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NA OKŁADCE: Fragment 
bogato zdobionej elewacji 
kamienicy „Pod Św. Krzy
sztofem” z około 1615 r. 
przy kazimierskim rynku. 
„Jest to jedyna w swoim 
rodzaju mieszanina euro
pejskiej ogłady i rodzimej 
prostoduszności, renesan
sowych ambicji i na poły lu
dowej naiwności” - pisał w 
1936 r. W. Husarski. Cen
tralne miejsce zajmuje pła
skorzeźba patrona właści
ciela kamienicy Krzysztofa 
Przybyły.

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

2 (30) XI Warszawa 1987

Od redakcji
Do Kazimierza wracamy często i chęt
nie, jak pisaliśmy zapowiadając „kazi
mierski” numer „Spotkań”. Z mocy za
rządzenia MKiS z 18 kwietnia 1972 r. 
kazimierskie muzeum otrzymało nie
mal wszystkie uprawnienia i obowiąz
ki wojewódzkich urzędów konserwa
torskich, a 30 maja tego roku uchwała 
prezydium WRN w Lublinie prze
kształciła dotychczasowe muzeum re
gionalne w placówkę autonomiczną; w 
jej nowej strukturze obok spraw mu
zealnych znalazły się sprawy ochrony 
zabytkowo-krajobrazowego obszaru 
Kazimierz - Janowiec - Puławy - Nałę
czów. Wtedy też „nastał” w Kazimierzu 
Jerzy Żurawski, dyrektor muzeum i 
konserwator zabytków. On właśnie o- 
powiada, co zmieniło się w Kazimierzu 
i okolicy w ciągu ostatnich 15 lat („Syl
wetki”), pokazuje to także zamieszczo
ny po wywiadzie fotoreportaż. Aby jed
nak uzyskać pełny obraz tych zmian, 
proponujemy Czytelnikom w tym nu
merze jeszcze inne materiały dotyczą

ce Kazimierza, a więc: Zabytki w pu
blicystyce: O Kazimierzu Dolnym (s. 
10), Kazimierz po 15 latach (s. 18), Na 
plebanii w Kazimierzu (s. 32), Kazi
mierscy opiekunowie zabytków (s. 46), 
a także w rubryce „Kupić, nie kupić” o 
„wystawionej” na sprzedaż papierni w 
Celejowie (s. 43).
Kontynuujemy druk nagrodzonych 
prac w „Konkursie dziesięciolecia” - 
dziś nagrody druga i trzecia. Szczegól
nie wzruszająca i pełna goryczy jest 
praca ukazująca ratowanie starej kuź
ni przez małżeństwo z Bydgoszczy. 
Chcieli mieć zabytek - mogą nie mieć 
nic, wystarczy przecież jeden podpis 
nieżyczliwego, niekompetentnego lub 
bezmyślnego urzędnika.
W następnym numerze pokaźemy dwie 
prace, które otrzymały wyróżnienia: o 
ratowaniu krzyża pokutnego i kamie
niczek w Legnicy, a także o starym i 
przyszłym Elblągu. Niezwykle intere
sujący będzie artykuł o polskim por
trecie skandalicznym, a na IV stronie 
okładki kontynuacja tego tematu w 
formie barwnych zdjęć aktów kobie
cych w malarstwie polskim.
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II Nagroda w „Konkursie dziesięciolecia” za:
• wielkie zaangażowanie w sprawę ocalenia 
kulturowego obrazu wsi;
• wyjątkową wrażliwość autorów - 
nieprofesjonalistów w dziedzinie ochrony zabytków
- na piękno mało znanego obiektu wiejskiego;
• upór w pokonywaniu piętrzących się trudności 
formalnoprawnych i finansowych związanych z 
remontem zabytku i jego użytkowaniem.

Stara kuźnia
edzie się tam z 

Bydgoszczy drogą w kierunku Gdańska, a na jej 
28 kilometrze należy zjechać w lewo, kierując się 
w stronę Borów Tucholskich. Stąd jeszcze 7 kilo
metrów asfaltową szosą i jesteśmy we wsi Łowiń, 
gdzie na luku kasztanowej alei bieleje kuźnia 
kryta dachówką, z drewnianym podcieniem. Tak 
wygląda dziś. Jeszcze nie tak dawno była to szpe
cąca wieś ruina. I wstyd przyznać, ale do takiego 
stanu doprowadził ją były właściciel.
Jest to obiekt z początku wieku, zespolony z bu
dynkiem mieszkalym, ogrodzony białym mur
kiem z czerwoną dachówką na słupkach. Pośrod
ku, przed budynkiem stoi piękna lipa, jest tam 
również jaśmin, są bzy. W części mieszkalnej 
znajdują się dwie izby i kuchnia - jedna z izb 
mniejsza, druga większa przedzielona ścianą z łu
kowym otworem. Kuźnia ma elementy muru pru
skiego w szczytach, a od strony podwórza - wia- 
trołap. Dach całości pokryty jest czerwoną da

chówką, z którą kontrastują białe ściany z zabej- 
cowanymi na czarno belkami i okiennicami. Z wy
posażenia kuźni zachował się tylko skórzany 
miech i pień pod kowadło oraz nieliczne narzę
dzia kowalskie. Resztę narzędzi najprawdopodob
niej rozszabrowano.
Zdajemy sobie sprawę, że obecny stan obiektu 
daleki jest jeszcze od ideału, ale przynajmniej po
wstrzymany został dalszy rozpad budynku. Kiedy 
kupowaliśmy go trzy lata temu, nie wiedzieliśmy 
jeszcze o istnieniu Uchwały nr 179. Nie mieliśmy 
również pojęcia o pomocy finansowej Minister
stwa Kultury i Sztuki. Kupiliśmy go z żoną tylko 
dlatego, że nie potrafiliśmy oprzeć się własnej 
wrażliwości. A przecież była to niemalże ruina, o 
szpetnych ścianach z resztkami tynku. Ubytki w 
cegle, ubytki w dachówce. Najbardziej żałosny wi-

1.2. Kuźnia w towiniu, woj, bydgoskie, przed remontem

3. Tak wygląda po remoncie wejście do budynku widoczne na zdjęciu 1
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dok przedstawiał zachodni szczyt ze sterczącymi 
kikutami belek, pozbawiony szuflady. Podcieniom 
groziło zawalenie, gdyż belki u podstawy były nie
mal doszczętnie spróchniałe. Wewnątrz prymi
tywne, obskurne mieszkanie z wiekowym lokato
rem o zaawansowanej sklerozie. Na zewnątrz 
brak było jakiegokolwiek ogrodzenia, przez co 
miejscowe ciągniki i kombajny parkowały pod 
samą kuźnią, ryjąc podwórze. Za budynkiem stała 
jeszcze stajnia, ale w tak opłakanym stanie, że 
można ją było już tylko zburzyć. Była również 
studnia, a raczej sam kołowrotek. Studnię obudo
waliśmy białym murkiem i założyliśmy drewnia
ny daszek. Ogrodziliśmy podwórze wokół domu, 
od frontu postawiliśmy murek. Bramę i furtkę z 
drewna zrobiłem sam; zawiasy odnaleźliśmy w 
resztkach złomu przy kuźni.

Wracając jeszcze do sprawy kupna tego domu, to 
chyba dodatkowym dla nas dopingiem była wia
domość od pobliskich sąsiadów, że dom ten chcą 
kupić miejscowi rolnicy, którzy nie kryli planów 
przebudowy: rozwalić podcień, zburzyć wiatrołap, 
wstawić nowe okna z GS-u, dobudować piętro i 
pokryć dach szarym eternitem, jednym słowem - 
zniszczyć to, co piękne. I tak, mówiąc słowami 
Wańkowicza, kolejny krajobraz polskiej wsi zo
stałby skundlony.
Nigdy nie zapomnimy, z jaką pasją zabraliśmy 
się do odbudowy tego obiektu, tym bardziej że 
nosiliśmy się z zamiarem zamieszkania tam w 
przyszłości na stałe. Wówczas mieszkaliśmy w po
koju sublokatorskim w Bydgoszczy: ja, żona i cór
ka. Jeździliśmy do naszej kuźni niemalże codzien
nie. Gros podstawowych robót wykonaliśmy sami. 
Do prac fachowych zatrudnialiśmy murarzy, de
karzy, cieśli, stolarza i elektryka. Cały czas jed
nak byłem tam obecny, co musiało niestety odbić 
się na naszych finansach. Wykonywałem wów
czas zawód taksówkarza. Jestem nim zresztą do 
dziś. Zwróciłem się wtedy o pomoc do Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy. 
Konserwator po dokonaniu kilku wizji lokalnych 
przyszedł nam z pomocą, finansując wymianę u- 
szkodzonych belek podcienia i wykonanie niety
powych drzwi od strony podwórza. Pamiętam, ile 
czasu poświęciłem, aby znaleźć kowala, który wy
konałby ręcznie kute gwoździe kowalskie do tych
że drzwi. Trudno było także o cieślę.
Zwróciliśmy się również do Banku Spółdzielczego 
w Pruszczu Pomorskim o udzielenie kredytu na 
odbudowę kuźni. Otrzymaliśmy go w wysokości 
450 tys. zł. Wiemy, że stało się to dzięki osobistej 
interwencji ówczesnego naczelnika gminy, który 
był dla nas bardzo życzliwy. Kredyt ten szybko 
nam zresztą cofnięto, dowiedziawszy się, że otrzy
maliśmy mieszkanie w Bydgoszczy. Zażądano 
spłaty kredytu w terminie 7 dni pod groźbą egze
kucji. Nie pomogły tłumaczenia i przekonywania, 
że po odrestaurowaniu budynku w Łowiniu chce- 
my w nim zamieszkać, a nie w Bydgoszczy, że 
chcemy założyć prawdziwy dom pokoleniowy.
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4, 5. 6. Stara kuźnia wraz z budynkiem mieszkalnym po remoncie 
(zdjęcia: 1,2- Tadeusz Matykiewicz, 3-6 - Krzysztof Śliwicki)

Wyprosiliśmy jedynie tyle, że spłatę wykorzysta
nej kwoty 200 tys. zł rozłożono nam na raty. Wte
dy również nie wiedzieliśmy jeszcze o istnieniu 
Uchwały nr 179. Dzisiaj już o niej wiemy, ale boi- 
my się zwrócić do banku o odblokowanie kredytu. 
Zbyt dobrze pamiętamy, ile kosztowało to nas 
nerwów.
Trudno, raty spłacamy, a kuźnię w miarę możli
wości odnawiamy. Poświęciłem nawet samochód, 
zamieniając go na gorszy, aby za pozostałe ze 
sprzedaży pieniądze wykonać kolejne prace przy 
kuźni. Zadbaliśmy przede wszystkim o jej wygląd 
zewnętrzny, by przestała szpecić wieś. Naprawili
śmy dach, przynajmniej tak, by nie zaciekał i 
deszcz nie czynił dalszego spustoszenia. Wymieni
liśmy wiatrownice, uzupełniliśmy dachówkę i 
brakujące gąsiory. Naprawiliśmy drewniane szuf
lady pełniące funkcję okapników. Zrobiliśmy 
nową elewację. Stolarz wykonał nowe drzwi do 
przedsionka. Są one wierną kopią starych, któ
rych niestety nie udało się zrekonstruować. Zad
baliśmy o otoczenie. Doprowadzona jest woda z 
wiejskiego wodociągu. Brakuje jeszcze kanaliza
cji i ogrzewania.
Ostatnią szansą uratowania kuźni stała się oferta 

miejscowego GS-u, który zaproponował nam u- 
rządzenie w jej wnętrzu kawiarni-zajazdu. Wy
strój wnętrza finansowany miał być przez GS. Ja 
z żoną mieliśmy pełnić funkcję ajentów. W ten 
sposób za zarobione pieniądze moglibyśmy pro
wadzić dalsze prace konserwatorskie. A przyznać 
trzeba, że funkcja zajazdu byłaby bardzo właści
wa dla tego zabytku, tym bardziej że gminna gos
poda uległa spaleniu, a budynek, w którym obec
nie mieści się kawiarnia, przeznaczony jest do 
remontu kapitalnego. Niestety, miejscowy gospo
darz pełniący społeczną funkcję w Radzie GS za
oponował, twierdząc, że wieś zbuduje nową ka
wiarnię. Domyślam się nawet jaką: typowy klo
cek, bez wiejskiego dachu, bez gustu i... bez sen
su.
Do napisania pracy konkursowej przystąpiłem 
tylko pod wpływem namowy żony, a może i dlate
go, aby dać upust swojemu żalowi czy wręcz bez
nadziejności. Piszę ją jednak z mieszanymi uczu
ciami co do dalszej walki o ratowanie obiektu. Być 
może, kiedy będą oceniane prace konkursowe, my 
nie będziemy już właścicielami starej kuźni. Je
steśmy jednak szczęśliwi, że udało nam się urato
wać to, co inni chcieli zniszczyć. Nie jest to 
wprawdzie bogaty pałac, lecz prosty dom wiejski, 
zabytek techniki wiejskiej mijającego stulecia.

Elżbieta i Tadeusz Matykiewiczowie
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III nagroda w „Konkursie dziesięciolecia” za:
• ukazanie sukcesu w walce o przejęcie zabytku;
• przedstawienie udziału polskich alpinistów w 
ratowaniu zabytków, ich uporu w pokonywaniu 
barier formalnoprawnych i organizacyjnych;
• dynamiczną formę relacji.

Baszta Biała 
w Gdańsku

siniejemy od przeszło 
trzydziestu lat. Do niedawna zbieraliśmy się w wynaj
mowanych salach, przenosząc z miejsca na miejsce. My 
- to Klub Wysokogórski „Trójmiasto” w Gdańsku, około 
trzystu osób, w przeważającej mierze studenci i absol
wenci wszystkich wyższych szkół Wybrzeża.
Od połowy 1981 r. możemy na własny rachunek wyko
nywać prace wysokościowe. Dzięki temu zdobyliśmy 
pierwsze swoje pieniądze. Odbyliśmy wyjazdy i wypra
wy w Alpy, Pamir, Andy, Himalaje, góry stref polar
nych. Brakowało nam domu, do którego się wraca.

★ ★ ★

Cała historia zaczyna się na początku marca 1981 r.: 
wizyta u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Gdańsku. Dostajemy pięć propozycji rekonstrukcji lub 
adaptacji. Są to wyłącznie, jak prosiliśmy, baszty lub 
pomieszczenia bramne rozrzucone po całym mieście, z 
delikatnym wskazaniem na Basztę Białą. Oglądamy 
wszystko, deliberujemy, 10 marca przychylamy się do 
sugestii konserwatora inż. Tadeusza Chrzanowskiego, 
przedkładamy wstępny plan odbudowy i zagospodaro
wania.
Stan obiektu nie jest oczywiście zachwycający. Zbudo
wana w latach 1460-1461, na planie w kształcie podko
wy, jako baszta flankująca Bramę Nową, przepust 
przez pas fortyfikacji obronnych otaczających stare 
przedmieście, jest gdańską basztą gotycką skonstruo
waną antiquo modo, obecnie jedynym ocalałym fra
gmentem tych umocnień. Ma pięć kondygnacji zaopa
trzonych w otwory strzelnicze dla broni ręcznej i naj
różniejszych kalibrów armat. W 210 lat później zostaje 
przerobiona na magazyn prochowy i nakryta stromym 
dachem zaopatrzonym w metalową, do dziś przetrwałą 
chorągiewkę. Losy baszty przez następne 250 lat nie są 
znane. W 1944 r. pocisk niszczy część muru i sklepienia, 
w 1947 r. przewraca się cienka ściana północna, w 1948 
r. przeprowadzony zostaje remont, wreszcie w 1955 r. 
huragan w znacznym stopniu uszkadza pokrycie da
chowe. Używana jako magazyn soli do posypywania 
ulic, ostatnio wypełniona śmieciami do wysokości paru

metrów stanowi naturalny, wielki gołębnik bez jakich
kolwiek wewnętrznych stropów i schodów, jedynie z 
kilkoma zachowanymi belkami nad trzecią kondygna
cją.
Przystępujemy do akcji. Opróżniamy i czyścimy wnę
trze, prowizorycznie zabezpieczamy budynek. W od
ważnej wspinaczce chłopcy docierają do wysoko poło
żonych otworów, sporządzamy dokumentację inwenta
ryzacyjną, na podstawie której klubowi architekci Ka
sia Jankowiak, Sławka Kmieciak i Jacek Bruzdowicz 
wykonują projekt adaptacji baszty dla potrzeb klubu; w 
listopadzie 1981 r. projekt jest ukończony. Nieco wcześ
niej, 19 października zlecamy wykonanie projektu 
technicznego odbudowy Biuru Projektowemu „Tech- 
maprojekt”. Entuzjastyczna amatorszczyzna dostaje 
szczutka w nos - brak nam wszelkich uzgodnień 
formalnych. 17 grudnia konserwator, z którym bezpo
średnio współpracujemy, akceptuje projekt wstępny. 8 
stycznia 1982 r. dokłada swą zgodę inspektor sanitarny 
i jednocześnie wyraża sprzeciw Straż Pożarna ze 
względu na przewidziane w projekcie, łączące niższe 
poziomy wewnętrzne schody zabiegowe. Rzecz w tym, 
że dołem mury baszty są bardzo grube i klatka schodo
wa o przepisowych rozmiarach pochłonęłaby około 40% 
całej kubatury. Sprawy zaczynają wyglądać niedobrze, 
ale ufamy w dobrą gwiazdę. 14 stycznia występujemy z 
całą serią wniosków: do geodetów o plan sytuacyjny i 
przebieg instalacji miejskich, do kanalizatorów o wodę 
i odprowadzenie ścieków (zgoda 27 stycznia), do cie- 
płowników o centralne ogrzewanie (odmowa 30 stycz
nia), do energetyków o światło i dodatkowo 5 lutego o 
energię dla pieców kumulacyjnych (zgoda w marcu). 
Jednakże 9 lutego otrzymujemy odmowę Urzędu Miej
skiego z powodu zastrzeżeń strażaków. Przeprowadza
my sprawę przez Architekta Wojewódzkiego i 12 lutego 
odwołujemy się do Ministerstwa Administracji, jedno
cześnie konserwator prosi o poparcie Ministerstwo 
Kultury i Sztuki. Z małego prowincjonalnego epizodu 
problem odbudowy baszty trafia do ministerialnych ga
binetów! 15 czerwca stolica popiera nasz punkt widze
nia, 7 lipca występujemy więc do Architekta Miejskie
go o zmianę decyzji. 12 sierpnia Biuro Gospodarki Te
renami prosi o statut klubu Pobiecuje dalsze postępo-
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1. Baszta w trakcie remontu (1983 r.)
2. Jedno z malowideł ściennych przed pracami konserwatorskimi

wanie, 3 września architekt prosi o pełną dokumenta
cję techniczną, tegoż dnia występujemy do „Techma- 
projektu” o wznowienie prac - lecz nie jest to jeszcze 
możliwe. I dopiero gdy 16 grudnia Architekt Miejski 
wyraża zgodę, 17 stycznia 1983 r. podpisujemy umowę z 
„Techmaprojektem” z terminem realizacji do końca 
marca, życzliwie niską ceną i pozytywnie nastawioną 
do problemu osobą głównego projektanta inż. Haliny 
Lewandowskiej. 2 lutego otrzymujemy zgodę Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej na oddanie w 
użytkowanie wieczyste baszty i skrawka ziemi pod nią. 
7 lutego Urząd Miejski występuje do PZU o oszacowa
nie wartości obiektu, 30 kwietnia podpisujemy umowę 
o dzierżawę ruin baszty i już możemy zaczynać dzałać. 
Minęło dopiero 26 miesięcy - zewsząd zbieramy gratu
lacje za błyskawiczne przeskoczenie etapu wstępnego i 
chociaż nie wszystko jeszcze za nami, możemy zaczy
nać na serio.
Przedsiębiorstwa państwowe oferują brak mocy prze
robowych, w najlepszym razie odległe terminy i narzu
ty, które wydają się nam astronomiczne. Problem pole
ga na tym, że reflektujemy na usługi wielu branż budo
wlanych, nie skupionych na ogół w jednym ręku. W tej 
sytuacji decydujemy się na współpracę z wykonawca
mi indywidualnymi i na ogół okazuje się to decyzją 
trafną. Zaczynamy na początku maja - za późno jak się 
niebawem okaże, aby skończyć wszystko w tym roku. 
Renomowani rzemieślnicy zwykle najdalej w końcu 
lipca mają już wykonany roczny limit przerobu i ewen
tualnie godzą się na dalszą pracę na odrębnych warun
kach finansowych, uwzględniających progresywnie 
rosnące wymagania podatkowe.
Zaczynamy jednak szparko. Nadzór techniczny obej
muje inż. Mirosław Wilk. Znaczne ilości desek półtora- i 
dwucalowych, wiele długich belek o dużych przekro
jach zostaje wtłoczonych do wnętrza przez wysokie i 
wąskie strzelnice. Działają zespoły murarzy, cieśli i de
karzy. Zostają wykonane: ceramiczna posadzka na po
ziomie gruntu, dwa stropy masywne (dolny także z 
okładziną ceramiczną, górny z drewnianą) oraz dwa 
stropy drewniane, przy czym dolny przy wykorzystaniu 
pierwotnych belek. Wspaniały stan drewna budzi po
dziw. Bardzo starannie ocieplamy dach, wymieniamy 
resztki dachówki holenderki na mnicha-mniszkę, po
prawiamy system odprowadzania wody deszczowej, za
kładamy instalację odgromową. Dwa dolne ciągi scho
dów są zabiegowe w konstrukcji masywnej, górne prze
strzenne w metalowej, najwyższe drabiniaste.
Monotonny pośpiech przerywa jesienią mała sensacja. 
Omawiamy z wykonawcami szczegóły tynkowania 
ścian, sprawdzamy pilnikiem do paznokci jednej z kole
żanek stan starych tynków. Spod siedemnastu warstw 
pobiałów ukazują się zielone, karminowe i czarne 
plamki i kreski. W jednej chwili pojmujemy istotę emo
cji konserwatorów. Odkrywamy część malowidła 
przedstawiającego postać kobiety w bufiastej sukience! 
Dalsza tego rodzaju zabawa jest zbyt ryzykowna: na
stępnego dnia rano zawiadamiamy urząd konserwator
ski. Prasa, telewizja. Rzecz okazuje się bardzo rzadka 
ze względu na swój świecki charakter i datowanie; ze-
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3. Baszta Biała - siedziba Klubu Wysokogórskiego
4. Salonik z fragmentem zachowanej polichromii
5. Jedno z okien baszty
6. Najstarszy fragment murów
7. Jedno z pomieszczeń klubowych
8. Aneks kuchenny
9. Wnętrze przy głównym wejściu
10. Więźba dachowa
(zdjęcia: 1,2- Jacek Strużyński, 3-10 - Piotr Partyka) 

spół z Pracowni Konserwacji Zabytków odkrytą poli
chromię określił na rok 1560.
W październiku 1983 r. wynosimy się na ulicę, aby wo
bec zaawansowania prac wewnątrz baszty zrobić jak 
najwięcej przed nadchodzącą, kolejną zimą. Niepokoją 
nas pęknięcia, (Juże szczeliny w zewnętrznej części mu
rów. Prosimy o wszechstronne rady profesorów Jerze
go Stankiewicza (także o ocenę wykonanych robót) i 
Władysława Buczkowskiego. W konsekwencji eksper
tyzy budowlanej baszta otrzymuje dwa potężne ściągi, 
upodobniając się w ten sposób do beczki. Nadto, na co 
mamy od dawna wielką ochotę, odkrywamy dawno za
murowane wnęki w przyziemiu, docierając do wątków 
najstarszych. Okładamy basztę rusztowaniami użyczo
nymi nam bezpłatnie przez gwardiana oo. franciszka
nów i szybko obrzucamy pierwszą warstwą tynku.
Zimą wracamy do załatwiania formalności. 7 grudnia 
biuro gospodarki terenami orzeka o odebraniu baszty 
Zakładowi Energetycznemu i wydzierżawieniu klubo
wi. 20 grudnia klub prosi o prawo zakupu ruin na włas
ność i tak zaczyna się ostatnia tercja te’go przydługiego 
już meczu. Teraz kolejno: klub zwraca się do Prezyden
ta Miasta o sprzedaż za symboliczną złotówkę, który w 
dekretacji na piśmie wyraża zgodę (widzieliśmy na 
własne oczy!), prawnicy Urzędu Miejskiego zakładają 
sprzeciw, rzeczoznawca PZU (mija blisko rok) określa 
wartość w prosty sposób: całkowita objętość murów 
dzielona przez objętość jednej cegły i mnożona przez 
świeżo zwiększoną wartość t£ cegły loco cegielnia. 
Mury grube, cena wysoka. Argumenty, że murowane są 
płaszcze - zewnętrzny i wewnętrzny, a środek wypeł
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niony gruzem, są wątłe: obie strony wiedzą, że nie roz- 
bijemy dla przeprowadzenia dowodu tego, co właśnie 
wybudowaliśmy. Ostatnie słowo: połowa ceny wywo
ławczej, lecz i tak ponad pół miliona złotych. Prosimy 
prezydenta o bonifikatę 40% i wojewodę o dalsze 30% - 
pismo pozostaje bez odpowiedzi. Płacimy pełną cenę i 
14 lutego 1984 r. biuro orzeka uchylenie poprzedniej 
decyzji, wydzierżawia klubowi teren i sprzedaje ruiny 
baszty. 30 kwietnia zostaje sporządzony akt notarialny, 
nomen omen 9 maja otrzymujemy go do ręki.
Trwają prace wykończeniowe. Warsztat kowalstwa ar
tystycznego pana Stanisława Goździelewskiego daje 
popis dobrego smaku i precyzji: baszta otrzymuje dzie
siątki drobnych elementów - klamki, szyldziki, świecz
niki, lampy, okucia etc. Jednocześnie zespół stolarzy 
pana Franciszka Konstrata wykonuje w dębinie pod
stawowe meble, szafki, drzwi, parapety, schody i porę
cze, kącik kuchenny i wyposażenie sanitariatów na naj
niższej kondygnacji. W końcu sierpnia jesteśmy prak
tycznie gotowi. Ten okres trwał jednak, nie odliczając 
pewnej przerwy zimowej, aż 16 miesięcy.
W okresie czerwiec-pażdziernik zespół konserwatorów 
z PKZ-tów pod kierownictwem pani Grażyny Fiutako- 
wej, działając na zlecenie idącego nam znów z pomocą 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowa
dza żmudne i pracochłonne zabezpieczanie barwnych 
polichromii postaci i ornamentów roślinnych.
10 października ostatnia wymiana korespondencji z U- 
rzędem Miejskim na temat urządzenia zieleńca. Sadzi
my: srebrny świerk, dwie japońskie jabłonki, liczne 
krzewy ozdobne.
Wykupujemy wianek od wykonawców - frekwencja 
marna. 11 listopada 1984 r. poświęcenie. Mszę św. we
wnątrz baszty celebruje himalaista ks. Kardasz z Toru
nia. 14 listopada feta. Miejscowi dostojnicy, prezes Pol
skiego Związku Alpinizmu, powozy, toalety pań, fraki, 
ordery, przemówienia, komplementy. I wówczas popeł
niamy fatalne faux pas występując z sześcioma butel
kami szampana wobec blisko setki gości przed godziną 
trzynastą - tylko resztki podniosłej atmosfery dają się 
jeszcze uratować.
Zagospodarowywanie Baszty Białej trwa właściwie do 
dziś. Kasia Jankowiak z wielkim zaangażowaniem 
kreuje i nadzoruje wykończanie wnętrza. Pierwsze pię
tro otrzymuje cztery krzesła z „Desy” i kopię stołu 
gdańskiego. Plastyk Łukasz Rogiński projektuje witraż 
vis a vis drzwi wejściowych oraz wymianę szyb we 
wszystkich oknach na kolorowe gomółki uchwycone o- 
łowiem. Pozostały drobiazgi, o których jeszcze trzeba 
pomyśleć.
Baszta Biała spełnia swą podstawową funkcję, dla któ
rej została odbudowana - odbywają się tu spotkania, 
szkolenia dla początkujących, prelekcje, wyświetlania 
przezroczy, zebrania, pracują klubowi specjaliści. Dzię
ki specyficznemu urokowi pomieszczeń możemy też za
proponować coś więcej. Magda Lewandowska organi
zuje małe wystawy malarstwa, grafiki, karykatury, 
koncerty, wieczory poetyckie przy świecach. Teraz po
woli budujemy atmosferę. Wszystkim, którzy mieli w 
tej przygodzie swój ud^ł jesteśmy wdzięczni.

