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NA OKŁADCE: Głowa Marli - fra
gment ze sceny „Ofiarowanie 
Chrystusa” z dolnej części za
mknięcia ołtarza Wita Stwosza w 
kościele Mariackim. Zdjęcie po
chodzi z okresu prac konserwa
torskich, które w latach 1983-1984 
przeprowadzone zostały przez 
Pracownię Konserwacji Dzieł 
Sztuki PP PKZ w Krakowie. Doko
nano wówczas m.ln. oczyszczenia 
ołtarza, doraźnego zabezpiecze
nia I drobnych uzupełnień poli
chromii. O Innych pracach tej pra
cowni I jej problemach w trzydzie
stopięciolecie Istnienia przedsię
biorstwa plszemy w dziale „Z war
sztatu konserwatora”.

(fot. R. Kisiel)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

2 (24) X Warszawa 1986

Od redakcji
W tym numerze - choć w dalszym ciągu 
w roku dziesięciolecia „Spotkań”, a 
może właśnie dlatego - trochę odredak- 
cyjnych narzekań. Powodem do nich 
stały się zwroty egzemplarzy tak bardzo 
poszukiwanych, przechodzących z ręki 
do ręki - numerów z 1985 r., które 
napłynęły właśnie do redakcji i przelały 
wzbierającą się od dawna czarę goryczy 
na krajową dystrybucję czasopism.
Sytuacja wygląda zazwyczaj tak, jak o- 
pisuje to jeden z Czytelników. W mieś
cie „X” kiosk w zabytkowym centrum 
otrzymuje dwa egzemplarze danego nu
meru „Spotkań”, które natychmiast są 
wykupione. W tym samym mieście, da
leko od centrum, na osiedlu liczącym 
cztery bloki taki sam kiosk otrzymuje 
np. osiem egzemplarzy. Kilka z nich 
spoczywa tam miesiąc, dwa, trzy, aż - po 
ukazaniu się następnego numeru - lądu
je w ciasnym lokalu redakcji jako tzw. 
zwroty. W tym samym czasie, kiedy 
„Spotkania” leżą w rzadko odwiedza
nych kioskach, poza dzielnicami zabyt
kowymi, do redakcji zwracają się Czy
telnicy z pytaniami o ten właśnie numer! 
Na.sz Czytelnik zadał kioskarzowi z o- 
siedla logiczne pytanie, dlaczego nie

przerzuca „Spotkań” tam, gdzie zostaną 
sprzedane, na co usłyszał, że nie mo
żna...
Centrala Kolportażu Prasy i Wydaw
nictw - to olbrzymia machina, ale właś
nie dlatego - przez terenową sieć swoich 
agend - powinna wiedzieć, gdzie dane 
tytuły mają najwięcej odbiorców. Jakże 
często bywa tak, że dany kiosk otrzymu
je „Spotkania” od kilku lat i nagle prze- 
staje albo dostaje co drugi, trzeci nu
mer, albo dostaje jeden numer w roku, 
itd., itd. Jest to kompletne zaprzeczenie 
zasad handlu! Szkoda nam Czytelników, 
którzy - nic przecież nie winni - tracą 
czas na bieganie po kioskach, wydają 
pieniądze na znaczki i telefony do re
dakcji. Przypominamy, że archiwalne 
egzemplarze „Spotkań” są u nas do na
bycia...
Ogłoszony w numerze 1, 1986 KON
KURS NA PRACĘ UKAZUJĄCĄ OCA
LENIE ZABYTKU OD ZAGŁADY tr ’ 
do 30 września 1986 r.
PRZYPOMINAMY - następny numer 
ma charakter jubileuszowy (25 !), a w 
nim m.in. remanent dotychczas porusza
nych spraw, rozważania prof. W. Zina o 
krajobrazie, o zabytkach w... Nowej Hu
cie, komecie Halleya i stałe rubryki 
(„Jam dwór polski...”, „Zabytki na co 
dzień”, „Kupić, nie kupić...”, „Polskie 
herby na zabytkach” itd.).



Sam
na sam
z jubilatem

NJL ie było jeszcze takiego numeru „Spotkań z Zabytkami” od początku uka
zywania się pisma, aby nie znalazło się w nim przynajmniej kilka słów lub zdjęć 
dotyczących prac wykonywanych przez „ludzi z PKZ”. Często działo się to przy
padkowo, poza głównym tematem artykułu czy informacji, co tylko potwierdza 
powszechność i duży zasięg prac przy zabytkach, jakie prowadziły PKZ-ty przez 
35 lat istnienia w naszym kraju. Mówiąc prościej - wystarczy zająć się bliżej 
jakimś zabytkiem, aby napotkać przynajmniej ślad PKZ-tów czy to w formie 
dokumentacji, czy wykonanych prac konserwatorskich. Dyrektorzy przedsię
biorstwa zarzekają się w wywiadach, że nie są „monopolistami od ratowania 
zabytków”, ale muszą przyznać, że PKZ-ty są co najmniej pierwszą reprezentacją 
naszego kraju (także eksportową) w tej dziedzinie. Aby jednak stać się reprezen
tacją, trzeba sporo się namęczyć i napracować. A więc:
jak pracują?
Pracownie Konserwacji Zabytków są przedsiębiorstwem, czyli działają na zasa
dzie zleceń otrzymywanych od służb konserwatorskich. Głównymi zleceniodaw
cami są: generalny konserwator zabytków i wojewódzcy konserwatorzy zabyt
ków. W praktyce wygląda to w ten sposób, że każdego roku powoływana jest 
przez generalnego konserwatora zabytków specjalna komisja rozdziału robót, 
która decyduje o przydzielanych PKZ-tom zleceniach. Owszem, PKZ-ty mogą 
pertraktować czy dyskutować na temat danych prac, jednak inicjatywa i wybór 
obiektów do konserwacji nie należy do przedsiębiorstwa. Jest to bardzo ważny 
fakt rzutujący na wiele stron działalności PKZ-tów, którego pomijanie lub baga
telizowanie wypacza całkowicie sens każdej wypowiedzi na temat ich pracy. Za 
politykę konserwatorską w Polsce odpowiedzialny jest bowiem wyłącznie resort 
kultury - organ założycielski PKZ.
Idealny model działania powinien wyglądać mniej więcej tak. Kiedy przesiębiors- 
two otrzymuje do konserwacji np. jakiś zniszczony obiekt architektoniczny, roz
poczynają się następujące po sobie lub równoczesne działania: archeologów, his
toryków, historyków sztuki i historyków architektury. W trakcie tych prac o cha
rakterze badawczym często następują odkrycia np. dawnego malarstwa ścienne
go, rzeźby, zabytków archeologicznych - wtedy badania i prace konserwatorskie 
wykonują konserwatorzy tych specjalności. Suma uzyskanej o obiekcie wiedzy 
składa się na dokumentację - pisemną, rysunkową, fotograficzną, która powinna 
być podstawą do przygotowania projektu jego odnowienia. Dopiero na końcu 
tego procesu pojawiają się „konserwatorzy budowlani”, czyli ci, którzy wzmac
niają mury, przeprowadzają instalacje, kładą dachy itd. Obok nich pracują rze
mieślnicy: sztukatorzy, malarze, posadzkarze, tynkarze itd., itd. Tak kompleksowy 
front robót jest bardzo czasochłonny, bo nietrudno wyobrazić sobie różne nie-
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PP PKZ - Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków powstało w 1951 r. 
na podstawie zarządzenia wydanego rok wcześniej. W grudniu 1952 r. otrzymało od ministra 
kultury I sztuki status prawny. Kilka lat później zorganizowane zostały oddziały wojewódzkie. 
Obecnie jest 18 oddziałów, zatrudniających łącznie ok. 9 000 ludzi. W ramach PKZ działają 
liczne pracownie specjalistyczne, np. dokumentacji naukowo-hlstorycznej, badań urbani
stycznych I architektonicznych, archeologiczno-konserwatorskie, projektowe, konserwacji 
malarstwa, rzeźby, drewna, metali, tkanin Itp. oraz laboratoria naukowo-badawcze I oczywiś
cie budownictwo konserwatorskie. Nadzór nad przedsiębiorstwem sprawuje minister kultury 
I sztuki.

spodzianki, np. w postaci wspomnianych odkryć, które trzeba opracować oraz 
zabezpieczyć, i które automatycznie zatrzymują inne prace.
Oczywiście przedstawiony schemat toku prac PKZ-towskich na jednym obiekcie 
w praktyce często ulega pewnym modyfikacjom, co uzależnione jest m.in. od 
treści zlecenia, funduszy, no i oczywiście od rodzaju obiektu zabytkowego. Uza
leżnione jest to również od pracy samych PKZ-tów. A że z tą pracą bywa różnie, 
że jej jakość nie zawsze jest najlepsza, a terminy nieczęsto dotrzymywane - no, 
cóż - jest to bolączka nie tylko PKZ-tów i nikt jakoś nie potrafi temu zaradzić. 
Niemniej jednak właśnie do instytucji powołanej dla ratowania zabytków mamy 
prawo mieć za to pretensje... W tym miejscu chcemy jednak przerwać - jubileusz 
przedsiębiorstwa powinien skłaniać nas bowiem do refleksji pozytywnych. A 
więc:
dlaczego lubimy PKZ-ty?
Przede wszystkim za wytrwałość i konsekwencję w umiejętnym żeglowaniu po
między ostrymi rafami i rozległymi mieliznami naszej gospodarki i kultury. A 
także za to, że istnieją z uporem przez 35 lat, choć wielu „braci w strukturze” 
dawno legło i pamięć o nich już się zatarła. Notabene pamięć o PKZ-tach - gdyby 
nagle przestały istnieć - nie zatrze się nigdy, bo ich dorobek mierzony jest kon
kretami: wykonaną i przechowywaną dokumentacją oraz odnowionymi obiekta
mi. W archiwach PKZ stoją opasłe tomy studiów na temat tysięcy zabytków i jest 
to ogromna, niezaprzeczalna skarbnica wiedzy (szkoda, że tak skromnie rozpo
wszechniana i wykorzystywana). Kiedy zaś zwiedzamy kraj oglądając odnowione 
historyczne ośrodki miejskie czy pojedyncze zabytki: pałace, dwory, zamki, koś
cioły, wreszcie zakonserwowane różnego rodzaju eksponaty muzealne - musimy 
zdawać sobie sprawę, że większość z nich to dzieło pracowników PKZ.
I to jest główny powód do szczerego sympatyzowania z „ludźmi z PKZ” - za ich 
pracę i dorobek. Przede wszystkim zaś chodzi tu o tych pracowników, którzy są 
najwierniejsi przedsiębiorstwu i najbardziej oddani sprawie ratowania zabytków, 
którzy nie uciekają, gdy PKZ-ty wpadają w jakiś niebezpieczny wiraż i nie dają 
się skusić nawet najlepszymi ofertami z innych firm. To, że oferty takie pojawiają 
się często, świadczy tylko o wysokiej pozycji pracowników PKZ na rynku pracy, 
a tym samym o wysokiej pozycji przedsiębiorstwa będącego w tym wypadku 
autentyczną, uznaną, dobrą szkołą dla konserwatorów zabytków.
PKZ-ty zaspokajają nasze ambicje odkrywcze. Pod warstwami tynków ręka kon
serwatora może odkryć zaskakujące detale architektoniczne lub malarskie; spod 
warstw przemalowań wyłaniają się kontury pierwotnego obrazu; pod ziemią i 
ceglanym gruzem tkwią fundamenty nie znanej dotychczas budowli. Takie od
krycia nie tylko uzupełniają historię danego zabytku, ale jednocześnie wzbogaca
ją zasoby naszej kultury. W laboratoriach PKZ następują odkrycia innego rodza
ju - niejednokrotnie rewolucyjnych metod konserwacji obiektów zabytkowych. 
PKZ-ty zaspokajają nasze ambicje narodowe. To właśnie dzięki PKZ-tom polscy 
konserwatorzy znani są w wielu krajach świata. Materialne zyski z prac prowa
dzonych za granicą - to przede wszystkim możliwość zakupu za zarobione dewi
zy wysokiej jakości sprzętu i materiałów dla potrzeb zabytków krajowych.
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PZK-ty wreszcie - tym razem bez dewizowej zachęty - prowadzą akcje konse
rwatorskie w krajach, gdzie nieliczna i słabo wyszkolona służba konserwatorska 
nie może sobie poradzić z ratowaniem dużej liczby zabytków, często klasy świa
towej. Są to tzw. misje, w ramach których fachowcy z PKZ biorą bezpośredni 
udział w pracach konserwatorskich, prowadzą szkolenia, a także dostarczają nie
zbędny sprzęt
1 choć lubimy PKZ-ty, to bardzo nie lubimy relacji „PKZ-ty - dziennikarze”, a 
więc:
dziennikarze i zabytki
W ciągu minionych lat najgorszą przysługę PKZ-tom (czyli poniekąd także zabyt
kom i ich ratowaniu) oddawały tzw. środki masowego przekazu. Zauważmy, co 
kilka lat PKZ-ty stają się - przede wszystkim dla prasy - „chłopcem do bicia”, a 
kiedy fala napastliwej, czasem wręcz histerycznej krytyki opadnie, zaczyna się 
fala bezkrytycznych, lukrowanych pochwał, niefachowych ocen, potem następuje 
długie milczenie w oczekiwaniu na... falę krytyki. Pomiędzy tymi dwoma skrajny
mi biegunami dziennikarze - przede wszystkim radiowi i telewizyjni - zapraszają 
ludzi z kierownictwa przedsiębiorstwa (a dlaczego nie szeregowych pracowni
ków?!), zadając im pytania skonstruowane w ten sposób, że siłą rzeczy, przypu
szczalnie nawet nieświadomie, odpowiedzi tchną głębokim optymizmem i zado
woleniem. Zdezorientowani odbiorcy tych programów pytają: „dlaczego oni mó
wią, że jest tak dobrze, skoro sami widzimy, jak bardzo jest źle...” W sumie brak 
więc wśród dziennikarzy obiektywnej, wyważonej oceny działalności PKZ-tów. 
Przypuszczamy, że wynika to z nierozumienia ekonomiki i ogólnych mechaniz
mów działania przedsiębiorstw. Przeroby, normy, zyski, faktury, wskaźniki, na
rzuty, cenniki, katalogi, koszty takie czy inne - wszystko to jest po prostu „czarną 
magią”, niezbyt jakby przystającą do humanistycznej idei ratowania dóbr kultury. 
I choć ostatecznie nie faktury przekazuje się społeczeństwu, lecz odnowione 
zabytki, to jednak znajomość praw rządzących procesami doprowadzającymi do 
tego odnowienia - jest dla wszystkich wypowiadających się na temat PKZ-tów 
po prostu niezbędna.
Musimy tu wtrącić kilka zdań o sobie. Nie unikaliśmy w „Spotkaniach” krytyki 
pracy PKZ-tów, lecz zawsze odcinaliśmy się od wszelkiej napastliwości. Pod 
koniec lat siedemdziesiątych kilkakrotnie nakłaniano nas do opracowania „anty- 
pekazetowskiego” numeru „Spotkań”. Nie godziliśmy się na to. Uważamy bo
wiem - czy się to komu podoba, czy też nie - że właśnie taka instytucja konse
rwatorska była, jest i będzie w naszym kraju bardzo potrzebna i że po prostu nie 
można jej przeszkadzać. W związku z tym należy się teraz PKZ-tom kilka 
życzeń, którymi...
...obyśmy mogli dopomóc!
Wiadomo, że wszystko zależy od ludzi, a ludzie bywają różni. To ludzie organi
zują sobie pracę, tworzą instytucje, opracowują programy, struktury itd. Jeśli coś 
szwankuje - jest to wyłączna wina ludzi: tych, którzy pracują w danej instytucji i 
tych, którzy sterują nią z zewnątrz. To samo dotyczy PKZ-tów, a może jeszcze 
bardziej, bo praca konserwatorska jest pracą twórczą (co nie zawsze sobie uświa
damiamy) i np. wepchnięta na siłę w sztywne (wymyślone przez ludzi!) przepisy, 
zakazy, nakazy - staje się niechcianą mordęgą.
PKZ-tom życzymy, żeby zawsze potrafiły godzić wartości ekonomiczne z war
tościami humanistycznymi, które - nie tylko zresztą w PKZ-tach - zbyt często 
przykrywane są... księgowością i jej pochodnymi. Życzymy także, aby władze naj
wyższe zaczęły traktować PKZ-ty inaczej niż typowe przedsiębiorstwa (w domy
śle - budowlane). Chodzi tu m.in. o priorytety w przydziałach odpowiednich 
materiałów konserwatorskich i budowlanych, o ulgi w podatkach związanych z



funduszem płac itp. Są to sprawy o kolosalnym znaczeniu dla przedsiębiorstwa 
zajmującego się ratowaniem zabytków, rzutujące na cały system jego działań, na 
ludzką pracę, bowiem najistotniejszymi trybikami tego systemu są właśnie ludzie 
- ich zarobki i dobre samopoczucie. Tymczasem dla wielu decydentów gospodar
czych nie jest jeszcze zrozumiałe, że system prac konserwatorskich musi być 
przede wszystkim podporządkowany zadaniom merytorycznym. Wydaje nam się, 
że właśnie z tej nieznajomości praw rządzących konserwacją zabytków wynika
ją w wielu wypadkach różne „zachwiania” PKZ-tów. Oby było ich jak najmniej i 
oby nigdy nie przeradzały się we wstrząsy!
Kierownictwu PKZ życzymy z okazji jubileuszu dalszej konsekwencji w prowa
dzeniu przedsiębiorstwa przez wiele, wiele lat, natomiast pracownikom przede 
wszystkim nabrania umiejętności w popularyzacji efektów swoich prac konse
rwatorskich i dokumentalnych. Jest to z wielu względów nie mniej potrzebne niż 
wykonywanie rocznych planów produkcyjnych - dla nich samych i dla prawidło
wej prezentacji prac konserwatorskich oraz idei ratowania zabytków. Czesław 
Miłosz napisał w jednym ze swoich esejów, że tragedia naszych czasów polega na 
tym, iż ci, którzy wiedzą (w tym wypadku konserwatorzy) - nie mówią, a ci którzy 
mówią (w tym wypadku dziennikarze) - nie wiedzą. Oby role te odwróciły się jak 
najszybciej! W każdym razie nasze pismo jest dla „ludzi z PKZ” zawsze otwar
te.

Krzysztof Nowiński
redaktor naczelny „Spotkań z Zabytkami”

(zdjęcia: K. Kowalska. A. Stasiak, J. 
Stomianowski, J. Szandomirski, S. 
Kowalicki, T. Katarus, oraz z archi
wum PKZ)
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Polskie zdroje

Rabka
tr
JL JL istoria Rabki sięga 

okresu średniowiecza i łączy się z osadnictwem Podhala. 
Pierwotnie ziemie, na których znajduje się Rabka, były 
własnością monarszą. Książę Henryk Brodaty nadał je wo
jewodzie krakowskiemu Teodorowi Cedro (Czadro) z Ru
szczy, z rodu Gryfitów, w celu zagospodarowania ich drogą 
kolonizacji (dokument z 1234 r.)‘. Wkrótce po uzyskaniu 
nadania Teodor Cedro sprowadził do Ludźmierza cyster
sów z Jędrzejowa i dokumentem z około 1235 r. przekazał 
im rozległe obszary leśne. W 1254 r. Bolesław Wstydliwy 
potwierdził to nadanie przywilejem, w którym m.in. wymie
niona jest „sal in Rapschyca”, co Jan Długosz objaśnia w 
Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis jako „Sal in 
Rabka”. Jest to pierwsza wzmianka o Rabce i wynika z niej, 
że już w owym czasie warzono tutaj sól na potrzeby zako
nu cystersów2.

W latach 1335-1338 tereny rabczańskie powróciły do dóbr 
królewskich, a w 1364 r. Kazimierz Wielki nadał Mikołajo
wi z Uścia przywilej lokacyjny na założenie na prawie nie
mieckim wsi Rabka. Po lokacji wieś pozostała własnością 
prywatną. W 1855 r. właścicielem Rabki został Julian Zu
brzycki. To właśnie za jego życia Rabka stała się uzdrowi
skiem, a jej słone wody zaczęły być wykorzystywane w 
celach leczniczych.
Powstanie uzdrowiska Rabka zawdzięcza w znacznej mie
rze Józefowi Dietlowi, który w 1857 r. założył przy Krako
wskim Towarzystwie Naukowym Komisję Balneologiczną; 
uchwaliła ona zbadanie rabczańskich wód solankowych. 
Zadanie to wykonał prof, dr Fryderyk Skobel, przeprowa
dzając pierwszą analizę chemiczną wód rabczańskich.
Na podstawie badań, przy poparciu prof. Józefa Dietla, 
ówczesny właściciel Rabki Julian Zubrzycki podjął starania

1. Dawny hotel „Pod Trzema Róża
mi'' z ok. 1864 r. przy ul. Orkana 30; 
obecnie Przychodnia Zdrojowa.
2. Sanatotorium „Palapp" przy ul. 
Pocztowej 2
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o otwarcie w Rabce - jak to wówczas określano - „zdrojo
wiska”. C.K. władze rządowe poleciły przekazać stosowną 
ilość wody do zbadania akademii wiedeńskiej. Wynik tego 
badania zgodny był z orzeczeniem Komisji Balneologicz
nej i na tej podstawie w 1864 r. Julian Zubrzycki otworzył 
zakład zdrojowy: uzdrowisko przyjęło wówczas 164 kura
cjuszy.

W popularyzowaniu walorów Rabki zasłużył się przede 
wszystkim Maciej Leon Jakubowski, lekarz, profesor UJ, 
twórca lecznictwa sanatoryjnego dla dzieci, który założył 
w Rabce pierwszy w Polsce, a trzeci w Europie zakład lecz
niczy dla dzieci zagrożonych gruźlicą.

W 1895 r. Rabka przeszła na własność rodziny Kądenów. 
Nastąpiła wtedy dalsza rozbudowa uzdrowiska, przerwana 
wybuchem drugiej wojny. W rękach Kadenów pozostała 
Rabka do 1946 r.
W 1947 r. rozpoczęła działalność Dyrekcja Państwowego 

Uzdrowiska Rabka. Dziś Rabka jest powszechnie uznanym 
uzdrowiskiem dziecięcym.
Rozwój uzdrowiskowej architektury Rabki przedstawiony 
został - aczkolwiek w sposób ogólny - w artykule Z. 
Beiersdorfa i B. Krasnowolskiego Rozwój przestrzenny i 
architektura Rabki (zob. przypis 1).
Pierwsze budynki uzdrowiskowe w Rabce wzniesiono w 
stylu klasycystycznym. Należą do nich: dom „Pod Trzema 
Różami” ok. 1864 r. (dawny hotel, obecnie Przychodnia 
Zdrojowa i Centralne Inhalatorium, ul. Orkana 30) i nieco 
późniejsza willa „Luboń” (ul. Orkana 32). W tych wczes
nych budowlach ujawniły się już wpływy tzw. stylu szwaj
carskiego, który w większym stopniu przeniknął do archi
tektury rabczańskiej wraz z rozpowszechnieniem się eklek
tyzmu.
Była to kolejna faza rozwoju Rabki, obejmująca drugą 
połowę XIX w. Z tego okresu pochodzą wille: „Kazimierz” 
z ok. 1864 r. i „Witoldówka” (ul. 1 Maja 38), będące budo-



wlami neorenesansowymi oraz wille z lat 1864-1880: „Pod 
Gwiazdą” (ul. Parkowa l), „Krzywoń”, wcześniej znana pod 
nazwą „Scholastyka” (ul. Parkowa 3), „Pod Aniołem” (ul. 
Parkowa 5), „Pod Orłem" (ul. Orkana 34), „Warszawa” (ul. 
Orkana 47), „Pod Matką Boską” (ul. Orkana 49) i z 1890 r. 
„Korona” (ul. Nowy Świat 5). W willach tych stosowano 
szachulcową konstrukcję ścian, przeważnie wtórnie otyn
kowanych lub oszalowanych oraz dekoracyjne poziome 
szalowanie. Do tej grupy budowli należą także wille: „Li
lianna” (dawna nazwa „Pod Sobieskim”, ul. Nowy Świat) 
sprzed 1880 r., „Maciejówka" (ul. Nowy Świat 1, dziś już nie 
istniejąca) i .Antonina” (ul. Nowy Świat 7) z końca XIX 
w. ,
Na początku XX w. budownictwo rabczańskie wzbogaco
ne zostało elementami stylu zakopiańskiego, który jednak 
nie wystąpił w postaci czystej i widoczny jest głównie w 
detalach. Przykładem budownictwa nawiązującego do sty
lu zakopiańskiego jest na terenie Rabki dom przy ul. Orka

na 28 z 1903 r. (dawna kolonia szpitala Św. Ludwika w 
Krakowie, dziś siedziba PP Uzdrowiska „Rabka”). Dom ten 
zaprojektowany został przez Józefa Pokutyńskiego, a wy
konany przez miejscowego mistrza ciesielskiego Ignacego 
Balę; on też zbudował willę „Maria” (ul. 1 Maja 37).

W okresie międzywojennym zaczęto wznosić w Rabce mu
rowane wille w stylu modernistycznym. Należą do nich: 
„Biały Dworek” (ul. Orkana 24), „Świt” (ul. Brzozowa 1), 
„Łowiczanka” (ul. Brzozowa 2), budynek poczty, dworzec 
kolejowy, plebania z 1925 r., a także willa „Primavera” (ul. 
Słowackiego 2), o cechach architektury ekspresjonistycz- 
nej. Jedynym budynkiem drewnianym w stylu moderni
stycznym jest willa „Kadenówka” z ok. 1933 r., projektu 
Adama Kadena (ówczesny właściciel willi), wzbogacona 
elementami budownictwa huculskigo i podhalańskiego.

W duchu modernizmu zaprojektowana została także kapli
ca zdrojowa (1927 r.), później przebudowana. Jej projek-
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3. 4. Zbudowane w okresie między
wojennym „Biały Dworek" (3) i 
gmach poczty (4) przy ul. Orkana re
prezentują styl dworkowy
5. Dyrekcja PP „Uzdrowiska Pol
skie" przy ul. Orkana 28 - budynek 
postawiony W 1903 r w stylu zako
piańskim
6. Willa „Kościuszko” przy ul. Koś
ciuszki 4 - także w stylu zakopiań
skim



7. Szkoła sanatoryjna przy ul. Parko
wej 4 powstała w połowie lat trzy
dziestych w stylu funkcjonalizmu i 
modernizmu
8. Ogólny widok ul. Poniatowskiego
9. Budynek przy ul. Poniatowskiego 
15
10. Kościół Marii Magdaleny z 1606 
r: w wieży znajduje się muzeum

(zdjęcia: M. Pcion)

tantem był arch. Zdzisław Męczeński, twórca m.in. kościoła 
w “Limanowej.
W połowie lat trzydziestych pojawiły się pierwsze wille 
wzniesione według zasad funkcjonalizmu (m.in. wille przy 
ul. Parkowej 2 i 4). Ich projektantem by! arch. Lucjan Rze
pecki. Inny przykład tego stylu - to willa „Stasia” (ul. Sło
neczna 40), obecnie Dom Pracy Twórczej UJ. W tym cza
sie, ok. 1930 r., zaczęły również powstawać okazałe budyn
ki sanatoryjne: sanatorium PKP „Lotos”, sanatorium dr. 
Cybulskiego między ul. Polną a Dietla (projektu arch. Ma
riana Heitzmana, ok. 1930 r.), Oficerski Dom Wypoczynko

wy (ul. Słoneczna 3), obecnie zajmowany przez szpital 
miejski. Już po drugiej wojnie wzniesione zostało sanato
rium Śląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci (ul. Dietla 5).
Od końca lat czterdziestych architektura Rabki jest domi
nowana przez wielokondygnacyjne bloki mieszkaniowe, 
wznoszone bez uwzględnienia tradycji regionu, głównie na 
obszarach tzw. ochrony uzdrowiskowej. Szczęśliwym tra
fem z pożogi wojennej ocalały niemal wszystkie obiekty 
dawnego budownictwa uzdrowiskowego, choć uległy 
znacznemu zniszczeniu z powodu braku konserwacji.
Do najlepiej utrzymywanych należy zespół kościelny -
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drewniany kościół z 1606 r. z wieżą, w której znajduje się 
Muzeum im. Wł. Orkana (1931 r). W 1984 r. dokonana 
została m.in. wymiana drewnianego, gontowego pokrycia 
dachu. W tym samym roku całkowicie odremontowano 
willę „Pod Aniołem” (z ok. 1864 r.) i przeznaczono ją na 
galerię współczesnej sztuki ludowej i rzemiosła artystycz
nego. Ogólnie jednak ujmując sprawę trzeba stwierdzić, że 
ochrona zabytków budownictwa uzdrowiskowego Rabki 
przedstawia się nie najlepiej. Niektóre obiekty nie są re
montowane od lat. Np. willa „Korona” (ok. 1890 r.) ze 
względu na bardzo duże zniszczenie zostanie w najbliż
szym czasie rozebrana, a na jej miejsce ma być przeniesio
na - oczywiście po przeprowadzeniu remontu - willa „Ka
zimierz” (ok. 1864 r.).

