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NA OKŁADCE: W latach 1897- 
1917 działała jedyna w Warszawie 
spółka architektoniczna Henryka 
Stifelmana (1870-1938) i Stanisła
wa Weissa (1871-1917). Architekci 
ci głównie projektowali kamieni
ce; w elewacjach swoich kamienic 
łączyli elementy dekoracji sece
syjnej z wzorami stosowanymi 
wcześniej. Jednym z przykładów 
działalności spółki jest kamienica 
przy ul. Okrzei 24 na Pradze. Na 
zdjęciu ukazujemy fragment fasa
dy tej kamienicy, a w lewym gór
nym rogu widok Pragi ze sztychu 
wykonanego w 1656 r. przez E.J. 
Dahlberga, szwedzkiego generała 
i inżyniera, autora szkiców bitew i 
fortyfikacji z okresu wojny polsko- 
-szwedzkiej w latach 1655-1660.

(fot. J. Wilde)

SPOTKANIA
Z ZABYTKAMI
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Od redakcji
Gdy w 1983 r. ukazał się czwarty numer 
„Spotkań z Zabytkami” poświęcony 
sprawom warszawskich zabytków, o- 
trzymaliśmy listy z pytaniami, dlacze
go tak mało było w tym numerze o Pra
dze. Przecież właśnie warszawska Pra
ga zachowała do dziś wiele z dawnego 
klimatu, tradycji i oczywiście wiele za
bytkowych budynków nie zamienio
nych w gruzy w czasie ostatniej wojny. 
Jeśli „zabytkowość” Warszawy lewo
brzeżnej skupiona jest w obrębie drob
nych enklaw - tłumaczyli Czytelnicy - 
na Pradze są to już całe kwartały daw
nej zabudowy i to zabudowy niszczeją
cej w zastraszającym tempie. Słyszeli
śmy także propozycję, aby dzielnica ta 
- z racji bardzo nabrzmiałych proble
mów związanych z dawną zabudową - 
otrzymała własnego konserwatora za
bytków wraz z odpowiednim biurem do 
prowadzenia dokumentacji obiektów 
zabytkowych. Popieramy ten projekt, 
bowiem wędrując po Pradze byliśmy 
przerażeni stanem niegdyś wspania
łych kamienic z XIX-XX w.; dowie
dzieliśmy się także, że nie jest wykony
wana ich ewidencja, nie wspominając 
już o kompleksowej rewaloryzacji. Po

mijając Pragę w „warszawskim” nu
merze „Spotkań”, zrobiliśmy to z całą 
świadomością, że do tej dzielnicy War
szawy prędzej czy później wrócimy i że 
zajmiemy się nią co najmniej w takim 
samym wymiarze, jak Warszawą lewo
brzeżną.
Oprócz artykułów o Pradze polecamy 
w tym numerze rozmowę z dyrektorem 
Wydziału Kultury i Sztuki z Konina 
(Na rubieżach...), który, podobnie jak 
jego koledzy w innych województwach, 
boryka się z kłopotami finansowymi w 
ochronie zabytków.
Wszystkim Czytelnikom, instytucjom i 
organizacjom serdecznie dziękujemy 
za gratulacje i życzenia z okazji 10 
roku ukazywania się naszego pisma i 
wydania kolejnego numeru 25!
W następnym numerze m.in. o sensa
cyjnej wędrówce zaginionego z katedry 
wrocławskiej obrazu Cranacha „Ma
donna pod jodłami”, 150-letnim Cie
chocinku, hitlerowskim Czarnym 
Szańcu na Mazurach, Tatarach i ich 
cmentarzach oraz stałe cykle: „Zabytki 
na co dzień”, „Polskie herby na zaby
tkach” i „Kupić, nie kupić...”



ar
k I

 st
r. 

le
w

a

Praga 
najdawniejsza

Ww W iadomo na ogół, 
że powstałe w 1643 r. wierszowane dziełko Gości
niec abo krótkie opisanie Warszawy jest pier
wszym po naszej stolicy przewodnikiem o wartoś
ci sprawdzonej naukowo i że jego autor, Adam 
Jarzębski, był muzykiem królewskim oraz bu
downiczym Zamku Ujazdowskiego. Nie każdy 
jednak wie, dlaczego opisanie Warszawy rozpo
czyna on od Pragi, która formalnie stała się prze
cież częścią tego miasta dopiero 150 lat później. 
Wyjaśniając tę sprawę należy zwrócić uwagę na 
osobę Adama Kazanowskiego, któremu Jarzębski 
dedykował swoją książeczkę. Kazanowski był to
warzyszem lat młodzieńczych króla Władysława 
IV. Obdarowywany przez niego urzędami i kró- 
lewszczyznami, doszedł wówczas do stanowiska 
marszałka wielkiego koronnego i był jednym z 
najbogatszych ludzi w Polsce, żądnym rozgłosu i 
sławy. Wiele świadczy o tym, że Kazanowski był 
protektorem Gościńca i finansował jego wydanie. 
Autor poświęcił mu bowiem na wstępie nie tylko 
dedykację, ale również umieścił jego herb i herbo
wą inwokację. Poza tym opisując „Warszawę z 
kościołami, pałacami, z dworami, z ogrodami, z 
okolicznościami”, ponad 1/6 objętości tekstu po
święcił wzniesionemu na skarpie wiślanej pałaco
wi Kazanowskiego, budowli, o której zresztą głoś
no było w ówczesnej Polsce. Wyeksponowanie 
Pragi na czołowe miejsce w przewodniku łączy 
się również z osobą Kazanowskiego - tam bo
wiem marszałek wielki koronny lokował wówczas 
swoje kapitały.
Należy pamiętać, że okres panowania Wazów był 
bardzo korzystny dla Polski potężnej, zasobnej, 
rozciągającej się od morza do morza. Podstawą 
dobrobytu był wywóz zboża. Ziemie koronne łą
czyła doskonała sieć rzeczna umożliwiająca 
transport, dla którego najważniejszy był spław 
wiślany do portu gdańskiego. Czytelnik Gościńca 
znajdzie w nim niejedną wzmiankę o ważności tej 
rzeki dla ówczesnego handlu i o budowie spichrzy 
po warszawskiej i przeciwległej jej stronie. Z tek
stu wynika niedwuznacznie, że przyszłość War
szawy w sensie handlowym i przemysłowym wi
dziano wtedy na prawym, praskim brzegu rzeki. Z 
chwilą ulokowania się króla z dworem i urzędami 
w stolicy Mazowsza, nasilił się wykup gruntów 
przez magnaterię i szlachtę nie tylko po stronie 
warszawskiej. Na terenach prawobrzeżnych Ka
zanowski dysponował około 150 hektarami - po
siadał wieś Zastów, Żerzeń, część Golędzinowa i 
część Pragi.

Praga, obok Kamionu i Golędzinowa, była jedną z 
trzech osad położonych naprzeciw Warszawy, któ
rych urbanizacja rozpoczęła się pod koniec XVI 
w. Na jej szybki rozwój wpłynęło wzniesienie mo
stu na Wiśle (1573). Lepszy od lewobrzeżnego do
stęp do rzeki zadecydował o powstawaniu tam 
przystani dla statków towarowych, a co za tym 
idzie składów, magazynów i spichrzy. Przybywało 
też osadników. Zniszczenie mostu (1603) nie zaha
mowało tego rozwoju. Od 1583 r. Praga była włas
nością biskupów kamienieckich. Nie w całości 
jednak, gdyż tereny biskupie przedzielały pasy 
własności prywatnej i te właśnie skupował Kaza
nowski; stanowiły one około połowy praskiej osa
dy i - choć nie scalone - funkcjonowały jako nie
zależna od biskupiej jurydyka, zwana Pragą Mag
nacką (wyłączoną zresztą także spod prawodaws
twa miejskiego, które Praga uzyskała w 1648 r.). 
Za opisem Pragi następuje w Gościńcu rozdział 
poświęcony Skaryszewowi. Jego historia zaczęła 
się w ostatnim dziesięcioleciu XVI w. Wówczas to 
biskup Stanisław Skaryszewski na nadwiślań
skich terenach wsi Kamion, wielowiekowej włas
ności biskupów płockich, zaplanował na „suro
wym korzeniu” sąsiadujące z Pragą miasteczko, 
w którym osadził mieszkańców na prawach czyn
szowych. Nazwał je od swego nazwiska. Jak wyni
ka z dokumentu wizytacyjnego, w 1647 r. posiada
ło ono dwa rynki, jedenaście ulic (m.in. ul. Ząbko- 
wską), dziesięć spichlerzy i kilka dworków szla
checkich.
Jest sprawą niezwykłego zbiegu okoliczności, że 
zarówno opisana przez Jarzębskiego Praga, jak i 
Skaryszew zyskały współczesną ilustrację. Jest 
nią portret Adama Kazanowskiego sztychowany 
przez Wilhelma Hondiusa, holenderskiego rytow
nika osiadłego w Gdańsku, nadwornego artysty 
Władysława IV, wykonany w 3 lata po wydaniu 
Gościńca. Marszałek nadworny sportretowany 
został w półpostaci na tle Wisły i jej prawego brze
gu z Pragą z jednej i Skaryszewem z drugiej stro
ny.
Praga czasów Jarzębskiego jawi nam się jako lud
na, gwarna osada, w której prym wiedzie handel 
zbożem, drewnem i wszelkimi towarami („kupie 
wszelkie”). Ma rozległe ulice, przy nich urzędy, 
karczmy, słodownie, browary, składy towarowe. 
Specjalna pochwała przypadła zbudowanej „zna
mienito” żupie solnej i domowi żupnika oraz ce
gielni - obiektom postawionym przez Kazano
wskiego. Trudno zidentyfikować te budowle na 
sztychu Hondiusa, natomiast wyeksponowana
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jest na nim bryła kościoła, który zyskał własny 
akapit u Jarzębskiego zatytułowany: Kościół Ber
nardynów na Pradze. Wzniesiony sumptem króla 
i magnatów „zacny kościół murowany wieżami 
wyprzodkowany”włącza się swoimi cechami, któ
re odczytać można z Hondiusowego sztychu, w 
poczet kościołów rozpowszechnionych na Mazo
wszu w okresie renesansu. Szczyt wtopiony mię
dzy dwie okrągłe wieże o charakterze okrągłych 
baszt, bryła opięta szkarpąmi. Praski kościół ber
nardynów przetrwał do 1811 r., kiedy za czasów 
napoleońskich zburzono go wraz z klasztorem w 
związku z budową fortyfikacji. Wobec sprzeciwu 
ludności praskiej nie ruszono wówczas sytuowa
nej przy jego południowej stronie Kaplicy Lore
tańskiej, widocznej również na sztychu, której Ja- 
rzębski poświęcił osobny rozdział. Jest to jedyny 
zachowany obiekt Pragi przez niego opisany, a 
zarazem najstarszy zabytek architektury Warsza
wy prawobrzeżnej. Mieści się przy ul. Ratuszowej, 
której nazwa sygnalizuje istniejący niegdyś w po
bliżu rynek praski z ratuszem. Warto poświęcić 
kilka zdań Kaplicy Loretańskiej, tym bardziej że 
reprezentuje ona cechy architektury charaktery
styczne dla panowania Zygmunta III, Władysława 
IV i Jana Kazimierza. Cechy te zostały wyodręb
nione przez niektórych badaczy jako „styl Wa
zów”.
Nazwa Kaplicy Loretańskiej wywodzi się od Lo
reto - małej miejscowości włoskiej, gdzie w 1601 r. 
zakończono długotrwałą budowę kościoła, który w 
swoim wnętrzu zamknął mały domek; według le
gendy miał on być mieszkaniem Matki Boskiej, 
przeniesionym tu przez anioły z Nazaretu, dla o- 
calenia go przed Turkami. Loreto stało się osła
wionym celem pielgrzymek; peregrynowali doń 
kolejno wszyscy trzej królowie wazowscy, pere
grynował zapewne i nasz Jarzębski, skoro opisał 
ów domek, który stał się wzorem dla wzniesione
go na Pradze, podobnie jak dla wielu innych obie
któw tego typu powstających w ówczesnej Euro
pie.
Budowę Kaplicy Loretańskiej, wkrótce sławnej w 
Polsce, a dla Pragi tak znaczącej, że umieszczono 
ją w herbie miasteczka, rozpoczęto w 1640 r. z ini
cjatywy bernardyna, Wincentego Morawskiego, 
ówczesnego kustosza prowincji, który pierwo
wzór w Loreto osobiście dokładnie pomierzył. Fi
nansowo wspierał akcję król z rodziną, magnaci, 
szlachta, duchowieństwo i mieszczanie. Pier
wszym w Europie domkiem Loretańskim wznie
sionym jako budowla samoistna był domek w 
Pradze czeskiej, usytuowany w centrum dziedziń
ca otoczonego krużgankami z basztami-kaplicami 
w narożach. Koncepcja założenia wzniesionego 
na Pradze warszawskiej przypisywanego Kon
stantemu Tencalli, twórcy Kolumny Zygmunta, 
jest zbliżona do czeskiej, z tym jednak, że nasza 
stanowi bryłę zwartą, bowiem przestrzeń między 
domkiem a krużgankami została nakryta dachem 
i taki jej obraz prezentuje na zachowanym w Le
żajsku portrecie Wincenty Morawski, tak też po
kazana jest na sztychu przedstawiającym wręczę-

1. Portret kanclerza Adama Kazanowskiego na tle Pragi (z lewej strony) i Ska
ryszewa (z prawej strony), wykonany przez Wilhelma Hondiusa w 1646 r.
2.3 Powiększenie panoramy Pragi (2) i Skaryszewa (3) ze sztychu Hondiusa
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4. Fragment portretu Wincentego 
Morawskiego z widokiem Kaplicy 
Loretańskiej
5. Kaplica Loretańska - najstarszy 
zabytek architektury w Warszawie 
prawobrzeżnej
6. Domek Loretański
7. Gotycka rzeźba Matki Boskiej 
„Kamionkowskiej” z XV w. w Domku 
Loretańskim
(zdjęcia i reprod.: 1 - A. Funkiewicz,
2. 3, 5,7-J. Wilde, 4-W. Wolny, 6- 
Z.'Źukowski)

nie bernardynom kluczy przez Władysława IV, 
taka przetrwała do dziś, niewiele odmieniona 
mimo kilkakrotnych remontów i przeróbek.
W koncepcji budowli zawarto dwa cele: ochronę 
domku, przy jednoczesnym jego wyeksponowa
niu, oraz stworzenie warunków oglądania go i od
prawiania praktyk religijnych przez pielgrzy
mów. Sposób, w jaki architekt zadysponował wnę
trzem, aby sprostać tym celom, czytelny jest w 
bryle. Zarys domku stanowiącego jądro założenia 

wyznacza tralkowa attyka; jest to najwyższa par
tia budowli zwieńczona ażurową sygnaturką z ba
rokowym hełmem. Pulpitowy dach poniżej kryje 
oświetlone oknami obejście otaczające domek. 
Najniższy człon, kryty również pulpitowym da
chem, tworzą krużganki. W narożach fasady - 
„baszteczki”, niewielkie okrągłe kaplice kryte ko
pułowe. Wchodzimy do wnętrza. Sklepione krzy
żowo mroczne krużganki otwierają się półkolisty
mi arkadami do jasnego wnętrza okalającego do-
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mek. Najbogaciej opracowanym architektonicz
nie i dekoracyjnie fragmentem założenia są ze
wnętrzne ściany domku, z cokołem i gzymsem 
wieńczącym, rozczłonkowane kolumnami, z nisz
ami i pięknymi portalami (stanowiącymi repre
zentacyjny przykład wazowskiej architektury); 
wolne przestrzenie wypełniają sceny z życia Ma
rii przedstawione w technice „en grisaille” (wyko
nane stonowanym kolorem szarym). Wnętrze 
domku jest mroczne, oświetlone jedynie owalnym 
otworem w sklepieniu kolebkowym. Na ścianie 
wschodniej znajduje się kuty w piaskowcu komi
nek, stwarzający (jak w Loreto) kameralny na
strój wnętrza. Stojąca dziś rzeźba Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem, zwana „Kamionkowską”, jest cen
nym zabytkiem gotyku, pochodzącym z kościoła 
w Kamionie.
Kaplica Loretańska stała się celem pielgrzymek i 
niezwykle barwnych uroczystości. Studenci szkół 
jezuickich i pijarskich odbywali zimą po zamarz
niętej Wiśle pochody do kaplicy z muzyką i po
chodniami. W momencie, kiedy budowa fortyfika
cji napoleońskich spowodowała zburzenie wszyst
kich świątyń prawobrzeżnej Warszawy, kaplica 
zmieniła swoje specyficzne funkcje sanktuarium 
- stała się kościołem parafialnym i jest nim do 
dziś.
W rozdziale Skaryszew miasteczko i kościół w 
nim Jarzębski obrazuje życie osady położonej w 
dzisiejszych okolicach ul. Targowej, dworca War
szawa Wschodnia i Bazaru Różyckiego; granica 
między Pragą a Skaryszewem przebiegała gdzieś 
w pobliżu dzisiejszego dworca Warszawa Wileń
ska. Przy ul. Farnej (obecnie Okrzei), w odległości 
około 1 km od Kaplicy Loretańskiej mieścił się 
kościół drewniany (1635) -Obecnie nie istnieje. 

Czytamy jedynie o jego wnętrzu „ozdobnym” w 
ołtarze. Na sztychu Hondiusa wyróżnia się góru
jącą nad otoczeniem bryłą. Na przestronnym ryn
ku głównym stał ratusz, w odróżnieniu od warsza
wskiego pozbawiony straży, co zadziwia Jarzęb- 
skiego. Poświęca on ratuszowi mały podrozdzia- 
lik, a nieco większy skaryszewskim spichrzom, 
znów nie bez powodu, bo najokazalszy z nich na
leżał do Kazanowskiego. Obraz skaryszewskiej 
zabudowy jest u Hondiusa bogatszy i bardziej 
zróżnicowany, niż praskiej. Z lewej strony od koś
cioła widoczne są dwie budowle podcieniowe, a z 
prawej „spichrze na stronę w rzędzie”, których, 
jak już wiemy z wizytacji, było tu dziesięć. Wyda- 
je się, że ten wyraźnie wyróżniający się był właś
nie własnością Kazanowskiego.

„...Jest tam jeden zbudowany
Kształtnie i wytynkowany,
Zda się być z murów potężnych, 
Abo z twardych skał i mężnych, 
A on z drzewa: wewnątrz skryto, 
Z wierzchu tynkami okryto;
Świeci się dachówka na niem;
Nie masz tak pięknego za niem,
Godzien pochwały pan jego,
Schowa cokolwiek do niego...”

Położony u przeprawy, w ważnym punkcie strate
gicznym Skaryszew uległ zagładzie, kiedy w 1806 
r. wojska napoleońskie wznosząc fortyfikacje wy
burzyły całą zabudowę miasteczka*.

Maria Lewicka
•Dane historyczne zaczerpnięte z artykułu T. Wyderko, Urba
nizacja i zagospodarowanie prawobrzeżnej Warszawy w okre
sie od XV w. do początku XIX w., (w:) Dzieje Pragi, Warszawa 
1970.

5



Praga 
przemysłowa

JŁo 1877 r. Praga 
przerodziła się z przedmieścia Warszawy w jedną z naj
bardziej uprzemysłowionych dzielnic stolicy. Stało się 
to w momencie połączenia obu części miasta kolejo
wym mostem, co oznaczało łatwy przepływ surowca z 
Zagłębia Dąbrowskiego, niezbędny dla działającego już 
tu przemysłu metalowego. Do 1914 r. powstało na Pra
dze 91 fabryk zatrudniających 8326 robotników. Domi
nowały zakłady branży metalowej, drzewnej, chemicz
nej i spożywczej.
Wielkoprzemysłowy charakter zachowała Praga także 
po odzyskaniu niepodległości. Ulokowało się tu wiele 
dużych i nowoczesnych zakładów zatrudniających set
ki robotników. Obok fabryk prywatnych pojawiły się 
przedsiębiorstwa z całkowitym lub częściowym wkła
dem kapitałów państwowych, zwłaszcza w przemyśle 
zbrojeniowym. Po drugiej wojnie światowej odremon
towane budynki i przywrócone do życia przez robotni
ków maszyny i urządzenia stały się zalążkiem wielu 
olbrzymich fabryk i przedsiębiorstw.
Wśród praskich ulic, pomiędzy nowoczesnymi gmacha
mi zakładów przemysłowych, odnaleźć można jeszcze 
dziś liczne przykłady dawnej zabudowy fabrycznej w 
postaci bądź to pojedynczych obiektów wkomponowa
nych we współczesną zabudowę, bądź też całych zespo
łów fabrycznych, w których odbywa się nadal produk
cja. Najwięcej śladów najstarszych obiektów przemy
słowych istnieje na niewielkim stosunkowo obszarze 
na wschód od ul. Targowej, pomiędzy ulicami Kawę
czyńską i 11 Listopada.
Przy ul. Szwedzkiej zwraca uwagę ogromny kompleks 
budynków z czerwonej cegły, mieszczących obecnie fa
brykę kosmetyków „Pollena”. Zabudowania te w końcu 
XIX w. należały do dwóch dużych fabryk: lamp Braci 
Briinner oraz produktów chemicznych „Praga”. Zespół 
budynków w narożniku ulic Szwedzkiej i Strzeleckiej, 
formujący północną pierzeję ul. Strzeleckiej, należał 
pierwotnie do fabryki lamp, której właścicielem było 
Towarzystwo Akcyjne Fabryki Lamp - Bracia Briin- 
ner, Hugo Schneider i R. Dietmar. Założona w 1899 r. 
fabryka produkowała lampy naftowe, gazowe i elek
tryczne, palniki wszelkich gatunków, kuchenki i piecy
ki naftowe, wyroby aluminiowe i z innych metali. Włas
nością Towarzystwa były nie tylko zabudowania fa
bryczne, ale także domy mieszkalne dla pracowników 
zlokalizowane po przeciwnej stronie ul. Strzeleckiej. 
Znajdowały się tu dwie wielopiętrowe kamienice z ofi
cynami, stanowiące przykład rzadkiego na terenie 
Warszawy budownictwa zakładowego. Do dziś zacho
wała się kamienica narożna (nr 35) i fragment sąsied
niej. Główna brama na teren fabryczny, zwana bramą 
A (dziś zamurowana), mieściła się od strony ul. Strzele
ckiej wraz z małą portiernią. Kompleks zasadniczych 
budynków produkcyjnych na planie odwróconej litery 
„L” zlokalizowany był wzdłuż ulic Strzeleckiej i

Szwedzkiej. Gmachy fabryczne odznaczają się wyjąt
kowo piękną i harmonijną kompozycją elewacji, nie 
pozbawionych skromnego w formie, ceglanego, ale u- 
rozmaiconego detalu architektonicznego, który czerpie 
z form architektury średniowiecznej w uproszczonym 
wydaniu wczesnomodernistycznym. Monumentalne 
rozmiary tych obiektów mają budzić skojarzenia z nie
dostępną architekturą średniowiecznych twierdz.
Podobna kompozycja i dekoracja elewacji fabrycznych 
kamienic mieszkalnych wskazuje, że zaprojektował je 
ten sam architekt. Natomiast usytuowane w drugim 
końcu ul. Szwedzkiej, ceglane obiekty obecnej „Polle
ny” - to pozostałości fabryki chemicznej założonej w 
1899 r. pod nazwą „Praga”. Produkowała ona kwas siar
kowy, cerezynę, wosk dla szewców, wosk do podłóg, far
by, wazelinę techniczną i medyczną oraz pastę do obu
wia „Stella”. Pomiędzy budynkami przy ul. Szwedzkiej 
zachowała się jeszcze (dziś nie używana) brama fa
bryczna zwana bramą B. Obiekty produkcyjne o elewa
cjach z czerwonej, nie tynkowanej cegły stanowią przy
kład bardzo popularnej na początku XX w. architektu
ry przemysłowej, z typowym detalem w postaci cegla
nych gzymsów nadokiennych i wieńczących oraz lizen. 
Większość obiektów fabrycznych uległa przebudowie 
lub została wybudowana około 1923 r„ kiedy fabrykę 
przejął koncern mydlarsko-tłuszczowy Schichta. W 
1929 r. Schicht nabył budynki sąsiedniej fabryki lamp
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1. Budynki obecnej fabryki kosmety
ków „Pollena" przy ul. Szwedzkiej
2. Plan terenu fabryki kosmetyków 
„Pollena": 1 - zabudowania dawnej 
fabryki lamp Braci Briinner (A - bra
ma fabryczna), 2 - budynek fabryki 
chemicznej „Praga" (B - brama fa
bryczna), 3 - obiekty produkcyjne 
rozbudowane i budowane w latach 
dwudziestych XX w
3. Budynek dawnej fabryki lamp 
przy ul. Strzeleckiej
4. Mieszkalny dom fabryczny na 
rogu ulic Szwedzkiej i Strzeleckiej

Braci Briinner i uruchomił w nich produkcję perfume- 
ryjno-kosmetyczną. Zakład Schichta w 1930 r. zatrud
niał 812 pracowników. Po przystąpieniu do spółki w 
1935 r. firmy angielskiej nastąpiła zmiana w nazwie na 
„Przemysł Tłuszczowy Schicht-Lever”. Głównym wyro
bem w tym czasie były mydła toaletowe i do prania, 
kosmetyki i gliceryna.
Innym, unikatowym wręcz zespołem zabudowy fa
brycznej są budynki Zakładów Przemysłu Spirytuso
wego „Polmos” przy ul. Ząbkowskiej 27-33. W 1895 r. na 
sąsiadujących ze sobą działkach wybudowano obiekty 
dla dwóch przedsiębiorstw: pod numerem 27/31 zabu
dowania dla składu skarbowego tzw. monopolu, pod 
numerem 33 - dla Towarzystwa Oczyszczania i Sprze
daży Spirytusu. W 1919 r. oba zakłady zostały połączone 
pod nazwą Państwowy Monopol Spirytusowy.
Obecnie na terenie dawnego „Monopolu” znajduje się 
około 40 obiektów, wśród których 11 pochodzi z czasów 
budowy fabryki, tj. z lat 1895-1900. Zespół najstarszych 
obiektów produkcyjnych skupiony jest wzdłuż ul. Nie- 
poręckiej. Są to zabudowania należące niegdyś do To
warzystwa Oczyszczania i Sprzedaży Spirytusu. Głów
ny budynek produkcyjny, wybudowany w 1897 r., skła
da się z trzech części: czteropiętrowego korpusu po
środku, jednopiętrowej hali rektyfikacji po stronie 
wschodniej oraz parterowej hali po stronie zachodniej. 
Każda z tych części przykryta jest osobnym dachem 
dwuspadowym. Na elewacji frontowej budynku widnie
je napis i data: „Rektyfikacja Spirytusu 1897-1940”. We 
wnętrzach zachowało się kilka żeliwnych kolumienek 
podtrzymujących stropy. W części wschodniej budynku 
mieści się nadal laboratorium zakładowe. Wyposażenie 
meblowe laboratorium - szafy, lady i wyciąg - pocho
dzą z pierwotnego wyposażenia pracowni fabrycznej. 
Wśród budynków dawnego składu skarbowego w naj
lepszym stanie znajduje się parterowy budynek portie
rni poprzedzony wieżyczką, przez którą prowadzi głów
ne wejście na teren zakładu. Eklektyczna wieża ma 
otwór wejściowy zamknięty ostrym łukiem z oryginal
ną neogotycką stolarką; nad wejściem znajduje się sty
lizowana attyka w formie krenelażu i strzelnic, zaś 
dach ma formę pylonu z dekoracyjną żelazną balu- 
stradką. Portiernia połączona jest z jednopiętrowym 
budynkiem biurowym, który charakteryzuje się rozcz
łonkowaną bryłą oraz asymetryczną elewacją z oknami 
o zróżnicowanej wielkości i wykroju oraz bardzo rozbu
dowanej dekoracji, szczególnie w partii gzymsowania. 
Pozostałe budynki „Monopolu” mają elewacje w mniej
szym lub większym stopniu przebudowane, wszystkie z 
czerwonej nie tynkowanej cegły, z dość bogatą dekora
cją w postaci gzymsów, opasek okiennych, ornamentów 
w formie arkadek lub figur geometrycznych układa
nych z cegły. Dwa budynki stanowiące pierwotnie inte
gralną część zakładów - to obecnie domy mieszkalne
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5. Główny budynek Rektyfikacji Warszawskiej w 1897 r. (reprod, z „Kuriera 
Warszawskiego”, nr 255)
6. Budynek młyna przy ul. Objazdowej
7. Piekarnia przy ul. Stolarskiej

