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NA OKŁADCE: Scena 
zimowa namalowana 
na chłopskich saniach 
z początku naszego 
stulecia. Sanie te znaj
dują się w Muzeum 
Rolnictwa im. Krzy
sztofa Kluka w Ciecha
nowcu.

(fot. J. Wilde)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

6(28) X Warszawa 1986

Od redakcji
WSZYSTKIM CZYTELNIKOM SKŁA
DAMY NAJLEPSZE ŻYCZENIA 
ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE. Oby 
rok 1987 był lepszy dla Czytelników 
pod względem łatwiejszego otrzymy
wania naszego pisma. Sobie zaś może
my życzyć tylko jednego - obyśmy jak 
najmniej musieli pisać o ginących za
bytkach w ginących krajobrazach! 
Czytelnicy mają nadal kłopoty z zaku
pem „Spotkań”. W numerze 2 z bieżą
cego roku pisaliśmy w tym miejscu o 
złej dystrybucji, której - jak się okazu
je nie po raz pierwszy - nikt nie jest w 
stanie zmienić. Wspominaliśmy także ( 
o egzemplarzach archiwalnych, które 
(ale niestety nie wszystkie) można na
bywać w redakcji. Z listów i telefonów 
wynika jednak, że Czytelnikom naj
bardziej zależy - co jest zupełnie zro
zumiałe - na informacjach aktualnych, 
a nie spóźnionych o wiele miesięcy. 
Jest tylko jeden sposób otrzymywania 
„Spotkań z Zabytkami” bez kłopotów - 
PRENUMERATA. Zachęcamy do niej i 
przypominamy, że w każdym numerze 
u dołu strony 48 podawane są jej wa
runki. Do prenumeraty nakłaniamy 
także biblioteki, przede wszystkim 
szkolne, pedagogiczne i domów kultu
ry. „Spotkania” - według Ministerstwa

Oświaty i Wychowania - są zalecane 
dla tych bibliotek jako istotna pomoc w 
nauczaniu.
W tym miejscu musimy zamieścić 
przykrą informację: od 1987 r., ze 
względu na rosnące koszty produkcji, 
cena „Spotkań” wzrasta do 130 zł za 
egzemplarz. PRZEPRASZAMY!

Sterta papierów rośnie a zabytek nisz
czeje - tak można streścić opisany w 
tym numerze przebieg walki służby 
konserwatorskiej województwa lubel
skiego o willę „Brzozy” w Nałęczowie. 
Sygnalizujemy także materiał o powik
łanych losach obrazu Cranacha oraz o 
ponurym zabytku z ostatniej wojny, 
zwanym Czarny Szaniec.

W następnym numerze m.in. ogłosze
nie wyników „Konkursu Dziesięciole
cia”, artykuł na temat szkolnictwa 
konserwatorskiego w Polsce (z adresa
mi szkół i uczelni!) oraz o losach Trze
biatowa w 10 lat po wydaniu decyzji 
zapewniającej środki na rewaloryzację 
miasta.
Przypominamy, że rozpoczęta w nu
merze 3, 1986 (str. 23) AKCJA DWORY 
trwa, podobnie jak AKCJA CMENTA
RZE. Oczekujemy na materiały!



Zasłużone wielce 
dla kultury 
polskiej
W▼ V 1906 r. - do

kładnie 80 lat temu - powstało w Warszawie To
warzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości 
(TOnZP) (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 6, 
1981, s. 71-72). Choć zostało zorganizowane pod 
zaborem, głównym jego celem było szerzenie 
wśród społeczeństwa polskiego zamiłowania do 
zabytków związanych z przeszłością kraju, ich za
bezpieczanie od zniszczenia oraz popularyzowa
nie wiedzy o polskiej kulturze i sztuce z dawnych 
lat. Działalność TOnZP opierała się całkowicie na 
ofiarności społeczeństwa. W zachowanych wy
dawnictwach i dokumentach ze wzruszeniem od
czytujemy dziś znane i mniej znane nazwiska lu
dzi wpłacających większe lub mniejsze sumy na 
rzecz zachowania dowodów naszej narodowej 
kultury i tożsamości. Już w pierwszych latach ist
nienia TOnZP opracowało podstawy inwentary
zacji i konserwacji zabytków, sprawdzając je 
praktycznie na wielu obiektach. Pierwszą akcją 
konserwatorską Towarzystwa było przeprowa
dzenie prac ratujących zagrożone ruiny zamku w 
Nowogródku (1906-1907), pierwszym wydawnic
twem był kwestionariusz dla inwentaryzowania 
zabytków kościelnych (1908), pierwszy lokalny 
komitet chroniący zabytek powstał w Czersku w 
związku z zagrożonymi ruinami zamku (1908), zaś 
pierwsza wystawa TOnZP została zorganizowana 
w Warszawie z ponad 1800 eksponatami prezentu
jącymi Starą Warszawę (1911). Ciekawostką - 
choć warto zastanowić się nad tą formą opieki 
nad zabytkami obecnie - były zabytki architektu
ry stanowiące własność Towarzystwa. Należały 
do nich obiekty przekazywane organizacji przez 
prywatnych właścicieli (np. ruiny zamku w Iłży 
czy wieża zwana ariańską w Wojciechowie) lub 
zakupione (np. ruiny zamku w Raciążku i kamie
nica Baryczków w Warszawie). Trzeba podkreślić, 
że pierwszymi członkami Towarzystwa byli lu
dzie, którzy po odzyskaniu niepodległości stali się 
kadrą pierwszego polskiego Ministerstwa Sztuki i 
Kultury oraz służby konserwatorskiej.
Tradycje TOnZP kontynuuje dzisiaj Towarzys
two Opieki nad Zabytkami (TOnZ), reaktywowa
ne w 1973 r. Jest to obecnie najbardziej prężna i 
najliczniejsza organizacja społeczna w dziedzinie 

ochrony zabytków w naszym kraju. Wśród wielu 
jej komitetów najlepiej znana jest działalność 
Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Po
wązkami (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 4, 
1980, s. 8—11 i nr 1, 1985, s. 58-59). Oprócz niego 
działają m.in. komitety opieki nad: Zabytkami 
Sztuki Cerkiewnej, Cmentarzem Bródnowskim, 
Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej. 
Główne zadania komitetów - to wykonywanie in
wentaryzacji i dokumentacji zabytków oraz prze
prowadzanie ich konserwacji. W swoim dorobku 
mają wiele udanych interwencji w obronie zagro
żonych obiektów. Jednocześnie Towarzystwo po
pularyzuje ochronę zabytków przez organizowa
nie wystaw, wydawanie folderów i większych o- 
pracowań, przez konkursy (np. „Zabytki sztuki 
cerkiewnej w oczach dziecka”, zob. „Spotkania z 
Zabytkami”, nr 3-4, 1985, ś. 102-103) i inwentary- 
zacyjno-konserwatorskie obozy szkoleniowe dla 
młodzieży.
Niewątpliwy wpływ na aktywność Towarzystwa 
mają jego obecne władze. W roku jubileuszowym 
przewodniczącym TOnZ jest prof, dr Janusz Dur
ko, dyrektor Muzeum Historycznego m.st. War
szawy, a wiceprzewodniczącymi: red. Jerzy Wal
dorff, który jednocześnie kieruje „komitetem po
wązkowskim”, oraz prof, dr Zygmunt Kolanowski, 
historyk i archiwista z Polskiej Akademii Nauk. 
Statutowy cel Towarzystwa - to „...uświadamianie 
szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i 
znaczenia społecznej opieki nad zabytkami, jako 
dobrami kultury narodowej, jak również podej
mowanie wszelkimi dostępnymi środkami dzia
łań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających 
do ochrony zabytków”. Jest to szczególnie bliskie 
programowi naszego pisma, czemu niejednokrot
nie dawaliśmy dowody. Jesteśmy przekonani, że 
już dzisiaj, po zaledwie 13 latach powojennej dzia
łalności Towarzystwa Opieki nad Zabytkami mo
żna napisać: ZASŁUŻONE WIELCE DLA KUL
TURY POLSKIEJ. Taki zwrot znajduje się na ta
blicy wmurowanej w bramę kamienicy Barycz
ków na Starym Mieście w Warszawie, gd-zie w 
latach 1911-1939 miało swą siedzibę dawne 
TOnZP.

Redakcja
2



Bez 
komentarza

W▼ ▼ illa „Brzo
zy” w Nałęczowie, ul. Głębocznica 8. Murowana z 
cegieł i kamieni, założona na planie prostokąta, 
jednokondygnacyjna, dach naczółkowy kryty da
chówką. Kubatura - 530 m3, powierzchnia użyt
kowa - 212 m1 2. Od frontu kamienny taras, od tyłu 
usytuowana asymetrycznie weranda nakryta od
dzielnym dachem dwuspadowym. W elewacji 
frontowej ozdobne arkady, w których podwójne 
otwory okienne zamknięte półkoliście. Pozostałe 
otwory prostokątne z krępymi półkolumnami. 
Wnętrze dwutraktowe. Willa zlokalizowana na 
południowym stoku wzgórza, wśród pozostałości 
ogrodu krajobrazowego. W willowej zabudowie 
Nałęczowa wyróżnia się monumentalnością i ma
lowniczym położeniem.

1. Plan willi „Brzozy" (bez dobudowanych schodów): 1 - tafas od strony ogro
du, 2 - weranda tylna

Willa „Brzozy” wybudowana została dla adwoka
ta Wacława Łypacewicza, w latach 1907-1908, we
dług projektu architekta Jana Koszczyca-Witkie- 
wicza (1881-1958), który od 1905 r. - na zaprosze
nie swego przyjaciela Stefana Żeromskiego - 
przebywał w Nałęczowie; jego autorstwa jest m.in. 
chata-pracownia pisarza (obecnie muzeum),

mauzoleum Adasia, syna pisarza, ochronka im. 
Adama Żeromskiego (obecnie przedszkole). Willa 
„Brzozy” należy do najwcześniejszych realizacji 
Witkiewicza i reprezentuje charakterystyczne dla 
niego formy: asymetryczność oraz krępe słupy 
bez kapiteli i baz; formy te były kontynuowane i 
rozwijane w późniejszej twórczości architekta. 
Przed ostatnią wojną willa zmieniła właściciela. 
Nabył ją lekarz weterynarii Władysław Wolski, od 
którego już po wojnie mieszkalne poddasze za
kupił Czesław Targoński, adwokat z Lublina. 
Wówczas nastąpiła pierwsza dewastacja obiektu: 
zlikwidowano wewnętrzne schody i dostawiono 
do bocznej elewacji schody z cementu prowadzą
ce na poddasze. Dolną część willi zajmowała wte
dy Maria Wojtczak, córka Wolskiego. Od tego 
czasu willa nie przechodziła żadnego remontu. W 
późniejszych dokumentach przewija się stale tyl
ko jedno nazwisko - Czesława Targońskiego. Na
tomiast sprawa innych współwłaścicieli nie jest 
jasna i pojawiają się różne nazwiska. W 1982 r. w 
księdze hipotecznej nieruchomości sprawdzono, 
że właścicielem dolnej części willi (zakupił ją od 
Marii Wojtczak) i współwłaścicielem ogrodu zo
stał Stanisław Rasowski, zamieszkały na stałe w 
Warszawie. Od kilku lat w willi nie mieszka 
nikt.
Prześledźmy akta sprawy willi „Brzozy”.

24 września 1975 r. Dyrektor Muzeum Kazimierza Dolnego (dalej: 
MKD)’ mgr Jerzy Żurawski zwraca się do właścicieli willi M. Wojtczak 
i Cz. Targońskiego z przypomnieniem o obowiązku przestrzegania art. 
38 pkt 1 Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach z 15 lutego 1962 r. 
w związku z zamierzonym podziałem własnościowym ogrodu oraz 
zmianą jego charakteru. Przed podziałem właściciele winni uzyskać 
opinię MKD. Brak odpowiedzi.
23 czerwca 1981 r. J. Żurawski (MKD) do właścicieli: „Muzeum Kazi
mierza Dolnego sprawując nadzór konserwatorski nad obszarem Nałę
czowa zaniepokojone jest stanem technicznym zabytkowej willi»Brzo
zy* MKD proponuje spotkanie z właścicielami.
3 lipca 1981 r. Na spotkaniu przy obiekcie obecny był Cz. Targoński. 
Protokolarnie stwierdzono zły stan budynku (m.in. zacieki, rozwalający 
się taras) i postanowiono z mocy Ustawy o ochronie dóbr kultury zmu
sić właścicieli do ogrodzenia terenu. Z takim nakazem zwrócił się do 
nich naczelnik Miasta i Gminy (dalej: MiG) w Nałęczowie mgr Leon 
Ginalski pismem z 16 lipca tego roku.
28 lipca 1981 r. Fragmenty odwołania od tego zalecenia skierowane 
przez Cz. Targońskiego do wojewody lubelskiego: „Tereny moje i dru-
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2.3. Willa „Brzozy” w 1981 (2) i 1986 r. (3)
4. Cementowe schody dostawione do ele
wacji bocznej
5. Resztki tarasu
6. Okna mieszkalnego poddasza

giej właścicielki były gospodarstwem rolnym (...) cały teren zarosły jest 
drzewami (...) oraz gęstą grabiną, stanowiącą trwały żywopłot, co 
wszystko stanowi zasłonę i ogrodzenie. I taki oto ogród-sad nazywa się 
w piśmie »zabytkiem«, chyba chłopskim, bo takie sady są nie tylko w 
Nałęczowie, ale rosną w każdej wsi i nie doszły do rangi zabytku. (...) 
Dlaczego ci obywatele graniczący nie mogą się odgrodzić od terenów 
willi Brzozy i tym samym sprawa zostanie załatwiona, przecież dyspo
nują niewielkimi działkami, koszt mały (...)" 1 dalej: „To, że K. Witkie
wicz projektował ten obiekt (nie mam na to dowodu), nie jest dowodem, 
że jest to zabytek (...)”
14 października 1981 r. Mgr Przemysław Maliszewski, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków (dalej: WKZ) w Lublinie wydaje decyzję o wpi
saniu willi „Brzozy” wraz z ogrodem do rejestru zabytków wojewódz
twa lubelskiego (co pociąga za sobą konieczność wykonania remontu 

willi i zabezpieczenia ogrodu. Przysługujące odwołanie Cz. Targoński 
kieruje do ministra kultury i sztuki: „Zaskarżam wydaną decyzję i 
uprzejmie proszę Ob. Ministra o jej uchylenie i stwierdzenie jej nie
ważności z samego prawa. (...) w decyzji błędnie podano, że willa jest 
murowaną, niestety moja część piętrowa jest drewnianą i zawiera tylko 
2 pokoje, natomiast parter murowany składa się z 3 pokoi, a więc poda
jąc o jej monumentalności, jest to przejaskrawiona fantazja. (...) obiekt 
po 70 latach zmienił swój charakter, choć np. przez dobudowanie ce
mentowych schodów wkomponowanych w całość budynku ('.../’Następ
nie stwierdza, że w decyzji nie podano granic ogrodu, jego powierzchni 
, nie oznaczono działek: „Wobecniezidentyfikowanie działki, decyzja z 
mocy prawa jest nieważna (...)”! dalej: „Kulisami tej sprawy jest to, że 
nie kompetentne osoby podniosły krzyk, że obiekt niszczeje, bo rozla
tuje się taras, należący do właścicielki parteru domu, który mając 70 lat 
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rozlasował się (...) i nie nadaje się do zabezpieczenia i odbudowy, i dla
tego na gwałt robi się zabytek, aby realizować remont, a później przejąć 
na własność (...)’’
Ministerstwo Kultury i Sztuki (dalej: MKiS) zwraca się do WKZ w 
Lublinie o wyjaśnienie sprawy. Wyjaśnia J. Żurawski (MKD) 23 listo
pada: „Willa »Brzozy« jest murowana, parterowa, natomiast użytkowe 
poddasze jest drewniane, zatem stwierdzenie Ob. Targońskiego o częś
ci parterowej budynku jest niezgodne z prawdą. Monumentalność ar
chitektury polega nie na jej skali, lecz rozwiązaniach architektonicz
nych (...) Ogród krajobrazowy (...) składa się z części parkowej zadrze
wionej i zakrzewionej oraz sadu. Takie otoczenie jest charakterystycz
ne dla willi i pensjonatów w uzdrowisku Nałęczów.”! następnie: „Zgod
nie z sugestią Ob. Czesława Targońskiego sentencję decyzji można 
uzupełnić o numery i powierzchnię działek (...) Zły stan techniczny willi 
posiadającej wartości artystyczne i będącej dziełem wybitnego archi
tekta jest argumentem za wpisaniem do rejestru zabytków (...)” MKiS 
31 grudnia 1981 r. postanawia wprowadzić do decyzji uzupełnienia, pod
kreślając, że „zarzuty wysuwane przez skarżącego w niczym nie pod
ważają ustaleń zaskarżonej decyzji co do wartości zabytkowej obiek
tu."
26 maja 1982 r. WKZ w Lublinie prostuje omyłkę prawną: współwłaści
cielami są Cz. Targoński i St. Rasowski z Warszawy, oraz określa dział
ki. Zażalenie Cz. Targońskiego do ministra kultury, w którym m.in. „nie 
jestem współwłaścicielem mojej własności. Każdy ma swoją indywi
dualną własność i każdemu trzeba określić co z jego własności jest 
zabytkiem (...)”
Sąd Rejonowy w Puławach w listopadzie 1982 r. znosi współwłasność 
willi, a 21 lutego 1983 r. podsekretarz stanu w MKiS decyduje, że za 
stan zabytku odpowiadają właściciele samoistni? Cz. Targoński i St. 
Rasowski, natomiast w odniesieniu do zabytkowego ogrodu - solidar
nie jako współwłaściciele. Jest to decyzja ostateczna. Trzeba dodać, że 
wszelkie pisma i decyzje nie dochodzą do St. Rasowskiego - przebywa 
on cały czas za granicą. Decyzje są wywieszane w Urzędzie Dzielnico
wym Praga-Pólnoc w Warszawie przez 14 dni, co jest równoznaczne z 
zawiadomieniem adresata.

W lutym 1983 r. J. Żurawski (MKD) występuje na egzekutywie Komi
tetu Miejsko-Gminnego PZPR w Nałęczowie w sprawie willi „Brzozy”. 
Naczelnik MiG w Nałęczowie L. Ginalski i służba konserwatorska po
stulują przeznaczenie obiektu na cele kulturalne - bibliotekę i klub 
młodzieżowy dla mieszkańców pobliskich, nowych osiedli.
12 kwietnia 1983 r. MKD przeprowadza kontrolę obiektu i stwierdza 
m.in. rozwalający się taras, ubytki w dachu, zawilgocenie fundamen
tów, uszkodzenie rynny, spękane ściany, brak szyb oraz zdewastowane 
wnętrze.
30 kwietnia 1983 r. J. Żurawski (MKD) wysyła do właścicieli nakaz 
remontu do 30 września tego roku. W uzasadnieniu: „obiekt jest pozo
stawiony bez opieki, zaniedbany, zagrożony konstrukcyjnie. W tym sta
nie willa znajduje się od kilku lat (...)” Decyzję kwestionuje Cz. Targoń
ski pisząc w odwołaniu do MKiS, że jest ona nieważna, ponieważ w 
postępowaniu administracyjnym nie bierze udziału drugi właściciel - 
St. Rasowski oraz proponuje: „(...) wobec nieobecności Ob. Rasowskiego 
(od 5 lat) (...) zachodzi możliwość przejęcia części jego obiektu przez 
Gminę i przystąpienia' do remontu (...) nie oponowałbym remontowi 
dachu (...) czego żąda zaskarżona decyzja (...) przy całkowitym zachowa
niu mojej odrębności.” Podsekretarz stanu w MKiS wyjaśnia 24 paź
dziernika, że decyzja adresowana do St. Rasowskiego była wywieszona 
we właściwym urzędzie i stwierdza, że jest ostateczna.
16 listopada 1983 r. Cz. Targoński skarży obie decyzje do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego - z 21 lutego o wpisaniu willi do rejestru 
zabytków i z 24 października 1983 r. o nakazie remontu: „Organa władz 
administracyjnych nie tylko uchybiły uprawnieniom procesowych 
stron, ale naruszyły prawo i wydane decyzje są nieważne (...)” 
Grudzień 1983 r. MKiS pisze do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
m.in.:.,(...)podnoszenie tej okoliczności (tzn. nieobecności Rasowskiego) 
przez skarżącego nie może mieć wpływu na interes prawny i obowiązki 
Ob. Czesława Targońskiego (...)"
28 lutego 1984 r. Podsekretarz stanu w MKiS uchyla dwie poprzednie 
decyzje, nakazując wyznaczenie przedstawiciela dla St. Rasowskiego.
20 czerwca 1984 r. Sąd Rejonowy w Puławach ustanawia Ewę Sado
wską z Lublina przedstawicielem St. Rasowskiego.
6 sierpnia 1984 r. Nowa decyzja WKZ w Lublinie o wpisaniu willi do 
rejestru zabytków.
18 sierpnia 1984 r. Odwołanie Cz. Targońskiego: 
„(...) decyzja jest błędna i zbyt ogólnikowa”.
27 sierpnia 1984 r. Trzecia decyzja WKZ wpisująca obiekt do rejestru z 
wymienieniem podziałów własnościowych.
4 września 1984 r. Zażalenie Cz. Targońskiego złożone w MKiS; decyzja 
nie podaje „jaką powierzchnię terenu otaczającego willę uważa się za 
zabytek” oraz danych dotyczących granic.
14 września 1984 r. WKZ w Lublinie T. Zieleniewicz do MKiS: „(...) spra
wa wpisania do rejestru zabytków willi »Brzozy« ciągnie się od połowy 
października 1981 r., a obiekt wymaga jak najszybszego remontu. Po
stępowanie Ob. Cz. Targońskiego, który stale podważa zasadność de
cyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tej sprawie, jest wy
jątkowo złośliwe i szkodliwe społecznie. Wobec czego proszę Ob. Mini
stra o możliwie szybkie i ostateczne rozstrzygnięcie w/w sprawy (...)"

14 listopada 1984 r. Podsekretarz stanu w MKiS rozpatruje zażalenie i 
odwołanie Cz. Targońskiego od decyzji WKZ. Zaleca ponowne ustalenie 
działek i ostatecznie decyduje o wpisaniu willi do rejestru zabytków.
3 stycznia 1985 r. J. Żurawski (MKD) do WKZ w Lublinie: „Wobec 
decyzji z dnia 14 listopada (...) rozstrzygającej o wpisaniu do rejestru 
zabytków willi »Brzozy« w Nałęczowie - Muzeum Kazimierza Dolnego 
prosi o wydanie nakazu remontu tej willi."

1 lutego 1985 r. Drugi w ciągu 2 lat nakaz remontu willi wydany przez 
WKZ w Lublinie T. Zielniewicza: „(...) rozpoczęcie - 1.06.1985 r., zakoń
czenie - 1.06.1987 r.”(tu wykaz, co należy objąć remontem). „Na mocy 
art. 108 kpa decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności."

15 lutego 1985 r. Odwołanie Cz. Targońskiego: „Skoro właściciel parteru 
jest znany i nie jest ustalone jego miejsce pobytu (...), nie mam możli
wości uczestniczenia w remoncie i wykładania na to pieniędzy, wydana 
decyzja w stosunku remontu do mojej części jest niewykonalna i przed
wczesna”.

4 marca 1985 r. WKZ w Lublinie T. Zielniewicz do MKiS: „Ob. Ewa 
Sadowska (przedstawiciel St. Rasowskiego) wnosi o wykonanie remon
tu zastępczego. W tej sytuacji nie ma praktycznych przeszkód w podję
ciu remontu willi przez Ob. Cz. Targońskiego w odniesieniu do swojej
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7. Fragment tylnej werandy i „wizytówki"
8. Fragment wnętrza willi
(rys. W. Jankowski; zdjęcia: 2-J. Żurawski, 3- K. 
Nowiński. 4-8 - J. Wilde)

własności oraz inwestora, który realizować będzie remont zastępczy 
parteru willi.”

10 maja 1985 r. WKZ w Lublinie T. Zielniewicz do naczelnika MiG w 
Nałęczowie: „(...) wnioskuję o wszczęcie postępowania mającego na celu 
przejęcie na rzecz skarbu państwa zabytkowej willi ‘Brzozy*." W uza
sadnieniu m.in.: „Kontrole stanu technicznego wykonywane przez służ
bę konserwatorską i nadzór budowlany wykazały, że obiekt pozosta
wiony jest bez opieki, zaniedbany, zagrożony konstrukcyjnie. (...) nakaz 
(remontu) został utrzymany w mocy decyzją Podsekretarza Stanu w 
MKiS. Wobec tego (...) jedynym realnym sposobem zachowania obiektu 
wydaje się przejęcie go na skarb państwa (.../'Tego samego dnia lubel
ski konserwator wysyła drugie pismo do naczelnika: „(..) zobowiązuję 
Ob. Naczelnika do przeprowadzenia w trybie pilnym, zabezpieczenia 
willi przez zabicie wszystkich drzwi i okien deskami”, a także do 
umieszczenia tablicy określającej, że willa znajduje się pod ochroną 
prawa. I dodaje: „nakłady pieniężne na zabezpieczenie obiektu zostaną 
zrefundowane (...)"

30 sierpnia 1985 r. Została przeprowadzona wizja lokalna przez pracow
ników MKD i przedstawiciela urzędu MiG w Nałęczowie: „Stwierdzono, 
że nie został podjęty remont willi (...) Willa nie została zabezpieczona 
(...) Stan willi uległ dalszemu pogorszeniu (...) Jest ona otwarta, drzwi są 
wyłamane. (...) Naczelnik oświadczył, że polecenie zabezpieczenia było 
wykonane i zostało zniszczone.”

30 sierpnia 1985 r. WKZ w Lublinie T. Zielniewicz ponownie zobowią
zuje naczelnika MiG w Nałęczowie do wykonania zabezpieczenia oraz 
prosi o przyspieszenie procedury wywłaszczeniowej.
17 października 1985 r. Naczelnik MiG L. Ginalsld do WKZ w Lublinie: 

„(...) polecenie odnośnie zabezpieczenia parteru willi oraz oznakowania 
obiektu (...) zostało wykonane”.

5 marca 1986 r. Wizja lokalna pracowników MKD: „(...) willa nadalpozo- 
staje opuszczona i zaniedbana, brak jest jakichkolwiek śladów zabez
pieczenia lub zamknięcia.”

Druga połowa 1986 r. Naczelnik MiG w Nałęczo
wie nie wydał decyzji w sprawie rozpoczęcia pro
cesu wywłaszczeniowego (wniosek WKZ w Lubli
nie z 10 maja 1985 r). Należy dodać, że taki proces
- poprzedzony wykonaniem operatów szacunko
wych willi, gruntów, zieleni itd. - może ciągnąć 
się latami, tym bardziej że i w tym wypadku przy
sługują odwołania. Tymczasem - mimo wielu lat 
zmagań służby konserwatorskiej o uratowanie 
zabytku, mimo zaangażowania przez nią wszel
kich możliwych środków i czasu - pogłębia się 
dewastacja willi „Brzozy”. Oprócz w połowie już 
rozwalonego tarasu, ubytków w dachu, spęka
nych ścian i powybijanych szyb, widać uszkodze
nia zewnętrznych tynków i stolarki oraz inwazję 
dzikiej roślinności. Brak ogrodzenia i tablicy, 
brak choćby prowizorycznego zabezpieczenia o- 
biektu i ogrodu. Wstęp do willi otwarty jest dla 
każdego. We wnętrzu zniszczone parkiety, odpa
dające tynki, na ścianach niewybredne napisy i 
rysunki, które pojawiły się także na tylnej weran
dzie. Wszędzie pełno śmieci, odpadków, zniszczo
nych sprzętów. I zwały ekskrementów. Tak wy
gląda obecnie dzieło Jana Koszczyca-Witkiewi
cza w prawie osiemdziesiątą rocznicę wybudowa
nia w ukochanym przez niego Nałęczowie.

(oprać, rkm)

* Muzeum Kazimierza Dolnego od 1972 r. ma prawie wszyst
kie uprawnienia wojewódzkich urzędów konserwatorskich 
dla obszaru zabytkowo-krajobrazowego Kazimierz - Janowiec
- Puławy - Nałęczów. W tym samym roku Wojewódzki Konse
rwator Zabytków w Lublinie objął ochroną cały Nałęczów 
wraz z krajobrazowym otoczeniem.
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Fortyfikacja 
nowożytna (3)

NJL areszcie docho
dzimy do fortyfikacji bastionowej, podstawowego sys
temu obronnego fortyfikacji nowożytnej, który będzie 
panować przez prawie trzysta lat, i to w okresie bardzo 
ważnym dla nauki i techniki, w czasie coraz szybszego, 
później wręcz lawinowego ich rozwoju. Towarzyszy jej 
przekształcenie dawnego majstra-muratora w prawie 
nam współczesnego inżyniera - matematyka. To już 
inna epoka, i bastion też jest już inny - jest to system 
matematyczny i geometria, początkowo może zbyt na
wet dominująca.
Wykształca się nowa terminologia, bez znajomości któ
rej trudno się porozumieć. Dlatego zacznę od przedsta
wienia słowniczka kilkunastu podstawowych terminów 
i zachęcam do ich przyswojenia.