Jedną z przyczyn takiego stanu jest fakt, że spośród 53 
obiektów Rabki objętych ewidencją Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków w Nowym Sączu, tylko 5 zostało wpi
sanych do rejestru zabytków, jest to stanowczo za mało! 
Nie trzeba również bliżej uzasadniać tezy, że zachowanie 
walorów balneologicznych i klimatycznych uzdrowiska 
leży w interesie małych pacjentów przyjeżdżających do 
tego „raju dla dzieci” z całej Polski, aby odzyskać utracone 
lub zagrożone zdrowie. Zainteresowana jest tym także 
spora liczba dorosłych kuracjuszy. Zachowanie tych war
tości powinno być zadaniem pierwszoplanowym, wynika
jącym z naczelnej funkcji uzdrowiska, której powinny być 
podporządkowane wszelkie inne zadania. Niestety, w os
tatnich latach proporcje celów (i środków) uległy daleko 
idącym deformacjom ze szkodą dla lecznictwa uzdrowi
skowego. W budownictwie obiektów służby zdrowia nie
wiele się w Rabce dzieje, mimo widocznych w tym zakresie 
braków (szpital mieści się w budynku przestarzałym, cias
nym, nie dostosowanym do potrzeb, brak należycie zloka
lizowanych i wyposażonych przychodni zdrowia, tak ogól
nych, jak i specjalistycznych; dopiero teraz buduje się za
kład przyrodoleczniczy, który został zniszczony w 1945 r.). 
A tymczasem rosną, jak przysłowiowe grzyby po deszczu, 
w centrum Rabki wielokondygnacyjne bloki mieszkanio

we, np. przy ul. Słonecznej - 10 bloków, przy ul. Szopena - 
6, pomiędzy ul. Roztoki a dworcem kolejowym - 13 blo
ków, itd. Łącznie w podlegającym ochronie obszarze u- 
zdrowiskowym znajduje się już 38 bloków mieszkanio
wych.

Są to już sprawy nieodwracalne. Strat wynikających z nad
miernej urbanizacji uzdrowiska i nieprzestrzegania zasad 
określonych w ustawie o uzdrowiskach i lecznictwie uzdro
wiskowym (obszary ochronne) nie da się naprawić. Jednak
że można i trzeba bić na alarm, gdy zagraża możliwość 
powielania dawnych błędów, gdy planuje się inwestycje, 
które oddziaływać będą niekorzystnie na warunki natural
ne uzdrowiska (właściwości lecznicze klimatu i krajobrazu) 
i czynniki środowiskowe (nadmierne zanieczyszczanie śro
dowiska, jako następstwo nadmiernej urbanizacji). Zagro
żenie takie niesie projekt budowy osiedla mieszkaniowego 
na gruntach zielonych (rolnych) o nazwie „Pod Krzywo- 
niem”. Jest to teren przy ul. Podhalańskiej oraz pomiędzy tą 
ulicą a lasem o nazwie Krzywoń, na wzgórzu, w obszarze 
ochronnym, w bliskim sąsiedztwie parku zdrojowego i za
kładów lecznictwa uzdrowiskowego. Obszar, który ma być 
zajęty w pierwszym etapie budowy na ten cel, ma wynosić 
(bagatela!) 16 ha, liczba mających tu powstać mieszkań: 
720. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, aby uzmysłowić sobie, 
jaki wpływ na pogorszenie warunków naturalnych uzdro
wiska będzie miała owa inwestycja. Już dziś według kilka
krotnie przeprowadzonych badań ekologicznych zanie
czyszczenie środowiska w uzdrowisku wielokrotnie prze
wyższa obowiązujące normy, a biorąc pod uwagę fakt, że w 
tej części Rabki kierunek wiatrów jest zachodni, dymy i 
spaliny z planowanego osiedla będą wiały wprost na park i 
zakłady lecznicze.

Czyż trzeba przypominać od dawna już utrwalone w lecz
nictwie uzdrowiskowym pewniki: leczą wody lecznicze, le
czy klimat, lecz także i krajobraz. Walory plastyczne kra
jobrazu oraz odpowiednio dobrane środowisko ludzkie, w 
którym chory się znajduje, oddziaływują na jego samopo
czucie. Czynniki te stanowią biologiczną, wzajemnie 
współzależną całość. Betonu, asfaltu, wielokondygnacyj
nych bloków mieszkaniowych i tego wszystkiego, co okre
śla się mianem wielkiej aglomeracji miejskiej, chory ma aż 
nadto w swoim środowisku. Na kuracji zaś chciałby on 
przebywać w zespole świata roślinnego i zwierzęcego, bli
sko lasu, w otoczeniu pięknej architektury i pięknego gór
skiego krajobrazu, który zawsze przyciągał do siebie tak 
ludzi zdrowych, jak i tych, którzy w kontakcie z przyrodą 
pragną regenerować nadwątlone siły. Nie niszczmy więc 
środowiska naturalnego zwłaszcza tam, gdzie ma ono po
móc w odzyskaniu zdrowia.

Jan Kapłon

Przypisy
1. J. Rafacz, Dzieje i ustrój Podhala Nowotarskiego. Za czasów 
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1935; ]. Grzesiowski, J. Pio
trowicz, Sól małopolska w nadaniach i przywilejach dla klaszto
rów (do pocz. XVI w.); Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski. Rozwój 
przestrzenny i architektura Rabki, „Teka Komisji Urbanistyki i 
Architektury”, T. XVI, 1982, s. 125.
2. B. Słuszkiewicz, Najdawniejsze dzieje Rabki, „Podhalanka”, nr 2 
(8), 1983. s. 5.
3. St. Sobolski, Studium nad funkcją Rabki i regionu w zakresie 
regeneracji sił człowieka (rękopis).



„ Dla potomności,
przyjaciół
i siebie...”

grom na różno
rodność architektury siedzib ziemiańskich na terenie 
Wielkopolski, zaznaczająca się szczególnie od po
czątku XIX w., nie ominęła obszaru pradoliny Noteci. 
Czytelna jest tu jeszcze, jak w całej Wielkopolsce, 
sieć dawnych majątków ziemskich. Do naszych dni 
przetrwało wiele pałaców i dworów. Wznoszone, 
przebudowywane i odnawiane, otaczane przez ich 
dawnych właścicieli troską i miłością, były w więk
szości „mówiącymi” świadkami „najdłuższej wojny 
nowoczesnej Europy”. „Mówiącymi”, gdyż ich archi
tektura i zawartość wnętrz przekazywały prawdy 
obywatelskie i programy narodowe. Wzmacniały po
czucie więzi rodzinnej i kulturowej tożsamości. 
Zapewne tuż po 1918 r. nad głównym wejściem do 
pałacu w Lubaszu (obecnie w woj. pilskim) przy
twierdzona została pamiątkowa kamienna tablica z 
napisem następującej treści: „Mieczysław Szułdrzyń- 

ski z czwartej generacji Szułdrzyńskich Lubasz za
mieszkujących, w wolnej Polsce pierwszy starosta 
czarnkowski i wieleński, komisarz generalny do od
bioru urzędów, radca Województwa Poznańskiego i 
żona jego Janina z hr. Szembeków dwór lubaski 
przez Gorayskich w 1546jako zamek obronny wybu
dowany, przez wojewodę kaliskiego Miaskowskiego 
w 1756 przebudowany, w 1911 odnowili dla potom
ności, przyjaciół i siebie”.
Minęło sześćdziesiąt lat. W tym czasie pałac lubaski 
stał się własnością Kombinatu Państwowych Gospo
darstw Rolnych w Brzeźnie, niedaleko uroczego mia
steczka Czarnkowa. Służył jako budynek biurowy. 
Częściowo zamieszkany był też przez pracowników 
PGR i... powoli popadał w ruinę. W 1977 r. nowemu 
dyrektorowi PGR w Brzeźnie, Henrykowi Rogoziń
skiemu, udało się zjednać swych współpracowników 
dla idei remontu pałacu. 1 tak się zaczęło. Pałac re-
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1 Elewacja frontowa pafacu w Luba
szu
2. Pałac w Lubaszu - elewacja bocz
nego skrzydła
3. Fragment sali kominkowej na par
terze pałacu w Lubaszu

montowano własnymi siłami pod bacznym okiem pil
skiej służby konserwatorskiej, oczywiście za własne 
(w większości) - PGR-owskie pieniądze. Starano się 
przy tym ocalić jak największą liczbę oryginalnych 
elementów wyposażenia. Program funkcjonalny do
stosowano do znakomitych warunków klimatycz
nych i krajobrazowych Lubasza, który przed kilku 
laty uzyskał jedną z głównych nagród w ogólnopol
skim konkursie na najlepiej zagospodarowaną wieś 
letniskową. Miejscowe władze chciały wprawdzie u- 
rządzić w pałacu gminny ośrodek kultury, ot tak, na 
zasadzie: wzy remontujecie - my użytkujemy, ale PGR 
przeforsował własny, bardzo sensowny program.

Projekt przewiduje urządzenie kawiarni w obszer
nych pałacowych piwnicach. Parter zajmą pomiesz
czenia kuchenne, kredens, jadalnia na 40 osób, sala 
konferencyjna, sala klubowa i pięć pokoi gościnnych. 
Piętro skrzydła bocznego przeznaczono także na po
koje gościnne. W październiku 1985 r. nastąpiło ot
warcie pałacu.

Dyrektor Rogoziński mówi, że chciałby tu gościć nie 
tylko uczestników konferencji. Myśli o wczasach i 
plenerach artystycznych, bo przecież pałac wyre
montowali zarówno dla potomności, jak i dla siebie. 
Obowiązuje tu więc rachunek ekonomiczny, prosta 
kalkulacja, z której wynika, żę na utrzymanie pałacu i 
częściowy przynajmniej zwrot kosztów remontu 
trzeba zarobić. Na remont czekają już poza tym ko
lejne zabytkowe obiekty będące w posiadaniu PGR. 
W trakcie oglądania sali kominkowej dyrektor zwie
rza się ze swych obaw: „Boimy się trochę elektrowni 
atomowej, która ma powstać w rejonie Klempicza, 
10 kilometrów od Lubasza. Boimy się, że w przysz
łości odgórne decyzje dotyczące wykorzystywania 
pałacu mogą być dla nas niepomyślne. W ewentual
nej walce z elektrownią o pałac, PGR ma raczej nie
wielkie szanse, pomimo że gospodaruje na 10 tysią
cach hektarów”.

Z Lubasza do Jabłonowa jest niedaleko. Jedzie się 
malowniczą drogą przez Czarnków, dla którego o- 
pracowywany jest właśnie plan rewaloryzacji, w kie
runku pięknie położonego Ujścia. Z oddali widać o- 
gromne założenie parkowe połączone z lasami. Sta- 
jemy przed dziwną, niejednorodną budowlą o bardzo 
skomplikowanym planie i bogatej bryle.
Był to niegdyś parterowy dwór, który do 1812 r. znaj
dował się w posiadaniu Jabłonowskich. Przeszedł na
stępnie w posiadanie rodziny Scharnweber von Ke
gel. W latach 1850-1860 przebudowano część dworu 
w duchu neoklasycyzmu, podwyższając go wydatnie, 
wznosząc potężny dwupiętrowy ryzalit z przyścien
nymi portykami w elewacji frontowej i ogrodowej, 
zwieńczony w obydwu elewacjach trójkątnymi fron
tonami. W tym samym czasie dobudowano od strony 
jednej z elewacji bocznych dwie czterokondygnacjo- 
we wieże. Przebudowa dworu w Jabłonowie na duży 
neoklasycystyczny pałac nie została w pełni zrealizo
wana. Z nie znanych nam jeszcze powodów pozosta
wiono część wcześniejszego parterowego dworu, do
stawiając do niej w późniejszym okresie niewielką 
oranżerię o żeliwnej konstrukcji.
Pałac jest na razie zamieszkany przez 3 rodziny, któ
re przed przystąpieniem do remontu trzeba wykwa
terować. „Jest z tym wiele kłopotów - mówi dyrektor
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4. Elewacja frontowa pałacu w Jabłonowie: z prawej strony widoczny dawny 
dwór Jabłonowskich
5. Środkowy -ryzalit tylnej elewacji pałacu w Jabłonowie
6 Jabłonowo - boczna elewacja pałacu z oranżerią o konstrukcji żeliwnej 

(zdjęcia: J. Serafinowicz)

Rogoziński - a chcielibyśmy już w zimie przystąpić 
do pierwszych prac. Na razie zleciliśmy szczecińskim 
PKZ-tom opracowanie programu funkcjonalnego. 
Kończymy inwentaryzację i dokumentację budowla
ną. Obiekt ma dużą kubaturę, toteż chcielibyśmy ulo
kować w nim nie tylko nasze biura, lecz również 
przedszkole, klub pracowniczy, mieszkanie dla osoby 
odpowiedzialnej za utrzymywanie obiektu w dobrym 
stanie i kilka pokoi gościnnych. Myślimy również o 
rekultywacji założenia parkowego wraz ze stawami i 
piękną aleją grabową. Wymaga to jednak bardzo 
poważnych nakładów i dofinansowania z budżetu 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. Teoretycznie dotacje 
należą się nam z mocy uchwały, ale w praktyce cały 
ciężar finansowy spada na nasze barki, a są to prze
cież sumy milionowe. Konserwator wojewódzki nie 
otrzymuje potrzebnych mu funduszy, toteż udziela 
nam jedynie wsparcia moralnego.”

Jest niestety zbyt późno na obejrzenie trzeciego z 
posiadanych przez Kombinat PGR w Brzeźnie pała
ców. Należałoby w tym celu pojechać na skraj gminy 
Wronki, do Wróblewa. Tam również toczy się re
mont wykonywany przez PGR-owskie brygady bu
dowlane. Dyrektor Rogoziński powiada, że zrobi 
wszystko by w 1987 r. remont pałacu we Wróblewie 
zakończyć. Na razie jest rekonwalescentem. Docho
dzi do zdrowia po zawale i dlatego ma trochę czasu, 
by pokazać „swoje” pałace. A ja się zastanawiam, czy 
nie są ouie czasem jedną z przyczyn zawału? Przypo
minam sobie jak kilka lat temu dyrektor innego wiel
kopolskiego PGR-u został zwolniony ze stanowiska 
za skupowanie i konserwację starych mebli dla wy
posażenia remontowanego właśnie pałacu. Dziś ko
lekcja zgromadzona wówczas osiągnęła zawrotną 
wartość.
„Panie dyrektorze - pytam Henryka Rogozińskiego - 
czym Pan tłumaczy fakt, że coraz więcej Państwo
wych Gospodarstw Rolnych dostrzega potrzebę dba
nia o zabytki i że przodują w tej dziedzinie Wielko- 
polanie?” „Cóż, robimy to »dla potomności, przyja
ciół i siebie«. Po prostu zmienia się powoli świado
mość".

Jacek Serafinowicz

Redakcja „Spotkań z Zabytkami” dziękuje Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków w Pile i tamtejszemu Biuru Badań i 
Dokumentacji Zabytków za zaproszenie na ciekawy objazd po 
terenie województwa. Do obserwacji poczynionych w trakcie 
objazdu wypadnie jeszcze powrócić, nie wszystkie bowiem za
bytki w woj. pilskim spotkał los tak szczęśliwy, jak pałace w 
Lubaszu, Jabłonowie czy Wróblewie. Myślimy tu przede wszyst
kim o skandalicznym remoncie pałacu w Siernikach.
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„Jam dwór polski... ” (6)

Otoczenie 
dworu
D wór polski - to nie 

tylko budynek stanowiący siedzibę właściciela, lecz rów
nież najbliższe tego budynku otoczenie. Potrzeby życia co
dziennego (obronne, gospodarcze), życia rodzinnego, a tak
że utrzymywanie statusu społecznego - wytworzyły w cią
gu wieków specyficzny wygląd tego otoczenia.
W czasach średniowiecza, gdy dwór był zespołem budyn
ków drewnianych, ciasno, jeden przy drugim stojących, ob
wiedzionych fosą i palisadą - otoczenie wynikające głów
nie z konieczności obrony wyglądało nieco inaczej niż w 
czasach późniejszych. Nie było tam zbyt wiele miejsca na 
duże parki. Ważną rolę odgrywały natomiast ogrody „przy
domowe”, mające dostarczyć podstawowej żywności na 
dworski stół. Zresztą sama nazwa „park” powstała dopiero 
w XIX w. Wcześniej plantacje roślin, również ozdobnych, 
mających służyć wypoczynkowi i estetyce, a nie celom gos
podarczym, nazywano „ogrodami” - która to nazwa wynik
ła właśnie z faktu ich ogradzania w wiekach średnich.
Od połowy XVII w., kiedy ukształtował się inny „otwarty” 
układ obejścia dworskiego, aż do drugiej wojny światowej 
podstawowe elementy otoczenia wyglądają mniej więcej 
tak samo, zmieniają się tylko mody i style, wpływające na 
kształt i detale budynków oraz parku.
Park sadzono równocześnie z budową dworu. Bardzo chęt
nie wykorzystywano już istniejące stare drzewa i nie opo
dal rozłożystego wiązu lub lipy stawiano budynek dworu. 
Pamiętać też trzeba, że wiele dworów powstawało na 
miejscu starszych, które przestawały odpowiadać właści
cielowi. Stary dwór rozbierano, a park pozostawał. I do 
dziś mamy dwory osiemnasto- i dziewiętnastowieczne w 
siedemnastowiecznych parkach. Tak jest na przykład w 
Modlnicy i Jurczycach w woj. krakowskim, w Nagłowicach 
(woj. kieleckie) lub Górkach Małych (woj. piotrkowskie).
Bogatsi właściciele tworzyli precyzyjnie zaplanowane uk
łady zieleni, sprowadzali egzotyczne drzewa w celu osiąg
nięcia efektów kolorystycznych i przestrzennych. Biedniej
sza szlachta tworzyła park w sposób naturalny, według 
własnych pomysłów i z użyciem swojskiej roślinności: lip, 
dębów, buków, wiązów, grabów, a także sosen, świerków i 
modrzewia. Te naturalne parki krajobrazowe zdecydowa
nie przeważały przy polskich dworach. Ale wcześniej za
kładano parki o układach regularnych. W XVI i XVII w. 
przeważały parki typu wirydarzowego o czworobocznym 
układzie kwater. W końcu XVII i w XVIII w. powstawały 
założenia parkowe w tzw. stylu włoskim. Były to też regu
larne układy zieleni, lecz większe i bogatsze w gatunki 
drzew, często komponowane tarasowo. W czasach oświe
cenia nastała moda na tzw. parki francuskie, wyróżniające 
się podporządkowaniem całości kompozycji jednej osi, 
wiążącej park z otaczającym go krajobrazem. Drzewa i 
krzewy w wielu wypadkach były strzyżone, dając efekt 
rzeźbionych szpalerów i alei.
W końcu XVIII i na początku XIX w. pojawiły się tzw. 
parki angielskie, inaczej zwane krajobrazowymi - i tych 
najwięcej pozostało. Niestety, dobrze utrzymane parki 
dworskie (a właściwie ich resztki) można policzyć na pal
cach u jednej ręki.
Na teren dworski wchodzi się przez bramę. W czasach, kie
dy dwór miał charakter obronny, bramy były budowlami 

masywnymi, mającymi nad przejściem tzw. samborze, czyli 
pięterko, niekiedy mieszkalne, które służyło do obserwo
wania, aby nikt nieproszony nie przedostał się na teren 
dworu, a w razie napaści - by można było z niego bronić 
się. Jak istotne było to miejsce - wskazuje choćby wspólny 
źródłosłów dla wyrazów „obrona", „brama” i „brona” (czyli 
spuszczana i podnoszona krata). Taką wspaniałą bramę 
oglądać możemy już tylko na rysunkach np. z Paplina (woj. 
siedleckie), gdzie została ona spalona w czasie pierwszej 
wojny światowej. Później, gdy funkcje obronne bram 
dworskich straciły na znaczeniu, w niektórych wypadkach 
pozostały daszki nad bramą, jako zminiaturyzowana forma 
„samborzy”. Bramy dworskie z końca XVIII i pierwszej 
połowy XIX w. były raczej skromne, głównie drewniane, 
niekiedy tylko murowane i kute w żelazie.
Wszedłszy na teren parku przez bramę, często widzimy 
aleję prowadzącą prosto do gazonu przed dworem. Prawie 
nie zdarza się, by aleja dochodziła do samego budynku 
dworu, gdyż zwyczajem XVIII i XIX w. przed frontem 
dworu musiał znajdować się okrągły lub owalny gazon 
kwiatowy, po którego objechaniu zajeżdżało się przed ga
nek.
Najbliżej budynku dworskiego znajduje się część repre- 
zentacyjno-wypoczynkowa z kompozycją drzew, krzewów 
i kwiatów, natomiast staw rybny, sad owocowy i ogród 
warzywny stanowią część gospodarczą. Zamieszczony tu 
rysunek przedstawia idealny plan otoczenia przeciętnego, 
małego dworu, tak jak wyglądało ono w pierwszej połowie 
XIX w. Powierzchnia części reprezentacyjnej i gospodar
czej wynosiła ok. 2 hektarów.
Przechadzając się po parku dworskim spotkamy stawy lub 
co najmniej jeden staw, gdzie hodowało się ryby. Często 
dwory położone były nad rzeczkami lub strumykami, które 
zaopatrywały te stawy w bieżącą wodę. Kilka stawów 
wkomponowanych w park znajdowało się np. przy dworze 
w Świątkowicach (woj. sieradzkie), dwa stawy, w tym je
den z wyspą - w parku dworskim w Krzywaczce (woj. biel
skie), Czesławicach koło Puław i wielu innych. W parkach 
znajdowały się kapliczki, altanki, pergole, a gdy stawów 
było więcej - mostki, wyspy z rzeźbami lub pomniczkami. 
Kapliczki były drewniane lub murowane, przeważnie nie
wielkich rozmiarów, z figurką Matki Boskiej, Chrystusa lub 
któregoś ze świętych w środku. Przykładem może być pięk
na klasycystyczna kapliczka w miejscowości Dzikowiec 
Stary (woj. rzeszowskie) lub barokowa kaplica w Haczo
wie (woj. krośnieńskie).

Jak już zaznaczyliśmy, charakterystyczne dla dworów pol
skich było nawarstwianie się przez wieki różnych elemen
tów otoczenia, budynków, układów zieleni oraz zmiana 
funkcji, np. starych budynków dworskich przekształcanych 
na oficyny przy nowych dworach lub zborów ariańskich 
zamienianych na lamusy. Sprawdźmy na przykładach z 
roku 1745 i 1789, co znajdowało się w obejściu dwor
skim.
Pierwszy opis pochodzi ze sporządzonego 16 lipca 1745 r. 
inwentarza dóbr Śliwniki w woj. kaliskim, należących do 
Konstancji z Lipskich, wdowy po Józefie Nowowiejskim1: 
„Dwór - cały przed kilką lat postawiony, nowy, dobry, w
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1. Glanów (woj. krakowskie) fra
gment parku dworskiego
2. Brama dworska z początku XIX w. 
w Garlicy Murowanej (woj. krako
wskie)
3. Żelazków (woj. kaliskie) - brama 
dworska z XIX w.
4. Teoretyczny plan otoczenia dworu 
z początku XIX w.
5. Klasycystyczny lamus w Dobrze- 
lowie (woj. piotrkowskie)
6. Zbór braci polskich, później la
mus - zbudowany w końcu XVI w. w 
Lusławicach (woj. tarnowskie)
7. Zbór braci polskich, później la
mus przy dworze w Ludyni (woj. kie
leckie)
8. Dzikowiec Stary (woj. rzeszo
wskie) - kapliczka z pierwszej poto
wy XIX w. z figurką św. Jana Nepo
mucena w parku dworskim
9. Unikatowe zdjęcie sprzed 1939 r. 
osiemnastowiecznej oranżerii (obec
nie nie istnieje) w Kluczewsku (woj. 
kieleckie)
10. Stajnia z początku XIX w. w Ko- 
przywnej (woj. skierniewickie); zdję
cie sprzed 1939 r.
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bale heblowane, rżnięte. Podwórze z ogrodzeniem chruś- 
cianem. W tym podwórzu stajnia o kilku drzwiach z wo
zownią wraz budowana. Lamuz - który na stajnią obróco
ny, w nim żłób, podłoga stara wygięta miejscami, na nim 
zaś górka, na którą schodki złe. Stodół 2 - jedna nowa, 
przed kilką lat postawiona, druga stara ale dobra. Mielcuch 
z ozdobnią (warzelnia piwa ze składem słodu - przyp. M. 
R.) z kotłem dobrym do piwa. Spichlerz już nienowy, snop
kami poszyty, w blochy rżnięte, o dwóch piętrach. Miech 
kowalski, żelazo kowalskie. Owczarnia, w której mieścić 
się może owiec tysiąc. Ta owczarnia przez połowę przegro
dzona dla bydła rogatego. Chlewiki przy dworze stające". 
Drugi opis, z 1789 r„ dotyczy włości Korabiewice koło 
Mszczonowa (woj. rawskie, obecnie - woj. skierniewickie). 
Wieś ta była wówczas własnością Justyny Pikarskiej, wdo
wy po Michale Pikarskim, stolniku rawskim. W lustracji 
pod nazwą „zabudowania dworskie” znajdujemy następu
jący rejestr: „Dwór z drzewa tartego, w węgieł budowany, 
gątami pobity, w którym pokojów 4, garderobek 2, o 2 
kuminach murowanych. Za tym dworem ogród z szpalera
mi lipowemi, dobrze utrzymany. Naprzeciwko folwark z 
drzewa tartego, w węgiel budowany, gątami pobity, w któ
rym izb 4 i alkierze 2, z dwiema kuminami murowanemL Po 
prawej stronie dworu i folwarku stajnie wraz z wozownia
mi, z drzewa tartego, w węgieł porządnie budowane, słomą 
pokryte przez niegdy JW posesorki męża nowo postawio
ne. Przy nich obora takoż nowa, z drzewa tartego, w węgieł 
budowana, słomą pokryta. Dalej stodoła z drzewa tartego, 
w węgieł, o trzech klepiskach budowana, słomą pokryta, 
stara, w jednym końcu upadająca. Przy niej spichlerz z 
drzewa tartego, w węgieł budowany, słomą pokryty. Piwni
ca w ziemi z drzewa robiona, na wierzchu schowanie, gąta
mi pobite. Lamus z drzewa tartego, w węgieł budowany, 

gątami pobity. Dalej idąc browar z drzewa tartego, w wę
gieł budowany, gątami pobity, w którym izba jedna z alkie
rzem i komorą, w tym także gorzelnia z kotlinami, obok 
uzd, dranicami pobity.”1
Najbliżej dworu stała zwykle oficyna, w tym ostatnim opi
sie nazwana folwarkiem, jak często zresztą określano bu
dynki mieszkalne pomocnicze, nie będące mieszkaniem 
właściciela, lecz administratora, dzierżawcy czy oficjali
stów i służby dworskiej. W typowej oficynie mieściła się 
najczęściej kuchnia, której nie wskazane było umieszczać 
w dworze dla „fetoru i nieochędóstwa”(zob. „Spotkania z 
Zabytkami”, nr 1,1986). Znajdowały się też w niej spiżarnie, 
pokoje gościnne oraz mieszkania guwernerów i nauczycie
li. Tak właśnie było w Żelazowej Woli, gdzie Mikołaj Cho
pin, ojciec Fryderyka, nauczyciel dzieci Skarbków, mie
szkał wraz z rodziną w oficynie, którą dziś przekształcono 
w Muzeum Fryderyka Chopina.
Drugim blisko dworu stojącym budynkiem był zwykle la
mus, w różnych częściach Polski zwany też „świerzniem” 
lub „świronkiem", a także „klecią” lub „skarbczykiem”. Na
zwa „lamus” jest pochodzeia niemieckiego (lehmhaus - 
dom z gliny). Jak już pisaliśmy w pierwszym odcinku tego 
cyklu (Spotkania z Zabytkami”, nr 3,1984), pierwsze lamu
sy były budynkami mieszkalnymi, murowanymi z kamienia 
lub co najmniej gliny (stąd nazwa), które w przeciwieństwie 
do drewnianych zabudowań średniowiecznych fortalicjów 
miały być niepalne. Tam chowano najcenniejsze przedmio
ty, dokumenty, księgi ziemskie. Jak pisze anonimowy autor 
w „Kłosach” z 12 marca 1868 r.: „Lamusy przeznaczone 
były na przechowanie najdroższych sprzętów. W nich wi- 
siały na kołkach zbroje i rzędy na konie, drogie dywany i 
makaty, w kufrach cyprysowych lub dębowych dobrze oku
tych składano srebrne i złote naczynia stołowe, kosztowne



11. Bątkowo (wo|. ciechanowskie) - 
drewniany spichlerz z przełomu XVIII 
i XIX w. (według Wieś i Miasteczko. 
1916 r.)

(zdjęcia, reprod. i rys.: 
M. Rydel. 7 - J. Siudowski)

futra, pasy i szaty tak męskie, jak niewieście. W oddzielnej 
części lamusa mieściła się apteczka domowa, obejmująca 
doświadczone lekarstwa na różne choroby i zapasy spiżar- 
niane... Lamusy murowane, sklepione, opatrzone kratami w 
oknach i żelaznymi drzwiami przetrwały nie jeden dwór 
ziemiański wzniesiony nawet z trwałego modrzewiu lub 
dębu."
Oczywiście były też lamusy drewniane, traktowane jako 
podręczny składzik sprzętów oraz różnych rupieci, które 
wyszły z użycia. Piękne przykłady lamusów mamy w Czud- 
cu i Skrzyszowie (woj. rzeszowskie, XVI w.), Sancygniowie 
(woj. kieleckie, XVI w.), w Branicach (woj. krakowskie, po
czątek XVII w.). Z XVII w. pochodzą również lamusy w 
woj. krakowskim: w Pisarach i Garlicy Murowanej. Lamu
sy z XVIII w. reprezentuje Głogoczów (woj. krakowskie), a 
z XIX w. - Dobrzelów (woj. piotrkowskie) i Rudzienko 
(woj. siedleckie). Lamusy drewniane z XVII i XVIII w. mo
żemy oglądać niestety już tylko na rysunkach gromadzo
nych w XIX i na początku XX w. m.in. przez Zygmunta 
Glogera.’
W tym miejscu należy wspomnieć o budowlach bardzo 
podobnych do murowanych lamusów, choć budowanych 
dla innych celów. Chodzi o tzw. zbory ariańskie, a ściślej 
kaplice Braci Polskich. Zbudowano ich dość dużo w połud
niowej i środkowej Polsce w XVI i pierwszej połowie XVII 
w. Po wygnaniu arian z Polski, w drugiej połowie XVII w. 
przerabiano te niewielkie budyneczki na lamusy. Przykłady 
spotkać możemy dziś w Ludyni i Kolosach (woj. kieleckie), 
Lusławicach (woj. tarnowskie) i Silniczce (woj. częstocho
wskie).
Spośród innych budynków gospodarstwa dworskiego naj
bliżej dworu stała zwykle stajnia i wozownia. Koń był tak 
nieodłącznym elementem życia dworskiego, że jego miejs
ce zawsze znajdowało się blisko pana. Oczywiście inne 
były konie „pod wierzch” lub „cugowe”, inne służyły do prac 
gospodarczych. W każdym razie stajnia i wozownia musia- 
ły być w pobliżu. Przykłady stylowych stajni znamy z Bole
chowie (woj. krakowskie, XVIII w.) i Kalenia (woj. skiernie
wickie, początek XIX w.), a także Koprzywnej (woj. skier
niewickie, początek XIX w.).
Również blisko dworu stał zwykle spichlerz. Gromadził on 
najważniejszy dla egzystencji właściciela produkt - zboże. 
Spichlerze były na ogół drewniane, miały piękne, oryginal
ne kształty i stanowiły często bardzo okazałe i architekto
nicznie dopracowane obiekty. Przekonują nas o tym choć
by spichlerze w Bątkowie (woj. ciechanowskie, przełom 
XVIII i XIX w.), Simoradzu (woj. bielskie, koniec XVIII w.) 
czy Babsku (woj. skierniewickie, 1833).

