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NA OKŁADCE: Duży palec 
prawej stopy figury tego 
siedzącego na beczce Ba
chusa całował każdy flisa
cki nowicjusz. Bachus po
chodzi z flisackiej gospody 
na rynku toruńskim (obec
nie w zbiorach Muzeum O- 
kręgowego); datowany jest 
na przełom XVIII i XIX w.

(fot. Jerzy Wilde)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

1(29) XI Warszawa 1987

Od redakcji
Drugie dziesięciolecie naszych codwu- 
miesięcznych spotkań z zabytkami 
rozpoczynamy od ogłoszenia wyników 
„Konkursu dziesięciolecia” i opubliko
wania pracy, która otrzymała pierwszą 
nagrodę. Ogólnie możemy stwierdzić, 
że konkurs osiągnął swój cel - ukazał, 
że w naszym kraju przez upór, konse
kwencję w działaniach, a przede 
wszystkim serdeczne zaangażowanie 
można uratować niejeden zabytek. Z 
drugiej jednak strony, ten gąszcz prze
pisów i utrudnień, o których pisali pra
wie wszyscy uczestnicy konkursu, par
tykularne, lokalne interesy, brak wie
dzy o ekonomicznej wartości obiektów 
zabytkowych, zwykła biurokracja - 
wszystko to musi nie tylko niepokoić, 
ale jak najszybciej spowodować rady
kalne zmiany w kierunku rzeczy
wistego „zielonego światła” dla ludzi 
chcących pomóc Państwu w ratowaniu 
zabytków. Bardzo optymistyczny ak
cent stanowi fakt, że większość nade
słanych prac - nie tylko nagrodzonych 
- prezentuje poziom i tematy kwalifi
kujące je do publikacji. Gorzej przed
stawia się natomiast sprawa nadesła- 

względem merytorycznym, jak i tech
nicznym - co tłumaczymy amatorskim 
potraktowaniem tej strony konkursu. 
Chwyciła nasza AKCJA DWORY i w 
związku z tym postanowiliśmy utwo
rzyć specjalną rubrykę pod tą nazwą (s. 
42 ). Będziemy w niej zamieszczać listy 
Czytelników, którzy proszą o rozmaite 
informacje, o „dopisanie losów” pol
skich dworów lub odtwarzają sprawy z 
nimi związane.
Zwracamy także uwagę na artykuł o 
nauczaniu konserwacji zabytków uzu
pełniony wykazem adresów niektórych 
szkół i uczelni oraz artykuł o proble
mach Trzebiatowa - miasteczka na Po
morzu Zachodnim od wielu lat czeka
jącego na „wybicie godziny”.
Głównym akcentem następnego nu
meru „Spotkań z Zabytkami” będzie 
Kazimierz Dolny, do którego często i 
chętnie wracamy. Tym razem okazją 
jest mijające 15 lat działalności tutej
szego muzeum mającego uprawnienia 
wojewódzkiego urzędu konserwator
skiego oraz 15 lat pracy dyrektora mu
zeum, a jednocześnie konserwatora 
zabytków Kazimierza i okolic - Jerze-

nych na konkurs ilustracji - tak po^orgo Żurawskiego. 
-------------------------------------------------i—-?---------------------------------------



Vyniki
• •Konkursu dziesięciolecia

Rozstrzygnięty został konkurs na pracę ukazującą oca
lenie zabytku od zagłady. Ogłoszony był w numerze 1, 
1986, z okazji dziesiątego roku ukazywania się „Spotkań 
z Zabytkami”.
Sąd konkursowy obradował w składzie:
PROF. DR TADEUSZ S. JAROSZEWSKI (Stowarzysze
nie Historyków Sztuki) - przewodniczący jury,
MGR BARBARA LENARD (Stowarzyszenie Konserwa
torów Zabytków),
RED. JERZY WALDORFF (Towarzystwo Opieki nad Za
bytkami),
MGR INŻ. GRZEGORZ ZAMOYSKI (PP Pracownie 
Konserwacji Zabytków),
RED. LIDIA BRUSZEWSKA (redakcja „Spotkań z Za
bytkami”).
Obrady jury protokołowała red. Krystyna Stankiewicz.
I NAGRODA Generalnego Konserwatora Zabytków 
(30 000 zł) - LESZEK KAJZER z Łodzi (godło „Elka”) za 
pracę pt. Niedaleko Warszawy.
II NAGRODA Stowarzyszenia Konserwatorów Zabyt
ków i Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (20 000 zł) - 
ELŻBIETA I TADEUSZ MATYKIEWICZOWIE z Byd
goszczy (godło „Stara kuźnia”) za pracę bez tytułu.
III NAGRODA Stowarzyszenia Historyków Sztuki i O- 
środka Dokumentacji Zabytków (15 000 zł) - KRZY
SZTOF PAUL z Gdańska (godło „Koleba”) za pracę pt. 
Baszta Biała w Gdańsku.
CZTERY WYRÓŻNIENIA Generalnego Konserwatora 
Zabytków (po 5000 zł):
- ZBIGNIEW KOMARNICKI z Białej Prudnickiej (godło 
,Janina”) za pracę pt. Trzykrotnie uratowany;
- MARIA KUNCAITIS z Lubina (godło ,Jodła”) za pra
cę pt. Fasada;
- ZBIGNIEW WAWSZCZAK z Rzeszowa (godło „Wo- 
rochta”) za pracę pt. Ocalić ślady minionych pokoleń...;
- TOMASZ URBANOWICZ z Wrocławia (godło „Witraż 
malborski”) za pracę pt. Konserwacja witraży malbor- 
skich.
NAGRODA SPECJALNA dyrektora naczelnego PP Pra
cowni Konserwacji Zabytków - MICHAŁ BANACH z 
Nysy (godło „Embe”) za pracę pt. Frączkowski pałac.

Prace nagrodzone wraz z uzasadnieniem werdyktu jury, 
a także niektóre pozostałe będą publikowane w kolej
nych numerach „Spotkań z Zabytkami”.

Jury w trakcie obrad (zdjęcia: Jerzy Wilde)
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I Nagroda w „Konkursie dziesięciolecia” za:
• wyjątkową zgodność z założeniami konkursu;
• ukazanie roli Uchwały Rady Ministrów nr 179 

z 1978 r. w sprawie wykorzystania obiektów 
zabytków na cele użytkowe;

• ocalenie rodzinnego domu;
• przykład ratowania architektury z przełomu 

XIX i XX w.;
• walory literackie.

Niedaleko
Warszawy
NX ajpierw rósł 

las. Nie puszcza potężna, lecz mazowieckie sosno
we laski na piaszczystych wydemkach, przedzie
lonych mokrymi łączkami porośniętymi olchami. 
Po Powstaniu Styczniowym pojawiła się tu rodzi
na Lasockich, która srodze zboksowana narodo
wą potrzebą zmuszona była opuścić rodzinny ma
jątek Brochów koło Sochaczewa i kupić mały Mi
lanówek. Pozostałby on zapewne jedną z wielu 
podwarszawskich wiosek, gdyby nie biegnąca 
tędy linia kolei warszawsko-wiedeńskiej, a także 
umiarkowane osiągnięcia rolne posiadaczy. Roz
poczęła się parcelacja majątku, powstał przysta
nek kolejowy i w wiek XX wkroczył Milanówek 
jako planowane osiedle letniskowe „z łatwem i 
szybkiem” dojazdem do Warszawy. I oprócz tego 
ostatniego tak to już zostało.

Przenieśmy się teraz do Warszawy. W latach 
czterdziestych XIX w. osiadł w niej lekko zniem
czony Czech, absolwent cesarsko-królewskich 
szkół ogrodniczych Piotr Hoser. Stał się protopla
stą znanej warszawskiej dynastii ogrodników, 
właścicieli firmy „Bracia Hoser”, szkółkarzy, po- 

mologów i profesorów SGGW. Ciągoty bogatego 
warszawskiego mieszczaństwa w stronę ziemi i 
ziemiaństwa, rozumianego nie tylko jako grupa 
społeczna, lecz i jako sposób na życie, są zbyt zna
ne, by omawiać je obszerniej. Tradycja rodzinna 
zagmatwała dość dokładnie, jak doszło do spotka
nia technokraty (wawelberczyka) i ogrodnika-a- 
matora Artura Tomasza Hosera i konkurów do 
panny Władysławy Lasockiej z Milanówka. Dość 
wspomnieć, że prócz małżeństwa (potem) doszło 
do nabycia (wprzód) przez kawalera parceli w Mi
lanówku i budowy „letniskowego domku”. Nazwa
no go „Borówką”, bo te frukta szczególnie prefero
wała narzeczona, potem panna młoda, vel babcia 
Ada, czyli Władysława z Lasockich Hoserowa. 
Znacznie ciekawsza od nazwy była jednak forma 
architektoniczna dziadkowego prezentu ślubne
go. Dom zaprojektowano (może nie bez współu
działu inwestora) i zbudowano w 1904 r. przy uży
ciu znanej firmy architektonicznej Władysława 
Kozłowskiego i Apoloniusza P. Nieniewskiego, w 
stylu... neogotyckim Tak, gdyż była to chyba jed
na z ostatnich w Polsce realizacji w tym stylu - 
neogotyku, zwanego dokładniej także gotykiem
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rodzimym lub wisiańsko-bałtyckim. Ten zame
czek z ostrołukowymi otworami i wysoką wieżą 
opiętą skarpami ma asymetryczne elewacje, oży
wione czerwienią cegły, bielą tynków i zieloną de
koracją ceramiczną. Udając czy nawet będąc na
prawdę zredukowaną siedzibą ziemiańską, był to 
po prostu wygodny i funkcjonalny dom mieszka
lny.
Mijały letniskowe lata międzywojennego dwu
dziestolecia. W czasie okupacji dom stał się przy
tuliskiem młodych ludzi, chodzących w wysokich 
wypolerowanych oficerskich „szklankach”, potem 
po powstaniu mieszkaniem całej ocalałej z war
szawskiej pożogi rodziny. Za falą pruszkowskich 
emigrantów przyszli tu na krótko radzieccy żoł
nierze, ci jednak spiesząc się na Zachód nie zaba
wili długo. Schyłek lat czterdziestych, czyli epoka, 
w której zacząłem świadomie percepować otacza
jący świat, pozostawiła mi w oczach dość abstrak
cyjny obraz wielkiej czarnej lokomobili, stojącej 
obok klombu z różami, a w uszach wesoły gwar 
mnóstwa pań i panienek (o różnym wieku i apa
rycji) noszących wtedy wdzięczną nazwę „beze- 
tek”.
Szczebiot stopniowo zanikał, wraz z instytucją

Kwaterunku pojawili się lokatorzy szczególnie 
kochający rąbanie drewna na parkietach, składo
wanie węgla koło kominka i wietrzenie pomiesz
czeń za pomocą śmiałych rzutów butelek. Potem 
stopniowo wymierali ludzie, zarywały się rynny, 
na murach pojawiły się liszaje, a tynk spływał 
wraz z cieknącą po ścianach wodą. Dziczał park i 
obyczaje, których nie była w stanie złagodzić na
wet muzyka Nie mieszkałem wtedy w Milanów
ku, utopiony w rodzinno-akademickich rozryw
kach, brat dopiero dorastał, dom szedł w ruinę.
I wtedy pojawiło się w tym ciemnym tunelu świa
tełko z wesołych żaróweczek, układające się w 
napis „UCHWAŁA RADY MINISTRÓW nr 179”; 
choć w gruncie rzeczy o realnym istnieniu tunelu 
i światełka dowiedzieliśmy się wszyscy znacznie 
później i przy całkiem innej okazji. Zaczęło się od 
rozmów z bratem, a także wizyty historyka sztuki,
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który otworzył nam oczy na urodę i wartość archi
tektoniczną obiektu. Dom został wpisany do reje
stru zabytków i w końcu lat siedemdziesiątych 
zapadła nieodwołalna decyzja - REMONTUJE
MY!!! Najpierw powoli jak żółw ociężale ruszyła 
maszyna z papierami, papierkami... Plując pie-
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IS. Willa „Borówka" w 1986 r.; elewacja wschodnia (7) i fragment elewacji 
frontowej (8)

9. Przywillowy budynek gospodarczy
(zdjęcia: 1-6 - ze zbiorów rodzinnych, 7-9 - Jerzy Wilde)

czątkami szła tępo do przodu, głównie jednak ko
lebiąc się na boki i wykonując ruchy pozorne. 
Obiektywnie stwierdzić trzeba jednak, że dziadek 
nie ułatwił nam pracy. Już wstępna przymiarka 
do prac elewacyjnych wykazała konieczność za
stosowania co najmniej dziewięciu form profilo
wanych cegieł, tzw. kształtek. A przecież tylko je
dyna nasza cegielnia, w Kadynach koło Tolkmic
ka, zachowała jeszcze sztukę wykonywania profi- 
lówek. Porzućmy jednak drobiazgowość: wystar
czyło przecież rozrysować w odpowiednich rzu
tach modele, skłonić przedsiębiorstwo do przyję
cia zlecenia, dopilnować terminowego wykonania 
odpowiedniej liczby kształtek i przywieźć je (wraz 
z kilkoma tysiącami normalnej cegły „gotyckiej”) 
spod Elbląga pod Warszawę.
Zestawienie aktywów i pasywów nie tworzyło jed
nak obrazu specjalnie zbilansowanego. Prócz zło
tych rąk mojego brata, który przyciśnięty ko
niecznością rozpocząłby zapewne w przydomowej 
szopce budowę promu kosmicznego, i moich 
skromnych umiejętności teoretycznych, zdoby
tych w trakcie bezowocnych zebrań, komisji, lek
tur, a także codziennego dręczenia studentów, 
tych pierwszych było bardzo mało. Natomiast wy
liczanie pasywów byłoby zbyt nudne i tylko z wro
dzonej figlarności wspomnę, że zamówienie i wy-
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konanie prawidłowego (naturalnie bardziej admi
nistracyjnie niż technicznie) kosztorysu remontu 
równało się wtedy czteromiesięcznej pensji do
centa wyższej uczelni. Pomogli jednak przyjacie
le, pomogli znajomi. Szczególną wdzięczność za
skarbiła sobie Pani pracująca w warszawskim pa
łacu Denhoffów, Marii z Sieniawskich, potem 
Czartoryskich i Lubomirskich, oraz Pan rezydują
cy (siedzący kątem?) u Filipa Nereusza Szania
wskiego, potem Aleksandra Soldenhoffa. Częściej 
używane nazwy tych pałaców nie są tu najistot
niejsze.
Wreszcie ruszyło i trzymało trzy sezony budowal- 
ne (1981-1983). Oprócz wymiany kilku zbutwia
łych stropów, położenia nowych tynków na elewa
cjach, znacznego przemurowania nadwątlonej 
wieży, wykonano także trochę prac kosmetycz
nych, a to pełny wystrój blacharski, częściowy re
mont ciągów kominowych, dachu i systemów 
wodno-kanalizacyjnych, założono fartuchy, inne 
izolacje itp. Dowodził majster Pan Henio, poma
gał brat. Pan Henio, osoba pełna zalet zawodo
wych, nie dotrzymał jednak do końca remontu, 
zbrzydziwszy sobie gruntownie robotę „w zaby
tkach”. Jak każdy dobry fachowiec, robotę „zgo
dził z łożem i stołem”. To ostatnie było najmniej 
kłopotliwe, gdyż przyjmował w zasadzie tylko po
siłki płynne. Pewne kłopoty powodowała jedynie 
jego drobna ułomność, iż wydalał je samoistnie 
(obustronnie) w czasie nocnych odpoczynków. 
Pracował jednak „na długim dniu”, a na szczęście 
jego tygodniowe zarobki nie były wtedy porówny
walne z realną siłą nabywczą pieniądza. W przeli
czeniu na metry bieżące pustych sklepowych 
półek mógł ich jednak nabyć sporo. Potem byli 
jeszcze weseli blacharze, sfrustrowany elektryk, 
któremu stan wątroby nie umożliwiał już należy
tego spożytkowania dochodów, oraz przedstawi
ciele wielu innych poszukiwanych i pożytecznych 
profesji.
Reszta składała się już wyłącznie z drobiazgów. 
Po wywiezieniu licznych wywrotek gruzu, rytua
lnym spaleniu majstrowego łoża i dokonaniu ele
mentarnego porządku, przyszła kolej na powolne 
działania kosmetyczne, związane z przystosowa
niem wnętrza do wymogów mieszkalnych. Nie 
mieszczą się już one w ramach zainteresowań 
czytelników „Spotkań z Zabytkami”. Trwają zre
sztą jeszcze do dziś. Zabytkowa struktura domu 
jest jednak w stanie przetrzymać czasy naszego 
pokolenia. Wydaje się więc, że „kolejny zabytek 
został uratowany”.

I na koniec kilka ogólniejszych refleksji. Ustawa 
umożliwiająca finansowanie, z kredytów Mini
sterstwa Kultury i Sztuki, do wysokości 23% ko
sztów remontów obiektów zabytkowych (także 
znajdujących się w rękach prywatnych) jest bez
dyskusyjnym dobrodziejstwem dla naszego patri- 
monium kulturowego. Jednakże 23% jest ułam
kiem zdecydowanie zbyt małym. Obiektywne cy
fry weryfikuje bowiem czas. Licząc stały ruch cen 
materiałów budowlanych i robocizny, a także 
rytm trwania cyklu inwestycyjnego (od zatwier
dzenia kosztorysu do zakończenia robót) warunki 
15% rocznej inflacji sprawiają, że realna pomoc 
wynosi około 10% kosztów remontu. Nie każdego 
aż tak zawodzi wyobraźnia, by porywać się na 
podobne działania, nie będąc zarazem posiada
czem dobrze prosperującej firmy wytwarzającej 
np. plastikowe zabawki. Może można by było pod
nieść tę pomoc do przysłowiowych 49%, a zarazem 
zaostrzyć kryteria przyznawania dotacji. Myślę, 
że w sumie wyszłoby na nasze „magiczne 23”. 
Uwaga druga dotyczy realnej partycypacji służb 
konserwatorskich w tych działaniach. Jeśli w roz
mowach z wojewódzkim konserwatorem zabyt
ków i urzędnikami Ministerstwa Kultury i Sztuki 
osoba pragnąca rozpocząć prace budowlano-kon- 
serwatorskie spotyka się z sympatią, realną po
mocą i zrozumieniem, to „im niżej, tym gorzej”. 
Postukując odpowiedniej urzędniczki, której pod
stawowym obowiązkiem jest wypełnianie zaleceń 
konserwatora, w najlepszym razie słyszymy od 
koleżanki: „pani X chyba jeszcze nie wyszła w 
teren, ale już dziś nie wróci’'. Tylko wtedy unika
my deprymującej żebraniny, zakończonej naj
częściej awanturą. Niestety, nie jest to tylko uwa
ga petenta, lecz także osoby półprofesjonalnie 
związanej z ochroną zabytków.
Równie wdzięczne słowo należy się także tzw. 
władzom lokalnym. Dla przeciętnego naczelnika 
gminy czy naczelnika miasta ochrona zabytków - 
to problem kłopotliwy, niemiły, a w wypadku o- 
biektu zabytkowego pozostającego w rękach pry
watnych - sprawa wysoce podejrzana i prawie 
polityczna. Należy więc życzyć niektórym przed
stawicielom administracji terenowej obowiązko
wej lektury dzieł Włodzimierza Lenina.

Leszek Kajzer

Redakcja gratuluje autorowi pracy zwycięstwa w 
konkursie, a władźom Milanówka życzy więcej 
takich mieszkańców, którzy mogą być przykła
dem w ratowaniu rodzinnych domów, szczególnie 
gdy stanowią one obiekty zabytkowe.
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Uczymy się 
ratować zabytki
ci uż na wstępie, 

aby uniknąć nieporozumień, wyjaśnijmy kogo 
można określić mianem „konserwatora zabyt
ków”. Ułatwi to przedstawienie problemu, który 
zapewne interesuje wielu czytelników „Spotkań”, 
i nie tylko. Nie każdy, kto zajmuje się praktycznie 
konserwowaniem zabytków, zasługuje na miano 
konserwatora; podobnie ma się sprawa z lecze
niem i zawodem lekarza.
Zapewne wszyscy zgodzimy się z tym, że osoba w 
białym, twarzowym fartuchu trudząca się nad u- 
szkodzonym obrazem czy rzeźbą kojarzy się nam 
z konserwatorem zabytków. A kim jest doświad
czony murarz, który potrafi - jeden już z niewielu 
w Europie - murować sklepienie typu gotyckiego 
z wolnej ręki lub opracowywać finezyjne spoiny 
między cegłami czy kamieniami (a jest tych spoin 
wiele rodzajów)? A młody absolwent liceum sztuk 
plastycznych uzupełniający uszkodzone fragmen
ty barokowych stiuków, architekt badający na
warstwienie budynku przed fazą projektowania, 
historyk szukający w archiwum przesłanek do 
dziejów tegoż budynku, by ułatwić proces koncep
cyjny architekta? Można jeszcze wspomnieć o ar
cheologu, który w piwnicach tej samej budowli 
odsłania wcześniejsze jej fazy, co też może mieć 
wpływ na program konserwatorski. Tych przykła
dów można cytować znacznie więcej. I każdy z 
wymienionych tu przedstawicieli zawodów, także 
ze znacznie większej grupy nie wymienionych, 
może słusznie twierdzić, że służy konserwacji za
bytków. Więc kto jest owym konserwatorem?
Nie wyróżnia się nasz język ojczysty precyzją po
jęć, więc i w dziedzinie tu podejmowanej też jest 
wiele dowolności. Będzie zatem mowa o kształce
niu fachowców, którzy dzięki swojej wiedzy prak
tycznej i teoretycznej posiedli kwalifikacje upo
ważniające ich do wykonywania zabiegów konse
rwatorskich. Jestem historykiem sztuki i ponad 
trzydzieści lat służę konserwacji zabytków, ale 
nie odważyłbym się podjąć praktycznej konse
rwacji obrazu, starodruku czy nawet muru - nie 
mam owej manualnej umiejętności (a także - ko
niecznej wiedzy technicznej). Więc chocia ż konse
rwatorami zabytków nazywa się potocznie przed
stawicieli wielu dziedzin - także i mnie - dziś 
mowa będzie o praktykach.
Trzy są stopnie wtajemniczenia w pra.ktyczną 
konserwację. Najwyższy tytuł zawodowy - to dy
plomowany konserwator, absolwent jednej z 
trzech w Polsce wyższych uczelni. Na przełomie 
lat czterdziestych i pięćdziesiątych zaczęły się 
formować studia konserwatorskie w akademiach 
sztuk pięknych Warszawy, Krakowa i na Uniwer

sytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Było to w 
owym czasie zjawisko unikatowe w świecie, 
wcześniej bowiem konserwatorzy sztuk plastycz
nych uczyli się swego zawodu bezpośrednio w 
warsztacie mistrza. Począwszy od lat pięćdziesią
tych programy studiów konserwatorskich wzbo
gacone zostały wiedzą ścisłą - chemią, fizyką, mi
krobiologią i innymi naukami, które wspomagają 
techniki malarskie, rzeźbiarskie, nauki historycz
ne itp. Aby dostać się na te studia, trzeba nie tylko 
chcieć, ale wymagana jest duża wiedza o historii i 
kulturze, zabytkach, niezbędne są umiejętności 
plastyczne. Dotychczas warunkiem wstępnym 
jest przedstawienie teki własnych rysunków i ob
razów. Tylko najlepsi autorzy tych tek zostają do
puszczeni do dalszych etapów egzaminu. A potem 
pięć lat studiów łączących rozwój umiejętności 
plastycznych, pogłębienie wiedzy z zakresu tech
nologii, nauk historycznych, ścisłych; w progra
mie sjudiów setki godzin badań laboratoryjnych, 
pracy przy oryginalnych zabytkach, ale i indywi
dualne wykonywanie kopii malowideł ściennych, 
sgraffit, ikon itp. I wreszcie przychodzi okres pra-
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cy dyplomowej, gdy po czterech latach (co naj
mniej) każdy otrzymuje zadanie przeprowadze
nia samodzielnej konserwacji obrazu, rzeźby, ma
nuskryptu, malowidła ściennego itp., obejmującej 
m.in. wykonanie koniecznych badań technolo
gicznych, historycznych oraz opracowanie doku
mentacji realizowanych etapów pracy.
Myliłby się jednak ten, kto skłonny byłby sądzić, 
że teraz - z dyplomem w kieszeni - ma przed sobą 
otwarte wszystkie pracownie konserwatorskie, a 
najlepsze dzieła sztuk plastycznych będą bez
zwłocznie oddane w jego ręce. Sytuacja jest po
dobna jak z lekarzami - dopiero teraz zaczyna się 
prawdziwe pogłębianie wiedzy. I trzeba tu 
wspomnieć o istotnej różnicy dzielącej konserwa
torów od medyków. Dzieła sztuk plastycznych nie 
mówią o swoich dolegliwościach, wszystko zależy 
od umiejętności postawienia diagnozy, a następ
nie - od bezbłędnego i we właściwej kolejności 
zastosowanego trybu postępowania oraz doboru 
właściwych środków. Dyplomowani konserwato
rzy - to oficerowie armii służącej walce z czasem, 
zmaganiom o utrwalenie artystycznego dorobku 
ludzkości.
Warto dodać, że liczba miejsc na studiach konse
rwatorskich jest bardzo ograniczona - nie prze
kracza w każdej z uczelni kilkunastu. Nie jest to 
proporcjonalne do potrzeb, ale wynika z liczby 
miejsc w pracowniach, laboratoriach, z liczebnoś
ci kadry wydziałów konserwatorskich.
Trzeba jeszcze nadmienić, że podobnie jak w in
nych dziedzinach - wartościowy fachowiec ma co 
najmniej 10 lat stażu po studiach, dziesiątki ze
społowych prac, w których brał udział i nie mniej 
prac indywidualnych oraz realizacji konserwator
skich, w których uzyskał sukces uznany przez 
wieloosobowe komisje odbioru. Nie każdy docho
dzi do takiej pozycji. Nie należy do rzadkości po
dejmowanie indywidualnych prac bezpośrednio 
po studiach i związane z tym nieuniknione poraż
ki - gdy zabrakło cierpliwości, szacunku dla ory
ginalnej materii dzieła, wiedzy czy po prostu za
wiodła etyka zawodowa. Liczba dyplomowanych i 
praktykujących konserwatorów w Polsce wynosi 
niewiele ponad pół tysiąca!
Niższym, ale wcale nie mniej istotnym dla konse
rwacji zabytków szczeblem jest zawód technika 
konserwacji. W zależności od organizacji czy in
stytucji, która sklasyfikowała go według obowią
zującego taryfikatora, używa się tytułu restaura

