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NA OKŁADCE: Okno góral
skiej chałupy z przełomu 
XIX I XX w. w Bukowinie Ta
trzańskiej. Żeby tak zawsze 
wyglądały wszystkie nasze 
okna potrzebne jest między 
innymi nie zanieczyszczo
ne powietrze. O wpływie 
„kwaśnych chmur” na śro
dowisko, w którym żyjemy, 
mówi artykuł na str. 32.

(fot. Tomasz Sobecki)

SPOTKANIA 
Z ZABYTKAMI
DWUMIESIĘCZNIK POPULARNONAUKOWY

Ministerstwo Kultury i Sztuki 
Ośrodek Dokumentacji Zabytków 

3(31) XI Warszawa 1987

Od redakcji
Rozpoczęło się lato, urlopy, wa- dzania możemy powiedzieć, że
kacje. Po każdym letnim wypo
czynku nasza redakcja otrzymuje 
najwięcej listów. Ta „listowa na
wałnica” trwa od września do lis
topada, a często jeszcze w zimie 
Czytelnicy dzielą się z nami wra
żeniami z wędrówek po kraju i ze 
spotkań z zabytkami. Na ogół lis
ty te mają ton minorowy - ktoś, 
kto długo nie był w jakimś zabyt
kowym miasteczku lub obiekcie, 
pisze przerażony dostrzegalną 
niekorzystną różnicą pomiędzy 
stanem sprzed kilku lat a obec
nym. Jak zabytki zniosły ostrą 
zimę 1987? A te, o których pisali
śmy w ubiegłym roku, np. dwór w 
Prymusowej Woli koło Piotrkowa 
(nr 1), zabudowa warszawskiej 
Pragi (nr 5), willa „Brzozy” w Na
łęczowie (nr 6), a także zabudowa 
Trzebiatowa (nr 1, 1987), hotel 
„Bristol” w Warszawie (nr 2, 
1987), czy „wystawione” na sprze
daż obiekty zabytkowe w rubryce 
„Kupić, nie kupić...”? Bez spraw- 

wszystkie te zabytki - nie remon
towane i nie zabezpieczone - u- 
traciły znaczny procent swojej 
wartości: zabytkowej, budowla
nej, użytkowej. Jak każdego roku 
i nie tylko w porze zimowej... 
W numerze zamieszczamy m.in. 
dwie prace wyróżnione w naszym* 
„Konkursie dziesięciolecia”, za
powiadany już artykuł o portre
cie skandalicznym, materiały z 
okazji 750-lecia Elbląga i niezwy
kle interesującą rubrykę AKCJA 
DWORY. W następnych nume
rach ukażą się artykuły: o konse
rwacji witraży z Malborka i re
moncie zagrody we wsi Markowa. 
Rozpoczniemy także druk „Ilu
strowanego słownika zabytko
wych pojazdów konnych” oraz 
kilkuodcinkowego cyklu o pol
skich pojazdach dworskich z XIX 
i XX w., a dla amatorów sensacji - 
znaleziska z otwartych sarkofa
gów ostatnich książąt gryfickich.
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Wyróżnienie w „Konkursie dziesięciolecia”

Fasada
Stara Legnica - wczesnopiastowski gród nad Kaczawą znajduje 
się dziś w sytuacji bez wyjścia. Nie remontowane w porę sędziwe 
kamienice historycznego centrum popadły w ruinę. Na 1880 ko
munalnych budynków połowa wymaga remontów kapitalnych, 
288 nadaje się już tylko do rozbiórki, pozostałe również potrze
bują renowacji.

bliczono, że upo
rządkowanie Starego Miasta pochłonęłoby dziś ponad 
20 mid zł. Tymczasem pieniędzy starcza jedynie na re
mont dwóch-trzech budynków rocznie. Tak było przez 
wszystkie powojenne lata. Za miastem rosły nowe o- 
siedla, a centrum podupadało. Pod koniec lat sześćdzie
siątych do akcji zaczęły wkraczać spychacze. Puste 
miejsca wypełniały bloki i wieżowce, wypierając dawną 
historyczną zabudowę, aż ją prawie całkowicie wypar
ły. Nawet Rynek nie obronił się przed postępującą za
gładą.
Jeszcze w 1962 r. w Rynku i jego sąsiedztwie można 
było naliczyć około stu kamienic z dawnej zabudowy. 
Do 1975 r. dotrwało zaledwie dziewięć! Ale i o te żałosne 
resztki ludzie odpowiedzialni za ochronę materialnych 
dóbr kultury musieli toczyć ciężkie boje. Konserwator 
wojewódzki w Legnicy Zdzisław Kurzeja radzi zajrzeć 
do teczki pt Legnica, ul. Partyzantów 22/23 - kamienice 
mieszkalne. Dokumenty powiedzą, jak to było.
W połowie lat siedemdziesiątych, gdy Legnica awanso
wała do roli stolicy województwa, władze ze zdwojoną 
energią wzięły się za porządki. Solą w oku gospodarzy 
miasta były zwłaszcza zabytkowe rudery przy ul. Party
zantów, tuż przy Rynku. 6 maja 1975 r. zastępca dyrek
tora ds. technicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Mieszkaniowej (LPGM) wystosował do 
konserwatora wojewódzkiego (jeszcze wtedy z siedzibą 
we Wrocławiu) obszerne pismo, w którym „uprzejmie 
prosił o wyrażenie zgody na rozbiórkę wyżej wymienio
nych obiektów”. Zastępca dyrektora uzasadniał: budyn
ki stoją W newralgicznym punkcie, przy głównym trak
cie prowadzącym w kierunku dworca kolejowego i w 
bezpośrednim sąsiedztwie Muzeum Miedzi i kościoła 
Św. Jana - zabytków często odwiedzanych przez tury
stów krajowych i zagranicznych. „Występuje w związ
ku z tym wysoce niekorzystne, a nawet szkodliwe zja
wisko fotografowania tych zabytków, które w tej chwili 
są prawie całkowicie zdewastowane”. Poza tym w rui
nach gnieździ się „element”, a po murach hasają dzieci 
z pobliskiej szkoły, co może skończyć się fatalnie.
Dyrektor powołał się na ekspertyzę rzeczoznawcy-do- 
centa, z której to jasno wynikało, że budynki są w tak 
kiepskim stanie, że nic tylko je rozebrać. „Reasumując 
uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody...".
Wojewódzki konserwator Aleksander Kuczyński dale
ki był jednak od kurtuazji. Wytknął miejscowej admini

stracji bezmyślny i biurokratyczny stosunek do sprawy 
ratowania zabytków: „Budynki te, to relikt dawnej za
budowy mieszczańskiej, która na skutek zaniedbań 
przez czynniki miejscowe została zniszczona w 90 proc. 
(...) Kamienice przy ulicy Partyzantów stanowią wraz z 
barokowym budynkiem muzeum i zespołem kościel
nym jedyną pozostałą w Legnicy enklawę dawnej ar
chitektury i dlatego nie wolno dopuścić do ich bezmyśl
nej rozbiórki".
Konserwator przypomniał również, że przyznane w la
tach 1971-1972 fundusze na remont kamieniczek nie 
zostały dotychczas wykorzystane, co uważa się za mar
notrawstwo państwowych pieniędzy. I na koniec lojal
nie poinformował, że zgodę na rozbiórkę może wydać 
jedynie Ministerstwo Kultury i Sztuki. Uprzedzał jed
nak, że w tym wypadku decyzja na pewno będzie od
mowna.
Pod koniec maja zjawił się w Legnicy wysłannik Pra
cowni Konserwacji Zabytków z Wrocławia - inżynier 
Karol Gołda. Rzeczoznawca z PKZ nie podzielił pesy
mizmu docenta. Już po wstępnych oględzinach orzekł, 
że mimo poważnych spustoszeń obie kamieniczki mo
żna jeszcze uratować. I ponaglał, aby jak najszybciej 
przystąpić do remontu zabezpieczającego. W opłaka
nym stanie znajdowała się zwłaszcza starsza, z goty
ckim rodowodem: bez dachu, mury spękane i zawilgo
cone, zawalone stropy. Jako tako zachowała się tylko 
fasada i mury zewnętrzne. Natomiast sąsiedni budynek 
wyglądał znacznie lepiej, choć i on nadawał się już tyl
ko do remontu kapitalnego. „Czas nagli, ostrzegał inży
nier, i te niewielkie wydawałoby się uszczerbki - dziury 
w dachu, brak rynien i rur spustowych, szybko mogą 
doprowadzić do tego, że zabytkowa kamieniczka zamie
ni Się w kupę gruzu."
Na początku sierpnia zanosiło się jakby na kompromis. 
W LPGM spotkały się obie strony, a więc konserwato
rzy i administratorzy gospodarki mieszkaniowej, by 
wspólnie zastanowić się nad losem kamieniczek. W e- 
fekcie uradzono, by zachować tylko fasady, a pozostałe 
części budynków rozebrać do powierzchni gruntu. Roz
biórka powinna zostać przeprowadzona pieczołowicie, 
zaznaczono, aby nie uszkodzić cennych elementów ar
chitektonicznych. Początek prac rozbiórkowych ustalo
no na dzień 25 sierpnia 1975 r.
Na całe szczęście tryby biurokratycznej machiny obra
cały się leniwie. Dopiero drugiego września LPGM
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zwróciło się do Przedsiębiorstwa Budownictwa Komu
nalnego w Legnicy: „Niniejszym zleca się dokonanie 
rozbiórki-.". Dla PBK była to oferta nie do przyjęcia. 
Nie chodziło wcale o szacunek dla zabytków, ale o 
względy techniczne. „Wykonujemy rozbiórki tylko spo
sobem mechanicznym"- odpisali. I próba kompromisu 
upadła.
Nowy konserwator wojewódzki w Legnicy - Zdzisław 
Kurzeja za wszelką cenę starał się nie dopuścić do roz
biórki.
Początek października. Do akcji włącza się Wojewódz
ka Rada Ochrony Dóbr Kultury w Legnicy. Dziesiątego, 
w urzędzie miejskim znów ważą się losy dwóch zabyt
kowych kamieniczek przy ul. Partyzantów, tym razem 
z udziałem wybitnych wrocławskich ekspertów. Punk
tem wyjścia do dyskusji jest koncepcja prezydenta, 
który wciąż obstaje przy tym, żeby kamieniczki roze
brać ze względu na stan techniczny i ewentualnie zre
konstruować. Profesor Jerzy Rozpędowski - dyrektor 
Instytutu Historii Architektury, Techniki i Sztuki z Po
litechniki Wrocławskiej stara się przede wszystkim u- 
świadomić zebranym rangę tych zabytków. Kamienicz
ka pod numerem 22 zawiera w swych murach unikato
wą gotycką wieżę mieszkalną, a pozostała część szczy
towa pochodzi z XVI i XVII w. Dlatego budynek ten 
trzeba szanować, chociaż nie obejdzie się bez częścio
wej rozbiórki.
Zdecydowany sprzeciw wobec zamiarów miejscowych 
władz wyraził Mirosław Przyłęcki - zastępca dyrektora 
ds. naukowo-konserwatorskich w PKZ-ach: „To, co pro
ponują władze, jest nie do przyjęcia. Nie można budo
wać makiety zabytku, ponieważ jest ona pozbawiona 
wszelkich wartości zabytkowych". I od razu wyszedł z 
ofertą wykonania przez PKZ-ty specjalistycznej eks
pertyzy konstrukcji. Obecny na naradzie wiceprezy-
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3. 4. Fragment frontowej elewacji 
przed (3) i po remoncie (4)
5.6. Sień gtówna przed remontem (5) 
i po pracach konserwatorskich (6)
7. Schody na drugie piętro
8. Wnętrze tzw. izby rycerskiej z ka
miennymi kolumnami

(reprod.: Janusz Budnicki)

dent zakończył spotkanie oświadczeniem: „Ostateczna 
decyzja należeć będzie do prezydenta".
Prezydent decyduje się. Jeszcze w tym samym miesią
cu wysyła pismo do PKZ z prośbą o przyjęcie zlecenia 
na remont, oprawiając je w akcenty polityczne: „Legni
ca w swej nowej roli wymaga bardziej dynamicznego 
porządkowania. Zadania w tej dziedzinie postawione 
przez Sekretariat KW PZPR wymagają bardziej zdecy
dowanych działań. Dotyczy to również obiektów zabyt
kowych, których stan techniczny jest na tyle katastro
falny, że zagraża życiu obywateli". I od razu zastrzega, 
że na miejscowe przedsiębiorstwa nie ma co liczyć, po
nieważ żadne nie będzie mogło podołać specjalistycz
nym pracom konstrukcyjnym. PKZ-ty zlecenie przyj
mują.
W styczniu 1976 r. do grona osób bezpośrednio zainte
resowanych kamieniczkami przy ul. Partyzantów do
chodzi prokurator. Powołując się na opinię społeczną, 
prokurator poucza konserwatora o jego obowiązkach: 
„Wieszanie tablic informujących o tym, że obiekt jest 
zabytkowy i grozi zawaleniem, tudzież podpieranie 
ścian drewnianymi słupami nie ma nic wspólnego z 
ochroną zabytków". I przypomina, że: „ochrona dóbr 
kultury polega na zabezpieczeniu ich przed niszcze
niem, uszkodzeniem, dewastacją". A najlepiej byłoby, 
gdyby każdy zabytek doczekał się wizyty czwórki ra
tunkowej, proponuje przedstawiciel prawa, to znaczy: 
gospodarza terenu, konserwatora zabytków, prokurato
ra i milicjanta...
Prokurator poruszył czułą strunę. Dlatego Zdzisław 
Kurzeja odpowiada tak: „Uchwała o ochronie dóbr kul
tury stanowiących dorobek myśli i pracy wielu pokoleń 
jest obowiązkiem Państwa i powinnością obywateli", a 
więc nie tylko konserwatora, któremu zwykle przypisu
je się wszystkie grzechy związane z ochroną zabytków. 
I dalej wskazuje winnych: „Stan techniczny kamieni
czek budzi niepokój, a jest wynikiem beztroski ich 
właścicieli, którzy niewiele zrobili, by je zabezpieczyć". 
A przecież były i pieniądze, i dokumentacja. Konserwa
tor nie ma wątpliwości - kamieniczki związane z zespo
łem barokowych budowli: kurią opatów lubiąskich, ze

społem kościoła Św. Jana i Akademią Rycerską trzeba 
za wszelką cenę uratować. Muszą jednak tego chcieć 
wszyscy zainteresowani, a nie tylko konserwator.
Komisja Rozdziału Robót przy Ministerstwie Kultury i 
Sztuki przydziela na remont kamieniczek - 700 tys. zł. 
Tyle na początek, do wykorzystania w 1976 r.
A na budowie prawdopodobnie jeszcze długo nic się nie 
dzieje, bo 28 czerwca prezydent Legnicy próbuje raz 
jeszcze pozbyć się problemu zabytkowych ruder. Ostat
nią nadzieję widzi w Zarządzie Muzeów i Ochrony Za
bytków MKiS. Kieruje tam „uprzejmą prośbę” o skreś
lenie z listy zabytków budynków nr 22-23 przy ul. Par-
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tyzantów i przy okazji za jednym zamachem kamienicy 
nr 27 przy ul. Piekarskiej, a co za tym idzie także wyra
żenie zgody na ich rozbiórkę.
Zastępca generalnego konserwatora zabytków Jacek 
Cydzik nie zgadza się. Po pierwsze dlatego, że są to już 
resztki dawnej architektury w Legnicy. A po drugie - 
wszystko już przygotowano do remontu. I pieniądze, i 
dokumentację. Odwołania nie było. Jednoznaczne sta
nowisko ministerstwa ostatecznie ucięło trwający od 
wielu lat spór o to, czy rozebrać, czy restaurować...
Remont trwał cztery lata. Nie obeszło się oczywiście 
bez perypetii z materiałami budowlanymi i kłopotów z 
dokumentacją, zwłaszcza że władze kilkakrotnie zmie
niały koncepcję zagospodarowania budynków. Naj
pierw miał to być dom mieszkalny, później wycieczko
wy, następnie klub pracownika komunalnego, aż w 
końcu został przekazany administracji wojskowej. W 
sumie wyszło to zabytkom na korzyść, ponieważ biuro
wy charakter pomieszczeń pozwolił na wyburzenie 
ścianek działowych i wyeksponowanie architektonicz
nych walorów wnętrz.

-

Remont obfitował również w niespodzianki odkrywcze. 
Na pierwszym piętrze starszego budynku odsłonięto 
drewniany strop polichromowany z rzadkim na Śląsku 
motywem w postaci malowideł zwierząt i ptaków. Strop 
przewieziono do Wrocławia, ale okazało się, że zetlałe 
drewno do konserwacji już się nie nadaje. 17 grudnia 
1979 r. budowlani natrafili na kolumnę przyfilarową o 
wysokiej wartości artystycznej, pochodzącą z drugiej 
połowy XVII w.
Wreszcie po dziesięciu latach zmagań nastąpił finał. 30 
czerwca 1980 r. budowlani zakończyli prace. 4 grudnia 
1984 r. do rejestru dóbr kultury został wpisany zabytko

wy wystrój obu kamieniczek. W renesansowej zacho
wały się ostrołuczne sklepienia piwnicy, hol z renesan
sowym, drewnianym stropem o profilowanych belkach, 
„izba rycerska” z kamiennymi kolumnami, kolebkowe i 
kolebkowo-krzyżowe sklepienia klatki. W późniejszym, 
dziewiętnastowiecznym budynku znajdują się relikty 
osiemnastowiecznej architektury - kolebkowe sklepie
nie w piwnicach oraz żaglaste nad sienią przelotową. 
Kamienica przy ul. Piekarskiej nie miała już tyle 
szczęścia - pozostała z niej tylko fasada.

Maria Kuncaitis
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Wyróżnienie w „Konkursie dziesięciolecia”

Trzykrotnie 
uratowany
Przez całe życie fascynowały mnie przygody, które niosły pewną 
niespodziankę i nowe poznanie. Praca społecznego opiekuna za
bytków, którą wykonuję od wielu lat, jest właśnie taką nieustają
cą przygodą pełną niespodzianek. Lubię tę pracę również dlate
go, że daje ona wiele satysfakcji, gdyż niejednokrotnie pozwala 
uratować bądź zachować fragmenty naszej wspólnej historii.

Ww w Białej Prudni
ckiej, małym miasteczku na Opolszczyźnie, gdzie 
mieszkam i pracuję od 1950 r., wiele jest cennych 
zabytków - opisanych, zarejestrowanych, chro
nionych i zwiedzanych przez przejeżdżających 
tędy turystów. Mało kto jednak wie, że w moim 
miasteczku i w pobliskich okolicach spotyka się 
tak zwane krzyże pokutne - kamienne pomniki 
średniowiecznego prawa. Zgodnie z tym prawem 
wyrok sądu nakładał na mordercę m.in. obowią
zek wystawienia swojej ofierze kamiennej kap
liczki lub krzyża. Stawiano je w zasadzie w miejs
cu dokonanej zbrodni, a więc nierzadko w trudno 
dostępnych wąwozach, gąszczach, na polach, przy 
traktach handlowych. Na najstarszych krzyżach 
pokutnych wyryte są wizerunki narzędzi, którymi 
dokonano zbrodni.
Losy tych jedynych w swoim rodzaju reliktów 
dawnego prawodawstwa bywały przedziwne. W 
ciągu minionych lat przenoszono je w rozmaite 
miejsca: w celach dekoracyjnych, odprawiania o- 
brzędów religijnych, wykorzystywano do budowy 
fundamentów. Wiele z nich spotykamy wtopio
nych w murach ogrodzeniowych lub w ścianach 
budynków sakralnych; przykład: Jelenia Góra, 
parafialna cerkiew prawosławna przy ul. 1 Maja. 
Na moim terenie, we wsi Brzeźnica znajduje się 
krzyż pokutny z 1670 lub z 1610 r. (zatarta date, 
trudna do odczytania). Zapobiegliwy rolnik prze
niósł go z pola i ustawił pod ścianą budynku mie
szkalnego. Trudno jest ustalić, gdzie stał poprzed
nio. W Szynowicach, dzielnicy Białej, w 1967 r. 
odkopano krzyż pokutny z ułamanym ramieniem. 
Kto, kiedy i w jakim celu urwał jedno ramię?
Historia „mojego" krzyża pokutnego, trzykrotnie 
uratowanego, jest równie niecodzienna, co nie
prawdopodobna. Wszystko zaczęło się wczesny je- 
sienią 1976 r. Zjawił się wtedy u mnie starszy 
siwiejący pan, z plecaczkiem na plecach i małą 
książeczką w ręku. Była to stara, przedwojenna 

jeszcze inwentaryzacja krzyży pokutnych znajdu
jących się niegdyś na terenie Opolszczyzny. „Czy 
wie Pan - rozpoczął opowieść mój gość - że 
wszystkie opisane tu krzyże widziałem, ogląda
łem dokładnie ich stan zachowania, ale jednego, 
tylko jednego, który powinien znajdować się 
gdzieś w okolicach Smicza i Wasiłowic, nie mo
głem odnaleźć. A może Panu udałoby się go od
szukać, przypuszczam, że i wojewódzki konserwa
tor zabytków byłby bardzo zadowolony z tego 
znaleziska.”
Była to sprawa bardziej dla Sherlocka Holmesa 
niż dla społecznego opiekuna zabytków, ale zain
trygowała mnie, zwłaszcza że i ja nie spotkałem 
nigdy tego „brakującego" krzyża.

Następnego dnia zwerbowałem swoich liceali
stów, członków młodzieżowego koła miłośników 
regionu, działającego przy Bielskim Towarzys
twie Kulturalno-Oświatowym i opracowaliśmy 
plan poszukiwań. Młodzi ludzie byli również prze
jęci całym przedsięwzięciem, a energia rozpierała 
ich do tego stopnia, że gotowi byli poprzewracać 
wszystkie kamienie na okolicznych polach.

Tymczasem należało bardzo dokładnie spenetro
wać drogę, rowy przydrożne pomiędzy Białą, Wa- 
siłowicami i Smiczem. Szóstego dnia poszukiwań, 
w odległości 350-400 m od granicy miasta Białej, 
w przydrożnym rowie natknęliśmy się na przysy
pany ziemią kamień. Był bardzo mało widoczny, a 
jednak zdecydowanie inny od pozostałych kamie
ni. Po wykopaniu okazało się, że jest to kamienny 
krzyż o podstawie liczącej 33 cm, wysokości 97 
cm, grubości 20 cm i szerokości ramion 59 cm.

Nasza radość była ogromna. Teraz należało posta
nowić, gdzie postawić odnaleziony krzyż, ponie
waż obecne usytuowanie stwarzało możliwość 
jego ponownego „zniknięcia". Mogliby go przecież 
zasypać rolnicy pracujący w polu albo drogowcy
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1. Główny bohater artykutu - 
średniowieczny krzyż pokutny
2. Po raz pierwszy zostat znale
ziony w tym przydrożnym rowie
3. Zamek z XVI w. w Białej Prud
nickiej - przy nim stoi dziś krzyż 
pokutny
(zdjęcia: 1 - Jarosław Czarski.

2.3 - Zbigniew Komamicki)



podczas oczyszczania rowów. Uczniowie zapropo
nowali, aby ustawić krzyż przy zamku Prószko- 
wskich, w którym wtedy mieściła się Szkoła Pod
stawowa i Liceum Ogólnokształcące. Miejsce rze
czywiście nie było złe, krzyż zwracał na siebie 
uwagę i był pod stałą obserwacją społecznych o- 
piekunów zabytków. O tym znalezisku poinfor
mowałem wojewódzkiego konserwatora, który 
przysłał pracowników w celu sporządzenia doku
mentacji fotograficznej i opisowej.

Krzyż został uratowany!
Sprawdziły się słowa starszego pana, który twier
dził, że odnalezienie tego obiektu ucieszy woje
wódzkiego konserwatora! Po pewnym czasie o- 
trzymałem jednak pismo Wydziału Kultury i 
Sztuki Urzędu Wojewódzkiego, następującej treś
ci:

Opole, dnia 5 kwietnia 1977 r. 
Polecony za potwierdzeniem odbioru 

Nr. KI. V. 5332(2) Biała/77
Obywatel 

Zbigniew Komarnicki 
Liceum Ogólnokształcące 

Biała 
W związku z otrzymaną informacją o zamiarze gromadze

nia przez Obywatela istniejących w terenie krzyży pokutnych 
- Urząd Wojewódzki w Opolu, Wydział Kultury i Sztuki - Wo
jewódzki Konserwator Zabytków informuje, że stanowią one 
własność społeczną i nie mogą być przedmiotem indywidual
nej, prywatnej kolekcji. Winny one znajdować się w miejscach 
swego pierwotnego przeznaczenia, względnie w uzasadnio
nych wypadkach - za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, mogą być przeniesione i zabezpieczone w mu
zeach.

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie krzyży będących 
w Waszym posiadaniu do Muzeum w Prudniku.

Jednocześnie Wojewódzki Konserwator Zabytków uważa 
za wskazane objęcie przez Obywatela społeczną opieką tych 
krzyży w miejscach, w których się znajdują.

O załatwieniu pisma należy niezwłocznie powiadomić tut. 
Wydział.
Do wiadomości:
Muzeum w Prudniku 
PTTK - Zarząd Okręgu 
Komisja Opieki n. Zabytkami Opola 
ul. Barlickiego 
Miesięcznik „Opole” 
ul. Ks. Opolskich 
a/a. Pieczęć Woj. Kons. Zab.

Mimo spokojnego usposobienia, na takie „dictum 
acerbum”, krew we mnie zakipiała i grzecznie od
pisałem:

Biała, dnia 14.04.1977 r. 
Urząd Wojewódzki w Opolu 

Wojewódzki Konserwator Zabytków 
Obywatelu Magistrze w odpowiedzi na pismo z dnia 

5.04.1977 r. nr KLV-5332 (Biała) 77 informuję, że czuję się 
obrażony stwierdzeniem przywłaszczania sobie prywatnie ek
sponatów Kultury Narodowej. Od szeregu lat jestem Społecz
nym Opiekunem Zabytków ratując szereg eksponatów i obie
któw nie z myślą o przywłaszczaniu ich, lecz w celu zabezpie
czenia przed dewastacją i zniszczeniem.
O znalezieniu tych krzyży informowałem Pana i prosiłem o 
bliższe zainteresowanie się tą sprawą. Powyższe krzyże są 
zabezpieczone i usytuowane w miejscach dostępnych dla całe
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go społeczeństwa. Moje skromne mieszkanie na pierwszym 
piętrze nie pozwala na przechowywanie ich w prywatnej ko
lekcji ze względu na wielkość i ciężar. Ambicją Bialskiego 
Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, które liczy 56 człon
ków, w tym 27 uczniów Liceum Ogólnokształcącego jest zorga
nizowanie wystawy, a w przyszłości małego muzeum regional
nego. W tej chwili posiadamy: Izbę Pamięci Narodowej, wysta
wę narzędzi pracy, stroje ludowe z poprzednich wieków. Nie 
widzę potrzeby przekazywania wspomnianych krzyży do Mu
zeum w Prudniku, lecz pozostawienie ich w miejscu dotych
czasowego przechowywania. Jeden znajduje się w tym samym 
miejscu gdzie wykopano go spod gruzów (dzielnica Szynowi- 
ce) drugi przeniesiono z zasypanego rowu na trasie Biała- 
Smicz pod budynek zamku w Białej.
Do wiadomości:
Jak powyżej.