1. Rysunkowy słownik podstawowych terminów; rzut (1): ABCDEF - ba
stion, DE - bark, CD - czoło, FE - szyja. BCD - kęt bastionowy, DEG - kat 
barkowy, EG - kurtyna, ĘE - linia obrony na kurtynie czoła CD, CG - linia 
obrony, FH - poligon wewnętrzny, Cl - poligon zewnętrzny; przekrój (2): 
JKRS - wat, MOPR - przedpiersie, LŁMN - ławka strzelecka, KL - droga 
wałowa, STUW - fosa, PT - skarpa, UW - przeclwskarpa, WX - kryta droga, 
YZŻ - stok (glasis)

Piszę o fortyfikacji bastionowej, a nie o bastionie, bo 
bastion nie funkcjonował jako dzieło pojedyncze, lecz 
jako element systemu. I na tym polegała nowość myś
lenia, i do tego we Włoszech w dobie renesansu dojrzały 
umysły twórców. Charakterystyczny kształt pięcio-, a 
tak naprawdę sześciobocznego bastionu (bo szyja na 
ogół była przełamana), z zaostrzonym angułem wysu
niętym w przedpole, nie był nowością, takie baszty 
wznoszono już wcześniej, obniżanie obwarowań wystę
powało szerzej, obrona flankowa również wcześniej 
występowała. Nowością był zwarty, logiczny, doprowa

dzony do perfekcji system geometryczny, w którym za 
pomocą obrony flankowej powstawał zamknięty obwód 
obrony, szczelny, bez pozostawienia w fosie jakiegokol
wiek pola martwego nie pokrytego ogniem. Działanie 
takiego systemu omówiłem w drugim odcinku moich 
rozważań („Spotkania z Zabytkami”, nr 3-4 (21-22), 
1985) przy charakterystyce mniej doskonałego pod tym 
względem systemu bastejowego, przy bastejach bo
wiem na rzucie okręgu pozostawał na narożu bastei 
trójkąt pola martwego, i właśnie wypełnienie tego trój
kąta murem oraz wyprostowanie zaokrąglonych „bar
ków” bastei przekształciło ją w bastion.
System bastionowy wykształcił się we Włoszech w pier
wszej połowie XVI w. i zrazu funkcjonował równorzęd
nie z bastejowym. Okrągła jak beczka basteja miała 
wprawdzie niewielkie pole martwe na narożu, ale wy
dawała się odporniejsza na ogień artylerii. Zaciążył tu 
pogląd cieszącego się wtedy wielkim autorytetem ar
chitekta starożytnego Rzymu Witruwiusza, który pisał, 
że: „wieże trzeba budować albo okrągłe, albo wielobocz- 
ne, kwadratowe bowiem łatwiej ulegają zburzeniu 
przez machiny oblężnicze, gdyż tarany uderzając kru
szą narożniki, przy zaokrągleniach natomiast uderza
jąc ku środkowi, jakby klinują mury i nie mogą wieży 
uszkodzić". Uderzenie pocisku artyleryjskiego było po
dobne do uderzenia taranu. Wpływ tego poglądu wi
doczny jest u wybitnych szesnastowiecznych fortyfika- 
torów włoskich, jak Tetti czy Maggi, i dopiero Holender 
Simon Stevin pod koniec XVI w. odważył się polemizo
wać z mniemaniem o zwieraniu się „klińców” okrągłej 
wież y pod wpływem uderzeń.
Przy rzucie kolistym basteja była zrazu lepsza, jako 
wielka bateria równomiernie pokrywająca ogniem 
przedpole, później, przy inżynierskim oblężeniu okaże 
się korzystniejszy bastion ze względu na koncentrację 
ognia wielu dział w jednym punkcie, co przy niezbyt 
celnej ówczesnej artylerii było ważne dla niszczenia 
baterii i dzieł oblężniczych. We wcześniejszym okresie 
atakowano raczej kurtyny i pole martwe na narożu nie 
zagrożonej bastei mniej było istotne. Stopniowo, po 
skróceniu kurtyn i osłanianiu ich wysuniętymi przed 
nie trójkątnymi dziełami zewnętrznymi - rawelinami, 
zaczęto atakować basteje i wtedy bastiony okazały swą 
wyższe ść.
We wczesnym zatem okresie wznoszono basteje i ba
stiony nawet na jednym obwodzie obronnym, jak w 
Padwie czy słynnej Weronie Michele Sanmichelego. 
Przy tym bastiony miały nieraz tak silnie zaokrąglone 
narożu, że wręcz przypominały basteje, jak np. w Livor
no. Be stiony miały nie tylko zaokrąglone naroża kątów 
bastic nowych, ale półokrągłe w rzucie były również wy- 
sunię te partie barków, zwane orylonami, zaokrąglano 
górn;; płaszczyznę przedpiersia, a nawet boczne ścianki 
strze nic. Wygląda to wręcz na obsesję, zrozumiałą przy 
wielkim wówczas lęku przed artylerią, o czym wcześ
niej pisałem.
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2. Castel Nuovo w Neapolu - zamek 
z XIII w., rozbudowany przez S. Sa- 
grera w latach 1443 - 1453, później 
przebudowywany; w zewnętrznej linii 
obrony od strony morza basteje na 
rzucie kota, od strony zagrożenia ba
steja z angułem likwidującym pole 
martwe w fosie
3. Zameczek w Nettuno wzniesiony 
przez A. da Sangallo Starszego w la
tach 1496-1503; na narożach regu 
larnego czworoboku mate, wysokie i 
silnie zaokrąglone bastiony przypo 
minające basteje
4. Cytadela w Sienie wznoszona od 
1561 r. - znakomite rozwiązanie u- 
kształtowania narożnika bastionu z 
ostrym narożem w fosie; taki naroż
nik pozwala na utrzymanie zaokrąg
lonej, ,,odpornej formy, w wyższej 
partii odsłoniętej na ogień artylerii
5. Bastione del Sangallo w obwaro
waniach Rzymu, modernizowanych 
w latach 1537-1570; widoczne cha
rakterystyczne dla wczesnych ba 
stionów zaokrąglenie górnej ptasz 
czyzny przedpiersia i glifów wrębo
wych strzelnic

Przy takim ciążeniu ku miękkim formom basteje wyga
sały bardzo powoli i jeszcze w 1567 r. Michał Anioł 
wzniósł basteję w Foce del Tevere, broniącą ujścia Ty- 
bru do morza. Dopiero coraz większa we Włoszech w 
drugiej połowie XVI w. przewaga fortyfikatorów-woj- 
skowych nad artystami, a później działalność inżynie
rów holenderskich doprowadziła do ostatecznego zwy
cięstwa „inżynierskiej” fortyfikacji bastionowej nad 
bastejami, będącymi bardziej „architekturą”.
Najstarszy system bastionowy, zwany starowłoskim, w 
stosunku do okresu przejściowego charakteryzował się 
przede wszystkim uporządkowaniem. Bastiony były 
jeszcze niewielkie, kurtyny długie, dochodzące do 450 
m. Od zewnątrz fortyfikacja była murowana, jakkol
wiek kurtynę tworzył wał ziemny osłonięty na pełną 
wysokość murowanym oskarpowaniem. Murowane 
było oczywiście również przedpiersie. Barki bastionów 
były prostopadłe do kurtyny i często występowało cof
nięcie przylegającej do kurtyny partii barku, w celu 
osłonięcia go częścią wysuniętą, niejednokrotnie zao
krągloną, zwaną orylonem. W partii cofniętej sytuowa
no stanowiska artylerii do obrony flankowej fosy, prze
ważnie ukryte w kazamatach i niejednokrotnie spię
trzone jedne nad drugimi; na ogół w każdej kondygna
cji znajdowały się dwie strzelnice. Czoła najczęściej 
skierowywano na kąt barkowy, co przy niezbyt wysu
niętych do przodu bastionach dawało dosyć tępy, prze
ważnie rozwarty kąt bastionowy. Przy długich kurty
nach, ze względu na mało skuteczne flankowanie,
8



6. Model Zamku Anioła w Rzymie; widoczne narastanie form obronnych: mau
zoleum Hadriana z lat 133 - 139 przebudowane w rodzaj bastei, ujęte obwo
dem czterech bastei w latach 1492 - 1503, a następnie pięciobokiem fortyfi
kacji bastionowej w 1556 r.
7. Widok Wiednia w XVI w. wedtug Meriana
8. Karta tytułowa traktatu o fortyfikacji Adama Freytaga

wznoszono pośrednie bastiony, zwane piatta-formami. 
Ich spłaszczenie i tym samym zmniejszenie było wyni
kiem osadzenia nie na załamaniu, ale na prostej kurty
nie i skierowania czół na kąty bastionowe. Fosy były 
dosyć szerokie i głębokie, a dzieła zewnętrzne w zasa
dzie jeszcze nie występowały. W systemie tym były za 
małe i za daleko rozstawione bastiony, co utrudniało 
wzajemną ich obronę. Na szczęście atak prowadzono 
na ogół nie na bastiony, ale na kurtyny. Charaktery
styczne też dla tego systemu były zaokrąglenia, o któ
rych była mowa wyżej. Mur oskarpowania był nachylo
ny, mur przedpiersia pionowy, oddzielony charaktery
stycznym półokrągłym wałkiem. Taki układ muru i pół- 
wałek długo będą występować w fortyfikacji bastiono

wej; widoczne są również w wykształconych systemach 
bastej owych.
Stopniowo, w drugiej połowie XVI w. zaczęły pojawiać 
się, głównie we Włoszech, bastiony coraz większe i bli
żej siebie położone. Około 1560 r. wykształcił się sys
tem, nazwany później nowowłoskim, skodyfikowany 
przez Francesco de Marchi (1504-1576) .w wydanym po
śmiertnie (w 1599 r.) dziele Trattato d’architettura mili- 
tare. W tym nowym systemie szyje bastionów dochodzi
ły do 1/6 poligonu wewnętrznego. Dla lepszej obrony 
czoło bastionu zostało skierowane na 1/4, 1/3, a nawet 
1/2 kurtyny. Kąt bastionowy zaostrzył się, w mniej
szych figurach nie przekraczał 90°, ale przy figurach o 
większej liczbie boków stawał się rozwarty, ponieważ 
nie umiano jeszcze zapobiegać rozwieraniu się kąta 
bastionu przy powiększaniu się kąta figury poligonu. 
Do obrony dalekiej służyły sypane na bastionach lub 
kurtynach nadszańce. Stopniowo zaczęły zanikać piat- 
ta-formy. Przed fosą pojawiła się kryta droga, która 
pozwalała na przemieszczanie sił obrony wzdłuż ze-
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wnętrznej linii obwarowań. Na jej załamaniach po
wstały place broni służące do zbierania rzucanych na 
przedpole wycieczek. Coraz częściej zaczęły występo
wać dzieła zewnętrzne, jak np. raweliny. Osłanianie 
nimi kurtyn powodowało skierowywanie ataku rów
nież na bastiony.
Za przykładem Włoch i przy udziale włoskich inżynie
rów w drugiej połowie XVI w. fortyfikacja bastionowa 
pojawia się i w innych krajach Europy, pod koniec XVI 
w. zaczynają się kształtować narodowe szkoły i odmia
ny tej fortyfikacji.
W Niemczech Daniel Speckle wydaje w 1589 r. dzieło 
Architektura von Vestungen, w którym w rewelacyjny 
sposób rozwija fortyfikację bastionową. Jego pomysły 
jednak tak wyprzedzały epokę, że zaczną się przyjmo
wać dopiero za sto lat. Stosuje wielkie bastiony (szyja 
1/4, a nawet 1/3 poligonu wewnętrznego). Barki o 
trzech poziomach ognia rozchyla w rozwarty kąt barko
wy, wprowadzając kąt prosty barku do linii obrony. 
Szeroko stosuje nadszańce i wprowadza wał półodzia- 
ny, w fosie murowany, a wyżej z przedpiersiem ziem
nym.
We Francji nie nadszedł jeszcze czas wielkich fortyfi- 
katorów Vaubana czy Montalemberta, ale pojawiają 
się: Jean Errard de Bar le Due (w 1594 r. wydaje dzieło o 
fortyfikacji) i Antoine de Ville (publikacja w 1628 r.). W 
swoich pracach proponują krótsze szyje (1/6 poligonu 
wewnętrznego), dłuższe barki (równe szyi) i wał póło- 
dziany z murowanym przedpiersiem przedwału. Errard 
wprowadza barki prostopadłe do czoła, w celu lepszego 
ich osłonięcia. Pomysł ten jednak nie przyjmuje się, 
rozwój fortyfikacji pójdzie w odwrotnym kierunku, 
wskazanym przez Daniela Speckle.
W pierwszej połowie XVII w. niezwykle popularny staje 
się w Europie system staroholenderski i od końca XVI 
w. Niderlandy stanowią ośrodek rozwoju fortyfikacji. 
Najbardziej zasłużeni dla jego powstania są inżyniero
wie: matematyk Simon Stevin i budowniczy twierdz 
Adriaen Anthonisz.
Najbardziej charakterystyczne dla systemu staroho- 
lenderskiego wały ziemne, dotychczas lekceważone,

9. Twierdza na rzucie sześcioboku - fortyfikacja staroholenderska według 
pierwszego polskiego traktatu Jana Naronowicza-Narońskiego (rękopis z 
1659 r.); na przekroju widoczny jest między wałem a fosą przedwał. zwany 
fosbreją, popularny w tym typie fortyfikacji
10. Twierdza Koeverden w Holandii - „forteca doskonałej obrony według J. 
Naronowicza-Narońskiego
11. Zwielokrotnione dzieła zewnętrzne pogłębiające obronę fortyfikacji staro- 
holenderskiej
12. „Figura cyrkułami czyniona” dla ustalenia narysu przy projektowaniu twier
dzy staroholenderskiej (według J. Naronowicza-Narońskiego): dowodzi bie
głości ówczesnych inżynierów w geometrii
13. Nawet „naczynia kopackie” (według J. Naronowicza-Narońskiego) wyka
zywały wysoki stopień specjalizacji, jak np siedem rodzai łopat czy jedenaście 
motyk, siekier i tasaków

(zdjęcia: 3-5 - A. Gruszecki, reprod 9-13 - J. Wilde)
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oyiy stosowane w czasie rewolucji burzuazyjnej w Ni
derlandach w latach 1566-1609 nie dlatego, że uważano 
je za lepsze od murowanych (wcześniej murowane for
tyfikacje wzniesiono w Bredzie, Utrechcie i Antwerpii), 
ale na murowane w czasie walk nie było ani pieniędzy, 
ani czasu. Sypano stosunkowo niskie wały ziemne, a z 
powodu braku dobrej przeszkody pionowej, jaką do
tychczas stanowiło murowane oskarpowanie, pogłębia
no obronę, mnożono dzieła zewnętrzne, palisady i prze
szkody wodne zwielokrotnionych fos. Ponieważ w 
krwawych walkach rewolucji nie brano jeńców, w każ
dym dziele broniono się do końca i stąd wielka sława 
tych stosunkowo tanich fortyfikacji. Zaczęły mnożyć 
się przystępne traktaty, wśród nich jednym z najbar
dziej popularnych był wydany w Lejdzie w 1631 r. trak
tat toruńczyka Adama Freytaga.
Na przykładzie tego znakomitego opracowania można 
poznać fortyfikację staroholenderską. Wartością wyjś
ciową dla rozważań Freytaga jest donośność muszkietu 
wynosząca 60 prętów reńskich (222 m); tę długość ma 
linia obrony. Twierdzę tej wielkości Freytag nazywa 
królewską wielką, jej poligon zewnętrzny ma ponad 82 
pręty (303 m); rozróżnia poza tym twierdzę królewską 
małą o poligonie zewnętrznym liczącym 60 prętów i 
średnie o wartościach pośrednich. Dołącza również ta
blice dla zmniejszających się poligonów co 5 prętów aż 
do 15 prętów - małych szańców polowych. Dla skon
struowania narysu Freytag zakłada cztery stałe war
tości. Czoło nie powinno być krótsze od 1/2 kurtyny i 
nie dłuższe niż cała, przy stosunku czoła do kurtyny 2/3 
: 1 kurtyna ma 36 prętów, czoło 24. Dwie dalsze wartości 
zmieniają się przy wzroście liczby boków poligonu. 
Bark, który winien mieścić się w przedziale 1/2-1/4 czo
ła, dla czworoboku ma wartość 6 prętów, rośnie co 1 
pręt do dziesięcioboku i dalej ma już wartość stałą 12 
prętów oraz kąt bastionowy mieszczący się w przedzia
le 60°-90° w czworoboku ma wartość 65° i rośnie do 
dziewięcioboku, gdzie osiąga wartość stałą 90°. Z po

wyższych czterech parametrów za pomocą działań try
gonometrycznych Freytag wylicza pozostałe wymiary. 
Linia obrony czoła na kurtynie rośnie wraz z liczbą 
boków poligonu od około 1/4 kurtyny przy czworoboku 
do 2/3 kurtyny przy linii prostej. Wynika z zasady, że 
linia obrony czoła na kurtynie nie powinna być krótsza 
od barku - im dłuższa zaś, tym lepsza - oraz, że linie, 
których się broni, powinny być krótsze od linii ognio
wych, z których są bronione.
W fortyfikacji staroholenderskiej występuje na ogół 
szyja zbliżona do 1/5 poligonu wewnętrznego, a u wielu 
fortyfikatorów stosunek kurtyny do czoła wynosi 1 : 2/3, 
u niektórych natomiast zbliża się do 1 :1/2.
Jak widać chociażby z powyższych przykładów, fortyfi
kacja staroholenderską opiera się na matematyce, na 

' ścisłych obliczeniach trygonometrycznych. W przeci
wieństwie do włoskich traktatów fortyfikacyjnych, za
wierających często niezbyt dokładne rysunki i zamiast 
rzutów widoki, traktaty holenderskie są pełnymi obli
czeń dziełami matematycznymi. Holendrzy uporali się 
już z problemami, z którymi nie umieli poradzić sobie 
Włosi, jak np. ze zwiększaniem się kąta bastionowego 
przy wzroście kąta figury poligonu. Nie jest zatem 
przypadkiem, że w 1600 r. Simon Stevin opracowuje 
program dla szkoły inżynierów w Lejdzie (Ingenieurs- 
school te Leiden) i w tymże roku książę Orański wyra
ża zgodę, „aby na uniwersytecie wykłady z matematyki 
i miernictwa były prowadzone w dobrym języku holen
derskim, głównie z uwagi na korzyść tych, którzy za
mierzają stać się inżynierami (wojskowymi)". A więc 
kształcenie ma odbywać się nie u majstra czy delikat
niej - mistrza, u którego jeszcze długo będą pobierać 
nauki architekci, nawet nie po łacinie, jak na uniwersy
tecie, to już bez mała politechnika. Zaczyna się era nau
ki i techniki, a jak niewiele czasu upłynęło od włoskich 
malarzy-fortyfikatorów.

Andrzej Gruszecki
u



Polskie zdroje

Ciechocinek
ztery miedziane 

wanny urastają dziś do rangi symbolu. Zbudowane w 
1836 r. i przeznaczone do leczniczych kąpieli solanko
wych stały się zaczątkiem zorganizowanego lecznictwa 
uzdrowiskowego w Ciechocinku. 150 lat temu z solan
kowych kąpieli skorzystało ponad sto osób. Dziś do cie
chocińskiego zdrojowiska przyjeżdża około 80 tys. ku
racjuszy rocznie.
Mimo ciągłego unowocześniania bazy leczniczej, jubi
leuszowy rok nie ma charakteru beztroskiego i rados
nego święta. Jubileuszowi nie towarzyszą fanfary. 150- 
lecie jest raczej okazją do zastanowienia się nad dzi
siejszym wizerunkiem miasta i uzdrowiska, który 
wszystkich napawa niepokojem - władze miejskie i 
wojewódzkie, resortowe i administracyjne, mieszkań
ców i przyjezdnych. Od wielu już lat mówiło się o Cie
chocinku z obawą, wskazując na zachwianie równowa
gi między rozwojem funkcji leczniczych miasta a jego 
infrastrukturą techniczną i komunalną. Przyjeżdża się 
tu leczyć choroby narządów ruchu, górnych dróg odde
chowych, układu krążenia, nadciśnienie. Przyjeżdża 
się tu również z czysto krajoznawczych pobudek - cie
chocińskie tężnie są wystarczającym magnesem.
Jubileuszowy rok przechodzi do historii jako początek 
ratowania uzdrowiska, generalnego remontu zanied
banego miasta, łącznie z zabytkami i jego funkcjonalną 
częścią. W kwietniu 1986 r. wojewoda włocławski Ta
deusz Gembicki, towarzyszący dziennikarskiej lustra
cji największego zdroju na Niżu Polskim, daleki był od 
jubileuszowych uniesień: „Ciechocinek trzeba na gwałt 
remontować!”

★ ★ ★
Już w średniowieczu pojawiły się wzmianki o ciecho
cińskiej solance. Wieki późniejsze przyniosły fragmen
taryczne opisy słonych źródeł. Dopiero na krótko przed 
upadkiem Rzeczypospolitej Ciechocinek wzbudził 
praktyczne zainteresowanie. W latach osiemdziesią
tych XVIII w. Komisja Skarbu Koronnego donosiła, że 
„pod wsią Ciechocinkiem wytryskuje woda częściami 
solnymi napełniana tak obficie, że na roślinach i ziemi 
okazują się wypory widoczne". Wykorzystanie leczni
czych właściwości solanki ustępowało wówczas przed 
planami pozyskania soli. W 1790 r. kujawskie koło ry
cerskie zwróciło się z petycją, „aby posłowie tych ziem 
wnieśli pod obrady Sejmu Czteroletniego budowy wa- 
rzelniów soli, bez których obyć się nie można". Rok póź
niej rozpoczęto już wiercenia w Ciechocinku, ale upa
dek Rzeczypospolitej przekreślił realizację tych zamie
rzeń.
Stanisław Staszic w dziele O ziemiorództwie Karpatów 
i innych gór i równin Polski pisząc o słonych źródłach 
omówił też metodę zagęszczania solanki do produkcji 
soli sposobem „przelotnienia wód słonych”. A tak scha
rakteryzował tężnie: jest to „podługowata szopa z ot
wartymi ścianami o kilku piętrach. Na każdym z tych 
usłana jest warstwa wiązanego chrustu z ciernia. Woda 
ze studni słonej pompami w górę wprowadzana i roz
maicie na najwyższym piętrze rynnami rozwodzona 
spada po tych chrustach, aby na najdrobniejsze podzie

lała się cząsteczki. W tych jedno wodniste powietrze w 
się wciąga i unosi, a drugie sobie w sobie mające w dół 
opada”.
Budowa warzelni soli i tężni w Ciechocinku rozpoczęła 
się w 1824 r. właśnie dzięki staraniom m.in. Stanisława 
Staszica. Projekt sporządził inż. Jakub Graff, profesor 
Akademii Górniczej w Kielcach. Dwie pierwsze tężnie, 
zbudowane z grubych bali dębowych i wypełnione tar
niną, ukończono w latach 1827-1828, trzecią w 1859 r. 
Ciechocińskie tężnie mają prawie 16 m wysokości i 
łączną długość ponad 1,7 km. Tarninę wymienia się co 
5-10 lat. Spływająca po niej solanka o temperaturze 
20°C pompowana jest z głębokości 420 m.
Pierwszy Zakład Zdrojowy ze wspomnianymi już mie
dzianymi wannami powstał przy warzelni soli. W 1836 r. 
istniał także pierwszy prowizoryczny szpital z sześcio
ma łóżkami. Kolejny zakład leczniczy - Łazienki, wypo
sażony już w 36 wanien, uruchomiono w 1847 r.
W połowie XIX w. leczyło się w Ciechocinku około tysią
ca osób rocznie. Budowano wille i pensjonaty. Zbudo-
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wano wówczas kręgielnię, pijalnię, altany i estrady. 
Wiele tych budynków o drewnianej konstrukcji pozo
stało do dziś. Przebudowywane, niszczone, częściowo 
palone i zawalane dotrwały do czasu, który przesądza o 
ich dalszych losach. Część drewnianych konstrukcji z 
XIX w. skazano już na zagładę. Nie ma technicznych i 
ekonomicznych możliwości ich odrestaurowania. Pozo
staną jedynie najcenniejsze, związane na trwałe z his
torią i kulturą uzdrowiska. Z żalem i goryczą trzeba 
powiedzieć, że dla części drewnianej architektury Cie
chocinka jest już za późno na skuteczną pomoc.
W 1867 r. wybudowano bocznicę kolejową z Aleksand

rowa Kujawskiego do Ciechocinka. Z Warszawy do cie
chocińskich solanek jechało się wówczas siedem go
dzin. W latach 1874-1884 powstał neogotycki kościół, 
obecnie modernizowany i znacznie rozbudowywany. 
Wyraźny inwestycyjny rozwój Ciechocinka nastąpił w 
dziesięcioleciu poprzedzającym wybuch ostatniej woj
ny. Sprzyjała temu wzrastająca frekwencja kuracjuszy, 
dochody z lecznictwa, dotacje skarbu państwa i długo
terminowe kredyty bankowe. W zasadniczy sposób 
zmienił się dotychczasowy prowincjonalny charakter 
uzdrowiska. Zbudowano ujęcie źródła czystej solanki - 
ciechocińskie termy. Dało to asumpt do budowy w la-

1. Symbol uzdrowiska - nieczynny wiatrak, który 
stużyt do pompowania solanki
2. Ciechociński „Grzyb” jest stylową obudową 
solankowego źródta zasilającego tężnie; w gtębi 
drewniany hotel z XIX w.
3. Zakład Przyrodoleczniczy nr 2 (koniec XIX w., 
przebudowa w 1913 r.) przypomina po remoncie 
czasy świetności
4. Okazale prezentuje się także siedziba dyrekcji 
uzdrowiska
5. Dwa style, dwie epoki: nie najszczęśliwsza 
symbioza łazienek błotnych (1879 r.)z pawilonem 
kinezoterapii (1975 r.)
6. Dla tego budynku z XIX w. pomoc przyszła w 
samą porę
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tach 1931-1932 Parku Zdrojowego. Obejmuje on część 
leczniczo-rekreacyjną oraz pływalnię termalno-solan- 
kową. Uroczystego otwarcia ciechocińskiego basenu 
leczniczego dokonał ówczesny prezydent Rzeczypospo
litej Ignacy Mościcki. Projekt Parku Zdrojowego na
wiązuje do tradycyjnej dbałości o zieleń i estetykę Cie
chocinka. Trzeba przyznać, że dbałość o zielony wystrój 
miasta pozostała cechą charakterystyczną uzdrowiska 
do dziś, mimo olbrzymich kłopotów gospodarki komu
nalnej. Parki, zieleńce, skwery, klomby i rabaty z róż
nobarwnych kwiatów, słynne dywany kwiatowe, zega
ry i kalendarze z kwiatów - zjednały Ciechocinkowi 
zasłużoną nazwę „zdrój owiska-ogrodu”.
Rozbudowa uzdrowiska i funkcji leczniczych, stały na
pływ kuracjuszy powodowały także rozwój kultury i 
wzrost rangi administracyjnej miasta. Już w 1839 r. 
zarząd warzelni soli przygotował osobny budynek do 
przedstawień teatralnych. Po 1855 r. zaprojektowano 
budowę nowego teatru. Jednak pierwszy prawdziwy 
teatr w Ciechocinku powstał dopiero w 1890 r. według 
koncepcji arch. Schimmelfenniga. Był to drewniany bu
dynek na 240 miejsc z 6 lożami. W 1901 r. powiększono 
murowaną scenę a widownię uzupełniono balkonami i 
dwiema lożami. Tak rozbudowany teatr dotrwał do 
dziś. Niestety, grozi mu całkowita dewastacja.

★ ★ ★

W 1961 r. w Parku Zdrojowym odsłonięto pomnik Sta
nisława Staszica. Napis na cokole głosi: „Inicjatorowi 
budowy źródeł, tężni i warzelni soli - w 125 rocznicę 
powstania uzdrowiska Ciechocinek”. Wtedy nie było 
jeszcze tak widocznych oznak kryzysu, w jakim znalaz
ło się obecnie uzdrowisko. Gospodarze miasta nie mó
wią wprost o „kryzysie”, ale określenie to przewija się

7. 8. 1700 metrów tężni z XIX w. i 
ponad miliard ztotych na remont...
9. Teatr z 1890 r. - ogrodzony, nie
czynny, w samym sercu zdroju...
10. Komin w uzdrowisku? Oby jak 
najszybciej zniknął z pejzażu!

(zdjęcia: K. Walczak)

14



między wierszami nawet w mowach jubileuszowych. 
Program inwestycyjny miasta na lata 1985-1990 prak
tycznie nie przewiduje budowy nowych obiektów. Do
minują modernizacje i remonty, a więc przedsięwzięcia 
kosztowne, na które Ciechocinek ze swym 200-miliono- 
wym budżetem nie może porwać się samotnie.
Trwa remont tężni. Koszt renowacji wszystkich trzech 
zabytkowych obiektów przekracza miliard złotych. Dłu
go nie znajdowano firmy, która zgodziłaby się na prze
prowadzenie remontu drewnianej konstrukcji tężni. 
Zadania podjęło się wreszcie przedsiębiorstwo zagra
niczne „Arpex-modern” z Włocławka. Koszt wymiany 
drewnianej konstrukcji jednej tężni wynosi prawie 350 
min złotych. Zdjęto już tarninę, podłogi, koryta i drew
niane bariery. Oczyszczono z osadów zbiornik solanki, 
wymieniono pale dębowe pod zbiornikiem i na przypo
rach. Obietnice mówią o zakończeniu remontu pier
wszej tężni w 1987 r. Dwie następne czekają w kolej
ce.
Na generalny remont teatru brakuje pieniędzy. Ostat
nią deską ratunku przed całkowitym zawaleniem dzie
więtnastowiecznej konstrukcji są prowadzone obecnie 
prace zabezpieczające.
W 12-tysięcznym Ciechocinku znajduje się ponad 100 
obiektów uznanych za zabytkowe, z których większość 
- to drewniane i ceglane budynki sanatoryjne, leczni
cze, wille i pensjonaty z XIX w. Niszczeją one także na 
skutek działania zanieczyszczeń powietrza. To praw
dziwa zmora nie tylko tego uzdrowiska. Kilkanaście 
kominów jeszcze w tej dekadzie ma zniknąć z centrum 
miasta. Ciechocinek doczekał się wreszcie gazyfikacji. 
Miasto jest rozkopane. Wymienia się także starą sieć 
kanalizacyjną. Remontuje się najstarsze budynki u- 
zdrowiskowe. Modernizacje obejmują m.in. Zakład 
Przyrodoleczniczy nr 2 (dawne łazienki z 1900 r.), Za
kład Przyrodoleczniczy nr 1 (wielokrotnie przebudowy

wane łazienki z 1849 r.), szpital uzdrowiskowy (przebu
dowany z łazienek wzniesionych w 1906 r.). Porządki 
objęły także zieleń. Kończona jest renowacja Parku 
Zdrojowego - zadanie trudne i kosztowne, bowiem 
większość drzewostanu to stara, niemal stuletnia zie
leń, która wkroczyła już w okres śmierci biologicznej, 
przyspieszonej zanieczyszczeniem powietrza. Niestety, 
za późno dostrzeżono jej zamieranie.
Właśnie: za późno... To określenie bardzo często używa
ne jest nawet w jubileuszowym roku. 150-lecie uzdrowi
ska - to tylko jedna z rocznic Ciechocinka, który 70 lat 
temu zyskał prawa miejskie. 150 lat ma jedyna miejska 
apteka, stulecie istnienia obchodzi straż pożarna, 80- 
lecie Towarzystwo Przyjaciół Ciechocinka, 60-lecie 
„Zdrój” - miejscowy zasłużony klub sportowy. Po 40 lat 
mają orkiestra zdrojowa i gimnazjum. Powołano spo
łeczne komitety obchodów, ułożono programy jubileu
szowych imprez, zaproszono gości, dziennikarzy, ale... 
„trzeba to wszystko na gwałt remontować"-przypomi
nają się dramatyczne słowa wojewody. A niektórzy, pa
miętający czasy świetności uzdrowiska, dodają z sar
kazmem: „za późno”...
Władze miasta oraz uzdrowiska wspierane przez Urząd 
Wojewódzki we Włocławku zdają sobie sprawę z trud
nej sytuacji. Zabiegają różnymi drogami o protekcje, 
pomoc, dofinansowanie, kredyty, pożyczki. Z Minister
stwa Zdrowia, z resortu kultury i sztuki, z PZU, z daro
wizn, od Polonii. Rozpoczyna się nawet eksport na Za
chód szlamu i ługu solankowego wylewanego dotąd 
beztrosko do... rzeki. Zaczął się remont największego 
zdrojowiska na Niżu Polskim.