tora, laboranta, pomocy technicznej - zostawiając 
tytuł konserwatora wyłącznie dyplomantom wyż
szych uczelni konserwatorskich. Nie trzeba jed
nak sądzić, że ci fachowcy są mniej potrzebni w 
konserwacji lub że ich osiągnięcia są mniej cenio
ne. Tak nie jest - po prostu oni działają w ramach 
swoich zakresów czynności, a wielu z nich docho
dzi do mistrzostwa technicznego, którego brak 
niektórym dyplomowanym tuzom. By nie posą
dzono mnie o upraszczanie, powołam się na przy
kłady. Niemal wszystkie złocenia na Zamku Kró
lewskim w Warszawie, znakomite rekonstrukcje 
snycerskie bogatych jego dekoracji - to dzieło ich 
rąk. W ciągu czterech lat wytężonej pracy w króle
wskim pałacu w Neue Kammeren w Poczdamie 
znakomitą część zabiegów przy konserwacji sztu
katerii, złoceń, intarsjowanych boazerii czy wzo
rzystych posadzek - wykonali właśnie fachowcy 
tej kateogorii. Oczywiście program - przed za
twierdzeniem przez komisję złożoną ze specjali
stów poczdamskich - został opracowany przez 
dyplomowanych konserwatorów. Właśnie w Pocz
damie ekipy młodych fachowców zasłużyły na 
najwyższą ocenę, ale przecież nie tylko tam. Nie
wielu wie, że znaczną część prac przy konserwa
cji Panoramy Racławickiej we Wrocławiu wyko
nali fachowcy o analogicznych kwalifikacjach.
Od wielu lat licea sztuk plastycznych w Polsce 
powołały klasy konserwatorskie. W zależności od 
miejscowych możliwości szkolą specjalistów w

dziedzinie sztukatorstwa, snycerstwa, meblars
twa. Także klasy, które nie mają w nazwie konse
rwacji - na przykład malarskie - całkiem nieźle 
ugruntowują wiedzę techniczną młodych adep
tów i pogłębiają ich wrażliwość na kolorystykę, co 
jest w pracy konserwatorskiej nieodzowne. Rów
nież znaczna ilość wiedzy o sztuce i o kulturze, 
którą można pozyskać w trakcie nauki w liceach, 
jest konieczna.
Jedną jednak sprawę należy tu wyjaśnić, a właś
ciwie przypomnieć - tylko dyplom wyższej uczel
ni konserwatorskiej uprawnia w Polsce do uży
wania tytułu „konserwator dzieł sztuk plastycz
nych”. A zdarza się, że młodzi ludzie czują się
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zawiedzeni, że świadectwo licealne czy nawet 
szkoły policealnej nie daje takiego uprawnienia. 
Nie daje, bo wiedza nie ta! Przepisy Ministerstwa 
Kultury i Sztuki jasno określają, kto może uzy
skać zezwolenie na samodzielne prowadzenie 
prac konserwatorskich przy zabytkach. Warun
kiem prowadzenia prac przy tzw. zabytkach ru
chomych jest dyplom wyższej uczelni konserwa
torskiej. Nie należy jednak wyciągać z tego wnio
sków pesymistycznych. Wątpiących odsyłam po
nownie do tej części artykułu, gdzie piszę o dobrej

pracy konserwatorskiej restauratorów, laboran
tów itp. Także dyplomowanym konserwatorom 
zabytków nieczęsto trafiają się dzieła wybitne. I 
oni tysiące godzin ślęczą nad skromnymi dzieła
mi dawnej sztuki, powtarzając sobie, że dorobek 
artystyczny historii składa się z różnych dzieł, 
lecz tworzy jedną całość, a najważniejsza jest su
miennie wykonana praca. A jeśli chodzi o zarobki 
- to nie różnią się one drastycznie, dobry i wydaj
ny w pracy technik jest zawsze ceniony. Zwłasz
cza, gdy ma już za sobą lata praktyki w zespole. 
Trzecim miejscem szkolenia fachowców dla kon
serwacji zabytków są technika budowlane, w któ
rych funkcjonują klasy murarzy, sztukatorów, 
cieśli, blacharzy. Najlepsi z nich też należą do czo
łówki tych, których potocznie określamy konse
rwatorami zabytków. Kto jest w stanie praktycz
nie ratować stare konstrukcje kościołów, dworów 
czy drewnianych chat? Kto realizował bardzo am
bitne i skomplikowane prace konserwatorskie

hełmu wieży kościoła Mariackiego w Krakowie? 
Gdy podziwiamy wspaniale zakonserwowane 
stropy drewniane i polichromowane budowle 
Krakowa, Torunia i wielu innych miast czy miejs
cowości - mamy do czynienia z rezultatem zbioro
wego wysiłku wszystkich specjalistów, o których 
wspomniałem. Gdy na sali operacyjnej w szpitalu 
trwa wielogodzinny zabieg skomplikowanej ope
racji, obok głównego chirurga i innych lekarzy 
działają siostry instrumentariuszki, obsługa urzą
dzeń elektronicznych i wielu innych, a na sukces 
składa się cząstka trudu każdego z nich. Nie ina
czej jest w konserwacji zabytków, gdzie proces 
zabiegowy trwa niejednokrotnie całymi kwartała
mi lub latami.
Czy trzeba mieć specjalne umiejętności bądź ce
chy charakteru, aby podejmować naukę takiego 
zawodu? Tak. Po pierwsze trzeba mieć autentycz-
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WYKAZ UCZELNI I WAŻNIEJSZYCH SZKÓL

(rysunki: Małgorzata Tabaka)

ne poczucie szacunku dla historii i jej material
nych świadków. To z tej postawy wywodzi się su
mienność, cierpliwość i wytrwałość, które są 
nieodzowne, by stać się dobrym fachowcem. Pod
stawą zawodu jest także wielka rzetelność, bo 
znaczna część pracy wykonywana jest indywi
dualnie, a jej trwałość i inne efekty zależą wyłącz
nie od bezwzględnego przestrzegania ustalonej 
technologii zabiegu. A żle wykonana robota sta
nowi zagrożenie dla unikatowego charakteru 
dzieła zabytkowego.
Czy daje ta praca satysfakcję? Tak, dużą. Ale tyl
ko wtedy, gdy nie przeliczamy naszych godzin 
trudu li tylko na złotówki (choć nie trzeba tego 
zagadnienia pomijać). Tylko wtedy, gdy w świado
mości dominuje przekonanie, że utrwalamy istot
ną część kulturowego dorobku pokoleń, że wpisu
jemy swój trud w dzieło dawnych artystów czy 
rzemieślników, a rezultaty będą służyły współ
czesnym i potomnym. Nie mam wahań pisząc te 
słowa, które ktoś może ocenić jako nadużywanie 
wielkich haseł. Takie jest bowiem przekonanie 
konserwatorów zabytków - i tych z dyplomami 
wyższych uczelni, i liceów sztuk plastycznych, i z 
czeladniczymi czy mistrzowskimi dokumentami 
nadanymi przez izby rzemieślnicze. Dla każdego 
jest miejsce i każdy może zyskać szacunek i sa- 
mospełnienie się w sensownej pracy ^zawodowej.

Lech Krzyżanowski

Nazwa i adres szkoły Czas Specjalność
trwania
nauki

Akademia Sztuk Pięk- 5 lat dyplom magistra sztuki -
nych Warszawie
Wydział Konserwacji 
Dzieł Sztuki, ul. Wybrzeże 
Kościuszkowskie 37/39

konserwacja malarstwa, 
rzeźby, elementów archi- 
tektoniczno-rzeżbiar- 
skich, starych druków i 
grafiki

Akademia Sztuk Pięk
nych im. Jana Matejki w 
Krakowie
Wydział Konserwacji 
Dzieł Sztuki, ul. Smoleńsk 
9

5 lat dyplom magistra sztuki - 
konserwacja malarstwa, 
rzeźby drewnianej poli
chromowanej, rzeźby ar
chitektonicznej

Uniwersytet Mikołaja Ko
pernika w Toruniu 
Wydział Sztuk Pięknych 
Instytut Zabytkoznaws- 
twa i Konserwatorstwa, 
ul. Sienkiewicza 30/32

5 lat dyplom magistra sztuki - 
konserwacja malarstwa i 
rzeźby polichromowanej, 
papieru, skóry, elemen
tów architektonicznych, 
konserwatorstwo i mu
zealnictwo

Zespół Szkół Budowla
nych Nr 2 w Warszawie
Liceum Zawodowe Nr 27, 
ul. Młynarska 43/45

4 lata świadectwo dojrzałości - 
renowacja zabytków, mu- 
rarstwo-sztukatorstwo

Zespół Szkół Budowla
nych Nr 1 w Krakowie, 
ul. Złotej Kielni 1

4 lata świadectwo dojrzałości - 
renowacja zabytków ar
chitektury, murarstwo, 
sztukatorstwo, kamie
niarstwo

Zespół Szkół Budowla
nych w Toruniu, ul. Zjed
noczenia 19/25

4 lata świadectwo dojrzałości - 
renowacja zabytków ar
chitektury

Zespół Szkół Budowla
nych im. gen. Bema we 
Wrocławiu, ul. Grabiszyń
ska 236

4 lata świadectwo dojrzałości - 
renowacja zabytków 
architektury, murarstwo
- sztukatorstwo

Zespół Szkół Budowla
nych w Przemyślu, ul. Ba- 
kończycka 10

4 lata świadectwo dojrzałości - 
renowacja zabytków

Zespół Szkół Budownic
twa w Sandomierzu, ul.
Słowackiego 37

4 lata świadectwo dojrzałości - 
konserwacja zabytków 
architektury

Zespół Szkół Budowla
nych w Wałbrzychu, ul. 
Kłodzka 29

4 lata świadectwo dojrzałości - 
renowacja zabytków ar
chitektury

Zespól Szkół Budowla
nych w Brzegu, ul. Ka
mienna 3

4 lata świadectwo dojrzałości - 
renowacja zabytków ar
chitektury

Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zamościu, 
pl. Wolności 4

5 lat świadectwo dojrzałości - 
konserwacja detali archi
tektonicznych

Zasadnicza Szkoła Zawo
dowa w Henrykowie k. 
Warszawy

3 lata świadectwo ukończenia 
szkoły zawodowej - sto
larstwo meblowe

Zespół Szkół Budownic
twa Komunalnego w 
Gdańsku, ul. Powstańców 
Warszawy 25

3 lata świadectwo ukończenia 
szkoły zawodowej - mu- 
rarstwo-tynkarstwo, . sto
larstwo budowlane, cie
sielstwo

Zespół Szkół Budowla
nych w Poznaniu, ul. Ka
szyńska 48

3 lata świadectwo ukończenia 
szkoły zawodowej - sztu
katorstwo, kowalstwo ar
tystyczne, stolarstwo me
blowe, stolarstwo-renowa- 
torstwo, pozlotnictwo, po- 
sadzkarstwo



Fortyfikacja 
nowożytna (4)

WW w Polsce 
pierwszy bastion, a raczej protobastion, powstaje 
około 1560 r. w Rożnowie, w dobrach starego już 
hetmana Jana Tarnowskiego. Mimo istnienia tu 
zamku średniowiecznego o usytuowaniu wyżyn
nym, Tarnowski, nasz najwybitniejszy dowódca i 
teoretyk sztuki wojennej doby renesansu, wznosi 
zgodnie z duchem czasu nowe założenie obronne 
na dole koło wsi nad Dunajcem. Na obrzeżu pla
teau w kształcie regularnego prostokąta zachował 
się tam jeden protobastion, nazywany przez bada
czy z włoska beluardem. Przylega do niego muro
wana kurtyna z niską forteczną bramą i w drugim 
narożu poterną schodzącą na dół do nieznanego 
dzieła obronnego, może tylko zamierzonego. 
Prawdopodobnie śmierć hetmana w 1562 r. prze
rwała podjęte prace.
Beluard jest smuklejszy od bastionu, ma podob
nej długości czoła i barki oraz dodatkowe zwęże
nie szyi, co nadaje mu kształt grotu. Przewężenie 
zapewne wynikało z chęci zmniejszenia kąta bar
kowego, utrudniającego obstrzał kurtyny. Mury 
są znacznej grubości (2,50-3,00 m) o pionowym 
licu, co wraz z długimi barkami upodabnia be
luard do bastei na rzucie pięcioboku. Wnętrze jest 

sklepione, z wewnętrznym gankiem przy dwóch 
systemach podwójnych strzelnic dla broni ręcz
nej o kanałach skierowanych w dół. Zachowana 
budowla jest niska, zwieńczona gzymsem na śle
pych machikułach. Niejasne jest pierwotne u- 
kształtowanie tego dzieła. Wydaje się mało praw
dopodobne, by tak potężną budowlę wzniesiono 
tylko dla obrony fosy, i to niepełnej, bez możliwoś
ci obstrzału przebiegającej obok ważnej drogi i 
przy tak grubych murach bez możliwości użycia 
cenionej wówczas artylerii. Prawdopodobnie, 
zgodnie z sugestią prof. Janusza Bogdanowskie
go, ponad gzymsem było lub miało być, jeżeli dzie
ła nie ukończono, murowane przedpiersie i taras 
bojowy dla artylerii. Beluard o takim kształcie 
byłby zbliżony do ówczesnych bastionów i podob
ny do znanego Polakom bastionu zamku królowej 
Bony w Bari we Włoszech. Taki beluard usytuo
wany na najważniejszym narożu ryglowałby do
jazd do bramy twierdzy, panując równocześnie 
nad drogą do wsi. Mogło to być dzieło kluczowe 
przy lżejszych fortyfikacjach na pozostałych na
rożach, podobnie jak to było w bastej owym Tar
nowcu, poprzednim dziele hetmana. Przemawia 
za tym rozwarty kąt barkowy, który czynił z be-
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2

1. Beluard w Rożnowie bez hipotetyczne) górnej partii ponad gzymsem3

2. Zamek w Bari - od strony miasta dwa bastiony, od strony portu narys nie
regularny. wewnątrz starszy zamek z basztami

3. Narożnik bastionu zamku w Bari: widoczne podobne do rożnowskich kon- 
solki podtrzymujące przedpiersie

luardu dzieło bardziej służące do pokrycia ogniem 
przedpola, niż do sprzężonej obrony flankowej.
Autor odkrył na zamku w Ogrodzieńcu podobny 
beluard wysunięty na skale przed Basztę Połud
niową. Służył on, tak jak w Rożnowie, do obstrza
łu przedpola i obrony dojazdu do bramy zamko
wej. Mimo, że liniowo jest dwukrotnie mniejszy 
od beluardu w Rożnowie, ma tak podobny do nie
go zarys, że może stanowić uproszczoną jego rep
likę. Dzieło to wzniósł zapewne w latach 1561- 
1576 kasztelan wiślicki i zawichojski Mikołaj Li
gęza.
W stosunku do tego rodzaju dzieł we Włoszech 
beluard w Rożnowie jest znacznie późniejszy (Ci- 
vitacastellana - 1494 r., Nettuno - 1501-1503 r.), w 
odniesieniu jednak do fortyfikacji bastionowej 
różnica w czasie jest dużo mniejsza - dopiero 
ukończono słynne fortyfikacje Sanmichelego w 
Weronie (1557 r.) i jeszcze nie zakończono fortyfi
kacji bastionowych Rzymu i Watykanu (1570 r.). 
Normalne twierdze bastionowe winny mieć skałę 
rfcf^ast, ze względu na wymiary fortyfikacji (kilku-
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4 4 Zamek w Ogrodzieńcu; w górnej 
partii rysunku ilustrującego wyniki 
badań A. Gruszeckiego charaktery
styczny zaostrzony narys beluardu

5. Piękny sztych Gdańska z potowy 
XVII w.; w górnym odcinku obwaro
wań miasta starsze włoskie bastio
ny

6- Najstarszy, bardzo niedokładny 
sztych Zamościa z początku XVII w.

7. Znacznie dokładniejszy inżynier
ski plan Zamościa z 1774 r. obrazują
cy mimo to jeszcze zbliżony do pier
wotnego plan kurtyn i bastionów

8. Widok zamku, a w głębi miasta 
Nieświeża na sztychu z ok. 1600 r

setmetrowej długości poligony) i pojawienie się 
wielkich armii. Zamek okazał się za mały dla tego 
rodzaju obwarowań - mieścił się on w jednym 
bastionie, jak to widać na przykładzie szesnasto- 
wiecznych bastionowych obwarowań miast wło
skich Grosseto i Pistoi.
W czasie, gdy w Europie występuje umacnianie 
się władzy królewskiej i rozszerzanie absolutyz
mu, rozwój miast i mieszczaństwa, w Polsce na
stępuje refeudalizacja, reprywatyzacja, zmniej
szenie roli mieszczaństwa i upadek miast, coraz 
większe osłabienie władzy królewskiej przy 
wzroście znaczenia magnatów; wykształca się 
Rzeczpospolita Szlachecka, zrazu nawet podzi
wiana w Europie jako nawiązanie do demokracji 
z czasów antyku, prowadząca jednak do tragicz
nego końca.
W XVI w. miasta w Polsce były jeszcze kwitnące, 
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szczególnie na niedawno odzyskanym terenie Po
morza, może nawet zbyt kwitnące, skoro najpo
tężniejszy z nich Gdańsk mógł sobie pozwolić na 
nieuznanie elekcji króla Stefana Batorego. Ten 
znakomity wojskowy, mimo kilkumiesięcznego 
oblężenia miasta w 1577 r., nie mógł Gdańska zdo
być i wobec dużych strat polskich, z poważnym 
uszczerbkiem powagi królewskiej musiał od oblę
żenia odstąpić. W latach 1571-1576 w mieście tym 
Jan Kramer modernizował fortyfikacje od zacho
du - powstał Bastion Karowy z murowanym o- 
skarpowaniem o charakterystycznym dla sytemu 
starowłoskiego spłaszczonym narysie. Spośród 
następnych fortyfikatorów Gdańska najwybit
niejsi to Jan Schneider von Lindau (1544-1606) i 
Antoni van Obbergen (1543-1611). Stopniowo do 
1655 r. zamknięto nowoczesną fortyfikacją wielki 
obszar miasta, przylegające od zachodu wzgórza i



jak to się wtedy mówiło, o nowoczesnym renesan
sowym rozplanowaniu, sprzężone z zamkiem, a 
raczej pałacem i otoczone fortyfikacją starowło- 
ską, ale już o wyraźnych tendencjach nowowło- 
skich. Długość boku poligonu wewnętrznego wy
nosiła 290 m; wzniesiono 7 bastionów (jeden 
spłaszczony do piataformy) z orylonami, z nowo- 
włoską proporcją szyi (1/6 poligonu) i nowowło- 
skim kierowaniem linii obrony na 1/4—1/3 kurty
ny.
Twórcą tego wielkiego dzieła był Włoch z Padwy 
Bernardo Morando, architekt nadworny Zamoy
skiego: być może byli jeszcze inni, szczególnie w 
odniesieniu do fortyfikacji. Autor wysunął hipote
zę wpływu na jej rozplanowanie podległego Za-

strzegące wyjścia na morze Wisłoujście; od 
wschodu była to już ziemna fortyfikacja staroho- 
lenderska połączona z systemem śluz i przeszkód 
wodnych. Fortyfikowano również Elbląg i inne 
miasta Pomorza, ale wobec ich autonomii nie sta
nowią one charakterystycznych dla ówczesnej 
Polski systemów fortyfikacyjnych.
Poza Pomorzem najwcześniejsze w pełni wy
kształcone fortyfikacje bastionowe powstają w 
podobnym czasie w Koronie i na Litwie: w Zamoś
ciu - stolicy pierwszej w Koronie ordynacji mag
nackiej Zamoyskich i Nieświeżu - pierwszej na 
Litwie ordynacji magnackiej Radziwiłłów. Obaj 
magnaci - hetman i kanclerz koronny Jan Za
moyski oraz marszałek wielki litewski książę Mi
kołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka wiele podróżo
wali, znali Włochy i wznoszone tam fortyfikacje. 
Zamoyski zakłada całkiem nowe miasto, idealne 

moyskiemu jako hetmanowi - inżyniera wojsko
wego Batorego Dominika Ridolfino z Camerino 
we Włoszech.
Pierwszą fazą budowy było wznoszenie w latach 
1579-1584 murowanych fortyfikacji bastejowych 
zamku z arsenałem, jako refugium dla mieszkań
ców i budowniczych wznoszonego miasta na nie
spokojnych, objętych napadami tatarskimi zie
miach. Druga faza - w latach 1585-1592 - to za
pewne wznoszenie ziemnych fortyfikacji miasta z 
zamkiem na narysie bastionowym zbliżonym do 
właściwego. Było to sypanie wałów i kopanie fos. 
Trzecia faza - w latach 1593-1618 - obejmowała 
budowę pełnej wysokości murowanego ©skarpo
wania i ostateczne ukształtowanie obwarowań.
Budowa nowego, wielkiego, nowocześnie ufortyfi
kowanego miasta stanowiła wydarzenie w skali 
europejskiej, gdzie takich przedsięwzięć było wte-
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9. Civitavecchia - widok z lotu pta
ka

10. Rzut zamku w Wiśniczu; na gó
rze rysunku omawiany pierwszy ba
stion po zabudowie w pierwszej 
ćwierci XVII w. pierwotnie cofniętych 
partii barków, drugi wzmiankowany 
bastion z lewej strony, na nim za
pewne kaplica

11. Zamek, a raczej cytadela w Ora
dei (Wielki Waradyn) wedtug sztychu 
z XVI w.; widać nowoczesne włoskie 
fortyfikacje otaczające starsze zało
żenie o charakterze regionalnym, a z 
lewej strony bastejowe fortyfikacje 
miasta

(zdjęcia: 1 - Władysław Gomuła, 3 - 
Andrzei Gruszewski: reprod.: 2. 4-8, 
10, 11 - Jerzy Wilde)

dy kilka, a najsławniejsze z nich - miasto idealni 1 
we Włoszech Palmanuowa zostało wprawdzie 
wcześniej zaprojektowane (1571 r.), ale jego’ reali
zację rozpoczęto później (1593 r.) niż fortyfikowa- 
nie Zamościa. Dzięki podjętemu dziełu sława Za
moyskiego rozeszła się szeroko i w 1597 r. wielki 
fortyfikator włoski Buonaiuto Lorini przysłał het
manowi do oceny swą pracę Sopra ii modo di for- 
tificare.
Z podobnego czasu co zamojskie pochodzą fortyfi
kacje Nieświeża, ich budowę rozpoczęto nieco 
później, ale wcześniej zakończono; pomysł po
wstał w 1583 r., prace przy zamku rozpoczęto 
prawdopodobnie w 1585 r., przy fortyfikowaniu 
miasta (1586 r.). Na sztychu z około 1600 r. zamek i 
fortyfikacje miasta są już widoczne. Obwarowa
nia zamku rozwiązano na redukowanym module 
„zamkowym”, mają przez to znacznie mniejszą 
wartość militarną niż zamojskie, ale są nowocześ
niejsze (wały półodziane, kryta droga, place bro
ni), może proweniencji niemieckiej lub francu
skiej. Ich nowoczesność nie dziwi, skoro pomysł 
wzniesienia tych obwarowań powstał w czasie 
podróży marszałka do Ziemi Świętej przez Au
strię i Włochy. Fortyfikacje miasta natomiast, a- 
nalizując sztych, sprawiają wrażenie prymityw
niejszych. Zamość jest zatem zdecydowanie lep
szym rozwiązaniem. Również w Radziwiłłowskiej 
Ołyce wzniesiono bastionowe fortyfikacje.
W latach 1595-1611 kasztelan wojnicki Sebastian 
Lubomirski prawdopodobnie rozpoczął przebudo
wę obwarowań zamku w Wiśniczu, który zakupił 
na rezydencję swojego rodu, nabierającego wtedy 
coraz większego znaczenia. Ppy bramie wzniósł 
skazamatowany bastion z otwartym tarasem ar
tyleryjskim i osłoniętymi półokrągłymi orylona-

mi cofniętymi barkami z wrębowymi strzelnicami 
artyleryjskimi w półokrągło stażowanym przed- 
piersiu. Konstrukcja bastionu świadczy, że stano
wił on początek otaczającego zamek pięciobocz- 
nego regularnego narysu. Przy prawie prostym 
kącie bastionowym (86°) szyja stanowi 1/8 poligo
nu wewnętrznego; linie obrony skierowano na kąt 
barkowy. Podobne relacje występują na bastionie 
zachodnim (jeszcze nie badanym), który być może 
również wtedy wzniesiono. Obydwa bastiony w 
Wiśniczu należą jeszcze w pełni do szkoły staro- 
włoskiej.
Charakterystyczne, że były to obwarowania pry
watnych rezydencji magnackich. Nawet ówczes
na stolica Kraków z rezydencją królewską Wawe
lem, mimo niebezpiecznego położenia blisko gra
nicy węgierskiej (wtedy 2 dni drogi), nie miała 
nowoczesnych fortyfikacji. O ich wzniesienie ku
sił Batorego w tym czasie historyk Stanisław Sar-
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nicki, proponując nawet nazwanie poszerzonej o 
nie części miasta od strony Kleparza Stefanopo- 
lem lub Stefanią.
W porównaniu z fortyfikacjami w Europie Środ
kowej przedstawione wyżej polskie przykłady są 
prawie równorzędne pod względem czasu powsta
nia. We Wrocławiu w latach 1576-1577 powstał 
pierwszy bastion starowłoski przy Bramie Oła
wskiej. W 1577-1602 r. wzniesiono dalsze bastiony 
typu staro- i nowowłoskiego. W wyniku wojny 
trzydziestoletniej zamknięto obwód ziemnym ob
warowaniem staroholenderskim. Podobna chro
nologia powstania fortyfikacji jest w Gdańsku; w 
porównaniu z tymi wielkimi miastami znacznie 
szybciej zakończono prace w Zamościu, oczywiś
cie przy wielokrotnie krótszym obwodzie obwaro
wań.
Bardziej zaawansowane prace fortyfikacyjne 
przeprowadzono w tym czasie na Węgrzech, 

wstrząsanych wojnami turecko-węgiersko-au- 
striackimi. Pojawiały się tam nowoczesne twier
dze bastionowe, jak Gyór (1562-1565), Eger (1561— 
1596), Oradea-Wielki Waradyn (po 1570), Nove 
Zamky - Ersekujvar (1580-1588), Szendró (wcześ
niej i po 1590). Podobna sytuacja była w sąsied
nich krajach niemieckojęzycznych (Julich - od 
1549 r., Spandau - od 1560 r., Wiilzburg - od 1588 
r.).
Zatem fortyfikacja bastionowa po ukształtowniu 
się w drugiej i trzeciej ćwierci XVI w. we Wło
szech zaczyna pojawiać się w postaci pojedyn
czych obiektów w innych krajach Europy. Szersza 
fala, po spopularyzowaniu w czasie wojny w Ni
derlandach, wystąpi w wieku XVII. Podobny prze
bieg ma recepcja fortyfikacji bastionowej w Pols
ce, o czym w następnym odcinku.

Andrzej Gruszecki
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Zabytki na co dzień (7)

Główne 
zagrożenia: 
woda i ogień

U
trzymanie zabyt

ku w należytym stanie wymaga przeciwdziałania licz
nym zagrożeniom. Najczęstsze z nich to: woda (w róż
nych jej postaciach) i ogień.
Woda
Wiele procesów niszczących w obiekcie związanych 
jest z wodą. Na skutek zawilgocenia następuje zmniej
szenie wytrzymałości drewna, mięknięcie oraz pęcznie
nie zaprawy i tynków. Woda może rozpuszczać lub wy
płukiwać spoiwa i kleje, zmniejszając przez to spoistość 
materiału, co prowadzi w dalszej konsekwencji do ro
zwarstwienia i oddzielenia od podłoża. W połączeniu z 
mrozem lub solami rozpuszczalnymi powoduje silną 
destrukcję materiałów budowlanych; woda zamarzają
ca w porach lub tworzące się w tych porach kryształy 
soli rozsadzają materiał. W warunkach zwiększonej 
wilgotności materiału następuje korozja biologiczna, tj. 
niszczenie materiału przez bakterie (gnicie), grzyby 
(pleśń, grzyb domowy), drewnojady, rośliny itd. Woda 
umożliwia i przyspiesza również korozję chemiczną, 
np. poprzez tworzenie z zawartymi w zanieczyszczo
nym powietrzu tlenkami siarki, azotu itd. - kwasów.
Objawy wilgoci i związanych z nią procesów korozyj
nych omówione zostały w ode. 3 niniejszego cyklu. Tym 
razem zajmiemy się scharakteryzowaniem zasadni
czych źródeł zawilgocenia: podciągania kapilarnego, in
filtracji, kondensacji i higroskopijności.