Prezes BTKO 
Zb. Komarnicki

Burza ucichła. Minęło kilka lat, krzyże pozostały 
na swym miejscu.
W 1980 r. wybudowano w Białej nową szkołę, a 
stary zamek zmienił właściciela, przeję-ła go 
„Moda Polska”. Obiekt przekazany został do kapi
talnego remontu. W czasie wykonywania prac 
murarskich kamienny krzyż pokutny przeznaczo
ny został przez skwapliwych robotników na mate
riał budowlany. Miano go rozbić na kawałki, czyli 
rozdrobnić. Jako, że wieści biegną u nas szybciej 
niż dokonania, w ostatniej chwili udało się zapo
biec realizacji pomysłu, ale krzyż rozbito już na 
dwie części. Aby nie wodzić „budowlańców” na 
pokuszenie, przenieśliśmy rozpołowiony krzyż na 
nowe miejsce. Za zgodą naczelnika miasta tym 
razem ustawiony został na skwerze przy skrzyżo
waniu ulic Opolskiej z Nyską. A więc drugi raz 
uratowany!
Stał tam przez długi czas, mieszkańcy miasta 
przyzwyczaili się do niego i to właśnie od nich 
dowiedziałem się pewnego dnia, że część krzyża 
zniknęła. Tym razem terenem naszych poszuki
wań, a szukali wszyscy, bo sprawa krzyża stała 
się głośna w Białej, stały się okoliczne podwórka, 
szopki, zakamarki. Szybko trafiliśmy na trop mi
mowolnego „winowajcy”, okazał się nim pracow
nik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
munalnej i Mieszkaniowej, który w ramach akcji 
porządkowania skweru wywiózł mniejszą część 
krzyża wraz z innymi kamieniami na miejskie 
wysypisko śmieci. Poszukiwania na wysypisku, 
jakkolwiek mało romantyczne, okazały się sku
teczne. Odnalezioną część powierzyliśmy razem z 
pozostałą miejscowemu fachowcowi, który sobie 
tylko znanym sposobem połączył obie, już chyba 
na zawsze. Rysa po pęknięciu pozostała, ale krzyż 
został uratowany po raz trzeci i mam nadzieję, że 
ostateczny.
Dziś stoi pod murem zabytkowego zamku Pró- 
szkowskich jako jeden z wielu zabytków naszego 
miasteczka, u podnóża na granitowej płycie wid
nieje napis „KRZYŻ POKUTNY op. BTKO”

Zbigniew Komarnicki



Elbląg - 750 lat

sprawą ba
dań archeologicznych Elbląg zaczyna być coraz lepiej 
znany! W 1980 r. - z inspiracji Wojewódzkiego Konse
rwatora Zabytków w Elblągu, mgr Marii Lubockiej- 
Hoffmann - rozpoczęła tam badania Pracownia Ar
cheologii Miast gdańskiego Oddziału PP Pracowni 
Konserwacji Zabytków i prowadzi je do dzisiaj. 
Elbląskie Stare Miasto, zniszczone w 60% w czasie os
tatniej wojny, nie zostało odbudowane jak Gdańsk czy 
Warszawa. Pozostałe po działaniach wojennych ruiny 
rozebrano w latach pięćdziesiątych, piwnice zasypano 
gruzem i tak „uporządkowany” teren zamieniony został 
w ogromny zieleniec. Tylko miejscami, pośród krzaków 
i drzew, wystrzelały w górę pojedyncze bryły odbudo
wanych kościołów oraz kilkunastu kamieniczek przy 
ul. Wigilijnej (Św. Ducha). O historycznym centrum

miasta jednak nie zapomniano, opracowując kolejne 
koncepcje jego odbudowy. I wreszcie Elbląg doczekał 
się ostatecznego projektu odbudowy, wprawdzie we 
współczesnym kształcie, ale nawiązującej do tradycyj
nego układu urbanistycznego. Tym samym stworzona 
została olbrzymia szansa dla archeologicznego pozna
nia dziejów miasta, liczącego dzisiaj 750 lat. Szansa ta 
jest o tyle wyjątkowa, że prawie całkowity brak zabu
dowy w historycznym centrum umożliwia przeprowa
dzenie prac wykopaliskowych z dużym rozmachem. 
Program badawczy, w którym obok archeologów u- 
czestniczą historycy, architekci, urbaniści, a także spe
cjaliści węższych dziedzin, np. dendrochronologii, obej
muje poznanie m.in. rozwoju planu miasta, jego zabu
dowy, umocnień, architektonicznej ewolucji działek bu
dowlanych, codziennego życia mieszkańców itd. Naj
trudniejsza rola przypadła archeologii. Badania ar
cheologiczne prowadzone są w Elblągu w różnych for
mach. Na przykład archeolodzy nadzorują odgruzowy
wanie piwnic, dzięki czemu w żadnej z nich nie naru1. Widok Elbląga z 1648 r. według miedziorytu Matlhausa Meriana
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szono nawet najmłodszych posadzek z XIX w., a z gru
zu wypełniającego piwnice wydobyto kilkaset fragmen
tów dawnej kamieniarki z wystroju elewacji kamienic. 
Po wykonaniu ich dokumentacji powrócą do odbudo
wanych domów. Szczególnie chronione są przez ar
cheologów podwórka i ulice. Są to bowiem powierz
chnie najmniej zniszczone zabudową murowaną, z naj
lepiej zachowanymi nawarstwieniami i konstrukcjami

drewnianymi. Brak zwartej zabudowy umożliwia ar
cheologom prowadzenie także badań szerokopłaszczyz- 
nowych w wykopach o powierzchni do 700 m2. Pozwala 
to na objęcie badaniami nie tylko pojedynczych dzia
łek, ale także relacji przestrzennych, np. dwóch bloków 
dawnej zabudowy lub ulic i jest niezwkle ważne dla 
obserwacji ewentualnych zmian w rozplanowaniu mia
sta.

★ ★ ★
Pierwsza wzmianka pisana o Elblągu pochodzi z 1237 r. 
Według niej w tym czasie przybyli tu Krzyżacy, którzy 
założyli prowizoryczny, umocniony obóz na wyspie rze
ki Elbląg. Wkrótce rozpoczęli budowę zamku na 
wschodnim brzegu rzeki (obecnie południowo-zachod
nia część Starego Miasta). W zamku mieściła się siedzi
ba mistrza krajowego i do 1309 r. Elbląg był najważniej
szym ośrodkiem życia miejskiego w państwie krzyża
ckim. Po przeniesieniu rezydencji Wielkiego Mistrza z 
Wenecji do Malborka, elbląski zamek stał się siedzibą
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2.3. Widoki z samolotu: 2 - na pierwszym planie z lewej kościół Św. Mikołaja z
XIII w., w głębi kościół NPMarii z przełomu XIII i XIV w. (Galeria EL), z prawej 
strony teren badań archeologicznych; 3 - po prawej stronie w środku ulicy 
Brama Targowa z 1319 r., po lewej - badania archeologiczne
4. 5. 6. Badania archeologiczne: odsłanianie zabudowy zwanej szkieletową z
XIV w. (4), reliktów murowanych (5) oraz posadzki piwnicznej z XVI w. (6)
7. Jedna z woskowych tabliczek z końca XV w. zapisana tekstem do ćwiczeń z 
retoryki
8. Kamionkowe dzbany z XIV-XV w.
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9. Różne naczynia szklane oraz gli
niana fajka
10. Bogato zdobione wielobarwną 
polewą talerze pótfajansowe 
(zdjęcia: 2,3 - Wiestaw Stępień, 4-6 
- Andrzej Kotecki, 7 - tVac/aw Kito
wski, 8 - Dariusz Czerniakowski.

9.10 - Jarosław Strobin)

komtura i wielkiego szpitalnika. Dzieje zamku zostały 
przerwane buntami mieszczan, najpierw w 1410, a na
stępnie w 1454 r., kiedy zamek został zdobyty i zburzo
ny. W sto lat później, w czasie budowy fortyfikacji ba
stionowych miasta, rozebrano resztki murów i jedyny
mi pozostałościami zamku jest kilka budowli zachowa
nych na tzw. podzamczu północnym (ul. Wapienna). 
Tymczasem miasto rozwijało się na prawym brzegu 
rzeki, po północnej i wschodniej stronie zamku. Już w 
1238 r. sprowadzeni zostali dominikanie polskiej pro
wincji, a napływ osadników z miast dolnosaksońskich, 
westfalskich, nadreńskich oraz ludności słowiańskiej i 
pruskiej przyczynił się do szybkiego rozwoju Elbląga. 
W 1238 r. podjęte zostały próby uzyskania prawa lube- 
ckiego; w 1246 r. próby te zakończyły się sukcesem. W 
wieku XIII powstały liczne obiekty sakralne. Już w 
1246 r. wymieniono w źródłach pisanych proboszcza 
parafii Św. Mikołaja, w 1256 r. zbudowano kościół Św. 
Jakuba, około 1300 r. - kościół i szpital Św. Jerzego. Po 
północnej stronie miasta rozwijała się stocznia, działał 
port, powstawały pierwsze spichrze.
Dla badaczy Elbląga najbardziej tajemniczy był właś
nie początkowy okres istnienia miasta. Stał się on 
przedmiotem licznych i kontrowersyjnych hipotez do
tyczących rozplanowania, charakteru i liczby zabudo
wy, rodzaju umocnień obronnych, a nawet składu naro
dowościowego pierwszych mieszkańców. Prowadzone 
obecnie badania archeologiczne ukazują odmienny, 
wręcz nowy obraz miasta i jego rozwoju.
Archeolodzy odkryli we wschodniej części miasta do
tychczas najstarszą zabudowę Elbląga, datowaną na 

1250 r. Zlokalizowana została na terenie podmokłym, 
który odwodniono za pomocą rowów drenażowych i 
wyłożono gałęziami. Na nich stawiano z drewna pier
wsze budynki, z których zachowały się najniższe partie. 
Między domami przebiegały wykładane drewnem uli
ce, niektóre prostopadłe w stosunku do dzisiejszych. 
Świadczy to o całkowitej zmianie w urbanistyce Elblą
ga, która nastąpiła po pożarze 1288 r. Przystąpiono 
wówczas do ponownego rozmierzenia miasta oraz wy
tyczenia ulic i kwartałów pod zabudowę murowaną. Po
jawiła się ona sporadycznie w końcu XIII w., a na sze
roką skalę po 1320 r. O rozmiarach tej akcji budowlanej 
świadczy fakt, że z przebadanych prawie 103 piwnic 
kamienic w 93 znaleziono wątki gotyckie.
Piwnice kamienic o wysokości około 2 m kryte były 
drewnianymi stropami. Archeolodzy odkrywają w nich 
ścianki działowe i ceglane paleniska. Na parterach ka
mienic znajdowały się tzw. wysokie sienie o wysokości 
do 6 m. Nad sieniami mieściły się pomieszczenia maga
zynowe. Były to więc początkowo kamienice kupiecko- 
-handlowe, stawiane na parcelach o szerokości 1 - 2, a 
głębokości 5 prętów starochełmińskich (1 pręt - 4,70 
m). Na tyłach działek znajdowały się oficyny i inne 
zabudowania gospodarcze. W oficynach lub podwór
kach lokalizowano latryny, obok nich studnie kamien
ne, które z czasem zamieniono na śmietniki lub latry
ny.
Ciekawym elementem kamienic elbląskich są bogato 
zdobione przedproża, wymieniane w źródłach pisanych 
już w pierwszej połowie XV w., choć powszechnie budo
wane dopiero w okresie nowożytnym. Były to podwyż-
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szone przed kamienicami tarasy mieszczące wewnątrz 
różne warsztaty. Archeolodzy odkryli taki warsztat w 
przedprożu kamienicy przy ul. Kowalskiej 11, zajmują
cy się w XVII-XVIII w. wyrobem elementów związa
nych z bronią palną, umundurowaniem i uprzężą koń
ską.
Razem z kamienicami na początku XIV w. rozpoczęto 
budowę murów obronnych. Miały one 1700 m długości, 
posiadały 9 bram oraz 10 wież i baszt. W XV w. powstał 
zewnętrzny pierścień murów.
Po wojnie trzynastoletniej, w wyniku ustaleń pokoju 
toruńskiego (1466 r.), Elbląg wraz z częścią ziem pomor
skich został przyłączony do Polski. Miasto zyskało licz
ne przywileje, które przyczyniły się do jego rozwoju. 
Rozwijał się intensywnie handel - od 1577 r. działała w 
Elblągu Angielska Kompania Handlowa. Szybki postęp 
w sztuce wojennej spowodował konieczność wprowa
dzenia nowego systemu obronnego - bastionowego. 
Systematyczna rozbudowa umocnień doprowadziła w 
XVII w. do stworzenia jednolitego obwodu otaczające
go Stare i Nowe Miasto. W drugiej połowie XVI w. roz
poczęły się przebudowy kamienic i ratusza w stylu ma- 
nieryzmu niderlandzkiego. Zakres prac budowlanych 
był ogromny, o czym świadczą odkrycia archeologiczne 
i architektoniczne. W wielu wypadkach nastąpiła pra
wie całkowita wymiana murów, a już regułą była budo
wa nowych ścian frontowych kamienic. Na ich elewacje 
wprowadzano bogatą ornamentację z ciosów piaskow
ca. Dużo tego rodzaju detali zachowało się w gruzie, co 
umożliwi rekonstrukcję elewacji kamienic np. przy ul. 
Kowalskiej 11 i Linki 29.

W wiekach XVII i XVIII miasto było niszczone przez 
kolejnych zdobywców. W wyniku pierwszego rozbioru 
Polski w 1772 r., Elbląg został włączony do Prus. W 1777 
r. spłonął ratusz i kościół Św. Mikołaja. W latach 1773- 
1799 rozebrano średniowieczne i nowożytne fortyfika
cje. W drugiej połowie XIX w. przebudowano wiele ka
mienic, a centrum miasta przesunęło się poza histo
ryczny ośrodek.
Niezależnie od poznawania urbanistycznego układu 
miasta, jego zabudowy i form architektonicznych, wy
jątkowo cennymi odkryciami są ruchome zabytki ar
cheologiczne - kilkadziesiąt tysięcy przedmiotów z gli
ny (naczynia wyrabiane na miejscu lub uzyskane drogą 
handlową np. z Danii, Holandii, Nadrenii itd., żelaza 
(np. noże, gwoździe, klucze, zawiasy), skóry (buty, po
chewki do noży, części ubiorów), drewna (np. naczynia, 
oprawki), szkła (np. kielichy na zdobionych nóżkach). 
Do cennych odkryć należą cztery drewniane tabliczki z 
końca XV w. z wklejonymi płytkami woskowymi, na 
których widoczne są łacińskie teksty do ćwiczeń z reto
ryki. Należy zaznaczyć, że zabytki te pochodzą tylko ze 
wschodniej części miasta, mającej charakter rzemieśl- 
niczo-produkcyjny. Podjęcie badań w części handlowo- 
-kupieckiej (między rzeką a ul. Stary Rynek) pozwoli na 
uzyskanie pełnego obrazu kultury materialnej mie
szkańców Elbląga od pierwszej połowy XIII do XX w. 
włącznie. Poznamy wtedy bogactwo jednego z miast 
hanzeatyckich i rolę, jaką odgrywało w przeszłości.

Tadeusz Nawrolski
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Rozważania 
nad portretem 
skandalicznym

ndrzej Dowmunt, 
główny bohater znanej powieści Tadeusza Dołęgi-Mo- 
stowicza Ostatnia brygada, wkroczył do sypialni preze
sowej Leny Kulczowej i ze zdumieniem ujrzał nad 
wspaniałym łożem dużych rozmiarów obraz przedsta
wiający Ledę oddającą się łabędziowi. Obraz był pełen 
życia i ekspresji. „Dziwnym jego szczegółem była ma
ska aksamitna na twarzy Ledy" - pisał Mostowicz. „Ro
biła wrażenie nie namalowanej, lecz nalepionej na płót
no. Również długie złote włosy, spadające wspaniałą 
falą z odrzuconej w tył głowy, wyglądały jak naklejone. 
Zaciekawiony zbliżył się i skonstatował, że się nie my
lił. Istotnie maska i włosy były prawdziwe. Podkreślało 
to jeszcze bardziej niesamowity realizm kompozycji, 
tak potężny, że Andrzej nie zdziwiłby się, gdyby teraz 
usłyszał chrzęst piór łabędzia, czy spazmatyczne rzęże
nie Ledy. U dołu czarną farbą wykonano podpis w języ
ku rosyjskim »N. Goldman - Kijów-1919*. Kontempla
cję Dowmunta przerwał od progu głos prezesa Kulcza:
- Co? Ładny obrazek? Cacy?
- Wspaniały... Co to za Goldman? Nigdy nie słysza
łem.
- Diabli go wiedzą - ja też nie słyszałem, ale że Świnia, 
to Świnia” - pisał dalej Mostowicz.
Zaszokowany Andrzej Dowmunt dopiero po pewnym 
czasie odkrył, że pod postacią Ledy została sportreto- 
wana prezesowa Kulczowa, którą w tym czasie bardzo 
był zajęty. Oto doskonały przykład portretu skandalicz
nego, gorszącego przygodnego widza, kompromitujące
go portretowaną. Prawda, że nie był wystawiony na 
widok publiczny w salonie prezesostwa Kulczów, a 
schowany w głębi domu. Kto jednak go ujrzał, nie mógł 
mieć żadnych wątpliwości, co do upodobań pani Leny. 
Poniższe rozważania będą dotyczyć portretów przyno
szących wstyd, kompromitujących, oburzających i gor
szących - słowem skandalicznych. Nie będziemy się tu 
zastanawiać nad ich poziomem artystycznym, znacznie 
ciekawsza wydaje się ich funkcja polegająca na wywo
łaniu rozgłosu. Czy portrety te pomyślane były od razu 
jako skandaliczne? Z pewnością nie wszystkie. Wiele z 
nich nabierało cech skandalicznych dopiero na skutek 
rozmaitych okoliczności. Portretem rozmyślnie skan
dalicznym był na pewno wspomniany portret pani 
Leny Kulczowej, dodający swoistej pikanterii jej sy
pialni. Dziś trudno ustalić, czy Mostowicz wymyślił ten 
portret, czy też istniał on naprawdę, Ostatnia brygada 
jest przecież powieścią z kluczem, opartą na solidnych 
realiach. To pewne, że pisarz miał przesłanki do wymy
ślenia takiego portretu, w jego czasach uparcie krążyła 
bowiem pogłoska o ekscentrycznej córce łódzkiego fa-

Iza beli Mik ulskiej-Galickiej
i Hannie Sygietyńskiej-Kwoczyńskiej poświęcani

brykanta, która pewnego razu zamknęła się we wspa
nialej łazience ojcowskiego pałacu z dorodnym łabę
dziem.
Przejdźmy jednak do rzeczy. Jak już powiedziano, nie 
wszystkie portrety uznane za skandaliczne malowane 
były z zamiarem wywołania rozgłosu. Bywało, że atmo
sfera skandalu rodziła się sama, bez logicznej przyczy
ny, podsycana przez złe języki. Wypadek taki opisuje 
Maria Rodziewiczówna w powieści Wrzos. Malarz Józef 
Radlicz, zakochany w głównej bohaterce powieści, Kazi 
Sanickiej, namalował obraz pt. „Wrzos”, który narobił w 
Warszawie wiele wrzawy. „Wiecie skąd wracam? Z pra
cowni pana Radlicza. Widziałem tam jego „Wrzos". Cud
ne. Zupełnie a la Bocklin historia. Stara sosna z ulem, 
pustka, wrzosowisko w kwiecie, blade jesienne niebo i 
boginka, pół kwiat wrzosu, pół kobieta, snująca z ką- 
dzieli białe pajęczyny. Śliczne, powiadam wam’’ - oto 
jak opisała obraz jedna z bohaterek powieści, pani Bel
la. Wkrótce potem płótno zostało wystawione na widok 
publiczny i zrobiło furorę. W osobie boginki warszawski 
high life rozpoznał Kazię Sanicką i wziął ją na języki, 
mimo że nigdy nie przestąpiła progu pracowni malarza. 
Nie pomogły tłumaczenia Radlicza, iż do tego tematu 
mogłyby pozować śmiało westalki, vox populi wbrew 
logice uznał, że Kazia pozowała mu w stroju żadnym. 
Atmosfera skandalu rosła, tym bardziej że obraz chciał 
nabyć podziwiający Kazię rozpustny i przedwcześnie 
zużyty hrabia Eustachy Kołocki, a rozkochany w Kazi 
malarz nie chciał mu płótna sprzedać. Napięcie doszło 
do zenitu, kiedy Radlicz spoliczkował natrętnego Ko- 
łockiego. Mieli się pojedynkować, a Kazia błagała, by 
„Wrzos” zdjęto z wystawy. Opisany tu skandal towarzy
ski wokół obrazu na pewno nie był zamierzony przez 
malarza.
Zdarzało się, że portret nabierał cech skandalicznych 
przez fakt przebywania w miejscu, nad którym ex offi
cio unosiła się atmosfera skandalu. Tak właśnie było z 
portretem zamożnego ziemianina pana Byszewskiego z 
Łyntup, który przez jakiś czas zdobił salon słynnego 
domu publicznego cioci Rózi w Wilnie. W jaki sposób 
tam trafił? Oddajmy na chwilę głos Melchiorowi Wań
kowiczowi wspominającemu z rozrzewnieniem ciocię 
Rózię i jej wesoły domek. Otóż panu Byszewskiemu 
wywróżono kiedyś, że póki będzie rozbudowywał dwór, 
poty nie umrze. „Byszewski więc budował i budował - 
pisał Wańkowicz - ale poza tym był skąpy. Siostrzeniec 
namalował jego portret i zażądał pięćset złotych, któ
rych Byszewski nie chciał zapłacić. Siostrzeniec więc 
wystawił portret w salonie cioci Rózi. Znajomi donieśli 
Byszewskiemu, że ciocia Rózia prezentuje go jako dob
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rodzieja. Kiedy »dobrodziej« przyleciał z pretensją, cio
cia Rózia rozpadła się w serdecznościach: jeśli portret 
podoba się, to ona chętnie go odda, sama zrzeka się 
zarobku, niech tylko otrzyma z powrotem dwa tysiące 
złotych, jakie za portret zapłaciła... Siostrzeniec z po
działu z ciocią Rózią otrzymał więcej, niż żądał od 
wuja". Można sobie wyobrazić reakcje, jakie wywoły
wał odtąd nieszczęsny portret w rodzinie Byszewskich. 
Starszych z pewnością gorszył, ponieważ znajdował się 
w „takim” miejscu, młodszych musiał z tego samego 
powodu śmieszyć. Bezpośrednim aranżerem skandalu 
był w tym wypadku artysta.
Podobnie rzecz się miała ze skandalem wokół zniszcze
nia „Szału uniesień”. To przecież sam Władysław Pod- 
kowiński zniszczył swój obraz 23 kwietnia 1894 r. po 
pięciotygodniowej jego ekspozycji w sali Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Wrażenie tego

czynu było ogromne. Szeptano po kątach, że obraz ten 
jest wyrazem osobistych porachunków malarza z pew
ną damą, w której się kochał i która została przezeń na 
tym obrazie sportretowana. Wiesława Wierzchowska, 
autorka pięknego studium o „Szale uniesień", nie od
rzuca tej możliwości i uważa, że pełen tragicznego efek
ciarstwa gest zniszczenia własnego dzieła był jedno
cześnie rzuceniem go pod nogi ukochanej. Zastrzega 
się jednocześnie, że przyczyny główne tego czynu leża
ły głębiej, mianowicie w załamaniu wiary artysty we 
własną drogę twórczą. Z rozmowy z krewną bohaterki 
„Szału” przeprowadzonej na początku lat pięćdziesią
tych bieżącego stulecia, Wierzchowska dowiedziała się, 
że siedząca na koniu kobieta rysami twarzy istotnie 
przypominała panią, w której Podkowiński się kochał, 
jednakże o całościowym pozowaniu nie mogło być 
mowy, bowiem ciała użyczyła malarzowi „modelka” z 