Krzysztof Paul

Zabytki w publicystyce

O
Kazimierzu 
Dolnym
7
f różnych stron dochodzą głosy o wycofywaniu 
się zakładów produkcyjnych z powinności wykraczają
cych poza wąsko pojmowany interes przedsiębiorstwa i 
załogi - uwikłane w konieczność sprostania wymogom 
reformy gospodarczej pozbywają się domów kultury i 
urządzeń sportowych oraz wyrzekają się zobowiązań 
dotyczących zagospodarowania zabytków architektury. 
Animatorzy działalności kulturalnej i artystycznej, a 
także konserwatorzy zabytków z niecierpliwością ocze
kują czasu, gdy przemysł osiągnie takie stadium eko
nomicznej równowagi i pomyślności, że będzie mógł 
znów pełnić funkcję mecenasa.
Zabiegi o przychylność zakładów pracy mają już trzy
dziestoletnią historię. Przyznana przedsiębiorstwom w 
1956 r. samodzielność - wprawdzie daleka od pełnego 
samofinansowania i samorządności - dawała im prawo 
do dysponowania częścią dochodów, niekiedy pokaź
nych. Szybko też zrodziła się idea nowego mecenatu, 
sprawowanego przez uspołecznione zakłady produk
cyjne, który mógł wyrażać się w różnych formach - od 
uczestnictwa w finansowaniu budowy domów kultury 
po Biennale Form Przestrzennych w Elblągu pod patro
natem tamtejszego „Zamechu”. Głośno było reklamo
wane przejęcie zamku w Baranowie przez tarnobrze
skie Kopalnie i Zakłady Przetwórstwa Siarki w nadziei, 
że przykład znajdzie licznych naśladowców. W dziedzi
nie ochrony zabytków bardziej aktywnym mecenasem 
niż przemysł okazały się wielkopolskie PGR-y. Elita 
przemysłowa, dysponująca finansami większymi ani
żeli budżet niejednego powiatu, niezależna od władz 
miejscowych, nawet wojewódzkich, mogąca być szczod
rą, ale też i niełaskawą, zyskała żartobliwe miano „neo- 
magnaterii”. Stąd tytuł przypominanego dziś artykułu 
Mieczysława Kołodzieja „Neomagnateria"proponuje - 
który zamieszczony był w 1967 r. w „Polityce” (nr 26 z 1 
VII). Tekst dotyczy Kazimierza Dolnego. W celu lepsze
go zrozumienia publikacji należy przypomnieć sytua
cję miasta w owym czasie.
Lata sześćdziesiąte były dla „perły polskiego Renesan
su” wyjątkowo niepomyślne. Po wstrzymaniu w 1958 r. 
finansowania odbudowy Kazimierza ze środków Mini
sterstwa Kultury i Sztuki oraz Społecznego Funduszu 
Odbudowy Stolicy i Kraju okazało się, że ożywienie 
nadwiślańskiego miasteczka w latach pięćdziesiątych 
nie było wynikiem aktywności lokalnej, lecz rezultatem 
intensywnej terapii ordynowanej z Warszawy. Kazi
mierz Dolny, choć nadal licznie odwiedzany, wiódł ane
miczną egzystencję miejscowości o niskim statusie ad
ministracyjnym i gospodarczym, ze znikomym budże
tem, traktowanej na równi z innymi tzw. wówczas o
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środkami ponadgromadzkimi, bez szans na wodociąg, 
kanalizację, gaz, brukowanie ulic... Był miasteczkiem 
nie mającym żadnych korzyści ze swej atrakcyjności, a 
tylko zbierającym krytyki i żale niezadowolonych goś
ci.
I oto w niedalekich Puławach pojawił się wielki prze
mysł, a wraz z nim Mieczysław Kołodziej, dyrektor „A- 
zotów” w okresie budowy i w pierwszych latach po uru
chomieniu w 1966 r. produkcji, człowiek serio traktują
cy wychowawcze obowiązki zakładu pracy wobec zało
gi, opanowany potrzebą ciągłego inicjowania poczynań 
kulturalnych i artystycznych oraz pragnący, by za spra
wą kierowanej przezeń fabryki powiatowe Puławy sta
ły się ośrodkiem kulturalnym o wymiarze nieprowin- 
cjonalnym. Zapoczątkowanie budowy „Domu Chemi
ka”, pomyślanego jako centrum kulturalne fabryki, 
miasta i regionu, oraz trwające miesiąc I Sympozjum 
Artystów i Naukowców (1966) - stanowiły znaczące 
przejawy mecenatu puławskich .Azotów” w latach 
sześćdziesiątych.
Dyrektor Kołodziej przekonywał, że uprzemysłowienie 
Puław powinno mieć też korzystny wpływ na Kazi
mierz Dolny. Swoją koncepcję przedstawił na semina
rium wojewódzkich konserwatorów zabytków na temat 
„Konserwator zabytków we współczesnym świecie”, 
które odbyło się w kazimierskim „Domu Prasy” w 
dniach 22-23 maja 1967 r„ a następnie opublikował w 
„Polityce". Oto wybór głównych tez artykułu „Neomag- 
nateria" proponuje:

całej Polsce odbywa się polowanie na przemysł. Nawet najmniejsze 
miejscowości, szukające szansy wydźwignięcia się, aktywizacji, miejsc 
pracy dla nadwyżki siły roboczej, różnymi sposobami i przeważnie sku
tecznie zabiegają o zlokalizowanie w pobliżu zakładu przemysłowego, 
który nie tylko wprowadziłby miliony złotówek inwestycyjnych, ale 
później już na dziesiątki lat stał się źródłem dochodów dla mieszkań
ców miasta. Kazimierz nie ma takiej szansy. Ze względu na jego walory 
słusznie nie dopuszcza się myśli o przemyśle w jego sąsiedztwie... Nie 
można bez poczucia odpowiedzialności przed przyszłymi pokoleniami 
patrzeć, jak w Kazimierzu nic się nie dzieje. Nie tylko nie porządkuje 
się tego, co stare, ale nawet to, co uratował swą mozolną pracą Siciński, 
z roku na rok nie konserwowane dekapitalizuje się, niszczeje i tylko 
patrzeć, jak popadnie z powrotem w ruinę. Oczywiście, aby coś zacząć 
robić, zwłaszcza w zabytku grupy zero, trzeba stworzyć i zaakceptować 
jakiś plan oparty na konkretnej koncepcji Kazimierza...
Na życie miasteczka bardzo duży wpływ ma rosnący z roku na rok ruch 
turystyczny. Nie jest on... źródłem dochodów i bogactwa, a bywa udręką 
dla miasteczka i jego mieszkańców, a także często w obecnych warun
kach dla samych turystów. Jest to więc czynnik, który w programowa
niu przyszłości Kazimierza trzeba brać pod uwagę i dopasować do nie
go jego urządzenia. Ale ruch turystyczny i napływ barwnej, wieloty
sięcznej gromady młodzieży i dorosłych trwa trzy, cztery miesiące w 
roku. W tym czasie Kazimierz zmienia się w bardzo ruchliwe miejsce 
odpustowe - ani gdzie zjeść, ani gdzie zamieszkać, ani gdzie załatwić 
inne potrzeby życiowe. Zgiełk ustaje jesienią, kiedy właściwie Kazi
mierz jest najpiękniejszy - wtedy pozostają już tylko wczasowicze w 
Domu Architekta i Domu Prasy.
W pozostałych miesiącach miasteczko staje się opustoszałe, zaspane, 
jakby z trwogą oczekujące na następny sezon turystyczny. Zwija swój 
interes pan Michalski (znakomite karpie w śmietanie - red.), a w opu
stoszałej »Esterce« spotkać można albo miejscowych smakoszów, albo 
grupy przyjezdnych z Lublina, którzy z różnych okazji urządzają tu 
gastronomiczne uroczystości. Tak więc turystyka, nie dająca konkre
tnych korzyści miastu, nie może być podstawą jego bytu materialne
go...
...Chemia świadczy około 10 proc, sum inwestowanych w przemysł na 
tzw. inwestycje towarzyszące. Już w tej pięciolatce stanowi to około 850 
min zł na budowę miasta Puław - na budownictwo mieszkaniowe i na 

wszelkie urządzenia komunalne i usługi. Gdyby Kazimierz włączyć 
jako satelickie miasteczko w orbitę świadomego działania Zakładów 
Azotowych, włączyć go w projektowaną dogodną sieć komunikacji 
miejskiej i przeznaczyć bardzo niewielką część tych środków na zorga
nizowanie budownictwa mieszkaniowego i budownictwo komunalne, 
można by natychmiast zdobyć środki na jego doinwestowanie... 
Starówkę kazimierzowską zrealizować Aiożna na wzór Starówki war
szawskiej czy gdańskiej w miniaturze. Kilkanaście kamieniczek w cen
trum Kazimierza odbudować można ze środków na budownictwo mie
szkaniowe, uzbroić w centralne ogrzewanie, gaz i zakwaterować tam 
pracowników Zakładów. Można by tego dokonać nawet w ramach za
kładowego budownictwa spółdzielczego. Koszty ewentualnych cennych 
fasad i ich wystroju, jeżeli byłoby to konieczne, mogłoby ponieść Mini
sterstwo Kultury i Sztuki, którego na pewno nie stać na odbudowanie 
całych dzielnic.

Ulokowanie... poza centrum miasta osiedla kilkudziesięciu domków 
jednorodzinnych, realizowanych również ze środków Zakładu, umożli
wiłoby dalsze związanie Zakładu z Kazimierzem i stworzyłoby pretekst 
do świadczeń na rzecz urządzeń komunalnych miasta. Oczywiście, 
wszystko musiałoby się odbywać według programu i projektów za
twierdzonych przez władze konserwatorskie. Taki też sens ma... dom 
wypoczynkowy dla załogi Zakładów Azotowych.

Nadanie tej działalności charakteru patronatu Zakładu nad zabytkiem 
grupy zero miałoby korzystne skutki dla obydwu stron. Świadoma 
opieka materialna i moralna byłaby czynnikiem wpływającym wycho
wawczo na załogę Zakładów, zaś Kazimierz, mając wśród swych oby
wateli ruchliwych ludzi uniezależnionych od niego materialnie, mógłby 
wykorzystać ich doświadczenie i społeczne działanie dla aktywizacji 
gospodarczej i kulturalnej miasteczka.

Istnieje również możliwość ulokowania w Kazimierzu pewnej wytwór
czości, dającej szanse zwiększenia dochodów jego mieszkańców. ...Mam 
na myśli wytwórczość pamiątkarską, i to przez duże „P”. Kazimierz ma 
ku temu wyjątkowe warunki, bo własną bazę surowcową (wiklina!): 
koszykarstwo, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, ...wyroby arty
styczne z drewna..., możliwość wykorzystania białego, łatwo obrabial- 
nego kamienia kazimierskiego...
Skąd wziąć wykonawców? Na początek mogą to być absolwenci Pań
stwowego Liceum Technik Plastycznych w Nałęczowie, którzy po ukoń
czeniu szkoły nie zawsze wiedzą, gdzie znaleźć pracę...
»Neomagnateria« i »technokraci« rzucają projekt i zgłaszają swój u- 
dział w jego realizacji.”

Autor artykułu odszedł z puławskich ,Azotów” w 1970 r. 
Nie odbyło się już więcej sympozjum plastyków i nau
kowców, choć zostało pomyślane jako impreza cyklicz
na, przestał istnieć teatr. Nie bez racji Mieczysław Ko
łodziej wielokrotnie publicznie przekonywał miarodaj
ne czynniki o konieczności prawnego zobligowania za
kładów produkcyjnych do świadczenia na rzecz działal
ności kulturalnej i artystycznej, by uniezależnić spra
wowanie mecenatu od li tylko dobrej woli. Nowa dyrek
cja zakładów nie podjęła też kazimierskiej koncepcji 
Kołodzieja, lansując tylko budowę domu wypoczynko
wego. Usytuowanie tej inwestycji, które wzbudziło tyle 
sprzeciwów i namiętności, położyło się cieniem na pro
pozycji „neomagnaterii” i sprawiło, że nazwa .Azoty” w 
zestawieniu z Kazimierzem nad Wisłą ma wydźwięk 
tylko negatywny. Warto jednak zwócić uwagę, że kon
trowersyjna sprawa ośrodka wypoczynkowego stano
wiła tylko jeden ze składników całościowej koncepcji, 
będącej chyba jedynym dotychczas przykładem złożo
nej przez przemysł deklaracji objęcia patronatem za
bytkowego miasta.

Mieczysław Kurzątkowski



Zabytki na co dzień (8)

Drewno 
w budynkach 
zabytkowych
Ostatnie artykuły cyklu przeznaczonego dla użytkowników za
bytków poświęcani materiałom występującym w zabytkowych 
budynkach. Właściwe postępowanie z tymi materiałami jest 
warunkiem utrzymania zabytku jako całości.

Na wstępie
zajmiemy się drewnem - materiałem, z którego wzno
szono całe budynki: chałupy, dwory, kościoły, także w 
budynkach murowanych wiele elementów wykonywa
no z drewna: więżbę dachową, stropy, stolarkę itd. 
Zniszczenia drewna związane są najczęściej z zawilgo
ceniem. Korozja biologiczna grozi drewnu już powyżej 
65% wilgotności względnej powietrza (pleśń, drewnoja- 
dy). Przy wilgotności względnej powietrza powyżej 80% 
(tj. ok. 20% wilgotności drewna) drewno jest atakowane 
przez grzyby domowe i występują procesy gnicia. Obja
wy korozji biologicznej omówione były w ode. 3 cyklu. 
Wilgotne drewno zmniejsza także swą wytrzymałość 
mechaniczną (około dwukrotnie). Zawilgocona kon
strukcja drewniana może ulec uszkodzeniu przy tych 
samych obciążeniach, które w stanie suchym przenosi 
bez szkody. Po wysuszeniu drewno odzyskuje pierwot
ną wytrzymałość, jeżeli nie nastąpiła jego korozja. 
Stałe obciążenie zbliżone do granicy wytrzymałości 
drewna powoduje obniżenie tej wytrzymałości i trwałe 
odkształcenia. Cykliczne zmiany wilgotności przyspie
szają ten proces; szczególnie groźne są zmiany gwał
towne prowadzące do pękania drewna.
Spośród związków chemicznych niebezpieczne dla 
drewna są związki zasadowe (ługi). Na działanie kwa
sów drewno jest odporniejsze od betonu i żelaza (!), jed
nak gazowe związki siarki i chloru (zawarte w zanie
czyszczonym powietrzu) wnikając w wilgotne drewno 
tworzą kwasy działające niszcząco. Szkodliwie na 
drewno może oddziaływać również cement (zwłaszcza 
portlandzki).
Niszczące działanie światła słonecznego na drewno 
(zob. ode. 6) polega na rozkładzie jednego ze składni
ków - ligniny. Drewno na powierzchni silnie nasło- 
niecznionej zmienia kolor na brązowy (strona zacienio
na z czasem szarzeje), a przy działaniu wody - na bar

dzo ciemny; jednocześnie ubywa go 1-3 mm na 100 
lat!
Drewno, jako materiał łatwo palny, jest szczególnie na
rażone na zniszczenie przez ogień. Wysuszenie drewna, 
chroniące przed poprzednimi procesami niszczącymi, 
ułatwia - niestety - rozprzestrzenianie się ognia. W 
zakamarkach drewnianej budowli ogień może długo 
tlić się nie zauważony, aż do wybuchu pożaru. Dawni 
podróżnicy z południowej, „murowanej” Europy, widząc 
w Polsce reprezentacyjne budowle wykonane z drew
na, porównywali je do stosu przygotowanego do podpa
lenia.

Trwałość drewna zależy od jego gatunku: do najtrwal
szych należą dąb i modrzew; średnio trwałych - buk, 
jodła, świerk i jesion; mało odporne są brzoza i olcha 
(zob. też S. Sękowski, Drewno, „Spotkania z Zabytka
mi”, nr 4, 1986). Zasadnicze znaczenie mają jednak wa
runki, w jakich drewno się znajduje. Przy zawilgoceniu 
połączonym z dostępem powietrza i kontaktem z grun
tem - najtrwalsze, impregnowane drewno może ulec 
zniszczeniu w ciągu kilkunastu, a nawet kilku lat. Naj
mniej trwałe drewno w warunkach stale suchych może 
przetrwać setki lat. Dobrze zachowuje się także drewno 
całkowicie zanurzone w wodzie (poniżej 50 cm od po
wierzchni).

Podstawowym problemem jest zatem ochrona drewna 
przed wilgocią i ogniem. Do zaleceń dotyczących całego 
obiektu - podanych w poprzednim odcinku - dodać 
trzeba następujące:
- drewno należy odizolować (materiałem izolacyjnym 
lub przez odpowiedni odstęp) od materiałów utrzymu
jących wilgoć - kamienia, cegły, betonu, a także od 
gruntu;
- należy umożliwić wysychanie drewna; jest to waż
niejsze od utrudnienia dostępu wilgoci;
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1. Zabytkowe domy w Cho 
chołowie, wzniesione niemal 
w całości z drewna, są świa
dectwem znaczenia tego 
materiału w polskiej tradycji 
architektonicznej
2. Elementy drewniane od
kształcają się zależnie od 
zmian wilgotności: a - ele
ment w warunkach równo
wagi wilgotnościowej (na ry
sunku podano tradycyjne 
określenie „lewej" i „prawej" 
strony elementu), b - zawil
gocenie, c - przesuszenie
3. Drewno zniszczone przez 
insekty (drewnojady) - wi
doczne charakterystyczne 
otwory
4. Przykład konstrukcji tzw. 
zrębowej (zabytkowy spich
lerz przy zamku w Niedzicy); 
pomimo znacznego od
kształcenia, widocznego w 
przechyleniu drzwi, kon
strukcja jest stabilna

- elementów drewnianych nie należy łączyć w sposób 
sztywny (sklejać itp.), gdyż grozi to ich pękaniem;
- zapalenie drewna następuje nie tylko od otwartego 
ognia, ale także od spięcia w przewodach elektrycznych 
lub zbyt silnego nagrzania przez grzejniki o wysokiej 
temperaturze (elektryczne, akumulacyjne, radiacyjne i 
in.), przewody kominowe, itp. - urządzenia te powinny 
być zatem oddalone od drewna lub osłonięte.
Ochrona drewna przed wodą, korozją biologiczną i og
niem możliwa jest poprzez jego impregnację (nasącze
nie) lub powierzchniowe pokrycie odpowiednimi pre
paratami.
Wchłanianiu wody przez drewno przeciwdziałają natu
ralne lub sztuczne substancje smołowe i żywiczne; na
leżą do nich także lakiery i pokosty używane do stolar
ki i mebli. Drugą grupę stanowią substancje działające 
toksycznie na bakterie, grzyby i insekty; substancje te 
są rozpuszczalne w wodzie (sole, tlenki metali) lub w 
rozpuszczalnikach organicznych (np. pięciochlorofe- 
nol). Do impregnacji przeciwogniowej służą substancje 
utrudniające dostęp tlenu do drewna.
Decyzje o impregnacji drewna w zabytkowym budyn
ku i wybór do tego celu odpowiedniego środka muszą 
być uzgodnione z fachowcem - konserwatorem. Pamię
tajmy przy tym, że większość środków do impregnacji 
przeciwgnilnej zwiększa palność drewna (np. wszyst
kie preparaty typu Xylamid, które ponadto są trujące). 
Preparaty solne (Solfox, Intox i in.) nie zwiększają pal
ności, ale barwią drewno, co wyklucza ich stosowanie 
do drewna zabytkowego; niektóre są toksyczne dla lu
dzi. Preparaty do impregnacji przeciwogniowej mogą 
zwiększać podatność na gnicie. Nie ma zatem środków 
uniwersalnych, jakkolwiek w wielu krajach produko
wane są preparaty łączące różne działania (np. wzmoc
nienie drewna wraz z uodpornieniem przed korozją 
biologiczną).
Czy drewno w zabytkowym budynku powinno być ma
lowane (pokrywane lakierem)? Powinno - jeżeli tak 
było od początku. Elewacje drewnianych budynków 
dziewiętnastowiecznych („szalowanych” deskami) oraz 
stolarka okienna i drzwiowa z tego okresu były naj
częściej malowane farbą olejną. Konserwując je należy 
uzupełniać i odnawiać tę warstwę ochronną, najlepiej 
stosując tradycyjne farby i lakiery oparte na oleju lnia
nym. Ich trwałość nie jest wiele mniejsza od farb kau
czukowych, ftalowych itd., a jednocześnie po „zestarze
niu się” łatwo można je usunąć i położyć nową warstwę; 
usuwając starą farbę - najlepiej przez ostrożne zeskro-■ 
banie - nie wolno uszkodzić drewna. Piaskowanie i 
opalanie ogniem starej farby szkodzi drewnu, a środki 
chemiczne usuwające starą farbę muszą być stosowane 
bardzo ostrożnie!
Drewno nie malowane i nie lakierowane (np. w budow
nictwie ludowym, w budynkach drewnianych sprzed 
XIX w.) może być zabezpieczone tylko przy użyciu 
środków, które nie zmieniają jego faktury i koloru (bez
barwne, matowe preparaty). Drewno pokostowane, po- 
liturowane powinno być konserwowane w ten sam spo
sób, w jaki opracowano jego powierzchnię przy wyko
naniu.
Co robić z drewnem już zaatakowanym przez korozję? 
Przegniłe i zniszczone przez grzyb drewno musi być
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wymienione. Nie należy jednak wymieniać całego ele
mentu, jeśli wystarczy wymienić tylko jego fragment - 
drewno łatwo można „łatać”. Przy wymianie należy za
chować pierwotny układ połączeń („zamków”) drewna i 
jego fakturę (sposób obróbki powierzchni); zalecane 
jest tu użycie tradycyjnych narzędzi. Atak grzyba może 
być przerwany przez zapewnienie dostępu światła i po
wietrza (wentylacja), ewentualnie z jednoczesnym za
stosowaniem preparatów grzybobójczych (uwaga na 
toksyczne działanie na ludzi!), lub przez działanie pod
wyższonej temperatury (40-70°C zależnie od gatunku 
grzyba - uwaga jednak na reakcję zabytkowego mate
riału). Atak drewnojadów często wygląda groźniej niż 
jest naprawdę; insekty zwalcza się poprzez gazowanie 
lub zastrzyki - nie zawsze drewno zaatakowane musi 
być wymienione!
Poszczególne elementy drewniane w zabytkowych bu
dynkach mają swoje wymagania.
Drewno w fundamentach (drewniane pale funda
mentowe) może przetrwać długo, jeżeli znajduje się 
stale poniżej poziomu wody gruntowej. Zbytnie obniże
nie tego poziomu (drenaż itp.) powoduje szybkie gnicie, 
co może w konsekwencji wpłynąć na osłabienie statecz
ności fundamentów i całego budynku.
Ściany drewniane nie powinny stykać się bezpośred
nio z gruntem - jeżeli grunt „narósł” przy podmurówce, 
należy przywrócić pierwotny poziom terenu. Konstruk
cja ściany może być osłonięta „szalowaniem” z desek 
lub gontem (kościoły) - osłona taka przejmuje na siebie 
niszczące działanie warunków atmosferycznych. U

szkodzone deski lub gonty trzeba zastąpić nowymi, nie 
wymieniajmy jednak bez potrzeby (co zdarza się rzad
ko) całości! Jeżeli powierzchnia ściany chroniona jest 
przez malowanie, należy je okresowo odnawiać.
Drewniane belki stropowe niszczeją począwszy 
od końcówek osadzonych w murze, na skutek wchła
niania wilgoci z muru. Osuszenie muru (zob. ode. 7) i 
odizolowanie od niego drewna przeciwdziała niszcze
niu.
Drewniana więźba dachowa wymaga zabezpie
czenia przed przeciekami w pokryciu dachowym nie 
przepuszczającym pary wodnej (np. blacha).
Podłogi drewniane nie powinny być zakrywane ma
teriałami nie przepuszczającymi pary wodnej (lino
leum itp.); materiały takie, uniemożliwiając wysycha
nie drewna, stwarzają warunki do rozwoju grzyba i 
procesów gnilnych nawet przy niewielkich ilościach 
wilgoci. Bieżniki z tkanin są właściwą ochroną drew
nianych podłóg. Z wyjątkiem prostych, niezabytko- 
wych, podłóg drewnianych nie wolno szorować przy 
użyciu wody! Ich konserwacja powinna być wykonywa
na za pomocą pasty lub wosku. Szczególnej dbałości 
wymagają podłogi taflowe. Ich dekoracyjny wzór wyko
nany jest z cienkiej warstwy szlachetnego drewna, na
klejonej na taflę. Ta cienka warstwa łatwo ulega uszko
dzeniom.
Stolarka (drzwi, okna, boazerie) powinna być kon
serwowana odpowiednio do rodzaju jej wykończenia: 
lakierowana przez uzupełnienie i odnowienie lakieru, 
w naturalnym drewnie - z użyciem pokostu lub bez-
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5, 6. W wielu budynkach wzniesio
nych z drewna ściana z belek osło
nięta jest gontem (5) lub deskami 
(tzw, oszalowaniem); dla utrzymania 
całego obiektu w dobrym stanie 
ważna jest konserwacja tej osłony 
przez impregnację odpowiednimi 
preparatami i stopniową wymianę e- 
lementów zniszczonych (6)
7. Do najbardziej narażonych na za
wilgocenie miejsc w budynku drew
nianym należy styk ściany z podło
żem; tutaj rozpoczyna się niszczenie 
materiału
8. Przykład prawidłowego zabezpie
czenia przed wilgocią budynku 
drewnianego: a - deski zewnętrzne 
(tzw. oszalowanie), b - deska osła
niająca krawędź podmurówki i uła
twiająca spływ wody, c - izolacja 
przeciwwilgociowa między podmu
rówką a konstrukcją drewnianą (np. 
papa), d - wentylacja przestrzeni 
podpodłogowej, e - spływ wody od 
ścian budynku
9. Bruk z nieregularnych kamieni za
pewnia prawidłowy spływ wody od 
ścian budynku, a jednocześnie od
powiada jego zabytkowemu charak
terowi (kościół w Powroźniku koło 
Krynicy)
10. Osłona krawędzi desek „oszalo
wania" wykonana z blachy chroni 
przed wnikaniem wody na ich styku 
(kaplica cmentarna w Tyliczu koło 
Krynicy); nie w każdym obiekcie 
względy architektoniczno-konserwa- 
torskie pozwalają na takie rozwiąza
nie, tutaj prawidłowe
11. Drewniany pułap jest narażony 
na przecieki wody z pokrycia dacho
wego. zwłaszcza pod tzw. koszami, o
czym świadczą białe plamy na drew
nie
12. W drewnianej więżbie dachowej 
do najbardziej zagrożonych przez 
wilgoć należą miejsca oparcia na 
murze (oznaczone strzałkami) i ele
menty stykające się z pokryciem da
chowym (łaty, krokwie ltd.)
13. Drzwi drewniane najczęściej ule
gają zniszczeniu w dolnej części na 
skutek wilgoci (a) i uszkodzeń me
chanicznych (b)
14. Ten kwiat jest też drewniany! In- 
tarsjowane elementy wystroju wnętrz 
i mebli są szczególnie wrażliwe na 
zmiany wilgotności (zawilgocenie i 
przesuszenie), o czym świadczy wi
doczne na zdjęciu pęknięcie

(zdjęcia i rysunki: Piotr Stępień)

barwnych preparatów impregnacyjnych. Styk okien i 
drzwi zewnętrznych z murem winien być uszczelniony 
w celu ochrony przed wnikaniem wody. Boazerie nie 
powinny przylegać do muru (zamocowanie na łatach 
impregnowanych, podkładkach itp.).
Drewno należy do materiałów wymagających częstych 
zabiegów konserwujących. Nie żałujmy na te zabiegi 
czasu i pracy. Bez właściwej konserwacji drewnianych 
elementów budynku zabytkowego nie jest możliwe za
chowanie jego pełnej wartości. A przecież bez zabyt
ków architektury drewnianej nasze dziedzictwo kultu
ralne byłoby zubożałe - w drewnie najsilniej wyraziła 
swą indywidualność polska architektura ubiegłych stu
leci.

