. Najłagodniej działa 
trzeci roztwór, można go więc stosować do 
wyrobów szczególnie cennych i delika
tnych.
Oczyszczone którąś z tych metod przed

mioty miedziane również należy pokryć la
kierem, preparatami olejowymi lub wosko
wymi w celu zakonserwowania.

Patyna własnego wyrobu
Często zdarza się, że korozja chlorkowa 
tak silnie zaatakuje eksponat z brązu lub z 

miedzi, iż, niestety, całą warstewkę patyny 
trzeba chemicznie usunąć. W takim wypad
ku kolekcjoner amator może na wyrobach 
miedzianych czy brązowych wytworzyć pa
tynę, a tym samym przywrócić wyrobom 
ich dawną młodość.
W tym miejscu, przed podaniem konkret
nego przepisu, trzeba kilka słów poświęcić 

mechanizmowi powstawania patyny. W po
wietrzu znajduje się zawsze trochę dwu
tlenku węgla oraz nieco siarkowodoru. W 
obecności wilgoci atmosferycznej, z gazów 

tych na powierzchni miedzi i brązu tworzy 
się niesłychanie cienka powłoczka zasado
wego węglanu oraz siarczku miedziowego. 
Na skutek działania tlenu atmosferycznego, 
siarczek miedziowy po wielu latach prze
chodzi w siarczan zasadowy. Zarówno siar
czan, jak i zasadowy węglan miedziowy po- 
wstają bardzo powoli, a dzięki temu pokry
wają one szczelną warstewką powierzchnię 
danego przedmiotu. Ponadto powolne po
wstawanie tych związków zapewnia two
rzenie się specyficznej, drobnokrystalicz- 

nej struktury. Na to jednak, aby w zwykłych 
warunkach na miedzi czy brązie wytworzyła 
się naturalna powłoczka patyny, trzeba 
czekać co najmniej kilkanaście lat.
Spośród najróżniejszych metod sztuczne
go i szybkiego wytwarzania patyny, stosun
kowo najlepsze wyniki daje następujące 
postępowanie: przedmioty miedziane lub 

z brązu o starannie oczyszczonej I odtłu
szczonej powierzchni zwilża się roztwo

rem kwasu octowego i umieszcza w 
przestrzeni bogatej w dwutlenek węgla. 
Zabieg ten wykonać należy w ten sposób: 
zwilżone .10% wodnym roztworem kwasu 
octowego przedmioty zawiesza się w 
szczelnie zamykanej drewnianej skrzynce 
lub dużym słoju szklanym, a na jego dnie 
stawia się przedtem głębokie naczynie z 
kredą polaną obficie kwasem octowym. 
Pod wpływem działania kwasu octowego 
na kredę wydzielają się stosunkowo duże 
ilości dwutlenku węgla. Kwas octowy i 

dwutlenek węgla powodują tworzenie się 
na powierzchni miedzi zasadowego węgla
nu miedziowego i octanu miedziowego. 
Mieszanina tych związków w kontakcie z 

miedzią wyglądem swym bardzo przypomi
na szlachetną patynę naturalną. Przedmioty 
powinny pozostawać w takiej skrzynce lub 
słoju przez 3-4 dni. Następnie wyjmuje się 
je, suszy i ponownie umieszcza w naczy
niu, odnowiwszy w nim uprzednio porcję 
kredy z kwasem octowym. Po trzykrotnym 
powtórzeniu takiego zabiegu, na przedmio
tach powstanie ładna i dość trwała powło
ka sztucznej patyny. Po jej wytworzeniu 
przedmioty należy bardzo dokładnie wy
płukać i starannie wysuszyć.

Utrwalanie połysku
Wiele wyrobów z miedzi i jej stopów, a więc 
z brązu czy mosiądzu, gdy były kiedyś u- 
żytkowane, miało błyszczącą, lśniącą po
wierzchnię. Dlatego takie wyroby użytkowe, 
jak np. mosiężne odważniki, moździerze, 
brązowe dzwonki, klamki, miedziane na
czynia, ozdoby, w kolekcji amatora też po
winny lśnić i błyszczeć.
Niestety, powierzchnia wyrobów z miedzi i 
jej stopów, wypolerowana mechanicznie 

lub wybłyszczona przez trawienie, po pew
nym czasie znów ciemnieje i pokrywa się 
nalotami korozji. Aby do tego nie dopuścić, 

a więc aby przedłużyć trwałość uzyska
nego z trudem połysku powierzchni, 
przedmioty wykonane z miedzi i jej sto
pów należy poddać procesowi chromia- 
nowania.
Zabieg ten, zwany potocznie pasywacją, 
polega na zanurzeniu wyrobu w roztworze 
zawierającym odpowiednie związki chro
mu. W wyniku zachodzących reakcji che
micznych na powierzchni metalu powstaje 
bezbarwna warstewka chromianowa, która 
dzięki swej chemicznej bierności, czyli 
właśnie pasywności, skutecznie chroni 

metal przed przyszłym ponownym tworze
niem się nalotów korozji.
A oto przepisy na najtypowsze kąpiele do 
chromianowania miedzi i jej stopów:

kwas azotowy (HNOa) stężony 20 cm3 
kwas siarkowy (H2SO4) stężony 80 cm3

kwas solny (HCL) stężony 1 cm3
bezwodnik kwasu chromowego
(CrOs) 70 g
woda do objętości 1 dm3
lub
dwuchromian sodu (NazCrzO?) 180 g
siarczan sodu (Na2SO<) 30 g
chlorek sodu (NaCI) 10 g
kwas siarkowy (H?SO«) stężony 6 cm3 
woda do objętości 1 dm3

W wypadku roztworu drugiego, do kolbki 
wsypujemy odważoną ilość dwuchromianu 
i wlewamy ok. 400 cm3 ciepłej wody. Do
piero po całkowitym rozpuszczeniu się 
dwuchromianu wsypujemy dwie następne 
sole. Dalej dodajemy odmierzoną ilość 
kwasu siarkowego, po czym dolewamy 
wodę do objętości 1 dm3.

Samo utrwalanie połysku, a więc właściwa 
pasywacja powierzchni polega na zanurze
niu wypolerowanego poprzednio na błysz
cząco i odtłuszczonego przedmiotu mie
dzianego lub ze stopu miedzi w odpowied
niej kąpieli. Temperatura kąpieli do pasy
wacji powinna wynosić 10-25°C, czas pa
sywacji jest bardzo krótki - zabieg trwa bo
wiem zaledwie 10-15 sekund. Przedmioty 
po wyjęciu z kąpieli trzeba natychmiast 
spłukać bardzo starannie wodą zimną, a 
następne ciepłą. Wysuszone przedmioty 
szczotkujemy włosianą szczotką, natartą 
lekko bezbarwną pastą do obuwia lub pa
rafiną.
A teraz jeszcze trzy inne przepisy na kąpie
le, tym razem do równoczesnego wybłysz
czania i chromianowania miedzi oraz jej 
stopów:

1) bezwodnik kwasu chromowego (CrOa)
150 g 

kwas siarkowy (H2SO4) stężony 90 cm3 
woda do objętości 1 dm3
2) bezwodnik kwasu chromowego (CrOa)

250 g 
siarczan sodu (Na2SC>4) 20 g
woda do objętości 1 dm3
3) dwuchromian sodu (Na2Cr20z) 150 g 
kwas azotowy (HNOs) stężony 100 cm3 
kwas octowy (CHsCOOH) lodowaty

140 cm3 
chlorek sodu (NaCI) 50 g
woda do objętości 1 dm3

Przedmioty miedziane lub ze stopów mie
dzi po umyciu i odtłuszczeniu trawi się w 
jednej z trzech podanych kąpieli w tempe
raturze 18-25°C przez 20-30 sekund. Ką
piele te usuwają naloty korozji, a jedno
cześnie trawią metal, ale w sposób bardzo 
łagodny, po czym na jasnej, błyszczącej już 
powierzchni wytwarzają chromianową 

warstwę pasywną.
Stefan Sękowski
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konkursy

...na 
najlepszego 
użytkownika
Doroczny konkurs Ministerstwa Kul
tury i Sztuki na najlepszego użyt
kownika obiektu zabytkowgo obcho
dzi w bieżącym roku jubileusz. To już 
po raz dziesiąty rozdane zostaną na
grody ufundowane przez resort kul
tury wzorowym gospodarzom zabyt
kowych budowli - państwowym, 
społecznym i prywatnym. Otrzymują 
oni nagrody m.in. za: przeprowadze
nie prac remontowych i adaptacyj
nych, sposób użytkowania obiektów, 
właściwe utrzymywanie i estetykę 
wyposażenia wnętrz oraz za właści
we zagospodarowanie otoczenia. 
Jak dotychczas, najwięcej nagród 
różnych stopni zebrał resort rolnic
twa, w którego rękach znajdują się 
m.in. liczne pałace, dwory i parki; w 
czołówce plasują się także resorty 
zdrowia i obrony narodowej.
Należy zastanowić się, czy konkurs 
dopomaga w ratowaniu obiektów za
bytkowych. Na pewno tak - w każ
dym konkursie nagradzanych jest 
przeciętnie 15 użytkowników, a więc 
w każdym roku do grupy prawidłowo 
zadbanych zabytków przybywa 15 o- 
biektów, zaś przez dziesięć lat ura
towano ich w ten sposób około 150. 
Dla idei konkursu, co jest równo
znaczne z ideą ratowania zabytków, 
duże znaczenie ma odpowiednie 
propagowanie w telewizji i prasie. Z 
drugiej jednak strony nie przeceniaj
my tego konkursu, bowiem - spo
śród wszystkich obiektów zabytko
wych w naszym kraju czekających na 
ratunek obejmuje on tylko niewielką 
liczbę tych, do których w danym mo
mencie uśmiechnął się los. I druga 
sprawa - czy nagrodzone w po
przednich latach (np. 10 lub 5 lat 
temu) obiekty są w dalszym ciągu 
tak zadbane, że w każdej chwili mo
żna je zgłosić do nagrody... Propo
nujemy pod tym właśnie kątem - wy
trwałości w dbaniu o zabytki - prze

prowadzić któryś z najbliższych kon
kursów.
Poniżej prezentujemy laureatów 
trzech pierwszych nagród konkursu 
MKiS w 1983 r.

Nagroda pierwszego 
stopnia
Zespół klasztoru bernardynów w 0- 
strołęce, złożony z kościoła, klasztoru 
i kalwarii przy kościele, powstał dzięki 
fundacji Tomasza Gocłowskiego, sę
dziego ziemi morskiej i posła na sejm. 
Budowę rozpoczęto w 1665 r., w na
stępnym roku przybyli tu bernardyni, 
lecz konsekracja kościoła nastąpiła 
dopiero w 1696 r.
Kościół o architekturze dojrzałego ba-

1

roku, zbudowany na planie krzyża, o- 
trzymał proporcjonalną, spokojną ele
wację i zwarte jednonawowe wnętrze z 
wnękami i przejściami w filarach pod
trzymujących sklepienie. Wyposaże
nie kościoła, jak ołtarze, ambona, or
gany, uzupełniane było jeszcze przez 
całą pierwszą połowę XVIII w., a 
polichromię wykonano w 1762 r.
Kalwaria mieści się w krużganku ota
czającym prostokątny, przylegający 
do elewacji kościoła dziedziniec. 
Krużganek, otwarty arkadowo na dzie
dziniec, od zewnątrz zamknięty jest 
murem z wieżą bramną na osi elewacji 
i latarniami na narożach. Wnętrze kruż
ganka zdobi polichromia z początku 
XIX w.: są to 24 obrazy drogi krzyżo
wej.
W 1864 r., w związku z kasatą klaszto
rów, bernardyni opuścili Ostrołękę, a 
kościół i klasztor przeszły pod opiekę 
parafii. W czasie pierwszej wojny 
światowej w klasztorze zorganizowa
no szpital. Zespół klasztorny, znisz
czony podczas drugiej wojny świato
wej, w latach 1971-1982, dzięki stara
niom proboszcza ks. prałata dra J. 
Biernackiego, został poddany kom
pleksowym pracom konserwatorskim 
i budowlanym, (h)