1. Fragment obrazu W. Podko- 
wińskiego „Szat uniesień" 
(1893/1894)
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ul. Chmielnej. Temperatura skandalu w 1894 r. musiała 
być bardzo wysoka, skoro całkowicie nie opadła do 
dziś.
Czasem aura skandalu otaczającego portret nie wycho
dziła poza krąg rodziny osoby portretowanej, tym bar
dziej, jeśli wizerunek jej wisiał w odległej siedzibie 
wiejskiej. Tak właśnie było z portretem pani Weroniki 
z Wołk-Łaniewskich Oskarowej Milewskiej, której 
gwałtowne usposobienie odziedziczone po przodkach i 
szczegóły fizjonomii upodobniające ją do wilczycy po
dobno znakomicie oddał malarz. Ks. Walerian Meyszto
wicz w swych Gawędach o czasach i ludziach tak wspo
mina portret pani Weroniki, matki jego stryjenki Marii 
z Mejszt: „Jej portret wisiał w mrocznej gieranowskiej 
jadalni między oknami. Czachórski zapełnił to płótno 
prześlicznym czarnym aksamitem i koronkami. Chyba 
od Van Dycka ściągnął białą zwisającą rękę - ale w tej 
ręce był łańcuch, a na nim pęk kluczy. A znad aksamitu 
i koronek wyglądała twarz Wołkówny - iście wilcza 
twarz ze świecącymi oczyma, którymi wodziła po całej 
jadalni. O zmroku strach było tamtędy przechodzić. 
Właśnie ta straszna pani Weronika wyszła za pana O- 
skara Milewskiego; ten tym się odznaczył, że nie dał się 
zagryźć. A małżonka umiała wpaść w taką wściekłość, 
że przez złość zaniemówiła na cały rok. Było to w okre
sie wielkiej emigracji w Paryżu. Pani Weronika, pomi
mo niemocy, nie poniechała stosunków ze światem: a- 
żeby się z ludźmi porozumieć prowadziła ze sobą dzie
sięcioletnią córeczkę Marysię, która umiała z jej zna
ków zgadywać jej myśli, za nią mówić" - pisał dalej 
Meysztowicz. Na domiar złego podobna do wilczycy i 
nosząca „wilcze” nazwisko pani Weronika była rodzoną 
wnuczką słynnego na całą Litwę Samuela Wołka-Ła- 
niewskiego, „łotra, tyrana i sługi Moskali”, który nie
chlubnie trafił na karty Pana Tadeusza, okrywając 
hańbą całą rodzinę; „ Wszakże to Dobrzyńscy sami / Bili 
się na zajaździe myskim z Moskalami, / Których przy
wiódł jenerał ruski Wojniłłowicz /1 łotr, przyjaciel jego, 
pan Wołk z Łogomowicz; / Pamiętacie jak Wołka wzię
liśmy w niewolę, / Jak chcieliśmygo wieszać na belce w 
stodole, / Iż był tyran dla chłopstwa a sługa Moskali; / 
Ale się chłopi głupi nad nim zlitowali!”. Siła Mickiewi
czowego wiersza utwierdziła jeszcze złą aurę wokół 
pani Weroniki. Dziad i jego niesławne czyny na pewno 
zaszkodziły wnuczce.
Przypomnijmy jeszcze jeden portret skandaliczny, 
mianowicie całopostaciowy wizerunek patrona pol
skich historyków sztuki, Stanisława Kostki Potockiego, 
w mundurze generała artylerii koronnej, namalowany 
przez Giuseppe Grassiego w 1792 r. i przeznaczony dla 
ratusza warszawskiego. Skandal w tym wypadku wy
wołał nie malarz, a model - podróżnik i kolekcjoner, 
architekt amator i archeolog, wytworny stylista i zna
komity mówca, któremu zachciało się dowodzić arma
tami, mimo że nie miał po temu najmniejszych kwalifi
kacji. Grassi ustawił go przy armacie na tle górzystego 
pejzażu z drzewami, w swobodnej pozie nie pozwalają
cej domyślić się smutnej prawdy, że jest to generał 
artylerii, który dotychczas słyszał tylko wystrzały z 
dział wiwatowych. Namalowanie tego portretu było 
przysłowiowym wywołaniem wilka z lasu. Niebawem 
wybuchła wojna z Rosją i wyszedł na jaw w całej roz
ciągłości całkowity brak kwalifikacji wojskowych Po
tockiego. Stanisław Kostka skompromitował się osta
tecznie w bitwie pod Mirem (10-11 czerwca 1792 r.), 
zakończonej niesławną klęską Polaków. Po bezowoc
nych próbach powstrzymania od ucieczki kawalerii na
rodowej pomknął konno do Grodna, zamykając tym 

czynem swą bezpośrednią działalność wojskową w obli
czu wroga. Jak pisał historyk Tadeusz Wolański, miał 
dosyć dowodzenia, kanonady i silnych wrażeń, stracił 
przy tym ekwipaże. Portret Grassiego, jak na urągowi
sko, przypominał i przypomina ludziom pierwszego pol
skiego historyka sztuki o nieuzasadnionych ambicjach 
wojskowych.
Przedstawiliśmy powyżej rozmaite przykłady portre
tów, które można śmiało zaliczyć do kategorii portre
tów skandalicznych. Raz sprawcą skandalu był artysta, 
innym razem model, nieobojętne było również miejsce, 
gdzie portret był eksponowany. Przykłady te można by 
oczywiście mnożyć - do zaprezentowanej listy na pew
no warto jeszcze dodać portrety zdrajców wieszane na 
szubienicach w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej.
Sięgaliśmy dotychczas do przykładów pochodzących z 
XVIII i XIX w. lub z dwudziestolecia międzywojennego. 
Nieodparcie nasuwa się pytanie o współczesne portrety 
skandaliczne. Czy zdarzają się jeszcze, czy też ta kate
goria portretu znikła zupełnie z życia artystycznego? 
Otóż zdarzają się i to nawet częściej niż dawniej. Przy
kład najbliższy - to autoportret Jerzego Dudy-Gracza 
namalowany w 1982 r. i zatytułowany „Ora et colabora”. 
Artysta wyobrażony jest na nim w błazeńskiej czapce 
zrobionej z „Trybuny Robotniczej” i z krzyżem zawie
szonym na szyi. Do koszuli z krótkimi rękawami opina
jącej wzdęty brzuch przyczepione są ordery i odznacze
nia, wskazujący palec prawej ręki włożony jest między

dwa palce lewej - w sumie postać żałosna i śmieszna. 
Jeśli się zważy, że jest to wizerunek aktywnego uczest
nika polskiego życia artystycznego po 13 grudnia 1981 
r., to model nie sprawia wrażenia zadowolonego, a sam 
pomysł autoportretu dowodzi nader pokrętnej strategii 
autora.
Innych przykładów dostarczy malarstwo i rzeźba
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2. Portret Stanisława Kostki Potockiego G. Grassiego (1792)
3. J.Duda-Gracz „Autoportret" („Ora et colabora") (1982)
4. W- Weiss „Manifest” (1950)

(reprod.: 1,3,4 - Jacek Borowik)

przedstawiające osobistości oficjalne, a nawet fotogra
fia prasowa. Skandaliczna strona całego zagadnienia 
miała teraz charakter zdecydowanie polityczny. Otóż 
zdarzało się, że jakaś osobistość popełniła niewybacza
lny błąd i została następnie wycofana z życia politycz
nego i przesunięta w strefę cienia. Portrety jej otoczone 
aurą skandalu wędrowały do magazynu w Kozłówce, 
znikały również jej wizerunki ze scen zbiorowych, nie
raz z dużą szkodą dla kompozycji całości. Nieszczęśni 
redaktorzy pism oficjalnych zamieszczając np. artyku
ły rocznicowe musieli niejednokrotnie używać nożyc i 
retuszu, by odpowiednio spreparować fotografie przed
stawiające historyczne wydarzenia, o które w danym 
momencie chodziło. Przed kilku laty istniała w jednej 
ze stołecznych redakcji kolekcja „niedobrych” postaci 
historycznych odciętych z fotografii zbiorowych, zwana 
„kolekcją odeszłych orchidei" - pewno wypłynie ona 
kiedyś w pokątnym handlu osobliwościami.
Zjawisko odcinania i retuszowania nie było tylko spe
cjalnością polską. Milan Kundera opisuje, jak „w lutym 
1948 roku przywódca komunistów Klement Gottwald 
wyszedł na balkon barokowego praskiego pałacu, by 
przemówić do setek tysięcy obywateli, wypełniających 
Rynek Starego Miasta. Była to historyczna chwila w 
dziejach Czech. Chwila przełomowa jakie zdarzają się 
raz, dwa razy na tysiąc lat"-pisał Kundera. „Gottwalda 
otaczali jego towarzysze, tuż obok niego stał Clementis. 
Prószył śnieg, było chłodno, a Gottwald stał z odkrytą 
głową. Troskliwy Clementis zdjął swą futrzaną czapkę i 
włożył ją na głowę Gottwaldowi. Wydział propagandy 
powielił w setkach tysięcy egzemplarzy fotografię bal
konu, na którym Gottwald, w baranicy na głowie i z 
towarzyszami u boku, przemawia do narodu. Na tym 

balkonie rozpoczęły się dzieje komunistycznych Czech. 
Z plakatów, podręczników oraz muzeów znało tę foto
grafię każde dziecko. W cztery lata później Clementisa 
oskarżono o zdradę i powieszono. Wydział propagandy 
natychmiast wyskrobał go z dziejów i oczywiście ze 
wszystkich fotografii. Od tego czasu stoi już Gottwald 
na balkonie bez niego. Tam, gdzie znajdował się Cle
mentis, jest tylko pusta ściana pałacu. Z Clementisa 
pozostała jedynie czapka na głowie Gottwalda" - pisał 
Kundera.
Wracając na własne podwórko można by jeszcze przy
pomnieć słowa ubolewania malarza Juliusza Kraje
wskiego, że „Manifest" Wojciecha Weissa, nagrodzony 
w 1950 r.,^iie nadaj e się do roli obrazu-symbolu. „Jest w 
nim wewnętrzna sprzeczność - powiedział niedawno 
Krajewski - czerwony sztandar, symbol rewolucji, trzy
mają jacyś nieciekawi w swoim wyrazie ludzie, a nie 
robotnicy z krwi i kości". Jak wynika z dalszej wypo
wiedzi tego koryfeusza realizmu socjalistycznego, 
Weiss sportretował w „Manifeście” woźnych Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie i nie wyjaśnił im, że niosą 
symbol rewolucji i wolności. Na zakończenie przypom
nimy jeszcze wykonany przez Xawerego Dunikowskie
go portret jednego z przywódców państw ościennych, 
gdzie artysta pozwolił sobie na delikatne uwypuklenie

mongolskich rysów modela. Skandal wybuchł straszli
wy, a dzieło sztuki głęboko schowano.
A więc portret skandaliczny nadal istnieje, z tą tylko 
różnicą, że dawniej stanowił problem obyczajowy, dziś 
natomiast - polityczny.

Tadeusz Stefan Jaroszewski
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Zabytki na co dzień (9)

Kamień 
w budynkach 
zabytkowych
Ww < potocznej opinii 

kamień jest materiałem bardzo trwałym: z kamienia 
wznoszono budowle, które przetrwać miały wieki, z ka
mienia wykonywano elementy najważniejsze pod 
względem konstrukcyjnym lub dekoracyjnym. Kamień 
rzeczywiście może przetrwać tysiąclecia, ale szkodliwe 
warunki prowadzą do destrukcji skracającej to trwanie 
do lat kilku. Ponadto poszczególne rodzaje kamienia 
bardzo różnią się właściwościami i odpornością. 
Spośród procesów niszczących najbardziej zagrażają 
kamiennym elementom zabytkowych budowli: korozja 
chemiczna, sole rozpuszczalne i naprężenia termicz
ne.
Korozja chemiczna wywoływana przez związki siarki 
atakuje przede wszystkim węglan wapnia, który jako 
składnik podstawowy występuje w wapieniach, a jako 
lepiszcze - w niektórych piaskowcach. Te właśnie pia
skowce o lepiszczu węglanowym najszybciej ulegają 
zniszczeniu pod wpływem związków kwasowych; nie
wielka ich ilość może spowodować rozkład lepiszcza, a 
przez to rozpad sporej masy kamienia, kamień „pro
szkuje się”.
Następny proces niszczący: podpowierzchniowa kry

stalizacja lub hydratacja soli rozpuszczalnych powodu
je naprężenia, które - zwłaszcza przy wielokrotnym 
powtórzeniu się procesu - prowadzą do znacznej de
strukcji kamienia. Kamień złuszcza się; często znisz
czenie przybiera postać nieregularnych wżerów. Źró
dłem soli może być wilgoć gruntowa, zaprawa (cement!) 
i reakcje chemiczne, także wynikłe z błędnego zastoso
wania preparatów do konserwacji. Z kolei naprężenia 
termiczne powstają przy gwałtownej zmianie tempera
tury, np. gdy po silnym nagrzaniu w słońcu deszcz 
ochłodzi powierzchnię kamienia. Różnica temperatur 
wewnętrznych i zewnętrznych warstw kamienia 
(skurcz lub rozszerzenie) prowadzi do pęknięć w struk
turze materiału.
Dalsze procesy niszczące - to uszkodzenia mrozowe 
(woda zamarzająca w porach kamienia), działanie bak
terii siarkowych lub nitryfikacyjnych (wytwarzane 
przez nie kwasy atakują kamień na zasadzie korozji 
chemicznej) i uszkodzenia mechaniczne.
Różnice odporności poszczególnych rodzajów kamienia 
związane są głównie z trzema cechami: twardością, po
rowatością i jednorodnością składu. Skały twarde, o 
znikomej porowatości i jednorodnej budowie, są naj-
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1. Odporność kamienia na czynniki atmosferyczne jest bardzo zróżnicowana; 
w tym samych warunkach skalisty wapień jurajski (a) prawie nie wykazuje 
zniszczenia, twardsze piaskowce (b) ulegają w pewnym stopniu korozji, nato
miast najmniej odporne piaskowce o spoiwie węglanowym (c) rozpadają się

.4^

2. Na wapieniu brud i produkty korozji osadzają się najsilniej w miejscach nie 
zmywanych przez wodę deszczową, natomiast pozostała powierzchnia kamie
nia jest jasna
4. Głęboka korozja piaskowca
5. Schemat korozji kamienia: a - tzw. fałszywa patyna - nawarstwione na 
powierzchni kamienia brud, pyły i produkty korozji, które należy usuwać; b - 
właściwa (pierwotna) powierzchnia kamienia, której naruszać nie wolno; c - 
tzw. nawarstwienia wewnętrzne - brud i produkty korozji, które wniknęły w 
pory materiału; d - warstwa kamienia osłabiona przez korozję (wypłukane 
lepiszcze itp); e - nie naruszone przez.korozję „jądro” kamienia
6. Bardzo silne zniszczenie kamiennego detalu spowodowane głównie przez 
korozję chemiczną w połączeniu z wodą opadową; najszybciej uległy znisz
czeniu miejsca najsilniej zawilgocone (np. baza kolumny) 

bardziej odporne na czynniki niszczące; należą do nich 
skały magmowe - bazalt (bardzo rzadki w naszej archi
tekturze zabytkowej) i granit, a spośród skał osado
wych - wapienie skaliste (np. jurajskie). Kamienie po
rowate, na skutek nasiąkania wodą, szybciej ulegają 
niszczeniu. Niejednorodny skład na skutek nierówno
miernej reakcji na zmiany warunków również przys
piesza proces destrukcji. Do średnio odpornych należą 
piaskowce o lepiszczu krzemionkowym; piaskowce o 
lepiszczu wapiennym i ilastym są mało odporne.

Zapobieganie niszczeniu kamienia sprowadzić można 
do dwóch podstawowych spraw: przeciwdziałania za
wilgoceniu i zapewnienia swobodnego odparowania 
wilgoci.
1. Jak już była mowa w ode. 3 i 7 - zawilgocenie towa
rzyszy większości procesów niszczących. W wypadku 
kamienia zawilgocenie przyspiesza korozję chemiczną, 
naraża na uszkodzenia mrozowe i penetrację soli roz
puszczalnych. Oprócz ogólnego przeciwdziałania wilgo
ci (zob. ode. 7) ważne jest zabezpieczenie detali kamien
nych wysuniętych w elewacji: gzymsów wieńczących, 
międzypiętrowych, nadokiennych, nadproży itp. Naj
prostszą metodą takiego zabezpieczenia są osłony (tzw.
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7. W elemencie kamiennym mogą występować 
warstwy o różnej odporności, przez co korozja 
postępuje nierównomiernie
8. Głębokie wżery w kamieniu charakterystyczne 
dla korozji spowodowanej podpowierzchniową 
krystalizacją soli
9. Osad soli na powierzchni kamienia (białe pla
my) świadczy o przyczynie zniszczenia
10. Korozja chemiczna przyspieszona przez za
wilgocenie narożnika gzymsu
11. Niepotrzebne uszczelnienie powierzchni po- 
rowatnego kamienia (np. pomalowanie nieprze
puszczalną farbą) prowadzi po pewnym czasie 
do złuszczenia się licowej warstwy kamienia
12. Przemycie powierzchni kamienia czystą wodą 
przy użyciu gąbki jest bezpiecznym, możliwym do 
wykonania przez użytkownika zabiegiem konse
rwującym

(rys. i zdjęcia: Piotr Stępień)

obdasznice) z blachy miedzianej lub ołowianej. Winny 
być one tak wykonane, aby woda prawidłowo ściekała 
poza kamień. W żadnym wypadku woda nie może pod- 
ciekać pod blachę! Grozi to większym zniszczeniem ka
mienia niż brak osłony. Osłona nie może też szpecić 
kamiennej dekoracji; przy bardziej skomplikowanym 
lub cenniejszym detalu architektonicznym konieczna 
jest konsultacja konserwatora.
2. Kamień musi „oddychać” - co oznacza przede wszyst
kim zapewnienie swobodnego odparowania wilgoci z 
kamienia. W przeciwnym razie może nastąpić podpo- 
wierzchniowa (wewnątrz masy kamienia) krystalizacja 
soli, a w konsekwencji złuszczanie się zewnętrznej 
warstwy materiału. Szczególnie wrażliwe pod tym 
względem są kamienie porowate. Zablokowanie „oddy
chania” występuje na skutek nagromadzenia się na ka
mieniu brudu i produktów korozji (tzw. fałszywa paty
na), tworzących nieprzepuszczalną skorupę, albo po
wleczenia powierzchni kamienia farbą, lakierem itp.
Nie wolno zatem elementów kamiennych pokrywać 

lakierem, farbami olejnymi lub jakąkolwiek inną nie
przepuszczalną powłoką. Grozi to zniszczeniem zabyt
kowej substancji! Pamiętajmy przy tym, że usunięcie 
takiej powłoki jest bardzo trudne i wymaga kosztow
nych prac konserwatorskich.
Elementy polerowane (z kamieni nieporowatych, prze
de wszystkim z marmuru) dla uzyskania odpowiednie
go wyglądu i zabezpieczenia pokrywane są pastami, 
których podstawowym składnikiem jest wosk. Pasta 
taka z czasem zmienia swoje właściwości, należy więc 
ją usunąć i nałożyć na kamień nową pastę.
Aby nie dopuścić do utworzenia się na kamieniu nie
przepuszczalnej skorupy brudu i produktów korozji - 
należy go oczyścić. Podstawową metodą oczyszczania - 
możliwą do zastosowania przez użytkownika - jest my
cie czystą wodą przy użyciu gąbki lub miękkiej szczo
teczki. Oczyszczanie takie najlepiej przeprowadzić na 
wiosnę, co umożliwia prawidłowe wyschnięcie kamie
nia (duże elementy z nasiąkliwego kamienia schną bar
dzo długo!). Oczyszczanie przy użyciu innych metod, a
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także wzmacnianie, uzupełnianie i zabezpieczanie ka
mienia - może być wykonywane wyłącznie przez kon
serwatorów. Prawidłowa konserwacja kamiennych ele
mentów budowli zabytkowej wymaga m.in. przeprowa
dzenia odpowiednich badań i analiz.
Zaleconego wyżej czyszczenia wodą nie należy stoso
wać w dwóch wypadkach:
- gdy elementy kamienne są bardzo zniszczone i na
wet w czasie delikatnego mycia mogą ulec dalszemu 
uszkodzeniu, konserwację tych elementów pozostaw
my konserwatorom;
- gdy mamy do czynienia z alabastrem, ponieważ ten 
rodzaj kamienia jest krystalicznym siarczanem wap
nia, rozpuszczalnymw wodzie! Alabaster można 
przemywać czystym spirytusem. Cenniejsze obiekty 
również pozostawmy konserwatorom.
Nie wolno czyścić kamienia przy użyciu jakichkol
wiek metod, które mogą naruszyć jego powierzchnię. 
Wręcz barbarzyństwem jest czyszczenie drucianymi 
szczotkami - na powierzchni kamienia powstają rysy, 
które przyspieszają proces niszczenia. Podobnie wyklu
czone jest stosowanie piaskowania lub agresywnych 
środków chemicznych.
Podkreślić trzeba, że w zabytkowych elementach ka
miennych ważna jest nie tylko ich forma, ale także fak
tura, tj. pierwotny sposób obróbki powierzchni, zależny 
od zastosowanych narzędzi i decyzji artysty lub rze
mieślnika. Faktury tej w żadnym wypadku nie wolno 
zmieniać lub uszkadzać.
W dawnych epokach kamienny detal architektoniczny 
był nieraz polichromowany, tj. pokrywany barwną de
koracją (np. Dziedziniec Arkadowy Zamku Królewskie
go na Wawelu, portale w salach tegoż zamku). Polichro
mia taka wykonywana była przy użyciu spoiw umożli
wiających „oddychanie” kamienia, głównie wapienne
go, a przez to spełniała jednocześnie funkcję ochronną. 
Dlatego nie należy usuwać z elementów kamiennych 
dekoracji barwnej lub jej reliktów, a także pobiał wa
piennych. Czy dekoracja taka jest wtórna i niepotrzeb
na - może osądzić tylko konserwator, czasem dopiero 
po długotrwałych badaniach. Nie można też na własną 
rękę wykonywać rekonstrukcji barwnej dekoracji na 
kamieniu. Oprócz problemów technologicznych (nie
właściwe wykonanie uniemożliwia „oddychanie” ka
mienia, ze skutkami jak wyżej podano), próby takie 
mogą przynieść żałosny efekt pod względem estetycz
nym.
Wbrew pozorom kamień jest materiałem trudnym do 
konserwacji. Niejedna metoda, uznana początkowo za 
rewelacyjną, po dłuższym czasie nie sprawdziła się. 
Podstawową trudność stanowi na ogół usunięcie z ka
mienia wprowadzonych - choćby raz - preparatów che
micznych. Dlatego wszelkie działania w tym zakresie 
powinny być konsultowane z konserwatorem.

Piotr Stępień
W następnym numerze ostatni artykuł z cyklu „Zaby
tki na co dzień”. Będzie w nim mowa o cegle w budyn
kach zabytkowych, strukturach murowych i tynkach.
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„Familoki”

U chodzą za symbol 
brzydoty i zacofania. Faktem jest, że śląskie pejzaże z 
tzw. familokami są bardzo nostalgiczne, lecz budynki te 
- tworzące mieszkalne kolonie przy hutach lub kopal
niach - są autentycznymi zabytkami robotniczymi z 
XIX i XX w. Ich ocena pod kątem architektonicznym, 
urbanistycznym, historycznym, a także socjalnym po
winna być jednoznaczna. A jednak w ramąch budowy 
nowych osiedli są obecnie burzone, choć mają nie tylko 
wartość zabytkową, ale również ekonomiczną i po od
powiedniej modernizacji technicznej mogą zmienić się 
w wygodne mieszkania dla tysięcy osób. Pozytywnym 
przykładem jest huta „Silesia” w Rybniku, która wyre
montowała na mieszkania dla swoich pracowników „fa
miloki” pochodzące z drugiej połowy XIX w. Z kolei w 
pobliskich Niedobczycach robotnicze osiedle - 44 bu
dynki zbudowane w latach 1910-1924 przy kopalni „Ry- 
mer” - zagrożone jest rozbiórką. To samo niestety doty
czy większości „familoków”. Należy podkreślić, że do 
dzisiaj są one zamieszkane przez rodziny robotnicze i 
stanowią charakterystyczny element zabudowy Kato
wic, Zabrza czy Siemianowic.

1.2. Katowice: zabudowa ul. Janosa z potowy XIX w. (1) i likwidowane obecnie 
budynki przy ul. 1-go Maja (2)
3. 4. Siemianowice Śląskie: fragmenty osiedla przy KWK „Siemianowice"
5. 6. Zabrze: zabudowa ul. Mitej (5) i ul. Bieruta (6)
7. 8. Świętochłowice-Lipiny: fragmenty osiedla
9. 10. Ruda Śląska: zabudowa ul. Gwardii Ludowej przy hucie „Pokój" (9) i ul. 
Wojska Polskiego z charakterystycznymi budynkami gospodarczymi na pier
wszym planie (10)

(zdjęcia: Zbigniew Zalewski)
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NASZ FELIETON __________________________

Gdańsk: 
smuga cienia?