Piotr Stępień
W następnym odcinku będzie mowa o innym materiale wystę
pującym w obiektach zabytkowych - o kamieniu.
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NASZ FELIETON_____________________________________________________

Chochoły w „Bristolu”

ycie Warszawy” z 27 listopada 1984 r.: 
WI kwartale - początek prac. Remont „Bristolu” 
potrwa 4 lata.
„Życie Warszawy” z 14 maja 1985 r.: 20 maja roz
poczęcie prac w „Bristolu”. Remont do 1990 
roku.
„Życie Warszawy” z 26 marca 1986 r.: Nic nie 
sprzyja „Bristolowi”. Ciągle trwają prace przygo
towawcze.
„Express Wieczorny” z 31 grudnia 1986 r.: Braku
je dokumentacji. Oczekiwanie na kolejne eksper
tyzy. „Bristol” nadal straszy.
To jest garść tytułów z warszawskiej prasy. Od 
początku 1985 r„ kiedy wykonawca przejął obiekt 
- mija ponad 2 lata, od chwili zamknięcia hotelu 
lat... 7 (siedem!). Najpierw długo trwały poszuki
wania wykonawcy remontu, były kandydatury 
firm zagranicznych, ale zostały odrzucone ze 
względów finansowych. Potem powstał nowy od
dział PKZ - Konserwacji Architektury Monu
mentalnej (KAM), którego pierwszym zadaniem 
miał być właśnie remont hotelu. Później KAM 
szukał ludzi do pracy, w 1985 r. zatrudniał 170 
osób pracujących przy innych obiektach (m.in. 
przy elewacjach klubu MPiK na rogu Nowego 
Światu i Al. Jerozolimskich), bo... inwestor czyli 
PP „Orbis” nie dostarczył dokumentacji tech
nicznej, którą wykonuje Biuro Projektowe „Bu- 
dopol”. Od lipca 1985 r. KAM wykonywał prace 
przygotowawcze wewnątrz i wokół hotelu - wybu
rzał ścianki działowe, rozbierał posadzki, zabez
pieczał wyposażenie (jeśli jeszcze takowe zostało, 
bo pamiętamy o okradaniu hotelu po jego za
mknięciu!).
Na początku 1987 r„ w chwili pisania tego felieto
nu, stan jest następujący:
• nadal brak dokumentacji
• remont nie został rozpoczęty
• pod fundamentami tzw. ogródka pojawiła się 

woda podskórna
• po pracach rozbiórkowych zarysowały się 

stropy
• odpadają zewnętrzne tynki, niszczeją zdobie

nia elewacji.

Pytania:
• dlaczego PP „Orbis” zamknął hotel przed zna

lezieniem wykonawcy remontu?
• dlaczego PP „Orbis” nie dopilnował termino

wego, a nawet w tym wypadku (ze względu na 
rangę i wartość obiektu) przyspieszonego wy
konania dokumentacji?

• dlaczego KAM - wykonawca nie mógł (nie po
trafił?) sporządzić dokumentacji technicznej 
we własnym zakresie (w porozumieniu z PP 
„Orbis” oczywiście)?

• dlaczego KAM - skoro nie miał dokumentacji 
- nie zajmował się przynajmniej zabezpiecze
niem elewacji, do których to czynności - na 
Boga - chyba „Orbis” z dokumentacją po
trzebny nie był?

I wnioski:
• odebrać hotel „Orbisowi” bo, jak widać, żaden 

to właściciel i gospodarz, skoro nie potrafi 
dbać o swoją własność oraz swoją i państwową 
kiesę

• odebrać KAM wykonawstwo remontu bo, jak 
widać, żaden to wykonawca, skoro nie potrafi 
poważnie zająć się konserwacją i ratowaniem 
bezcennego warszawskiego zabytku.

I propozycje:
• • oddać hotel - w jakiejkolwiek formie -

właścicielowi zagranicznemu (lub polonij- 
no-zagranicznemu)

• • przyjąć zagraniczną (lub polonijno-zagra
niczną) ofertę wykonania remontu w ciągu 
np. 2 lat (taki czas remontu oferowały do
tychczas tego rodzaju firmy).

Nie bójmy się tego - nie jest to ani zdrada naro
dowa, ani patriotyczne zaprzaństwo. Może to być 
po prostu dobry interes dla nas i dla zabytku. 
Przed 5 laty mówiło się, że firmy zagraniczne są 
za drogie. A ile już w tej chwili kosztuje „Bristol”, 
nie wliczając nawet strat spowodowanych jego 
bezużytecznością? A ile będzie to nas wszystkich 
kosztowało, jeśli dotychczasowy stan przejdzie w 
następne lata?
Sprawa „Bristolu” - to przykład gigantomanii w 
planowaniu bez pokrycia w rzeczywistości - Mel
chior Wańkowicz nazywał to bardziej po polsku 
„chciejstwem” - i gigantycznego bezwładu, który 
przypomina letarg, w jaki wpadli uczestnicy cho
cholego tańca w „Weselu”.

Felietonista 
PS. Naczelny „Spotkań” długo odmawiał druku 
jakiejkolwiek krytyki tzw. remontu „Bristolu”, u- 
ważając, że nie należy przeszkadzać w organizo
waniu zamierzonych prac. Jednak 7 lat bezmyśl
nego niszczenia zabytku w centrum stołecznego 
miasta przekonałoby każdego. I bez względu na 
to, co będzie działo się w „Bristolu” w chwili uka
zania się tego felietonu - sprawa remontu hotelu 
na zawsze pozostanie bardzo, bardzo ciemną pla
mą naszej gospodarności i konserwacji zabytków, 
co w tym wypadku - a także w wielu, wielu innych 
- ściśle się ze sobą wiąże.
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(tot. Ryszard Czerwiński)

Wokół 
jednego zabytku
Najpopularniejszy w XVI i XVII w. rodzaj epitafiów malowanych 
przedstawiał zmarłego - lub całą rodzinę - jako adorantów sceny 
Męki Pańskiej. Tłem sceny była oczywiście panorama Jerozoli
my, przeważnie całkowicie fantastyczna. Spotyka się tutaj widoki 
orientalizowane albo też lokalne, znamionujące środowisko, w 
którym dany obraz powstał. Do rzadkości należą przedstawienia 
konkretnych miast, a każde ich pojawienie się rozpatrywać trze
ba indywidualnie. Epitafium Hansa Nymptscha, dostojnika z oto
czenia księcia Albrechta Hohenzollerna, prawie czterysta lat wi- 
siało we wnętrzu katedry w Królewcu. Losy tego zabytku niewiele 
mają wspólnego z przygodą, jeżeli nie liczyć faktu znalezienia się 
go (niestety bez architektonicznej oprawy) w Muzeum Mazurskim 
w Olsztynie. Interesowano się nim już od czasów Michała Lilien- 
thala, autora pierwszego opisania królewieckiego tumu (1716), 
jednakże dopiero niedawno treści i znaczenie obrazu poddane 
zostały krytycznej analizie przez Krystynę Olejnik-Drejas'. Nie 
wątpię, że popularność tego dzieła znowu wzrośnie.
Już oświeceni Prusacy niezwykle cenili sobie epitafium Nympts
cha, przede wszystkim z powodu udatnego widoku stołecznego 
ich miasta. August Hagen pisał w 1833 r.:... tak więc należy ten
obraz do najlepszych i jest godny uwagi dzięki tłu, które przed
stawia część Knipawy, z Błękitną Wieżą, i widok wieży zamko
wej.’’2 Zwróćmy uwagę: na obrazie ukazany został nie cały Kró
lewiec, lecz jego fragment, najważniejszy - bo zamek to przecież 
siedziba władcy, w Knipawie zaś znajdowała się katedra; Knipa- 
wa poza tym przewodziła w zespole trzech miast historycznych 
tworzących Królewiec. Wybór ten ma jeszcze dodatkowe uza
sadnienie: Hans Nymptsch mieszkał właśnie w Knipawie (bada
cze wskazują nawet na obrazie dom, który miał do niego nale
żeć), natomiast zamek był miejscem jego działalności publicznej. 
Gdyby malarz chciał stworzyć po prostu panoramę mającą za
stępować widok Jerozolimy, inna zupełnie byłaby kompozycja i 
więcej obiektów w polu widzenia. A tak kompleks zamkowy, któ
ry - gdyby się trzymać przyjętego punktu obserwacji - byłby 

mało widoczny nad dachami Knipawy, niemalże dwukrotnie zo
stał rozciągnięty. Występuje także na obrazie wyraźne skrócenie 
perspektywy, przez co można odnieść wrażenie, żę oba zespoły 
urbanistyczne stykają się ze sobą. A przecież między Knipawą a 
zamkiem znajdowało się wcale niemałe Stare Miasto. Wieża sta
romiejskiej fary św. Mikołaja uwidoczniona jest zresztą na obra
zie w pobliżu stóp Chrystusa.
Twórca, którym był Henryk Kónigswieser, uczeń Cranacha młod
szego, potrafił malować, nie posądzimy go więc o nieporadne 
oddanie widoku z natury. Przeczy temu poziom warsztatu malar
skiego. Wniosek tedy nasuwa się następujący: miasto na epita
fium nie jest - z historycznego punktu widzenia - ani Jerozolimą, 
ani też Królewcem. Kto wie, czy nie mocniejszego dowodu do
starcza Krystyna Olejnik-Drejas. W rozważaniach na temat sym
boliki epitafium dochodzi ona do wniosku, że mamy tu do czy
nienia z motywem człowieka-pielgrzyma, życie wszak wyobraża
ne było jako „wędrówka z miasta położonego niżej do znajdują
cego się wyżej". Miasto niższe już opisaliśmy, cel wędrówki - to 
mocno ufortyfikowany gotycki zamek, który próbowano identyfi
kować z różnymi historycznymi budowlami. Gdyby wyjaśniło się 
nawet, jaką warownię Kónigswieser tutaj przedstawił, nie tracą 
mocy przez Lutra ponoć wypowiedziane słowa, spotykane we 
wnętrzach ewangelickich kościołów: „Ein teste Burg ist unser 
Gott".
Jeszcze jednego wyznania dopatrzyła się cytowana autorka, mia
nowicie ilustracji tezy o Usprawiedliwieniu, wedle której człowiek 
dostępuje zbawienia dzięki działaniu przepełniającej go spra
wiedliwości Chrystusa. Pogląd ów, głoszony przez Andrzeja 0- 
siandra wbrew nauce Lutra, kładącego nacisk na rolę męki Chry
stusowej, miał gorącego zwolennika w osobie księcia Albrechta, 
któremu przypisać można redakcję programu epitafium. Byłoby 
tedy ono przejawem polemiki teologicznej wśród wczesnych 
wyznawców protestantyzmu.
Wiele uwagi poświęcił obrazowi w różnych publikacjach Alfred 
Rohde, ostatni być może opiekun Bursztynowej Komnaty.3 Uwa
żał on przedstawiony na obrazie widok za najstarszy przekaz 
wyglądu Królewca; na temat wiarygodności nie miał zastrzeżeń. 
Podobnie sądzili inni historycy sztuki. Odmienne stanowisko za
jęli historiografowie stolicy Prus: Richard Armstedt i Fritz Gause.4 
Ich zdaniem, wcześniejszy niż widok epitafium Nymptscha, na
malowanego w 1557 r„ musiaf być rysunek, który posłużył do 
sporządzenia planu perspektywicznego w sławnym dziele Brau
na i Hogenberga. Starszeństwa widoku zamieszczonego przez 
Brauna dowodzić ma ukształtowanie południowego skrzydła 
zamku, świadczące jakoby o powstaniu rysunku przed przebu
dową tej części rezydencji na polecenie księcia Albrechta, czyli 
przed 1551 r. W moim mniemaniu sprawa jest wątpliwa z tego 
choćby względu, że rycina w dziele Urbium praecipuarum totius 
mundi jest wysoce niedoskonała i zawiera liczne błędy nawet w 
oddaniu topografii miasta, a właściwie trzech miast. Widok z epi
tafium jest z kolei wybiórczy i zapewne idealizowany, nie można 
więc obu dzieł porównywać. Ani w jednym, ani w drugim wypad
ku nie ma pewności, czy pogląd przedstawionej tam architektury 
w pełni odpowiada rzeczywistemu. Bliższy prawdy jest obraz 
Kónigswiesera, najstarsza zaś pozostaje mapa gruntów z 1547 r., 
na której zamieszczono prospekt z zamkiem oraz częścią Stare
go Miasta i Knipawy.6

Andrzej Rzempofuch

Przypisy
1. K. Olejnik-Drejas, Epitafium Hansa Nymptscha jako ideowo- 
artystyczny dokument okresu reformacji w Prusach Książęcych, 
„Rocznik Olsztyński”, t. XIV-XV, 1983.
2. A. Hagen, Beschreibung der Domkirche zu Kónigsberg und 
der in ihr enthalten Kunstwerke, Kónigsberg 1833, s. 210.
3. A. Rohde, Kónigsberg Pr., Leipzig 1929, s. 47.
4. R. Armstedt, Geschichte der Kóniglichen Haupt - und Resi- 
denzstadt Kónigsberg in Preussen, Kónigsberg 1899, s. 136; F. 
Gause, Geschichte der Stadt Kónigsberg in Preussen, Bd. 1, 
Koln 1965, s. 251.
5. E. Anderson, Die alteste Ansicht des Kónigsberger Schlo
sses und der Stein-dammerkirche, Prussia, Bd. 29,1931, s. 193- 
195.
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Kazimierz 
po 15 latach 
Jerzy Żurawski - lat 57, w 
tym 15 lat w Kazimierzu 
Dolnym jako dyrektor mu
zeum i jednocześnie kon
serwator zabytków miasta 
oraz zabytkowo-krajobra- 
zowego trójkąta Janowiec- 
Pufawy-Nałęczów. Przypa
dek bez precedensu - w 
1972 r. mafe kazimierskie 
muzeum obarczone zosta
ło prawie wszystkimi obo
wiązkami wojewódzkiego 
urzędu konserwatorskiego 
dla Kazimierza i tego ob
szaru. Upłynęło już właśnie 
lat 15...

Siedzimy w „Kuncewiczówce” (nazwa 
nieformalna) - „cacku” architektonicz
nym, sąsiadującym z fatalną architek
turą „Domu Prasy". „Willa - mówi Żu

rawski - postawiona została dla Marii i 
Jerzego Kuncewiczów w latach 193&- 
1938. Projektował ją Karol Siciński*. 
Jeszcze za życia Jerzego Kuncewicza 
willa została zapisana testamentem 
Muzeum Kazimierza Dolnego z inten
cją, aby nie zmieniać wnętrza, które 
powinno stanowić trwały ślad po lu
dziach zasłużonych dla kultury. Obec
nie willę zamieszkuje Maria Kuncewi
czowa, a muzeum dzierżawi całość, 
dokonuje tu niezbędnych remontów i 
korzysta z kilku pomieszczeń".
Rozprzestrzenia się ten Żurawski! 
Dawniej jedyną siedzibą muzeum była 
kamienica Celejowska, a dziś w drew
nianym dworze z XVIII w. sprowadzo
nym w 1974 r. z Gościeradowa koło 
Kraśnika znajduje się administracja 
muzeum, w przeniesionym z Puław, 
drewnianym domu z początku XX w. 
przy ul. Plebanka mieszkają pracowni
cy muzeum. To nie przypadek, że mu
zeum sprowadza do Kazimierza o- 
biekty drewniane... No i jeszcze filie 
muzealne: Muzeum Sztuki Złotniczej w 
siedemnastowiecznych podziemiach 
zniszczonej kamienicy i Muzeum Przy
rodnicze w odremontowanym spichle
rzu Mikołaja Przybyły z 1591 r. A poza 
Kazimierzem - zamek w Janowcu i or
ganizowany obok skansen (jest już: 
dwór z 1776 r. sprowadzony z Monia
ków koło Urzędowa (1984), stodoła z 

XIX w. z Wylągów (1978), spichlerz z 
przełomu XIX i XX w. z Kurowa (1979) 
oraz rekonstruowany spichlerz z koń
ca XVIII w. z Podlodowa).
■ W 1983 r. pisał Pan w „Spotka
niach z Zabytkami" (nr 3) o mie
szkańcach Kazimierza bardzo pesy
mistycznie, że nie ma możliwości 
pozyskania ich dla rewaloryzacji 
miasta. Mieszkańcy nie byli zadowo
leni z Pana działalności, podobnie 
jak uprzednio z postępowania Siciń- 
sklego: konserwatorskie wymaga
nia, zakazy, nakazy, wstrzymywanie 
budów Itp. Jak wygląda to dzisiaj?
- Zdecydowanie zmieniło się na lep
sze! Wydaje mi się, że powodem tej 
zmiany są zauważalne efekty konser
watorskiej działalności muzeum. To 
było zresztą do przewidzenia - rozpo
czynając 15 lat temu pracę w Kazimie
rzu, musiałem zacząć od działań mało 
widocznych: prac badawczych, doku
mentacyjnych i załatwiania formalnoś
ci związanych m.in. z planem zagos
podarowania przestrzennego; byt to

też okres walki o wytyczenie właści
wych kierunków działalności inwesty
cyjnej. Dopiero teraz widać odremon
towane lub zrekonstruowane budynki, 
wprowadzaną do miasta drewnianą 
zabudowę itd.
■ Jednym z zarzutów wobec Pana, 

poprzednio także wobec Siclńskie- 
go, była sprawa zamiany Kazimierza 
w skansen dla turystów, a nie dla 
„normalnego” życia stałych mie
szkańców. Czy może Pan udowod
nić, że tak nie Jest? I przy okazji. W 
planie zagospodarowania prze
strzennego znajduje się nowe osied
le mieszkaniowe na Kwaskowej Gó
rze jako rodzaj antidotum na konse

rwatorskie zakazy budowy w cen
trum miasta. Czy osiedle to będzie 
realizowane?
- Mogę udowodnić na przykładach 
dokonanych już realizacji, że działal
ność konserwatorska w mieście nie 
zmierza i nigdy nie zmierzała do uczy
nienia z niego skansenu...
■ Chodzi mi o to, że w latach sie
demdziesiątych taki obraz Kazimie
rza tkwił w świadomości wielu ludzi. 
Pisała o tym także prasa...
- Tak, zgadza się. W 1972 r., czyli w 
chwili mojego przyjazdu do Kazimie
rza, przygotowanych było przez ów
czesny powiat puławski wiele inwesty
cji budowlanych, niektóre już nawet 
rozpoczęto. Inwestycje te zniszczyłyby 
całkowicie Kazimierz przez swoją pse- 
udonowoczesną agresywność i 
nieodpowiednie, zbyt eksponowane 
lokalizacje. Dzięki usilnym staraniom 
nie doszło do ich realizacji. W odczu
ciu przeciętnego mieszkańca było to 
działanie na szkodę miasta. Zresztą w 
ciągu ostatnich 15 lat okazało się, że w 
Kazimierzu można budować, a konse
rwator nie tylko nie przeszkadza, lecz 
pomaga. Warunek był tylko jeden - 
nie niszczyć wartości Kazimierza. I tak 
np. ostatnio odbudowany został bar
dzo istotny fragment miasta - ul. Se
natorska 1-7 z narożnikiem ul. Kla
sztornej. Dokonała tego Puławska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiślan- 
ka” przez wykonawcę: Oddział Budo
wlano-Montażowy Wojewódzkiego 
Związku Spółdzielni Rolniczych „Sa
mopomoc Chłopska". Uczestniczyłem 
w opiniowaniu dokumentacji i miałem 
wpływ na tradycyjną formę architekto
niczną tych budynków. Ta forma zmu
szała inwestora i wykonawcę do bu
dowania w tradycyjnej technologii. 
Wykonawca - choć nie jest przedsię
biorstwem konserwatorskim - potrafił 
znaleźć murarzy, którzy stawiali „cegła 
po cegle", wykonywali sklepienia czy 
łuki. W ten sposób kazimierzanie o- 
trzymali kilkadziesiąt mieszkań i skle
py. A więc nie skansen! Inny przykład: 
ośrodek zdrowia przy ul. Lubelskiej. 
Jest to budynek zaprojektowany indy
widualnie (o co zresztą przez lata trze
ba było walczyć z Ministerstwem 
Zdrowia), dobrze komponujący się z 
tradycyjną zabudową. I jeszcze 
dzwonnica przy kościele farnym. W 
XIX w. była budynkiem czynszowym, 
te przebudowy zostały odrzucone i o- 
becnie ma pierwotny charakter baro
kowy z XVIII w. Będzie to dodatkowy 
lokal dla Miejskiego Domu Kultury, 
czyli znów nie skansen, lecz służenie 
mieszkańcom miasta.
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Osiedle na Kwaskowej Górze. Reali
zacja przez Spółdzielnię „Zawiślanka” 
rozpoczyna się w 1987 r„ lecz przygo
towanie trwało bardzo długo - skom
plikowane procesy administracyjne, 
wywłaszczanie, zmiany projektów na 
uwzględniające życiowe interesy ludzi 
od dawna tam mieszkających. Uczest
niczę w tym, ale najwięcej pracy ma 
naczelnik miasta.

■ Zatrzymał Pan w Kazimierzu 
m.ln. realizację domu wypoczynko
wego puławskich „Azotów”, pięciu 
ośrodków wczasowych na Albrech- 
tówce, nowoczesnego hotelu przy 
spichlerzu z XVII w. zajmowanym 
przez PTTK. Były to konserwatorskie 
sukcesy, ale czy - według Pana oce
ny - największe? Uważam zresztą, 
że na to pytanie już Pan odpowie
dział - w sferze niematerialnej nie
wątpliwym sukcesem jest akcepto
wanie konserwatorskich decyzji 
przez społeczeństwo...
- Największym sukcesem było do
prowadzenie do zmiany pierwotnego 
planu zagospodarowania przestrzen
nego miasta z końca lat sześćdziesią
tych. Było to najtrudniejsze, lecz gdy
by nie udało się - cała moja dalsza 
działalność w Kazimierzu nie miałaby 
sensu, ponieważ miasto utraciłoby 
wartości zabytkowe.

■ Konsekwencją poprzedniego 
jest następne pytanie: jaka była 
Pana największa konserwatorska 
porażka?
- Porażek miałem wiele. Najbardziej 
bolą mnie moje decyzje akceptujące 
nowe budownictwo, przede wszystkim 
indywidualne. W Kazimierzu znajduje 
się kilka budynków, których po prostu 
się wstydzę. Myślę m.in. o niektórych 
domach przy ul. Krakowskiej tak rażą
co kontrastujących z dawną zabudo
wą. Trzeba tu jednak dodać, że projek
ty, które zatwierdzałem, jakkolwiek nie 
zawsze doskonałe, nie były takie złe, 
jak ich realizacja. Brak nadzoru budo
wlanego, którego ja nie mogę pełnić, 
brak kategorycznego działania prze
ciw zniekształcaniu zatwierdzonych 
projektów i samowoli budowlanej - to 
mimo wszystko moja najboleśniejsza 
porażka.

■ Gdzie ma Pan największe kłopo
ty z użytkownikami obiektów zabyt
kowych?
- \N Nałęczowie. Podejmowane tam 
przez władze administracyjne miasta 
działania nie są ze mną konsultowane 
i na ogół przynoszą fatalne efekty. Np. 
wyasfaltowanie ścieżek w zabytko
wym parku zdrojowym, zrobienie na 

obrzeżu parku boiska przez zasypanie 
łęgów, co zniszczyło krajobraz, posze
rzanie naturalnych wąwozów i wykła
danie ich płytami betonowymi, wpro
wadzanie oświetlenia na betonowych 
słupach nadających się do iluminacji 
autostrad, a nie uzdrowiska z XIX w., 
„niezauważenie" nielegalnych inwe
stycji, itp.
■ Działo się to więc bez Pana wie
dzy?
- Niestety, tak. Protestowałem u wo
jewody lubelskiego i kilka rzeczy uda
ło się uratować, ale w sumie jest to 
typowy przykład pomijania służby 
konserwatorskiej w gospodarowaniu 
w zabytkowym uzdrowisku.
■ A jak wygląda ta sprawa w Kazi
mierzu?
- Oto przykład. Przy ul. Nadrzecznej 
stoi budynek dawnej poczty z przeło
mu XVIII i XIX w., obecnie restauracja 
„Staropolska", własność prywatna. W 
1986 r. właścicielka samowolnie prze
budowała poddasze na pokoje goś
cinne, a od strony podwórza wybite

■ Zróbmy teraz mały „rachunek su
mienia” z Pana 15-letniej działalnoś
ci. Pytanie pierwsze: czy zachował 
Pan w Kazimierzu odpowiednią ska
lę miasta?
- Tak.

■ Czy realizował Pan z całą bez
względnością zakaz wprowadzania 
nowej zabudowy nie pasującej do 
wartości zabytkowej Kazimierza?
- Realizowałem, ale-jak już mówiłem
- zdarzały się tu potknięcia.

■ Czy udało się Panu nasycić mia
sto zabudową drewnianą?
- Z pewnymi kłopotami, ale tak. Przed 
kilku laty, kiedy na spotkaniach z mie
szkańcami mówiłem o konieczności 
wprowadzania drewnianej zabudowy,

- bo przecież niegdyś Kazimierz był 
przede wszystkim drewniany - napo
tykałem sprzeciw. Dla wielu mieszkań
ców budynki drewniane były synoni
mem zacofania i biedy. Teraz takich 
postaw już nie notuję. Przykład prze
noszenia drewnianych obiektów dało 
muzeum.

zostały w goncie ohydne lukarny. To 
samo zamierzała zrobić od strony uli
cy. Dowiedziałem się o tym, lecz nie 
zostałem wpuszczony do budynku. 
Dopiero za pomocą działań admini
stracyjnych wymusiłem wizję lokalną, 
ale prace budowlane już zakończono. 
Właścicielka otrzymała nakaz rozbiór
ki tych przebudów, a sprawa poszła 
do prokuratury z wnioskiem o ukara
nie za samowolę budowlaną w budyn
ku zabytkowym. Wpłynęło już odwoła
nie, z którego wynika, że poddasze 
zostało zabudowane właśnie w trosce 
o zabytek i że dzięki temu nie będzie 
niszczał gont. Przyzna pan, że brzmi to 
tragikomicznie...