Nagroda drugiego stopnia
Pałac we Frączkowie w województwie 
opolskim, wzniesiony w drugiej poło
wie XVIII w., w 1885 r. został gruntow
nie przebudowany w stylu neorene- 
sansu opartego na wzorach nider
landzkich, przy równoczesnym zasto
sowaniu, choć w mniejszym zakresie i 
to przede wszystkim w dekoracji 
wnętrz, form neobarokowych, neoro- 
kokowych i klasycyzujących. Jest to 
budynek dwukondygnacyjny z pię
trem mieszkalnym na poddaszu, kryty 
dwuspadowym dachem z ozdobnymi 
lukarnami. Elewacje o bogatym wy
stroju neorenesansowym zostały do
datkowo urozmaicone - frontowa pod
jazdem, ogrodowa dużym tarasem 
okolonym kamiennymi wazonami. Pa
łac zdobią ponadto dekoracyjne kraty 
i lampy.
Równie bogate jest wnętrze rezyden
cji. Okazale prezentują się sienie i kla
tki schodowe z dekorowanymi stropa
mi wspartymi na kolumnach i z mar
murowymi schodami; reprezentacyjne 
pomieszczenia z dekoracją sztukator- 
ską i ozdobnymi parkietami.
Do zespołu pałacowego należą po
nadto: oficyna wzniesiona w okresie 
przebudowy pałacu, kompleks budyn
ków folwarcznych i przede wszystkim 
rozległy piękny park, najcenniejszy 
komponent zespołu. W najbliższym 
sąsiedztwie pałacu, od strony podjaz
du, rozciąga- się duży trawnik, a po 
przeciwnej stronie - ogród geome
tryczny, do którego zejście prowadzi z

1. Widok ogólny zespołu pobernardyńskiego
2. Dziedziniec i południowa elewacja kościoła
3. Fragment krużganków

(zdjęcia: B. Kobielski)
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1. Szczyt elewacji pałacu od strony wschodniej 
(park)
2. Gazony wokół tarasu
3. Fragment klatki schodowej

(zdjęcia: M. Maruszak)

tarasu. Park skomponowany osiowo, z 
polaną widokową i malowniczymi gru
pami drzew, wśród których znaleźć 
można rzadkie okazy, łączy się w spo
sób naturalny z enklawą leśną.
Zespół pałacowo-parkowy został wzo
rowo zrewaloryzowany i jest niena
gannie utrzymywany przez obecnego 
użytkownika - Kombinat Państwo
wych Gospodarstw Rolnych Frącz- 
ków. (h)

Nagroda trzeciego stopnia 
Dawny pałac Czartoryskich położony 
w centrum Lublina od 1973 r. użytko

wany jest przez Lubelskie Towarzys
two Naukowe. Nowy gospodarz prze
prowadził starannie remont kapitalny 
obiektu, przywracając mu reprezenta
cyjny charakter. Szczególnie wiele tro
ski poświęcono urządzeniu wnętrz. 
Dzięki temu pałac Czartoryskich nale
ży do najlepiej użytkowanych obie
któw zabytkowych na terenie woje
wództwa lubelskiego.
Pałac pochodzi prawdopodobnie z 
drugiej połowy XVII w., jednak dokład
na data jego budowy czy też nabycia 
przez rodzinę Czartoryskich nie jest 
znana. Pewną wskazówką może być 
fakt ustanowienia przez Michała Jerze
go Czartoryskiego w 1651 r. plenipo
tenta w Lublinie. Na początku XVII w.

i

2

1. Frontowa elewacja pałacu Czartoryskich
2. Architektoniczną oś pałacu stanowi westybul i 
sień
3. Gabinet w alkierzu północnym

(zdjęcia: C. Krupa) 

właścicielką pałacu była Elżbieta z Lu
bomirskich Sieniawska. Z zachowanej 
korespondencji Sieniawskiej z bu
downiczym Franciszkiem 'Magierem 
dowiadujemy się o zniszczeniach, re
montach i pracach, jakie prowadzono 
w pałacu w latach 1725-1726. Nie wy
jaśniona pozostaje sprawa autorstwa 
projektu pałacu w jego stanie sprzed 
restauracji F. Magiera; niektórzy łączą 
je z osobą Tylmana z Gameren.
W 1731 r. pałac przeszedł ponownie w 
posiadanie Czartoryskich. Usytuowa
ny w północno-wschodnim narożniku 
obecnego pl. Litewskiego, należał w 
XVIII w. do najbardziej reprezentacyj
nych świeckich budowli Lublina. Po 
śmierci Adama Kazimierza Czartory
skiego, na początku XIX w. pałac prze
stał być rezydencją i przeszedł w ręce 
drobnych właścicieli.
Dawna siedziba Czartoryskich jest bu
dynkiem jednopiętrowym, założonym 
na planie prostokąta, z dwoma alkie
rzami od dłuższego boku zachodnie
go i mocno wysuniętym ryzalitem, zaj
mującym większą część elewacji 
wschodniej, nakrytym dachem cztero
spadowym nad główną bryłą, dachami 
namiotowymi nad alkierzami, murowa
nym i otynkowanym.
W trakcie remontu utrzymano skrom
ną zewnętrzną dekorację architekto
niczną. Ogranicza się ona do zastoso
wania pseudopilastrów w elewacji 
wschodniej i na wszystkich narożni
kach oraz zaokrąglenia narożników 
głównej bryty budynku od strony 
wschodniej. Niepełne belkowanie 
składa się z fryzu i gzymsu obiegają
cego cały budynek. Bogaciej przed
stawia się elewacja ryzalitu wschod
niego, podzielona pseudopilastrami 
na siedem przęseł i zwieńczona trój
kątnym frontonem.
Oś architektoniczną zaznacza sień od 
strony zachodniej, przechodząca w 
dłuższy westybul do strony wschod
niej. Po obu stronach tego osiowego 
pomieszczenia znajdują się pokoje. 
Na parterze 'występują sklepienia ko
lebkowe z lunetami i krzyżowe. Klatka 
schodowa prowadząca na piętro 
mieści się w ryzalicie, pierwotnie ot
wartym. Układ wnętrz na piętrze na 
ogół odpowiada układowi na parterze, 
z tym że w części małych pomiesz
czeń utworzono dużą salę konferen
cyjną. Wszystkie pokoje na piętrze 
przykryte są płaskimi sufitami, jedynie 
ryzalit sklepiony jest kolebką z sied
mioma parami stykających się lunet. 
Projekt wystroju i aranżacji wnętrz 
opracowany został przez lubelskiego 
artystę plastyka Stanisława Gosła- 
wskiego, który wykonał także prace 
rzeźbiarskie i metaloplastyczne. Goś
cia Lubelskiego Towarzystwa Nauko
wego uderza ogromna dbałość o pa
łac i jego otoczenie, ujmuje nastrój sa
lonu, w którym króluje nauka. Pogratu
lować więc należy LTN dorobku rów
nież w dziedzinie ochrony dóbr kuttił- 
ry-

Tadeusz Zielniewicz
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zabytki 
na turystycznych szlakach

Refleksje 
nad zabytkami 
Polski prowincjonalnej
Wyniki inwentaryzacji zabytków w Polsce, 
publikowane w kolejnych tomach Katalogu 
zabytków sztuki w Polsce, wzbogacają na
sze pojęcia o sztuce epok minionych na 
terenie kraju i rejestrują stan naszego po
siadania, uszczuplany z każdym rokiem w 
wyniku różnych przypadków. Prowincja - 
używamy tego określenia w sensie admini
stracyjnym w porównaniu z ośrodkami wo
jewódzkimi - jeśli chodzi o zasoby zabyt
ków nadal jest jednak mato poznana. Spo
glądamy bowiem na nią przez pryzmat 
dziel wybitnych, mających stałe miejsce w 
podręcznikach. Tymczasem w sąsiedztwie 
tych dzieł egzystują także interesujące za
bytki i uważam, że opinie o „białych pla
mach" na mapach rozlokowania dzieł sztu
ki są fałszywe.
Poznając najbliższe okolice Malborka - 
ziemie: sztumską, malborską, dzierzgoń- 
ską - czyniłem nieśmiałe próby interwencji 
w obronie zagrożonych zabytków. Adresa
ci, którzy zagrożenia takiego nie dostrzega
li, najczęściej oddalali sprawę, która zwykle 
przynosiła im więcej kłopotów niż korzyści, 
choć przecież na ziemiach tych dokonywa

ne bywały odkrycia nie bez znaczenia dla 
dziejów regionu.
Żuławski pejzaż między Wisłą a jej odnogą, 
Nogatem - to płaskie jak stolnica pola i 
łąki, poprzecinane siecią kanałów, miedz, 
pasmami szos i dróg ze szpalerami topoli 
lub lip, pozbawione lasów, tylko z gdzienie
gdzie rozsianymi kępami drzew. Kępy tych 
drzew zasadzone bywały tam, gdzie osied
lał się człowiek; towarzyszą małym mia
steczkom i wsiom połączonym linią kolei 
wąskotorowej. Akcentem widokowym żuła
wskiej wsi jest nadal dzwonnica, zwykle u- 
sytuowana nad zachodnią kruchtą kościo
ła, dołem murowana z cegły, górą szalowa
na, ze stromym, lekko łamanym hełmem 
krytym gontem. Większość tutejszych wiej
skich świątyń i dzwonnic wznoszona była 
w XIV w. w konstrukcji tzw. muru pruskiego, 
dopiero przebudowy w końcu tego stulecia 
i na początku XV w., przed wielką wojną 
krzyżacko-polską, nadawały im charakter 
kościołów murowanych, choć dzwonnice 
miały izbice nadal szalowane deskami i po
bite gontem. Z izbicy dzwonnej w Kończe
wicach (gm. Miłoradz) odzywały się spiźo- 