(zdjęcia: 1, 3. 4 - J. Serafinowicz, 7 - A. Juszczak)

przy ul. Ząbkowskiej 33 oraz Markowskiej 18. Ten os
tatni w okresie międzywojennym został podwyższony i 
otrzymał nowe elewacje.
Nieznane jest nazwisko projektanta zabudowy „Mono
polu”. Być może był nim Kazimierz Loeve, który od 
1893 r. był budowniczym gubernialnym i zaprojektował 
w podobnej manierze budynki dla Warszawskiej Fa
bryki Drutu i Gwoździ, popularnie zwanej „Druciarką”, 
przy ul. Objazdowej 1. Do dzisiaj z fabryki przetrwały 
tylko dwa obiekty, flankujące pierwotnie wejście głów
ne na teren fabryczny. Obecnie stanowią boczną bramę 
do znajdującej się tu Warszawskiej Fabryki Sprężyn 
im. Karola Wójcika. Są to ustawione kalenicowo do spo
kojnej dzisiaj ulicy piętrowe budynki, z których jeden 
mieścił portiernię i mieszkania, a drugi, otoczony ogro
dem, biura i luksusowo wyposażone mieszkanie dyrek
tora przedsiębiorstwa.
Po drugiej stronie ul. Objazdowej widnieje kolejny ze
spół ceglanych budynków, pozostałości jednego z tak 
licznych na Pradze młynów zbożowych. Przy ul. Objaz
dowej 2 Towarzystwo Akcyjne „Warszawski Młyn Pa
rowy” (utworzone w 1899 r.) wystawiło murowany bu
dynek młyna o siedmiu kondygnacjach, magazyny, 
mały domek mieszczący wagę oraz drugi dla kantoru i 
biura. Oprócz mąki produkowano kaszę jęczmienną i 
krupę perłową. Po rozbudowie przedsiębiorstwa też 
płatki owsiane. Jednym z udziałowców spółki był Karol 
Michler, właściciel młyna parowego, piekarni i fabryki 
makaronu, założonych w 1888 r. przy ul. Wolskiej 40. 
Obiekty dawnego młyna parowego, służące obecnie za 
magazyny przedsiębiorstw handlowych, przedstawiają 
opłakany widok. Maksymalnie wyeksploatowane, nie 
remontowane od 1945 r., popadają w ruinę. W podob
nym stanie technicznym pozostają jeszcze dwa zacho
wane młyny na terenie Pragi (młyny w innych dzielni
cach Warszawy nie zachowały się). Są to „Młyn Parowy 
Praga” przy ul. Wójcika 22 (dawniej Szeroka 22) oraz 
młyn należący do Schutza i Paczyńskiego przy ul. Brze
skiej 8.
Gdy mowa o młynach, to nie można pominąć piekarni. 
Przy ul. Stolarskiej piecze chleb dla wojska mała pie
karnia o malowniczej bryle i charakterystycznych ce
glanych elewacjach. Stosunkowo mało zmieniony bu
dynek zachował oryginalny wystrój wnętrza w postaci 
żeliwnych kolumienek, terakoty i pieców piekarskich. 
Druga stara piekarnia, należąca niegdyś do Teodora 
Rajcherta, stoi na rogu ulic Grochowskiej i Wiatracz
nej. Funkcję piekarni pełni obecnie jeden z budynków 
dawnej fabryki cukrów F. Anczewskiego, po pierwszej 
wojnie należącej do znanego cukiernika Skorupki; o- 
biekt usytuowany jest w podwórzu posesji przy ul. 11 
Listopada 10.
Zbyt ciasne są ramy artykułu, aby napisać choć dwa 
zdania o wszystkich budynkach przemysłowych znaj
dujących się jeszcze na Pradze, a są wśród nich tak 
wspaniałe obiekty, jak choćby magazyny firmy Wróble
wskich przy ul. Inżynierskiej czy fabryki Kijewskiego i 
Scholtze, E. Wedla, Szpotańskiego, „Dzwonkowej” czy 
„Pocisku”. Są na Kamionku i Grochówie duże fabryki 
wybudowane w okresie międzywojennym, reprezentu
jące już zupełnie inny styl architektoniczny.
Prawobrzeżna Warszawa jest zatem żywym skanse
nem, na terenie którego można odnaleźć przykłady bu
downictwa przemysłowego różnych lat i stylów, stano
wiące integralny składnik krajobrazu kulturowego 
Pragi dawnej i dzisiejszej. I właśnie to stanowi feno
men tej dzielnicy, której historia tak mocno wpleciona 
jest we współczesność.

Ewa Pustoła-Kozłowska
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Marki - 
osiedle robotnicze

X Jkż do schyłku 
XIX w. Marki nie wyróżniały się niczym specja
lnym spośród innych niewielkich osad prawo
brzeżnej praskiej równiny. Pierwsze wiadomości 
pochodzą dopiero z drugiej połowy XVI w., kiedy 
Marki wymieniane są w lustracjach jako wieś 
królewska położona nad rzeką Długą. W 1620 r. 
osada ta liczyła około 50 mieszkańców. Musiała 
już wówczas istnieć słynna markowska Żółta 
Karczma, dzięki której miejscowość znana była 
nie tylko królewskim lustratorom. Zapamiętali ją 
jako pierwsze miejsce nocnego postoju wszyscy 
ci, którzy udawali się z Warszawy na Litwę. Prze
prawa przez Wisłę i przebycie około 15 km polne
go pylistego traktu pochłaniało mniej więcej je
den dzień. Zmierzch zastawał więc podróżnych w 
Markach, na przedpolu bujnie rozciągającej się 
jeszcze wówczas Puszczy Słupeckiej. Niektórzy z 
wędrowców, którzy nazbyt późno opuścili stolicę, 
docierali do Żółtej Karczmy już nocą i od nich to - 
„nocnych Marków” - pochodzi, jak głosi lokalna 
opowieść, nazwa miejscowości. Uczeni podają 
wprawdzie inną etymologię tej nazwy, głosząc, że 
wywodzi się od rodziny Markiewiczów lub Mar
ków, którzy najwcześniej osiedlili się w tym 
miejscu, ale sprawa ta nie jest bynajmniej roz
strzygnięta do końca.
W kolejnych stuleciach znaczenie Marek jako 
pierwszej stacji na starożytnym szlaku litewskim 
wzrastało proporcjonalnie do roli, jaką poczęła 
odgrywać Litwa w Rzeczypospolitej Obojga Naro
dów. Upadek osady datować można dopiero na 
schyłek XVIII w., w szczególności zaś na okres 
rozbiorów i związane z nim działania wojenne. 
Odbudowa zniszczeń nastąpiła stosunkowo szyb
ko i już w 1825 r„ jak podaje Słownik Geograficz
ny Królestwa Polskiego i Litwy, Marki liczyły 70 
domów i 414 mieszkańców.
Najświetniejszy okres dla osady nadszedł jednak 
dopiero w 1883 r. Rozpoczęto wówczas w Markach 
budowę osady fabrycznej według najnowszych 
wzorów angielskich. Inwestorem była firma 
„Briggs and Posselt”, a wykonawcami firmy Kró
lestwa Kongresowego. Najpierw wzniesiono no
woczesną, pierwszą wówczas na ziemiach pol
skich przędzalnię wełny czesankowej. Jak donosił 
„Kurier Warszawski” z 8 marca 1883 r. „przedsię
biorcy chcąc zająć jak największą ilość sił krajo
wych, wysyłają do Anglii kilkadziesiąt dziewcząt 

z Warszawy (w rzeczywistości były to dziewczęta 
z Marek i pobliskiej Szmulowizny - Z.S.), które 
obeznawszy się tam z nową fabrykacją, będą mo
gły być instruktorkami u nas".
Ten sam dziennik poinformował również 4 lipca 
1883 r„ że „obok fabryki budują się domy dla ro
botników, urządzone higienicznie i uwzględniają
ce wygody' mieszkalne. Każdy robotnik otrzyma 
nadto kawał gruntu”. Projektantem osiedla, a za
razem kierownikiem budowy był Edward Lilpop. 
Pomiędzy budynkiem przędzalni i robotniczym o- 
siedlem wzniesiono również budynek szkoły prze
znaczonej dla dzieci robotników zatrudnionych w 
fabryce. Jego szczyt zwieńczony był niewielką 
wieżyczką, gdzie umieszczono znacznych rozmia
rów zegar, który regulował życie w całej osadzie. 
Na uboczu, na zadrzewionym brzegu rzeczki Dłu
giej właściciele fabryki wybudowali swoją rezy
dencję - elegancki, eklektyczny pałacyk przypo
minający architekturę kolonialnej Anglii (projekt 
A. Beilla). Całości zespołu dopełniał projektowany 
przez Jana Hinza neogotycki kościół Św. Izydora 
Oracza. W 1899 r. przybyła jeszcze jedna ważna 
inwestycja: kolej wąskotorowa łącząca Marki z 
Warszawą, służąca zarówno do przewozu osób, 
jak i obsługująca potrzeby fabryki za pośrednic
twem oddzielnej bocznicy wchodzącej wprost na 
jej teren.
Na przełomie XIX i XX w. Marki były idealną, 
jeśli chodzi o funkcjonalność układu, osadą fa
bryczną. Zastosowane rozwiązania przestrzenno- 
-architektoniczne były, jak pisał M. Kwiatkowski 
(„Stolica”, nr 4, 1984), jakby wzorcem później
szych osiedli mieszkaniowych. Już z tego powodu 
warto zainteresować się tą nieciekawą na pozór 
osadą, mijaną zwykle w pośpiechu weekendo
wych wyjazdów nad Zalew Zegrzyński i do lasów 
nadbużańskich. Osiedle, zaliczane dziś do przed- 
mieść-sypialni stołecznego miasta, kryje pod 
warstwą pośpiesznie narzuconych tynków, prowi
zorycznych komórek i tandetnych przybudówek 
żywy rdzeń architektury, która była świadkiem 
rodzenia się robotniczej świadomości naszego 
kraju, udzielała schronienia działaczom SDKPiL, 
PPS, KPP, widziała krwawe wydarzenia 1905 r. i 
czasów kryzysu lat trzydziestych. Umieszczona 
na jednym z robotniczych domów tablica upa
miętnia śmierć robotnika w czasie pacyfikacji 
przez policję marszu głodowego w lutym 1931 r„
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marszu zorganizowanego przez Komunistyczną 
Partię Polski.
Cóż więc konkretnie ocalało w Markach z tam
tych proletariacko-kapitalistycznych czasów?
Ocalał imponujący budynek turbinowni (wraz z 
wyniosłym kominem), służący od 1945 r. jako od
lewnia. Istnieje również, otoczona resztkami zde
wastowanego parku, willa fabrykantów, miesz
cząca dziś Zasadniczą Szkołę Kinooperatorów. 
Pomimo wojennych nawałnic 1920 i 1944 r., pra
wie bez zniszczeń przetrwały również budynki ro
botniczego osiedla. Na początku lat siedemdzie
siątych część z nich (te które stały bliżej przeloto
wej trasy) otynkowano, jakby wstydząc się suro
wej czerwieni robotniczych murów. Tynki te oca
liły zresztą, jak twierdzi syn przedwojennego 
właściela osiedla, budynki robotnicze przed roz
biórką, gdyż uważano wówczas, że swym obsku
rnym widokiem szpecą krajobraz. Nie udało się 
natomiast ocalić markowskiej kolejki wąskotoro
wej. Ten pożyteczny pojazd mógł jeszcze przez 
wiele lat, po odpowiedniej modernizacji, pełnić 
swą funkcję. Niestety, podobnie jak w wypadku 
wielu innych kolei wąskotorowych, najpierw do
puszczono do jej dewastacji, a później zlikwido
wano, uważając, że archaiczny „samowarek’ 
przynosi wstyd drugiej połowie XX w.!
Pod naporem „postępu” padła również Żółta 
Karczma. W tym wypadku siłą sprawczą był pry
watny interes właściciela zabytkowej budowli. W

1. Pałac właścicieli fabryki w Markach (proj. A. Beill)
2. Budynek turbinowni
3.4.5. Zabudowa osiedla robotniczego 
(zdjęcia: Z. Skrok)

10



połowie lat pięćdziesiątych był to już obiekt sędzi
wy, obrosły mchem i legendami (o spotkaniu Zy
gmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny, o po
stoju Napoleona), był miejscem tajemniczym, peł
nym zakamarków i zapachów działających na 
wyobraźnię. Wchodziło się do karczmy przez ob
szerną, wysoko sklepioną sień, za którą otwierał 
się mroczny bezmiar rozległej sali zastawionej 
masywnymi stołami. Tuż przy wejściu piętrzył się 
szynkwas, ozdobiony przetrwałymi jeszcze barw
nymi reklamami wódek Baczewskiego i piwa Por

ter. Wszystkie te romantyczne uroki były dla 
właściciela karczmy bez znaczenia. I chociaż 
karczma została wpisana do rejestru zabytków, 
podobnie jak wiele innych zabytkowych „zawali
dróg”, spłonęła pewnej nocy „z nieznanych przy
czyn”. Na pogorzelisku w szybkim czasie wybudo
wano „bunkier” mieszkalny w otoczeniu szklarni, 
które wówczas stawały się dopiero „finansowym 
przebojem” w naszym kraju.
Warto przy okazji ustalić lokalizację zabytkowej 
karczmy. Otóż myli się felietonista „Życia War
szawy”, autor stałej rubryki „Zabytkom na od
siecz”, twierdząc że Żółta Karczma stała bezpo
średnio nad rzeką Długą w miejscu, gdzie wznosi 
się dziś miejskie przedszkole („Życie Warszawy” z 
5 czerwca 1985 r.). Budynek przedszkolny wznie
siono wraz z innymi zabudowaniami robotniczej 
osady w latach osiemdziesiątych minionego stule
cia. Jego „nowoczesna” i myląca sylwetka jest re
zultatem remontu sprzed kilkunastu lat. Karczma 
zaś wznosiła się kilkaset metrów na zachód od 
przedszkola, na szczycie piaszczystej, zniwelowa
nej dziś wydmy, będącej dogodnym punktem o- 
sadniczym w tej podmokłej na ogół okolicy.
Powróćmy jednak do ocalałych zabytków. Oprócz 
willi fabrykantów znajdują się one w opłakanym 
stanie. Patrząc na odpadające tynki, zdemolowa
ne klatki schodowe i wnętrza mieszkań, zapadnię
te podłogi i przeciekające sufity trudno uwierzyć, 
że mamy do czynienia z dziewiętnastowiecznym, 
nowoczesnym w owych czasach osiedlem robotni
czym. Obecnie markowskie centrum przypomina 
opuszczone slumsy, siedzibę lumpenproletaria- 
ckiej nędzy, ruinę, której winni się wstydzić ci, 
którzy dopuścili do tego stanu.
Nie można też mieć nadziei, że los osiedla zmieni 
się na lepsze. Pozbawione sieci wodnej i kanaliza
cyjnej, zdewastowane budynki pustoszeją. Naj
bardziej przedsiębiorczy ich mieszkańcy dawno 
już wybudowali na obrzeżach Marek „nowoczes
ne” pudełkowate „kamienice”. Dawne robotnicze 
osiedle zamieszkują ludzie żyjący dniem dzisiej
szym, którym nie w głowie konserwacja i moder
nizacja swych siedzib. Zresztą mieszkania nie są 
ich własnością, i co ciekawe, nie są one własnoś
cią żadnej spółdzielni mieszkaniowej, kwaterun
ku czy ADM-u. Robotnicze osiedle w Markach 
jako jedyne w naszym kraju znajduje się w rę
kach prywatnej osoby - należy do syna przedwo
jennego właściciela Marek, pana Whiteheada 
(obywatela polskiego). Możliwości finansowe tego 
„fabrykanta” są jednak znikome; wpływy z czyn
szów nie wystarczają na reperację dachów i drew
nianych schodów. Po latach starań p. Whiteheada 
zespół fabryczno-osiedlowy został wreszcie objęty 
ochroną konserwatorską, co jednak nie wpłynęło 
- jak dotychczas - na podjęcie bardziej zdecydo
wanego działania. A przecież w okolicach Warsza
wy, na prawym brzegu Wisły, nie ma drugiego 
takiego robotniczego osiedla.

Zdzisław Skrok



Co z tym zrobić?

Ww w 1848 r. Aleksan
der Wejnert pisał w Starożytnościach warsza
wskich: „Żadne miasteczko ani jurydyka, w obrę
bie Warszawy leżąca, nie doświadczyło tyle klęsk, 
zniszczeń i nieszczęść, ile przedmieście dzisiejsze 
Praga”. W latach siedemdziesiątych naszego stu
lecia badania socjologiczne mające służyć opraco
waniu planu zagospodarowania przestrzennego 
centrum dzielnicy ujawniły kolejne nieszczęście. 
W opinii niektórych mieszkańców „największy 
dramat Pragi polega na tym, że nie została znisz
czona w czasie ostatniej wojny"! To na pozór ab
surdalne twierdzenie nabiera niespodziewanych 
treści przy powierzchownym nawet porównaniu 
standardu życia w zniszczonej i odbudowanej le
wobrzeżnej części miasta oraz na przeciwległym 
brzegu Wisły. Być może do równie makabrycz
nych wniosków doprowadziłoby prześledzenie lo
sów zabytkowych budynków na Pradze. Gdyby 
zostały w porę zniszczone, Warszawa pozbyłaby 
się przynajmniej kilku kłopotów naraz.
Tymczasem minęło niepostrzeżenie czterdzieści 
niezbyt tłustych lat i końca kłopotów nie widać. 
To, co jeszcze niedawno słynni piewcy praskiego 
klimatu ukazywali jako specyficzny, jedyny w 
swym rodzaju folklor miejski, przeistoczyło się na 
naszych oczach w bezmiar smutku, raczej ponurą 
krzątaninę cwaniaczków, mocno zdegenerowane 
układy społeczne i dramat ludzi starych, stano
wiących większość wśród mieszkańców Brze
skiej, Ząbkowskiej i okolic, jednym słowem - cen
trum Pragi.
Na niekorzyść zmieniło się również otoczenie - 
materialne ramy życia. W 1964 r. Olgierd Budre
wicz pisał, że mieszkańcy kamienicy przy ul. 
Brzeskiej 15/17 „do dnia dzisiejszego nie zmienili 
naftowego numeru nad bramą i jest to dzisiaj je
den z ostatnich dwóch czy trzech numerów z prze
łomu stuleci, nazwa ulicy wypisana jest na nim w 
językach polskim i rosyjskim, jak to jenerał-gu- 
bernator nakazywał...” Usunięcia numeru nikt 
chyba nie nakazał, po prostu zniknął nie wiadomo 
kiedy. Dzisiaj kamienica przy Brzeskiej 15/17 sta
nowi wymowny przykład zapomnienia. Podobny
mi przykładami usiane jest całe centrum Pragi, 
nie wyłączając pryncypialnej ul. Targowej.
Z dotychczasowych, co kilka lat zmienianych pla
nów zagospodarowania przestrzennego, uporząd
kowania lub, jak to ostatnio w modzie, rewalory
zacji centrum Pragi niewiele wyszło. W starszych

planach, na szczęście zdezaktualizowanych, nie 
dostrzegano raczej wartości dawnej zabudowy. W 
wielu miejscach przeprowadzono wyburzenia, zaś 
centrum dzielnicy obudowano nowymi, sztampo
wymi osiedlami. W trzecim tomie Bedekera war
szawskiego z 1964 r. czytamy, że „osiedle na Gro
chówie - obok Pragi II - to element szokujący i 
nieautentyczny, wprowadzony tu jakby przez nie
porozumienie, dla podrażnienia braci prażan”. 
Drażniono mieszkańców Pragi nie tylko nowymi 
osiedlami. Drażniono obcinaniem funduszy na ko
nieczne remonty, permanentnym przerzucaniem 
środków na lewą stronę rzeki. Dziś socjologowie 
mówią już o gniewie prażan. Problem dzielnicy 
przestaje być problemem planistyczno-budowla- 
nym czy remontowo-konserwatorskim. Staje się 
problemem politycznym, jak zwykle, gdy w tzw.
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1.2. Taka prawobrzeżna Warszawa już prawie nie istnieje
3-7. Przykład zapomnienia - kamienica przy ul. Brzeskiej 15/17; na jej fasa 
dzie pozostały resztki ozdobnych detali, których los jest już przesądzony

3
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rozwiniętym społeczeństwie ujawnia się ludzka 
krzywda. Gdy całe obszary niepowtarzalnego kul
turowego zapisu spychane są w alkoholizm, nę
dzę, deprawację, subkulturę. Gdy ci, co współtwo
rzyli indywidualne oblicze dzielnicy, zaczynają 
wegetować, spychani coraz dalej na margines.
Co z tym fantem zrobić? Zadali sobie to pytanie 
urbaniści w latach siedemdziesiątych, gdy oficjal
na wykładnia nie uznawała zapóźnień. Opracowa
no wówczas pierwszy kompleksowy plan zagospo
darowania przestrzennego centrum Pragi, prze
prowadzono wnikliwe studia i analizy.
Inżynier Bronisław Chyliński, doskonały urbani
sta, szef zespołu projektantów mówi dziś, że pier
wsze obserwacje skłaniały raczej do drastycz
nych ingerencji w starą substancję budowlaną. 
Po przeprowadzeniu badań odkryto jednak cieka
wy i wartościowy układ urbanistyczny, sprzężony 
z dawnymi szlakami handlowymi. Zarys układu 
uznano w konsekwencji za nienaruszalny. Doce
niono też walory architektoniczne zabudowy, roz
wijającej się tu dynamicznie od końca XIX w. i 
niszczonej bezmyślnie przez kolejne powojenne 
pseudoremonty. Wynikiem nowego podejścia pro
jektantów stał się postulat objęcia strefą ochro
nną całego obszaru centrum Pragi. W projekcie 
planu zagospodarowania szczególny nacisk poło
żono na otwarcie dzielnicy ku rzece i mocniejsze 

niż dotychczas, wizualne połączenie ze skarpą 
warszawską.
W zakresie programu funkcjonalnego projekt 
przewidywał kontynuację tradycyjnej funkcji 
rzemieślniczo-handlowej z jednoczesnym wpro
wadzeniem funkcji o znaczeniu ogólnokrajowym 
i ogólnomiejskim. Terenem dla koncentracji 
funkcji ogólnokrajowych, przede wszystkim kul
turalnych, miał się stać wyjątkowo ciekawy z 
punktu widzenia urbanistycznego obszar portu 
praskiego, położony naprzeciwko Krakowskiego 
Przedmieścia i Placu Zamkowego, stanowiący też 
znakomite wnętrze krajobrazowe. Projektanci za
kładali ulokowanie tu m.in. Centrum Sztuki No
woczesnej. Koncepcja ta, jak wiadomo, została u- 
trącona ze skutkiem fatalnym tak dla Centrum 
Sztuki, jak i dla kulturowego podżwignięcia Pra
gi-
Plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy, 
choć opracowany w zgodzie z postulatami mie
szkańców i zatwierdzony przez lokalny samorząd, 
przeleżał się jako podstawowy dla przyszłości 
Pragi dokument kilka długich lat. Dziś wymaga 
aktualizacji ze względu na, mówiąc oględnie, ko
nieczne zmiany programu. Projektanci z Autor
skich Pracowni Architektury przewidują, że opra
cowywanie nowej wersji uda się zakończyć w 
1987 r.
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8. Zabudowa ul. Brzeskiej - nawet w letnim sfońcu tchnie z niej smutek prze
mijania
9. Skrzyżowanie ulic Brzeskiej i Ząbkowskiej - dawne oficyny zbliżyły się do 
ulicy
10. Zachodnia pierzeja ul. Ząbkowskiej; ulica ta. nazywana Brukowaną, istnia
ła już w końcu XVI w., stanowiąc granicę między Pragą a Skaryszewem
11. Fragment głównej ulicy Pragi - Targowej: nazwa ta znana jest od 1791 r 
na przełomie XII i XIII w. ulica stanowiła wschodnią stronę targowiska wsi Tar 
gowe Wielkie
12 UI.Targowa 69: kamienica neorenesansowa z lat 1890-1900, charaktery- 
tyczna dla zabudowy tej ulicy w końcu XIX w
13. Szczyty eklektycznej kamienicy z końca XIX w przy ul Targowej 62
14. Ul. Targowa 70: kompleks domów mieszkalnych PKP wzniesiony w 1925 r. 
według projektu Henryka J Gaya w stylu modernistycznym; w środku budy
nek apteki kolejowej
15. Ul. Targowa 74 nawiązujący do form klasycystycznych gmach dyrekcji 
PKP z lat 1928-1930. projektowany przez tylariana Lalewicza; od 1944 r miaty 
tu siedzibę władze państwowe

Inżynier Chyliński mówi, że podstawowe założe
nia nie ulegną zmianie. Zespół autorski dąży do 
maksymalnego zachowania zabytkowej tkanki 
na całym obszarze, poszerzonym o teren zawarty 
między ulicami 11 Listopada, Świerczewskiego i 
Szwedzką. Zakłada się tu zasadę sprzężonego 
działania, wyrażającą się w formule „nowe równo

legle z rewaloryzacją”. Planuje się uzupełnianie 
starej zabudowy budynkami plombowymi o zbli
żonym charakterze. Zakładając nienaruszalność 
funkcji mieszkaniowej wielu kwartałów, dąży się 
jednocześnie do zintensyfikowania zaplecza kul
turalnego o charakterze lokalnym. Cel ten można 
osiągnąć poprzez adaptację do funkcji kultury i 
oświaty dobrze zachowanego zabytkowego zespo
łu Monopolu Spirytusowego przy ul. Ząbkowskiej. 
Nie istnieją bowiem poważniejsze przyczyny, dla 
których produkcję wódki należałoby umieścić w 
nowym programie funkcjonalnym dzielnicy.

Pozostaje problem portu praskiego i instytucji 
handlowej przy ul. Targowej 54. Opracowywane 
projekty zagospodarowania portu zakładają zlo
kalizowanie tu Centrum Kongresowego z bogaty
mi możliwościami wykorzystywania go dla wielu 
imprez kulturalnych. Oprócz Centrum na terenie 
portu zakłada się budowę Muzeum Wojska, hoteli 
i siedzib niektórych wydziałów Uniwersytetu.
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16. Wczesnomodernistyczna kamienica przy ul. Jagiellońskiej 9, wzniesiona 
około 1910 r.
17. Idzie nowe: podwórko przy ul. Sprzecznej 8 i wieżowiec przy ul. Targowej 
róg Kijowskiej
18.19. Stare i nowe: postawiona w 1912 r. według projektu Henryka Stifelmana 
i Stanisława Weissa kamienica na rogu ulic Jagiellońskiej i Okrzei, w głębi 
dom towarowy z 1952 r, według projektu Wiktora Espenhau i Juliusza Dumni- 
ckiego (18) oraz osiedle Jagiellońska wkraczające w dawną zabudowę (19) 
(zd/ęcia: 3. 8-11, 14, 16, 17 - J. Serafinowicz. 4-7, 12, 13, 15. 18. 19 - K. 
Nowiński)

Program ten, w opinii projektantów, ma szansę 
realizacji i, co najważniejsze, ma szansę stać się 
stymulatorem pozytywnych przeobrażeń w spo
łecznym życiu Pragi. Lokalizacja jest w każdym 
razie znakomita, a projektami dla obszaru portu 
interesowały się już takie sławy światowej archi
tektury, jak Kenzo Tange, który uważa to miejsce 
za wymarzone dla powstania centrum kulturalne
go. Zobaczymy, czy ta kolejna szansa nie zostanie 
zmarnowana, wiadomo przecież, że Praga ma pe
cha.
Na temat instytucji handlowej przy Targowej 54, 
a więc Bazaru Różyckiego nie ma jeszcze osta
tecznych decyzji. Wiadomo jedynie, że w progra
mie długofalowym przewiduje się utrzymanie 
funkcji handlowej tego obszaru, ale w zmienionej, 
rzecz jasna, formie.
Jak widać, istnieje cień szansy na rozwiązanie 
wstydliwego problemu Pragi. Inżynier Chyliński 
twierdzi, że „musi to być drastyczny zabieg chi
rurgiczny". Aby do niego doszło, potrzebne są sta
nowcze i odważne decyzje władz oraz zmiana op
tyki mieszkańców lewego brzegu. Przez 40 lat 
Praga płaciła daninę na rzecz innych dzielnic, nie 
otrzymując nic w zamian. Najwyższy czas, by pro
klamować hasło, które podsuwają projektanci: 
„najbliższe 10 lat dla Pragi!” Inaczej, włączona 
administracyjnie do Warszawy w 1916 r., będzie 
Praga nadal „najbardziej na zachód wysuniętym 
wschodnim targowiskiem naszej półkuli". Ze 
wszystkimi tego stanu rzeczy konsekwencjami.