■ Czy wszędzie w nowym budow
nictwie, na które Pan zezwolił, były i 
są stosowane tradycyjne w Kazimie
rzu materiały budowlane, a więc 
drewno i wapień?
- Tak, choć nie sprzeciwiam się ma
teriałom współczesnym, jak cegły czy 
nawet bloki belitowe, ale pod warun
kiem ich tynkowania i malowania na 
biało.

■ Interesuje mnie zapowiadana od- 
dawna droga tranzytowa Puławy-O- 
pole Lubelskie omijająca Kazimierz.
- Jest już gotowa. To ogromna satys
fakcja, nie tylko zresztą dla mnie, że 
awantura o Kazimierz w 1972 r. zmusi
ła odpowiednie instytucje do budowy 
obwodnicy.

■ A jak przedstawia się sprawa z 
kazimierskim kamieniołomem? W 
1976 r. miała rozpocząć się jego re
kultywacja, a tymczasem dalej jest 
czynny...
- To, co wydobywa się w tej chwili, 
należy już do procesu rekultywacji. Jej 
projekt jest zatwierdzony.

■ Czy uważa Pan, że sposób regu
lacji Wisły pod Kazimierzem jest 
zgodny z postulatami planu zagos
podarowania terenu miasta?
- O, proszę pana, mam: to jest właś
nie moja wielka przegrana! W latach 
siedemdziesiątych z wieloma osoba
mi, m.in. ówczesnym zastępcą Gene
ralnego Konserwatora Zabytków Ja
ckiem Cydzikiem, ówczesnym archi
tektem wojewódzkim Olgierdem Ol
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szewskim i autorką planu Jadwigą Ja
miołkowską, próbowaliśmy przekonać 
projektantów regulacji Wisły, że pod 
Kazimierzem powinna być ona przede 
wszystkim malownicza. Przytaczali- 

ny przykłady Newy pod Leningra
dem z wieloma odnogami i wyspami, 
Sekwany, Dunaju. Bezskutecznie. 
Krajobraz Wisty z roku na rok zmienia 
się na niekorzyść. Jest to wielka strata 
dla Kazimierza i udany zamach na je
den z najcenniejszych w kraju oraz 
najbardziej polski krajobraz.
■ Na drugim brzegu Wisły, vis a vis 
Kazimierza w rejonie Janowca wi
doczne są wsie Oblasy I Wojszyn, 
gdzie coraz bardziej wybija się typo
wa, o sporych kubaturach zabudowa 
„ceglano-eternitowa”. Jest to prze
cież część Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego, istniejącego od 
1975 r....
- Obszar ten nie jest wpisany do reje
stru zabytków, bowiem stanowi widok 
z zabytku, a nie na zabytek. Niemniej 
jednak jeszcze przed powstaniem za
rządu Kazimierskiego Parku Krajobra
zowego zwróciłem się do wojewody, 
aby zobowiązał naczelnika gminy Ja
nowiec do uzgadniania ze mną 
wszystkich projektów budowlanych. 
W ten sposób udało mi się zatrzymać 
budowę tych obiektów, które zdecy
dowanie niszczyły widziany z Kazimie
rza krajobraz. Obecnie zajmuje się tym 
zarząd Kazimierskiego Parku Kraj
obrazowego.
■ / ostatnie pytanie z cyklu „rachu
nek sumienia": czy był i jest Pan u- 
zależnlony w swoim działaniu od 
tzw. lokalnych układów?
- Swoich poglądów na Kazimierz ni
gdy nie uzależniałem od tzw. układów
- ani lokalnych, ani nadrzędnych. Do 
tych poglądów starałem się przekony
wać innych. W odniesieniu do miejs
cowego społeczeństwa był to proces 
długi, nie obyło się bez zatargów z tu
tejszymi byłymi władzami, organiza
cjami, pojedynczymi mieszkańcami. 
Mieszkańcy łączyli się w grupy w imię 
własnych interesów, np. żądali wyas
faltowania ul. Krakowskiej. Grupy takie 
docierały do różnych organizacji, m.in. 
Towarzystwa Przyjaciół Kazimierza, 
ZBoWiD-u, przez które próbowały 
wpływać na moje decyzje. Z czasem 
przekonali się, że polityka inwestycyj
na, jaką zaproponowałem dla Kazimie
rza, uwzględnia interesy mieszkańców 
i letników, godząc je z zabytkowymi 
wartościami miasta. Oczywiście nie 
wszyscy do dzisiaj to akceptują.
■ Teraz poproszę o garść zwie
rzeń. Przed 15 laty miał Pan - w po

równaniu ze stanowiskiem kazimier
skim - w miarę spokojną pracę jako 
wicedyrektor Muzeum-Zamku w Łań
cucie. W Kazimierzu dorobił się Pan 
już zawału, po każdym dniu pracy 
jest Pan bardzo zmęczony. Z jakiego 
powodu opuścił Pan Łańcut?
- Był to pewien splot okoliczności. 
Rozwodziłem się i uznałem, że powi
nienem nowe życie rozpocząć w no
wym miejscu. Jednocześnie odcho
dził na emeryturę (dziś już nie żyjący) 
dyrektor muzeum w Łańcucie Antoni 
Duda-Dziewierz - człowiek tak wiel
kiego formatu, że uważałem, iż ktokol
wiek przejmie po nim Łańcut będzie 
na pewno gorszy. Nie przyjąłem pro
pozycji objęcia tego stanowiska. W 
tym czasie nastąpiło - dzięki stara
niom ówczesnego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w Lublinie 
Mieczysława Kurzątkowskiego - poro
zumienie między wojewodami rzeszo
wskim i lubelskim w sprawie mojego 
przejścia do pracy w Kazimierzu.

(zdjęcia: Krzysztof Nowiński)

■ Czy zdawał Pan sobie sprawę, 
jak wygląda praca konserwatora ta
kiego miasta jak Kazimierz?
- Nigdy nie piastowałem takiej funk
cji, nie miałem doświadczeń, lecz spo
dziewałem się, co mnie czeka. Zdawa
łem sobie także sprawę, że będę miał 
życie cięższe niż w Łańcucie.
■ Ale za to spotkały Pana zaszczy
ty...
- \N lipcu 1986 r. odbyło się w Kazi
mierzu spotkanie dyrektorów różnych 
instytucji z władzami miasta i z okazji 
mojego 15-lecia otrzymałem odznakę 
,,Za zasługi dla Lubelszczyzny” oraz 
list pochwalny egzekutywy Komitetu 
Miejsko-Gminnego PZPR. Obok na
grody Stowarzyszenia Konserwatorów 

Zabytków te wyróżnienia sprawiły mi 
niekłamaną satysfakcję jako dowody 
uznania dla mojej pracy m.in. ze strony 
osób, które kiedyś miały wątpliwości 
co do moich działań w Kazimierzu.
■ W naszym kraju od wielu lat uwa
ża się, że symbolami rozwoju i no
woczesności miasta są: przemysł, 
wysokościowce, asfalt, przeszklone 
pawilony z neonami. Tego w Kazi
mierzu nie ma. Czy uważa Pan, że 
został przez Pana nadany kierunek 
działań dla następców?
- Muszę nieskromnie stwierdzić, że 
nie dopuściłem do wtargnięcia do Ka
zimierza takiej zabudowy. Jest to rów
nocześnie ogólny kierunek działań - 
odziedziczony przeze mnie po Karolu 
Sicińskim - dla następnych konse
rwatorów miasta. Kazimierz musi po
zostać miastem o jednolitej, tradycyj
nej architekturze. Każdy powinien 
sprzeciwiać się projektom w rodzaju 
takiego, jaki ostatnio podsunięto mi 
do akceptacji; byt to projekt nowego 
dworca PKS. Jak architekt śmiał pro
ponować dla Kazimierza taki kosz
mar!? Widocznie nie czytuje „Spotkań 
z Zabytkami”...

Zdenerwował się pan Jerzy. Jak zwy
kle w takich wypadkach, jak każdego 
dnia. Idziemy więc na spacer: „Potem 
minęli farę i podążyli w górę do baszty, 
do ruin zamczyska. Berberysy chwyta
ły za suknie, pachniało teraz macie
rzanką. Im wyżej wchodzili, tym rzeka 
odsłaniała się dalej. Niebawem mogli 
już ją widzieć aż po trzeci, szeroki, 
srebrny zakręt. Stanęli na szczycie 
wzgórza. Szczerbaty zamek jaśniał o- 
podal, jakby cały był z próchna. IV 
dole czerniało miasteczko. ’’Jest to cy
tat z książki Dwa księżyce Marii Kun
cewiczowej o dawnym Kazimierzu. 
Bez Kuncewiczowej - jakby symbolu 
kazimierskiej literatury, i bez Żura

wskiego - jakby symbolu kazimier
skiego konserwatorstwa, Kazimierz 
istniałby na pewno. Ale jaki byłby dzi
siaj?...

Rozmawiał: 
Krzysztof Nowiński

* Karol Siciński (1884-1965), architekt, ma
larz, konserwator zabytków; w Kazimierzu 
działał od 1916 r. (inwentaryzacja zabytków, 
prace konserwatorskie, projektowanie), a w 
1945 r. powołany został na stanowisko De
legata Ministerstwa Kultury i Sztuki ds. Od
budowy Kazimierza. Oprócz ochrony za
bytków zajmował się nadal projektowa
niem (m.in. liczne wille oraz dom SARP). 
Funkcję tę pełnił do 1958 r. i dopiero po 14 
latach przybył do Kazimierza Jerzy Żura
wski.
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W Kazimierzu 
i okolicy

1. STOP - dla ciężarówek, beto
nowych pawilonów, chaotycznej 
zabudowy, wszelkich wandali, a 
przede wszystkim dla nieodpo
wiedzialnych decyzji niszczą
cych piękno „naszego" Kazimie
rza i jego najbliższej okolicy

21



4.5. Wschodnia pierzeja rynku w 1946 r. (4) i 
obecnie (5); warto porównać tę samą pierze
ję na zdjęciu z 1916 r. (s. 46, il. 1)
6. Dwór z XVIII w. przeniesiony w 1977 r. z 
Gościeradowa koto Kraśnika; mieści się tu 
dyrekcja Muzeum Kazimierza Dolnego (ul. 
Podzamcze 12a)
7. Drewniany dom z początku XX w. przenie
siony w 1975 r. z Putaw (ul. Plebanka 17a)
8. Odnowiony w 1982 r. dom murowany z 
początku XIX w. (ul. Lubelska 23)
9. Chałupa i lamus z początku XX w., odno
wione w 1982 r. (ul. Lubelska 39)
10. Stodota z końca XIX w. w zagrodzie A- 
damczyków, remontowana od 1983 r. (ul. Lu
belska 52)
11. Odnowione w 1985 r. szczyty spichlerza 
Lenkiewiczów z XVIII w. (ul. Tyszkiewicza 
18)
12. To nie jest zabytek, aby jednak ta trafosta- 
cja na Małym Rynku mogła być zgodnie z tra
dycją pokryta gontem - konserwator musiat 
stoczyć liczne batalie
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13. Branice - pałac z około 1800 r. (prawdopodobnie projekt Chrystiana Piotra 
Aignera), remontowany od 1977 r. na archiwum Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Lublinie
14. Puławy-Włostowice - budynek szkółki ludowej założonej przez Izabelę 
Czartoryską na początku XIX w.; remont od 1986 r.
15. Zamek w Janowcu wybudowany przez Firlejów w XVI w.; obecnie trwa 
remont - zamek będzie tzw. trwałą ruiną z pomieszczeniami wystawowymi
16. Janowiec - drewniany dwór z końca XVIII w. przeniesiony w 1977 r. z 
Moniaków koło Kraśnika na teren powstającego przy zamku skansenu
17. Janowiec - stodoła z XIX w. przeniesiona w 1977 r. z Wylągów na teren 
przyzamkowego skansenu
18. Celejów - pałac z około 1740 r„ przebudowany w 1890 r„ odnowiony w 
latach 1974-1976 dla Domu Opieki Społecznej.
19. Nałęczów - willa „Ukraina z początku XX w., zdewastowana przez FWP, 
remontowana w latach 1975-1984 na urząd pocztowy.
20. Nałęczów-willa „Janina" z 1900 r., remont od 1984 r. z przeznaczeniem na 
klub młodzieżowy
21. Nałęczów - barokowa kapliczka z figurą Michała Archanioła z XVIII w. przy 
al. Lipowej, konserwowana w 1985 r.
22. Markuszów - kapliczka z XVII w. przeniesiona w 1979 r, z boiska szkolne
go, gdzie groziła jej likwidacja
23. Końskowola - spichlerz z końca XVIII w„ remontowany od 1986 r.
24. Końskowola - szpitalny kościół Św. Anny z lat 1609-1613, remontowany 
od 1986 r. (m.in. wstawiono akwen przeciwwstrząsowy i przeponę przeciwwil
gociową)
(zdjęcia: 1, 5-24 - Krzysztof Nowiński, 2, 4 - Karol Siciński, 3 - Kazimierz 
Popiołek)
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TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Nawierzchnie
W historii miast europejskich znanych jest 
wiele okresów, w których nawierzchnie ulic 
i placów stanowiły przedmiot uwagi teore
tyków architektury i urbanistyki, cieszyły się 
również troską panujących i władz miej
skich. Tak było w okresach: hellenistycz
nym, rzymskim, a także w Średniowieczu i 

Odrodzeniu. W bliższych nam czasach, w 
XVIII, a szczególnie XIX w. sprawa poprawy 
stanu nawierzchni ulic była traktowana jako 
jeden z najżywotniejszych problemów mia
sta. Niekiedy wyprzedzał go w ważności 
tylko problem zaopatrzenia w wodę. Wiele 
czynników składało się na tak poważne 
traktowanie nawierzchni ulic. Nie bez zna
czenia, zwłaszcza w pierwszych wiekach 
tworzenia się miast europejskich, były 
czynniki natury religijnej, które nakazywały 
budowę dróg służących procesjom, piel
grzymkom i innym uroczystościom związa
nym z kultem religijnym. Drogi te i ulice sta
wały się dziełami sztuki inżynierskiej, ich 
nawierzchnie wzbudzały podziw i szacu
nek, a precyzja wykonania i długowiecz
ność świadczyły o niezwykłych umiejęt
nościach wykonawców. Z kolei względy 
natury wojskowej również wymagały - dla 
ułatwienia sprawnego przemieszczenia od
działów wojskowych - dobrych nawierz
chni dróg i ulic, zwłaszcza tych, które pro
wadziły do bram miejskich. Podstawowe 
jednak czynniki, które decydowały o ulep
szaniu ulic i placów - to:
- dbałość o wygodę mieszkańców, szcze
gólnie tych zamożnych, dla których ulep
szano nawierzchnie ulic prowadzących do 
pałaców lub innych ważnych budowli, a 

także nawierzchnie placów, jako miejsc pu
blicznych zgromadzeń itp.;
- dbałość o estetyczny wygląd ulic i pla
ców, zwłaszcza w reprezentacyjnych częś
ciach miast bogatszych i słynniejszych;
- chęć poprawy zdrowotności mieszkań
ców poprzez zadbanie o czystość i higienę 
ulic i placów, jako urządzeń publicznych;
- konieczność spełnienia wymogów sta
wianych przez potrzeby komunikacyjne - 
pieszych, pojazdów konnych, później me
chanicznych;
- potrzeba zapewnienia mieszkańcom 
miast coraz lepszych warunków bytowania 
i zmniejszenia uciążliwości komunikacji;
- stały, chociaż w niektórych okresach do
syć powolny, postęp w zakresie technolo
gii ulic.

Przemiany w podejściu do spraw nawierz
chni ulic i placów następowały wraz z ro
zwojem cywilizacji, kultury, wiedzy i rozbu
dową miast. Wiele czasu musiało upłynąć, 
aby poprawa stanu nawierzchni była funk
cją większości z wymienionych czynników, 
a nie tylko pojedynczych i to wybranych, 
aby miała charakter powszechny i nadążała 
za potrzebami miast. Najczęściej - z powo
du braku funduszy i trudności w rozwiązy
waniu problemów technicznych - ulice, a 
zwłaszcza ich nawierzchnie, pozostawiały 
wiele do życzenia. Utwardzanie nawierz
chni było drogie, wymagało dużej liczby lu
dzi, o coraz wyższych kwalifikacjach, po
trzebnych zarówno do wykonania nawierz
chni, jak i późniejszego ich utrzymania. Wy
magało odpowiednich materiałów sprowa
dzanych czasem z dużych odległości, jak 
np. w wypadku materiałów kamiennych. To 
wszystko stanowiło duże obciążenie bu

dżetu miast. Trudno się zatem dziwić kry
tycznym opiniom ówczesnych kronikarzy, 
podróżników, lustratorów dóbr, którzy 
stwierdzali, że ulice miast wyglądały jak 
rozjeżdżone wiejskie drogi, a jeśli trafiały 
się nawet jakieś bruki, to były wyboiste i 
tak dziurawe, że często łamały się osie u 
pojazdów. Informacje takie powtarzają się 
w opisach ulic od czasów upadku Cesars
twa Rzymskiego do XIX w. Ewenementem 
w tych opisach był żart Wł. L. Anczyca za
mieszczony w drugiej połowie XIX w. w for
mie ogłoszenia w krakowskim „Czasie”. In- 
serat brzmiał: „W dniu onegda/szym, to jest 
18 marca b.r. między godziną 7-mą a 8-mą 
wieczór, w przechodzie przez ulicę Franci
szkańską, w samym środku'ulicy utonęto w 
błocie dziecko, liczące lat 3 miesięcy 7. Po
mimo wszelkich poszukiwań, gęstość i i- 
lość błota zalegającego ulicę udaremniła 
wszelkie usiłowania. Ktokolwiek znalazłby 
nieszczęsną ofiarę, niech się zgłosi do 
ojca, a otrzyma przyzwoitą nagrodę".
Powszechne narzekania na zły stan na
wierzchni dróg i ulic nie mogą przysłonić 
faktu stałego postępu technologicznego i 
technicznego w budowie i utrzymaniu ulic. 
Znakomite nawierzchnie dróg i ulic miast 
kreteńskich i rzymskich, które fascynowały 
kunsztem wykonania osiemnastowiecz
nych badaczy-odkrywców tych budowli (do 
dzisiaj zresztą budzących podziw drogow
ców), średniowieczne i renesansowe po
szukiwania materiałów i najlepszego spo
sobu utwardzania nawierzchni materiałami 
znajdującymi się możliwie blisko miejsca 
budowy, wreszcie okres naukowego po
dejścia do problemów nawierzchni, które
mu początek dała utworzona w 1747 r. Na
rodowa Szkoła Dróg i Mostów w Paryżu - 
to tylko wybrane i charakterystyczne okre
sy znaczącego rozwoju techniki i technolo
gii dróg i ulic.
Wyjątkowe znaczenie przypisywano dro
gom i ulicom miast w okresie Cesarstwa 
Rzymskiego. Drogi te były konstrukcjami 
masywnymi, porównywanymi do muru le
żącego na jednej ze ścian, złożonymi z 4-5 
warstw, mających łącznie nieco ponad 1 m 
grubości. Podstawowymi materiałami uży
wanymi do budowy byty: kamień, żwir oraz 
zaprawy cementowe i gliniane. Gdy brako
wało odpowiednich materiałów do wytwa
rzania betonu, bloki kamienne układano na 
roztopionym ołowiu. Tak solidna konstruk-

1-4. Różne rodzaje nawierzchni: porfirtamany na 
podsypce piaskowej w Krakowie (1), nie obrobio
ny kamień polny na podsypce piaskowej w Piń
czowie (2), kostka kamienna układana w tuki w 
Warszawie (3) oraz połączenie różnych materia
łów kamiennych i różnych wyrobów dla uzyska
nia odpowiedniego deseniu na Małym Rynku w 
Krakowie (4)
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cja jezdni odpowiadała założeniom, według 
których dobra droga prawie nie wymaga 
konserwacji przez 80-100 lat normalnego 
użytkowania. Jezdnię ulic, na wzór jezdni 
dróg, wykonywano z płyt wapiennych lub 
trachitowych, wielokątnych i starannie do 
siebie dopasowanych. Chodniki brukowa
no małymi kamykami lub stosowano na
wierzchnię betonową.

Po upadku Cesarstwa Rzymskiego nastały 
czasy mniej korzystne dla rozwoju techniki 
i technologii dróg i ulic. Nie znaczy to, że 
nie czyniono starań, aby ulice były prze
jezdne i żeby „pyt podczas suszy i błoto w 
czasie deszczu" nie utrudniały ruchu. W 
ważniejszych dla miast momentach, np. w 
czasie przejazdu dostojników, wizyt monar
chy, zjazdów i innych zgromadzeń, ulice 
wykładano deskami, dylami, a nawet chru
stem i słomą. Na radykalniejsze i trwalsze 
rozwiązania przyszło czekać do IX w. Do
piero bowiem rozwój miast przyczynił się 
do poszukiwania nawierzchni zapewniają
cej bardziej higieniczne warunki życia w 
mieście i ułatwiającej komunikację. Coraz 
popularniejsze stawały się na ulicach bruki. 
Po okresie zapomnienia technologii rzym
skich dróg i ulic, pierwsze bruki wprowa
dziła Kordoba w 850 r., następnie Paryż w 
1184 r. za sprawą Filipa II, który kazał uło
żyć bruk przed swoim pałacem, potem Flo
rencja - 1237, Bolonia - 1241, Mediolan - 
1260, Lubeka - 1310, Praga - 1331. W 
Niemczech w XIV w. zaczęto stosować tzw. 
kamienie mieszczańskie - płaskie kamie
nie układane na środku ulicy, które umożli
wiały przejście na drugą stronę ulicy w po
rze deszczowej. Pierwsze wzmianki o bru
kach z tzw. kocich łbów pochodzą z Londy
nu (1302 r.) i Lubeki (1310 r.), a o wybruko
wanych drogach z Norymbergi i Frankfurtu. 
Jest pewne, że już w XIV w. większe miasta 
na Zachodzie miały ulice brukowane. Rów
nież w polskich miastach począwszy od 
XIV w. nastąpiła znaczna poprawa nawierz
chni ulic. W Krakowie pod koniec tego wie
ku już wszystkie ulice miały bruki; do wy
kładania nawierzchni używano materiałów 
z kamieniołomu na Krzemionkach. Prace 
brukarskie prowadzone były przez bruka
rzy pod nadzorem naczelnika robót, zwa
nego magister pavimentorum. W Warsza
wie na przełomie XIV i XV w. zaczęto bruko
wać ulice - kamieniem polnym.

Znaczniejszy postęp w zakresie poprawy 
stanu dróg i ulic rozpoczął się pod koniec 
XVI w. Wystąpił on szczególnie we Francji, 
w okresie panowania Henryka IV. Organi
zacyjne i finansowe posunięcia ministra 
księcia de Sully sprzyjały budowie i utrzy
maniu dobrych dróg. Doświadczenia uzy
skane w ciągu kilkudziesięciu lat budowy i
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eksploatacji dróg pozwoliły zmodernizo
wać dotychczasową technologię. W drugiej 
połowie XVII w. za sprawą Jeana Baptisty 
Colberta, ministra króla Ludwika XIV, wpro
wadzono technologię, która wynikała z o- 
pracowania nowego typu nawierzchni. Na
wierzchnia ta składała się z dolnej warstwy, 
stanowiącej duże płaskie kamienie, na któ
re sypano warstwę grubego tłucznia i uzu
pełniano trzecią warstwą ze żwiru, profilo
waną z 10-procentowym spadkiem do o- 
bustronnych rowów. Pozytywne rezultaty 
rozbudowy sieci dobrych dróg dla rozwoju 
transportu i komunikacji, a przede wszyst
kim dla rozwoju handlu i wzrostu gospo
darczego Francji, przyczyniły się do uzna
nia wysokiej rangi dróg i ulic, i ich systema
tycznego rozwoju. Ugruntował się również 
prymat Francji w Europie w zakresie tech
niki i technologii dróg i ulic.
Koniec XVII i początek XVIII w. - to okres 
przełomowy dla nowoczesnej techniki dro

gowej. W 1705 r. wydane zostały pierwsze 
urzędowe przepisy dotyczące budowy ulic 
i dróg o nawierzchniach twardych, a w 1712 
r. pojawiło się pierwsze paryskie wydanie 
podręcznika do budowy dróg pt. Traite de 
la Construction des Chemins (piewsze wy
danie tego podręcznika miało miejsce w 
Tuluzie w 1693 r.). Obydwa opracowania 
zostały napisane przez francuskiego króle
wskiego inżyniera drogowego Gautiera. W 
1747 r. została powołana w Paryżu pier
wsza na świecie szkoła dróg i mostów, któ
ra otworzyła etap szybkiego postępu tech
nicznego i technologicznego w zakresie 
nawierzchni dróg i ulic, opartego na pod
stawach naukowych. Nowe typy nawierz
chni zaczęły pojawiać się również poza 
Francją; ich twórcy-to m.in. Gross w Gali
cji, Steepstrum w Danii, Wiebeking i Luder 
w Niemczech, Perronet w Szwajcarii czy 
wreszcie najsłynniejszy Mac Adam w Ang
lii.