1. Kościół w Kończe
wicach, gm. Miłoradz, 
od strony południo
wej

we dwa dzwony, jeden brabancki z 1502 r„ 
drugi gdański z 1567 r.; uchroniły się pomi
mo licznych tu wojen.
Zewnętrzne mury kościoła w Kończewi
cach, wsi leżącej w pół drogi między Mal
borkiem i Tczewem, z basztami projekto
wanymi przez Augusta Stulera, ucznia Ka
rola F. Schinkla, urozmaicają dwa szczyty 
z ostrołukowymi i okrągłymi wnękami. 
Czas wydaje się raczej łaskawy dla koń- 
czewickiej świątyni, oszczędził wiele z wy
glądu gotyckiej architektury, nie zniekształ
cił późniejszymi dobudówkami, pozostawił 
także przykościelny, wiejski cmentarz.
Podczas wizytacji biskupich powstawały o- 
pisy świątyń, nowym proboszczom zaleca
no sporządzanie inwentarzy. Jedną z takich 
inwentaryzacji przeprowadził tutejszy pro
boszcz Józef Witt 27 września 1780 r. Na 
wstępie pisał, że kościół fundowali Krzyża
cy, konsekrując go w święto Wniebowzię
cia NMPanny. Opisał strukturę świątyni, jej 
murowane i drewniane części; opis wnę
trza rozpoczął od kruchty, nawy, dalej czte
rech ołtarzy, wskazał na dobry stan ambo
ny i konfesjonałów, na estetyczny wygląd 
prospektu organowego, itd. Zakrystia oraz 
tabernakulum były „dobrze zamknięte". We 
właściwym już inwentarzu wymienił wśród 
naczyń ze srebra m.in. dwa kielichy i dwie 
puszki z patenami, srebrną „koszulkę" na 
wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, który 
byt traktowany jako cudowny w czasie walk 
ze Szwedami. Uległ on częściowemu znisz
czeniu, został odrestaurowany i ponownie 
poświęcony. W inwentarzu zapisany był 
również krzyż srebrny procesyjny, osobno 
kilkanaście naczyń cynowych, miedzianych 
i mosiężnych, stroje liturgiczne, chorągwie, 
flagi.
Z tego opisu dowiadujemy się więc o ów
czesnej trosce nad powierzonym mieniem i 
o stanie zabezpieczenia dóbr parafialnych. 
W końcu lat sześćdziesiątych XX w. ks. Je
rzy Wojtkiewicz pokazywał mi z dumą goty
cki pacyfikał fundacji trzech zamożnych 
mieszkańców Kończewic, Starej Wisły i 
Szymankowa. Dzieło nie figurowało w cyto
wanym inwentarzu, teraz przechowywane 
było w starej parafialnej szafie. Ks. Wojtkie
wicz wziął sobie do serca przestrogi i od
dał pacyfikał do Oliwy.
Podobną świątynię jak w Kończewicach 
oglądać możemy w Mątwach Wielkich 
(gm. Miłoradz), a obok taką samą dzwonni
cę z hełmem pobitym gontem. We wnętrzu 
inny nastrój; historia tej świątyni związana 
jest z osobą błogosławionej Doroty, która 
dokonała życia w celi przy katedrze kwi
dzyńskiej.
Jadąc z Kończewic w stronę Malborka, w 
miejscu gdzie zjeżdża się z płyt betono
wych dawnego-pasa startowego dla samo
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lotów na zwykłą asfaltową szosę, dostrze
gamy niewielki budynek gotyckiej kapliczki 
przydrożnej, pochodzącej z około 1400 r. 
Tak twierdził Conrad Steinbrecht, restaura
tor zamku malborskiego, .a powtórzył to 
Bernhard Schmid, jego następca. Kaplicz
ka pochodzi raczej z końca XV stulecia lub 
nawet z początku wieku XVI. Jest to zaby
tek wyjątkowy, prawdopodobnie ostatni na 
tych ziemiach niegdyś katolickich, później 
zasiedlanych przez protestantów i menno- 
nitów holenderskich sprowadzanych tu w 
celu zagospodarowania podmokłych Żu
ław.
Twórcy wiejskich kościołów i kapliczek 
rozsianych w tym regionie pozostają za
zwyczaj anonimowi, podobnie jest też z au
torami wyposażenia wnętrz kościelnych. 
Są jednak wyjątki. Z działalnością Bartło
mieja Pipera, odnotowanego w Kunstler- 
Z.ex/kon Thiemego i Beckera stykamy się w 
Nowym Stawie. Działając w latach 1573- 
1594 na Pomorzu Gdańskim Piper wyspe
cjalizował się w murowaniu sklepień w 
„starym stylu”, czyli na wzór gotycki. W la
tach 1573-1574 wymurował sklepienie 
gwiaździste nad chórem kościoła parafial
nego w Nowym Stawie, sześć lat później 
zatrudniony był przez opata oliwskiego 
Kaspra Geschkaua przy przebudowie skle
pień bazyliki oliwskiej, aż wreszcie zainte
resowali się nim gdańszczanie. Bartłomiej 
Piper pracował przy zakładaniu kotew w 
sklepieniu kościoła Św. Jana w Gdańsku. 
W 1594 r. wrócił do Oliwy, gdzie przesklepił 
tamtejszy refektarz klasztorny. Budowni
czemu temu przypisuje się również wymu
rowanie sklepienia kościoła w Tychno- 
wach (gm. Kwidzyn).

Nazwa tej miejscowości wywodzi się od jej 
założyciela, Dietricha z Tiefenau w Dolnej 
Saksonii. W wiele dziesiątków lat później 
osiedlili się tu przedstawiciele rodów pol
skich: Sokołowskich, Konarskich, Kretko- 
wskich; ci ostatni przyozdobili świątynię i 
ufundowali ołtarz główny z obrazem św. 
Trójcy w retabulum, nad którym widnieje 
ich herb - Dołęga. Interesujący jest zespół 
tarcz herbowych na wspornikach żeber 
sklepiennych w prezbiterium i nawie; roz- 
poznajemy herby Osoria (w odmianie) Ko
narskich, Jastrzębiec Dziewanowskich itp. 
Gurty i przestrzenie między żebrami ozdo
bione są malowidłami prawdopodobnie z 
tego czasu co ołtarz, z motywami delika
tnych wici z liśćmi, kwiatami i owocami, z 
postaciami kobiecymi w wydekoltowanych 
sukniach.

Gdy staniemy na zewnątrz i spojrzymy na 
szablonową niemal sylwetkę świątyni w 
neogotyckiej szacie, zaledwie domyślać 
się możemy, że kryje ona wnętrze tak bo
gate w treści artystyczne.

W drodze z Malborka do Dzierzgonia za
trzymujemy się w Żuławce Sztumskiej 
(gm. Dzierzgoń) i zwiedzamy tamtejszy 
kościół Św. Jana Chrzciciela. Niewiele za
chowało się tu ze świątyni gotyckiej: mury 
magistralne, zamurowany portal, ledwie wi
doczne ślady po ostrołukowych oknach.

stwo Chrystusa, Pasję i Zmartwychwstanie. 
Podkreśla zależność od popularnych wzo
rów graficznych, a przy analizie Wniebo
wstąpienia w ołtarzu głównym zwraca uwa
gę na wpływ ikonografii rubensowskiej na 
Pomorzu i Warmii.
Wystrój kościoła fundacji ks. Kazimierza 
Szczepańskiego, od 1690 r. proboszcza w 
Żuławce Sztumskiej, można wiązać z sześ
cioletnim cyklem prac zakończonych w 
1696 r. Z osobą fundatora łączyć należy 
dwa wizerunki jego patrona - św. Kazimie
rza Królewicza. Jedno z tych przedstawień 
wyróżnia się poprawnym anatomicznym i 
malarskim traktowaniem postaci odzianej 
w gronostajowy płaszcz, z lilią i krucyfik
sem w dłoni. Spoglądającemu na zamyślo
ną młodzieńczą twarz w 500-lecie śmierci 
Kazimierza Jagiellończyka przypominają 
się słowa Kallimacha: ... powinien się nie
narodzić, albo pozostać wieczny", przypo-
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2

2. Tychnowy, gm. Kwidzyn - fra
gment sklepienia kościoła z końca 
XVI w.; kartusz i dekoracja malarska 
z XVIII w.
3. Kościół w Żuławce Sztumskiej, 
gm. Dzierzgoń, od strony południo
wej
4. Obraz ołtarzowy „Św. Kazimierz" 
w kościele w Żuławce Sztumskiej
5. Kościół Św. Ducha z kaplicą gro
bową Zawadzkich w Dzierzgoniu

Kościół wygląda z zewnątrz tak, jakby po
szczególne jego bryły stopniowo dodawa
no - prezbiterium, nawę, część wieżową. 
Wieża jest kwadratowa, masywna, nakryta 
hełmem barokowym zwieńczonym sygna
turką. Z Żuławki pochodził Jan, oficjał po
mezański (zm. ok. 1418 r.), autor Kroniki. 
Dawna nazwa miejscowości - Posilge, wy
wodziła się od przedkrzyżackiej, staropru- 
skiej - Pusilii.
Wystrój wnętrza datuje Georg Dehio na 
1696 r. i zwraca uwagę na cykl malowideł 
na stropie. W łaskawie udostępnionej mi, 
przygotowywanej do druku pracy. W. Szul- 
czewski dzieli te malowidła od strony treś
ciowej i formalnej na trzy cykle: dzieciń-

mina się też charakterystyka nakreślona 
przez Jana Targowickiego, ówczesnego 
sekretarza kancelarii królewskiej, mówiąca 
o Kazimierzu jako księciu cnotliwym, ro
zważnym i uczonym. Ks. Janusz St. Pasierb 
w okolicznościowym artykule pisze: „Por
trety mówią jak wyglądał (»byi urody pięk
nej" - tu cytuje Skargę): średniego wzro
stu, miał lśniące czarne włosy, wyraziste 
ciemne oczy, regularne rysy; »jakim był 
wewnętrznie można było wnioskować z sa
mej zewnętrznej postaci". Uważano go za 
wcielenie dosonałości, za uosobienie idea
łu chrześcijańskiego »Prencipe«" („Tygod
nik Powszechny”, nr 11, 1984, s. 3.).
Zastanawia scena bitewna w tle kompozy-
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6

cji. Może miała to być aluzja do wysłania 
trzynastoletniego Kazimierza z kilkunasto
tysięczną armią pod dowództwem Piotra 
Dunina na Węgry w celu objęcia tronu, 
może nawiązanie do zwycięstwa pod Po- 
łockiem w 1518 r„ które przypisywano Ka
zimierzowi: „...był widziany... gdy przepra
wę przez Dźwinę, rzekę i bród wojsku uka
zywał...". Kazimierz według Skargi stał się 
patronem rycerstwa polskiego; pisał on w 
Żywotach: „... w te wojny z Moskwą będzie 
ku pewnej pomocy, jako to już pierwej czy
nił aby katolickiego Królestwa nie psowali". 
Cytaty te chyba wystarczająco wyjaśniają 
znaczenie umieszczonej sceny bitewnej. 
Warto tu wspomnieć, że królewicz Kazi
mierz miał przebywać w 1476 r. w Malbor
ku, gdzie zwrócił na siebie uwagę stanów 
pruskich zrozumieniem spraw tego regio
nu.
Z Żuławki jedziemy do Dzierzgonia i za
trzymujemy się przed budynkiem dawnego 
klasztoru franciszkanów. Gdy byłem po raz 
pierwszy w Dzierzgoniu w 1978 r„ na po- 
franciszkańskich budynkach lśniła nowa 
dachówka, a wewnątrz widoczne były

9

8

6.7. Portrety: Ka
zimierza Zawadz
kiego, podkomo
rzego malborskie- 
go i kasztelana 
chełmińskiego 
(XVII w.) (6) i Ku- 
negundy Chełsto
wskiej (7) z kaplicy 
grobowej Zawa
dzkich w Dzierz
goniu
8. Podwójny por
tret trumienny z 
kościoła w Kałwie
9. Portret trumien
ny Adriana Kitno- 
wskiego(zm. 1684) 
z kościoła Św. 
Jana w Malborku 

nowo założone instalacje wodnokanaliza
cyjne. Nikt jednak nie przeszkodził w swo
bodnym poruszaniu się po terenie budowy, 
nie było stróża, ani nikogo kto zaintereso
wałby się intruzem. Mimo tej nowej da
chówki i śladów po murarzach - wszędzie 
widać było nieporządek i wilgoć.

W. Szulczewski pisał o fundatorach kaplicy 
w kościele klasztornym, dziś greckokatoli
ckim Św. Ducha (Odkrycie zapomnianej 
kaplicy grobowej Zawadzkich z 1738 r. w 
Dzierzgoniu, „Mówią Wieki”, nr 3, 1983, s. 
19-21). Fakt ten zwalnia mnie więc od 
uwag na temat zasług przedstawicieli tego 
rodu. Artykuł w „Mówią Wieki” ilustrowany 
był zdjęciami portretów wiszących na ścia
nach kaplicy. Przedstawiają one: Zawadz
kiego, Konstancję z Zawadzkich Chełsto
wską, Ludwikę Katarzynę ze Schliebenów 
Zawadzką i prawdopodobnie Marcina 
Chełstowskiego.

Już podczas wspomnianego pobytu w 
1978 r. uderzyła mnie wilgoć i destrukcja 
murów całej świątyni. Po powrocie do Mal
borka poinformowałem listownie konse
rwatora wojewódzkiego w Elblągu o stanie 
budynku i wiszących w kaplicy obrazów. Z 
drugiej strony uzyskałem zgodę dyrekcji 
Muzeum Zamkowego na przeprowadzenie 
w tutejszej pracowni koniecznych zabie
gów konserwatorskich. Powiadomiłem o 
sprawie biskupa warmińskiego, ks. Jana 
O błąka:... sądzę w dalszym ciągu, a za
pewne i Wielce Czcigodny Ksiądz Biskup 
podzieli moje skromne zdanie, iż obrazy te 
należy koniecznie zabezpieczyć i poddać 
zabiegom konserwatorskim. Dyrekcja Mu
zeum Zamkowego w Malborku jest zainte
resowana w przeprowadzeniu konserwacji 
obrazów w zamian za umożliwienie ich wy
pożyczenia na określony czas do celów 
ekspozycyjnych w zamku malborskim lub 
w Oddziale Muzeum Zamkowego w Kwi
dzynie. Szczegółowe warunki uwzględnio
ne byłyby w protokole użyczenia. Na to po
trzebna jest jednak zgoda biskupa Diecezji 
Warmińskiej".