Dalej posuwając się w głąb podwórza gospodarczego wi
dzimy stodołę, gdzieś nie opodal stał kierat, czasem, choć 
rzadko, był on nakryty daszkiem lub nawet znajdował się 
wewnątrz zamkniętego ośmiobocznego lub okrągłego po
mieszczenia. Następne budynki mieściły zwierzynę hodo
wlaną, a więc chlewy dla trzody, owczarnie, obory dla 
krów, kurniki, a niekiedy tzw. ptaszarnie, czyli najczęściej 
gołębniki.
W zależności od wielkości gospodarstwa zarówno liczba 
wymienionych wyżej budynków mogła być większa niż je
den, jak i innych budynków gospodarczych mogło być jesz
cze kilka, np. browar, gorzelnia, tartak lub młyn. Wszystko 
to stanowiło integralną całość, pozwalało żyć i gospodaro
wać właścicielowi, dawało konieczną w tamtych czasach 
niezależność, a nawet w znacznym stopniu samowystar
czalność.
Niekiedy zdarzało się, że przy dworze stała oranżeria, cza
sem przy ścianie budynku, czasem wolno stojąca. Było to 
przedsięwzięcie budowlane dość śmiałe, jako że nie umiano 
jeszcze robić dużych powierzchni szklanych. Jak widzimy 
na zdjęciu z Kluczewska, oranżeria ma ścianę złożoną z 
dużej liczby małych szybek.
Nie opodal dworu, przeważnie za oficyną, znajdowała się 
studnia z żurawiem lub z wielkim kołowrotem, nakryta 
gontowym daszkiem i opatrzona drewnianą cembrowiną. 
„Budowle”, o których zupełnie zapomniano i których dar
mo szukać w pozostałościach obejść dworskich, to tzw. ser
niki lub sernice. Jak pisze Zygmunt Gloger w swej nieoce
nionej Encyklopedii staropolskiej: „...jest to budynek kwad
ratowy pokryty gontami lub słomą, na wysokim słupie, albo 
na czterech, do obsuszania serów i gomółek... Ściany robio
ne były dla lepszego przewiewu z lasek leszczyny. Jeżeli 
ściany były z bali, to zwykle z mnóstwem nawierconych 
dziur. Do sernika wchodzono po przystawionej drabinie.” 
Szkoda, że z tak bogatej i ważnej dla Polski spuścizny his
torycznej, z tysięcy założeń dworskich - nie zachowało się 
ani jedno kompletne i funkcjonujące - choćby na zasadzie 
muzeum - dworskie gospodarstwo.

Maciej Rydel

Przypisy
1. W. Rusiński, Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego, 
Wroclaw 1955, s. 701.
2. Lustracja województwa rawskiego. 1789, opracowanie: Z. Kę
dzierska, Wrocław 1971, s. 114
3. Z. Gloger. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej 
Polsce, Warszawa 1909, s. 189-193.
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Zabytki na co dzień (2)

f j> Podstawowe

konserwatorskie(rys. M. Tabaka)

niewłaściwie przeprowadzana praca zamiast poprawić - pogor
szyła stan zabytku. Odwrotne do zamierzonych skutki mogą przy 
tym ujawnić się dopiero po pewnym czasie.
Niebezpieczeństwo wyrządzenia nieodwracalnej szkody przez 
nieumiejętne działanie jest główną przyczyną, dla której prace 
konserwatorskie mogą wykonywać jedynie osoby z odpowiednim 
przygotowaniem zawodowym i uprawnieniami - konserwatorzy 
zabytków. Zabytki powinny być „leczone” u „lekarzy" - konserwa
torów, a nie u „znachorów"!
Zasadą, która sformułowana została stosunkowo niedawno, jest 
zasada „odwracalności” działań konserwatorskich. Pod pojęciem 
„odwracalności” rozumie się możliwość powrotu do stanu zabytku, 
w jakim był on przed podjęciem prac; oczywiście nie w sensie 
powrotu do złych warunków, destrukcji, itd. - lecz np. usunięcie 
wprowadzonych do substancji zabytkowej związków chemicz
nych, usunięcie dodanych (zrekonstruowanych) elementów, po
nowne rozdzielenie sklejonych fragmentów itp.
Do „odwracalności” zabiegów konserwatorskich dąży się z dwóch 
powodów:
Po pierwsze - nawet przy najstaranniejszym wykonaniu prac ist
nieje możliwość błędu - zarówno w „diagnozie” - rozpoznaniu 
zagrożeń, jak i w wyborze technologii, metody „leczenia”. Nie 
wszystko - pomimo doświadczeń zebranych przez konserwatorów
- daje się przewidzieć. Najlepszy specjalista może pomylić się lub 
źle wykonać zabieg. W tym wypadku „odwracalność” zastosowa
nej technologii pozwala na skorygowanie błędu.
Po drugie - nawet najlepsze preparaty i środki użyte do konserwa
cji ulegają „starzeniu” i przestają spełniać swoje zadanie. Przezro
czyste materiały użyte do tzw. powłok ochronnych - po dłuższym 
czasie mogą stracić przejrzystość, zżółknąć itd. Lakiery złuszczą 
się, barwniki mogą zmienić kolor. Materiały użyte do wzmocnienia 
mogą zmniejszyć swą wytrzymałość lub elastyczność. „Odwracal
ność” technologii konserwatorskiej pozwala na ich usunięcie i po
nowne wprowadzenie świeżego preparatu lub zastosowanie innej, 
nowszej metody.
Zaznaczyć trzeba, że nie wszystkie stosowane w praktyce konse
rwatorskiej metody spełniają warunek „odwracalności” Dla roz
wiązania niektórych problemów konserwatorskich nie znamy jesz
cze metod „odwracalnych”. Badania dążą jednak do ich wynalezie
nia. Mając jednak do wyboru różne metody przeprowadzenia prac
- należy wybrać metodę „odwracalną”.
Inną zasadą przy wyborze metod i materiałów do konserwacji jest 
zasada stosowania materiałów o właściwościach zgodnych z właś
ciwościami materiałów oryginalnych zabytku. Warunek ten speł
niają przede wszystkim materiały tradycyjne - takie same lub zbli
żone do materiałów, których użyto przy wznoszeniu obiektu. Ma
teriały tradycyjne dobrze „współpracują" ze strukturą zabytkową, 
podobnie reagując na zmiany temperatury, wilgotności itd.
Zastosowanie materiałów o innych właściwościach, np. o znacznie 
większej sztywności, o innym współczynniku rozszerzalności 
cieplnej, nie przepuszczających pary wodnej, może być dodatko
wym czynnikiem niszczącym zabytek. „Obce” materiały, inaczej 
reagując na zmiany w otoczeniu, powodują np. dodatkowe naprę
żenia w strukturze zabytkowej, koncentrację wilgotności w pozo
stałych, oryginalnych elementach.
Nie znaczy to, że w ogóle nie jest możliwe użycie materiałów 
innych niż pierwotne. Nieraz jedynie wprowadzenie nowego mate
riału umożliwia właściwe wzmocnienie, scalenie zabytku itd. W 
takim wypadku konieczne jest jak najszersze przeanalizowanie 
właściwości oryginalnych i proponowanych do użycia materiałów

W▼ ▼ poprzednim artykule („Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 
1986) wyjaśnione zostało, że konserwacja zabytków - to przede 
wszystkim ich należyte utrzymanie, stała opieka. Stan zachowania 
zabytków architektury zależy nie tylko od konserwatorów, ale w 
równym stopniu od użytkowników, do których jest adresowany 
niniejszy cykl artykułów. Współpraca konserwatora i użytkownika 
obiektu zabytkowego będzie łatwiejsza, jeśli także ten ostatni znać 
będzie podstawowe zasady, jakimi kieruje się współcześnie konse
rwacja zabytków. Omówieniu tego tematu poświęcam kolejny ar
tykuł. Podane niżej zasady postępowania konserwatorskiego nie 
są, rzecz jasna, „przepisem na konserwację”, lecz tylko próbą syn
tezy na użytek Czytelników.
Jedna z takich podstawowych zasad konserwatorskich - to „mini
mum interwencji”. Wszelkie działanie konserwatorskie - zapew
nienie właściwych warunków, usunięcie zagrożeń, wzmocnienie - 
powinno być przeprowadzone w sposób powodujący możliwie jak 
najmniejsze zmiany w zabytku. Dotyczy to nie tylko zmian wyglą
du, wymiany elementów, ale także np. wprowadzania do pierwot
nego materiału nowych substancji chemicznych. Im mniejsza jest 
„interwencja” potrzebna dla zachowania zabytku, tym lepiej. Inny
mi słowy: konserwując zabytek, należy robić tylko to, co niezbęd
ne.
Zasada „minimum interwencji” wynika z dążenia - wspomnianego 
w poprzednim artykule - do zachowania zabytku w możliwie nie
zmienionym stanie, zarówno jego formy, jak i „substancji zabytko
wej”, tj. autentycznego materiału, jego struktury itd. Zachowanie 
tej „substancji” ma znaczenie m.in. dla odczytania pełnej informa
cji, jaka zawarta jest w zabytku. Zabytek bowiem „mówi” nie tylko 
treścią obrazów, rzeźb, napisami na tablicach pamiątkowych, nie 
tylko stylem i indywidualną formą. Sposób obróbki materiału i 
łączenia elementów, uszkodzenia, nawet objawy „zestarzenia” 
(„patyna”) dostarczają informacji o pochodzeniu zabytku i jego 
wieku. Dalsze informacje uzyskać można przez badania laborato
ryjne np. składu zaprawy i tynków, składu chemicznego barwni
ków, próbek'kamienia, słojów drewna (dendrochronologia). Wy
miany i wiązanie cegły, połączenia ścian, nakładanie się kolejnych 
warstw tynku - dostarczają danych do odtworzenia kolejnych 
przekształceń budynku: Siady np. pożarów i powodzi - świadczą o 
losach obiektu i pozwalają na porównanie innych wyników badań 
ze źródłami historycznymi. Wraz z rozwojem nauki możliwości 
„odczytywania” informacji z zabytku rozszerzają się. Dziś możli
wości te są znacznie większe niż np. 100 lat temu. Przyszli konse
rwatorzy „odczytają” zapewne jeszcze więcej, ale pod jednym wa
runkiem: że będą mogli zbadać autentyczny obiekt, jego elementy i 
materiał. Z kopii zabytku, z elementu wymienionego, z nowego 
materiału - „odczytać” można najwyżej tyle, ile odczytał wyko
nawca kopii lub „odnowienia” obiektu. Wykonanie naprawdę wier
nej kopii zabytku lub jego fragmentu jest zresztą bardzo trudne. 
Najczęściej kopia (rekonstrukcja) nosi wyraźne piętno epoki, w 
której ją wykonano; jest bardziej świadectwem swej własnej epo
ki, niż epoki, z której pochodził oryginał.
Zasada „minimum interwencji” wiąże się ściśle z zasadą „primum 
non nocere”, czyli „po pierwsze - nie szkodzić". Decydując się na 
jakiekolwiek działanie w obiekcie zabytkowym, wybierając meto
dę, technologię, preparaty chemiczne - w pierwszej kolejności 
należy zastanowić się, czy nie wiąże się z tym ryzyko pogorszenia 
stanu zabytku, czy pomagając pod jednym względem- przeprowa
dzone prace nie zaszkodzą pod innym. Podobnie jak w medycynie 
- nieprawidłowe działanie może być jeszcze bardziej szkodliwe od 
braku działania. Można niestety przytoczyć niejeden przykład, gdy 
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oraz ich wzajemnego oddziaływania. Wymaga to wielu badań la
boratoryjnych i prób (w tym długotrwałych obserwacji). O zasto
sowaniu nowych materiałów mogą zadecydować zatem tylko kon
serwatorzy. Nie należy takich prób podejmować „na własną 
rękę".
Do powyższych problemów technologii konserwatorskiej dodaj
my jeszcze dwie sprawy, istotne dla zrozumienia zasad ochrony 
zabytków.
Przy określaniu zakresu ochrony zasadą jest ochrona całości, a nie 
poszczególnych fragmentów. A więc ochrona - konserwacja całe
go budynku, a nie tylko fasady, dekoracji itd.; ochrona obiektu 
wraz z otoczeniem, a nie „wyrwanego” z otoczenia; ochrona całe
go zespołu zabytkowego czy założenia urbanistycznego (jeśli z 
takim mamy do czynienia), a nie tylko pojedynczych obiektów.' 
Dlatego ochroną konserwatorską (wraz z wynikającymi z niej 
wymaganiami wobec użytkownika) obejmowane są także elemen
ty lub obiekty pozornie mniej wartościowe, jeśli są częścią więk
szej wartościowej całości.
Ważną zasadą, niemal „przykazaniem” konserwatorskim jest obo
wiązek sporządzania dokumentacji wszelkich prac prowadzonych 
w obiekcie zabytkowym. Dokumentacja taka ma istotne znaczenie 
z wielu względów. Zinwentaryzowanie obiektu przed pracami jest 
dokumentem historii zabytku i pozwala ocenić prawidłowość prac. 
Jeśli prace - co może się zdarzyć - w niewłaściwy sposób zmieniły 
zabytek, inwentaryzacja pozwala na skorygowanie błędów, przy
najmniej pod względem formy. Dokumentacja badań umożliwia 
udostępnienie wyników i ich ewentualną weryfikację. Ścisły opis 
samych prac, zastosowanych metod i środków jest pomocą przy 
następnej konserwacji. Udokumentowanie stanu po pracach po
zwala na ocenę trwałości wykonanych prac i ułatwia odróżnienie 
oryginalnych części obiektu od wymienionych lub zrekonstruowa
nych. Wreszcie każda praca konserwatorska - przez dokumenta
cję i opublikowanie - składa się na zasób doświadczeń, będących 
podstawą wiedzy konserwatorskiej2.

Zakres i forma dokumentacji prac konserwatorskich zależy od 
rodzaju prac’, zawsze jednak powinna obejmować:
- dokumentację stanu przed pracami,
- prowadzoną na bieżąco dokumentację prac (dziennik budowy, 
dziennik konserwatorski, dziennik połowy do badań archeologicz
nych itd.),
- dokumentację końcową: inwentaryzację powykonawczą (dla 
prac architektoniczno-budowlanych), sprawozdanie z prac konse
rwatorskich (dla prac przy tzw. zabytkach ruchomych) itd.
Jeden komplet dokumentacji winien zostać przekazany Woje
wódzkiemu Konserwatorowi Zabytków lub Ośrodkowi Dokumen
tacji Zabytków. Dokumentacja ma formę opisową, rysunkową, fo
tograficzną; dołącza się do niej opisy dokumentów. Sporządzenie 
dokumentacji jest obowiązkiem wykonawcy prac konserwator
skich, co jest dodatkowym powodem, dla którego prace takie 
mogą wykonywać jedynie osoby wykwalifikowane i uprawnione.
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1. 2. Kopia zawsze różni się od oryginału. Przykładem są głowice kolumn w 
Dziedzińcu Arkadowym Zamku na Wawelu: pomimo dążenia do zachowania 
pierwotnej formy głowica zrekonstruowana na początku XX w. (1) różni się od 
renesansowego autentyku (2) nie tylko brakiem uszkodzeń, ale także „sztyw
nością" formy i obróbki, charakterystyczną dla okresu, w którym ją wykona
no.
3. 4. 5. „Primum non nocere" - „po pierwsze nie szkodzić" jest jedną z pod
stawowych zasad konserwacji. Dwa przykłady zlekceważenia tej zasady: za
bytkowy portal (3) zniszczony przez ciężarówki dowożące materiał dla., prac 
konserwatorskich oraz dwór we Frydmanie przed (4) i po „odnowieniu" (5) 
przez nowego właściciela na początku XX w.: nowe dachy ochraniają obiekt 
przed wodą deszczową, lecz strata wynikła ze zniszczenia pięknej renesanso
wej attyki jest niewspółmiernie duża w porównaniu z korzyścią wynikającą z tej 
ochłony.
6. Niezgodność właściwości materiałów tradycyjnych i nowych może być 
przyczyną zniszczeń; widoczna na zdjęciu cementowa zaprawa użyta do spoi
nowania, w bardzo małym stopniu przepuszczająca wilgoć, spowodowała jej 
przemieszczenie przez starą cegłę, bardziej przepuszczalną, a w konsekwencji 
- zniszczenie materiału na skutek krystalizacji soli. Przyczyną częstych znisz
czeń bywa także różnica w rozszerzalności cieplnej materiałów, np. kamienia i 
metalowych łączników, powodująca naprężenia wewnętrzne.
7. Jednym z elementów udokumentowania pracy konserwatorskiej może być 
także umieszczenie adnotacji na konserwowanym obiekcie; oczywiście obec
nie czyni się to w sposób bardziej dyskretny niż w XIX w. - na zdjęciu napis 
dokumentujący odnowienie Kaplicy Zygmuntowskiej w Katedrze na Wawelu.

(zdjęcia: P. Stępień)

W odniesieniu do zabytków sakralnych przeprowadzenie prac 
konserwatorskich (niezależnie od szczegółowej dokumentacji jak 
opisana powyżej) a także prac remontowych powinno być udoku
mentowane wpisem do kroniki parafialnej lub klasztornej.

Piotr Stępień
W następnym odcinku o kontrolowaniu obiektów zabytkowych 
i pojawiających się objawach zagrożeń (wilgoć, przesuszenie, 
korozja biologiczna itp.).

Przypisy
1. Zob. też Międzynarodowa Karta Ochrony i Konserwacji Zabyt
ków, Wenecja, 1964: art. 6: Konserwacja zabytku zakłada ochronę 
otoczenia, zachowującego właściwą skalę. Jeżeli zachowane jest 
dawne otoczenie, musi być utrzymane art. 8: elementy rzeź
biarskie, malarskie lub dekoracyjne, które stanowią nieodłączną 
część zabytku, mogą być od niego oddzielone wyłącznie, gdy jest 

to jedynym środkiem zapewniającym ochronę; art. 11: wartościo
wy wkład każdej epoki do ukształtowania zabytku winien być 
uszanowany (...)
2. Karta Wenecka, art. 16: Pracom z zakresu ochrony, konserwacji 
i wykopalisk winno zawsze towarzyszyć sporządzenie dokładnej 
dokumentacji w postaci sprawozdań analitycznych i krytycznych, 
ilustrowanych rysunkami i fotografiami. Winny one obejmować 
wszystkie fazy prac odkrywkowych, zabezpieczających, rekon
strukcyjnych, jak również zidentyfikowane w toku prac elementy 
techniczne i formalne. Dokumentacja ta winna być złożona w 
archiwach instytucji publicznej i udostępniona badaczom. Zaleca 
się publikację sprawozdań.
3. Opracowane zostały wzory dokumentacji dla poszczególnych 
rodzajów prac, np: Schemat dokumentacji konserwatorskiej za
bytków ruchomych , „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabyt
ków’’, Seria B, tom LXXIII, Wydawnictwo ODZ, Warszawa 1983: 
„Instrukcja prowadzenia i dokumentowania badań architektonicz
nych (opracowana w PKZ).
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SYLWETKI

(fot. M. Żyta)

Niedzicki 
kasztelan
Niedzica i Nidzica - w obu miejscowoś
ciach znajdują się użytkowane średnio
wieczne zamki, a ich nazwy różniące się tyl- 
ką jedną literą zmyliły już wiele osób. Dr 
Stanisław Michalczuk, który od 7 lat „ka- 
sztelanuje” na zamku w Niedzicy w woj. 
nowosądeckim, często opowiada, jak to 
pojawiła się tu kiedyś obładowana bagaża
mi rodzina z Gdańska ze skierowaniem na 
wczasy. Po obejrzeniu papierów okazało 
się, że chodzi o zamek w... Nidzicy w woj. 
olsztyńskim! Bagatela - aby dostać się z 
Gdańska do Niedzicy trzeba przejechać 
cały kraj z północy na południe, zaś Nidzica 
leży w województwie sąsiadującym z gdań
skim...
Stanisław Michalczuk ukończył historię 
sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubel
skim, doktorat obronił w Warszawie u prof. 
Władysława Tomkiewicza. W jego pracy 
zawodowej można wyodrębnić trzy etapy: 
praca dydaktyczna na KUL, działalność na 
stanowisku zastępcy dyrektora do spraw 
naukowo-konserwatorskich PKZ (w Lubli
nie i Kielcach) oraz obecnie - z ramienia 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Histo
ryków Sztuki kurator Domu Pracy Twórczej 
i Muzeum w Niedzicy (dla wyjaśnienia - 
zamek w Niedzicy jest własnością SHS). W 
pracy naukowo-badawczej zajmuje się 
rzeźbą barokową, architekturą drewnianą 
Polski Południowo-Wschodniej, ochroną 
zabytkowych cmentarzy, sztuką Spiszą i 
historią Czorsztyna. Ma na swoim koncie 
wiele publikacji. A poza tym pracuje spo
łecznie: jest wieloletnim działaczem SHS, 
członkiem Narodowego Komitetu 
ICOMOS, członkiem Rady Naukowej PKZ. 
Nie można również nie wspomnieć o inten
sywnych staraniach o zachowanie walorów 
krajobrazowych i kulturowych Spiszą, za
grożonych budową zapory.