Krzysztof Walczak
Dziękuję pani red. Danucie Iwanowskiej-Jeske, współautorce 
zarysu monograficznego Uzdrowisko Ciechocinek (Warszawa 
1983), za informacje historyczne.
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Akcja cmentarze

Tatarzy
i ich cmentarze

W▼ ▼ wyobraźni prze
ciętnego Polaka Tatar kojarzy się zazwyczaj z postacią sien
kiewiczowskiego Azji, syna Tuhaj-Beja. W rzeczywistości Azja 
nie istniał, a przywódcą Tatarów-Lipków, którzy w 1672 r. 
zdradzili Rzeczpospolitą i przeszli na stronę turecką był rot
mistrz Aleksander Kryczyński, mianowany za ten czyn przez 
Turków bejem Baru. Hetman Jan Sobieski rychło rozpoczął z 
Lipkami rokowania o porzucenie nowych opiekunów; prowa
dzili je rotmistrz Marcin Bogusz i wojewoda podlaski Wacław 
Leszczyński. Sejm w 1673 r. potwierdził dawne prawa i przy
wileje Lipków, podobnie sejmy w 1674 i 1676 r. Rzeczpospolita 
przystała na zgłoszone przez nich warunki - m.in. zrównanie 
w prawach ze szlachtą, swobodę wyznawania religii i gwaran
cje nadań ziemskich. Posunięcia te przyniosły szybko rezulta
ty. Już w 1674 r. do służby polskiej powrócili oficerowie Sa
muel Murza Korycki i Daniel Szabłowski, a w ślad za nimi do 
1679 r. większość Tatarów, korzystając w ten sposób z amnes
tii uchwalonej przez Sejm w 1676 r.
Powracającym do polskiej służby Tatarom należało nadać do
bra ziemskie. 12 marca 1679 r. w Grodnie król Jan III Sobieski 
obdarował ich włościami leżącymi w ekonomiach królewskich 
na Litwie, jako dożywotnich dzierżawców na prawie lennym z 
prawem dziedziczenia dóbr oraz obowiązkiem służby wojsko
wej. Ogółem w ekonomiach grodzieńskiej, brzeskiej i kobryń- 
skiej Tatarzy otrzymali 526 włók ziemi.
Właśnie w 1679 r. Tatarzy pojawili się po raz pierwszy w oko
licach Białej Radziwiłłowskiej (Podlaskiej) w ekonomii brze
skiej. Początkowo zasiedlili trzy wsie: Studziankę, Lebiedziew 
i Małaszewicze. W Studziance 25 włók otrzymał rotmistrz Sa
muel Romanowski i jego żona Regina z Kieńskich, w Lebie- 
dziewie Jan III ulokował pułkownika Samuela Murzę Kory
ckiego z „kompanią" złożoną z 30 towarzyszy na 38 włókach, a 
w Małaszewiczach osiadł rotmistrz Daniel Szabłowski z żoną 
Zofią z Talkowskich oraz 12 „towarzystwa”. Szabłowski gospo
darował na 21 włókach, 12 włók dostało się towarzyszom spod 
jego chorągwi.
Wkrótce w Studziance stanął drewniany meczet i szybko roz
rastała się społeczność tatarska pod Białą. Następni władcy - 
August II i August III przekazali Tatarom kolejne włości we 
wsiach ekonomii brzeskiej: w Ortelu, Połoskach, Dąbrowicy, 
Koszołach, Wólce Kościeniewickiej, Kościeniewiczach i in
nych. W 1786 r. zapadła uchwała sejmowa zamieniająca dobra 
tatarskie w ekonomiach królewskich z lennych na dziedzicz
ne, co oznaczało, że Tatarzy stali się prawnymi właścicielami 
ziemi. Na przełomie XVIII i XIX w. grupa Tatarów osiadłych 
pod Białą liczyła 400-450 osób. W latach 1798-1810 urodziło się 
tam 79 dzieci, a w meczecie w Studziance zawarto 20 ślubów1. 
Drogą kupna Tatarzy nabywali dalsze dobra ziemskie, a wielu 
spośród nich - jak wybitny kawalerzysta generał Józef Bielak 
(1741-1794), pułkownik Jakub Azulewicz poległy w obronie 
Wilna w 1794 r. czy Jakub Buczacki, poseł na Sejm Królestwa 
Polskiego w 1818 r. - chlubnie zapisało się na kartach historii 
swojej przybranej ojczyzny.
W XIX w. społeczność tatarska zaczęła się jednak zmniejszać. 
W 1864 r. było już tylko 264 Tatarów2, a na początku XX w. - 

około 60. Większość spolonizowała się bądź wyemigrowała do 
miast, nie mogąc skutecznie konkurować na polu rolnictwa. 
Świadczą o tym liczne licytacje dóbr tatarskich z powiatu bial
skiego ogłaszane przez Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. O- 
statecznym ciosem stała się pierwsza wojna światowa, która 
spowodowała rozproszenie gromadki podlaskich Tatarów. W 
1915 r. wycofujące się wojska rosyjskie spaliły meczet w Stu
dziance wraz z całym wyposażeniem i pamiątkowym sztanda
rem 6 pułku jazdy Straży Przedniej Wielkiego Księstwa Lite
wskiego z 1794 r., dowodzonego przez płka J. Azulewicza. Os
tatnie kilkanaście osób wyznania mahometańskiego rozpłynę
ło się wśród okolicznej ludności w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego.
W ten sposób dobiegły kresu 250-letnie dzieje Tatarów bial
skich. Pozostała po nich pamięć wśród najstarszych mie
szkańców, nieliczne wzmianki w źródłach i dwa niezwykle 
rzadkie w skali Polski zabytki - cmentarze-mizary w Lebie- 
dziewie i Studziance. Szczególnie tatarski cmentarz w Stu
dziance jest ewenementem na terenie naszego kraju, jako za
bytek nie oszpecony przez współczesną cmentarną architektu
rę, zachowany tak, jak wyglądał na przełomie XIX i XX w., 
ponieważ po pierwszej wojnie światowej odbyły się na nim 
tylko 2-3 pochówki. Niestety, czas a przede wszystkim ludzkie 
barbarzyństwo dokonały daleko idących, nieodwracalnych 
zniszczeń.
Zwiedzający w 1922 r. Studziankę W. Świątkowski zanotował 
z goryczą: „...jedyna przedstawicielka mahometanizmu pani 
Bogdanowiczowa, właścicielka 36 morgowego zaścianka. Chy
ba ostatnia. Dzieci za życia zmieniają wyznanie - najstarsza 
córka wyszła za katolika (...) Wyczuwam wielki tragizm duszy. 
W czasie ewakuacji straciła męża, córka wyrzekłszy się Kora
nu i Mahometa wyszła za mąż ze »giaura«, takiż zapewne los 
czeka młodsze dzieci. Meczet spalony, cmentarz profanują 
nowi nabywcy zaścianków, rozbijając płyty piaskowcowe na 
osełki do kos. Próżno gromi świętokradców proboszcz z ambo
ny na skutek skargi p. Bogdanowiczowej - wandalizm powta
rza się dalej...” 3.

Kradzież bloków piaskowca, rozmyślne niszczenie pozosta
łych nagrobków, brak wreszcie należytej opieki, mimo że mi- 
zar w Studziance leżał na terenie tzw. ziem wakufowych, czyli 
kościelnych, należących do Muzułmańskiego Związku Religij
nego spowodowały, że już w okresie międzywojennym proces 
dewastacji cmentarza przybrał ogromne rozmiary. Skradzio
no wiele okazalszych nagrobków wykonanych z cenniejszego 
materiału. Po wojnie brak właściwej opieki ze strony władz 
administracyjnych i konserwatorskich pogłębił proces znisz
czenia. Obecnie na terenie cmentarza znajduje się około 150 
częściowo jeszcze czytelnych kamieni nagrobnych i kilkadzie
siąt z zatartymi całkowicie napisami.
A przecież cmentarz w Studziance mógłby stać się wielką 
atrakcją turystyczną województwa bialskopodlaskiego. Usy
tuowany na porośniętym lasem wzgórzu, niedaleko od szosy, 
zaledwie kilkanaście kilometrów od Białej Podlaskiej byłby 
jedną z bardziej interesujących pozycji na mapie turystycznej
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1. Tatar - ułan IV Pułku 
Straży Przedniej Wiel
kiego Księstwa Lite
wskiego dowodzonego 
przez pułkownika (póź
niej generała) Józela 
Bielaka („Rocznik Tatar
ski", t. III, Warszawa 
1938)
2. 3. Nieczytelne na
grobki z XVIII w. w Stu- 
dziance

województwa. Niestety, tak nie jest Mimo pewnej poprawy 
sytuacji i opieki ze strony władz wojewódzkich, wciąż brakuje 
funduszy na ratowanie bezcennego zabytku, na stały dozór i 
uporządkowanie terenu. Nie ma też właściwie prób populary
zacji zabytku. Nie uda się już nigdy odnaleźć grobów generała 
Józefa Bielaka i pułkownika Azulewicza. Zachowało się jed
nak jeszcze wiele kamieni pozwalających chociażby w przybli
żeniu odtworzyć wygląd tatarskiego mizaru, układ grobów, 
alejek i ścieżek między poszczególnymi mogiłami, których po
łożenie wyznaczają zwykle dwa kamienie ustawione w gło
wach i nogach zmarłego, ułożonego twarzą w kierunku 
wschodnim, tj. Mekki.
Na cmentarzu w Studziance leżą przedstawiciele wielu rodzin 
tatarskich4. Najwięcej tu najbogatszych w XIX w. w tej spo
łeczności Bielaków - potomków generała, który pozostawił po 
sobie aż trzynaścioro dzieci. Leży tu Mustafa Bielak - rot
mistrz zmarły w 1834 r., Samuel Bielak - podpułkownik zmar
ły w 1823 r., obydwaj uczestnicy wojny 1792 r. i insurekcji koś
ciuszkowskiej, Bekir Bielak - kapitan Wojska Polskiego w 
1831 r., również syn generała, jego wnuk, dziedzic Kościenie- 
wicz Józef Bielak, kolejni imamowie w Studziance: Maciej 
Okmiński (zm. 1836) i Eliasz Okmiński (zm. 1870), Maciej Azu- 
lewicz - dziedzic Studzianki, kolator meczetu, wnuk pułkowni
ka Jakuba Azulewicza (zm. 1885), Jan Okmiński - major wojsk 
cesarstwa rosyjskiego, kawaler wielu orderów, dziedzic Mała

szewicz (zm. 1873) i wielu, wielu innych. Lisowscy, Czymbaje- 
wicze, Aleksandrowicze, Józefowicze, Bajrulewicze, Dąbrows
cy, Kryczyńscy, Baranowscy, Montuszowie, Januszewscy, Bu
czaccy... Cała historia bialskich Tatarów zaklęta w kamień. 
Większość nagrobków pochodzi z XIX w., można jednak spo
tkać liczne kamienie z końca XVIII w., z częściowo jeszcze 
czytelnymi napisami.
Mimo wprowadzenia przez Rosjan w 1878 r. przymusu sporzą
dzania przez zamieszkałych na terenie byłego Królestwa Pol
skiego Tatarów napisów nagrobnych w języku rosyjskim, 
większość napisów na płytach piaskowca wyrytych jest w ję
zyku polskim. Informują one o nazwisku i imieniu zmarłego, 
dacie śmierci, czasami podają dodatkowe wiadomości - naj
częściej stopień wojskowy, godności pełnione za życia, dziedzi
czone majątki, wiadomości genealogiczne. Tylko na kilku na
grobkach z końca XIX i początku XX w. napisy sporządzone są 
w języku rosyjskim. Napisom informacyjnym towarzyszą naj
częściej wykute w kamieniu krótkie wersety z Koranu i pół
księżyce - symbole islamu. Czas wykruszył wiele z nich, wiele 
piaskowcowych płyt przewróciło się i już nigdy nie uda się z 
nich odczytać tych swoistych kart przeszłości. Padły ofiarą 
wilgoci i mchów, które rozkruszyły powierzchnię głazów zacie
rając bezpowrotnie mozolnie wyryte słowa sławiące Allacha i 
zmarłych.



4. Studzianka - nagrobek Zofii Nagajówny (zm, 
1850)
5. Studzianka - nagrobek Macieja Sulkiewicza. 
pułkownika ułanów (zm. 1860)
6. Studzianka - nagrobek Alberta Lisowskiego, 
dziedzica Ortela Królewskiego (zm. 1878)
7. Studzianka - nagrobek Marii z Lisowskich 
Czymbajewiczowej (zm. 1895)
(zdjęcia: 1 - J. Barszczewski, 2-7 - ze zb. BBiDZ 
w Biatej Pódl.)

W położonym nad Bugiem, kilka kilometrów na południe od 
Terespola Lebiedziewie właściwie już nie ma mizaru. Na po
rośniętym lasem wzgórku w Lebiedziewie-Zastawku, przy 
drodze Lebiedziew-Piszczac pozostało już tylko kilka kamieni 
nagrobnych. Reszta padła łupem ludzkiej chciwości, wywiezio
na do pobliskiego Terespola w celu przerobienia na okazałe 
grobowce dla zamożniejszych chrześcijan lub potłuczona na 
osełki. Ale i tu wśród ocalałych szczątków zachował się ka
mień nagrobny Jakuba Buczackiego, który cieszył się w po
wiecie ogromnym autorytetem, pogodził mnóstwo zwaśnio
nych rodzin i zasłużył na pamięć pokoleń: „Jakub Buczacki 
poseł na Seym walny warszawski, marszałek i sędzia pokoju 
p. bialskiego, zm. d. 20 III 1839 roku."Oprócz Buczackiego spo
czywają tu: pułkownik Iljasewicz z 12. wielkołuckiego pułku 
(zm. 1900), jego żona Eliena Amuratowna, Samuel Józefowicz, 
Halina Józefowicz i Maria Buczacka. Z wyjątkiem nagrobka 
Jakuba Buczackiego, reszta ma napisy rosyjskie; kilka jest już 
nieczytelnych. W Lebiedziewie w przeciwieństwie do Stu
dzianki nie było meczetu. Starsi mieszkańcy wsi wspominają, 
że przed wojną było wielekroć więcej nagrobków, wśród nich 
także marmurowe nagrobki rodziny Buczackich.
Tatarskie cmentarze pod Białą Podlaską wymagają populary
zacji, natychmiastowego objęcia opieką konserwatorską i za
gospodarowania turystycznego5. W przeciwnym razie znisz
czeją i zginą bezpowrotnie, podobnie jak rozpłynęła się lud

ność tatarska ze Studzianki, Ortela, Kościeniewicz czy Lebie- 
dziewa. Jeżeli istnieje szansa uratowania ich dla potomności, 
należy ją wykorzystać. Dokumentacja fotograficzna, chociaż
by najpełniejsza, nigdy nie wskrzesi piękna i swoistej atmo
sfery podlaskich mizarów.

Arkadiusz Kołodziejczyk
Autor dziękuje p. Janowi Maraśkiewiczowi z Biura Badań i Dokumen
tacji zabytków w Białej Podlaskiej za udostępnienie fotografii ze Stu
dzianki.

Przypisy
1. Księga małżeństw, urodzin i zgonów w parafii mahometań- 
skiej w Studziance 1798-1810, Wojewódzkie Archiwum Pań
stwowe w Lublinie.
2. Catalogus Cleri Secularis ac Regularis Dioecesis Podla- 
chiensis, Anno Domini 1860.
3. W. Świątkowski, Podlasie. Piąta wycieczka po kraju, War
szawa 1929, s. 70.
4. Wykaz możliwych do odczytania nagrobków w Studziance i 
Lebiedziewie został przeze mnie opublikowany w artykule pt. 
Tatarskie cmentarze w Lebiedziewie i Studziance, „Prace Ar- 
chiwalno-Konserwatorskie na terenie województwa siedle
ckiego”, nr 3, 1982, s. 22-32.
5. Problem ten sygnalizuję w artykule zamieszczonym w „Biu
letynie V Zjazdu Konserwatorskiego w Halinie” (w druku), 
poświęconego ochronie zabytkowych cmentarzy w Polsce, 
oraz w artykule na temat Księgi parafii mahometańskiej w 
Studziance (zob. przypis 1), „Archeion”, t. LXXX (w druku).
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Zabytki na co dzień (6)

Warunki 
klimatyczne 
we wnętrzach 
zabytkowych
Użytkowanie zabytku i jego należyte utrzymanie wymaga zachowania od
powiednich warunków klimatycznych we wnętrzach. Omawiane poniżej 
problemy wydawać się mogą zbyt specjalistyczne, ale z ich stroną praktycz
ną użytkownik zabytku styka się na co dzień. Dlatego też tematowi klimatu 
we wnętrzach zabytkowych poświęcam kolejny artykuł.

twierdzenie, że warun
ki klimatyczne wewnątrz budynku różnią się od warun
ków zewnętrznych, jest oczywiste. Nie zawsze jednak zdajemy 
sobie sprawę, że warunki te zależą od wielu procesów fizycz
nych zachodzących w obrębie budynku: nagrzewania i ozię
biania z zewnątrz, ogrzewania wewnętrznego, akumulacji cie
pła przez mury, przepływu powietrza i pary wodnej, ruchu wil
goci w murach, itd. Procesy te są wzajemnie sprzężone, przez 
co budynek stanowi swoisty ekosystem. Z punktu widzenia 
ochrony zabytków ważne jest, że od wymienionych wyżej pro
cesów - warunków klimatycznych - zależy stan budynku za
bytkowego i jego wyposażenia. Większość zniszczeń substan
cji zabytkowej spowodowana jest złymi warunkami klima
tycznymi!
Podstawowe parametry, określające warunki klimatyczne we 
wnętrzach, to temperatura i wilgotność względna powietrza.1 
Do pomiaru temperatury w zakresie potrzebnym „na co dzień” 
wystarczy zwykły termometr rtęciowy. Pomiar wilgotności 
względnej najlepiej przeprowadzać higrometrem włosowym, 
którego działanie opiera się na reakcji włosa na zmiany wil
gotności względnej powietrza; wynik pomiaru odczytuje się 
bezpośrednio na skali. Higrometry włosowe są stosunkowo 
niedrogie, dlatego doradzam stosowanie tych przyrządów, na
leży tylko pamiętać o ich okresowym sprawdzaniu (regula
cji)-
Przyrządem, który umożliwia nie tylko pomiar, ale i ciągły 
zapis (na papierowej taśmie) temperatury i wilgotności powie
trza jest termohigrograf. Z uwagi na wyższy koszt i koniecz
ność obsługi (wymiana taśm, regulacja, ltd.) jego użycie jest 
celowe w obiektach, gdzie warunki klimatyczne wnętrz muszą 
być szczególnie kontrolowane - we wnętrzach o cennym i 
wrażliwym wyposażeniu, w archiwach, muzeach.
Warunki klimatyczne we wnętrzach zmieniają się w dwóch 
zasadniczych cyklach: dobowym i rocznym. W cyklu dobowym 
różnice warunków zewnęrznych w dzień (wyższa temperatu
ra, niższa wilgotność względna powietrza) i nocą (niższa tem
peratura, wyższa wilgotność względna) wyrównywane są 
przez izolację (ściany i stropy budynku) oraz ich tzw. bezwład
ność cieplną (inercję termiczną). Im bardziej „masywny” bu
dynek, tym mniejsze zmiany warunków klimatycznych we 
wnętrzach. W cyklu rocznym budynek „dostosowuje się” do 
warunków zewnętrznych z opóźnieniem, tym większym, im 
większa jest jego bezwładność cieplna. Na wiosnę i latem bu

dynek jest chłodniejszy od otoczenia; powietrze napływające 
do budynku ochładza się i zwiększa wilgotność względną. Je- 
sienią i zimą budynek jest cieplejszy od otoczenia; ogrzewanie 
zwiększa jeszcze tę różnicę. Napływające powietrze ogrzewa 
się, zmniejszając wilgotność względną.
Jakie warunki klimatyczne we wnętrzach przyczyniają się do 
zachowania w dobrym stanie obiektu zabytkowego i jego wy
posażenia? Podstawową zasadą jest unikanie wszelkich zmian 
gwałtownych. Najlepsze warunki - to stała wilgotność względ
na powietrza, przy możliwie niewielkich ipowolnych zmia
nach temperatury.
Poszczególne materiały wymagają (dla utrzymania ich w dob
rym stanie) różnych warunków wilgotności względnej powie
trza, ale obniżenie jej poniżej 50% grozi nieodwracalnymi pęk
nięciami drewna, pękaniem skóry i tkanin (obicia). Niektóre 
obiekty wymagają wysokiej wilgotności, lecz z kolei przekro
czenie 65% zagraża zarówno materiałom organicznym (gnicie 
drewna, grzyb, insekty), jak i metalom (korozja). Za „złoty śro
dek” - warunki, które dla większości materiałów mieszczą się 
w dopuszczalnych dla nich granicach - uznaje się wilgotność 
względną powietrza pomiędzy 50 a 60%. Niższa temperatura 
„konserwuje” lepiej (m.in. procesy chemiczne przebiegają wol
niej), nie może jednak spadać poniżej 0°C ani powodować 
zbytniego zwiększenia wilgotności względnej.
Wilgotność względna powietrza w granicach 50-60% i tempe
ratura ok. 10°C odpowiadają średniej rocznej klimatu Europy 
Środkowej, a więc w naszych warunkach naturalnej równo
wadze klimatycznej. Podkreślić jednak trzeba, że równowaga 
klimatyczna konkretnego obiektu mogła ustalić się w czasie 
jego istnienia na poziomie różnym od podanej średniej. Zmia
na warunków grozi zniszczeniem substancji zabytkowej! Jeże
li zmiany są jednak konieczne, należy je wprowadzać powoli, 
tj. w ciągu 3-4 miesięcy.
Warunki klimatyczne we wnętrzach obiektu zabytkowego re
gulować można w sposób bierny i czynny. Bierny - poprzez 
wykorzystanie właściwości samego obiektu. W budynkach za
bytkowych stosunkowo łatwo można utrzymać stabilizację 
klimatu „wewnętrznego”. Grube mury, stropy i sklepienia sta
nowią dobrą izolację cieplną, co wraz z ich dużą bezwładnością 
cieplną przeciwdziała gwałtownym zmianom warunków we 
wnętrzach. Tradycyjne materiały przepuszczają parę wodną 
(je j ruch odbywa się najczęściej od wewnątrz na zewnątrz 
budynku!), co zapobiega jej gromadzeniu się. Nie należy więc
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1 -4. Niewłaściwe warunki klimatyczne wewnątrz obiektu zabytkowego powo
dują niszczenie jego elementów; zbyt niska wilgotność względna (przesusze
nie) prowadzi do spękań drewna (il. 1 - ptycina drzwi. II. 2 - fornir na blacie 
stotu), zbyt wysoka (zawilgocenie) m.in. do korozji metali (il. 3 - charakterystycz
ne „wżery" korozyjne na powierzchni metalu, il. 4 - korozja stalowej belki kon
strukcyjnej).
5. Higrometr włosowy, służący do pomiaru wilgotności względnej powietrza 
Wilgotność pomieszczenia, w którym wykonano zdjęcie (około 42%). jest niż
sza od przyjętej za optymalną (50-60%) (zob. uwagi w tekście).
6. Schemat zmian warunków klimatycznych otoczenia w ciągu doby (cykl' 
dobowy) przy ustalonej pogodzie. Zmiany pogody (deszcz, burza, rozpogo
dzenie) powodują nagłe skoki temperatury i wilgotności względnej powietrza, 
zakłócające ten cykl. Stare budynki o grubych murach łagodzą wahania tem
peratury i wilgotności - we wnętrzach wahania te są mniejsze niż na zewnątrz 
budynku.
7. Schemat zmian temperatury w ciągu roku (cykl roczny). W stosunku do 
średniej temperatury otoczenia (t0 - linia ciągła) zmiany temperatury nie 
ogrzewanego budynku (tR - linia przerywana) przebiegają z opóźnieniem 
tym większym, im większa jest jego bezwładność cieplna (grube mury itd.). 
Strefa zakreskowana oznacza warunki sprzyjające kondensacji pary wodnej - 
budynek jest zimniejszy od otoczenia.
8. Schematy dwu podstawowych „mechanizmów" fizycznych ogrzewania: 
przez konwekcję (a - przykład skrajny: nadmuch ciepłego powietrza) powodu
je krążenie powietrza we wnętrzu, niekorzystne z punktu widzenia konserwa
torskiego (osiadanie kurzu, niebezpieczeństwo przesuszenia); przez radiację 
(b - przykład radiatora umieszczonego na ścianie) polega na promieniowaniu 
źródła ciepła (linie przerywane); w praktyce promieniowaniu zawsze towarzy
szy pewien ruch ciepłego powietrza znad grzejnika (konwekcja - linia ciągła) 
Większość systemów ogrzewania działa jednocześnie poprzez konwekcję 
radiację.
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przeszkadzać zabytkowej strukturze w jej „pracy”. Unikać 
trzeba wykonywania powłok paroszczelnych, malowania 
ścian farbami emulsyjnymi, lakierami żywicznymi, itp. Zbęd
ne jest na ogól dodatkowe ocieplanie ścian, ważny jest nato
miast stan stropów podstrychowych, podłóg najniższej kondy
gnacji i stolarki. Bezwładność cieplna może być przyczyną 
nadmiernego zwiększenia wilgotności względnej (aż do kon
densacji pary wodnej), przy ciepłym wilgotnym powietrzu na
pływającym do chłodniejszego budynku. Warunki takie istnie
ją zwłaszcza na wiosnę, w wilgotne dni w godzinach południo
wych - nie należy wówczas wietrzyć pomieszczeń.
W sposób czynny reguluje się warunki klimatyczne za pomocą 
urządzeń ogrzewczych, nawilżających lub osuszających po
wietrze, co - rzecz jasna - związane jest z ich zasilaniem i 
obsługą.
W wypadku obiektów zabytkowych dąży się obecnie do bier
nej stabilizacji warunków klimatycznych we wnętrzach. W 
naszym klimacie jednak większość obiektów wymaga także 
prostej regulacji czynnej - ogrzewania, uzupełnionego ewen- 
tulnie nawilżaniem powietrza. Stabilizacja warunków wyłącz
nie za pomocą skomplikowanych urządzeń klimatyzacyjnych 
nie jest rozwiązaniem korzystnym. Oprócz wysokich kosztów 
stwarza problemy konserwatorskie związane z założeniem in
stalacji (zob. ode. 5), a także problemy eksploatacji i obsługi. 
Wadliwie działająca klimatyzacja lub jej nagła awaria mogą 
wyrządzić więcej szkody niż brak optymalnych warunków kli
matycznych. Pełna klimatyzacja wnętrz jest uzasadniona w 
muzeach i galeriach, gdzie musi być zapewniona ochrona ek
sponowanych dzieł.
Ogrzewanie obejmuje dwa zjawiska fizyczne: radiację 
(promieniowanie źródła ciepła) i konwekcję (przepływ nagrza
nego powietrza). Z konwekcją związana jest większość nega
tywnych skutków ubocznych ogrzewania, w obiektach zabyt
kowych lepsze są zatem systemy ogrzewania, w których prze
waża radiacja. Ruch ciepłego powietrza pociąga za sobą drobi
ny kurzu i brudu; osadzają się one w miejscach silnego prze
pływu powietrza (np. nad grzejnikami), na chłodnych powierz
chniach ścian, stropów i sklepień (koncetrują się w miejscach 
najzimniejszych). W górnej części pomieszczenia, gdzie wystę
puje nadciśnienie, drobiny kurzu osadzają się wzdłuż rys na 
tynku, w części dolnej (podciśnienie) rysy oczyszczane są 
przez napływające powietrze - stają się jaśniejsze od otocze
nia.
W budynkach zabytkowych dobrym źródłem ciepła są p i e c e: 
akumulują ciepło, stopniowo je oddając (w znacznej części 
poprzez radiację). Podstawową ich wadą jest kłopotliwa eks
ploatacja, niosąca możliwość zabrudzenia i spowodowania po
żaru. Stare piece mają często wartość zabytkową - nie należy 
ich usuwać pomimo założenia nowego systemu ogrzewania! 
Ogrzewanie elektryczne akumulacyjne może 
być zamontowane w istniejących trzonach piecowych lub od
dzielnie - w postaci urządzeń wolno stojących. Obydwa syste
my działają w znacznej mierze przez radiację. Podłączenie 
tego typu ogrzewania (za pomocą przewodów elektrycznych) 
jest łatwiejsze niż instalacja centralnego ogrzewania wodne
go; dla niejednego obiektu zabytkowego może być najlepszym 
rozwiązaniem. Wadą elektrycznego ogrzewania akumulacyj
nego jest wysoki koszt eksploatacji oraz groźba pożaru w wy
padku nieprawidłowego podłączenia do sieci. Trzeba również 
pamiętać, że wolno stojące piecyki akumulacyjne muszą być 
odsunięte od materiałów palnych i zabezpieczone przed two
rzeniem prądów powietrza, powodujących osadzanie się na 
ścianach kurzu. ■
Ogrzewanie centralne wodne z grzejnikami na 
ścianach (zazwyczaj pod oknami) również działa w dużej mie
rze przez radiację. Ponadto sama instalacja ma znaczną bez
władność cieplną zapobiegającą nagłym zmianom temperatu
ry. Podstawowym niebezpieczeństwem przy zastosowaniu 
tego systemu ogrzewania jest możliwość zbyt dużego spadku 
wilgotności względnej powietrza, wskazana jest więc kontrola 
wilgotności i ewentualne nawilżanie powietrza (np. zawiesze
nie na grzejnikach pojemników z wodą). Ponadto nad grzejni
kami należy umieścić osłony w celu uniknięcia smug kurzu na 
ścianie. Trudnym problemem jest prowadzenie przewodów i 
lokalizacja kotłowni (zob. ode. 5)