Ks. biskup zgody takiej nie udzielił, twier
dząc, że problem konserwacji obrazów Ku
ria załatwi we własnym zakresie. Lata mija
ły, czas robił swoje i oto na początku marca 
1983 r. dowiedziałem się, że złodzieje wła
mali się do kościoła i skradli trzy spośród 
czterech portretów z kaplicy Zawadzkich, 
pozostawiając najbardziej zniszczony. Do
piero gdy smutny ten fakt skłonił do ener
gicznego myślenia i uruchomienia własnej 
wyobraźni, rwący się przy każdym dotknię
ciu obraz przekazano do Muzeum Zamko
wego jako długoletni depozyt. Po trzech 
pozostałych obrazach ślad zaginął.

Dzisiaj dawny kościół Św. Ducha jest pra
wie ruiną, choć nadal użytkuje go skromna 
gmina unicka. W czasie słoty uroczystości 
kościelne odbywają się pod parasolami. 
Oprócz żle zabezpieczonych naczyń litur
gicznych, ozdabiające emporę tablicowe 
obrazy z malowanymi dziejami dzierzgoń- 
skich franciszkanów niedługo przestaną 
być czytelne.
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10. Mapa miejscowości opi
sanych w artykule (zdjęcia: 
W Szulczewski)

Historycy sztuki w Polsce od wielu lat zaj
mują się zjawiskiem sarmackiego portretu 
trumiennego związanego z polskim oby
czajem pogrzebowym. Poważny wkład do 
wiedzy na ten temat wniosła Janina Kru- 
szelnicka, kustosz Muzeum w Toruniu. Zor
ganizowała wystawę portretu z ziemi cheł
mińskiej i wydała dwutomowy katalog w 
latach 1982-1983.
W kościele wiejskim w Kałwie (gm. Stary 
Targ) wisi tablica z dwoma portretami tru
miennymi i sześcioma blachami z namalo
wanymi herbami. Wiązanie tych podobizn z 
konkretnymi osobami i rozszyfrowanie za
kodowanych inicjałów umieszczonych wo
kół herbów wymaga studiów genealogicz- 
no-heraldycznych dotyczących rodów pol
skich z ziemi sztumskiej i malborskiej. 
„Portret trumienny - pisze W. Szulczewski 
- jest świadectwem polskiej kultury i oby
czajowości"; analizując zaś swoje badania 
na temat portretów z Kałwy podkreśla, że 
ocalało zaledwie kilkanaście przykładów 
tego malarstwa na ziemi malborskiej. Wy
mienia m.in. pięć portretów rodziny Kru
szyńskich z lat 1660-1802 w kościele w 
Nawrze i portret Adriana Kitnowskiego 
(1620—1684) z parafialnego kościoła Św. 

Jana w Malborku.
Tak oto w Kałwie, w małym gotyckim koś
ciółku z 1403 r„ rozpościera się nad nami 
osiemnastowieczne malowane „niebo", 
przed nami złoci się póżnorokokowy ołtarz 
z czernią i „srebrem", a w cieniu, pod em- 

porą wiszą ledwie widoczne klejnoty sar
mackich pamiątek.
W XIX w. dwór Sierakowskich w Waplewie 
(gm. Stary Targ) słynął nie tylko z godnego 
życia, ale ze zgromadzonej tam wspaniałej 
kolekcji dzieł sztuki (zob. katalog zbiorów 
waplewskich sporządzony przez Klemensa 
Rodziewicza w XIX w.)
W pobliżu dworu (zob. H. Domańska, Dwór 
w Waplewie Wielkim, „Spotkania z zaby
tkami", nr 7-1981, s. 59-61) rozciągał się 
ogród w stylu francuskim, wokół ogrodu 
roztaczał się park założony przez Alfonsa 
Sierakowskiego. Park był istnym rajem dla 
dendrologów, później większość drzew 
wycięto. Alfons wraz z żoną, Marią z Sołta- 
nów, przyczynili się do szczególnego roz
kwitu Waplewa. Tworząc tu, na prowincji, ga
lerię portretów królów polskich, zlecili spo
rządzenie wiernych kopii wizerunków wład
ców z portretów wiszących w gdańskim ra
tuszu. Obok tej galerii była inna - przod
ków oraz rodzin spokrewnionych: Pocie
jów, Radziwiłłów, Potockich, Branickich. Al
fons Sierakowski był rasowym kolekcjone
rem, o czym świadczy cytowany katalog, 
był również bibliofilem: zdołał zgromadzić 
księgozbiór liczący 10 tysięcy tomów.
Zainteresowania ojca przeszły na syna A- 
dama, podróżnika, skłaniającego się ku 
naukom historycznym. Z podróży do Afryki 
i Azji przywoził on do Waplewa zabytki et
nograficzne i dzieła sztuki hinduskiej, egzo
tyczna broń powiększała rodzinną zbrojow

nię. W rezultacie kolekcja stworzyła mu
zeum o charakterze wielodziałowym, histo- 
ryczno-artystycznym.
Nowsze dzieje Waplewa związane są z ży
ciem ostatnich właścicieli - Stanisława Sie
rakowskiego i Heleny z Lubomirskich, wy
bitnych patriotów. Za ich miłość do języka 
ojczystego, w obronie tożsamości Polaków 
na ziemi sztumskiej i malborskiej, zwłasz
cza za działalność w czasie Plebiscytu, 
skazani zostali na śmierć przez okupanta 
hitlerowskiego i zamordowani w 1939 r. w 
lesie pod Osiekiem w dawnym powiecie 
brodnickim.
Przypominam w skrócie zasługi Sierako
wskich, by wnętrza ich dawnego domostwa 
mogły nadal służyć krzewieniu kultury i 
sztuki na tym terenie. Jest to chyba najod
powiedniejsze miejsce na muzeum, w któ
rym ukazane byłyby intelektualne, arty
styczne i naukowe zainteresowania warst
wy społeczeństwa, świadomej swego 
miejsca w życiu narodu, odpowiedzialnej w 
swych czynach wobec siebie i historii - w 
dawnych Prusach Królewskich, na zie
miach zagarniętych przez zaborcę, jak rów
nież na terenie pamiętnego Plebiscytu w 
okresie międzywojennym.

Antoni Romuald Chodyński

Inspirację do napisania tego artykułu za
wdzięczam Wawrzyńcowi Szulczewskiemu 
z Malborka, historykowi i miłośnikowi oma
wianych ziem.
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polskie zabytki na świecie

Wazowskie 
tekstylia 
herbowe

0 polonikach na świecie informowano na famach „Spotkań z zaby
tkami” bardzo często. Przede wszystkim pisano o zabytkach archi
tektury, malarstwa, rzeźby. Do mniej znanych, choć równie licznych, 
zabytków polskich za granicą należą wytwory rzemiosła artystyczne
go, a wśród nich także wyroby włókiennicze. Obiekty, które tu zosta
ną przedstawione, swe istnienie zawdzięczają okazjonalnym wyda
rzeniom na dworze polskim w latach 1587-1642, są to tekstylia her
bowe związane z osobami rodziny królewskiej polskich Wazów - 
Zygmunta III (1566-1632), jego drugiej żony Konstancji Austriaczki 
(1588-1631) i ich córki Anny Katarzyny Konstancji (1619-1651).

W dużej grupie poloników przechowywa
nych w Kunglig Livrustkammaren w Sztok
holmie znajduje się zespól haftów i tkanin, 
które powstały w okresie panowania Zy
gmunta Wazy w Polsce (1587-1631). 
Wśród nich są dwie chorągwie wykonane 
techniką aplikacji z tkanin jedwabnych, ry- 
psu i tafty: chorągiew państwowa z przed
stawieniem krzyża w tle, na nim Orla Pol
skiego z umieszczoną na jego piersiach 
tarczą ze Snopkiem Wazów i okolonego 
łańcuchem burgundzkiego Orderu Złotego 
Runa zwieńczonego koroną, ponad którą 
zachowana część napisu „TECVM... 
ROTE", oraz chorągiew królewska z kartu
szem herbowym o dziesięciopolowym po
dziale, z godłem Wazów w tarczy sercowej i 
herbami połączonymi w dwóch pozosta
łych - Polski i Litwy, Szwecji i Gotlandii, 
ujętym wokół łańcuchem Orderu Złotego 
Runa i spiętym koroną królewską. Obie 
chorągwie powstały zapewne wkrótce po 
wyborze Zygmunta III Wazy na króla pol
skiego, w związku z objęciem tronu w Kra
kowie. Ich wykonanie można przypisać 
polskim namiotnikom, posługującym się 
nader często sztuką aplikacji, lub nadwor
nej pracowni hafciarskiej.
Do tego samego zespołu zabytków sztok
holmskich należy siedem prostokątnych 
kawałków tkaniny jedwabnej zdobionych 
malowaną dekoracją. Jest to ciemnoczer
wony, mięsisty adamaszek - tkany na kroś
nie nicielnicowym w wąskich brytach - z 
raportem skomponowanym z grubych, sie
ciowo wygiętych łodyg, stylizowanych o- 
woców granatu i wici roślinnej, Na nim wy
konana została farbami olejnymi złocona i 
srebrzona dekoracja złożona z okuciowego 
kartusza z dziewięciopolową tarczą z her
bami Wazów, Korony i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego oraz Szwecji i Gotlandii, 
zwieńczona koroną i otoczona koliście łań
cuchem Orderu Złotego Runa. Opisane 
tkaniny, proweniencji włoskiej z lat ok. 
1580-1600, a zdobione malaturą w Krako
wie, stanowiły albo fartuchy bębnów dobo
szy gwardii pałacowej, albo płomienie trąb 
trębaczy królewskich. Użyto ich w 1605 r„ 
późnym wieczorem 4 grudnia, podczas u- 
roczystego wjazdu do Krakowa arcyksięż-

1

1. Chorągiew państwowa z 1587 r.
2. Fartuch bębna (?) z lat 1580- 
1600

niczki Konstancji Austriaczki w towarzys
twie matki, brata Maksymiliana Ernesta i 
siostry Marii Krystyny wraz z wysłanym po 
nią do Grazu przez Zygmunta III posels
twem polskim i prawdopodobnie także 11 
tegoż miesiąca w dniu koronacji i ślubu 
królowej w katedrze wawelskiej.
W Livrustkammaren znajduje się również 
seria 12 haftowanych makat z godłami Pol

ski, Szwecji i Austrii. Te nieduże, prostoką- 
te makaty herbowe mają tło z czarnego, 
strzyżonego aksamitu, są aplikowane kre
mowym atłasem i ponadto haftowane nićmi 
złotymi, srebrnymi, jedwabnymi i lamowa
ne galonem z przędzy metalowej. Widnieją 
na nich duże kartusze okuciowe ze złożo
nymi tarczami pod koroną królewską: pię- 
ciopolowe z herbami połączonymi Polski i 
Litwy oraz Szwecji i Gotlandii z umieszczo
nym w tarczy sercowej godłem Habsbur
gów i wielopolowe z herbami królowej 
Konstancji Austriaczki. Nie ulega wątpli
wości, że są to żałobne tekstylia herbowe 
wykonane na pogrzeb żony Zygmunta 
Wazy - Konstancji, zmarłej w lipcu 1631 r. 
w Krakowie i pochowanej w katedrze, w 
podziemiach kaplicy Wazów.
Opisane polonika trafiły do zbiorów króle
wskich w Sztokholmie w 1671 r. Sporo wy
robów włókienniczych o charakterze bar
dziej reprezentacyjnym dotarło do Europy 
Zachodniej również w wyniku zawieranych 
związków dynastycznych, w formie różnych 
prezentów królewskich, darów itp. Przykła
dem takiego właśnie sposobu wędrowania 
przedmiotów są liczne polonika posagowe 
Anny Katarzyny Konstancji Wazówny za
chowane w muzeach zachodnioniemie- 
ckich.
Najmłodsza córka Zygmunta III Wazy i
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3. Makata herbowa z 1631 r.
4. Tapiseria z lat 1630-1640