■ Czy jako historyk sztuki marzyłeś kie
dyś, że będziesz „panem" zamku? Czy 
odczuwasz to jako zaszczyt i przyjem
ność, czy raczej jako kłopot i uciążli
wość?
- Będziesz pewnie zdziwiona, kiedy odpo
wiem - tak, marzyłem! Ale marzyłem o tym 
dużo wcześniej niż zdobyłem zawód histo
ryka sztuki. Moja świadomość dziejowa 
budziła się w mrokach okupacji hitlero
wskiej. Byłem wtedy małym dzieckiem, a 
na tragedie narodowe nakładał się we 
mnie dramat Polski bez króla. Dramat taki 
przeżywa chyba i dziś jeszcze każde pol
skie dziecko. Chciałem i ja... zostać królem, 
przynieść Polsce wolność i... zamieszkać w 
zamku. Był nim oczywiście Wawel - znany 
mi z rycin. Jakże się wtedy bałem, że będę 
już zawsze znał ten pomnik naszej pań
stwowości tylko z ilustracji! Ocalał! Dziś 
bycie „kasztelanem" na zamku w Niedzi
cy... Zaszczyt - wewnętrzny, przyjemność - 
największa, bo daleko od zgiełku miast, 
blokowisk, złudnej nowoczesności, kłopot
- niestety, coraz większy!
■ Czy zarządzanie takim obiektem dzia
ła pobudzająco na odczuwanie zabyt
ków, na dostrzeganie ich roli w życiu 
społecznym?
- Nie tyle zarządzanie, co życie - w nim i z 
nim. Od siedmiu lat w tym zamku, z moją 
rodziną, przy współudziale licznego grona 
historyków sztuki z całego kraju, realizuje
my podstawową zasadę gwarantującą 
trwanie każdego zabytku architektury - o- 
zywiamy go, utrzymujemy jego funkcję 
społeczną (oczywiście nie militarną!), udo
stępniamy go turystom, zwiedzającym, mi
łośnikom. Tak się szczęśliwie złożyło, że od 
1949 r. obiekt ten ma jednego i stałego 
użytkownika - Stowarzyszenie Historyków 
Sztuki, że po wojennej dewastacji został w 
porę uratowany przez konserwatorów kra
kowskich, że był przez ponad 30 lat pod 
autorskim nadzorem jednego kompetent
nego człowieka - prof. Alfreda Majewskie
go. A walory krajobrazowo-architektonicz- 
ne pozwalają mu bronić się samemu przed 
ludzką niekompetencją lub bezmyślnością 
i przyciągają około 120 tysięcy zwiedzają
cych każdego roku! Jest więc ten zamek 
podręcznikowym przykładem nie tylko 
średniowiecznej warowni, lecz również roli 
budowli sprzed kilku wieków w świecie 
współczesnym.
■ Czego, Twoim zdaniem, szukają zwie
dzający w zamku niedzickim?
- Skoro jest ich tu aż tylu, nie przyjeżdżają 
bez powodu. Większość szuka autentycz
nych śladów przeszłości, nawet nie zdając 
sobie sprawy z prawdziwości tego, co wi
dzą czy słyszą. Pytają o skarby Inków, 
wsłuchują się w legendarną opowieść o 
Uminie. Poznają scenerię Wakacji z ducha
mi, Mazepy bądź Zemsty. Chcą wiedzieć, 
jak się w zamku broniono, jak mieszkano - 
szukają ciepłego jeszcze łoża po roman
tycznych kochankach. Niemal każdy zadaje 
pytanie, czy zamek przetrwa próbę wieku 
XX, czy nie pochłoną go wody Dunajca 
spiętrzone pod zamkową zaporą. Czasem 
wykupują normalny bilet wstępu zamiast 

przysługującego im ulgowego, kiedy do
wiadują się, że pieniądze te zostają w zam
ku... I pytają, kiedy zakończy się remont...
■ Zamek w Niedzicy był do 1945 r. zam
kiem węgierskim. W ostatnich latach stał 
się miejscem spotkań badaczy dziejów 
sztuki z Polski i z krajów sąsiednich.
- Zamek był węgierski do kiedy Dunajec 
był na tym odcinku rzeką graniczną między 
Polską i Węgrami, tj. do 1918 r. W rękach 
węgierskiej, rodziny Salamonów pozosta
wał do reformy rolnej, zrealizowanej na pol
skim Spiszu po drugiej wojnie światowej. 
W jego formach architektonicznych jest 
coś z Południa i coś z Północy, a jego 
miejsce - na granicy dziejów polsko-wę- 
giersko-słowackich. Nic więc dziwnego, że 
krakowski Oddział SHS organizuje w nim 
czwarte już Seminarium Niedzickie, po
święcone wspólnym zjawiskom artystycz
nym i kulturalnym zachodzącym w Polsce, 
Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Są to 
stałe już spotkania naukowe w niedzickim 
zamku, z udziałem licznych poważnych ba
daczy i uczonych tych krajów. Odbywają 
się tu ponadto sympozja naukowe organi
zowane przez uniwersytet poznański i po
święcone rzeźbie barokowej, zjazdy szko
leniowe przewodników górskich PTTK, 
sesje okolicznościowe SHS i konferencje 
konserwatorskie. Od kilku lat w tzw. mart
wych sezonach organizowane są kursy in
tensywnej nauki języków obcych dla pra
cowników wyższych uczelni Krakowa.
■ Zamek niedzicki jest jednym z nielicz
nych przykładów właściwego funkcjono
wania obiektu zabytkowego wżyciu spo
łecznym. Czy uważasz, że ten model mo
żna powielić w innych regionach kraju?
- Powiedziałem już, że zamek ten może 
być podręcznikowym przykładem „życia 
zabytku”. Realizowany w nim program po
łączenia Zamku-Muzeum z Domem Pracy 
Twórczej wydaje się najszczęśliwszy. Raz 
jeszcze podkreślam ciągłą, naturalną ży
wotność tego obiektu. Jest w nim muzeum, 
ale są i mieszkańcy - stali i zmienni. Są 
psy, koty, sznury z bielizną, są zapachy ku
chenne, a wieczorami rozświetlone okna. 
Niewątpliwie takich zabytków w naszym 
kraju jest zbyt mało.
■ Do zamku przyjeżdża wielu wybitnych 
historyków sztuki, konserwatorów, archi
tektów, ekologów oraz przedstawicieli 
innych dyscyplin naukowych związanych 
z ochroną zabytków i środowiska. Czy 
daje to tylko okazję do spotkań towarzy
skich, czy również pobudza do dyskusji, 
przemyśleń, działań?
- Zamek jest własnością ogólnonarodo
wą. Zarządza nim i użytkuje SHS. Znany 
jest powszechnie, a jego problemy wielkie i 
małe są dyskutowane przez wszystkich. 
Nie przesadzę, jeśli powiem, że jest on „na 
świeczniku" polskiej myśli naukowej w 
dziedzinie historii architektury i konserwa
cji. Od ponad dziesięciu lat jest również 
przedmiotem bajlań i zabiegów teoretyków 
i praktyków ochrony krajobrazu kulturowe
go i naturalnego. Widziany jest bowiem w 
scenerii Pienin i zagłady tych niepowtarza
lnych wartości w obliczu zmian powodowa
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nych budową zapory. Moja siata tu obec
ność jest łatwiejsza dzięki bliskim mi uczo
nym i profesorom, którzy są przejęci spra-. 
wami zamku - i zawodowo, i osobiście. Lis
ta tych osób jest bardzo długa, pozwolisz, 
że wymienię tylko niektórych: prof, dr Jan 
Biatostocki, prof, dr Tadeusz Jaroszewski, 
doc. dr Władysław Zalewski, prof, dr Ja
nusz Bogdanowski, prof, dr Kazimierz Za
rzycki, prof, dr Krzysztof Birkenmajer, doc. 
dr Andrzej Gruszecki, dr Andrzej Fischin- 
ger, dr Lech Krzyżanowski, mgr inż. Kaj 
Romeyko-Hurko, dr Antoni Kąsinowski, 
arch. Piotr Stępień, archeolog Lesław La- 
kwaj. Każde posunięcie konserwatorskie i 
każdy wariant uratowania tego, co najcen- I 
niejsze, są konsultowane i poddawane róż
nym opiniom. Dzieje się to na dwóch płasz
czyznach: oficjalnej i towarzyskie,. Przynosi 
dobre efekty.

■ W środowisku zawodowym, a także 
wśród ludzi zainteresowanych ochroną \ 
zabytków I przyrody jesteś znany jako 
ten, który w sposób zdecydowany pre
zentuje pogląd o konieczności zatrzyma
nia prac przy budowie zapory. Wiem, że
w tych działaniach nie byłeś sam i że, 
niestety, nie odniosłeś sukcesu.
- Nie wygrałem, ale i nie przegrałem. Czas
- i wszystko co z sobą niesie, jak się to 
popularnie mówi - pracuje dla mnie.

■ Czy uważasz, że w obecnej formie 
działalność Muzeum I Domu Pracy Twór
czej SHS w Niedzicy jest elementem kul
turotwórczym w regionie?
- Zamek, jego muzeum i jego środowisko 
jest jedyną tego rodzaju instytucją na pol
skim Spiszu, a więc wśród kilkunastu wsi 
Podtatrza. Poza eksponowaniem i magazy- 
nowanierti obiektów oryginalnej kultury wsi 
spiskich, udostępniamy zamek na dorocz
ne imprezy „Zimy spiskiej", fundujemy na
grody, uczestniczymy w pracach badaw
czych i konserwatorskich, służąc pomocą 
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabyt
ków w Nowym Sączu.

■ A jak wyobrażasz sobie działanie 
zamku w przyszłości?
- Przyszłość jest zawsze inna niż możemy 
ją sobie wyobrazić. Widzimy w niej to 
wszystko, czego nie udaje nam się lub nie 
potrafimy zrobić obecnie. W najbliższych 
latach chciałbym zakończyć dawno już roz
poczęte porządkowanie otoczenia zamku, 
zabezpieczenie wzgórza zamkowego przed 
skutkami spiętrzenia wód Dunajca, urzą
dzenie zamkowego zespołu pomocniczo- 
-gospodarczego: remont osiemnasto
wiecznego spichlerza z przeznaczeniem na 
ekspozycję etnograficzną, postawienie 
przeniesionego znad Dunajca zabytkowe
go budynku dawnej celnicy, uruchomienie 
publicznych WC, ogrodzenie zamkowej 
posesji, ukończenie parkingu itd., a w sa
mym zamku - udostępnienie turystom 
zamkowej wieży, skąd rozpościera się wi
dok na panoramy Tatr, Pienin i Gorców, 
stamtąd też jest lepsze spojrzenie w 
przyszłość!

Rozmawiała: Hanna Krzyżanowska

O bodzentyńskim tryptyku 
i... nie tylko
Parafianie mieli na sprawę pogląd jednolity: zabrali, wywieźli, nie oddadzą. 
Proboszcz wiary nie tracił, aczkolwiek pod wpływem ogólnej atmosfery i w 
jego sercu pojawiał się co pewien czas niepokój. Tak było przez lat dziesięć. 
W październiku 1985 r. przyjechali i przywieźli zamknięte skrzynie. We wnętrzu 
kościoła, w pobliżu prezbiterium zmontowano rusztowania, wniesiono skrzy
nie. Po kilku dniach pracy dużej ekipy ludzi stało się jasne, że nie tylko oddali, 
ale i pięknie odnowili. W architektonicznych ramach ostrołuku zalśniło złotem 
i tysiącem innych barw cudowne malowidło gotycko-renesansowego ołtarza. 
Nie wszystkie jednak elementy ołtarza wróciły do kościoła. Ci, co przywieźli 
część, mówili, że niedługo dostarczą i resztę. Teraz parafianie skłonni są już 
im wierzyć. A działo się to w kościele parafialnym w Bodzentynie w woj. kie
leckim. Ci, co wywieźli i przywieźli - to pracownicy PP Pracownie Konserwacji 
Zabytków.

Konserwatorska przeszłość zabytku
Konserwacją bodzentyńskiego ołtarza zajmuje 
się Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w krako
wskim Oddziale PP PKZ. Jest to jedna z 14 PKZ- 
-towskich pracowni tego typu w Polsce, ale jed
na z najstarszych, ważniejszych i lepszych. W 
Krakowie uważają oczywiście, że najlepsza. Od 
1981 r. kierownikiem tej pracowni jest konserwa
tor dzieł sztuki mgr Jadwiga Styrna.
- „Powie ktoś, że bodzentyński ołtarz konserwu
jemy dłużej niż był on malowany - mówi p. Jad
wiga Styrna. Tak to właśnie bywa. Ołtarz ten pod
dany został gruntownej konserwacji w okresie 
międzywojennym (w latach 1914-1924) przez 
konserwatora z Muzeum Narodowego w Warsza
wie-prof. Jana Rutkowskiego. Tamta konserwa

cja też trwała 10 lat. Trudno przecież jakość prac 
mierzyć czasem ich trwania, gdy chodzi o tak 
cenne dzieło sztuki, jakim jest bodzentyński tryp
tyk. "
Osada Bodzentyn nad Psarką - to niegdyś mia
steczko, założone w XIV w. przez biskupa krako
wskiego Bodzantę, który przeniósł tu rezydencję 
biskupią. W latach 1440-1452 kardynał Zbigniew 
Oleśnicki na miejscu kościoła Św. Krzyża (wznie
sionego w 1380 r.) ufundował w miasteczku koś
ciół parafialny Wniebowzięcia NPMarii i Św. Sta
nisława bpa. I właśnie dla tego kościoła w 1508 r. 
został namalowany w krakowskim warsztacie 
Marcina Czarnego tryptyk „Zaśnięcie Marii Pan
ny", ufundowany jako ołtarz główny przez bisku
pa Jana Konarskiego.

1. Konserwator Jad
wiga Styrna w krako
wskiej pracowni w 
trakcie prac przy kon
serwacji środkowej 
części ołtarza z Bo
dzentyna 
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Tryptyk, namalowany na podłożu drewnianym tłu
stą temperą, z laserunkami olejnymi, sktada się z 
części środkowej (o wymiarach: 2,90 x 2,65 m), 
predelli (wys.: 1 m, podstawa: 2 m, krawędź gór
na: 4 cm) i skrzydeł bocznych (1,45 x 1,32 m). 
Część środkową stanowi scena Zaśnięcia Marii 
Panny z chórami anielskimi i klęczącą postacią 
fundatora, na predelli przedstawiono Św. Rodzi
nę i herby Oleśnickich, na skrzydłach - sceny z 
życia Matki Boskiej i św. Stanisława.
W trakcie konserwacji tryptyku przeprowadzonej 
w latach międzywojennych przez prof. Jana Rut
kowskiego dwa ruchome skrzydła zostały prze
cięte na cztery kwatery. Po zakończeniu prac do 
kościoła w Bodzentynie wróciła tylko część środ

kowa ołtarza i predella, natomiast cztery kwatery 
skrzydeł umieszczono w Muzeum Narodowym w 
Warszawie. W czasie drugiej wojny światowej 
jedna kwatera zaginęła, a trzy pozostałe przewie
ziono do pałacu biskupiego w Kielcach.

Do pracowni PKZ w Krakowie część środkowa 
ołtarza i predella z Bodzentyna przywiezione zo
stały w 1975 r., a nieco później - w 1978 r. - trzy 
kwatery skrzydeł z Kielc.

- „Konserwacja tryptyku w okresie międzywo
jennym- mówi p. Jadwiga Styrna - została prze
prowadzona zgodnie z zasadami sztuki konser
watorskiej. Wszystkie rekonstrukcje wykonano 
poprawnie i nie budzą jakichkolwiek zastrzeżeń
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2. 3. Fragmenty środkowej części ottarza przed 
konserwacją - scena Zaśnięcia Marii Panny (2) i 
gtowa oranta (3)
4. Część środkowa ottarza - scena zaśnięcia Ma
rii Panny, po konserwacji
5. Widok na pracownię i odrestaurowaną predellę 
bodzentyńskiego ottarza
67.8.9. Fragmenty predelli po konserwacji 

estetycznych. Niewłaściwie natomiast opracowa
no tzw. parkietowanie, tzn. wzmocnienie drewnia
nego podłoża malowidła ołtarzowego. Po prostu 
nie znano wówczas innych sposobów wzmocnie
nia drewnianego podobrazia. Wykonane wzmoc
nienie było nieelastyczne, ograniczało ruchy 
drewna i w końcu spowodowało duże zniszcze
nie obiektu. Konserwacja ottarza przeprowadzo
na w latach pięćdziesiątych przez prof. Bohdana 
Marconiego (na temat wykonanych wówczas za
biegów nie dysponujemy niestety, żadną doku
mentacją) dotyczyła prawdopodobnie głównie 
warstwy malarskiej i nie wpłynęła zasadniczo na 
poprawę stanu podobrazia. W latach siedem
dziesiątych było ono już bardzo zniszczone przez 

szkodniki, ponadto wystąpiły miejscowe zapadli
ska i odspojenia warstwy malarskiej."

Konserwatorska teraźniejszość zabytku
Przed przystąpieniem do obecnej konserwacji 
bodzentyńskiego ołtarza - uznanego za wyjątko
wy zabytek malarstwa tablicowego Małopolski - 
podjęto w krakowskiej pracowni kilka ważnych 
decyzji konserwatorskich. Jedną z nich było za
mierzenie przywrócenia pierwotnego uktadu ca
łości obiektu. Po wielu naradach i dyskusjach z 
udziałem rzeczoznawców postanowiono również 
wykonać rekonstrukcję zaginionej kwatery skrzy
dła. Natomiast wszystkie rekonstrukcje i uzupeł
nienia malowidła wykonane w czasie konserwacji
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w latach międzywojennych postanowiono usza
nować.

Dotychczas wykonano prace przy odwrocie i licu 
części środkowej ołtarza i predelli. Usunięto daw
ne parkietowanie i podobrazie z prawego pola 
części środkowej ołtarza oraz wykonano impreg
nację. Jako nowe wzmocnienie podobrazia opra
cowano konstrukcję składającą się z teowników i 
kątowników połączonych z parkietowaniem stru- 
nowo-klockowym. Ponadto wykonano dodatko
wą konstrukcję na miejscu w kościele w Bodzen
tynie, w celu zamontowania całości. Prace przy 
licu objęły: sprasowanie łusek i pęcherzy, usu
nięcie pociemniałych punktować i werniksów 
zniekształcających formę plastyczną dzieła, uzu
pełnienie ubytków zaprawy, warstwy malarskiej i 
złoceń.

Jednym z ciekawszych i bardzo pouczających 
dla konserwatora zabiegów było - relacjonuje p. 
Jadwiga Styrna - przeniesienie malowidła prawe
go pola środkowej części tryptyku na nowe pod
łoże. Zabieg ten okazał się konieczny ponieważ 
drewno podobrazia w tej partii było bardzo znisz
czone przez szkodniki i nie widzieliśmy możli
wości utwardzenia go przez impregnację. Aby za
bieg wykonać, musieliśmy zabezpieczyć przed u- 
szkodzeniem warstwę malarską. Uczyniliśmy to, 
naklejając na lico malowidła trzy warstwy bibułki 
japońskiej i merlę. Teraz mogliśmy już bezpiecz
nie przysląpićdosystematycznegousuwaniapod- 
obrazia. Czynność tę wykonywaliśmy przy uży
ciu dłut i skalpeli: wzdłuż słoi drewna. Po usunię
ciu podobrazia pozostała 2-milimetrowa warstwa 
malarska na zaprawie kredowo-klejowej. Wars
twę tę należało przenieść na nowe podłoże. Po 
wykonaniu licznych prób jako nowe podłoże wy
braliśmy drewno balsy (potężne drzewo wystę
pujące na Antylach i w Ameryce Płd, używane od 
dawna do budowy tratew, łodzi, sprzętu ratowni
czego), m.in. ze względu na jego lekkość oraz 
odporność na wilgoć. Na płytę z balsy nakleili
śmy warstwę malarską wraz z zaprawą i w celu 
prawidłowego związania ze sobą obu elementów 
obciążyliśmy je oraz docisnęliśmy za pomocą 
ścisków stolarskich. Po upływie trzech dni zdjęli
śmy prasę oraz usunęliśmy zabezpieczenie lica 
malowidła."

W rezultacie bardzo wielu żmudnych zabiegów 
część środkowa tryptyku oraz predella zakończy
ły już swój pobyt w pracowni i wróciły do kościoła 

w Bodzentynie, gdzie zostały wyeksponowane w 
dawnym skarbcu przy prezbiterium.

Konserwatorskie problemy
Przypatrzmy się bliżej miejscu, gdzie prace przy 
bodzentyńskim ołtarzu były i częściowo są jesz
cze wykonywane. Krakowska Pracownia Konse
rwacji Dzieł Sztuki PP PKZ mieści się na Kazimie
rzu w odbudowanej synagodze, tzw. Wysokiej, 
pochodzącej z ok. 1590 r. Poważny nastrój mod
litewnego wnętrza harmonizuje z leżącymi na sto
łach i stojącymi na sztalugach malowidłami. Nie o 
nastrój tu jednak chodzi, lecz o światło, dobrą kli
matyzację, o odpowiednie urządzenia, szczegól
nie potrzebne do kąpieli impregnacyjnych.

Konserwatorzy przyzwyczajeni są do trudnych 
warunków pracy, jeśli restaurują obiekty w miejs
cu ich stałej ekspozycji, np. w ciemnych wnę
trzach kościelnych lub zamkowych. Przyzwycza
jeni są też do pracy w chłody i słoty na rusztowa
niach rozpiętych na fasadach budynków. W pra
cowni jednak powinni mieć zapewnione warunki 
pod każdym względem optymalne. Tymczasem 
w największym pomieszczeniu pracowni krako
wskiej przez wysoko umieszczone okna dawnej 
sali modlitwy i z lamp wiszących pod jej stropem 
uzyskuje się stanowczo za mato światła (np. na 
filmie o czułości 27 DIN możliwe jest tu robienie 
zdjęć przy pełnym otwarciu obiektywu dopiero na 
1/60 sekundy!). Nie najlepsza jest tu również kli
matyzacja - są kłopoty z gruntowaniem obiektów, 
występuje bowiem zjawisko wysychania.
Krakowska pracownia dysponuje jeszcze kilko
ma innymi pomieszczeniami. Warunki oświetlenia 
są tam lepsze, ale nie można pracować przy du
żych formatach - nie ma po prostu miejsca. Spe
cjalnych instalacji też tam nie ma. A przecież pra
cownia ta - w porównaniu z innymi w kraju - 
dysponuje jednym z lepszych lokali, uważa się, 
że ma wystarczającą ilość miejsca, a więc w na
szym pojęciu - dobre warunki do pracy. Ogólnie 
konserwatorom z PKZ zazdrości się ich pracow
ni! Dotykamy tu jednak bolesnego problemu in
westycji dla potrzeb kultury.
Obecnie na naszym rynku konserwatorskim pa
nuje pluralizm. Są firmy polonijne, pracownie w 
muzeach, spółdzielnie, grupy związane z urzęda
mi konserwatorskimi, rzemiosło, osoby prywatne 
i światowy unikat pod względem skali - Przedsię

biorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Za
bytków. Ogrom potrzeb powoduje, że konkuren
cja nie jest jeszcze zbyt ostra. Nie można też 
przewidzieć - przed kim przyszłość różowa, 
przed kim mniej. W rozmowach z przedstawicie
lami urzędów konserwatorskich przeważa opinia, 
że konserwatorzy działający indywidualnie i małe 
firmy pracują szybciej i mniej żądają za wykonane 
prace. Minusem w ich wypadku jest brak jakich
kolwiek gwarancji dotyczących ewentualnych u- 
sterek, mogących ujawnić się dopiero po latach. 
Konserwatorzy indywidualni nie dysponują też 
najnowszą techniką, jako zbyt kosztowną. Ich 
praca może być w zasadzie tylko rękodziełem. 
Firma typu PKZ daje gwarancję na wiele lat, może 
wykonywać prace kompleksowe, angażując spe
cjalistów z różnych dziedzin, stać ją - teoretycz
nie - na wprowadzenie nowoczesnej techniki. Te 
możliwości powinny więc zapewnić PKZ-tom ok
reśloną strefę bezkonkurencyjności, czyli przysz
łość wręcz różową. Przyszłość - miejmy nadzieję 
tak, teraźniejszość jest jednak dużo trudniejsza. 
Niezależnie bowiem od problemów inwestycyj
nych, czyli tych dużych, dają o sobie znać proble
my mniejsze.
- „Mamy kłopoty z materiałami-mówi pracująca 
od trzech lat w krakowskiej pracowni konserwa
tor Anna Pawlak. Brak jest dobrych pędzli, skal
peli (w ciągu całego 1985 r. pracownia otrzymała 
12 skalpeli!), a nawet odpowiedniego papieru 
ściernego, w który z konieczności zaopatruję się 
sama. Z powodu np. braku złota przerwane zo
stały prace przy ołtarzu głównym w kościele Św. 

Katarzyny w Krakowie."
Na brak odpowiednich materiałów i sprzętu nie 
bez wpływu jest obecna sytuacja dewizowa kraju. 
Wprawdzie własny eksport prac PKZ pozwala na 
import, w niewystarczającym jednak zakresie. 
Eksportu zaś zwiększyć nie można, choćby ze 
względu na potrzeby krajowe. Kłopoty więc - jak 
na razie - pozostają.
Ogólnie rzecz biorąc, aby PKZ-ty mogły rozwią
zać zasygnalizowane tu duże i małe problemy, 
muszą znaleźć właściwe miejsce w reformującej 
się gospodarce kraju. Obecnie mechanizm refor
my gospodarczej traktuje PKZ-ty jak każde inne 
przedsiębiorstwo produkcyjne. W przyszłości - 
być może - będzie to słuszne, teraz jednak, gdy 
intensywne zwiększanie efektywności pracy (w
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10.11. 12. 13. Montaż odrestaurowa
nej części ołtarza w kościele w Bo
dzentynie
14. Widok na fragment wnętrza kra
kowskiej pracowni
15. 16. Prace wykonywane w pra
cowni przy innych obiektach

(zdjęcia: 1.4.10-13-J. Dora- 
czek. 2,3 - Z Zbadeński, 5-

9. 14-16-A Bruszewski)
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tym wydajności) jest gtównym celem gospodarki, 
firma zajmująca się konserwacją zabytków sta
wiana jest w kłopotliwej sytuacji. Konserwacja oł
tarza z Bodzentyna trwała 10 lat w latach między
wojennych i tyle samo na przełomie lat siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych! Postęp wiedzy i 
techniki w konserwacji zabytków nie służy przys
pieszeniu prac, lecz ich zgodnej z poziomem tej 
wiedzy jakości. Dla PKZ potrzebne są więc zupeł
nie inne kryteria oceny gospodarczej, a wtedy 
rozwiązanie owych dużych i małych problemów 
będzie znacznie łatwiejsze.

★ ★ ★
Krakowska Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki 
PKZ zatrudnia ponad 70 osób i... 3 koty - Balbinę, 
Żabcię i Misię. Koty odstraszają myszy, które nie
wątpliwie zalęgłyby się w starych murach, oraz 
nadają dostojnym wnętrzom nieco domowej at
mosfery. Ludzie natomiast zajmują się obecnie 
konserwacją kilkunastu obiektów zabytkowych. 
Część prac wykonują bezpośrednio w miejscu 

ich ekspozycji, a część w pracowni. Ołtarz z Bo
dzentyna jest tylko jedną z tych prac; jej zakoń
czenie planuje się na początek 1987 r. Do wyko
nania pozostała jeszcze konserwacja skrzydeł, a 
dla przywrócenia pierwotnego układu całości - 
jak już wspomniano - rekonstrukcja kwatery zagi
nionej. Zadanie ostatnie jest o tyle trudne, że 
podstawę rekonstrukcji stanowić będzie bardzo 
stare zdjęcie kwatery z okresu, kiedy była znisz
czona i miała wiele ubytków. W sumie zabierze to 
jednak znacznie mniej czasu - ok. półtora roku, 
niż poprzednie mozolne zabiegi techniczno-kon- 
serwatorskie. Tylko półtora roku? A przecież na 
ogół sądzi się, że rekonstrukcja malowidła, czyli 
„namalowanie" od nowa za starego mistrza, jest 
czymś wielokrotnie ważniejszym i trudniejszym 
niż zabiegi techniczno-konserwatorskie mające 
na celu utrwalenie i zabezpieczenie substancji 
zabytkowej. W tym miejscu jawi się rozważane od 
dawna pytanie; czym jest konserwator - techni
kiem czy artystą?
- „ Większość artystów- mówi p. Jadwiga Styrna 

- widzi w konserwatorze wyłącznie technologa. 
Do konserwowania dzieła sztuki potrzebna jest - 
ich zdaniem - tylko sprawność technologiczna, 
gwarantująca przetrwanie dzieła. Ale wiele ludzi 
sztuki i oczywiście konserwatorzy uważają ten 
zawód za należący do kręgu profesji artystycz
nych. Moim zdaniem, nie będzie się nigdy dob
rym konserwatorem bez zdolności artystycznych. 
Wykonanie wszelkich rekonstrukcji malarskich 
lub rzeźbiarskich wymaga talentu, wrażliwości 
kolorystycznej. Idealny konserwator to ten, które
go zdolności artystyczne mogą być wykorzysta
ne dzięki mistrzostwu technologicznemu." 
Zatem działania konserwatorskie w jednakowym 
stopniu ważności obejmują zarówno problemy 
techniczne, jak artystyczne i - podobnie jak 
wszelkie inne działania - czekają na ocenę od
biorców. Zapraszamy więc Czytelników za rok do 
Bodzentyna, gdzie będą mogli obejrzeć już w ca
łości cenny zabytek i ocenić rezultaty pracy kra
kowskich konserwatorów.