Podciąganie kapilarne zachodzi w materiałach, 
w których strukturze istnieją włoskowate szczeliny 
(kapilary). Z powodu mikroskopijnego przekroju kapi- 
lar przyciąganie wody i materiału jest w nich większe 
od siły ciężkości, przez co woda może przemieszczać się 
także wbrew tej sile ku górze. Zdolności materiału do 
podciągania kapilarnego wody nie należy mylić z prze
puszczalnością. W materiałach przepuszczalnych pod
ciąganie kapilarne może być znikome (np. żwir, pia
sek); odwrotnie - materiały o bardzo dużym podciąga
niu kapilarnym są mało przepuszczalne (np. glina). 
Spośród materiałów budowlanych podciąganie kapilar
ne występuje w zaprawie, cegle, porowatym kamieniu, 
drewnie. Materiały o znikomej porowatości są nieprze
puszczalne i nie podciągają kapilarnie wody, np. granit, 
gnejs, marmur.
Tradycyjny mur ceglany podciąga zatem silnie wodę; 
mur z twardego, nieporowatego kamienia podciąga 
wodę tylko przez zaprawę, a więc słabiej. Podciąganie 
w murze następuje oczywiście tylko wówczas, gdy 
grunt, na którym stoi, jest nawodniony. Może to być 
woda gruntowa - wówczas podciąganie występuje we 
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wszystkich murach obiektu, lub woda miejscowo wpły 
wająca do gruntu (tzw. woda rozproszona), np. z uszko
dzonej instalacji (przeciek), źle odprowadzona woda o- 
padowa itp., co powoduje podciąganie tylko w ograni
czonej strefie budynku.
Przy podciąganiu kapilarnym wywołanym przez wodę 
gruntową nie jest konieczne, aby zwierciadło wody 
gruntowej sięgało fundamentów muru, jeśli pod funda
mentami znajduje się grunt, w którym również nastę
puje podciąganie (np. glina). Dla przeciwdziałania temu 
zjawisku w dawnych konstrukcjach fundamenty wyko
nywano na warstwie rumoszu skalnego, żwiru lub pia
sku.
Woda przenikająca do muru przez podciąganie kapilar
ne wyparowuje z niego na powierzchni. Wysokość, do 
jakiej dochodzi wilgoć, zależy od proporcji napływu i 
odparowania wody. Im grubszy mur, tym woda podcią
ga wyżej!
Infiltracj a polega na przenikaniu wody poprzez 
szczeliny, pęknięcia, rysy, złącza elementów itp. Zjawi
sko to dotyczy przede wszystkim wody opadowej; jesz
cze raz trzeba tu przypomnieć o zagrożeniu związanym 
z uszkodzonym pokryciem dachowym, brakiem właści
wego odprowadzenia wody opadowej (rynny, rury spu
stowe) oraz z nieszczelnościami w elewacji (styk stolar
ki i muru, pęknięcia muru, łączenie elementów w bu
dynkach drewnianych). Poprzez infiltrację rozprze
strzeniać się może również woda z przecieków w we
wnętrznych instalacjach budynku. Droga infiltracji 
może być zawiła, dlatego objayvy wilgoci nieraz ujaw
niają się w miejscach oddalonych od jej źródła. Pamię
tajmy o tym przy próbach zlokalizowania źródeł zawil
gocenia. Np. woda wnikająca w ścianę przez zewnętrz
ną szczelinę w górnej jej części może wewnątrz ściany 
przemieszczać się szczelinami i powodować plamy oraz 
opadanie tynku we wnętrzu w dolnej partii.
Kondensacja występuje wówczas, gdy ilość pary 
wodnej zawartej w powietrzu przekracza tzw. punkt 
nasycenia, tj. wielkość maksymalną dla danej tempera
tury powietrza (zob. ode. 6 o klimacie wewnętrznym, 
przypis 1). We wnętrzach kondensację mogą spowodo
wać następujące zjawiska:
1) zbyt duża ilość pary wprowadzona przez spalanie 
(kuchenki, piecyki gazowe, radiatory gazowe), parowa
nie (gotowanie, kąpiel, itd.) lub... oddychanie (duża licz
ba osób w pomieszczeniu)1;
2) oziębienie zawartego w pomieszczeniu powietrza na 
powierzchni ścian lub stropu do tzw. punktu rosy (sta
nu nasycenia) na skutek zbyt małej ich izolacyjności



1. Zawilgocenie muru spowodowa 
ne podciąganiem kapilarnym wody 
gruntowej i sposoby przeciwdziała
nia, W murze grubym (a) zawilgoce
nie sięga wyżej niż w cienkim (b), 
gdyż powierzchnia wchłaniająca 
wodę jest większa w stosunku do 
powierzchni, na której następuje jej 
wyparowanie. Zawilgocenie może 
wystąpić także w murze, którego fun
damenty znajdują się ponad pozio
mem wody gruntowej (c), jeśli grunt 
pod fundamentem również podciąga 
wodę (np. glina). Nałożenie nieprze
puszczalnej izolacji na powierzchnię 
muru (d) lub tylko pod posadzkę (e) 
to rozwiązania niewłaściwe, powodu
jące zwiększenie zawilgocenia muru. 
Skuteczne metody przeciwdziałania 
to: podłoże fundamentu z materiału 
nie podciągającego wody (np. pia
sek) (f), założenie izolacji poziomej w 
murze (g), lub jego nasączenie żywi
cą na odpowiedniej wysokości (h), 
kanały lub rowy osuszające (i) oraz 
obniżenie poziomu wody gruntowej
przez drenaż (j)

2.3. Nasączenie muru żywicą jako metoda przeciwdziałania zawilgoceniu wy 
maga wywiercenia otworów na odpowiedniej wysokości, zazwyczaj tuż ponad 
cokołem, oraz wstępnego osuszenia muru
4. Przyczynami zawilgocenia poprzez infiltrację i podciąganie kapilarne tzw. 
wody rozproszonej mogą być: uszkodzone rynny i rury spustowe (a), niewłaś
ciwy spadek terenu (b), nieszczelne pokrycie dachowe (c), uszkodzone insta
lacje wewnętrzne (d), brak właściwego odprowadzenia wody opadowej (e), 
uszkodzone instalacje zewnętrzne (f)
5. Odprowadzenie wody opadowej poza obręb budynku: a - okap, b - daszek 
okapowy, c - osłony gzymsów, portali i obramień okiennych, d - właściwy 
spadek terenu wokół budynku, e - tzw. ściek powierzchniowy zbierający 
wodę
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cieplnej (przy niskiej temperaturze na zewnątrz); kon
densacja może występować na całej powierzchni ścia
ny lub tylko w miejscach o izolacyjności mniejszej od 
pozostałych (tzw. mostki cieplne); na tej samej zasadzie 
następuje kondensacja pary na zimnych rurach wodo
ciągowych, także wewnątrz muru;
3) napływające do wnętrza cieplejsze powietrze napoty
ka zimne (na skutek bezwładności cieplnej) elementy 
budynku; im powietrze to jest wilgotniejsze, tym mniej
sza różnica temperatur potrzebna jest do sprowadzenia 
go do „punktu rosy” i kondensacji; kondensacja na sku
tek bezwładności cieplnej występuje np. na marmuro
wych posadzkach i wykładzinach, elementach metalo
wych itp.
Niszczące działanie wilgoci kondensacyjnej jest groź
niejsze niż wilgoci kapilarnej ze względu na wielokrot
ne, cykliczne zamakanie i osuszanie materiału. Kropel
ki wody i charakterystyczne smugi jej spływu na po
wierzchni materiału występują wyłącznie przy konden
sacji, nigdy przy podciąganiu kapilarnym, co pozwala 
łatwo odróżnić przyczyny zawilgocenia.
Higroskopijność-to zdolność pewnych substan
cji do wchłaniania wody z powietrza. Sól pozostawiona 
na talerzyku „kamienieje”, a po dłuższym czasie rozpły
wa się. Rzecz jasna, że do wznoszenia budynków nie 
używa się materiałów higroskopijnych, ale cech higros- 
kopijności może nabrać np. mur ceglany i kamienny na 
skutek nagromadzenia się w nim soli rozpuszczalnych. 
Higroskopijność jest więc często rezultatem wcześniej
szego zawilgocenia przez podciąganie kapilarne wody 
(wraz z solami) z gruntu. Przechowywanie nawozów 
sztucznych (co niestety w latach powojennych miało 
miejsce w niejednym zabytkowym obiekcie rezyden- 
cjonalnym) powoduje również nasączenie muru solami 
i jego higroskopijność.

Przeciwdziałanie wilgoci należy rozpocząć od u- 
stalenia źródeł zawilgocenia, ponieważ wybór metody 
przeciwdziałania uzależniony jest od ustalenia przy
czyny zjawiska. W przeciwnym razie przeciwdziałanie 
będzie nieskuteczne, a nawet może spowodować zwięk
szenie zawilgocenia. Oprócz analizy objawów i obser
wacji obiektu mogą być potrzebne pomiary i badania 
laboratoryjne, co wymaga udziału specjalistów.
Przeciwdziałanie kapilarnemu podciąganiu wilgoci z 
gruntu polega na:
1) usunięciu źródła zawilgocenia - w wypadku wody 
rozproszonej usunięciu przecieku lub zapewnieniu 
właściwego odpływu wody opadowej; w razie wody 
gruntowej - obniżeniu jej zwierciadła poniżej poziomu 
fundamentów poprzez drenaż, studnie odwadniające 
itp.;
2) odcięciu nadziemnych murów obiektu od wilgoci - 
poprzez wykonanie tzw. izolacji poziomej z papy, bla
chy lub zaprawy z żywicą sztuczną (co wymaga przecię
cia muru na całej grubości) albo nasączeniu muru na 
wysokości potrzebnej izolacji żywicą sztuczną (żywicę 
wprowadza się do muru przez nawiercone otwory);
3) zrównoważeniu podciągania wilgoci - poprzez odpa
rowanie z muru; umożliwienie odparowania wilgoci z 
muru w dolnej jego części (kanały lub rowy osuszające) 
obniża poziom zawilgocenia muru.
Wybór metody zależy od konkretnych warunków; roz
wiązaniem lepszym jest to, które przeciwdziała wilgoci 
przy mniejszym zakresie prac (mniejsza ingerencja w 
substancję zabytkową, mniejszy koszt). Przecinania 
muru dla założenia izolacji należy unikać. Muru zawil
goconego przez podciąganie kapilarne nie wolno pokry
wać nieprzepuszczalną warstwą, np. tynkiem cemento
wym, asfaltem, smołą itp. - uniemożliwiamy w ten spo
sób wyparowanie wilgoci, przez co poziom zawilgocenia 
podnosi się.
Przy infiltracji należy odciąć dostęp wody w miejscu, 
gdzie wnika w mur (nie w miejscu, gdzie wydostaje się 
z muru!): zlikwidować przeciek instalacyjny, zapewnić

odprowadzenie wody opadowej, wypełnić pęknięcia 
muru i szpary między murem a stolarką. W miejscach 
narażonych na wnikanie wody w mur na większej po
wierzchni celowa jest tzw. hydrofobizacja, tj. wykona
nie niewidocznej powłoki np. z żywic sylikonowych, 
która ogranicza wnikanie wody, a nie utrudnia jej wy
parowania z muru.
Kondensacji przeciwdziała się zależnie od wymienio
nych wyżej przyczyn: przez zmniejszenie wydzielania 
się pary wodnej i jej usuwanie z pomieszczenia (wenty
lacja); przez dodatkową izolację cieplną (także rur in
stalacyjnych!); przy kondensacji spowodowanej bez
władnością cieplną - przez unikanie wietrzenia w wa- 
runkch sprzyjających kondensacji (zob. ode. 6), przez 
dodatkowe ogrzewanie powierzchni, na których kon
densacja występuje lub pokrycie ich materiałem o ma
łej bezwładności cieplnej (jeśli pozwalają na to względy 
konserwatorskie).
Zawilgocenie spowodowane higroskopijnością muru na
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6. Jezeh woda z rur spustowych nie jest odpro
wadzana bezpośrednio do kanalizacji, należy za
pewnić jej sptyw bez wsiąkania w grunt przy mu- 
rach budynku. Na zdjęciu: stare kamienne ujęcie 
wody opadowej, do dziś pełniące swą funkcję 
przy murze kościoła klarysek w Starym Sączu.
7. Schemat instalacji odgromowej budynku: a - 
zwód pionowy, b - zwód poziomy, c - przewód 
odprowadzający, d - zaciski kontrolne, e - uziom 
(część podziemna instalacji)
8. Pożar zawsze groźny dla ludzi i drewnianych 
budynków
9.10. Takie widoki spalonych drewnianych koś
ciołów są niestety w naszym kraju bardzo czę
ste.
(rysunki: Piotr Stępień, zdjęcia: 2. 3, 6
- Piotr Stępień, 8 - Mirosław Stankiewicz.
9. 10 - Marian Kornecki)

skutek zasolenia wymaga jego odsolenia; w niektórych 
wypadkach, dla uniknięcia całkowitego zniszczenia 
substancji zabytkowej, może być konieczna wymiana 
higroskopijnego materiału.

Ogień
Woda niszczy zabytek stopniowo, ogień natomiast bar
dzo szybko i często doszczętnie. Pożary były plagą daw
nych miast, niszczyły zamki, pałace, dwory i kościoły. 
Niszczą i dziś: przypomnijmy spalone kościoły drew

niane (np. na Woli Justowskiej w Krakowie - 1978 r., w 
Nowej Wsi koło Krynicy - 1975 r., w Ciasnej koło Czę
stochowy - 1985 r., w Libuszy - 1986 r.), dwory (np. w 
Podwilku na Orawie), pożar skrzydła zamku w Malbor
ku (1959 r.), Teatru Narodowego w Warszawie (1985 r.), 
zniszczenie przez pożar obrazu Rubensa w kościele w 
Kaliszu (1979 r.) itd., itd.
Podstawowe przyczyny pożarów, także w obiektach za
bytkowych, to:
- wadliwie działające lub uszkodzone urządzenia og
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niowe (piece, kominki, przewody kominowe, kominy); 
przyczyną pożaru mogą być również iskry padające z 
komina na palne pokrycie dachu (gont, słoma);
- użycie otwartego ognia - świec, lamp naftowych itp.; 
niebezpieczne są prace remontowo-budowlane związa
ne z użyciem ognia: spawanie, ogrzewanie „koksiaka- 
mi”;
- wadliwie działająca instalacja elektryczna: przeciąże
nie, a wraz z tym przegrzanie przewodów, „spięcia” w 
miejscach uszkodzeń przewodów, na smykach, w urzą
dzeniach itd.;
- uderzenie pioruna;
- samozapłon materiałów łatwo palnych, zmagazyno
wanych w obrębie obiektu, gazu (ulatniającego się z 
instalacji) itp.;
- umyślne, zbrodnicze podpalenie (w 1985 r. ujęto 
sprawcę podpalenia kościoła na Woli Justowskiej w 
Krakowie i klasztoru albertynów na Kalatówkach).
Przeciwdziałanie pożarom polega na ścisłym 
przestrzeganiu następującch zasad:
- Należy ograniczyć liczbę urządzeń ogniowych (np. 
zastąpić innym typem ogrzewania); te, które są używa
ne, muszą być sprawne i szczelne. Kominy zabezpiecza 
się siatkami przed wydobywaniem się iskier. Eliminu
jąc z użycia urządzenia ogniowe, pamiętajmy, że często 
mają także wartość zabytkową - nie należy ich demon
tować.
- Nie należy używać otwartego ognia; w razie koniecz
ności jego użycia niezbędna jest szczególna ochrona i 
kontrola, np. przy spawaniu należy osłonić blachą ele
menty palne, a pod ręką powinien być sprzęt do gasze
nia.
- Niezwykle ważna jest prawidłowa budowa i eksploa
tacja instalacji elektrycznej - odpowiednie przekroje 
przewodów, prowadzenie ich w osłonach (zwłaszcza w 
miejscach, gdzie mogą być narażone na uszkodzenia 
mechaniczne), sprawne urządzenia, bezpieczniki (chro
niące przed przeciążeniem i zwarciem), prawidłowe u- 
ziemienie lub zerowanie instalacji. W obiektach, które 
nie są użytkowane przez całą dobę (np. kościoły i kap
lice), całość instalacji powinna być odłączana od sieci 
przez wyłącznik dostępny od zewnątrz obiektu. W o- 
biektach drewnianych nie należy dążyć do ukrywania 
instalacji - lepiej, jeśli będzie widoczna dla kontroli, 
choć oczywiście powinna być prowadzona w sposób 
dyskretny. Gniazda, wyłączniki, lampy itd. montowane 
na drewnie muszą mieć podkładki z blachy. Okresowo, 
a także po każdej przeróbce lub remoncie instalacji 
winny być przeprowadzone pomiary tzw. skuteczności 
uziemienia (lub zerowania), sprawdzające, czy w razie 
spięcia zabezpieczenie to będzie wystarczające. Pomia
ry takie przeprowadzić może tylko elektryk.
- Wszystkie obiekty zabytkowe, ze względu na swoją 
wartość, powinny być wyposażone w instalację odgro
mową; możliwa jest także ochrona pvzed uderzeniem 
pioruna przez instalację założoną na masztach w pobli
żu budynku (rzadko stosowana). Instalacja musi być 
prawidłowo zbudowana i utrzymywana w dobrym sta
nie! W przeciwnym razie może nawet zwiększyć .niebez
pieczeństwo pożaru. Najłatwiej ulegają przerwaniu 
przewody tuż przy ziemi (korozja) i w miejscach ruch
liwych (uszkodzenia mechaniczne). Instalacja musi być 
okresowo sprawdzona przez pomiary. Po pomiarze tzw. 
zaciski kontrolne na instalacji muszą być ponownie 
złączone!
- Należy przestrzegać właściwej eksploatacji i kontroli 
instalacji gazowej.
Powyższe działania zmniejszają możliwość powstania 
pożaru, ale go nie wykluczają. W razie wystąpienia po
żaru niezwykle ważne jest wczesne jego wykrycie. Bar
dzo pomocna w tym wypadku jest instalacja automa
tycznej sygnalizacji pożaru. Instalacja taka składa się z 
tzw. czujek, rozmieszczonych w budynku (w górnej 
części ścian lub na sufitach i sklepieniach), podłączo
nych do „centralki”. Reaguje ona sygnałem dźwięko

wym lub świetlnym na podwyższoną temperaturę’ 
(czujki temperaturowe) lub dym (czujki dymowe)2. Jest 
dość kosztowna, lecz wydatnie zwiększa możliwość 
kontroli. Zasadniczo nie stosuje się jej w budynkach 
mieszkalnych (gdzie stale ktoś przebywa), natomiast 
celowa jest w zabytkowych kościołach, a w muzeach, 
galeriach, archiwach - niezbędna. Przy zakładaniu in
stalacji automatycznej sygnalizacji pożaru należy za
stanowić się, czy jednocześnie nie należy zamontować 
sygnalizacji przeciwwłamaniowej.
W wypadku wykrycia pożaru najważniejszą sprawą 
jest zapobieżenie jego rozprzestrzenianiu się. W tym 
celu już wcześniej powinny być wyeliminowane z o- 
biektu materiały łatwo palne, nie związane ze struktu
rą zabytkową. W szczególności strychy nie mogą być 
miejscem składowania materiałów palnych. Materiały 
palne związane ze strukturą użytkową lub zastosowane 
z uwagi na charakter obiektu - chodzi tu przede 
wszystkim o drewniane elementy konstrukcji i wypo
sażenia - dla zmniejszenia palności mogą być impreg
nowane preparatami chemicznymi.
Następną sprawą jest przygotowanie i rozmieszczenie 
w budynku (i w jego pobliżu) odpowiedniego sprzętu do 
gaszenia pożaru. Szczegółowy wykaz wymaganego 
sprzętu podany jest w przepisach ochrony przeciwpo
żarowej3. Do sprzętu tego należą: instalacje hydranto
we (na zewnątrz i wewnątrz budynku), koce azbestowe, 
skrzynie z piaskiem, tzw. hydronetki wodne, gaśnice: 
pianowe, proszkowe, halonowe lub śniegowe. O wybo
rze decyduje charakter obiektu i jego wyposażenie. In
stalacje hydrantowe zakładane są w obiektach więk
szych, a jednocześnie intensywnie użytkowanych; nale
ży pamiętać przy tym o ewentualnej „kolizji” z wartoś
ciami zabytkowymi (zob. ode. 5 - instalacje w budyn
kach zabytkowych). Gaszenie wodą, piaskiem, gaśnica
mi pianowymi lub proszkowymi jest celowe, gdy chodzi 
o ochronę samego budynku. Jeżeli w budynku znajduje 
się cenne wyposażenie, zbiory dzieł sztuki, archiwa itd., 
to najwłaściwszą metodą gaszenia są gaśnice śniego
we. „Śnieg”, czyli zestalony dwutlenek węgla, nie u- 
szkadza ani nie brudzi zawartości budynku, a ponadto 
można nim gasić (w przeciwieńswie do wody i piany) 
także płonące ciecze (benzynę, olej) i instalacje elek
tryczne pod napięciem. Drewniane budynki zabytkowe, 
zwłaszcza kościoły, powinny być wyposażone w zestaw 
dużych gaśnic śniegowych na wózku umieszczonym 
obok obiektu4.
Na koniec przypomnienie o miejscach szczególnie za
grożonych i mogących być źródłem pożaru. We wszyst
kich budynkach są to przede wszystkim strychy i pod
dasza, ze względu na brak stałej obserwacji i sprzyjają
ce warunki do rozprzestrzeniania się pożaru. W kościo
łach - to przede wszystkim ołtarze (świece i prowizo
ryczna często instalacja elektryczna w połączeniu z 
drewnem i innymi materiałami palnymi) oraz organy 
(przeciążona instalacja elektryczna plus drewno); w 
obu miejscach instalacja elektryczna musi być wyko
nana bardzb starannie, przez fachowca, a świec nie 
można stawiać zbyt blisko drewna, ani pozostawiać pa
lących się bez dozoru.

Piotr Stępień
W następnym odcinku zajiniemy się jednym z materia
łów występujących w obiektach zabytkowych, a miano
wicie drewnem, i przeciwdziałaniu jego niszczeniu.

Przypisy
1. Dla orientacji: kuchenka gazowa wytwarza 1,2 1 wody zim3 
gazu, a człowiek 80-90 g/godz. (w spoczynku!).
2. W Polsce producentem tego typu urządzeń jest przedsię
biorstwo „Polon” w Bydgoszczy.
3. Zarządzenie nr 5/70 Komendanta Głównego Straży Poża
rnych z dnia 30 VI 1970 r. w sprawie zaopatrzenia budynków w 
sprzęt gaśniczy (Dz. Żarz, i Rozk. KGSP, nr 1).
4. Rozprowadzaniem i sprzedażą sprzętu gaśniczego zajmuje 
się na terenie kraju przedsiębiorstwo „Supon”.
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NASZ FELIETON

Z pożółkłych 
stronic
T
JLJeży przede mną 

niewielka książeczka o pożółkłych stronach - od chwili 
jej wydania minęło 46 lat! Oto zapis strony tytułowej: 
Ministerstwo Sztuki i Kultury (tak wówczas się nazy
wało), tytuł: Opieka nad zabytkami i ich konserwacja, a 
na dole strony: Warszawa 1920 i odbito czcionkami 
Drukarni Narodowej w Krakowie.
„Kto miłuje swój kraj, miłuje jego przeszłość.(„.) Czern
ie zaś są zabytki, jeśli nie widomemi znakami przesz
łości? Zabytki sztuki i kultury łączą przeszłość z 
przyszłością, świadczą o dziejach ludzkości, mówią 
nam o czynach przodków, o życiu ich, dążeniu i upodo
baniach. Zabytki stanowią dorobek duchowy, są dowo
dami narodowej kultury i argumentami jej cech indy
widualnych (...) oraz jednym z głównych środków wy
chowania historycznego i narodowego. Zabytki są peł- 
nem wartości mieniem całego narodu. Ani jedno poko
lenie nie ma prawa uważać się za bezwzględnego ich 
właściciela. Jest tylko czasowym ich depozytarjuszem.” 
Tak rozpoczyna się ta książeczka. Dalej czytamy: „Po- 
ginęły liczne zamki i pałace. Rody możne i dostojne 
zatraciły tyle rzeczy cennych i pamiątkowych - dziś 
jeszcze sprzedaje się ich tak wiele zagranicę.”
W części szczegółowej zatytułowanej Zagadnienia 
techniczne przy konserwacji zabytków sztuki i kultury 
znajduje się wiele uwag, które jak ulał pasują do publi
kowanego przez „Spotkania” cyklu „Zabytki na co 
dzień”. Oto kilka z nich.
„Eternit, asbit, dachówka cementowa lub falcowana i 
papa nie nadają się absolutnie do krycia kościołów i 
budowli zabytkowych. (...) materiały te, zimne w tonie i 
nigdy nie patynujące się, nadają dachom wygląd nad 
wyraz szpetny.”
„Nie należy wyprostowywać krzywizn i wygładzać nie
równości murów, zmieniać kształtów otworów okien
nych i drzwiowych lub przesuwać ich osi dla osiągnię
cia symetrii. Wszystkie te bowiem właściwości przez 
profana zrozumiane jako błędy i usterki, świadczą o 
autentyczności pomnika architektury, są wcieloną w 
kamienie i cegły jego duszą.”
„Nie należy przy nowem wyprawianiu (zmianie wy
stroju) wprowadzać dowolnych zmian i upiększeń 
wbrew poprzedniemu wyglądowi.”
„Pogoń za częstem a całkowi tern odnawianiem wnętrz 
kościołów ma swoje strony ujemne. Wnętrze kościoła 
zabytkowego jaskrawo odnowione, świeżo wylakiero- 
wane i błyszczące, nigdy nie wywrze tego wrażenia i nie 
wywoła tego nastroju, co biegiem czasu przyćmione i 
harmonijnie spatynowane.”

„Szkodliwsze jeszcze, aczkolwiek ogólnie przyjęte, jest 
mycie obrazów wodą.(...) Nie należy też nigdy pokrywać 
werniksem obrazów, które zmatowiały, zczerniały lub 
poszarzały. (...) Szkodliwem jest również przecieranie 
zmalowanego obrazu tłuszczem.”
„Starać się należy najusilniej, aby wszystkie stare 
sprzęty wartościowe mogły być nadal użytkowane, o ile 
tylko dadzą się doprowadzić do stanu używalności z 
zachowaniem zasad konserwacji.”
„Pokrycie drewnianego kościółka blachą, lub bezwar
tościowym, a szpetnym eternitem, odejmuje mu cały 
urok. ”
„W razie gdyby dla jakichbądź powodów nasuwała się 
konieczność zburzenia zabytkowej budowli, a choćby 
tylko jej części, oczywiście z wiedzą konserwatora, na
leży przedtem wykonać szczegółowe zdjęcia pomiaro
we i fotograficzne i sporządzić dokładny opis, aby choć 
ślad po zniszczonem dziele dla nauki pozostał.”
„W miastach starych lub dzielnicach zachowało się 
wiele szczegółów niepospolitej wartości dziejowej. (...) 
Żadnych zmian w rozplanowaniu starych miast i dziel
nic nie powinno się przedsiębrać bez rozważenia do
kładnego, jak to się odbije na cechach, zachowanych z 
przeszłości i o ile to da się sharmonizować z otocze
niem. (...) Nie powinno się też podejmować bez dosta
tecznego rozważenia i porozumienia z urzędem konse
rwatorskim żadnych przedsięwzięć, któreby mogły o- 
szpecić lub zakryć piękne widoki, znamienne ze wzglę
du na położenie starych miast i na grupowanie zabu
dowań. (...) Na opiekę i zachowanie zasługują także 
nazwy placów i ulic, pochodzące z dawnych czasów.”