Ogrzewanie wodne lub elektryczny kabel grzejny pod 
posadzką ma korzystne działanie (radiacja) przy lekkim 
podgrzewaniu pomieszczenia. Silne ogrzewanie tego typu po
woduje unoszenie się na całe pomieszczenie kurzu z posadzki 
(konwekcja), w związku z czym w pomieszczeniach z taką 
instalacją posadzki muszą być utrzymywane w idealnej czy
stości!
Nadmuch ciepłego powietrza jest rozwiązaniem bar
dzo niekorzystnym w obiektach zabytkowych - działa wyłącz
nie na zasadzie konwekcji i może spowodować znaczne znisz
czenie drewnianego wyposażenia, obrazów itp. Nadmuch z ot
worów w posadzce rozprowadza kurz, a nadmuch okresowy 
wywołuje nagłe skoki temperatury i wilgotności względnej 
powietrza. Instalowanie przewodów (w tym wypadku o dużych 
przekrojach!) z kolei stanowi naruszenie substancji zabytko
wej. Systemu tego nie należy stosować w obiektach zabytko
wych! Tam, gdzie już jest w użyciu, konieczna jest stała kon
trola i wyrównywanie wilgotności (w system nadmuchu mogą 
być włączone nawilżacze z automatyczną regulacją - „półkli- 
matyzacja”).
Radiatory elektryczne (tzw. słoneczka i inne typy) mogą 
być dobrym rozwiązaniem w obiektach używanych okresowo 
(np. w kaplicach, salach zebrań) - zapewniają odpowiednie 
warunki ludziom, nie naruszają równowagi klimatycznej za
bytku. Wymagają jednak odpowiedniego zabezpieczenia 
przed ewentualnością spowodowania pożaru lub poparzenia. 
Radiatory gazowe są niekorzystne, wytwarzają bowiem duże 
ilości pary wodnej.
Oprócz temperatury istotnym wskaźnikiem warunków klima
tycznych we wnętrzu zabytkowym jest - jak już była mowa 
wyżej - wilgotność względna powietrza. Najprostszym sposo
bem nawilżania powietrza jest ustawienie napełnionych wodą 
pojemników na grzejnikach c.o., piecach lub w ich pobliżu; 
wyparowująca woda zwiększa wilgotność względną powietrza 
(przy stałej temperaturze). Urządzenia nawilżające działają 
na zasadzie podgrzewania wody, nadmuchu (zwiększone paro
wanie przy ruchu powietrza) lub rozpylania wody (tzw. nebu- 
lizacja).
Z warunkami klimatycznymi wiąże się jeszcze jeden problem: 
światło. Konieczność oświetlenia wnętrz światłem dzien
nym lub sztucznym jest oczywista, natomiast rzadko zdajemy 
sobie sprawę z niszczącego działania światła. Jest ono propor
cjonalne do natężenia i zawartości promieni ultrafioletowych2; 
światło słoneczne ma duże natężenie (do 60 tys. lx) oraz znacz
ną zawartość ultrafioletu (400-800 pW/lumen). Niszczące dzia
łanie światła słonecznego ma również strony pozytywne: nisz
czy bakterie i grzyb domowy.
Część materiałów występujących w obiektach zabytkowych 
ulega niszczącemu działaniu światła. Materiały nieorganiczne 
(kamień, cegła, ceramika, tynk, metale) są odporne na działa
nie światła (nie licząc wtórnych problemów związanych z na
grzaniem w słońcu), natomiast wrażliwe pod tym względem 
jest malarstwo (na drewnie i płótnie), samo drewno (wpraw
dzie mniej, ale jest), kość słoniowa, laka, a szczególnie: papier i 
tkaniny (np. tapicerka mebli).
Ochrona przed szkodliwym wpływem światła sprowadza się 
do trzech działań: eliminacji promieni ultrafioletowych i pod
czerwonych, ograniczenia natężenia i czasu działania światła 
na dany obiekt
Eliminację promieni ultrafioletowych i podczerwonych osiąga 
się przez zastosowanie specjalnych gatunków szkła lub fil
trów, które nakłada się na szyby (folia lub preparat natryski
wany) w oknach (jeśli musi być chroniona całość wnętrza), 
gablotach, oprawie obrazów.3
Zalecane natężenie oświetlenia dla materiałów szczególnie 
wrażliwych wynosi 50 luksów, wrażliwych - 150 luksów (nie 
powinno przekraczać 500 luksów!)4. Natężenie oświetlenia 
dziennego we wnętrzu regulować można w prosty, znany od 
dawna sposób - poprzez firanki, zasłony, okiennice. Szczegól
nie należy przeciwdziałać padaniu światła słonecznego bezpo
średnio na obiekty wrażliwe. Natężenie oświetlenia we wnę
trzu jest zróżnicowane; można to wykorzystać lokując elemen
ty wyposażenia wrażliwe na światło w miejscach ciemniej
szych. Np. cenne obrazy, tkaniny powinny być umieszczane 
nie na ścianie przeciwległej do okien, lecz na ścianach bocz
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nych lub na ścianie okiennej. Niektóre cenne, a jednocześnie 
wrażliwe na światło przedmioty powinny być zasłonięte lub 
schowane, gdy nie są oglądane. Ogranicza to dawkę światła i 
zmniejsza ryzyko zniszczenia.
Oświetlenie sztuczne - elektryczne, również nie powinno prze
kraczać podanych norm natężenia ani zawierać zbyt dużo pro
mieni ultrafioletowych. Ten ostatni warunek spełnia przede 
wszystkim oświetlenie żarowe (zwykłe żarówki), dając przy 
tym przyjemne, lekko żółtawe światło, harmonizujące z cha
rakterem zabytkowych wnętrz. Oświetlenie jarzeniowe (tzw.

świetlówki) daje złe światło we wnętrzach zabytkowych, a 
przy tym wiele typów larhp emituje dużo ultrafioletu.5 
Oświetlenie zabytkowego wnętrza nie powinno być zbyt silne; 
dawne wnętrza były nieco mroczne i to nadawało im specjal
nego charakteru. Na ogół oświetlenie zawieszano nisko, nawet 
w wysokich wnętrzach (wymiana świec!). Korzystne jest za
chowanie tej reguły także przy oświetleniu elektrycznym, jak
kolwiek rozmieszczenie oświetlenia jest sprawą indywidual
nego rozwiązania, dostosowanego do rodzaju wnętrza.
Na zakończenie jeszcze przestroga przed seryjnym stosowa
niem w zabytkowych wnętrzach kopii mosiężnych świeczni
ków w stylu Księstwa Warszawskiego - nie w każdym wnę
trzu są odpowiednie!

Piotr Stępień 
W następnym odcinku o głównych zagrożeniach obiektów za
bytkowych - o wodzie i ogniu.

Przypisy
1. Wilgotność względna powietrza - to stosunek (w procen
tach) ilości pary wodnej zawartej w powietrzu do maksymal
nej ilości pary, jaką w danej temperaturze powietrza zdolne 
jest przyjąć (stan nasycenia); wilgotność bezwzględna - ilość 
pary wodnej w jednostce objętości powietrza (liczona w gra
mach na metr sześcienny). Wraz ze wzrostem temperatury 
powietrza zwiększa się granica stanu nasycenia; powietrze 
może przyjąć więcej pary. Dlatego przy tej samej wilgotności 
bezwzględej powietrza podwyższenie temperatury zmniejsza 
wilgotność względną, obniżenie zaś podwyższa.
2. Promienie ultrafioletowe nie są odbierane przez oko ludz
kie, ale „towarzyszą" najczęściej widzialnemu promieniowa
niu źródła światła.
3. Udział promieni ultrafioletowych w promieniowaniu wysyła
nym przez źródło światła określa się w mikrowatach na lumen 
(pW/lm). Jako poziom dopuszczalny (bezpieczny) przyjęto 75 
pW/lm; światło słoneczne zawiera (zależnie od pogodvj 400- 
800 ąW/lm.
4. Natężenie oświetlenia mierzone jest w luksach (lx). Pomiar 
przeprowadzić można samemu, korzystając ze zwykłego świa
tłomierza fotograficznego. Na płaszczyźnie, na którą pada 
światło, umieszczamy arkusz białego papieru. Mierzymy odbi
cie od niego, ustawiając wskaźnik czułości filmu na 100 ASA / 
21 DIN i odczytując czas naświetlania odpowiadający przysło
nie 4:1/8 S odpowiada ok. 50 lx; 1/15 S odpowiada 150 lx; 1/30 S 
odpowiada 450 lx; 1/60 S odpowiada 1250 lx.
5. Zwracam na to uwagę, gdyż w wielu kościołach zastosowa
no lampy jarzeniowe wbudowane w nastawę ołtarzową bezpo
średnio przy cennym obrazie lub rzeźbie. Koniecznie należy 
sprawdzić, czy zastosowany rodzaj lamy (świetlówki) nie emi
tuje zbyt dużo ultrafioletu (powyżej 75 uW/lumen) - informację 
tę zawiera katalog lamp, czasem opis techniczny dołączony do 
wyrobu.

9. Wnętrze zabytkowego kościoła w Dębnie Pod
halańskim. Niewielkie okna ograniczają oświetle
nie dzienne, zmniejszając w ten sposób jego 
szkodliwe działanie na obrazy i polichromię ścian 
(zob. w tekście), jednocześnie nadając wnętrzu 
właściwy mu nastrój. Płaszczyzna ołtarza jest 
prostopadła do okien, co dodatkowo zmniejsza 
natężenie światła przypadające na powierzchnię 
obiektu. Ze względów konserwatorskich we wnę
trzu tym nie założono oświetlenia elektrycznego 
(zob. ode. 5, „Spotkania z Zabytkami", nr 5, 
1986).
10. Przykład sztucznego oświetlenia zabytkowe
go wnętrza sakralnego (kościół w Niedzicy). Wy
korzystanie zabytkowych świeczników w nawie 
dla oświetlenia elektrycznego jest rozwiązaniem 
często stosowanym i prawidłowym (pod warun
kiem nieiiszkodzenia świeczników!). Natomiasl 
oświetlenie prezbiterium reflektorami jest tutaj u- 
mieszczone niekorzystnie - zamiast ołtarza głów
nego zbytnio rozjaśnia sklepienie nad nim, przez 
co m in. rzeźby na tęczy widoczne są jako ciemne 
sylwetki, tracąc właściwy wyraz plastyczny.

(zd/ęcia i rys.: P. Stępień)
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NASZ FELIETON

Wyzysk!
W▼ ▼ akacje, urlopy i 

wczasy - to wyprawy do miejsc znanych niekiedy jedynie z 
pocztówek i jak one malowniczych. Jest wtedy czas, by prze
spacerować się modną promenadą zadbanego uzdrowiska, 
podziwiając bogatą zieleń, błękit nieba, leniwy wdzięk dzie
więtnastowiecznego kurortu, w którym nikt się nie spieszy i 
nikt nikogo nie pogania. Stop! Wcale nie tak miał się zaczynać 
ten felieton! Więc może inaczej: ... w malowniczej Dolinie 
Kłodzkiej, u stóp Gór Złotych leży Lądek Zdrój, sławny swymi 
źródłami, urokiem barokowego ryneczku, wspaniałą zielenią. 
Jak wynika z informatora, leczy się tam „choroby reumatycz
ne, krążeniowe, nerwowe..., liczne są sanatoria, ośrodki wcza- 
sowo-lecznicze, pensjonaty, źródła”..., a wśród nich najsłyn
niejsze źródło „Wojciech”, działające bez awarii od XIII w. 
Niedawno, 100 lat temu, a ściślej w 1880 r. wzniesiony zakład 
przyrodoleczniczy jest znakomitym przykładem architektury 
uzdrowiskowej i centralnym punktem parku zdrojowego. 
Zbudowany na planie koła, mieści w sobie łazienki do kąpieli 
zwanych perełkowymi, a w centralnej części, pod kopułą - 
wielki basen wypełniony wodą mineralną. Kamieniarka, sztu
katerie, lwy na tympanonie mogą nie zachwycać purystycz
nych zwolenników czystości stylu, jednak wszystkich innych - 
przywykłych do technologicznego ekshibicjonizmu współ
czesnej architektury - warto zaprosić do Lądka i to prędko, bo 
niedługo mogą już „Wojciecha” nie zobaczyć! Właśnie przy 
mnie, z plafonu odpada z hukiem kawał sztukaterii, który 
następnego dnia znajdę po gospodarsku zmieciony do kąta. 
Na skutek rozebrania dachu do remontu, który... nie nastąpił, 
powstały zawilgocenia stropów i groźne zacieki na ścianach. 
Powybijane szyby, łaty z czerwonej cegły, brud, stęchlizna i 
opuszczenie uzupełniają widok tego „uzdrowiska”, ciągle 
jeszcze czynnego.
Słownik frazeologiczny języka polskiego St. Skorupki zawiera 
pod hasłem „wyzysk” definicję: „nadmierne wykorzystanie, 

wyciągnięcie zysków z kogo, z czego; eksploatacja”. Może on 
być „bezlitosny, bezwzględny, brutalny, nieludzki, niemiło
sierny”! na ogół kojarzy nam się z czasami, w których „Woj
ciecha” budowano, a poza tym z „wyzyskiem człowieka przez 
człowieka”. W tym i w setkach innych wypadków proponuję 
określenie „użytkowanie niewłaściwe” zastąpić jako eufe
mizm pojęciem WYZYSK ZABYTKU! Tak, właśnie wyzysk, 
gdyż w opisywanym wypadku nie zmienił się - jak to często 
bywa - ani charakter, ani funkcja użytkowa, nie próbowano 
„Wojciecha” przebudować ani na magazyn pasz, ani na 
przedszkole, ani lokalizować w nim inwestycji gospodarczej, 
nie był mieniem podworskim, opuszczonym, nie znalazł się w 
katalogu zabytków przeznaczonych „do zagospodarowania 
społecznego”. Pełnił i pełni funkcję, do jakiej go stworzono, 
nie skarży się, nie grozi swemu ciemiężycielowi. Jest przed
miotem bezlitosnej, rabunkowej eksploatacji.
A teraz całkiem serio! Przepisy są pod tym względem jasne i 
precyzyjne, czynność „uszkadzania i niszczenia zabytku” wi
doczna gołym okiem. Tymczasem ani sprawca: zarząd uzdro
wiska, ani władze miasta, konserwator wałbrzyski, a nad nimi 
gdzieś daleko w stolicy naczelne władze uzdrowiskowe usado
wione w pałacu Paca nie zauważają tego stanu.
I wiadomość z ostatniej chwili. Rozpoczęto remont! Młodzie
żowa Spółdzielnia Pracy w Lądku Zdroju, zatrudniająca z 
pewnością znakomitych specjalistów od konserwacji obiektów 
zabytkowych, przystąpiła do dzieła. Na razie strąca się stiuki i 
rzeźby na zewnątrz. Na resztę przyjdzie kolej. Podobno wnę
trze ma być „zmodernizowane”, marmurowe baseny i wanny 
wyrzucone do diabla i zastąpione czymś solidnym i betono
wym. Podobno bywali tu Goethe i Turgieniew. Może pofatygu
je się jeszcze ktoś, kto opisze to nie tyle w literaturze pięknej, 
co urzędowej, w teczce ,Akta w sprawie...”

Felietonista
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Wokół jednego zabytku

„Madonna pod jodłami" Łukasza 
Cranacha St.

(repr. J. Wilde wg „Bunte", 1985)

„Madonna pod jodłami" - o której losach tym razem 
będzie mowa - jest dziełem niemieckiego malarza, 
współczesnego Albrechtowi Durerowi, Łukasza Cra
nacha Starszego (1472-1553). Obraz powstał ok. 
1510 r. i jest uznawany za jedno z najlepszych przed
stawień Marii w twórczości Cranacha. Do czasów 
drugiej wojny światowej obraz ten znajdował się w 
katedrze wrocławskiej - dla tej świątyni został ufun
dowany w XVI w. przez Joachima Lindlau, członka 
kapituły katedralnej. Do XIX w. wisiał w kaplicy Św. 
Jana Ewangelisty, później został przeniesiony do 
skarbca katedralnego. Podczas drugiej wojny świato
wej wywieziony był do Henrykowa, a następnie do 
Kłodzka. Po zakończeniu działań wojennych wrócił (w 
stanie uszkodzonym - w dwóch kawałkach!) do Wro
cławia do Muzeum Archidiecezjalnego, ponieważ ka

tedra była wówczas zrujnowana. W 1948 r. obraz zo
stał przekazany ówczesnemu ordynariuszowi archi
diecezji wrocławskiej - biskupowi Karolowi Milikowi. 
Od tej pory znajdował się w pałacu arcybiskupim na 
Ostrowiu Tumskim. W 1961 r. „Madonna pod jodła
mi” trafiła do pracowni konserwatorskiej Muzeum Na
rodowego (wówczas Muzeum Śląskiego) - chodziło 
o poddanie obrazu zabiegom konserwatorskim. I cóż 
się okazało? Wstępne oględziny, a następnie bar
dziej szczegółowe badania technologiczne i porów
nawcze przyniosły szokującą diagnozę: obraz prze
kazany do konserwacji nie jest dziełem Cranacha, 
jest dużo późniejszą kopią! Podjęto intensywne po
szukiwania oryginału, okazały się one jednak bezsku
teczne. Autentyczna „Madonna pod jodłami” zaginę
ła, a we Wrocławiu znajduje się tylko jej kopia.
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I właśnie w grudniu 1985 r. reporterzy zachodnioniemieckiego cza
sopisma „Bunte" (E.G. Baur, H.H. Kruger i N. Sakowski) donieśli, 
że odnaleźli obraz Cranacha w Szwajcarii i opublikowali zaskaku
jące informacje dotyczące powojennych losów „Madonny pod jod
łami".
Przytaczamy w skrócie ich relację.
W 1946 r. mieszkający we Wrocławiu młody malarz Georg Kupkę 
(obecnie ma pracownię malarską w Berlinie Zachddnim) otrzymał 
od swego spowiednika, księdza parafii św. Bonifacego we Wrocła
wiu - Zygfryda Zimmera ambitne i fascynujące zadanie: skopiowa
nie obrazu Łukasza Cranacha Starszego „Madonna pod jodłami". 
Kopiowanie odbywało się w mieszkaniu księdza, nocą. Malarz 
Kupkę kopiował postacie, natomiast ksiądz Zimmer resztę. W 
grudniu 1946 r. malarz wyjechał z Wrocławia, pracę kończył sam 
ksiądz Zimmer i niebawem - w 1947 r. również opuścił Wrocław 

razem z oryginałem „Madonny pod jodłami", którą przewiózł przez 
granicę jako stolik podróżny! I w ten sposób obraz znalazł się w 
Niemieckiej Republice Demokratycznej, potem w Republice Fede
ralnej Niemiec. Początkowo stale towarzyszył księdzu w miejscach 
jego pobytu (jeszcze w 1966 r. w Traunstein „Madonna" wisiała w 
jego mieszkaniu), jednak po śmierci księdza w 1979 r. w jego 
bogatej spuściżnie „Madonny pod jodłami” nie było. Przypuszcza 
się, że wcześniej sprzedał obraz właścicielowi antykwariatu w Mo
nachium - Franzowi Waldnerowi. Ten ostatni mieszka obecnie we 
Włoszech i twierdzi, że nigdy obrazu nie widział. Zatem nie udało 
się potwierdzić tego przypuszczenia, pewne jest natomiast, że w 
1970 r. obraz zaoferowano za 1.7 mln DM jednemu z muzeów ber
lińskich, następnie w 1974 r. za 3,5 mln DM galerii malarstwa w 
Dreźnie, a w 1981 r. Niemieckiej Konferencji Biskupów Żadna z 
proponowanych transakcji nie doszła do skutku. Obraz nadal po
zostawał w ukryciu. I dopiero niedawno reporterzy „Bunte" odna
leźli „Madonnę pod jodłami" w Szwajcarii. Obecny właściciel, który 
nabył obraz legalnie, zamierza go sprzedać za 1,5 mln DM, z 
zastrzeżeniem jednak, że obraz musi wrócić do prawowitego właś
ciciela.

★ ★ ★
Zaintrygowani relacją opublikowaną w „Bunte", szukając jedno
cześnie potwierdzenia zawartych w niej informacji, zaprosiliśmy do 
redakcji mgr Danlelę Stankiewicz, która w 1961 r. jako konserwa
tor wrocławskiego muzeum podważyła autentyczność przekazane
go do konserwacji obrazu. To ona właśnie wydała tę zaskakującą 
opinię, że przyniesione wówczas malowidło przedstawiające „Ma
donnę pod jodłami" nie jest identyczne z obrazem znajdującym się 
niegdyś w katedrze wrocławskiej. Przed uzyskaniem więc oceny 
wiadomości opublikowanych w „Bunte”, poprosiliśmy p. Danielę 
Stankiewicz o cofnięcie się w czasie i przypomnienie argumentacji 
kwestionującej autorstwo malowidła przypisywanego Cranacho- 
wi.

■ Na jakiej podstawie zrodziły się u Pani wątpliwości sugeru
jące nieautentyczność obrazu?
Już pierwsze wrażenia artystyczne i pobieżne oględziny obrazu 
ujawniły wiele cech budzących moje zastrzeżenia. Przeprowadzo
ne następnie badania i analizy porównawcze (analiza technicznej 
budowy obrazu oraz analiza formy malarskiej) potwierdziły moje 
sugestie. Kopia ma wymiary 0,68 x 0,54 m i została namalowana na 
drewnie iglastym; aby wywołać wrażenie autentyczności wykorzy
stano jako podobrazie kwaterę ołtarza gotyckiego. Tymczasem 
obraz Cranacha malowany byt na drewnie lipowym oraz ma wy
miary 0,71 x 0,57 m, niedopuszczalne również byłoby wówczas - 
zarówno ze względów formalnych, jak i etycznych (surowe rygory 
cechowe!) - użycie jako podobrazia innego malowidła, w tym wy
padku pochodzącego z kwatery ołtarza. Dalej - budowa technicz
na kopii nie ma cech charakterystycznych dla malarstwa szesna- 

stowiecznego. Koloryt jest nieklarowny i zbrudzony, przełamanie 
poszczególnych tonów osiągnięto nie przez stosowanie laserun
ków - jak to czyniono w malarstwie renesansowym - lecz przez 
nakładanie farb zmieszanych na palecie. Warstwie malarskiej brak 
przejrzystości i głębi, które znamionują powszechną w okresie 
twórczości Cranacha technikę temperowo-oleiną.
Na podstawie publikowanych, a także przechowywanych w mu
zeum zdjęć obrazu Cranacha dokonałam analiz porównawczych, 
które wykazały również dość istotne rozbieżności formalne między 
obydwoma obiektami. Przede wszystkim występuje duża różnica w 
wyrazie twarzy Madonny i Dzieciątka. Zauważalne są też odstęps
twa w niektórych partiach krajobrazu, w potraktowaniu formy obu 
frędzli u poduszki, na której ułożone jest Dzieciątko, w rysunku 
gałązek krzewów otaczających Madonnę. Różnic tych zauważyłam 
bardzo wiele. Aby potwierdzić moje wnioski wysunięte po przepro
wadzeniu badań technologicznych i porównawczych, w laborato
rium Muzeum Narodowego w Warszawie zostały wykonane trzy 
rentgenogramy kopii. Rentgenografia wykazała bardzo niepewny 
sposób malowania, a całość kompozycji wypadła nieczytelnie, co 
jest nie spotykane w wypadku rentgenogramów dawnego malars
twa.
Byłam już wówczas pewna, że obraz pochodzący z pałacu arcybis
kupiego we Wrocławiu jest kopią i to późną kopią, bo dwudziesto
wieczną. A gdzie się wobec tego podział oryginał?

■ No właśnie, po latach przypuszczeń, dociekań I poszukiwań 
zagadka wyjaśnia się. Czy przyjmuje Pani opublikowane donie
sienia reporterów „Bunte” za prawdopodobne? Czy mogło tak 
być naprawdę?
Nie ukrywam mojego zaskoczenia ogłoszoną relacją. Po pewnym 
jednak zastanowieniu się, a przede wszystkim sprawdzeniu niektó
rych danych we wrocławskiej Kurii Biskupiej przedstawione przez 
reporterów „Bunte" fakty układają się w logiczną całość. Okazuje 
się, że rzeczywiście w latach 1946-1947 w Muzeum Archidiecezja
lnym we Wrocławiu zatrudniony był ksiądz Zygfryd Zimmer; jego 
związek z parafią św. Bonifacego był formalny - księża pracujący w 
kurii administracyjnie związani byli z tą parafią. Są też dowody, że 
w 1946 r. „Madonna pod jodłami" Cranacha została przekazana 
Zimmerowi z poleceniem przeprowadzenia konserwacji - nie wie
my tylko, czy miał on sam wykonać niezbędne zabiegi konserwa
torskie. czy zlecić je komuś innemu. Jak się okazało, osobliwe to 
byty zabiegi! Zatem i czas, i osoba nie budzą wątpliwości. Wynika z 
tego, że zamiany obrazów - oczywiście po wykonaniu kopii - 
dokonał Zygfryd Zimmer w okresie, kiedy „Madonna" Cranacha 
znajdowała się w Muzeum Archidiecezjalnym, tzn. w latach 1946- 
1947. Do pałacu arcybiskupiego na Ostrowiu Tumskim przekazana 
została w 1948 r. już kopia.

■ T«/r uściślona chronologia wypadków przesuwa nieco dato
wanie kopii. Pierwotnie, tzn. w czasie badań kwestionujących 
autentyczność przyniesionego do konserwacji obrazu, określiła 
Pani wykonanie kopii na pierwszą ćwierć XX w., a w świetle 
ujawnionych taktów okazuje się, te wykonana ona została nieco 
później, w latach 1946-1947.
Istotnie, datowałam kopię na lata wcześniejsze na podstawie uży
tej techniki i stanu zachowania. W błąd wprowadziła mnie bardzo 
silnie rozwinięta siatka pęknięć warstwy malarskiej. Szczególnie 
wyraźnie występowała ona w partiach twarzy Madonny i karnacji 
Dzieciątka. Teraz wiem, że te wyjątkowo silne spękania nie byty 
wynikiem czasu, ale pospiesznego nakładania nie przeschniętych 
warstw farby. I tam, gdzie kopista miał najwięcej kłopotów - właś
nie przy malowaniu twarzy i karnacji - warstw tych było bardzo 
dużo i stąd większe spękania.
■ Kończąc naszą rozmowę na temat sensacyjnych losów „Ma
donny pod jodłami", zastanawiający wydaja się jeszcze jeden 
takt: dlaczego dopiero po 14 latach od chwili fałszerstwa (w tym 
wypadku chyba można utyć takiego określenia) okazało się, że 
zamiast dzieła Cranacha wisi we Wrocławiu kopia?
Na to pozornie kłopotliwe pytanie odpowiedź wydaje się dość pro
sta. Kopia znajdowała się w pałacu arcybiskupim, miejscu niedo
stępnym dla szerszego grona odbiorców. Dla przebywających w 
nim osób ważna była przede wszystkim kultowa treść obrazu (bli
ska przecież oryginałowi) oraz autorstwo Cranacha wymienione w 
umieszczonym na odwrocie akcie przekazania malowidła w 1948 r. 
biskupowi K. Milikowi. Nad stroną artystyczną obrazu i jego auten
tycznością nikt się wówczas nie zastanawiał.
■ Ważne jest, że mimo burzliwych losów „Madonna pod jodła
mi" Łukasza Cranacha nie uległa zagładzie I Istnieje w dorobku 
sztuki światowej.

Opracowała i przeprowadziła 
rozmowę: Lidia Bruszewska
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Czarny Szaniec 
w Pozezdrzu
Druga wojna światowa przyniosła gwałtow
ny rozwój budownictwa militarnego. Przy
gotowując się do agresji przeciwko Polsce, 
Niemcy rozpoczęli m.in. rozbudowę umoc
nień wschodniopruskich. W latach 1924— 
1939 rozbudowano i unowocześniono Gi
życki Rejon Umocniony. Kiedy po pokona
niu Polski rozpoczęto przygotowania do 
agresji przeciwko Związkowi Radzieckie
mu, hitlerowskie kierownictwo Trzeciej 
Rzeszy postanowiło przygotować tzw. kwa
tery główne dla centralnych władz wojsko
wych. Musiaty one spełniać określone wa
runki: znajdować się możliwie blisko włas
nych wojsk i zarazem w terenie zakrytym, 
trudnym do penetracji oraz uznanym za 
całkowicie bezpieczny. Takie warunki speł
niała lesista część Mazur osłonięta jeziora
mi i Giżyckim Rejonem Umocnionym. W 
latach 1940-1941 na Mazurach, w rejonie 
Kętrzyn-Węgorzewo, wzniesiono następu
jące kwatery główne: Naczelnego Dowódz
twa Sił Zbrojnych - w lesie koło Kętrzyna (o 
kryptonimie „Wolfschanze" - znana z prze
bywania tam Hitlera), Dowództwa Armii Lą
dowej, w miejscowości Przystań nad Kana
łem Mazurskim (o kryptonimie „Anna"), 
Kwatermistrzostwa Armii Lądowej, również 

nad Kanałem Mazurskim („Quelle") oraz 
Dowództwa Wojsk Lotniczych, koto Rucia
nego („Robinson”).
Wymienione kwatery główne, otoczone 
systemem zapór, składały się z komplek
sów żelbetowych schronów do pracy, 
schronów mieszkalnych oraz budynków in
frastruktury technicznej niezbędnej do ich 
samodzielnego funkcjonowania. Uzupeł
nienie ich stanowiły tylko w części rozbu
dowane kwatery połowę: dowódcy SS i 
policji w Pozezdrzu, ministra spraw zagra
nicznych w pałacu Sztynort i szefa Kance
larii Rzeszy koło Radziej.
Cechą charakterystyczną kwater głównych 
i polowych była ich lokalizacja tuż przy linii 
kolejowej Kętrzyn-Węgorzewo-Giżycko. 
Jest to zrozumiałe, gdyż kolej ułatwiała ko
munikację oraz służyła do dowozu ogrom
nej ilości materiałów, potrzebnych przy bu
dowie.