Lidia Bruszewska
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Apokalipsa 
na Śląsku
IZ
JL jL. ilka lat temu 

przez parę godzin byłem w Katowicach. Dopiero po 
powrocie do domu odkryłem, że czoło, twarz i ręce 
mam pokryte trudno zmywalnymi, ciemnymi pla
mami tłustego pyłu. Myślę, że co najmniej tyle 
samo miałem go w płucach. Wizytówka Śląska? W 
każdym razie namacalny ślad maksymalnego za
nieczyszczenia powietrza, które przekroczyło już 
dopuszczalne normy. Jak dowiedziałem się później, 
zakłady przemysłowe województwa katowickiego 
emitują rocznie ok. 700 tysięcy ton pyłów opadają
cych na ludzi, zwierzęta, rośliny, domy... 
Zagrożenie dla Śląska przychodzi jednak nie tylko 
„z nieba”. Już przed pierwszą wojną światową zda
rzały się katastrofy budowlane, zresztą nie tylko w 
rejonie Katowic, ale także w Jarosławiu, Sando
mierzu, Kłodzku. Dla tych trzech ostatnich miast 
zabytkowych, również dla wielu innych, groźbę u- 
nicestwienia niesie cały zespół czynników, z któ
rych najważniejszy - to gęsta sieć wyrobisk pod
ziemnych dochodzących do głębokości 20 m. W 
wypadku zagrożonych rejonów Górnego Śląska 
jest to już całe podziemne, wielokondygnacyjne 
miasto!
Czytaliśmy w ubiegłym roku w „Spotkaniach” (nr 
2, 1985) o tzw. szkodach górniczych na terenie By
tomia, które przede wszystkim dotykają zabudowę 
zabytkową. W tym samym Bytomiu, w ciągu dwóch 
lat (1980-1982) uszkodzonych zostało ponad 1500 
budynków. Podziemne wstrząsy, powodowane eks
ploatacją górniczą pod miastem, przeliczone na 
skalę Richtera dochodzą do 4,5 stopnia. Trwają co 
prawda ułamki jednej sekundy, ale gdyby trwały 
dłużej...
I jeszcze kilka liczb. Pod Bytomiem, Katowicami, 
Zabrzem, Sosnowcem w ciągu jednego dnia ziemia 
trzęsie się około tysiąca razy, w ciągu roku - kilka
set tysięcy, do czego dochodzą - nie zawsze wpro
wadzane do statystyki - „drobne” wstrząsy lokalne. 
Wszystko to sumuje się na powierzchni, powodując 
kolosalne zmiany w miastach, np. burzenie zagro
żonych domów, wypiętrzanie się ulic, obniżanie po
ziomu (np. południe Katowic „opadło” już o 3 m, 
Bytom - do 6 m, a w rejonie eksploatacji kopalni 
„Knurów” - 10 m!), oraz zmiany w krajobrazie - 
rzeki naziemne i podziemne zmieniają kierunki, 

tworzą się bagienne zapadliska lub miejsca komp
letnie pozbawione wody.
Czy wobec stałej eksploatacji górniczej jesteśmy 
bezradni? Ograniczyć wydobycie węgla? Rozsąd
niej planować nowe wyrobiska? Korelować je z 
planami budowlanymi na powierzchni? A może 
spisać zagrożone miasta i krajobrazy na straty? 
Jakby na to nie patrzeć - apokalipsa...
Zabytki Górnego Śląska - jak w całym kraju - pod
legają ochronie. Są wśród nich przede wszystkim 
kamienice i osiedla robotnicze z końca XIX i po
czątku XX w. oraz zabytki budownictwa przemy
słowego: dawna zabudowa kopalń, urządzenia 
techniczne itd. Nie brakuje tu także zabytków 
znacznie starszych, np. kościołów, których mury 
pochodzą z XV w., budowli drewnianych z XVIII w., 
pałaców, dworów, cmentarzy. Na Górnym Śląsku - 
jak w całym kraju - jednym z podstawowych zadań 
służby konserwatorskiej jest pełna inwentaryzacja 
zabytków. W wypadku Górnego Śląska zadanie to 
stało się szczególnie odpowiedzialne i ważne, bo
wiem jakby nie wyglądało rozwiązanie problemu 
kataklizmów grożących temu obszarowi - możemy 
w ten sposób zachować jego zabytki przynajmniej 
na kartach inwentaryzacyjnych.
Tymczasem, jak to zwykle bywa, pojawia się para
doks: mimo tego olbrzymiego zadania śląska służ
ba konserwatorska jest od lat bardzo słaba, przede 
wszystkim ilościowo. I jakby nie zdawała sobie 
sprawy z grożącego zabytkom unicestwienia. Po
trzebna jest więc wyraźnie sprecyzowana decyzja o 
jak najszybszym skierowaniu na Śląsk wszystkich 
znających prawidła inwentaryzacji. Myślę tu także 
o studenckich obozach inwentaryzacyjnych, które 
powinny zająć się zabytkami szczególnie zagrożo
nymi.
A swoją drogą chyba związane z górnictwem insty
tuty czy naukowe komisje i komitety zajmą się bar
dziej praktycznie ratowaniem Śląska tak „od 
góry”, jak i „od dołu”. Chciałbym przypomnieć, że 
to właśnie górnicy zabezpieczali zabytkowe dziel
nice Jarosławia, Sandomierza, Kłodzka, Opatowa, 
którym groziła całkowita zagłada. Jednak z inwen
taryzacją zabytków Śląska czekać już nie można - 
ani dnia, ani godziny!

Felietonista
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(fot. IV. Pawelec)

Wokół 
jednego zabytku
Monumentalny tryptyk „Sąd Ostateczny" jest jednym z najcen
niejszych (w skali światowej) arcydzieł sztuki, jakie mamy 
szczęście posiadać w naszym kraju. Dzieje tego olśniewającego 
zabytku późnogotyckiego malarstwa niderlandzkiego są prawie 
tak fascynujące i tajemnicze, jak samo dzieło. Tryptyk został 
ufundowany w Brugii przez Alberto Taniego, długoletniego 
przedstawiciela florenckiego banku Medyceuszy w Niderlan
dach, u schyłku życia „wygryzionego" ze stanowiska przez swe
go podwładnego. Wybór tematyki dzieła, którym fundator (przed
stawiony z małżonką na odwrocie skrzydeł tryptyku) zapewne 
pragnął upamiętnić swe imię w którymś z kościołów rodzinnej 
Florencji - był wyrazem poczucia krzywdy, goryczy i wiary już 
tylko w pozaziemską sprawiedliwość. Dokładnej daty ukończe
nia dzieła nie znamy - opierając się jednak na testamencie 
Taniego i wiedząc, że obraz tej klasy i rozmiarów musiał być 
malowany od czterech do sześciu lat - przyjmuje się, że powstał 
w 1472 lub 1473 r. W czasie transportu drogą morską w dniu 27 
kwietnia 1473 r. stał się łupem gdańskiego kapra, blokującego 
wybrzeża Anglii w toczącej się wtedy wojnie hanzeatycko-angiel- 
skiej. Po powrocie do macierzystego portu załoga i armatorzy 
ofiarowali malowidło kościołowi Marii Panny, gdzie zostało 
tryumfalnie umieszczone przy kaplicy Św. Jerzego, budząc po
wszechny podziw i uznanie. Kronikarz miejski Caspar Weinreich, 
odnotowując zdobycie galeonu i jego zawartości, określił obraz 
jako „piękne, peine szlachetnej sztuki dzieło malarstwa". Nic 
dziwnego, że liczne interwencje i żądania zwrotu dzieła prawowi
temu właścicielowi (m.in. papieża Sykstusa IV i Karola Śmiałego) 
nie przyniosły skutku i „Sąd Ostateczny" na wieki związał się z 
burzliwymi dziejami nadmotławskiego miasta.

Na szerszej scenie europejskiej dzieło pojawiło się znowu w 
XVIII w., fascynując i budząc pożądanie możnych miłośników 
sztuki (Karol Ogier, francuski dyplomata i podróżnik podaje, że 
cesarz Rudolf II proponował zań na początku tego wieku olbrzy
mią sumę 40 000 talarów!). W czasie wojny północnej okupowa
ne przez wojska rosyjskie miasto odwiedził w 1717 r. car Piotr 

Wielki, entuzjasta i kolekcjoner malarstwa, zwłaszcza niderlandz
kiego. Zachwycony ołtarzem, zażądał go w ramach uzgodnionej 
wcześniej kontrybucji. Nie bacząc jednak na grożące konse
kwencje (ze zbrojną konfiskatą obrazu włącznie) rada miejska 
stanowczo odmówiła mu przekazania obrazu. Ta zwycięska po
tyczka o dzieło zaowocowała zarządzeniem jego restauracji, któ
ra przeprowadzona została (niestety, nader niefortunnie) w 1718 
r. przez gdańskiego malarza Krzysztofa Kreya. Po zajęciu miasta 
w 1807 r. przez wojska napoleońskie baron Denon, emisariusz 
Napoleona zajmujący się grabieżą dzieł sztuki w całej Europie, 
wywiózł obraz do Paryża, gdzie wystawiany był w Luwrze. Po 
upadku Napoleona w 1815 r. wojska pruskie rewindykowały go, i 
- w konwoju batalionu piechoty - przetransportowały do Berlina, 
gdzie (po konserwacji przez prof. Bocka) również był ekspono
wany. Usilne zabiegi gdańszczan doprowadziły w 1817 r. do uro
czystego powrotu dzieła do kościoła Mariackiego, tym razem do 
kaplicy Św. Doroty. U schyłku drugiej wojny światowej obraz 
znowu wywieziony został przez wycofujące się wojska niemiec
kie i ukryty w górach Turyngii. Odnaleziony tam przez Armię 
Czerwoną - został przewieziony do ZSRR. Po kilku latach, pod
dany konserwacji (poprzednio - po raz trzeci - konserwowany 
był w Berlinie, w 1851 r.) znalazł się w leningradzkim Ermitażu na 
wystawie polskich dzieł sztuki odnalezionych przez wojska ra
dzieckie. Po zakończeniu wystawy w 1956 r. został zwrócony 
Polsce. Po wystawieniu w Muzeum Narodowym w Warszawie 
przewieziono go do Gdańska. Potraktowany jako mienie ponie
mieckie i upaństwowiony - znalazł się w tamtejszym Muzeum 
Narodowym gdzie eksponowany jest w sposób chyba nieodpo
wiedni dla dzieła tej klasy. Bazylika Mariacka musi komentować 
się tymczasem dziewiętnastowieczną (zresztą znakomitą) kopią 
tryptyku.

Jest również rzeczą niezwykłą, że przez wiele wieków swego ist
nienia ten „swego rodzaju pomnik ludzkiej krzywdy, ...prawdziwie 
Latający Holender, otoczony niemalże czcią, broniony zażarcie i 
konsekwentnie przez lud gdański, olśniewający jak meteor..." 
zwycięzców i zwyciężonych - przypisywany był najróżniejszym 
autorom! Po zaginięciu w mrokach historii prawdziwego nazwi
ska jego twórcy, najczęściej uważany był za dzieło van Eycków i 
dopiero w połowie XIX w. atrybowany został Hansowi Memlingo- 
wi, jednemu z najwybitniejszych malarzy niderlandzkich drugiej 
połowy XV w. Ale do dziś autorstwo Memlinga bywa kwestiono
wane...

Reprodukujemy tylko centralną część tego niezwykłego dzieła. 
Na bocznych, niewidocznych skrzydłach zbawieni wstępują po 
kryształowych stopniach do bram raju, przedstawionego jako 
portal gotyckiej katedry, a potępionych diabelskie zastępy strą
cają w czeluście piekieł. Szczegóły przebogatej, metaforycznej 
kompozycji całości ołtarza są niemożliwe do ogarnięcia nawet w 
autopsji. Dla lepszego poznania dzieła polecamy Czytelnikom 
podstawowe w języku polskim dzieło M. Walickiego: Hans Mem- 
ling. Sąd Ostateczny (Warszawa 1981) z albumem barwnych 
reprodukcji. Stamtąd także pochodzą wszystkie cytaty w tej kró
tkiej opowieści o „jednej z najbardziej fascynujących realizacji 
tematu... tak zakorzenionego w sztuce północnej Europy".

Wrażenie, jakie wywiera „Sąd Ostateczny” Memlinga na odbior
cach, niezależnie od zmian gustów i mód, ma niewątpliwie źródło 
w jego wartości artystycznej i doskonałości formalnej. Olśniewa 
kolorystycznie i urzeka kompozycyjnie „siłą uderzenia, blaskiem 
i światłem" jako „kosmiczny dramat, pełen dynamiki i ekspresji". 
a przejmująca wizja sądu przybliża sprawy ostateczne, wiarę w 
ponadczasowy wymiar naszych złych i dobrych uczynków, które 
u kresu dziejów zostaną sprawiedliwie zważone i ocenione.

Marek Domagalski
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Sklepy 
mięsne
Czynność tak prozaiczna, jak doko
nywanie codziennych zakupów, wy- 
daje się bardzo odległa od spraw 
związanych z zabytkami i ich ochro
ną. Zdarza się jednak, że wchodząc 
do sklepów stajemy wobec auten
tycznych reliktów dawnej kultury ma
terialnej, a nawet sztuki zdobniczej. 
Pierwotny wystrój i urządzenie wnę
trza zachowało się w naszym kraju w 
dość wielu obiektach handlowych, 
przeważnie niewielkich i o specja
lnym przeznaczeniu, np. w aptekach, 
piekarniach, sklepach mięsnych. 
Proponujemy dziś wizytę w zabytko
wych sklepach mięsnych w jednym 
tylko mieście - w Szczecinie.

Już w okresie średniowiecza produkcja mięsa i 
handel nim w miastach określone byty specjalny
mi przepisami. Statut rzeźników z 1309 r. jest jed
nym z najstarszych szczecińskich dokumentów 
cechowych. Mięso sprzedawano wówczas wy
łącznie w specjalnych jatkach, których było 34 na 
Targu Rybnym i 22 na Starym Rynku. Każdą z 
jatek dzierżawił od miasta jeden mistrz rzeżnicki. 
Jatki musiaty być drewniane, gdyż dopiero z po
towy XVI w. pochodzi wiadomość o budowie ja
tek murowanych.
Średniowieczne formy handlu mięsem funkcjo
nowały w Szczecinie aż do początku XIX w, kiedy 
rozwój przestrzenny miasta i przyrost ludności 
spowodowały, że skupienie sprzedaży w jednym 
tylko punkcie stało się uciążliwe dla mieszkań
ców. Zaczęto handlować mięsem na placach tar
gowych, a w nowo hodowanych kamienicach u- 
rządzano specjalistyczne sklepy. Jatki na Starym 
Rynku sprzedano do rozbiórki w 1837 r. Ożywio
ny ruch budowlany, jaki zapanował w Szczecinie 
w 1873 r„ gdy ostatecznie zlikwidowano fortyfika
cje, przyczynił się do powstania gęstej sieci 
punktów handlowych w przyziemiach kamienic. 
Sklepy mięsne odgrywały w tej sieci ważną rolę, 
gdyż liczba ich wynosiła np. w 1905 r. około 270, 
przy liczbie ludności około 200 tys. osób.
Obecnie wśród 119 sklepów mięsnych i garma
żeryjnych w Szczecinie 17 obiektów zachowało 
fragmenty pierwotnego wystroju. Są to wyłącznie 
sklepy małe i bardzo małe, o powierzchni lokalu 
przeznaczonego do sprzedaży ok. 15-35 m2, nie
rzadko' złożone z jednego tylko pomieszczenia i 
pozbawione zaplecza magazynowego i socjalne
go. Sklepy te na ogół nie wyróżniają się niczym w 
krajobrazie miasta. Zlokalizowane są najczęściej 
przy bocznych ulicach, w blokach starej zabudo
wy czynszowej. Tylko dwa z nich (ul. Bogusława 
42 i ul. Bolesława Krzywoustego 53) posiadają 
pierwotne witryny o skromnej dekoracji snycer
skiej. W dwóch także wypadkach zaakcentowano 
specjalne przeznaczenie sklepów w elewacjach 
kamienic, oblicowując ich strefę cokołową do wy
sokości około 1 m ciemną glazurą (ul. Bogusława 
42 i ul. Bolesława Krzywoustego 23). Pod wzglę

dem architektonicznym wyróżnia się jeden tylko 
sklep w peryferyjnej dzielnicy Podjuchy (ul. Gra
nitowa 62 - dawniej podmiejska wieś), wzniesio
ny po roku 1891* na działce narożnikowej jako 
osobny, parterowy pawilon. Nad wejściem wzno
si się niewielki szczyt z płaskorzeźbioną dekora
cją, m.in. z głową krowy.

Większość zabytkowych elementów sklepów 
mięsnych kryje się w ich wnętrzach. Najczęściej 
należą do nich: ceramiczny wystrój ścian, rów
nież posadzek, stiuki na stropach. Pokrywanie 
ścian glazurowanymi płytkami, podyktowane wy
mogami higieny, pozwalało jednocześnie na 
wprowadzenie barwnej dekoracji na białym tle. 

Regułą kompozycji ornamentu było wyróżnienie 
strefy cokołowej o wysokości około 1-1,3 m. 
Ścianę pokrywano glazurą do wysokości około 3 
m. Cokół często był wieńczony gzymsikiem ze 
specjalnych, profilowanych kształtek. Ścianę po
wyżej cokołu dzielono na kilka prostokątnych pól, 
obramowanych wąską czarną linią. Pionowe boki 
sąsiednich pól łączyły się z pasem szczególnie 
ozdobnych płytek, często z dekoracją reliefową. 
Zasadnicza funkcja pokrytej glazurą ściany nie 
polegała jednak na estetycznym oddziaływaniu 
na klienta - miało to być miejsce ekspozycji to
waru, zawieszanego na metalowych listwach z 
hakami rzeźnickimi.

Dekoracyjne posadzki sklepów mięsnych two
rzyły desenie ze stylizowanych kwiatów i moty
wów geometrycznych. Pojedynczy element wzo
ru składał się z jednej lub czterech płytek. Cha
rakterystyczną cechą posadzek była ich faktura z

siatką delikatnych rowków, mającą imitować mo
zaikę.
Stiukową dekorację stropów wykonywano w 
sklepach mięsnych stosunkowo rzadko. Obecnie 
istnieją tylko dwa jej przykłady: skromne girlandy 
przy ul. Buczka 16 i o wiele bogatsze rozwiązanie 
przy ul. Mazurskiej 43, gdzie obok licznych roślin 
z naroży fasety wychylają się głowy świń i krów. 
Fragmenty pierwotnego wystroju okna wystawo
wego zachowały się w sklepie przy ul. Jagielloń-
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1. Sklep przy ul. Bogusława 42 - typowe wnętrze firmy Palman i Keltz; projek
tant nowej lady catkowicie zlekcewazyt dawną dekorację
2. Lustro na wystawie sklepu przy ul. Jagiellońskiej 96
3. 4. Dekoracja pionowych pasów ściany sklepów firmy Palman i Keltz (ul. 
Miejska 1, Mazurska 43)
5. Posadzka w sklepie przy ui. Bogusława 37
6. Dekoracja ścian w sklepie przy ul. Bolesława Krzywoustego 23
7. Najpiękniejsza ze szczecińskich posadzek - ul. Miejska 1

skiej 96. Są to dwa bliźniacze lustra w ceramicz
nych ramach ozdobionych kwiatami. Zadaniem 
luster byto efektowne zwielokrotnienie wystawio
nego w oknie towaru.
Większość wnętrz zabytkowych sklepów mięs
nych została wykonana przez szczecińskie spe
cjalistyczne przedsiębiorstwo „Polman i Keltz". 
Podstawowy ornament wystroju tych wnętrz two
rzą kwiaty i rośliny w różnych układach i stadiach 
stylizacji, figury geometryczne i niekiedy zapoży
czenia z antyku, jak fryz meandrowy czy medalion 
z kobiecą głową. Dominujący kolor - to błękit 
kobaltu, rzadziej żółć antymonu, pomarańczowy, 
szary, ciemnozielony, a w obramieniach czerń i 
granat. Płytki z reguły mają kształt kwadratowy, 
często o ściętych narożach, z oddzielnymi mały
mi kwadracikami w spojeniach.
Najstarszym dziełem firmy „Palman i Keltz" jest 
sklep przy ul. Bogusława 42, powstały po 1885 r. 
Bardzo podobny wystrój otrzymały wnętrza skle
pów przy ulicach: Bogusława 37 (po 1886 r.), Ja
giellońskiej 96 (po 1899 r.), Bohaterów Getta War-
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szawy 18 (po 1891 r.). Ciekawsze rozwiązanie 
powstało po 1895 r. przy ul. Mazurskiej 43, o wy
jątkowo barwnych płytkach i stiukach na stropie. 

Do dziś używana jest tam pierwotna drewniana 
lada. Kombinację zestawów płytek z wymienio
nych już sklepów, ale wzbogaconą pionowymi 
pasami z delikatnym, wielobarwnym rysunkiem, 
oraz piękną, przypominającą kwiecisty kobierzec 
posadzkę zastosowano w dwóch wnętrzach: przy 
ul. Żółkiewskiego 2 (po 1902 r.) i ul. Miejskiej 1 na 
Warszewie (po 1913 r. - wówczas była to pod- 
szczecińska wieś).

Typowe dla firmy „Palman i Keltz" ornamenty o- 
trzymało również siedem innych sklepów z lat 
1891-1903, przy ulicach: Granitowej 62, Buczka 
16, Jagiellońskiej 90, Mazurskiej 26, Kościelnej 
31, Emilii Plater 7 i Lipowej 20. W sumie należy 
stwierdzić, że przedsiębiorstwo, raz opracowa
wszy wzory płytek, używało ich bez przerwy od 
około 1885 r. aż do około 1913 r„ nie zważając na 
istotne przemiany stylowe, jakie zachodziły w tym 

okresie w europejskiej sztuce i wzornictwie prze
mysłowym. Jedyną dopuszczoną przez firmę in
nowacją stylową było użycie na ścianach sklepu 
przy ul. Krzywoustego 23 (po 1903 r.) płytek za
pewne zamiejscowego wyrobu, z ornamentem 
zdradzającym wpływy secesyjnej dekoracji archi
tektonicznej wiedeńskiej szkoły 0. Wagnera.

Najbogatsze w Szczecinie rozwiązanie wystroju 
sklepu mięsnego - stylowe, secesyjne wnętrze z 
1904 r. przy ul. Krzywoustego 53 - powstało z 
pewnością poza miejscową firmą. Na ścianach 
zastosowano tu 17 rodzajów płytek wielobarw
nych, z czego trzy rodzaje reliefowych i trzy - pły
tek jednobarwnych oraz trzech kształtek profilo
wych. W kolorystyce przestał dominować błękit 
kobaltu, a przewagę zyskały ciepłe barwy: sele
dyn, łagodna czerwień, głęboka zieleń. Tradycyj
ny schemat kompozycji został utrzymany, lecz na 
płytkach obok kapryśnie wygiętych kwiatów, ło
dyg i festonów ożyły także ryby w gąszczu kora
lowca i motyle nad kwiatami goździków. Z ele

8. 9. 10. Sklep przy ul. Bolesława 
Krzywoustego 53 i fragmenty jego 
wystroju

(zdjęcia: M. Ober)

mentów ceramicznych wykonano również ozdob
ną ladę. Secesyjny wystrój sklepu koresponduje 
ze skromniejszą, lecz utrzymaną w tym samym 
stylu dekoracją całej kamienicy, wzniesionej 
przez architekta szczecińskiego F. Liebergesel- 
la.

Najmłodszy ze szczecińskich zabytkowych skle
pów mięsnych położony jest przy ul. Batalionów 
Chłopskich 31 w Zdrojach (do 1939 r. osiedle 
podmiejskie). Urządzony po 1920 r. przez niezna
ną firmę, ma wystrój odzwierciedlający tendencje 
panujące w sztuce tego okresu. Większość pły
tek jest biała, rzadko występują pojedyncze orna
menty z kwadratów różnej wielkości. Równie 
powściągliwa jest dekoracja posadzki.

Wszystkie sklepy mięsne w Szczecinie - w tym 
także zabytkowe - należą do tutejszej Powszech
nej Spółdzielni Spożywców „Społem". Wielu pra
cowników Spółdzielni zdaje sobie sprawę z za
bytkowej wartości niektórych wnętrz lub witryn, 
jednak „Społem” nie dysponuje żadnym wyka
zem tych obiektów. Danych takich nie mają rów
nież władze konserwatorskie (do rejestru zabyt
ków wpisany został jedynie sklep przy ul. Bole
sława Krzywoustego 53). Wobec powyższych 
faktów można przypuszczać, że przed moderni
zacją lub zmianą branży zabytkowe sklepy obro
niły się same, dzięki wyspecjalizowanemu wypo
sażeniu i małym rozmiarom. Ciągła eksploatacja i 
okresowe remonty spowodowały jednak wiele u- 
szkodzeń historycznego wystroju wnętrz. Barwne 
płytki, które odpadły, zastępowano białymi lub 
montowano w niewłaściwych miejscach. Przeku
wano nowe otwory drzwiowe, niszcząc duże po
wierzchnie glazury. Przenoszono niekiedy płytki z 
jednego obiektu do innego, np. przy ul. Jagielloń
skiej 90 pokryto fragment ściany przy wejściu cał
kiem innymi pod względem barwy i ornamentu 
płytkami z ul. Krzywoustego 23. Wykonując nowe 
lady nie liczono się wcale z istniejącą dekoracją. 
Podczas remontów usuwano ze stropów stiuki. 

Wiele do życzenia pozostawia wyeksponowanie 
ścian z glazurą, gdyż małe pomieszczenia zasta
wione są szafami i ladami chłodniczymi, a często 
również uszczuplone przez wygospodarowane 
za przepierzeniem zaplecze.

Aby uniknąć na przyszłość zniszczeń i błędów w 
utrzymaniu zabytkowych sklepów - nie tylko zre
sztą mięsnych - niezbędne jest dokonanie ich 
pełnej ewidencji. Jedynie kompletne informacje 
historyczne i konserwatorskie, przy uwzględnie
niu oczekiwań społecznych w sferze handlu i u- 
sług oraz możliwości użytkowników w zakresie 
remontów, pozwolą podejmować decyzje zapew
niające zabytkowym obiektom handlowym dalszą 
egzystencję.

Marek Ober

* Przybliżone daty budowy kamienic usta
lono na podstawie wydawnictwa Informator 
dotyczący budownictwa miasta Szczecina i 
Świnoujścia, opr. M. Stelmach (Szczecin 
1978), które zawiera spis przechowywa
nych w Wojewódzkim Archiwum Państwo
wym poniemieckich akt budowlanych. Po
dane w niniejszym artykule daty dotyczą 
roku wydania zezwolenia na budowę - 
sklepy urządzano w gotowych już budyn
kach w rok do trzech lat później. Dla domu 
przy ul. Bolesława Krzywoustego 53 dane 
ustalono bezpośrednio na podstawie akt.
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Winiety
zakładów fotograficznych
Fotografię na papierze jako pierwszy w Polsce 
wprowadzi! znany warszawski dagerotypista i fo
tograf Józef Giwartowski. Nowość tę prawie na
tychmiast zaakceptowano - powstały liczne za
kłady fotograficzne. Równocześnie z nową tech
niką przyjął się zwyczaj sygnowania zdjęć przez 
pracownię, w której powstały.
Wykonane na światłoczułym papierze odbitki 
były naklejane na tekturki z nazwą i adresem za
kładu fotograficznego pod zdjęciem oraz z u- 
mieszczoną na stronie odwrotnej ozdobną, rekla- 
mowo-informacyjną litografią, często o dużej war
tości artystycznej. Samo zdjęcie osłonięte było 
dodatkowo cienką bibułką, tzw. koszulką, także 
opatrzoną danymi pracowni fotograficznej lub u- 
mieszczane w specjalnej firmowej kopercie. 
Najstarsze zdjęcia z okresu, w którym zakładów 
fotograficznych było mało, nie miały sygnatur. W 
miarę zwiększania się liczby pracowni zaczęto u- 
żywać metalowych stempli oraz nadruków zawie
rających jedynie imię i nazwisko fotografa. Na
stępnie pojawiły się w Polsce pierwsze bardzo 
skromne, drukowane winiety uwzględniające tak
że adres firmy. Byty one oparte na wzorach fran
cuskich oraz niemieckich i stosowane powszech
nie na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych XIX w.
Szczególnym okresem dla polskiej fotografii było 
Powstanie Styczniowe. Rozpowszechniane ma
sowo zdjęcia osób poległych i rannych podczas 
manifestacji patriotycznych, ważnych z politycz
nego punktu widzenia osobistości oraz dowód
ców powstania miały olbrzymi wpływ na podtrzy
manie nastrojów rewolucyjnych w społeczeńs
twie. Początkowo odbitki były sygnowane przez 
zakłady, w których powstały. Przykładem mogą 
być słynne zdjęcia pięciu poległych podczas ma
nifestacji 27 lutego 1861 r, wykonane w zakładzie 
Karola Beyera. Szybko jednak władze rosyjskie 
zrozumiały znaczenie rozpowszechnianych zdjęć, 
co dla wielu fotografów skończyło się tragicznie - 
więzieniem lub zesłaniem. Represje spowodowa
ły konieczność ukrywania pochodzenia odbitek. 
W późniejszym okresie większość z nich nie mia
ła plakietek firmowych lub dla zmylenia naklejana 
była na tekturki dostarczane przez współdziałają
cych fotografów zza kordonu granicznego (np. A. 
i F. Zeuschnerów z Poznania).
Pod koniec lat sześćdziesiątych pojawiły się pier
wsze winiety litografowane. W Warszawie były to 
grafiki wykonane dla zakładów Karola Beyera i 
Jana Mieczkowskiego w pracowni litograficznej 
Józefa Ringa. Ozdobione prostym ornamentem 
roślinnym, pod którym podano adres zakładu, są 
dziś stosunkowo rzadkie. Nieco później podobną 
formę winiety wprowadził znany warszawski lito
graf i fotograf Maksymilian Fajans.
Gwałtowny, wręcz lawinowy rozwój fotografii w 
ostatnim trzydziestoleciu XIX w. spowodował po
wstanie silnej konkurencji. Coraz większą rolę 
zaczęła odgrywać reklama. Firmowe winiety na
brały więc nowego znaczenia. Stały się barwny
mi, bardzo urozmaiconymi pod względem formy 
dziełami sztuki, dającymi jednocześnie wiele isto
tnych wiadomości o samym zakładzie i jego wy
posażeniu. Większość pracowni zaczęła podkre
ślać artystyczną wartość wykonywanych przez 
siebie prac („Zakład artystyczno-fotograficzny” 
czy „Fotografia artystyczna”), wymieniać nagrody 

zdobyte na wystawach krajowych i zagranicznych 
(litografowane medale). Fotografowie szczycili się 
wykonaniem na zamówienie zdjęć osób korono
wanych. Jakub Tyraspolski na winietach swoich 
licznych zakładów (w Warszawie, lodzi, Odessie 
i Woroneżu) podawał np.: „Nadworny fotograf 
odznaczony nagrodami i pochwałami Ich Cesar
skich i Królewskich Mości i Wysokości", a Józef 
Grodzicki z Radomia informował, że został „Na
grodzony podarkiem Jego Cesarskiej Mości". 
Winieta zakładu Braci Butkowskich z Wilna za
wiadamiała, źe są oni „Fotografami Jego Wyso
kości Szacha Perskiego”. Oddzielny dział stano
wiła fotografia teatralna. Reklamowe grafiki nie
których specjalizujących się w niej zakładów in
formowały np.: „Fotografia Teatrów i Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych” (Jadwiga Gołcz z War 
szawy) czy „Fotografia Teatrów w Warszawie' 
(Karoli i Pusch). Stanisław Bogacki, specjalizują 
cy się m.in. w wykonywaniu zdjęć sportowych, 
ogłaszał na swoich winietach firmowych, źe jest 
„Fotografem Cesarskiego Towarzystwa Racjo
nalnego Polowania" i „Fotografem Warszawskie
go Towarzystwa Cyklistów". W firmowych litogra
fiach zawiadamiano także o zmianach właścicieli 
zakładów, adresów, a także otwartych w innych 
miejscowościach filiach. Na większości winiet 
czytamy, że: „Niepogoda nie robi różnicy w zdję
ciach" i „Na żądanie można mieć kopie". Więk
szość grafik posiadała także sygnaturę zakładu 
litograficznego.
Pod koniec wieku w litografiach reklamowych co
raz większą rolę zaczęty odgrywać elementy se
cesyjne, a w pierwszej połowie XX w. nastąpiło 
stopniowe uproszczenie winiet. Całkowicie za
przestano ich używania z chwilą pojawienia się 
fotografii na grubym papierze, nie wymagającej 
naklejania na tekturki.
W połowie XIX w, litografia jako technika domino
wała w grafice. W okresie 1830—1860 wykorzysty
wana była głównie do celów ilustratorskich. 
Szybko jednak znalazła zastosowanie także w 
sztuce użytkowej. Powstały liczne zakłady spe
cjalizujące się w wyrobie ozdobnych druków rek
lamowych, biletów wizytowych, papierów firmo
wych, ogłoszeń itp. Właśnie w tych pracowniach 
wykonano większość winiet zakładów fotogra
ficznych. Współpraca między producentami gra
fik a ich odbiorcami różniła się we wszystkich 
trzech zaborach.
W zaborze rosyjskim głównym ośrodkiem litogra
ficznym była Warszawa. Winiety produkowane 
były tu w następujących zakładach: Ottona Flec- 
ka, L. Karpińskiego, Henryka Kohna i Józefa Rin
ga. Szczególne powodzenie miał zakład Kohna 
współpracujący z fabryką kartonu. Duża część 
grafik była sygnowana przez firmy produkujące 
pomocniczy sprzęt fotograficzny, np. M. Ellen-