NJL ie trzeba chyba 
nikogo przekonywać, że Gdańsk był pierwszym mia
stem Rzeczypospolitej. Grał role większe niż Serenissi- 
ina czasów Tintoretta, a niewiele mniejsze niż Paryż 
epoki Ludwika XIV. Bogaty, butny i samolubny, kieru
jący się przede wszystkim własnym interesem, był jed
nak największym polskim miastem jej Złotego Wieku. 
Nastały czasy chude, potem jeszcze chudsze, a w końcu 
lata brunatnego bełkotu, zakończonego klęską. Kata
strofa trwała jednak krócej niż łoskot werbla i histe
ryczny, pełen żalu, (dacz małego Oskara Matzerata. 
Gdańsk mojego dzieciństwa był jeszcze miastem gru
zów, lecz także już rusztowań opinających czerwone 
elewacje kamienic Drogi Królewskiej. Chodząc wtedy 
po centrum, nie widziałem jeszcze, że daleko od głów
nych szlaków, za placem Heweliusza, koło Grodzkiej i 
Rycerskiej, ekipa archeologów kierowanych przez pro
fesora Konrada Jażdżewskiego zaczęła odkrywać sło
wiański Gdańsk, Gdańsk Mieszka I i książąt pomor
skich, spalony w 1308 r. przez Krzyżaków, którzy na 
miejscu książęcego grodu postawili swój zamek, sym
bol panowania nad miastem. Choć nie przetrwał on 
konfliktu z interesami mieszczan, w pamięci potom
nych pozostał jednak Gdańsk niemiecki. Natomiast 
dzięki wysiłkom badaczy, rozpoczętym jeszcze w trud
nych latach czterdziestych, ukazał się nam Gdańsk 
polski, miasto słowiańskich książąt,-kupców, rzemieśl
ników i rybaków. Efekty prac nad Tysiącleciem Pańs
twa Polskiego w Gdańsku były imponujące. Wyniki ba
dań początków miasta stały się nie tylko trwałym do
robkiem europejskiej nauki, lecz także oczywistym zy
skiem naszej narodowej świadomości historycznej. Z 
czasem wypiękniał i cały Gdańsk, tętniący życiem i 
czujnie obserwowany z góry przez złotego Zyggmunta 
Augusta.
Inne były losy Elbląga. Pozostał jak dawniej na uboczu, 
nie podjęto tu akcji odbudowy Starówki, a żywe miasto 
długo rozwijało się na okrajach największego trawnika 
północnej Polski. Mijały lata, a wraz z ich upływem 
zmieniały się także zainteresowania badaczy. History
cy sztuki zachwycili się pogardzaną secesją, badacze 
architektury dostrzegli uroki eklektyzmu, konserwato
rzy zaczęli otaczać opieką neogotyk, zaś archeolodzy 
zainteresowali się czasami w pełni historycznymi. Po
wstała nowa gałąź archeologii czy wręcz, jak uważają 
niektórzy, jej młodsza córka - „archeologia historycz
na”. Ona właśnie zajęła się średniowieczem i czasami 
nowożytnymi. Podczas gdy na zachodzie Europy 
przyszła kolej na archeologiczne badania zabytków re
wolucji przemysłowej i zaldadów fabrycznych z przeło
mu XVIII i XIX w, u nas poważniej zajęto się miastami. 
Stwierdzono, że rozwijający się od średniowiecza do 
współczesności duży organizm miejski może być kapi
talnym stanowiskiem archeologicznym, zaś szeroko- 
płaszczyznowe badania miejskie mogą dostarczyć in
formacji o kulturze materialnej mieszczaństwa, prze

mianach zabudowy, architekturze, obyczaju i wielu in
nych dziedzinach życia codziennego. Prace badawcze 
w historycznych centrach Londynu, Amsterdamu i in
nych miast europejskich uświadomiły, jak powierz
chownie znaliśmy dotychczas tę epokę, korzystając tyl
ko z przekazów pisanych.
I wtedy, w końcu lat siedemdziesiątych przyszły dobre 
lata dla Elbląga. Starówka miała zostać odbudowana, a 
przed pracami murarskimi na Stare Miasto „wpu
szczono” archeologów. W ich wielkich wykopach, obej
mujących całe kwartały ulic, odkryto nie tylko funda
menty gotyckich kamienic, średniowieczne ulice, lecz 
zgromadzono także wielki zbiór zabytków, które, co 
ciekawe, zachowały się najlepiej w mierzwie dołów 
kloacznych i w namuliskach studni. Skala wysiłków 
badawczych, obserwowanych od kilku lat w Elblągu, 
nie ma odniesienia w dotychczasowych efektach pol
skiej archeologii. Przed oczyma badaczy stanęły bo
wiem nie wykopy czy pojedyncze zabytki, lecz całe i 
żywe portowe miasto, rozwijające się dynamicznie, 
wielobarwne i bogate.
Oglądając w magazynie ekspedycji elbląskiej półki z 
weneckimi naczyniami szklanymi i dzbanami z nad- 
reńskiej kamionki, grzebiąc w brązowych okuciach 
książek, ozdobach i przedmiotach codziennego użytku, 
pomyślałem o Gdańsku. Jakie bogactwo kryć się musi 
pod jego brukami! Jakie korekty w świat słów o Gdań
sku Złotego Wieku wprowadziłyby przedmioty! Jak 
mimo wielu prac historyków wiemy o nim mało! Może 
więc wzorem Elbląga rozpocząć i tu duże badania wy
kopaliskowe, aby zobaczyć miasto prawdziwe, a nie 
tylko znane z relacji?
Gdańska Starówka jest to już żyjący twór, w którym nie 
ma prawie trawników umożliwiających lokalizowanie 
dużych wykopów archeologicznych, gdzie zabudowuje 
się właśnie ostatnie parcele Długiego Pobrzeża, czyli 
dawnego portu. Badania słowiańskiego grodu od blisko 
20 lat dożywają już na „martwym biegu”, zaś potrzeby 
dnia codziennego podniosły miasto z gruzów. Ciesząc 
się z piękna Głównego Miasta, dopiero teraz zdałem 
sobie sprawę, że znając początki Gdańska, nie znamy 
właściwie Gdańska.
Jak to się stało, że mimo obecności w naszym grodzie 
wielu naukowych instytucji, towarzystw, muzeów, 
mimo istnienia i działania tylu świetnych badaczy, ar
chitektów, historyków, archeologów, konserwatorów i 
wysokich urzędników zapomnieliśmy jakoś wszyscy o 
konieczności lepszego poznania miasta z okresu jego 
największej potęgi. Wraz z zabudowywaniem ostatnich 
wolnych parcel, okazja ta na naszych oczach ginie pra
wie bezpowrotnie, bo wierzę, że odbudowany Gdańsk 
pozostanie już na zawsze tak piękny, jak teraz. Czy 
więc potomni nie dopiszą do rachunku naszego poko
lenia tego oczywistego zaniedbania? A może jeszcze 
nie jest za późno?

Felietonista
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Szczecińskie 
pompy
W krajobrazie dużego miasta 
wiercone studnie z ręcznymi 
pompami mogą wydawać się 
nam dziś anachronizmem. Uży
teczność ich ujawnia się tylko 
wtedy, gdy pęka rura wodociągu 
i w domach brakuje wody. Czy 
poza tym uliczne pompy warte 
są naszego zainteresowania?

W centrum Szczecina spotkać można wiele 
zabytkowych pomp, wyróżniających się 
znacznymi wymiarami i wystrojem obudo
wy. Wszystkie zbudowane są z identycz
nych żeliwnych odlewów, pokrytych boga
tą klasycystyczną dekoracją i składają się z 
trzech zasadniczych członów: podstawy, 
trzonu i zwieńczenia. Podstawa o planie 
kwadratu zwęża się ku górze płynnymi li
niami wydatnych naroży, zaopatrzonych w 
woluty, a na każdej ze ścian umieszczony 
jest herb Szczecina. Okrągły trzon ma po
stać kanelowanej kolumny, przedłużonej 
głowicą o akantowym ornamencie. W gło
wicy osadzona jest dźwignia pompy, za
kończona kulistą przeciwwagą. U podsta
wy kolumny spośród liści akantu wyrasta 
wylewka, uformowana na kształt smoczej 
paszczy. Motywy roślinne pokrywają rów
nież zwieńczenie, zakończone wysoką ko
roną.

We wnętrzu dekoracyjnej obudowy znajdu
je się prosty, lecz przemyślany i dopraco
wany pod każdym względem mechanizm. 
Długie ramię dźwigni z przeciwwagą do
brze równoważy ciężar tłoka, żerdzi i słupa 
wody. W wypadku większej głębokości 
studni (20-30 m) zmniejszono masę żerdzi, 
stosując pręty drewniane zamiast metalo
wych, co pozwala jednej osobie pompo
wać wodę bez większego wysiłku (współ
cześnie produkowane pompy o krótszej 
dźwigni muszą być przy podobnej głębo
kości obsługiwane przez dwóch silnych 
mężczyzn!). Umieszczony w studzience ku
rek spustowy, otwierany na okres zimy, za
bezpiecza pompę przed zamarznięciem. 
Tworzące obudowę odlewy skręcane są 
śrubami, co umożliwia łatwy demontaż i 
wymianę uszkodzonych części.

1. 2.3. Wielobarwna, niestety niekompletna pom
pa przy ul. Tkackiej (1), jej zwieńczenie (2) i herb 
Szczecina z podstawy (3)
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Spośród 117 studni ulicznych w Szczecinie 
tylko 31 zachowało stare, zabytkowe pom
py. Występują one niemal wyłącznie w cen
trum - na terenie średniowiecznego Stare
go Miasta i w dzielnicach utworzonych po 
likwidacji szczecińskiej twierdzy w ostatniej 
ćwierci XIX w. Nie wszystkie pompy zacho
wały się w całości - wiele z nich utraciło w 
kolizjach z samochodami oryginalne wy- 
lewki, zwieńczenia lub dekorację podsta
wy. Niektóre elementy noszą ślady napraw 
techniką spawania. Korozja nie czyni odle
wom większych szkód dzięki corocznemu 
malowaniu. Obowiązuje kolor zielony, jedy
nie pompę przy ul. Tkackiej pomalowano 
trzema barwami: brązem, błękitem i bielą. 
Kontrastując z nową architekturą lub uzu
pełniając wystrój starych kamienic, stare 
pompy wnoszą w obr^z tętniących życiem 
szczecińskich ulic szczyptę spokojnego 
dostojeństwa. Dlatego jedną z nich u- 
mieszczono przed ratuszem Starego Mia
sta, by choć trochę upiększyć otoczenie 
póżnogotyckiego budynku, stojącego na 
pustym placu między budami wesołego 
miasteczka, barakiem ośrodka obliczenio
wego i szarym pudłem hotelu „Orbis". W 
1978 r. jedną ze szczecińskich pomp, stoją
cą poprzednio przy ul. Mickiewicza, usta
wiono na rynku Nowego Warpna - pobli
skiego miasteczka nad Zalewem Szczeciń
skim, przy malowniczym, szachulcowym 
ratuszu.

4. Pompa przy staromiejskim ra
tuszu
5. Za wylewki w szczecińskich 
pompach najczęściej służy 
paszcza smoka

(zdjęcia: Marek Ober)

Na pytanie o wiek szczecińskich zabytko
wych pomp nie sposób udzielić dokładnej 
odpowiedzi, gdyż nie zachowały się żadne 
na ten temat źródła. Herby Szczecina na 
obudowach i jednolity wystrój pozwalają 
domyślać się, że pompy ustawiono jako 
awaryjne ujęcia wody staraniem miejskiej 
spółki zajmującej się budową i eksploata
cją wodociągów. Ponieważ sieć wodocią
gową uruchomiono w 1865 r„ w następ
nych latach intensywnie ją rozbudowując, 
pompy mogły powstać w latach siedem
dziesiątych XIX w. Aż po 1945 r. utrzymano 
na obszarze śródmieścia jednolitą ich for
mę, korzystając zapewne z zapasów goto
wych odlewów.

Dość skomplikowana jest dzisiejsza sytua
cja prawna i finansowa pomp. Właścicie
lem ich jest Wydział Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, 

na którego zlecenie eksploatacją i konse
rwacją zajmuje się Rejonowe Przedsię
biorstwo Wodociągów i Kanalizacji w 
Szczecinie. Bezpośrednim opiekunem 
pomp w tym przedsiębiorstwie jest pan 
Czesław Broda, mistrz brygady wiertniczej. 
Bez jego dbałości nie tylko o filtry studni, 
tłoki i żerdzie pomp, lecz także o stare obu

dowy, nieraz pracowicie spawane po rozbi
ciu na wiele części, Szczecin pozbawiony 
byłby wielu tych interesujących obiektów. 
Pan Broda z własnej inicjatywy przygoto
wał również wykaz starych pomp i dostar
czył go wojewódzkiemu konserwatorowi 
zabytków.
W opracowanym we wrześniu 1986 r. ra
porcie o stanie ochrony szczecińskich za
bytków znalazło się zdanie o potrzebie re
waloryzacji pomp. Realizacja tego postula
tu wymaga jednak wykonania pewnej ilości 

odlewów, zwłaszcza wylewek, zwieńczeń i 
tablic z herbem miasta. Ani właściciel 
pomp, ani urząd konserwatorski nie 'mogą 
w najbliższych latach przeznaczyć na ten 
cel żadnych funduszy. Może pomogą więc 
szczecińskie zakłady przemysłowe? Nie
które z nich mają przecież możliwości wy
konania brakujących odlewów. W przeciw
nym razie w atmosferze pełnego uznania 
dla zabytkowej wartości pomp będą one 
powoli znikać z ulic miasta.

Marek Ober
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Grafika 
płyt
Barwna i bogata jest historia maszyn mó
wiących, jak nazywano dawniej fonografy i 
gramofony. Możliwość rejestracji i odtwo
rzenia rzeczy tak ulotnej, jak dźwięk - to 
rewolucja nie tylko technologiczna. Można 
pisać tomy na temat dążeń do zaspokoje

nia również estetycznych gustów odbior
ców owych maszyn. Kampanie reklamowe, 
naśladownictwa i zgoła plagiaty towarzy
szyły narodzinom i następnie doskonaleniu 
wynalazku fonografii. Przesadna, jak każda 
reklama, akcja propagandowa, mająca 
przekonać klienta, że tylko ten aparat i tylko 
te płyty mogą zapewnić mu szczęście słu

chania muzyki, uwidocznia się zwłaszcza w 
grafice reklamowej płyt.

Płyty - czarne krążki, pakowane w jednolite 
koperty wyrzucane z momentem przenie-

1. Płyty systemu wgłębnego Pathe nie miały ety
kiet, rozpoczynały się natomiast słowami: „Pathe 
record..." 

sienią nagrań do specjalnego albumu - 
początkowo niczym się nie wyróżniały, do
piero potem ich grafika stawała się coraz 
bogatsza. Pierwsze płyty - jednostronne, 
7,5-calowe, „Berliner’s Patent" i nieco póź
niejsze - „Recreation" Edisona oraz płyty 
Pathe nie miały wcale etykiet. Stosowny 
napis wytłoczony byt w ich masie. Zawierał 
on nazwę firmy, tytuł i numer, na który skła
dały się zakodowane informacje o rodzaju 
muzyki i serii. Ponadto, aby uniknąć plagia
tu, niektóre płyty rozpoczynały się od słów: 
„Aufnahme fur Grammophon" albo „Pathe 

record"...

Nie wiadomo kto wynalazł aniołka, ten pier
wszy znak fabryczny płyt Berlinera. Anioły 
były w modzie, zdobiły karty pocztowe i 
bibuły zeszytów, plakaty i dziecinne obra
zki. Oleodrukowa anielskość przemawiała 
do gustu masowego odbiorcy, nic więc 
dziwnego, iż aniołek z rylcem w rączce na

zywany „piszącym Amorem" (writing angel) 
znalazł się na płytach Berlinera. Czy był to 
dowód niebiańskiej czystości nagrania 
płyt, na których wedle określenia Toscani- 
niego „primadonny ryczały jak osły", trud
no orzec. Dość, że aniołek był znakiem fa- 

brvcznvm potężnej „The Gramophone Ty

pewriter and Sister Companies", najbar
dziej liczącego się producenta schyłku XIX 
i początku XX w.

Prawdopodobnie dzięki Nellie Melbie zo
stały wprowadzone etykiety na płyty. Zako
chana w bzowym kolorze gwiazda zażądała 
od producenta, by jej płyty miały taką właś
nie nalepkę. Po Melbie przyszły inne 

gwiazdy opery, Adelina Patti z własną ety
kietą różową, Clara Butt z ciemnoniebie
ską, Battistini - pomarańczową, Tamagno - 
jasnozieloną... W miarę rozwoju fonografii i 
liczby nagrań, wytwórnia zarezerwowała 
kolor różowy dla takich staw, jak Enrico 
Caruso, a czerwony dla innych wielkich 
śpiewaków. Pozostałe płyty miały etykiety 

w kolorze zielonym (śpiew), czarnym (or
kiestry), zdobne jednak niezmiennie anioł
kiem. Ryska filia „Obszczestwo Gramafon” 
wraz z hasłem „piszuszczij amur igrajet 
priekrasno" wprowadziła wizerunek kolo
rowy (zob. „Spotkania z Zabytkami”, nr 2, 
1987, s. IV okładki). Aniołek pozostał zna
kiem firmowym jeszcze w latach dwudzie

stych, ale znacznie wcześniej z etykiet 
„HMV" wyparł go... pies! Ów namalowany 

przez Francisa Baraud czarno-biały terrier 
- w wyczekującej pozie słuchający z fono
graficznej tuby głosu swojego pana - zdo
bił początkowo salon wystawowy „Gra
mophone", następnie został wprowadzony 
na płyty przez filię kanadyjską, a między 

1904 i 1908 stał się zastrzeżoną marką fa
bryczną koncernu produkującego płyty od 
Hayes w Anglii i Camden w stanie Nowy 
Jork, do Hanoweru i Rygi, posiadającego 
przedstawicielstwa od Warszawy (Nowy 
Świat 30) po Aleksandrię i od Tyflisu po 

Brukselę. Wizerunek psa bywał konturową 
lub barwną kopią obrazu Baraud. Umiesz
czony w górnej części etykiety uzupełniany 
był napisem: „Grampohone Monarch"(30 
cm) lub „Gramophone Concert Record" 
(25 cm) albo w zależności od kraju: „Victo- 
rola" (USA), „Deutsche Grammophon AG" 
lub wreszcie „His Master’s Voice" (Ang
lia).

Powodzenie zwykle powoduje naśladow

nictwo, toteż mniejsze wytwórnie wprowa
dziły na swe etykiety tubowy gramofon. 
Trudno zresztą powiedzieć, czy istotnie fir
my mniejsze. Zespół wytwórni będących 
własnością Lindstrama obejmował oprócz 
„Parlophone" także włoską „Societa Italia- 
na di Fonotipia” oraz dziesiątki innych 
drobnych firm. Etykiety „Parlophone", z 
charakterystycznym znakiem przekreślo
nego L(£)bywały barwne jak kosze kwiatów, 
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cieniowane lub zdobne wizerunkami pięk
nej dziewczyny siedzącej przy gramofonie, 
obok okna, za którym widać było panora
mę wielkiego miasta. Zadziwiające wydaje 
się dziś, że stosunkowo prostą metodą po
ligraficzną osiągano kilkuplanowy obraz, 

nie zdarzały się przy tym błędnodruki ani 

niedoróbki drukarskie. Kształt płyty, a co za 
tym idzie i etykiety, narzucił półkolistą for
mę zamieszczanych obrazków - np. dwie 
dziewczynki przy gramofonie na berlińskiej 
i warszawskiej „Stelli", anioł z harfą na „Ho- 
mokordzie”, itp.
Dla nas szczególnie interesująca jest ety-

2. 3. Ten słynny aniołek przypomina aniołka słu
żącego do mocowania bibuły w szkolnym zeszy
cie
4. „Zonophone" rozprowadzany przez Breitkopfa 
i Hartla miał jednolitą etykietę zieloną lub kremo
wą
5. „Parlophone" - płyty koncernu Carla Lindstro- 
ma, będącego przed pierwszą wojną światową 
jednym z największych producentów nagrań

kieta pierwszej warszawskiej firmy gramo
fonowej, założonej około 1908 r. przez Ju
liusza Feigenbauma i Owsieja Gerszunę. 
Nazwa „Syrena Grand Record” nawiązuje 
wyraźnie do płyt „The Gramophone", ale 
zadziwia rozwiązanie graficzne etykiety, 
której twórca niestety jest nie znany. Dla
czego bowiem gramofon ze złotą tubą u- 
mieszczono w zarośniętym jeziorku, nad 
którym kazano unosić się dwóm posta
ciom kobiecym z harfą, trąbą i wieńcem 

laurowym - pozostanie tajemnicą wyobraź
ni projektanta. Dość, że wizerunek ten w 
setkach tysięcy egzemplarzy na płytach 
produkowanych głównie na rynek rosyjski 
jako „Siren Grand Riekori" przetrwał do 

czasu upadku firmy, gdy we wczesnych la

tach dwudziestych płyty ze składu były 
sprzedawane z górną połową etykiety za
klejoną napisem „New Imperial Record". 
„Syrena" wprowadziła nie tylko nagrania 

folklorystyczne, obok pompatycznych mar
szów. Zadziwia bogactwem jej repertuar o- 
perowy, tak rosyjski, jak i polski. Jej też 
należy przypisać pierwszeństwo znakomi

tego, nie wiedzieć czemu zapomnianego 

wynalazku umieszczania na etykiecie por
tretu wykonawcy. Na różowej serii sław o- 

koło 1910 r. znalazła się w ten sposób foto-
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gratia Janiny Korolewicz-Waydowej, Praw- 
dzica i innych. Trudno zresztą określić peł

ny repertuar, gdyż katalogi tej firmy po pro

stu nie istnieją!
Anioła spotykamy jeszcze na płytach „So- 

cieta Italiana di Fonotipia". Były one ozna
czone faksymile podpisu odtwórcy w ma
sie płyty i na etykiecie. Anioł z harfą pojawił 
się też na wczesnych płytach „Homokord" i 
„The International Talking Machine Co" - 
późniejszy „Odeon”. Etykieta „Odeonu" 
stanowi zresztą znakomity przykład ewolu

cji gustów w tym zakresie - od wielokolo
rowych i eklektycznie bogatych nalepek z 
wizerunkiem świątyni muz jako jednym z 
elementów graficznych do prostej etykiety 

z tąż świątynią jako punktem centralnym. 
Nie od rzeczy wydaje Się tu wzmianka, iż 
pierwsza po drugiej wojnie światowej wy
twórnia płyt „Muza" dokonała plagiatu tej 

etykiety (zapewne z przyczyn technicz
nych), wtłaczając jedynie w pawilonik 
Odeonu skurczoną postać niewieścią, w 
której możemy się domyślić muzy!
Stopniowo reklama płyt, nawet tych prze
znaczonych dla masowego odbiorcy, u- 
spokajała się. Po ostatniej wojnie świato

wej zwycięskie w walce konkurencyjnej 
„Parlophone", „HMV", „Odeon", „Colum

bia” poprzestają na jednobarwnych etykie
tach ze złotym napisem, kolor staje się je

dynie wyróżnikiem serii |.i rodzaju nagrań. 

Wyjątek stanowi pies i seria „Weltklasse" 
podberlińskiej „Electron" z kulą ziemską w 
przestworzach. Do oznaczeń graficznych 
na etykietach wykorzystywano też ptaki i 

np. słonia („Jumbo Records"). Czasem e- 
tykiety te przeżywały zabawne transforma
cje. Na przykład sklep sprzedający od 1897 
r. urządzenia techniczne i optyczne używał 
jako znaku firmowego gołąbka (od nazwi
ska właściciela sklepu - Taube), który zna
lazł się też na jego płytach „EFTE”. W 1919 
r. gołąbek przekształcił się nagle w... orła 
na płytach z napisem „Polska płyta”, które 

pamiętają zapewne starsi warszawiacy ze 
sklepu przy rogu ulic Widok i Marszałko

wskiej.

29



TO TEŻ SĄ ZABYTKI

Na zakończenie zagadkowa historia ornito
logiczna. Skąd wziąt się na płytach Pol
skich Nagrań... kogut! Czy łącznie z napi
sem „Muza”, na którym stoi, ma świadczyć 
o walorach nagrania odpowiadających 
dźwiękom wydawanym przez tego poży
tecznego ptaka? Przecież można było użyć 

nazwy związanej z Warszawą i fonografią 
od początku stulecia - Syrena! - skąd nag
le kogut?
Historia to jeszcze starożytna, gdy rzym
skie legiony wkroczyły na ziemie położone 
na północny zachód od ich siedzib, powita
li ich wojownicy, zdobni w pióra, przeraźli

wie wrzeszczący i bitni. Wkrótce ich kogu
cia czupurność uzasadniła przezwisko, 
które stało się nazwą. Kogucik galijski - to 
znak starszy od tricoloru i burbońskich lilii. 
Nie należy się więc dziwić, że wiedzeni pa
triotycznymi uczuciami dwaj przedsiębior
czy bracia Pathe użyli go jako znaku fa-

Vrya „N i

: op. Sal Maśkowy, muz. verarego 

yyk. JANINA KOROLEWICZ-WAYDE 
primadona opery Warszawsk.

z akom. orkiestry

ffe 13275 
1175

6. „Syrena” - wytwórnia warszawska
7. Podpis artysty na rzadkich płytach „Societa Ita
lians di Fonotipia" - to również ciekawy chwyt 
reklamowy
8. Cud ornitologiczny przemienił na tych płytach 
gołębia w orła!

(zdjęcia: Jerzy Wilde)

\J
brycznego swych płyt. Płyty produkowane 
w Warszawie przez firmę Adama Klimkie
wicza miały również kogucika w znaku fir
mowym. Komu jednak kogucik skojarzył 
się z płytą wówczas, gdy po nagraniach 

Pathe i i wytwórni Klimkiewicza nie zostało 
śladu - pozostanie wielką tajemnicą nasze
go koncernu płytowego.

I tak, od różowej serii sław opery, które 
popularność swą w równej mierze za
wdzięczały gramofonowi, co gramofon im, 
od aniołów, muz, ptaków i psa przeszliśmy 
do płyt compact, które znów nie mają ety
kiet. Berlinerowskiego aniołka można co 
prawda spotkać na płytach... indyjskich, 
panienkę z „Parlophonu" wypożyczył nasz 
rodzirńy plastyk na okładkę płyty „Chaftur- 
nika" (nomen-omen), a pies zrobił najwięk
szą karierę jako symbol heraldyczny, ale... 
to już zupełnie inna płyta!

Jan Pruszyńskl
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Polskie 
herby 
na zabytkach
KORYBUT - półksiężyc barkiem w górę, 
pod nim gwiazda, na nim krzyż o ramio
nach przekrzyżowanych. Wywodzi się od 
księcia litewskiego Korybuta, wnuka Gedy- 
mina. Herbowni: Daszko, Daszkiewicz, La- 
hiszyński, Porycki, Sottan, Wiśniowiecki, 
Woroniecki, Zbarazki, Zdanowicz, Żernicki. 
(Niesiecki nie podaje wykazu nazwisk ro
dzin pieczętujących się Korybutem, powyż
szą listę zaczerpnęliśmy z Leszczyca).

SZELIGA - półksiężyc barkiem w dół, na 
nim krzyż. W klejnocie pawie pióra. Znany 
w XV w., legendą wiązany z nadaniem Le
szka Czarnego. Herbowni: Bieliński, Bo- 
dzęta, Bostowski, Bukraba, Charzyński, 
Chlistowski.Czamotulskl, Dąbrowski, Do- 
bieszowski, Dowojna, Górecki, Gorski, 
Krzczonowicz, Lasowski, Losowski, Łań
cucki, Mager, Markowski, Mirecki, Mierze
jewski, Niemojewski, Potocki, Prumieński, 
Przeczkowski, Puztowski, Ratułt, Rytelski, 
Skorupski, Siemionowicz, Sławski, Stanis
ławski, Strawiński, Strusiński, Sufczyński, 
Szeliga, Szeligowski, Szołkowski, Trojano
wski, Trzebiński, Wysokiński, Zabawski, 
Złocki, Żernicki, Żychliński.

MURDELIO - półksiężyc barkiem w dół, na 
nim krzyż, pod nim gwiazda. W klejnocie 
gryf. W XV w. z Kroacji do Polski przywie
ziony przez Karwata. Herbowni: Karwat, 
Kniaziewicz, Młodawski, Oskierka, Piotro
wicz, Snarski.