Dzieje budowy
Budowa kwater była starannie maskowana 
przez dobrze przemyślany kamuflaż i oto
czona ścisłą tajemnicą. Kwatera w Pozez
drzu, pozostająca całkowicie w cieniu po
bliskiej kwatery Hitlera w Kętrzynie, ma tak

że swoją tajemnicę w skali lokalnej. Badacz 
usiłujący odtworzyć jej dzieje i wygląd na
trafia na znaczne trudności. Literatura daje 
tu jedynie fragmentaryczny obraz, a i stan 
zachowania kwatery nie zachęca do ba
dań.
Można sądzić, że w Pozezdrzu zasadnicze 
roboty budowlane i instalacyjne ukończo
no wiosną 1941 r. Kierownictwo nad praca
mi sprawowała Organizacja Todta, zaś po
szczególne roboty wykonywane były przez 
przedsiębiorstwa budowlane. Duży nacisk 
kładziono na bezpieczeństwo. Miały je za
pewnić schrony o tzw. odporności typu „B" 
- grubość ich żelbetowych ścian i stropów 
wynosiła 2 m.
Teren kwatery zlokalizowanej w gęstym le
sie otoczony był pasem pól minowych, a 
następnie ogrodzony płotem z siatki i drutu

0 5 m

13,70
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gdyż kwatera w Pozezdrzu nie byta nigdy 
bombardowana. Przyczyniło się do tego 
staranne maskowanie przed rozpoznaniem 
lotniczym, naturalne i sztuczne: zachowa
nie gęstego drzewostanu uzupełnionego 
częściami maskującymi ze sztucznymi liś
ćmi o kolorze zmienianym w zależności od 
pory roku. Niesławny koniec kwatery w Po
zezdrzu nastąpił 24 stycznia 1945 r„ równo
cześnie z końcem kwatery Hitlera w Kętrzy
nie. W przededniu spodziewanej ofensywy 
radzieckiej, nocą dowództwo niemieckie 
wycofało się do Berlina. Opuszczoną kwa
terę wojska hitlerowskie wysadziły w po
wietrze.

Co kryje ciemny las?
Kwatera wojenna Himmlera, ukryta w dzi
kim obecnie lesie, składa się z dziewięciu 
obiektów: pięciu schronów o dwumetrowej 
konstrukcji stropów i ścian (odporność 
typu „B”), niedużego podziemnego garażu, 
dwóch Ceglanych wartowni i schronu spe
cjalnego. Wszystkie schrony o odporności 
„B" zostały całkowicie zniszczone

stawić się rosnącej sile alianckich bomb, 
przystąpiono do jego przebudowy. Przed
sięwzięcie to okazało się bardzo skompli
kowane technicznie. Nie było specjalnego 
kłopotu z pogrubieniem stropu, natomiast 
trudności wystąpiły przy przebudowie fun
damentów. Na podstawie wielu obserwacji 
praktycznych stwierdzono, że już 1-tonowa 
bomba pozostawiała lej ok. 10 m głębo
kości. Aby się przed tym zabezpieczyć, 
trzeba było wpuścić fundamenty głęboko w 
ziemię, a na takich głębokościach może 
występować już woda gruntowa. Konstruk
torzy niemieccy posłużyli się więc techniką 
wzmacniania konstrukcji schronów, którą 
wypraktykowali we Francji na ogromnych 
schronach Wału Atlantyckiego. W efekcie 
dokonanej przebudowy powstawały budo
wle o konstrukcji warstwowej.
Szkic przedstawiający plan schronu Himm
lera w Pozezdrzu wykonany na podstawie 
pomiarów oraz przekrój odtworzony hipo
tetycznie pokazuje, jak nieekonomiczna 
była ta budowla. Konstrukcja warstwowa 
miała jednak tę zaletę, że przy tej samej

1. Rozmieszczenie obiektów w Pozezdrzu: 1 - 
schron Himmlera, 2-6 - schrony typu ,,B", 7-9 - 
wartownie ceglane, 10 - płot i pole minowe, 11 - 
łąka

2. Rzut schronu typu „B"

3. Schron specjalny Himmlera: 1 - przekrój, 2 - 
rzut

4. Wejście do schronu Himmlera

5. 6. Ruiny schronów typu „B"

(rys: 1, 3 - A. Drewnowska wg J. Miniewicza,
2 - J. Miniewicz: zdjęcia: W. Ilmuzyński) 

kolczastego oraz pilnie strzeżony. Pracę 
prowadzono tak, by nie naruszać drzewo
stanu, w razie konieczności przesadzano 
nawet w ogromnych donicach całe drze
wa.
Gdy od 1942 r. ataki lotnicze aliantów na 
miasta niemieckie przybrały na sile (i za
częto stosować coraz większe bomby), 
przystąpiono do wzmocnienia schronów. 
W Pozezdrzu przebudowa ograniczała się 
do znacznego wzmocnienia schronu 
Himmlera. Prace te okazały się zbędne, 

przez wycofujących się Niemców; pozosta
ły z nich tylko ruiny. Wobec tego powstaje 
pytanie, jak wyglądały te obiekty w okresie 
funkcjonowania kwatery. Odpowiedź uła
twia fakt zachowania się większości schro
nów w pobliskiej kwaterze „Anna” (około 
25 km na zachód od Pozezdrza). Wiemy, że 
wznoszone wówczas obiekty przeważnie 
były typowe. Ponieważ wymiary zewnętrz
ne zniszczonych schronów w Pozezdrzu i 
zachowanych w „Annie" są identyczne, 
można sądzić, że również i rozplanowanie 
wnętrz było takie samo. Do schronu o od
porności „B” (o wymiarach zewnętrznych 
13,70 x 10,70 m) prowadziły dwa wejścia o 
szerokości 80 cm, przez które wchodziło 
się do śluzy zamykanej podwójnymi pan
cernymi drzwiami. Wnętrze schronu wypeł
niały dwa spore pomieszczenia do pracy, 
zaopatrzone we własny system oświetlenia 
i wentylacji.
Najciekawszym i najlepiej zachowanym o- 
biektem kwatery w Pozezdrzu jest umiesz
czony centralnie, ogromny schron dowód
cy SS i policji - Heinricha Himmlera. Po
czątkowo schron ten zarówno wielkością, 
jak i rozplanowaniem zbliżony był do pozo
stałych obiektów kwatery. Jednak później, 
prawdopodobnie w 1943 r„ aby przeciw- 

grubości ścian i stropów jej wytrzymałość 
była większa niż konstrukcji jednorodnej. 
Wynikało to stąd, ze kolejne warstwy (żel
beton, beton i znów żelbeton) zatrzymywały 
groźne drgania i odpryski powodowane w 
warstwie zewnętrznej przez uderzenia 
bomb. Podobną konstrukcję warstwową 
miały schrony kwatery Hitlera w Kętrzynie, 
których część dodatkowo wyposażono na 
stropach w przeciwlotnicze karabiny ma
szynowe i małokalibrowe działka. Ze 
względów oszczędnościowych nie wyko
nano tego w Pozezdrzu.

Tak przebudowana kwatera Himmlera nie 
przetrwała długo. Niestety, niewiele wiemy 
na temat jej funkcjonowania. Po wojnie na 
teren wysadzonej kwatery pierwsi wkroczy
li saperzy radzieccy. Dokonali ogólnego 
rozpoznania obiektu i rozminowania. Prace 
te utrudniał brak jakiejkolwiek dokumenta- 
cji.

Stopniowo narastało zainteresowanie Po
zezdrzem. Obecnie, pomimo braku infor
macji turystycznej - nie ma nawet tablicy 
informacyjnej - zwiedza kwaterę w Pozez
drzu kilkanaście tysięcy osób rocznie.

Janusz Miniewicz
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Wyroby 
z kości 
słoniowej
Od niepamiętnych czasów kość słoniowa 
była przedmiotem fascynacji rzeźbiarzy i 
odbiorców sztuki. Pierwsi chętnie praco
wali w tym tworzywie, gdyż ma ono zalety 
innych materiałów - drewna, -kamienia, a 
nawet metalu, natomiast nie wykazuje ich 
wad. Rzeźbiąc więc w kości słoniowej o- 
siągnąć można znakomite rezultaty, jedy
nym ograniczeniem jest wielkość dzieła, 
którą wyznaczają rozmiary i kształt tego na
turalnego surowca. Mecenasi i odbiorcy 
cenili kość słoniową za szczególne piękno 
wykonanych z niej małych dzieł sztuki. 
Polskiemu terminowi „kość słoniowa", któ
ry popularnie rozumiany jest jako kieł lub 
cios, a prawidłowo jako siekacz słonia, od
powiada znacznie szersze pojęcie angiel

skie „ivory" i francuskie „ivoire”. Stów tych 
bowiem używa się na określenie nie tylko 
kłów słonia, ale także, najogólniej mówiąc, 
zębów innych ssaków, które to zęby od 
dawna wykorzystywano jako materiał rzeź
biarski. „Ivory”, w liczbie mnogiej „ivories" 
- to także gotowe rzeźby i inne przedmioty 
wykonane z szeroko rozumianej kości sło
niowej.
Znane są różne rodzaje kości słoniowej. 
Najbardziej poszukiwana i ceniona była za
wsze kość słoniowa pochodząca od słonia 
i to przede wszystkim słonia afrykańskiego. 
Cios jego osiąga od 2 do 3 m długości, 20 
cm w przekroju i około 50 kg wagi. Naj
twardsza jest lekko przejrzysta („szklista”), 
o barwie przechodzącej w odcień bladozie- 
lonkawy, kość słoniowa z Afryki Zachod
niej. Na wschodnim wybrzeżu pozyskiwa
no kość bardziej miękką, o kolorze bardziej 
żółtym. Istotne znaczenie dla jej jakości ma 
także oddalenie od równika. Im dalej na 
północ lub południe, tym kość słoniowa u- 
ważana była za gorszą. Mniejsze rozmiary i 
wagę, a także mniejszą wartość mają o ró- 

żowawym odcieniu ciosy słoni azjaty
ckich.
Obok kości słoniowej z któw słoni szerokie 
zastosowanie w twórczości rzeźbiarskiej 
miały przede wszystkim zęby morsa, hipo
potama, narwala i kaszalota. Ssaki te odła
wiane były z różną intensywnością w kolej
nych okresach historycznych, a na pew
nych terenach kły niektórych z nich były 
nawet bardziej poszukiwane od ciosów 
słoni. Ponadto spotkać można jeszcze po
jęcie kości słoniowej kopalnej oraz roślin
nej. W pierwszym wypadku chodzi o ciosy 
mamuta, którego szczątki w niektórych re
jonach Europy, Azji oraz na Alasce wydo
bywane są z ziemi do dnia dzisiejszego. 
Kość mamucia różni się od słoniowej sil
nym zmineralizowaniem oraz odcieniem 
niebieskawym, czasami upodabnia się do 
turkusa. Z kolei kość „roślinna" - to tzw. 
orzechy kamienne, rosnące w Ameryce Po
łudniowej. W handlu pojawiły się na po
czątku XIX w. i używane są do wyrobu 
drobnych przedmiotów codziennego użyt
ku, głównie guzików.
W drugiej połowie XIX w. pojawiły się imita
cje kości słoniowej z wynalezionego w tym 
czasie celuloidu. Od dawna natomiast po
dejmowano próby fałszowania kości sło
niowej przy wykonywaniu pewnych wyro
bów. Stosowano w tym celu różne metody, 
np. mieszanie gipsu z klejem i olejami czy 
trawienie za pomocą kwasu siarkowego 
moczonych w wodzie kartofli (tak!). Obec
nie pojawiają się czasem wyroby wyprodu
kowane z tworzywa otrzymanego przez 
zmieszanie mielonej kości słoniowej z od
powiednimi klejami i innymi substancjami. 
Kość słoniowa łatwo poddaje się różnora
kim technikom obróbki. Przy dużej wprawie 
można ją ciąć, strugać, żłobić, ryć, toczyć, 
polerować, a także barwić i to zarówno 
wgłębnie, jak i powierzchniowo. Podstawo
we metody obróbki tego surowca nie zmie
niały się specjalnie i mimo że z biegiem 
czasu artyści dysponowali doskonalszymi 
narzędziami, znamy wiele dzieł z epok bar
dzo odległych o niezrównanej precyzji wy
konania.
Szczególną cechą kości słoniowej jest jej 
wyjątkowa trwałość. Zachowanie pewnego 
minimum niezbędnych warunków zewnę
trznych pozwala przechowywać wyroby z 
kości niezwykle długo. Dzięki tej zalecie 
przetrwało do naszych czasów wiele oka
zów rzeźby, narzędzi, itp., wykonanych z 
kości słoniowej. Nietrwałość innych po
wszechnie stosowanych materiałów (np. 
drewna) spowodowała, że dla niektórych 
terenów kulturowych oraz okresów histo
rycznych wyroby z kości słoniowej są jedy
nym świadectwem kultury materialnej. .0-

1. Madonna z Dzieciątkiem, Francja. XIV w.. ko
lekcja prywatna
2. Fragment ołtarzyka, warsztat Embriachi. We
necja, XV w., katedra w Sandomierzu
3. Zegar słoneczny, Paulus Reinman, Norymber
ga, 1608 r„ Muzeum Narodowe w Poznaniu
4. Tarki do tabaki, Francja. Dieppe. XVIII w., mu
zeum w Dieppe
5. Kufel, Niemcy. XVIII w., kolekcja prywatna
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czywiście także kość podlega pewnym 
zmianom - następuje jej powolna minerali
zacja, nieraz silne spękanie (upodabniają
ce ją do drewna), zmiana zabarwienia - 
przeważnie na kolor brązowy.
Najstarsze zachowane dzieta z kości po
chodzą z czasów prahistorycznych i wyko
nane zostały przez łowców mamutów. Naj
częściej znajduje się je w Hiszpanii i połud
niowej Francji. Mają one charakter użytko
wy, artystyczny i religijny (magiczny). Z te
renów pozaeuropejskich, najstarsze przy
kłady rzeźby z kości słoniowej pochodzą z 

Egiptu i Bliskiego Wschodu. Niezwykły po
ziom artystyczny osiągnęły wyroby z kości 
słoniowej w Grecji i Rzymie.
Kość słoniowa była często stosowana w 
sztuce karolińskiej i ottońskiej. Wyrabiano 
z niej wówczas skrzynki, relikwiarze, opra
wy ksiąg, plakietki i wiele innych przedmio
tów. Sławny róg (olifant) Rolanda, towarzy
sza Karola Wielkiego, także wykonany był z 
kości słoniowej. Rozwijały się w tym czasie 
nowe ośrodki produkcji, a nawet pewne 
odrębności regionalne niektórych grup wy
robów.

Największy jednak rozkwit osiągnęły wyro
by z kości słoniowej w wiekach następ
nych, przeżywając apogeum w XIV w. Bez
względne pierwszeństwo należy się wów
czas Paryżowi, gdzie masowo wykonywa
no wiele typowych i zunifikowanych przed
miotów: statuetek, madonn, tabernakulów, 
dyptyków i tryptyków, scen Ukrzyżowania, 
pastorałów, różańców, skrzynek, itp. Wyro
by te rozchodziły się po całej Europie i były 
często naśladowane. Potrzebne przy takiej 
produkcji większe ilości kości słoniowej 
sprowadzane były z zachodniego wybrzeża
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Afryki do portów Rouen i Dieppe, gdzie 
następowało suszenie i cięcie któw na ka
wałki, które przewożono następnie do war
sztatów paryskich. Wykonywane w nich 
wyroby były dobrej jakości, bowiem rzeź
biarze w kości słoniowej poddać się mu- 
sieli ścisłym regułom cechowym. Wymaga
no od nich 7 lat praktyki, zabraniano praco
wać przy świecach, co miało zapobiec złej 
jakości wyrobów, nakazywano niszczyć 
sztuki uszkodzone lub niedoskonałe. Po- 
znajemy też pierwsze nazwiska twórców, 
dotychczas anonimowych. Nowością epo
ki gotyckiej było pojawienie się dużej liczby 
przedmiotów o wyłącznie świeckim charak
terze, których zdobienie i poziom artystycz
ny był równy dziełom przeznaczonym do 
użytku religijnego. Są to skrzynki i plakietki 
dekorowane scenkami z romansów, opra
wy luster ręcznych, grzebienie, pionki i fi
gurki do gier, kubki, oprawy noży i sztyle
tów i wiele innych. Jedna z takich pięknych 
skrzynek przechowała się w Katedrze Wa
welskiej, wzmiankowana w inwentarzu w 
1563 r. J. Bołoz-Antoniewicz rozszyfrował 
szczegółowo tematy kolejnych scenek 
przedstawionych na płaskim wieczku i bo
kach skrzynki. Przedstawiają one wydarze
nia zaczerpnięte z kilku popularnych wów-

6. Krucyfiks, Francja lub Niderlandy, początek
XVIII w., klasztor wizytek w Warszawie
7. Figury apostołów, Francja, druga połowa XVIII 
w„ skarbiec katedry na Wawelu
8. Muzykujące dzieci, Bawaria, pierwsza połowa
XIX w., własność prywatna
9. Górnik dźwigający czaszkę, Niemcy, pierwsza 
potowa XIX w„ własność prywatna
10. Ołtarzyk według tradycji wykonany przez T. 
Kościuszkę, Częstochowa, Jasna Góra, klasztor 
paulinów
11. Figury szachowe, Indie, druga połowa XIX w„ 
własność prywatna
12. Tłok pieczętny, Niemcy, druga połowa XIX w., 
własność prywatna
13. Tancerka. Francja, lata dwudzieste. Art Deco, 
•własność prywatna

(zdjęcia: 2 - W. Wolny, 3, 4, 7-13 - L. Okoński)

czas romansów i zabaw, m.in. z romansów 
o Tristanie i Izoldzie, Parsifalu, Lancelocie. 
Trzeba także przypomnieć, że wierzące w 
rzeczy cudowne średniowiecze przypisy
wało kości słoniowej nie tylko działanie es
tetyczne, ale także siłę magiczną i znacze
nie symboliczne. Uważano ją bowiem za 
róg legendarnego jednorożca, który jako 
zwierzę bardzo dzikie i płochliwe daje się 
ujarzmić tylko przez dziewice. Takie prze
konanie dało kości słoniowej wysokie 
miejsce w symbolice średniowiecznej, w 
której oznaczała niewinność i czystość. 
Wierzono również, że siła rogu jednorożca 
mogła unieszkodliwić trucizny.

Wraz z nadejściem epoki Odrodzenia 
skończyły się wielkie dni kości słoniowej. 
Zapowiedź nowych prądów ujawniła się już 
w sztuce warsztatu Baltasare Embriachi, 
czynnego w końcu XIV i w XV w. w Wenecji. 
Z ośrodka tego pochodzi wiele przedmio
tów sakralnych (ołtarzyki kilku typów) oraz 

świeckich (skrzynki, oprawy luster), których 
sporo zachowało się w licznych muzeach. 
Rodzina Embriachi wytworzyła własny styl 
produkowanych przez siebie „znormalizo
wanych" wyrobów, wykonywanych nie tyl
ko z kości słonia, ale i innych zwierząt oraz 
różnych gatunków drewna. Doskonałym 
przykładem tej twórczości jest skrzynka 
znajdująca się w kolekcji Czartoryskich w 
Muzeum Narodowym w Krakowie.
Wiek XVI - to pewien zastój w artystycznej 
twórczości, zaś nowy okres świetności i 
popularności dla kości słoniowej przyszedł 
z początkiem wieku XVII. Główne ośrodki 
inspiracji i produkcji pojawiły się w krajach 
niemieckich i Niderlandach. Małe dzieła 
celują w mistrzowskim wykonaniu, są zara
zem reprezentacyjne i intymne, nadają się 
do dekoracji lub gromadzenia w skarbcach 
dowodzących bogactwa. Do naszych cza
sów zachowały się całe kolekcje książęce i 
królewskie w Monachium, Dreźnie, Wied
niu, Kopenhadze, Brunszwiku, Schwerinie i 

innych byłych stolicach licznych księstw 
niemieckich. Nowym klientem na wyroby z 
kości słoniowej stało się także wzbogaco
ne mieszczaństwo dobrze prosperujących 
miast. Rzeźbiarze skupieni byli w cechach 
lub pracowali na własną rękę, często zmie
niając miejsce pobytu. Niektórzy z nich o- 
trzymywali tytuł artystów dworskich. Twór
czość w kości słoniowej podjęli m.in. naj
wybitniejsi rzeźbiarze epoki: Georg Petel i 
Baltazar Permoser. Powstały znakomite 
przedstawienia świętych, krucyfiksy, różno
rakie płaskorzeźby, kufle oprawione w sre
bro, puchary, dzbany, półmiski, kieszonko
we zegarki słoneczne itp. Do niezwykłych 
rezultatów doprowadziło zastosowanie no
wej techniki pracy polegającej na toczeniu 
kości słoniowej na tokarce..Znane są liczne 
przykłady mistrzowskiego opanowania tej 
metody np. przez rodzinę Zicków zJMorym- 
bergi, które zadziwiają wirtuozerią, pomy
słowością i niebywałą precyzją wykonania. 
Panującej modzie ulegli niektórzy władcy.
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Artystycznym tokarstwem w kości słonio
wej zajmowali się m.in. cesarze: Maksymi
lian I i Karol V, liczni książęta bawarscy i 
saksońscy.
W pierwszej połowie XVIII w. pojawił się 
nowy sposób wyrażania ekspresji w rzeź
bieniu w kości słoniowej. Wynalazł go Si
mon Troger, łącząc kość z drewnem, o 
ciemnym, kontrastującym z nią kolorycie. 
Troger działał w Południowych Niemczech i 
pozostawił po sobie wiele figurek przed

stawiających postacie wiejskie oraz zbioro
we sceny religijne. W drugiej połowie tego 
stulecia pojawiła się porcelana, która stop
niowo wypierała wyroby z kości. Aby otrzy
mać zamówienia, artyści musieli zaintere
sować odbiorców oryginalnością swoich 
dzieł. Powstał nowy rodzaj rzeźby w kości 
słoniowej - mikrotechnika, której finezja 
wykonania oraz dążenie do precyzji i dos
konałości w przedstawieniu mikroskopij
nych scenek wzięła już górę nad artystycz
ną stroną oferowanych prac. Z biegiem 
czasu wyroby z kości słoniowej nie wytrzy
mały konkurencji z porcelaną. Jeszcze w 
XIX w. działały ośrodki twórczości w tym 
materiale, ale są to już echa dawnej świet
ności. Dieppe we Francji czy Erbach w 
Niemczech nastawione były na masowy 
wyrób drobnych przedmiotów dekoracyj
nych i użytkowych - broszek, korali, wisior
ków, świeczników. Stosowało się już w za
sadzie metody produkcji przemysłowej. 
Natomiast w tym samym czasie spore zain
teresowanie i znaczenie utrzymała kość 
słoniowa na terenie Rosji. Kopalnej kości 
słoniowej w postaci kłów mamutów dostar
czała Syberia, a z połowów morsów na 
brzegach Oceanu Lodowatego pochodziły 
przywożone do Moskwy i Petersburga 
duże ilości tak zwanego tam „rybiego 
zęba”. Z surowców tych artyści rosyjscy 
wykonywali popularne przedmioty.
Koniec XIX w. przyniósł jednak ostateczny 
zmierzch zastosowania kości słoniowej na 
całym terytorium Europy. Nie zmieniły tego 
podejmowane w Belgii próby ożywienia 
zainteresowania artystów cennym niegdyś 
surowcem, przywożonym właśnie z Konga. 
Znajdzie on dopiero na krótko nowe zasto
sowanie w twórczości Art Deco, na przeło
mie lat dwudziestych i trzydziestych nasze
go stulecia. Figurki wykonane w tym stylu 
przypominają technikę chryzelefantyny, bo
wiem łączono z kością słoniową złocony 
brąz i onyks lub kolorowe marmury.
Od pewnego czasu ponownie wzrasta 
zainteresowanie kością słoniową jako two
rzywem artystycznym. W latach pięćdzie
siątych odbywały się w Nowym Jorku mię
dzynarodowe wystawy rzeźby z kości sło
niowej, oczywiście rzeźby współczesnej, 
połączone z konkursem i nagrodami. Ist
nieją również, choć nielicznie, warsztaty 
wykonujące.rzeźby z kości, np. warsztat ro
dziny Borelli w Genui, Toko Yamashity w 
Tokio czy Reine Sherman w Douala w Ka
merunie. Także w Polsce można zaobser
wować coraz więcej przedmiotów z kości 
słoniowej na rynku sztuki, przede wszyst
kim używa się tego materiału w połączeniu 
ze srebrem przy wyrobie biżuterii artystycz
nej. Natomiast nasze zasoby muzealne wy
robów z kości słoniowej są raczej skrom
ne. Jedyną pokaźniejszą kolekcją repre
zentującą wyroby na dobrym poziomie dy
sponują zbiory Czartoryskich - Oddział 
Muzeum Narodowego w Krakowie.

Wojciech Kowalski 
Artykuł ten dedykuję Zdzisławowi Sas-Billń- 
skiemu, antykwarluszowi w Edynburgu, które
go wiedza i wieloletnie doświadczenie otwo
rzyły przede mną „mały świat kości słonio
wej”.
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Polskie herby 
na zabytkach

JASTRZĘBIEC BRZOZOWSKI NIEMYSKI BI ATT NA ŚLEPOWRON SUCHODOLSKI KRASIŃSKI

(rys. A. Drewnowska)

Dziś prezentujemy dwa bardzo popularne polskie 
herby - Jastrzębiec i Ślepowron, każdy z dwoma 
odmianami wybranymi przykładowo spośród 
wielu innych, oraz herb Białynia - jeden z wielu 
wywodzących się od Jastrzębca. Chcielibyśmy 
uzmysłowić Czytelnikom, jak mylące mogą być 
podobieństwa dwu różnych herbów, a równo
cześnie jak odległe od siebie dwie odmiany tego 
samego herbu.

JASTRZĘBIEC. Boleszczyc - podkowa barkiem 
w dół. w niej krzyz kawalerski W klejnocie ja
strząb z dzwonkiem na lewej nodze, w prawym 
szponie dzierży godło. Znany juz w XIV w, legen
da wiąze go z nadaniem Bolesława Chrobrego. 
Herbowni: Abrahamowie?. Adamowski. Albmo- 
wski, Baliński. Baranowski. Baboszewie?. Barto
szewski, Będzistawski. Bekierski, Bełdowski, 
Bętkowski, Bełzecki. Beski. Biejkowski, Biela
wski. Bielewski, Bierczyński, Bniński, Bobrowski, 
Bogusławski. Bolesta, Bolesz, Borowski, Boruta. 
Brodecki. Bromirski, Brudkowski. Brodnicki, 
Bruhl, Brzechfa. Brzeski, Brzezicki. Brzozowski, 
Brzuchański, Będkowski, Bukowski, Bylecki. By- 
szewski, Charbicki, Chełstowski, Chmielecki. 
Chmielowski. Chochoł, Chorczewski, Choszcze- 
wski, Chudkowski, Chwalibowski. Chwedkowicz, 
Chylewski, Chyliński, Ciekliński, Ciesielski, Cie- 
szewski, Ciołkowski, Gadzinowski, Czajka Cze- 
powski, Czernicki, Czejski, Czeszowski, Dąbro
wski, Dębowski, Dobrski, Domaradzki, Domasze- 
wski, Dorański. Drągowski, Brochowski, Drozdo
wie?, Drozdowski. Dziębakowski, Dzięgielowski. 
Dzierzgowski, Dziewanowski, Ezolowicz, Falęcki, 
Gaszyński, Gembart, Gerałtowski, Gibowski, 
Gliński, Gliszczyński, Głoskowski, Godziszewski, 
Gdański, Goławski, Gotocki, Gomołka, Górecki, 
Gosiewski, Gosławski, Gostyński, Goszycki, 
Grabkowski, Grabowski, Grazimowski, Grębecki, 
Gródecki, Grzębski, Grzywieński, Hermanowski, 
Hoholewski, Iwański, Janikowski, Jankowski, Ja
nowski, Jasiński, Jastrzembecki, Jastrzembski, 
Jędrzejowski, Jeżewski, Jodłownicki, Jurkowski, 
Kaczyński, Kamiński, Karski, Karsznicki, Karwicki, 
Kępski, Kierski, Kierznowski, Klembowski, Ku
szewski, Konarski, Konopnicki, Kopem! (sic!), 
Kościelski, Koścień, Kosnowicz, Kosiłowski, Ko- 
smaczewski, Kostka. Koziebrodzki, Kozłowski, 
Krasowski, Kraszewski, Krzesimowski, Krzywań- 
ski, Kucharski, Kuczkowski, Kudbryn, Kukowski,

Kul, Kulesza. Kuropatwa, Kuźmicki, Lawdański, 
Leszczyński, Lulomirski, Lazieński, Lazicki, Lęt- 
kowski. Lukomski, Łysakowski, Maciejowski, Mą- 
czyński, Makomeski, Malewski, Małoklecki, Malu
śki. Mańkowski, Marszewski, Maszkowski, Mat- 
czyński, Mayer, Międzyleski, Mierzyński, Mietel- 
ski. Milanowski, Milewski, Mirski, Mniewski, Moj- 
kowski, Mojski, Morski, Myśliszewski, Myszko
wski, Nagora, Necz. Niedroski, Niegoszewski, 
Niemira, Niemsta, Niemygłowski, Niemyski, Nie- 
śmierski, Niewęgłowski, Nowiewski. Nowowiej
ski, Nowowiejski, Obłów, Ocieski, Olizarowski, 
Olszański, Orłowski, Osiecki. Paczowski, Pakosz, 
Papieski, Paprocki, Pawłowski, Pęcławski, Peł
czyński, Pełka, Peszkowski, Piłchowski, Pniewski, 
Polikowski, Połubiński, Popławski, Porczyński. 
Poręba, Powczowski, Preisz, Przedpełski, Prze- 
dzyński, Przeradzki, Psarski, Racibor, Rachański. 
Raczyński, Rębiecki, Rembiewski, Rodecki, Ro
gowski, Rozembarski, Rożnowski, Rucki, Rudni
cki. Rychłowski, Sądzyński, Sarnowski. Sasin, 
Sęk, Sięmiętkowski, Skopowski, Skorycki, Skrze- 
tuski, Skrzyszowski, Sładkowski, Stawecki, Słu- 
gocki, Smolski, Sokolnicki, Srokowski, Starcze
wski. Stawiski. Strzelecki, Strzembosz, Strze- 
szkowski, Stużeński, Suchorski, Sulaczewski, 
Szaszewicz, Szeczemski, Szczyt, Szomański,- 
Szuleński, Szumski, Święcicki. Taczanowski, 
Tański, Tłokiński, Tłubicki, Trzebiński, Trzepień- 
ski, Turlaj, Tynicki, Uchacz, Ulatowski, Wąkcze- 
wski, Wawrowski, Wazeński, Wężyk, Wierzbicki, 
Wierzbowski, Wiewiecki, Wiktorowski, Witosła- 
wski, Witowski, Wnuczek, Wodziński, Wólecki, 
Wróblewski, Wydżga, Wyrozębski, Zaborski. Za
krzewski, Zalesicki, Żarski, Zawadzki, Zawidzki, 
Zawilski, Zawistowski, Zberowski, Zborowski, 
Zdań, Zdanowski, Zdzieszek, Żegocki, Zerno- 
wski, Zielonka, Żukowski, Żytkiewicz.