5. Ulica w Kaliszu - kwadratowe płyty 
kamienno-betonowe
6. Nawierzchnia z łamanego kamienia wapienne
go koło kościoła Św. Idziego w Krakowie
7. Przykład zastosowania sześciokątnych płyt 
betonowych w Lublinie
8. Nawierzchnia z kamienia łamanego łączy się z 
kamiennym murem (Olsztyn)
9. Przykład zastosowania klinkieru ułożonego w 
tzw. jodełkę w Zamościu

Kolejny ważny okres w rozwoju techniki i 
technologii dróg i ulic przypadł na koniec 
XVIII i wiek XIX. Był to czas powstawania 
nowoczesnych miast oraz tzw. inżynierii 
miejskiej. Twórcze poszukiwania, zarówno 
techniczne, jak i materiałowe, przyniosły ar
chitektom i urbanistom całą gamę możli
wości tworzenia barwnej, dalekiej od stan
daryzacji i monotonii „posadzki miasta". 
Piękne, szlachetne nawierzchnie stały się 
wizytówką miast. Nastąpił renesans trwa
łych nawierzchni kamiennych z brukowca, 
kamienia nie obrobionego, kamienia ptyto- 
wanego z najprzeróżniejszych materiałów: 
granitów, porfirów, piaskowców pochodze
nia rodzimego, a nawet sprowadzanych z 
zagranicy. Wymogi ochrony człowieka 
przed skutkami komunikacji, respektowane 
już w starożytnym Rzymie, doprowadziły 
do udanego zastosowania nawierzchni 
drewnianych, które były modne przez po
nad pół wieku. Braki materiału kamiennego 
na obszarach wielu państw spowodowały 
prace nad zastosowaniem na dużą skalę 
klinkieru i robionych z niego pięknych na
wierzchni o specyficznym kolorycie i trwa
łości przewyższającej niekiedy trwałość 
nawierzchni kamiennych. Opracowano tak
że niezwykłej trwałości nawierzchnię z kos
tki kamiennej. Prowadzono intensywne 
próby z nawierzchniami, w których wyko
rzystywano odkryty powtórnie asfalt. Po
czątkowo wykorzystywano asfalt występu
jący w postaci wapieni bitumicznych, póź
niej asfalt naturalny wydobywany z jezior 
asfaltowych, znajdujących się w wielu 
miejscach na świecie, a w pierwszych la
tach XX w. stosowano z powodzeniem as
falt powstający z destylacji ropy naftowej. 
Jeszcze w pierwszej połowie XX w. widocz
na była różnorodność nawierzchni, zwłasz
cza w miastach. Oprócz coraz częściej i 
powszechniej stosowanych nawierzchni 
bitumicznych, wykonywano również na
wierzchnie kamienne, klinkierowe, z płyt 
kamienno-betonowych i inne.
Druga potowa XX w. przyniosła inwazję na
wierzchni asfaltowych na tak dużą skalę, że 
odezwały się głosy krytyczne. Zaczęto po
stulować „ocalenie od zapomnienia” na
wierzchni nieasfaltowych. W 1954 r. w nr. 3 
„Ochrony Zabytków” zamieszczony został
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10. Nawierzchnia placu między Barbakanem a 
Bramą Floriańską w Krakowie; na pierwszym pla
nie tamany porfir, w głębi - brukowiec porfirowy
11. Nawierzchnia ul. Mikołajskiej w Krakowie uło
żona z rzędowej kostki porfirowej
12. Nawierzchnia ul. Podgórnej w Pińczowie uło
żona z kamienia łamanego

(zdjęcia: Jerzy Duda)

artykuł o wymownym tytule W trosce o bru
ki miast zabytkowych. Coraz częściej - 
chociaż nie zawsze z odpowiednim sku
tkiem - zaczęto rozprawiać w gronach fa
chowców o potrzebie docenienia roli „po
ziomej elewacji ulicy", „piątej elewacji uli
cy”, także „posadzki miasta" - jak nazywa
no nawierzchnie ulic i placów - dla starych 
miast. Starano się również chronić wiele 
najcenniejszych przykładów nawierzchni 

nieasfaltowych. Angażowali się w te spra
wy nie tylko konserwatorzy, ale także inży
nierowie drogowcy, świadomi estetycznej 
degradacji ulic zamienianych na gładką, 
monotonną i nieefektownie wyglądającą 
płaszczyznę najczęściej z mas asfaltowych. 
Efektem długiej i wytrwałej walki o właści
wy stosunek do dróg i ulic, w tym także do 
nawierzchni, było powołanie w 1974 r. przy 
byłym Centralnym Zarządzie Dróg Publicz

nych Ministerstwa Komunikacji specjalisty 
do spraw ochrony zabytków techniki dro
gowej i mostowej. Pobudzenie zaintereso
wań w środowisku drogowców historią 
drogownictwa doprowadziło do utworzenia 
komórek do spraw ochrony zabytków w 
Dyrekcjach Okręgowych Dróg Publicznych 
oraz Oddziałowych Komisji Muzealnictwa i 
Historii Transportu, działających w ramach 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji. Problematyka ta podchwyco
na została przez drogowców w miastach, 
co jest niezwykle ważne, ponieważ właśnie 
tu znajduje się większość odcinków dróg i 
ulic wykonanych w tzw. klasycznej techno
logii. Do dzisiaj dużo osiągnięto dzięki ak
tywności i poświęceniu wielu specjalistów, 
a między innymi to, że zwrócono uwagę na 
nawierzchnie dróg i ulic, jako nieruchome 
zabytki techniki, stanowiące dokumenty ro
zwoju technicznego i technologicznego w 
drogownictwie.

Jerzy Duda
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Polskie herby 
na zabytkach

SŹAtAWA BRODZIĆ SYROKOMLA MASALSKI OGINIEC RADWAN ŚRENIAWA

SZALAWA - pierścień, a w nim trzy krzyże pro
mieniście ułożone. W klejnocie zbrojne ramię z 
mieczem. Legendą związany z nadaniem Włodzi
mierza Wielkiego - księcia ruskiego. Herbowni: 
Halka, Jakuszewski, Kuczyński, Ledóchowski, 
Łebiński, Nawrotyński, Romanowski, Strzyż, 
Świrski.

BRODZIĆ - na pierścieniu trzy krzyże rozłożone 
promieniście. W klejnocie strusie pióra. Znany od 
XII w„ legenda mówi, że nadał go król Kazimierz 
Odnowiciel w czasie wojen z Prusami. Herbowni; 
Bonikowski, Brodzie, Kliczewski, Konecki, Kurząt- 
kowski, Łącki, Mojecki, Pilitowski, Radomski, Ra
dzimiński, Sieromski, Zawadzki, Zochowski.

SYROKOMLA - figura na kształt litery „W" - jak w 
herbie Abdank, na niej krzyż. W klejnocie powtó
rzone godło. Legendą związany z nadaniem Ło
kietka, choć pono znany jeszcze wcześniej - w 
XII w. Herbowni: Andronowski, Baranowicz, Bej- 
nart, Bułhak, Chalecki, Chybicki, Dziewoczka, 
Grocholski, Hołub, Hgowski, Iwanowicz, Jałowski, 
Janowski, Kamicki, Kiiński, Kondratowicz, Ko- 
rzekwicki, Kościałkowski, Łosowicz, Masło, Min- 
giel, Momtrym, Nieszyjka, Puciata, Puciatczyc, 
Sehen, Sołtan, Sopoćko, Starosielski, Stefano- 
wski, Świeszkowski, Wasilewicz, Wielicki, Wie
liczko, Witoniski, Wojnifowicz, Zając, Żołądź.

MASALSKI (piszą go też Massalski), Baka - ła
cińska majuskuła „M", na niej krzyż. Niektórzy na 
dolnym ramieniu krzyża kładą półksiężyc rogami 
ku górze zwrócony. W klejnocie strusie pióra. 
Herb ten pono na Rusi powstał i potem dopiero 
do Polski zawędrował. Herbowni; Baka, Chmiel
nicki, Masalski, Puciata, Wysocki.

OGINIEC - figura na kształt bramy, na niej krzyż z 
rozszczepionym górnym ramieniem. Legendą 
wiązany z nadaniem księcia ruskiego za boje z 
Tatarami, w XVI w. do Polski przyniesiony. Her
bowni: Ogiński, Puzyna.

RADWAN, Wierzbowa - chorągiew na drążku po
przecznym do drzewca mocowana, z krzyżem u 
szczytu, jej płat na trzy pasy podzielony. W klej
nocie strusie pióra. Znany już w początkach XV 
w., legendy łączą go z nadaniem Bolesława 
Śmiałego, a nawet Chrobrego. Herbowni; Babski, 
Bieniewski, Brandysz, Branecki, Chlewiński,

(rys. Anna Drewnowska

1. Herb Radwan w uproszczonej formie, grawe
rowany na naczyniu na oleje święte, ofiarowanym 
w 1579 r. katedrze gnieźnieńskiej przez I (Jakuba) 
V (Uchańskiego) A (rcybiskupa) G (nieźnieńskie- 
go)
2. Herb Śreniawa grawerowany na ściance relik
wiarza z XV w. z katedry gnieźnieńskiej; widzimy 
godło przeplecione jak wiklinowa witka z sęczka- 

' mi i w dodatku odwrócone w przeciwną stronę
(zdjęcia: 1 - Marek Żak, 2 - 'Nadaw Górski)

Chluski, Cikowski, Czapla, Dąbrowski, Dębski, 
Dobrosielski, Dostojewski, Fiedziuszko, Frysta- 
cki, Gliński, Głuchowski, Gorski, Hluszanin, Jaka- 
cki, Janowicz, Jarzębiński, Jasklowski, Jeziorko

wski, Judycki, Kania, Karski, Kissowski, Kohało- 
wski, Komar, Kononowicz, Kowalewski, Krotki, 
Krukowski, Krzyczewski, Krzymuski, Leszczyński, 
Lubawski, Łodziński, Łukawski, Magnuszewski, 
Miemczewski, Mioduski, Nabul, Nadarzyński, Ni- 
cki, Okęcki, Okuszko, Oleśnicki, Osiński, Oświę
cim, Oziębłowski, Pakoszewski, Paszkiewicz, Pa- 
węcki, Pełka, Peperzyński, Pietruszewski, Piwko, 
Prokowski, Pronlewicz Załamaj, Przygodzki, 
Przypkowski, Radwan, Radwański, Radziszewski, 
Rakowski, Rpiński, Rusiecki, Rybiński, Siemiono- 
wicz, Skarzewski, Sławkowski, Służewski, Soło- 
kaj, Stanisławski, Stecki, Szczyt, Świszewski, Tu- 
malewski, Uchański, Wiadrowski, Wierzbicki, Wi
łam, Wilk, Wołodkiewicz, Woykunowski, Zaćwili- 
chowski, Zembocki, Zebrzydowski.

ŚRENIAWA (piszą go też Szreniawa) - rzeka, któ

ra swymi dwoma zakolami odwróconą literę „S” 
przypomina, na niej krzyż. Niektórzy uważają, ze 
godło to nie rzekę przedstawia, lecz kij krzywy, 
krzywaśnią zwany. W klejnocie łeb Iwa między 
dwoma bawolimi rogami, u których wiszą dzwo
neczki. Takiż herb, lecz bez krzyża w godle, zowią 
D r u ż y n a, a pieczętują się nim m.in. Lubomirs- 
cy i Kmitowie. Oba te herby mylą niektórzy i Dru
żynę nazywają Śreniawą, a Śreniawę - Śreniawą 
Uświęconą. Herb znany już w XIII w. Niesiecki 
twierdzi, że wiele rodzin to jednego, to drugiego 
herbu używa, wszystkich więc herbowńych w jed
ną zebrał listę, którą my za nim powtarzamy: Ale- 
xandrowicz, Amfor, Bieliński, Bielski, Bier, Bis
kupski, Borysławski, Brzeżnicki, Charzowski, 
Czerniewski. Garbowski, Horaim, Jadoldus. Kłus, 
Kmita, Komorski, Kożlątkowski, Krasowski, 
Krzesz, Kurczewski, Kurowski, Kwilecki, Lasko
wski, Lasocki, Lipski, Lubomirski, Lubowiecki, 
Łapka, Mroczek, Mstowski, Oraczewski, Pisarski, 
Poniatowski, Porębski, Potocki, Przyłęcki, Puka- 
rzewski, Rahoza, Rogowski Rozembarski, Rup- 
niewski, Sadło, Saganowski, Skinder, Skotnicki, 
Sobieński, Stadnicki, Stawski, Stachanowski, 
Szypowski, Śreniawa, Tęgoborski, Trzebiński, 
Tuszowski, Ujejski, Węgleński, Weryha, Wieruski, 
Wzdowski. .... . _

Michał Gradowski

W związku z publikowanym wyżej cyklem napły
wają do Redakcji listy, w których jest sporo la
mentów, że przy takim czy innym herbie nie zna
lazło się nazwisko nadawcy, a przecież jego ro
dzina takim właśnie herbem się pieczętuje. Pe
wien Pan Magister z Warszawy nie dość że nam 
nawymyślał za to, że nie znalazł swego nazwiska 
w publikowanym spisie, to jeszcze - zapewne na 
zasadzie rekompensaty moralnej - opisał 
szczegółowo, jak to pewna rodzina p nazwisku 
zbieżnym z nazwiskiem jednego ze współpra
cowników Redakcji frymarczyła swym herbem i 
kolaborowała z Prusakami. Widać z tego, że spra
wy heraldyczne budzą do dziś żywe emocje. 
Chcąc więc uniknąć niesłusznych pretensji, myś
lę, że wypada przypomnieć Szanownym Czytelni
kom. że publikowane przez nas nazwiska nie są 
dowolnym wymysłem autora cyklu, lecz przedru
kiem (z zachowaniem pisowni) z herbarza Kaspra 
Niesieckiego. Przy okazji przypominamy, że pu
blikowane rysunki herbów oparliśmy na wzorach 
zamieszczonych w Tablicach odmian herbowych 
Chrząńskiego. Szerzej na ten temat pisaliśmy we 
wstępie do cyklu („Spotkania", nr 2.1986), wyda- 
je się jednak, że nie wszyscy czytali to wyjaśnie
nie lub nie pamiętają szczegółów, stąd powyższe 
przypomnienie.
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Na plebanii 
w Kazimierzu
Na dobre zaczęło się mniej więcej 10 lat 
temu, choć zarówno Tadeusz Augustynek, 
jak i Jadwiga Czerepińska dużo wcześniej 
nosili się z pomysłem przejęcia zabytkowe
go budynku.

Od wielu lat związani profesjonalnie z kon
serwacją zabytków, podróżując po 
wschodnich terenach Polski, szukali wy
marzonego dworu. Gdy znaleźli go w Jasz- 
czowie, około 30 km od Lublina, okazało 
się, że skomplikowane sprawy własnościo
we uniemożliwiają przejęcie. Wówczas 
zainteresowali się starą, drewnianą pleba
nią we wsi Karczmiska i postanowili prze
nieść ją do Kazimierza Dolnego, na działkę 
przy ul. Krakowskiej 36.

★ ★ ★

Za oknami dżdżysty wrześniowy wieczór 
A.D. 1986. Siedzimy z Tadeuszem Augu- 
stynkiem obok kominka w przytulnej izbie i 
gawędzimy o szczęśliwie zrealizowanym 
marzeniu.

■ Panie Tadeuszu - rozpoczynam - czy 
zawodowe obcowanie z zabytkami prze
nosi się zawsze w sferę prywatności?
- Sądzi Pan, że może być inaczej? Z bie
giem czasu staje się to stylem życia, oby
czajem i nie można się już od tego ode
rwać. Jest to swoisty rodzaj narkomanii, 
zauroczenia.

■ Takie to silne, że zamiast budować 
solidni!, nowoczesną willę z garażem, 
przestawia się starą chałupę, szuka gon
tu, rezygnuje z wielu wygód na rzecz dba
łości o autentyczną substancję?

- Mogę Panu powiedzieć, że od bardzo 
dawna o tym marzyłem. Przez wiele lat o- 
pracowywaliśmy z moją koleżanką, a dzi
siaj współwłaścicielką tej plebanii - Jadwi
gą Czerepińską, założenia podworskie na 
terenie Lubelszczyzny. Widząc dość często 
fatalny stan badanych dworów, zapragnęli
śmy choć jeden uratować własnymi siłami. 
Niestety, jako ludzie czynni zawodowo, nie 
mogliśmy się zdecydować na całkowite 
przeniesienie na wieś. Musielibyśmy wów
czas odciąć się od pracy zawodowej, a 
tego chcieliśmy uniknąć. W pobliżu Lubli
na, gdzie pracowaliśmy, nie udało się nam 
znaleźć odpowiedniego obiektu. Pozostał 
więc Kazimierz i nie użytkowana plebania w 
Karczmiskach, którą udało się nam dość 
tanio kupić. Był to dla nas ostatni moment. 
W 1976 r. ceny były jeszcze niezbyt wygó
rowane.

■ ?

- Rozpoczęliśmy ze 100 tysiącami. Pleba
nia kosztowała nas 10 tysięcy. Rozbiórka . 
ponowne zestawienie - 60 tysięcy. Działka 
przy ul. Krakowskiej w Kazimierzu też nie 
była droga. Pan Jerzy Wiechecki, brat Ste
fana Wiecheckiego „Wiecha”, sprzedając 
nam ziemię, nie wycofał się z umówionej 
wcześniej ceny - 60 zł za metr kwadratowy, 

pomimo ze w innych miejscach Kazimierza 
żądano już wówczas znacznie więcej.

■ Znalezienie działki i zabytkowej chału
py to jeszcze nie wszystko. Na ogół dro
ga biegnie przez gąszcz formalności. 
Trzeba też znaleźć fachowców, np. cieśli, 
o których dziś nie jest łatwo?

- Proszę mi wierzyć, że nie uprawialiśmy 
żadnej „partyzantki". Gdy zdecydowaliśmy 
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się na plebanię z Karczmisk, zawiozłem 
konserwatora Żurawskiego na miejsce i za
pytałem: „zgadzasz się, dobra chałupa?" 
Odpowiedział: - „Dobra"!Zrobiłem doku
mentację. Zatwierdzili. Później poszło już 
błyskawicznie. W październiku zaczęliśmy 
kopać fundamenty, a 6 grudnia budynek 
byt pod dachem.

■ Tempo niebywałe. Gdyby robiły to np. 
PKZ-ty, trwałoby znacznie dłużej. Muslał 
Pan znaleźć wybornych cieśli.

- Byli to rzeczywiście wspaniali ludzie. Z 
początku chciatem robić wszystko według 
przyjętego systemu konserwatorskiego. 0- 
pracowałem inwentaryzację, ponumerowa
łem poszczególne elementy... Przyszedł 
majster-cieśla i mówi: „proszę pana, na co 
to ? My ten dom złożymy bez rysunków, tak 
jak stał". Dałem za wygraną. Z dużą saty
sfakcją patrzyłem później, jak szybko skła
dają dom według starych znaków ciesiel
skich.

■ Rzeczywiście starych?
- Tak, dom pochodzi z drugiej połowy 
XVIII w.

■ / obyło się bez przysłowiowej „konse
rwatorskiej" wymiany starego na nowe?

- Na szczęście tak. Plebania zbudowana 
była z żywicznego sosnowego drewna. 
Sami nie spodziewaliśmy się, że drewno to 
przetrwało w tak świetnym stanie. Gdy po 

zdjęciu szalunku ze ścian ksiądz, który 
wcześniej wybudował nową plebanię, zo
baczył stan zachowania domu, był wyraź
nie niezadowolony, że zgodził się na jego 
sprzedaż.

■ Coś chyba jednak wymieniono?
- Bardzo niewiele. Wymieniliśmy zaledwie 
jedną przegniłą belkę w sieni, całkowicie 
zbutwiały fragment ściany przy ganku i sam 
ganek. Więźba dachowa, stolarka, okucia i 
wszystkie pozostałe elemeny budynku są 
oryginalne. Zamki u drzwi były wprawdzie 
zepsute, ale udało mi się znaleźć w Kazi
mierzu kowala, który „chciał się bawić” i 
wszystkie je zreperowat.

■ Jak Pan wobec tego ocenia stopień 
zachowania oryginalnej substancji?
- Sądzę, że zdołaliśmy ją zachować przy
najmniej w 90%, choć prawdę mówiąc, po
winno się wymienić niektóre fragmenty 
ścian, szczególnie pod oknami.

U A co z układem wnętrz? Czy w równie 
niewielkim stopniu został naruszony?
- Niestety, nie. Musieliśmy w ten typowy 
układ dworku z sienią na osi wprowadzić 
pewne zmiany. Potrzebne były łazienki i 
kuchnia dostępne z obydwu części budyn
ku, użytkowanych przez dwie rodziny. Trze
ba więc było zamurować fragment sieni od 
strony ogrodu. Poza tym układ wnętrza nie 
był zmieniany. f

1. Październik 1976 r.: de
ska do deski... W środku 
współwłaściciel plebanii Ta
deusz Augustynek
2. Montowanie więźby da
chowej także w październiku 
1976 r.
3. Ganek plebanii

■ Czy obecny wygląd zewnętrzny ple
banii nie różni się od wcześniejszego, 
tego z Karczmisk?

- Owszem, nieco się różni. Elewacje miały 
niegdyś szalunek. Konserwator nie zgodził 
się jednak na ponowne oszalowanie, 
chcąc pozostawić widoczny zrąb. Druga 
zasadnicza różnica w wyglądzie polega na 
tym, że dom, pierwotnie pokryty gontem, 
ostatnio poszyty był strzechą, zaś obecnie 
pobiliśmy go powtórnie gontem. Za tą 
zmianą przemawiały względy konserwator
skie, a jednocześnie było to dostosowanie 
pokrycia dachu do tradycji kazimierskiej.

■ Panie Tadeuszu! Skoro już mowa o 
lokalnej tradycji i nawiązaniach do niej, 
proszę powiedzieć, czy plebania przy ul. 
Krakowskiej jest jedynym tego typu o- 
biektem przeniesionym do Kazimierza?

-Nie. Oprócz naszej plebanii jest tu drew
niany dworek z Gościeradowa, w którym 
znajduje się siedziba Muzeum Kazimierza 
Dolnego. Przy ul. Plebanka stoi drewniany 
dom przeniesiony z Puław przez muzeum z 
przeznaczeniem na mieszkania dla swoich 
pracowników, Wkrótce stanie przy spi
chrzach dom wójtowski z Modliborzyc 
Obok plebanii stoi też niewielka drewniana 
chata przeniesiona tu przez państwa Wie- 
checkich. Dużo więcej tego typu domów 
przeniesionych zostało z różnych stron do 
pobliskiego Mięćmierza, m.in. wiatrak.

■ Wyda/e mi się jednak, że nie wszyscy 
w Kazimierzu patrzą na to przenoszenie 
starych domów ze zrozumieniem i przy
chylnością. Jest to zresztą temat nie 
nowy. Jak patrzono na Pana dziesięć lat 
temu i czy coś się w tym spojrzeniu zmie
niło?
- Uważano mnie wówczas dość po
wszechnie za wariata, który stawia starą 
chałupę zamiast nowego domu, i niewiele 
się pod tym względem zmieniło. Jest to 
zresztą, jak Pan zauważył, temat na długie 
odrębne opowiadanie.

■ Zostawmy wobec tego ten problem. 
Czy ta „stara chałupa” wniosła coś no
wego do pańskiej twórczości? Oprócz 
badań architektonicznych i projektowa
nia zajmuje się Pan przecież malarstwem 
i grafiką.

- Wołałbym nie mówić o inspiracjach. Ten 
dom stał się przede wszystkim azylem. 
Daje też przestrzeń, której byłem pozba
wiony w niewielkim mieszkaniu w Lublinie 
lub Warszawie. Rzeczywiście dopiero tutaj 
mogę w większym niż dotychczas stopniu 
zająć się malarstwem i grafiką. Nadal jed
nak chętnie zabieram się za tematy, w któ
rych mogę połączyć swój warsztat badacza 
architektury, historyka sztuki i projektanta. 
Badania zabytków architektury - to praw
dziwie fascynujące zajęcie. Poza tym - z 
czegoś trzeba utrzymywać ten piękny 
dom.
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4. Plebania w rok po postawieniu
5. Dziś plebania tkwi mocno w kazimierskim kraj
obrazie
(zdjęcia: 1, 3, 4 - Jerzy Żurawski, 2 - Janusz
Michalak, 5 - Jacek Serafinowicz)

■ Sądzę, że nie jest to w dzisiejszych 
czasach ani łatwe, ani tanie?
- Przyznam, że staram się nie liczyć ko
sztów, ale rzeczywiście utrzymanie plebanii 
kosztuje nas sporo. Tym bardziej, że nie 
wszystko już mogę zrobić samodzielnie. 
Co kilka lat trzeba przecież zabezpieczać 
gont, ściany, więżbę dachową. W przysz
łym roku będę musiat się zabrać za konse
rwację stolarki. Jest tu właściwie zawsze 
coś do zrobienia, jeśli nie przy domu, to 
przy jego wyposażeniu i otoczeniu.

■ Czy uważa Pan, że droga, która do
prowadziła Was do posiadania osiemna
stowiecznego domu, była typowa?

- Często, gdy słucham przy okazji różnych 
spotkań o wszystkich problemach, kłopo
tach i utrapieniach prywatnych użytkowni
ków, myślę, że mieliśmy bardzo dużo 
szczęścia.

■ Dziękując za przemiły wieczór, życzę 
tego szczęścia w następnych latach.

★ ★ ★
Na początku 1985 r. Tadeusz Augustynek 
(architekt) i Jadwiga Czerepińska (historyk 
sztuki) - oboje przez długie lata pracujący 
w PKZ, otrzymali pierwszą nagrodę Pol
skiego Komitetu Narodowego ICOMOS za 
najlepsze przystosowanie zabytkowego o- 
biektu drewnianego do współczesnych po
trzeb. Nagrodę przecznaczyli na zabezpie
czenie gontowego dachu plebanii.

Rozmawiał: Jacek Serafinowicz
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Jeszcze
o twierdzy Wisfoujście
Zacząć muszę - z żalem - od stówa „niestety”. 
Niestety, w ciągu ostatnich kilku lat (K. Biskup, 
Twierdza Wisłoujście, „Spotkania z Zabytkami”, 
nr 4, 1980, s. 36-38) nie zmniejszyło się groźne 
dla samej substancji murów zabytkowej twierdzy 
zanieczyszczenie środowiska w jej najbliższym 
otoczeniu. Po dawnemu z placów przeładunko
wych „Siarkopolu” suną w kierunku twierdzy żół
te tumany siarkowego pyłu, po dawnemu na jej 
terenie „straszą" tablice ostrzegawcze ze złowro
gim tekstem: „Uwaga! Py! siarkowy! Pocieranie 
oczu drażni spojówki". Są to skutki zaniechania 
przez „Siarkopol” zmiany technologii z przeła
dunku siarki kruszonej (silnie pylącej) na przeła
dunek siarki granulowanej i w stanie płynnym, co 
miało wydatnie ograniczyć zapylenie otoczenia 
zakładu. Otoczenia, a zatem i terenu twierdzy. 
Niestety, zbyt jednostronnie pojmowane racje 
techniczno-ekonomiczne przeważyły nad iluzo
rycznymi dla zakładu względami ochrony środo
wiska i dóbr kultury. Jednakowo' nonszalancki 
stosunek do środowiska cechuje Gdańskie Za

kłady Nawozów Fosforowych „Fosfory", które nie 
poczyniły żadnych efektywnych starań o ograni
czenie emisji tlenków siarki wraz z innymi dodat
kami gazowymi, szkodliwych dla organizmów ży
wych (w tym zwłaszcza ludzi) oraz murów starej 
twierdzy. Oczyszczenie - w sensie dosłownym - 
atmosfery wokół twierdzy stanowi warunek ko
nieczny dla możliwości jej racjonalnego zagos
podarowania, a nawet przetrwania.
Pewien niepokój wzbudza również koncepcja po
szerzenia i pogłębienia koryta Martwej Wisty - 
kanału portowego w bezpośrednim sąsiedztwie 
twierdzy. Tu jednak można wyobrazić sobie roz
wiązanie techniczne, eliminujące konieczność... 
rozbiórki części twierdzy lub jej przeniesienia na 
inne miejsce.
Obraz grozy stanu dzisiejszego Wistoujścia do
pełnia skutecznie użytkownik - Warmińskie Za
kłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Dago- 
ma" - stertami pustych beczek, zawalających 
dziedziniec, kamieniczki Wieńca, koszary i kaza
maty bastionów.