LELIWA - półksiężyc barkiem w dół, nad 
nim gwiazda. W klejnocie na pawich pió
rach powtórzone godło. Znany od XIV w., 
legenda mówi, że z Nadrenii do Polski 
przywieziony. Herbowni: Adamowicz, Bah- 
rynowski, Bedliński, Błocki, Bobiński, Bo
bo la, Broniewski, Brzozdowski, Brzozogaj- 
ski, Bułhak, Chlebowicz, Chrościcki, Cudo- 
wski, Czapski, Czechowicz, Czelatyński, 
Czerkas, Czeski, Czobor, Czubiński, Cżu- 
dowski, Dąb, Daszkowicz, Dorohostajski, 
Dorpowski, Drastawski, Fryjewicz, Gintowt, 
Gołuchowski, Górka, Graniewski, Grano- 
wski, Hłasko, Jarosławski, Jaskmanicki, 
Jelec, Jerzykowicz, Józefowicz, Juchno- 
wicz, Juskiewlcz, Kalenik, Karśnicki, Kie- 
wlicz, Kiski, Kopystyński, Kozielski, Kraje
wski, Krzesz, Kuchmistrzowicz, Laskowski, 
Lgocki, Lisowski, Laska, Łoziński, Łysako
wski, Melsztyński, Miaskowski, Mierzeński, 
Młaszkowski, Młodkowski, Monwid, Mor
sztyn, Mutykalski, Narmunt, Niemierzyc, 
Niesiołowski, Ninieński, Odyniec, Oku- 
szko, Olechnowicz, Osostowicz, Ostrow
ski. Pacyna, Pausza, Pawłowski, Pilecki,
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Piorun, Piotrowicz, Pokrywnicki, Połoński, 
Popławski, Pruski, Pruszak, Przywidzki, 
Ptaszyński, Rakowicz, Rekuć, Rohoziński, 
Rykowski, Ścierski, Sczepicki, Sieniawski, 
Sienkiewicz, Sierpski, Skorupa, Sławiński, 
Słotwiński, Spławski, Staniewicz, Starowol- 
ski, Starzechowski, Staszkiewicz, Stryj
kowski, Sworski, Szalkiewicz, Śrzedziński, 
Tarło, Tarnowski, Trzcieński, Tułkowski, Ty
szkiewicz, Ustarbowski, Wapczyński, War- 
dęski, Wiazewicz, Więctawski, Wierozem- 
ski, Wietski, Wodzicki, Wojanowski, Wyro-

Prezentujemy po cztery (wybrane z wielu) odmia
ny herbów Korbut, Szeliga. Leliwa i Sas z Tablic 
odmian herbowych Chrząńskiego po to, aby raz 
jeszcze uzmysłowić Czytelnikom, jak różne mogą 
być rysunki godet i klejnotów w poszczególnych 
odmianach tego samego herbu 

zemski, Eyrykowski, Wyskocki, Zabrzeziń- 
ski, Żarski, Żurowski.

DRZEWICA - półksiężyc barkiem w dół, 
nad nim i pod nim gwiazdy. W klejnocie 
strusie pióra. Znany w XIII w„ legendą wią
zany z nadaniem Leszka Czarnego. Her
bowni: Drzewiecki, Jeż, Kadłubowski, Łu
gowski, Mikułowski, Mniszkowski, Popła
wski, Protaszewicz, Sierzchowski, Stoko
wski, Wasilewski, Zajączkowski.

SAS - półksiężyc barkiem w dół, na rogach 
ma dwie gwiazdy a w środku strzałę gro
tem w górę sterczącą. W klejnocie pawie 
pióra, a w nich strzała grotem w bok skie
rowana. Znany od XV w., do Polski pono z 
Saksonii przez Węgry i Ruś przywędrował. 
Herbowni: Baczyński, Bandrowski, Bara
niecki, Bereznicki, Biliński, Błazowski, Bo
jarski, Bratkowski, Bryliński, Brześciański, 
Buchowski, Chodkowski, Czołhański, Da- 
niłowicz, Długopolski, Dobrzański, Dubra- 
wski, Dzieduszycki, Dziedziel, Hoszowski, 
Hrebnicki, Hubernicki, Jamiński, Jasiński, 
Jaworski, Kłodnicki, Komarnicki, Kropiwni- 
cki, Kruszelnicki, Lityński, Łucki, Mańczak, 
Manesterski, Mściszewski, Nowosielski, 
Odrzechowski, Orłowski, Podwysocki, Ra
szkowski, Roźniatowski, Rudnicki, Sie- 
miasz, Siemiginowski, Skotnicki, Strutyń- 
ski, Sulatycki, Świstelnicki, Tarnawski, Ta- 
tomir, Terlecki, Tesmer, Tyssarowski, Unia- 
tyckl, Winnicki, Wisłocki, Witwicki, Wołko- 
wicki, Wołosiecki, Woryski, Wyszyński, Za- 
płatyński, Zawadzki, Zawisza, Zeliborski, 
Zesteliński, Żurakowski, Żukotyński.

OSTROGSKI - godło skomponowane z 0- 
gończyka i Leliwy. Herb własny ks. Ostrog- 
skich i tylko przez nich używany. Powstały 
zapewne ok. 1500 r.

Michał Gradowski

Przepraszamy Czytelników i autora cyklu 
„Polskie herby na zabytkach" za błędny 
podpis pod zdjęciem w nr 1, 1987. Podpis 
ten powinien brzmieć: Herb Dębno grawe
rowany na ściance relikwiarza z katedry 
gnieźnieńskiej; nad nim gotycki napis da
tujący: „anno domini 1481" - tak dziwnie w 
one czasy pisano czwórkę.

31



intów

;W-
środowiska żywego. Chorobie tej nie opar
ły się nawet najtrwalsze budowle, najstar
sze obiekty, materiały budowlane i kon
strukcje, wyposażenie techniczne. Nie o- 
parły się jej zabytki, zarówno architekto
niczne, jak i przyrodnicze. Używając poję
cia „zabytki" w szerokim znaczeniu, można 
do nich zaliczyć także nieprzemijającej 
wartości dobra i fenomeny przyrody. To 
także część krajobrazu kulturowego nasze
go otoczenia. Dorobek człowieka, ale i za
sługa sił przyrody.

Krajobraz ten niszczeje wraz z nieubłaga
nie przemijającym czasem. Mówi się co 
prawda - także w odniesieniu do zabytków 
- że czas można powstrzymać, ba. są na
wet efekty takiego działania, ale rekon
strukcja, rewaloryzacja czy stała, bieżąca 
konserwacja substancji zabytkowej nie na
dąża już przy atakach niepowstrzymanej 
degradacji środowiska.

Liczby są alarmujące. Wspomniane oprał 
cowania statystyczne przez wiele lat nil 
mogły ujrzeć światła dziennego. Podobni! 
jak przemilczanym i tłumionym tematerl 
była krytyka polityki ochrony środowisk’ 

Liczby, fakty i przykłady katastrofalnych 
zniszczeń w środowisku skrzętnie chowa
no w przepastnych szafach gabinetów. 
Chowanie głowy w piasek nie jest jednak 
metodą rozwiązywania problemów na dłuż
szą metę.
Stan środowiska przyrodniczego statysty
cy ukrywają w kolumnach liczb. Ostatnie 
dostępne dane' mówią o emisji pyłów 
przemysłowych w Polsce na poziomie 1,7 
miliona ton; emisja gazów jest jeszcze 
większa i wynosi około 5 milionów ton, w

jffifey Urząd Statystyczny 
Sy’ raport n§ temat ochro - 

gospodarki wodnej. Mimo 
: to uzupełniane jest stale 
/dzonym: i coraz bardziej 
nnymi, nadal nie wyczerpu-

yiska. Statystyka ciągle 
fierciedlą wszystkich skut- 
ókologicznego, jakie ujaw- 
tón^nterwmi^zieć jutro

nyóh zagadnień jest wpływ skażonego po
wietrza, zanieczyszczonej chemicznie 

wody, błędnej polityki lokalizacyjnej oraz 
błędnie prowadzonej gospodarki wodnej 
na substancję zabytkową, ną kondycję 
trwałego i ulotnego majątku kulturowego. 
Destrukcyjne wpływy niszczonego środo
wiska odnosić się mogą nie tylko do krajo
brazu, lecz także do architektury zabytko
wej.
Ujemne oddziaływanie zanieczyszczeń i 
skutki nie dość stanowczej polityki ochro
ny środowiska nie ograniczają się tylko do

Uwaga 
kwaśne chmury
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tym szczególnie groźny dwutlenek siarki 
ma tu swój 50-procentowy udział. Na po
nad tysiąc zakładów przemysłowych uję
tych w statystyce, tylko około stu ma jakie
kolwiek urządzenia do redukcji substancji 
gazowych. Rzeka ścieków wymagających 
oczyszczenia utrzymuje się na poziomie 
4,6 miliarda metrów sześciennych. Prawie 
połowa ścieków spływa do rzek, jezior i 
morza bez jakiegokolwiek oczyszczenia. 
Na 812 miast tylko 399 ma oczyszczalnie. 
Prawie jedna czwarta lasów choruje.

Narodowy Plan Społeczno-Gospodarczy 
na lata 1983-1985 po raz pierwszy uzupeł
niono załącznikiem, który wymienia 27 re
gionów ekologicznego zagrożenia. Są to 
główne rejony koncentracji największych i 
najbardziej uciążliwych źródeł zanieczysz
czeń środowiska. W obszarach tych sto
pień zagrożeń i brak skutecznej działalnoś
ci zapobiegawczej spowodowały wielo
krotne przekroczenie dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeń. Regiony ekologicz
nego zagrożenia zajmują około 11% po
wierzchni kraju. Mieszka w nich ponad 35% 
ludności Polski.

Oprócz regionów wybitnie przemysłowych, 
są także regiony, które każdemu Polakowi, 
nawet obojętnemu na ochronę zabytków 
(czy są tacy?), kojarzą się natychmiast z 
historią, z dorobkiem kulturowym kraju (a 
to, bez większej przesady, drogie jest każ
demu człowiekowi). I oto na tej liście zagro
żeń znalazły się regiony: krakowski, szcze
ciński, gdański, toruński, płocki, wrocła
wski, łódzki, częstochowski. Okazuje się, 
że w strefie ekologicznego zagrożenia

(zdjęcia kolorowe: Tomasz Sobecki, czarno-bia
łe: E. Skręciak, Tadeusz Szymaniak)

*
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znajdują się prawdziwe perły polskiej ar
chitektury i urbanistyki. Dokument Komisji 
Planowania z 1983 r. nie wymienia regionu 
warszawskiego, chociaż koncentracja 
zniszczeń środowiska jest tu olbrzymia.
Jaki jest wpływ tych zagrożeń na zabytki? 
Jakie związki przyczynowo-skutkowe każą 
mówić o relacji „skażone środowisko- 
niszczejące zabytki"? Wiedza i badania na 
ten temat ciągle są jeszcze w wieku nie
mowlęcym. Prawdopodobnie upłynie jesz
cze wiele czasu, zanim źródła skażeń opa
nowane zostaną na tyle, by nie wpływać 
przyspieszająco na korozję materiałów bu
dowlanych, niszczenie zabytkowych elewa
cji, konstrukcji nośnych itd.
Znane są ogólne mechanizmy destrukcyj
nego działania skażonej wody i powietrza 
oraz przyczyny największych strat w środo
wisku martwym. Jedną z przyczyn niszcze
nia zabytków są osławione, tzw. kwaśne 
deszcze. Stężenie zanieczyszczeń che
micznych w powietrzu bywa bowiem tak 
duże, że konglomerat związków siarki, azo
tu, fluoru,-tluorowodoru i innych substancji 
tworzy kwaśną chmurę unoszącą się np. 
nad kotlinami. Obrazowo ukazał to zachod- 
nioniemiecki film Smog, prezentowany tak
że w polskiej telewizji. Kwaśny opad nie 
pozostaje bez wpływu na budowle. Regio
ny ekologicznego zagrożenia wyznaczono 
nie dlatego, że zdarzają się tam kwaśne 
opady, lecz z powodu stale utrzymują
cych się w powietrzu niedopuszczalnych 
ilości toksycznych, żrących związków. Od
działywanie takiej chmury zanieczyszczo
nego powietrza, potęgowane jeszcze wil
gotnością w kotlinach (np. Kraków, Sando
mierz, Wałbrzych, Jelenia Góra), jest per
manentne.
Oto co pisze na temat substancji chemicz
nych i ich działania w powietrzu dr Andrzej 
Jagusiewicz: „W przypadku tlenowych 
związków siarki i azotu substancje te po
wodują rozkład naturalnych składników 
materiałów budowlanych i tworzenie na ich 
powierzchni nowych związków o odmien
nej od macierzystej strukturze krystalogra
ficznej. Związki te, to przede wszystkim 
siarczany i azotany wapnia, podstawowego 
składnika kamienia budowlanego, różnych 
prefabrykatów, czy wreszcie zapraw murar
skich i tynków. W dodatku, przy równo
czesnym występowaniu opadów, sole te u- 
legają rozpuszczeniu i wnikają w głąb ma
teriału budowlanego, gdzie krystalizują. Po- 
wstają w ten sposób naprężenia, które wy
wołują łuszczenie i odpryski zewnętrznej 
warstwy budowli. Im więcej węglanów 
wapnia czy magnezu zawiera materiał, tym 
bardziej jest podatny na zniszczenia. Ulega 
po prostu korozji".2 A więc proces znisz
czenia przypomina nieco korozję metali. 
Skutki są w każdym razie podobne. Tempo 
zniszczeń zależy także od stężenia szkodli

wych substancji, składu chemicznego 
kwaśnego deszczu.

W Krakowie dopuszczalne stężnie dwu
tlenku siarki przekroczone jest 5—10-krot- 
nie. W podwawelskim grodzie obserwuje 
się, jak podaje Stanisław Klima3, blisko 
1000-krotnie szybszą od naturalnej i stale 
nasilającą się erozję zabytkowych kamie
nic i tynków (zob. Miasto ginące, „Spotka
nia z Zabytkami", nr 2,1983, s. 12). W cza
sie jednego miesiąca średnia grubość 
zniszczonej warstwy wynosi 20 mikrome
trów, co daje około 2,5 mm rocznie. Już kil
kuletnie ubytki widoczne są gołym okiem. 
W Krakowie są tego najdrastyczniejsze 
przykłady: całkowite zniszczenie 12 baro
kowych rzeźb kamiennych apostołów 
przed kościołem ŚŚ. Piotra i Pawła, znisz

czenie w 80% kamiennych elementów ro
mańskiego detalu architektonicznego, ka
piteli i obramowań w kościele Św. Andrze

ja, zniszczenie gotyckich elementów ka
mieniarskich w kościele Mariackim, znisz
czenie detalu kamieniarskiego attyki Su
kiennic, zniszczenie w ciągu 12 lat kamien
nych elementów zakonserwowanej attyki 
renesansowej kamienicy Bonerów w Ryn
ku Głównym, zniszczenie na skutek działa
nia fluorowodoru portali marmurowych w 
kościele ŚŚ. Piotra i Pawła, zniszczenie ka

miennych, póżnogotyckich rzeźb w koście
le Św. Barbary, gwałtowne niszczenie po

włok metalowych pokrywających dachy o- 
biektów zabytkowych (np. złoto kopuły 
kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu). I jesz
cze jeden przykład: w 1974 r. w ciągu 12 
godzin (sic!) zszarzały elementy rzeźbiar
skie i detale architektoniczne na Wawelu, 
wykonane z czarnego marmuru. Przyczyną, 
jak ustalono, było awaryjne podwyższenie 
stężenia fluoru emitowanego przez Hutę A- 
luminium w Skawinie.
Czy są to przykłady wyczerpujące listę 
zniszczeń? Na pewno nie. To zaledwie 
cząstka obserwowanych i udowodnionych 
następstw przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń toksycznych związków. Dodajmy, 
„dopuszczalnych" normami sanitarnymi, 
co nie znaczy, że obojętnych dla substancji 
zabytkowej. Zniszczenia najlepiej poznane 
są w Krakowie. Tam też, na skutek wytrwa
łej walki społecznej, zatrzymano wytop alu
minium w Skawinie. Jedno źródło zanie
czyszczeń ubyło, ale krakowski smog na
dal zasilany jest przez Hutę im. Lenina, 
Hutę „Katowice" i cały przemysłowy 
Śląsk.

Proces zniszczeń w obiektach zabytko
wych postępuje nie tylko w Krakowie. 
Szczycąc się funduszem rewaloryzacji za
bytków Krakowa zapominamy, że kwaśna 
chmura unosi się nad innymi miastami z 
zabytkową architekturą. Korozja i erozja 
pochodzenia chemicznego drąży zabytki 
Sandomierza, Wrocławia, Śląska i Warsza
wy.
W wielkich aglomeracjach chemiczne za

nieczyszczenia przemysłowe nie są jedy
nymi czynnikami degradującymi. Stałe od
działywanie chemicznej chmury i powolna 
korozja budynków są potęgowane i przys
pieszane wstrząsami, wibracjami i emisją 
zanieczyszczeń chemicznych przez samo
chody. Przykłady można mnożyć zwłaszcza 
w miastach o wąskich ulicach, w które 
wtłoczone są samochody i tramwaje. Jakoś 
nie może doczekać się realizacji projekt 
wyprowadzenia komunikacji tramwajowej 
poza najwęższy odcinek ul. Marszałko
wskiej w Warszawie. Być może metro 
przyspieszy decyzję. Kilka miast cierpi na 
skutek rabunkowej eksploatacji złóż pod
ziemnych. Przykład rujnowanego podziem
nymi wstrząsami Bytomia nie jest odosob
niony (zob. Apokalipsa na Śląsku, „Spo
tkania z Zabytkami", nr 2,1986, s. 28).
Zanieczyszczenia przemysłowe powodują 
także wielkie spustoszenie w krajobrazie. 
Niszczeją zabytkowe parki wiejskie i miej
skie, założenia pałacowo-ogrodowe (Wila
nów, Łazienki, krakowskie Planty). Wiele na 
sumieniu mają gospodarze i opiekunowie 
tych obiektów. Bezsilni wobec opadu py
łów i gazów, bezmyślną polityką prze
strzenną dokładają swój niszczący udział: 
lokalizują w zabytkowych ogrodach i par
kach bazy rolnicze, samochodowe, stacje 
paliwowe i olejowe, fermy hodowlane. Pra
sowe doniesienia pełne są przykładów „e- 
kologicznego barbarzyństwa". Bezmyśl
ności i głupocie ludzkiej nie oparły się na
wet wiekowe, zabytkowe dęby.
Innym czynnikiem niszczącym jest także 
woda, a raczej ciecz wodę przypominająca. 
Badania naukowe są także w tej dziedzinie 
mniej niż skromne. Mówi się jedynie o 
przyspieszonym korodowaniu konstrukcji 
nośnych mostów (np. we Wrocławiu), kon
strukcji nośnych budynków usytuowanych 
na skarpach lub nad brzegami rzek. Nieu
miejętna regulacja rzek nastawiona głów
nie na korzyści hydrotechniczne i żeglugo
we, zaniedbania inwestycyjne w gospodar
ce wodnej, brak poszanowania dla obie
któw hydrotechnicznych starej daty (np. 
niszczejący system hydrotechniczny Sta
nisława Staszica na rzece Kamiennej) - to 
tylko wybrane przykłady. Trzeba było aż 
katastrofalnej powodzi pod Płockiem, by 
znalazły się pieniądze i materiały oraz wy
konawcy i mecenasi umocnienia nadwiś
lańskiej skarpy.
Krótki przegląd przykładów i mechanizmów 
niszczącego zabytki oddziaływania zanie
czyszczeń i błędów w polityce ochrony 
środowiska i gospodarki przestrzennej nie 
jest wyczerpujący. Czas jest nieubłagany i 
dziś niezauważalne gołym okiem zmiany 
dostrzeżone będą jutro. Dla wielu obiektów 
za późno już będzie na zabiegi renowacyj-

Krzysztof Walczak 
Przypisy
1. Ochrona środowiska i gospodarka 
wodna 1985, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 1985.
2. A. Jagusiewicz, Powietrze-człowiek- 
-środowisko, Warszawa 1981.
3. S. Klima, Zanieczyszczenie powietrza a 
zabytki Krakowa, „Aura", grudzień 1984.
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SOS 
dla malborskich zabytków
Zgodnie z Ustawą o ochronie dóbr kultury i o 
muzeach z 1962 r. odpowiedzialność za stan o- 
biektów zabytkowych spoczywa przede wszyst
kim na ich właścicielach i użytkownikach. Brak 
jednak odpowiednich przepisów wykonawczych 
uniemożliwia pociągnięcie do odpowiedzialności 
tych użytkowników, którzy nie wywiązują się ze 
swoich obowiązków. Również Uchwala nr 179 
Rady Ministrów z 1978 r. w sprawie wykorzysta
nia obiektów zabytkowych na cele użytkowe na
kłada na użytkowników obowiązek prowadzenia 
na bieżąco prac remontowo-zabezpieczających i 
konserwatorskich pod nadzorem wojewódzkich 
konserwatorów. Ta uchwala także natrafia na o- 
gromne trudności w realizacji, zwłaszcza jeśli za
dania wynikające z zawartych umów przekraczają 
możliwości finansowe gospodarza obiektu.
Obserwacje w tym zakresie chcę przedstawić na 
przykładzie malborskich zabytków oddanych na

1. Malbork: na pierwszym planie Osiedle XX-lecia 
z lat 1962-1967, w głębi ratusz i Brama Mariacka 
oraz wieża ciśnień 

cele użytkowe. Już pobieżna ich lustracja skłania 
do niewesołych refleksji. Wspaniałe przykłady 
mecenatu instytucji i osób prywatnych nad do
brami kultury - jak chociażby wzorowe utrzymy
wanie przez Władysława Romanowskiego dzie
więtnastowiecznego domu mieszkalnego w Żu- 
ławkach koło Malborka - są niestety odosobnio
ne. Ogólne wrażenie jest takie, że obiekty będące 
pomnikami dawnej, bogatej w wydarzenia histo
ryczne przeszłości Malborka znajdują się w złym 
stanie i wymagają pilnych prac konserwator
skich. Na stan ten wpłynęło wiele czynników de
strukcyjnych: bombardowanie miasta i ostrzał ar
tyleryjski ciężkich dział w czasie ostatniej wojny, 
liczne pożary, wzrastający z roku na rok ruch ko
łowy i kolejowy, opady i zanieczyszczenia atmo
sferyczne oraz... ludzka niefrasobliwość.

W okresie powojennym malborskie obiekty za
bytkowe były odrestaurowane i pochłonęły 
znaczne środki finansowe wypracowane przez 
nasze społeczeństwo. Sposób, w jaki usunięto 
zniszczenia wojenne i zrealizowano program od
budowy i zagospodarowania, godzien jest naj
wyższego podziwu.

Upływający jednak czas, różne czynniki obiek
tywne, a nade wszystko pozostawienie wielu za
bytków bez jakiegokolwiek nadzoru spowodowa
ło ich częściową dewastację. Stąd apele do za
kładów pracy i osób prywatnych o wydzierżawie
nie opuszczonych obiektów i partycypowanie w 
zachowaniu ich substancji. Trudna sytuacja eko
nomiczna naszego kraju i nader skromne kwoty, 
jakimi dysponuje wojewódzki konserwator, nie 
pozwalają obecnie na przeprowadzenie niezbęd
nych prac konserwatorskich, a znalezienie gos
podarzy z „sercem do zabytków", z uwagi na 
olbrzymie koszty utrzymania, nie jest również 
sprawą łatwą. Musimy jednak uczynić wszystko, 
aby nie dopuścić do zagłady tych obiektów, które 
mają ciekawe rozwiązania architektoniczne i wy
bitne wartości historyczne. Do takich obiektów 
należą bezsprzecznie w Malborku: staromiejski 
ratusz gotycki, szkoła łacińska, dwie bramy 
wkomponowane w ciąg murów miejskich, młyn 
nad kanałem Juranda i dawny szpital dla ubo
gich.

Staromiejski ratusz (Osiedle XX-Lecia PRL), 
zbudowany w latach 1365-1380, stanowi praw
dziwą pertę gotyckiej architektury municypalnej. 
Jest budowlą dwukondygnacyjną, podpiwniczo
ną, o wysokim dwuspadowym dachu. W czasie 
ostatniej wojny uległ dotkliwemu zniszczeniu i 
okaleczeniu z zewnątrz. W latach 1958-1959 zo-
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stat odbudowany, w dużej mierze ze sktadek 
SFOS. W tym czasie zeszpecono go tzw. dobu
dówką, która nie harmonizuje z czerwoną bryłą 
obiektu. Od 1961 r. jest siedzibą Młodzieżowego 
Domu Kultury. Zalane wodą piwnice spowodowa
ły ogromne zagrzybienie budynku. Obecnie tynk 
odpada całymi piatami. Sprawę zagrzybienia ba
dało kilka komisji, lecz nie przynosiło to żadnych 
widocznych rezultatów. Dalszemu procesowi de
wastacji obiektu można przeciwdziałać albo po
przez założenie izolacji zabezpieczającej ściany i 
fundamenty przed nasiąkaniem wody, a następ
nie ich osuszenie, albo poprzez zastosowanie e- 
lektroosmozy, która - z grubsza biorąc - polega 
na zakładaniu w murach przewodów elektromag
netycznych, ściągających wodę w dół i tym sa
mym osuszających ściany. Według rzeczoznaw
ców kilka lat temu odwodnienie ratusza koszto
wałoby 80 min zł. Dziś już znacznie więcej! A za 
kilka lat? Jedno jest pewne: me można dłużej 
czekać! Decyzja ze strony specjalistów i konse
rwatora zabytków w Elblągu musi zapaść jak naj
szybciej! Nie wolno dopuścić do dalszej dewa
stacji obiektu, w którego murach gościł Mikołaj 
Kopernik, a w lochach gestapo przesłuchiwało 
patriotów polskich, należących do tajnej organi
zacji „Młody Las”.

Szkoła Łacińska, zbudowana w XIV w., zlokalizo
wana jest w pasie murowanej i wzmocnionej 
przyporami skarpy nadnogackiej, pełniącej nie
gdyś funkcję muru obronnego. Zachowały się 
dolne kondygnacje murów budowli, w której pier
wotnie miało prawdopodobnie siedzibę bractwo 
św. Jerzego. Od XVI w. do 1864 r. znajdowała się 
w niej szkoła, w której uczono początków łaciny.

• W 1945 r. budynek uległ spaleniu i przez długie 
lata stał jako ruina Po częściowej odbudowie w 
latach siedemdziesiątych, dobudowie schodów i 
wstawieniu drzwi został w 1978 r. przejęty przez 
Młodzieżowy Dom Kultury, który urządził w nim 
Ośrodek Sportów Wodnych. Ostatnio nieznani 
sprawcy zerwali z tarasu pełniącego funkcję da

chu płytki ceramiczne, narażając obiekt na prze
cieki, a w konsekwencji zagrzybienie.

Brama Garncarska, zbudowana w latach 1320- 
1330, znajduje się w pasie murów obronnych 
otaczających Stare Miasto od strony wschodniej. 
W czasie ostatniej wojny brama została bardzo 
zniszczona i okaleczona. Podczas odbudowy w 
1955 r. nakryto ją czterospadowym dachem, uzu
pełniono ubytki cegieł i wykonano prace zabez
pieczające przed dalsza dewastacją. Przez wiele 
lat nie była zagospodarowana. Obecnie znajduje 
się w niej prywatna pracownia krawiecka, ale - 
niestety - stan bramy uległ znacznemu pogor
szeniu. Ściana południowa jest prawie do połowy 
pęknięta, zamurowana wnęka rozbita, po stronie 
północnej widoczne prawie na całej wysokości 
pęknięcie, od strony zachodniej - również pęk
nięcia i znaczne ubytki cegieł, we wnęce jednego 
z przejść dla pieszych - brud i nieporządek.