1. Książę Adam Czartoryski - zdjęcie z zakładu 
E. Defonde i Sp. w Paryżu przed 1861 r.; w lewym 
dolnym rogu widoczna pieczęć firmowa
2. Winieta atelier F. Kodescha w Kamieńcu Po
dolskim wykonana przez zakład litograficzny J. 
Pokornego w Lipawie w końcu XIX w.
3. Winieta dla J. Grodzickiego w Radomiu wyko
nana przez zakład litograficzny O. Flecka po 1894

2

3
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banda, Warszawski Sktad Przyborów Fotograficz
nych, a także Warszawskie Towarzystwo Akcyjne 
Artystyczno-Wydawnicze. Wiele winiet pochodzi
ło z działającej w stolicy filii wiedeńskiego zakła
du litograficznego Kuhle, Miksche i Turkel. W 
warszawskich pracowniach zamawiały grafiki za
kłady fotograficzne z całego zaboru. Ze względu 
jednak na bardzo różny poziom wykonywanych w 
stolicy litografii, właściciele pracowni fotograficz
nych często szukali nowych producentów winiet. 
Zamówienia z Królestwa Polskiego trafiały do firm 
wiedeńskich, berlińskich, petersburskich, a cza
sem nawet paryskich (litografowane, ozdobne 
ramki do swoich zdjęć zamawiali tam J. Mieczko
wski oraz M. Trzebiecki z Warszawy). Bardzo czę
sto zlecano wykonanie grafik zakładowi L. Pokor
nego w Lipawie.
Na uwagę zasługują również niektóre zakłady 
prowincjonalne w Królestwie. Popularne były wi-

Rzi- w SK1EGO w Krakowie

niety rozprowadzane przez Fabrykę Kartonów 
Fotograficznych Śpiewaka z Lodzi, firmę Talbot z 
Wilna i Zabłudowskiego z Białegostoku.
Zupełnie inaczej rozwijała się współpraca między 
zakładami fotograficznymi i litograficznymi w za
borze austriackim. Głównym ośrodkiem litografii 
był Wiedeń. Grafiki reklamowe firm takich, jak: 
Bondy'ego, CECO, Eisenschimla i Wachtla, Krzi- 
wanka, Kuhlego i Mikschn, Trappa i Muncha,Tur- 
kla, Wachtla i innych, reprezentowały wysoki po
ziom artystyczny. Z ich usług korzystały zakłady 
fotograficzne Krakowa, Lwowa i innych mniej
szych ośrodków, a wypadki szukania wykonaw
ców winiet poza stolicą Austro-Węgier nie były 
częste. Takim wyjątkiem był znany krakowski fo
tograf Walery Rzewuski, który część litografii dla 
swojej pracowni sprowadzał z Paryża. Na rekla-

4. Winieta zakładu St. Bogackiego wykonana 
przez H. Kohna w Warszawie w końcu XIX w.
5. Winieta zakładu A. Piotrowskiego w Lodzi wy
konana przez firmę Śpiewaka ok. 1900 r.
6. Winieta zakładu M. Bergtrauna we Lwowie wy
konana przez pracownię litograficzną J. Steinera 
w Wiedniu (ok. 1900 r.)
7. Winieta atelier W. Rzewuskiego wykonana 
przez zakład litograficzny w Paryżu (lata 1879- 
1881)
8. Winieta zakładu Braci Czyż w Wilnie wykona
na przez pracownię litograficzną Skamoniego w 
Petersburgu (po1877 r.)

(zd/ęcia: S. Kolanowski)

mowych winietach z jego zakładu brak wiado
mości o zdobytych medalach i dyplomach. Rze
wuski, wielki Polak i patriota, nie chciat reprezen
tować austriackiego zaborcy na wystawach foto
graficznych i nie brał w nich udziału. Szczególnie 
interesujące stały się prace litografów wiedeń
skich na przełomie wieków, gdy miasto było jed
nym z ważniejszych ośrodków secesji w Europie.

Zakłady fotograficzne w zaborze niemieckim lito- 
grafowały winiety w pracowniach Berlina i Drez
na.

We wszystkich zaborach napisy reklamowe byty 
polskie lub dwujęzyczne. Na terenie Królestwa 
stosowano także język francuski, np. w Wilnie w 
związku z zakazem używania języka polskiego 
robiła tak większość zakładów fotograficznych.

Zachowało się bardzo dużo winiet reklamowych 
polskich zakładów fotograficznych (wiele zakła
dów używało kilku typów grafik). Badanie i katalo
gowanie winiet jest znacznie utrudnione. Wiąże 
się to z ogólnym, słabym poznaniem polskiej gra
fiki użytkowej XIX w„ a także z fragmentarycznymi 
jedynie badaniami krajowej fotografii z tego okre
su. Do dzisiaj nie jest na przykład znana dokład
na liczba zakładów fotograficznych działających 
we wszystkich zaborach. Autorowi udało się ska
talogować około 700 firm (działających do roku 
1914) i ustalić współpracujących z tymi zakładami 
37 wytwórców litografii.

Andrzej Piotrowski
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Polskie herby 
na zabytkach
Herbarz, który zaczynamy obecnie publikować, ma na celu prezentację tych 
herbów, które powszechnie występują na obiektach zabytkowych. Nie chodzi 
tu więc o pełny katalog herbów rycerstwa polskiego, który obejmuje kilka 
opasłych tomów i jest dostępny w większych bibliotekach, lecz o podręczny 
zbiór podstawowych informacji. Wybranych więc zostało około 130 najpopu
larniejszych herbów i wydaje się, że grupa ta obejmie około 90% przedstawień 
heraldycznych, jakie możemy spotkać na pamiątkach naszej przeszłości. 
Dobór materiału do tak skróconego herbarza nie jest łatwy. Przy dokonywaniu 
wyboru brałem pod uwagę dwa kryteria: popularność herbu (pieczętowało się 
nim wiele rodzin) lub jego przynależność do znacznej rodziny, która pozosta
wiła po sobie liczne fundacje opatrzone jej godłem. Selekcja taka, mimo naj
większej staranności, nigdy nie może być wolna od subiektywizmu.
Drugi problem stanowi wygląd herbu, bowiem literatura przedmiotu nie za
wsze jest w tej sprawie zgodna. Rozbieżności występują co prawda dość 
rzadko i dotyczą w zasadzie drugorzędnych szczegółów, zdarza się jednak, że 
autorzy nie są zgodni co do spraw pierwszej wagi. Nie roszcząc sobie prawa 
do rozstrzygania tych sporów, postanowiłem oprzeć się na jednym, możliwie 
najpoważniejszym autorze i wybrałem Tablice odmian herbowych Chrząńskie- 
go. Opracowanie to jest podstawą graficznej strony naszego herbarza, choć i 
tu nie mogło się obyć bez drobnych retuszy.
Inny problem stanowią listy nazwisk rodzin pieczętujących się danym herbem, 
a pamiętać należy, że przy każdym niemal herbie jest ich kilkanaście lub kil
kadziesiąt, ba - bywa i ponad setkę. Chcąc podać możliwie obszerne zesta
wienia, a zarazem wolne od dziewiętnastowiecznych rozszerzeń, oparłem się 
głównie na starym, wypróbowanym, herbarzu Niesieckiego, uzupełniając go 
miejscami - tam, gdzie wydawało mi się to potrzebne - nowszą literaturą.
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować dr. hab. Stefanowi Kuczyń
skiemu za przyjacielskie rady, jakimi służył mi przy opracowywaniu herba
rza.
Na zakończenie wstępnych uwag jeszcze kilka słów na temat przyjętego ukła
du. W kolejnych numerach „Spotkań” będziemy publikować niewielkie zespo
ły po kilka herbów wraz z listami rodzin pieczętujących się danym godłem. 
Ponadto poszczególne herby będą zaopatrzone w informacje o ich metryce 
oraz w niektórych wypadkach - w krótkie objaśnienie przedstawienia heral
dycznego. Chcąc ułatwić Czytelnikowi szybką identyfikację herbu umieszczo
nego na zabytku, zrezygnowałem z tradycyjnego układu alfabetycznego na 
rzecz grupowania godeł według układu rzeczowego ich przedstawień. A więc 
najpierw przedstawimy herby ze strzałą w godle, potem z mieczem, podkową, 
półksiężycem, krzyżem itd.

Irys. A. Drewnowska)

Przegląd herbów rycerstwa polskiego 
godzi się rozpocząć od prezentacji her
bów domów panujących w Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. Tak więc na początek 
przedstawiam Orła Białego, którym pie
czętował się ród Piastów (il. 1), a który 
równocześnie był godłem państwa i w tej 
roli przez wieki późniejsze, aż po dziś 
dzień występuje. Piastowie panowali w 
Polsce prawie 350 lat, od koronacji Bole
sława Chrobrego w 1025 r. aż do śmierci 
Kazimierza Wielkiego w 1370 r. Dalej na
leży wymienić Lilie domu Andegawenów 
(il. 2), którzy na naszym tronie zasiadali 
16 lat. licząc od koronacji Ludwika Wę
gierskiego w 1370 r. do ślubu Jadwigi z 
Jagiełłą w 1386 r. Jagiellonowie, choć mie
li swój odrębny herb rodowy - podwójny 
złoty krzyż w polu błękitnym - używali 
jako swego godła Orła Białego, przyda
jąc mu za panowania ostatnich z tego 
rodu inicjał imienia królewskiego. Tak 
więc Zygmunt Stary literę „S” (od łac. 
Sigismundus), a syn jego Zygmunt Au
gust inicjały „SA” - kładli na piersi Orła 
aż do chwili wygaśnięcia dynastii w 1572 
r. Dynastia ta przyniosła z sobą Pogoń 
Litewską (il. 3), która - od czasu Unii Lu
belskiej w 1569 r. - jako godło Wielkiego 
Księstwa Litewskiego wespół z Orłem 
stanowiła herb Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów. W 1574 r. przez osiem tygodni 
zasiadał na tronie polskim Henryk Wale- 
zy, ale ponieważ nie pozostawił po sobie 
pamiątek w naszym kraju, nie musi tu być 
uwzględniony. W latach 1576-1586 pano
wał król Stefan Batory, który pieczętował 
się herbem zwanym Wilcze Zęby (il. 4). 
Panowanie Wazów zapoczątkowała ko
ronacja Zygmunta III w 1587 r., a zakoń
czyła abdykacja Jana Kazimierza w 1668 
r. Wazowie w herbie mieli Snopek (il. 5). 
Wygląd tego herbu oraz jego nazwa spo
wodowały, że wyobrażany bywał - 
zwłaszcza w przedstawieniach dziewięt
nastowiecznych - jako snop zboża. Jest 
to błąd, bowiem godłem Wazów nie był 
snopek zboża, lecz faszyny, którą rzuca
no niegdyś w fosy przy szturmie murów 
obronnych. Na lata 1669-1673 przypada
ło panowanie Michała Wiśniowieckiego, 
który pieczętował się Korybutem (il. 6). 
Po nim zasiadał na troni-" w latach 1676- 
1696 Jan III Sobieski, który wniósł pomię
dzy godła monarchów herb Janina (il. 7). 
Herb elektorów saskich (il. 8) był zna
kiem królów polskich od 1697 r., tj. od 
koronacji Augusta II, zwanego Mocnym, 
aż do śmierci Augusta III w 1763 L, z 
przerwą w latach 1705-1709, kiedy pano- 
wął Stanisław Leszczyński, pieczętujący 
ś1ę Wieniawą (il.9). Ostatnim monarchą 
Rzeczypospolitej był w latach 1764-1795 
Stanisław August Poniatowski herbu Cio
łek (il. 10). Michał Gradowski
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Refleksje Rzempołucha

Dobre Miasto
Na początku 1985 r. olsztyńskie Mu
zeum Warmii i Mazur zakupiło z rąk 
prywatnych w Szczecinku podpisaną, 
datowaną i sygnowaną panoramę Do
brego Miasta. Jest to jedyny - o ile mi 
wiadomo - zachowany w polskich 
zbiorach malarski prospekt miasta 
warmińskiego z XIX w. Namalował go 
niejaki Jantzen przed dokładnie stu 
dwunastu laty, zapewne na specjalne 
zamówienie miejscowego magistratu, 
jak należałoby wnioskować z oficjalnie 
brzmiącego, wykonanego według sza
blonu podpisu: „GUTTSTADT von der 
Ost-Seite 1874", tudzież formatu. Płót
no ma wymiary 95x156 cm, zachowa
ne jest dobrze, aczkolwiek w dwóch 
miejscach zostało przedarte.- 
Kontrowersyjne było przyjęcie tego 
obrazu przez olsztyńskich muzealni
ków, arcydziełem bowiem malarskim 
na pewno on nie jest. Jantzen nakreślił 
portret miasta niemal kaligraficznie, 
posługując się techniką olejną z na- 
bożnością neofity. Dociągnięte wszę
dzie kontury i rysunek wewnętrzny po
szczególnych budowli, rozgraniczone 
dokładnie płaskie plamy ścian, szczy
tów i dachów oraz „wszystkowidze- 
nie” oddające sprawiedliwość lu
dziom i rzeczom tutaj przedstawionym 
- sprawiają - pomimo szkolnych błę
dów perspektywy liniowej oraz braku 
perspektywy powietrznej - że całość 
trafnie i harmonijnie oddaje zarówno 
przestrzenne ukształtowanie miasta, 
jak też realia składających się nań ele
mentów. Zdecydowanie słabe są po- 
zaarchitektoniczne fragmenty obrazu,

gdzie najmocniej wychodzą braki w o- 
panowaniu techniki olejnej. W ogóle 
nieumiejętna jest praca pędzla. Kolej
ne warstwy farby kładł Jantzen na mo
kre jeszcze podmalówki, rozprowa
dzając ją bardzo cienko. Prymitywne 
wskutek tego opracowanie pejzażu 
wokół miasta, partii nieba i wszelkiej 
roślinności jako żywo przypomina ma
lunki naszych niedzielnych malarzy. 
Urzekająca jest kolorystyka obrazu. 
Twórca jak mógł najwierniej, starał się 
odtworzyć barwy, jakimi powinny były 
być, a nie jak je widział w danym o- 
świetleniu. Zdjęty w plenerze, a na
stępnie skorygowany po kawałku ry
sunek, wypełnił Jantzen zestawem ko
lorów lokalnych, dobrze mu znanych z 
autopsji poszczególnych obiektów. 
Zadbał zwłaszcza o identyczność 
plam powtarzalnych: ceglanych mu
rów, dachów krytych dachówką, drew
nianych szop i parkanów.
Bajkowy dosłownie jest widok, jaki 
oko i dłoń malarza utrwaliły dla potom
nych. Oto ściśnięte w obrębie śred
niowiecznych murów obronnych, gę
sto zabudowane miasteczko, z dwo
ma rozchodzącymi się poza ramy ob
razu przedmieściami. Wokół niego 
rozpościerają się bezleśne, z lekka 
pofałdowane grunty miejskie. Na pier
wszym planie są to podzielone na wą
skie niwy poletka mieszczan, dalej - 
ku linii horyzontu - rozległe łany zbóż. 
Dla podkreślenia rolniczego charakte
ru miasta nie omieszkał pejzażysta 
posłużyć się odpowiednim sztafażem, 
pośród którego zwraca uwagę oracz, 

orzący w dwa woły, pasterka przy 
stadku owiec, tudzież dwie kobiety 
popędzające kozę. Jedynie zwrócone 
śmigłami ku zachodowi holenderskie 
wiatraki mogą kojarzyć się widzowi z 
przemysłem.
Historyk regionalny znajdzie tu mnós
two nieocenionych informacji, wszyst
ko bowiem, od topografii poczynając, 
jest na obrazie prawdziwe. Oko chwy
ta najpierw obiekty Robrze znajome: 
ogromniejący nad miastem kościół 
kolegiacki, z pięknym strzelistym 
szczytem wschodnim, na lewo od nie
go kościół ewangelicki, a jeszcze da
lej, zupełnie na skraju - kościół św. 

Mikołaja. Pomiędzy gęstwiną miesz
czańskich domów a ogrodami wypa
trzyć można Basztę Bocianią, o po
tocznej nazwie której zaświadcza 
scenka rodzajowa z życia bocianów. 

Owe główne, zachowane do dziś bu
dowle, jak również nie istniejący już 
ratusz (widoczny na prawo od kolegia
ty), wyrastają z rytmicznie zestawionej 
zabudowy, której tkanką są proste w 
formie budynki mieszkalne i mniej licz
ne gospodarskie, o konstrukcji muro
wanej bądź ryglowej. Większość do
mów utrzymana jest w pruskim stylu 
urzędowym, swoistej odmianie neo- 
klasycyzmu; na kilku znać ślady prze
budowy po 1850 r., a więc niemal 
współczesnej naszemu obrazowi. Do 
bardziej malowniczych należy piętro
wy drewniany budynek wystawiony na 
zrąb, ze szczytem ryglowym, widoczny 
w miejscu, z którego wychodzi droga 
na podmiejskie poletka. Droga ta 
funkcjonuje zresztą do dziś, węższa 
tylko i bardziej zapuszczona. A prowa
dzi do punktu, skąd nie znany nam bli
żej Jantzen zdejmował widok Dobrego 
Miasta (miejsce dostępne, przed par
kanem czyjegoś ogrodu). Można za
tem oba widoki: historyczny z obrazu i 
teraźniejszy, zestawić i porównać, co

1. Panorama Dobrego Miasta z 1874 r.
2. ... i po 111 latach
3. Dwa akcenty
4. Na lewo - znak naszych czasów?
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zawsze jest gratką dla miłośnika 
przeszłości.
Zniszczenia Dobrego Miasta w wyniku 
drugiej wojny światowej oceniane były 
-jak podają popularne opracowania- 
na 65 %. Gdyby się ograniczyć do te
renu Starego Miasta, procent byłby 
jeszcze większy. Z całego zespołu 
staromiejskiego ocalała kolegiata 
(kościół i zabudowania kolegiackie), 
fragmenty murów obronnych z Basztą 
Bocianią oraz kilka budowli, domów 
mieszkalnych i spichrzów przy uli
cach: Malczewskiego i Spichrzowej. O 
ile mury obronne w większości roze
brano jeszcze w ubiegłym stuleciu, to 
pozostałe straty historycznej zabudo
wy starego Dobrego Miasta są sku
tkiem działań w 1945 r. Ale nie tylko to 
wpłynęło na zmiany w rozpatrywanej 
przez nas panoramie: nad wyraz buj
nie rozrosła się zieleń. Gęste listowie 
pobliskich drzew zakrywa już w maju 
niemal całkowició kościół Św. Mikoła

ja, podobnie ginie w nim okolica Ba
szty Bocianiej i sama baszta oraz ele
wacja (prócz górnych kondygnacji 
wieży) kościoła poewangelickiego. 
Zbawienny wpływ na charakter powo
jennej zabudowy na miejscu dawnych 
kwartałów przyrynkowych wywiera 
wokół miejska zieleń; bloki z szarej 
cegły są prawie niewidoczne. Całość 
wyglądałaby nawet sympatycznie, 
gdyby nie leżący odłogiem, zaniedba
ny teren widoczny na pierwszym pla
nie obecnej panoramy.

Skromnym milczeniem pomijam bu
dowle powstałe między datą namalo
wania obrazu a zniszczeniami miasta, 
ponieważ te, które się zachowały w 
obrębie panoramy - a o nich tylko mo
żna by tutaj pisać - nie odstają pod 
względem estetyki od dawniejszych. 
Wnętrze Dobrego Miasta ma wygląd 
typowy dla ośrodków nie oszczędzo
nych przez działania wojenne. Z prze
stronnego placu Wolności (obszar i o- 
toczenie dawnego rynku) rozciąga się 
efektowny widok na kolegiatę, we 
wschodniej zaś i północnej części sta
nęło w latach sześćdziesiątych kilka
naście bloków dwupiętrowych. Kto 
zna Braniewo i Pieniężno, mógłby po
chopnie uznać ów teren za gęsto za
budowany. Nic podobnego! Urbaniza
cja trwa. Wiosną 1985 r. niwelowano 
pusty wygon między kolegiatą i pl. 
Wolności a ul. Wojska Polskiego. Były 
nawet jakieś wykopy, ale nie archeolo
giczne. Jednym słowem, przygotowu
je się teren pod nowe inwestycje. 
Część zabudowaną przed dwudziestu 
laty cechuje wyraźny nadmiar wolnej 
przestrzeni. Wystawiono tam właśnie
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5. Niekwestionowana chluba - odnowiony ze
spól kolegiacki
6. Piękno jest wszędzie...
7. „Odwrotne" spojrzenie na stare miasto
8. Zautek podmurny (ul. Sowińskiego)

(zd/ęcia 1 - W. Sękowski.
2-8 - A Rzempołuch)

niepretensjonalny budynek dwupię
trowy, a i dalsze wolne działki aż pro
szą się o zagospodarowanie.
Stąd już tylko krok w wiek XIX, w pod
murny zaułek przy ul. Sowińskiego, 
wiodący na zewnątrz od Baszty Bocia
niej w kierunku drugiej, bezimiennej 
baszty, która musiała być niegdyś bar
dzo do tej pierwszej podobna. Jest to 
doprawdy malowniczy zakątek: stając 
plecami do Baszty Bocianiej mamy 
przed sobą po lewej ręce pierzeję ma
łych, piętrowych domków opartych o 
średniowieczny mur miejski, po pra
wej - przydomowe ogródki, szopy i 
komórki. Tu właśnie, jak na miasto o 
tradycjach rolniczych przystało, skupi
ła się miejscowa hodowla, od drobiu 
do trzody chlewnej. Odchody z niej 
„użyźniają" przepływającą w pobliżu 
Łynę, rzekę zasilaną także przez ścieki 
z Olsztyna, Lidzbarka, Bartoszyc, Sę
popola i - poprze? martwy Guber - z 
Kętrzyna.
Dwa oblicza historii, żywe i nieożywio
ne, skłaniają do tej samej refleksji nad 
celem i sposobem kultywowania 
przeszłości. Spojrzenie z zewnątrz uj
muje tę sprawę prosto: „Ponieważ 
Dobre Miasto leży na trasie turystycz
nej z Lidzbarka Warmińskiego do 
Fromborka, planuje się zbudowanie 
campingu, dalszą rozbudowę sieci u- 
sług (hotel, basen kąpielowy, nowe re
stauracje i kawiarnie)" (L. Czubiel, T. 
Domagała, Zabytkowe ośrodki miej
skie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969, s. 
120).

38

Andrzej Rzempołuch



ZABYTKI I ŚRODOWISKO

Zamek 
w Rybotyczach
Rybo tycze - jedno z wielu mia
steczek Ziemi Przemyskiej, roz- 
frżyfo się w malowniczej dolinie 
Wiaru, przy starym gościńcu z 
Dobromlla do Birczy. Wzmianko
wane w dokumentach już w 1362 
r., prawa miejskie uzyskało z rąk 
Kazimierza Jagiellończyka. Pier
wszymi właścicielami klucza ry- 
botyckiego byli osadnicy wę
gierscy, którzy od nazwy miejs
cowości przyjęli nazwisko Rybo- 
tyccy. Potem Rybotycze należały 
kolejno do Kormanickich, Droho- 
jowskich, Stadnickich, Ossoliń
skich, Sobieskich, a pod koniec 
XVII i w XVIII w. do Lubomirskich 
i Radziwiłłów. W XIX w. stały się 
własnością Tyszkowskich.

Rybotycze słynęły z szewstwa, garbarstwa, 
murarstwa i malarstwa. Przez wieki mie
szkańcy Ziemi Przemyskiej, a często i dal
szych okolic, zaopatrywali się w buty u tu
tejszych rzemieślników. Działo się tak aż 
do drugiej wojny światowej. Niemałą też 
stawę przyniosły Rybotyczom ikony malo
wane tu od drugiej połowy XVI do końca 

XVIII w. Ich twórcami byli mnisi z bazyliań- 
skiego klasztoru w Posadzie Rybotyckiej i 
rybotyccy mieszczanie. Ikony „malowania 
rybotyckiego" znane byty na znacznym ob
szarze Galicji, a także w Rumunii i na Sło
wacji. Te artystyczne tradycje podtrzymy
wała później rodzina Mielniczków, której 
kolejni przedstawiciele parali się ciesiołką, 
stolarstwem artystycznym i malarstwem.
Kres świetności miasteczka nadszedł wraz 
z wybuchem pierwszej wojny światowej. W
1914 r. Rybotycze zostały niemal doszczęt
nie zniszczone - pozostało tylko kilka sta
rych domów, a ludność w połowie lata
1915 r. wymarta na cholerę. Druga wojna 
światowa dopełniła obrazu zniszczeń - 
Niemcy wymordowali ludność żydowską, 
spalili bożnicę, szkołę żydowską i wiele do
mów. Nieco później Rybotycze ucierpiały 
jeszcze w czasie walk z UPA, a wysiedlenie 
ludności ukraińskiej pozbawiło je połowy 
pozostałych przy życiu mieszkańców. Opu
szczoną cerkiew rozebrano w latach sześć
dziesiątych.
W drugiej połowie XVI w. ówcześni właści
ciele Rybotycz Kormaniccy wznieśli we 
wschodniej części miasteczka solidny, mu
rowany zamek. Byt on zbudowany z kamie
nia, na planie czworobocznym, z czterema 
narożnymi basztami cylindrycznymi. Pod
czas budowy wzorowano się niewątpliwie 
na świeżo zmodernizowanym przez Piotra 
Kmitę zamku przemyskim. Według tego 

wzoru powstały także leżące po sąsiedzku 
zamki w Krasiczynie, Fredropolu i Węgier
ce. Na przełomie XVI i XVII w. zamek rybo- 
tycki kupił i odnowił starosta przemyski Jan 
Tomasz Drohojowski, ale niedługo cieszył 
się jego posiadaniem. Uwikłany w prywat
ną wojnę ze Stanisławem Stadnickim z Le
ska w listopadzie 1605 r. zginął z rąk jego 
ludzi. Starosta pozostawił wdowę Jad
wigę z Herburtów, jedynego syna i masę 
długów. Zaraz też wierzyciele przypuścili 
szturm do schedy. Jeden z nich, Marcin 
Stadnicki (brat Diabła Łańcuckiego), naje
chał zbrojnie Rybotycze i należące do nich 
jedenaście wsi. Drohojowska zamknęła się 
w zamku i stawiła opór najeźdźcy. Stadni
cki, nie mogąc zdobyć zamku w boju, roz
począł oblężenie. Drohojowska wyczerpa
wszy zapasy żywności musiała poddać za
mek, a Stadnicki przywłaszczył go sobie ze 
wszystkim, co było w nim kosztownego - 
klejnotami, strojami, sprzętami i uzbroje
niem.
Przez następnych kilka lat zamek był 
świadkiem najsłynniejszej z prywatnych 
wojen toczonych w Polsce w XVII w. - sta
rosty zygwulskiego Stanisława Stadnickie
go, zwanego Diabłem Łańcuckim, ze staro
stą leżajskim Łukaszem Opalińskim. Po raz 
pierwszy Diabeł Łańcucki pojawił się w Ry
botyczach w 1608 r. po sromotnej klęsce 
swoich wojsk i zdobyciu jego gniazda ro
dowego - Łańcuta przez żołnierzy Opaliń
skiego. Ogarnięty pragnieniem zemsty, za
czął zbroić się na nowo, ściągał rozproszo
nych żołnierzy, sprowadzał z Węgier na
jemnych sabatów. Wkrótce poczuł się na 
tyle silny, że powrócił do Łańcuta. W rok 
później znowu bawił w Rybotyczach, gdzie 
wysłany z polecenia króla opat tyniecki Ka-

1 Rybotycze, ulica Brzozowa
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2. Domy przy przebiegającym przez 
miasteczko trakcie Bircza - Dobro- 
mil
3. Kościół parafialny św. Tomasza, 
zbudowany w latach 1865-1870 z ka
mieni pochodzących z rozebranego 
zamku
4. Fragment ściany stodoły zbudo
wanej przez Tyszkowskich na po
czątku XX w. z kamieni pochodzą
cych z zamku
5. Zamek rybotycki według rysunku 
z 1837 r.