Przedstawiona ponura wizja postępującej, a 
nieuchronnej zagłady cennego zabytku sztuki 
obronnej XVI w. nie jest, na szczęście, wizją jedy
ną. Opracowana została bowiem niedawno kon
cepcja połączenia zespołów zabytkowych Wis
toujścia i Westerplatte w kompleks Centrum My
śli o Wojnie i Pokoju - Militarny Park Narodowy 
Westerplatte-Wistoujście. Ukończenie zasadni
czych prac przy realizacji tego zespołu przewidy
wane jest na 1 września 1989 r. - pięćdziesiątą 
rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Osią 
tej koncepcji, proponowaną już we wcześniej
szych opracowaniach studialnych, jest połącze
nie obu obszarów - pamiątek narodowych w jed
nolity układ przestrzenny. Zgodnie z tradycją his
toryczną, rozdzielone byłyby szczegółowe funk
cje ekspozycyjne - w Wisłoujściu znalazłyby się 
części ekspozycji związane z tradycjami morski
mi Polski, na Westerplatte - problematyka drugiej 
wojny światowej. Koszty zabezpieczeń technicz
nych i adaptacji na cele ekspozycyjne poniosłyby 
po części przedsiębiorstwa, które przyczyniły się 
i przyczyniają nadal do jej dewastacji.
Przedstawiona, ogólnie tylko zarysowana konce
pcja ma zupełnie realne szanse na urzeczywist
nienie. Niezbędne jest jednak poparcie jej przez 
władze centralne i wojewódzkie, a także docenie
nie wagi problemu przez okoliczne zakłady prze
mysłowe, co powinno wyrazić się ograniczeniem

3

1. Widok z tarasu Latarni w kierunku 
wschodnim; na pierwszym planie 
wały i schron Szańca Wschodniego, 
w głębi zabudowa przemysłowa 
ciasnym pierścieniem okalająca 
twierdzę
2. Rynny kamieniczek Wienna prze
żarte tlenkami siarki opadającymi na 
twierdzę wraz z deszczem
3. Nadal oczekujący na odbudowę 
mur kurtyny północnej Fortu Carre
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4. Schemat posadowienia murów 
skarpowych - Fortu Carre na dębo
wych skrzyniach
5. Zniszczony narożnik i cokót muru 
skarpowego Bastionu Artyleryjskie
go
6. Zwieńczone betonową ścianką 
kolankową opuszczone koszary; 
obok skład beczek „Dagomy" na 
dziedzińcu Fortu Carre

emisji zanieczyszczeń, połączonym z wykona
niem ustawowego obowiązku naprawienia po
czynionych szkód. Tu szczególna rola przypada 
Zarządowi Portu, który w końcu musi zająć się 
zabezpieczeniem i renowacją tych części murów 
twierdzy, które uległy uszkodzeniu wskutek ruchu 
statków w kanale portowym - Martwej Wiśle, Tyle 
na temat ogólnych, kompleksowych zamierzeń. 
Oby ta koncepcja uratowania twierdzy została u- 
rzeczywistniona.
W ostatnich latach podjęto również niewielkie 
działania techniczne na terenie twierdzy, mające 
na celu przynajmniej utrzymanie stanu istniejące
go. Zapoczątkowało je założenie ścianki stalowej 
od strony kanału portowego. Była ona początko
wo pomyślana jako element umożliwiający osu
szenie bezpośredniego otoczenia murów twier
dzy i podjęcie naprawy części podwodnej posa
dowienia wałów. Choć zaplanowanych już w 1978 
r. (!) robót dotychczas nie podjęto, ścianka chroni 
przynajmniej mury twierdzy przed dalszymi u- 
szkodzeniami wskutek falowania wywołanego ru
chem statków w kanale portowym.
Innym niewielkim, ale potrzebnym zabiegiem 

było zdrenowanie i następnie częściowe utwar
dzenie dziedzińca, do niedawna stanowiącego 
rozległe grzęzawisko. Dla zabezpieczenia murów 
przed niszczącym działaniem korzeni zostały os
tatnio wycięte porastające je drzewa. Przewidy
wana jest wymiana pokryć dachowych na kamie
niczkach okalających Wieniec. Jednocześnie 
przeżarte rdzą na wylot rynny i rury spustowe 
zostaną zastąpione nowymi. Znakiem czasu i 
stopnia zanieczyszczenia środowiska w Wis- 
łoujściu będzie materiał użyty przy tych pracach: 
pokrycia dachowe z blachy stalowej ocynkowa
nej, pokrytej obustronnie warstwą chemoodpor
nej farby epoksydowej lub chlorokauczkowej 
oraz rynny i rury spustowe z PCW. Co do mate
riału rynien i rur spustowych nie było po prostu 
innych możliwości, zaś przy rozpatrywaniu mate
riału do pokrycia dachów, początkowo, zgodnie z 
tradycją, przewidywano użycie dachówki cera
micznej. Niestety, okazuje się, że współcześnie 
produkowana dachówka jest materiałem nietrwa
łym - stosunkowo szybko ulega rozwarstwieniu i 
złoszczą się. Stąd też wynika kompromisowa de
cyzja o użyciu blachy zabezpieczonej powłokami 

chemoodpornymi jako materiału w miarę „neu
tralnego".
Opisane koncepcje i niewielkie w skali potrzeb 
działania techniczne na terenie twierdzy stanowią 
bez wątpienia pierwszy od lat, efektywny krok w 
stronę podjęcia szerszych prac służących zabez
pieczeniu, wyeksponowaniu i rzeczywistemu u- 
dostępnieniu cennego zabytku. Dobrze, że został 
przełamany okres całkowitej bierności wobec 
postępującej ruiny twierdzy. Jednak poza prowa
dzonymi już drobnymi pracami, konieczne jest 
podjęcie prac poważniejszych - związanych z 
poprawą stanu technicznego posadowienia i mu
rów obwodowych, budowli kazamatowych i ka
mieniczek wokół Wieńca. Toteż ten zbiór uwag o 
stanie twierdzy muszę zakończyć podobnie, jak 
poprzedni przed pięciu laty: prace przy ratowaniu 
twierdzy Wisłoujście należy podjąć jak najszyb
ciej. Proces niszczenia następuje bowiem w 
przyspieszonym tempie, a koszty robót konser
watorskich rosną w postępie geometrycznym z 
roku na rok.

Krzysztof Biskup
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Mfyn 
do rozbiórki?
W Ołoboku w województwie kaliskim, w 
pobliżu kościoła parafialnego, pozostałego 
po okazałym niegdyś założeniu klasztor
nym cystersek, zachował się młyn wodny, 
pochodzący zapewne z lat czterdziestych 
XIX w. Zwraca uwagę jego zwarta, okazała 
bryła o dobrych proporcjach, kryty da
chówką naczółkowy dach oraz rytm drew
nianych, sczerniałych ze starości elemen
tów szachulcowej konstrukcji, ostro rysują
cych się na płaszczyznach białych pól wy
pełnienia ścian. Młyn wzniesiony został na 
stoku niewysokiej skarpy doliny Prosny, w 
odległości 150 m od koryta rzeki. Pod skar
pą, tuż przy wschodniej szczytowej ścianie 
budynku, przepływa strumień, którego 
wody napędzały urządzenia młyńskie. 
Przerzucony obok drewniany mostek łączy 
brzegi strumienia. Lekko pofalowany teren 
nadbrzeżny, grupa starych drzew oraz po
bliski zespół kościelny tworzą wraz z mły
nem całość o nieprzeciętnej wartości za
bytkowej i krajobrazowej.
Budynek, założony na planie prostokąta o 
bokach 11,5 x 19 m, składa się z pomiesz
czeń mieszkalnych, zajmujących parter i 
piętro strony zachodniej, oraz produkcyj
nych, znajdujących się po stronie wschod
niej. Część mieszkalna w parterze jest mu
rowana, produkcyjna zrębowa; piętro w ca
łości ma konstrukcję słupowo-ryglową 
(szachulcową). We wnętrzu znajduje się 
drewniana klatka schodowa z ozdobną, 
tralkową balustradą i deską policzkową z 
rytymi w owalu literami - zapewne inicjała
mi fundatora.
Dokładna historia budynku trudna jest do 
odtworzenia. Jedyne informacje o jego 
dziejach w okresie ostatnich kilkudziesię
ciu lat pochodzą od osiemdziesięcioletnie
go mieszkańca Ołoboku, p. Wilkowskiego. 
Za jego pamięci obiekt nie funkcjonował 
już jako młyn: w części produkcyjnej mieś
ciła się olejarnia o napędzie ręcznym i kon
nym. Z tego powodu nie zachowało się 
techniczne wyposażenie młyna i nie ma 
śladów po urządzeniach doprowadzają
cych wodę. Właścicielami młyna wraz z 
300-morgowym gospodarstwem byli w 
przeszłości Niemcy (w okresie rozbiorów 
Ołobok znajdował się w zaborze pruskim - 
granica z zaborem rosyjskim biegła Pros
ną). Po drugiej wojnie światowej budynek 
znalazł się w rękach przesiedleńca z innych 
stron. Wówczas to rozpoczęła się powolna 
dewastacja zabytku. Wskazują na to wycię
te części drewnianej konstrukcji stropów i 
więżby dachowej, zerwane deski podłóg, 
zniszczona stolarka okienna, rozebrane 
piece kaflowe. Brak zwykłej gospodarskiej 
dbałości o budynek i świadome niszczenie 
go sprawiły, że obecnie tylko poważny re
mont mógłby zapewnić zabytkowi dalszą 
egzystencję.
W1982 r. młyn wraz z przyległymi gruntami 
nabył nowy właściciel, który zajął się upra
wą nie użytkowanej od dawna ziemi. Utrzy-

1. Plan Ołoboku: 1 - 
mtyn, 2 - zespół kościo
ła i klasztoru, 3 - drew
niany kościół filialny
2. 3. Widoki młyna 
4. Więżba dachowa 
(rys. i zdjęcia: Wojciech 
Jankowski)

mywanie obiektu zabytkowego, wymagają
cego kosztownego remontu, przekracza 
możliwości obecnego gospodarza, toteż 
zwrócił się on do władz konserwatorskich 
o zgodę na rozebranie budynku. Wszystko 
wskazuje na to, że zbliża się kres istnienia 
tego zabytku. Wraz z nim zniknąłby pełen 
swoistego uroku i wartości kulturowej fra
gment krajobrazu doliny Prosny.
Należy podjąć usilne starania o uratowanie 

starego młyna, przedstawiciela rzadkiego 
dziś na naszych ziemiach rodzaju budow
nictwa, o uratowanie niepowtarzalnego 
krajobrazu, z którym budynek ten zrósł się 
w ciągu półtora wieku swego istnienia, oraz 
o skuteczną ochronę najbliższego otocze
nia zespołu kościoła parafialnego w Oło
boku - zabytku o wartości ogólnokrajo
wej.

Wojciech Jankowski
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Akcja dwory

Uherce 
Mineralne
Wśród miejscowości leżących na obwod
nicy bieszczadzkiej do najciekawszych 
można zaliczyć Uherce Mineralne. Założo
ne przed 1450 r., jako osada na prawie 
wołoskim, stanowiły własność szlachecką. 
Około połowy XVI w. weszły w skład dóbr 
możnego rodu Herburtów. Wtedy to po
wstał w Uhercach obronny, murowany, pię
trowy dwór z narożnymi basztami alkierzo
wymi. Można przypuszczać, że był to budy
nek późnorenesansowy z attyką i pogrążo
nym dachem, podobny do zachowanego 
dworu w Szymbarku koło Gorlic. Dwór oto
czony był fosą i wałem wzmocnionym ba

(zdjęcie 2 - Stanisław Kryciński)

sztami obronnymi (na fundamenty jednej z 
nich natrafiono w 1922 r.). Pod koniec XVI 
stulecia przeszły Uherce w ręce rodu Tar
nawskich; Dorota z Herburtów wniosła je 
jako wiano Stanisławowi Tarnawskiemu, 
chorążemu ziemi sanockiej. Chorąży po
siadał dość pokaźny majątek, składający 
się z czternastu wsi, ale długi też miał 
znaczne. Jego głównym wierzycielem był 
Andrzej Piotr Stadnicki, który odstąpił swo
je pretensje referendarzowi Janowi Toma
szowi Drohojowskiemu. Spodziewając się 
rychłych kłopotów ze strony wysoko posta
wionego wierzyciela, sprytny chorąży ak
tem wieczystej donacji odstąpił cały swój 
majątek nieruchomy kasztelanowi przemy
skiemu - Stanisławowi Stadnickiemu z Le
ska. I tak rozpoczęła się prywatna wojna 
toczona przez cztery lata, a zakończona 
śmiercią Drohojowskiego w 1605 r. W trak
cie tej wojny Tarnawski kilkakrotnie bronił 
się lub ukrywał w uherskim dworze przed 
wojskami referendarza - za każdym razem 
skutecznie.
W XVIII w. Uherce stały się własnością Ma

1. Litografia z pierwszej potowy XIX w.: obronny 
dwór z lewej i kościół z prawej strony
2. Obecny widok dworu

lickich, z których Józef, kasztelan sanocki, 
ufundował w 1749 r. parafię i przeznaczył 
na budowę kościoła plac leżący w bezpo
średnim sąsiedztwie dworu. W 1754 r. ar
chitekt śląski Gotfryd Hoffman rozpoczął 
budowę murowanego kościoła i dzwonnicy 
z fundacji Józefa Malickiego i księdza Ja
kuba Jaworskiego, W ciągu trzech lat świą
tynia została ^budowana i z polecenia 
właściciela wsi otoczona obronnym murem 
ze strzelnicami.
Kościół wraz z wyposażeniem przetrwał w 
niezmienionej postaci do naszych czasów. 
Około 1830 r. pożar strawił częściowo 
dwór, będący wówczas własnością Karola 
Skibińskiego. On też zrujnowany budynek 
dworu przerobił na pałac, nakryty wysokim, 
czterospadowym dachem. Zachowane ba
szty alkierzowe otrzymały osobne nakrycia. 
W związku z tą renowacją Skibiński nabył i 
umieścił w pałacu wspaniałą podłogę dę
bową, układaną we wzory arabeskowe, a 
pochodzącą z zamku Mniszchów w La
szkach Murowanych. Pod koniec XIX w. 
Uherce stanowiły własność Anny Świeyko- 

wskiej, potem przeszły w ręce rodziny Til- 
lów.
Po drugiej wojnie światowej budynek daw
nego dworu z całym kompleksem zabudo
wań gospodarczych został przejęty przez 
PGR. Przebudowany i bardzo mocno zde
wastowany wygląda dziś wręcz żałośnie. 
Jednak po dokładniejszych oględzinach 
zauważyć można stary, alkierzowy dwór 
obronny wtopiony w bezstylową bryłę o- 
becnego budynku. W sąsiedztwie dworu 
przetrwały smętne resztki parku krajobra
zowego.
Dwór uherski, pomimo dzisiejszego wyglą
du, zasługuje na uwagę, gdyż jest to jedyny 
zachowany w tych stronach, a jeden z nie
wielu w całej Polsce przykładów renesan
sowego dworu obronnego z narożnymi al
kierzami inkastelowanego kościoła z XVIII 
w., z którym tworzył zespół obronny.
O ile dwór wygląda marnie, to kościół znaj
duje się w znakomitym stanie. Niedawno 
odnowiony jaśnieje z daleka. Godne uważ
nego obejrzenia jest jego wnętrze, wypo
sażone w jednolite stylowo, późnobaroko- 
we ołtarze.
Warto także przejść się po wsi. Zachowało 
się tu kilka tradycyjnych, drewnianych do
mów krytych strzechami, dwie drewniane 
kapliczki z XIX w., a na wschodnim krańcu 
pozostałości greckokatolickiego cmenta
rza. Na terenie wsi istnieją także zapomnia
ne źródła mineralne. Niegdyś działał tu 
mały zakład zdrojowy z łazienkami do ką
pieli, który pod koniec XIX w. został zlikwi
dowany, stąd nazwa wsi - Uherce Mineral
ne Stanisław Kryciński
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Kawaleria, 
kawaleria...
Są w Krakowie mieszkania osobliwe, łączące 
nieuchwytny urok staroświecczyzny z elementa
mi muzeum czy antykwariatu. Należy do nich mie
szkanie Romana Medwicza, znajdujące się w 
domu wystawionym przez jego dziadków, ume
blowane sprzętami sprzed pierwszej wojny świa
towej, ozdobione secesyjnymi żyrandolami, obra
zami olejnymi, pastelami, akwarelami. Do niedaw
na byty tu jeszcze tapety pamiętające Franciszka 
Józefa.
Jednak w tym domu najciekawsze są zbiory ilu
strujące zainteresowania właściciela, skupiające 
się na historii polskiej kawalerii w ostatnim okre
sie jej istnienia, nawet wówczas, gdy byty to pie
sze oddziały partyzanckie lub powstańcze, putki 
zmotoryzowane czy pancerne. Jest tu zatem po
kaźny księgozbiór, obrazy i fotografie w gabine
cie, osobiste pamiątki, ciekawy zbiór odznak, ze
staw mundurów i mundurowych akcesoriów, nie
kiedy wręcz unikatowych, a nade wszystko kilku
tysięczny zbiór fotografii kawalerii polskiej z lat 
1935-1939, a także z okresu wcześniejszego. 
Przedstawmy posiadacza tych zbiorów. Urodzo
ny w Krakowie, w roku 1914, magister praw UJ, 
adwokat, rotmistrz rezerwy, kawaler orderów i od
znaczeń, odznaczony złotą odznaką członek Sto
warzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, 
zapalony taternik. Wywodzi się ze starej rodziny 
krakowskich prawników. Ojciec jego (wojujący 
jako oficer rezerwy artylerii za cesarza i króla w 
momencie narodzin syna), doktor praw UJ, przed 
1914 r. był sędzią, po 1918 r. - majorem Korpusu 
Sądowego WP, a następnie pułkownikiem audy
torem w krakowskim Dowództwie Okręgu Korpu
su. Dziadek był również prawnikiem; naczelni
kiem sądu w Wadowicach, potem sędzią okręgo
wym w Krakowie. Dla pełności obrazu trzeba do
dać, że pradziadek pełnił urząd notariusza gdzieś 
w Galicji.
Skąd zatem w tej tak bardzo prawniczej rodzinie 
miejsce na kawalerię? Weszła ona nie tylko do 
zbiorów Romana Medwicza, ale i w jego życie. 
Kolejność zresztą odwrotna. Pierwsze zapamięta
ne przezeń wrażenie kawaleryjskie pochodzi z 
1920 r„ z Grudziądza, gdzie wówczas przez krótki 
czas odbywał prawniczą służbę jego ojciec. Była 
to jakaś rewia ułanów z błękitnymi otokami. Lan
ce, proporczyki, szable, srebrny dźwięk trąb, plą
sanie koni o „kossakowskich” zadach. Po po
wrocie do Krakowa widywał na ulicach ułanów z 
ciemnożółtymi otokami, strzelców konnych ze 
szmaragdowymi (po 1928 r. z białymi: 5. pułk), 
artylerzystów konnych z czarnymi. Nie brakło i 
defilad.
Jako uczeń gimnazjum był oczywiście harce
rzem. W starszych klasach entuzjazmował się 
Przysposobieniem Wojskowym. W klasie VIII i na 
Uniwersytecie działał w konnych formacjach 
Związku Strzeleckiego, dochodząc do funkcji ofi
cerskiej - zastępcy komendanta Oddziału Aka
demickiego.

1. Roman Medwicz przegląda swoje zbiory
2. Fragment mieszkania
3. Rogatywki, wzór 1935

Maturę zdał w 1933 r„ w pamiętnym roku Święta 
Jazdy, na którym jako świeżo upieczony student 
z wypiekami na policzkach obserwował tę naj
piękniejszą w Drugiej Rzeczypospolitej rewię ka
waleryjską: dwanaście pułków defilujących na 
krakowskich Błoniach przed Marszałkiem Piłsud
skim ż okazji jubileuszu wiedeńskiej wiktorii.
Po dwu latach studiów prawniczych, mając „pół 
dyplomu", zgłosił się ochotniczo do Szkoły Pod
chorążych Rezerwy oczywiście do kawalerii, do 
Grudziądza zapamiętanego z dzieciństwa. Ten 
rok - 1935/1936 - do dziś uważa za najpiękniej
szy w życiu. Ale to temat do osobnej, barwnej 
opowieści: rotmistrz Berg, wachmistrz Łopata, 
wachmistrz Kuc, koledzy - kawaleryjska inicjacja, 
wielkie wtajemniczenie. Potem dokończenie stu
diów, projekty wstąpienia do audytoriatu wojsko
wego, ćwiczenia w Ósmym Pułku Ułanów ks. Jó
zefa Poniatowskiego, dowodzonym wtedy przez 
pułkownika Kazimierza Mastalerza, poległego w 
dniu 1 września pod Krojantami, na czele dywiz
jonu z 18 pułku ułanów. Miał zresztą Roman Med
wicz - jako plutonowy podchorąży, pełniący służ
bę oficera dyżurnego - przypadkową a bardzo 
znamienną rozmowę z płk. Mastalerzem w 1937 r.
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4. Różne mundury
5. Zbiór odznaczeń i odznak
6. 7. Zbiory R. Medwicza na jednej z wystaw

Po nieistotnej wymianie zdań dowódca pułku 
zwierzył si ę podchorążemu, że pragnąłby umrzeć 
na koniu, podczas szarży, z szablą w ręku, przy 
dźwięku strzałów i trąbek, w tętencie galopują
cych koni. I tak zginął.
Po nominacji oficerskiej (19 marca 1938 r.) Ro
man Medwicz otrzymał przydział do 5. pułku 
strzelców konnych. Kampanię wrześniową odbył 
na stanowisku dowódcy plutonu w trzecim 
szwadronie. I tu nastąpił koniec kawalerii w jego 
życiu. Podczas wojny działał w konspiracji 
(pseud. „Morski"), a po wsypie (8 sierpnia 1941 
r.), uniknąwszy szczęśliwym trafem aresztowania, 
w partyzantce jako strzelec podhalański. W 1944 
r. dowodził Oddziałem Partyzanckim „Luboń", w 
4. kompanii 2. baonu 1. pułku strzelców podha
lańskich AK. 11 listopada 1944 r. otrzymał drugą 
gwiazdkę, a 15 stycznia 1945 r. trzecią - rotmi- 
strzowską, mimo służby w partyzanckiej piecho
cie. Wyniósł z wojny Srebrny Krzyż Virtuti Militari, 
trzykrotny Krzyż Walecznych, czterokrotny Medal 
Wojska, srebrny Krzyż Zasługi z mieczami, po 
latach otrzymał Krzyż AK. W 1945 r. aresztowany, 
po kilku tygodniach wypuszczony bez procesu i 
wyroku. Praca w sądzie, w prokuraturze, od 1947 
r. w adwokaturze. Od jesieni 1984 r. - emerytu
ra.

Księgozbiór Romana Medwicza nie jest szcze
gólnie pokaźny (ok. 1500 vol.), ale cenny dzięki 
specjalizacji, dotyczy bowiem głównie kawalerii 
polskiej. Wiele w nim wydawnictw rzadkich i trud
no dostępnych, zwłaszcza publikacji emigracyj
nych. Dla historyka kawalerii warsztat to znakomi

ty! Jego uzupełnieniem są fotografie (ponad 
4000), ułożone w specjalnych pudłach, umiesz
czone na kartonach, podpisane, podzielone na 
pułki: fotografie portretowe, grupowe, sceny z 
ćwiczeń, zawodów konnych, z defilad, z życia gar
nizonowego. Wartość tego zbioru zdjęć jest po 
prostu niewymierna. W wielu już książkach auto
rzy dziękowali Romanowi Medwiczowi za pozwo
lenie reprodukowania tych fotografii. Jak je ze
brał? To jego tajemnica. Początek był całkiem 
zwyczajny: w Szkole Podchorążych miał ze sobą 
aparat fotograficzny (zachowała się część tych 
fotografii...). Niestety, w 1939 r. zaginęły zdjęcia 
wykonane na manewrach 5. pułku strzelców kon
nych. Przybyły za to teraz inne.

Posiada również Roman Medwicz wiele akwarel i 
rysunków przedstawiających kawalerię polską 
XX w. i okresów wcześniejszych, wykonanych 
głównie przez - nie żyjących już - Stefana Pającz- 
kowskiego i Ignacego Matuszczaka, którego au
torstwa są również cenne tablice ilustrujące prze
miany pułkowych proporczyków kawalerii od 
1918 r.
Mundury i ich części, fragmenty oporządzenia, 
czapki, berety, furażerki, hełmy, kilka szabel, lan
ca, proporczyki... To istne muzeum. Nie tylko zre
sztą kawalerii. Wśród mundurów sprzed 1939 r. 
oraz z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, obej
mujących dwadzieścia kilka zestawów, warto 
zwrócić uwagę na pamiątki po generale Zygmun
cie Piaseckim, dowódcy Krakowskiej Brygady 
Kawalerii (czapka, kurtka, spodnie, buty, ostrogi, 
płaszcz), na czapkę i kurtkę ppłka dypl. Feliksa 
Brzeskwińskiego, attache wojskowego RP w Ry
dze, na kurtkę majora Stefana Dula z 20. pułku 
piechoty (pierwszy nabytek w kolekcji - rok 
1970), na dwie czapki z lat 1919-1921 i szlify we
dług wzoru z 1917 r. po gen. Ludwiku Fuglewiczu, 
generalnym kwatermistrzu WP, no... - dosyć! Nie 

można przecież zamieszczać tu katalogu zbio
rów.
Kolekcjonerstwo Romana Medwicza - to nie 
sztuka dla sztuki. Od 1961 r. jest członkiem Sto
warzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, 
kilkakrotnie był wybierany do Zarządu Głównego. 
Wielokrotnie miewał odczyty na tematy kawale
ryjskie w Krakowie i innych miastach. Wiele razy 
uczestniczył w wystawach pamiątek historycz
nych z drugiej wojny światowej. Opracował ob
szerny zarys historii polskiego munduru wojsko
wego z lat 1 935-1939 (Studia do Dziejów Dawne
go Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego, część VII, 
Kraków 1978), dzieje formacji krakusów w Woj
sku Polskim od czasów Księstwa Warszawskie
go do 1939 r. (rękopis) oraz kilka innych tematów 
kawaleryjskich (niektóre z nich publikowane w 
biuletynie Stowarzyszenia Miłośników Dawnej 
Broni i Barwy, który przez pewien czas redago
wał).
„Co ty o mnie napiszesz?"- pytał Roman Med
wicz, gdy prosiłem o informacje do tego artykułu. 
- „Przecież ja nie mam jakichś tam nadzwyczaj
ności... Mimo to niejedna biblioteka i niejedno 
muzeum mogłoby mu pozazdrościć. Niejeden też 
prelegent mógłby się od niego nauczyć, jak mó
wić ze swadą, po gawędziarsko i barwnie, a do 
tego z prawdziwym znawstwem i gruntownym 
przygotowaniem. Nikomu nie odmawia odczytu 
czy spotkania. Jego Kawalerzyści wrześniowych 
szlaków - obszerna wypowiedź o kawalerii z 
1939 r. ilustrowana bogatym zestawem przezro
czy - była prezentowana bodaj kilkadziesiąt razy. 
A pewnie jeszcze nieraz znajdzie się klub czy 
dom kultury, którego bywalcy zapełnią salę na 
odczycie rotmistrza Medwicza. Pewnie też nieje
den mundur i niejedna koperta z fotografiami 
wzbogaci jego zbiory.