Jacek Serafinowicz



Polskie zdroje

Międzyzdroje
Międzyzdroje - jedną z „pereł Bałtyku” nanizanych na linię jego południo
wego brzegu - odwiedza co roku ponad milion osób. Główne atrakcje miejs
cowości to - szeroka plaża, stosunkowo czyste morze, korzystny mikrokli
mat, ciekawe środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy oraz usługi u- 
zdrowiskowe. Dobremu wypoczynkowi sprzyja także - nie całkiem stłumio
ny przez masowy napływ gości - pogodny i przyjazny nastrój „kurortu” w 
starym stylu, tworzony w znacznym stopniu przez dawną zabudowę o skali 
dostosowanej do otaczającej zieleni i krajobrazu. Gdyby zabrakło starych 
domów, dopiero od niedawna cieszących się mianem zabytków, miejsco
wość straciłaby swój indywidualny charakter.

plerwsze wzmian
ki o osadach na terenie dzisiejszych Międzyzdrojów 
występowały w dokumentach już pod koniec XII w., 
lecz właściwa nazwa „Misdróge” pojawiła się dopiero w 
połowie XVI w., a w 1595 r. umieszczono ją na mapie 
rejonu ujścia Świny. Była to wówczas niewielka wieś, 
licząca ok. 30 mieszkańców, utrzymujących się z upra
wy ziemi, chowu zwierząt i rybołówstwa. Jedynym waż
niejszym obiektem była książęca karczma z komorą 
celną, założoną na przebiegającej tędy drodze handlo
wej. Dwa następne stulecia nie przyniosły Międzyzdro
jom większych zmian. Wskutek ekspansji nadmorskich 
wydm w głąb lądu, szczególnie silnej w pierwszej poło
wie XVIII w., wśród zajęć ludności rolnictwo traciło 
znaczenie na rzecz rybołówstwa. U progu XIX w. (1795 
r.) we wsi mieszkały zaledwie 52 osoby.
Po odkryciu w Anglii leczniczych właściwości wody 
morskiej, w końcu XVIII w. założono nad Bałtykiem 
pierwsze kąpieliska. W Międzyzdrojach przemianę w 
uzdrowisko zapoczątkowała dokonana w 1832 r. parce

lacja i wolna sprzedaż terenów. Już w trzy lata później 
urządzono tu kąpielisko, złożone z dwóch drewnianych, 
oddalonych od siebie o dyktowany przez dobre obycza
je dystans, szop dla pań i panów. Goście kwaterowali u 
rybaków i rolników, a od 1842 r. mogli korzystać z kasy
na. Szczególne zasługi dla rozwoju miejscowości w po
łowie XIX w. położył kupiec z Belgii nazwiskiem Leje- 
une, którego staraniem wzniesiono dom zdrojow’y (o- 
becny klub MPiK i siedziba Urzędu Miasta) i założono 
park. W 1850 r. Międzyzdroje odwiedziło 500 letników, a 
liczba ich rosła z roku na rok. Coraz liczniejsi byli także 
stali mieszkańcy - w 1862 r. było ich 439, a wieś składa
ła się ze 125 domów. W tym samym roku ukończono 
budowę kościoła i utworzono miejscową parafię ewan
gelicką.
Dojazd do Międzyzdrojów był pierwotnie dość uciążli
wy, gdyż statek ze Szczecina docierał tylko do Wolina, 
skąd goście pokonywali 20 km wozami konnvmi. W 
1869 r. otwarto przystań w Wicku, oddaloną od wsi tvlko 
o 3 km. Od 1884 r. statki ze Szczecina mogły przybijać

1. Molo w Międzyzdrojach w 1910 r.
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2. Typowa klasycystyczna fasada matego domu 
mieszkalnego z frontowym traktem przeznaczo
nym dla letników (ul. Pomorska 12)
3.4. Przykłady okazałych werand i balkonów 
pensjonatów w dzielnicy nadmorskiej
5. „Odra" - duży dom w stylu szwajcarskim, fra
gment fasady
6. Grupa drewnianych domów przy ul. Koperni
ka; na pierwszym planie dom nr 6 w ludowym 
stylu rosyjskim
7. Domek szwajcarski przy ul. 1000-lecia Pańs
twa Polskiego 19



bezpośrednio do mola w Międzyzdrojach. W 1899 r. uru
chomiono linię kolejową łączącą Międzyzdroje i Świ
noujście ze Szczecinem.
Na przełomie XIX i XX w. otwarto zakład przyrodolecz
niczy, przekształcając Międzyzdroje z kąpieliska w 
miejscowość uzdrowiskową przyjmującą gości przez 
cały rok. Aż do wybuchu drugiej wojny światowej przy
jeżdżało tu każdego roku 15-20 tys. osób. Ważnym wy
darzeniem była likwidacja w 1924 r. osobnych kąpie
lisk: damskiego, męskiego i rodzinnego, zamiast któ
rych urządzono dostępną dla wszystkich plażę. Do 1945 
r. Międzyzdroje pozostawały wsią, mimo iż liczyły wów
czas ponad 4 tys. ludności i zabudowane były ok. 500 
domami, często oferującymi gościom wszelkie wygo
dy-
Walki o Pomorze w 1945 r. nie spowodowały w miejsco
wości większych strat. Od chwili wyzwolenia władze 
polskie uznały Międzyzdroje za miasto, co zatwierdzo
no ostatecznie w 1947 r. W dwa lata później nowo utwo
rzony Fundusz Wczasów Pracowniczych objął w posia
danie pierwsze pensjonaty. Do końca lat pięćdziesią
tych wyremontowano ważniejsze budynki i urządzenia 
kąpieliska, lata sześćdziesiąte i początek siedemdzie
siątych przyniosły nowe domy mieszkalne, wczasowe i 
obiekty usługowe. W 1972 r. zakończono remont Zakła
du Przyrodoleczniczego.
W 1972 r. Międzyzdroje utraciły prawa miejskie i zosta
ły włączone wraz z sąsiednimi wsiami i całym Woliń
skim Parkiem Narodowym w obręb miasta Świnoujś
cie. Ta sztucznie utworzona aglomeracja, której główny 
człon stanowiło Świnoujście - miasto przepołowione 
rzeką, przytłoczone przez rozrastający się port, boryka
jące się z brakiem wody i terenów pod budownictwo - 
nie przyniosła Międzyzdrojom żadnych korzyści. Na
stąpiła całkowita stagnacja w wielorodzinnym budow
nictwie mieszkaniowym, zlikwidowano 1/3 obiektów 
gastronomicznych, rozproszono miejscowe grupy re
montowo-budowlane, co doprowadziło do dekapitaliza
cji budynków mieszkalnych. Wobec jednoznacznie ne
gatywnych skutków decyzji z 1972 r„ prowadzących do 
zmiany atrakcyjnego uzdrowiska w peryferyjną dziel
nicę Świnoujścia, na początku lat osiemdziesiątych ak
tyw społeczny Międzyzdrojów podjął działania na rzecz 
odzyskania autonomii. Po dłuższym czasie zapadła w 
tej sprawie decyzja pozytywna i od 1984 r. Międzyzdro
je są samodzielnym miastem.
Położone są nad brzegiem Bałtyku w miejscu, gdzie 
wzgórza wyspy Wolin stykają się z niską mierzeją od
dzielającą Zalew Szczeciński od morza. Wschodnia 
część miasta opiera się o zbocza wzgórz, zachodnia 
wkracza na wydmy i łąki mierzei. Zabudowa o charak
terze uzdrowiskowym tworzy wzdłuż brzegu morskiego 
strefę o długości ok. 2,5 km i szerokości 0,5 km. Dalej od 
morza, w kierunku dworca PKP, na dnie i zboczach roz
cinającej wzgórza doliny, leży dzielnica o funkcji mie
szkaniowej i usługowej - teren dawnej wsi Między
zdroje. Od strony lądu teren miasta zamknięty jest nie
mal ze wszystkich stron lasem, porastającym wzgórza i 
wydmy mierzei. Jedyną szerszą perspektywę w głąb 
lądu tworzyła dawniej biegnąca na południowy zachód 
podmokła dolina o oryginalnej, starej nazwie Miła Du
sza. Obecnie dolinę zamyka wysoki nasyp kolejowy, 
zbudowany w latach siedemdziesiątych. Otaczający 
miasto las w wielu miejscach wkracza do jego wnętrza, 
a wśród zabudowań rosną liczne drzewa. Dwa pomni
kowe dęby i jesion przy ul. Kolejowej są pozostałością 
alei, biegnącej jeszcze na początku XIX w. przez dawną 

wieś. W parku zdrojowym znajduje się wiele starych 
drzew, m.in. dęby piramidalne, platany, tuje.
Urbanistyczny kształt Międzyzdrojów, zwrócony szero
ką promenadą ku morzu, powstał w drugiej połowie 
XIX w. i na początku naszego stulecia w wyniku żywio
łowego rozwoju kąpieliska. Funkcja miejscowości okre
śliła formę większości zabudowań. Rozebrane niedaw
no dwa najstarsze budynki Międzyzdrojów - małe 
domki przy ul. Kolejowej i ul. Hanki Sawickiej - mie
szkalnym poddaszem z zewnętrznymi schodami wyraź
nie zdradzały przystosowanie do kwaterowania letni
ków, mogły więc powstać najwcześniej w pierwszej 
ćwierci XIX w. W późniejszym okresie, gdy udawało się 
jeszcze godzić w jednym domu warunki dla całoroczne
go bytowania rodziny właścicieli z rosnącymi wymaga
niami gości, powstały domy o charakterystycznych fa
sadach z dużymi oknami, gdzie od frontu, częśto w wy
datnym ryzalicie, mieściły się pokoje letników, zaś 
mniej okazały tylny trakt służył gospodarzom. W bogat
szych rozwiązaniach zdwajano ryzality, umieszczając 
je po bokach elewacji frontowej. Regułą dla choćby naj
mniejszego domu tego typu był klasycystyczny porzą
dek fasady, z kanelowanymi lub gładkimi pilastrami 
dźwigającymi prosty fronton. Najładniejsze przykłady 
takich domów - to sanatorium FWP „Polonia II” (ul. 
1000-lecia Państwa Polskiego 2) i budynek przy ul. Ko
lejowej 22. Większe zespoły tego rodzaju zabudowy, 
którą należy datować na drugą połowę XIX w., zacho
wały się przy ulicach: Gryfa Pomorskiego, Mickiewicza, 
1000-lecia Państwa Polskiego, Leśnej, Kolejowej, Ksią
żąt Pomorskich, Pomorskiej i Ludowej. Bardziej okaza
łe budynki o miejskim charakterze, przeważnie rów
nież z klasycystycznym detalem fasad, z pomieszcze
niami sklepowymi w przyziemiu, zgrupowane są przy 
krótkiej ul. Światowida - dawnym i dzisiejszym hand
lowym centrum miejscowości.
Letniskowy charakter Międzyzdrojów podkreślają czę
ste w domach łączących funkcję mieszkalną i gościnną 
charakterystyczne werandy, opierzone wąskimi deska
mi, przeważnie z ornamentem w stylu „szwajcarskim”. 
Wśród zachowanych w mieście werand największą, o 
dwóch kondygnacjach, przesłaniającą niemal całą fasa
dę, ma dom przy ul. Zwycięstwa 21. Najwyższą, aż trój- 
kondygnacyjną, szczyci się dom przy ul. 1000-lecia 
Państwa Polskiego 21. Spośród mniej okazałych warto 
wymienić bogato zdobioną werandę domu przy ul. Zwy
cięstwa 18 oraz małą, dziwnie wysoko umieszczoną, 
przy ul. Waryńskiego 13a. Ciekawą odmianę motywu 
werandy stanowi balkon o żeliwnych kolumnach w fa
sadzie domu przy ul. Gryfa Pomorskiego 1. Dwa więk
sze budynki utrzymane w całości w typowym dla we
rand stylu szwajcarskim wzniesiono przy ul. Koperni
ka 3 i 7 (obecnie WDW „Odra” i część WDW „Bałtyk”). 
Kilka niedużych, lecz interesujących budynków po
wstało w nadmorskiej, części Międzyzdrojów na przeło
mie XIX i XX w., zapewne jako letnie siedziby zamoż
nych obywateli Szczecina. Podstawowym budulcem 
tych domów jest drewno, a formę ich zapożyczono z tra
dycyjnego budownictwa różnych krajów. Stosowany z 
większym znawstwem i konsekwencją, niż w weran
dach, styl szwajcarski reprezentuje domek przy ul. 
1000-lecia Państwa Polskiego 19, o pełnej uroku bryle i 
dekoracji, oraz dwa większe, bliźniacze budynki przy 
ul. Kopernika 8 i 10. Sąsiedni dom pod nr. 6 stanowi dla 
odmiany wierną kopię budynków wznoszonych w dru
giej połowie XIX w. przez moskiewskich architektów 
według wzorów rosyjskiej sztuki ludowej. Motywy ro
syjskiego budownictwa ludowego zyskały popularność
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8. Dawna remiza na lodzie ratownic
twa brzegowego przy wschodnim 
krańcu promenady
9. WDW .Bałtyk", dawniej hotel na 
nietypowym, kolistym planie
to. Duży pensjonat przy promena
dzie - dom FWP „Energia": typowe 
założenie z wieżą narożną
11. Przykład pensjonatu o bardziej 
tradycyjnej formie - dom FWP „Kasia 
VI" przy ul. Pomorskiej
12. Dawniej Międzyzdroje były nie
mal niewidoczne od strony morza, 
lecz budowa ośrodka „Stilon" po
ważnie naruszyła krajobraz miasta i 
okolicy

(zdjęcia: M. Ober)

w Europie Zachodniej pod wpływem dekoracji pawilo
nu Rosji na wystawie światowej w Paryżu w 1878 r. 
Najbardziej okazałe budynki dawnych Międzyzdrojów 
skupiły się w rejonie nadmorskiej promenady. Na po
czątku XX w. były to już, poza domem zdrojowym i nie 
istniejącą dziś halą koncertową, obiekty nastawione 
wyłącznie na zakwaterowanie i wszechstronną obsługę 
gości. Przy środkowym odcinku promenady, pomiędzy 
kąpieliskami dla pań i panów, wzniesiono kilka hoteli, z 
których największy i najbardziej znany był „Mirama- 
re”, dziś dom FWP „Latarnia Morska”. Spośród hoteli 
ciekawą architekturą wyróżniał się dzisiejszy WDW 
„Bałtyk” (ul. Kopernika 2), założony na planie koła. 
Większość zabudowań dzielnicy przymorskiej stano
wią jednak pensjonaty o kilku do kilkunastu pokojach, 
zapewniające zamożnym gościom i kuracjuszom spo
kojny pobyt w luksusowych warunkach. W formie wie
lu pensjonatów odnaleźć można odległe echa architek
tonicznych programów romantyzmu, wyrażające się w 
swobodnym kształtowaniu bryły o stromych dachach, 
przeważnie z wieżą w narożu. Ładne przykłady pensjo
natów - to dzisiejsze domy FWP „Minerwa V” (ul. Zdro
jowa 2) i „Energia” (ul. Bohaterów Warszawy 13) oraz 
wyjątkowo wzniesiony daleko od morza duży budynek 
przy ul. Lipowej 1.
Zabytkowa zabudowa Międzyzdrojów, powstała w cią
gu stu lat od pierwszej połowy XIX w. do 1945 r., ma 
dość zróżnicowane oblicze. Obok przeważającej w daw

niejszej fazie dekoracji klasycy stycznej, pojawiają się 
style ludowe, stosowany z umiarem detal historyczny 
(np. dom FWP „Energia”), niekiedy również skromne 
motywy secesyjne (Dom Zdrojowy FWP przy ul. Boha
terów Warszawy 16, willa przy ul. Gryfa Pomorskiego 
2). Wśród prywatnych inwestorów, budujących w kąpie
liskowej wsi swe domy, nie znalazły uznania pruskie, 
oficjalne, sztywne style historyczne. Nawet dworzec ko-
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lejowy obronił się przed formą neogotycką, a ceglana 
dawna remiza łodzi ratownictwa brzegowego otrzyma
ła dach z elementami stylu szwajcarskiego. Jedyne o- 
biekty neogotyckie - to kościół, projektowany przy 
współudziale króla Fryderyka Wilhelma IV, oraz pobli
ska plebania. Przykrym wtrętem jest też niewielki dom 
przy ul. Leśnej 8, z surowej czerwonej cegły, jakby 
przeniesiony z przyfabrycznego osiedla w przemysło
wym mieście.
Wśród nowych budynków, wznoszonych w’ Międzyzdro
jach po 1945 r., zdarzają się rozwiązania ciekawe, stano
wiące nowoczesne, lecz nie kolidujące z otoczeniem ak
centy, jak ładna biblioteka przy ul. Waryńskiego. Są 
również przykłady znacznie gorsze, jak zbyt duży i 
ciężki dom FWP „Posejdon” przy promenadzie oraz ze
spół „Polino” u zbiegu ulic Zwycięstwa i Światowida, 
przytłaczający sąsiednie domy zabytkowe. Do końca lat 
sześćdziesiątych twórcom nowej zabudowy udało się 
jednak nie przekroczyć właściwej dla miasta skali bądź 
zamaskować przypadki jej naruszenia, jak np. grupę 
typowych bloków mieszkalnych przy ul. Kolejowej, zlo
kalizowana w zamkniętej widokowo dolinie. Rażącego 
naruszenia charakteru miasta i naturalnego krajobra
zu okolicy dokonano dopiero w latach siedemdziesią
tych. Bogaty wówczas inwestor - ZWCh „Chemitex-Sti- 
lon” z Gorzowa Wielkopolskiego - zapragnął ośrodka 
wypoczynkowego na miarę.Złotych Piasków. W wyniku 
wieloletniej budowy przy wschodnim krańcu promena
dy powstał zespół trzech 10-kondygnacyjnych bloków, 
otoczonych „forteczną” małą architekturą. W kameral
ne dotychczas i zestrojone z przyrodą widoki miasta 
wpisano jako dominanty rozległe ściany wieżowców o 
banalnej architekturze oraz wysoki komin o kratowej 
konstrukcji nośnej. Jasne bryły budynków ośrodka, 
kontrastujące z zielonym tłem lasów, stanowią przykrą 
skazę panoramy brzegu morskiego wyspy Wolin. Kolo
nie domków campingowych, budowane od 1959 r. na 
obrzeżach miasta, nie zdołały zeszpecić go swą byłej a- 
kością, gdyż ukryte są w wysokim lesie.
Molo w Międzyzdrojach, jedna z głównych atrakcji u- 
zdrowiska, było wielokrotnie niszczone i odbudowywa
ne, m.in. rozebrano je w 1914 r. w obawie przed desan
tem rosyjskim. Na początku XX w. molo miało długość 
360 m, a na jego końcu mieściła się restauracja. Obec
nie planuje się rozebranie drewnianego mola, zniszczo
nego przez krę w zimie 1985 r. i zbudowanie nowej kon
strukcji z betonu.
Spis zabytkowych budynków w Międzyzdrojach, spo

rządzony ostatnio przez Biuro Studiów i Dokumentacji 
Zabytków w Szczecinie, obejmuje 120 obiektów. Więk
sze z nich - dawne hotele i pensjonaty - użytkowane są 
jako domy wczasowe i sanatoryjne przez instytucje i 
przedsiębiorstwa. W tej grupie właścicieli dbałością o 
budynki wyróżnia się Wojsko Polskie. Wojskowe domy 
wypoczynkowe „Bałtyk” i „Odra” należą do najlepiej 
utrzymanych w całym mieście. Również Fundusz 
Wczasów Pracowniczych, dysponujący znacznie więk
szą liczbą obiektów, wyremontował wiele z nich z dba
łością o zachowanie zabytkowego charakteru. Nato
miast domy mieszkalne, będące własnością ADM i osób 
prywatnych, znajdują się na ogół w gorszym stanie. Do 
najbardziej zaniedbanych należą m.in. budynki przy ul. 
Leśnej 2 i 5, Waryńskiego 8, Zwycięstwa 18. Wiele do
mów straciło klasycystyczny detal i uległo zniekształ
ceniu przez tandetne dobudówki. W prywatnym domu 
przy ul. Kopernika 6 usunięto część drewnianych orna
mentów, a ostatnio zburzono frontowy murowany* ta
ras. Niebezpieczne dla substancji zabytkowej mogą 
okazać się również remonty budynków, potraktowane 
jako okazja do przesadnej modernizacji, jak miało to 
miejsce w wypadku domu przy ul. Leśnej 20.
Zabytkowa zabudowa Międzyzdrojów znajdowała się 
przez wiele lat poza zasięgiem zainteresowań władz 
konserwatorskich. Brak było rozpoznania wartości i 
liczebności zespołu. Dopiero w latach osiemdziesiątych 
wykonano wspomniany wyżej spis oraz zlecono Okrę
gowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno-Kartograficz
nemu w Szczecinie opracowanie inwentaryzacji foto
grametrycznej fasad, która została niedawno ukończo
na. Stworzono w ten sposób rzetelną podstawę do orze
czeń konserwatorskich i decyzji o wpisaniu poszczegól
nych budynków do rejestru zabytków. Dokumentacja 
fotogrametryczna pozwoli również na wyznaczenie 
strefy ochrony konserwatorskiej i sformułowanie wy
tycznych konserwatorskich do będącego w trakcie o- 
pracowania szczegółowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta. Konsekwentna realizacja och
rony zabytkowych obiektów w Międzyzdrojach będzie 
jednym z podstawowych warunków, aby „Perła Bałty
ku” mogła odzyskać swój dawny, pełny blask.

Marek Ober
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Zabytki na co dzień (5)

Wartość zabytku 
a użytkowanie
7
M-^achowanie zabyt

ków architektury zależy nie tylko do konserwatorów, ale rów
nież od użytkowników. A jak pogodzić zabytkową wartość 
obiektu z potrzebami użytkowników?
Użytkowanie obiektu zabytkowego przyczynia się do jego za
chowania; zabytki nie użytkowane, opuszczone, a przez to 
pozbawione stałej opieki - szybko niszczeją. Należy jednak 
pamiętać, że użytkowanie zabytku przyczynia się do jego za
chowania, jeśli jest zgodne z charakterem obiektu. Użytkowa
nie sprzeczne ? tym charakterem prowadzi do zniszczenia za
bytku.
Przez „charakter obiektu" rozumieć trzeba jego dawną funk
cję (pierwotny sposób użytkowania, pod kątem którego dany 
obiekt wzniesiono), układ (rozplanowanie), rodzaj materiału i 
konstrukcji, rodzaj dekoracji, a nawet łączące się z obiektem 
zabytkowym wartości symboliczne. Najlepiej, oczywiście, je
żeli zabytek nie zmienia swojej pierwotnej funkcji. Wówczas 
samo użytkowanie skłania do zachowania zabytku bez zmian 
(a to przecież jest celem konserwacji), pomijając niebezpie
czeństwa wynikające ze zmieniającej się „mody” estetycznej. 
Użytkowanie zabytku w jego pierwotnej funkcji nie zawsze 
jest jednak możliwe; niekiedy funkcja taka już w ogóle nie 
istnieje (np. waga miejska), albo inne są wobec niej wymaga
nia.
Do niezmiennych należą na ogół funkcje zabytkowych obie
któw sakralnych, ale i tutaj trzeba liczyć się ze zmienionymi 
wymaganiami użytkowymi (ogrzewanie, nagłośnienie) i nowy
mi formami liturgii.
Funkcje mieszkalne uległy - wbrew pozorom - znacznym 
zmianom w ciągu wieków, np. duże średniowieczne izby ustę
powały pomieszczeniom mniejszym, za to o zróżnicowanym 
przeznaczeniu. Zabytkowe obiekty mieszkalne (chałupy wiej
skie, kamienice mieszczańskie, dwory), nawet jeśli nadal służą 
zamieszkaniu, to ich funkcje - zależnie od potrzeb nowych 
użytkowników - uległy znacznym przeobrażeniom. Bardzo 
rzadko pierwotnym funkcjom mogą służyć zabytkowe obiekty 
gospodarcze. Niekiedy w sposbó tradycyjny użytkowane są 
jeszcze obiekty rolnicze, ale zmiany w technologii rolnictwa 
stawiają wymagania kolidujące z wartościami zabytkowymi. 
Zatem wiele obiektów zabytkowych zmienia swe funkcje. De
cyzja o nowym przeznaczeniu i o sposobie użytkowania zabyt
ku wchodzi w zakres działań konserwatora. Jeśli nowy sposób 
użytkowania wymaga przystosowania (adaptacji) budynku, to 
decyzja taka wiąże się z koniecznością opracowania dokumen
tacji przez projektanta (lub biuro projektantów) o odpowied
nich uprawnieniach budowlanych i konserwatorskich. Właści
we rozwiązanie nowej funkcji w starym obiekcie zależy jed
nak w znacznej mierze od użytkownika, jego wyobraźni i zro
zumienia wartości zabytku.
Budynki zabytkowe mają swoje ograniczenia. Należy do nich 
m.in. układ pomieszczeń, zazwyczaj znacznie większych od 
pomieszczeń w obecnie wznoszonych budynkach. Dlatego 
przy ustalaniu programu użytkowego należy brać pod uwagę 
nie całkowitą powierzchnię użytkową, lecz wykaz pomiesz
czeń. Pamiętajmy też, że w budynkach zabytkowych występu
je zazwyczaj dużo tzw. martwej kubatury (grube mury i stro
py, sklepienia, strychy), w związku z czym ogólna kubatura nie
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1. Dawny zajazd zwany Napoleońskim w Warszawie przy szosie prowadzącej 
do Lublina (ul. Płowiecka) - to dobry przykład użytkowania obiektu zabytko
wego zgodnie z pierwotną funkcją. Zajazd reprezentuje styl klasycystyczny i 
pochodzi z początku XIX w., w ostatnich latach został odnowiony przez pry
watnego użytkownika z przeznaczeniem na hotel i restaurację.
2.3.4. Zachowanie wartości zabytkowych obiektu zależy m.in. od prawidłowe
go doboru nowych funkcji. Na il. 2 pokazano pierwotny uktad i przeznaczenie 
pomieszczeń dworu (na podstawie przykładu dworu w Ściejowicach, woj. kra
kowskie). „Adaptacja" budynku przez przypadkowych mieszkańców w latach 
pięćdziesiątych (il. 3) zmieniła całkowicie ten uktad i charakter wnętrz - zatra
cając wartości zabytkowe. Przy prawidłowej adaptacji (II. 4) układ zostaje 
zachowany, zmiany ograniczono do minimum, a nowe funkcje odpowiadają 
pierwotnym.
5. Elementy konstrukcyjne budynków zabytkowych dostosowane byty do ich 
pierwotnych funkcji. Nieprzemyślana zmiana funkcji pomieszczenia np. z mie
szkalnej na magazyn lub bibliotekę (2-3 razy większe obciążenie stropu!) 
może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji, a pośrednio także dekoracji (np. 
plafon). Zamiast wzmacniać lub wymieniać strop - lepiej dostosować nową 
funkcję do możliwości istniejącej konstrukcji.
6.7. Wszelkie instalacje techniczne w budynkach zabytkowych muszą być 
zakładane w sposób przemyślany, bez naruszenia wartości zabytkowych, a 
zwłaszcza wystroju malarskiego, stiuków, wykładzin Itp. II. 6 pokazuje, jak przy 
podłączaniu świecznika i trzech gniazd wtykowych zniszczono wystrój po
mieszczenia. Tymczasem można (il. 7) - np. doprowadzić przewody przez 
sąsiednie, pozbawione wystroju pomieszczenie i nad stropem (a), wyłącznik 
umieścić w ościerzach wnęki drzwiowej (b), liczbę gniazd wtykowych ograni
czyć do dwu, umieszczając je nisko nad podtogą, a przewody do nich dopro
wadzić pod listwą przypodłogową (c) Taki sam efekt użytkowy osiągnięto bez 
naruszenia zabytkowego wystroju. Nie wierzmy wykonawcom, że „musi sie" 
uszkodzić wystrój dekoracyjny przy zakładaniu instalacji - nie musi!
8.9. Usytuowanie urządzeń technicznych, np kotłowni centralnego ogrzewa
nia, ma duże znaczenie dla zachowania wartości zabytkowych obiektu. Należy 
unikać usytuowania kotłowni w budynku zabytkowym, gdyż wymagania tech
niczne mogą narzucić wprowadzenie bardzo niekorzystnych dla zabytku 
zmian (il. 8). Usytuowanie w oficynie lub budynku pomocniczym (il. 9) pozwala 
na spełnienie wymagań technicznych bez naruszenia obiektu zabytkoweoo.