(zdjęcia: S. Kryciński)
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zanowski stara) się namówić go do zaprze
stania działań przeciwko Opalińskiemu. 
Odpowiedzią Stadnickiego był napad z po
nad tysiącem jazdy na obóz przeciwnika. 
Niespełna rok później, zagrożony przez 
wojska Opalińskiego, przeniósł się do Ry- 
botycz, gdzie urządził główną kwaterę. Ze
brane przez niego wojsko nie mogło po
mieścić się w tutejszym zamku, więc z cza
sem przeniósł się do Wojutycz. Po zadanej 
mu tam klęsce znów powrócił do Rybotycz, 
cały czas oczekując przybycia sabatów, 
których zwerbował aż sześć tysięcy. Stąd 
też 6 sierpnia 1610 r. wyruszył na swą os
tatnią wyprawę. Klucząc, unikając starć z 
liczniejszymi wojskami Opalińskiego, nę
kając włości stronników swojego wroga, 
przez Iskań, Hadle, Tamawkę, Husów, do
tarł do Tarnawy koło Chyrowa. Tu osaczo
ny przez wojska Opalińskiego zginął z rąk 
jednego z najemnych żołnierzy.

Około 1638 r. zamek przeszedł w ręce zna
nego okrutnika i tyrana Mikołaja Ossoliń
skiego. Utrzymywał on w Rybotyczach re
gularne wojsko, wybierał chłopów ze 
swoich dóbr, ćwiczył ich i musztrował na 
wzór niemiecki, a była to - jak podawały 
akta - „piechota ar. r-atna, umyślnie wybra
na, w barwę odziana, muszkietami albo ko
byłami z zapalistymi knotami opatrzona".
Pierwszą żoną Ossolińskiego była Anna z 
Korniaktów, która nie mogąc znieść tyranii i 
wzgardy męża, utrzymującego na dworze i 
pod jej okiem nałożnice, potajemnie opuś
ciła Rybotycze. Ossoliński wytropił ją w 
Przemyślu i w Wielką Sobotę 1643 r., w 
chwili gdy wychodziła z kościoła dominika
nów, porwał ją i uwięził na zamku. Dopiero 
śmierć uwolniła ją od tyranii męża. Ossoliń
ski niedługo pozostawał wdowcem. Już w 
1649 r. znalazł sobie nową ofiarę - kaszte
lankę żarnowiecką Katarzynę Starołęską. 

Starosta, który utrzymywał w Rybotyczach 
formalny harem, wybrał nową żonę kieru
jąc się wyłącznie bardzo wysokim posa
giem. Los drugiej żony był jeszcze nie
szczęśliwszy niż pierwszej. Traktowana 
przez męża z dziką brutalnością, znieważa
na, trzymana pod kluczem w pobliskim 
dworze obronnym w Trójcy, przewożona 
według kaprysu męża pod eskortą z miejs
ca na miejsce, nie dopuszczana do praktyk 
religijnych i bita, doprowadzona do osta
teczności postanowiła zgładzić męża przy 
najbliższej okazji. Niebawem Ossoliński 
wybrał się do Lublina i zabrał ze sobą żonę. 
Tu udało jej się rozmówić z krewnymi i uło
żyć plan zamordowania tyrana. Kilka dni 
później w drodze powrotnej padł trupem 
pod szablami wspólników Katarzyny. Wdo
wa odpokutowała za to, przebywając do 
końca życia za murami klasztoru franci
szkanek w Zamościu, a główni uczestnicy 
zbrodni, jej dwaj krewni, zostali straceni.
W następnych latach zamek rybotycki 
stanowił siedzibę przedstawicieli jeszcze 
kilku kolejnych rodów. Na początku XIX w. 
popadł w ruinę. Przed 1868 r. większość 
ruin rozebrano, a kamieni z rozbiórki użyto 
do budowy nowego, istniejącego do dziś, 
kościoła w Rybotyczach. Gdy w począt
kach naszego wieku na fundamentach 
zamku Tyszkowscy budowali dwór i bu
dynki gospodarcze swojego folwarku, w 
piwnicach odkryto stare zbroje. Wtedy to, 
rozbierając jedne z ostatnich fragmentów 
ruin, uzyskano budulec na wystawienie du
żej stodoły. Jeszcze po drugiej wojnie 
światowej widać było relikty dwóch baszt 
zamkowych.
Dziś długo trzeba szukać jakichkolwiek 
resztek zamku. Gospodarujący na terenie 
dawnego folwarku PGR zupełnie nie dba o 
pozostałości murów. Kręcący się po roz
ległym placu pracownicy nie są nawet 
świadomi, że codziennie przemierzają 
dawny dziedziniec zamkowy, a pobliskie 
krzaki kryją pozostałości murów i baszt tej 
solidnej szesnastowiecznej budowli. Po 
dłuższych poszukiwaniach odnalazłem fra
gment baszty przysypany ziemią i poroś
nięty młodymi drzewami. W miejscu, gdzie 
istnieją jeszcze piwnice zamkowe, posta
wiono magazyn, a nie opodal zachowała 
się stara stodoła zbudowana jeszcze przez 
Tyszkowskich z kamieni pochodzących z 
rozbiórki ruin. Na środku dziedzińca stoi 
nowa obora.
Według podań zamek ten połączonybył tu
nelem o długości 15 km z zamkiem Herburt 
pod Dobromilem. Jeden z mieszkańców 
Rybotycz odnalazł kiedyś ten tunel i prze
był nim kilkaset metrów. Niestety, dalej tu
nel był zasypany.
Z murowanego dworku Tyszkowskich 
nie zostało nic.

Stanisław Krycińskl 
Serdecznie dziękuję mieszkańcowi Rybo
tycz p. Stefanowi Radziejowskiemu za nie
zwykle cenne informacje, których część 
wykorzystałem w tym artykule.
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Dawne polonika 
kartograficzne
Rola map i kartografii w życiu praktycznym i 
kulturze jest dziś dla każdego oczywista. I 
choć w dawnej Rzeczypospolitej szlache
ckiej nie wykazywano większego zrozumie
nia dla potrzeby rozwoju tej ważnej dziedzi
ny wiedzy, co zresztą fatalnie zaciążyło na 
różnych wydarzeniach politycznych', to 
jednak możemy poszczycić się sporymi o- 
siągnięciami w kartografii.
Nie są nam dokładnie znane pionierskie 
prace kartograficzne niezwykle utalentowa
nego Bernarda Wapowskiego. Jego bar
dzo wcześnie zaginiona wielka mapa Pol
ski, zatytułowana prawdopodobnie 
[Mapp]a, in qua illustr [antur ditiones Reg- 
ni] Poloniae ac Magni D [ucatus Lithuaniae 
pars]\ wydana w Krakowie ok. 1526 r„ choć 
o słabej szacie edytorskiej (sztychowana w 
drewnie, 90 x 86 cm, skala ok. 1:1 000 000), 
obejmowała ponad 1000 miejscowości, 
głównie z terenu ówczesnej Korony i Prus 
Książęcych. Pod względem zasięgu teryto
rialnego, bogactwa treści oraz podstaw 
matematycznych nie miała sobie równej w 
całej Europie; tylko niewielu mapom ustę
powała podziałką. Kartograficzny obraz 
rdzennych ziem Rzeczypospolitej ustalony 
przez Wapowskiego przetrwał w głównych 
zarysach aż do potowy XVIII w., przy czym 
wydawane do początku XVII w. mapy Pol
ski były przeróbkami pracy „ojca polskiej 
kartografii".

Taką bezpośrednią, niewiele zmienioną re
dukcją „milionówki" Wapowskiego jest za
chowana w Bayerische Armeebibliothek w 
Monachium - mapa Polski sporządzona 
przez Wacława Gródeckiego w Lipsku w 
1557 r. (sztych w drewnie, skala 1:1680000) 
i opublikowana bez podania nazwiska au
tora i daty (!) przez Jana Oporina w Bazy
lei ok. 1562 r. Pozostałą część mapy stano
wią dodane przez Gródeckiego obszary 
nad Dnieprem, Berezyną, dolną Prypecią, 
dolnym Dniestrem i Bohem, których nie 
było na. „milionówce”, jednakże ziemie te 
są kartograficznie bardzo puste i opraco
wane chyba na podstawie innej mapy Wa
powskiego (?). Poważnym błędem autora 
było nieujęcie na mapie części Ukrainy na 
wschód od Dniepru, natomiast na północy 
obciął terytorium W. Ks. Litewskiego, pomi
jając w ogóle obszary nad Dźwiną bałtycką, 
także nie pokazaną przez Wapowskiego. 
Choć daleka od bezbłędności mapa Gró
deckiego, dzięki włączeniu do Theatrum 
orbis terrarum Abrahama Orteliusa w 1570 
r. (Antwerpia) - gdzie pozostawała niezmie
niona w następnych wydaniach aż do edy
cji w 1592 r. - odegrała główną rolę w dal
szym rozwoju kartografii ziem polskich. Do
tyczy to także późniejszej Polonia et Silesia 
Gerharda Kremera, zw. Mercatorem, wyda
nej w 1585 r. w zbiorze Germaniae tabulae 
geographięae, a przedrukowywanej wielo

krotnie w jego atlasie i przerabianej przez 
różnych kartografów aż do połowy XVIII 
w.
Taka właśnie sztychowana redukcja mapy 
Gródeckiego z atlasu Orteliusa (wydanego 
w 1584 r. w Amsterdamie) pt. Poloniae finiti 
mariumque locorum descriptio (skala 
1:2 500 000, 37 x 49,5 cm) znajduje się w 
zbiorach Universiteitsbibliotheek (Collectie 
Bodel Nijenhuis) w Lejdzie.
W XVI i XVII w. na najwyższym poziomie 
stała kartografia niderlandzka (produkcja 
map morskich, wydawnictwa nawigacyjne, 
atlasy, mapy), zrozumiałe więc, że istniały 
kontakty Polaków z uczonymi holenderski
mi i wymiana coraz to nowych, ulepsza
nych wersji map. O znacznym wkładzie Ho
lendrów w rozwój naszej kartografii świad
czą też opracowane przez nich pierwsze 
mapy morskie Bałtyku, korzystanie z 
wcześniejszych map polskich (np. dane za
czerpnięte z mapy Polski Wapowskiego, 
wykorzystane przez Mercatora na mapie 
Europy z 1554 r.) i poprawianie ich we 
własnych atlasach. Ponieważ niektóre 
wczesne polskie ujęcia kartograficzne za
ginęły niemal bez śladu, odtworzenie ich 
przybliżonego wyglądu możliwe jest tylko 
poprzez studia nad udoskonalonymi re
dakcjami map kartografów holenderskich, 
czego typowym i dość wymownym dowo
dem jest zachowana w zbiorach biblioteki 
uniwersyteckiej w Lejdzie Lithvania (sztych 
ręcznie kolorowany, skala 1:3 000 000), z 
dzieła Mercatora Atlas sive Cosmographi- 
cae Meditationes de Fabrica Mundi et Fa- 
bricati Figura, wydanego w 1595 r. Lithva
nia, wykonana na podstawie własnej mapy

1. Mapa Polski W. Gródeckiego z 
1557 r. (wydana ok. 1562 r.)
2. Wycinek mapy Litwy M. K. Radzi
wiłła z 1613 r.

(reprod.: Z. Dubiel)
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Europy Mercatora, mapy Polski Jakuba 
Gastaldiego (1562 i 1568 r.) i Andrzeja Po- 
grabki (1570 r.) oraz jakiejś mapy środko
wej i północnej części W. Ks. Litewskiego, 
jest właściwie udoskonaloną kompilacją. 
Oprócz skonstruowania siatki stopniowej i 
wniesienia niektórych miejscowości z map 
dawniejszych, Mercator dokonał ważnej 
korekty: zmienił na swej mapie górny bieg 
Dżwiny i Dniepru, lokalizując źródła Wołgi 
między tymi dwiema rzekami, co nie jest 
ujęte nawet na mapie Litwy z 1613 r., o któ
rej będzie dalej mowa. Natomiast górna 
część Lithvanii, zawierająca bardzo gęstą 
sieć rzeczną i dużą liczbę nieznanych miast 
i wsi, świadczy niezbicie, że autor posługi
wał się późniejszą (zapewne po 1582 r.) i 
ulepszoną redakcją mapy teatru wojny pol- 
sko-moskiewskiej Macieja Strubicza. Zata
jając proweniencję swych materiałów dla 
Litwy i obszarów położonych na północy 
od jej granic, Mercator nie tylko udoskona
lił znacznie jej obraz kartograficzny, lecz 
także... podzielił pracę Strubicza na trzy 
części, wykorzystując je w trzech odręb
nych mapach (Lithvania, Russia, Livonia). 
Jasno wynika stąd, że znana nam jedynie z 
przeróbki Mercatora ostateczna redakcja 
mapy Strubicza przyspieszyła rozwój karto
grafii obszarów W. Ks. Litewskiego, które w 
tym aspekcie zaczęły powoli dorównywać 
ziemiom Korony, a wobec zaginięcia pracy 
Polaka, zasługa stworzenia nowego ujęcia 
kartograficznego obszarów między Niem
nem a Zatoką Fińską przypadła w udziale 
znakomitemu, holenderskiemu reformato
rowi kartografii.
Oprócz Lithvanii w Bibliotece Uniwersytetu 
w Lejdzie znaidują się także inne polonika 
kartograficzna, dwie mapy Polski, mapy 
Prus (Henneberga, Mercatora) i mapa Po
znania (Freudenhammera). Jedna mapa 
Rzeczypospolitej Nova Polomae delineatio 
(sztych, skala 1:800 000, 42 x 56 cm), wy
konana przez Jodocusa Hondiusa, pocho
dzi z Atlantis Maioris Appendix, wydanego 
w 1630 r. przez J. Janssoniusa w Amster
damie. Jej obrzeża wypełniają widoki i pla
ny głównych miast Rzeczypospolitej oraz 
postacie kobiet i mężczyzn w ubiorach pol

skich różnych klas społecznych. Mapa ta 
najpierw znajdowała się w załączniku do 
atlasu Mercatora, wydanego w 1630 r. 
(wznowionego w 1631 i 1632 r.). Druga, 
późniejsza mapa państwa polsko-lite
wskiego Regni Poloniae et Ducatus Lithva- 
niae, Volinae, Podolae, Ucrainae, Prussiae 
et Curlandiae (sztych ręcznie kolorowany, 
skala 1:2 250 000,50,5 x 59 cm), sporządzo
na przez Justusa Danckertsa w 1680 r. w 
Amsterdamie, jest zupełnie inna, pozba
wiona tarcz herbowych, postaci, dekoracji i 
mimo dużej skali bardzo wyrazista. Stanowi 
ona przeróbkę słabej i pełnej błędów mapy 
Nicholasa Sansona Abbeville z 1655 r.
Najwspanialszym z prezentowanych tu za
bytków kartograficznych jest egzemplarz 
pierwszej edycji czteroarkuszowej mapy Li
twy pt. Magni Ducatus Lithvaniae caete- 
rumque regionum... descńptio, wydanej w 
1613 r. w Amsterdamie przez Willema 
Blaeu’a. Prace nad tą wielką mapą, sporzą
dzoną dzięki staraniom ks. Mikołaja Krzy
sztofa Radziwiłła, rozpoczęły się wkrótce 
po jego powrocie z pielgrzymki do Ziemi 
Świętej ok. 1585 r. i były prowadzone przy 
udziale Macieja Strubicza oraz grupy nie 
znanych z nazwiska współpracowników, a 
także zapewne i samego księcia. Czysto- 
pis mapy sporządził rytownik Tomasz Ma
kowski, a miedzioryt - sztycharz amster
damski Hessel Gerrits. Ta znakomita na 
owe czasy mapa oprócz W. Ks. Litewskie
go, w granicach ustanowionych aktem Unii 
Lubelskiej, obejmuje też ziemie należące 
do niego przed 1569 r. - Podlasie, Wołyń i 
Kijowszczyznę, a nawet Podole, znaczną 
część Małopolski i Mazowsza. Najstaran
niej opracowane są centralne i zachodnie 
ziemie Wielkiego Księstwa, słabo oddane 
natomiast obszary na północ od Dżwiny i 
na wschód od środkowego biegu Dniepru, 
co wskazuje na wyraźny związek ze 
wspomnianą wyżej redakcją mapy teatru 
wojny polsko-moskiewskiej Strubicza, z 
której zresztą zapożyczono też inne błędy, 
podobnie jak i pewne elementy z map Gró
deckiego oraz Pograbki2. Mimo tych niedo
ciągnięć mapa Radziwiłła Sierotki ma 
współrzędne geograficzne niewiele odbie

gające od stanu faktycznego, nie przekra
czające błędem 25' (w czym leży zasługa 
współpracujących zapewne z księciem je
zuitów z Nieświeża, Mińska, Słucka, Kijowa, 
Lublina, Wilna, Potocka), bardzo zróżnico
wany i skomplikowany system znaków i 
piękną szatę graficzną. Zawiera ponad 500 
osad w granicach Księstwa Litewskiego i 
tyle samo poza nimi, a przedstawienie sieci 
rzecznej i cały rysunek sytuacyjny, uwarun
kowany jakością podstaw matematycz
nych, stawia ją na wysokim miejscu pośród 
dzieł kartografii europejskiej z przełomu 
XVI i XVII w. Dzięki omawianej mapie obraz 
kartograficzny zachodnich i środkowych 
obszarów W. Ks. Litewskiego ogromnie się 
wzbogacił, przy czym równocześnie zrefor
mowano przedstawienie Podlasia, Wołynia, 
północnej części prawobrzeżnej Ukrainy, 
pogranicznych połaci Rusi Czerwonej, Ma
łopolski i Mazowsza. Mimo niewielkiej ska
li, pewnych braków i błędów mapa Radzi
wiłła Sierotki ma bardzo zbliżoną do rze
czywistości postać i przez 150 lat stanowiła 
ostatnie słowo kartografii w odniesieniu do 
przedstawionych obszarów. Nawet mapa 
Litwy Jana Nieprzeckiego, wydana w No
rymberdze w 1749 r., była tylko przeróbką 
Magni Ducatus Lithvaniae... z 1613 r.
Tym krótkim zestawieniem wczesnych po
loników kartograficznych w zbiorach euro
pejskich chciałam przypomnieć nie tylko 
zasługi Holendrów na polu kartografii pol
skiej, zarówno w sensie formalnym, edytor
skim, jak i merytorycznym, lecz także zwró
cić uwagę na rangę kartografii staropol
skiej. Częste przyjmowanie aktualnych da
nych z map polskich XVI i XVII w. przez 
specjalistów flamandzko-holenderskich, 
których dzieła uważano powszechnie za 
doskonałe pod każdym względem, dowo
dzi wielkiego zaufania do ustaleń Polaków i 
wydaje wysoką ocenę ich ówczesnym u- 
miejętnościom kartograficznym.

Marta Michałowska

Przypisy
1. Należy przypomnieć, że nie rozporzą
dzano dokładnymi mapami w okresie pier
wszego rozbioru, co umożliwiło Austriakom 
j Prusakom okrojenie Polski dużo ponad 
normę przewidzianą w traktacie rozbioro
wym, czy moment wybuchu wojny z Rosją 
w maju 1792 r„ kiedy dowództwo obu armii, 
koronnej i litewskiej, znalazło się w bezna
dziejnej sytuacji wobec zupełnego braku 
map, które pozwoliłyby na ogólną orienta
cję w terenie i obmyślenie strategicznych 
posunięć.
2. Egzemplarz mapy lekarza Andrzeja Po- 
grabki z Pilzna pt. Partis Sarmatiae Euro- 
peae, quae Sigismundo Augusto Regi Po
loniae potentissimo subiacet nova descrip- 
tio (skala ok. 1: 2 000 000), sporządzonej w 
Padwie w 1569 r. i wydanej w Wenecji w 
1570 r„ znajduje się w kartograficznych 
zbiorach watykańskich. Praca ta stanowią
ca przeróbkę mapy Gródeckiego, wykona
ną na podstawie mapy Europy Mercatora z 
1554 r. (korzystającego z danych Wapo- 
wskiego z 1526 r.), nie miała znaczenia w 
rozwoju kartografii ziem polskich.
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcjq 
Hanny Krzyżanowskiej)

KROKOWA, WOJ. GDAŃSKIE
ZESPÓŁ ZAMKOWY 

Malownicze położenie wsi Kro
kowa, odległej o 8 km od brzegu 
morza oraz mającej dogodne 
połączenie komunikacyjne z po
bliskim Puckiem i Wejherowem, 
sprawiło, że od dawna budzi 
ona zainteresowanie turystów. 
Przyczyniła się do tego także 
obfitująca w niecodzienne zda
rzenia historia zamku, związana 
z dziejami osiadłej tu od XIII w. 
aż po 1945 r. rodziny Krokowów 
- jednego z najmożniejszych 
pomorskich rodów rycerskich.
Na zamku gościł w 1598 r. po
wracający ze Szwecji król Zy
gmunt III Waza. W latach 1792- 
1793 u filozofa Johana Gotlieba 
Fichtego, wówczas nauczyciela 
domowego Krokowów, bywał 
Immanuel Kant. Na pamiątkę 

spacerów obu filozofów jedna z 
alejek parku do dziś nazwywa 
się „ścieżką filozofów". Stefan 
Żeromski, zachwycony urokiem 
starej rezydencji, tu właśnie u- 
mieścił akcję Wiatru od morza. 
Zamek ma swojego „dzikiego 
grafa” Alberta Krokowa, którego 
widmo w wietrzne noce pędzi na 
koniu po okolicznych wzgó
rzach, budząc strach wśród o- 
kolicznych mieszkańców. 
Zespół zamkowo-ogrodowy zaj
muje 2,5 ha powierzchni i składa 
się z ogrodu krajobrazowego ze 
stawem i fosą, zamku oraz neo
gotyckiej zabudowy niewielkie
go dziedzińca gospodarczego. 
Ze wsią łączy go stara lipowa 
aleja. Sam zamek składa się z 
korpusu głównego oraz dwóch 
ustawionych w podkowę oficyn. 
Na styku korpusu głównego i o- 
ficyny południowej usytuowana 
jest wieża.
Zamek wznoszony był etapami. 
Kolejne jego przebudowy nastę
powały w drugiej połowie XV w., 
na przełomie XVI i XVII w., ok. 
1795 r. oraz ok. połowy XIX w. 

Style i mody nawarstwiały się, 
co znajduje odbicie w bryle bu
dynku, detalu architektonicznym 
oraz elementach wyposażenia 
wnętrz. Są tu elementy baroko
we (piece), rokokowe (stiuki, 
okna), klasycystyczne (okna, 
drzwi), a także dziewiętnasto
wieczne i... współczesne.
Dotychczasowy gospodarz, 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Ho
dowli Roślin i Nasiennictwa, o- 
becnie opuszcza obiekt - nie 
jest zainteresowany dalszym u- 
żytkowaniem. Znalezienie nowe
go gospodarza, który przystosu
je zamek do funkcji odpowiada
jącej jego formie przestrzennej i 
historycznemu charakterowi, 
staje się sprawą pilną.

1. Plan sytua
cyjny zespołu 
zamkowego
2. Fragment 
zamku od stro
ny dziedzińca
3. Rzut przyzie
mia zamka 
(zdjęcia: S. Klu- 
piński, rys.: W.