BRZOZOWSCY pieczętują się odmianą Ja
strzębca, gdzie kruk z pierścieniem w dziobie sie
dzi na krzyżu w podkowie, przez co mylą go nie
którzy z Ślepówronem. W klejnocie zbrojna ręka z 
mieczem. Bywa też, że zamiast kruka jastrzębia z 
pierścieniem w dziobie w godle sadzają i takie
goż w klejnocie noszą.

NIEMYSCY pieczętują się odmianą Jastrzębca, 
gdzie w godle nad krzyżem w podkowie stoi 
strzała z rozdartym tylcem, co łatwo z herbem 
Białynia pomylić. W klejnocie jastrząb podkowę z 

krzyżem w szponie trzyma. Bywa też, ze krzyż w 
godle pomijają, inni w klejnocie pięć strusich piór 
noszą, co znowu do Białym ten herb upodab
nia.
BIAŁYNIA - krzyż w podkowie, jak godło Ja
strzębca, z dodaną strzałą. W klejnocie strusie 
pióra. Znany już w XVI w. Herbowni: Mirski, Rze
pecki, Wilczek, Zabłocki.
ŚLEPOWRON, Bujny - podkowa barkiem do 

góry, na niej krzyz kawalerski, na krzyżu zaś kruk 
siedzi z pierścieniem w dziobie. W klejnocie takiż 
kruk. Znany w XIV w., legenda łączy nadanie z 
Konradem Mazowieckim. Herbowni: Bagieński, 
Bronicki, Brotkowski, Bruszewski, Bujno, Ciecier
ski, Drożeński, Frąckiewicz, Gąsiorowski, Gaw- 
kowski, Glinka, Gliński, Goczanowski, Golimunt, 
Gorski, Gosiewski, Grochowarski, Gródecki, Gu
towski, Harbowski, Idzikowski, Jaruzelski, Ja
strzębski, Josiewski, Jurzyc, Jaśkiewicz, Kamień
ski. Kornecki. Kosakowski. Kownocki, Krasiński, 
Krasowski, Krokowski, Krukowski, Kuczyński, 
Kudelski, Kulesza, Kurp, Lisowski. Lutosławski. 
Laniecki, Laściszewski, Lowkiański, Lupiński, 
Malinowski, Materna, Mikucki, Milewski, Mako
wski, Miroszewski, Młodziejowski, Mnichowski, 
Mościcki, Nasierowski, Nowosielski, Olszewski, 
Ostrowski, Pienicki, Piotrowski, Pisarzewski, 
Pniewski, Pomianowski, Popławski. Przestrzelski, 
Puchalski, Puławski, Raczyński, Ramański, Rem
bowski, Roman. Romański, Romocki, Różyniec. 
Rzączyński, Sarnicki, Sawicki, Sczucki, Siromski, 
Sobolewski. Sokołowski, Spadowski, Starzyński, 
Suchodolski. Symborski, Syromski, Szeplewski, 
Szymanowski, Szymborski. Ślepowroński, Świ

derski, Topczewski. Truskolaski, Trzciński, Wa- 
wrzecki, Wąż, Wierzbicki, Wilkowski, Wróblewski, 
Wyrzykowski, Zawadzki, Zembocki, Żmijowski, 
Żuk.
SUCHODOLSCY pieczętują się odmianą Ślepo- 

wrona, gdzie w godle brak krzyża, a kruk siedzi 
na barku podkowy, zaś w klejnocie noszą strusie 
pióra.
KRASIŃSCY, ordynaci opinogórscy, pieczętują 
się odmianą Ślepowrona, gdzie tarcza podzielo

na jest na cztery pola: w pierwszym miecz piono
wo, w drugim dwa skrzydła, a pod nimi miecz 
leży, w trzecim biały kruk na hełmie siedzi, w 
czwartym zaś godło Ślepowrona. Herbu tego u- 

żywa gałąź rodziny wywodząca się od generała 
Wincentego Krasińskiego (ojca poety - Zygmun
ta), który w roku 1811 otrzymał tytuł hrabiowski 
cesarstwa francuskiego z taką właśnie odmianą 
herbu, którą tu prezentujemy jako przykład wtrętu 
heraldyki obcej w naszą rodzimą. Dwa górne pola 
herbu związane są z systemem heraldycznym ce
sarstwa francuskiego - np. miecz w polu pier
wszym oznacza „hrabiego wojskowego” (le com- 
te militaire). A tak na marginesie opisanego zjawi
ska budzi się refleksja, ze przecież w chwili, kiedy 
Napoleon zaczął nadawać nowe herby i tytuły, nie 
ostygły jeszcze popioły stosu, na którym rewolu
cja francuska demonstracyjnie spaliła wszystkie 
herby i tytuły nadane przez świeżo obaloną mo
narchię.

Michał Gradowski
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Tylko dla kolekcjonerów amatorów

Drewno (2)
Kontynuujemy cykl porad, które pomogą 
kolekcjonerom ochronić przed zniszcze
niem drewniane wyroby zaatakowane 
przez owady i grzyby.

Walka z owadami
Wiemy już jak należy postępować, gdy wy
nik oględzin naszego drewnianego przed
miotu wypadt pozytywnie, tzn. nie stwier
dziliśmy ani jednego otworu wylotowego 
owadów. Co jednak począć, gdy odkryje
my otwór, a zwłaszcza gdy otworów takich 
jest wiele?
Przede wszystkim trzeba zachować zimną 
krew i zdrowy rozsądek. Pierwszą czynnoś
cią musi być możliwie jak najszybsze od
izolowanie zarażonego owadami ekspo
natu od pozostałych. Trzeba więc zorgani
zować taki wyizolowany i dobrze strzeżony 
„szpital zakaźny". Do tego szpitala, na 
przykład zamykanej skrzyni metalowej lub 
dużego pudła wyłożonego szczelnie folią, 
przenosimy „chorego” oraz od razu przy
stępujemy do sprawdzenia stanu zdrowia 
jego najbliższych sąsiadów. Chodzi o to, 
aby ,ak najszybciej oddzielić eksponaty 
zdrowe od zarażonych. Gdy juz tego doko
namy, podejmujemy walkę z owadami pa
sożytującymi w naszych przedmiotach.
Istnieją dwa sposoby dezynsekcji ekspo

natów drewnianych: metoda termiczna i 
metoda chemiczna. Termiczna metoda 
zwalczania szkodliwych owadów jest nad
zwyczaj prosta i jednocześnie bardzo sku
teczna. Polega ona na ogrzewaniu ekspo
natu przez jedną godzinę do temperatury 
60-65°C. Jak wykazały wieloletnie do
świadczenia, temperatura taka nie wpływa 
na zmiany mchaniczne i fizyczne drewna, 
nie uszkadza polichromii, politury, farb czy 
lakierów, a za to zabija owady we wszyst
kich stadiach ich rozwoju. Ogrzewanie 
przez godzinę do temperatury 60-65°C 
zaatakowanego przez owady eksponatu, 
np. wrzeciona do przędzenia lnu, zabija 
znajdujące się w chodnikach jaja, larwy, 
poczwarki, jak też i owady doskonałe. Pa
miętajmy jednak, aby podczas ogrzewa
nia nie przekroczyć podanej temperatury, 
ponieważ już przy 80°C zaczynają w drew
nie, a zwłaszcza w drewnie iglastym, za
chodzić niekorzystne dla jego wytrzyma
łości procesy. Między innymi następuje 
rozpuszczenie się żywic zgromadzonych w 
kanałkach żywicznych. Jak tatwo się domy
ślić, ograniczeniem tej prostej metody ter
micznej jest przede wszystkim kształt i 
wielkość eksponatów. Przeciętny amator 
kolekcjoner dysponuje zazwczaj tylko pie
karnikiem, rzadziej suszarką laboratoryjną 

Dlatego też tym sposobem uda nam się 
ratować tylko te eksponaty drewniane, któ
re się zmieszczą w piekarniku bądź suszar
ce. Po zakończeniu ogrzewania nie wolno 
beztrosko odstawić naszego „pacjenta” na 
półkę. Zaraz po tym zabiegu musimy jak 
najdokładniej wypełnić odpowiednim pre
paratem wydrążone w drewnie chodniki i 
pozamykać otwory wylotowe. Jak i czym 
należy tego dokonać, dowiemy się dopiero 
po opisaniu chemicznych metod zwalcza
nia owadów.
Teraz natomiast chcemy przestrzec 
wszystkich amatorów kolekcjonerów przed 
popełnianiem często spotykanego błędu. 
Otóż jeszcze 20-30 lat temu pokutował 
bardzo szkodliwy pogląd na metody walki 
z owadami w drewnie. Zalecano mianowi
cie napuszczanie w otwory wywaru z 
czosnku i cebuli, po czym zaklejanie otwo
rów wylotowych mieszaniną wosku z pu
meksem. Badania wykazały, że oba te za
biegi są zupełnie nieskuteczne. Wybitny 
konserwator, Tadeusz Seweryn, tak o tym 
sposobie dowcipnie pisze: „jedyny skutek 
jest taki, iż pumeks może zgrzytać owadom 
w zębach, a wywar z cebuli i czosnku 
szczypać je w język". Pomijając całkowitą 
nieskuteczność tego rodzaju postępowa
nia, trzeba jeszcze dodać, że jest ono na
wet szkodliwe, bowiem zalepione otwory 
wylotowe uniemożliwiają późniejsze zasto
sowanie nowoczesnych skutecznych już 
metod zwalczania owadów - metod che
micznych.
Wśród metod chemicznych na pierwszym 
miejscu należy wymienić metodę gazową. 
Konserwowany eksponat drewniany zamy
kamy na parę godzin w szczelnym pojem
niku. który napełniamy gazem toksycznym 
dla owadów. Do tego celu obecnie używa
my tlenku etylenu (dawniej stosowano 
chloroform, dwusiarczek węgla, formalde
hyd, dwuchlorobenzen, a nawet cyjanowo
dór).
Ponieważ zabieg dezynsekcji przy użyciu 
tlenku etylenu prowadzi się w temperaturze 
pokojowej, stosowany jest on do tych ek
sponatów, które są bardzo wrażliwe na 
podwyższoną temperaturę. W normalnych 
pokojowych warunkach temperatury i ciś
nienia tlenek etylenu jest gazem. Odznacza 
się bardzo silnymi właściwościami grzybo- 
i bakteriobójczymi oraz owadobójczymi, 
które wynikają z łatwości, a nawet gwałtow
ności, z jaką tlenek etylenu łączy się z biał
kiem organizmów, a więc również z biał
kiem bakterii, grzybów czy owadów. Ponie
waż tlenek etylenu jest bardzo łatwo palny, 
do dezynsekcji drewna stosuje się jego 
mieszaninę z dwutlenkiem węgla CO2 lub 
fluorowanymi węglowodorami. Przeciętnie 
stosowana mieszanina zawiera 10% tlenku 
etylenu i 90% dwutlenku węgla lub 15% 
tlenku etylenu i 85% fluorowanych węglo
wodorów. Mieszaninami takimi napełniane 
są już dzisiaj półkilogramowe puszki aero-

1 Drewno zniszczone przez grzyb domowy 
właściwy 
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zolowe. Utatwia to sposób użytkowania 
tych gazów.
W amatorskich warunkach, gdy nie mamy 
dobrej, szczelnej komory, przeznaczone do 
dezynsekcji eksponaty, np. łyżniki, ramki 
obrazów, kijanki, wkładamy do szczelnego 
worka polietylenowego np. po nawozach 
sztucznych, z opakowania aerozolowego 
napełniamy worek mieszaniną tlenku etyle
nu, po czym worek szczelnie zamykamy. 
Po 3-4 godzinach proces dezynsekcji jest 
już zakończony.
Drugą odmianą chemicznej walki z owada
mi jest stosowanie odpowiednich roztwo
rów substancji owadobójczych. Substan
cja taka, aby była w pełni skuteczna, musi 
spełniać dwa warunki: użyty rozpuszczal
nik winien być lotny i stanowić truciznę od
dechową dla owadów, a pozostałość po 
wyparowaniu rozpuszczalnika powinna 
stanowić trwałą owadobójczą truciznę, któ
ra wniknie w drewno. Warunki te spełnia 
5-procentowy roztwór pięciochlorku fe
nolu w trójchloroetylenie. Trójchloroetylen 
jest cieczą bardzo lotną i zarówno w stanie 
ciekłym, jak też w postaci par, działa owa
dobójcze. Z kolei pięciochlorofenol jest 
niepalny, prawie nielotny i bezwonny, a 
przy tym silnie owadobójczy.
Podobnymi zaletami odznacza się opisany 
już w poprzednim odcinku preparat pol
skiej produkcji Antox W oraz Antox. Prepa
rat Antox ma postać rzadkiego żółtawego 
płynu o silnym, lecz szybko przemijającym 
zapachu. Z punktu widzenia chemicznego 
jest to mieszanina roztworów pięciochloro- 
fenolu, metaksychloru i mydła cynkowego 
w rozpuszczalnikach organicznych. Antox 
nie zmienia barwy drewna, nie niszczy poli
tury, polichromii, nie wywołuje korozji me
tali. Zarówno pary rozpuszczalników, jak 
też i pozostające na drewnie substancje 
wykazują silne działanie owadobójcze. 
Wiedząc już, jakimi preparatami możemy 
zwalczać owady w drewnie, przejdźmy do 
strony praktycznej. Jak tego dokonać? 
Sposobów jest wiele i zależą one od wiel
kości eksponatów oraz stopnia zaatakowa
nia ich przez owady. Jeżeli eksponat jest 
duży, np. zydel czy skrzynia, to musimy 
zaopatrzyć się w strzykawkę i igłę. Za jej 
pomocą, obracając przedmiot na różne 
strony, wprowadzamy preparat owadobój
czy w każdy otwór wylotowy. Następnie ku- 
rowany eksponat jak najszczelniej owijamy 
folią. Chodzi bowiem o to, aby do minimum 
zmniejszyć parowanie rozpuszczalników 
na zewnątrz. Mniejsze eksponaty umiesz
cza się w torbach lub workach foliowych i 
szczelnie zamyka, większe należy szczel
nie owinąć pasami folii. Tak zabezpieczone 
przedmioty najlepiej jest pozostawić w 
spokoju 7-10 dni.
Pamiętajmy - od naszej staranności i 
cierpliwości zależą dalsze losy drewniane
go przedmiotu. Wystarczy, aby w jakimś 
zakamarku chodnika, gdzie nie dotrze pre
parat, pozostała jedna larwa, a dzieło znisz
czenia rozpocznie się od początku.
Jeżeli silnie zaatakowany przez owady ek
sponat jest maty, np. łyżka, jakiś uchwyt 
drewniany czy maselniczka, wówczas za

miast zastrzyków lepiej jest zastosować 
kąpiel. Do możliwie szczelnie zamykanego 
naczynia, szczelnej torby z polietylenu czy 
innego pojemnika wlewamy odpowiedni 
preparat i zanurzamy w nim nasz przed
miot. Taka kąpiel musi trwać co najmniej 3 
godziny. Jednocześnie, aby zapewnić 
wniknięcie preparatu poprzez otwory wylo
towe we wszystkie chodniki, wskazana jest 
co 40 minut zmiana położenia eksponatu. 
Po 3 godzinach kąpiel jest zakończona. 
Płyn można usunąć. Jednak dla pełnej sku
teczności kuracji eksponat, tak jak i po za
strzykach, powinien być owinięty szczelnie 
folią jeszcze przez 7-10 dni.

2. Grzybnia i sznury grzyba domowego właści
wego
3. Grzybnia i owocniki grzyba domowego właści
wego

(zdjęcia: W. P. Jabłoński)

Reperacja szkód
Gdy już zakończyliśmy - miejmy nadzieję 
skutecznie - walkę z owadami, przystępu
jemy do reperacji wyrządzonych przez nie 
szkód. Labirynty położonych na różnej głę
bokości chodników oraz liczne otwory wy

34



Z WARSZTATU KONSERWATORA

lotowe osłabiły wytrzymałość mechaniczną 
naszego eksponatu i wpłynęły niekorzyst
nie na jego wygląd zewnętrzny. Często sil
nie zaatakowane przez owady takie ele
menty, jak noga od stołka czy maglownica, 
mogą się łatwo złamać. Aby więc chociaż 
częściowo przywrócić im wytrzymałość 
mechaniczną, trzeba je wzmocnić. Dokonu
je się tego przez:
- wtapianie mieszanin woskowozywicz- 
nych,
- impregnację roztworami żywic,
- impregnację ciekłymi utwardzalnymi ży
wicami.
Do wtapiania stosowane są najczęściej 
mieszaniny wosku pszczelego z kalafonią. 
Stopioną mieszaniną pokrywa się ekspo
nat i ogrzewa np. promieniami, co powodu
je wnikanie mieszaniny w drewno.
O wiele skuteczniejsze jest jednak wpro
wadzenie w chodniki roztworów żywic. Po 
wyparowaniu bądź wsiąknięciu w drewno 
rozpuszczalnika w chodnikach pozostaje 
żywica. Do tego celu stosowane być mogą 
roztwory żywic naturalnych lub syntetycz
nych, takich jak: kalafonia, azotan celulozy, 
octan celulozy, polimetakrylan metalu lub 
butylu, polioctan winylu, chlorowany poli
chlorek winylu, polistyren. Rozpuszczalniki 
do tych żywic muszą być tak dobrane, aby 
nie szkodziły drewnu, a równocześnie da
wały roztwory możliwie stężone, lecz o ma
łej lepkości, bo tylko takie mogą dobrze 
wniknąć w drewno.
Praktyka jednak wykazała, że skuteczne 
wzmocnienie drewna poprzez impregnację 
roztworami żywic można osiągnąć tylko 
przy zastosowaniu techniki próżniowej, 
która - niestety - jest nieosiągalna dla a- 
matora.
W naszych amatorskich warunkach najle
piej nadaje się metoda polegająca na wy
pełnianiu chodników ciekłą żywicą, która 
następnie ulegnie tam utwardzeniu. Do 
tego celu proponujemy użycie produkowa
nej w kraju i dostępnej w sprzedaży żywicy 
epoksydowej o nazwie Epidian 5. Jest to 
żółtawa ciecz, która po zmieszaniu z utwar
dzaczem Z-1 „Tęcza" zamienia się w ciało 
stałe. Utwardzona żywica Epidian 5 odzna
cza się świetną przyczepnością do drewna, 
bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, 
odpornością na działanie czynników atmo
sferycznych, wody, chemikaliów, rozpu
szczalników oraz zmian temperatury w gra
nicach -20 +120°C.
Żywicę Epidian 5 wprowadza się poprzez 
otwory wylotowe do drewna strzykawką i 
igłą tak, jak poprzednio czyniliśmy to z pre
paratem Antox. Aby zmniejszyć lepkość 
żywicy epoksydowej, a tym samym ułatwić 
wypełnienie wszystkich zakamarków chod
ników, oraz aby zwolnić proces jej utwar
dzania, rozcieńcza się ją toluenem. W za
leżności od wielkości, kształtu i stopnia 
zniszczenia eksponatu stosuje się rozcień
czenie od 50 do 65%. A oto polecane pro
porcje:
100 cm3 żywicy + 100 cm3 toluenu daje roz
twór 50%.
100 cm3 żywicy + 81 cm3 toluenu daje roz
twór 55%,

100 cm3 żywicy + 67 cm3 toluenu daje 
roztwór 60%,
100 cm3 żywicy + 54 cm3 toluenu daje roz
twór 65%.
Po sporządzeniu jednego z podanych to
luenowych roztworów żywicy Epidian 5 do- 
daje się 10-15% utwardzacza Z-1 „Tęcza", 
a więc na 100 cm3 użytej do wykonania roz
tworu żywicy bierzemy 10-15 cm3 utwar
dzacza Z-1. Po bardzo dokładnym wymie
szaniu całości przystępujemy natychmiast 
do wykonywania zastrzyków. Pamiętajmy 
przy tym, że żywica zmieszana z utwardza
czem po około 30 minutach nieodwracalnie 
gęstnieje, a następnie przechodzi w ciało 
stałe. Dlatego należy jednorazowo przygo
tować taką ilość mieszaniny, jaką zużyjemy 
w ciągu 30 minut. Po tym czasie preparat 
jest do wyrzucenia. Po wykonaniu wszyst
kich zastrzyków, wzmacniany eksponat o- 
wijamy folią polietylenową i pozostawiamy 
tak przez 12 godzin. Drewno, nawet bardzo 
zniszczone przez owady, po takiej kuracji 
uzyska znacznie lepszą wytrzymałość me
chaniczną.

Grzyb domowy
Równie groźnym, jak czas i owady, wro
giem drewna są organizmy niższe, zwane 
grzybami domowymi.
Najważniejszymi gatunkami grzybów do
mowych są:
- stroczek łzawy (Merulius lacrymans S. 
Mer. Domesticus),
- właściwy grzyb domowy,
- gnilica mózgowata (Coniophorta cere- 
bella), tzw. grzyb piwniczny,
- porzyca inspektowa (Poria Vaporaria). 
tzw. biały grzyb domowy,
- krowiak łykowaty (Paxillus acheruntius), 
tzw. grzyb kopalniany,
- siatkowiec płotowy (Lenzites sepiaria).
- twardziak łuskowaty (Lentinus lepi- 
deus),
- gnatwek dębowy (Daodalea quercina),
- hubczak różnobarwny (Polistictus versi
color),
- powłocznik gładki (Peniophora gigan- 
tea).
Pierwsze cztery gatunki atakują przede 
wszystkim drewno w budynkach, wywołu
jąc szybki jego rozkład. Pozostałe gatunki 
wyrządzają stosunkowo mniejsze straty. Tu 
przypomnijmy, że grzyby są to organizmy 
roślinne, które nie mają, jak inne rośliny, 
ciałek zieleni i nie pobierają pokarmów z 
powietrza, lecz czerpią je w postaci goto
wych związków organicznych z innych or
ganizmów. W budowie grzybów domowych 
rozróżniamy trzy zasadnicze części: grzyb
nię, owocnię i zarodniki oraz - u niektórych 
grzybów - sznury, jako części wegetatyw
ne. Grzybnia składa się z drobnych poplą
tanych niteczek, tzw. strzępek, koloru białe
go do ciemnobrązowego. Grzybnia grzy

bów niszczących drewno może rozwijać 
się wewnątrz drewna lub na jego powierz
chni, zależnie od gatunku grzyba i warun
ków zewnętrznych. Grzyby pobierają po
karm przez strzępki, z tym że substancje 
odżywcze znajdują albo w soku komórko
wym, albo w ściankach komórek drewna 
Na skutek wydzielania przez grzyby enzy
mów następuje biochemiczny rozkład 
drewna. Normalnie rozrośnięta grzybnia 
wytwarza owocniki, które mają najrozmait
sze kształty, barwę i wielkość, zależnie od 
gatunku. Grzyby niszczące drewno mają 
najczęściej owocniki w postaci twardych 
wyrostków. W owocnikach wytwarzają się 
w olbrzymich ilościach zarodniki, które słu
żą grzybom do rozmnażania. Zarodniki są 
tak małe, że z łatwością unoszą się w po
wietrzu i tą drogą są rozsiewane na duże 
odległości. Gdy trafią na odpowiednie pod
łoże i przede wszystkim dużą wilgotność, 
dają początek nowej grzybni.
Do życia i rozmnażania się grzybów domo
wych konieczne są: wilgotność drewna mi
nimum 20%, temperatura otoczenia 3- 
40°C. Pierwszy warunek jest podstawą do 
stwierdzenia, ze grzyb domowy jest cho
robą drewna mokrego. Drugi warunek nie
sie cenną informację, iż grzyb rozwija się 
w temperaturze do 40°C, a ginie po o- 
grzaniu drewna do 55°C.
Grzyb domowy co prawda atakuje przede 
wszystkim zawilgocone drewno, drewniane 
budowle oraz drewniane elementy w muro
wanych domach, ale może się zdarzyć, iz 
zaatakuje również drewniane przedmioty, 
które przechowywane są w wilgotnych po
mieszczeniach, np. w wilgotnej piwnicy lub 
na strychu.
Grzyb domowy, podobnie jak i owady, 
zniszczyć możemy zarówno metodą ter
miczną, jak i chemiczną. Możemy zasto
sować ogrzewanie przez jedną godzinę do 
temperatury 55°C. Możemy również zasto
sować opisaną już metodę dezynsekcji ga
zowej lub kąpania, malowania, opryskiwa
nia Antoxem albo Antoxem W. Ponieważ 
jednak grzyb domowy, niezależnie od ga
tunku, uszkadza na pewną głębokość 
strukturę drewna, odgrzybiony eksponat 
należy wzmocnić znanym już roztworem 
żywicy Epidian 5. Tym razem zamiast 
strzykawki i igły potrzebny jest miękki pę
dzel, za pomocą którego trzeba dokładnie 
nasycić drewno roztworem żywicy epoksy
dowej. Następnie eksponat zawijamy w fo
lię polietylenową na 48 godzin. Jeżeli po
mieszczenie, w którym trzymamy zbiory 
jest suche i wietrzone, to nie potrzebujemy 
obawiać się ponownych ataków grzyba do
mowego. Wilgotność drewna w pomiesz 
czeniach suchych, ogrzewanych nie prze 
kracza 15%, a więc uniemożliwia życie i 
rozwój grzybów.

Stefan Sękowski
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Zamek 
Lipowiec
Wśród majestatycznych rum potężnych warowni 
małopolskich niepoślednie miejsce zajmuje Li
powiec. Fascynuje nie tylko wzniosłym i surowym 
widokiem, ale również niezwykłością funkcji, jakie 
spełniał. Powstał prawdopodobnie jako gród ro
zbójnika, w pełni swego rozkwitu stanowił warow
ny zamek biskupów krakowskich, w okresie Od
rodzenia i Kontrreformacji zamienił się w więzie
nie dla duchownych - nowinkarzy. a w XVIII w. 
uległ przebudowie na... dom poprawy dla księ
ży
Zamek powstał na górze, u której stóp przebiegał 
szlak łączący Kraków ze Śląskiem. Na południe 
od tego dawnego „szlaku pruskiego” przepływa 
Wisła, a po jej przeciwnej stronie leży Zator (pre
zentowany w „Spotkaniach z Zabytkami”, nr 3. 
1984). Ważna strategicznie góra Lipowiec - we
dług dokumentów, na których opierał się Jan Dłu
gosz - była, podobnie jak Zator, w pierwszych 
latach XIII w. w rękach Klemensa Gryfity z Ru
szczy i również stanowić miała uposażenie kla
sztoru benedyktynek w Stamątkach. W okresie 
rozbicia dzielnicowego Lipowiec znalazł się na 
pograniczu Małopolski i Śląska, wszedł w posia
danie biskupów krakowskich, a biskup Prandota 

z Białaczowa herbu Odrowąż (1242-1266)* ufun
dował drewniany gród, wypędzając - jak głoszą 
legendy - panoszącego się na wzgórzu rycerza- 
rozbójnika.

W obrębie wspomnianego, średniowiecznego 
grodu biskup Jan Muskała (1294-1320) wzniósł 
w czasie walk z Władysławem Łokietkiem cylind
ryczną wieżę (zachowała się do chwili obecnej). 
Lipowiec awansował do rangi bardzo silnej twier
dzy. Wystarczy wspomnieć, że w momencie, gdy 
Łokietek w 1307 r. opanował już wszystkie zamki 
biskupie, Muskała schronił się w Lipowcu. Do 
murowanych elementów warowni z XIII w. należy 
także przednia część bramy przejazdowej. Wiódł 
do niej długi most, zawieszony nad urwiskiem i 
wsparty na wysokich filarach.