I tak dalej, i tak dalej. Świadomie wybrałem te uwagi- 
zakazy, które dotyczą szkód wyrządzanych zabytkom 
m.in. przez ich użytkowników. Przez prawie pół wieku, 
które minęło od chwili ukazania się tej książeczki, 
większość zawartych w niej zakazów było lekceważo
nych i omijanych. Najgorsze zaś jest to, że mimo upły
wu półwiecza - nic albo prawie nic nie zmieniło się w 
tym zakresie na lepsze. Dotyczy to tak ogólnej świado
mości prawd cytowanych na początku felietonu, jak i 
niszczenia lekką ręką zabytków - między innymi w 
sposób wyżej cytowany - mimo rozbudowanej służby 
konserwatorskiej i podobno działającej ustawy o och
ronie dóbr kultury. Może jednak naprawdę my, Polacy, 
niezbyt lubimy przepisy i zakazy, i zawsze będziemy je 
- świadomie - przekraczać?!

Felietonista
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Wokół 
jednego zabytku
„Kazania Skargi" - pierwsze wielkie płótno historyczne 
Jana Matejki. Ukończył je w 1864 r. - 26-letni malarz miał 
już wówczas za sobą Szkołę Sztuk Pięknych w Krakowie 
(1852-1855), studia w Akademii Sztuk Pięknych w Mona
chium (1859) oraz przeżycia związane z upadkiem Po
wstania Styczniowego. Pierwszymi odbiorcami malowidła 
była społeczność Krakowa, na której obraz wystawiony w 
jednej z sal Towarzystwa Sztuk Pięknych w domu Larysza 
zrobił wielkie wrażenie. Nawet w konserwatywnym „Cza
sie" (z 14 V 1984) ukazała się entuzjastyczna recenzja: 
„Historia nasza ma już swego historycznego artystę, a 
nim jest Jan Matejko"... Zyskał malarz tym obrazem nieo
graniczone zaufanie i serce rodaków. Wystawa czynna 
była prawie dwa miesiące, a wokół obrazu wciąż zbierały 
się tłumy, nie odstraszała zwiedzających nawet opłata 
wstępu (20 centów).
Spontaniczne i entuzjastyczne przyjęcie dzieła wpłynęło 
również na jego cenę - obraz jęszcze w trakcie trwania 
wystawy został zakupiony przez hr. Maurycego Potockie
go za 10 tys. guldenów; szkoda tylko, że kwotę tę otrzy
mywał twórca ratami, od których płacił jeszcze odsetki 
bankierowi hrabiego. Zaraz po zamknięciu wystawy obraz 
odwieziono do pałacu Potockich w Zatorze. W tym czasie

w liście do przyszłej żony - Teodory Giebułtowskiej - 
zaniepokojony Matejko pisał: ...  aby obrazu »Skargi«
zbyt diugo nie trzymali w zamkniętej pace, tak bowiem 
słyszałem, że dla szczupłości drzwi zamkowych w Zatorze 
obraz (malowidło ma wymiary 224 x 398 cm) w pace stoi 
w spichrzu czy gdzieś. Obrazowi ta obscura szkodzić 
może, jako to jest doświadczone”.
Obraz długo w pace w Zatorze nie byt trzymany. W marcu 
1865 r. wyjechał Matejko ze swoim dziełem oraz 18-letnią 
żoną (w listopadzie 1864 r. odbył się ślub artysty) na 
wystawę do Paryża. 1 maja otwiera się wystawa obra
zów... Ciekawiśmy bardzo, co zobaczymy na szerokiego 
świata deskach popisu... Ćmi się w moich oczach nadwi
ślańskich i smutną twarzą obracam się w stronę Wawelu. 
Przykra to rzecz czekać sądu obcego stołu i spodziewać 
się spotkać uśmiechnione twarze za powrotem do kraju 
nieprzychylnych braci albo powątpiewania ruchy głów... 
przyjaznych..."
Nic dziwnego, że artysta z napięciem czekał na werdykt 
Paryża, gdzie w tym czasie tak wiele zaczynało się dziać w 
sferze sztuki, gdzie w kolorze zaczęto upatrywać najwięk
szą wartość malarską. Rodził się impresjonizm. Matejko 
tego jeszcze wówczas nie zauważał. Będąc po raz pier
wszy w Paryżu, przede wszystkim zwracał uwagę na sztu
kę przeszłości.
W końcu werdykt został ogłoszony: obraz „Kazania Skar
gi" otrzymał złoty medal! W licznych recenzjach w prasie 
paryskiej znalazły się oceny bardzo pochlebne, ale były 
też słowa krytyki. „Przy otwarciu wystawy uwaga skupiła 
się na szeroko malowanym obrazie umieszczonym w sali 
honorowej, a podpisanym nieznanym nazwiskiem: p. Ma
tejko, uczeń Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie [!]. ... 
Jest to okazałe malarstwo, dobrze ułożona kompozycja, w 
której dbałość o stroje posunięta jest bardzo daleko, jak 
również studia twarzy w większości wzorowane na postu
latach epoki. P. Matejko... jest artystą prawdziwego talen
tu i nie mamy za złe, że w imię gościnności francuskiej 
został odznaczony medalem. Ale wydaje się nam, że jego 
maniera posiada wiele wad i że dziwny jest jego koloryt. 
Wykonanie jest lepkie (klejowate), miękkie, bez najmniej
szej śmiałości (bezpośredniości). Poza tym wszystko w 
obrazie jest fioletowe" („Gazette des Beaux Arts”, 1865). 
Stanisław-Witkiewicz później tak ocenił dzieło Matejki: 
„» Będziecie nie tylko bez pana krwie swojej i bez wybie
rania jego, ale też bez ojczyzny i królestwa swego, wy
gnańcy wszędzie nędzni, wzgardzeni, ubodzy...* Matejko 
tak ściśle ujął w twarzy Skargi to, co odpowiada psychicz
nej możności powzięcia takiej myśli, że kiedy czytając 
jego kazania przychodzi się do tych słów, ta twarz dziwna, 
natchniona, która w obrazie zdaje się lecieć jak ptak, na tle 
ciemnego wnętrza, ta twarz dziwna ukazuje się żywa, do
tykalna, straszliwie obecna". Skromny krakowski malarz 
swym dziełem ukazał cierpiącej ojczyźnie swój program 
ideowy.
Obecnie obraz znajduje się w Muzeum Narodowym w 
Warszawie, w galerii polskiej sztuki nowożytnej.

(oprać, wg M. Szypowska. „Jan Matejko wszystkim znany", 
wyd. IV, Warszawa 1985)
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Tablice 
pamiątkowe
Podobnie jak inne historyczne miasta, Kraków 
posiada wiele cennych zabytków architektury, 
kultury i sztuki o dużej wartości historycznej i 
artystycznej. Są one chronione, opisywane, ek
sponowane i zwiedzane. Ale obok nich, na mu- 
rach kamienic, w zaułkach ulic, znajdują się 
skromne pamiątki, na które często nie zwracają 
uwagi mieszkańcy i przybysze. Takimi pamiątka
mi przeszłości są tablice pamiątkowe utrwalające 
wiele ważnych wydarzeń, których świadkiem był 
Kraków w minionych wiekach, oraz nazwiska 
sławnych i zasłużonych ludzi, związanych z tym 
miastem. Stanowią one prawdziwą kronikę kraju i 
miasta. Niektóre z nich, ozdobione płaskorzeźba
mi lub popiersiami znanych postaci, mają walory 
artystyczne.
Jest ich w Krakowie ponad 300; mają różny cha
rakter zapisu i znaczenie historyczne z różnych 
czasów. Jedne pochodzą z minionych wieków, 
inne fundowane są później, ale również dotyczą 
dawnych dziejów lub przypominają ważne roczni
ce. Najstarszą inskrypcją kamienną zachowaną w 
Krakowie jest wyryty w kamieniu w klatce scho
dowej wieży jednego z najstarszych kościołów - 
św Andrzeja (przy ul. Grodzkiej) - podpis mura
tora z XII w. Zostafon niedawno odkryty i stanowi 
rzadki zabytek tego rodzaju. Podobne zapisy 
znajdują się tylko w katedrze w Wiślicy i w Gnieź
nie. Do najstarszych tablic pamiątkowych należą 
dwie tablice erekcyjne z XV w. Jedna - umiesz
czona na murze domu imienia Długosza (przy ul. 
Podzamcze 1) - związana jest z fundacją Domu 
Psałterzystów w 1410 r. przez Jana Długosza na 
Wawelu. Po zburzeniu tego obiektu w 1856 r. 
przez wojska austriackie została przeniesiona na 
obecne miejsce. Druga tablica erekcyjna upa
miętnia fundację bursy żaków przez kardynała 
Zbigniewa Oleśnickiego w 1456 r. Bursa ta, zwa
na „Jeruzalem", zbudowana została przez kardy
nała w zamian za pielgrzymkę do Ziemi Świętej, 
którą ślubował, ale jej nie odbyt. Po zburzeniu 
bursy w XVII w. tablicę umieszczono na ścianie 
krużganku Collegium Maiuś (przy ul. Jagielloń
skiej 15). Dodać należy, że tam znajdują się także 
dwie późniejsze tablice pamiątkowe: marmurowa 
tablica-epitafium, poświęcona pamięci Jagiello
nów jako dobrodziei i opiekunów Akademii Kra 
Kowskiej, oraz druga, utrwalająca pobyt ostatnie

1. Tablica na domu Długosza (ul. Podzamcze 1)
2. Tablica erekcyjna bursy żaków „Jeruzalem' 
(Collegium Maius)

go króla Polski Stanisława Augusta Poniato
wskiego w Krakowie w 1787 r. Na rynku krako
wskim znajdują się az 24 tablice poświęcone 
ważnym wydarzeniom. Dotyczą m.in. historii Su
kiennic od 1257 r„ Hołdu Pruskiego w 1525 r„ 
przysięgi Kościuszki w 1794 r„ a także upamięt
niają późniejsze wydarzenia z historii miasta az 
do oswobodzenia Krakowa w 1918 r. spod oku
pacji Austrii. Jedna z tablic przypomina przebu
dowę płyty rynku w 1963 r.
Charakteryzując ogólnie tablice pamiątkowe u- 
mieszczone na murach domów oraz wewnątrz 
wielu budynków, można wyodrębnić trzy zespoły 
tych tablic. Pierwszy dotyczy wydarzeń historycz
nych, drugi obejmuje tablice z nazwiskami sław
nych postaci, a trzeci zespół zawiera tablice infor
mujące o mniej doniosłych faktach, zwyczajach i 
obyczajach. Często utraciły one już swą aktual
ność, tak że obecnie są nawet niezrozumiałe, a 
jednak również stanowią cząstkę naszych dzie
jów.
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3. Tablica pamięci Jagiellonów (Collegium Maius)
4. Tablica upamiętniająca pobyt w Krakowie Stanisława Augusa (Collegium 
Maius)
5. Znak graniczny z 1789 r. między Kleparzem a Pędzichowem (ul. Pędzichów 
D
6. Tablica upamiętniająca pobyt Wolfganga Goethego w Krakowie (Rynek 
Główny, róg ul. Sławkowskiej)
7. Tablica ufundowana w 450 rocznicę śmierci Wita Stwosza (ul. Grodzka 39/
41)

(zdjęcia '. 1-4 - Jacek Sroka,
5-7 - Piotr Schneider)
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Wśród tablic o znaczeniu historycznym można 
rozróżnić zapisy, które dotyczą dawnych wyda
rzeń, lecz zostały ufundowane w okresie później
szym, jak np. tablica z okazji odnalezienia w 1928 
r. na placu Wolnica (dawnego miasta Kazimierza) 
resztek fundamentów rozpoczętej tam przez Kazi
mierza Wielkiego w 1364 r. budowy Akademii 
Krakowskiej. Budowa ta została potem przenie
siona na ul. Jagiellońską (obecne Collegium 
Maius). Podobnie tablica pamiątkowa na placu 
Słowiańskim w dzielnicy Kleparz wprawdzie doty
czy chrztu króla Jagiełły w 1390 r, ale została 
ufundowana dopiero w 500-lecie tego faktu. W tej 
grupie znajdują się tablice upamiętniające zarów
no zrywy narodowo-niepodlegtościowe, jak tez 
ruchy społeczne, jak np. tablice wskazujące sie
dziby sztabu i kwatery Kościuszki w 1794 r., Rzą
du Narodowego w 1848 r. i Krakowskiego Komi
tetu Narodowego w 1846 r, tablice dotyczące 
procesu Ludwika Waryńskiego w 1870 r. oraz 
walk i strajków robotniczych w 1923 i 1936 r. Z 
historią najnowszą związane są rozsiane po ca
łym mieście smutne pamiątki z okresu okupacji 
hitlerowskiej, przypominające bohaterstwo czę
sto bezimiennych bojowników o wolność narodu 
i męczeństwo bezbronnych ofiar hitleryzmu. 
Najliczniejszą grupę stanowią tablice poświęco
ne sławnym i zasłużonym postaciom; jest ich po
nad sto. Widnieją na nich nazwiska wielu bohate
rów narodowych, uczonych, twórców kultury, 
działaczy politycznych i społecznych, żołnierzy i 
bojowników o niepodległość i sprawiedliwość 
społeczną, a także zasłużonych obywateli miasta 
dla jego rozwoju i ochrony zabytków. Długa jest 
ta lista nazwisk. Są wśród nich: Jan Długosz i Jan 
Paweł II, Kościuszko i Wybicki, Wit Stwosz i Xa- 
wery Dunikowski. Są także tablice upamiętniają
ce pobyty w Krakowie: Goethego, Balzaka, Leni
na i wielu innych. Tego typu tablic powstało naj
więcej na przełomie XIX i XX w.
Obszerny zespół tablic dotyczy mniej znanych 
zdarzeń i zwyczajów. Pierwotnie nie miały one 
charakteru tablic pamiątkowych, lecz służyły jako 
napisy informacyjne, godła lub szyldy firmowe 
dawnych instytucji i przedsiębiorstw, ale z upły
wem czasu stały się reliktami przeszłości. Przy
kładowo można wymienić tablice informujące o 
niegdyś istniejących fundacjach społecznych, 
jak: Dom Ubogich im. Helclów, Dom Sierot im. X. 
Lubomirskich itp. Tabliczkami podobnego typu 
są tabliczki z nazwiskami ofiarodawców na odno
wę zamku umieszczone na murze wawelskim w 
latach 1920-1934 oraz tabliczki notujące miejsca i 
dały groźnych wylewów Wisły, które gnębiły daw
niej Kraków. Do ciekawostek historycznych nale
żą także inne zachowane zapisy kamienne na 
murach miasta, np. napis na murze kościoła Kar
melitów, tzw. Stopka królowej Jadwigi, łacińskie 
inskrypcje na portalach starych kamienic (szcze
gólnie liczne przy ul. Kanoniczej). Są to hasta i 
dewizy życiowe, którymi właściciele tych domów 
pozdrawiali gości.
Omawiając w dużym skrócie te małe zabytkowe 
pamiątki w Krakowie, którymi poszczycić się 
może także wiele innych miast, nie wolno pomi
nąć faktu, że nie są one należycie doceniane. 
Wiele tablic jest zaniedbanych, uszkodzonych, z 
nieczytelnymi napisami. Również w czasie prac 
konserwatorskich przy zabytkowych kamienicach 
są one - jako małe detale architektoniczne - po
mijane i w ten sposób ulegają stopniowemu nisz
czeniu. A jakie są możliwości ich ocalenia? Wy- 
daje się, że należy apelować do urzędów konse
rwatorskich, instytucji kulturalnych, organizacji 
społecznych i twórczych, młodzieży, a zwłaszcza 
do regionalnych stowarzyszeń miłośników histo
rii i zabytków o podjęcie nad nimi stałej opieki i 
ochrony. Tylko w ten sposób możemy je urato
wać od zapomnienia.

Kazimierz Kisielewski

Szewskie 
obesłania
Rejonowy Cech Rzemicsł Różnych w Piasecznie 
przechowuje szczególny rodzaj zabytku - obe
słanie zgromadzenia szewskiego, pochodzące z 
1764 r.
Obesłanie - zwane również cechą - to znak umo
wny służący mistrzom do zwoływania się na ze
brania. Starsi cechu przechowywali je w ladzie 
(skrzyni) cechowej. Obesłanie dawano najmłod
szemu z braci, który odwiedzał kolejno wszystkie 
warsztaty szewskie w mieście, przekazując infor
macje o miejscu i terminie „schadzki". Stanowiło 
ono gwarancję prawdomówności posłańca i u- 
niemożliwiało zwoływanie zebrań bez wiedzy 
starszyzny. Prawa takie cechy stosowały po
wszechnie, a piaseczyńskim szewcom nadał je 
Stefan Batory w 1580 r.
W najstarszej zachowanej księdze cechu szew
ców z lat 1746-1766 wspomina się o okolicznoś
ciach powstania zabytku, który przechowywany 
jest w Piasecznie. Stare obesłanie szewców było 
drewniane. W 1756 r. zostało zgubione. Winę za 
to uchybienie ponosił jeden z majstrów, który...
posyłając cechę przez człeka nieznanego ze wsi 
prostego nierozumiejącego i nieznającego", spo
wodował jej utratę. W kilka lat później znajdujemy 
krótką notatkę:...zapisuje Stawetny Ludwik Koz
łowski cechmistrz cechę, która jest sprawiona 
kosztem cechowymi..1), a temu cechowi służąca i 
potrzebna". Odtąd szewcy posługiwali się trwałą, 
odlaną z mosiądzu plakietka.

Piaseczyńskie obesłanie w formie tabliczki w 
kształcie nieregularnego owalu o wymiarach 13 x 
9,5 cm ma uszko do zawieszania, a wypukły 
brzeg ozdobiony jest poprzecznymi nacięciami. 
Na awersie. powyżej daty powstania (1764) 
przedstawiony jest but z cholewą, a po jego obu 
stronach para różnych kopyt. Wokół tych przed
miotów umieszczone zostały pojedyncze litery: C 
K S M P. Są to początkowe litery pełnej, wówczas 
używanej nazwy: Cech Kunsztu Szewskiego Mia
sta Piaseczna. Na odwrocie uwiecznił swe imię i 
nazwisko podany wyżej cechmistrz: „ZASTAR- 
SZEGO LUD/WIKA KOZLOWSK/IEGO". Nad na
zwiskiem wyryty został but z cholewą.
Podobny zabytek, pozostałość po działalności 
cechu szewców, zachował się w Warce. Jest to 
obesłanie prawdopodobnie z drugiej połowy XVII 
w., przechowywane przez Muzeum im. Kazimierza 
Pułaskiego w Warce*.
Na początku XIX w. obesłania straciły swoje zna
czenie. Cechy w zaborze rosyjskim były nadzo
rowane przez magistraty, których przedstawiciele 
zasiadali w zarządach zgromadzeń i zwoływali 
zebrania. Zamiast obesłania zaczęto stosować 
pisemne powiadomienia, z listą członków zobo
wiązanych stawić się w określonym terminie 1 
miejscu.

Ewa i Włodzimierz Bagieńscy

* A. Kornatek, Rzemiosło wareckie w XIV-XVIII 
w., (w:) Dzieje Warki 1371-1971, Warszawa 1975, 
s. 70 i n. Autorka mylnie określa obesłanie jako 
plakietkę wotywną.

Awers plakietki o- 
bestania sze
wskiego
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Polskie herby na zabytkach

DĘBNO TARNAWA PRUS I PRUS K PRUS BI PUCHAŁA PILAWA

Herb Dębno grawerowany na ściance relikwiarza z katedry gnieźnieńskiej; 
nad herbem gotcki napis: „anno domini 1841"
'zdjęcie: Wactaw Gorski)

(rys.. Anna Drewnowska)

DĘBNO, Sędziwoja - tarcza krzyżem na 
cztery podzielona, w czwartej ćwiartce znak 
na kształt litery „W", podobny jak w herbie 
Abdank. Często krzyż w tym godle rysują 
podobny jak w herbie Tarnawa. W klejno
cie dwa rogi bawole, między nimi krzyż. 
Znany od XIV w., legenda łączy go z wojna
mi tatarskimi w XIII w., inne podanie jesz
cze o wiek starszym go czyni. Herbowni: 
Bochotnicki, Borowiecki, Cieminski, Czaj
ka, Czajkowski, Czermiński, Czymiński, 
Dębiński, Gotogórski, Korejwa, Krzyżano
wski, Natkowski, Oleśnicki, Potworowski, 
Pozowski, Sieniński, Stojewski, Skroński, 
Sulimowski, Żyra.

TARNAWA - krzyż, w dolnej ćwiartce tarczy 
półksiężyc. W klejnocie strusie pióra. Zna
ny od XIII w., legenda wywodzi go z wyspy 
Rodos, a w Polsce łączy z nadaniem Bole

sława Śmiałego. Herbowni: Borucki, Bro

niewski, Bystram, Gatęzowski, Gorzkowski, 
Jagniński, Kleczkowski, Krupa, Malcze
wski, Petryk, Radliński, Sinicki, Ślanka, 
Stryjeński, Tarczewski, Targowicki, Tudoro- 
wiecki, Zajączkowski.

PRUS I - półtora krzyża. W klejnocie zbroj
ne ramię z mieczem. Znany od XIII w„ le
genda z Prus go wywodzi. Herbowni: An
drzejewski, Bednarowski, Biestrzykowski, 
Bogustawski, Borowski, Bystram, Chomę- 
towski, Chwatkowski, Cygański, Dtugoje- 
wski, Dobrodzie/ski, Drozdowski, Druszko- 
wski, Dymitrowski, Frycowski, Gajewski, 
Garlicki, Gawtowicki, Głowacki, Gniewie- 
wski, Goworowski, Grzymisfawski, Isayko- 
wski, Jeżowski, Juchnowski, Julewski, Ju
recki, Kaczkowski, Klicki, Kticzkowski, Ko
rycki, Krzywokulski, Krzyżakowski, Łącki, 

Lątkiewicz, Łososiński, Michalczewski, 
Mroczek. Nielepiec, Niemczynowski. Nie
wiadomski, Obrzycki, Ormieński, Orzeł, 0- 
ssowski, Otocki, Petryczyn, Piszczański, 
Płoński, Podleski. Polikowski, Przecho- 
wski, Przezdziecki, Raczkowski, Rokoto- 
wski, Różanka, Rudowski, Ruwski, Rywoc- 
ki, Ślepczyc, Słubicki, Spinek, Stradomski, 

Studzieński, Szamowski, Szczepanowski, 
Swarocki, Tobaszowski, Trembecki, Więc
kowski, Wiśniewski, Woliński, Wolski, Za
jączkowski, Załęski.

PRUS II, Wilczekosy - półtora krzyża, pod 
nim dwie kosy nasadami związane, końca
mi skrzyżowane. Niesiecki powiada, że 
„zowią ten herb inaczej Wilcze Kosy, a to 
dla tego, że w takie wilków łapają". W klej
nocie zbrojne ramię z mieczem. Znany już 
w XIII w., legenda wiąże go z walkami z Pru
sami. Herbowni: Baworowski, Daniecki. 
Dębowski, Faszczewski, Głuchowski, Grzy
bowski, Jezierski, Kobyliński, Kostecki, 
Lażniewski, Małachowski, Misiewski, Mitar- 
nowski, Myślecki, Nakwaski, Niewierski, 
Nowomiejski, Olszewski, Preczkowski, 
Pruski, Radomiński, Wołowski, Zaboro
wski, Zglinicki.

PRUS III - półtora krzyża, pod nim kosa w 
dół końcem wisząca i pół podkowy. W klej
nocie noga w zbroi. Legenda wiąże go z 
nadaniem Bolesława Kędzierzawego. Her
bowni: Bełdycki, Bogdański, Byszyński, 
Czarnecki, Dawidowski, Dłużniewski, Do- 
brzyniecki, Glaznocki, Jabłonowski, Jarun- 
towski, Karniski, Korewicki, Kowalewski, 
Łosowski, Miński, Mlącki, Młocki, Mroczko
wski, Mrozowicki, Napiórkowski, Nogatski, 
Opacki, Osowiński, Pisanka, Pruszkowski, 
Radomski, Rosochacki, Rudziński, Rzecz
kowski, Skowroński, Słucki, Wichulski, 
Wietwiński, Zieleński, Zuchorski, Żuko

wski.

PUCHAŁA - półtrzecia krzyża nad podko
wą. W klejnocie strusie pióra. Znany już w 
XIV w. Herbowni: Cywiński, Kotomirski, Lu- 
tostański, Mysłkowski, Puchalski, Puchała, 
Swiniarski.

PILAWA - półtrzecia krzyża. W klejnocie 
strusie pióra. Znany już w XIV w., legenda 
wiąże go z nadaniem Bolesława Krzywou
stego. Herbowni: Borowski, Buczacki, 
Chrzczonowski, Cieszkowski, Drozdowski, 
Janowski, Jurkowiecki, Kamieniecki, Kucz
kowski, Kot, Lachowski, Lichnowski, Mana- 
sterski, Misiowski, Moskorzewski, Pęczel- 
ski, Piec, Piecowski, Pilawski, Piotrowczyk, 
Piotrowicki, Podfilipski, Potocki, Słosto- 
wski, Stanisławski, Tworowski, Ważyński, 
Wojsza, Zagorski, Zakliszewski, Żelisła- 
wski.

Michał Gradowski
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Refleksje Rzempofucha

Olsztyn
Gdyby sztuka funkcjonowała bez udziału 
człowieka, prawdziwe byłyby słowa: „Naj
pierw było to miasto gotyckie, wszędzie 
dominowała barwa cegły, a masywna bryła 
kościoła wyrastała ponad mury obronne i 
kamienice mieszczańskie. Potem, gdy 
średniowiecze ustępowało miejsca sztuce 
odrodzenia, fasady i szczyty kamienic przy
stroiły się w szatę renesansową i man i ery- 
styczną, stwarzając odmienne tło i oprawę 
dla gotyckiej bryły kościoła"'. W poważnej 
pracy naukowej znajdziemy ogólnikowe 
wzmianki o „pysznych kamieniczkach re
nesansowych" tudzież istnieniu trzypiętro
wych domów w tym stylu. I rzeczywiście 
coś w tym jest: gdyby się odwrócić pleca
mi do katedry, wzrok spocznie na elewacji 
jakby barokowej, z pretensjonalnymi sztu- 
katorskimi obramieniami otworów, a jesz
cze dalej na lewo ogarnie dwa szczyty ba
rokowe już bez wątpienia. Renesans w 
wersji toskańskiej spotkać można poza ob
rębem Starego Miasta, przy ul. Dąbrowsz
czaków.