Konstancji Austriaczki, poślubiając 8 
czerwca 1642 r. Filipa Wilhelma Neuburga, 
przyszłego palatyna Renu, została bardzo 
hojnie wyposażona i jeszcze tegoż miesią
ca opuściła Warszawę udając się do swe
go księstwa. W wianie, oprócz 243 333 tala
rów, niezwykle cennej kolekcji klejnotów 
(niegdyś przechowywanej w Schatzkam- 
mer w Monachium) i portretów rodzinnych 
Wazów polskich - zachowanych częścio
wo w zbiorach norymberskich, na zamku w 
Scheissheim, w Starej Pinakotece mona
chijskiej, w galerii augsburskiej - wywiozła 
także znaczną ilość tkanin: tapiserie fla
mandzkie, kobierce z Kaszanu, makaty i 
jedwabie wschodnie. Inwentarz zamku w 
Neuburgu z roku 1668 wymienia 5 portier z 
herbami polskimi, wykonanych techniką 
gobelinową. Wśród nich znajdowała się za
pewne przechowywana obecnie w Resi- 
denz-Museum w Monachium tapiseria her
bowa proweniencji flamandzkiej z lat 1630— 
1640, tkana z wełny i jedwabiu na krośnie 
kobierniczym, zakończona wokół krótkimi 
frędzlami. Tapiseria ma ciemnoniebieskie 
tło, a dekorację z dominantą żółci i zieleni. 
Pole główne skomponowane jest w ukła
dzie antytetycznym, z centralnie umiesz
czoną, złożoną, dziesięciopolową, czerwo
ną tarczą herbową okoloną ornamentem 
kartuszowym, a nad nią korona zdobiona 
turkusami i koralami. W tarczy sercowej, 
dwupolowej znajdują się - Snopek Wazów 

i Belka Habsburgów, w pozostałych dwóch 
tarczach czteropolowych godła: Orzeł Pol
ski i Pogoń Litewska, Trzy Korony Szwedz
kie i Lew Gotlandzki. Poniżej - litery „ACC 
PPS "(Anna Catherina Constantia Principi- 
ssa Poloniae Sueciae), u dołu, po bokach - 
siedzące postacie alegoryczne: Smaku z 
wazą pełną owoców i małpą u stóp, Powo
nienia z koszem kwiatów i chartem, a nad 
nimi papugi. Reszta tła zdobiona jest krąg
łymi pękami owocowo-kwietnymi, połączo
nymi wijącą się, zagmatwaną wstęgą, wą
skim pasem ornamentu rolwerkowego i o- 
kuciowego, maszkaronami i festonami dra- 
perii. Bordiura tapiserii składa się z róż
nych elementów: szlaku owoców i kwiatów 
w wazach i koszach, festonów z drapćrii, 
ptaszków, motywów arabeskowo-grote- 
skowych i personifikacji Wiary z krzyżem i 
Victorii z palmą. Obiekt klimatem dekoracji 
jest bardzo bliski ówczesnym wyrobom 
warsztatów tapiserskich Brukseli, Audenar- 
de, Antwerpii i Delft. Zwłaszcza zwarta i do
brze związana w narożach kompozycja 
bordiurdy i konserwatywne - jak na lata 
powstania obiektu - elementy w stylu Fra- 
nsa Florisa (1516-1570), zmodyfikowane w 
duchu baroku oraz rysunek figur i efekt ca
łości kompozycji pozwalają określić pro
weniencję tapiserii jako potudniowonider- 
landzką, zaś jej datowanie przesunąć bliżej 
lat trzydziestych XVII w. Na tej podstawie 
można przypuszczać, że omawiana portie
ra herbowa powstała z inicjatywy Zygmunta 
III, choć już być może po jego zgonie (zm. 
1632 r.), za rządów syna z pierwszego mał
żeństwa Wazy - Władysława IV. Waza, fa
natyczny katolik, i gorący zwolennik Habs

burgów, mecenas sztuki, sam uprawiający 
różne jej dziedziny, powiększył znacznie 
kolekcję arrasów wawelskich, przywożąc 
ze sobą ze Szwecji 20 obiektów bruksel
skich po Eryku XIV oraz całe serie po 
swym ojcu Janie Wazie i tapiserie otrzyma
ne w prezencie od elektora brandenbur
skiego, a także zamawiał w Kaszanie w 
1601 r. kobierce herbowe, namioty, broń. 
Fakty te oraz dominujące w tapiserii moty
wy gloryfikujące rody Wazów i Habsbur
gów - personifikacje symbolizujące nie
wzruszoną wiarę w moc kościoła wojujące
go i liczne zwycięstwa wojenne oraz godła 
herbowe - a także styl dekoracji w znacz
nym stopniu podbudowują domniemanie 
fundatorstwa królewskiego. Treści ikono
graficzne nie sugerują jednoznacznie prze
znaczenia tapiserii jako podarunku ślubne
go, jednakże gdyby-udafo się odnaleźć po
zostałe cztery portiery wymienione we 
wspomnianym inwentarzu neuburgskim 
prawdopodobnie utworzyłyby serię o kon
kretnym programie ideowym i wówczas 
można by coś więcej powiedzieć o nich 
wszystkich.
Przedstawione zabytki tkactwa i hafciars- 
twa, choć wykonane w różnych środowi
skach twórczych i przechowywane od 
trzech stuleci w zbiorach zagranicznych, są 
świadectwem polskiego smaku artystycz
nego ówczesnych czasów. Ich przeznacze
nie, tematyka herbowa i osoba, z inicjatywy 
której powstały, wiążą je integralnie z kultu
rą polską okresu wazowskiego, obfitujące
go w liczne fundacje i oryginalne zabytki 
sztuki.

Marta Michałowska
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z zagranicy

Zabytki techniki 
w Czechach
W Czechach, podobnie jak w innych 
krajach, dopiero niedawno mian'em 
zabytków objęto obiekty techniki. Zali
cza się do nich przede wszystkim bu
downictwo związane z produkcją róż
nych wytworów.
Do rolniczych zabytków techniki nale
żą m.in. liczne młyny wodne i wiatraki, 
np. renesansowy Młyn Wielkoprze- 
worski w Pradze z 1597 r. Niekiedy 
młyny łączone były z tartakami, jak np. 
królewski tartak z młynem we Wszera- 
dowie na Chrudimsku. Na terenach 
Czech spotykamy dwa rodzaje wiatra

ków. Starszy typ, tzw. niemiecki (ina
czej morawski), miał drewnianą kon
strukcję słupową, która obracała się 
zgodnie z kierunkiem wiatru. Nieco 
późniejsze i lepiej zachowane są mu
rowane wiatraki typu holenderskiego, 
w których za pomocą kółek obracała 
się po obwodzie muru jedynie górna 
część z dachem. Z wiatraków drewnia
nych zachował się obiekt w Borownicy 
koło Nowej Paky.
Na ziemiach czeskich przetrwało też 
wiele spichlerzy. Z licznych przykła
dów na uwagę zasługują: renesanso

wy spichlerz z XVI w. w Liszni i baro
kowy w Plasich z 1685 r. oraz zbudo
wany w 1720 r. spichlerz w Klaszterci 
nad Ohrzą. Inny typ budowli gospo
darczych - to suszarnie (lnu, cykorii, 
owoców). Możemy je dziś zobaczyć 
jedynie w skansenie architektury w 
Weselem Kopcu na Chrudimsku. W 
okresie feudalizmu i w XIX w. znacznie 
rozwinięte było browarnictwo. Znany 
pilzneński browar miejski „Prazdroj” 
zbudowany został w 1842 r. Piwo pro
dukowały także browary zamkowe, np. 
w Czeskiej Kamenicy, oraz klasztorne, 
np. w Zbraslawiu z 1764 r. Na Mora
wach rozwijało się winiarstwo, a do 
zabytków z tej dziedziny należą: dom- 
ki winiarzy, piwnice i piwniczki (niektó
re z dawnym wyposażeniem) oraz słu
py winiarskie.

Duże znaczenie gospodarcze miał w 
przeszłości przemysł wydobywczy. W 
czasach najdawniejszych, a także w 
średniowieczu złoto wydobywano po
przez wypłukiwanie. Ochroną objęte 
są niewielkie kopce powstałe z prze
sianego piasku, tzw. usypiska, np. w 
dorzeczu Otawy. Dzieje górnictwa 
przypomina udostępniona zwiedzają
cym Kutną Horę kopalnia „Osel" (O- 
sioł), z renesansowym kieratem prze
niesionym z Jachymowa. Pod ochroną 
znajduje się też kopalnia „Svornost” 
(Zgoda) w Jachymowie z 1530 r.
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Sól wydobywana była poza granicami 
Czech i importowana. Magazynowano 
ją w potężnych składach, np. w Cze
skich Budziejowicach (skład z 1531 r.), 
w Tynie nad Wełtawą (skład z lat 
1706-1708). Wydobycie węgla w XIX 
w. wiązało się z ponownym rozwojem 
górnictwa. Z tego czasu zachowała się 
stara cechownia (z początku XIX w.) z 
wejściem do sztolni Josefskiej w No
wym Jachymowie, a także neogotycka 
wieża wiertnicza szybu III w Nuczicach 
(powiat berounski).
Do najstarszych obiektów hutniczych 
należy młotownia Sykorów w Dobrko- 
wie koło Czeskiego Krumlowa, gdzie 
zachowały się fragmenty wyposażenia 
wraz ze skórzanym miechem wdmu
chującym powietrze do paleniska. W 
dolinie Josefskiej w Adamowie koło 
Blanska z lichtensztejnskich stalowni 
z 1754 r. zachowały się trzy piece hut
nicze z rampami najezdnymi oraz em
pirowy budynek gospodarczy, tzw. 
Frantiszkowa Huta. W samym Blansku 
znajduje się dawna huta Klamowka 
(działająca od 1855 r.), gdzie wyprodu
kowano m.in. kolumnadę dla Mariań
skich Łaźni.

1. Wczesnogotycki most z 1296 r. w Pisku
2. Most Karola w Pradze

Z produkcją żelaza wiązał się też roz
wój kuźni, początkowo drewnianych, 
wolno stojących. Niektóre z nich za
chowały się do dziś, np. kuźnia w 
Sztahlawskiej Lhocie koło Pilzna, po
chodząca z 1793 r. W latach później
szych budowano już kuźnie murowa
ne, np. w Kału na Jiczinsku z warszta
tem na parterze i pomieszczeniem 
mieszkalnym na piętrze.
Od czasów średniowiecza trudniono 
się produkcją wyrobów ze szkła i ce
ramiki. Do dziś istnieją w okolicy Ja- 
blonca nad Nisą i Żeleznego Brodu 
charakterystyczne domki szklarzy, z 
wysokimi kominami przy ścianach 
szczytowych. W starej osadzie szklar
skiej Kristianow na Liberecku stoi 
dawna gospoda, w której mieści się 
muzeum szklarstwa tego regionu.
Bogate tradycje ma produkcja tkanin. 
W okresie baroku powstawały manu
faktury, które w latach późniejszych w 
większości ulegały modernizacji. Z ba
rokowej klasztornej manufaktury w O- 
secku pozostał jeden dom, z manufak
tury waldsztejnskiej w Litwinowie za
chował się tzw. dom holenderski, w 
którym mieszkali płóciennicy z Holan
dii.
Do najbardziej znaczących zabytków 
związanych z rozwojem papiernictwa 
należy papiernia w Losinach Wielkich 

w powiecie szumperskim. Została za
łożona przez Żerotinów w 1516 r. a jej 

trzon powstał w XVII w. Do dnia dzi
siejszego wyrabia się tu papier czer
pany.