Brama Mariacka, zbudowana w tym samym cza
sie co poprzednia, usytuowana jest w południo
wej części murów obronnych. W 1945 r. została 
całkowicie wypalona, a mury okaleczone poci
skami. Podczas odbudowy w 1964 r. nie u- 
względniono nadbudówki i nie zrekonstruowano 
czterospadowego dachu. Przez wiele lat i ta bra-

2. Ratusz staromiejski z iat 1365-1380
3. Zniszczone przez grzyb sklepienie piwnicy ra
tusza
4. Ruiny Szkcty Łacińskiej z XIV w.
5. Brama Garncarska z lat 1320-1330 - widoczne 
ubytki cegieł i popękany mur
6. Brama Mariacka z lat 1320-1330 - współczes
ne betonowe schody - i zabite deskami okna
7. Młyn Górny z XV w. - obraz zaniedbania
8. Koło młyńskie i fragment zniszczonej ściany 
frontowej Młyna Górnego
9. Szpital Jerozolimski grozi zawaleniem 
(zdjęcia: 1—3, 5-9 - Henryk Jankowski. 4 - Anatol 
Romski)
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ma nie miała użytkownika. Dopiero w iatach sie
demdziesiątych urządzono w niej kawiarnię, co 
wymagało przeprowadzenia prac adaptacyjnych 
wewnątrz obiektu i wykonania schodów po stro
nie zewnętrznej. Groźny pożar na początku lat 
osiemdziesiątych strawił urządzenia wewnętrzne i 
w znacznym stopniu osłabił mury. Na domiar złe
go po pożarze brama nie została należycie za
bezpieczona i uległa potwornemu zanieczyszcze
niu. Dopiero interwencje i notatki w prasie spra
wiły, że wejście na dole zabito deskami, a drzwi 
na górze zamknięto na kłódkę. Szkoda, że do 
dziś nie są oszklone okna, tylko zabite sklejką.

Młyn Górny (przy ul. Dzierżyńskiego), zbudowany 
został w XV w. Przetrwał do dzisiaj dzięki zabie
gom konserwatorskim przeprowadzonym w pier
wszej połowie lat siedemdziesiątych. Odwodnio
no wówczas wnętrze młyna, naprawiono mury, 
zmieniono pokrycie dachu oraz wykonano stolar
kę okienną i drzwiową. Do niedawna służył jako 
magazyn artykułów tekstylnych. Po piśmie skiero
wanym do wojewódzkiego konserwatora i prasy 
regionalnej zabezpieczono koło młyńskie i od 
strony drogi cegłę ułożono w pryzmy. W dalszym 
jednak ciągu stan obiektu i jego otoczenie pozo

stawiają wiele do życzenia. Widać leżący w nieła
dzie pordzewiały złom, stare pługi i brony, meta
lowe beczki, rury itp., pogłębiły się zniszczenia 
ściany od strony kanału Juranda oraz wystąpiły 
spękania muru, znaczne wybrzuszenie i odchyle
nie od pionu.

Szpital Jerozolimski (przy ul. Żymierskiego 68), 
wymieniony został po raz pierwszy w 1528 r. jako 
„szpital biednych ludzi”. Działania wojenne, po
żar w połowie lat pięćdziesiątych i wstrząsy bę
dące wynikiem usytuowania przy bardzo ruchli
wej trasie spowodowały spękania i wybrzuszenia 
ściany szczytowej obiektu. Aby zapobiec grożą
cemu zawaleniu ściany, zbudowane zostały 
drewniane przypory, które jednak przez kilka lat 
uległy częściowemu spróchnieniu i nie stanowią 
odpowiedniego zabezpieczenia, są przy tym 
wątpliwej wartości elementem dekoracyjnym. 
Wojewódzki konserwator w Elblągu zapewniał w 
1980 r„ że skłoni użytkownika obiektu - Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mie
szkaniowej vf Malborku do podjęcia właściwych z 
punktu widzenia konserwatorskiego działań re- 
montowo-zabezpieczających. Dotychczas nic się 
jednak nie zmieniło.

O innych obiektach, zwłaszcza bezcennych do
mach żuławskich i podcieniowych, nie piszę - ich 
istnienie jest już tylko kwestią czasu.
Kończąc ten smutny raport, należy stwierdzić, że 
piękne założenie ratowania dóbr kultury poprzez 
rozwijanie mecenatu instytucji i osób prywatnych 
tylko w niewielkim stopniu przynosi oczekiwane 
efekty, świadomość niewymiernej wartości obie
któw zabytkowych zarówno wśród władz, jak i 
społeczeństwa jest ciągle jeszcze zbyt mała. 
Przykładem tego są dowolne przeróbki, polega
jące m.in. na zastępowaniu stromych dachów ce
ramicznych dachami płaskimi, skuwaniu detali ar
chitektonicznych na fasadach domów, wyrzuca
niu zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej, za
stępowaniu bogatych drewnianych klatek scho
dowych współczesnymi, betonowymi. Życie co
dzienne dowiodło, że dla zachowania zabytkowej 
substancji potrzebne są nie tylko pieniądze, ale 
także, a nawet przede wszystkim zrozumienie po
parte konkretnymi działaniami. Dowiodło również, 
że im wyższa jest kultura społeczeństwa, tym 
większy kult dla zabytków, serdeczniejsza nad 
nimi opieka i pełniejsze zrozumienie ich nieprze
mijającej wartości.

Wiesław Jedliński
37



ZABYTKI I ŚRODOWISKO

Refleksje Rzempołucha

Bisztynek
W 1385 r. na polach wsi Strowangen założono 
miasto. Wieś w tym momencie nie przestała ist
nieć, a tylko została uzależniona od miasta, które 
ciągnęło z niej dochody. Dochody te na pewno 
nie byty zbyt wysokie, a pomoc biskupów nie tak 
znaczna jak w wypadku wcześniejszych lokacji 
na Warmii, długo bowiem Bisztynek dobijał się 
do jakiego takiego wyglądu. Los także nie był. 
łaskawy: po oszczędzeniu miasta w wojnie gło
dowej (1414), szczególnie ciężko dotknął je sku
tkami działań następnych wojen polsko-krzyża- 
ckich, znanych w historiografii jako trzynastolet
nia i klesza (Pfaffenkrieg). Bisztynek bowiem naj
pierw został splądrowany w 1461 r. przez zacięż- 
nych polskich (historycy zastrzegają: zapewne 
polskich), potem spalony z rozkazu samego bis
kupa Pawła Legendorfa (1463); w okresie zawie
rania pokoju w Toruniu leżał jeszcze w gruzach, a 
może w zgliszczach - zależnie od budulca, z ja
kiego byt postawiony. Wyczyn biskupa Pawła 
powtórzyć chciał ponoć jego następca, niemile 
widziany przez Kazimierza Jagiellończyka Mikołaj 
Tungen, czemu należy się raczej dziwić, bo ja- 
kimż schronieniem dla przeciwnika mogło być 
miasto zupełnie nie umocnione... W ogniu pożaru 
1547 r. spopielał nawet dokument przywileju 
miejskiego. Mniejsze pożary w latach 1589 i 1707 
nie wyczerpały jeszcze miary klęsk Bisztynka, po
nieważ dwukrotnie (1589 i 1626) szalała tutaj zara
za, a po szczęśliwym ominięciu go przez ostatnią 
wielką epidemię dżumy w latach 1708-1711 
spad) na okolicę ciężki pomór na bydło (1721- 
1722).
Mury obronne, których w czasie wojny kleszej 
miasto jeszcze nie miało, wymienione zostały do
piero przy okazji opisu pożaru w połowie XVI w.; 

literatura naukowa określa ich powstanie na lata 
1481-1547 (data początkowa oznacza nowy przy
wilej od niepokornego biskupa Tungena). Maty, 
najmniejszy z wybudowanych do tego czasu w 
warmińskich miastach kościołów parafialnych, 
był kościół Św. Macieja, poświęcony przez zało

życiela miasta, biskupa Henryka III, już w 1400 r„ 
czyli piętnaście lat po lokacji. Mało imponujące 
były także rozmiary całego miasta, zamykające 
się w prostokącie o bokach 350 i 280 m. Ówczes

ny Bisztynek mógłby niemalże zmieścić się na 
rynku założonego tuż po połowie XVI w. Olecka. 
Aby jednak nikt nie posądził mnie o malkontenc- 
two, przedstawić mogę inny punkt widzenia na 
przeszłość Bisztynka. Sądzi się, że już w dobie 
lokacji wybudowano tutaj ratusz (w 1385 r. 
wzmiankowane były podatki z domu kupieckiego 
i ław mięsnych przy nim), a mury miejskie - 
wbrew temu, co na początku - powstały jeszcze 
za biskupa-założyciela. Mały jednonawowy koś
ciół okazał się w końcu przyciasny i za biskupów 
Grabowskiego oraz Krasickiego nadano mu for
mę okazałej barokowej hali, która cieszyła się, 
niesłusznie zresztą, stawą największego po kate
drze kościoła na Warmii. Sukcesy handlowe 
mieszczan Bisztynka, przede wszystkim w obro
cie chmielem i jęczmieniem, doprowadzały do 
irytacji mieszczan z Lidzbarka, którzy wręcz żądali 
od biskupa, aby tę aktywność ukrócił.
Do niezmiernie ciekawych wniosków na temat 
gospodarki Bisztynka w czasach Rzeczypospoli
tej szlacheckiej prowadzi lektura opracowań his
torycznych. Okazuje się bowiem, że o ile w XVI w. 
źródłem utrzymania mieszkańców było - oprócz 
rolnictwa i handlu - warzenie i wyszynk piwa tu
dzież gorzałki, to już w okresie pierwszego roz
bioru „podstawą utrzymania, obok warzenia piwa 
i gorzałki, było rolnictwo i hodowla".1 Liczył sobie 

w tym czasie Bisztynek ogółem 1709 mieszkań
ców, a więc zaledwie o 61 mniej niż Olsztyn, pra
wie dwukrotnie natomiat przerastał Tolkmicko. 
Mieszkało tu 23 sukienników, ale również byli 
malarze. Wśród nich ojciec i syn Langhanki. Pier
wszy, o imieniu Roch (zm. 1748), stosował manie
rę upodobniającą jego obrazy do fresku, za to 
styl młodszego, Jana (1742-1794), byt „świeży i 
kwiecisty"2. Dwa pokolenia, dwie różne osobo
wości, a mimo to zdarzało się rozmaitym bada
czom mylić ich ze sobą. Z dwóch znanych z imie
nia uczniów Jana Langhanki'ego, większy roz
głos zdobył Karol Moser (zm. 1807), który konty
nuował rozpoczęte jeszcze przez znakomitego 
twórcę fresków Macieja Meyera ozdabianie kruż
ganków w Świętej Lipce. Jemu jednakże nie było 

dane zażywać sławy na miarę przyrodzonego ta
lentu, a na życie zarabiać musiał jako malarz po
kojowy. Z należną tedy powagą przyjmijmy słowa 
Jana Strunge, konesera sztuki i malarza z Reszla 
(notabene ucznia Mosera): „Zgryzota zakończyła 
jego życie w najlepszych latach...
Sam Strunge imał się prac rozmaitych, bo poza 
malowaniem obrazów złocił też i sztafirował ołta
rze oraz rzeźby, projektował kolorystkę sprzętów i 
wnętrz, a początkowo był nawet felczerem. Czasy 
zaś nastawały trudne dla stosunków cechowo- 
-warsztatowych, które i tak na głębokiej warmiń
skiej prowincji utrzymywały się niewiarygodnie 
długo. Duża w tym zasługa miejscowej instytucji 
Kościoła, świadomie zachowującego dawne do
bre tradycje. Żywe poczucie odrębności i płynącą 

z niego dumę odnajdujemy stale na kartach prac 
warmińskich historyków. Ogromna aktywność in
telektualna kulturalnej elity znajdowała ujście 
przede wszystkim w badaniu przeszłości „naj
bliższej ojczyzny”: miasta, wsi, regionu lub na tej 
samej zasadzie rodu, gminy bądź parafii. Zapa-

1. Widok rynku z kościołem
2. Pax intrantibus - brama na dzie
dziniec kościelny
3. Godzina poobiednia ...
4. „Efektowny" widok na fasadę koś
cioła
5. Cała specyfika Bisztynka
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trzenie to trącało aż o konserwatyzm, rozumiany 
tu przeze mnie prostodusznie jako upodobanie 
do wszystkiego co dawne, a co kojarzy się z lep
szym niż teraz. Taką też mieliśmy na Warmii sztu
kę pod koniec XVIII i w pierwszej potowie XIX w., 
nadmiernie wręcz bogatą, pod względem stylo
wym raz jednorodną, kiedy indziej eklektyczną, 
zawsze zaś dostojną i poważną, Nie znalazła ona 
większego uznania wśród późniejszych pokoleń, 
jako zjawisko nie na czasie, mało twórcze i wątp
liwe pod względem estetycznym. Były to wszela
ko ostatki starej dobrej szkoły wykonawczej, cza
sów, kiedy to nie akademicki cenzus, lecz umie
jętność i talent czyniły z człowieka artystę. Dzisiaj 
chętnie nazywa się takich ludzi rzemieślnikami 
lub mówi przynajmniej, że mają dobrze opanowa
ne rzemiosło. Przypomnijmy więc definicję sztuki 
starożytnych: wytwarzać rzeczy wedle reguł.
Gdyby oddać pole schematom, dziwić może fakt, 
iż Jan Langhanki, wyuczony malowania na obra
zach ojca i nie znający chyba osobiście żadnego 
innego środowiska, nie tylko malował zupełnie 
inaczej niż ojciec, ale nawet wykazywał w tym 
wiele zacięcia i polotu. Talent nie jest niestety 
dziedziczny, różnie więc bywało z kontynuowa

niem w rodzinie profesji ojców i dziadów. War
sztat Langhankich istniał przez trzy pokolenia tyl
ko dzięki Moserowi. Z chwilą śmierci Mosera nie 
stało już malarzy w Bisztynku. Rodzina Langhan
kich prosperowała natomiast zupełnie dobrze. 
Jeden z jej przedstawicieli, Kazimierz, wychowa
nek warszawskich redemptorystów, był nawet 
proboszczem miejscowej parafii. Ufundował on 
do swego kościoła dwa kielichy oraz srebrny ta
lerz i ampułki mszalne. W tym samym kościele 
znajdują się dzieła snycerskiego warsztatu z 
Reszla: trzy ołtarze wykonane pod kierunkiem 
Chrystiana Bernarda Schmidta oraz zagroda 
chrzcielna, prospekt organowy i grupy rzeźb au
torstwa Wilhelma Biereichela, a przed kościołem 
figury Apostołów, krucyfiks i Niepokalane Poczę
cie, dłuta drugiego Biereichela - Karola Ludwika. 
Historycy sztuki zwą Wilhelma synem, Karola 
Ludwika zaś wnukiem, ponieważ zapisał się w 
niej jeszcze ojciec, a zarazem dziad, który był 
czeladnikiem przy Schmidcie, po jego śmierci 
natomiast wyjechał na Pomorze. Warsztat w 
Reszlu, rozwiązany prawdopodobnie po zgonie 
Schmidta w 1784 r„ reaktywowany został ponad 
trzydzieści lat później.

Farę św. Macieja w Bisztynku mieli w troskliwej 
pieczy trzej ostatni biskupi przedrozbiorowej 
Warmii, wspomniani już Grabowski i Krasicki, a 
przed nimi Krzysztof Andrzej Szembek, który zai
nicjował wszczęcie jej rozbudowy w 1739 r.; śla
dem tego jest wmurowana w ścianę kościoła ta
blica z herbem oraz inicjałami biskupa. Grabo
wski, który był fundatorem dużego kościoła w 
niedalekim Franknowie i dobroczyńcą licznych 
świątyń diecezji, w 1748 r. dokonał konsekracji. 
Za rządów Krasickiego, po niefortunnym pożarze 
w 1770 r„ dostawiono drugą nawę boczną i prze
dłużono całość o trzy przęsła ku wschodowi. Ro
zbudowany kościół został należycie wyposażony, 
do czego przyczynił się również najwybitniejszy 
wówczas, a może po prostu jedyny, miejscowy 
artysta. Podróżujący pod koniec lat dziewięćdzie
siątych tego stulecia przez Bisztynek do Warsza
wy Jerzy Ernest Zygmunt Henning wymienia jako 
najbardziej wyróżniające się obrazy - wizerunki 
dwunastu Apostołów, których twórcą był oczy
wiście młodszy Langhanki. Naocznie można się 
przekonać, że nie tylko rozmiar tych płócien 
zwrócił uwagę podróżnika.
Wnętrze kościoła zachowało w miarę jednolity
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charakter, którego nie zakłócają późniejsze lub 
całkiem nowe wtręty. O ile robi ono wrażenie na 
wchodzących, to wychodzącym wydaje się jesz
cze większe. W tym bowiem uroda Bisztynka, że 
skala obu monumentalnych budowli: kościota i 
Bramy Lidzbarskiej góruje nad resztą w sposób 
aż niepokojący. Na pytanie, jak było dawniej? - 
można by przytoczyć dane statystyczne, nie 
wiem jednakże, które z nich są prawdziwe. Oso

biście zetknąłem się z trzema oficjalnymi wersja
mi. Pierwsza z nich ustala straty substancji miej
skiej w 1945 r. na ok. 20% - budynki mieszkalne, 
18% - przemysłowe oraz 15% - użytkowe (kate
goria skądinąd interesująca). Wedle drugiej licz
ba zniszczonych zabudowań sięgnęła ogółem aż 
75%. trzecia zadowala się liczbą 20%3. W ten spo
sób dochodzimy tylko do wyobrażenia sobie gę
stości historycznej zabudowy miasta, czego ab-

6. Brama Lidzbarska
7. Od tego kamienia wzięta się dawna nazwa mia
sta (Bischofstein)
(zdjęcia. 1-6 - Andrzej Rzempcluch. 7 - Wacław 
Radziwinowicz)

soiutnie nie da się przełożyć na rozmiary, wygląd 
i walory architektoniczne. To z kolei, oprócz skali, 
zawarte jest na obrazie z widokiem Bisztynka, 
przechowywanym w zakrystii kościota parafialne
go. A o skali niech świadczy zdrobnienie na
zwy...
Każda opowieść historyczna winna kończyć się 
morałem. Tym razem będzie nim stwierdzenie, że 
aby wiedzieć - trzeba się dowiadywać. Wszystkie 
poruszane tutaj zagadnienia czekają nadal na 
swoich badaczy.

Andrzej Rzempołuch 
Przypisy
1. Z. Nowak, Rozwój przestrzenny miasta 
Bisztynka, „Komunikaty Mazursko-War
mińskie”, nr 3. 1961, s. 380.
2. J. Strunge, Maler und Bildhauer des Bist- 
hums Ermland, „Neue Preussische Provin- 
zial-Blatter”, Bd. VII, 1849, s. 410.
3. Dane kolejno z opracowań: Z. Nowak, 
op. cit., s. 384; J. Bagiński, Bisztynek, (w:) 
Biskupiec. Z dziejów miasta i powiatu, Ol
sztyn 1969, s. 146; S. Gwiażdziński. Miasta i 
osiedla, „Rocznik Olsztyński", VI, 1966, s. 
109.
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Kupić, 
nie kupić ...
(pod redakcją 
Hanny Krzyżanowskiej)

DZIURDZIÓW 
gmina Lesko, woj. krośnieńskie

DWÓR
Dziurdziów - nieduża wieś w północ
no-zachodnich Bieszczadach, poło
żona 2 km na zachód od Hoczwi. 
Można tu dojechać asfaltową szosą, 
która we wsi przechodzi w polną 
drogę. Kilka razy dziennie dociera tu 
autobus PKS. Można także dostać 
się do Dziurdziowa wędrując pieszo 
malowniczym grzbietem ciągnącym 
się od Leska w stronę Chryszczatej. 
W tej spokojnej i rzadko odwiedza
nej przez turystów wsi zachował się 
jedyny w Bieszczadach dworek. Jest 
to skromna murowana budowla, 
wzniesiona przez Gostwickich w dru
giej połowie XIX w. na miejscu star
szego drewnianego dworu, który

spłonął podczas pieczenia ciast 
wielkanocnych. Dwór jest parterowy, 
częściowo podpiwniczony, zwróco
ny frontem na południe. Wnętrze 
dwutraktowe z sienią i salonem na 
osi. W sieni okrągły kaflowy piec z 
XIX w. Front zdobi dwukolumnowy 
portyk z trójkątnym szczytem. Dach 
dwuspadowy, kryty blachą.
Dwór usytuowany jest w centrum 
wsi, na podwyższonym majdanie od

dzielonym od szosy potokiem. Wo
kół pojedyncze okazy drzew z daw
nego parku. Przed dworem stara roz
łożysta lipa, z boku altana z brzóz. 
Po 1952 r. w dworku mieściła się 
szkoła podstawowa. Zlikwidowano ją 
kilka lat temu, gdy w Hoczwi powsta
ła Zbiorcza Szkoła Gminna. Od tego 
czasu dziurdziowski dwór świeci 
pustkami. Na szczęście jest nadal w 
dobrym stanie, ale czas i brak użyt-

1. Plan sytuacyjny: 1 - dwór, 2 - bu
dynek gospodarczy
2. Elewacja frontowa dworu
(rys.: Wojciech Jankowski, zdjęcie: 
Stanistaw Kryciński)

kownika robią swoje. Rynny zaczy
nają już przeciekać, kilka szyb wybi
to. Dziś wystarczą drobne naprawy, 
ale za kilka lat konieczny będzie so
lidny remont. Dlatego ważne jest 
znalezienie dla' dworu użytkownika.

Informacje szczegółowe

Materiał:

Kubatura:
Powierzchnia użytkowa: 
Liczba kondygnacji:
Liczba pomieszczeń: 
Właściciel:

Użytkownik:
Proponowany rodzaj 
zagospodarowania:
Stan zachowania:
Zakres robót:

Sposób załatwienia sprawy: 

Chyba nie będzie to trudne, gdyż o- 
biekt położony jest w atrakcyjnym tu
rystycznie regionie, a jednocześnie 
na uboczu uczęszczanych szlaków. 
Może stanowić świetną bazę wypa
dową lub miejsce wypoczynku.

We wsi, poza dworem, zachowała się 
murowana cerkiew greckokatolicka z 
końca XIX w., od kilku lat używana 
jako prawosławna. We wnętrzu - in
teresujący ikonostas sprowadzony 
ze składnicy ikon w Łańcucie.

ściany z cegły, stolarka i więźba dachowa 
drewniane, dach kryty blachą
ok. 700 m3
ok. 200 m2
1 i piwnice
9
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kroś
nie
brak
cele rekreacyjno-mieszkalne

dobry
naprawa rynien i rur spustowych, uzupeł
nienie drobnych ubytków tynku, oszklenie 
niektórych okien
wystąpienie z wnioskiem o przejęcie o- 
biektu do Kuratorium Oświaty i Wychowa
nia w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie, 
ul. Reszowska 1, 34-400 Krosno oraz uz
godnienie sposobu użytkowania i zakresu 
remontu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, adres jak wyżej, tel. 21-974.