Olsztyn cierpi na kompleks braku historii. 
Dowodów tego dostarcza nie tylko archi
tektura; od czasu Hugona Bonka2, autora 
monumentalnego, złożonego z dziesięciu 
woluminów (wraz ze źródłami) opracowania 
dziejów tego miasta, dzielnie wtórują jej 
historiografowie. W podstawowej polskoję
zycznej monografii, pióra Andrzeja Waka
ra3, na 90 stron objętości czterech począt
kowych rozdziałów - może jedna piąta od
nosi się do Olsztyna. Wiele mówiące są też 
poszczególne wywody, np. na temat liczby 
ludności przed wiekami. I tak, w 1772 r. 
(spis fryderycjański) wynosiła ona 1770, ale 
byt to wszak okres oczywistego upadku 
Olsztyna i całej Warmii, i Rzeczypospolitej, 
która Warmię traciła... Dla czasów rozkwitu, 
które wypadły dwa stulecia wcześniej (da
nych statystycznych niestety brak), liczbę 
mieszkańców szacować należy, zdaniem 
Wakara, na pełne trzy tysiące. To właśnie 
wtedy olsztynianie mieszkali ponoć w do
mach trzypiętrowych, co z powodu braku 
miejsca pod budowę nowych domów mu- 
siało być twardą koniecznością.

Dopisywanie historii ma swoje uzasadnie
nie. Profesor Bonk brat na warsztat miasto 
jak wiele innych, nawet na Warmii nie wy
różniające się niczym szczególnym aż do 
momentu awansu jako ośrodek komunika
cyjny i administracyjny. „Ten Olsztyn stał 
się całkiem sporym ośrodkiem życia pol
skiego. Zewnętrznie jest to miasto niemiec
kie. Jest tu duży garnizon wojskowy, jest to 
centrum administracyjne, siedziba zarządu 
regencji, są niemieckie wysokie urzędy 
szkolne i sądy, jest też mnóstwo zakładów 
kolejowych, bo Olsztyn jest wielkim węz
łem kolejowym. (...) Miasto zrobiło się nowe

1. Olsztyński zamek czeka na konserwatorów 

jak z igły, dostatnie, o pięknych sklepach, 
asfaltowych jezdniach, żywym ruchu samo
chodowym. Pozornie - miasto zupełnie 
niemieckie"4. Olsztyn Andrzeja Wakara - to 
„stolica Warmii i Mazur", aktywny zwłasz
cza w latach pięćdziesiątych i sześćdzie
siątych ośrodek życia kulturalnego, awan
garda regionalizmu, w dodatku wyczekują
cy uprzemysłowienia. Olsztyn mój - to nad
miernie rozrastające się średnie miasto 
wojewódzkie, pomne nie tak dawnych jesz
cze aspiracji i ambicji, pozbawione zaś od
ruchu samoobrony. Monografia mego au
torstwa musiałaby trochę odczekać.
Nie ma uprawiania historiografii bez ten
dencyjności, tendencyjne bowiem będzie 
także trzymanie się tylko prawdy i tylko o- 
biektywizmu, wbrew - ma się rozumieć - 
tendencjom dotychczasowym. Zadaniem 
postawionym sobie przez dziejopisów Ol
sztyna mogło być na przykład stworzenie 
dzieła na miarę teraźniejszości lub przysz

łości tego miasta, które zaspokajałoby 
oczekiwania zleceniodawcy i czytelnika. 
Punkt zaczepienia jest, bo przecież nawet 
przeciętnej miary strateg jednym rzutem 
oka na mapę dostrzeże, iż łebscy kanonicy 
warmińscy wybrali na skarbiec i spichlerz 
kapitulny miejsce wprost idealne, czego 
konsekwencje, historycznie rzecz biorąc, 
były nie do uniknienia. Ostatecznie Olsztyn 
wygrał swą szansę dzięki naturalnemu po
działowi Warmii na polską (powiaty: ol
sztyński i reszelski) i niemiecką (powiaty: 
braniewski i lidzbarski), dystansując kon
serwatywne - żyjące świetnymi tradycjami, 
lecz na uboczu - Braniewo. Utworzenie re
tencji olsztyńskiej, która obeimowała pol
ską Warmię i polskie Mazury, było wyra
zem nowej polityki narodowościowej w 
Prusach. Osadzone tutaj władze otrzymały 
ważne zadanie „rozpowszechniania i pie
lęgnowania niemieckiego myślenia i nie
mieckie/ kultury", czyli - powtórzmy za
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Bonkiem i Wakarem - „ujednolicenia akcji 
energicznego zwalczania polskości".
Prezydent rejencji zamieszka) w dawnej 
siedzibie administratorów kapitulnych, 
zgodnie ze sprawdzoną metodą podszy
wania się pod nie swoje tradycje. Stanął 
zatem Herr von Hellmann i jego następcy w 
szeregu za Mikołajem Kopernikiem, Eusta
chym Knobelsdorfem, Łukaszem Górni
ckim, Adamem Zygmuntem Konarskim, Mi
chałem Remigiuszem Łaszewskim i wielo
ma jeszcze zacnymi przedstawicielami 
Kościoła warmińskiego, Zamek na przyję
cie takiego lokatora specjalnie odrestauro
wano; popełniono przy tym kilka ewident
nych błędów konserwatorskich. (Oczeki
wać należy, że zostaną naprawione w po
nownej, zapowiadanej od lat restauracji, do 
której przygotowuje się niezwykle pieczo
łowicie olsztyński oddział Pracowni Konse
rwacji Zabytków.) Nie poszła w las (?) 
steinbrechtowska lekcja z Malborka, jak wi
dać na przykładzie pierwotnej kaplicy. Na 
niezwykły program jej wystroju składały się 
m.in. herby 23 miast rejencji olsztyńskiej, 
godło państwa pruskiego, dalej herby Ol
sztyna, kapituły warmińskiej oraz wielkich 
mistrzów zakonu krzyżackiego; figuralny 
fryz „gotyckiego” kominka wyobrażał po
konanie Prusów przez Krzyżaków. Nie za
pomniano o konnej statuetce Fryderyka II, 
któremu Warmia zawdzięczała znalezienie 
się pod pruskim panowaniem. Taką formę 
przybrał tym razem pietyzm niemieckich 
konserwatorów zabytków.
Żywiołowo rozwijało się naówczas w Ol
sztynie budownictwo mieszkalne i handlo
we, to drugie połączone oczywiście z pier
wszym. Pozostając jedynie na rynku, miało 
się pełny przegląd stylów i możliwości 
technicznych architektury z końca XIX i po
czątku naszego wieku. W ten sposób kom
pensował sobie Olsztyn chude lata doby 
baroku. Bardzo dobrze o guście tutejszego 
bourgeois świadczyły secesyjne domy 
handlowe Mondrego (róg rynku i Prostej - 
obecnej ul. Marchlewskiego) i firmy „Conit- 
zer i Synowie" - obecny sklep „1001 Dro
biazgów”, przebudowany. W kilku innych 
wypadkach secesyjny ornament okrywał 
bryły neostylowe, z kolei z eklektycznego 
gmachu na rogu rynku i Zamkowej wyzierał 
całkiem niemal przeszklony od frontu „Ba
zar 95 Fenigów”.
Brak mi na starych zdjęciach architektury 
barokowej, niekoniecznie w wydaniu pol
skim, kto zaś był w Olsztynie - wyniósł 
zapewne wspomnienie uroczego baroko
wego rynku (w nomenklaturze urzędowej 
ul. Stare Miasto): podcieni, wolutowych 
szczytów, zróżnicowanego kolorytu elewa
cji. Ow powrót do przeszłości odbył się w 
latach 1950-1955. Zadziałało tutaj zjawisko 
programowego „odgermanizowania” sta
romiejskiej architektury, znane również z 
innych, naznaczonych piętnem obcego 
historyzmu ośrodków. Tu należy się dłuż
szy cytat oddający to, co chciałbym wyra
zić: „W Olsztynie, przy odbudowie znisz
czonych kamienic na terenie Rynku Stare
go Miasta, przyjęto założenie wyeliminowa
nia istniejących uprzednio fasad z XIX w.

(nie tylko - przyp. A.R.), które identyfikowa
no z duchem niemieckim. Przy wznoszo
nych na nowo operowano motywami baro
kowymi, nawiązując w ten sposób do cza
sów przedrozbiorowych, a więc do lat pol
skiego okresu dziejów Olsztyna. Nie dbano 
przy tym o wierność historycznych budo
wli"5. Taka byta riposta.

Znana jest szeroko inwencja polskich ar
chitektów, jednakże w poszukiwaniach od
powiednich form sięgnięto po wzory histo
ryczne. Nie było takowych - nad czym ubo
lewam - w Olsztynie; znany jest tylko po
miar z 1872 r. potwierdzający istnienie pod
cieni po północno-wschodniej i południo
wo-wschodniej stronie rynku. Z przykładów
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2. Wnętrze kaplicy zamkowej po re
stauracji w 1909 r. - konserwatorzy 
przedobrzyli!
3. Rynek Starego Miasta
4- Dom Rzemiosła ,,od kuchni"
5. Jakże łatwo wejść do historii!
6. Stary spichlerz
7. Ul. Marchlewskiego
8. Historyczna zabudowa ul. Pod- 
kościelnej (obecnie ul. Staszica)

dostępnych na Warmii, w Braniewie i 
Lidzbarku, lidzbarskie wydaty się architek
tom właściwsze. Jedyny ich mankament to 
fakt, że wówczas już nie istniały. Dokumen
tacja fotograficzna z końca lat czterdzie
stych dowodzi wszak, iż można je było 
jeszcze odbudować, przede wszystkim naj
starszy, gotycko-barokowy dom Reimanna. 

Zabrakło chyba programu. Inwencja archi
tektów skupiła się tedy w Olsztynie, który 
stał się nie kwestionowaną już stolicą War
mii, a także Mazur. Po tak udanych do
świadczeniach z pionierskiego okresu po
dejmowano i podejmuje się nadal kolejne 
próby wzbogacania miasta w neozabytki. 
Formą polemiki z autorami odbudowy Sta

rego Miasta można by nazwać wzniesiony 
przed dwoma laty Dom Rzemiosła, dumę 
olsztyńskiej prasy z lat 1981-1984. Od fa
sady imitujący ciąg kamieniczek, kryje ów 
budynek za sobą połać zmarnowanej urba
nistycznie przestrzeni, otwartej na ul. Kołłą
taja (dawna Krzywa). Do połowy lat sie
demdziesiątych zajmował tę przestrzeń
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9. 10. Domy przy pozostałościach 
murów obronnych
11. Nowa kamieniczka na Starym 
Mieście

(zdjęcia: 1 - Jerzy Wilde. 2- Piotr 
Grabowski 3-8 - Andrzej Rzempo 
tuch. 9-11- Andrze/ Bruszewski)

szereg piętrowych, znanych już czytelni
kom tego cyklu z Lidzbarka, Reszla, Dobre
go Miasta i Jezioran, domków mieszczań
skich Innym miejscem zbierania doświad
czeń jest sąsiednia ul. Okopowa, przy któ
rej znajduje się nowa siedziba Biura Badań 
i Dokumentacji Zabytów(adres: Podwale 1) 
oraz - od niedawna - budynek pizzerii, jak
by przeniesiony z bogatej warmińskiej wsi. 
Ciekawsze rzeczy dzieją się na przeciw
nym skraju Starego Miasta, przy ulicach: 
Chrobrego (dawna Podmurna) i Piasto
wskiej (dawna Liniowa). Wzorem niegdy
siejszej miejskiej biedoty (tempora mutan- 

tur...) prywatni inwestorzy dostawili tam do 
pozostałości muru obronnego budynki 
mieszkalno-usługowe, o architekturze 
świadomie kontrastującej z historyczną, za
chowaną w większym zespole przede 
wszystkim przy pobliskiej ul. Staszica 
(dawna Podkościelna). O ile jeszcze mogę 
docenić proponowaną przez nie estetykę, 
to nie potrafię sobie wyobrazić ich harmonii 
- choćby przez opozycję - z otoczeniem. 
Udział prywatnych inwestorów w zagospo
darowaniu Starego Miasta wzmógł się w 
pamiętnym okresie odnowy. Ogólnemu 
wówczas ożywieniu towarzyszyła nierzad

ko interesująca publiczna dyskusja. Jest 
ona w dalszym ciągu bardzo potrzebna.

Andrzej Rzempołuch 
Przypisy
1. Ks. H. Madej, Wspótkatedra św. Jakuba 
Starszego w Olsztynie. Olsztyn 1980 
(1982), s. 8-9.
2. H. Bonk, Geschichte der Stadt Allen- 
stein. Bd. I-V, Allenstein 1903-1928.
3. A. Wakar, Olsztyn 1353-1945. Olsztyn 
1971.
4. J. Giertych, Na Świętej Warmii, Londyn 
1983, s. 137.
5. B. Rymaszewski O przetrwanie dawnych 
miast, Warszawa 1984, s. 113-114.
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Trzebiatów - 
śladami 
pewnego 
raportu
Meandry historii
Niewielkie wyniesienie terenu w zakolu rzeki 
Regi, mniej więcej na 54° szerokości geograficz
nej północnej. Siedem kilometrów w linii prostej 
od wybrzeża Bałtyku. Wokót typowy, ptaski kraj
obraz nadmorski.
Zorganizowane formy życia lokalnych społecz
ności pojawiły się tu dość dawno, za nimi przysz
ło przenikanie się kultur wywołane, jak zwykle, 
ludzką skłonnością do handlu. Znaleziska ar
cheologiczne potwierdzają związki tej ziemi z kul- 
urą skandynawską i datują je na IV-V w.
„Urbanistyczna" historia Trzebiatowa ma metrykę 
nieco bliższą naszym czasom. W IX w. znajdował 
się tu warowny gród słowiański sprzężony z osa
dą przygrodową. Dzieje „pisane" osady rozpo
czynają się w 1170 r„ kiedy książę Kazimierz I 
uroczyście darowuje wieś Białoboki norbertanom 
sprowadzonym z Lund. W dokumencie fundacyj
nym obok Białoboków pojawia się po raz pier
wszy nazwa Trzebiatów (Trebethov. Tribethov). 
Gród trzebiatowski zostaje administracyjnie i 
gospodarczo powiązany z klasztorem. Nie na 
długo wszakże. W 1182 r, wybucha wojna między 
Pomorzem i Danią. Mnisi z klasztoru w Białobo- 
kach pospiesznie wracają do Szwecji. Dopiero w 
1208 r. następuje ponowne sprowadzenie Nor- 
bertanów do opuszczonego klasztoru. Tym ra
zem przybywają tu z Fryzji, a w ślad za nimi poja
wiają się osadnicy z Nadrenii i Saksonii.
6 maja 1277 r. Trzebiatów otrzymuje z rąk księcia 
Barnima I i opata Tomasza z klasztoru w Biatobo- 
kach prawo miejskie.
W 1287 r. lokacja przeniesiona zostaje na prawo 
lubeckie, co wiązać należy z przewidywanym 
wznoszeniem domów miejskich o konstrukcji 
murowanej.
Miasto rozwija się szybko i urasta do rangi duże
go ośrodka handlowego, przede wszystkim dzię
ki kurateli pobliskiego klasztoru norbertanów. 
Spływają na Trzebiatów liczne lukratywne przywi
leje, hojnie nadawane przez książąt pomorskich, 
powiązanych (przede wszystkim finansowo) z 
białoboskimi opatami. Jednym z ważniejszych i 
brzemiennym w skutki jest przywilej dający mias
tu wyłączność na żeglugę po Redze aż do jej ujś
cia oraz prawo do kontrolowania portu. Dzięki 
doskonałym naturalnym walorom obronnym, 
Trzebiatów staje się ważnym punktem w milita
rnym systemie Księstwa Zachodnio-Pomorskie
go. W 1299 r książę Bogusław IV zezwala miesz
czanom na wzniesienie murowanych obwarowań, 
wzmocnionych basztami i czatowniami oraz czte
rema bramami, usytuowanymi na wylotach głów
nych szlaków tranzytowych. Budowa pełnego 
kompleksu obwarowań ukończona została w 
1337 r
W 1309 r. książęta Otto I i Wracisław IV poddają 
Trzebiatów własnej jurysdykcji, rekompensując 
jednocześnie klasztorowi w Białobokach wynika
jące stąd duże straty majątkowe. W tym samym 
czasie miasto otrzymuje prawo połowu ryb na 
Bałtyku oraz przywilej składu dla spławianych

1. Fragmenty murów obronnych, Baszta Kaszana 
i... współczesne bloczydto
2. Górująca nad miastem monumentalna bryła 
kościoła Macierzyństwa NMP

Regą towarów Dobra passa utrzymuje się nadal. 
Trzebiatów pomnaża stan ilościowy swej floty, 
staje się ośrodkiem handlu morskiego o znacze
niu ponadlokalnym. Utrzymuje kontakty handlo
we z Gdańskiem, Rugią, Lubeką. Kopenhagą i 
innymi portami bałtyckimi. Zaczyna w coraz więk
szym stopniu ciążyć gospodarczo ku potężnemu 
Kołobrzegowi, który około 1361 r. zostaje człon
kiem Związku Hanzeatyckiego. Udział floty koło
brzeskiej (po stronie związku) w wygranej przez 
Hanzę wojnie z duńskim Waldemarem IV o po 
siadłości na wybrzeżach Skanii umacnia po 1370 
r. pozycję Kołobrzegu. Zostają mu podporządko 
wane niektóre mniejsze miasta pomorskie. Znaj
duje się wśród nich również Trzebiatów, który 
dzięki temu zostaje w 1416 r. pełnoprawnym 
członkiem Hanzy. W 1465 r. następuje wyklucze
nie miasta ze związku spowodowane nieprze
strzeganiem rozporządzeń.
Handel z Kołobrzegiem nadal jest dość ożywio
ny, ale pojawiają się jednocześnie animozje i za
targi, które doprowadzają do zbrojnych napadów. 
W sporach z Trzebiatowem najczęściej towarzy
szą Kołobrzegowi Gryfice. Sytuacja ekonomiczna 
miasta w XVI w. jest nadal dość dobra. Kupcy 
trzebiatowscy posiadają swe składy w Bergen i

pod Kopenhaga. Miasto eksportuje spore ilości 
artykułów spożywczych oraz wełnę. Z cytowa
nych w literaturze tabel cła sundzkiego wynika, że 
handel morski Trzebiatowa prowadzony był w XVI 
w. na szeroką skalę. Podobnie przedstawiała się 
sytuacja z handlem lądowym. Miasto położone 
było na uczęszczanym szlaku, powstałym jeszcze 
w XIII w. i łączącym Lubekę Hamburg oraz U- 
znam i Wolin z Gdańskiem. Niepoślednie znacze
nie handlowe miał również trakt Trzebiatów-Gry- 
fice-Szczecin.
Świetność Trzebiatowa przemijać zaczyna w dru
giej połowie XVI w. Upada wówczas potęga Han
zy. a wraz z nią poczynają zanikać rozległe kon
takty handlowe. Dalekie trasy żeglugowe floty 
trzebiatowskiej ustępują miejsca żegludze kabo
tażowej.
W niespokojnym XVII w. częste zmiany koniunk
tury handlowej doprowadzają do zubożenia trze- 
biatowskego patrycjatu. W 1628 r. w obrębie mu
rów miejskich Trzebiatowa znajduje się 519 za
mieszkanych domow, a ludność me przekracza 
zapewne 2500 osób' Żródtern dotkliwego regre 
su w rozwoju miasta staje się -wojna 30-letrua 
Wojska carskie usiłują bezskutecznie zdobyć 
Trzebiatów w 1630 r. Ponowny szturm we wrześ

niu 1634 r zmusza mieszczan trzebiatowskich do 
poddania się W wyniku pokoju westfalskiego z 
1648 r. Trzebiatów dostaje się pod władanie 
Brandenburgu. Pomimo ogromnych zniszczeń, 
na pewien czas ożywa tu handel morski, co zwią
zane jest ze szwedzką blokadą portów w Gdań
sku, Elblągu, Królewcu i Kłajpedzie w latach 
1655-1660. Wkrótce po 1660 r. komisja rezydują 
cego w Kołobrzegu gubernatora von Schwerina 
stwierdza jednak, iż sytuacja w porcie trzebiato- 
wskim jest zła.
Rok 1679 zapisuje się w dziejach Trzebiatowa 
czarnymi zgłoskami. Ogromny pożar trawi więk
szą część miasta wraz z ratuszem i dworem ksią
żęcym. Z raportu kolejnej komisji powołanej w 
1689 r. wynika, że w Trzebiatowie jest w tym cza
sie 156 me zabudowanych działek. Świadczy to 
dobitnie o skali upadku. Według komisji stagna
cja spowodowana jest wyludnieniem oraz bra
kiem materiałów budowlanych. Autorzy raportu 
stwierdzają, że z powodu zniszczenia cegielni, 
domy w mieście budowane są z gliny, a dachy 
kryje się słomą lub trzciną. Tętniące niegdyś ży
ciem miasto w latach 1690-1691 nie ma nawet 
karczmy.
Sporządzenie raportu, jak to się zdarza i dzisiaj. 
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nie prowadzi do poprawy sytuacji miasta. W 1720 
r. Trzebiatów jest już mato znaczącym punktem 
na mapie monarchii pruskiej. W 1740 r., ostatnim 
roku panowania Fryderyka Wilhelma I, miasto za
mieszkiwane jest przez 2738 osób, trudniących 
się głównie rzemiosłem i w niewielkim stopniu 
handlem. Silny fiskalizm polityki ekonomicznej 
państwa pruskiego, związany z ogromnymi ko
sztami utrzymania armii, pogłębia kryzys gospo
darczy miast Pomorza, stwarzając dla ośrodków 
tak słabych, jak Trzebiatów, bardzo poważną ba
rierę w dalszym rozwoju. Cła, podatki oraz znie
sienie samorządu municypalnego przesądzają o 
upadku miast na przeciąg najbliższych 100 lat. 
Spore straty przynosi również tzw. wojna sied
mioletnia tocząca się na Pomorzu w latach 1756— 
1763.
Kolejny okres rozwoju gospodarczego i prze
strzennego Trzebiatowa przypada już na drugą 
połowę XIX w. W 1882 r. miasto uzyskało połą
czenie kolejowe ze Szczecinem i Kołobrzegiem. 
W wiek XX wkracza z liczbą mieszkańców wyno
szącą około ośmiu tysięcy osób i tyle samo liczy 
w 1964 r

Spuścizna
Materialne ślady historii Trzebiatowa wiele- 
kroć niszczone były przez grabieże i poża
ry. Miasto wyszło okaleczone z ostatniej 
dziejowej zawieruchy. W trakcie działań 
frontowych w marcu 1945 r. doszczętnie 
spalona została zachodnia pierzeja Ryn
ku.
Choć uszczuplona, zabytkowa materia 
przetrwała jednak w czytelnym układzie 
dawnego geometrycznego podziału. Orga

nizm miejski w obrębie czternastowiecz
nych obwarowań zachował niemałą część 
starej zabudowy, ukrywającej w sobie licz
ne ślady historycznych przekształceń 
struktury i wystroju. Do dziś stanowi więc 
Trzebiatów bardzo indywidualny i uniwer
salny zarazem przykład miasta, które za
chowało wiele ze swej historycznej tożsa
mości. Tożsamość tę odczytujemy obecnie 
w sylwecie miasta, w pełnych harmonii 
wnętrzach urbanistycznych, wreszcie w po
szczególnych, niezmiernie cennych dzie
łach architektury.
Nie miejsce tu na bedekerową wyliczankę 
trzebiatowskich pomników sztuki budowa
nia. Jest ich tu wiele. Tworzą niepowtarza
lny zapis ciągłości, który odczytywać mo
żemy codziennie bez znużenia.
Począwszy od ocalonych we fragmentach 
murów obronnych, poprzez ceglany koś
ciół Macierzyństwa Najświętszej Marii Pan
ny - monumentalne dzieło zakorzenione 
w geniuszu Henryka Brunsberga, mistrzos
twie średniowiecznych muratorów i misty
cyzmie przemieszanym z dumą mieszkań
ców, skończywszy zaś na kamieniczkach 
mieszczańskich i ratuszu. Jesteśmy więc w 
środku dramatu, w teatrze, w którym splotły 
się wszystkie wątki życia: wątek strachu i 
nadziei2, wątek wiary, wątek domowego 
ogniska i wątek doczesnego ładu. Wątki te 

towarzyszą nam nadal w miastach-molo- 
chach, choć nie potrafimy ich już tak zręcz
nie i przekonywająco zmaterializować. Za
jęci popędzaniem czasu, z rzadka przypo
minamy sobie o powinnościach należnych 
duchowym i materialnym śladom wspólnej 
historii. I wówczas, w tych rzadkich chwi
lach refleksji zaczynamy od... raportów.

Raport o stanie miasta
Tym razem sporządzono go zapewne w 
obawie (tak jest, właśnie w obawie) przed 
przypadającą na rok 1977 siedemsetną 
rocznicą nadania Trzebiatowowi praw miej
skich.
Można, rzecz oczywista, ówczesny stan 
miasta i jego przyczyny opisać przy użyciu 
licznych eufemizmów. Zajęłoby to jednak 
znacznie więcej miejsca niż proste, choć 
brutalne stwierdzenie, że stan zabytkowe
go zespołu miejskiego był tragiczny, a 
przyczyny tragedii... no cóż, chyba obiek
tywne !
Stanisław Latour w cennej pracy o rewalo
ryzacji zabytkowych miast na Pomorzu Za
chodnim pisał m.in.: „działalność władz 
miejskich ograniczała się w praktyce do 
wykwaterowania i rozbiórek coraz to no
wych obiektów, zagrażających swym sta
nem bezpieczeństwu publicznemu. IV re
zultacie okres ostatniego 25-lecia (pisane,
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3. Piętnastowieczna dawna kaplica przyszpitalna 
Św. Gertrudy
4. Kaplica Św. Ducha przy ul. Wojska Polskiego; 
tutaj w 1534 r. odbyt się sejmik, na którym wpro
wadzono na Pomorzu Zachodnim protestantyzm
5. Tak wyglądały przed 1945 r. kamieniczki wy
znaczające zachodnią pierzeję Rynku
6. Kamieniczki przy ul. Słowackiego - czy prze
trwają do 2000 r.?
7. Kamieniczki we wschodniej pierzei Rynku - 
jest szansa, że ocaleją
8. Domy przy ul. Zajazdowej - prawdopodobnie 
ujęcie pożegnalne
9. Ratusz staromiejski z pierwszej potowy XV w„ 
przebudowany po pożarzę w 1679 r.
10. Wyremontowane oficyny o konstrukcji ryglo
wej przy ul. Wojska Polskiego 62 - popiś możli
wości konserwatorskich czy figura retoryczna re
waloryzacji „po polsku"? 

wnosząc ze stopki wydawniczej, w 1979 r. - 
J.S.) przyniósł ze sobą nie mniejsze ubytki 
w zabudowie niżli te, które powstały w cza
sie działań wojennych (mam nadzieję, że 
chodzi o wojnę 30-letnią, bo druga wojna 
światowa przyniosła straty na pewno 
mniejsze). Mimo, że ubytki te następowały 
najczęściej wśród obiektów drugo- i trze
ciorzędnej wartości, za jakie należy uznać 
oficyny / zabudowania gospodarcze, 
wzniesione przeważnie w XIX wieku, w su
mie wielkość poniesionych szkód jest 
znaczna. Ucierpiały szczególnie zasoby 
mieszkaniowe, przynosząc w konsekwen
cji dalsze znaczne pogorszenie warunków 
życia w mieście"3, które, dodajmy jedynie 
gwoli prawdy historycznej, uznane zostało 
za zabytek w granicach wyznaczonych ob
rysem murów obronnych już w 1955 r. Na 
tym to zabytkowym obszarze po 1970 r. 

wybudowano dwa pięciokondygnacyjne 
bloki z płaskimi dachami „nie dostosowa
ne do siatki ulicznej i istniejącej w sąsiedz
twie zabudowy, stojące w wyraźnej kolizji z 
otoczeniem, przynosząc niepowetowaną 
szkodę całości założenia1’4.
Jedenastostronicowy raport opracowany w 
1975 r. przez zespół profesjonalistów stał 
się podstawą do decyzji w sprawie rozwoju 
Trzebiatowa, podjętej 15 lipca 1976 r Za
świtała nadzieja, zażegnana została obawa 
przed jubileuszem. Minęło równe 10 lat do 
chwili, gdy znalazłem się „na ratuszu”, w 
gabinecie Pani Naczelnik Miasta i Gminy 
Trzebiatów.