Bohdan Królikowski
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„Zagończyk” 
na Węgrzech
W Budapeszcie, tam, gdzie wielki plac Ko- - 
ssutha otacza majestatyczny gmach Parla
mentu, w XIX w. stał ogromny czworobocz
ny budynek tzw. Naugebaude (Nowy 
Gmach) przeznaczony dla wojsk austria
ckich. Po upadku powstania 1848-1849 
mieściło się w nim więzienie, działał osła
wiony sąd wojskowy feldmarszałka Hay- 
nau, nazwanego „Hiena z Brescii”, straco
no tu dziesiątki patriotów. Tragiczną dla na
rodu węgierskiego historię tego budynku 
porównać można z dziejami warszawskiej 
Cytadeli. Pod koniec XIX w. budynek - jako 
symbol antynarodowego terroru - został 
rozebrany i właśnie wtedy powstał obecny 

kształt urbanistyczno-architektoniczny tej 
części stolicy Węgier.
Na rogu pl. Kossutha i ul. Batorego, na 
ścianie (od strony ul. Batorego) neobaro- 
kowego gmachu Ministerstwa Rolnictwa 
widnieje tablica pamiątkowa z napisem wę
gierskim: „Tu, na rozciągającym się nie
gdyś placu Drzewnym w dn. 20 październi
ka 1849 roku, mając 23 lata, zginął śmiercią 
męczeńską za wolność Węgier i tysiąclet
nią przyjaźń węgiersko-polską książę MIE
CZYSŁAW WO RONI EC KI, waleczny puł
kownik jazdy Legionu Polskiego powstania 
1848-1849". Podpis już dwujęzyczny: „Ma- 
gyar-Lengyel Egyesulet - Stowarzyszenie 
Węgiersko-Polskie
W górnej części tablicy, odsłoniętej w 1932 
r., znajduje się płaskorzeźba przedstawia
jąca portret „baśniowego bohatera, od któ
rego nawet wyobraźnia poetycka nie wyda
ła na świat urodziwszego młodzieńca, który 
był hoży jak zroszony kwiat, a odważny jak 
lew" - tak wspominał go jego przyjaciel i 
towarzysz broni, literat Alajos Degre.
Kim był ten „baśniowy bohater"? Urodził 1. Tablica upamiętniająca śmierć Woronieckie

go

się 7 marca 1826 r. w Galicji (w Skurzawie). 
Wybrał - podobnie jak wielu z arystokracji 
galicyjskiej, jak i ojciec (pochowany rów
nież na Węgrzech, w Pecs, w 1806 r.) - 
karierę wojskową w armii austriackiej, w 
której dosłużył się stopnia porucznika w 1. 
pułku dragonów. Na wieść o rewolucji pe- 
szteńskiej (15 marca 1848 r.) złożył dymisję 
i związał się z rewolucyjną młodzieżą wę
gierską. „Zostawił swój batalion, gdzie cze
kało na niego wiele odznaczeń, błyskotliwa 
kariera, odszedł, żeby zostać honwedem. 
Odchodził z wielką demonstracją - lud
ność Szabadki (obecnie Subotica - Jugo
sławia) na ramionach go niosła przez mia
sto. Rząd węgierski polecił mu zorganizo
wać kompanię strzelców" - tak rekomen
dował go Alajos Degre poecie i współtwór
cy rewolucji - Sandorowi Petófiemu, który 
wcale nie miał ochoty obcować „z jakimś 
tam księciem". Dał się jednak przekonać: 
„Woroniecki podskoczył, gdy wchodzili
śmy do pokoju, obejmował Petófiego ze 
słowami: - Od ciebie się nauczyłem, od 
ciebie! Zawsze kochałem wolność, lecz u- 
bóstwiać ją nauczyłem się od Ciebie!" 
I właśnie w tym momencie zaczynają się 
kłopoty: co jest prawdą historyczną, a co 
legendą?! Według przyjaciela słowa te wy
powiedział on po węgiersku, zaś badacz 
życia Petófiego L. Hatvany z całą pewnoś
cią ustalił, że Woroniecki nie znał węgier
skiego. Nie tylko ten mały epizod jest za
gadką. Wśród współczesnych, również i 
historyków, powszechne było przekonanie, 
że książę ową kompanię wystawił na włas
ny rachunek. Według innej wersji Woronie
cki otrzymał 40 tys. zł reńskich na sformo
wanie pułku, jednak suma ta była za mata. 
No i zjawiła się z Wiednia zakochana w 
księciu aktorka, która ofiarowała mu 100 
tys. zł reńskich za obietnicę poślubienia jej 
po zakończeniu wojny. Inni zaś twierdzą, że 
przedsięwzięcie to finansował rząd węgier
ski. Najnowsza historia wyśmiewa istnienie 
owej tajemniczej aktorki, choć wiemy, że 
emisariuszką Woronieckiego na Galicję 
była baronowa Wilhelmina von Beck, która, 
udając aktorkę szukającą pracy, podróżo
wała po Galicji i rozwoziła rewolucyjne pro
klamacje, wzywające Polaków do wstępo
wania do armii węgierskiej.
Śledzenie życia i działalności Mieczysława 
Woronieckiego utrudnił fakt, że w paździer
niku 1848 r. zjawił się na Węgrzech książę 
Józef Woroniecki, jego krewny, prawdopo
dobnie stryj, który również był później ofi
cerem armii węgierskiej, więc uczestnicy 
powstania w swoich wspomnieniach czę
sto mylą dwóch Woronieckich. Należy 
jeszcze dodać, że książę Mieczysław był 
pułkownikiem nie jazdy Legionu Polskiego, 
jak głosi napis na tablicy pamiątkowej, lecz 
wydzielonego oddziału jazdy polskiej.
Niezaprzeczalnym faktem jest natomiast, 
że Mieczysław Woroniecki był pierwszym 
Polakiem, który przystąpił do współpracy 
wojskowej z Węgrami i otrzymał od rządu 
narodowego w czerwcu 1848 r. patent na 
sformowanie oddziału. Oddział ten, liczący 
ok. 200 ochotników „zabijaków”, nie miał 
charakteru polskiego, choć dowódca usiło- 
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wat przyciągnąć do niego rodaków przyby
wających ttumnie z Polski na Węgry. Nie 
związany byt z żadnym z walczących ze 
sobą obozów politycznych wychodźstwa 
polskiego na Węgrzech, więc niektórzy Po
lacy patrzyli okiem raczej niechętnym na 
„zagończyka" Woronieckiego: „Był w pa
radnym swym mundurze, w lewitce, kape
lusz strzelecki ugalowany, z piórem strusim 
kolorów węgierskich: biały, czerwony, zie
lony, spodnie opięte węgierskie galowane. 
Piękny mundur, fantastyczny, ale nie woj
skowy, nie zachwycit nas, widać było w tym 
wiele próżności, lekkomyślności, my nie 
przybyli bawić się"- pisze Jacenty Grabo
wski w swoich wspomnieniach. Mimo te) 
negatywnej oceny Woroniecki jako pier
wszy z Polaków ze swoim oddziałem ze
tknął się z wrogiem w obronie niepodle
głości Węgier. W lipcu 1848 r. pod Ó-Futak 
rozbił liczny oddział serbski, na przełomie 
sierpnia i września brał udział w oblężeniu i 
zdobywaniu silnego warownego obozu 
wojsk serbskich pod Perlasz (obecnie Per- 
lez - Jugosławia). Tak brzmiał meldunek 
ptka Erno Kiss (późniejszego generała, 
straconego przez Austriaków) z 2 września: 
„Uważam za swój miły obowiązek zamel
dować, że (...) dwie kompanie strzelców o- 
chotników z Peszt księcia Woronieckiego 
(...) we wczorajszej bitwie pod Perlasz wy
kazały znakomitą odwagę i poważną sta
nowczość, co warte jest największej po
chwały".
Wieść o bohaterskich czynach Woronie

ckiego obiegła cate Węgry, on zaś chwałę 
starał się wykorzystać nie tylko do powięk
szenia oddziału, lecz i zyskania większej 
samodzielności. Wciągnięty do walki i in
tryg politycznych emigracji polskiej na Wę
grzech, zaniedbał swój oddział, co sprawi
ło, że został przez władze wojskowe odwo
łany.
W historii jego późniejszej kariery są pew
ne luki. Wiadomo, że znalazł się pod do
wództwem gen. Bema, był dowódcą jazdy 
polskiej i został mianowany pułkownikiem. 
Na początku sierpnia 1849 r. w bitwie pod 
Szóreg (w pamiętnikach podane są różne 
miejscowości) książę Woroniecki „mając 
lepszego konia od innych w ataku oderwał 
się od swoich, sam uderzył w tłum nieprzy
jaciół, gdzie z szablą w ręku pojmano go" 
(A. Degre). Sąd feldmarszałka Haynau ska
zał go „za obrazę majestatu i zdradę sztan
daru" na karę śmierci przez powieszenie. I 
w tym momencie znowu pojawia się tajem
nicza dama. Według uczestnika powstania 
węgierskiego, Antoniego Langiego, była 
ona ową tajemniczą aktorką z Wiednia. Na
tomiast niektóre źródła węgierskie twier
dzą, że była nią Amalia Schweighofer, cór
ka nauczyciela w Ferencvaros (obecnie 
dzielnica Budapesztu), aktorka, która z Ga
licji przyjechała po ukochanego. Wszystkie 
źródła są zgodne, że po otrzymaniu wyroku 
śmierci książę wziął ślub z pewną damą 
oraz że wdowa żyła jeszcze długo w skraj
nej nędzy. Natomiast według sentencji wy
roku Woroniecki był stanu wolnego i miał 

2. Obelisk na gro
bie „zagończyka” 
(zdjęcie 2 - Akos 
Engelmayer)

25 lat (a nie jak głosi tablica i jest zgodne z 
prawdą - 23). Historyk niemiecki Johann 
Helfert, na podstawie wypowiedzi osoby, 
która zetknęła się z Woronieckim w więzie
niu, podaje, że robił wrażenie półobłąkane- 
go. Tymczasem Alajos Degre tak opisuje 
śmierć księcia Mieczysława: „Wyrok 
śmierci przyjął z uśmiechem, przed wypro
wadzeniem na szafot porządnie się najadł, 
wezwał swojego lokaja, który ubrał go w 
strój salonowy. Przed egzekucją księżna 
Woroniecka stanęła tak, żeby jeszcze raz 
mogła spojrzeć na twarz męża. Była blada, 
wyglądała jak trup, ale nie odzywała się, nie 
uroniła ani jednej łzy. Gdy książę byt już 
pod szubienicą, a kat zbliżał się do niego, 
(...) stojąc dumnie i spokojnie doniosłym, 
dźwięcznym, opanowanym głosem powie
dział: »Adiu Du Schóne Welt, ich sterbe 
gerne, nur Ungarn soli siegen!«" (Żegnaj 
piękny świecie, umrę chętnie, tylko Węgrzy 
zwyciężą). Jednocześnie z nim zawiśli na 
szubienicy pół Polak, pół Francuz, rotmistrz 
12. pułku huzarów Karol Abencourt de 
Franqueville i dowódca Legionu Niemiec
kiego Peter Giron.
Ciało jeszcze w dniu egzekucji w nocy zo
stało pochowane w tajemnicy w bezimien
nym grobie na starym cmentarzu Jozsefva- 
ros. Jak głosi budapeszteńska legenda, 
dopiero w 1867 r. po ugodzie między Wę
grami a dworem cesarskim, na cmentarzu 
zjawiła się dama z zasłoniętą twarzą i pro
siła o pozwolenie przeniesienia prochów 
na cmentarz Kerepesi. „Nazwiska nie po
dała. Prośba jej została spełniona".
Budapeszteńska młodzież akademicka z 
zebranych składek wzniosła w 1877 r. na 
grobie obelisk. Pomnik, który do dzisiaj 
stoi w kwaterze A/4 tego cmentarza jest 
dziełem Vilmosa Jablonszky'ego. Na czte
rech stronach pomnika widnieje napis w 
języku węgierskim i polskim:

KSIĄŻĘ 
MIECZYSŁAW KORYBUT 

WORONIECKI 
WALECZNY PUŁKOWNIK 

JAZDY ODDZIAŁU POLSKIEGO 1848/49 
URODZONY 7°° MARCA 1825 
NA SKURZAWIE W GALICJI 

ZGINĄŁ 20°° PAŹDZIERNIKA 1849 R. 
W PESZCIE

★
MŁODZIEŻ WĘGIERSKA

W DOWÓD WDZIĘCZNOŚCI I CZCI 
POLSKIEMU BOHATEROWI 

ZA UDZIAŁ W WALCE 1848/49 R. 
O NIEPODLEGŁOŚĆ WĘGIERSKĄ 

1877.

Grób Mieczysława Woronieckiego aż do 
końca drugiej wojny światowej był miejs
cem corocznych uroczystości patriotycznej 
młodzieży, pielęgnującej tysiącletnią trady
cję przyjaźni węgiersko-polskiej. W 1926 r. 
staraniem Stowarzyszenia Węgiersko-Pol
skiego napisy na obelisku zostały na nowo 
pozłocone. Obecnie pomnik stoi jakby za
pomniany. Napisy stają się mało czytelne. 
Warto by chyba pomyśleć o jego odnowie
niu.

Akos Engelmayer
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Kupić, 
nie kupić...
(pod redakcją
Hanny Krzyżanowskiej)

CELEJÓW 
gmina Wąwolnica, woj. lubelskie

PAPIERNIA
Papiernia usytuowana jest w dolinie 
rzeczki Bystrej, na terenie dawnego 
przysiółka Strychowiec, przy drodze 
prowadzącej z Puław (14 km) i Kazi
mierza Dolnego (8 km) do Nałęczo
wa (17 km). Oddalona jest od wsi 
Celejów i zespołu patacowo-parko- 
wego o 1,5 km w kierunku północno 
zachodnim.

1. Plan sytuacyjny pa
pierni
2. 3. Elewacja frontowa
(2) oraz boczna z zacho
waną dekoracją okien
(3)
(rys.: Wojciech Janko
wski)

Dobra celejowskie należały do wielu 
rodzin, m.in. Sapiechów w XVIII w., 
Potockich na przełomie XVIII i XIX w., 
a od 1824 r. Czartoryskich. Oni to 
właśnie, dzięki znakomitej admini
stracji, wykorzystali Bystrą do na

wodnienia zespołu stawów i do ce
lów przemysłowych. Zbudowana w 
1828 r. papiernia w Celejowie wkrót
ce zasłynęła z produkcji dobrej ja
kości papieru. Po konfiskacie dóbr 
Czartoryskich w 1832 r. papiernia za

częła chylić się ku upadkowi, aż 
wreszcie po 1855 r. zaadaptowano ją 
na młyn wodny, który z małymi prze
rwami funkcjonował do 1947 r. Po
tem służyła jako magazyny. Jeszcze 
do lat sześćdziesiątych budynek 
miał dawny kształt i nakryty był gon
towym dachem. Obecnie jest ruiną o 
zachowanych w całości murach ma
gistralnych.
Jest to budynek wolno stojący, na 
planie wydłużonego prostokąta, nie 
podpiwniczony, kryty dachem na

czółkowym; od północy parterowa 
przybudówka kryta dachem dwuspa
dowym.
Ze stanowiska konserwatorskiego 
istotne jest odbudowanie obiektu w 
jego pierwotnym kształcie zewnętrz
nym i zachowanie podstawowego 
układu wnętrza, z możliwością dale
ko idących zmian adaptacyjnych. Ist
nieje także możliwość postawienia 
nowych niskich budynków pomocni
czych naprzeciwko papierni, wzdłuż 
stawu.

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:
Powierzchnia całkowita:

Liczba
kondygnacji:
Właściciel:
Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania: 
Stan

zachowania:
Zakres robót:

Sposób załatwienia 
sprawy:

ściany z cegły, otynkowane (tynki wapienne), 
stropy (częściowo zachowane) i schody kon
strukcji drewnianej, podłogi na parterze - beton, 
częściowo klepisko, stolarka z drewna miękkiego 
nie malowanego, więżba dachowa płatwiowo- 
stolcowa kołkowana, pokrycie dachu pierwotnie 

gontowe, na zachowanym fragmencie papa 
4000 m3

585 m2
2, częściowo 3

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Celejowie 
brak

stanica turystyczna lub pensjonat, magazyn lub 
obiekt dla nieuciążliwej produkcji przemysłowej 

ruina

odbudowa stropów i dachu, remont, prace adap
tacyjne w zależności od przyszłej funkcji 
informacji udziela Muzeum Kazimierza Dolnego, 
ul. Podzamcze 12a, 24-120 Kazimierz Dolny, tel. 
277 lub Wojewódzki Konserwator Zabytków w 
Lublinie, pl. Litewski 1, 20-080 Lublin, tel. 259- 

37.
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KAMIEŃ ŚLĄSKI 
gmina Gogolin, woj. opolskie

PAŁAC
Patac usytuowany jest na połud
niowo-zachodnim skraju wsi, na 
małym wzniesieniu o łagodnym 
spadku w kierunku północnym i 
zachodnim, w rozległym parku z 
licznymi okazami starodrzewia. 
Powstał na przełomie XVII i XVIII 
w.; formę póżnobarokową za
wdzięcza przebudowie dokona
nej w 1779, r. dla Ludwika Jacka 
Larischa, ówczesnego właści
ciela. W wieży i części ścian po
zostały fragmenty pierwotnej 
budowli. Następne dziewiętna
stowieczne przebudowy (w la
tach 1858 i 1891) zmieniły u- 
kształtowanie czworobocznego 
wewnętrznego dziedzińca, który 
po zabudowaniu i przykryciu da
chem pełnił funkcję hallu komu
nikacyjnego, łączącego wszyst
kie kondygnacje naziemne. Pa
łac został częściowo zniszczony 
po 1945 r„ a w 1970 r. zawaliła 
się wieża.

Jest to budowla murowana z ka 
mienia i cegły, dwupiętrowa, z 
częściowym podpiwniczeniem.
Dachy poszczególnych części 
są różnie ukształtowane, kryte 
dachówką karpiówką, łupkiem, 
blachą i papą. Elewacje i kaplica 
Św. Jacka (w wieży na pier

wszym piętrze) miały barokowy 
wystrój rzeźbiarski, a na stro
pach reprezentacyjnych sal 
znajdowały się bogate sztukate
rie i polichromia.

Od kilkunastu lat patac jest nie 
użytkowany, zdewastowany, do

niedawna dostępny dla wszyst
kich. Obecnie - na zlecenie U- 
rzędu Miasta i Gminy w Gogoli
nie, z dotacji Funduszu Rozwoju 
Kultury - prowadzone są prace 
zabezpieczające. Z uwagi na 
brak programu użytkowego, za
kres robót obejmuje jedynie za
bezpieczenie przed dalszym 
niszczeniem, pozostawiając 
inne prace, w tym adaptacyjne, 
przyszłemu gospodarzowi

Właściciel:

Informacje szczegółowe

Materiał: ściany murowane z kamienia i cegły, otyn
kowane, stropy, więżba dachowa i stolarka 
drewniane

Kubatura: 20600 m3

Powierzchnia
użytkowa: 1420 m2

Liczba kondygnacji: 3,5

Liczba pomieszczeń: 57

Kuratorium Oświaty i Wychowania w Opo
lu

Użytkownik: brak

Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:

cele turystyczne, kulturalne, ośrodek wypo
czynkowy lub szkoleniowy

Stan zachowania:

Zakres robót:

Sposób 
załatwienia 
sprawy:

zdewastowane wnętrza, tynki zewnętrzne i 
wewnętrzne bardzo zniszczone, stolarki 
drzwiowej brak, okienną zachowana w ma
łym stopniu; trwa remont zabezpieczający 
remont kapitalny z częściową odbudową, 
adaptacja

informacji w sprawie sprzedaży lub innej 
formy przekazania obiektu udziela Biuro 
Dokumentacji Zabytków, ul. Piastowska 14, 
45-082 Opole, tel. 24-342.

(opracowała: Wanda Sudotowicz)
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Z sal 
aukcyjnych
Przodujące firmy aukcyjne - Sothe
by's, Christie's, Phillips - mają wiele 
powodów do zadowolenia w ostat
nim okresie. Średnie zwiększenie 
obrotów rocznych o ponad 20% oraz 
otwieranie kolejnych filii oznaczają 
dalszy wzrost znaczenia i stabilizacji 
światowego rynku aukcji dzieł sztu
ki.
Tradycyjnie firmy aukcyjne na po
czątku sierpnia każdego roku zamy
kają swoje podwoje i ogłaszają prze
rwę wakacyjną. Tuż przed tą przerwą 
Sotheby’s na aukcji w czerwcu 1986 
r. poprowadzi) ożywioną licytację ob
razów impresjonistów i malarzy 
współczesnych. Aukcja ta ogółem 
przyniosła około 10 milionów funtów, 
a najwyższą cenę zdobył collage 
Juana Grisa - jednego z „ojców" ku- 
bizmu - pt. „Violin et gravure accro- 
chee", za który pewien anonimowy, 
licytujący przez telefon kupiec euro
pejski zapłacił 1 375 tys. funtów. Był 
to prawdopodobnie pierwszy collage 
tego artysty (z 1913 r.) i jako taki wie
lokrotnie opisywany i wystawiany. 

Dwukrotnie wyższą cenę niż się spo
dziewano osiągnęła martwa natura 
przedstawiająca wazę z nasturcjami 
pędzla Fantina-Latour - 594 tys. fun
tów, podczas gdy kolekcjoner ame
rykański zdobył dzieło Moneta „Vue 
de I’yerres" za 363 tys. funtów, Du
żym zainteresowaniem cieszyła się 
także rzeźba. Figurka z brązu przed
stawiająca grupę koni (jedna z serii 
22 egzemplarzy), dzieło postimpres- 
jonisty E.Degasa, również uzyskała 
dwukrotnie wyższą cenę niż oczeki
wano - 253 tys. funtów.
Stabilną i zwyżkową tendencję na 
rynku dzieł współczesnych artystów 
potwierdziła przeprowadzona w tym 
samym dniu licytacja grafik i plaka
tów z XX w. Szczytową cenę - 38 tys. 
funtów - osiągnął drzeworyt L.Kirch- 
nera, przedstawiający portret Ludwi
ka Schamesa. Grafika Chagalla „La 
chasse a I’oiseau" po zaciętej licyta
cji została sprzedana za ponad 15 
tys. funtów (trzykrotnie powyżej sza
cunków przedaukcyjnych). Ozdobą i 
smakowitym kąskiem dla kolekcjo
nerów był jeden z najsławniejszych 
plakatów rewolucyjnej Rosji - „Kli
nom krasnym biej bjetych", dzieło z 
1920 r. konstruktywisty El Lissitz- 
ky’ego. Egzemplarz wystawiony na 
aukcję (być może jeden z dwóch lub 

trzech znajdujących się poza tere
nem ZSRR) osiągnął cenę nieomal 
35 tys. funtów.
Sezon aukcyjny, który rozpoczął się 
pod koniec września 1986 r„ zdążył 
odnotować kilka ważnych licytacji 
wyznaczających poziom zaintereso
wania poszczególnymi rodzajami 
dzieł sztuki.
Za najbardziej interesującą aukcję ty
godnia uznano przeprowadzoną na 
początku października 1986 r. przez 
Sotheby's licytację 141 obrazów i 
szkiców stworzonych w Wiedniu w 
okresie 1880-1930. Dzięki zręczne
mu posunięciu Aleksandra Apsisa - 
eksperta firmy, chciano poprzez tę 
aukcję wprowadzić do obiegu mię
dzynarodowego pomniejszych arty
stów z kręgu wiedeńskiego. Pomoc
na była tutaj również wystawa po
święcona sztuce wiedeńskiej z prze
łomu wieków zorganizowana ostat
nio w Nowym Jorku. Aukcję poprze
dziły licytacje duńskiego i skandyna
wskiego malarstwa dzięwiętnasto- 
wiecznego. Odkryciem aukcji był 
Wilhelm List; jego akt kobiecy, utrzy
many w klimacie dzieł Klimta, osiąg
nął cenę 88 tys. funtów, co stanowi 
rekord cenowy uzyskany za obraz 
tego artysty. Inną jego pracę (wcześ
niej nie publikowaną w katalogach 

jego dzieł) - „A view of the Lunzer- 
see” zakupiono za 82 500 funtów - 
trzykrotnie więcej niż przewidywano. 
Dzieło Schielego przedstawiające 
ponury widok kościoła zaledwie 
przybliżyło się do ceny prognozowa
nej, zdobywając 77 tys. funtów i wró
ci z powrotem do muzeów Wiednia. 
Szczególnym wzięciem cieszą się 
meble, szczególnie te z XVIII w. Na 
nowojorskiej aukcji z końca paździe
rnika 1986 r. Sotheby's sprzedał sofę 
w stylu chippendale, wykonaną w Fi
ladelfii około 1775 r„ za prawie 420 
tys. funtów. Do udanych może rów
nież zaliczyć Phillips aukcję mebli 
zorganizowaną w swojej głównej sie
dzibie w Londynie. Aukcja ta przynio
sła ogółem 328 480 funtów, a liczba 
nie sprzedanych dzieł nie przekro
czyła 11% ogółem wystawianych po
zycji. Sekretarzyk z drewna orzecho
wego z okresu królowej Anny (pocz. 
XVIII w.), pomimo brakującej bocznej 
części, sprzedano za 31 tys. funtów, 
a szacowane na 1,5-2 tys. funtów lu
stro z okresu regencji osiągnęło 
11 500 funtów.
W ostatnich miesiącach zanotowano 
pewien spadek zainteresowania ce
ramiką. Tak więc o pewnym sukcesie 
może mówić Christie's, który na zor
ganizowanej ostatnio aukcji ceramiki

AKCJA
DWORY

Dwór w Rudzienku
W XVIII w. jednym ze znaczniejszych rodów na wschodnim Mazowszu byli 
Rudzieńscy. Ich majętności składały się z kilkunastu wsi, a przez jakiś 
czas należał do nich nawet Mińsk Mazowiecki. Znajdując się u szczytu 
znaczenia i fortuny wznieśli dwór w Pogorzeli, reprezentacyjną siedzibę 
położoną w przepięknym parku krajobrazowym. Jednak pod koniec tegoż

wieku fortuna Rudzieńskich uległa rozproszeniu. Część posiadłości 
przeszła w ręce Cieszkowskich, Chrzanowskich i Grabowskich. Ci ostatni 
stali się właścicielami Rudzienka - wsi leżącej 6 km na północ od Kołbiel i. 
Oni to wznieśli w pierwszej połowie XIX w. dworek z grubych bali modrze
wiowych. Wnętrze składało się z sieni i ośmiu izb. Fronton poprzedzono 
czterokolumnowym gankiem zwieńczonym trójkątnym szczytem z okulu- 
sem. Na skraju dziedzińca, tuż przy bramie wjazdowej, wybudowano mu
rowany, klasycystyczny lamus.
Dwór po 1945 r. został adaptowany na potrzeby szkoły - przebudowano 
wtedy wnętrze, dach pokryto eternitem. Dzięki temu budynek dotrwał do 
dziś w niezłej kondycji. Niestety, ostatnio rozpoczęto budowę nowej szko
ły, niemal ściana w ścianę z dworkiem. Nie wróży to nic dobrego. Można 
się spodziewać, że po przeniesieniu się do nowego budynku dawny użyt
kownik przestanie się interesować dworkiem. Ponadto niefortunna lokali
zacja nowej szkoły niszczy walory krajobrazowe otoczenia dworu.
Wspomniany wyżej lamus jest dziś kompletną ruiną. Pozostały tylko ścia
ny. Dach zniknął - chyba został rozebrany. W dolnej części zachowały się 
imponujące piwnice sklepione kolebkowo. W górnej kondygnacji stoją 
jeszcze drewniane słupy podpierające strop w dwóch obszernych po
mieszczeniach lamusa. Obok pozostałości bramy dworskiej w postaci 
uszkodzonego, murowanego stupa, zwieńczonego blaszanym hełmem. 
Drugi słup leży rozbity.
Od południa i północy teren dworski otaczało siedem stawów zasilanych 
wodami niewielkiej strugi wpadającej do Świdra. Dziś jeszcze część tych 
stawów funkcjonuje i widać ślady pozostałych. s.K.