(opracował: Stanisław Kryciński)
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„Madonna” 
na zawsze stracona?
Po przeczytaniu „Wokół jednego za
bytku" w numerze 6,1986 „Spotkań z 
Zabytkami" dociekliwi czytelnicy za- 
dadzą sobie z pewnością niejedno 
pytanie. Sprawa „Madonny pod jod
łami" L. Cranacha jest bowiem nie
zwykle bulwersująca, przy tym dość 
tajemnicza i do dnia dzisiejszego do 
końca dokładnie nie wyjaśniona.
Bezsporne fakty przedstawiają się 
następująco:
Obraz ofiarowany został biskupowi 

wrocławskiemu Janowi Thurzo (byt 
on synem burmistrza krakowskiego, 
profesorem i rektorem Akademii Kra
kowskiej) i w katedrze wrocławskiej 
przechowywany był przez ponad 
czterysta trzydzieści lat. W czasie 
drugiej wojny światowej, zabezpie
czony na wypadek bombardowań w 
Sudetach, do Wrocławia wrócił w 
1945 r„ przywieziony przez dyrektora 
Muzeum Archidiecezjalnego ks. En- 
gelberta. Z 1946 r. pochodzi kilka 

wiadomości ustalonych przez ks. 
biskupa Wincentego Urbana, zasłu
żonego opiekuna i badacza zbiorów 
kościelnych we Wrocławiu. Z wiado
mości tych między innymi wynika, iż 
„obraz byt przełamany, ale da się na
prawić" oraz że w październiku 1946 
r. przekazany został na powrót ów
czesnemu proboszczowi katedry ks. 
kanonikowi Fr. Niedżballe. Według 
informacji przekazanej przez wielo
letnią zakrystiankę katedry, siostrę H. 
Troskę, jeszcze latem 1946 r. ks. 
Niedźballa polecił dokonać reperacji 
obrazu. Jak sądzi biskup Urban, 
wówczas prawdopodobnie została 
wykonana kopia, którą następnie 

zwrócono zamiast oryginału. W dwa 
lata później kopię tę przekazano uro
czyście ówczesnemu ordynariuszo
wi wrocławskiemu ks. Karolowi Mili- 
kowi do rezydencji arcybiskupiej na 
Ostrowiu Tumskim, gdzie do dnia 
dzisiejszego się znajduje. Z tej okazji 
przyklejono na odwrocie malowidła 
opieczętowany dokument, z którego 
treści możemy wnioskować, że u- 
czestnicy przekazania obrazu prze
konani byli o jego autentyczności. 
Znawcy sztuki nie mieli wątpliwości, 
że posiadamy we Wrocławiu jedno z 
największych dzieł Cranacha Star
szego, jakie znajduje się w naszym 
kraju. Toteż niemałe było ich zdziwię-

AKCJA
DWORY

Dwory rodziny Lissowsklch
Państwo Maria i Marek świderkowie z Kielc przysłali nam wiele ciekawych 
informacji o losach dwóch dworów: w Kalinowej (obecnie: Kalinowo) koło 
Ostrowi Mazowieckiej i w Wywozie koło Opoczna Z obydwoma tymi 
miejscami łączą ich głębokie więzy uczuciowe i rodzinne.
U schyłku XIX w. Kazimierz Lissowski herbu Lubicz sprzedał swój majątek 
Przybyszewo i wraz z rodziną przeniósł się do Kalinowej, która była wów
czas własnością carskiego generała a pan Lissowski majątek ten dzier
żawił. Państwo Świderkowie piszą o zdjęciu dworu wykonanym w końcu 
XIX w., „na którym obok pradziadków, pokazani są goście z Warszawy, 
którzy na lato zjeżdżali do Kalinowej". Jest to najprawdopodobniej jedyny 
wizerunek tego dworu. Po pierwszej wojnie światowej majątek przeszedł 
na własność Państwa, ale Lissowscy w nim pozostali. Podczas jednej z 
wojen w dworze stacjonowały oddziały okupanta: „doszło wtedy do róż
nych przykrych dla rodziny incydentów, np. jeden z żołnierzy przestrzela 
ręce modlącej się prababci."
Dwór był budynkiem parterowym, założonym na planie prostokąta, z dwu- 
traktowym układem wnętrz. W siedmioosiowej elewacji frontowej wysu
nięty był niewielki drewniany ganek. Od strony podjazdu rozpościerał się 
duży Womb. Tylna elewacja dworu wychodziła na ogród i sad obrzeżony 
aleją, za którą znajdował się staw rybny. Państwo Świderkowie podejrze
wają, że dwór już nie istnieje. Jak dowiedzieliśmy się w Biurze Dokumen
tacji Zabytków w Ostrołęce drewniany dwór postawiony w połowie XIX w., 
przedstawiał w 1982 r. kompletną ruinę - zwalony dach, stropy i częścio
wo ściany; nad tym „pobojowiskiem" wznosił się tylko komin. Obiekt nie 
nadaje się już do remontu.
Drugi dwór - także był związany z rodziną Lissowskich, lecz w okresie 
międzywojennym. Znajdował się on we wsi Wywóz w pobliżu Opoczna, 
miał około 200 mórg, a zakupiony został przez Kazimierę Lissowską w 
1932 r. Dwór zbudowany byt z modrzewia, posiadał osiem pokoi, w któ

rych znajdowała się spora kolekcja obrazów i porcelany oraz bogaty księ
gozbiór. W szczyty dwóch ganków wmurowane byty popiersia króla Wła
dysława Jagiełły i królowej Jadwigi, zresztą według tradycji pierwotny 
dwór stanowił dom myśliwski tej pary królewskiej. Wokół dworu rozpoś
cierał się duży park z pięknymi okazami magnolii i tulipanowców, przecięty 
strumieniem zasilającym staw. Na środku stawu znajdowała się niewielka 
wyspa, połączona mostkiem z lądem. Na wyspie rosło okazałe drzewo, 
pod nim stał stół z ławami. Wzruszająca jest zaznaczona w innym miejscu 
szkicu pp. Świderków „ławeczka, gdzie prababcia zawsze w lecie odma
wiała różaniec".
Nietrudno wyobrazić sobie nastrój i urodę całego dworskiego założenia 
Niestety, dworowi i jego właścicielom przypadł w udziale los tragiczny. 
Kazimiera i Bronisław Lissowscy od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej 
uczestniczyli w ruchu oporu. Za pomoc udzielaną żołnierzom majora Hu- 
bata pan Bronisław został stracony w maju 1940 r. Jego żona nie zaprze
stała jednak współpracy z partyzantami polskimi i radzieckimi. Aresztowa
na przez gestapo i osadzona w więzieniu w Tomaszowie, odzyskała wol
ność w 1945 r. Nie mogła już wrócić do rodzinnego dworu - został on 
splądrowany, a następnie spalony w czasie niemieckiej akcji pacyfikacyj- 
nej 22 grudnia 1944 r. Po wyzwoleniu majątek rozparcelowano, a długolet
nie starania Kazimiery Lissowskiej o otrzymanie tzw. resztówki - pomimo 
licznych poparć i zaświadczeń - skończyły się niepowodzeniem. Dowo
dem tych starań są nadesłane do redakcji kopie dokumentów.
„Ostatni raz w Wywozie byliśmy w 1984 r. - piszą pp. Świderkowie. Po 
dworze ani śladu - pozostał tylko duży, omszały kamień, który byt zapew
ne jakąś częścią fundamentów. Z pięknego, starego parku pozostał jedy
nie fragment. Staw - zarośnięty. Sadu, który był dumą ciotki, też już nie ma 
Pozostała tylko przechowalnia owoców. Po smutnych szczątkach oprowa-

42



ROZMAITOŚCI

1. „Madonna pod jodłami" - oryginał 
obrazu na zdjęciu z przedwojennego 
negatywu

2. Wykonana po wojnie kopia obra
zu

(ze zb. MN we Wrocławiu)

dzk nas przypadkowo spotkany człowiek, który bardzo dużo pamiętał z 
okresu świetności dworu..." List do redakcji kończy się następującymi 
słowami: „Sę to wszystkie informacje i dokumenty posiadane przez naszą 
rodzinę na lemat tych dworów. Zdjęcia są zapewne jedynymi, jakie pozo
stały. Cieszylibyśmy się. gdyby przesiane przez nas materiały przyczyniły 
się do kontynuowania chwalebnej AKCJI DWORY." 
Dziękujemy!

1.2. Dwór we wsi Kalinowo (dawniej Kalinowa): zdjęcie z końca XIX w. (1) 
oraz szkic przedstawiający otoczenie dworu (2)
3.4. Dwór w Wywozie: zdjęcie z 1937 r. (3) oraz szkic przedstawiający dwór 
i jego otoczenie (4)
(ilustracje ze zb. pp. Świderków)

nie, kiedy w 1961 r. ogłoszono wia
domość, że „Cranach" wrocławski 
jest fałszywy. Sprawa nabrała rozgło
su w prasie, zwrócono się także z 
wieloma zapytaniami do uczestników 
tamtych wydarzeń. Na ogół nie mieli 
oni wiele nowego do powiedzenia. 
Ks. Milik podkreślił nawet, iż przeka
zujący mu obraz w 1946 r. księża ka
nonicy „dokonywali tego aktu z wiel
kim pietyzmem, należnym oryginal
nemu dziełu sławnego artysty"z za
znaczeniem, że „ wręczają mu jedną z 
najcenniejszych rzeczy skarbca ar
chidiecezjalnego". Po długim okre
sie braku informacji na temat zagi
nionego obrazu, jeden z pracowni
ków Ambasady Polskiej w Bernie 
powiadomił w 1981 r. władze polskie 
o pojawieniu się „Madonny pod jod
łami" na aukcji w Szwajcarii, przy 
czym nie ulegało wątpliwości, że tym 
razem jest to oryginał. Wiadomość 
owa odbiła się szerokim echem w 
prasie zachodnioniemieckiej, która 
żywo interesuje się sprawą do dnia 
dzisiejszego. Niestety, niektóre cza
sopisma stały się miejscem publika
cji nieprzychylnych Polsce, opisują
cych brak szacunku i dbałości na
szych władz o dobra kultury niemiec
kiej na Ziemiach Zachodnich czy 
wręcz sugerujących, że to być może 
polskie władze sprzedały ten obraz 
za granicę, a teraz pewnie będą 
chciały otrzymać go z powrotem. 
Z zażenowaniem należy odnotować, 
że po stronie polskiej trudno było 
zrazu zauważyć oznaki większego 
zainteresowania tą sprawą. Dopiero 
w ciągu ostatnich dwóch lat znalazło 
się w naszej prasie kilka artykułów 
opartych na doniesieniach gazet za- 
chodnioniemieckich. W artykułach 
tych zarzuca się m.in. Ministerstwu 
Kultury i Sztuki brak podjęcia starań 
o odzyskanie zabytku.

Trudności lat bezpośrednio powo
jennych pozwalają zrozumieć i wy
jaśnić łatwość, z jaką obraz opuścił 
granice naszego kraju. Sama „ope
racja" wywozu dzieła przygotowana 
była bardzo przemyślnie. Natomiast 
jego prawowici opiekunowie nie 
mieli powodów do jakichkolwiek po
dejrzeń i w związku z tym możliwości 
kradzieży nigdy nie przewidywali.
W owych czasach czyniono jeszcze 
w Polsce wiele dla odzyskania strat 
wojennych i zabezpieczenia zasta
nych na Ziemiach Zachodnich dóbr 
kultury. Problemy te poważnie anga
żowały Ministerstwo Kultury i Sztuki, 
jednakże tylko do roku 1951, kiedy to 
zlikwidowano działające przy MKiS 
Biuro Rewindykacji i Odszkodowań 
Wojennych. Jak można sądzić z za
chowanych akt, akcję rewindykacji u

znano wówczas za zakończoną, wy
chodząc z założenia, że możliwości 
odzyskania utraconych dzieł sztuki 
są już znikome. Wiele wskazuje na 
to. że przekonanie takie jest nadal w 
resorcie kultury dominujące. Nikt ofi
cjalnie nie rejestruje dzieł sztuki wy
wiezionych z Polski, które pojawiają 
się na międzynarodowym rynku an
tykwarycznym i zakupywane są bez 
przeszkód przez kolekcjonerów i 
muzea. Nie prowadzi się też w tym 
zakresie żadnej poważniejszej doku
mentacji. Nie mamy dzisiaj nawet 
przybliżonego wykazu strat kultury 
polskiej. Prace wykonane na tym 
polu zaraz po wojnie są przecież o- 
becnie nieaktualne. Wiele dzieł zdo
łano wszakże odzyskać, utratę wielu 
ustalono znacznie późnie). Opraco
wanie wykazu strat nie jest oczywiś
cie łatwą sprawą niemniej jednak nie 
budzi chyba wątpliwości znaczenie 
takiego przedsięwzięcia dla celów 
naukowych i historycznych, a także 
politycznych. Dokumentacja tego ro
dzaju ma zawsze podstawowe zna
czenie przy podejmowaniu starań re
windykacyjnych. Przypomnijmy, że 
opublikowanie strat wojennych NRD 
i RFN w dziele Verlorene Werke der 
Malerei in Deutschland in der Zeit 
von 1939 bis 1945 zerstórte- und 
verschollene Gemalde aus Museen 
und Galerien (Berlin 1965) stało się 
punktem wyjścia do odnalezienia i 
odzyskania przez Zbiory Weimarskie 
dwóch znanych dzieł Albrechta Du- 
rera (por. „Muzealnictwo", nr 28/29, 
1984). Stale poszukują swoich strat 
wojennych także inne państwa, np. 
Francuzi domagają się zwrotu z Pol
ski jednego obrazu i kilku rękopisów 
Chopina (rękopisy te przywiezione 
były z Francji przez Niemców do Pol
ski w czasie wojny). W latach sie
demdziesiątych minister kultury i 
sztuki bez zastrzeżeń wydat decyzję 
zwrotu Austrii dwóch gobelinów 
przechowywanych w Warszawie, a 
pochodzących ze zbiorów wiedeń
skich. Rząd austriacki tymczasem 
nie dopuszcza polskich specjalistów 
do depozytu dzieł sztuki pochodzą
cych z wojennych rabunków nie
mieckich. W 1986 r. we Florencji u- 
rządzono wystawę dóbr kultury od
zyskanych po 1945 r. przez Włochy, 
w tym także i strat wojennych. Można 
by podać więcej jeszcze przykła
dów.

Postawmy zatem zasadnicze pyta
nie: czy nie warto podejmować sta
rań mających na celu powrót utraco
nych niegdyś dóbr kultury? Nie 
twierdzimy, że jest to zadanie łatwe, 
niemniej jednak odpowiedź jest jed
noznacznie twierdząca. Jest rzeczą 
oczywistą, że każdorazowa taka de
cyzja wymaga indywidualnego po
dejścia Poprzedzić ją musi wnikliwe
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Wczasy z zabytkiem
Rytro - to mata miejscowość malow
niczo usytuowana w dolinie Wielkiej i 
Małej Roztoki, kilkanaście kilome
trów za Starym Sączem, przy drodze 
wiodącej do Piwnicznej, Żegiestowa, 

Muszyny i dalej aż do Krynicy. Tak 
jak wszystkie miejscowości tego re
gionu, Rytro jest bazą wypoczynko
wą i turystyczną dla ludzi zjeżdżają
cych z całego kraju w poszukiwaniu 
czystego powietrza, wody i wspania
łych górskich widoków. Reprezenta
cyjną wizytówką znajdujących się tu 
licznych obiektów wypoczynkowo- 
-turystycznych jest dom wczasowy 
„Perła Południa”, należący do Kom
binatu Budownictwa Mieszkaniowe
go Warszawa-Południe. Ulokowany 
na szczycie dużego wzniesienia do
minuje interesującą architektonicznie 

sylwetką nad rozciągniętą poniżej 
zabudową Rytra. Nie tylko piękne 
położenie i niebanalna architektura 
tego domu jest atrakcją dla spędza
jących w nim urlopy ludzi - jest to 
jeden z najlepiej wyposażonych do
mów wczasowych w Polsce. Kierow
nik „Perty Południa", pan Stanisław 
Wysocki, którego zaangażowaniu o- 
środek zawdzięcza tak wysoki stan
dard, jest wyznawcą zasady, że 
przed człowiekiem pojawiają się sta
le nowe potrzeby i to coraz wyższe
go rzędu. Toteż czując się w znacz
nej mierze członkiem lokalnej spo
łeczności, dostrzegając jej społecz
no-kulturalne potrzeby, podjął na po
czątku 1986 r. cenną inicjatywę za
bezpieczenia i konserwacji ruin zam
ku ryterskiego.

ROZMAITOŚCI

zbadanie szerszego tła konkretnej 
sprawy. Szanse rewindykowania da
nego dzieła sztuki zależą od wielu o- 
koliczności, przede wszystkim od 
sytuacji, w jakiej zostało ono wywie
zione (grabież wojenna, nielegalny 
wywóz itp.), jak też od miejsca, w któ
rym się obecnie znajduje i obowiązu
jącego tam prawa. Jeżeli chodzi o 
czas pokoju, istnieją pewne porozu
mienia międzynarodowe pomocne w 
tym względzie. Wszystkie te aspekty 
muszą zostać wnikliwie wyjaśnione i 
dopiero wyniki takiej analizy dadzą 
podstawę do podjęcia decyzji co do 
celowości i formy ewentualnych sta
rań. W wypadku „Madonny pod jod
łami" okoliczności te nie są bynaj
mniej dla nas jednoznacznie nieko
rzystne. Nikt ich jednak nie badał. 
Wchodzące w grę przepisy prawa 
zachodnioniemieckiego, jak się wy- 
daje, dają nam spore szanse. Wobec 
faktu, iż obraz kilkakrotnie zmieniał 

swojego „właściciela", wysunięty zo
stanie zapewne argument istnienia 
tzw. ochrony nabywcy w dobrej wie
rze. Utrudnia on, a nawet niweczy 
często roszczenia wcześniejszego 
właściciela. W naszym wypadku ar
gument ten nie będzie miał jednak 
zastosowania, gdyż trudno opero
wać pojęciem dobrej wiary nabywcy, 
który mógł dowiedzieć się o pocho
dzeniu kupowanego obrazu niemal z 
każdej publikacji o malarstwie Łuka
sza Cranacha. Podobnie można by 
się rozprawić z innymi argumenta
mi.
Jak więc widać, dotychczasowa poli
tyka chowania głowy w piasek na 
wieść o tym, że na świecie wypłynęło 
kolejne dzieło sztuki pochodzące ze 
zbiorów polskich, nie znajduje wy
starczającego usprawiedliwienia.

Małgorzata Zimowska 
Wojciech Kowalski

Syndrom KAM
Felieton Chochoły w Bristolu (nr 2, 
1987) sprowokował mnie do zasta
nowienia się nad więżącymi się ze 
sprawą remontu tego hotelu głęb
szymi, negatywnymi zjawiskami drą
żącymi naszą ochronę zabytków. 
Wtajemniczeni warszawiacy wiedzą, 
że kryptonim KAM oznacza nazwę 
powstałego kilka lat temu Oddziału 
PP Pracownie Konserwacji Zabytków 
- Konserwacji Architektury Monu
mentalnej, który powołano do życia 
w momencie, gdy szacowny warsza
wski zabytek hotel „Bristol” rozlaty
wać się zaczął na oczach bywalców 
Krakowskiego Przedmieścia, a czyn
niki kompetentne ustaliły, że jednak 
należy poddać go zabiegom konse
rwatorskim. Nie bez znaczenia oka
zał się fakt, że dotychczasowy użyt
kownik, czyli PP „Orbis” doprowadził 
hotel w ciągu kilku dziesięcioleci do 
stanu ruiny, co w ojczyźnie nikogo 
raczej dziwić nie powinno.

Jest zresztą mniej ważne dlaczego 
podjęto decyzję o restauracji hotelu, 
ważne jest, że w ogóle ją podjęto i 
znaleziono, nie bez trudu, wykonaw
cę prac remontowo-konserwator
skich. Wykonawca, czyli KAM, ustalił 
czas trwania remontu dwukrotnie 
dłuższy niż ten, który potrzebny był 
na wybudowanie hotelu między ro
kiem 1899 a 1901. Temu też trudno 
się dziwić, nie od dziś wiadomo, że 
łatwiej jest zburzyć i wybudować 
nową atrapę aniżeli wyremontować. 
W naszych realiach nie tylko łatwiej, 
ale i taniej.
Powoli więc dochodzimy do meritum 
problemu. Baczne śledzenie sytuacji 
„pamiątek przeszłości" w ojczyźnie 
skłania mnie do rozważenia sprawy 
KAM w kategoriach syndromu oraz 
do nieco innego rozszyfrowania sa
mego kryptonimu. KAM - to Konse
rwatorskie Alibi Marnotrawstwa i nie 
chodzi tu bynajmniej o publiczne 

psioczenie na PKZ-ty, które w tym 
wypadku stały się ofiarą syndromu 
lub, jak kto woli, narzędziem.
Żeby problem rozjaśnić wyjdźmy od 
definicji.
„Konserwacja” - termin pochodzący 
od łacińskiego „consen/atio", ozna
cza chronienie przed niszczeniem, 
utrzymywanie w całości lub w dob
rym stanie. Od tego źródłostowu po
chodzą terminy: „konserwator", czyli, 
mówiąc krótko, ochraniający i „kon
serwatorski", czyli mający na celu 
ochronę przed zniszczeniem (np. 
program konserwatorski, „polska 
szkoła konserwatorska" (?) itp.). 
Wszystkie powyższe terminy robią 
ostatnimi czasy w ojczyźnie zawrot
ną, nieco propagandową karierę, bę
dąc w istocie synonimami wielkiej 
niemocy.
„Alibi” - termin stosowany przez 
prawników, w języku łacińskim ozna
cza dosłownie „gdzie indziej". W 
sensie prawnym jest to przebywanie 
w innym miejscu w momencie popeł
nienia przestępstwa, jako dowód 
niewinności. Alibi - to, jak się okaźe 

za chwilę, rzecz niezmiernej wagi dla 
wszystkich.
„Marnotrawstwo” - termin związany 
bezpośrednio z ludem zamieszkują
cym między 49° a 54’50' szerokości 
geograficznej północnej i 14’07' a 
24’08’ długości geograficznej 
wschodniej. Termin bardzo trudny 
do zdefiniowania. Lud, o którym 
mowa, marnotrawić umie wszystko, z 
dobrami kultury na czele!
Konserwatorskie Alibi Marnotraws
twa - to nic innego jak definicja ro
dzimego systemu ochrony zabytków, 
który powinien opierać się przede 
wszystkim na bieżących remontach, 
codziennym pielęgnowaniu i odpo
wiedzialności (również karnej) za ut
rzymywanie w dobrym stanie mocno 
już zdekompletowanych elementów 
dawnej świetności. Tymczasem ro
dzimy system ochrony zabytków nie 
zna pojęcia „bieżący remont", opiera 
się na podejściu propagandowo- 
-rocznicowym, którego konsekwen
cją są wielkie akcje rewaloryzacyjne i 
spektakularne wyczyny konserwa
torskie, proporcjonalnie do swej ska-
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1.2. Fragmenty zachowanych murów 
zamku w Rytrze
(zdjęcia: Arkadiusz Sionek)

Zamek w Rytrze, najcenniejszy zaby
tek architektoniczny tej miejscowoś

ci i w jakimś sensie jej symbol, poło
żony jest na wysokiej górze (463 m 
n.p.m.), na prawym brzegu Popradu. 
Pierwotnie był zameczkiem rycer
skim, zaś od początku XIV w. stano
wił własność królewską (w 1312 r. 

należał do Władysława Łokietka). Po
wstał najprawdopodobniej na prze
łomie XIII i XIV w. i pełnił funkcję 
strażnicy zabezpieczającej południo
wo-wschodnie granice państwa pia
stowskiego. W XV w. zamieszkiwali 

zamek starostowie nowosądeccy i 
zapewne oni przeprowadzili jego 
przebudowę, a także modernizację 
systemu obronnego. Od czasu grun
townego zniszczenia w 1657 r. pozo- 
staje ruiną. Zachowały się mury cy
lindrycznej wieży, ślady późniejszej 
dobudowy o nieokreślonym prze
znaczeniu na zewnątrz murów oraz 
pozostałości murów obronnych ze 
strzelnicami. W latach siedemdzie
siątych na łamach „Dunajca" ukazał 
się artykuł o inicjatywie zabezpiecze
nia niszczejących ruin zamku. Z ini
cjatywą tą wystąpiło działające wów
czas Towarzystwo Miłośników Rytra, 
które wkrótce zostało wchłonięte 
przez Towarzystwo Miłośników Piw
nicznej, a sprawa zabezpieczenia 

ruin zamku uległa zapomnieniu. Do
piero na początku 1986 r. Stanisław 
Wysocki wystąpił z propozycją ich

li kosztowne. Rzecz znamienna, że w 
krajach pod każdym względem za
możniejszych niż ojczyzna podstawą 
doktryny konserwatorskiej i warun
kiem „sine qua non" jej powodzenia 
na dłuższą metę jest prowadzenie 
bieżących napraw i remontów. Oka
zuje się to w praktyce o wiele tańsze 
i znacznie bardziej skuteczne.
W przeciwieństwie do tak pojmowa
nej ochrony całej zabytkowej sub
stancji budowlanej, nasz sposób u- 
żytkowania zabytków przypomina 
nieco użytkowanie starego samo
chodu, w który nie warto już inwesto
wać, więc zajeżdża się go na śmierć, 
a później zostawia w przydrożnym 
rowie. Znakomitym tego przykładem 
jest właśnie sprawa hotelu „Bristol", 
choć przecież problem dotyczy wielu 
tysięcy starych budynków we 
wszystkich naszych miastach i licz-

1-5. Marzec 1987 r. - niszczejące e- 
lewacje hotelu „Bristol” w Warsza
wie. A może by tak popularną w sto
licy „metodą młotkową" i ... po kło
pocie?! 

nych wsiach. W tej sytuacji mamy już 
do czynienia z supermarnotraws- 
twem.
Aby mu zaradzić należy raz wreszcie 
poważnie przeanalizować przyczyny 
takiego stanu rzeczy, zmienić pakiet 
ustaw regulujących np. stosunki 
własnościowe i przepisy dotyczące 
prawa lokalowego, zreorganizować 
instytucje PGM-ów, oprzeć na zdro
wych zasadach system podatków i 
ulg podatkowych dla osób i instytucji 
dbających o stare budynki oraz bez
względnie egzekwować wszystko, 
co wynika z obowiązków użytkowni
ków. Należy też zrozumieć, że choć 
zabytki są naszym dobrem wspól
nym, to w praktyce, o ile nie będą 
posiadać właściciela, będą dobrem 
niczyim.
Nie sakralizujmy zabytków. Ich sa
kralizacja w powszechnej świado
mości, będąca następstwem głębo
ko zakorzenionego podejścia marty- 
rologiczno-heroicznego, przyniosła 
więcej szkód niż zysków. Doprowa
dziła do sytuacji, w której lud tu za
mieszkały przestał widzieć w zabyt

kowych budynkach konkretne mate
rialne, zupełnie prozaiczne dobro. A 
przecież budynki te stanowią ogrom
ny potencjał mieszkaniowy. Naucz
my się więc żyć z nimi na co dzień, a 
nie traktować ich jako moralnie kło
potliwą, stawiającą nas w głupiej sy
tuacji schedę. Nauczmy się doceniać 
ich zupełnie wymierną wartość i 
przeznaczać na codzienne utrzyma
nie więcej niż skromne kilka procent 
globalnej sumy wydawanej rocznie 
na budownictwo mieszkaniowe. W 
przeciwnym razie nadal będziemy 
mieli do czynienia z syndromem 
KAM i nadal szukać będziemy alibi w 
postaci konserwacji, którą powoli za
czynamy traktować jak chirurga zmu
szonego do dokonywania poważnej 
operacji tylko dlatego, że w porę nie 
zdezynfekowano niewielkiej ranki.
Chwała PKZ-tom, które wzięty się za 
remont i konserwację „Bristolu". 
Mam nadzieję, że zrobią to dobrze, 
oczywiście w kręgu działania skut
ków syndromu KAM. Mam też, nie
stety, przeczucie, że po zakończeniu 
prac przy „Bristolu” Konserwatorskie 

Alibi Marnotrawstwa nadal będzie 
potrzebne. Zaaferowani jego perma
nentnym poszukiwaniem, patrząc na 
to jak kwitnie nam marnotrawstwo, 
zapomnimy, że ten sam znakomity 
architekt, który zaprojektował hotel 
„Bristol", wybudował dla siebie pięk
ną neorenesansową kamienicę przy 
ulicy Kopernika, pod numerem 15. 
Zapomnimy nawet, że kiedyś dom 
własny Władysława Marconiego miał 
wytworny detal architektoniczny. 
Nieuchwytny, anonimowy, przebiegły 
i bezkarny marnotrawca będzie to 
dzieło architektury nadal marnotra
wił, nie wymieniając instalacji, sku- 
wając zagrażające przechodniom 
gzymsy i kolumienki. Za wiele lat, 
być może, znajdziemy na to marno
trawstwo doskonałe alibi w postaci 
kolejnego oddziału PKZ-tów.
Wszystko, co napisałem, można by 
nazwać wołaniem na puszczy, gdyby 
oczywiście i puszczy ktoś po drodze 
nie zmarnotrawił. Na szczęście i tu 
jest alibi - to nie my, to mniszka 
brudnica - Lymantńa Monacha.