Anatomia rewaloryzacji
Program rewaloryzacji obszaru staromiej
skiego Trzebiatowa, według zasad i form 
zaproponowanych przez cytowanego już
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Stanisława Latoura, powinien objąć swym 
zakresem następujące prace: ,,a) konse
rwację i restaurację zabytkowych obiektów 
i ich reliktów, b) restaurację i adaptację po
zostałej istniejącej zabudowy, z równo
czesnym przeprowadzeniem koniecznej ze 
względu na stan techniczny wymiany struk
tury i sanacji wnętrz blokowych, c) realiza
cję nowej zabudowy mieszkaniowej i usłu
gowej, w formie budownictwa plombowe
go oraz w formie nowych zespołów zabu
dowy na terenach całkowicie jej pozbawio
nych, d) modernizację układu komunikacyj
nego z równoczesnym usunięciem z terenu 
starego miasta ruchu ciężkiego i tranzyto
wego, e) modernizację uzbrojenia z pełnym 
wykorzystaniem współczesnych możliwoś
ci technicznych, f) wprowadzenie elemen
tów małej architektury i urządzonej ziele
ni".
Nie wdając się w szczegóły zaproponowa
nych działań, spróbujmy zadać kilka pytań 
Pani Naczelnik - mgr Barbarze Merto, ko
mentarz autorski zostawiając na deser.
■ Minęło właśnie 10 lat od decyzji woje
wody szczecińskiego w sprawie rozwoju 
Trzebiatowa. Zegar ratuszowy nie zatrzy
mał się jakoś w tamtej historycznej chwi
li. To, co wydawało się realne, przestało 

nim być. Co zatem z 11 stron raportu o 
stanie miasta jest nadal aktualne, poza 
kiepskim stanem substancji zabytko
wej?
- Do dzisiaj opracowuje się plan szczegó
łowy i plan rewaloryzacji. W ciągu minio
nych 10 lat zdołano odremontować tylko 
dwie pierzeje Rynku - północną i południo
wą, Pierzeja wschodnia przygotowywana 
jest do remontu. Zniszczona pierzeja za
chodnia ma być zabudowana przez osoby 
prywatne. Niestety, do tej pory wybudowa
na została tylko jedna kamieniczka. Pozo
stałe osoby mają duże kłopoty z uzyska
niem kredytów.
■ Pisano już przed kilkoma laty, że oko
ło 80% mieszkalnej powierzchni użytko
wej w Trzebiatowie znajduje się w budyn
kach z XVIII i XIX w., o nietrwałej kon
strukcji ryglowej, pozbawionych podsta
wowych wygód. Ten stan rzeczy musi wy
wołać niechęć mieszkańców do dalsze
go utrzymywania starej zabudowy. Czy 
istnieje wobec tego program społeczne
go uczestnictwa w pracach rewaloryza
cyjnych? Czy mieszkańcy Trzebiatowa 
mają świadomość faktu, że żyją w jednym 
z najstarszych miast Pomorza Zachod
niego?

- Nie można powiedzieć, że istnieje pro
gram szerokiego udziału społeczności 
Trzebiatowa w dziele rewaloryzacji starej 
zabudowy. Rzeczywiście, odczuwa się 
brak inicjatywy mieszkańców. Z drugiej 
strony chętnie wprowadzają się oni po
nownie do wyremontowanych domów. 
Podstawowym problemem, z którym mamy 
do czynienia, jest brak utożsamiania się z 
otaczającymi starymi budynkami, W opinii 
większości mieszkańców te kamienice są 
„bezimienne ’. Krótko mówiąc, często sły
szymy: „po co ratować te poniemieckie ru
dery, lepiej je wyburzyć". Sam Pan rozu
mie, jak bardzo delikatna jest to kwestia.

■ Jak Pani ocenia straty w starej zabu
dowie poniesione przez miasto w latach 
1976-1986?
- „Powypadały" całe pierzeje ulic. Pięć bu
dynków obok siebie „wypadło" przy ul. 
Wojska Polskiego, jednej z najbardziej 
wartościowych pod względem urbanistycz
nym. Straty w substancji zabytkowej w mi
nionym dziesięcioleciu oceniam na 30%.

■ W swoim czasie mówiło się o koniecz
ności przeprowadzenia pełnego rozpo
znania stanu technicznego starych bu
dynków pod kątem konserwatorskim. 
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Czy takie rozpoznanie przeprowadzono i, 
jeśli tak, jakie wnioski z niego płyną? Co 
będzie dalej z zabudową oficynową?
- Mamy dziś dobrą orientację w zakresie 
stanu destrukcji poszczególnych budyn
ków. Niestety, nie zawsze możemy podpo
rządkować się wnioskom projektantów pla
nu rewaloryzacji. Wszystkich oficyn nie uda 
się nam uratować, ale te cenniejsze, jak np. 
przy aptece w Rynku i przy ul. Zajazdowej, 
wkrótce zaczniemy remontować.

■ Jak przebiega remont dawnego pała
cu książęcego, który kryje w sobie relikty 
średniowiecznego klasztoru premon- 
strantek?
- Sprawa jest prosta. Z przeznaczonych 
na ten rok 10 min zt na remont i adaptację 
pałacu, 4 min musial wojewódzki konse
rwator zabytków przerzucić na restaurację 
ratusza w Chojnie. Trzebiatów potrzebuje 
naprawdę „zielonego światła”. O resztę 
proszę zapytać ministra.
■ Nie spodziewałem się, że niektóre 

11. Podwórko tych samych oficyn przy ul. Woj
ska Polskiego 62...
12. A trochę dalej (ul. Wojska Polskiego 26)
13. W dobrym stanie jest tylko kontener na śmie 
ci -- wnętrze posesji przy ul. Głębokiej
14. Oby tak dalei. ale w tradycyinej technologii, 
fragment osiedla „Stare Miasto"
15. Czas życia...
16. ... i czas śmierci

(zdjęcia: Jacek Serafinowicz)

fragmenty murów obronnych są w tak 
bardzo złym stanie. Dotyczy to również 
jedynej ocalałej baszty zwanej Kaszaną, 
której ściany są znacznie spękane. Czy 
istnieje w budżecie miasta pozycja pod 
nazwą „stała konserwacja murów obron
nych”?
- Proszę zrozumieć, że miasto jest doto
wane, a budżet niewystarczający. Nie jest 
to zresztą sytuacja wyjątkowa. W dobrych 
czasach dawano nam 6 min zł rocznie na 
konserwację murów. W tym roku nie dano 
nic i prognozy są raczej kiepskie. Jeszcze 
2-3 lata bez remontu i nie będzie czego 
remontować.
■ Nowe budownictwo, myślę o tym z 
drugiej połowy lat siedemdziesiątych na 
obrzeżach Starego Miasta, to jedna z 
lepszych realizacji, jakie udało mi się w 
Polsce oglądać. Zarówno pod względem 
nawiązania w bryle do charakteru ośrod
ka staromiejskiego, jak też pod wzglę
dem wpisania w otaczający krajobraz. 
Dlaczego jednak brak tu tego, co można 
nazwać ostatecznym szlifem - małej ar
chitektury, trawników, zieleni wewnętrz
nej? Architektura jest dobra, a mimo to 
ogólny obraz, szczególnie z bliska - nie 
najlepszy.
- Tereny osiedla staromiejskiego są już 
zagospodarowywane i sądzę, że ich wy
gląd zmieni się w tym roku na lepsze.

■ Co może Pani powiedzieć na temat 
obsługi ruchu turystycznego, który w 
Trzebiatowie, nie tylko z racji zabytków, 
jest ogromny?
- Regionalne biura turystyki nie przykłada
ją się do poprawy obecnego stanu obsługi 
turystów. Podobnie „Gromada", która po
siada w Rynku jedną kamieniczkę. Nie 
przewidujemy w najbliższym czasie więk
szej rozbudowy bazy hotelowej.
■ Jak przedstawia się sytuacja Trzebia
towa i przyległych do niego terenów w 
aspekcie ochrony ekologicznej? Chodzi 
mi przede wszystkim o oczyszczalnię 
ścieków. Jaki jest obecnie stan sanitarny 
wód Regi?
- Powołaliśmy spółkę wodno-ściekową 
do budowy oczyszczalni Trzebiatów-Mrze- 
żyno. W 1987 r. rozpoczynamy prace. W 
chwili obecnej dysponujemy kwotą 60 min 
zł i planujemy oddać oczyszczalnię do u- 
żytku za pięć lat. Rega będzie wówczas 
rzeką zupełnie czystą, choć i dzisiaj nie jest 
najbrudniejsza. Może się Pan sam przeko
nać. Zapraszam wczesną wiosną na połów 
łososi...
B Jakie są w wypadku Trzebiatowa 
możliwości dofinansowania prac remon
towo-konserwatorskich ze środków wo
jewódzkich?
- Bardzo ograniczone.
B Interesuje mnie współpraca władz 
miasta z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Szczecinie, który - podobnie 
jak Pani - jest kobietą. Czy to pomaga?
- Kontakty osobiste są bardzo miłe, ale 
współpracy nie ma żadnej. Do współpracy, 
jak wynika z definicji pojęcia, muszą być 
partnerzy, a my możemy jedynie wyciągać 
do konserwatora rękę po pienądze. Przyz
na Pan, że nie na tym polegać powinna 
współpraca.
■ Ostatnie pytanie - Pani ocena rea
lnych możliwości przeprowadzenia za
planowanych prac rewaloryzacyjnych?
- Cóż, do 2000 r. uporamy się z ulicami: 
Kościuszki, Wojska Polskiego i z Rynkiem. 
Ulicy Słowackiego na pewno nie ukończy
my do 2000 r„ nie ma cudów! Wszystkie 
zaplanowane prace będziemy prowadzić 
jeszcze daleko, daleko po 2000 r. O ile 
oczywiście zabytkowe budynki dotrwają. 
Na razie pieniędzy starcza nam głównie na 
rozbiórki...
B Dziękuję Pani za rozmowę. Niestety, 
nie była ona krzepiąca.
- Państwu też dziękuję za cierpliwość i 
zimną krew. Obiecanego deseru tym razem 
nie będzie..
Przypisy Jacek Sera,inewicz
1. Zob. H. Lesińsk.i, Handel morski Koło
brzegu w XVII i XVIII wieku. Szczecin 1982, 
s. 35.
2. Bardzo trafna wydaje się interpretacja 
obwarowań mieiskich jako funkcji strachu, 
dokonana przez Jeana Deiumeau w prze
tłumaczonej niedawno na język polski pra
cy Strach w kulturze Zachodu, Warszawa 
1986.
3. S. Latour, Rewaloryzacja zabytkowych 
miast na Pomorzu Zachodnim, Warszawa- 
Poznań 1981, s. 69.
4. Ibidem, s. 70.
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Konserwacja
Maswerk - to gotycki motyw dekora
cyjny składający się z elementów geo
metrycznych, wypełniających m.in. a- 
żurowe otwory okienne. W latach 
1984-1985 przeprowadziliśmy konse
rwację* dwóch maswerków, które po
chodziły z kościoła zamkowego w 
Malborku, a powstały prawdopodob
nie w XIV w.
Przystępując do prac konserwator
skich, przede wszystkim ustaliliśmy 
na podstawie licznych badań specjali
stycznych pierwotne tworzywo archi
tektoniczne maswerków. Okazała się 
nim zaprawa złożona z gipsu jastry- 
chowego oraz niewielkiej ilości mielo
nej czerwonej cegły.
Gips jastrychowy zajmuje szczególne 
miejsce wśród spoiw gipsowych. W 
odróżnieniu od gipsu budowlanego, 
jest spoiwem wolno wiążącym, otrzy
mywanym przez wypalanie kamienia 
gipsowego w temperaturze 800- 
1200°C. Zaprawy wykonane z gipsu 
jastrychowego są odporne na działa
nie wody i mrozu, charakteryzują się 
większą od gipsu budowlanego twar
dością oraz większą wytrzymałością 
na ściskanie (wytrzymałość na ściska
nie elementów jednego z maswerków 
była co najmniej dwukrotnie większa 
w porównaniu ze stwardniałym zaczy
nem gipsowym).
Użycie gipsu jastrychowego jako two
rzywa rzeźb oraz elementów i detali 
architektonicznych było w XIV w. dość 
częste. Na przykład w Malborku wy
stępowanie tego gipsu stwierdzono 
m.in. w figurze Madonny, w płycie na-

maswerków
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1. Stan zachowania jed
nego z maswerków
2. Maswerk po demon
tażu - widoczne są uby
tki
3. Ultradźwiękowe ba
danie fragmentu ma- 
swerku
4. Prace rekonstrukcyj
ne
5. Jeden z maswerków 
po konserwacji
(zdjęcia: Jerzy Wardak)

rożnej północnego portalu kaplicy Św. 

Anny, w laskowaniach okien kościoła 
zamkowego.
Podczas badań tworzywa maswerków 
niezwykle zaskakujące było stwier
dzenie w nim po ogrzaniu do 1000°C 
niewielkiej ilości fazy krystalicznej 
charakterystycznej dla cementów - 
belitu. Belit to potoczna nazwa odmia
ny betakrzemianu dwuwapniowego, 
który pod wpływem wody ulega hyd
rolizie z wydzieleniem uwodnionego 
krzemianu jednowapniowego i wodo
rotlenku wapniowego. Uwodniony 
krzemian jednowapniowy praktycznie 
w wodzie nie rozpuszcza się i zdecy
dowanie wpływa na zwiększenie wy
trzymałości i odporności zaprawy na 
wodę. Natomiast wodorotlenek wap
niowy w procesie wiązania katalizuje 
reakcję uwodnienia głównego skład
nika gipsu jastrychowego - anhydrytu 
do gipsu dwuwodnego. Trafny dobór 
składników gipsu jastrychowego 
świadczy o wysokim kunszcie war
sztatu ówczesnych muratorów. Dla
czego wobec tego w strukturze ele
mentów jednego z maswerków zna
lazły się pęcherze (wykryto ich obec
ność za pomocą metody ultradźwię
kowej)? Mogły one powstać w trakcie 
mieszania zaprawy lub podczas wle
wania jej do form. Można zatem przy
jąć, że masa nie była ubijana ani „wi
browana"; te czynności polepszają 
właściwości zapraw, usuwając pęche-
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rze powietrza. Stwierdzona (również 
metodą ultradźwiękową) obecność 
dużej siatki spękań jest pochodną tej 
samej wady technologicznej.
Po ustaleniu tworzywa maswerków 
należało dokonać wyboru rodzaju za
prawy do ich kitowania i rekonstrukcji 
poszczególnych elementów. Brano 
pod uwagę wiele spoiw - zarówno mi
neralnych, jak i organicznych. Wybra
na zaprawa musiała spełniać kilka wy
magań konserwatorskich: mieć wy
trzymałość porównywalną z materia
łem oryginalnym (względy konstruk
cyjne), mieć dużą przyczepność oraz 
nie powodować w okresie później
szym zmian destrukcyjnych. Wobec 
niespełniania powyższych warunków 
użycie gipsu jastrychowego okazało 
się niecelowe - spoiwo to ma małą 
przyczepność do uzupełnianych ele
mentów i zachodziła uzasadniona 
obawa, że w miejscu styku, w wyniku 
działania różnych sił, ulegać będzie 
pękaniu. Nie można było również za
stosować zaprawy cementowej, po
nieważ w okresie późniejszym na po
wierzchniach łączonych możliwe było
by, w reakcji składników cementu i gi
psu dwuwodnego tworzenie się soli 
Candlota (uwodniony siarczanoglinian 
trójwapniowy). Sól Candlota ma kilka 
razy większą objętość niż poszczegól
ne składniki wymienionych spoiw, a 
więc przy powiększeniu jej objętości 
dochodziłoby do rozwarstwień i od- 
spojeń kitów.
Zdecydowano zatem, że po oczysz
czeniu poszczególnych elementów 
maswerków prace rekonstrukcyjne 
prowadzić się będzie przy użyciu za
prawy przygotowanej na bazie żywicy 
epoksydowej (żywica chemoutwar- 
dzalna) oraz piasku i mielonej cegły. 
Doświadczalnie dobrano skład pod
kładu i warstwy wykończeniowej, i 

Zbrojony podkład miał jednocześnie 
przenosić obciążenia. Widoczne go
łym okiem pęknięcia sklejono klejem 
epoksydowym (przygotowanym rów
nież na bazie żywicy epoksydowej). 
Po zmontowaniu jednego z maswer
ków w oknie kościoła przeprowadzo
no jego hydrofobizację, w celu uod
pornienia na działanie wody.
Trzeba dodać, że konserwację drugie
go maswerku wykonano w malbor- 
skim kościele, bez przenoszenia go 
do pracowni.

Sławomir Skibiński 
'Konserwację wykonata pracownia konserwacji 
kamienia PPZ ..Arpex-Produkt” w Toruniu.

SPOT - 
dla kolekcjonerów
Odrdzewianie powierzchni stalowych i żeliwnych 
zaatakowanych przez korozję lub pokrytych nalo
tami korozyjnymi można prowadzić dwoma meto
dami: mechaniczną i chemiczną. W metodzie me
chanicznej usuwa się produkty korozji przez pia
skowanie. śrutowanie, szlifowanie, szczotkowa
nie, skrobanie itp. Metoda ta daje na ogół dobre 
wyniki, jednak jej stosowanie jest ograniczone. 
Można się nią posługiwać tylko w wypadku po
wierzchni krytych następnie powłoką lakierniczą 
lub metalizacyjną, gdyż powierzchnia po odrdze- 
wieniu mechanicznym jest matowa, silnie chro
powata, a więc bardzo łatwo poddająca się pro
cesom korozyjnym.
Z kolei metody chemiczne polegają bądź na roz
twarzaniu i usuwaniu produktów korozji za pomo
cą zwyktych kwasów (jak solny, siarkowy), bądź 
za pomocą preparatów zwanych odrdzewiacza- 
mi, opartych na ogół na kwasie fosforowym. 
Jeszcze inna metoda walki z produktami korozji 
żelaza i stali - to ich wiązanie w nieaktywne 
związki kompleksowe za pomocą tzw. przetwa- 
rzaczy rdzy, jak np. Kompleksor 1 lub Komplek- 
sor 2. Ta ostatnia metoda, w której przetworzona 
warstwa produktów korozji pozostaje na powierz
chni metalu, znajduje zastosowanie przy przygo
towywaniu powierzchni dużych konstrukcji pod 
powłoki malarskie, gdy zastosowanie innych me
tod usuwania rdzy jest utrudnione lub wręcz nie
możliwe. Powierzchnia wyrobów stalowych lub 
żeliwnych przygotowana przy użyciu komplekso- 
rów przybiera kolor ciemnoszary bądź czarny.
Stosowane dotychczas w kraju odrdzewiacze 
(Fosol, Focyt) oparte na kwasie fosforowym dzia
łają na zasadzie wytrawiania (roztwarzania) pro
duktów korozji. Stosuje się je przez nakładanie 
pędzlem na powierzchnie skorodowane, a na
stępnie odrdzewione powierzchnie zmywa się 
wodą i suszy. Zabieg taki należy powtarzać dopó
ty, dopóki produkty korozji nie ulegną całkowite
mu roztworzeniu i usunięciu.
Odrdzewiacze fosforowe efektywnie usuwają 
produkty korozji stali, me pozbawione są jednak 
pewnych wad:

pozostawiają na powierzchni odrdzewianej 
ciemnoszare plamy,
- przy niedokładnym ich usunięciu i po odrdze- 
wiemu, w zetknięciu z wilgotnym powietrzem 
mogą powodować wtórną korozję metali,
- są agresywne w stosunku do skóry ludzkiej i 
otoczenia,
- ze względu na silne działanie na stal nie mogą 
być stosowane do odrdzewiama powierzchni o 
wysokim stopniu gładkości; po ich użyciu po
wierzchnia staje się chropowata.
Wad tych nie ma nowo opracowany preparat 

SPOT. Usuwa on rdzę nie przez jej trawienie ani 
przetwarzanie, ale na zasadzie zmniejszania jej 
adhezji do powierzchni metalowej. Dlatego pre
parat SPOT znajduje zastosowanie do usuwania 
śladów korozji nalotowej ze wszystkich powierz
chni stalowych, w tym przede wszystkim z po
wierzchni o wysokim stopniu gładkości.
Jest to szczególnie cenna zaleta w wypadku usu
wania nalotów korozyjnych z gotowych, już obro
bionych na wymiar, elementów stalowych o po
wierzchniach szlifowanych, polerowanych lub do
cieranych. Usunięcie z nich preparatem SPOT 
nalotów korozyjnych nie pogarsza pierwotnej 
gładkości powierzchni, a tym samym nie wymaga 
ponownego polerowania, które wpływa na zmia

nę wymiarów. Umożliwia to usuwanie nalotów ko
rozyjnych z gotowych już narzędzi, jak np. wiertła, 
frezy, gwintowniki, sprawdziany, liniały, kątowniki, 
przymiary, jak też i z obrabianych z dużą dokład
nością powierzchni, części maszyn, jak prowad
nice, łoża, tłoki, tłoczyska, tuleje, stoliki, płyty, u- 
chwyty.
Preparat SPOT może być więc szczególnie przy
datny dla kolekcjonerów narzędzi pomiarowych 
takich, jak np. suwmiarki, mikromierze, cyrkle, ką- 
townice, przymiary', oraz dla zbieraczy brzytew, 
noży, żyletek, jednym słowem wyrobów o wyso
kim standardzie gładkości powierzchni, których 
porysowanie bądź schropowanie byłoby wręcz 
wandalizmem.
Preparat SPOT nie pozostawia ciemnych plam na 
oczyszczonych powierzchniach i nie powoduje 
korozji wtórnej metalu. Dzięki zawartości w skła
dzie preparatu środka powłokotwórczego, po
wierzchnia nim odrdzewiona może być nie kon
serwowana przez 24-48 godzin. Powierzchnia 
czyszczona preparatem SPOT może być następ
nie konserwowana zwykłymi środkami ochrony 
czasowej lub malowana przy zachowaniu norma
lnych zasad.

Preparat SPOT stosuje się przez nakładanie go 
na skorodowane powierzchnie i następnie przez 
mechaniczne ścieranie rozluźnionej, spulchnio
nej rdzy bądź nalotów korozyjnych.

Preparat nakłada się przy użyciu pędzla z mięk
kim włosem na powierzchnię skorodowaną. Na 
oczyszczonej powierzchni- preparat pozostaje 
maksymalnie 3 minuty, następnie za pomocą 
miękkiej szmatki wyciera się oczyszczoną po
wierzchnię do sucha, usuwając jednocześnie 
produkty korozji. W wypadku stwierdzenia jesz
cze śladów rdzy operację należy powtórzyć.

Uwaga: Preparat SPOT jest przeznaczony jedy
nie do usuwania cienkiej warstwy produktów ko
rozji (nalotowej, stykowej, od potu rąk). Jeżeli 
odrdzewia się powierzchnię silnie skorodowaną 
z grubą warstwą rdzy, przez wielokrotne powta
rzanie operacji, na czyszczonej powierzchni me
talu mogą wystąpić ciemne plamy.
Preparat SPOT przechowuje się w naczyniach 
szklanych nieprzezroczystych lub polietyleno
wych zamkniętych, w miejscu zaciemnionym o 
temperaturze pokojowej. Przy dłuższym przecho
wywaniu preparatu może w nim wystąpić niewiel
ka ilość białego osadu, co nie zmienia właści
wości użytkowych preparatu.
SPOT praktycznie nie oddziaływuje na skórę rąk, 
jednak ze względu na słaby odczyn kwaśny 
wskazana jest praca w ochronnych rękawicz
kach. W wypadku pryśnięcia preparatu do oka, 
przemywamy je zimną wodą, a następnie słabym 
roztworem kwaśnego węglanu sodu (soda o- 
czyszczona). Preparat nie zawiera składników 
toksycznych i jest niepalny.
Preparat SPOT został opracowany w Instytucie 
Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Produkowa
ny jest przez Zakład Doświadczalnej Produkcji 
Chemicznej IMP, Warszawa, ul. Przecławska 51 
bliższe informacje o właściwościach i zastosowa
niach preparatu SPOT można uzyskać telefonicz
nie --18-51-03. wewn. 65

Stefan Sękowski
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

KRZESK 
gmina Zbuczyn Poduchowny, 
woj. siedleckie

ZESPÓL DWORSKI

Zespół dworski w Krzesku 
Majątku oddalony jest ok. 32 
km od Siedlec w kierunku 
wschodnim, niedaleko szo
sy międzynarodowej E-8. Od 
dawna budzi zainteresowa
nie turystów malowniczą 
bryłą dworu oraz dobrze za
chowanym rozległym par
kiem.
Historia dworu związana jest 
z dziejami Krzeska i osiadłej 
tu rodziny Marchockich, do 
której należały okoliczne fol
warki i wsie. Ostatnich właś
cicieli dóbr z tej rodziny 
wspomina się do dzisiaj jako 
dobroczyńców, którzy opie
kowali się sierotami, byli fun
datorami miejscowego koś
cioła i plebanii. Dwór - typo
wa wiejska rezydencja szla
checka doby klasycyzmu - 
powstał w pierwszej połowie
XIX w„ a na przełomie XIX i
XX oraz na początku XX w. 
został rozbudowany i prze
kształcony przez dostawie
nie dwukondygnacyjnej 
przybudówki od strony pół
nocnej.
W zespole ponadto znajdują 
się dwie drewniane oficyny o 
konstrukcji wieńcowej i na
kryte czterospadowymi da-

1. Plan orientacyjny zespołu dwor
skiego.
2. Elewacja ogrodowa dworu

(ze zb. BBiDZ w Siedlcach

chami, murowana stajnia cu
gowa, dojazdowa aleja gra
bowa i brama na osi dworu 
oraz dziewięciohektarowy 
park. Założony na początku 
XX w. park stanowi połącze
nie ogrodu regularnego ze 
swobodnym układem krajo
brazowym w zachodniej, od

dalonej od dworu części. 
Centralnym elementem tej 
partii założenia jest staw. 
Prawdopodobnie kompozy
cja parkowa narodziła się 
pod wpływem znanej w 
Polsce „Aleksandrii” - parku 
założonego w Siedlcach 
przez Ogińskich.