1. Modrzewiowy dwór z XIX w., 
w głębi nowy budynek szkolny
2. Ruina lamusa
3. Pozostałość bramy

(zdjęcia: Stanisław Kryciński)
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1. Plakat rewolucyj
nej Rosji z 1920 r. - 
35 tys. funtów
2. Sekretarzyk z po
czątku XVIII w. - 31 
tys. funtów
3. Portret Stanisła
wa Augusta z okofo 
1785 r. - 6 tys, fun
tów
(reprod.: Jerzy Wil
de)

uzyskał około 450 tys. funtów (przy 
26% nie sprzedanych pozycji). 
Szczególnie dużo kłopotu sprawiły 
trzy wazy wykonane w manufakturze 
w Sevre, za które oferowano „zaled
wie" 60 tys. funtów. Pochodziły one 
ze zbiorów księcia Buccleuch i spo
dziewano się, że osiągną cenę około 
30 tys. funtów każda (tyle żądał 
sprzedający wazy). Już w chwili ich 
wykonania w 1761 r. z powodu zbyt 
dużego ciężaru nie mogły znaleźć 
przez kolejnych 13 lat żadnego kup
ca, pomimo swojego niezaprzeczal
nego piękna. Dużo bardziej obiecu
jące jest zainteresowanie ceramiką i 
porcelaną odnoszącą się do historii 
Zjednoczonego Królestwa. Sothe
by's przeprowadził licytację wyro
bów ze słynnego holenderskiego o- 
kręgu Delfty. Wykonany około 1715 r. 
polichromowany półmisek przedsta
wiający króla Jerzego I sprzedano za 
7 480 funtów, a spodziewano się uzy
skania tylko 1 500 funtów.
Ogromnym zainteresowaniem cie
szyła się przeprowadzona 10 listopa
da 1986 r. wyprzedaż drugiej części 
słynnej kolekcji miniatur Charlesa 
Clore'a (pierwszą część sprzedano 
w marcu 1986 r. za 625 515 funtów). 
Przed 50 laty stanowiła ona część 
słynnej kolekcji Davida-Weilla, pozo
stała część tej kolekcji znajduje się 
obecnie w Luwrze. Zbiór ten repre
zentował „złoty wiek" malarstwa mi
niatur, tj. okres 1770-1830. Wśród 
zgromadzonych miniatur są również 
portrety wykonane we wschodniej 
Europie, a zwłaszcza w Rosji, gdzie 
panowała moda uwieczniania swojej 
podobizny na niedużych płytkach z

kości słoniowe, lub metalu, pokry
tych emalią. Stanowiły one wówczas 
cenne podarki oraz pamiątki rodzin
ne. Do wyróżniających się w tej gru
pie miniaturowych portretów zaliczo
no przedstawienie księcia Konowni- 
czyna z rodziną, ambasadora carycy 
Katarzyny II w Paryżu, gdzie zdobył 
miano „la beau Russe" (wytwornego 
Rosjanina). Znalazł się również tutaj 
portret ostatniego króla polskiego - 
Stanisława Augusta, ubranego w re
prezentacyjny strój, zgodny z wymo
gami mody tamtych czasów surdut w 
śliwkowym kolorze, złocistą kamizel
kę i biały krawat z koronki. Na ramio
na narzucone ma wierzchnie okrycie 
obramowane futrem z gronostaja 
(symbol piastowanej godności kró
lewskiej) i udekorowany jest wysoki
mi odznaczeniami - na lewej piersi 
gwiazda polskiego orderu Białego 
Orła, a w klapie rozetka pruskiego 
orderu Czarnego Orła; z prawej stro
ny leży korona królewska. Ten minia
turowy portret wykonany został oko
ło 1785 r. na podstawie obrazu króle
wskiego malarza nadwornego - Mar
cella Bacciarellego przez jego ucznia 
Wincentego de Lesseur Lesserowi- 
cza, który rozpoczął pracę na dworze 
królewskim jako paź, by następnie 
dzięki swoim dużym zdolnościom 
malarskim szybko awansować na 
czołowego miniaturzystę epoki. Mi
niatura szacowana była na 3-5 tys. 
funtów, a po sprawnie przeprowa
dzonej licytacji sprzedano ją za 6 tys. 
funtów.

Andrzej T. Nowicki

Kazimierscy 
opiekunowie 
zabytków 
Towarzystwo Opieki nad Zaby
tkami Przeszłości (TOnZP), po
wstałe w 1906 r. w Warszawie 
(zob. „Spotkania z Zabytkami", 
nr 6, 1986, s. 2), już w 1913 r. 
wyłoniło Komisję Kazimierską, 
w której skład weszli: architekci 
Jan Koszczyc-Witkiewicz i 
Zdzisław Kalinowski oraz Kazi
mierz Skórewicz, Wacław Hu
sarski, Antoni Rostworowski, dr 
Jan Pawłowski.
W pierwszym okresie działal
ności największym osiągnię
ciem Komisji było wykupienie z 
rąk prywatnych kamienicy Cele- 
jowskiej i remont kamienicy 
„Pod Św. Krzysztofem” w Kazi
mierzu Dolnym.
Wybuch pierwszej wojny świa
towej nie sprzyjał pracom Towa
rzystwa, a ofensywa austriacka 
w 1915 r. przyniosła wręcz kata
strofalne zniszczenia zabytków 
Kazimierza. Wznawiając działal
ność, Komisja Kazimierska 12 
sierpnia 1916 r. przekształciła 
się w terenowe Koło TOnZP, 
które usiłowało opanować bez
ładną odbudowę miasteczka i

nagiąć ją do rygorów konserwa
torskich. Spośród dawnych 
członków Komisji prezesem 
Koła został Antoni Rostworo
wski, bardzo czynnie działali Hi
polit Boratyński, ks. Stefan Żół
towski, Stanisław Koziorowski 
oraz Gustaw Potworowski (oj
ciec malarza). Oprócz ingerencji 
w kwestie planowania i odbudo
wy, Towarzystwo bardzo zaan
gażowało się w inwentaryzację 
zabytków, w tym ginącego bu
downictwa drewnianego. Są to 
w, chwili obecnej bezcenne ma
teriały ikonograficzne. Przepro
wadzono także remont wypalo
nej w 1915 r. kamienicy Celejo- 
wskiej.
Działalność TOnZP po powsta
niu państwowej służby konse
rwatorskiej w okresie między
wojennym zaczęta powoli zani
kać. Lubelski Oddział, któremu 
podporządkowane było Koło 
Kazimierskie, został rozwiązany 
w 1929 r„ a jego przewodniczą
cy biskup Jełowiecki dokonał 
formalnego przekazania na 
rzecz Skarbu Państwa posiada
nych jeszcze aktywów pienięż
nych i kamienicy Celejowskiej. 
Nic więc dziwnego, że istniejące 
w jej wnętrzach Muzeum Kazi
mierza Dolnego udzieliło lokalu 
na zwołane w dn. 24 X 1986 r. z 

i

1. 2. Zdjęcia wykonane w 1916 r. 
przez Juliusza Kłosa na zamówienie 
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Przeszłości: wschodnia pierzeja ryn
ku (1) oraz zbombardowana kamieni
ca Celejowska - przed nią grupa ży
dowskich dzieci (2) 

2
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okazji 70-lecia walne zgroma
dzenie członków reaktywowa
nego w 1973 r. - pod zmienioną 
nieco nazwą - Towarzystwa 0- 
pieki nad Zabytkami.
Koto Kazimierskie TOnZ zawią
zało się 2 II 1973 r. Prezesem 
Kota został artysta malarz Fran
ciszek Kmita, który jednak po 
roku złożył prezesurę; odtąd - 
przy zmieniającym się składzie 
zarządu - urząd prezesa nie
przerwanie piastuje arch. Ta
deusz Augustynek.
W 1983 r. Koło Kazimierskie u- 
zyskało status Oddziału.
Podobnie jak w przeszłości, Ka
zimierski Oddział TOnZ skupia 
architektów malarzy, historyków 
sztuki i miłośników zabytków. 
Obecnie jednak nie wspiera 

służby konserwatorskiej ofiar
nością finansową czy pracą fi
zyczną, ale społecznie wykony
wanymi projektami, konsultacja
mi i inicjatywami w zakresie 
ochrony zabytków i dóbr kultury. 
W tym względzie wpisał się do 
historii Kazimierza Dolnego za
biegami przy odnowie nagrobka 
Juliusza Małachowskiego oraz 
przy wystawieniu kamienia upa
miętniającego 800-lecie Kazi
mierza. Przekazano też Urzędo
wi Miasta i Gminy społecznie 
wykonane koncepcje projekto
we budynków gospodarczych 
na działkach zielonych, które w 
Kazimierzu muszą uzyskiwać 
akceptację konserwatorską. 
Najbardziej jednak widomym 
znakiem obecności TOnZ w Ka

zimierzu stał się udział w upo
rządkowaniu kirkuta i wystawie
niu pomnika - spękanej „ściany 
płaczu" z wmurowanymi ułam
kami rozbitych macew - według 
projektu T. Augustynka. On tak
że był autorem badań architek
tonicznych fary i kaplicy Św. Ro
cha. W tym zakresie Oddział 
współdziałał z Towarzystwem 
Przyjaciół Kazimierza i Muzeum 
oraz z Zakładem Archeologii 
UMCS.
Ponadto Kazimierski Oddział 
TOnZ jako stałą, wieloletnią ak
cję prowadzi gromadzenie ma
teriałów na temat historii i zabyt
ków Kazimierza i jego okolic, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
kulturotwórczej roli Wisty dla 
tego regionu. Tematykę tę po

Monstrancje - palmy
Monstrancje w poszczególnych ok
resach historycznych przybierały 
często oryginalne kształty. W cza
sach baroku nadawano im formę 
Drzewa Jessego, Arki Przymierza, 
wreszcie postaci Matki Boskiej. Nie
kiedy, zamiast formy słońca, do któ
rej jesteśmy przyzwyczajeni, spotkać 
można monstrancje w formie palmy 
wyrastającej z kamiennego podłoża. 
Tego rodzaju zabytki zachowały się 
w kościołach na terenie dawnych 
województw warszawskiego i lubel
skiego, w Siemiatyczach, Przesmy
kach, Mordach, Żulinie, Miedniewi
cach, Sochocinie, Poświętnym oraz 
Zaborowie.
Wszystkie one mają kształt palmy o 
bujnym listowiu z zaznaczeniem o- 
woców. Pośrodku palmy znajduje się 
puszka na Hostię. Kompozycję 
wzbogaca często cierniowa korona 
otaczająca puszkę. Na monstran
cjach tych na ogół nie występują ’ 
wyobrażenia Boga Ojca i Ducha Św. 
w postaci gołębicy. Skromne moty
wy dekoracyjne na stopie pozwalają 
datować te obiekty na pierwszą po
łowę XIX w., to jest na czasy, kiedy 
rozpowszechniały się w polskim złot- 
nictwie formy klasycystyczne. Bar
dzo podobne potraktowanie po 
szczególnych obiektów wskazuje, że 
posłużono się tutaj prawdopodobnie 
tym samym wzorem graficznym. Na
turalnie wchodzi w grę także możli
wość, że większość tych monstrancji 
wyszła z jednego warsztatu złotni
czego. Trudno go umiejscowić, po
nieważ na obiektach nie ma sygnatur 
złotnika-wykonawcy. Być może zo
stały one wykonane w Lublinie lub 
też - choć przeczyłby temu prowin
cjonalny charakter wyrobów - w któ
rymś z warszawskich warsztatów 
złotniczych.
Palma - jedno z drzew rajskich, sym
bolizowała zwycięstwo i nieśmiertel

ność. Zastosowanie jej w monstran
cji było całkowicie na miejscu. W 
momencie, gdy w puszce znajdzie 
się przeistoczona Hostia, można 
przyrównać nasze monstrancje do 
znanych, malowanych lub rzeźbio
nych przedstawień Chrystusa Ukrzy
żowanego na palmie. Przedstawienia 
takie znamy - choć są rzadkie - z 
epoki baroku, np. w kościele domini
kanów w Lublinie czy w kościele Św. 
Pawła w Sandomierzu oraz z grafiki. 
Monstrancje w kształcie palmy 
świadczą o żywotności rozwiązań 
barokowych w XIX w. w Polsce, rów
nocześnie o bogactwie rozwiązań 
sztuki polskiego baroku.
Na zakończenie warto dodać, że za
chowały się również w Polsce póź- 
nobarokowe relikwiarze w kształcie 
palmy: w Częstochowie, we Wtoda-

dejmuje także seria zeszytów 
wydawanych przez Oddział; do
tychczas ukazały się: Zamek w 
Kazimierzu i Szkutnictwo kazi
mierskie, dalsze zeszyty w przy
gotowaniu.
Towarzystwo usiłuje również a- 
nimować zainteresowanie zaby
tkami wśród okolicznych mie
szkańców, nie zawsze jednak 
jest to uwieńczone powodze
niem.
W uznaniu tej właśnie kazimier
skiej i ponadkazimierskiej dzia
łalności, z okazji 70-lecia istnie
nia, przyznano Oddziałowi TOnZ 
w Kazimierzu Dolnym honorową 
odznakę „Za zasługi dla Lu
belszczyzny".

Jadwiga 
Teodorowicz-Czerepińska

1-4. Monstrancje-palmy z: Siemia
tycz (1), Przesmyków (2), Żulina (3) 
oraz Sochocina (4)
(zdjęcia: M Karpowicz, E. Kozio- 
wska-Tomczyk, W. Wolny. W. Roga

liński)

wie, w Krakowie - w klasztorach pau- 
lińskich. Są to relikwiarze św. Pawła 
Pustelnika, a obrazują godło pauli
nów - palmę z dwoma Iwami przy 
pniu i krukiem na szczycie.

Jan Samek

Literatura
1. J. Samek, Res-imagines. Ze stu
diów nad rzemiosłem artystycznym 
czasów nowożytnych w Polsce (lata 
1600-1800), „Rocznik Historii Sztu
ki", t. VIII, 1970.
2. Tenże, Monstrancje w kształcie 
palmy, mps.
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Szanowna Redakcjo!
Z dużym zainteresowaniem śledzę 

kolejne artykuły dotyczące cmenta
rzy, które ukazują się na tamach Wa
szego dwumiesięcznika. Interesuję 
się tego rodzaju zabytkami i często, 
gdy tylko czas pozwala, wyruszam 
gdzieś w Polskę, aby w ciszy i spo
koju zachwycać się pięknymi rzeźba
mi nagrobnymi i poznawać miejsca 
spoczynku ludzi bardziej lub mniej 
znanych. Tak też było podczas tego
rocznego urlopu. Zwiedzając cmen
tarze w województwach: kaliskim, 
konińskim, kieleckim i poznańskim, 
napotykałem groby niczym szcze
gólnym nie wyróżniające się. groby 
pięknie utrzymane lub kompletnie 
zdewastowane (jak choćby w Opolu 
Śl. przy ul. Wrocławskiej, gdzie spra
wa tablic grobowych umieszczonych 
na murze cmentarnym woła o pom
stę do nieba), aż w końcu trafitem do 
wsi Kije w woj. kieleckim, która leży 
na drodze z Pińczowa do Kielc.

Na tamtejszym cmentarzu pocho
wany został Ferdynand Fredro-Bo- 
niecki (magister obojga praw Uni
wersytetu Warszawskiego, zmart w 
1851 r.). którego grób jest - delikat
nie mówiąc - zaniedbany. Zarośnięty 
wysoką trawą tak, że trudno go'zoba- 
czyć z odległości 10 m. Jeśli jednak 
uda się zwiedzającemu odnaleźć 
tenże, nie jest jeszcze pewny nad 
czyim grobem stoi, gdyż prawie cały 
napis pokryty jest mchem. Ktoś 
może powiedzieć, że robię z igły wid
ły, myślę jednak, że nie o to chodzi. 
Nie wiem do kogo należy obowiązek 
dbania o porządek na cmentarzach, 
a szczególnie nad jego zabytkami, 
ale wydaje mi się, że tę sprawę mo
żna by załatwić. Odnowienie płyty 
nagrobnej i ogrodzenie jakąś stylo
wą balustradą na pewno nie nastrę
czy wielu trudności, potrzebne są tyl
ko chęci. Niech za przykład posłuży 
pięknie wykonana renowacja kościo
ła i grobowca rodziny Chrzano

wskich z Bankowa w Giewartowie w 
woj. konińskim, wykonana przez pro
boszcza tamtejszej parafii. Jest to 
przykład godny naśladowania.

No cóż, należałoby życzyć sobie 
takiego opiekuna również na cmen
tarzu w Kijach, jeśli jednak dotych
czasowy się nie obudzi, mam na
dzieję. że list ten przypomni mu o 
jego obowiązkach.

Z poważaniem

Jan Sas Nowosielski
Katowice

Szanowna Redakcjo!
Jestem stałym czytelnikiem Wa

szego pisma. W każdym z numerów 
mogę przeczytać o tym, jak niefraso
bliwi gospodarze obiektów zabytko
wych powodują ich niszczenie i za
gładę. Każdy taki fakt mnie - jako 
miłośnika i kolekcjonera dzieł sztuki 
- wprowadza w niezbyt optymistycz
ny nastrój. Dzisiaj jednak przeżyłem 
szok. A fakty są następujące.

Odwiedziłem Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu, a w nim m.in. galerię 
malarstwa polskiego. W jednej z ko
lejnych sal, gdzie eksponowane byty 
obrazy najwybitniejszych artystów 
Młodej Polski, m.in. obraz K. Sichul
skiego „Spłoszone konie" z 1911 r. 
uderzył mnie dziwny zapach pleśni i 
wilgoci Okazuje się, że sala wysta
wowa w jednym z narożników jest 
zagrzybiona i wilgotna od podłogi aż 
po sufit i to na bardzo dużej powierz
chni. Panie, które pilnują porządku w 
tej galerii mówiły mi, że muszą co
dziennie wietrzyć pomieszczenia, 
ponieważ nie są w stanie wytrzymać 
tego zaduchu. Jak się czują tam ob
razy? Dodam jeszcze, że w czasie 
mojego pobytu przeprowadzany był 
w muzeum remont. Wszędzie pełno 
kurzu i brudu, wiele eksponatów w 
ogóle nie zabezpieczono.

Dlatego też od dzisiaj nie będą 
dziwić mnie takie fakty, jak np. fronto
wa ściana pałacu z 1850 r. w Bogu- 
szycach koło Oleśnicy, na której 
okna przerobiono na nowoczesne 
tzw. weneckie, niszcząc całkowicie 
architekturę obiektu. Ostatecznie ci, 
którzy to zrobili, nie są konserwato
rami zabytków ani nie biorą pienię
dzy za to, aby o nie dbać. Właściwie 
to od dzisiaj przestaje mnie dziwić 
smutny los wszystkich naszych za
bytków.

Jerzy Kot
Wrocław

Redakcja „Spotkań 
z Zabytkami"

W numerze 3, 1986 ukazał się inte
resujący wywiad red. K. Walczaka z 
dr. A. Nowakiem, dyrektorem Wy
działu Kultury i Sztuki (dalej: WKiS) 
Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, 
pt. „Na rubieżach", poświęcony pro
blemom ochrony zabytków Nie ma 

powodu negować optymistycznych 
opinii dr. A. Nowaka na temat stanu 
zabytków w tym regionie. Można się 
tylko cieszyć, że mimo trudności jest 
nieźle. Natomiast sprzeciw budzi ten 
fragment wywiadu, w którym dyrek
tor WKiS stwierdza, że: „od pięciu lat 
nie mamy wyodrębnionego stanowi
ska konserwatora zabytków", a w 
konsekwencji „obowiązki admini
stracyjne pełni Wydział Kultury i 
Sztuki", natomiast „sferę czysto 
praktyczną i wykonawczą przejęło 
Biuro Dokumentacji Zabytków" i w 
rezultacie „system... sprawdził się w 
praktyce".

Nie jest całkiem jasne, czy stano
wisko wojewódzkiego konserwatora 
zabytków (dalej: WKZ) jest nie obsa
dzone. czy zostało w ogóle zlikwido
wane w strukturze organizacyjnej 
wydziału, ale tak czy owak rozwiąza
nie to jest precedensem, niestety in 
minus. Pośrednio wynika z niego 
wniosek, że można po prostu obejść 
się bez WKZ.

Należy więc przypomnieć, że 
zgodnie z art. 8 Ustawy z 1962 r. „O 
ochronie dóbr kultury i o muzeach" 
WKZ był organem administracji pań
stwowej uprawnionym do wydawa
nia decyzji w sprawie zabytków. W 
okresie między 1975 a 1983 r. na 
podstawie wówczas obowiązującej 
ustawy o radach narodowych jedy
nym organem był wojewoda. Mógł 
on upoważniać pracowników urzędu 
wojewódzkiego do działań w jego i- 
mieniu i w zakresie ochrony zabyt
ków upoważnienie takie na ogół o- 
trzy mywał WKZ. Od ustawy „O sys
temie rad narodowych i samorządzie 
terytorialnym" z 20 VII 1983 r. orga
nem administracji państwowej o 
właściwości szczególnej jest dyrek
tor wydziału. W wypadku ochrony za
bytków sprawa ta została początko
wo uregulowana wytycznymi mini
stra administracji uzgodnionymi z 
ministrem kultury, stanowiącymi, że 
w zakresie ochrony zabytków decyz
je podejmuje WKZ, który znajduje się 
na stanowisku zastępcy dyrektora 
WKiS, lecz jedynie do spraw ochro
ny zabytków. Obecnie jednoznacz
nie stwierdza to Rozporządzenie 
Rady Ministrów z 16 X 1985 (Dz. U., 
nr 47, poz. 240) wydane na podsta
wie ustawy o gospodarce gruntami 
(Dz. U., nr 22. poz. 99), określając 
WKZ jako „terenowy organ admini
stracji państwowej o właściwości 
szczególnej ds. ochrony zabytków 
stopnia wojewódzkiego". Trzeba 
więc podkreślić, że WKZ jest samo
dzielnym organem w zakresie ochro
ny zabytków i zakres ten jest wyłą
czony z gestii dyrektora WKiS, jak 
również to. że WKZ jest zastępcą dy
rektora, lecz nie do wszystkich 
spraw, a jedynie do spraw dotyczą
cych zabytków. W świetle tych usta
leń należałoby rozważyć, jak mają się 
decyzje podjęte od lipca 1983 r. 

przez dyrektora WKiS w zakresie 
ochrony zabytków do odpowiednie
go przepisu kpa wymagającego 
stwierdzenia nieważności decyzji, 
która została podjęta z naruszeniem 
przepisów o właściwości. Decyzje 
podjęte przed 20 lipca 1983 r„ jeśli 
nie istniało wspomniane pisemne u- 
poważnienie wojewody, nie mają 
mocy prawnej. Ktoś mógłby pomyś
leć, że sprawa sprowadza się do teo
retycznych rozważań i nie ma skut
ków praktycznych. Otóż wcale nie. 
Należy stwierdzić, że tylko zbieg o- 
koliczności sprawia, iż stanowisko 
dyrektora WKiS w Koninie zajmuje 
osoba posiadająca przygotowanie 
zawodowe upoważniające do wyko
nywania pracy WKZ. W dziesiątkach 
innych wypadków stanowisko dyrek
tora WKiS obsadzane jest przez oso
by. które nigdy nic wspólnego z za
bytkami nie miały. Toteż wcale nie 
jest obojętne, czy w zakresie ochro
ny zabytków organem jest dyrektor 
WKiS, czy WKZ. Drugą kwestią jest 
obarczenie w woj. konińskim „sferą 
czysto praktyczną i wykonawczą" 
Biura Dokumentacji Zabytków. Biura 
mają pomagać WKZ w zakresie ewi
dencji i dokumentacji, nie są jednak 
(i nie mogą być) powołane do wyko
nywania funkcji zamiast WKZ, nie są 
bowiem częścią urzędu wojewódz
kiego, lecz podlegającą mu jednost
ką. Uważam, że biuro, które przejęło 
obowiązki WKZ, nie jest w stanie do
brze wykonywać swoich obowiąz
ków statutowych, natomiast de facto 
jest urzędem, nie mogąc nim być w 
rzeczywistości.
Precedens koniński być może „eli
minuje konflikty między dyrektorem 
WKiS i WKZ", jak ujmuje to dr A. No
wak (jednej strony w ewentualnych 
sporach po prostu nie ma) i zapew
nia „komfort psychiczny", ale po 
pierwsze - nie daje gwarancji praw
nych ochronie zabytków, po drugie - 
likwiduje konflikty niejako wpisane w 
„dolę WKZ", który ma prawa i często 
obowiązek mówić „nie" decyzjom 
nie liczącym się z dobrem zabyt
ków.
Sądzę, że dr A. Nowak doskonale 
zdaje sobie sprawę z tych okolicz
ności i dlatego stwierdza mimocho
dem: „nie eksponowałbym naszego 
systemu administrowania". Należy 
jednak zauważyć, że w Polsce nie ma 
wojewódzkich „systemów admini
strowania". lecz jest jeden, ogólno
polski, który opiera się na przepi
sach i za cenę „komfortu psychicz
nego" nie mogą one być naruszane. 
Mając społeczny mandat reprezen
towania spraw konserwatorów za
bytków poczuwam się do obowiązku 
wskazania na fakt świadomego naru
szania przysługujących im praw.

mgr Marek Konopka
Sekretarz Generalny 

Stowarzyszenia
Konserwatorów Zabytków

WARUNKI PRENUMERATY
Cena: 130 zł, 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-Książka-Ruch" opłacają prenumeratę wytącznie 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 zwyktą jest droższa od pre
numeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla 
zleceniodawców instytucji i zakładów pracy;
Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj i za granicę:
- do dnia 10 listopada na I półrocze następnego oraz na cały rok następny
- do dnia 1-go każdego miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty roku 
bieżącego.
Uwaga: archiwalne egzemplarze „Spotkań z Zabytkami" można nabywać w 
redakcji w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00-14.00, po uprzednim uzgod
nieniu telefonicznym (tel. 26-93-57)
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Im Hotel zur Nachtigall

One-step von Stephan Weiss
HARRY STEIER, Opernsanger 

k Deutsches Opernhaus 
mit Orchesterbegleitung

Best-Nr. 69

■

HOMOKORD

TO TEŻ SĄ ZABYTKI! Pre
tendować do miana zabyt
ków mogą nie tylko stare 
płyty gramofonowe, ale 
także ich etykiety. Płyty 
sprzedawane były w jedno
litych kopertach i właśnie 
barwne etykiety miały przy
ciągać kupujących. Prezen
towane tu etykiety pocho
dzą z płyt wyprodukowa
nych w latach 1902 - 1912. 
W następnym numerze - 
artykuł na ten temat.

1. Piszący Amor - znak fabryczny płyt 
Berlinera, a następnie „The Gramopho
ne. Typewriter and Sister Companies", z 
których tłoczni w Hanowerze i Rydze w 
pierwszych latach naszego wieku wycho
dziła większość światowej produkcji 
płyt

2. „Syrena Grand Record" - pierwsza, 
licząca się wytwórnia warszawska
3. „Stella-Koncert Record” - wytwórnia 
berlińska produkująca również na rynek 
polski

4. „Beka" - wytwórnia berlińska nagry
wająca płyty także w Warszawie

5. 6. „Odeon-Werke" - wytwórnia wpro
wadziła produkcję opartą na systemie fi
lii

7. „Homokord" - słynna z nagrań o te
matyce ludowej wytwórnia niemiecka

8. „Era” - przykład etykiety secesyjnej

(zdjęcia: Jerzy Wilde)
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