Osiedlanie się większej liczby obywa
teli w miastach wymagało rozwiązania 
problemu zaopatrzenia w wodę. Już w 
średniowieczu, a zwłaszcza w dobie 
renesansu instalowano wodociągi, do 
których woda doprowadzana była z 
wieży ciśnień. Na przykład w Pradze 
staromiejska wieża ciśnień została 
zbudowana w pobliżu Mostu Karola w 
1489 r., a na Nowym Mieście powstała 
w 1495 r. Wieża Szitkowska, przebu
dowana w stylu renesansowym w 
1591 r. inne renesansowe wieże ciś
nień zachowały się m.in. w Taborze i 
Mladej Boleslawi. Pod ochroną znaj
dują się również niektóre współczes
ne wieże ciśnień.

Ostatnią, ale niezwykle interesującą i 
bogatą grupę zabytków techniki two
rzą historyczne obiekty związane z ko
munikacją i gospodarką wodną. Na 
zachowanych przykładach mostów 
możemy prześledzić ich rozwój tech
niczny na ziemiach czeskich od naj
dawniejszych czasów. Z doby romań
skiej zachowały się fragmenty mostu 
na Wyszehradzie i Mostu Judyty z 

2
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1170 r., stojącego ongiś na miejscu, 
gdzie wzniesiono potem Most Karola 
w Pradze. Innym przykładem jest za
chowany most w Pisku z 1296 r„ a z 
mostów renesansowych na uwagę za
sługują mosty w Strzibrze z 1560 r„ 
Brandysie nad Labą z lat 1568-1569 i 
w Dieczinie z 1574 r. Bardzo dużo jest 
też mostów barokowych.
Wiele dzisiejszych dróg swymi po 
czątkami sięga XVIII i XIX w. Wzdłuż 
dawnych traktów umieszczano kamie

nie i murowane drogowskazy. One 
również znajdują się pod ochroną jako 
zabytki techniki. Przy traktach powsta
wały zajazdy, a obok nich stare poczty 
(np. w Warwazowie w powiecie Usti 
nad Labą z 1823 r.)
Do zabytków techniki zaliczane są 
również obiekty związane z gospodar
ką wodną. Pierwsze stawy powstały 
już w XII w. Stawy we współczesnym 
rozumieniu tego pojęcia, z zaporą u- 
mocnioną tarasem i przepustami 

wody dla sprawnego połowu, pojawiły 
się w XIV w. Z czasów Karola IV po
chodzi np. zapora na Jeziorze Macha 
w Doksich. Największe skupiska sta
wów spotykamy koło Pardubic i koło 
Trzebonia. Na początku XVI w. powstał 
tzw. Kanał Opatowicki, który zaopatry
wał w wodę pobliskie stawy. Z racji 
swych walorów technicznych na uwa
gę zasługuje renesansowy Kanał Ru
dolfa z lat 1584-1593. Jest to po
dziemny kanał przeprowadzający

4

3. Zegar staromiejski, tzw. Orloj, z XV w. w Pra
dze
4. Wieża ciśnień z 1495 r. z renesansową kopulą 
w Pradze
5. Studnia Kohla z 1686 r. na dziedzińcu Zamku 
Praskiego
6. Barokowy młyn drewniany w skansenie w We
selem Kopcu
7. Murowany wiatrak z XIX w. w Trzebiczi
8. Empirowy most łańcuchowy przeńiesiony z 
Podolska do Stadlca
9. Wieża widokowa Petrzin z 1891 r. w Pradze

(zdjęcia: K. Kibic)



techniki, należy zwrócić uwagę na za
gadnienie ich użytkowania. Sprawą 
podstawową jest zachowanie pierwot
nej funkcji, co niekiedy okazuje się 
niezwykle trudne, bowiem urządzenia 
podlegały w różnych okresach wewnę
trznym modyfikacjom. Powstaje też 
kwestia związku z miejscem ich stałe
go „przebywania". Niekiedy udaje się 
przedstawić obiekt w warunkach mu
zealnych, do wyjątkowych wypadków 
należy translokacja zabytku z jednego 
miejsca na drugie.

Na ziemiach czeskich wiele jest zabyt
ków techniki wymagających odnowy 
czy rekonstrukcji. Przypomnijmy choć
by odnowę Mostu Karola w Pradze w 
latach 1967-1975. Naruszenie statyki 
obiektu i wychylenie obu przyczółków 
zostało usunięte dzięki wprowadzeniu 
żelbetowego umocnienia pod na-

wodę z Wełtawy do stawu w Króle
wskim Zwierzyńcu.
Z zabytków związanych z żeglugą u- 
wagę zwraca stocznia Lanna z pier
wszej połowy XIX w. w Czeskich Bu- 
dziejowicach. Również wśród zabyt
ków kolejnictwa spotykamy bardzo 
ciekawe przykłady. Do takich należy 
przede wszystkim kolej konna na tra
sie Czeskie Budziejowice - Linec. 
Jest to pierwsza i zarazem najdłuższa 
kolej tego typu w Europie, powstała w 

latach 1827-1832. Zachował się pier
wszy budynek tej kolei na stacji w 
Czeskich Budziejowicach. Pozostały 
również nasypy i fragmenty mostu, a 
także niektóre budynki stacyjne przy 
trakcji Olomouc - Praga. Do cieka
wych obiektów należy stalowy most 
kolejowy na Jihlawie koło Morawskich 
Branic, zbudowany w latach 1869- 
1870 według projektu sławnego inż. G. 
Eiffela.
Kiedy mowa o ochronie zabytków 

wierzchnię mostu, a cenne, barokowe 
rzeźby odrestaurowano lub zastąpio
no kopiami.
Wszystkich zabytków techniki nie da 
się uratować, dlatego konieczne są 
badania i staranna dokumentacja. 
Znaczną rolę odgrywa też działalność 
oświatowa i aktywność odpowiednich 
organizacji.

Karel Kibic
(tłum. Magdalena Gumkowska)
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rozmaitości

0 warszawskich zabytkowych 
Powązkach pisaliśmy w „Spo
tkaniach z zabytkami" w 1980 r. 
Artykułem Cmentarze - dzieta 
sztuki rozpoczęliśmy wtedy „Ak
cję cmentarze”. W artykule oma
wialiśmy również działalność 
pierwszego w naszym kraju „ko
mitetu cmentarnego" - Społecz

nego Komitetu Opieki nad Sta
rymi Powązkami w Warszawie. 
Powstał on w 1973 r. (oficjalna 
data: 7 maja 1973 r.), z inicjatywy 
znanego krytyka muzycznego i 
pisarza red. Jerzego Waldorffa. 
Przy Zarządzie Społecznego 
Komitetu utworzono zespoły: 
historyczno-naukowy, nauko

wo-wydawniczy, techniczno- 
konserwatorski, prawny, finan
sowy i propagandy, na czele 
których stoją wybitni fachowcy 
w danej dziedzinie. Przykładowo 
- zespół historyczno-naukowy, 
kierowany przez wiceprzewod
niczącego Komitetu dra Tadeu
sza Rudkowskiego z Instytutu 

Sztuki PAN, zajmuje się m.in.: 
typowaniem nagrobków do kon
serwacji, wykonywaniem doku
mentacji, ustalaniem programu i 
technologii prac konserwator
skich oraz ich odbiorem.
Już w 1975 r. odbyła się - na 
wzór opisanej przez Bolesława 
Prusa w Lalce - pierwsza pu

ss



1. 2. Odlany w żelazie grobowiec 
Lilpopów (1861): ozdobne fragmenty 
po konserwacji (1) i ich montowanie 
(2)
3. Groby w trakcie konserwacji; na 
pierwszym planie grób rodziny nad
zorcy cmentarza Ignacego Szulca 
(1812-1879), w głębi - rodziny Toma
sza Siwińskiego (1817-1845)
4. Coraz więcej takich tabliczek po
jawia się na cmentarzu (grób Win
centego Witoszyńskiego, zm. 1862)

(zdjęcia: K. Nowiński)

bliczna kwesta, do której zapro
szeni zostali popularni mie
szkańcy Warszawy, przede 
wszystkim znani aktorzy, muzy
cy, pisarze, plastycy. Wygląda to 
tak: w dniu Wszystkich Świę

tych, a także w Dniu Zadusznym 
na skrzyżowaniu cmentarnych 
alejek stają z puszkami w rę
kach kwestarze. W tym samym 
czasie przed cmentarzem sprze
dawane są opracowane przez 
członków Komitetu wydawnic
twa związane z Powązkami: 
przewodniki, plany, płyty (np. 
nagrana przez zespół „Mazo
wsze" pieśń Rosta kalina Igna
cego Komorowskiego, którego 
nagrobek został odnowiony z 
funduszy tego zespołu). Bardzo 
często zdarza się, że kupujący 
ofiarowują jakąś kwotę ponad 
wyznaczoną cenę...
Jeśli mierzyć poparcie mie

szkańców Warszawy dla tej idei 
ilością zebranych każdego roku 
pieniędzy, to wystarczy podać, 
że od 1975 r., kiedy zebrano kil
kaset tysięcy złotych, suma sta
le rośnie i w 1983 r. osiągnęła 1 
milion 700 tysięcy! Fundusze 
płyną też bezpośrednio na kon
to Komitetu (NBP III Oddział 
Miejski Warszawa 1036-9700- 
189-852, z dopiskiem „Fundusz 
Powązek") - od osób prywa
tnych, władz miasta, resortu kul
tury i wielu instytucji. Pieniądze 
te przeznaczane są na konse
rwację zabytkowych nagrob
ków. Należy także dodać do 
tego wiele prac społecznych 
prowadzonych na cmentarzu 
pod nadzorem Komitetu.

Odwiedzający cmentarz na Po
wązkach mogą naocznie prze
konać się, że ich hojność nie 
idzie na marne. Wśród nagrob
ków, grobowców, mauzoleów 
coraz więcej jest takich, które 
wyraźnie odbijają od szarego, 
cmentarnego tła - piaskowiec 
odzyskuje jasny odcień, na mar
murze pojawiają się różnobarw
ne żyłki, skorodowany metal na
biera pierwotnego wyglądu. 
Inne pomniki sztuki cmentarnej 
otoczone są rusztowaniami, fi
gury przykryte folią, niektóre 

rzeźby zdemontowane i konser
wowane poza cmentarzem, a o 
trwających właśnie pracach in
formują napisy na tabliczkach. 
W 1976 r. odnowiony został 
pierwszy grobowiec, dziś jest 
ich już około 400.
Społeczny Komitet otrzymał od 
gospodarza Powązek - warsza

wskiej Kurii Metropolitalnej - 
budynek dawnej karawaniarni, 
położony naprzeciw cmentarza. 
Po niezbędnych pracach re
montowych i adaptacyjnych, od 
ubiegłego roku mieszczą się w 
nim pracownie konserwacji ka
mienia i metalu. Członkowie Ko

mitetu są zdania, że roboty pój
dą teraz znacznie sprawniej i 
szybciej.

„Dziękuję wam w imieniu ży
wych i umartych!"- tymi słowa
mi zakończył swoje wystąpienie 
red. Jerzy Waldorff. Działo się to 
15 października 1984 r„ na uro

czystym wieczorze w warsza
wskiej Filharmonii Narodowej, 
poświęconym jubileuszowi 10- 

lecia działalności Społecznego 
Komitetu. Słowa te przewodni
czący Komitetu skierował do 
wyróżnionych dyplomami dzia
łaczy i aktorów, którzy pracą w 

Komitecie, a przede wszystkim 

coroczną kwestą przyczynili się 

do odnowienia wielu zabytko
wych nagrobków. Wśród wyróż
nionych aktorów byli m.in.: Krzy
sztof Kowalewski, Danuta Szaf- 
larska, Karol Strasburger, Igor 
Śmiałowski, Jan Świderski, Ka

zimierz Wichniarz, Ewa Wiśnie
wska, Mieczysław Voit. Jakże 
pasowała do nastroju spotkania 
część artystyczna wieczoru - u- 
twory J. S. Bacha, A. Vivaldiego i 
W. Lutosławskiego, wykonane 
przez Polską Orkiestrę Kameral
ną pod batutą Jerzego Maksy
miuka.
Redakcja „Spotkań z zabytka

mi" - obserwując pilnie postępy 
robót konserwatorskich na Po

wązkach - życzy Komitetowi 
wielu, wielu sukcesów w dalszej 
pracy przy ratowaniu cmentarza. 
Natomiast Jerzemu Waldorffowi 

dedykujemy ryty dawniej na 
dzwonach napis: Vivos voco, 

mortuos plango, fulgura frango - 
zwotuję żywych, optakuję umar
tych, pioruny kruszę. Bo tak 
właśnie przez minione 10 lat 
było i oby trwało jak najdłużej, 
łącznie z „kruszeniem" wszel
kich przeciwności. Ad multos 

annos, panie Jerzy!