Pośrednio rozwój ciężkiej brom palnej, a bezpo
średnio spustoszenia spowodowane przez Jana, 
księcia opawskiego w 1391 r., wywołały koniecz
ność przebudowy biskupiego zamku. Biskup 
Wojciech herbu Jastrzębiec (1412-1423) oraz 
biskup Zbigniew Oleśnicki (1423-1455) ostatecz
nie ukształtowali bryłę zamku, założonego na pla
nie wieloboku, oraz dokonali modernizacji śred
niowiecznego systemu obronnego warowni. Po 
obu biskupach-budowniczych pozostały do 
chwili obecnej kamienne tarcze z herbami Ja
strzębiec i Dębno. Z biskupem Wojciechem nale
ży wiązać powstanie oddzielnego budynku w za
chodnim narożniku warowni, mieszczącego pier
wotną kaplicę, przebudowaną w XVIII w. na cele 

więzienne. Biskup Zbigniew Oleśnicki, który czę
sto przebywał w lipowieckim zamku, scalił luźno 
stojące budynki w jeden wieloboczny kompleks z 
dziedzińcem pośrodku oraz wtopioną w zabudo
wania części północno-wschodniej dawną wieżą, 
znacznie nadbudowaną i wyposażoną w strzelni
ce na dwóch górnych kondygnacjach. Wybitny 
polityk i mąż stanu umocnił także mury obwodo
we i wyposażył je w strzelnice, przystosowane do 
broni palnej. Wzrost znaczenia Lipowca za cza
sów kardynała Oleśnickiego spowodował, że król 
Kazimierz Jagiellończyk oddał poddanych klucza 
lipowieckiego wyłącznej jurysdykcji biskupów 
krakowskich.
W XVI w. „wmurach Lipowca biskupi krakowscy 
więzili tych wszystkich, którzy z wolnością sumie
nia wynurzali swe myśli w ówczesnych sporach, 
tyczących się dogmatów teologicznych - pisał w 
1843 r. „Przyjaciel Ludu" - i tak między innymi w 
roku 1550, uczony Franciszek Stankar, uczeń 
Zwingla i zdań /ego rozsiewacz, byt tu więziony z 
rozkazu Samuela Maciejowskiego, biskupa kra
kowskiego, męża zresztą niepospolitych zalet". 
Profesor Akademii Krakowskiej uciekł z zamku 
lipowieckiego... poprzez otwór okienny za pomo
cą sznura skręconego z pokrajanych chustek. 
Następca Maciejowskiego, biskup Andrzej Ze
brzydowski (1551-1560) dokonał częściowej 
przebudowy zamku, w którym również więził no
winkarzy, domagających się reformy Kościoła
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1. Ruiny zamku według rysunku J. N. Głowackie
go („Przyjaciel Ludu", nr 25 z 16 XII 1843 r.)
2. Zamek od strony północno-wschodniej
3. Zamek górny z wieżą od strony południowej
4. Cylindryczna wieża zamkowa z czasów bisku
pa Jana Muskaty
5. Zabezpieczone ruiny zamku

Rzymskokatolickiego. Do czasów Zebrzydo
wskiego należy odnieść przebudowę baszty 
bramnej, rozbudowę skrzydła zamkowego przy 
murze obwodowym północno-wschodnim, 
wzniesienie nowych zabudowań gospodarczych 
na terenie podzamcza. Pozostały po biskupie An
drzeju aż dwie tarcze herbowe: jedna mała tylko 
ze znakiem Radwan oraz druga czwórdzielna z 
herbami Radwan, Kotwicz, Topór i Łodzią.
W nocy z 4 na 5 sierpnia 1629 r., podczas pobytu 
biskupa Marcina Szyszkowskiego (1616-1630), 
wybuchł na zamku groźny pożar. Tylko czujnemu 
snu biskupa zamek zawdzięczał swe ocalenie od 

całkowitej ruiny. Do odbudowy zamku przystąpił 
biskup Jakub Zadzik (1635-1642). Przede 
wszystkim pokrył budynki zamkowe nowymi da
chami, odnowił basztę bramną i dobudował dru
gą basztę w ciągu poprawionych murów obwo
dowych. Biskup Zadzik wystawił równocześnie u 
stóp lipowieckiej góry obszerny dwór - rezyden
cję.
Z1645 r. pochodzi Inwentarz klucza lipowleckie- 
go, na którego podstawie możemy odtworzyć ze 
szczegółami ówczesny wygląd podzamcza i zam
ku. Dziedziniec podzamcza „sam na osobnym 
pagórku i wyższy od przygródka murem na kolo
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otoczony. Do którego przygródka przyjazd z pół
nocy, brama drzewiana, wrota w niej na kunach 
żelaznych ze dwiema wrzeciądzami, we wrociech 
furtka na zawiasach z wrzeciądzem i skoblem, 
kłódek dwie wielkich do zamykania wrót i furtki." 
Po szczegółowym opisie domu bramnego nastę
puje opis jednopiętrowego budynku, przy którym 
po lewej stronie „są stajnie dwie dla koni. Pobicie 
na nich niedobre, żłoby stare i drabiny. Za chle
wami przy murze dom drewniany szary i zły 
Od tego domu ku zachodowi most nowy do dzie
dzińca z poręczami po obu stronach. W bramie 
pierwszej wrót żadnej memasz. Dziedziniec sam 
murem wkoło otoczony, między którym jest drze
wa orzechów włoskich niemało sadzonych. Za 
nieboszczyka śp. JMX Zadzika ten mur dobrze 
poprawiony, baszta naprawiona i druga nowo 
przymurowana. W zamku po prawej ręce wieża 
zaraz wysoka okrągła, przy wieży komora bez 
zawarcia. W tej wieży czworo siedzenia, pierwsze 
na dole, głębokie, do którego na powrozie koło
wrotem spuszczają." Następuje jeszcze opis 
studni głębokiej, „w cyrkuł z kamienia murowa
nej, spustoszonej z murami wewnątrz powywala- 
nymi, dla którego zawalenia wody być nie może". 
Studnia rozdzielała dwie budowle współtworzące 
kompleks „górnego" zamku: parterową kuchnię 
(w północnym narożniku) i piętrowe skrzydło w 
pobliżu wieży. Parter przy bramie zajmowała izba 
dworzańska, pusta komora oraz sklepione trzy 

pomieszczenia, „gdzie kapusty i insze warzywa 
chowają". Do muru północno-zachodniego przy
legały zewnętrzne schody wiodące na stary, 
drewniany ganek. Na piętrze poprzez małą sień 
wchodziło się do kaplicy, wypełniającej zachodni 
narożnik. Ze wspomnianej sieni można się było 
także dostać do kilku amfiladowo położonych iz
debek oraz do izby stołowe, i komnaty w narożni
ku wschodnim, będącej zapewne sypialnią bis
kupa.
Wkrótce po potyczce stoczonej 9 października 
1655 r. zamek lipowiecki zajęli Szwedzi. W tym 
samym niemal czasie zdobyli Tęczyn i Lanckoro
nę. Wątpliwe to wyróżnienie, ale właśnie Lipowiec 
obrał sobie za siedzibę gen. Paul Wirtz (1612- 
1676), gubernator Krakowa. Opuszczając warow
nię po dwu latach, Szwedzi pozostawili ją na pas
twę płomieniom.
Gruntowną odbudową Lipowca zajął się dopiero 
biskup Konstantyn Felicjan Szaniawski (1720- 
1732). Wkrótce po rozpoczęciu restauracji zamku 
postanowił przeznaczyć go na dom poprawy dla 
księży i oddać pod opiekę Zgromadzeniu Księży 
Misjonarzy. Odbudową ze strony zgromadzenia 
kierował ks. Mikołaj Augustynowicz, sumienny 
budowniczy, znany również z prowadzenia in
nych prac architektonicznych. Ks. Augustynowicz 
został także pierwszym zarządcą domu poprawy 
dla księży oraz proboszczem w pobliskich Babi
cach i kapelanem przy mieszkającym w Lipowcu

6. Jedna z zachowanych izb zamkowych 
(zdjęcia: 1, 4. 5 - A. Gaczot, 2 - K. Jabłoński)

biskupie Szaniawskim. W latach trzydziestych 
XVIII w. nastąpiło scalenie kuchni i domu przy 
wieży w jeden piętrowy budynek, połączony z 
kaplicą i dotychczasowym zespołem mieszka
lnym, zlikwidowano zespół bramy wjazdowej i za
sypano fosę. Przebudowano wówczas także wie
żę i wygospodarowano w niej mieszkania dla 
księży misjonarzy. Śmierć biskupa Szaniawskie

go oraz przeniesienie księdza Augustynowicza 
do Lublina doprowadziło do niemal całkowitego 
zahamowania prac budowlanych.

Po przeszło dziesięciu latach zainteresował się 
Lipowcem biskup Andrzej Stanisław Załuski 
(1746-1758). Z polecenia i przy wsparciu finanso
wym biskupa - współinicjatora przekazania naro
dowi wielkiego księgozbioru i utworzenia Biblio
teki Załuskich w Warszawie - nadbudowano dru
gie piętro nad częścią skrzydeł zamkowych, 
wprowadzono nową klatkę schodową, dotych
czasową kaplicę zamieniono na cele więzienne, a 
nową kaplicę zamkową urządzono w skrzydle po
łudniowo-wschodnim, wygospodarowano rów
nież większą liczbę wygodnych komnat dla bis
kupa i jego gości. Prace trwały niemal od począt
ku lat pięćdziesiątych XVIII w. i zakończone zo
stały w 1758 r. Z ponurymi celami kontrastowała 
wystrojem nowa kaplica „wyniesiona przez dwa 
piętra pokoi pałacowych

W chwili upadku państwowości polskiej, po 
śmierci biskupa Kajetana Sołtyka (1759-1788), 
zamek zajęty został przez wojska austriackie. W 
1800 r. spłonęły dachy oraz stropy nad najwyższą 
zamkową kondygnacją i odtąd Lipowiec popadf 
w ruinę. Byt jeszcze w 1844 r. częściowo zamiesz
kany, w czasie Powstania Styczniowego udzielił 
schronienia oddziałowi gen. Mariana Langiewi
cza, do lat siedemdziesiątych XIX w. należał do 
Łąckich, a później do hr. Kurta Henckela von 
Donnersmarka. Prof. Wtadysław Luszczkiewicz 
pisał w 1888 r. o Lipowcu, że „zachował się w 
murach swych dość dobrze". W celi na pier
wszym piętrze długo jeszcze istniały fragmenty 
polichromii, a malowana postać biskupa zdobiła 
ponoć dziedziniec do 1914 r.

Z inicjatywy ówczesnego Wojewódzkiego Kon
serwatora Zabytków w Krakowie, dr Hanny Pień
kowskiej, krakowski Oddział Pracowni konse
rwacji Zabytków przeprowadził w latach 1961- 
1968 prace konserwatorskie, które po odgruzo
waniu wnętrz, restauracji murów i sklepień, do
prowadziły do trwałego zabezpieczenia ruin. Pra
ce na terenie podzamcza nadal trwają, a zamek 
jest udostępniony zwiedzającym i wraz z położo
nym u stóp zamkowego wzgórza skansenem sta
nowi atrakcyjny Oddział Muzeum w Chrzanowie.

Andrzej Gaczoł

‘Daty podane przy kolejnych biskupach krako
wskich dotyczą okresu ich zarządzania diecezją.
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Refleksje Rzempofucha

Frombork

Duch Mikołaja Kopernika czuwa. Nie wie
rzę uczonym, którzy twierdzą, że odnaleźli 
miejce spoczynku wielkiego astronoma - i 
wskazują od razu kilka. On czuwa, ale śpi 
spokojnie, kojony - jak mnie samemu się 
zdarzyło - pięknym śpiewem mszy wie
czornych w warmińskiej katedrze.
Wyrwać natomiast trzeba z zamyślenia mi
łośników rzeźby barokowej. Oto skrywają
cy się pod zwalistym gmachem niegdysiej
szego kościoła Św. Mikołaja św. Jan Nepo

mucen systematycznie obraca się w proch, 
aczkolwiek nie z prochu, lecz z piaskowca 
powstał. Rozpada się od dziesiątków lat w 
zgodzie z naturą, piaskowiec nie jest bo
wiem - o czym mógł nie wiedzieć twórca 
rzeźby Krzysztof Pervanger - najlepszym 
materiałem, jak na tutejszy wilgotny klimat. 
Mimo wszystko warto proces niszczenia 
powstrzymać i utrwalić rzeźbę w takiej for
mie, w jakiej się dochowała. Od kilku lat 
galerię rzeźb Pervangera zabezpieczają je
zuici w Świętej Lipce, inne zaś kamienne 

dzieła tego artysty - Immaculata i św. Józef 
w Stoczku Warmińskim - po przeprowa
dzonej konserwacji trzymają się naprawdę 
dobrze.
Otoczenie dawnej fary - to akurat jeden z 
mniej ciekawych fromborskich zaułków. 
Niektóre są rzeczywiście piękne, jak ten 
przy kaplicy i szpitalu Św. Ducha (kaplica 
nosiła wezwanie Św. Anny) - zespole re

montowanym od lat z przeznaczeniem na 
muzeum medycyny. Remont był już prawie 
na ukończeniu, wskutek jednak drobnej ka
tastrofy budowlanej - bez ofiar w ludziach - 
musiano go przedłużyć. Mnie niezmiennie 
cieszy naturalna, skalana tylko przez zbyt 
gęsto porozwieszane druty telegraficzne, 
malowniczość tego zakątka, której nie za
szkodziło nawet odnowienie kaplicy. Kto 

chciałby napawać się rzeczywistością wy
łącznie budującą, niech skieruje swe kroki 
na Wzgórze Katedralne, gdzie poddany zo
stanie oddziaływaniu siedmiu z górą wie
ków warmińskiej historii. Tu i tylko tu mo
żna odczuć coś, co nazywam warmińskoś- 
cią, ryzykując być może utratę czci i wiary w 
szerokich kręgach uczonych, zdaniem któ
rych przewrażliwione zmysły i umysły nie 
są najlepszymi instrumentami badawczy
mi.
Po drodze jednak zwróćmy uwagę na inte
resującą nową zabudowę pomiędzy ulica
mi: Mickiewicza, Kościelną, Pocztową i 
Szkolną oraz po drugiej stronie tej ostat
niej. W nadzwyczajnie krótkim czasie 
trzech lat wybudowano tutaj mieszkania dla 
400 osób, w domach murowanych, których 
elewacje skomponowano na kształt niby- 
-pierzei w układzie szczytowo-kalenicowym. 
Jakże mocny to kontrast z również nową, z 
okresu obchodów kopernikowskich, archi
tekturą publiczną w obrębie dawnego ryn
ku oraz z pobliskim motelem, który od 
wschodu przypomina halę fabryczną i ta
kąż ma mniej więcej klimatyzację. Architek
ci nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa 
na terenie starego Fromborka.
Wzgórze Katedralne ma dwóch gospoda
rzy, obu troskliwych i żyjących w zgodzie. 
Diecezja warmińska pieczołowicie utrzy
muje swą macierzystą katedrę (w Olsztynie 
jest współkatedra) i przylegający do niej 
kapitularz oraz dawny pałac biskupi na są
siednim wzgórzu. Stary pałac biskupi (tzw. 
pałac Ferbera) i pozostałe budowle, m.in. 
wieża Kopernika, wieża Radziejowskiego 
brama-południowa - należą do Muzeum 
Mikołaja Kopernika. Wszystkim jednako 
wydzwania godziny zegar katedralny, fun
dacji biskupa dziejopisa, Marcina Kromera.

Przez większą część dnia na wzgórzu jest 
tłoczno i gwarno, przetaczają się liczne 
„grupy zorganizowane". Trzeba przyjść tu
taj późniejszą porą, by móc utożsamić się z 
bohaterem powieści Erwina Kruka: „Nie 
mam czasu, aby przywoływać obrazy, ale 
gdy nadchodzi chwila, która mówi: spojrzyj 
za siebie, i pogrążam się w smutku, czuję 
ciepło. Ludzkie ciepło jest dla innych, ale i 
przez innych. Jest to to, czym mogą ob
dzielić się ludzie..."
Wzgórze Katedralne warto najpierw obejść 
dookoła. Mało opatrzone są zwłaszcza wi
doki na katedrę z pobliskich wzniesień od 
wschodu i zachodu. Na wschodnim, jako 
się rzekto, znajduje się „nowy" pałac bisku
pi, postawiony w latach 1844-1845 według 
projektu Augusta Bertrama. Od strony za
chodniej, w kanoniach Św. Stanisława, Św. 
Michała Archanioła i Św. Piotra, gospoda

ruje PTTK, czwarta zaś w tym kompleksie 
kanonia, Św. Pawła, to już prawie ruina. Jej 

właścicielami byli m.in. Stanisław Hozjusz i 
Ignacy Krasicki. W 1973 r. kanonię Św. Pa

wła poddano remontowi, którego śladów 
próżno by teraz szukać. Wiarę w rządzące 
ponoć światem prawo harmonii przywraca 
powrót na plac katedralny. Katedra budzi 
wciąż to samo uczucie wzniosłości, które
mu dawały wyraz wcześniejsze pokolenia. 
Ostatnio ukazała się przepojona nim książ
ka Dom Unserer Lieben Frau, z górnolot- 
nością której trudno mi się mierzyć. Mu
zeum Mikołaja Kopernika pozycję swą za
wdzięcza - co jest chyba ewenementem - 
„drugiemu rozbiorowi” Warmii w 1975 r., któ
ry dał tej placówce samodzielność. Po kil
ku niezbędnych dla okrzepnięcia latach 
stało się ono wzorcowym wręcz przykła
dem, jak można godzić klasyczną działal
ność muzealną z funkcjonowaniem w tzw.
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żywym obiegu kultury. Sztuka niemała, bo 
przecież zbiory własne fromborskiego mu
zeum są raczej skromne.
Frombork z Zalewu Wiślanego wygląda, jak 
to z daleka, doskonale. Nie można tego, 
niestety, powiedzieć o Zalewie widzianym z 
Fromborka czy z mierzei. Zalew jest brudny 
i cuchnący. Nie pływają już po nim barkasy 
(nazwa pozostała jako marka piwa z browa
rów w Braniewie i Elblągu, niezłego zre
sztą), a z rzadka tylko statki do Krynicy 
Morskiej. W mieście nad wielką wodą za
nurzyć się można co najwyżej w kieliszku. 
Nie o to walczyli harcerze w Operacji 1001 
Frombork. Szczęśliwym wyjściem w tej sy
tuacji byłoby rozważane od pewnego cza
su spiętrzenie wpadającej dó Zalewu w po
bliżu miasta Baudy - pomysł na miarę mi
nionej dekady. Wypada życzyć mieszkań
com tego pięknego miasteczka, jego sym-

1. Dwanaście lat musiato upły
nąć...
i. Zaułek numer 1
3. Coś, co nazywam warmiń- 
skością
4. 5. Katedra Kopernika i Hozju- 
sza (4) oraz rytmy obronnych 
murów wokół niej (5)
6. Kanonia Hozjusza i Krasickie
go
7. On czuwa, ale śpi spokoj
nie...
8. Konterfekt patrona, czyli jak 
rzeźbiarz wyobraża sobie wiel
kiego astronoma
9. Budownictwo kwaterunkowe 
(zdjęcia: 1-4, 6-9 - A. Rzempo- 
fuch)
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patykom i harcerzom wytrwałości w konty
nuowaniu dobrych tradycji. Na początek 
trzeba by zadbać o lepszą kuchnię.
Duch doktora Mikołaja czuwa, nie na 
wszystko wprawdzie mając wpływ, i jest 
niewątpliwie dobrym duchem: nie straszy 
(w przeciwieństwie do niektórych wizerun
ków). O czuwaniu tym przypominają ma
luczkim podobizny i pomniki. Wedle star
szeństwa i okazałości należy tu wymienić 
epitafium w katedrze (1735) z fundacji kapi
tuły, zawierające portret w typie „toruńskie
go", dalej pomnik (1909, nie zachowany), 
który znajdował się w pobliżu kanonii Św. 
Stanisława (płaskorzeźba z popiersiem a- 
stronoma przechowywana jest w muzeum), 
oraz monumenta jubileuszowe (1973): jed
no całopostaciowe, autorstwa Mieczysława 
Weltera, i dwa mniejsze popiersia w kate
drze (znowu fundacja kapituły) tudzież na 
skwerze poniżej wieży wodnej (MIKOŁA
JOWI KOPERNIKOWI - HARCERZE). Bo
gatą kolekcję wizerunków patrona zgroma

dziło muzeum. Nie wyczerpuje to ciągłej o- 
becności Kopernika w życiu Fromborka: 
jemu wszak dedykowane jest muzeum, 
główna ulica, szkoły i zakłady pracy, impre
zy. Kopernik pozostanie na zawsze pocią
gającym przedmiotem dyskusji, polemik i 
sporów, czy to o blik w oku, w kształcie 
gotyckiego okna, czy o ojcowskie trakto
wanie Anny Schilling; niejeden jeszcze au
tor zechce ogrzać się w cieniu Wielkiego 
Człowieka. Należy jednak mieć nadzieję, że 
w tle jego świetlanej postaci coraz wyraź
niej dostrzegane będzie środowisko, w 
którym żył, pracował i tworzył: Warmia, i że 
da to pobudkę do jej scalenia.

Andrzej Rzempołuch

PS. Kolegom z Fromborka dziękuję za u- 
dzielone informacje.
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Pomorze Zachodnie ’86

1.2.3.4. Kotbacz. Jeden z naiwspa- 
nialszych zabytków romańsko-goty- 
ckich na Pomorzu Zachodnim - koś
ciół NMPanny, bazylika późnoro
mańska z lat 1210-1230 i pozosta
łości klasztoru cystersów z XIII w. W 
kościele odrestaurowane wnętrze 
(1), a na zewnątrz... Około 200 m od 
zabytku „ekspresyjny" pawilon 
handlowy (2) i niezbyt udane łącze
nie „starego z nowym" w wypadku 
domu konwersów adaptowanego na 
dom kultury (3). Natomiast stodoła z 
XV w. na terenie PGR - to przykład 
starannego remontu i prawidłowego 
użytkowania (4).
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5.6.7. Swobnica koto Myśliborza. Za
mek zakonu joannitów z XIV-XV w.. 
przebudowany w połowie XVIII w. na 
barokową rezydencję pałacową. O- 
puszczony i dewastowany (5, 6). po
dobnie jak zamkowy folwark (7). Jest 
to oferta dla instytucji, która może u- 
rządzić tu np. dom wczasowy - 
Swobnica jest wsią letniskową na 
Pojezierzu Myśliborskim, w pobliżu 
jeziora i lasy. Póki jeszcze zamek 
stoi...

8.9.10. Stargard Szczeciński. Tego 
już się nie zmieni: w jednym z naj 
starszych grodów słowiańskich na 
Pomorzu zaprojektowano takie roz
wiązanie rynku, a właściwie rozległe
go placu - pawilon „Bazar" skutecz
nie zasłania renesansowy ratusz i 
barokowy odwach oraz wdzięcznie 
kontrastuje z bryłą kościoła NMPan- 
ny z końca XIII w. (dzieło Henryka 
Brunsberga) (8). A to jest dzieło z 
ostatnich lat do zachowane) fasady 
kamienicy z XV w. (obecnie szkoła 
muzyczna) przy ul. Bolesława Krzy
woustego ktoś (?) zaprojektował i 
ktoś (?) zezwolił na dobudowanie 
betonowego potworka w „stylu mo
telowym" (9). No i widoczek znany z 
wielu miast: do miejskich murów ob
ronnych i baszty z XIII—XIV w. dostęp 
zagradza baza transportowa (10).

11 Kamień Pomorski. Uzdrowisko 
solankowo-borowinowe oraz miejs
ce corocznych festiwali muzyki orga
nowej w katedrze (1176, przebudowa 
w XV w.). I chyba to są przyczyny 
dbałości o zabytki, czego przykła
dem dom ryglowy z XV w. starannie 
odnowiony na dom pracy twórczej 
oraz roboty remontowe w głębi ul. H. 
Sawickiej.
/zdjęcia: 1-4. 8—11 - K. Nowiński. 5- 
7 -Z. Rajska)
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Ze względu na brak materiału, nie zamieszczamy w tym 
numerze rubryki „Kupić, nie kupić...”

Akcja cmentarze

Bez wizerunków
Cmentarz ewangelicko-reformowany 
przy ul. Żytniej w Warszawie założony 
zostat w 1792 r. za czasów Stanisława 
Augusta Poniatowskiego; fakt ten 
jest opisany na tablicy erekcyjnej u- 
mieszczonej przy bramie. Powstał w 
związku z koniecznością zlikwidowa
nia cmentarza położonego na tyłach 
dawnego kościoła ewangelicko-re
formowanego, a więc na tyłach bu
dynku, w którym przez wiele lat mieś
cił się Studencki Teatr Satyryczny, a 
obecnie ma mieć swą siedzibę War
szawska Opera Kameralna.
Niedaleko bramy od ul. Młynarskiej 
pod głazem z czerwonego granitu 
spoczywają szczątki ks. Salomona 
Musoniusa oraz innych osób, pie
czołowicie przeniesione z dawnegc 
cmentarza. Zmarły w 1790 r. ks. Mu- 
sonius był pierwszym proboszczem 
założonej w 1776 r. w Warszawie sta
łej parafii ewangelicko-reformowa
nej. Jak wiadomo bowiem, aż do 
1776 r. działalność zborów ewangeli
ckich na terenie Mazowsza była za
broniona edyktem księcia Janusza 
Mazowieckiego z 1525 r. Życie religij
ne ewangelików w Warszawie odby
wało się przez te wszystkie lata na 
pół legalnie. Ludność Warszawy obu 
wyznań ewangelickich stanowili w 
tych czasach zarówno potomkowie 
w prostej linii polskich rodzin ewan 
gelickich sięgających swą tradycja 
czasów Reformacji, jak również rze
mieślnicy i artyści sprowadzani dc 
Polski z zachodu Europy, dale 
przedstawiciele korpusu dyploma 
tycznego i wreszcie potomkowie 
Braci Czeskich.
Wśród nazwisk o brzmieniu francu
skim, angielskim, niemieckim, wło
skim i czeskim można znaleźć na na
grobkach również nazwiska żydo
wskie. Na przełomie XIX i XX w. wielu 
warszawiaków wyznania mojżeszo- 
wego, szczególnie ludzi reprezentu
jących wolne zawody, przyjmowało 
religię chrześcijańską. Nauka oparta 
na Piśmie Świętym, prostota liturgii i 
demokratyczny ustrój Kościoła E- 
wangelicko-Reformowanego sprawi
ły i sprawiają nadal, że w społecz
ności tej szybko asymilują się nowi 
przybysze. Tak było i w wypadku 
neofitów.

Kościół Ewangelicko-Reformowany 
znany jest ze swych dążeń i przeko
nań ekumenicznych. Głosząc własną 
naukę, nie stoi na stanowisku, ze tyl
ko w jego szeregach można dojść 
do zbawienia Zgodnie z tą zasadą 
cmentarz ewangelicko-reformowany 
dziś, podobnie jak dawniej, gdy trud
no jeszcze było mówić o rzeczywistej 
współpracy między różnymi wyzna
niami, daje za swymi murami schro
nienie tym zmarłym, których gdzie in
dziej pochować nie chciano. Szczup
łość terenu cmentarza sprawia, że o- 
becnie pogrzeby innowierców mogą 
się odbywać tylko w grobach rodzin
nych.
Nagrobki charakteryzuje prostota i 
brak symboli religijnych. Oba te fakty 
wypływają z nauki Kościoła, która 
stanowczo zabrania wykonywania 
wizerunków dla celów kultowych. 
Dlatego nawet krzyz. jako symbol 
śmierci Chrystusa, jest na cmentarzu 
rzadko spotykany.
Znajduje się tu około 100 pomników 
z XIX w. o dużej wartości artystycz
nej, a cmentarz jako całość wpisany 
jest do rejestru zabytków. Dawna 
kaplica cmentarna i budynki admini
stracyjne przylegające do ul. Młynar

skiej zostały zniszczone w czasie Po
wstania Warszawskiego - w wyniku 
ostrych walk stoczonych tu przez od
działy zgrupowania „Radosław" w 
dniach 5 i 6 sierpnia 1944 r., zburzo
ne zostały w znacznym stopniu także 
mury. Wiele grobów było rozbitych. 
Niektóre dawały bezpośrednią osło
nę walczącym. I tak jak cmentarz 
niszczony był w czasie wszystkich 
bitew na wolskich przedpolach mia
sta, tak ewangelicy reformowani gi
nęli na wszystkich frontach, czego 
dowodem jest duża liczba tablic 
symbolicznych na cmentarzu. Jed
nak cmentarz jest przede wszystkim 
miejscem spoczynku wielu obywateli 
Warszawy, którzy zasłużyli się dla 
miasta.
Przez wiele lat nie było na cmentarzu 
kaplicy pogrzebowej. Plany rozwoju 
Warszawy przewidywały bowiem po
szerzenie ul. Młynarskiej i władze 
miejskie nie dawały zezwolenia na 
odbudowę kaplicy w jej dawnym 
miejscu. Gdy zakaz ten cofnięto, nie
liczna stołeczna parafia mogła sobie 
pozwolić na odbudowę zaledwie 
przedsionka dawnej kaplicy. Do tych 
prac wykorzystano zachowane fra
gmenty frontowej ściany wraz z łuko-

1. Grób ks. Salomona Musoniusa i 
gen. Karola Sierakowskiego
2. Grób rodzinny Epsteinów z rzeź
bą Bolesława Syrewicza
3. Kaplica Kronenbergów
4. Koszula śmiertelna widoczna na 
bocznej ścianie jednego z nagrob
ków
5. Domniemany grób dworzanina 
króla Stanisława Poniatowskiego
6. Żeliwne drzwi zamykające komo
rę grobową z 1845 r
7. Grób Jakuba Segaty
8. Grób Henryka Czeczotta
9. 10. Grób rodzinny Drege po po 
żarze (9) i'po konserwacji (10) 
(zdjęcia: 1 - T. Zborowski, 2, 3. 7 - W 
Rogaliński. 4-6,8-J. Chody na, 9, 10 
- T. Rogala)
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Ze względu na skromne możliwości 
finansowe mato jest tu odnowionych 
pomników. Do nielicznych należy 
położony przy gtówej alei klasycy- 
styczny nagrobek Michała Arcta. A- 
kademia Sztuk Pięknych zatroszczy
ła się o odnowienie utrzymanego w 
tym samym stylu nagrobka przyś
ciennego (od ul. Żytniej) poświęco
nego pamięci malarza Józefa Simm- 

wymi nadprożami okna i dwu par 
drzwi, podpartymi piaskowcowymi 
kolumnami. Świeżo założone instala
cje wodociągowa i kanalizacyjna na 
cmentarzu świadczą, że zaprojekto
wano gruntowne działania konse
rwatorskie

lera. Natomiast sąsiedni pomnik 
jego brata, twórcy mebli w stylu 
„simmlerowskim", już tego szczęścia 
nie miał. Trwają prace konserwator
skie przy największym grobowcu na 
cmentarzu, jakim jest kaplica rodziny 
Kronenbergów. utrzymana w stylu 

neogotyku, a zaprojektowana przez 
Konstantego Wojciechowskiego. E- 
lementy nagrobków wykonane z żeli
wa, materiału modnego i powszech
nie stosowanego w XIX w„ znajdują 
się na ogół w bardzo złym stanie. 
Sklepione żeliwnymi drzwiami gro- 
bowce-piwnice, np. Marconich czy 
Bruhlów, są w dużym stopniu już 
nieodwracalnie zniszczone przez ko
rozję. W tym miejscu przypomnę, że 
w dziale „Z warsztatu konserwatora", 
w numerze 7 „Spotkań z Zabytkami" 
z 1981 r. mowa była o nowej meto
dzie konserwacji żeliwa na przykła
dzie pierwszego tak zabezpieczone
go nagrobka właśnie na tutejszym 
cmentarzu. Podjęta współpraca z 
twórcą nowe, metody. Instytutem 
Mechaniki Precyzyjnej, jest konty
nuowana.

Parafia Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego od początku włączyła się 
do akcji związanych z ratowaniem 
różnowierczych cmentarzy w War
szawie oraz poprzez swoich przed
stawicieli bierze udział w konserwa
torskich zjazdach poświęconych tej 
problematyce, a organizowanych 
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i 
Stowarzyszenie PAX w Halinie pod 
Warszawą. Nawiązane dzięki temu 
kontakty zaowocowały m.in. przygo
towaniem przez dra Tadeusza Rud
kowskiego z Instytutu Sztuki PAN o- 
pracowania (dotychczas nie publiko
wanego) o sztuce na omawianym 
cmentarzu. Autor zwraca m.in. uwagę 
na pomnik małżonków Fuhrmann- 
Roessler, wzniesiony ok. 1803 r. Na 
bocznych ścianach tego pomnika 
widzimy figury zmarłych odziane w 
koszule śmiertelne. Był to specjalny 
strój, w jakim grzebano zmarłych w 
niektórych parafiach tego wyznania. 
Teren cmentarza był powiększany 
kilkakrotnie w XIX w. Mimo to obszar 
jego jest niewielki, wynosi zaledwie 1 
hektar. Zapewne właśnie dlatego 
brak tu jednolitej kompozycji, a 
kształt terenu cmentarnego przypo
mina literę L.