Obiekt jest w złym stanie, 
postępujący proces de
strukcji może być zahamo
wany tylko przez nowego u- 
żytkownika, który wyremon
tuje i prawidłowo zagospo
daruje dwór wraz z otocze
niem.

Informacje szczegółowe

Materiał: ściany i fundamenty murowane z 
cegły; konstrukcja dachu drewnia-
na, pokrycie blachą ocynkowaną; 
stropy międzypiętrowe, klatka Stan zachowania:

Kubatura:
schodowa i posadzki drewniane
3700 m3

Powierzchnia użytkowa: 570 m2 Zakres robót:
Liczba kondygnacji: w korpusie głównym jedna, w

Liczba pomieszczeń:

skrzydle bocznym dwie, w wieży 
trzy; ponadto piwnice
20

Właściciel: Urząd Gminy w Zbuczynie Podu Sposób załatwienia
chownym sprawy:

Użytkownik: Gminna Spółdzielnia Samopomoc

Proponowany rodzaj

Chłopska w Zbuczynie Poduchow
nym oraz punkt biblioteczny 
dom pracy twórczej, pensjonat itp.

użytkowania: (przy wyborze funkcji należy brać

pod uwagę możliwość wykorzysta 
nia oficyn i zabudowań gospodar
czych)
pod względem technicznym - zły; 
historyczny układ kompozycyjny 
zachowany
remont kapitalny z naprawą i częś
ciową wymianą elementów kon
strukcyjnych (stropy, więźba i po
krycie dachu), zabezpieczenie 
przed wilgocią
informacji w sprawie sprzedaży lub 
innej formy przekazania obiektu u- 
dziela Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, ul. Świerczewskiego 40. 

08-110 Siedlce, tel. 263-15

(opracował: Andrzej Szczygielski)

41



ROZMAITOŚCI

Medal
Stanisława Konarskiego
Stanisław August Poniatowski - 
znawca i kolekcjoner dzieł sztuki me
dalierskiej. a zarazem światły mece
nas. przyjaciel uczonych i artystów - 
rozpowszechnił w Polsce zwyczaj 
nagradzania dokonań na polu nau
kowym ofiarowaniem medalu. Do 
tego celu król ustanowił medal Me- 
rentibus (zasłużonym), bity w kilku 
nieco odmiennych seriach, którego 
awers zawsze przedstawiał biust 
monarchy, rewers zaś trzy wieńce: o- 
liwny, laurowy i dębowy. Znacznie 
wyższym stopniem uhonorowania 
wyróżnionej osoby było jednakże 
wybicie specjalnego numizmatu z jej 
własnym portretem. Zaszczytu takie
go dostąpił reformator szkolnictwa, 

założyciel słynącej z nowoczesności 
warszawskiej uczelni Collegium No- 
bilium, odważny pisarz polityczny 
zwalczający wady ustrojowe Rzeczy
pospolitej - ksiądz pijar Stanisław 
Konarski (1700-1773).
Awers medalu prezentuje - w ujęciu 
profilowym, od lewej strony - popier
sie Konarskiego, który odziany jest w 
zakonny habit, a na głowie ma okrą
głą czapeczkę, zwaną kalotką. Po
równanie wizerunku z innymi zacho
wanymi konterfektami pijara wskazu
je, że rysy twarzy zostały odtworzone 
z dużą wiernością i wnikliwością. 
Wokół figury rozmieszczono napis: 
STANjlSLAUS] KONARSKI SCHOL 
[ARUM] PIAR(UM) IN POL[ONIA) ET

LITU[ANIA] ANTIQ[UITUS] 
PRAEPIOSITUS] PROV[INCIĄLIS] 
(Stanisław Konarski szkół pijarskich 
w Polsce i Litwie dawńy prowincjał). 
Na rewersie wyobrażono dwie grube 
księgi oplecione wieńcem dębowym, 
symbolem wiecznej chwaty, leżące 
na przykrytym materią blacie. Na 
grzbietach woluminów daja się od
czytać tytuły: DE EMENDfANDIS] 
ELOQU [ENTIAE VITIIS] (O poprawie 
wad wymowy) oraz DE CON- 
CLUD[ENDIS] CONSIL[IIS] (O sku
tecznym rad sposobie). Te bowiem 
dzieła - a zwłaszcza drugie z nich, 
wydane w latach 1760-1763, napisa
ne po polsku, samym brzmieniem 
dalszej części tytułu (o utrzymaniu 
ordynary/nych sejmów) streszczają
ce ideę, której Konarski byt gorącym 
orędownikiem - stały się głównym 
powodem nadania pijarowi, widnie
jącego ponad księgami, zaszczytne
go miana: SAPERE AUSO (temu.

1. 2. Medal Stanisława Konarskiego
1 - awers, 2 - rewers.
3. Rytowana karta 'ytułowa Stanisła
wa Konarskiego Scholarum Piarum 
wiersze wszystkie z łacińskich na 
polskie przełożone z 1778 r.

(1, 2 - ze zb MN w Warszawie:
3 - Prac. Repr. Bibł. Nar.)

który odważył się być mądrym). U 
dołu w odcinku znalazło się imię ofia
rodawcy: STANjlSLAUS] AUGjU- 
STUS) REX oraz data: MDCCLXV. 
Autorem numizmatu - jak świadczy 
umieszczona na awersie sygantura - 
był saksoński medalier Johann Phi
lip Holzhaeusser (1731-1792), spro
wadzony do Warszawy i w 1766 r.

AKCJA
DWORY

Ruiny dworu 
w Hieronimowie
Interesują mnie losy dworu w Hieronimowie, wsi położonej ok. 30 km na 
południowy wschód od Białegostoku. Zbudował go po Powstaniu Listo
padowym gen. Kazimierz Dziekoński. Po jego śmierci dziedziczką została 
Jadwiga Dziekońska, a od 1908 r. baron von Ramm (drugi mąż Jadwigi). W 
posiadaniu von Ramma dwór przetrwał do 1939 r. W czasie wojny został w 
znacznym stopniu zniszczony. Obecnie zespołem dworskim zarządza 
PGR. Park, staw, droga dojazdową a także najbliższe okolice zchowafy 
swój romantyczny charakter.
Opis tego dworu umieścił Edward Chłopicki w piśmie „Kłosy" z 1887 r., a 
Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku dysponuje doku
mentacją. Sądzę jednak, że odbudowa dworu nie jest brana pod uwa
gę-

Zebrane już materiały na temat dziejów dworu zamierzam uzupetnić i opra
cować w formie broszurki. W tym celu poszukuję wydawcy.

Tadeusz Dziekoński

Dworek w Piwoszunach
W mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie przekazywana jest opowieść 
związana z dworkiem we wsi Piwoszuny na Wileńszczyźnie. Wieś tę odna
lazłem na mapie z 1831 r. - leży ona ok. 35 km od Olity w kierunku Wilna, w 
pobliżu niewielkiego jeziora.
Ostatnim właścicielem dworku w naszej rodzinie był mój prapradziad 
Narudzki, który brat udział w powstaniu 1863 r. Jak głosi rodzinna legenda, 
w dworku była wyrabiana broń dla oddziałów powstańczych, co zostało 
wykryte przez carską policję. Prapradziad został z majątku wydziedziczo
ny, stracił szlachectwo i ze zmienionym na „mniej” szlacheckie nazwisko 
Narucki osiedlił się we wsi Skaje pod Szczuczynem koło Łomży. Tyle 
legenda. Trudno powiedzieć ile w niej prawdy, a ile zniekształceń naro
słych przez ponad 100 lat przekazywania z ust do ust.
Wiem, że w Piwoszunach do 1939 r. istniał stary kościół i dworek. Czy był 
to ten dworek z legendy? Majątek piwoszuński obejmował duże obszary 
leśne, nie wiem natomiast nic o wyglądzie dworku.
Zwracam się z gorącą prośbą do Czytelników „Spotkań z Zabytkami” o 
jakieś informacje na temat dworku i związanych z nim wydarzeń; proszę o 
kontakt przez redakcję.

Przemysław Karwowski
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zatrudniony, jako rytownik stempli, w 
nowo wówczas otwartej stołecznej 
mennicy. Stał się on twórcą najwspa
nialszych zabytków sztuki medalier
skiej czasów stanisławowskich, re
prezentujących wysoką, europeiską 
klasę. Medal zaś pijarskiego prowin
cjała należy bez wątpienia do najbar
dziej udanych w spuściżnie tego ar
tysty; już zresztą sam Konarski nie 
mógł się nadziwić „cudnej rzeźbiarza 
robocie".
Dzieło utrzymane jest w stylu wczes- 
noklasycystycznym. Osobę portreto
waną ukazano - w przeciwieństwie 
do barokowych wizerunków en face 
lub en trois-quarts - ściśle profilo
we. Niemniej jednak popiersie jesz
cze dość swobodnie „wkracza" na 
otok przeznaczony dla inskrypcji. Nie 
zatraciła się też - charakterystyczna 
dla baroku, a obca dojrzałemu i póź
nemu klasycyzmowi - przestrzen
ność przedstawienia. Habit okrywa
jący duchownego (podobnie jak i 
dekoracyjny obrus na odwrociu) ule
ga ozdobnym, finezyjnym sfatdowa- 
niom, a znajdujące się na rewersie 
księgi ujęto perspektywicznie, przez 
co - mimo neutralnego tła - powsta- 
je pewna iluzja trójwymiarowości.
O nagrodzeniu dokonań Konarskie
go król myślał już na początku swe
go panowania; w sposób dość oczy
wisty zbiegało się to z ówczesnymi 
próbami przeprowadzenia ustawy 
sejmowej znoszącej liberum veto. 
Jednakże utrwalona w kruszcu data 
- 1765 - nie określa bynajmniej cza
su wybicia medalu. Z tego roku bo
wiem - stwierdzał Kajetan Kamień
ski, jeden z rektorów warszawskiego 
Collegium Nobilium - pochodził tyl
ko „wzór przez Stanisława Augusta 
własnoręcznie ołówkiem skreślony", 
który to projekt - dziś zaginiony - w 
XIX stuleciu, jako drogą pamiątkę, pi
jarzy z pietyzmem przechowywali w 
zakonnym archiwum. Z niewiado
mych powodów do wykonania nu
mizmatu, według opracowanego w 
szczegółach przez Holzhaeussera 
modelu, doszło dopiero kilka lat póź
niej - jak zanotował Antoni Schroe
der, probierz i administrator stołecz
nej mennicy - w roku 1771.
Datę ową potwierdza zresztą wypo
wiedź samego Konarskiego, który 
odbierając dar między innymi skon
statował: „juzem lat przeżył więce/ 
siedem dziesiątków". Nie są niestety 
znane okoliczności wręczenia hono
rowej nagrody, źródła pijarskie mó
wią tylko ogólnikowo, że „Stanisław 
August chcąc okazać wdzięczność 
swoją i cześć Konarskiemu i imię 
jego wiecznej podać pamięci, ofiaro
wał mu publicznie, w czasie luźnie 
zgromadzonych na pokoju senato
rów, ministrów i posłów zagranicz
nych, medal złoty".
Kurtuazja nakazywała złożyć uro
czyste podziękowanie, toteż Konar
ski napisał wiersz Ode ad Stanis- 
laum Augustum, regem Poloniae..., 
ex occasione oblali ab illo autori nu- 
mismatis... (opublikowany pośmiert
nie w 1777 r. na łamach „Zabaw Przy

jemnych i Pożytecznych”, w przekła
dzie zatytułowanym Do najjaśnie/- 
szego Stanisława Augusta, króla pol
skiego..., z przyczyny wziętego od 
niego złotego medalu...). Dał w nim 
dowody swej skromności twierdząc, 
że duma jego nie bierze się stąd, iż 
„Okrągłe sztuczki, wprzód na stem
plu rytą,/ Mają twarz moją, dokładnie 
odbitą" gdyż tylko „Próżność żądać 
być widzianym". O wiele ważniejszą 
sprawą było dlań co innego:
„Mnię me medalu blask łudzi żółta
wy.
Lecz że monarcha wielki i łaskawy 
Mieści mię w poczet tych, u których 
cnota,
Wierność, poczciwość jest drozsza 
od złota."
Medal Konarskiego zrobił swoistą 
„karierę". Zarówno bowiem sama 
inskrypcja, jak i cały wizerunek - 
powtarzane przy różnych okazjach - 
zyskały niemałą popularność.
W roku 1773, podczas pogrzebowe
go kazania, jezuita Grzegorz Zacha- 
riasiewicz, opisawszy sugestywnie 
numizmat - z jednej strony „żywy ob
raz Stanisława Konarskiego", z dru
giej zaś „krótki, ale za najdłuższe po
chwały sto/ący napis" - postulował, 
aby medal ów umieścić nad grobem, 
gdyż nie trzeba „nic nad to wspanial
szego. nic szlachetniejszego do u- 
wieńczenia [...] rzadkich a wielkich 
zasług" zmarłego męża. Choć po
mysł nie został - o ile wiadomo - w 
kościele pijarów nigdy zrealizowany, 
to bez wątpienia silnie oddziałał na 
świadomość współczesnych.
Celna, lapidarna sentencja „sapere 
auso" szybko stała się jakby przy
domkiem Konarskiego. Franciszek 
Ksawery Dmochowski głosząc - w 
wydanej w 1788 r. Sztuce rymotwór- 
czej - sławę założyciela Collegium 
Nobilium jako reformatora rodzimej 
sceny i twórcy nowoczesnego jej re
pertuaru, napisał: „Dopiero ten, co 
mądrym być ważył się z wiela, /Wy
wiódł na teatr polski Woltera. Korne
la". Użyta zaś peryfraza okazała się 
zupełnie jednoznaczna, wystarczają
ca dla zrozumienia kogo miano na 
myśli.
Medal jako wzorzec ikonograficzny 
wykorzystano już w 1778 r. publiku
jąc Stanisława Konarskiego Schola
rom Piarum wiersze wszystkie z ła
cińskich na polskie przełożone. Kar
ta tytułowa książki - wykonana przez 
rytownika C. C. Klopscha - ozdobio
na została ornamentalną rokokowo- 
klasycystyczną dekoracją, w którą 
jako motyw wpleciono graficzną od
bitkę rewersu numizmatu.
To zresztą jedynie niektóre spośród 
wielu możliwych przykładów popu
larności tego medalu.

Ryszard Mączyński

Alarm 
dla 
staruszka
Na szczycie Śnieżki, 1602 m n.p.m . 
obok zbudowanego w 1976 r. (obec 
nie remontowanego) obserwatorium 
meteorologicznego, stoi stary, za
niedbany drewniany budynek, które 
go los jest juz chyba przesądzony 
Jest to stare obserwatorium meteo
rologiczne. wzniesione w 1899 r . 
którego otwarcie nastąpiło 1 lipca 
1900 r. Motywy zaczerpnięte z trady
cji budownictwa ludowego, elementy 
zdobnicze ganku wejściowego, balu
strady, zwieńczenia okien, okiennic i 
sam system konstrukcji ścian - na
dają obiektowi walory zabytkowe. 
Historyk sztuki K. Eysymont w 1978 r 
w Studium historyczno-konserwator- 
skim tak pisał o starym obserwato
rium: „Poza walorami artystycznymi 
obiekt ten posiada duże znaczenie 
dla historii nauki oraz dzie/ów rejonu 
karkonoskiego. Pierwsza funkc/a bu
dynku nadaje mu rangę unikatową i 
upoważnia do jego odnowy. Biorąc 
pod uwagę powyższe stwierdzenie 
należy dołożyć wszelkich starań o 
zachowanie i zakonserwowanie tego 
zabytku."
Od czasu tego apelu minęło już pra
wie dziesięć lat. Choć kilkakrotnie 
zamierzano przenieść stare obse
rwatorium w inne miejsce, stoi opu
szczone, zaniedbane i wszystko 
wskazuje na to, że grozi mu śmierć 
kliniczna.
Stan techniczny obiektu jest zły. We

wnątrz budynku ściany zaatakował 
grzyb, wewnętrzne schody grożą za
waleniem, elementy drewniane w 
czasie silnych wiatrów, które panują 
na Śnieżce, są odrywane i niszczo
ne Brak instalacji odgromowej spo
wodował. że dwukrotnie od uderze
nia pioruna zapalały się tarasy wido
kowe. Żołnierze WOP uratowali bu
dynek przed spaleniem.
W 1985 r. Urząd Miasta w Karpaczu, 
będący prawnym właścicielem o- 
biektu. zlecił wykonanie inwentaryza
cji architektomczno-konserwator- 
skiej i ekspertyzy konstrukcyjno-my- 
kologicznej, co mogłoby stać się 
podstawą do podjęcia decyzji o dal
szych losach obserwatorium. Prace 
te zostały wykonane tylko w części, 
ponieważ kolejny etap będzie możli
wy dopiero po odsłonięciu konstruk
cji obiektu. Wiadomo jednak, że ze 
względu na zły stan techniczny ob
serwatorium oraz specyficzne wa
runki klimatyczne panujące na Śnież
ce powinno być to działanie ciągłe, 
którego nie wolno przerywać. Budy
nek ten musi być przeniesiony w 
inne miejsce. Jest kilka wariantów 
nowego usytuowania obiektu. Ro
zważa się jego lokalizację w centrum 
Karpacza obok Muzeum Sportu. Inną 
propozycją jest rejon pomiędzy Po
laną Bronka Czecha a świątynią 
Wang. Istnieje również wariant usy
tuowania budowli przy jednym z wy
ciągów narciarskich.
Wszyscy zainteresowani, zarówno 
właściciel obiektu, jak też Wojewódz
ki Konserwator Zabytków w Jeleniej 
Górze oraz architekt miejski, są 
zgodni, że jedno z najstarszych ob
serwatoriów na świecie musi być u- 
ratowane. Co prawda radni miasta

1 Zabudowa 
szczytu Śnieżki: 
nowe obserwato
rium, drewniany 
„staruszek" i kap
lica
2. Zabytkowe ob
serwatorium 
trzeba je ratować', 
izd/ęcia: Andrzej

Szpak)

Karpacza wystąpili z wnioskiem o 
skreślenie obserwatorium z listy bu
dowli zabytkowych, ale należy trakto
wać to jako krok desperacki. Pozy
tywną rolę w propagowaniu koniecz
ności podjęcia remontu odgrywa lo
kalna prasa, która niejednokrotnie 
prezentowała ten problem czytelni
kom.
Barierą nie do pokonania okazał się 
brak środków finansowych na prze
prowadzenie tej operacji konserwa
torskiej. Staruszek czeka więc na 
dalszy swój los walcząc z przeciw
nościami, ale w takim wieku w każ
dym momencie należy się liczyć z 
zejściem, a wtedy nie będzie już dys
kusji - problem rozwiąże się sam.

(wa)
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W Gorlicach
W 71 rocznicę zwycięskiej ofensywy 
państw centralnych pod Gorlicami, 
kończącej pięciomiesięczny okres 
walk na tym odcinku między wojska
mi carskimi i państw centralnych, zo
stała otwarta w Muzeum Regional
nym PTTK w Gorlicach wystawa po
święcona gorlickim cmentarzom. I 
dobrze się stało, że gorlickie mu
zeum podjęto ten temat. Właśnie tu, 
pod Gorlicami rozegrała się jedna z 
dziesięciu najcięższych bitew pier
wszej wojny światowej. Potężna, 
skoncentrowana na odcinku między 
Tarnowem a Beskidami 11 armia 
pod dowództwem generała pułkow
nika Augusta von Mackensena liczy
ła 18 dywizji, które dysponowały 189 
tys. żołnierzy, blisko 2 tys. dział i 
moździerzy oraz 70 miotaczami min. 
2 maja 1915 r. po czterogodzinnym 
przygotowaniu artyleryjskim ruszyło 
do ataku na okopy nieprzyjaciela 100 
tys żołnierzy. Jak podają kroniki, or
kiestry wojskowe przygrywały żołnie
rzom marsza - czy po to, żeby było 
im lżej umierać? Nieprzyjaciel prze
trzymał nawałę ogniową, a atakujący 
napotkali zdecydowany i zaciekły 
opór. Dopiero pod wieczór udało się 
zająć dwa strategiczne punkty obro
ny: górę Pustki i cmentarz gorlicki, 
co z kolei pozwoliło wyprzeć nieprzy
jaciela z pierwszej linii obrony. Mijały 
dni, padały kolejne linie obrony, do
piero 5 maja udało się wojskom 
państw centralnych przełamać opór 
nieprzyjaciela. Nawałnica ogniowa 
podążała za cofającym się wrogiem, 
lecz na placu boju zginęło 20 tys. żoł
nierzy, którzy zostali pochowani na 
gorlickich cmentarzach. Tych, którzy 
byli dla siebie wrogami, pogodziła 
gorlicka ziemia.
Gorlickie cmentarze są nie tylko 
miejscem spoczynku 20 tys. żołnie
rzy, ale pamiątkowym i cennym relik
tem pierwszej wojny światowej. Wy
budowano ich ponad 100. Każdy 
miał swoją niepowtarzalną architek
turę i swojego projektanta. Tworzyli 
je: Duśan Jurkovic, Hans Mayr, Józef 
Szczepkowski. Budulcem było drew
no, kamień, żeliwo, z którego wyko
nywano krzyże. Na teren cmentarzy 
prowadziły monumentalne bramy. 
Każdy cmentarz miał kamienny słup- 
-drogowskaz (na którym umieszczo
ny był numer cmentarza) oraz drogę 
dojazdową.
Na niektórych cmentarzach w części 
centralnej znajdowały się budowle w 
rodzaju kaplicy, przed którymi odby
wały się msze potowe. Zachowało

Akcja cmentarze

się kilka tablic z pięknymi inskrypcja
mi, jak np. na cmentarzu w Beskidku, 
autora Hansa Hauptmana:

„Tu pośród ciemnych lasów, ziół 
pachnących
I gór błyszczących w dali, 
Dzielni żołnierze pokonawszy 
wroga
Na spoczynek się udali".

Obecnie większość cmentarzy gorli
ckich ma dość żałosny wygląd. Cza
sem tylko słup-drogowskaz i fra
gment zachowanej jeszcze drogi 
świadczą, że był tu niegdyś cmen
tarz. Wystające z ziemi krzyże wska
zują miejsce mogił zbiorowych lub 
pojedynczych, porośniętych przez 
krzewy i trawy. Ogrodzenia, jeśli zro
bione były z kamienia - przetrwały, 
natomiast drewniane spotykamy już 
tylko we fragmentach. Czasem także 
kamienne nie ostały się, bo zabrali je 
ludzie na budulec.

Cmentarze gorlickie zwiedzane są 
przez rzesze turystów, także zagra
nicznych, posiadających dane o 
miejscach spoczynku swoich przod
ków. Choćby z tych powodów nale 
żałoby zająć się tymi cmentarzami. 
Dobrze by było, żeby jakieś organi
zacje przejęły nad nimi patronat - 
może ZBoWiD lub działająca przy 
Oddziale Miejskim PTTK Komisja O- 
pieki nad Zabytkami. Także Wydział 
Kultury Urzędu Miejskiego w Gorli
cach mógłby dopomóc w ratowaniu 
cmentarzy. Przecież na ten cel nie od 
razu potrzebne są duże pieniądze. 
Należy na początek opracować plan 
ich ratowania, wyznaczyć opieku
nów, a młodzież szkolna w ramach 
prac społecznych powinna zająć się 
porządkowaniem. Oczyszczenie mo
gił, wycięcie krzewów, ustawienie 
powalonego krzyża nie wymaga 
przecież kwalifikacji. Należałoby tez 
wykonać ewidencję grobów. W każ
dym razie trzeba jak najszybciej roz
począć akcję ratowania cmentarzy z 
pierwszej wojny światowej.

Jerzy Zasowski

1. Ołtarz połowy na cmentarzu żoł
nierzy austriackich w Gorlicach
2. Brama cmentarza żołnierzy w Za 
górzanach
3. 4. Tak wygląda większość cmen
tarzy w okolicach Gorlic

(zdjęcia: Jerzy Zasowski
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Akcja cmentarze

W Augustowie
Wędrując turystycznymi szlakami 
północno-wschodniej Polski, zwróci
łem uwagę na cmentarz w Augusto
wie. Cmentarz ten został założony w 
1820 r. Zasługuje na uwagę z dwóch 
powodów Obecna główna aleja 
cmentarna jest odcinkiem dawnego 
traktu wojsk napoleońskich. Tędy w 
1812 r. maszerowało prawe skrzydło 
wojsk Napoleona pod dowództwem 
księcia Hieronima, a w jego składzie 
V korpus dowodzony przez ks. Józe
fa Poniatowskiego, kierując się na Li
powiec, Wojciech, Czarny Bród ku 
Grodnu. A po drugie - na cmentarzu 
znajduje się wiele obiektów sztuki

sepulkralnej godnych uwagi konse
rwatora zabytków.
Cmentarz augustowski w pierwszych 
latach swego istnienia składa! się z 
pięciu kwater: prawosławnej, rzym
skokatolickiej, ewangelickiej, żydo
wskiej i mahometańskiej. Występo
wanie kilku kwater (czasem kilku 
cmentarzy, np. w Suwałkach) róż
nych obrzędowości obok siebie było 
wynikiem istnienia na terenach Pol
ski północno-wschodniej różnych 
społeczności.
Obecnie trudno znaleźć czytelny 
ślad po miejscu wiecznego spoczyn
ku wyznawców Allaha. W miejscu 

cmentarza żydowskiego, zniszczo
nego w czasie drugiej wojny świato
wej przez niemieckiego okupanta, 
znajduje się tylko czarna stela, ufun
dowana przez potomków rodzin ży
dów z Augustowa i ziemi augusto
wskiej, a przypominająca o spoczy
wających tu tysiącach zydow. Rów
nież trudno odszukać miejsce, gdzie 
znajdowała się kwatera ewangelicka. 
Wśród lastrykowej szpetoty można 
jedynie znaleźć bardzo nieliczne 
krzyże i płyty nagrobne, na których 
wyryte nazwiska mogą sugerować, 
że ich właściciele byli ewangelikami. 
Częściowo czytelna pozostała kwa
tera prawosławna, lecz na jej terenie 
coraz więcej pojawia się mogił o- 
brządku rzymskokatolickiego.
Najstarsza część kwatery rzymsko
katolickiej, pochodząca z XIX oraz 

1. Żeliwny krzyż 
na grobie Andrze
ja Bartkowskiego 
z 1856 r,
2. Fragment neo
gotyckiego pom
nika żeliwnego na 
grobie Adolfa 
Gerschowa (po 
1860 r.)
3. Żeliwna płyta 
na grobie Laury 
Misiewicz z 1854 

pierwszej połowy XX w., znajduje się 
bezpośrednio za główną bramą, w 
prawo od głównej alei. Wiele zacho
wanych tu nagrobków, krzyży i płyt 
nagrobnych ma charakter zabytko
wy. Do nich należy 11 nagrobków z 
pierwszej potowy XIX w.. 38 nagrob
ków i 7 płyt nagrobnych z drugiej 
połowy XIX w. oraz około 140 na
grobków i płyt z pierwszej potowy XX 
w. Są to głównie żeliwne krzyże na 
żeliwnych lub kamiennych cokołach, 
żeliwne nagrobki o różnych formach i 
reprezentujące różne style, żeliwne 
płyty nagrobne oraz żeliwne, kute o- 
grodzenia poszczególnych mogił.
O ich wartości zabytkowej decydują 
Irzy zasadnicze cechy: 1) ich po
wstanie związane jest z istnieniem 
tzw. Rzeczypospolitej Sztabińskiej 
(1820-1900), 2) odzwierciedlają lo
kalne poglądy w sztuce sepulkralnej. 
3) są wytworem technologii odlewm- 
czo-kużniczej z pierwszej i drugiej 
połowy XIX w.