(zdjęcie: J. Wilde: rysunki: P. Stępień)
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jest miarodajna dla ustalenia „pojemności” użytkowej budyn
ku. Zasadniczym błędem jest stosowanie normatywów po
wierzchniowych, kubaturowych itd. współczesnego budownic
twa przy ustalaniu programu użytkowego budynku zabytko
wego! Normatywy te nie obowiązują w obiektach zabytko
wych; także prawo budowlane przewiduje dla obiektów zabyt
kowych odstępstwo od wielu przepisów.
Innym ograniczeniem jest istniejąca konstrukcja i stan mate
riałów. Obydwa elementy, ze względu na dość długi zazwyczaj 
okres eksploatacji, uległy pewnemu nadwerężeniu i dlatego 
należy unikać wszelkich przeciążeń konstrukcyjnych.
Zatem możliwości i charakter zabytku winny decydować o 
sposobie użytkowania, a nie bez rozeznania przyjęta nowa 
funkcja. O ile projektując nowy obiekt architektoniczny, pro
jektuje się jego formę w dostosowaniu do przewidywanej 
funkcji, o tyle w wypadku obiektów zabytkowych rjąleży funk
cję dostosować do istniejącego układu i formy budynku - tym 
lepszy projekt, im mniej przewiduje zmian w obiekcie (wyją
wszy usunięcie zniekształceń i przywrócenie pierwotnej for
my, uzasadnione względami konserwatorskimi).
Podstawowe zalecenia przy przejmowaniu obiektu zabytko
wego w użytkowanie lub wprowadzaniu nowej funkcji przez 
dotychczasowego użytkownika ująć można w czterech „prze
strogach”:
1. Nie należy zmieniać planu budynku (układu pomieszczeń)! 
Układ pomieszczeń jest także wartością zabytkową; dla po
szczególnych okresów charakterystyczne są różne układy, np. 
dla renesansu i baroku - układ amfiladowy, dla XIX w. - kory
tarzowy. Zmiana jednego układu na drugi fałszuje budynek 
jako dokument epoki. Ponadto zmiana układu pomieszczeń w 
budynku wymaga kosztownych prac budowlanych. Lepiej za
tem zastanowić się, jak najwłaściwiej wykorzystać istnie
jące pomieszczenia dla nowych potrzeb. Należy przy tym 
wziąć pod uwagę charakter pomieszczeń. Nie można sal repre
zentacyjnych z zachowaną dekoracją (np. kamieniarka, stiuki, 
polichromie) przeznaczać na cele gospodarcze, zaplecze, po
mieszczenia kuchenne itp. - dewastacja zabytkowego wystro
ju wnętrz jest w takim wypadku nieuchronna, a przecież wy
strój ten może nadal „cieszyć oko” i dodawać splendoru współ
czesnemu użytkownikowi. Celowe jest ustalenie, jaka była 
pierwotna funkcja poszczególnych pomieszczeń obiektu, 
tak aby nowe przeznaczenie odpowiadało charakterem daw
nemu.
2. Nie należy zmieniać obciążeń konstrukcyjnych! Konstruk
cja zabytku wzniesiona była odpowiednio do określonych 
funkcji i obciążeń, stąd nowe funkcje związane ze zwiększony
mi obciążeniami wymagają niemal zawsze skomplikowanych 
prac wzmacniających! Prace takie są poważną ingerencją w 
strukturę zabytkową - co koliduje z zasadą „minium interwen
cji" (zob. ode. 2) - a jednocześnie są kosztowne. Należy więc ich 
unikać. Przed decyzją o nowej funkcji obiektu i przeznacze
niu poszczególnych pomieszczeń należy sprawdzić, czy prze
widywane obciążenia mieszczą się w „możliwościach” zabyt
kowej konstrukcji. Np. magazyny, archiwa i biblioteki - z racji 
swojej funkcji - powodują obciążenia stropów, a przy tym 
wymagają stropów ogniotrwałych - jeśli więc pomieszczenia 
w budynku zabytkowym nie spełniają tych warunków, lepiej 
znaleźć inne przeznaczenie dla tych pomieszczeń, aby uniknąć 
gruntownych przeróbek. Pamiętajmy, że wzmocnienie kon
strukcji jest często „reakcją łańcuchową": wymiana stropów 
na nowe, ogniotrwałe (zarazem cięższe) powoduje konieczność 
wzmocnienia ścian, co z kolei prowadzi do zwiększenia nacis
ku na fundamenty, w rezultacie trzeba wzmacniać także i fun
damenty. Nie należy też pochopnie decydować o adaptacji 
poddaszy na pomieszczenia użytkowe, wiąże się to bowiem z 
wieloma problemami konstrukcyjnymi, a ponadto więżba da
chowa ma często również wartość zabytkową i nie należy 
zmieniać jej układu. Niepotrzebne odciążenie konstrukcji 
(np. usunięcie gruzu z pach sklepiennych) również zaburza jej 
równowagę i może prowadzić do poważnych uszkodzeń.
3. Nie należy zmieniać warunków klimatycznych w obiekcie, 
zwłaszcza nagle! Problem ten będzie omówiony szczegółowo w 
następnym odcinku, tutaj więc tylko podkreślam, że zmiana 
taka może mieć fatalne następstwa dla substancji zabytkowej. 

Obiekt, który był zawsze ogrzewany, musi być ogrzewany na
dal. Obiekt, który nie był nigdy ogrzewany i „przywykł” do niż
szej temperatury i zwiększonej wilgotności, lepiej jeśli pozo
stanie w tych warunkach. Jeżli zmiana warunków jest nie
zbędna, nie powinna być ani zbyt duża, ani zbyt nagła.
4. Należy unikać użytkowania związanego z dużymi wymaga- 

. niami technicznymi! Np. wprowadzenie w obiektach zabytko
wych instalacji technicznych jest trudnym problemem konse
rwatorskim. Praktycznie każda instalacja powoduje zniszcze
nie pewnej części substancji zabytkowej (wykucie bruzd, prze
bicie otworów, wmurowanie urządzeń). Jakkolwiek instalacje 
techniczne podnoszą rangę użytkową obiektu, to trzeba pa
miętać, że ich wartość jest krótkotrwała w przeciwieństwie do 
trwałej wartości kulturowej substancji zabytkowej. Dlatego 
też ingerencję związaną z wprowadzeniem instalacji należy 
ograniczyć do minimum, m.in. przez wykluczenie funkcji wy
magających dużego wyposażenia technologicznego. Do funk
cji takich należą: produkcja przemysłowa (niedopuszczalna w 

. obiektach zabytkowych), warsztaty, pralnie, służba zdrowia, a 
także zaplecza kuchenne zbiorowego żywienia. O tym ostat
nim pamiętać trzeba przy propozycjach umieszczenia w o- 
biekcie zabytkowym lokalu gastronomicznego - kawiarni, 
baru, restauracji, stołówki itp. Przeznaczenie starych wnętrz 

. na jadalnie może być rozwiązaniem atrakcyjnym, ale wymaga 
równocześnie adaptacji wnętrz sąsiednich na zaplecze ku
chenne. Spełnienie warunków sanitarnych i technologicznych 
tego zaplecza koliduje często z wymaganiami konserwatorski
mi.
Dalsze ograniczenie ingerencji i zniszczenia substancji zabyt
kowej możliwe jest przez wybór właściwego rozwiązania tech
nicznego instalacji. Należy wybrać takie, które wymaga mniej 
przekuć, bruzd itp. (nawet kosztem wydłużenia przewodów), a 
także urządzeń o mniejszych rozmiarach. Ważny jest sposób 
prowadzenia przewodów instalacyjnych. Ukrycie przewodów i 
urządzeń przez ich wbudowanie może być celowe ze względów 
estetycznych (kompozycja wnętrza, wystrój), ale wymaga na
ruszenia „substancji muru”. Jeśli substancja ta ma szczególną 
wartość, należy umieścić przewody na zewnątrz. Projekt insta
lacji powinien być zatem poprzedzony rozpoznaniem konse
rwatorskim wraz z wyznaczeniem, które miejsca nie mogą być 
naruszone, a w których dopuszczalne są przekucia itd.
Trudnym problemem jest umieszczenie kotłowni centralnego 
ogrzewania, która musi spełniać wiele wymogów kolidujących 
zazwyczaj ze względami konserwatorskimi (ogniotrwałość, 
dowóz opału, wywóz żużla, wymiary komina, wentylacja itd.). 
Jeśli możliwe, to lepiej umieścić kotłownię poza obiektem za
bytkowym (np. w oficynie lub budynku gospodarczym w wy
padku zespołów dworskich, w zespołach sakralnych - w bu
dynku plebanii itp.) i połączyć z instalacją w budynku zabyt
kowym tzw. ciągiem zdalaczynnym.
Sprawność instalacji jest stosunkowo krótka, należy więc li
czyć się z koniecznością ich naprawy i wymiany. W związku z 
tym rozwiązanie techniczne danej instalacji powinno umożli
wiać jej naprawę i wymianę bez naruszenia substancji budyn
ku. Unikać zatem należy instalacji trwale wbudowanych (np. 
rury ogrzewcze zabetonowane w stropie itp.). Przy wymianie i 
zakładaniu nowych instalacji należy .wykorzystywać istnieją
ce otwory, bruzdy i przekucia. Pozostawienie starej, nieczyn
nej instalacji i założenie w innym miejscu nowej - jest niepo
trzebnym niszczeniem zabytku.
Jeśli założenie instalacji związanych z planowaną funkcją o- 
biektu i poszczególnych pomieszczeń naruszyłoby wartości 
zabytkowe, lepiej zastanowić się nad dostosowaniem tych 
funkcji do zabytku. W niektórych obiektach najlepszym roz
wiązaniem jest rezygnacja z wszelkich instalacji technicznych 
(np. w Wielkiej Wieży w zamku Karlśtejn koło Pragi, gdzie 
wnętrza są w całości polichromowane, nie ma nawet oświetle
nia elektrycznego, a zwiedzanie ograniczono do godzin światła 
dziennego). Rezygnacja z części „normatywnego" wyposaże
nia instalacyjnego i nietypowe jego umieszczenie mogą uła
twić pogodzenie nowej funkcji z wartościami zabytkowymi 
obiektu Piotr Stępień
W następnym numerze o warunkach klimatycznych we wnę
trzach zabytkowych.
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(fot. J. Szandomirski)

Wokół
jednego zabytku
Jeszcze nie tak dawno jeden z najefektowniejszych polskich 
pałaców doby baroku, pałac w Otwocku Wielkim, straszył 
swym zaniedbaniem. Dopiero przed ośmiu laty został dopro
wadzony do Idealnego stanu i pełni funkcję rezydencji Rzędu 
PRL, przeznaczonej do przyjmowania gości zagranicznych. 
Zdążyli już w nim mieszkać m.in. kanclerz Austrii Bruno Krai- 
ski i minister spraw zagranicznych Francji Michel Poniato
wski.

Pałac został zbudowany i urządzony po 1682 r„ kiedy Kazi
mierz Bieliński, późniejszy podkomorzy koronny, zawarł mał
żeństwo z Ludwiką Morsztynówną, córką Andrzeja, podskar
biego, sławnego poety. Od drogi wjazdowej - obsadzonej 
jeszcze do dzisiaj na pewnym odcinku niebotycznymi lipami - 
pałac oddzielony jest jeziorem, będącym pozostałością po 
dawnym korycie Wisły. Na osi tej alei przerzucony był niegdyś 
most. Należałoby namówić płetwonurków, by zbadali dno je
ziora, w którym tkwią zapewne resztki drewnianych konstruk
cji. Oś główna poza pałacem podkreśla aleja ogrodowa. Pa
łac i ogród ograniczony jest ze wszech stron wodą, z dwóch 
stron - to wody jeziora, z trzeciej - sztuczny kanał wykopany 
ponoć przez jeńców tatarskich. Jednym słowem pałac stoi na 
wysokim brzegu trójkątnej wyspy.

Z pierwszego etapu budowy pałacu pochodzi korpus główny i 
alkierze oraz dekoracyjny wystrój elewacji I wnętrz. Tympanon 
fasady wypełnia stiukowe przedstawienie sceny bachanalii. 
Tłum bachantek i satyrów gromadzi się wokół koźlonogiego 
bożka Pana, przygrywającego na syryndze i będącego upo
staciowaniem natury. Natura zatem ma patronować pałacowi, 
a odwieczna jej harmonia ma zapewnić jego mieszkańcom 
zdrowie i siłę. Pierwotnie przed fasadą znajdowały się dwura- 
mienne schody, prowadzące bezpośrednio do westybulu na 
piętro. Bryła pałacu od frontu odznacza się prostotą, zaś od 
strony południowej większym urozmaiceniem. Układ bryły 
oraz poszczególne elementy dekoracji przypominają twór
czość Tylmana z Gameren, niektóre jednak rozwiązania kłócą 
się z jego twórczością. Pozostaje zagadką, kto był twórcą tej 
budowli.

Z XVII w. pochodzi dekoracja westybulu na pierwszym piętrze. 
Ściany westybulu wyłożone są tynkiem mieszanym z tłuczo
nym, zielonkawym szkłem, co im nadaje oryginalną fakturę. 
Zachowało się tu sześć nisz z oprawą stlukową, niestety bez 
rzeźb, których wygląd jest nieznany. Podczas remontu pałacu 
zdecydowano się wypełnić nisze posągami mitologicznych 
bóstw, mających swoje odpowiedniki w układzie planetarnym. 
Wykonali je współcześni rzeźbiarze. Czy było to rozwiązanie 
trafne w pomyśle i realizacji - chyba tak. Z XVII w. pochodzi 

także dekoracja Sali Horacego, nazwana tak od malowideł 
nawiązujących tematycznie do moralizatorskich wersetów, 
zaczerpniętych z dzieł tego starożytnego poety. Autorstwo 
tych malowideł owiane jest również tajemnicą. Nie jest nato
miast tajemnicą, co działo się w tym czasie w murach pałacu. 
Gościł tu niejednokrotnie August II, zainteresowany wdzięka
mi swej faworyty Marianny Bielińskiej, córki właściciela. W 
1705 r. w pałacu miało miejsce spotkanie cara Piotra Wielkie
go z Augustem II, podczas którego wysunięto haniebny po
mysł rozbioru Rzeczypospolitej. Warto dodać, że cudzoziem
ski król, wybrany przez Polaków, pomysły takie snuł i wcześ
niej, i później, łudząc się, że ich realizacja pomoże mu w 
osiągnięciu ambitnych celów dynastycznych i absolutystycz- 
nych. A w pobliżu pałacu, w lesie 28 iipca tegoż roku stoczona 
została bitwa między Szwedami i Sasami, w której ci ostatni 
ponieśli klęskę. Wielu żołnierzy, ratując się ucieczką, potonę- 
ło w Wiśle.

Dalszy etap rozbudowy pałacu nastąpił w połowie XVIII w., 
gdy byt on własnością syna Kazimierza Bielińskiego - Franci
szka, marszałka wielkiego koronnego, wsławionego działal
nością w porządkowaniu Warszawy. Z jego inicjatywy pałac 
otwocki uzyskał wieże na planie owalu, zawierające kręte 
schody prowadzące na ostatnią kondygnację, skąd rozpoś
cierają się rozległe widoki. W tym też czasie wybudowano ofi
cyny połączone z korpusem głównym galeriowymi przejścia
mi. Tym razem znamy twórcę - był nim wybitny architekt war
szawski Jakub Fontana. Wykonano wówczas też dekoracje 
malarskie w salach: Marynistycznej i Krajobrazowej, może 
pędzla Sebastiana Ecksteina. Fontana zaprojektował także 
budowle gospodarcze usytuowane poza wyspą, przy wjeź- 
dzie. Do dzisiaj stoi tam budynek wsparty szkarpami, jest to 
browar, z którego piwo zwane „Otwockim” sprzedawano w 
warszawskiej karczmie na Bielinie.

Kolejnymi właścicielami Otwocka byli dwaj inni Bielińscy: 
Franciszek, bratanek marszałka, typowy reprezentant Oświe
cenia, autor głośnej książki Sposób edukacji w XV listach opi
sany... oraz Stanisław Kostka - utracjusz i niesławny marsza
łek sejmu grodzieńskiego w 1793 r.
W końcu XVIII w. rezydencja otwocka zaczęła chylić się do 
upadku. Dnia 3 maja 1809 r. opuszczony pałac posłużył gen. 
Michałowi Sokolnicklemu za kwaterę przed bitwą pod 0- 
strówkiem. Opis tej bitwy, jak i sam pałac z ogrodem, uwiecz
nił w Popiołach Stefan Żeromski. W 1827 r. pałac nabył i 
następnie odnowił Jerzy Kurtz, kupiec warszawski. Przy owej 
odnowie zatrudniony był w 1850 r. budowniczy Jan Sbarbori. 
W niedługim jednak czasie pałac ponownie pozostawiono 
swojemu losowi. W 1864 r. w pobliżu pałacu oddział powstań
czy pod dowództwem Kupczyka stoczył zwycięską potyczkę z 
przeważającymi siłami Reynthala.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego pałac był nie 
zamieszkaną ruiną i w takiej okaleczonej postaci przetrwał do 
1945 r„ kiedy przeszedł na własność państwa. W dwa lata 
później przystąpiono do jego remontu, jednakże przeprowa
dzono go powierzchownie, a w pałacu umieszczono zakład 
poprawczy dla dziewcząt. Może pobyt w tym pięknym otocze
niu wpływał pozytywnie na poprawę panienek, ale z pewnoś
cią nie na stan zabytku. Toteż po kilku latach przeniesiono 
zakład w inne miejsce I podjęto decyzję o kontynuowaniu 
remontu zabytkowego obiektu. Projektantem odbudowy był 
prof. Wiktor Zin, a wykonawcą robót - Pracownie Konserwacji 
Zabytków. Dostojny i zarazem historyczny charakter architek
tury pałacu upoważniał do wzbogacenia wnętrz w dzieła sztu
ki. Autorem urządzenia ich był niżej podpisany.

Odbudowane zostały również stajnie, browar i dworek z gan
kiem stojący naprzeciwko pałacu, po drugiej stronie jeziora. 
Całość stanowi nieprzeciętny w swej urodzie zespół pałaco- 
wo-ogrodowy, należący do najcenniejszych klejnotów sztuki 
polskiej doby baroku.

Marek Kwiatkowski
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Julian Różycki - od którego nazwiska wziął nazwę praski bazar między ulicami: Targową, 
Ząbkowską, Brzeską i Kępną - nie miał nic z bazarami wspólnego. Był szanowanym magi
strem farmacji, właścicielem dwóch aptek i drogerii oraz posesji, na której po ostatniej 
wojnie powstał bazar o powierzchni około 15 000 m2. Bazar Różyckiego jest dzisiaj znany w 
całej Polsce, sława jego wychodzi także poza granice kraju. Na „Różyckim” można kupić 
wszystko - od pyz i flaków po najmodniejsze „ciuchy” (podobno zaakceptowane w Paryżu 
modne stroje w ciągu tygodnia są w sprzedaży na warszawskiej Pradze!) i - jak mówi 
porzekadło - także „autentycznego dziadka”. Niepowtarzalną cechą praskiego bazaru jest 
nie tylko szeroki asortyment oferowanych towarów, ale także otaczająca go dawna zabu
dowa (zob. zdjęcia na okładce str. IV).
Od kilkunastu lat bazarowi grozi likwidacja. Oznaką są m.in. wyrastające coraz bliżej wyso
kościowce. Według planów na miejscu „Różyckiego” ma powstać standardowe, pawilono
we centrum handlowe. Bazaru broni społeczny komitet złożony z mieszkańców otaczają
cych bazar ulic. Członkowie komitetu są zdania, że po wykonaniu m.in. kanalizacji i porząd
nej nawierzchni placu - bazar powinien istnieć nadal.

CENTRALA BEZSENNYCH
- Słyszałeś pan, panie Królik, bazary 
mają być w Warszawie skasowane?
- Już nieraz byli.
- No tak, ale tą rażą poważnie, na 
amen.
- Po mojemu słusznie. Bo faktycznie, 
to jest, uważasz pan, tak zwany prze
żytek. Drewniane budy, stragany, 
skrzynki, klatki, przy drapaczach 
chmur całą urbanistykie nam psują. 
Parzęczew, nie stoły ca, jak pragnę 
zdrowia.
- I ruch kołowy cierpi, bo furmanki 
przyjeżdżają.
-1 hygiena sie szerzy - stoma, śmieci, 
pierze...
- I konie tyż swoją dole dokładają.
- Tak jest. A kompremitacji dla uspo
łecznionego handlu nie bierzesz pan 
pod uwagie?
- W jaki sposób kompremitacji?
- No bo rzuć pan okiem na te straga

ny. Oprócz bubli i jeleni w złotych ra
mach pełno tu spożywczego towaru. 
Włoszczyzna, jaką pan tylko zama
rzysz, owoce w najdzikszych gatun
kach, jędyki świeżo bite, żywe kury, 
sandacze i temuż podobnież. A po
szukaj pan tego w sklepach - zelówki 
pan podrzesz, cholera pana szanow
nego zatłucze ze zmęczenia.
- No nie przesadzajmy, na to wszyst
ko jest rada. Cały bazarowy handel 
można zastąpić. Owoce dostaniesz 
pan w Delikatesach tyż nie gorsze. 
Buble męskie w Salonach Obywatela. 
Lanszafta z jeleniem w bogatych ra
mach może Desa sprzedawać.
- Tak jest, ale zielonej pietruszeczki 
już nie. Po sałatę cukrową i w ogóle 
włoszczyznę na bazar pan musisz le
cieć.
- To w warzywniczych sklepach nie 
ma?

- Owszem jest, ale troszkie później, 
kiedy już trzeba obiad na stół poda
wać i wygląd ma niekonieczny, taka 
więcej jak psu z gardła.
- Dlaczego tak jest?
- Zielenina, uważasz pan, nie lubi, 
żeby o niej za dużo pisać. Zaczem ją, 
Centrala Ogrodnicza przez książki 
przepuści, roześle do hurtowni, hur
townia jak się należy opisze, to w skle
pach masz ją pan pod wieczór. A nie 
możem wymagać, żeby te wszystkie 
zjednoczenia, centrale i hurtownie dla 
pańskiego parszywego obiadu zrywali 
się ze snu o czwartej rano. A jeszcze i 
to panu powiem, że naród mamy nie- 
możebnie poprzeczny. Jak pan do
starczysz do sklepów marchiewkie, to 
szukają buraczków, poślesz pan bu
raczki, to za sałatą się zabijają. Jest 
koperek, zachciewa jem sie pietrusz
ki.
- A czy nie można by tak pietruszki i 
koperku?
- Za dużo pisaniny. Zresztą porządek 
musi być. Jak pietruszka, to nie kope
rek.
- Rzeczywiście, jest koperek, żryj ko
perek!
- A nie chcą i na bazary latają.
- To co by na to poradzić?
- Trzeba by godzinę obiadu przesu
nąć.
- Na przykład?
- Na przykład na dziesiąte wieczór.
- No, to o której kolacja by wypada
ła?
- Mniej więcej o siódmej rano.
- Znaczy się razem ze śniadaniem.
- Tak wychodzi. I patrz pan, jaką osz
czędność można by zaprowadzić. Jest 
nas podobnież trzydzieści milionów. 
Niech każdy zaoszczędzi na kolacji, 
niedużo - dwa złote, to masz pan 
sześćdziesiąt milionów oszczędności 
dziennie. Jakie nowe centrale można 
by za te pieniądze założyć. Na przy
kład Centrale Świeżej Włoszczyzny. 
Zgodzić do niej personel z samych 
cierpiących na bezsenność, którzy o 
świcie dostarczaliby zielonego towaru 
do sklepów, żeby rano już tam był. No 
i takich, żeby chcieli sobie zaprzątać 
głowę paroma tysiącami różnych dro
biazgów, które teraz obecnie tylko na 
bazarze dostać można.
- Jak sie takich znajdzie, można bę
dzie śmiało bazary skasować. Ale na 
razie „jeszcze poczekajmy, jeszcze sie 
nie śpieszmy" - jak mówi poeta.