Osobom bliżej zainteresowanym 
prezentowanym cmentarzem przy
pomnę, że w Bibliotece Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz w kancelarii 
cmentarza dostępna jest książeczka 
Wiadomości historyczne o cmenta
rzu ewangelicko-reformowanym w 
Warszawie (wydana w 1890 r.l), w 
której zawarte są spisy ważniejszych 
osób pochowanych na tym cmenta
rzu; w przygotowaniu jest przewod
nik po cmentarzu, uwzględniający in
formacje najnowsze.

Aleksandra Sękowska

Zabytek 
płocki
Ewangeliarz księżnej Anastazji, u- 
fundowany przez księcia Bolesława 
Kędzierzawego w intencji zmarłej 
żony, pochodzi z trzeciej ćwierci XII 
w. Słynny jest dzięki srebrnej opra
wie, która na górnej okładce przed
stawia Ukrzyżowanie z figurami Marii 
i Jana Ewangelisty; postać Zbawicie
la nie zachowała się. Na dolnej o- 
kładce umieszczony jest Chrystus w 
majestacie.
Chociaż w Polsce, jak to wiadomo z 
pisemnych przekazów, istniało wiele 
pięknych i cennych opraw ksiąg, o- 
kładzina ewangeliarza Anastazji, o- 
zdobiona wykonanymi w srebrze wy
pukłymi figurami, należy do nielicz
nych w Europie. Ewangeliarz znajdo
wał się początkowo w bibliotece ka
tedralnej w Płocku. W 1830 r. biskup 
płocki, Adam Prażmowski, prezes 
Towarzystwa Naukowego Płockiego, 
któremu zależało na zacieśnieniu 
więzów z Towarzystwem Królewskim 
Przyjaciół Nauk w Warszawie, prze
kazał Towarzystwu jako szczególnie 
cenny dar - ewangeliarz Anastazji. 
Po upadku Powstania Listopadowe
go zabytek ten wraz z cenną okładką 
został wywieziony do biblioteki ce
sarskiej w Petersburgu, skąd w 1921 
r. wrócił do Polski. Ponieważ bisku
powi, który wysoko cenił swój auto
rytet, bardzo zależało na pozycji w 
Warszawskim Towarzystwie Przyja
ciół Nauk - mało prawdopodobne 
jest, aby wybrał na dar księgę z bra
kującą częścią postaci Chrystusa; 
należy domniemywać, że w 1830 r 
postać ta była jeszcze nie uszkodzo
na. Być może uszkodzenie powstało 
w czasie transportu ewangeliarza lub 
już w Petersburgu. W latach dwu
dziestych bieżącego stulecia pozo
stała już tylko dolna część figury U- 
krzyżowanego. Po drugiej wojnie 
światowej brak było także dolnej 
części postaci Zbawiciela.
Istniały przypuszczenia, ze przedsta
wiona na okładce klęcząca u stóp 
krzyża Anastazja była córką Alek
sandra, księcia bełskiego, drugą 
żoną Bolesława I Księcia Mazowie
ckiego, syna Konrada Mazowieckie
go. Badania historyczne ustaliły jed
nak, że znajdujący się obok klęczą
cej napis dotyczy poślubionej w 
1137 r. przez Bolesława Kędzierza
wego córki Wsiewołoda, księcia no
wogrodzkiego. Pochodziła ona z po
tężnych i niezwykle zamożnych ksią
żąt kijowskich - Monachomachów i 
obok słowiańskiego imienia Wierz- 
chosława nosiła imię Anastazja.
Szczególne zainteresowanie history
ków sztuki budziła widoczna na obu 
okładkach ewangeliarza odrębność
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1. Wierzchnia strona okładki ze sceną Ukrzyżowania
2. Spodnia strona okładki przedstawiająca Chrystusa w majestacie

stylów w wykonaniu przedstawio
nych scen. Ukrzyżowanie, zdobiące 
wierzchnią okładkę, wykazuje bo
wiem wyraźne wpływy sztuki bizan
tyńskiej, widoczne w pewnej sztyw
ności fałdów stroju Marii i Jana E- 
wangelisty oraz w sukni, w którą 
przybrana jest Anastazja, mającej 
charakter ubioru bizantyńskiego lub 
ruskiego. W przedstawionej zaś na 
spodniej stronie okładki postaci 
Chrystusa w majestacie widać cechy 
sztuki mozańskiej z trzeciej ćwierci 
XII w. Mianem tym określa się sztukę 
rozkwitłą na terenie obecnej Belgii w 
dorzeczu rzeki Mozy, gdzie na nie
wielkim terenie rozwinęły działalność 
znakomite warsztaty, wykonujące 
piękne dzieła w metalu. W przedsta
wieniu Chrystusa w majestacie nie 
widać wpływów sztuki bizantyńskiej; 
wyobrażenie to nie tchnie też odczu
ciem spokoju właściwego antycz
nym rzeźbom greckim, jak scena U- 
krzyżowania. Chrystus w majestacie 

przedstawiony jest nie jako Bóg- 
Człowiek, cierpiący dla zbawienia lu
dzi, lecz jako najwyższy sędzia, z ob
licza którego bije ekspresja, patos 
tajemniczości i surowość zbliżona w 
wyrazie do tej, jaka przejawia się w 
obliczach bóstw mezopotamskich. 
Wyraźne różnice stylu obu okładek 
ewangeliarza prowadzą do wniosku, 
że nie mogą one pochodzić z tego 
samego warsztatu. Trudno zaś przy
puścić, żeby dwór płocki zwracał się 
o wykonanie tak niewielkiego zamó
wienia do dwu różnych warsztatów 
zagranicznych. Uzasadnia to przypu
szczenie, że okładka ewangeliarza 
była zamówiona i wykonana za gra
nicą.
Niektórzy uczeni opowiadali się za 
zagranicznym pochodzeniem okład
ki, uważając, że jej wartości arty
styczne i doskonała technika wyko
nania przewyższają możliwości mi
strzów krajowych, a więc oprawa 
musiała być importowana z warszta

tu reprezentującego bardzo wysoki 
poziom artystyczny. Za najbardziej 
prawdopodobne uważano wykona
nie okładki w mozańskim warsztacie 
mistrza o nazwisku Godefroid de 
Claire z Huy, gdyż scena przedsta
wiona na górnej okładce była styli
stycznie zbliżona do Ukrzyżowania w 
przenośnym ołtarzyku wykonanym 
przez tego mistrza.
Wielu badaczy, zwłaszcza zagranicz
nych, nie doceniało w należytej mie
rze wyjątkowego w tej epoce rozkwi
tu sztuki w Płocku. Gród ten jeszcze 
za czasów Władysława Hermana i 
Bolesława Krzywoustego pełnił funk
cję stolicy Polski, dbałej o rozwój 
kultury artystycznej, ważnej dla re
prezentacyjnej siedziby książęcej. 
Sztuka przyczyniała się zaś do pod
noszenia prestiżu władzy świeckiej i 
kościelnej. W czasach panowania 
Bolesława Kędzierzawego, który 
zjednoczył Mazowsze, Śląsk oraz 
Ziemię Kujawską, Płock stanowił na
dal siedzibę władcy najpierw Mazo
wsza, a potem innych dzielnic kraju. 
Był to okres największego rozwoju 
płockiej produkcji artystycznej, który 
utrzymał się jeszcze w czasach Kon
rada Mazowieckiego. Ogromne zna
czenie dla rozwoju sztuki miała też 
działalność biskupa płockiego Alek
sandra, człowieka wielkiej kultury, 
przybyłego tu z Malonne (w obecnej 
Belgii), który wzniósł w Płocku wspa
niałą katedrę ze słynnymi drzwiami 
brązowymi zamówionymi w Magde
burgu. Zbudowanie katedry musiało 
leszcze bardziej zmobilizować płoc
kie rzemiosło artystyczne do prac 
nad jej reprezentacyjnym wyposaże
niem.
Wszystkie te osiągnięcia dwunasto- 
wiecznego Płocka w zakresie kultury 
artystycznej, bardzo wysoko ocenio

ne przez prof. Aleksandra Gieyszto
ra, przeczą twierdzeniu, jakoby poja
wiająca się w ówczesnym Płocku 
produkcja artystyczna przede 
wszystkim stanowiła import z Zacho
du, Niewątpliwie nie brakło w dwuna- 
stowiecznym Płocku dzieł zarówno 
sztuki mozańskiej, przywiezionych z 
tych terenów przez biskupa Alek
sandra i późniejszych, jak i prac mi
strzów bizantyńskich. Musiało to do
tyczyć zwłaszcza tematów tak popu
larnych w sztuce chrześcijańskiej, 
jak scena Ukrzyżowania i Chrystus w 
majestacie. Należy zatem sądzić, że 
znajdująca się na dworze płockim, 
wykonana przez mistrza bizantyń
skiego lub ruskiego, scena Ukrzyżo
wania mogła posłużyć za wzór wyo
brażenia przestawionego na górnej 
okładce ewangeliarza, a według ja
kiegoś dzieła sztuki mozańskiej wy
konano na okładce dolnej Chrystusa 
w majestacie. Jedynie przyjęcie wy
konania okładki w Rocku może wy
jaśnić niezrozumiałe odrębności sty
lowe dwu części tej samej okładziny 
ewangeliarza.
Oprawa ewangeliarza księżnej Ana
stazji, wykonana w srebrnej blasze 
sposobem repusowania (to jest uzy
skiwania kształtów przez wybijanie 
specjalnym młotkiem spodniej stro
ny blachy), stanowi niezwykle cenny 
i rzadki zabytek artystycznego rze
miosła. Srebrnych opraw przedsta
wiających postacie zachowało się 
bowiem w Europie tylko kilka. Płocka 
oprawa, która przetrwała wraz z ca
łym oryginalnym ewangeliarzem 
przeszło osiemset lat, stanowi wraz z 
innymi zachowanymi zabytkami z 
tego okresu wspaniałe świadectwo 
wysokiego poziomu sztuki i kultury 
dwunastowiecznego Płocka.

Kazimierz Askanas

Niecodzienne muzea

Egzotyka w Pieniężnie
Niezwykłość tego muzeum nie tylko 
polega na zgromadzonych w nim 
zbiorach, lecz przede wszystkim na 
tym, że każdy eksponat jest dowo
dem misyjnej pracy polskich księży 
w różnych zakątkach świata.
Pieniężno - to jedna z bardziej ma
lowniczych miejscowości w północ
nej części Warmii, usytuowana w za
kolu rzeki Watszy, prawego dopływu 
Pasłęki. Osobliwością nie są tu uroki 
przyrody, aczkolwiek i na nie warto 
zwrócić uwagę, lecz mieszczące się 
w kompleksie zabudowań semina
rium duchownego księży werbistów 
misyjne muzeum etnograficzne. Jego 
zbiory rozrastały się dzięki darom 
księży, absolwentów uczelni w Pie
niężnie, którzy prowadzą prace mi

syjne w Afryce, Ameryce Łacińskiej, 
Azji, Oceanii - w 40 krajach świata 
łącznie z Europą. Dziś zbiory te liczą 
około 2* tysięcy eksponatów z róż
nych epok i różnych cywilizacji. Trak
towane są one jako materiały po
mocnicze dla studentów uczelni w 
ich przyszłej pracy.
Do zwracających uwagę eksponatów 
muzeum należy kolekcja przeszło 
300 duńskich monet z brązu. Staro
żytny jest również brązowy tygiel, 
który służył do składania ofiar, zdo
biony ornamentami roślinnymi i 
zwierzęcymi.
Wiele przedmiotów pochodzi z Chin 
m.in. posążki bóstw i wizerunki mni
chów buddyjskich, a także fajki z dtu 
gimi cybuchami do palenia opium 

strojne wachlarze i maleńkie obuwie 
kobiet, strój mandaryna.
Japonia, jak wiadomo, jest obecnie 
wysoko uprzemysłowionym krajem, 
mimo to pięlgnuje stare tradycje, 
m.in. sposób picia herbaty, wywo

dzący się ponoć z XII w. W muzeum 
w Pieniężnie zgromadzono wszyst
kie akcesoria do parzenia i picia tego 
napoju. Uwagę przyciąga również 
makieta świątyni szintoistycznej - 
budowla jest lekka, drewniana, zbu
dowana na rusztowaniu z belek i 
dzięki temu odporna na trzęsienia 
ziemi.
W części poświęconej hinduskiej 
kulturze duchowej i materialnej pre
zentowane są posążki Buddy i wiele
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innych bóstw hinduistycznych, po
nadto srebrna biżuteria, stroje kobie-

I. 2. Indonezja: oog Wisznu (1) i 
drewniana maska (2)
3. Miedziany pojemnik na wodę z 
Nepalu
4. Brązowa figurka mnicha buddyj
skiego z Chin
5. 6. Nowa Gwinea: drewniana ma
ska rytualna (5) i drewniana figurka 
przodka (6)
(zdjęcia ze zb. Seminarium Duchow
nego Księży Werbistów w Pienięż
nie)

ROZMAITOŚCI

Z wyspy Bali pochodzi figurka hin
duistycznego boga Wisznu, a ponie
waż tamtejsi mieszkańcy rozmiłowa
ni są w muzyce, śpiewie i tańcach, w 
muzeum zgromadzono dużo instru
mentów, nieraz o niespotykanych w 
Europie kształtach (np. gender). 
Duże zaciekawienie wzbudza indo
nezyjski nóż zwany krisem. Charak
teryzuje się on płomienistą głownią i 
bogato rzeźbioną rękojeścią. Gablo
ty z zabytkami indonezyjskimi pre
zentują najwięcej eksponatów, a każ
dy miał swoją historię i symboliczne 
znaczenie.
Nowogwinejczycy hołdują religii ani
mistycznej i wielkim kultem otaczają 
dusze zmarłych przodków. Z tym kul
tem wiążą się różne figurki z niepro- 
pocjonalnie dużymi głowami, pełnią
ce funkcję religijno-magiczną. Nie
proporcjonalnie duże głowy wynikają 
z wiary, że głowa jest siedliskiem du
szy człowieka. Duszę tę wyobrażają 
liczne i przedziwne maski. Z nowo
gwinejskich przedmiotów gospo
darstwa domowego na uwagę zasłu
gują siatki zwane bilum. W siatkach 
tych kobiety papuaskie noszą na 
głowach żywność, dziecko lub świ
nię, która jest tak cennym majątkiem, 
że nieraz poświęcają jej więcej troski 
i opieki niż dziecku. W zbiorach licz
nie prezentowana jest także biżuteria 
Papuasów.
Afrykańskie eksponaty pochodzą z 
Togo, Zairu, Ghany i Angoli. Najwię
cej zgromadzono rzeżb-fetyszy, ma
jących chronić przed złymi mocami. 
Z naczyń gospodarstwa domowego 
dominują rzeźbione i kolorowe ty
kwy, naczynia na wodę lub schowki 
na biżuterię.
Mniej jest eksponatów z Ameryki Ła
cińskiej. Pozą przedmiotami co
dziennego użytku wyrabianymi przez 
indiańskie plemiona Guarami, zoba
czyć można zbiór naczyń argentyń
skich i brazylijskich do picia narodo
wego napoju herba mate.
Pierwsi polscy misjonarze werbiści 
udali się do Chin w 1879 r., w cztery 
lata po powstaniu Zgromadzenia 
Stówa Bożego (Societas Verbi Divi- 
ni). Dziś blisko 200 polskich werbi
stów aktywnie pracuje poza krajem. 
Można wyobrazić sobie, jak ciężka 
musi być ta praca wśród południo
woamerykańskich Indian bądź Pa
puasów z Nowej Gwinei, z dala od 
rodzinnego kraju, w tropikalnym kli
macie, w sawannach, dżunglach, nad 
rozlewiskami wielkich rzek, w kra
jach, których egzotyka po krótkim 
czasie przestaje być dla nich atrak
cją, gdzie często pozostają wśród tu
bylców do końca życia. Jak się oka
zuje jednak pamiętają o swoich ro
dzinnych stronach, wzbogacając 
„egzotykę w Pieniężnie"

Wawrzyniec Szulczewski

Pałac 
w Mafkowie 
Los pałacu w Małkowie w woj. 
sieradzkim nie wydaje się odo
sobniony, jednak wartość histo
ryczna oraz pewna oryginalność 
architektury tego zabytku czynią 
uzasadnione poświęcenie mu 
paru zdań.
Do Małkowa trafiłem przypadko
wo w trakcie jednej z plenero
wych wycieczek, latem 1985 r. 
Moje zainteresowanie wzbudziła 
zarówno architektura pałacu, jak 

Zygmunt Andrychiewicz (1861- 
1943), który wiele swych obra
zów poświęcił architekturze i 
pięknemu otoczeniu pałacu 
(niektóre z nich można oglądać 
w muzeum regionalnym w War
cie).
Pałac* otoczony był parkiem o 
charakterze krajobrazowym, wy
korzystującym nierówności tere
nu; do dziś zachował się ośmio- 
boczny pawilon pajkowy służą
cy dawniej za stajnię.
Z minionej okazałości architek
tury i piękna otoczenia pozosta
ły już tylko ślady. Budynek pała

również fakt, że obecnym jego 
właścicielem jest Politechnika 
Łódzka, której jestem studen
tem. Z zebranych przeze mnie 
informacji 'wynika, że pałac zo
stał wzniesiony w stylu klasycy- 
stycznym około 1825 r. przez ka
sztelana Pawła Biernackiego, 
prawdopodobnie na fundamen
tach wcześniejszego budynku. 

Jego architekturę ukształtowano 
na wzór domu mieszkalnego 
Napoleona na Elbie. Tłumaczyć 
to można bliskimi, choć trudny
mi dziś do stwierdzenia, związ
kami Biernackiego z Napoleo
nem. Pod koniec XIX w. pałac 
przeszedł w ręce rodziny Pstro- 
końskich, która była jego właś
cicielem do 1939 r. W czasie o- 
kupacji hitlerowskiej zajmowany 
był przez Niemców. Po zakoń
czeniu wojny mieścił się w nim 
oddział szpitala psychiatryczne
go w Warcie, a przed trzema laty 
przeszedł na własność Politech
niki Łódzkiej. W Małkowie prze
bywali ongiś: Władysław Rey
mont, który podobno napisał tu 
fragmenty Chłopów, oraz malarz 

cu powoli chyli się ku ruinie, a 
dominujące w krajobrazie parku 
chaszcze wykorzystywane by
wają w rozmaity sposób. Nad
wątlona konstrukcja, odpadają
ce tynki i zawalające się schody 
rodzą obawę, że o ile podjęte 
zostaną jakiekolwiek prace re
montowe, mogą one mieć już 
charakter odbudowy. Jak do
tychczas ograniczono się do 
zgromadzenia pewnej ilości ma
teriałów budowlanych (zalegają 
one w parku prowizorycznie za
bezpieczone), mato skuteczne
go pokrycia dachu, zerwania 
zmurszałych podłóg w pomiesz
czeniach oraz wyznaczenia paru 
kolejnych terminów rozpoczęcia 
prac.
Uważam, że cicha zgoda na po
stępujące zniszczenie pałacu, 
jaką zdaje się wyrażać obecny 
właściciel, przynieść może utra
tę kolejnego zabytku naszej kul
tury.

Przemysław Grobis
* Bliższe dane o pałacu znaleźć mo
żna w Katalogu zabytków sztuki w 
Polsce pod red. J. Łozińskiego, t. II, 
z. 10.
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Szanowna Redakcjo!
Nie zawsze dostępna jest lektura 

„Spotkań z Zabytkami", może więc 
temat, o którym chcę napisać, już byt 
prezentowany w AKCJI CMENTA
RZE. o ile tak - to proszę wyba
czyć.

Ruchliwa, atrakcyjna trasa do Ka
zimierza nad Wisłą. Wtostowice. a 
może to południowa dzielnica Puław. 
Tuż przy drodze stary, niski murek i 
brama z napisem „I to z Jej natchnie
nia". Wiekowe drzewa. Krawędź nie
wysokiej skarpy opadającej w daw
ne koryto Wisły. W krzewach słowi
cze w maju trele. Zadbane z wazona
mi kwiatów współczesne nagrobki. I 
kontrast - zabytkowa część cmenta
rza.

Napisy polskie, łacińskie, rosyj
skie, niemieckie. Daty, gdy jeszcze 
czytelne, sięgają głęboko w przesz
łość. Nazwiska też wiele mówią o lu
dziach, którzy odeszli. Kamienne na
grobki. żeliwne krzyże i ogrodzenia 
toną w zdziczałych krzewach, chwa
stach, śmieciach. Mogiły rozdeptane, 
powalone elementy kamienne, poła
mane elementy żeliwne.

Wstydliwy to obraz. Chluby nie 
przynosi społeczeństwu, nie widać 
tu troski gospodarza. A wiele nie 
trzeba, by sytuację odwrócić. Przy
kładu pozytywnego szukać daleko 
nie musimy, może nim być w Puła
wach schludny cmentarz w północ
ne/ części miasta. Cmentarz włosto- 

wicki ma wszelkie warunki, by stać 
się przykładem dodatnim. Potrzeba 
nieco dobrej woli.

R. Jankowski
Brwinów

Redakcja „Spotkań z Zabytkami"!
Interesuję się zabytkami prawa 

średniowiecznego, jakimi są krzyże i 
kapliczki pokutne. Obecnie jestem 
członkiem Klubu Badaczy i Miłośni
ków Krzyży Pokutnych i Rzeźby 
Przydrożnej utworzonego w paździe
rniku ub.r. przy świdnickim Oddziale 
PTTK (informacja o klubie zob. „Spo
tkania z Zabytkami", nr 4. 1986).

W 1980 r. zamieszkałem w Ty
chach i jestem świadkiem występu
jącego tam zagrożenia dla obiektów 
zabytkowych. Dlatego czuję się upo
ważniony do zabrania głosu w na
wiązaniu do felietonu „Apokalipsa na 
Śląsku" (.. Spotkania z Zabytkami' \ nr 
2, 1986). Chciatbym opisać, jak ha
muje się społeczną inicjatywę w tej 
ważnej sprawie.

Kilka lat temu, a dokładnie w 1982 
r. postanowiłem zainteresować swo
ją pasją tyski oddział PTTK. Spotka
łem się z obojętnością i całkowitym 
brakiem zainteresowania. Po kilku 
miesiącach z grupą kolegów-filmow- 
ców amatorów postanowiliśmy stwo
rzyć sekcję fotograficzno-filmowe/ 
dokumentacji zabytków, ale i tu po
nieśliśmy klęskę. Usłyszeliśmy, że 
PTTK zainteresowane jest jedynie 
istniejącymi sekcjami, np. narciarską 
lub kolarską. Zniechęceni takim po
dejściem tyskiego PTTK, zrezygno
waliśmy ze wspólnego działania. Pe
łen żalu i rozczarowania zwróciłem 
się do Zarządu Głównego PTTK w 
Warszawie, który do chwili obecnej 
nie odpowiedzialna mój list. Dosze
dłem więc do przekonania, że nie 
jest to wina tylko ludzi w Tychach, 
lecz kierunek programowy

Obecnie złożyłem deklarację wstą
pienia do PTTK w Świdnicy, który to 
oddział liczy się z pasjami swoich 
członków, widząc w tym możliwość 
szerszej opieki nad zabytkami.

Odgórne powoływanie obozów in
wentaryzacyjnych sugerowane w„A- 
pokalipsie..." nie przyniesie tak o- 
wocnych wyników, jak zaangażowa
nie do tego rodzaju akcji i działań 
społecznych w oparciu o siły tkwiące 
na Śląsku. Któż będzie działał z taką 
pasją i poświęceniem, jak nie ludzie, 
którzy na co dzień widzą i czują za
grożenie dla śląskich zabytków. Na
leży im jedynie stworzyć możliwość 
działania, a w każdym razie, nie prze
szkadzać, jak to czyni tyskie PTTK.

Ryszard Czopek
Tychy

Droga Redakcjo!
IV Warszawie, na Zbójnej Górze, 

przy ul. Kwitnącej Wiśni, znajdują się 
pozostałości starego, przedwojen
nego cmentarza żydowskiego. Nie
stety, są to tylko pozostałości. Do
wiedziałem się o istnieniu cmentarza 
z ustnych przekazów i postanowiłem 
to sprawdzić.

Na terenie byłego cmentarza roś
nie las, już chyba czterdziestoletni, i 
rzeczywiście znajdują się tam części 
nagrobków, tak charakterystycznych 
dla tego typu obiektu. To prawda. 
Jest ich bardzo mało i z odtworze
niem cmentarza byłyby poważne 
problemy. Przypuszczam, że sprawa 
jest raczej beznadziejna. Niemniej in
formuję o niej dla czystości swojego 
sumienia. A może znalazłby się ktoś, 
kto chętnie zająłby się tym cmenta
rzem. Może Żydowski Instytut Histo
ryczny, który opiekuje się zabytkami 
kultury żydowskiej? Z tego, co wiem, 
to oficjalnie mówi się tylko o dwóch 
cmentarzach żydowskich w Warsza
wie (Powązki i Bródno).

Wydaje mi się, że wystarczyłoby 
zgromadzić wszystkie szczątki sta
rych nagrobków w jednym miejscu i 
postawić tablicę informującą o tym. 
co istniało tu dawnie/. Jest to prze
cież obiekt zabytkowy.

Do Was pierwszych kieruję tę in
formację i wierzę, że przekażecie ją 
odpowiednim instytucjom, które nie 
pozwolą zaginąć temu cmentarzowi, 

choć jak już wspominałem, niewiele 
z niego zostało.

Z najlepszymi życzeniami dla ca
łej Redakcji.

Radosław Grabowski
Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze!
W Pańskim poczytnym organie 

(nr 3 z 1986 r.) został zamieszczony 
interesujący artykulik pt. „Kometa 
Halleya" Autor, Jakub Pokora, pow
tórzył w nim swe wcześniejsze usta
lenia, które opublikował w książce 
„Sztuka w służbie reformacji. Śląskie 

ambony 1550-1650", wydanej w 
1982 r, gdzie stwierdził (s. 80, 108. 

237), że w formie i programie zabytku 
widoczne są wątki związane z poja
wieniem się komety Halleya. Identyfi
kację tej ostatniej powtórzył za Hoff
manem, przed 1939 r. wielce zasłu
żonym badaczem sztuki śląskiej. 
Przypomnijmy, że według napisu 
fundacyjnego na ambonie, została 
ona wybudowana w 1619r. wkrót
ce po zgaśnięciu komety (,....sobald 
der Comet verloschen war..."). Tym
czasem kometa Halleya pojawiła się 
w 1607 r, natomiast kazalnica po
wstała nie w krotce potem, ale do
piero w dwanaście lat później.

Ostatnio, zupełnie przypadkowo, 
natrafiłem na ślad, który wskazuje, że 
chodzi tu zapewne o inną kometę, 
obserwowaną w listopadzie 1618 r, 
a więc wkrótce przed wystawie
niem ambony. Oto bowiem w oficy
nie Augusta Ferbera w Toruniu w 
1619 r. wydrukowano dziełko, które
go pełny tytuł pozwalam sobie przy
toczyć. „PRODROMUS, Albo 
Wprzód Pisanie, to jest krótki a pro
sty wykład Komety albo Ogoniastey 
Gwiazdy która Miesiąca Listopada 
Roku 1618 widziana była. Na częste 
a gęste zadania spisany przez D. 
DAVIDA HERLICIUSZA Medyka 
Stargardzkiego w Pomorskiey Ziemi 
Teraz na Polski język przełożony...".

Z wyrazami szacunku
Jakub Pokora

Warszawa

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 100 zt. 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 urzędach 
pocztowych i u doręczycieli;
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Pra- 

Wptaty 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 

nim uzgod-sa-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych -redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po uprzed 
nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratqjSA^'rfapiu telefonicznym (tel, 26-93-57),

? ?bn:-



słowni
Michał Gradowski 
Zdzisław Żygulskl Jun.

Ilustrowany
uzbrojenia zabytkowego

BROŃ ARTYLERYJSKA

LUFA

LAWETA

FOGLE RZ (przekrój;

BOMBAPDA W ŁOŻU KLOCOWYM
MOŹDZIERZ

Ą---- ZAPAŁ
0 SZTUKA DENNA 

C----  SZTUKA CZOPOWA
0 UCHWYT CZOPOWY 

£ - SZTUKA WYLOTOWA
F UCHWYT DENNY 

G---- ONO LUFY
H TYLNY PIERŚCIEŃ DENNY 

I -----  PRZEWÓD LUFY
3 MIAZSZ LUFY 

K------ ■ PRZEDNI PIERŚCIEŃ DENNY
L CZOP

M---  PIERŚCIEŃ ttOPONY
N PIERŚCIEŃ WYLOTOWY 

O~^ S2Y0A LUFY
P GŁOWA LUFY

R— WRĘBEK
S WYLOT LUFY

A---- OGON ŁOZA
B ZAD ŁOZA 

O — NAGI ECIE LOŻA
D PÓŁFWNEW

£ — CZOŁO ŁOZA
F PIASTA

G— SZPRYCHA
H OKOŁEK 

-----  CYBANTY
J RAMIĘ ŁOZA

----- SPONA OGONOWA
L SPONA CELOWNICZA 

M— SPONA spoczynkowa
N SPONA CZELNA

O-----ANTABY

UZBROJENIE OCHRONNE

ZBRO3A PŁYTOWA HEŁM

A HEŁM
B SZPARA WZROKOWA 
O ZASŁONA
D PODBRÓDEK 
E OBOJCZYK

F TARCZKA 
G NAPIERŚNIK
łł WSPORNIK DO KOPII 
I FARTUCH
□ TASZKA
K NAPLECZNIK

L TYLNA CZEŚĆ FARTUCHA 
M NARAMIENNIK
N OPACHA
O NAŁOKCICA
P ZAREKAWIE

R RĘKAWICA
S NABIODREK
T NAKOLANEK 
U NAGOLENCA

W TRZEWIK

A DZWON
B ZACZEPY
C CZEPIEC KOLCZV
D GRZEBIEŃ
E RONDO

F PODPINKA 
G TULEJA
H DASZEK
I POLICZEK

0 NOSAL 
K NAKARCZEK



(zdjęcia J. Augustyniak)

krajowa

wydawnicza Cena zł 100.

Dawne kafle
Prezentowane kafle piecowe znalezione zostały podczas 
badań prowadzonych na zamku w Inowfodzu; pochodzą z 
XVI w.:

■i/, 1. Postać kopijnika na koniu *-
'i..0woc granatu

3.4. Różne odmiany rozety
5 Kobieta i mężczyzna