Do najcenniejszych należy zespół o- 
śmiu grobów położony w pobliżu 
kaplicy Truszkowskich. Wśród nich 
najcenniejszy jest niewątpliwie pom
nik Adolfa Gerschowa - administra
tora Instytucji Rolniczo-Fabrycznej 
Sztabin w latach 1854-1860. Pomnik 
ten, w stylu neogotyckim, wykonany 
został jako odlew żeliwny prawdopo
dobnie po roku 1860 w Hucie Szta
bin. Na pomniku zachowały się po
stacie aniołków spotykane na innych 
obiektach sztuki sepulkralnej wyko
nanych w Hucie Sztabińskiej. Grób 
jest otoczony częściowo uszkodzo
nym, żeliwnym ogrodzeniem. Obok 
znajdują się groby z lat 1854-1881 
oraz z pierwszych lat XX w. Być może 
starsze z nich również wykonane zo
stały w Hucie Sztabińskiej Przy sied
miu obiektach zachowały się ogro
dzenia żeliwne, niektóre znacznie u- 
szkodzone. Ciekawy w formie jest 
żeliwny nagrobek Michała Iwancwi- 
cza Gołowina z 1867 r.
W tej części cmentarza wiele żeliw
nych nagrobków przypomina na
grobki klasycystyczne, np. stela na 
grobie F. Malinowskiego. Na niektó
rych widnieje motyw postaci aniołka 
gaszącego pochodnię jako symbol 
życia, np. krzyż na grobie K. Jachi- 
mowicza z 1883 r.
Dla wielu nagrobków charaktery
styczne są odlewane żeliwne inskry
pcje. Na ogól mają one formę żeliw
nych tabliczek. W kilkunastu wypad
kach wykonane zostały bezpośred
nio na żeliwnych cokołach krzyży.
W pobliżu wejścia na cmentarz, po 
prawej stronie głównej alei znajduje 
się jeden z najstarszych grobów. Na
leży on do Barbary Hoffman i pocho
dzi z 1847 r. Znajdujący się na nim 
krzyż żeliwny zwieńczony jest iden
tyczną postacią modlącego się a- 
niołka, jak pomnik na grobie Gers- 
ohowa.
W południowo-zachodniej części 
cmentarza - przypominającej raczej 
śmietnik - znajduje się w stanie cał
kowitej dewastacji grób rodziny Kor
czakowskich. Inskrypcja znajdująca 
się na leżącym, żeliwnym cokole 
krzyża wskazuje, że pochodzi on z 
1856 r.
W części prawosławnej także spoty
kamy godne uwagi nagrobki kamien
ne, o bogatej ornamentyce, choć i tu 
można znaleźć fragmenty nagrob
ków żeliwnych. Warto też zwrócić u- 
wagę na płytę żeliwną i bogate w for
mie ogrodzenie grobu.majora wojsk 
rosyjskich M. Szczęsnowicza z 1878 
roku.
Uznanie należy się kołu przewodni
ków PTTK w Augustowie, które 
przedsięwzięło czynności zabezpie
czające niektóre groby przed ich dal
szym rozpadem.

Stefan Świerczewski
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Młodość 
w Janowcu
Organizacja „Młodość i Zabytki” jest 
luźną federacją narodowych komite
tów działających w wielu już krajach. 
Mniej lub bardziej sformalizowane i 
zorganizowane narodowe komitety 
są „młodzieżową” przybudówką 
„dorosłego" ICOMOS-u. Przymiotnik 
„młodzieżowy” nie znaczy tutaj nie
poważny czy krótkotrwały. Chodzi 
raczej o założenie dużej różnorod
ności form pracy przy zabytkach, a 
różnorodność jest rozumiana jako 
przyzwolenie i akceptacja także dla 
działań półprofesjonalnych, podej
mowanych przez amatorów. „Mło
dość i Zabytki" organizuje kursy i 
staże, pomaga w zdobyciu finansów, 
pośredniczy w kontaktach. Lokalne 
stowarzyszenia i osoby prywatne or
ganizują prace przy mniej znaczą
cych obiektach, nie stoją za nimi pro-

rozwinąć. Może zresztą było to natu
ralne, ponieważ nie było bazy, inicja
tywę z założenia oddołhą załatwiono 
odgórnie. Gwoli ścisłości trzeba 
przypomnieć, że w Biuletynie nr 7 z 
1986 r. wydawanym przez „Młodość i 
Zabytki" znajduje się anons dotyczą
cy Krakowa, lecz skala i ważność 
tego miasta wydaje się przerastać 
założenia tej formuły pracy przy za
bytkach.
Jesienią 1985 r. podjęto kolejne sta
rania o powołanie odpowiedniego o- 
środka w Polsce. Pomyślność takich 
inicjatyw zależy od jednoczesnego 
zaangażowania i życzliwości kilku 
stron zainteresowanych. I tak właś
nie było. Przede wszystkim wybrano 
doskonałe miejsce w postaci zamku 
w Janowcu nad Wisłą. Obiekt jest 
duży, interesujący, wymaga bardzo 
różnych prac i - co istotne - prace te 
są rozpoczęte, więc baza jest. Miejs
cowi gospodarze bardzo są pomy
słem zainteresowani (są zresztą jed
nymi z jego inicjatorów), a pobliski-

1. 2. 3. Młodzież pra
cowała przy porząd
kowaniu terenu zamku 
w Janowcu...
4. ... oraz poznawała 
zabytki; na zdjęciu - 
przed pałacem w Pu
ławach

gramy rządowe ani silny mecenat, a 
wtedy pewności i siły dodaje ujęcie 
w ramach takiego właśnie szyldu. 
Drugą cechą wynikającą również z 
powyższych założeń jest okresowe 
zatrudnianie przy prowadzonych pra
cach ludzi młodych. Tu również for
muła jest elastyczna - pracować 
mogą wszyscy. Zabytki przestają ist
nieć za liną muzelną z napisem: „me 
dotykać”. Można dotknąć, poznać, 
zrozumieć, a wszystko to dzięki pra
cy, którą przy nich wykonujemy. 
Kwalifikacje nie są istotne. Tradycyj
ne metody budownictwa pozwalają 
znaleźć miejsce dla każdego młode
go i sprawnego człowieka.

Bardzo szeroko rozumiany aspekt 
wychowawczy i poznawczy dosko
nale uzupełnia efekty materialne 
Można wręcz sądzić, że obecnie uzy
skane efekty zostaną w przyszłości 
zwielokrotnione przez poszerzanie 
kręgu ludzi, którym przybliżono pro
blemy zabytków.

Sensowność istnienia takiej organi
zacji jest, jak widać, wręcz oczywista. 
Najróżnorodniej i najintensywniej do 
chwili obecnej rozwinięto tę działal
ność we Francji. W Europie Wschod
niej również istnieją w kilku krajach 
ośrodki pracujące podobnie. W 
Polsce natomiast ta forma nie zna
lazła dotychczas miejsca. Polski Ko
mitet Narodowy ICOMOS podejmo
wał stosowne decyzje wyznaczające 
osoby odpowiedzialne za ich realiza
cję, jednak działalności nie udało się 

Muzeum w Kazimierzu Dolnym gwa
rantuje życzliwą pomoc. Wojewódzki 
Konserwator Zabytków z Lublina u- 
możliwia przebicie się pomysłu i czy
ni go wiarygodnym wobec władz 
ICOMOS-u. Popierają również inicja
tywę pracujące w Janowcu lubelskie 
PKZ-ty. Jednocześnie z Janowcem 
związane jest studenckie Koto Nau
kowe Konserwacji Zabytków na Poli
technice Lubelskiej. Przyjeżdżają tu 
ńa wakacyjne praktyki zawodowe, by 
pracować przy zamku. Sprawa ma 
zatem oparcie w młodzieży, zaś Pol
ski Komitet Narodowy ICOMOS za
pewnił wsparcie i pomoc.
W takiej sytuacji powstał tymczaso
wy Polski Komitet Organizacji „Mło
dość i Zabytki" z siedzibą w Lublinie. 
Na początku zaplanowano zorgani
zowanie w Janowcu międzynarodo
wego obozu, wysłanie grupy Pola
ków. by popracowali we Francji, i 
rozpoczęcie w pobliżu zamku w Ja
nowcu budowy bazy zapewniającej 
w przyszłości warunki pobytu grup 
młodzieży w okresie letnim. Bazą tą 
miały stać się przeniesione tu zgod
nie z wcześniej ustalonym progra
mem i odpowiednio zaadaptowane 
drewniane spichlerze. Wszystkie te 
zamierzenia zostały zrealizowane. W 
1986 r. przez dwa tygodnie na połud
niu Francji koło Avignionu w Saint- 
Victor-la Ćosta pracowało 12 osób z 
Polski. Odbył się także pod koniec 
lipca ubiegłego roku obóz w Janow
cu i rozpoczęto prace przy przeno
szeniu pierwszego spichlerza.

W czasie kilkunastodmowego trwa
nia obozu w Janowcu przeprowa
dzone zostały badania akustyki zam
ku, pracowano nad jego inwentary
zacją, grupa młodzieży pomagała ar
cheologom, inna grupa wykonywała 
prace porządkowe i roboty murar
skie. Efekty tych działań okazały się 
jednak tylko częścią tego, co zrobio
no przed obozem i po jego zakoń
czeniu. Poszerzył się krąg ludzi myś
lących o zamku, a wszyscy z nim 
związani zostali bardziej zaktywizo
wani
Czy inicjatywa wytrzyma próbę cza-

W 1986 r. Stowarzyszenie PAX 
powołało Fundację Ochrony Za
bytków im. Jana Zachwatowi
cza.
Nie od dzisiaj Stowarzyszenie to 
wykazuje inicjatywę w ratowaniu 
zabytków, przede wszystkim 
drewnianego budownictwa sa
kralnego. Już w latach pięćdzie
siątych działające przy PAX-ie 
Zjednoczone Zespoły Gospo
darcze rozpoczęty produkcję 
środków do biologicznej konse
rwacji zabytkowego drewna. Na
stępnie wykonywały liczne tech- 

su i w jakim kierunku się rozwinie - 
zobaczymy. Ci, którzy w nią wierzą, 
myślą o większej różnorodności 
działań, o poprowadzeniu ich w szer
szej skali. Nawet gdyby janowiecka 
baza upadła, to nie podważy to już 
sensowności lej formy ochrony nie
których zabytków. Formuła jest sze
roka, w Polsce jest jeszcze wiele o- 
biektów i ludzi nimi zainteresowa
nych, którzy mogą z niej skorzystać 
dopasowując ją do swoich możli
wości i chęci. Może uda się coś do
datkowo uratować...

Bogusław Szmygin

niczne ekspertyzy zabytków, ich 
dokumentację oraz pomagały w 
szkoleniu specjalistów do kon
serwacji zabytków drewnianych. 
Należy podkreślić, że przy Sto
warzyszeniu od wielu lat działa 
Rada ds. Współczesnej Sztuki 
Sakralnej i Ochrony Zabytków, 
której przewodniczy prof, dr 
Wojciech Kalinowski, dyrektor 
Ośrodka Dokumentacji Zabyt
ków; skupia ona wybitnych i u- 
znanych specjalistów z różnych 
dziedzin ochrony zabytków.
Uwieńczeniem tej działalności

Fundacja PAX
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PAX-u stało się powołanie Fun
dacji Ochrony Zabytków. Jej 
główne zadania to: ratowanie 
zabytków architektury i budow
nictwa drewnianego, kultury reli
gijnej i ludowej, zabytków sztuki 
plastycznej, historycznych 
cmentarzy, a także pomników 
przyrody. Jest to znaczący za
kres działalności, w związku z 
czym Fundacja będzie prowa
dziła działalność gospodarczą 
(po raz pierwszy w Polsce!), dla 
której Stowarzyszenie PAX prze
kazało Zakład Wyrobów Che
micznych w Wisznicach. Przede 
wszystkim z zysków zakładu 
oraz z darowizn krajowych i za
granicznych pochodzić będą

środki na realizację celów Fun
dacji.
Dyrektorem Fundacji został Sta
nisław Korolkiewicz, jego za
stępcą inż. arch. Jacek Cydzik, 
którego sylwetkę prezentowali
śmy już w „Spotkaniach” (nr 3, 
1983).
W okresie znacznych ograniczeń 
finansowych na ochronę zabyt
ków powstanie Fundacji Stowa- 
rżyszenia PAX odnotowujemy z 
dużą satysfakcją. Jak sprawdzi 
się w codziennej praktyce? Ży

czymy szybkiego rozwoju i jak 
największej liczby uratowanych 
zabytków. Liczymy, że za przykła
dem Stowarzyszenia pójdą inne 
organizacje. Redakcja

A w stolicy śpią!
Od dłuższego czasu wiadomo 
było, że kamienica przy ul. Pol
nej 38 w Warszawie będzie zbu
rzona w związku z budową me
tra. Siła wyższa! Sygnalizowali
śmy to w 1983 r. (nr 4), w fotore
portażu prezentującym zagrożo
ne zabytki Warszawy (str.14, il. 
21). W listopadzie 1986 r. przy
stąpiono do rozbiórki tego bu
dynku, ale jeszcze wcześniej, po 
opuszczeniu mieszkań przez lo
katorów pojawili się złodzieje 
kradnąc najcenniejsze wyposa
żenie, m.in. piękną klepkę pod
łogową, klamki itp. Natomiast 
budowlani nie patyczkowali się 
z kutymi balustradami balkonów 
(jakich już się nie produkuje), 
drewnianymi futrynami, niszcząc 
w czasie rozbiórki to wszystko, 
co pozostawili złodzieje. W ten 
sposób bezpowrotnie poginęty 
detale mogące jeszcze służyć 
np. w innych zabytkowych ka
mienicach przeznaczonych do 
remontu.

Jest to ewidentny przykład mar
notrawstwa i niegospodar
ności. I nic dziwnego: warsza
wskiej służby konserwatorskiej 
zobowiązanej do natychmiasto
wego zabezpieczenia wyposa
żenia domu - po prostu nie 
było!!!

Pisaliśmy wielokrotnie o ko
nieczności zorganizowania 
wzdłuż linii metra stałego kon
serwatorskiego nadzoru. Nie
stety, ten pierwszy skandal 
świadczy o tym, że nikt tej pro
pozycji nie podjął. Stołeczne 
służby mające ratować zabytki 
śnią, że: „jakoś to będzie", 
„jeszcze tak nie było, żeby nie 
było" itd., itd. Może sprawą ka
mienicy przy ul. Polnej nareszcie 
zostaną obudzone, bowiem 
przed nami budowa kolejnych 
odcinków metra, coraz bardziej 
zbliżającego się do zabytkowej 
zabudowy warszawskiego 
Śródmieścia.

Sztuka na kartach

Gdański Oddział Krajowej Agencji 
Wydawniczej wydał ostatnio grę to
warzyską „Koneser sztuki". Jej auto
rem jest Jerzy Szyłkiewicz, projekt 
graficzny przygotował Mariusz Kali
nowski.
Gra ma charakter dydaktyczno-roz- 
rywkowy. a jej celem jest utrwalenie 
wiedzy o sztuce i nabycie umiejęt
ności szybkiego odróżniania po
szczególnych stylów, a także rozwi
janie bystrości i koncentracji umy
słu.
Na 36 kartach do gry znajdują się ilu
stracje różnych obiektów i detali ar
chitektonicznych w stylach: romań
skim, gotyckim, renesansowym, ba
rokowym, klasycystycznym i sece
syjnym. Pozostałe trzy karty zawiera
ją ilustracje obiektów z innych epok i 
służą do zmylenia partnerów gry. Gra 

polega na prawidłowym ułożeniu kart 
w porządku określonym regulami
nem (podobnie jak w pasjansie). 
Może w niej uczestniczyć od dwóch 
do czterech osób. Dodatkiem do gry 
jest ulotka ze szczegółowym regula
minem gry, podstawowymi wiado
mościami o stylach oraz słownicz
kiem terminów z zakresu historii 
sztuki. Karty znajdują się w sprzeda
ży w klubach MPiK i kioskach „Ru
chu" (cena 120 zł).
Redakcja popiera każdą formę po
pularyzacji zabytków, polecamy tak
że - szczególnie dla młodzieży - 
„Konesera sztuki". W wypadku 
wznowienia proponujemy jednak wy
dawnictwu zastosowanie bardziej a- 
trakcyjnej szaty graficznej kart, które 
w obecnym wydaniu są bardzo 
smutne, szare i bezbarwne.

Autorzy Ilustrowanego Słownika Uzbro/enia Zabytkowego przeprasza/ą za 
błąd w nr 4, 1986 „Spotkań z Zabytkami". W tablicy zatytułowane/ „Broń 
drzewcowa" bardzo wydłużone żeleźce określono jako „spisa węgorzo
wa", a winno być „szydło " - tak bowiem brzmi prawidłowa nazwa, w pełni 
zresztą uzasadniona kształtem żeleżca tej spisy. Na omyłkę tę zwrócił 
uwagę p. Aleksander Stukowski z Poznania, za co dziękują mu autorzy.

Michał Gradowski i Zdzisław Żygulski (/un.)

Przepraszam Czytelników za pomyłkę w moim artykule o pałacu w Otwo
cku Wielkim („Wokół jednego zabytku", nr 5. 1986, s. 25). Głównym pro
jektantem odbudowy pałacu była mgr inż. Mana Zajdler-Zborowska z PP 
PKZ Oddział w Warszawie, gdzie również wykonywano całą dokumentację 
projektową.

doc. dr hab. Marek Kwiatkowski
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Niedawno bytem przy Bramie 
Straceń na warszawskiej Cytadeli. 
Caty układ przestrzenny (wraz ze 
skarpą) od dawna byt uznawany za 
pomnik pamięci narodowej i jako uk
ład zabytkowy powinien być chronio
ny odpowiednią ustawą. Nie byty na
tomiast i nie są zabytkami, w ścisłym 
tego słowa znaczeniu, postumenty 
nagrobkowe na symbolicznym 
cmentarzyku poniżej samej bramy.

Z prawdziwym zdumieniem 
stwierdziłem, ze istniejące tu od 
dawna nagrobki żydowskie - mace
wy (7-9) zastąpiono niedawno krzy
żami. Czy Sz Redakc/a mogłaby wy
jaśnić po co?

Wobec bezmyślnego a często
kroć barbarzyńskiego niszczenia 
wielu zabytków zwłaszcza w tzw 
Polsce powiatowe/ opisany mcy 
dencik /est może mało istotny ale 
działo się to przecie/ w stolicy

Z poważaniem 
doc. dr Jerzy Szuszkiewicz 

Warszawa

Szanowny Panie Redaktorze'
IV refleks/ach A Rzempotucha pt 

Jeziorany (..Spotkania z Zabytkami", 
nr 5, 1986) mowa jest o ekonomicz
nym systemie wykonawców remon
tów, który zmusza wyrzucać dobrą 
stolarkę, rozbierać budynki, a na
stępnie rekonstruować przez PP Pra
cownie Konserwacji Zabytków - w 

W poprzednim numerze „Spotkań z Zabytkami" (nr 6, 
1986) w rubryce Wokół jednego zabytku zamieściliśmy 
artykuł o losach obrazu Łukasza Ćranacha St. „Ma

donna pod jodłami”. Wielu Czytelników zdziwi zapew
ne zbieżność tekstu tego artykułu z artykułem Fałsze
rze i złodzieje „Madonny pod jodłami" opublikowa
nym w „Życiu Literackim” z 30 X11986, a podpisanym 
przez Jana Świeczyńskiego. Wyjaśniamy, że artykuł 
zamieszczony w naszym piśmie został skierowany do 
druku 30 IX 1986; wcześniej maszynopis tekstu redak
cja udostępniła Janowi Świeczyńskiemu, który wyko
rzystał go - przed ukazaniem się artykułu w „Spotka
niach” - bez porozumienia z autorką i redakcją „Spo
tkań".

myśl „polskiej szkoły konserwator
skiej".

Zastanawiam się. jak długo jesz
cze będą krążyły ograne mity stwo
rzone przez amatorów w latach sie
demdziesiątych. Warto wreszcie 
przyjąć do wiadomości, że przyczyną 
rozbiórek bywa stan techniczny, któ
ry jest wynikiem trybu użytkowania i 
nie ma związku ze szkołą konserwa
torską. Rozbiórki wynikają z ustaleń 
technicznych akceptowanych przez 
władze konserwatorskie i budowla
ne. Namawiałbym Autora na mnie/ 
sarkazmu, a więcej prawdy.

dr Lech Krzyżanowski 
zastępca dyrektora

ds. naukowo-konserwatorskich 
Zarząd PP PKZ - Warszawa

Szanowana Redakcjo!
Przed kilku dniami wróciłam z ku

racji w Szczawnie - Zdroju. Mam 
zwyczaj w czasie urlopu zwiedzać 
również pobliskie okolice. Staram 
się porównywać obecny stan zabyt
ków z tym sprzed kilku lat. Porówna
nie zastraszające. Większość zabyt
ków popada w coraz większą ruinę. 
Nie wspomnę tutaj o zamkach i pała
cach. no bo wiadomo, obiekty ol
brzymie, koszty utrzymania i konse
rwacji tez niebagatelne. Chodzi mi o 
maleńki zabytek, a mianowicie: we 
wsi Struga koto Szczawna znajduje 
się zabytkowy kościółek, przed któ
rym stoi wieżyczka bramna, która 
/est również dzwonnicą. Zabytek ten 
pochodzi z XIV w. Przed kilku laty 
wyglądał /eszcze jako tako. W chwili 
obecne/ /est to po prostu rozpadają
ca się ruina Wiązania dachu zawalo
ne. grozą śmiertelnym wypadkiem. 
Tabliczka konserwatorska zupełnie 
zardzewiała. Ponieważ w pobliżu nie 
zauważyłam plebanii, zapytałam o 
mą mieszkańców wioski. Okazuje 
się. ze kościółek wraz z przyległoś- 
ciami należy do parafii w Szczawnie- 
-Zdro/u Zarowno kościół w Szczaw
nie. /ak i plebania, i całe otoczenie 
przykościelne wyglądają zasobnie i 
wyda/e mi się, ze księdza probosz
cza stać byłoby na utrzymanie tej 
dzwonnicy w należytym stanie. W 
Szczawnie jest parę dużych sanato

riów, czynnych caty rok. Każdy tur
nus urządza zbiórkę wśród kuracju
szy na mszę św. Uważam, że parafia 
bez oglądania się na Urząd Konse
rwatorski byłaby w stanie własnym 
sumptem wyremontować zabytek. 
Po powrocie z kuracji list podobne/ 
treści wysłałam do urzędu parafial
nego w Szczawnie. Gdyby jeszcze 
„przycisnąć" proboszcza ze strony 
instytucji upoważnionych do egze
kwowania od użytkowników konse
rwacji zabytku, może taka wspólna 
interwencja odniosłaby pozytywny 
skutek.

Serce boli, /ak się patrzy, ile pięk
nych obiektów u nas niszczeje i bez
powrotnie ginie

Z poważaniem
I. Skorska

Czeladź 
Szanowna Redakcjo!

Urlop spędziłem w uroczym mia
steczku Kurzętnik na Ziemi Luba
wskiej w woj. toruńskim. W tym roku 
osada ta szumnie obchodziła swo/e 
700-lecie. Gmina zafundowała sobie 
z tej okazji wspaniały, bardzo drogi 
sztandar, wybito medal dla gości i 
zasłużonych. Również „zafundowa
no" sobie - podejrzewam, że w ra
mach jubileuszowych porządków - 
zlikwidowanie zabytkowego najstar
szego budynku mieszkalnego w tym 
miasteczku.

Jest to budowla parterowa, jedyna 
szczytem stojąca do rynku. Jeszcze 
kilka lat temu budynek ten posiadał 
rzadko spotykany element architek

toniczny, tzw. szczyt schodkowy. Z 
nieznanego powodu elewację bu
dynku „unowocześniono", likwidując 
to wykończenie, z pewnością po to. 
aby przestał być zabytkiem. Jeszcze 
w iatach siedemdziesiątych budowla 
ta była oznaczona czerwoną tablicą 
jako obiekt prawem chroniony. 0- 
becnie dom ten (wcale nie rudera) 
jest już wykwaterowany, opieczęto
wany i przeznaczony do rozbiórki.

Może za Waszym pośrednictwem 
uda się uratować jeszcze jeden za
bytek. /eszcze jeden dowód smaku, 
gustu, idealne/ proporcji i piękna 
oraz pamiatke po naszych przod
kach!?

A swo/ą drogą zada/ę pytania:
1. Czy obiekt raz określony jako za

bytek, może być skreślony z listy 
zabytków?

2. Jeśli tak, to kto o tym decyduje i 
jakie są kryteria decyzji?

3. Czy jest o tym informowany woje
wódzki konserwator zabytków9

Z poważaniem 
Wojciech Pestka 

Kościerzyna

Na prośbę licznych Czytelników wy
jaśniamy, ze zamieszczone w nr. 4, 
1986 „Spotkań" w dziale „Listów" 
zdjęcie ułana przed dworem w Zaga
ju przedstawia dowódcę 1. Pułku U- 
łanów Legionów Polskich rtm. Wła
dysława Belinę-Prazmowskiego; 
pułk ten stacjonował w Zagaju w 
marcu 1915 r.

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 130 zt, półrocznie 390 zł, rocznie 780 zł

Warunki:
1. Dla osób prawnych - instytucji i zakładów pracy
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miastach wojewódzkich i pozo
stałych miastach, w których znajdują się siedziby Oddziałów RSW „Prasa- 
Książka-Ruch”, zamawiają prenumeratę w tych oddziałach:
- instytucje i zakłady pracy zlokalizowane w miejscowościach, gdzie nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch" i na terenach wiejskich opłacają pre
numeratę w urzędach pocztowych i u doręczycieli;
2. Dla osób fizycznych - indywidualnych prenumeratorów
- osoby fizyczne zamieszkałe na wsi i w miejscowościach, gdzie nie ma 
Oddziałów RSW „Prasa-Książka-Ruch' opłacają prenumeratę w urzędach 
pocztowych i u doręczycieli;
- osoby fizyczne zamieszkałe w miastach - siedzibach Oddziałów RSW „Pra- 
sa-Ksiązka-Ruch” opłacają prenumeratę wyłącznie w urzędach pocztowych 

nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 
Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejsco
wego Oddziału RSW „Prasa-Książka-Ruch”;
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ
ka-Ruch". Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 
Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Pre
numerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od pre
numeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla 
zleceniodawców instytucji i zakładów pracy;
Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za granicę:
- do dnia 10 listopada na I półroczne następnego oraz na cały rok następ
ny
- do dnia 1-ego każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego.
Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 8.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57).
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Zdzisław Żygulski Jun.



-- W dworku
Matejki 

oku przyszłym minie od tej daty równe 150 lat. W 1876 r., czyli 1.10 lat temu, zakupił 
ęh. ÓziśKrzesfawice - to rejon Nowej Huty, a w dworku (uf. Kruczkowskiego 15) 
iTęćónę ćrt^idie,1i0a Muzeum Narokowego w Krakowie. Z pan}iatek.pozóstary rfr.iri. 
a.rysunków (projekt Matejki) i liczne studia rysunkowe Tutaj powstał m.in. obraz 
ba dodać, że widoczny na zdjęciu ganek dworku także projektował artysta.
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