Stefan Wiechecki „Wiech”

(na podstawie książki Warszawa da 
się lubić, Warszawa 1962)

26



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Wstydliwa 
garderoba
Damskie koszule, halki, gorsety, majtki - 
jako zabytki?! Przechowywane w muzeach, 
eksponowane na wystawach, skwapliwie 
nabywane do państwowych zbiorów od 
prywatnych posiadaczy. Czy to możliwe? - 
może zapytać czytelnik, przyzwyczajony do 
określania mianem zabytku, jeśli nie wy
łącznie dzieł sztuki, to przynajmniej tych 
przedmiotów służących człowiekowi, które 
pokryły się już patyną lat i stanowią 
wdzięczny obiekt kolekcjonerstwa dla mi
łośników staroci. Ale bielizna? Łatwiej już 
przychodzi zaakceptować wielkie kolekcje 
ubiorów historycznych, zgromadzone w 
londyńskim Victoria and Albert Museum, 
paryskiej Collection Union Franęaise des 
Arts du Costume czy rosyjskim Ermitażu, 
będące zarówno świadectwem kultury ma
terialnej dawnych wieków, jak i przeglądem 
stylów mody odzieżowej. Odbijają one 
przecież najważniejsze tendencje w kultu
rze minionych epok, podobnie jak plastyka, 
literatura i muzyka. Natomiast spodnie 
części garderoby, przez długie lata staran
nie ukrywane pod wierzchnią odzieżą, nie 
wymieniane były nawet z nazwy. Jeszcze 
na początku naszego stulecia ukazanie 
rąbka halki uchodziło za wielkie faux-pas, a 
słowo „majtki" wykreślone było ze słowni
ka dobrze wychowanych panienek.
Skąd więc awans „wstydliwych" elemen
tów garderoby do rangi zabytków? Złożyło 
się na to kilka przyczyn. Przede wszystkim 
bielizna, jak i pozostałe części ubioru, jest 
istotnym składnikiem kultury materialnej. 
Tkanina koszuli (jej pochodzenie, sposób 
wykonania, cena) dostarcza historykowi in
formacji o społeczno-ekonomicznym po
ziomie życia w danej epoce; jej krój i spo
sób zdobienia są dla kostiumologa spraw
dzianem przynależności do określonego 
stylu mody; wreszcie zwykły miłośnik daw
nych obyczajów może zaspokoić swą cie
kawość na temat, co też nasze prababki 
nosiły „pod spodem"? Po drugie, włącze
nie do pokazów dawnych ubiorów bielizny 
pozwala pokazać historię mody całościo
wo, od majtek, przez suknię i płaszcz, aż po 
kapelusz i buty. Po trzecie - właśnie na 
przykładzie bielizny, zwłaszcza tej z nasze
go stulecia, można doskonale prześledzić 
przemiany mody kobiecej w kierunku coraz 
większego jej upraszczania, wzrostu funk
cjonalności i higieniczności
Wszystkie wymienione walory poznawcze 
miała wystawa „Sekrety mody kobiecej", 
zorganizowana w lutym i marcu bieżącego 
roku w Centralnym Muzeum Włókiennictwa 
w Lodzi. Głównym celem ekspozycji było 
pokazanie przeobrażeń, jakim uległa moda 
kobieca p :ez pierwsze czterdzieści lat XX 
w. Ale autor wystawy, mgr Andrzej Urba
niak, nie ograniczył się, jak to zazwyczaj 
bywało przy tego typu pokazach, do u- 
mieszczania w gablotach sukni i towarzy
szących im akcesoriów - kapeluszy, szali, 
torebek, obuwia. Zgodnie z tytułem wysta-

1 Koszula dzienna (pocz. XX w.)
2. Halki letnie (pocz. XX w.)

wy umieszczono na niej wiele „sekre
tnych", intymnych części damskiego stroju 
- różnego rodzaju bieliznę, która zmianami 
swych form znaczy kroki reformy damskie
go odzienia na początku naszego stule
cia.
Spróbujmy zatem, uznawszy już bieliznę za 
zabytek, prześledzić jej dzieje w pierwszej 
połowie XX w. Zatrzymujemy wzrok na „na

rzędziu tortur” gnębiącym całe pokolenia 
kobiet - gorsecie. Usztywniony stalowymi 
bryklami i twardymi fiszbinami, straszy dłu
gimi sznurówkami, które dociśnięte do gra
nic wytrzymałości wtłoczonej w ów pancerz 
damy, miały jej zapewnić modną figurę. W 
panującej na przełomie XIX i XX w. modzie 
secesyjnej była to sylwetka przypominają
ca łabędzia, wijącą się łodygę czy literę
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3. Majtki letnie (pocz. XX w.)
4. Halka letnia (pocz, XX w.)
5. Koszula nocna (pocz. XX w.)
6. ..Combinaison' - połączenie w |edna catość 
majtek i koszuli (pocz. lat dwudziestych XX w.)
7. Komplet bielizny damskiej (lata trzydzieste XX 
w.)
(zdjęcia: T. Szymonowicz; eksponaty z Central
nego Muzeum Włókiennictwa w Lodzi)

„S”. Kobieta-fabędź winna była mieć duży, 
opadający biust, talię osy, płaski brzuch i 
wystające hmm... wypukłości z tyłu postaci. 
To wszystko pozwalał uzyskać odpowiedni 
gorset, jednocześnie deformujący klatkę 
piersiową i kręgosłup, ściskający żołądek, 
utrudniający prawidłowy obieg krwi i oddy
chanie. Toteż wysiłki lekarzy, wojujących 
feministek i artystów, pragnących zrefor
mować ubiór kobiecy przez nadanie mu 
kroju zgodnego z budową ludzkiego ciała, 
formy naturalnej, a jednocześnie estetycz
nej, zwrócone były przede wszystkim prze
ciw noszeniu gorsetu.
inne części ówczesnej damskiej bielizny 
również wywoływały sprzeciw bojowników 
o zdrowie i swobodę ruchów fin-de-siec- 
le’owych dam. Panie kładły bowiem pod 
suknię tak wiele rzeczy, że cały ich strój 
stawał się ciężki, niewygodny, a przy tym - 
kosztowny, zważywszy na ilość zużywa
nych materiałów i pokrywających je haftów, 
wstążek, koronek. Pod gorsetem znajdo
wała się więc sięgająca kostek koszula 
dzienna i długie majtki o bufiastych nogaw
kach; na gorset nakładano maskujący jego 
sztywność staniczek z niezliczonymi za
kładkami, wstawkami i walansjenkami oraz 
kilka suto marszczonych halek .szumiących 
obfitymi falbanami. Dopiero na takim „ru
sztowaniu" opiełała się suknia o skompli
kowanym kroju.
Wprowadzenie uproszczeń do różnych 
części damskiego ubioru odbywało się 
stopniowo, powoli, by nie zrazić elegantek, 
czujnie baczących, czy ich strój odpowiada 
wskazówkom płynącym wprost z Paryża. W 
pierwszym dziesięcioleciu XX w. koszulki 
dzienne skróciły się i zyskały ramiączka za
miast rękawów; halki stały się węższe i 
lżejsze, a ich liczbę zredukowano do jed
nej. Majtki też zmniejszyły swe rozmiary, 
choć nadal sięgały kolan i odznaczały się 
krojem wzbudzającym dziś zdumienie: 
dwie osobne nogawki połączone były w 
talii paskiem.
Dopiero zmiana linii mody kobiecej pod 
koniec pierwszej dekady XX w. pozwoliła 
na znaczniejszą reformę spodnich części 
garderoby. Wyprostowana sylwetka w suk
ni a la antique lub drapowanej na wzór 
strojów wschodnich potrzebowała już „tyl
ko" miękkiego gorsetu z wulkanizowanej 
lamy, prosto krojonej halki z cienkiego ma
teriału, funkcjonalniejszych, bo zaopatrzo
nych w zapinaną z tyłu klapę, majtek. Praw
dziwą metamorfozę przeszły koszule noc
ne. Na początku stulecia jeszcze szalenie 
ascetyczne, z długimi rękawami, szczelnie 
zapięte pod szyję, w ciągu dziesięciolecia 
przemieniły się w powiewne „poematy”,
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szczodrze odsłaniające dekolt, szyte z 
przejrzystych tkanin pokrytych delikatnymi 
haftami i koronkami.
Istotną rewolucję w całej damskiej modzie 
przyniosła jednak dopiero pierwsza wojna 
światowa. Zmiana sytuacji społeczno-eko
nomicznej kobiet, z których wiele zmuszo
nych było podjąć pracę zarobkową, postę
pująca emancypacja - spowodowały ko
nieczność dostosowania mody do nowego 
stylu życia i radykalne uproszczenie całego 
damskiego ubioru. W ślad za nim przeo
braża się też bielizna - coraz lżejsza, prak
tyczniejsza, pozbawiona nadmiaru ozdób i 
- wbrew pochodzeniu swojej nazwy - już 
nie tylko biała, ale i kolorowa. Dążenie do 
ograniczenia odzieży spodniej znalazło wy
raz w noszeniu tzw. combinaison, łączącej 
koszulkę z majtkami w jedną, krótką ca
łość, wykonaną najczęściej z barwnego 
jedwabiu.
Lansowany w latach dwudziestych typ ko- 
biety-chtopczycy o płaskim biuście, wą
skich biodrach i długich nogach ostatecz
nie zlikwidował gorset, zastąpiony spłasz
czającym staniczkiem i gumowym paskiem 
do pończoch. Obok combinaison pojawiły 
się krótkie, proste koszulki na wąskich ra- 
miączkach, z oddzielnymi majteczkami - 
„figami" bądź „motylkami".
Powrót do sylwetki kobiecej, z podkreśle
niem wszystkich jej naturalnych „wypu

kłości", wprowadził w latach trzydziestych 
znaną do dziś formę biustonosza i komple
ty bielizny składające się z modelującej fi
gurę koszulki i krótkich majteczek, tworzą
ce proste, higieniczne, a wytworne „de
ssous”.
I tak od falbaniastych majtek doszła bieliz
na damska do mikroskopijnych „biodró- 
wek", od pełnych haftów długich koszul 
dziennych do króciutkich koszulek, zwa
nych dziś haleczkami. Ale i taka zreduko
wana do minimum bielizna jest w coraz 
większej niełasce wśród dziewcząt, rezy
gnujących chętnie z noszenia staniczka czy 
koszulki pod zamotaną suknią lub obcisły
mi spodniami, uważających za przeżytek 
pasek do pończoch wyparty przez wszech
obecne rajstopy. Tym bardziej więc bie
lizna z kilkudziesięcioletnią metryką zasłu
guje na zainteresowanie. Jeśli zatem na 
dnie przysłowiowego kufra babuni odnaj- 
dziemy batystową koszulę ozdobioną mis
terną mereżką, nie przerabiajmy jej zbyt po
chopnie na najnowszy fason bluzki Spójrz- 
my na nią jak na świadka przemian obycza
jowych i mody minionych czasów i... spró
bujmy zaoferować do muzealnych zbiorów. 
A nuż odnajdziemy ją w pełni dawnego bla
sku na następnej wystawie kobiecych stro
jów?

Anna Sieradzka
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Polskie herby 
na zabytkach
POBÓG - na barku podkowy krzyż kawa
lerski. W klejnocie pót charta wspiętego na 
smyczy. Wzmiankowany już w początkach 
XV w„ legendą związany z nadaniem pa
pieskim za czasów Chrobrego. Herbowni: 
Barberius, Benisławski, Bielicki, Bromier- 
ski, Brzuchański, Burzyński, Bylicki, Bętko
wski, Czyżowski, Dadzibog, Dtużewski, 
Dmochowski, Duszewski, Elert, Falisze
wski, Filipowicz, Filipowski, Garliński, Gin- 
towski, Górski, Grabowski, Gumowski, Ja- 
mentowicz, Januszewski, Kało, Kielano- 
wski, Kierznowski, Kobylski, Konarzewski, 
Koniecpolski, Kossobudzki, Krasnodębski, 
Kruszyński, Kucicki, Kutlewski. Laniecki, 
Lawski, Łękawski, Malinowski, Miedżwie- 
cki, Montowt, Muchowiecki, Ne sterów icz, 
Nieczai, Nieprski, Nieroszyński, Olszewski, 
Pągowski, Pakoszewskl, Petelczyc, Pola- 
nowski, Popowski, Radomski, Rato, Rok- 
szycki, Ruszkowski, Rutkowski, Rymasze
wski, Rymiński, Ryszczewski, Stanisławski, 
Staniszewski, Strzeszewski, Suchodolski, 
Surgolewski, Sulkowski, Sutocki, Szantyr, 
Szcześniewski, Szczucki, Szeptycki, Szu- 
kszta, Szydłowski, Terejkowski, Totoczko, 
Trzeciński. Wiekowicz, Wierzchowski, Wit
kowski, Wodoradzki, Wolski, Zapolski, Za
rzecki, Zengwirski. Żeromski.
LUBICZ, Luba - podkowa, w niej krzyż ka
walerski, drugi takiż nad nią. W klejnocie 
strusie pióra. Wzmiankowany w XIV w., le
genda mówi, że nabyty w bojach z Prusami 
w 1190 r. Herbowni: Arynek, Bajkowski, 
Bakanowski, Białobtocki. Biafyński, Ble- 
dzewski, Bolanowski, Borchowski, Boro
wski, Borzechowski, Borzewski, Borzymo- 
wski, Brzeziński, Brzozowski, Brzumieński, 
Buderaski, Chaborski, Chełchowski, Cho- 
jecki, Chojnowski, Choromański, Chotol- 
ski, Ciesielski, Czaplicki, Czartoryski. Czer
wiński, Bernatowicz, Dobrzyjałowski, Do
maniewski, Duryewski, Dzieżyc, Gerko- 
wski, Głębocki, ,Goreczkowski, Goślicki, 
Gradowski, Grochowski, Gruszecki, Gruze- 
wski, Hercyk, Hotówka, Hrehorowicz, Jag- 
niątkowski, Januszkiewicz, Jaszowski, Ja
worowski, Jurewicz, Karwosiecki, Kiewnar- 
ski, Kijowski, Kłosieński, Kobylański, Ko
chański, Kopeć, Kosmiński, Kozicki, Kro- 
swicki, Krzycki, Krzyniecki, Krzywonowski, 
Kucharski, Kulnow, Kurowski, Lipski, Liso
wski, Lutoborski, Łapa, Lążyński, Lękowski, 
Lopaciński, Lopacki, Lopieński, Łoziński. 
Luba, Ługowski, Łuzecki, Łysakowski, Ma
kowiecki, Meysner, Mierzejowski, Miłosz, 
Misztołt, Młodyński, Mniszewski, Mogilni- 
cki, Monkiewicz, Murzynowski, Myślecki, 
Mencha, Nieborski, Nietawski, Niezabito- 
wski, Obrąpalski, Ojrzyński, Orłowski, O- 
szkowski, Pączkowski, Piadzewski, Piczko- 
wski, Piwnicki, Ptotowski, Pokrzywnicki, 
Potocki, Prostek, Przyłuski, Punikowski, 
Raczęński, Radzimiński, Rakowski, Rapa
cki, Rębieliński, Rejczyński, Rokicki, Roma- 
nowicz, Rudnicki, Sadowski, Samek, Sawi-

(rys. A. Drewnowska)

cki, Serek, Sędzicki, Sielski, Siemiński, 
Sierakowski, Sierkuczewski, Skiwski, Sko
limowski, Smuszewski, Stabrowski, Stog- 
niew, Strzałkowski, Strzemeski, Strzesze
wski, Sulimirski, Sulistrowski, Suski, Szan
tyr, Szeliski, Szerokowski, Szomowski, 
Szamborski, Szydłowski, Szyrma, Świder
ski, Targowski, Tupik, Tylicki Uszyński, 
Watlewski, Wielicki, Wierzbicki, Wierzbo
wski, Wiński, Wisigierd, Wojtkowski, Woliń
ski, Wolski, Wołkowicki, Wortkowski, Wy- 
grażewski, Zakrzewski, Zaleski, Zaorski, 
Zbysław, Zdzański, Żabka, Żółciński, Żół
kiewski, Żydowicz. Żylicz.

KRZYWDA - od Lubicza różni się tylko tym, 
że brak mu jednego ramienia w górnym 
krzyżu. Wywodzi się z Lubicza, znany już w 
XVI w. Herbowni: Bogucki, Chrząstowski, 
Danowski, Kieszkowski, Łazowski, Pogo
rzelski, Poleski, Rzewuski, Sankowski, Sie- 
nicki, Szadkowski, Święcicki.

DĄBROWA - na barku podkowy krzyż ka
walerski, a przy hacelach podobne krzyże, 
lecz dolne ramiona w kolec mają zamienio
ne. W klejnocie skrzydło sępie przebite 
strzatą. Wzmiankowany w XV w., legenda 
mówi, że nabyty w Ziemi Świętej na wypra
wie krzyżowej u schyłku XI w. Herbowni: 
Budzyński, Chociwski, Ciechanowiecki, 
Damięcki, Dąbrowski, Garliński, Głodo- 
wski, Jabłoński, Jakimowicz, Januszewski. 
Jarzębiński, Karaś, Karniewski, Kiszka, 
Koc, Kostka, Laskowski, Lauxmin, Łoś, 
Młodzianowski, Morawski, Napierski. Pło- 
downicki, Porzecki, Rostkowski, Secymiń- 
ski, Siemieński, Sierzputowski, Strumfo, 
Zgierski.

DOŁĘGA - na barku podkowy kawalerski 
krzyż, a w podkowie strzała grotem w dół. 
W klejnocie sępie skrzydło przebite strza
łą. Wzmiankowany w XV w., legenda wy
wodzi go z czasów Krzywoustego. Her
bowni: Babicki, Bartnicki, Borsa. Burnak, 
Bychawski, Chodakowski, Cieszkowski, 
Czyndacki, Dąbrowski, Dłużniewski, Dmiń- 
ski, Dobrzykowski, Dziedzicki. Dziublewski, 
Galemski, Górecki, Grabowski, Grabski. 
Grzowski, Jarmułt, Jasieński, Jastrzębski, 

Jerzmanowski, Jurgielewski, Kamieński, 
Kawiecki, Kliczewski, Kobiernicki, Komoro
wski, Koszkowski, Kowalewski, Koziero- 
wski, Kretkowski, Krusiński, Kuberski, Kur- 
klański, Lasocki, Leski, Łukowski, Mazo
wiecki, Makowiecki, Mdzewski, Mlicki, 
Monstwild, Mostowski, Mycielski, Myśli- 
borski, Narzymski, Niesułowski, Niewia
domski, Nietosławski, Osiecki, Ossowski, 
Ostrowicki, Otocki, Piskorski, Radzimo- 
wski, Roskowski, Rusieński, Rycharski, 
Sierakowski, Słucki, Służowiecki, Skłoto- 
wski, Sobiejuski, Srzeński, Starozrębski, 
Szczepański, Szornel, Szyszka, Tochman, 
Turski, Uliński, Zbieński, Zaleski.

LADA - podkowa z krzyżem kawalerskim 
na barku, z jednej jej strony strzała grotem 
w dół, z drugiej bełt do kuszy z widlastym 
żeleźcem do góry zwróconym (strzały i beł- 
ty w tym godle różne kształty przybierają, a 
groty swe raz ku górze, raz ku dołowi obra
cają). W klejnocie pół wspiętego Iwa z mie
czem w łapach, niektórzy noszą tam dwa 
skrzydła orle, inni strusie pióra. Znany już w 
XV w., legenda łączy jego początki z bojami 
Konrada Mazowieckiego z Jadżwingami, a 
nawet Galów z Rzymianami. Herbowni: 
Bartoszewicz, Bieńkowski, Biliński, Bogda
nowicz. Borzymowski, Brodowski. Czarno
wski, Czerniakowski, Dobrzyszewski, Gna- 
towski, Grądzki, Grodzicki, Kłodnicki, Ko
koszka, Koronowski, Kopański, Kowale
wski, Lipski, Łada, Łazowski, Moczarski, 
Noskowski, Proszkowski, Radoński, Rędzi
na, Skrzyński, Służowiecki. Sobolewski: 
Szmerżyński, Walicki, Wąsowicz, Wąso- 
wski, Zabłocki, Zaleski, Zawistowski.

ZAGŁOBA - podkowa, a w niej wzniesiona 
szabla (ten typ broni określa się obecnie 
mianem tasaka). W klejnocie skrzydło 
strzałą przebite. Wzmiankowany już w XIV 
w. Herbowni: Bogusz, Dąbrowski, Dubina, 
Grabowski, Jaroszewski, Karwowski, Kle- 
niewski, Krajkowski, Kucharski, Łabuński, 
Mieczkowski, Smarżewski, Smoleński, So
chacki, Śniegocki, Tarchalski, Trzebiński, 
Trzeszkowski, Zagłobski.

Michał Gradowski
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Obelisk
Traktu Brzeskiego
Przy północnej jezdni ul. Grocho
wskiej w Warszawie, przed skrzyżo
waniem z ul. Podskarbińską, na nie
wielkim skwerku stoi wysoki (14 m), 
żeliwny obelisk, upamiętniający ukoń
czenie w 1823 r. budowy traktu War- 
szawa-Brześć. Czworokątny, wykona
ny w stylu empire składa się ze stopni, 
cokołu i iglicy. Na jego froncie znajdu
je się dziewięć żeliwnych kwadrato
wych płyt (ok. 1 x 1 m) z płaskorzeźba
mi przedstawiającymi widoki dziewięt
nastowiecznej Warszawy, Siedlec i 
Brześcia oraz sceny z budowy traktu. 
Jak głoszą napisy na obelisku, trakt 
liczący „178 stai nakładem narodo
wym z głazu ubito". Miał on długość 
200 km i szerokość 7 sążni, a więc 
12,5 m. Wiódł przez tereny podmokłe, 
piaski, lasy oraz kilkanaście dużych 
przeszkód wodnych. Jak na ówczesne 
czasy i środki techniczne, było to nie 
lada osiągnięcie sztuki inżynierskiej, 
zwłaszcza że zostało dokonane w cza
sie zaledwie 4 lat.

Dla upamiętnienia tego dzieła, nadzo
rowanego osobiście przez „Dyrektora 
Jeneralnego Dróg i Mostów Królestwa 
Polskiego" Franciszka Ksawerego 
Christianiego*, z inicjatywy ks. Stanis
ława Staszica wykonano dwa bliźnia
cze obeliski, które ustawiono na ro
gatkach Warszawy i Terespola. Auto
rem płaskorzeźb był Paweł Maliński, 
zaś wszystkie żeliwne elementy odla
no w Zakładach Rządowych w Sam- 
sonowie. Kamień węgielny pod funda
menty obelisku wmurował osobiście 
ks. Stanisław Staszic. W fundamen
tach umieszczono także cynkową 
skrzynkę z dokumentacją techniczną, 
monetami i medalami oraz szklane na
czynie z protokołem tej uroczystości. 
Obelisk, upamiętniający godne sza
cunku dzieło polskich drogowców, do 
niedawna jeszcze był skorodowany, 
zniszczony, miał popękane stopnie. 
Dziś, dzięki ofiarnej pracy ludzi dobrej 
woli, po renowacji niemal całkowicie 
powrócił do dawnej świetności.
Wiosną 1984 r. Urząd Dzielnicowy 
Warszawa-Praga Południe oraz Dy
rekcja Okręgowa Dróg Publicznych 
zwróciły się do Instytutu Mechaniki 
Precyzyjnej z prośbą o renowację o- 
belisku przy ul. Grochowskiej.
W trakcie wizji lokalnej stwierdzono 
bardzo zły stan stopni pomnika. 
Wszystkie były popękane na narożach 

i silnie zdeformowane. Natomiast co
kół i sama iglica obelisku wykazywały 
zaawansowaną korozję. Po przepro
wadzeniu wstępnych rozmów zdecy
dowano, że inwestorem prac konse
rwatorskich będzie Urząd Dzielnicowy 
Warszawa-Praga Południe, zaś Insty
tut Mechaniki Precyzyjnej - genera
lnym wykonawcą. Instytut mógł pod
jąć się tylko prac związanych z zabez
pieczeniem antykorozyjnym obelisku. 
Dlatego demontaż i montaż stopni, ro
boty spawalnicze, murarskie i kamie
niarskie należało zlecić innym wyko
nawcom.
Według zebranych informacji, obelisk, 
uszkodzony w czasie ostatniej wojny,

1. Obelisk Traktu Brzeskiego w czasie prac kon 
serwatorskich

był poddany konserwacji w końcu lat 
czterdziestych. Niestety, nie udało się 
znaleźć dokumentacji tych prac. Po
stanowiono więc zapoznać się z bliź
niaczym obeliskiem ustawionym w Te
respolu, na drugim końcu dawnego 
Traktu Brzeskiego. Pozwoliło to 
stwierdzić, że podczas powojennej re
nowacji obelisku warszawskiego do
konano poważnych zmian konstruk
cyjnych, m.in. iglicę osadzono na 
mniejszej nieco iglicy betonowej, co 
uniemożliwiło wejście do wnętrza i 
przeprowadzenie prac konserwator
skich powierzchni wewnętrznych.
Z uwagi na bardzo zły stan stopni po

stanowiono je zdemontować, pospa- 
wać, wzmocnić i ponownie zmonto
wać. Wykonania tych prac podjął się 
warsztat ślusarski Jerzego Bilskiego. 
Po demontażu stopni wyjaśniła się 
przyczyna ich popękania i deformacji 
- pod nimi znajdowała się tylko luźna 
sterta gruzu, a podmurówka pod stop
nie wykonana została z niedbale zala
nych betonem starych zmurszałych 
cegieł. Te liczne nieszczelności powo
dowały gromadzenie się wody, która 
zamarzając systematycznie rozsadza
ła podmurówkę. Pozbawione odpo
wiedniego podparcia ciężkie żeliwne 
płyty stopni (każdy stopień - ok. 800 
kg) stopniowo gięty się i pękaty. Pod
murówkę należało więc skuć i po za- 
szalowaniu wylać na nowo. Stwierdzo
no też, że szpary pomiędzy żeliwnymi 
płytami zostały w trakcie powojenne
go remontu zalane elektronem, tj. sto
pem magnezu z aluminium, co okaza
ło się fatalne w skutkach. Na złączach 
elektron-żeliwo, wskutek tworzenia się 
ogniw elektrochemicznych, żeliwo ule
gło bardzo silnej korozji. Należy bo
wiem pamiętać, że na styku dwóch 
metali o różnym potencjale elektro
chemicznym w obecności nawet śla
dów wilgoci powstają liczne elektro
chemiczne ogniwa korozyjne i rozpo
czyna się bardzo intensywny proces 
korozji elektrochemicznej.
Pogięte i popękane żeliwne płyty 
stopni zostały wyprostowane, wzmoc
nione od dołu narożnikami z blachy 
stalowej (grubości 8 mm) i elektrycz
nie pospawane. Zespawano również 
wszystkie szczeliny, z których usunię
to elektron. Wewnętrzne powierzchnie 
żeliwnych elementów stopni zostały 
zabezpieczone preparatem „Komp- 
leksor”, po czym pokryte lakierem bi
tumicznym. Na nową podmurówkę be
tonową położono wyremontowane 
stopnie, po czym zespawano je z co
kołem obelisku. Prace związane z de
montażem i montażem stopni oraz 
wszelkie prace spawalnicze zakoń
czono na jesieni 1984 r.
W następnym roku, po ustaleniu się 
odpowiedniej dla tego rodzaju prac 
pogody, cały obelisk postanowiono 
zakonserwować metodą opracowaną 
w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, 
gwarantującą skuteczność ochrony 
przeciwkorozyjnej. Metoda ta, wpro
wadzona w 1976 r. do ochrony żeliw
nych i stalowych zabytków cmenta
rnych, zdobyta szerokie uznanie i jest 
zalecana przez konserwatorów jako 
najskuteczniejsza. Obelisk został o- 
czyszczony metodą strumieniowo- 
-ścierną przy użyciu żużlu pomiedzio-
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wego, a następnie pometalizowany 
natryskowo cynkiem. W wyniku tej os
tatniej operacji powstała powłoka cyn
ku grubości około 200 milimikrome- 
trów. Wyrzucane z dyszy z wielką 
prędkością cząstki żużlu pomiedzio
wego bardzo skutecznie i szybko 
zdzierają produkty korozji żeliwa oraz 
resztki dawnej farby. Taka obróbka 
daje powierzchnie wolne nawet od 
śladów korozji. Na oczyszczone po
wierzchnie nakłada się za pomocą od

powiedniego pistoletu warstwy cynku. 
W płomień acetylenowo-tlenowy pis
toletu wprowadzony jest drut cynko
wy. W wysokiej temperaturze płomie
nia cynk topi się, a strumień sprężone
go powietrza porywa stopiony metal i 
wbija go w metalizowaną powierz
chnię. Tak wytworzona powłoka cynku 
chroni żeliwo lub stal przez co naj
mniej 25 lat. Drobne szczeliny i złącza 
obelisku zostały uzupełnione podczas 
metalizacji cynkiem, zaś większe

2 3. 4 5 Płaskorzeźby na froncie 
iglicy przedstawiaiące sceny z 
budowy Traktu Brzeskiego
6 Wschodnia strona iglicy obe 
lisku
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szczeliny zakuto paskami ołowiu i 
również pometalizowano cynkiem. 
Nałożona następnie powłoka malar
ska składała się z: dwuskładnikowego 
reaktywnego gruntu chromianowego, 
podkładowej farby ftalowej i nawierz
chniowej czarnej farby okrętowej. Za
stosowany dwuskładnikowy grunt 
reaktywny chromianowy reaguje che
micznie z cynkiem, dając warstwę 
świetnie związaną z podłożem i zara
zem dobrze przyczepną dla ftalowej 
farby podkładowej. Z kolei czarna far
ba okrętowa jest wodoodporna i od
znacza się bardzo wysoką trwałością. 
Prace związane z czyszczeniem, meta

lizacją i malowaniem obelisku trwały 
prawie dwa miesiące, ponieważ czę
sto padające deszcze zmuszały wyko
nawców do stosowania przerw. Osta
tecznie renowację zakończono w pier
wszych dniach lipca 1985 r.
Obeliskowi przywrócono prawie cał
kowicie dawny wygląd. Na cokole, od 
strony wschodniej i zachodniej, znaj
dują się cztery okrągłe kasetony. Dwa 
kasetony od strony zachodniej i jeden 
od strony wschodniej zawierają żeliw
ne płaskorzeźby, natomiast jeden ka
seton od strony wschodniej jest pu
sty. W trakcie renowacji zamierzano 
odtworzyć tę brakującą płaskorzeźbę. 