Krzysztof Nowiński
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Witraże 
w krakowskiej 
synagodze

Witraże o tematyce żydo
wskiej są rzadkością. Upo
ważnia to do bliższego zaję
cia się wyjątkowym ich ze
społem, wręcz unikatowym, 
jaki zachował się w synago
dze Templum w Krakowie.

Świątynia została zlokalizo

wana w bardzo eksponowa
nym miejscu, na narożniku 
ulic Miodowej i Podbrzezie. 
Historia jej jest krótka. Jest 
to pierwsza tzw. postępowa 
synagoga na Kazimierzu w 
Krakowie i jako skromny, 
jednonawowy budynek u- 
kończona została w 1862 r. 
Kilkakrotnie ją rozbudowy
wano i powiększano - w la
tach 1868, 1869, 1893 - 
1894, 1924 (wstępną inwen
taryzację bożnicy dla Katalo
gu zabytków sztuki m. Kra
kowa wykonała Z. Lewicka - 
Depta). W wyniku tych prze
budów z pierwotnej formy 
jednonawowej powstała 
okazała, pięcionawowa, o 
bardzo bogato dekorowa
nym wnętrzu; w motywach 
zdobniczych wykonanych z 
barwionego stiuku nawiąza
no do elementów neorene- 
sansowych i Bliskiego 
Wschodu.

Kolorowe szybki witraży sta
nowią znakomite dopełnie
nie koronkowej niemal de
koracji wnętrza synagogi, 
lekko je zaciemniają, ale w 
sumie tworzą niepowtarzalny 
nastrój'bogactwa i przepy
chu. Zdumiewający jest fakt, 
że zachowały się one we 
wszystkich, 36 bliźniaczych, 
zamkniętych półkoliście ok
nach parteru i pierwszego 
piętra. Wiele z nich w dol
nych partiach, w oddziel
nych tablicach ma napisy 
zawierające nazwiska funda
torów oraz daty, podane w 
cyfrach arabskich lub arab
skich i hebrajskich. Pierwot
ne, stare witraże uszanowa
no w czasie dobudowy naw 
bocznych w 1924 r., przeno
sząc je do nowych okien.

Najwcześniejsze witraże po
chodzą z 1894 r., a najpóź
niejsze z czasów ostatniej 
przebudowy bożnicy w 1924 
r. Zasadniczo są to witraże 
skomponowane w formie o- 
siowych układów geome
trycznych, z rozetami, moty
wami plecionki, stylizowa
nych liści i kwiatów. Dostrze
gamy też tak ulubione w 
sztuce żydowskiej przedsta
wienia zwierząt, znane z za
bytkowych polichromii w 
bożnicach z XVII i XVIII w. Są 
to wiewiórki, lisy, gołębie na 
tle symbolicznie potraktowa
nych widoków z motywem 
architektury. Są także witraże 
z przedstawieniami menory 
(siedmioramienny świecz
nik), na podstawie których 
wyobrażono antytetycznie u- 
stawione Iwy. Menora jest u- 
jęta w obramienie architek
toniczne, w dwie kolumny z 
motywem lambrekinu.

Witraże w synagodze Tem
plum cechuje bogata gama 
kolorystyczna, powtarzająca 
się z małymi odmianami we 
wszystkich oknach. Składają 
się na nią kolory: brązowy, 
pomarańczowy, żółty, zielo
ny, kremowy, biały, fioletowy, 
bordowy, przy czym, jak to 
na ogół miało miejsce przy 
tej technice - uzupełnienia 
zostały podmalowane.

Projektanci witraży, jak do
tychczas, nie są znani, ale 
niewątpliwie byli nimi artyści 
żydowscy. Częściowo mo
gły one powstać na miejscu 
w Krakowie, gdzie oprócz 
szeroko znanych zakładów 
witrażowniczych S. G. Żeleń
skiego czynnych było kilka 
wytwórni (firma Żeleńskiego, 
początkowo prowadzona 
przez Władysława Ekielskie- 
go wraz z Antonim Tuchem, 
czynna była od 1902 r.).

Witraże w bożnicy Templum 
mają dziś dla nas szczegól
ną wartość. Przede wszyst-

1
2 3

4
1. Wnętrze synagogi Templum w 
Krakowie
2-4. Fragmenty witraży: z 1894 r. (2), 
po 1894 r. (3) i z 1924 r. (4)

(zdjęcia: J. Langda)

kim ważny jest fakt, że za
chowały się na tym miejscu, 
dla którego zostały przezna
czone. Po zniszczeniach, ja
kie uczyniła druga wojna 
światowa w zabytkach kultu
ry i sztuki żydowskiej, zespół 
ten stanowi rzadkość nie tyl
ko w Krakowie, lecz i w całej 
Polsce. Kończąc, należy po
stulować przeprowadzenie 
konserwacji witraży oraz wy
konanie dokładnej, barwnej 
dokumentacji fotograficznej.

Izabela Rejduch-Samkowa
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Uwaga 
gospodarze 
zabytków!
Nareszcie optymistyczna wiado
mość dla indywidualnych użytkowni
ków obiektów zabytkowych: coś się 
ruszyto! Proszę jednak nie wpadać w 
euforię przed przeczytaniem tej nota
tki do końca, bowiem wiadomość ta 
nie oznacza, że wszystkie problemy 
związane z przejęciem i zagospoda
rowaniem nieruchomości zabytko
wych w jakiś cudowny sposób zo
stały rozwiązane. To tylko mały pło
myczek, nadzieja, że może gospoda
rze zabytków wspólnymi siłami o- 
siągną więcej, niż borykając się z o- 
gromem trudności w pojedynkę.
Z inicjatywy Komisji Opieki nad Za
bytkami Zarządu Głównego Polskie
go Towarzystwa Turystyczno-Krajo
znawczego, a ściślej - jej przewodni
czącego dra Franciszka Midury, po
wstał przy tej Komisji KLUB INDYWI
DUALNYCH UŻYTKOWNIKÓW ZA
BYTKÓW. 12 maja 1984 r. zwołano 
zebranie na Zamku Królewskim w 
Warszawie. Zaproszeni zostali 
wszyscy prywatni użytkownicy, któ
rych nazwiska i adresy udało się 
skompletować. Frekwencja była 
większa niż spodziewali się organi
zatorzy, około 150 osób - przede 
wszystkim zaproszonych, ale przy
byli również nie zaproszeni, którzy o 
zebraniu dowiedzieli się przypadko
wo. Świadczy to o dużym zaintereso
waniu sprawą oraz o pilnej potrzebie 
zorganizowania takiego klubu. 
Uczestników powitał gospodarz o- 
biektu, wicedyrektor Zamku Króle
wskiego, Marian Sołtysiak. W ser
decznych słowach podkreślił więź, 
jaka łączy wszystkich użytkowników 
zabytków - zarówno użytkowników 
obiektów o znaczeniu ogólnonaro
dowym. jak Zamek, jak i tych skrom
niejszych. Wszyscy mają podobne 
problemy w zagospodarowaniu i ut
rzymaniu obiektów i podobną odpo
wiedzialność za powierzone im do
bra kultury.
Kolejne powitanie wygłosił prezes Za
rządu Głównego PTTK Andrzej Gor
don. Określił cel zebrania i powołania 
klubu jako połączenie interesów spo
łecznych i indywidualnych, a ponadto 
podjęcie starań o przełamanie barier 
hamujących akcję przekazywania za
bytków prywatnym użytkownikom, 
stworzenie forum do wymiany do
świadczeń, zlikwidowanie osamotnie
nia użytkownika w jego poczynaniach, 
ukazanie społeczeństwu, że ta działal
ność jest ważna i potrzebna. Prezes 
Andrzej Gordon zadeklarował w 
imieniu PTTK pomoc prawną, wydanie 
zbioru przepisów prawnych, a także - 
w razie potrzeby - wydawanie innych 
informatorów.
Następnie prowadzenie zebrania 
przejął przewodniczący Komisji 0- 
pieki nad Zabytkami PTTK a jedno
cześnie wicedyrektor Zarządu Mu
zeów i Ochrony Zabytków w Mini
sterstwie Kultury i Sztuki dr Franci
szek Midura. Zapewnił zebranych, że 
organizacja klubu nie ma żadnych u- 
bocznych celów; nadrzędnym celem 
jest uratowanie dla teraźniejszości i 
przyszłości wielu bezcennych zabyt
ków, a co za tym idzie - pomoc tym. 
którzy podjęli się tego szczytnego i 

trudnego zadania. Tak ministerstwo, 
jak i PTTK spodziewają się uzyskać 
autentyczne informacje o proble
mach i trudnościach, z jakimi spoty
kają się indywidualni użytkownicy, co 
może pomóc w przygotowywanej o- 
becnie nowelizacji Ustawy o ochro
nie dóbr kultury i o muzeach oraz w 
opracowaniu nowych aktów praw
nych. Opinie użytkowników mogą 
przyczynić się do wypracowania naj
właściwszej linii postępowania w 
działalności, a nawet w polityce kon
serwatorskiej. Mimo że w ostatnich 
latach wiele zabytków zostało przeję
tych przez nowych gospodarzy, pro
blem zagospodarowania niszczeją
cych, opuszczonych obiektów nie 
jest jeszcze rozwiązany. W 1983 r. 
przejętych zostało 59 budynków za
bytkowych, 62 byty w trakcie przej
mowania, ale aż 383 czekają na za
gospodarowanie. W związku z tym 
spodziewać się należy, że liczba u- 
żytkowników będzie wzrastać, będą 
też mnożyć się problemy. Możliwość 
udzielania skutecznej pomocy indy
widualnym gospodarzom zabytków 
w dużej mierze będzie zależała od 
aktywności i operatywności klubo
wego zarządu. Komisja Opieki nad 
Zabytkami liczy na samorządność 
klubu, a jednocześnie na ścisłe kon
takty i harmonijną współpracę. 
Organizatorzy zaprosili na zebranie 
trzech prawników, urzędowo lub 
społecznie związanych z ochroną za
bytków, którzy obecnie i w przysz
łości będą służyli radą i pomocą klu
bowi. Jeden z nich, Andrzej Ruszko
wski omówił akty prawne dotyczące 
ochrony i użytkowania zabytków, 
wskazał na ich braki i niespójność, 
przedstawił przykłady niewłaściwej 
interpretacji przepisów prawnych 
przez terenowe władze administra
cyjne, interpretacji godzącej w dobro 
zabytków i skierowanej przeciwko u- 
żytkownikom.
W gorącej, bardzo żywej i sponta
nicznej dyskusji poruszono najważ
niejsze sprawy i bolączki, do których 
przede wszystkim zaliczyć trzeba luki 
w przepisach prawnych oraz zasad
nicze rozbieżności między przepisa
mi a praktyką.
Wreszcie nastąpiły wybory zarządu 
Klubu Indywidualnych Użytkowników 
Zabytków. Prezesem został Marek 
Skrzyński, architekt, kierownik Ze
społu Projektowania w warszawskiej 
Spółdzielni „Murator", który w ubieg
łym roku przejął do zagospodarowa
nia dwór obronny w Wieruszycach w 
województwie tarnowskim, wicepre
zesem - Tadeusz Wyganowski, inży
nier rolnik, właściciel willi „Amelin" w 
Konstancinie-Jeziornej.
Na zakończenie posiedzenia prze
wodniczący Komisji Opieki nad Za
bytkami obiecał, że wszystkie zgło
szone wnioski i pytania będą przed
miotem dyskusji oraz działań w Mini
sterstwie Kultury i Sztuki i PTTK. Na
tomiast wszelkie inne problemy i 
propozycje ich rozwiązań będzie roz
patrywał i zgłaszał nowo wybrany za
rząd klubu.
Wszyscy prywatni użytkownicy za
bytków - zarówno zrzeszeni w klu
bie, jak i ci. którzy dotychczas o jego 
istnieniu nie wiedzieli, ale są zainte
resowani i chcą do niego należeć - 
mogą otrzymać informacje i kontak
tować się przez Komisję Opieki nad 
Zabytkami. Adres: Zarząd Główny 
PTTK, Komisja Opieki nad Zabytka
mi, ul. Senatorska 1.1, 00-075 War
szawa, telefon centrali 26-22-51.