Jankowski)

mianą elementów konstrukcyjnych - stropów 
międzypiętrowych, więżby i pokrycia dachu, 
zabezpieczenie przed wilgocią; Wojewódzki 
Konserwator Zabytków dysponuje bogatą 
dokumentacją obiektu (inwentaryzacja, bada
nia architektoniczne, opracowania historycz

Informacje szczegółowe o obiekcie
Materiał: ściany i fundamenty murowane z cegły, da

chy ceramiczne o konstrukcji drewnianej,

Kubatura:

stropy międzypiętrowe, klatki schodowe i po
sadzki drewniane, na parterze częściowo po
sadzki kamienne
5400 m3

Powierzchnia użytkowa: 1270 m2
Liczba kondygnacji: w korpusie głównym trzy, w oficynach dwie,

Liczba pomieszczeń:
w wieży cztery
40

Właściciel: Urząd Gminy w Krokowej
Użytkownik: Gdańskie Przedsiębiorstwo Hodowli Roślin i

Proponowany rodzaj
Nasiennictwa
dom pracy twórczej, dom wypoczynkowy,

użytkowania: pensjonat, zajazd itp. (przy wyborze funkcji

Stan zachowania:

należy brać pod uwagę możliwość wykorzy
stania zabudowań gospodarczych) 
pod względem kompozycyjnym i historycz

Zakres robót:

nym - dobry, pod względem technicznym - 
zły
remont kapitalny z naprawą i częściową wy-

ne i kompozycyjne, ekspertyzy)
Sposób załatwienia sprawy: informacji w sprawie sprzedaży lub innej for

my przekazania obiektu udziela Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, ul. Kotwiczników 20, 
80-881 Gdańsk, tel. 31-62-67

(opracowała: Katarzyna Rozmarynowska)
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1. Tablice informacyjne na wieży 
bramnej
2. Otoczenie klasztoru
3. Przy tablicy pamiątkowej poświę
conej ofiarom hitleryzmu
4. Stan wschodniej elewacji kościo
ła
5. Obudowa zabezpieczająca (!) 
kościelny portal
6. Spalony dach jednej z baszt

(zdjęcia: J. Kus)

Jarosław - smutne spotkanie
Jarosław nad Sanem jest nie tylko 
jedną z najstarszych miejscowości 
dawnej Rusi Czerwonej, lecz także 
miastem, które w tej części Rzeczy
pospolitej odgrywało ważną rolę 
gospodarczą. Na sławnych jarosła
wskich jarmarkach handlowano wo
tami, suknem, płótnem, wyrobami ze 
skóry, korzeniami oraz wyrobami ju
bilerskimi. W okresie największego 
rozkwitu miasta, na przełomie XVI i 
XVII w., zbudowano tutaj kilka koś
ciołów, kolegium jezuitów oraz wiele 
pięknych kamienic mieszczańskich. 
W tych czasach miastem władały 
dwie kobiety: Zofia z Odrowążów 
Kostkowa i jej córka Anna Ostrog- 
ska. Dla Jarosławia zasłużyła się 
zwłaszcza Anna, która po przed
wczesnej śmierci męża, księcia Alek
sandra Ostrogskiego, przez ponad 
30 lat samodzielnie gospodarzyła w 
swoich dobrach położonych wokół 
Jarosławia. „Księżna jarosławska” 
znana była z szerokiej i racjonalnej 
działalności budowlanej. M.in. jej 
fundacji jest zespół klasztorny bene
dyktynek w Jarosławiu, stanowiący 
dziś charakterystyczny i bardzo ma
lowniczy element panoramy miasta. 
Budowa założenia klasztornego 
trwała ponad 20 lat. W latach 1614- 
-1625 wzniesiono kościół, a nieco 
później, w 1635 r. stanął klasztor. 
Równocześnie cały dziewięciomor- 
gowy obszar klasztoru otoczono 
pierścieniem murów obronnych z 
basztami.
Benedyktynki, sprowadzone do Ja

rosławia z Chełmna, przetrwały w 
swoim domu zakonnym niespełna 
dwa wieki. W 1782 r. zakon został 
przez władze austriackie skasowany, 
po czym klasztor zamieniono na ko
szary, a kościół na magazyn. Nisz
czycielska gospodarka zaborcy do
prowadziła cały zespół pobenedyk- 
tyński do ruiny. Po dodatkowych 
zniszczeniach w czasie pierwszej 
wojny światowej odbudowano go w 
latach 1921-1936, jednakże kolejna 
wojna przyniosła ponowną dewasta
cję obiektu. Okupanci hitlerowscy u- 
rządzili tutaj więzienie i miejsce każ- 
ni, a wycofując się w 1944 r. podpalili 
zabudowania. Po wojnie przekazano 
władzom oświatowym zniszczone 
budynki i po ich odnowieniu prze
znaczono na internat szkolny. Obec
nie użytkownikiem i opiekunem za
budowań poklasztornych jest Zespół • 
Szkół Budowlanych w Jarosławiu. 
Jak ta opieka wygląda w praktyce, 
widać już przy pierwszym zetknięciu 
się z tym cennym zabytkiem polskiej 
architektury.
Na teren rozległego majdanu, miesz
czącego oprócz kościoła i klasztoru 
zabudowania warsztatów szkolnych i 
boiska sportowe, wchodzimy przez 
monumentalną bramę. Widzimy na 
niej, pod zwisającym na jednym 
gwoździu godłem państwowym, 
dwie tablice: jedna informuje o gos
podarzu, druga głosi, że obiekt jest 
.zabytkiem pod opieką Państwa". 
Wokół tablic dziury po zerwanych 
szyldach. Sama brama robi przygnę

biające wrażenie - zamurowane 
strzelnice, poniewierające się we
wnątrz potłuczone cegły, jakiś złom. 
Za bramą otwiera się przed nami wi
dok na bryły klasztoru i kościoła. Z 
tej odległości prezentują się wcale 
nieźle, z bliska okazuje się, źe w sta
nie używalności jest tylko klasztor. E- 
lewacja budynku od strony połud
niowej jest w dobrym stanie, ale od 
strony północnej pokrywają ją resztki 
tynku zapewne jeszcze z czasów au
striackich. Po lewej stronie od drzwi 
wejściowych wmurowano tablicę pa
miątkową poświęconą ofiarom fa
szyzmu, poniżej umieszczono plan
szę obrazującą zbrodnie hitlerow;—i 
w okolicach Jarosławia. To miejsce 
pamięci narodowej „ozdabiają" jed
nak złożone pod samą tablicą płyty 
betonowe oraz wielka hałda koksu. 
Wieże kościelne, które przed kilku 
nastu laty otynkowano i pokryto bla
chą są zabezpieczone. Wygląd koś
cioła jednak budzi zgrozę. Zamienio
ny na magazyn materiałów budowla
nych, połamanych łóżek i zużytych 
materaców, straszy pustymi oczodo
łami okien i popękanymi ścianami, 
przez co narażony jest na szkodliwe 
działanie warunków atmosferycz
nych. Wnętrze kościoła wypalone w 
1944 r. ulega dalszej destrukcji. Z 
przepięknych niegdyś sztukaterii 
sklepień i kopuł dwu kaplic, nawiązu
jących kształtem pól i formami orna
mentacji otaczających je listew do 
póżnorenesansowych dekoracji typu 
lubelskiego, pozostały tylko nielicz

ne fragmenty. Dobrze się stało, że 
przynajmniej zabezpieczono (obudo
wą z desek) piękny manierystyczny 
portal z tablicą fundacyjną księżnej 
Anny Ostrogskiej. W lewej nawie 
kościoła znalazła pomieszczenie 
kuchnia internatu.
W nieco lepszym stanie znajdują się 
mury obronne klasztoru i baszty, 
chociaż nie wszystkie. Wiosną 1984 
r. młodociani wandale spalili gonto
we pokrycie jednej z baszt, która 
straszy obecnie kikutami okopconej 
więźby dachowej. Inną z baszt ze
szpecono przez zainstalowanie w 
niej stacji transformatorowej. W dwu 
innych zabito deskami i pokryto za
siekami z drutu kolczastego kryte 
daszkiem gontowym schody wiodą
ce na górną kondygnację.
Ten stan rzeczy odstrasza dość sku
tecznie od zwiedzania zespołu po- 
klasztornego, zwłaszcza że dostępu 
do niego bronią liczne zastępy dziaf- 
kowiczów, którzy ze swoich poletek 
utworzyli „linię obronną" wokół mu
rów i zwiedzających traktują jak po
tencjalnych złodziei.
Tu nasuwa mi się pytanie: czy tak 
powinna wyglądać opieka nad zaby
tkami? A może należałoby zmienić 
użytkownika tego obiektu? Przed kil
ku laty Wojewódzkie Archiwum Pań
stwowe w Przemyślu wysunęło pro
jekt utworzenia w klasztorze centrum 
kulturalno-naukowego województwa 
przemyskiego. Szkoda, że nic nie 
wskazuje na możliwość jego realiza- 
ci' Józef Kus
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Notatki społecznego opiekuna
Oto dwa teksty prezentujące działalność społecznego o- 
plekuna zabytków w terenie. Pierwszy dotyczy znalezienia 
pręglerza-kolumny, drugi - polskiego napisu na epitafium. 
Każdemu z tych odkryć towarzyszy pewna otoczka sensa
cji i na tym można by całą sprawę zakończyć. Społeczny 
opiekun zabytków poszedł jednak znacznie dalej, starając 
się przedstawić swoje dociekania na temat dziejów i ta

jemnic związanych z odkryciami. Taka postawa działacza 
terenowego jest godna najwyższej pochwały.
Autorem obu tekstów jest Ryszard Król - społeczny opie
kun zabytków w miasteczku Szczytna w województwie 
wałbrzyskim. Zachęcamy wszystkich opiekunów zabyt
ków do prezentowania na łamach „Spotkań” różnych wy
darzeń ze swojej działalności)

Pręgierz czy kolumna?

Społecznym opiekunem zabytków 
zostałem w 1962 r., w ówczesnym 
powiecie kłodzkim. Dowiedziałem 
się wówczas, że podobno w Szczyt
nej, gdzie mieszkałem, pracowałem i 
działałem, stal kiedyś na skwerku 
obok kościoła pręgierz. Wieść ustna 
i niektóre źródła pisane głosiły, że 
pręgierz ten został zabrany ze skwer
ku i zamieniony przez jakiegoś 
miejscowego chłopa na podporę 
stropu w oborze. Nikt jednak nie po
trafił wskazać owej obory, a wielu u- 
ważato to za rzecz niemożliwą. Zain
teresowałem się bliżej sprawą. Przy 
pomocy swoich uczniów (byłem nau
czycielem), a potem również z udzia
łem harcerzy, rozpoczęliśmy poszu
kiwania. Nie dały one jednak rezulta

tu, choć odwiedziłem wiele stodół i 
obór w mieście, w tym wszystkie o- 
bory dawnego majątku ziemskiego. 
Poszukiwania trwały kilkanaście lat, 
były jednak bezskuteczne. Dopiero, 
kiedy w 1984 r. red. Grażyna Pieczu- 
ro z telewizji wrocławskiej zaprosiła 
do programu „Dopisać losy" znane
go wrocławskiego przewodnika 
PTTK i fotografa Józefa Milkę (zob. 
również Wrocławski pręgierz, „Spo
tkania z Zabytkami", nr 1,1986), który 
po raz pierwszy publicznie przedsta
wił posiadane archiwalne zdjęcie 
szczytniańskiego pręgierza i pokrót
ce omówił jego dzieje - sprawa na
brała nowego tempa. Teraz już wie
działem, jak wygląda to, czego szu
kam.

Długi czas znów nic i nagle - jest!!! Z 
bijącym sercem i w wielkim podnie
ceniu udałem się we wtorek 11 
czerwca 1985 r. o godz, 16.30 do 
gospodarstwa Józefa Zilberta przy
ul. Wolności w Szczytnej, gdzie we
dług najnowszych informacji miał się 
znajdować pręgierz.

I oto uznany za bezpowrotnie zagi
niony, stał sobie spokojnie od wielu 
lat w oborze kamienny słup - kolum
na, mogąca być niegdyś rzeczywiś
cie pręgierzem. Podtrzymywała ona 
strop starej, zabytkowej obory. 
Wspólnie z właścicielem obory od
czyściliśmy kolumnę i okazało się, że 
odkryłem chyba rzecz nie znaną i 
wręcz sensacyjną. Kolumna ta bo
wiem na pewno nie była pokazywa
nym w TV i poszukiwanym przeze 
mnie pręgierzem. Rozpoczęło się 
dalsze poszukiwanie źródeł i świad
ków. Usłyszałem wówczas taką his
toryjkę:

Kiedy w 1946 r. osadnik wojskowy 
Józef Zilbert przejmował od b. właś
ciciela - Niemca gospodarstwo wraz 
z oborą, tenże Niemiec przed wyjaz
dem z Polski powiedział mu o stoją
cej w oborze kolumnie. Znalazł ją

1. Pręgierz na skwerku w Szczytnej 
w latach trzydziestych
2. Odnaleziona w oborze kolumna - 
a może jednak pręgierz?
(reprod.: J. Milka, zdjęcie: A. Milka) 

jego ojciec w zaroślach, zabrał i przy 
remoncie obory wmurował jako filar 
podtrzymujący walący się wówczas 
strop. Jednocześnie nakazał synowi, 
by nie ruszał kolumny przy następ
nych remontach, gdyż jest to cenny 
zabytek przeszłości. W latach trzy
dziestych ówcześni miłośnicy zabyt
ków zwrócili się do syna o zezwole
nie na wyjęcie kolumny z obory i 
wyeksponowanie jej jako pręgierza 
na skwerku przed kościołem. Nie 
wyraził on jednak na to zgody. Być 
może wtedy właśnie wykonano repli
kę tej kolumny i jako pręgierz wysta
wiono na skwerku przed kościołem. 
Replika pręgierza przetrwała w 
Szczytnej do 1951 lub 1952 r., kiedy 
to zniknęła ze skwerku i do tej pory 
nie można jej odnaleźć.

Wróćmy jednak do odkrycia w obo
rze. Służba konserwatorska w Wał
brzychu po zapoznaniu się z odkry
ciem ustaliła, że odnaleziony obiekt 
jest kolumną kamienną, datować ją 
można na początek XVI w. i że nie 
jest w obecnej postaci monolitem, 
mogła zatem kiedyś być wyższa i 
służyć jako pręgierz. Być może więc 
po wielu latach poszukiwań odkry
łem jednak oryginał pręgierza!

Aby być całkowicie pewnym, że ko- 
lumna-pręgierz znana ze zdjęcia 
skwerku przy kościele nie jest tą, 
która stoi w oborze, rozpocząłem 
dalsze poszukiwania świadków. W 
pobliskiej Polanicy Zdroju odnalaz
łem p. J. D., który w latach czterdzie
stych, jako 16-letni chłopak przyje
chał do Szczytnej na przymusowe 
roboty i pracował u tego samego 
Niemca, którego opowieść przyto

czyliśmy. J. D. autorytatywnie po
twierdził, że w oborze,"w której bywał 
przecież kilka razy dziennie przez 
wiele lat, cały czas stała owa kolum
na podtrzymująca strop. Natomiast 
na skwerku przed kościołem stał 
pręgierz podobny do kolumny w o- 
borze. Ta kolumna miała być jakąś 
„pamiątką” i gospodarz nie pozwalał 
jej niszczyć. Co to była za „pamiąt
ka”, tego niestety mój rozmówca już 
nie pamięta.

Co więc będzie dalej z moim znalezi
skiem? Towarzystwo Miłośników 
Szczytnej, którego jestem założycie
lem i członkiem Zarządu, zaintereso
wało się sprawą i zaproponowało, 
aby tym razem wyjąć kolumnę z obo
ry i postawić na skwerku. Wyjęcie 
kolumny z obiektu zabytkowego wy
maga zgody Wojewódzkiego Konse
rwatora Zabytków i taką wstępną 
zgodę już mamy, ale sprawa oparta 
się o sądowe sprawy spadkowe o- 
bory i tutaj natrafiamy na trudności. 
Boimy się, że piękna idea ekspozycji 
kolumny przez sprawy spadkowe 
może spalić na panewce.

Zwracam się do wszystkich Czytelni
ków „Spotkań z Zabytkami” z nastę
pującymi pytaniami. Może ktoś po
siada materiały tub wie o takich, któ
re bliżej naświetliłyby sprawę pręgie
rza w Szczytnej? Może ktoś wie coś 
na temat odnalezionego zabytku - 
może to nie jest pręgierz, lecz kolum
na, np. z bardzo wczesnego kościoła 
w Szczytnej? Musiałby to być wów
czas kościół romański - wiemy prze
cież, że już w 1581 r. w Szczytnej stał 
kościół (obecny jest barokowy z lat 
1721-1726).

Polskie epitafium

W murze przykościelnego cmentarza 
w Szczytnej, 8 m od wejścia główne
go na cmentarz, znajduje się piono
wo wmurowana tablica nagrobna. 
Przez wiele lat obrośnięta była blu
szczem i przez to prawie niewidocz
na dla niewyprawnego oka stała tam 
zupełnie zapomniana. Ludzie prze

chodzili obok niej obojętnie i nikt 
prawie nie zwracał uwagi na wyryty 
na niej napis.

Kiedy w latach siedemdziesiątych 
jako społeczny opiekun nad zaby
tkami podjąłem w Szczytnej na sze
roką skalę opiekę nad dobrami kul-
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Pan Ryszard Król odczytuje polski 
tekst na epitafium

tury, przypadkowo doczytałem się w 
jednym z opracowań, że w mieście 
znajduje się zapomniane, lecz cenne 
polonikum. Odszukałem tę tablicę i z 
zadowoleniem stwierdziłem, że jest 
na niej wyryty, czytelny jeszcze pol
ski tekst: „Pamięci Antoniny ze Zbi- 
jowskich Gołembiowskiej zmartei w 
Puckers (Szczytnej - R. K.), jadącej w 
wieku życia lat 27 dnia 4-go sierpnia 
1822r, której zwłoki na tem cmenta
rzu na wieczny spoczynek złożone 
zostały. Pomnik ten, w imieniu rodzi
ny złożonej z dwóch córek, ich mę
żów, sześciorga wnucząt, położyła 
jedna z córek, pierwszy raz zwiedza
jąc grób matki w miesiącu sierpniu 
1850 r. Niemowlęciem odumarłaś 
nas matko. Ale uproś u Boga (...) nad 
sieroty. Wstawiaj się i za nas (...) do 
Wszechmocnego za nami (...) córką, 
jej dziećmi i mężem. H. F."

Dolna część napisu jest trochę nie-, 
kompletna i zatarta, stąd takie niedo
mówienia w końcowej treści epita
fium.

W murze, w którym stoi tablica, znaj
dowała się wielka dziura i dlatego 
pierwsze moje poczynania polegały 
na doprowadzeniu do jej załatania. 
Zaintrygowany treścią napisu, rozpo
cząłem również poszukiwania źródeł 
powstania tej pamiątki. W „Roczniku 
Kłodzkim" („Die Grafschaft Glatz") z 
1930 r. znalazła się opowieść, którą 
w wolnym tłumaczeniu z języka nie
mieckiego przedstawiam poniżej.

W ciepłych dniach lipca 1822 r„ sta
romodną karocą, którą ciągnęły zmę
czone konie, jechały od strony 
Kłodzka dwie niewiasty. Droga, która 
dziś nosi nazwę ulicy Borowina, a 
kiedyś nazywała się Lipnik, znajdo
wała się wówczas w budowie. Konie 
ciągnące karocę byty bardzo stru
dzone długą jazdą. Starsza z pasaże
rek karocy wciąż mówiła słowa otu
chy do młodszej, ta zaś z utęsknie
niem czekała na koniec podróży. 
Gdy karoca dojechała do pierwszych 
zabudowań przydrożnych, postano
wiono odpocząć i zatrzymać się na 
nocleg. Podróżnym wskazano dom 

naczelnika gminy o nazwisku Ja- 
szko. Przed domem obie panie wy
siadły z karocy, przy czym młodszą 
musiano już wynieść, bowiem tak 
była utrudzona podróżą i, jak się 
później okazało, bardzo chora. Pa
niami troskliwie zajęła się gospodyni 
naczelnika. Dowiedziano się, że mło
da dama jest polską hrabianką, która 
w nadziei na odzyskanie zdrowia je- 
dzie ze swoją powiernicą do znane
go już wówczas kurortu Duszniki 
Zdrój (Bad Reinerz) Podróż była bar
dzo uciążliwa, szczególnie na odcin
ku od Kłodzka do Szczytnej, gdzie 
będąca w budowie droga pełna była 
dziur i wybojów.

W tym momencie zaczyna się naj
bardziej smutna część opowieści. 
Trwająca wiele dni podróż, na krótko 
przed osiągnięciem celu (zaledwie 4 
km dzieli Szczytnę od Dusznik) mu- 
siała zostać przerwana - i to na za
wsze. W dniu 4 sierpnia 1822 r. młod
sza pasażerka karocy - Antonina ze 
Zbijowskich Gołembiowska zmarła w 
domu naczelnika w Szczytnej. Do
stępne mi źródła podają że powia
domienie rodziny o tym smutnym 
fakcie było w owych czasach bardzo 
utrudnione. Utrudnione było również 
przewiezienie ciała zmarłej do grobu 
rodzinnego. Odbył się więc cichy i 
skromny pogrzeb na przykościelnym 
cmentarzu w Szczytnej, a konie z ka
rocą i starszą damą wróciły do domu 
bez swej pani. W 28 lat później jedna 
z córek odwiedziła grób matki i wy
stawiła to piękne epitafium.

Warunki polityczne panujące w ów
czesnej Polsce byty bardzo złożone. 
Szczególnie trudno było zachować 
polskość na tych właśnie ziemiach. 
Wiemy np., jak wielkie trudności miał 
u schyłku XIX w. warszawski przemy
słowiec Wiktor Magnus, kiedy chciał 
umieścić na ufundowanym przez sie
bie w 1897 r. pomniku Chopina w 
Dusznikach polski tekst sławiący 
kompozytora. Skąd więc w Szczytnej 
pochodzący z 1850 r. tekst w języku 
polskim? Widać mieszkali tu w 
owym czasie Polacy i ludzie życzliwi 
Polsce.

Zachowane epitafium jest dla nas 
cenną pamiątką przeszłości tych 
ziem. Warto takie tablice chronić, 
warto o nich wiedzieć i pokazywać 
innym. Niestety, poza krótkim opi
sem ostatniej drogi nic więcej nie u- 
dato mi się znaleźć o polskiej hra
biance. Nie wiem, co to za ród, skąd 
pochodziła owa młoda dama, co 
działo się przez te 28 lat od chwili 
pochówku do przybycia tu jej córki. 
Może ktoś potrafi „dopisać losy" tej 
tablicy?

Po jej wstępnym zabezpieczeniu 
podjąłem starania o konserwację, 
którą na zlecenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Wałbrzy
chu wykonają Pracownie Sztuk Pla
stycznych.

Ryszard Król

Akcja cmentarze

Cmentarzyk pod zamkiem
W Niedzicy nad Dunajcem, nie 
opodal zamku znajduje się mały, 
romantycznie położony cmenta
rzyk. Pod lśniącą w słońcu, wa
pienną skałą na zboczu wzgórza 
bielą się trzy groby Salamonów 
- członków węgierskiego rodu, 
w którego rękach pozostawał 
przez jakiś czas niedzicki za
mek.
Kiedyś zapewne zamierzano 
cmentarzyk ogrodzić i śladem 
tej akcji są dwa filary i żelazna 
brama między nimi. Nie potrze
ba jednak otwierać bramy, aby 
wejść na teren cmentarzyka, bo 
poza nią nie ma już żadnego o- 
grodzenia. W lecie ma tu swo
bodny dostęp nie tylko zagubio
ny turysta, ale także łaknące 
świeżej trawy krowy i owce oko
licznych gospodarzy. Sam teren 
cmentarza zarośnięty jest krze
wami, wysoką trawą, groby za
niedbane.
Opuszczony cmentarzyk uległ 
zapomnieniu, jak większość ta
kich miejsc w Polsce. Nie było
by w tym nic dziwnego, gdyby

nie fakt, że w pobliżu wypoczy
wa corocznie kilkudziesięciu 
historyków sztuki przyjeżdżają
cych do swego Domu Pracy 
Twórczej, który mieści się właś
nie w dawnym zamku Salamo
nów. I trochę wstyd, że wśród 
tych ludzi, których wielu profes
jonalnie związanych jest z akcją 
ratowania cmentarzy, jak też ze 
strony kierownictwa zamku i 
mieszczącego się w nim mu
zeum nie znalazł się ktoś, kto 
wyszedłby z inicjatywą uporząd
kowania i zaopiekowania^ się 
niedzickim cmentarzykiem.
Czy nie można wykorzystać za
pału i energii młodzieży, która tu 
licznie zjeżdża na każde waka
cje i ferie, i często się nudzi. Tro
chę żerdzi i sztachetek na płot, 
łopaty i grabie znajdą się na 
zamku na pewno. Kilka kwiatów 
czy paproci na groby można 
przynieść choćby z lasu.
Czekamy na reakcję historyków 
sztuki i pracowników muzeum 
na zamku w Niedzicy.

Ewa Pustoła-Kozłowska

1.2. Fragmenty 
niedzickiego 
cmentarza 
(zdjęcia: E. Koz

łowska)
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Akcja cmentarze

Dęblin - 
cmentarz 
uratowany
Ten cmentarz znajduje się ok. 2 km 
od Dęblina, na terenie zwanym Bal- 
lonia. Ta dziwna nazwa pochodzi z 
okresu pierwszej wojny światowej, 
kiedy znajdowało się tu lotnisko au
striackich balonów obserwacyjnych. 
Zresztą w Dęblinie, jak rzadko gdzie, 
sporo jest miejsc związanych - po
cząwszy od XIX w-z różnymi wo
jennymi wydarzeniami
O niszczejącym cmentarzu polskich 
żołnierzy poległych w latach 1919- 
-1920 redakcja otrzymała informację 
w połowie ubiegłego roku. Tymcza
sem już w październiku cmentarz 
znajdował się w trakcie porządkowa
nia Była to inicjatywa Towarzystwa 
Przyjaciół Dęblina, szczególnie jego 
sekretarza - Józefa Lucińskiego 
„Prace te - mówi Józef Luciński - 
wykonuje młodzież z jedynego w 
kraju Liceum Lotniczego w Dęblinie. 
Jeszcze do niedawna żołnierskie 
mogiły porastały krzaki, wiele krzyży 
było połamanych, a płot otaczający 
cmentarz - rozwalony" Pan Luciński 
oprowadza nas po cmentarzu. Więk
szość mogił opatrzona jest tabliczka
mi z napisem .żołnierz nieznany", i 
datami „1920” oraz „1921”. Mogiły

12. Tak jeszcze 
do niedawna 
wyglądał dę
bliński cmenta
rzyk
3.4. Pomnik (3) i 
jego fragment z 
wmurowaną łu
ską pocisku (4)
5.6. Cmentarz 
po uporządko
waniu przez 
uczniów Liceum 
Lotniczego

pochodzą z walk nad Wieprzem. Na 
środku cmentarza - kamienny obe
lisk, zwieńczony niegdyś krzyżem. 
„Pod tym pomnikiem złożone są fra
gmenty uzbrojenia zebrane z terenu 
walk. Zresztą także w pomnik wmon
towane są łuski pocisków z działa"- 
wskazuje p. Luciński.
Towarzystwo Przyjaciół Dęblina ma 
zamiar w roku bieżącym przystąpić 
do szczegółowej inwentaryzacji, a 
następnie do naprawy bardziej 
zniszczonych żołnierskich grobów. 
Zresztą, jak mówi p. Luciński, nawet 
gdy cmentarz był w zupełnym za
pomnieniu, zawsze 1 listopada poja
wiały się tu kwiaty i znicze.
Nie pierwszy to przykład, że mło
dzież opiekuje się grobami. W Dębli
nie są to uczniowie Liceum Lotnicze
go, gdzie indziej uczniowie innych 
szkół. Ten sposób ratowania zapom
nianych cmentarzy należałoby roz
propagować specjalnym apelem do 
wszystkich szkół w naszym kraju. 

Akcja taka - prowadzona przez 
miejscowych działaczy - mogłaby 
przynieść ocalenie wielu setkom 
cmentarzy, a młodzieży dać dobrą 
szkołę wychowania historycznego i 
obywatelskiego.
Przypominamy: w 1980 r. podję
ta została przez redakcję „Spo
tkań z Zabytkami" AKCJA 
CMENTARZE. Dotychczas na 
łamach „Spotkań” przedstawili
śmy 35 cmentarzy różnych wy
znań, z różnych rejonów kraju i 
w różnym stopniu zachowanych. 
Dzięki AKCJI CMENTARZE na 
podstawie informacji nadsyła
nych przez Czytelników mogli
śmy w 12 wypadkach skutecz
nie interweniować u odpowied
nich władz terenowych lub in
stytucji odpowiedzialnych za 
konserwację zabytkowych na
grobków. W 5 wypadkach nasze 
interwencje nie przyniosły żad
nej reakcji. AKCJA CMENTA

RZE przez 5 lat swojego istnie
nia okazała się bardzo potrzeb
na przede wszystkim dlatego, że 
przyniosła wiele informacji na 
temat mało znanych cmentarzy i 
nagrobków wraz z ich fotogra
ficzną dokumentacją. Jest to 
materiał po prostu bezcenny! 
„Był cmentarz. Nie ma cmenta
rza.
Tu przyspieszono zmartwych
wstanie ciał".
Tak rozpoczął swój wiersz na te
mat jednego ze zdewastowa
nych cmentarzy Tadeusz Sieraj, 
doskonale ujmując tak często o- 
pisywany przez Czytelników 
proces niszczenia. Aby nigdzie 
nie „przyspieszano zmart
wychwstania ciał", aby nasz 
krajobraz kulturowy nie był stale 
pozbawiany jednego ze swoich 
podstawowych elementów - 
AKCJA CMENTARZE TRWA 
NADAL.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 80 zł, półrocznie 240 zł, rocznie 480 zł
Warunki:
1.. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozo
stałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa- 
-Książka-Ruch", zamawiają prenumeratę w tych oddziałach;
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich opłacają pre
numeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;
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 „Pra
sa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych 
nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejsco
wego Oddziału RSW „Prasa-Książka-Ruch";
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ
ka-Ruch". Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 
Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Pre
numerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od pre
numeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla 
zleceniodawców instytucji i zakładów pracy;
Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za granicę:
- do dnia 10 listopada na I półrocze roku następnego oraz na cały rok następ
ny
- do dnia 1 -go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego.
UWAGA: ARCHIWALNE EGZEMPLARZE „SPOTKAŃ Z ZABYTKAMI" MO
ŻNA NABYWAĆ W REDAKCJI W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, PIĄTKI w godz. 
8.00-14.00, PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM (tel. 26-93- 
57).
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Ilustrowany

KATZBALGER KONCERZ RAPIER SCHIAVONA

słownik

MIECZ
.DWURĘCZNY

Michał Gradowski 
Zdzisław Żygulski jun. uzbrojenia zabytkowego

TYPY BRONI SIECZNEJ

PAŁASZ
WALOŃSKI

PAEASZ PAŁASZ
XIX w

SZPADA



2.3.4. W Sali Mauretańskiej znajduje się zbiory wyrobów artystycznych z 
XVIII-XIX w.(m.ln. porcelanowych

1. Zamek w Kórniku reprezentuje styl gotyku romantycznego z XIX w. 
(przebudowa Dzlałyńskich według zmienionego projektu K. F. Schinkla; 
prace konserwatorskie w latach 1952-1960)

5. Stolik inkrustowany z XVIII w. i zegar w oprawie z saskiej porcelany

6. W tzw. Czarnej Sali (nazwa od koloru posadzki) wystawione jest uzbro
jenie

(zdjęcia: 1 - E. Falkowski, 2-6 - W. Pawelec)

krajowa
ift iffił] agencja 
IIMIIIyJ wydawnicza Cena zł. 80.-