7. Cokół obelisku z jednym pu 
slym kasetonem
8. Obelisk Traktu Brzeskiego po 
konserwacji

(zdjęcia: W. P. Jabłoński)

Niestety, brak jej także na bliźniaczym 
obelisku w Terespolu.
W trakcie poszukiwań stwierdzono, że 
w kaplicy dawnego pałacu Christia- 
nich w majątku Orońsko pod Rado
miem są wmurowane w ścianę 
wszystkie cztery płaskorzeźby z kase
tonów na cokole obelisku. Brakująca 
na obelisku warszawskim okrągła pła
skorzeźba zawiera następujące napi 
sy (pisownia oryginalna): poziomo 
„NAKŁADEM NARODOWYM Z GLA 
ZU UBITA MDCCCXXIII", i na obwo
dzie „ZA ALEKSANDRA I CES. S 
ROSS. KRÓLA POLSKI
Wydawałoby się, że teraz nie pozosta- 
je nic innego, jak zdjąć odcisk siliko
nowy, wykonać formę i odlać brakują
cy element. Niestety, stało się ina
czej...
Stanowczy sprzeciw wobec zamiaru 
odtworzenia tej płaskorzeźby i u- 
mieszczenia jej na cokole zgłosiła Dy
rekcja Okręgowa Dróg Publicznych, 
argumentując swoje stanowisko... 
względami natury politycznej: „Nie bę
dziemy upamiętniać tyrana zsyłające
go na Sybir tysiące Polaków ". Nie po
mogły perswazje, że w 1823 r. nikogo 
na Sybir nie wywożono, a car Aleksan
der I zmarł w 1826 r., że obelisk głosi 
przecież chwałę nie cara, lecz pol
skich drogowców, budowniczych 
Traktu Brzeskiego, że wreszcie w tam
tym czasie car rosyjski miał oficjalny 
tytuł króla Polski. Stanowisko Dyrekcji 
Okręgowej Dróg Publicznych poparł 
Konserwator Zabytków m.st. Warsza
wy i w oficjalnym piśmie wyraził po
gląd, że sprawę rekonstrukcji brakują
cej płaskorzeźby „należy odłożyć na 
dalszy termin”...

Stefan Sękowski

* Franciszek Ksawery Christian! uro
dził się 4 listopada 1772 r. w Dukli na 
Podkarpaciu. Po ukończeniu studiów 
pracował w Galicji i Austrii jako bu
downiczy dróg i mostów. Jego zdol
ności inżynierskie i talent organizacyj
ny sprawiły, iż w 1819 r. został powoła
ny na stanowisko Dyrektora Jeneral- 
nego Dróg i Mostów Królestwa Pol
skiego. Stanowisko to piastował aż do 
śmierci - 7 czerwca 1842 r. Został po
chowany z wielkimi honorami na war
szawskim Cmentarzu Powązkowskim, 
naprzeciw katakumb. W ostatnich la
tach nagrobek jego został pieczołowi
cie odnowiony sumptem warsza
wskich drogowców.

Uwaga: drugi odcinek artykułu o konse
rwacji drewna ukaże się w następnym nu
merze.
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Na rubieżach...
Pisaliśmy w numerze 4, 1986, o 
niezbyt pomyślnym pod wzglę
dem finansowym dla ratowania 
zabytków roku 1986. Postanowi
liśmy zobaczyć, jak wygląda to w 
terenie. Wybraliśmy wojewódz
two konińskie, gdzie zresztą pro
blemy ochrony zabytków splata
ją się z problemami ochrony śro
dowiska. Rozmawiamy z dyrek
torem Wydziału Kultury i Sztuki 
Urzędu Wojewódzkiego - drem 
Andrzejem Nowakiem.

• Zacznijmy może od generaliów. Jak 
pan ocenia kondycje substancji zabytko
wej województwa konińskiego?

- Mogę chyba z pełną odpowiedzialnością 
określić stan zabytków województwa ko
nińskiego jako zadowalający i nas saty
sfakcjonujący. Wiele zrobiono w tej dzie
dzinie w dziesięcioletniej historii woje
wództwa. Przynajmniej w kwestii ochrony 
zabytków reforma administracyjna z 1975 r. 
była rozwiązaniem udanym. Zmniejszenie 
obszaru działania wojewódzkich służb kon
serwatorskich pozwoliło głębiej wejrzeć w 
zabytkowy stan posiadania. Poprzednio 
wiele obiektów uchodziło z pola widzenia 
konserwatora. Teraz mamy częstszy kon
takt z terenem, pozyskaliśmy nowych ludzi. 
Mogliśmy zająć się obiektami, na które po
przednio nie zwracano należytej uwagi, a 
które mają wielką wartość regionalną i his
toryczną. Konińskie jest stosunkowo ubo
gie w zabytki, chociażby w porównaniu z 
Poznańskiem.

* To jeszcze nie jest Wielkopolska?

- To jest Wielkopolska w sensie historycz
nym, aie drogi rozwojowe przebiegały ina
czej. Obszar dzisiejszego województwa 
konińskiego należał do Królestwa Polskie
go i dopiero w 1918 r. znalazł się w grani
cach Rzeczypospolitej. Różnice poziomu 
cywilizacyjnego wywarły wyraźne piętno 
chociażby na budownictwie z XIX w. Obec
nie na naszym terenie jest kilka obiektów 
architektury romańskiej, m.in. kościoły w 
Kazimierzu Biskupim i Kościelcu Kolskim. 
MaieJSicznie reprezentowany jest gotyk: 
najcenniejszy zabytek z tego okresu - to 
fara Św. Krzyża w Kole. Nasz najznakomit
szy obiekt monumentalnej architektury sa
kralnej - kościół (wzniesiony w latach 
1651-1689) oraz założenia klasztorne w Lą
dzie - reprezentuje barok.

> Sądzę, że niebagatelne znaczenie w 
cywilizacyjnym i kulturowym rozwoju re
gionu miato to, że przed 1975 r. Koniń
skie właściwie znajdowało się na peryfe 
riach regionu poznańskiego...

- Dodałbym nawet, że zawsze byliśmy na 
rubieżach. Do 1938 r. Konińskie należało 
do województwa łódzkiego, później do po
znańskiego. Ciągle wyrównywaliśmy nasze 
regionalne zapóżnienia kulturowe związane 
właśnie z peryferyjnym położeniem i zna
czeniem.

* Dziś jesteście samodzielnym woje
wództwem i do tego nietypowym, jeżeli 
mówić tylko o stronie konserwatorskiej. 
To prawdziwy ewenement w obowiązują
cym systemie administrowania ochroną 

ju. Te animozje przecież istnieją, mówi się o 
tym na zjazdach konserwatorskich. Chodzi 
głównie o zakres kompetencji. Nie ekspo
nowałbym jednak naszego systemu admi
nistrowania. Liczą się w końcu efekty pra
cy, a do nich nasi resortowi opiekunowie 
nie mają chyba zastrzeżeń...

* ...i są, jak rozumiem, przychylnie na
stawieni. Czy za przychylnością meryto
ryczna resortu kultury kryją się także od
powiednie zachęty materialne? Jak pan 
ocenia obecną politykę finansową w za
kresie ochrony zabytków, oczywiście w 
kontekście wojewódzkich doświadczeń, 
oczekiwań i potrzeb?

- Dotyka pan bardzo drażliwej i delikatnej 
materii. Wielkość środków finansowych 
przeznaczanych na kulturę w poszczegól
nych województwach zawsze budziła wiele 
emocji, zadrażnień, nieporozumień. Pozwo
li pan, że nie będę operował milionowymi

zabytków - bez stanowiska konserwato
ra!

- Od pięciu lat nie mamy wyodrębnionego 
stanowiska konserwatora zabytków. Obo
wiązki administracyjne spełnia Wydział 
Kultury i Sztuki, natomiast sferę czysto 
praktyczną i wykonawczą przejęło Biuro 
Badań i Dokumentacji Zabytków. Skąd się 
to wzięło? Przede wszystkim z trudności w 
pozyskaniu wykwalifikowanej kadry, 
zwłaszcza o dobrym przygotowaniu do 
pracy w administracji. System przyjęty pięć 
lat temu sprawdził się w praktyce. Można 
mówić o pewnym komforcie psychicznym. 
Odpadły nam konflikty na styku wojewódz
ki konserwator zabytków - dyrektor woje
wódzkiego wydziału kultury i sztuki. A to z 
kolei nie jest już tak nietypowe w skali kra

1. Klasycystyczny pałac z drugiej połowy XIX w. 
w Kościelcu Kolskim
2 Rokokowy pałac w Ciążeniu z lat 1760-1768. 
użytkowany przez Bibliotekę Uniwersytetu im A 
Mickiewicza w Poznaniu
3 Pałac w Mikorzyme. odnowiony przez Fabrykę 
Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego ..Fugo'
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kwotami. Dzielenie między województwa 
pieniędzy na kulturę musi być sprawiedli
we, co nie znaczy, że równe. Już w ubieg
łym roku środki z Narodowego Funduszu 
Rozwoju Kultury zostały znacznie ograni
czone w stosunku do lat 1983-1984. W 
1986 r. można mówić o drastycznym 
zmniejszeniu budżetu. Poziom dotacji dla 
naszego województwa stawia nas w śred
niej krajowej i wystarcza na bieżące potrze
by.

■ Wystarcza? A mówił pan o drastycz
nym zmniejszeniu środków?

- Powiem zatem precyzyjniej: pieniądze 
przyznane nam z Funduszu Rozwoju Kultu
ry pozwalają na kontynuację zadań realizo
wanych obecnie i rozpoczętych w minio

nych latach. Z oficjalnych enuncjacji wiemy, 
ze pieniędzy przybywać nie będzie, a co za 
tym idzie zmniejszą się nasze możliwości 
inwestycyjne, budowlane, remontowe. De
likatnie mówiąc, budzi to wielki niepokój. 
Co prawda, zakładany jest przyrost środ
ków budżetowych w granicach 8-10%, ale 
uwzględniając ruch cen, będą to wielkości 
mniejsze niż w ubiegłych latach.

• Wspomniał pan o zdolnościach inwe
stycyjnych, budowlanych, remontowych. 
Wykonawstwo jest słabą stroną rodzi
mych działań w sterze ochrony zabytków, 
wynikających w ogóle ze słabości orga
nizacyjnych i trudności w pozyskaniu firm 
budowlanych, remontowych itd. Brakuje 
przedsiębiorstw specjalistycznych, ma

teriałów, sprzętu, ludzi. A jak wy sobie 
radzicie?

- „Nowe” województwa są pod tym wzglę
dem w szczególnie trudnej sytuacji. Koniń
skie nie ma własnego oddziału Pracowni 
Konserwacji Zabytków. Obsługuje nasz re
gion łódzki oddział PKZ, który oprócz woje
wództwa łódzkiego obejmuje swym zasię
giem także województwo sieradzkie i piotr
kowskie. Ta wyspecjalizowana firma działa 
również w województwie płockim. Siłą rze
czy nie możemy liczyć tylko na PKZ. Posta
wiliśmy więc na rzemiosło, podpisując u- 
mowę o współpracy z Izbą Rzemieślniczą o 
zaangażowaniu nieuspołecznionych zakła
dów budowlanych, remontowych i instala
cyjnych do konserwacji obiektów zabytko
wych. Tu także na początku były opory i 
obiekcje wysuwane z różnych stron. Dla 
zakładów prywatnych czynnikiem mobilizu
jącym jest 20-procentowy dodatek za u- 
trudnienia związane z wykonywaniem prac 
remontowo-konserwatorskich. Ponadto 
pomagamy w kwestiach materiałowych, 
zaopatrzeniowych. Zakłady rzemieślnicze 
początkowo nie dysponowały odpowied
nią kadrą i przygotowaniem. Ludzie musieli 
się uczyć podstaw sztuki konserwatorskiej 
na placu budowy i okazało się, ze średnio 
przygotowany zawodowo rzemieślnik pod 
konserwatorskim nadzorem może wyko
nać nawet skomplikowane prace w obiek
tach zabytkowych.

Współpracujemy także ze spółdzielczoś
cią. Doskonałym przykładem jest remont 
zabytkowego pofranciszkańskiego klaszto
ru w Pyzdrach i adaptacja na miejsko- 
-gminny ośrodek kultury i muzeum regio
nalne. Dobre efekty daje współpraca służb 
konserwatorskich z Państwowymi Gospo
darstwami Rolnymi i ich własnymi grupami 
remontowo-budowlanymi. Mogą one posz
czycić się udaną konserwacją f remontem 
pałacu eklektycznego w Kołaczkowie, pała
cu w Brudzyniu, dworu alkierzowego w 0- 
sówcu.

■ A koniński przemysł? Jak wygląda 
jego udział w ochronie zabytków i party
cypacja w kosztach i pracach konserwa
torskich?

- Prawdę mówiąc, zakłady przemysłowe 
województwa rzadko włączają się w ochro
nę zabytków. Fabryka Urządzeń Górnictwa 
Odkrywkowego „Fugo" wyremontowała 
pałac w Mikorzynie. Część posiadłości 
Kwileckich w Malińcu konińska huta alumi
nium będzie adaptowała na własny ośro
dek socjalno-kulturalny.

• Nawet jeżeli wymienimy wszystkie 
przykłady, to i tak będzie ich niewiele. 
Jednocześnie przemysł, zwłaszcza gór
nictwo węglowe, stwarza ogromne za

35



ZABYTKI I ŚRODOWISKO

grożenie dla środowiska przyrodniczego 
i kulturowego.

- W górnictwie odkrywkowym węgla bru
natnego szkody są nieuniknione. W latach 
sześćdziesiątych na miejscu odkrywki „Ka
zimierz" rozebrano patac Mańkowskich, ale 
to była konieczność. Teraz nie mamy po
ważniejszych konfliktów. Od kopalni w Ko
ninie otrzymujemy nawet niewielkie środki 
na badania konserwatorskie i dokumenta
cyjne.

■ Skomplikowanym problemem w kraju 
jest remont starej substancji mieszkanio
wej i rewaloryzacja zabytkowych założeń 
urbanistyczno-architektonicznych. Jak 
pan ocenia możliwości rewaloryzacji sta
rego Konina, Turka, Kola przy założeniu, 
że środków na ten cel nie będzie przyby
wało albo będą niewystarczające?
- Rewaloryzacja - to zadanie na lata. Mu
szą być większe nakłady i to nie tylko z 
Narodowego Funduszu Rozwoju Kultury. 
Błędne jest mniemanie, że skoro obiekt ma 
charakter zabytkowy, to jego remont powi
nien finansować resort kultury i sztuki. Mu
szą być większe nakłady na gospodarkę 
komunalną ze środków budżetu centralne
go, które pozwolą zachować istniejący stan 
posiadania. Staromiejskie dzielnice powin
ny być systematycznie, kwartałami remon
towane i dostosowywane do współczes
nych wymagań mieszkalnictwa. W starych 
miastach musimy wprowadzać nową infra
strukturę techniczną i inżynieryjną.
Rozpoczęliśmy rewaloryzację Turka. Wraz 
z Politechniką Poznańską przygotowaliśmy 
koncepcję rewaloryzacji starówki koniń
skiej. Ale powtarzam: są to zamierzenia 

czasochłonne i niezmiernie kosztowne. W 
Koninie wszystkie dostępne teraz zabytko
we obiekty adaptujemy na siedziby placó
wek upowszechniania kultury. Gdybyśmy 
tych obiektów nie mieli, to nie mielibyśmy 
też materialnej bazy kultury. W wojewódz
twie większość instytucji upowszechniania 
kultury mieści się w obiektach zabytko
wych.
Skoro mowa o rewaloryzacji, to na koniec 
jeszcze raz wrócę do relatywnie zmniejsza
jących się nakładów. Kiedy służby konse
rwatorskie w terenie zorganizowały własną 
bazę wykonawczą (tak jak np. my, wykorzy
stując sektor nieuspołeczniony), to okazało 

się, że zaczyna brakować pieniędzy. Jeżeli 
nie będzie ich więcej, to wyspecjalizowane 
już przedsiębiorstwa, dysponujące bazą, 
ludźmi, doświadczeniem, zaczną szukać 
zatrudnienia gdzie indziej. Oczywiście ze 
szkodą dla konserwatorskiej ochrony za
bytków. Gdyby były większe nakłady na re
mont budownictwa staromiejskiego, to mo
żna by ten potencjał wykonawczy wykorzy
stać. Jeżeli tak się nie stanie - stracimy 
kadrę, którą z trudem udało się nam pozy
skać i przygotować do prac konserwator
skich.
■ Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: Krzysztof Walczak

4. Gotycki kościół Św. Bartło
mieja z XIV-XV w. w Koninie
5. Remontowany obecnie klasy- 
cystyczny ratusz z początku XIX 
w. w Koninie
6. Neogotycki kościół ewangeli
cki z drugiej połowy XIX w. w Ko
ninie

(zdjęcia: 1-3 - archiwum BDZ, 
4-6 - K. Walczak)
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Refleksje Rzempofucha

Jeziorany
„Na Seeburg pogorzafy oprócz mate
riałów dał Król w gotowiznie dwa
dzieścia sześć tysięcy talarów; już 
prawie wybudowane miasto, całe z 
muru i na/piękniejsze w Warmii" (zob. 
„Spotkania z Zabytkami”, nr 1, 1986). 
Działo się to w roku 1785, w dwa lata 
po katastrofalnym pożarze. Robota 
szła szparko: nowe domy wznoszono 
wykorzystując solidną gotycką cegłę, 
której dostarczycielem był opuszczo
ny przez odwiecznych gospodarzy za
mek. Ponieważ miasto do najwięk
szych nie należało, resztki tej budowli 
przetrwały i ów okres odnowy, i na
stępne, pomyślne lub niepomyślne, 
lata.

Kto miał odmienne, niż cytowany 
przed chwilą wielebny Ignacy Krasicki, 
zdanie w sprawie dawnej piękności 
Jezioran - ten tym bardziej nie będzie 
zbudowany obecnym ich wyglądem. 
Bez fanfar, deklaracji i programów 

przeprowadza się tu odmładzanie 
miasta. Duże łaty przemurowań, a na
wet niebotyczna ściana z białej cegły, 
są widomym dowodem, że w Jeziora
nach ludzie chcą i potrafią pracować. 
Praca wre już trzy lata (podaję na od
powiedzialność własnej pamięci tu
dzież miejscowych, mnie tylko zna
nych informatorów), skupiając całą 
miejscową potencję na jednym placu 
budowy. Sprawdzam adres: ul. Kajki 2. 
Według mojego ulubionego wykazu 
zabytków nieruchomych województwa 
olsztyńskiego z dnia 5 grudnia 1977 r. 
jest to „d. spichlerz, mur., klasycy- 
styczny, XVIII/XIX w., adapt na mie
szkania XX w." Obecna przebudowa - 
podejrzewam, że już trzecia - tchnie w 
zabytek nowe życie w nowej formie. 
Styl: klasycyzm komunalno-mieszka- 
niowy.
Podbudowany tak spektakularnym 
przedsięwzięciem, jąłem szukać dal
szych symptomów odnowy. Bezsku
tecznie. Nie pozostało mi tedy nic in
nego, jak oddać się nagłówkowym ref
leksjom. Oto one:
1. Cel ochrony zależy od przedmiotu, 

przedmiot zaś ma swoje przeznacze
nie, które w decydującej mierze wpły
wa na zakres, sposób bądź środki 
ochrony. Jak nauczyło mnie doświad
czenie, postępowanie restauratorów 
zabytków bywa bardzo elastyczne, co 
nie znaczy, że elastyczne w sensie wy
łącznie korzystnym. Często zresztą in
teres użytkowników zabytków (dla któ
rych pracują restauratorzy) wyraźnie 
się rozmija z korzyściami dla zabytków 
jako takich. Jakby jednak nie patrzeć, 
z punktu widzenia mieszkańca baro
kowej kamienicy, któremu zakładamy 
centralne -ogrzewanie, system prze- 
ciwwłamaniowy i domofon, pozosta
wienie sztukaterii wokół okien nie po
winno przeszkadzać. I mieszkańcowi 
nie przeszkadza.
2. Przedmiot ochrony znajduje się w 
pewnym otoczeniu, gdzie może być 
zintegrowany lub wyizolowany. Termin 
integracja, jako ogólnie nadużyty i wy
świechtany, odkładam na bok, aby za
dać pytanie .o sposób postępowania 
w sytuacji skrajnej, kiedy mamy do 
czynienia z ostańcem („takie to pięk
ne, ale wcale tutaj nie pasuje...") Od lat

1. Za dwa lata jubileusz 650-lecia
2. Salve, bracie!
3. „Jeziorany-Zdrój’
4. Dom stawiamy z białej cegły
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już przywiązuje się dużą wagę do wa
lorów historycznych, krajobrazowych, 
urbanistycznych, estetycznych itd. ze
społów architektury czy też pewnych 
przestrzeni przez architekturę organi
zowanych, i więcej na ten temat mówić 
nie trzeba (w tym miejscu oczywiście). 
Nie zmienia to faktu, iż zabytków odo
sobnionych przybywa, co należy trak
tować jako połowiczne rozwiązanie 
problemu w ogóle. Nie martwi mnie 
zatem na razie położenie rozmaitych, 
pozbawionych historycznego środo
wiska budowli, ale właśnie powyższa 
konstatacja.
3. Świat się zmienia - to prawo natury 
oddziaływuje także na zabytki. Tutaj 
zwracam uwagę na dwa spośród wie
lu aspektów postrzegania tego zjawi
ska. Po pierwsze - zabytków może 
jednocześnie przybywać i ubywać. 
Przybywają najczęściej nowe katego
rie, nie kwalifikowane wcześniej do 
tego miana, przybywać też mogą o- 
biekty pojedyncze, wychwytywane 
przez czułe oko „ochroniarza”, w dal
szym ciągu na zasadzie selekcjono
wania spośród dziesiątków innych. 
Dobrze jeszcze pamiętam próby uza- 
bytkowienia hurtem całych grup archi
tektury mieszkalnej i przemysłowej, po 
których to próbach przyszło opamięta
nie: urzędy i finanse nie poradzą sobie 
nawet z dokumentacją! I tak. mówiąc o 
ubywaniu, stajemy wobec drugiego 
aspektu sprawy. Upływ czasu jest z 
pewnością mniej zauważalny na wie
lowiekowych dziełach architektury niż 
na kwaterunkowych budynkach z lat 
sześćdziesiątych. Niektórym może się 
nawet wydawać, że skoro jakaś ka
mienica przetrwała trzysta lat, postoi 
jeszcze trzydzieści. Ci akurat ludzie

nie wiedzą (?), że przetrwała dzięki 
trosce wszystkich dotychczasowych 
właścicieli. W tym miejscu nie ma zna
czenia podział: zabytek - niezabytek, 
dochodzi zaś do głosu partykularyz
mem podszyta dychotomia: nasze - 
cudze (przeważnie jednak w wydaniu: 
nasze - niczyje). Partykularyzm to iś
cie przewrotny, bo przypominający się 
po latach niczym wyrzucony stary bu
merang. Czy ktoś, kto porzuca duży i 
jeszcze solidny dom na warmińskiej 
wsi, pomyślał, gdzie będzie mieszkał 
on lub jego dzieci, kiedy przyjdzie do 
rozbiórki kleconych naprędce, choć 
nie tak znowu prędko, wymarzonych 
przezeń bloków?

Takie cenne myśli nachodzą mnie w 
Jezioranach, których nazwa kojarzy 
się, jak kraj nasz długi i szeroki, z pro
gramem niedzielnym Polskiego Radia. 
Mocno naruszony średniowieczny uk
ład urbanistyczny (rynek właściwie 
nie istnieje), typowe wtręty w postaci 
prostopadłościennych, płasko przy
krytych bloków, szpetne ..kioski", „pa
wilony" itp - są przejawem myślenia, 
które jakoby przechodzi do historii. Z 
drugiej zaś strony szlachetny w inten
cjach praktycyzm, który winien ozna
czać dążenie do wykorzystania 
wszystkiego, co jest gotowe i da się 
wykorzystać, kaze zbijać gzymsy i 
frontony, wyrzucać dobrą stolarkę i
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5, Małe nadal piękne
6 Pod bokiem władzy
7. Głębokie ukłony dla księdza pro
boszcza
8. W poszukiwaniu ciekawych wido
ków
9- Ulica Rycerska
10, Prawdziwy spichrz z XIX w.

(zdjęcia: A Rzempotuch)

zmniejszać okna, Pomyślałby ktoś 
naiwnie: wydumane oszczędności na 
przyszłość (.Jakże łatwo będzie taki 
budynek utrzymać"), a ile pracy i ma
teriału teraz. Niestety, tak właśnie być 
musi z powodu ekonomicznego sys
temu rozliczania wykonawców. To 
m.in. uzasadnia wiele rozbiórek, a na

8

stępnie rekonstrukcji dokonywanych 
przez PP Pracownie Konserwacji Za
bytków -w myśl „polskiej szkoły kon
serwacji zabytków".
Czas postawić pytanie, czy Jezioran 
(potraktujmy nazwę jako symbol) nale
ży żałować? Czy tkwiące w nich war
tości - głównie chyba natury emocjo
nalnej - uzasadniają podejmowanie 

specjalnych przedsięwzięć? Podkreś
lam: specjalnych, bo wymagających 
np. uporządkowania układu urbani
stycznego, usunięcia niektórych na
warstwień czterdziestolecia, wycho
wania mieszkańców. Bagatela. Komu 
wreszcie powinno na tym zależeć? 
Odpowiedzi wydają się oczywiste. A 
jednak... Przeróżne meandry kompe

tencji i odpowiedzialności ciał admini
stracyjnych, pozrywane lub nie nawią
zane więzi społeczne, odmierzanie 
wszystkiego ustaloną miarą własnych 
możliwości - narzucają swoją specy
ficzną logikę.
Ale to już inna bajka...

Andrzej Rzempołuch
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Pomnik 
nieślubnego 
syna
Polonikami rzymskimi zajmowali się 
Polacy od dawna, już bowiem znamie
nity polihistor z pierwszej połowy XVII 
w. Szymon Starowolski w swym dziele 
Monumenta Sarmatarum (Kraków 
1655) przytacza kilka inskrypcji z na
grobków polskich istniejących wów
czas w Wiecznym Mieście. Oczywiś
cie ponowne i w jakimś stopniu praw
dziwie naukowe zainteresowanie po
jawia się dopiero w XIX w. Jeden z 
pierwszych autorów - to ukrywający 
się pod monogramem G.Z. zapewne 
Gustaw Zieliński, który w tomie 15 Bi
blioteki Warszawskiej z 1858 r. opubli
kował bardzo solidne i poprawne in
formacje o licznych zabytkach. Dzie
łem na swój sposób monumentalnym 
było jednak (przypomniane na szczęś
cie niedawno w wydaniu reprintowym) 
opracowanie I. Polkowskiego, Groby i 
pamiątki polskie w Rzymie (Drezno. 
Drukiem i nakładem J. I, Kraszewskie
go 1870).
Ci dwaj luminarze ubiegtowiecznej 
wiedzy pominęli jednak jeden z cieka
wszych historycznie i artystycznie za
bytków, którego inskrypcję opubliko
wał u schyłku ubiegłego wieku nieza
stąpiony V. Forcella'. Natomiast pier
wsza obszerniejsza i chwaląca po
ziom artystyczny owej pamiątki 
wzmianka znalazła się w dziele Kazi
mierza Chłędowskiego1 2. Oczywiście 
zabytek ten jest wzmiankowany w wie
lu wydawnictwach typu inwentarzowe
go i przewodnikach, chociaż nigdy nie 
był omówiony szerzej, mimo iż na to z 
pewnością zasługuje. Być może wyni
ka to ze specyficznej polskiej prude- 
ryjności: może lepiej pominąć milcze
niem niezbyt chwalebne szczegóły z 
dziejów znamienitych rodów! A tu 
jeszcze chodzi o ród królewski.

1. Nagrobek Władysława Konstantego Wazy w 
kościele Stygmatów św. Franciszka
2. Fragment nagrobka z medalionem

(zdjęcia: T. Chrzanowski)

Pomnik, o którym mowa, nie jest zbyt 
eksponowany, ponieważ mieści się w 
małym i skromnym kościele - we fran
ciszkańskiej świątyni pod wezwaniem 
Stygmatów Św. Franciszka przy na
rożniku Largo delle Stimmate i Via dei 
Cestari nr 21. Kościół ma bardzo starą 
metrykę, wzmiankowany byt bowiem 

już w 1192 r., a w 1597 r. istniejącą 
wówczas świątynię przekazano Arcy- 
bractwu Św. Franciszka. Obecna bu
dowla powstała w latach 1708-1721, 
według projektu architekta Giovanni 
Battisty Continiego (fasadę być może 
projektował Antonio Canevari). W le
wej części transeptu tego skromnego 
póżnobarokowego kościoła, obok 
wejścia do zakrystii, znajduje się na
grobek zwracający uwagę bujnością, 
a zarazem elegancją marmurowych 
ornamentów.