Hanna Krzyżanowska

Z ołówkiem 
w ręku
Wrocławskie Koto Rysowników 
Wydziału Architektury Politech
niki Wrocławskiej powstało w 
1982 r. Po plenerze rysunkowym 

studentów I roku we Wrocławiu, 

grupa prowadzona przez mgr 
inż. Jolantę Korek i doc. Ryszar
da Natusiewicza postanowiła 
kontynuować takie „rysunkowe 
spotkania” z architekturą. W ten 
sposób zorganizowane zostały 

kolejne plenery: w Krakowie, 
Racławicach, na Podhalu i Po
górzu Sudeckim. Na każdym 

powstawały rysunki różnych - 
przede wszystkim zabytkowych 
- obiektów.

Od początku działalnością Koła 
interesowało się Towarzystwo 
Miłośników Wrocławia z mgr. 

Wiesławem Gerasem i prof. Bro-

2
1. Znak Koła 
Rysowników 
Wydziału Archi
tektury Politech
niki Wrocła
wskiej
2. Ratusz - od
budowa według 
projektu prof. M. 
Bukowskiego w 
latach 1945- 
1946 i 1949- 
1952 (rys. Jerzy 
Chmura)
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nisławem Pasierbem na czele. 
Objęto ono patronat nad Kotem 
Rysowników i dzięki TMW ry
sunki przyszłych architektów ek
sponowane są na wystawach 
(najczęściej w siedzibie Towa

rzystwa - kamienicy „Małgosia" 
przy ul. Św. Mikołaja 1) oraz pu

blikowane.
Siłą rzeczy najwięcej rysunków 

związanych jest z Wrocławiem. 
Wydano już kilka zestawów 

pocztówek i kilka folderów ilu

strowanych właśnie rysunkami 
członków Koła. Wrocławskie 
kościoły, Wrocławski Rynek, 

Wrocławskie uliczki czy Spacer 

po starym Wrocławiu - to efekty 

działalności Koła na terenie tego 

miasta.
Tysiącletni Wrocław był wielo
krotnie odbudowywany i prze
budowywany, jednak największą 
odbudowę przeżył po 1945 r„

3. Katedra - zniszczona w ponad 
70%, projekt odbudowy: prof. M. Bu
kowski w latach 1946-1951 (rys. Ry
szard Natusiewicz)
4. Rynek - odbudowa według pro
jektu inż. arch. W. Czerechowicza, R. 
Jędryka, R. Matusiewicza (I nagroda 
w konkursie SARP w 1953 r.), w la
tach 1956-1959 (rys. Piotr Kociołek)
5. Rynek - odbudowana w 1960 r. 
sień kamienicy nr 3 (rys. Remigiusz 
Otrząsek)
6. Nowe Jatki - odbudowa według 
projektu arch. H. Dziurlowej w latach 
1965-1968 (rys. Ryszard Natusie
wicz)
7. Ul. Biatoskórnicza - odbudowa w 
latach 1961-1963 (rys. Ewa Górska)
8. Ul. Przejście Garncarskie 6-8 - 
odbudowa według projektu arch. H. 
Dziurlowej w 1960 r. (rys. Jacek Frąc
kiewicz) ho; ez-
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kiedy powrócił do Polski znisz

czony w ok. 70%. W pierwszym 
etapie zabezpieczano budynki 
przed ich właściwą renowacją. 
Równocześnie w biurach pro
jektowych rozpoczęto prace 
zmierzające do rekonstrukcji, 
odbudowy i adaptacji obiektów 
zabytkowych, a także całych ze
społów staromiejskich. Człon

kowie Koła Rysowników starają 
się utrwalić zabudowę Wrocła

wia po jego odbudowie, a efek

tem jest folder pt. Odbudowany 
Wrocław.

Rysunki te, jak i wiele innych, 
traktowane są jako artystyczny 
zapis i dokument. Jednocześnie 
każdy plener uczy studentów - 
przyszłych architektów dostrze
gania historycznej zabudowy, jej 
roli w krajobrazie i uwzględnia
nia tych wartości w później

szych pracach projektowych.

Ryszard Natusiewicz

Listy do redakcji • Listy do redakcji

Szanowna Redakcjo!
W lipcu 1983 r„ w czasie jednej z 

corocznych moich wędrówek, dotar
łem do małej osady zwanej Kamie
niec Ząbkowicki, położonej na trasie 
kolejowej Nysa Kłodzka - Świdnica, 

9 km na południowy wschód od Ząb
kowic Śląskich.

Znajduje się tu górujący nad mia
stem, neogotycki zamek zbudowany 
z granitu i czerwonej, wypalanej ceg
ły. Jego bryła, bogactwo elementów 
architektonicznych, jak np. sklepie
nia, smukłe sterczyny i baszty oraz 
okna z pięknymi kamiennymi ma- 
swerkami, w których gdzieniegdzie 
można jeszcze zauważyć szczątki 
kolorowych witraży, z pewnością za
sługują na uwagę. Cały budynek oto
czony jest pięknym, dziś zresztą tak
że zaniedbanym ogrodem, wśród 
którego można dostrzec porosłe 
chwastem altany, resztki fontann, za
niedbane stajnie oraz studnię przy
krytą kamiennym, zdobionym da
szkiem. .

Nie będę się jednak dłużej rozpi
sywał hą temat uroków tego miejsca, 
bo przecież nie o to chodzi. Zabytek 
ten. użytkowany jeszcze w 1945 r, 
obecnie niszczeje, nie zabezpieczo
ny chociażby przed działaniem czyn
ników atmosferycznych. Dziś to tylko 
mury, gdzieniegdzie fragmenty sgraf- 
fita. Każdego roku odpada jakiś fra
gment tynku, niszczeją resztki rzeź
bień i detali architektonicznych. Do 

zniszczeń tych przyczyniają się także 
ludzie. Rzesze „turystów", jakie tam 
docierają, nie tylko w celu poznania 
architektury, nie tylko po to, aby ode
tchnąć w cieniu starych altan od co
dziennych zajęć, ale po to, by dewa
stować i niszczyć resztki zamku.

Obok zamku niszczeje także o- 
siemnastowieczny kościół, na któ
rym, jak na ironię, widnieje tabliczka: 
„Obiekt zabytkowy pod ochroną 
prawa". I tu także powtarza się 
znajomy obraz: puste odrapane 
wnętrza, resztki malowideł, okna 
bez witraży i zdarta posadzka, 
spod której wyzierają ciemne 
czeluście krypt. Wewnątrz ruina i 
groza.

Czy nie można byłoby tych obie
któw zabezpieczyć? Jak to się dzieje, 
że obiekt tak pięknie usytuowany i 
mimo upływu czasu w niezłym sta
nie, pozostaje bez opieki? Ciekaw 
jestem, co na ten temat myśli konse
rwator zabytków tego regionu?

Jako stały czytelnik Waszego pi
sma wysoko cenię zaangażowanie 
Redakcji w sprawę ratowania zabyt
ków. Mam nadzieję, że nie pozwoli- 
cie na to, aby pałac w Kamieńcu 
Ząbkowickim stał się jeszcze jednym 
obiektem straconym. Za dużo już 
chyba w naszym życiu „utraconego 
piękna".

Grzegorz Sqclhskl 
Łódź

Przyjaciołom mojego Męża 
ś.p. JANUSZA KUBIAKA 

składam wyrazy serdecznej wdzięczności za ofia
rowanie krzyża na Jego grób

żona

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: kwartalnie 100 zł., półrocznie 200 zł., rocznie 400 zł.
Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich 
i pozostałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów 
RSW „Prasa-Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych oddzia
łach,
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, 
gdzie nie ma oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" i na terenach 
wiejskich opłacają prenumeratę w urzędach pocztowych i u doręczy
cieli.
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie 
ma oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch", opłacają prenumeratę w 
urzędach pocztowych i u doręczycieli,
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach oddziałów 
RSW „Prasa-Książka-Ruch", opłacają prenumeratę wyłącznie w 
urzędach pocztowych nadawczo-oddawczych, właściwych dla miej

sca zamieszkania prenumeratora. Wpłaty dokonują używając „blan 
kietu wpłaty" na rachunek bankowy miejscowego Oddziału RSW 
„Prasa-Książka-Ruch"
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW 
„Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. 
Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warsza
wie nr 1153-201045-139-11. Prenumerata ze zleceniem wysyłki za 
granicę pocztą zwykłą jest droższa od prenumeraty krajowej o 50% 
dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla zlecających insty
tucji i zakładów pracy.

Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za granicę:
- do dnia 10 listopada na I kwartał, I półrocze roku następnego oraz 
na cały rok następny,
- do dnia 1 -go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenume
raty roku bieżącego.
UWAGA: Archiwalne egzemplarze „Spotkań z zabytkami" można 
nabyć w redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po 
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr 26-93-57).
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Wiatrak koilak z końca XIX w. 
w Chlebczynle kofo Sarnak 

(fot. R. Kra/uszek)

Wędrowcze, w jednym miejscu zatkwiony kosturem 
Co znaczą twoje wstrząsy i nagte podrygi? 
Komu ktaniasz się wokół dębowym kapturem? 
Z kim tak trafnie rozmawiasz na migi i śmigi?

W co wierzysz? Kogo widzisz nad sobą w lazurze? 
Gdybyś się uczłowieczył - jakie miałbyś lica? 
Co za stwór się zataił w twej sękatej skórze? 
Czym jesteś, oglądany przez duchy z księżyca ?

Bolesław Leśmian

Wiatrak

Piętrząc się nad ugorów chętną mu równiną, 
Wiatrak, na wszystkie wokół odsłonięty światy, 
Poskrzypuje drewnianą w tańcu krynoliną, 
4 na trawę, jak diabeł, miota cień rogaty.



Znaleziska na zamku 
w Inowfodzu

Zbudowany w drugiej połowie XIV w. zamek w Inowłodzu od 
początku XVI w. znajdował się w rękach Drzewickich. Prowadzili 
oni na zamku liczne prace budowlane polegające m.in. na zmia
nie wystroju wnętrz mieszkalnych w skrzydle zachodnim. W jed
nym z pomieszczeń zbudowano piec kaflowy, podłogę wyłożono 
płytkami ceramicznymi. W czasie prac wykopaliskowych w 1983 r. 
właśnie w tym pomieszczeniu natrafiono na bardzo bogaty ze
staw przedmiotów z miedzi - wyrobów rzemiosła artystycznego: 
konew z przykrywą, misę z przedstawieniem „Adama i Ewy w 
raju”, okucia opraw książkowych (łącznie z 25 egzemplarzy ksią
żek), wagę wiszącą, puszkę na małe odważniki, kłódkę z szyfrem, 
fragmenty świeczników, moździerz. Znaleziono tu także fragmen
ty naczyń o bogatym zdobieniu (kamionki pochodzące z Nie
miec), mały sztylet, kilkadziesiąt kluczy i wreszcie tłok pieczętny 
do lakowania korespondencji z herbem Łodzią i literami „AN” - 
inicjały Anny Naramowickiej, żony Adama Drzewickiego, starosty 
inowłodzkiego i kasztelana radomskiego.
Wszystkie te wyroby pochodzą z lat 1521-1562 (rok drugiego 
pożaru zamku), (ja)

2 3

5

1. 2. 3. Różne okucia opraw książkowych
4. Kłódka z szyfrem I tłok plęczętny z herbem Ło
dzią I inicjałami „AN”
5. Moździerz i puszka na odważniki

(zdjęcia: J. Augustyniak)

krajowa 
agencja 
wydawnicza

Cena zł. 100.-