Na nagrobku czytamy (inskrypcja jest 
oczywiście łacińska), że pomnikiem 
tym upamiętniono „Władysława Kon
stantego Wazę, hrabiego de Wasan- 
hof, syna króla polskiego Władysława 
IV, sodalisa tutejszej Archikonfraterni, 

słynnego z czystości duszy i obycza
jów oraz uprzejmości przez wszyst
kich (którzy go znali) doznanej i doce
nionej. Dnia 19 marca 1698, w Rzymie 
spośród żywych wyrwanemu (nagro
bek ten wystawił) Jan Franciszek kar
dynał Albani, testamentarny dziedzic, 
z miłością i przywiązaniem". Przed 
pomnikiem w posadzce znajduje się 
ponadto płyta podająca nieco inną 
formę nazwiska zmarłego: De Wase- 
nau.

Nagrobek, wykonany z wielobarwnych 
marmurów, ma formę edikuli ujętej pi- 
lastrami, z pozorowaną iluzjonistycz- 
nie wnęką. Na jej tle umieszczony zo
stał medalion popiersiowy, ukazujący 
w reliefie ujęty w trzech czwartych por
tret mężczyzny o pełnej, chciałoby się 
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rzec, mięsistej twarzy. Ale nie ona 
przyciąga uwagę, lecz niezwykle bujna 
peruka z mnóstwem loków spadają
cych na ramiona i piersi. Poniżej por
tretu znajdują się panoplia, których 
zwornikiem jest fantazyjny hełm z pió
ropuszem. Ponad gzymsowaniem, na 
tle wieńczącej całość muszli znajduje 
się kartusz herbowy zakończony hra
biowską koroną, a ujęty sztandarami, z 
których jeden, po prawej stronie, spły
wa aż na ramę portretu, realizując ba
rokowy chwyt iluzjonizmu. Dolną 
część stanowi wypukła i zbliżona do 
elipsy tablica inskrypcyjna z czarnego 
marmuru, której wspomniany wyżej 
hełm jest jak gdyby zwieńczeniem i 
kluczem.

Kartusz herbowy jest nader skompli

kowany: ma cztery pola otokowe (a 
więc jakby tło), na które nakłada się 
druga tarcza, również czterodzielna. 
Na polach otokowych występuje na 
przemian Orzeł Polski i Litewska Po
goń. Na kartuszu wewnętrznym u- 
mieszczone są herby szwedzkie (Trzy 
Korony - herb królestwa oraz Lew - 
herb dynastii Folkungów), i dopiero na 
nich znajduje się rodowy herb Wazów 
- Snopek3.

Kiedy i kto wykonał ów nagrobek? 
Wiadomo, że powstał po śmierci Wła
dysława Konstantego i że fundatorem 
byt jego przyjaciel i testamentarny 
dziedzic, Gianfrancesco Albani, który 
później miał zostać papieżem - Kle
mensem XI. I tu zarysowuje się pewna 
trudność interpretacyjna: Albani został 

wybrany na Stolicę Piotrową w 1700 r., 
a więc gdyby fundował nagrobek po 
tym czasie, nie omieszkałby swej god
ności wymienić w inskrypcji. Najprost
szy więc wniosek, że pomnik wykona
no po śmierci Władysława Konstante
go w 1698 r., a przed tak ważnym dla 
Albaniego konklawe w 1700 r. Jednak, 
jak o tym wspomnieliśmy, obecny 
kościół zaczęto budować w 1708 r 
Wydaje się, że nagrobek wykonany 
między 1698 a 1700 r. umieszczono na 
ścianie dawniejszej świątyni, którą o- 
becna zachowała. Brak bowiem śla
dów przenoszenia pomnika.

Trudno też określić autora tego dzieła, 
choć niewątpliwie wywodzi się ono z 
tradycji berniniowskich. Z całą pew 
nością można jednak stwierdzić, że 
jest to dzieło wcale wysokiej klasy ar
tystycznej, wykazujące dużą biegłość 
twórcy.

Warto nieco uwagi poświęcić osobie 
zmarłego, ponieważ niewątpliwie w 
związku z ową wzmiankowaną już pru- 
derią - brak w naszej literaturze zbyt 
wielu na jego temat informacji. Lukę 
wypełnił, na szczęście, nieoceniony 
plotkarz historyczny: Kazimierz Chłę- 
dowski i jemu zawdzięczamy najszer
sze dane, szczególnie z czasów poby
tu Władysława Konstantego w Rzy
mie. Urodził się ze związku króla Wła
dysława IV z piękną mieszczką lwo
wską Jadwigą Luszkowską (zwaną 
także Grocholską). Król poznał ją w 
1634 r. we Lwowie i urzeczony urodą 
zabrał do Warszawy, gdzie - ku zgor
szeniu dworu i mieszkańców miasta - 
osadził na drugim piętrze Zamku Kró
lewskiego. Po przybyciu Cecylii Rena
ty w 1637 r. Władysław zmuszony byt 
usunąć z zamku kochankę, usiłował ją 
co prawda osadzić w jednej z pod
miejskich rezydencji, lecz królowa 
była temu przeciwna. Ostatecznie król 
wydał Jadwiżkę za swego byłego 
dworzanina, niezbyt zamożnego 
szlachcica Jana Wypyskiego herbu 
Grabie, chorążego nurskiego i staro
stę mostowskiego, któremu za „przy
sługę” dat w dzierżawę swe ulubione 
starostwo mereckie. Jadwiżka odzna
czała się wielką urodą i wydaje się, że 
była jedyną miłością w życiu dosyć 
rozwiązłego monarchy, i ten nie za
przestał jej odwiedzać w Mereczu, a 
pogłoska twierdziła, że nawet zmarł na 
jej rękach w 1647 r. Niezrównany i pe
łen jadu plotkarz Walerian Nekanda 
Trepka pisał: „Wypyjski służet przy 
dworze k(róla) J.M. Wfadysfawa, ten 
anno 1636 pojął nałożnicę królewską 
(...) Temu dał Król chorąstwo nurskie, 
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to /est chorą-gniew, że chorą giął, bo 
miała już w brzuchu dziecinę przed 
ślubem"4. Na temat Jadwiżki rozmaite 
zresztą krążyły powiedzonka; Wacław 
Potocki w Jowialitates nazwał ją „We- 
nerą z Merecza", przekręcano również 
łacińską nazwę starostwa, więc nie 
„Capitaneatus merecensis”, ale „me- 
retricensisi”. Władysław Konstanty u- 
rodził się jednak nie przed małżeńs
twem Jadwiżki, ale jeszcze przed przy
byciem. Cecylii Renaty do Warszawy. 
Król ponoć cieszył się ogromnie z 
syna i chciał go oficjalnie usynowić, 
czemu jednak sprzeciwił się prymas i 
inni dostojnicy. Po śmierci rodziców 
chłopiec, nieustannie narażony na róż
ne przykrości, zmuszony był wyjechać 
do Anglii, gdzie umiał pozyskać sobie 
łaski Karola II, ale wskutek jakiegoś 
krwawego zajścia musiał uciekać do 
Holandii, a stamtąd udał się do Hisz
panii. Już miał przed sobą otwartą ka
rierę wojskową, bo z kolei zjednał so
bie Juana d'Austria, ale odziedziczony 
widać po ojcu temperament znów sta
nął mu na przeszkodzie. Wdał się bo
wiem w romans z piękną małżonką 
swego pułkownika, księcia de Cha- 
lois, a gdy się to wydało, znów musiał 
uciekać. Tym razem oparcie znalazł w 
Paryżu na dworze Jana Kazimierza, 
który osiedlił się tu po abdykacji. I 
znów jego osobisty wdzięk sprawił, że 
„niezupełnie ślubny stryj” chciał go o- 
ficjalnie, poprzez uchwałę parlamentu 
francuskiego, uznać za synowca. O tej 
sympatii świadczą zresztą rachunki 
królewskie, z których wynika, że Jan 
Kazimierz łożył na młodzieńca, nato
miast Tadeusz Wasilewski sądzi, że 
kodycyl na jego rzecz zawarty w testa
mencie, wyznaczający mu 30 000 li- 
wrów oraz pewne dosyć absurdalne 
roszczenia, został dopisany pośmiert
nie5.

Po raz kolejny tracąc niezbędne w 
jego sytuacji oparcie, Władysław Kon
stanty udał się w 1673 r. do Rzymu, 
gdzie już od kilku lat przebywała po 
abdykacji Krystyna, królowa szwedz
ka. Ponoć do Wiecznego Miasta 
ściągnęła też młodego człowieka 
księżna de Chalois, która tam wów
czas przebywała. Pozostawała jednak 
pilnie strzeżona w klasztorze i jak się 
zdaje, dalszego ciągu rozpoczętego w 
Hiszpanii romansu już nie było. Nato
miast królowa Krystyna, po kądzieli 
wywodząca się z domu Wazów, przy
jęła swego niezupełnie oficjalnego 
krewnego serdecznie i zadbała o jego 
dalszą karierę. Złożyło się tak, żi właś
nie zmarł dotychczasowy dowódca jej 

straży - Horacy de Bourbon, markiz 
del Monte, a więc wakujące miejsce 
objął Władysław Konstanty. W 1676 r. 
Krystyna wysłała go do Szwecji, gdzie 
miał załatwić różne jej polecenia i 
gdzie go bardzo dobrze przyjęto. W 
liście, który mu tam wystała, starzejąca 
się królowa-filozofka namawiała swe
go podopiecznego do wstąpienia do 
klasztoru; Władysław nie miał jednak 
na to ochoty, więc gdy powrócił do 
Rzymu, Krystyna obrzuciła go obelga
mi, a nawet zbiła trzciną po głowie, co 
zniósł pokornie i wkrótce powrócił do 
łask możnej protektorki. Wstawiał się 
zresztą za nim ambasador polski Mi
chał Radziwiłł, gdy przybył do Rzymu 
wraz z żoną - Katarzyną Sobieską, 
siostrą Jana III.

Władysławowi Konstantemu z pew
nością nie klasztor był w głowie. Chłę- 
dowski wyszperał kilka spełnionych 
lub nie spełnionych romansów, m.in.z 
księżną d'Aquasparta i z księżną Sal- 
viati. Z całą pewnością w miarę upływu 
lat stygły w synu królewskim mło
dzieńcze namiętności, natomiast roz
wijać się zaczęła pobożność, która 
m.in. zaprowadziła go do Arcybractwa 
Stygmatów Św. Franciszka.

Przy Krystynie Władysław Konstanty 
pozostawał na służbie aż do jej zgonu 
i jeszcze w czasie uroczystego po
grzebu odegrał reprezentacyjną rolę, 
niosąc wraz z trzema innymi godnymi 
osobistościami naroża całunu, co mia
ło symbolizować niesienie trumny. W 
tym okresie jego sytuacja była całko
wicie ustabilizowana, z zapisów testa
mentowych dysponował funduszami 
umożliwiającymi dostatnie życie, a po
nadto papież Aleksander VII mianował 
go swym szambelanem, co dodatko
wo podkreślało jego szacowny status 
społeczny. Zmarł 19 marca 1698 r„ a 
ponieważ nie pozostawił bezpośred
nich spadkobierców, schedę swą 
przekazał swemu przyjacielowi kardy
nałowi Janowi Franciszkowi Albani, 
który wkrótce potem wyniesiony zo
stał na tron Piotrowy jako papież Kle
mens XI. To właśnie na jego polecenie 
wykonano i umieszczono w kościele 
Arcybractwa Stygmatów Św. Franci
szka omówiony tu pomnik nagrobny. 
Świadectwa z czasów pobytu Włady
sława Konstantego w Rzymie mówią, 
że nie odznaczał się szczególną uro
dą, a znaczyłoby to, że więcej odzie
dziczył cech ojca, niż nadobnej Jad
wiżki. Jegq portret nagrobkowy zdaje 
się to potwierdzać, przy całej bowiem 
idealizującej stylistyce i przy dekora

cyjności aż przesadnie obfitej peruki, 
dostrzegamy tu twarz raczej mięsistą i 
pozbawioną subtelności rysów. Brak 
urody kompensowała Władysławowi 
Konstantemu mocna budowa i pew
nego rodzaju dostojeństwo w posta
wie. Ponadto syn królewski odznaczać 
się miał wielką uprzejmością i tego ro
dzaju cechami charakteru, które mu 
jednały zarówno serca dam, jak i umy
sły męzczyzn.

Polonikami w Rzymie interesowano 
się od dawna, skoro już Szymon Sta- 
rowolski w swym zbiorze inskrypcji 
nagrobnych Monumenta Sarmatarum 
przytacza kilka napisów z Rzymu i Ita
lii. Niemniej jednak w dotychczaso
wych, zwłaszcza tych bardziej popula
rnych wydaniach nagrobek Władysła
wa Konstantego jest dosyć często po
mijany i wzmiankują go tylko prace 
najpoważniejsze6. Dlatego wydawało 
się nam rzeczą słuszną przypomnieć 
osobę, ale przede wszystkim zwrócić 
uwagę na zabytek, który wśród poloni
ków rzymskich zajmuje wcale poczes
ne miejsce.

Tadeusz Chrzanowski 
Marian Kornecki
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

DALKÓW
gmina Gaworzyce, woj. legni
ckie
WIEŻA MIESZKALNA
Dalków jest niewielką wsią 
położoną na Wzgórzach Dał
kowskich, czyli w Kocich 
Górach, w odległości ok. 15 
km od Głogowa, blisko gra
nicy z woj. zielonogórskim. 
Nie opodal wsi las.
Gotycka wieża mieszkalna 
usytuowana jest na północ
no-wschodnim skraju wsi, 
w otoczeniu stawów i w są
siedztwie leśniczówki. Anali
za architektoniczna wskazu
je na pochodzenie obiektu z 
XV-XVI w. Reprezentuje on 
unikatowy typ średniowiecz
nej budowli obronnej.
We wsi znajduje się ponadto 
osiemnastowieczny pałac -

1. Plan sytuacyjny pałacu (1) i wieży 
mieszkalnej (2)
2. Południowa elewacja wieży mie
szkalnej
(rys.: W. Jankowski, zdjęcie: T.J. 
Sta!marski)

przykład śląskiej rezydenci 2 
magnackiej - otoczony par
kiem i licznymi zabudowa 
niami gospodarczymi (obec
nie własność PGR).

Informacje szczegółowe
Materiał: ściany kamienno-ceglane, fun

damenty z kamieni polnych, 
sklepienia piwnic i parteru ce
glane, strop pierwszego piętra 
drewniany - belkowy, drewnia

• ne schody, ceramiczne pokry
cie dachu

Kubatura: 722 m3
Powierzchnia użytkowa: 94 m2
Liczba kondygnacji: 2
Liczba pomieszczeń: 2 + 1 w piwnicy
Właściciel: Nadleśnictwo w Głogówku
Użytkownik: brak
Proponowany rodzaj rekreacyjno-mieszkalny, pra
użytkowania cownia twórcza

Stan zachowania: spękania murów i sklepień, u- 
szkodzenia pokrycia dachu; 
Wojewódzki Konserwator Za
bytków dysponuje inwentaryza
cją architektoniczno-konserwa- 
torską wykonaną w 1984 r.

Sposób załatwienia sprawy:wystąpienie z wnioskiem 0 
przejęcie obiektu do Nadleśnic
twa w Głogówku, 67-211 Gło
gówko, tel. 33-16-95. Adres Wo
jewódzkiego Konserwatora Za
bytków w Legnicy: Urząd Woje
wódzki, Wydział Kultury i Sztuki, 
Wojewódzki Konserwator Za
bytków, ul. Zamkowa 2, 59-220 
Legnica, tel. 217-61.
(opracowała: Paulina Lubań- 
ska)
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Sytuacja 
patowa
Zabytkowy budynek dawnej 
lecznicy dra M. Solmana przy al. 
I Armii Wojska Polskiego w 
Warszawie zbudowano w latach 
1892-1894 według projektu zna
nego warszawskiego architekta 
z przełomu wieków - Stefana 
Szyllera. Ta solidna, ceglana ka
mienica pełniła swoją piętrową 
funkcję do wybuchu drugiej woj
ny światowej. Podczas okupacji, 
do 1944 r, mieściła się tutaj 
szkoła powszechna. Po wojnie 
znajdowały się w niej „Konsu- 
my” (do 1965 r.), a do chwili roz
biórki w 1977 r. miały tu swą sie
dzibę Polskie Zakłady Zbożo
we.
Dzięki interwencji Stołecznego 
Konserwatora Zabytków prace 
rozbiórkowe zostały wstrzyma
ne w momencie, kiedy z całej 
kamienicy pozostał juz tylko 
trakt frontowy. Na szczęście, 
najbardziej wartościowa elewa
cja me została rozebrana i dziś 
leszcze możemy podziwiać jej 
niebanalny wystrój.
Oczywiście z chwilą, kiedy ekipa 
rozbiórkowa opuściła budynek, 
powstał problem, co robić dalej 
z ocalałymi resztkami. Obiekt 
wpisano do rejestru zabytków, a

następnie wyznaczono Pracow
nie konserwacji Zabytków jako 
użytkownika budynku po jego 
odbudowie. Decyzja taka z po
zoru wydaje się prawidłowa, bo 
przecież jest to specjalistyczne 
przedsiębiorstwo o bogatym 
dorobku, które dawało rękojmię 
rzetelności i respektu dla zabyt
ku.
Tymczasem przez następne kil
ka lat budynek niszczał i nic się 
na budowie nie działo. Począt
kowo było to spowodowane 
nieszczęśliwym pomysłem po
łączenia potrzeb PKZ-tów z po
trzebami Teatru Rozmaitości i 
traktowanie odbudowy lecznicy 
wspólnie z budową zaplecza dla 
teatru. Na szczęście, w 1980 r. 
inwestorzy rozstali się. Wydawa
ło się, że można już budować, 
ale nie było wiadomo jeszcze, 
co ma pomieścić budynek, kto 
ma za budowę zapłacić i jak ma 
wyglądać odbudowa.
Trakt frontowy niszczał dalej. 
Aby zatrzymać ten proces, w 
1979 r. przystąpiono do wymia
ny stropów drewnianych na ce
ramiczne oraz przykryto dach. 
Prace przygotowawcze wlokły 
się, minęły następne trzy lata, a 
dokumentacja nie była jeszcze 
gotowa. Trwały dyskusje i spory 
z Komitetem Osiedlowym, który 
zaprotestował przeciwko u- 
mieszczemu w budynku labora

toriów chemicznych; PKZ-ty pla
nowały przeznaczyć budynek 
dla Biura Handlu Zagranicznego 
i Oddziału Badań i Konserwacji, 
który posiada laboratoria' ba
dawcze. Biorąc pod uwagę re
prezentacyjny charakter alei - 
znajduje się tu Ambasada NRD, 
BRH Ambasady ZSRR, Minister
stwo Spraw Zagranicznych, Mi
nisterstwo Oświaty i Wychowa
nia oraz kompleks gmachów 
rządowych - zrodziło się pyta
nie, czy laboratoria chemiczne 
nie będą zatruwać okolicy wy
ziewami związków chemicznych, 
czy taka utylitarna funkcja po
winna być realizowana w tak ek
sponowanym miejscu? Podob
ne obiekcje miał Komitet 0- 
siedlowy.
Mijały miesiące i lata, a budynek 
niszczał coraz bardziej. Z wyż
szych partii muru elewacji fron
towej zaczęły wysuwać się klin
kierowe cegły i spadać na chod
nik, zaczęły gnić okna, aż w koń
cu wyjęto je i wyrzucono, a ze 
żle zabezpieczonego dachu 
śnieg i deszcz padały na niższe 
piętra. Nie czekając na ostatecz
ne rozwiązania projektowe i pro
gramowe przystąpiono do za
bezpieczenia części budynku, 
lecz zaraz potem przerwano pra
ce budowlane z powodu braku 
projektu.
W 1984 r. po wielu perypetiach 

1 Projekt bu
dynku od strony 
ul. Emila Zoli 
(rys. R. Totbiń 
ski)
2. Fasada bu
dynku w 1986 r.
3 Ozdobne ob 
ramienia okien
4 Uroczy zielo
ny zakątek ul. E- 
mila Zoli - nie 
zaprzepaśćmy 
go! 

ukończona została kolejna wer
sja projektu odbudowy. Zakłada 
ona, że budynek może pełnić 
tylko funkcje o charakterze biu
rowym, nieuciążliwe dla otocze
nia. Zaproponowano nietypowe 
rozwiązanie elewacji od strony 
ul. Emila Zoli, polegające na 
wprowadzeniu indywidualnej 
stolarki drewnianej z dwuplano- 
wymi płaszczyznami szyb oraz 
wysuwanej z płaszczyzny ele
wacji nadwieszonej cegły w 
części środkowej. Projekt nie u- 
względnia odbudowy oficyny, 
ponieważ inwestor nie chce go 
rozszerzać na zagospodarowa
nie ul. Emila Zoli. Tak więc jest 
to rozwiązanie czasowe. Po wa
runkowym uzyskaniu zatwier
dzenia dokumentacji, w której 
poczyniono wiele zmian, przy
stąpiono do dalszych prac. Bu
dowa jednak nadal posuwa się 
bardzo powoli, bo albo wyko
nawca nie może uzyskać środ
ków finansowych, albo brak ce
gieł, albo stalowych belek.

Jakby nie dość było kłopotów, 
w 1985 r„ tuż przed zimą, zdjęto 
rozpadający się prowizoryczny 
dach, by wymienić go na nowy 
(również prowizoryczny). W re
zultacie cały budynek narażony 
był na opady śniegu i deszczu. 
Jak widać, od 1977 r. nie można 
przeprowadzić odbudowy jed
nego budynku. Jest to chyba 
kolejny pat układu inwestor-wy- 
konawca-użytkownik, gdzie 
spory i dyskusje zastępują ro
botę. Warto przypomnieć, że 
cała lecznica powstała pod ko
niec XIX w. w ciągu dwóch lat i 
przy użyciu dużo skromniej
szych środków technicznych. 
Natomiast odbudowa tylko jej 
części trwa już dziesiąty rok!

W takiej sytuacji nasuwa się 
myśl, czy nie należałoby dla do
bra obiektu i jego otoczenia 
jeszcze raz przeanalizować 
wszystkie problemy związane z 
tym fragmentem miasta. Może 
potraktowanie odbudowy lecz
nicy jako części szerszego za
gadnienia inwestycyjnego po
zwoliłoby na przyspieszenie 
prac budowlanych z jednoczes
nym rozwiązaniem kłopotów lo
kalowych Teatru Rozmaitości, 
budową oficyny i zagospodaro
waniem ul. Emila Zoli. Dałoby to 
gwarancję prawidłowego efektu 
końcowego. Na razie bowiem 
tylko interesy PKZ-tów są jako 
tako załatwione, natomiast cał
kowicie nie załatwione są intere
sy zabytku i architektury ul. Emi
la Zoli.

Waldemar Szczerba
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Praskie Akcja cmentarze

cmentarze 
choleryczne
Największymi klęskami, jakie nawie
dzały Warszawę w ciągu jej dziejów, 
obok wojen i pożarów, były wielkie 
zarazy, które dziesiątkowały ludność. 
Władze miejskie stosowały wszelkie 
możliwe środki zapobiegawcze, aby 
nie dopuścić zarazy do miasta, a gdy 
już wystąpiła - aby utrudnić jej roz
szerzanie się. W czasie wielkiej epi
demii dżumy, która nawiedziła Pol
skę w latach 1624-1626, otoczono 
miasto watem w celu kontroli osób 
przybywających do Warszawy. Po
wołano specjalnego burmistrza po
wietrznego, mającego czuwać nad 
całością akcji związanych z zabez
pieczeniem przed zarazą, niesieniem 

pomocy chorym i grzebaniem zmar
łych. Dla. chorych zbudowano spe
cjalne domki i kuchnie na Kępie Pol
kowskiej, aby odseparować ich od 
reszty mieszkańców. Domy, w któ
rych stwierdzono wystąpienie choro
by, były izolowane przez zagradzanie 
dróg tzw. kobylicami. Gdy zaraza do
tknęła mieszkańców kilku sąsiednich 
domów, cały teren otaczano oko
pem. Bezpośredni kontakt ze zmarły
mi miała służba cmentarna - „grze- 
bacze", nad którymi sprawowali pie- 
czę specjalnie wyznaczeni i umundu
rowani funkcjonariusze podlegający 
burmistrzowi powietrznemu.
Zmarłych na zarazę chowano na wy

znaczonym cmentarzu poza mia
stem. na połnoc od zabudowanych 
terenów Nowego Miasta. Przy cmen
tarzu wzniesiono drewniany kośció
łek pod wezwaniem Św Krzyża w 
Polu. Po 1831 r. teren ten został zaję
ty pod Cytadelę.
Epidemia dżumy nawiedziła Warsza
wę jeszcze parokrotnie w XVII i XVIII 
w.
W XIX w wystąpiła wielokrotnie w 
Warszawie zaraza cholery: w 1831. 
1836. 1837, 1848. 1852, 1855, 1866. 
1867, 1872, 1873 i 1893 r. Pomzsze 
zestawienie obrazuje intensywność 
zachorowań i śmiertelność na skutek 
cholery w niektórych latach:

rok
liczba liczba
zachorowań zgonów

1837 2180 938 (43%)
1848 4287 1678 (39,1%)
1852 11042 4707 (42,5%)
1855 4065 1784 (43,8%)
1867 7249 2222 (30,6%)
1893 4188 1665 (39,7%)

Specjalny cmentarz dla zmarłych na 
tę zarazę złożono na Pradze zapew
ne w latach czterdziestych XIX w. 
Brak bliższych danych o roku założe
nia, ale można domniemywać, że na
stąpiło to w czasie zarazy w 1848 r„ 
ponieważ w prasie z 1849 r. jest już o 
nim wzmianka. Zlokalizowany był na 
pograniczu Golędzinowa, w pobliżu 
dzisiejszych ulic Szanajcy i Harnasie. 
Cmentarz znalazł się na poszerzonej 
esplanadzie Fortu Śliwickiego, której 
granicą wschodnią stał się tuk wyty
czanej wówczas drogi, noszącej na 
swych dwóch odcinkach nazwy ul.

Esplanadowej i Sliwickiej, a po 1918 
r. ul. 11 Listopada.
Cmentarz widnieje jeszcze na planie 
Warszawy z 1879 r. jako Stary Cmen
tarz Choleryczny, jednak na planach 
późniejszych już go nie zaznaczono, 
jako ze cały teren poszerzonej espla- 
nady zrównano z ziemią. Około 1900 
r. zbudowano na miejscu cmentarza 
magazyny wojskowe, na pozostałych 
zaś terenach esplanady wzniesiono 
budynki koszarowe, których część 
zachowała się do dziś.
W czasie zarazy panującej w War
szawie w latach 1872-1873 założono 
dla zmarłych na cholerę nowy cmen
tarz. Wytyczono go w czasie budowy 
linii obwodowej i mostu pod Cytade
lą i umieszczono po północne, stro 
nie torów, mających łączyć Dworzec 
Wiedeński z linią petersburską. W la
tach następnych cmentarz został cał 
kowicie otoczony torami: od wscho
du przebiegały tory linii nadwiślań
skiej, od południa - linia obwodowa, 
od zachodu - tuk torów od mostu 
pod Cytadelą do połączenia z linią 
nadwiślańską w kierunku północ 
nym. Tak więc znalazł się w trójkącie 
zbliżonym do równobocznego o 
boku ok. 600 m. Sam cmentarz miał 
kształt prostokąta o bokach ok. 110 x 
160 m Pochowano w nim 478 osób 
zmarłych na cholerę w latach 1872- 
1873.
W 1908 r., kiedy oddano do użytku 
drugi most pod Cytadelą - w związ
ku z rozbudową warszawskiego węz
ła kolejowego, zniesiono ten cmen
tarz i urządzono w pobliżu zbiorową 
mogiłę otoczoną murem wysokości 
1.3 m. Ogrodzony teren tworzy kwad
rat o wymiarach 10 x 10 m. Ceglany 
mur jest dekorowany z obu stron cią
giem wnęk w kształcie krzyża. Po
środku znajdował się kamienny krzyz 
z wykutym na cokole napisem ..Tu 
spoczywają szczątki 478 ofiar zarazy 
cholerycznej z lat 1872-3. zebrane 
pod wspólną mogiłą po zniesieniu 
cmentarza cholerycznego przy bu 
dowie węzła kolejowego w 1908 
roku" Jeszcze trzy lata temu można 
było ten napis odczytać. Dziś niektó
re wyrazy i cyfry są już całkowicie 
nieczytelne. Znaczna część ogrodze
nia uległa zniszczeniu, a cokół z na
pisem i krzyz są zwalone na ziemię. 
Janusz Miliszkiewicz, opisując ten 
cmentarz w 1983 r., stwierdził, że ..nie 
czas byt głównym niszczycielem1 2 3 4 
(„Przegląd Tygodniowy". 30 X 1983, 
nr 44(83), s. 9). Widać tu działanie 
bezmyślnych wandali i chuliganów 
Wielu z nich, dla upamiętnienia swej 
bytności w tym tak mato dostępnym 
miejscu, wyryto swe inicjały i daty na 
szczątkach pomnika.

1. Praskie cmentarze 
choleryczne: 1 
cmentarz stary (obec
nie nie istnieje). 2 - 
nowy cmentarz (obec
nie nie istnieje). 3 - 
mogiła zbiorowa
2. Zachowany fra
gment muru cmentar
nego
3. Zwalony postument 
krzyża
4. 5. Fragmenty postu
mentu krzyża: z napi
sem (4) i rysunkiem 
(5)
(rys. i zdjęcia: W. Jan 
kowski)

Nikt nie troszczy się o relikty dawne
go cmentarza, miejsca, w którym 
spoczywają ludzkie szczątki. Powi
nien zająć się nim Urząd Konserwa
torski Miasta Stołecznego Warsza
wy, inicjując prace remontowo-kon
serwatorskie. Wszak chodzi zarówno 
o upamiętnienie i zachowanie pla
stycznej formy cmentarza, stanowią
cej dokument historii miasta, jak i o 
szacunek dla zmarłych warszawia
ków, pochowanych tu 113 lat temu.

Jerzy Gromski
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Ratunek
dla 
cmentarza
Przejeżdżając obok sosnowego la
sku przy ul. Odrowąża, wielu mie
szkańców Bródna nie zdaje sobie 
sprawy, że mija najstarszy „zacho
wany" cmentarz żydowski Warsza
wy.
Mimo zakazu osiedlania się na Ma
zowszu (Warszawa od 1527 r. posia
da przywilej „de non tolerandis Ju- 
daeis")Żydzi w XVIII w. zamieszkiwa
li podmiejskie wsie i jurydyki na pra
wym i lewym brzegu Wisty. Dopiero 
w 1768 r. Sejm zmóst ten zakaz, u- 
trzymując go jednak dla Warszawy. 
W 1780 r. „król Stanislaw August 
przychylnie do prośby Żyda Szmula 
Jakubowicza, liweranta i starszego 
żydowskiego imieniem wszystkich 
żydów w Warszawie i na przedmieś
ciu Pradze zamieszkałych podanej, 
wyznacza na cmentarz żydowski 
miejsce na wzgórku piaszczyste w 
dobrach królewskich Targówek ma
jące 150 tokci wzdłuż i tyleż wszerz, 
prawem emfiteutycznym na zawsze, 
dozwalając cmentarz ten oparkanić i 
dom dla duchownego wymurować. 
Czynsz zł 400 rocznie dla skarbu z 
rzeczonego placu ustanawia" (M. 
Bersohn, Dyplomatariusz dotyczący 
Żydów w dawnej Polsce, Warszawa 
1910). Dodatkowo ks Micha! Ponia
towski. biskup płocki, postanowi!, 
„aby Żydzi co rok na dzień św. Jana 
Chrzciciela po 10 kamieni łoju dla 
kościoła parafialnego w Skaryszewie 
dostarczyli' Ignacy Schiper (Cmen
tarze żydowskie w Warszawie, War
szawa 1935) twierdzi, ze w miejscu 
tym istniał cmentarz żydowski już 
wcześniej, bo w 1740 r„ lecz wskutek 
protestów mieszczan, ok. 1760 r. 
przerwano tu chowanie zmarłych.
W 1785 r. utworzono Bractwo Po
grzebowe (Chewra Kadisza), jednak 
przez długi czas wiele rodzin nie go
dziło się, aby zmarły spoczywał na 
pustym cmentarzu i nadal zwłoki wo
żono do Nowego Dworu czy Węgro
wa. Cmentarz zapełnił się dopiero po 
zdobyciu Pragi 4 listopada 1794 r. 
przez wojska Suworowa. Szmul Ja
kubowicz, zwany Zbytkower, „bole
jąc nad mnóstwem ofiar miecza i po
żogi ogłosił, ze ktokolwiek z wojska 
przyprowadzi mu żywego mieszkań
ca Pragi czy to Żyd czy chrześcijanin, 
otrzyma nagrodę dukata w zlocie, a 
kto przyniesie umartego dla oddania 
go ziemi mieć będzie rubla srebrne
go. Dwie baryłki, jedna napełniona 
złotem druga srebrem stała w po
środku dworu Szmula i obie się wy
próżniły" (Pamiętnik Warszawskiego 
Instytutu Głuchoniemych i Ociemnia
łych. 1872-1873).
We wrześniu 1801 r. spoczął na pra
skim cmentarzu jego założyciel, 
właściciel folwarku Bojnówek na Pra
dze. zwanego później Szmulowizna. 
Napis na pomniku wystawionym w 
1881 r, głosił między innymi, że był 
„szlachetnym i zacnym człowiekiem 

Sejmu Czterech Ziem" (tzw. sejmu 
żydowskiego). Wdowa po nim w 
1810 r. przekazała cmentarz Gminie. 
Wspólny cmentarz dla obu Gmin 
długo się nie utrzymał. W 1806 r. 
Gmina Warszawska założyła własny 
cmentarz za Rogatkami Wolskimi. Tu 
juz pochowano w 1822 r syna Szmu
la - Bera Sonnenberga (wnuki przy
jęty nazwisko Bergson). Na jego gro
bowcu, dłuta Dawida Fridlendera, 
wyrzeźbiony jest widok rodzinnego 
majątku z zaznaczeniem praskiego 
cmentarza. Jest to wyjątkowe dzieło 
sztuki żydowskiej w skali europej
skiej.
W tym czasie już tylko nieliczni zastu 
żeni Żydzi chowani byli na Pradze. W 
1842 r. pochowano tu Abrahama 

■Sterna, matematyka, wynalazcę ma
szyny liczącej, członka Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, pradziada Antonie 
go Słonimskiego i Anatola Sterna.
Po 21 sierpnia 1870 r. Gmina Praska i 
jej cmentarz zostały wcielone do 
Gminy Warszawskiej. Od tego czasu 
cmentarz praski stał się miejscem 
spoczynku biedniejszej części spo
łeczności żydowskiej, gdyż opłaty za 
pogrzeby były wielokrotnie niższe 
niż w Warszawie, Stawiano tu też 
skromne nagrobki, z piaskowca lub 
betonu, z hebrajskimi, a z czasem z 
polskimi i żydowskimi napisami. 
Rzadko występujące na nich płasko
rzeźby - to przeważnie świeczniki, 
ptaki, lwy, jelenie, gwiazdy Dawida. 
W czasie okupacji hitlerowskiej 
cmentarz został zniszczony - roze
brano ogrodzenie, wycięto drzewa, 
część nagrobków użyto na budowę 
dróg i bunkrów.

Po wojnie odbyła się tylko jedna uro
czystość pogrzebowa. Rozwieszona 
na ulicach Warszawy klepsydra in
formowała, że „Wojewódzki Komitet 
Żydowski w Warszawie i Żydowska 
Kongregacja Wyznaniowa zawiada
mia, że w poniedziałek dnia 8 grud
nia 1947 r. o godz. 1-szej pp odbę
dzie się na cmentarzu żydowskim na 
Bródnie (Praga) uroczyste złożenie 
do bratniej mogiły odnalezionych 
kości Żydów. Na pogrzeb zaprasza 
się całą ludność żydowską Warsza
wy".
W następnych latach teren cmenta
rza zaczęto porządkować. Na piasz
czystym wzgórzu ułożono setki ma
cew, a na pozostałym obszarze po
sadzono sosny, brzozy. Apele człon
ków Towarzystwa Opieki nad Zaby
tkami o właściwe urządzenie cmen
tarza nie przynosiły rezultatów - 
władz miasta nie było stać na tak ko
sztowną inwestycje.
W 1983 r. przybył do Warszawy p 
Zygmunt Nissenbaum. W wywiadzie 
dla „Życia Warszawy" (nr 117, 1985) 
powiedział: „Jestem jednym z nie
licznych. którzy przeżyli getto, Tre
blinkę i Oświęcim... Jestem też sy
nem tej ziemi, tutaj w Warszawie na 
Pradze urodziłem się i wychowałem.. 
Patrząc na to rumowisko zrozumia
łem. że celem mojego życia jest od
budowa tego cmentarza". W czerwcu 
1985 r. została utworzona fundacja 
imienia rodziny Nissenbaumów. Te
ren cmentarza został już otoczony

żelaznym parkanem. Od strony ul. 
Św. Wincentego buduje się bramę w 
kształcie dwóch pylonów, które będą 
pokryte płaskorzeźbami. Stąd głów
na aleja poprowadzi na wzgórze, 
gdzie stanie pomnik-symbol upa
miętniający martyrologię Żydów Pra
gi. Otoczy go las ocalałych macew. 
Dzięki p. Z. Nissenbaumowi znalazł 
się ratunek dla praskiego cmentarza. 
Na pomoc czekają setki innych 

cmentarzy żydowskich o wysokiej 
wartości artystycznej i historycznej.

Jan Jagielski
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1. Tak wyglądał żydowski cmentarz 
na Bródnie w 1946 r.
2. 3. Stan cmentarza na początku lat 
osiemdziesiątych
(zdjęcia 1 - L. Sempoliński. 2.3 - M 
Krajewska)
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Na chwilę 
przed 
zagładą
0 zamku w Kamieńcu Ząbkowickim 
(woj, wałbrzyskie) wielokrotnie uka
zywały się wzmianki w prasie, m.in. w 
„Spotkaniach z Zabytkami”. Mimo to 
jest on znacznie mniej znany, niż na 
to zasługuje. Jest przypuszczalnie 
ostatnim dziełem Karola Fryderyka 
Schmkla - jednego z najwybitniej
szych i najbardziej nowatorskich ar
chitektów europejskich pierwszej 
połowy XIX w., autora takich znanych 
dzieł, jak opera, muzeum, pałac księ
cia Alberta w Berlinie, zespołu budo
wli w Poczdamie.
Projekt zamku został zlecony w 1838 
r. przez księżnę Mariannę Orańską, 
córkę Wilhelma I (władcy królestwa 
Zjednoczonych Niderlandów) i żonę 
Fryderyka Henryka Albrechta Pru
skiego (najmłodszego syna króla 
Fryderyka Wilhelma III). Miejsce wy
brano ustronne, a równocześnie do
minujące nad okolicą - zgodnie z ro
mantycznym duchem czasu. Schin- 
kel niezwłocznie przystąpił do ryso
wania pierwszych wersji projektu. W 
Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
zachowały się piękne akwarele z lat 
1838-1839 przedstawiające projek
towaną budowlę. Niedługo potem 
mistrz zaprosił do współpracy Ferdy
nanda Martiusa. gdyż choroba unie
możliwiła mu samodzielne wykony
wanie rysunków i prowadzenie bu
dowy.
Prace rozpoczęto od fundamentów 
stajni i wozowni, 15 X 1838 r położo
no kamień węgielny. Mimo że projekt 
był zatwierdzony przez księżnę - w 
trakcie budowy wprowadziła ona 
wiele zmian - jednak zawsze uzgad
nianych z autorem. Po jego śmierci w 
1841 r. prowadzenie prac w całości 
przejął Martius. Budowa była w tak 
znacznym stopniu zaawansowana, 
ze nowy mistrz wprowadził tylko nie
liczne, choć korzystne zmiany. Doty
czy to przede wszystkim podwyższe
nia Wielkiej Sali i jadalni o jedną kon
dygnację, co wpłynęło dodatnio na 
reprezentacyjny charakter pomiesz
czeń. W 1844 r. przykryto dachem 
pałac, a następnie przystąpiono do 
prac we wnętrzu. Niedługo potem 
nastąpiła sześcioletnia przerwa spo
wodowana rozwodem księżny, która 
odtąd przyjęta tytuł Marianny Nider
landzkiej i zerwała wszelki kontakt z 
Berlinem.
W 1853 r. prace wznowiono, a od 
1855 r. urządzano wnętrza według 
poleceń księcia Albrechta, syna 
księżny Marianny, Budowę zakoń
czono w 1857 r. Do sporządzenia 
planów urządzeń ogrodowych i tara
sów w 1858 r. zatrudniono Piotra Jó
zefa Lenne, architekta ogrodów kró
lewskich w Poczdamie. Po jego 
śmierci w 1866 r. głównym pomysło
dawcą urządzenia terenu był książę 
Albrecht. Tarasy i ogrody znakomicie 
uzupełniały architekturę, mimo że 
były projektowane w sposób bardzo 

powściągliwy, klasyczny, zgodnie ze 
zmienionymi prądami artystycznymi. 
Zamek w Kamieńcu jest zwartą bryłą 
na planie prostokąta z okrągłymi 
wieżami w narożach. Elewacja fron
towa i ogrodowa otwarte są tarasami 
na zewnątrz, elewacje boczne flanko
wane są budynkami stajni i wozowni 
Wzniesiony jest na wzór zamków go
tyckich o układzie symetrycznym. 
Forma na pierwszy rzut oka nawiązu 
je do gotyku Tudorów, przy bliższej 
analizie okazuje się typowa dla ro
mantyzmu niemieckiego, przeniknię
tego pierwiastkami patriotycznymi i 
inspirowana jest przede wszystkim 
gotykiem północnych Niemiec. Rola, 
jaką odegrał Schinkel przy planach 
rekonstrukcji zamku w Malborku 
miała niewątpliwy wpływ na jegr 
działalność twórczą, szczególnie 
przy zamku w Kamieńcu. W efekcie 
powstało dzieło imponujące i nowa
torskie, jedno z najwybitniejszych 
budowli neogotyckich w Europie. 
Niestety, powojenne losy zabytku są 
mato optymistyczne. Dotrwał on bez 
uszkodzeń do 1945 r. W czasie za
mieszania powojennego wystrój zo
stał doszczętnie rozgrabiony, a za
mek spalony. Nie naruszyło to za
sadniczej struktury tej masywnej i 
niezwykle solidnie-wzniesionej bu
dowli. W następnych latach jednak 
zniszczenie postępowało coraz 
szybciej, głównie na skutek dewa
stacji i rozkradania nie zabezpieczo
nego budynku. W latach sześćdzie
siątych nastąpiła legalna grabież, 
gdy wiele elementów kamiennych 
zostało wywiezionych do Warszawy i 
Stronia, do ozdoby tamtejszych bu
dowli. W zamian dokonano zabez
pieczenia otworów, które utrzymało 
się... dwa lata. Następne prace, głów
nie porządkowe, przeprowadzono w 
1983 r.
Ostatnio wydawało się, ze los zamku 
odmieni się. Znalazła się osoba, któ
ra przystąpiła do prac zabezpieczają
cych z wielkim zaangażowaniem i 
rozmachem. W krótkim czasie od
gruzowano budynek, zebrano 
wszystkie zachowane resztki detali i 
przystąpiono do zabezpieczeń skle
pień oraz przystosowania części po
mieszczeń na magazyn i zaplecze 
budowy. Niestety, prace zostały 
przerwane i to w tak niefortunnym 
momencie, ze zamkowi grozi teraz 
całkowita zagłada. Odsłonięte skle
pienia wymagają niezwłocznego za
bezpieczenia i przykrycia, w przeciw 
nym razie mogą runąć.
Los zamku niepokoi zarówno miejs
cowe społeczeństwo, jak i miłośni
ków zabytków. VI Międzywojewódzki 
Zjazd Społecznych Opiekunów Za
bytków w Wałbrzychu i Wrocławiu 
podjął stosowną uchwałę, zaś zanie
pokojona sytuacją Główna Komisja 
Konserwatorska Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki wystosowała alar
mujące pisma do władz. Nadal nic 
się nie dzieje. Zachodzi obawa, że 
następny artykuł będzie się rozpo
czynał: ,,W Kamieńcu Ząbkowickim 
był zamek Ewa Lenków

Od redakcji. Mamy nadzieję, że 
losy zamku w Kamieńcu Zębkowi-

1. Zamek od strony 
frontowej
2, Elewacja dzie
dzińca wewnętrzne
go
(zdjęcia: A. Ślusar 
czyk)

ckim nie będę aż tak tragiczne. Je
steśmy optymistami i wierzymy, że 
trudności formalno-prawne, które

spowodowały przerwanie prac re
montowych, zostanę wkrótce po
konane. Zamek musi być ocalony!

Ratujmy 
zabytki cerkiewne
Zarząd Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami zwraca się z uprzejmym apelem do Czytelników 
„Spotkań z Zabytkami" w sprawie nadsyłania pod adresem Komisji (00-842 
Warszawa, ul. Lucka 1/3/5) informacji o zabytkach sztuki cerkiewnej w Polsce. 
Jesteśmy zainteresowani dokumentacją ikonograficzną (fotografie, rysunki) 
istniejących i nie istniejących zabytkowych cerkwi i dzwonnic przycerkiew- 
nych. przydrożnych kapliczek i krzyży, starych cmentarzy (po wykonaniu re
produkcji zdjęcia i rysunki zostaną zwrócone właścicielom). Istotne dla Komisji 
są również opisy dawnego wyglądu tych zabytków (w tym także ich ogrodzeń) 
oraz wszelkie dane dotyczące ich powstania (np. na jaką intencję została ufun
dowana kapliczka lub krzyż przydrożny), m.in. przekazy i legendy. Ważne są 
również dane dotyczące osób zasłużonych dla miejscowości lub regionu 
pochowanych na starych cmentarzach.
Informacje te są dla Komisji niezbędne ze względu na prowadzoną działalność 
popularyzatorską, prace inwentaryzacyjne i konserwatorskie oraz możliwość 
interwencji w sprawach właściwego przeprowadzenia remontów tych obie
któw

Bogdan Martyniuk 
przewodniczący Zarządu 

Komisji Opieki nad Zabytkami 
Sztuki Cerkiewnej
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Dwór polski -to dom. ludzie i zda
rzenia, które trwały przez wieki, a dziś 
pozostat tylko dom w większej lub 
mniejszej ruinie, a zawsze w śmietni
ku, w którym jeszcze straszą stare 
drzewa.

Pry mus owa Wola, gdzie bytam kil
ka lat temu, o której pisaliście w nu
merze 1, 1986. Stare drzewa rosną 
jeszcze na nieużytku, bo trudno na
zwać parkiem ten wygon z zabagnio- 
nymi stawami i wysypiskami śmieci 
w każdym miejscu. Zabudowania 
gospodarcze w ruinie, dwór maleńki, 
skurczony, z zapadniętym częściowo 
dachem, z kolumnami ganku wciś
niętymi w ziemię, pozbawiony przy
budówki gospodarczej, wylania się z 
chaszczy, brudu i krzyczy, wyje - to 
nie jest właściwe określenie, ale in
nego nie znam. Emanowało z niego 
coś strasznego, namacalnego pra
wie.

Pamiętam ten dwór, gdy stał biały 
w ogromnych płatach śniegu, wśród 
cichego parku. Ostatnie „spokojne" 
Boże Narodzenie. Długa sala, po
środku stół wigilijny i zgromadzona 
wokół niego rodzina, krewni i ci 
wszyscy okupacyjni rozbitkowie, któ
rzy już własnych domów nie mieli, 
mieli natomiast własne tragedie, a tu 
znaleźli dach nad głową, Chleb i do
bre słowo. Pamiętam dwór w strasz
ny, lutowy wieczór, kiedy gestapo 
zbierało żniwo. Stał cichy, niemy bez 
krzyków i skarg. Trwał potem okale
czony, bo nie uchronił tych, których 
wydarto do Oświęcimia. Pamiętam 
oczy dorosłych błyszczące od łez. 
kiedy w salonie, pod biało-czerwoną 
i ortem, dzieci deklamowały wiersze i 
śpiewały zakazane piosenki w rocz
nice narodowych świąt. Pamiętam 

nocne szczekanie psów uciszanych 
pośpiesznie i przemykające postacie 
z orzełkami na polowych furażer
kach. Szybki załadunek na wóz żyw
ności, leków, swetrów i skarpet pra
cowicie przez kobiety w dworze 
dzierganych, tego wszystkiego, co 
potrzebne na leśne życie. Pamiętam: 
zza drzew bielały ściany dworu, kie
dy na korcie tenisowym późnym wie
czorem żegnała się z mieszkańcami 
węgierska /ednoslka wojskowa, któ
rą tu zagnał zły, wojenny los. Przy 
ognisku zabrzmiaty węgierskie sło
wa polskiego hymnu, oficerowie sa
lutowali. Pamiętam tych wszystkich 
bezdomnych, okaleczonych, zrozpa
czonych, pozbawionych podstawo
wych dóbr materialnych, którzy na
pływali po powstaniu warszawskim i 
byli upychani już dosłownie po 
wszystkich kątach, byle pod dach i 
byle coś do ust włożyć. Mieścili się 
wszyscy. Pamiętam zamarznięte sta
wy, śnieg. We dworze stali Niemcy. 
Już teraz wszyscy gnieździli się po 
kątach, byle przetrwać, już niedługo. 
Rozstrzelali się ponad dworem i par
kiem, a potem przebiegali z karabi
nami, konno, pieszo, w samocho
dach, szybko, już nikt nie wiedział 
kto, wojsko pędziło, gnało, strzelało, 
a dwór trwał i chronił. Pamiętam po
tem ciszę, dwór stał niemy, pusty i 
tylko kasztanowiec, ten przed oknem 
salonu, leżał zrąbany w pierwszym 
dniu wolności.

Pamiętam... co mogę jeszcze pa
miętać, ja, dziecko związane z tym 
miejscem niecałe cztery lata? Są 
gdzieś inni, którzy pamiętają to samo 
i o wiele, wiele więcej. Pamięci wy
starcza, by do szczątków tego dworu 
zbliżać się teraz w ciszy, ze ściśnię
tym sercem i krtanią, wewnętrznie na 
klęczkach.

Proponuję, odbudujmy naszą pa
mięcią ducha dworu, to co jeszcze 
można. Ogłośmy hasło „Prymusowa 
Wola - dwór symbol" - niech się sta
nie skarbcem pamięci tych wszyst
kich, którzy go w sercu zachowali. 
Niech się wypełni wspomnieniami 
jako jeden z wielu. Proponuję, odbu
dujmy /ego duchowe wnętrze - żeby 
nie wykarczować polskości.

Krystyna Bajera-Kojder
Kazimierz Dolny

Droga Redakcjo!

Chciałbym zasygnalizować pro
blem, jakim są dwory na Kujawach. 
Jako przykład niech posłuży miejs
cowość Falbok niedaleko Brześcia 

Kujawskiego, w której się wychowa
łem. Znajduje się tam piękny dwór, 
raczej pałac wybudowany na począt
ku XX w dla Krzymuskich-Gotierów. 
Z informacji mego ojca wynika, że 
został on postawiony na miejscu 
drewnianego dworku. Reprezentuje 
styl neoktasycystyczny o pięknej 
bryle, z gankami zdobionymi wy
smukłymi kolumnami. (...) Właściciele 
przykładali dużą wagę do wygody i 
nowoczesności. Była tam kotłownia, 
prąd elektryczny z własnej elektrowni 
na rzece i woda z własnego ujęcia. 
(...). Piękne było otoczenie pałacu. W 
kilkuhektarowym parku znajdowała 
się fontanna, obelisk, specjalnie usy
pana górka widokowa, oranżeria, kil
ka stawów i oddzielna winnica. Po 
rzadkich okazach drzew i krzewów 
pozostały resztki, na ich miejscu 
znajduje się boisko. Nie ma śladu po 
fontannie i oranżerii, winnica została 
wycięta, stawy zasypano śmieciami. 
Park jest częściowo zabudowany 
szopami, zniszczone zostały obory i 
z zabudowy folwarcznej pozostała 
tylko kuźnia oraz dawny młyn. Zo
stał jednak jeszcze piękny pałac, 
choć część jego zachodniej kondy
gnacji już sypie się. Rozpadły się 
tralkowe balustrady, zarwał się strop, 
przez nieszczelny dach woda leje się 
az do fundamentów (...)

Użytkownikiem pałacu są pracow
nicy cukrowni w Brześciu Kuja
wskim. Obiekt ten od 40 lat nie był 
remontowany, lecz tylko przystoso
wany dla potrzeb lokatorów. Dyrek
cja cukrowni tłumaczy się. że nie ma 
pieniędzy na remont (...) Wiadomo 
jednak, że nie stać nas na zaprze
paszczenie tak pięknego zabytku, 
będącego przykładem pewnego eta
pu historycznego - bogacenia się 
właścicieli ziemskich w okresie naj
większej prosperity kapitalizmu. (...)

Tyle chciatem dorzucić z interesu
jącego mnie tematu. Całemu zespo
łowi redakcyjnemu życzę sukcesów i 
spełnienia propagowanych idei.

Marek Kubiak
Włocławek

Redakcja „Spotkań z Zabytkami"

Tym razem pod kilofy władz Gryfic 
dostała się zbudowana na przełomie 
XVIII / XIX w. żydowska synagoga - 
doskonałe miejsce na muzeum, w 
którym można - w porozumieniu z 
Muzeum Oręża Polskiego w Koło
brzegu - zorganizować ekspozycję 
dotyczącą Warszawskiej Brygady 
Kawalerii, która wyzwalała Gryfice w 

marcu 1945 r. Początek wystawy jest 
już w Szkole nr 4, a turystów i chęt
nych do zwiedzania na pewno by nie 
zabrakło.

Wyburzanie zabytków w Gryficach 
zaczęło się w latach sześćdziesią
tych, kiedy na 700-lecie miasta w 
1962 r. zburzono część murów ob
ronnych z XIII i XIV w., potem przysz
ła kolej na spichlerz z XVIII w. przy ul. 
Zjednoczenia, gospodę z początku 
XIX w. przy ul. Parkowej, kamieniczki 
z XIX w. przy ulicach Niepodległości, 
Wojska Polskiego, Leśnej, Strzele
ckiej, do pałacyku z XVII w. przy ul. 
Wojska Polskiego dobudowano 
szkaradny bunkier (obecnie budynek 
Biblioteki Publicznej z nie wykorzy
stanymi piwnicami). W dalszym cią
gu niszczeje neogotycki kościół, nie 
wykorzystane stoją pozostałe zaby
tki; jeszcze stoją, ale być może w ko
lejce do rozbiórki.

Kto jest odpowiedzialny za roz
biórkę synagogi - zabytku kultury ju
daistycznej na tych ziemiach, budyn
ku, który przetrwał czasy „kultur- 
kampfu" i hitleryzmu, ale nie oparł się 
władzom Gryfic?

Aby obraz traktowania zabytków 
przez gryfickie władze był pełny do
dam, że w kamienicy „Pod Żaglow
cem" z XVIII w. urządzono salon bi
lardowy, a 16-hektarowy park poło
żony w pięknym zakolu Regi jest 
systematycznie dewastowany, wyci
na się kilkusetletnie drzewa, wycina 
się zabytkowe aleje, a ul. Sosnowa 
leżąca tuż przy parku służy do wywo
żenia śmieci i odpadków z pobli
skich budów. Amfiteatr, który istniał 
jeszcze w latach siedemdziesiątych, 
został zniszczony. Co na to wszystko 
władze miasta, co na to Gryfickie To
warzystwo Kultury?

mgr Andrzej Chmielewski 
-Józefowicz

Kwidzyn

Z okazji jubileuszowego 25 numeru 
„Spotkań z Zabytkami" w imieniu 
własnym oraz całej rzeszy społecz
nych opiekunów zabytków z woje
wództwa wałbrzyskiego składam 
serdeczne gratulacje i życzenia dal
szych udanych numerów pisma.

Ryszard Król
Społeczny Opiekun Zabytków 

Szczytna

WARUNKI PRENUMERATY

Cena: 100 zł, półrocznie 300 zł, rocznie 600 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 urzędauh 
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” można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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Michał Gradowski 
Zdzisław Żygulskl jun.

Ilustrowany
uzbrojenia zabytkowego
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