Jacek Seraflnowlcz 
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ratowania i pozostawienia w charak
terze tzw. trwałej, malowniczej ruiny. 
Ponadto zobowiązał się do wykona
nia tego zadania przez pracowników 
„Perty Południa”. Personel domu 
wczasowego gorąco popart pomysł 
szefa, który z kolei liczył na wysokie 
kwalifikacje zawodowe pracowników 
(„Perta" zatrudnia ludzi o różnoro
dnych zawodach, są wśród nich me
chanicy, murarze itp.). Plan i koszto
rys powyższego przedsięwzięcia o- 
pracowali sami. Przewidziany jest 
rozległy zakres robót: niwelacja dzie
dzińca, podwyższenie murów obron
nych, nakrycie wieży żeliwną kopułą, 
zasłonięcie tej ostatniej attyką, uczy
telnienie ruin poprzez wycięcie dzi
kiego drzewostanu, instalacja o- 
świetlenia Wszystkie te prace będą 
technicznie bardzo trudne do wyko
nania, bowiem zamek znajduje się na 

szczycie góry i aby dostarczyć tam 
potrzebne materiały, trzeba będzie u- 
porządkować drogę dojazdową i 
zainstalować taśmociąg.
W maju 1986 r. przybył do Rytra Wo
jewódzki Konserwator Zabytków z 
Nowego Sącza i po zapoznaniu się z 
planami zabezpieczenia ruin zamku 
zaakceptował je, a także zadeklaro
wał pomoc finansową Taką samą 
pomoc obiecał również naczelnik 
gminy Rytro.
Niezależnie od tego, kierownik i pra
cownicy domu wczasowego (szcze
gólnie panowie Kossowski i Jere- 
mienko) zarazili swoim entuzjazmem 
wczasowiczów, dzięki czemu w trak
cie trwania każdego dwutygodnio
wego turnusu grupa od kilkunastu 
do kilkudziesięciu osób przeznacza 
jeden dzień na porządkowanie ruin. 
Akcja rozpoczęta wśród wczasowi

czów od lipca 1986 r. przyniosła już 
wymierne efekty - niwelacja terenu 
dziedzińca jest na ukończeniu.
Trudno jeszcze w tej chwili określić 
precyzyjnie termin ukończenia prac, 
lecz sądząc z ich tempa, można mieć 
nadzieję, że już niedługo oświetlony 
punktowymi reflektorami zamek czu
wać będzie jak niegdyś nad spokoj
nym snem całej okolicy. Czasem w 
jego dostojnych ruinach rozbrzmie
wać będą strofy Mickiewicza, Słowa
ckiego czy Norwida - będzie to znak, 
że w zamku odbywa się konkurs re
cytatorski. Czasem zajmą dziedzi
niec harcerze, którzy zatrzymają się 
tu w swojej wędrówce po pięknej 
ziemi ryterskiej.
Aby ta wizja mogła zostać wcielona 
w życie, oprócz ludzkiego zaangażo
wania potrzebne są jeszcze materia
ły budowlane. Gdyby Urząd Gminy 

Rytro z własnych przydziałów chciał 
pokryć zapotrzebowanie na cement 
konieczny do robót budowlanych na 
zamku, oznaczałoby to znaczne zu
bożenie możliwości zaopatrzenia 
mieszkańców w ten poszukiwany 
materiał. Może więc mógłby pomóc 
Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Nowym Sączu? Przecież w skali 
województwa ilość cementu po
trzebna entuzjastom w Rytrze byłaby 
minimalna i zastąpiłaby obiecaną 
pomoc finansową.
Jest w Polsce wiele domów wczaso
wych, do których przyjeżdżają milio
ny Polaków na wypoczynek. W 
miejscowościach wczasowych znaj
dują się niszczejące zabytki. Czy mo
żna je uratować „metodą ryterską”? 
Osobiście wierzę, że tak.

Arkadiusz Sionek

W sprawie 
kościoła 
Św. Anny
W ubiegłym roku ukazał się w tygod
niku „Stolica” (nr 13) krytyczny arty
kuł K. Stępińskiej na temat niektó
rych poczynań architektoniczno-pla- 
stycznych w kościele Św. Anny w 

Warszawie. Zachęcił on nas do wy
powiedzi dotyczącej osobliwego 
stosunku obecnych gospodarzy do 
tego obiektu.
Od wielu lat z dezaprobatą obserwu
jemy poczynania na szkodę bezcen
nego zabytku, jakim jest pobernar- 
dyński klasztor i kościół św. Anny. 

Sprawy poruszone przez autorkę od 
dawna nurtowały nie tylko specjali
stów, lecz także wszystkich tych, któ
rym leży na sercu los ocalałych za

bytków wielce poszkodowanej przez 
wojnę stolicy. Widoczne jest arbitral
ne i bezceremonialne traktowanie 
tego zespołu przez czynniki, dla któ
rych bernardyńskie dziedzictwo i 
warszawska tradycja są najwidocz
niej obojętne. Odkąd zabrakło tu wy
rugowanych przez zaborcę prawowi
tych gospodarzy, nie mogących, 
mimo licznych zabiegów, powrócić 
na swoje dziedzictwo (z racji utrzy
mywania w mocy przez metropolitów 

warszawskich carskiego ukazu kasa
cyjnego sprzed 125 lat!), zespół kla
sztorny bywał traktowany rozmaicie 
przez kolejnych administratorów.
K. Stępińska pisze o niektórych nie
korzystnych dla zabytku działaniach 
podjętych w ostatnim dziesięciole
ciu. Do opisanych przez nią trzeba 
dodać inne, świeższej daty. Zeszpe
cone, jak pisze, krużganki gotyckie 
zostały ostatecznie zamknięte dla 
publiczności, a w utworzonej tam za
kratowanej rupieciarni niszczeje bez 
konserwacji oryginalny cykl obrazów 
historii zakonu. Tak więc zaciera się 
bernardyńską przeszłość obiektu, 
szpecąc przy okazji jego wnętrze. 
Jak bowiem nazwać zaniedbanie 
krużganków i zakrycie epitafiów za
konnych oraz permanentne zagraca
nie kościoła i kruchty licznymi stela
żami na fotogramy, gazetki, ogłosze
nia itp.? W kruchcie kościoła czyjś 
rażący brak zmysłu estetycznego po
dyktował zestawienie późnogoty- 
ckiego krucyfiksu i równie starej kro- 
pielnicy z nieodpowiednią metalo
plastyką tablic ogłoszeniowych, pod

1. Zamknięte dla zwiedzających kruż
ganki zamienione zostały na maga
zyn
2. Zastawiony gablotami ottarz bocz
ny kościoła nie świadczy dobrze o 
smaku estetycznym gospodarzy o- 
biektu
3. Prospekt organowy po konserwa
cji i wyjęciu piszczałek
4. Doskonały stan najstarszych pisz
czałek organowych
(zdjęcia: 1-3 - Jerzy Wilde, 4 - J.O- 
siecki)
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czas gdy zaniedbana i nie podświet
lona patronka kościoła - św. Anna 
Samotrzecia - jest w wyraźnej nie
łasce.

Z drugiej strony nawet zabiegi godne 
pochwały, np. restauracja malowideł 
ściennych czy konserwacja pro
spektu organowego, budzą zastrze
żenia specjalistów. Nie będziemy się 
autorytatywnie wypowiadać w spra
wie polichromii, natomiast z całą od
powiedzialnością możemy stwier
dzić, że całkowicie lekceważono za
lecenia dotyczące kolorystyki pro
spektu (niezgodne z przekazami i 
bernardyńską tradycją marmoryzo- 
wanie, zastosowane dopiero przez K. 
Spiegla w 1900 r.). Ponadto dopu
szczono się poważnego uchybienia 
zasadom postępowania konserwa
torskiego, gdy bez potrzeby, bez 
konsultacji i bez dokumentacji usu
nięto resztki elementów konstrukcyj
nych pierwotnego instrumentu. Za
budowano też okna nad organami, 
co wpłynęło na ich wygląd. Wobec 
projektu restauracji samego instru
mentu przez fundatorów austria
ckich, zaniepokojenie budzi per
spektywa zaprzepaszczenia około 
1100 zabytkowych piszczałek. Niez
godna z zasadami ochrony zabytków 
jest koncepcja wybudowania no
wych organów w starej szafie, bez 
uwzględnienia zabytkowych piszcza
łek. Idea budowy organów w ten 
sposób sugerowana jest przez opi
niodawców z austriackiego komitetu, 
zbierającego pieniądze na (jak się 
głosi oficjalnie) konserwację i restau
rację historycznych organów. Pomi
mo tak szczytnego hasła usiłowania 
opiniodawców strony austriackiej 
zmierzały cały czas do usunięcia za
bytkowych elementów. Zważywszy, 
ze elementów tych jest bardzo dużo, 
a ich stan zachowania dobry, stano
wisko takie musi budzić zdziwienie. 
Dość osobliwe jest to, że w roli spe
cjalisty wyrokującego o losie ele
mentów zabytkowych w organach 
wystąpił organista Hans Haselbóck, 
do roli tej, od strony fachowej, nie 
predestynowany. Wyrażając swą nie
chęć do piszczałek pochodzących 
m.in. z XIX w., postuluje on budowę 
całkiem nowego instrumentu, hipote
tycznie „barokowego". Nie ma to nic 
wspólnego z zasadą ochrony zabyt
ków. Zgodnie z praktyką konserwa
torską w Polsce i na świecie zabyt
kowe piszczałki powinny być wyko
rzystane w restaurowanych orga
nach.. Istnieje wiele cennych orga

nów, których piszczałki i inne ele
menty pochodzą z różnych epok. 
Piszczałki organów kościoła Św. 

Anny wykonane zostały w latach 
1700-1900, a większość z nich w 
drugiej połowie XIX w. Niechęć do 
zabytków epoki romantycznej wyni
kać może jedynie z osobistej idio- 
synkrazji opiniodawcy, lecz nie może 
stanowić kryterium obiektywnej oce
ny. Koncepcja usunięcia zabytko
wych piszczałek może być wygodna 
dla firmy nie zajmującej się konse
rwacją zabytkowych organów. Trud
no domyślać się innego powodu, dla 
którego koncepcja ta była tak zacie
kle broniona przez Hansa Haselbóc- 
ka.

Obojętność strony austriackiej w od
niesieniu do nielicznych ocalałych z 
pożogi wojennej warszawskich orga
nów może być zrozumiała ze wzglę
du na brak sentymentu dla obcych 
zabytków - niezrozumiałe jest nato
miast stanowisko niektórych przed
stawicieli strony polskiej, a mianowi
cie rektoratu kościoła Św. Anny, któ

ry zajmuje w tej sprawie niejasne i 
kunktatorskie stanowisko, zrzucając 
jednocześnie winę za brak postępu 
w restauracji instrumentu na polskie 
władze konserwatorskie. W świetle 
faktów sprawa wygląda nieco ina
czej. W listopadzie 1984 r. między 
stroną austriacką i konserwatorem 
m.st. Warszawy zostało podpisane 
porozumienie, w myśl którego re
stauracja organów musi być prze
prowadzona przy zachowaniu zabyt
kowych elementów. Stronie austria

ckiej zostały dostarczone materiały 
dokumentacyjne, ale dotychczas 
brak w tej sprawie konkretnych po
sunięć.

W kwietniu 1985 r. delegacja z war
szawskiego Urzędu Konserwator
skiego zapoznała się ze sposobami 
konserwacji organów zabytkowych 
w Austrii. Stwierdzono, że postępo
wanie konserwatorskie w Austrii nie 
różni się niczym od postępowania 
sugerowanego przez stronę polską. 
Również z tego względu stanowisko 
zajęte przez opiniodawców austria
ckich w sprawie organów kościoła 
Św. Anny jest niezrozumiałe i wyso

ce osobliwe.

dr hab. Jerzy Gołos 
dr Jerzy Erdman 

rzeczoznawcy MKiS

Zabytkom 
bieszczadzkim 
na pomoc
Zaczęło się od zaproponowanej 
przeze mnie koncepcji utworzenia 
muzeum w Czarnej. Miejscowy pro
boszcz zadeklarował pierwsze ek
sponaty - haftowane stroje bojko- 
wskie. Do celów muzealnych najle
piej nadawała się stara chyża bojko- 

pounicką w Bystrem. W Ustrzykach 
Dolnych Andrzej Stachyrak, prze
wodnik PTTK, wykorzystywał każde 
forum, by wzruszyć słuchaczy tra
gicznym losem cerkwi bieszczadz
kich. Wreszcie doszło do spotkania 
całej naszej trójki, w wyniku którego

i

2

wska. Sprawie przyklaśnięto i popar
to na zebraniu PRON.
W niedalekim Michniowcu nauczy
ciel tamtejszej szkoły, Jacek Kanik, 
ratował od ruiny opustoszałą cerkiew

1. Bystre - cerkiew z 1902 r. zabez
pieczona dzięki działaczom TOnZ; w 
przyszłości mają odbywać się tu 
koncerty i wystawy
2. Cmentarz żydowski w Lutowi- 
skach - przeprowadzona została 
wstępna inwentaryzacja nagrobków.
3. Baligród - cerkiew z 1829 r. ma 
być przeznaczona na cele kultural
ne

(zdjęcia: Andrzej Szczerbinki) 
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postanowiono powołać Oddział To
warzystwa Opieki nad Zabytkami z 
siedzibą w Michniowcu. Na pier
wszym zebraniu organizacyjnym 28 
września 1985 r. było 15 członków 
założycieli. Legalizacja Oddziału 
przez administrację nastąpiła 20 
grudnia 1985 r. z określeniem terenu 
działania na gminę Czarne.
W chwili obecnej Oddział liczy 53 
członków zamieszkujących w gmi
nach: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki 
Dolne, Olszanica, Cisną, Lesko, Bali
gród, miasto i gmina Sanok oraz 
czterech członków korespondentów 
z Krakowa i Gliwic. O deklarację pro
szono nas w Bieczu i Krośnie.
Specyficzny charakter starego bu
downictwa w Bieszczadach wymaga 
kompleksowego potraktowania pro
blemu ochrony zabytków w tym re
gionie, dlatego też Zarząd Oddziału 
wystąpił do władz wojewódzkich o 
rozszerzenie terenu działania ną całe 
Bieszczady. Mamy informację o ko
respondencji pomiędzy Wojewódz
kim Konserwatorem Zabytków w 
Krośnie a Zarządem Głównym Towa
rzystwa Opieki nad Zabytkami w 
Warszawie. Konserwator zamierza 
powołać oddziały TOnZ w Sanoku, 
Krośnie, Jaśle i Brzozowie, co wyda- 
je się nam nieporozumieniem, gdyż 
nie powinien przecież organ admini
stracji powoływać organizacji spo
łecznej.
Mija przeszło rok naszej działalności. 
Był to okres potrzebny do okrzepnię
cia i zaprezentowania się społe
czeństwu regionu. Liczymy, że ta 
prezentacja zainteresuje ludzi, któ
rym bliska jest idea ochrony zabyt
ków bieszczadzkich, a także spowo
duje zrozumienie naszych poczynań 
i potrzeb przez władze miejscowe i 
wojewódzkie.
W ciągu pierwszego roku aktywnej 
działalności Oddział przeprowadził 
m.in. lustrację zabytków w gminie 
Czarna, wykonał podstawowe za
bezpieczenia i prace porządkowe, a 
także podjął wstępne kroki zmierza
jące do zagospodarowania kilku za
bytków na cele kulturalne, spowodo
wał wpisanie do rejestru zabytków 
jednego obiektu oraz wykonanie kil
ku ekspertyz mykologicznych, powo
łał społecznych opiekunów zabyt
ków i parę zespołów roboczych, po
nadto zorganizował dwa kiermasze 
książek oraz wspólnie z Zarządem 
Głównym TOnZ plener dziecięcy i 
wystawę poplenerową.
Równie ambitne plany ma Oddział 
na rok bieżący, a głównym celem 
działalności jest doprowadzenie 
wszystkich podopiecznych zabytków 
do dobrego stanu, przede wszystkim 
przez znalezienie odpowiednich 
gospodarzy.

Zdzisław Kwasek

Niezwykła wędrówka
Sława i chwała zwycięstwa Sobie
skiego wyraziła się w wielu obra- 
zach-alegoriach, na których przed
stawiany był w zbroi, na koniu, z bu
ławą w dłoni. Za wzór do pierwszego 
pomnika posłużył portret namalowa
ny przez Jerzego Eleutera Siemigi- 
nowskiego, którego sztych wykonał 
C. de la Haye.
Stiukowy pomnik z końca XVII w, 
który dziś stoi w bocznej galerii wila
nowskiego pałacu, kiedyś zdobił 
jego wielką sień.
Drugi , pomnik ufundował Stanisław 
August Poniatowski. Rzeźba F. Pinc- 
ka,, według wilanowskiego wzoru, 
stanęła w stulecie odsieczy, a ściśle 
w 1788 r., na moście łazienko
wskim.
Inaczej potoczyły się losy trzeciego 
pomnika konnego króla Jana. Pom
nik ten został ufundowany przez spo
łeczeństwo Lwowa dla uczczenia 
hucznie obchodzonej 200 rocznicy

1. Znaczek pocztowy z wizerunkiem 
lwowskiego pomnika
2. Pomnik Jana III w Gdańsku

zwycięstwa pod Wiedniem. Autorem 
pomnika był artysta-rzeżbiarz Ta
deusz Barącz. Król, na spiętym ko
niu, z buławą w ręce, tratuje szańce 
tureckie. Ponad pół wieku stał on w 
mieście mu bliskim, tak jak Sobieski 
bliski był jego mieszkańcom. Dalsze 
losy pomnika warte są przypomnie
nia.
Niemcy, którzy wywozili i niszczyli 
pomniki polskie, króla zostawili w 
spokoju (czyżby dlatego, że ich kie
dyś bronił?).
Co się z nim dalej stało, mówią doku
menty w Archiwum Akt Nowych w 
Warszawie. Do 1950 r. trwały rozmo
wy z władzami radzieckimi w sprawie 
jego zwrotu. W aktach jest sprawo
zdanie sporządzone w 1945 r. przez 
Karola Sądeckiego, byłego dyrekto
ra Muzeum im. Jana III Sobieskiego 
we Lwowie. Pisze on: „Pomnik Jana 
III Sobieskiego, wzniesiony wolą i o- 
fiarnością polskiego społeczeństwa, 
a kunsztem i talentem polskiego ar
tysty związany jest tak długo z syl
wetką Lwowa, jak długo ma on cha
rakter polski... W przeciwnym wypad
ku winien podzielić los wysiedlone/ 

ze Lwowa ludności polskie/''. Profe
sor Badecki uważał, że pomnik powi
nien być przewieziony do Krakowa. 
W 1950 r„ w ramach akcji rewindyka
cyjnej pomnik został zwrócony. W 
aktach jest pismo Franciszka Kruka 
- konserwatora wojewódzkiego do 
kierownika Ekspedycji Towarowej 
granicznej stacji Żurawica: „2 marca 
1950. W związku z otrzymanym [za
wiadomieniem] od ob. Zawiadowcy 
Stacji w Rzeszowie o przewiezieniu 
do Żurawicy pomnika Jana Sobie
skiego ze Lwowa Urząd Wojewódzki 
prosi o przysłanie pomnika do War
szawy Wschodniej na adres Mini
sterstwa Kultury i Sztuki". Pomnik 
przekroczył granicę polską 28 lutego 
1950 r. W aktach pozostały listy prze
wozowe (... Nazwa Towaru: pomnik...) 
i dokumenty odprawy celnej króla 
Jana: 3 marca nadano telegram: 
SOBIESKI PRZYSŁANY ZE LWOWA 
ZOSTAŁ PRZEKAZANY DO WAR
SZAWY WSCHODNIEJ NA ADRES 
GLOWNEGO URZĘDU KONSER
WATORSKIEGO PRZYBĘDZIE W 
PONIEDZIAŁEK PROSZĘ PRZYGO
TOWAĆ ODBIOR BY UNIKNĄĆ 
ZWŁOKI KRUK KONSERWATOR 
Ten wjazd króla na ziemię ojczystą 
różnił się jednak od triumfalnego 
wjazdu do Wiednia. Nikt go nie witał. 
Nie można było nawet znaleźć niko
go, kto by go odwiózł „do domu". 
Dopiero 7 marca spółdzielnia spedy
cyjna „Współpraca" przetransporto
wała króla do Wilanowa. Do 1965 r. 
pomnik stał „tymczasowo” ustawio
ny na bocznym trawniku własnej re
zydencji, a tymczasem spierały się o 
niego Kraków i Wrocław. Kraków - 
nc bo król, a do Wrocławia zapraszali 
go lwowianie. W końcu Sobieski 
znalazł się w Gdańsku, do którego 
wybierał się jeszcze przed wyprawą 
wiedeńską. A mówi się, że pomniki 
to zabytki NIERUCHOME!

Michał Pruszyńskl

Willa „Brzozy
Tuż przed oddaniem tego numeru do 
druku otrzymaliśmy od Wojewódz
kiego Konserwatora Zabytków w Lu
blinie mgra T. Zielniewicza pismo z 
13 lutego 1987 r. podpisane przez 
Naczelnika Miasta i Gminy w Nałę
czowie mgra L. Ginalskiego w spra
wie willi „Brzozy" w Nałęczowie (zob. 
Bez komentarza, „Spotkania z Zaby
tkami", nr 6,1986, s. 3). Oto fragmen
ty:
„ W odpowiedzi na Wasze (tzn. WKZ) 
pismo z dnia 1987.01.30 oraz w na
wiązaniu do artykułu zamieszczone
go w periodyku »Spotkania z Zaby
tkami" nr 6, Urząd Miasta i Gminy w 
Nałęczowie pragnie wyjaśnić zaist
niałą sytuację oraz poinformować 
odnośnie podjęcia działań w zakre
sie zabezpieczenia i utrzymania w 
należytym stanie willi »Brzozy«. 
Zgodnie z poleceniem Wojewódz

kiego Konserwatora Zabytków oraz 
poleceniem Naczelnika Urzędu Mia
sta i Gminy Nałęczów, pracownicy 
Miejskiej Służby Drogowej dokonali 
po raz trzeci zabezpieczenia otwo
rów okiennych i drzwiowych (w załą
czeniu odpis protokółu)."
Dalej Naczelnik informuje, że dach 
zostanie naprawiony w ramach re
montu kapitalnego, po przejęciu o- 
biektu na Skarb Państwa, że „prace 
związane z wykonaniem prowizo
rycznego odprowadzenia wód z da
chu budynku wykonane zostaną w 
najbliższym czasie", a nagromadzo
ne odpady budowlane, posusz oraz 
inne nieczystości zostaną usunięte z 
posesji w miarę poprawy warunków 
atmosferycznych", oraz, że willa o- 
znakowana została tablicą „Obiekt 
zabytkowy..." I dalej: „W związku z 
przejęciem willi wraz z posesją na 

Skarb Państwa sporządzone zostały 
pisemne oferty na dobrowolną 
sprzedaż gruntu i budynku. Oferty 
przesłano właścicielom posesji oraz 
podano do wiadomości wszystkim 
zainteresowanym (pismo znak: 
GKM-8626/4/87 z dnia 1987.02.12). 
W razie niewyrażenia zgody na dob
rowolną sprzedaż przez właścicieli 
gruntu i budynku przeprowadzone 
zostanie postępowanie wywłaszcze
niowe. W chwili obecnej działania tut. 
Urzędu muszą ograniczać się do 
działań doraźnych oraz opieki ze 
strony organów Milicji Obywate
lskiej, ponieważ budynek oraz pose
sja są nadal jeszcze własnością pry
watną".
Tym razem komentarz: mamy na
dzieję, że nie są to tylko ruchy po
zorne, obliczone na „uspokojenie” 
sprawy. Takich ruchów było już 
sporo, zresztą z różnych stron. Do 
sprawy willi „Brzozy" będziemy 
wracać...
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Redakcja „Spotkań z Zabytkami”
Rubryka „Z warsztatu konserwa

tora” - to niewątpliwie bardzo cenne 
rady dla kolekcjonerów amatorów i 
całej masy czytających Wasze pismo 
domorosłych konserwatorów zabyt

ków. Trudno jednak zgodzić się z 
charakterem tego poradnictwa w wy
padku artykułów Stefana Sękowskie
go na temat drewna. Niektóre propo
zycje mogą budzić poważne wątpli
wości w gronie profesjonalistów. Ar
tykuły te pisane są z rozmachem, 
niezrozumiałe jest jednak tendencyj
ne zawężanie i uogólnianie tematu, 
co z kolei w dużym stopniu utrudnia 
właściwe odczytanie intencji i zasto
sowanie się do porad autora.

Pojęcie konserwacji drewna nie 
istnieje bez połączenia z konkretnym 
obiektem wykonanym z tegoż drew
na. I tylko w ten sposób można - 
moim zdaniem - poruszać ten temat. 
Autor zdaje się o tym zapominać i 
bez względu na stan zachowania, 
charakter i rodzaj obiektu stosuje 
jedną receptę. Takie stanowisko by
łoby uzasadnione, gdyby dotyczyło 
tylko samych oględzin i wstępnego 
oczyszczenia obiektu z kurzu. Jed
nak dalszy przebieg prac zabezpie
czających wymaga rzetelnej klasyfi
kacji obiektu pod wieloma względa
mi. IV niektórych wypadkach ko
nieczna jest konsultacja konserwato
ra lub historyka sztuki. Dlatego nie 
wdając się w szczegóły oskarżenia 
proponuję, aby cykl pana Sęko
wskiego uległ zdecydowanemu roz

szerzeniu, a artykuły poddawane 
były krytycznej ocenie konserwato
rów drewna. To właśnie do nas po 
takim poradnictwie przynoszą często 
zdewastowane obiekty zdenerwowa
ni kolekcjonerzy, prosząc o ratunek. 
Zmiany czasami są nieodwracalne.

Z poważaniem
Robert Aleksandrowicz

Gdańsk

Szanowny Panie Redaktorze!
Otrzymuję często listy z żądaniami 

co Konserwator Zabytków powinien 
zrobić, a więc: wywozić śmieci z o- 
biektów zabytkowych, naprawiać 
cieknące krany w piwnicach, u- 
szczelniać okna - bo jak sama na
zwa wskazuje po to jest „konserwa
tor". Do kolekcji tych żądań śmiało 
mogę dołączyć notatkę pt. „A w sto
licy śpią!" („Spotkania z Zabytkami”, 
nr 1 (29) z 1987r„ s. 47). „Spotkania z 
Zabytkami" wyznaczyły mi nowe za
danie zorganizowania magazynu 
przedmiotów z rozbiórki budynków 
na terenie m.st. Warszawy.

Pragnę poinformować Pana Re
daktora, że Konserwator Zabytków 
nie jest właścicielem budynków roz
bieranych i budynki te nie są obiek
tami zabytkowymi, w związku z tym 
działania konserwatorskie w tych o- 
biektach byłyby bezprawne.

Nie kwestionuję potrzeby zorga
nizowania magazynu, uważam, że 
magazyn taki jest bardzo potrzebny, 
ale wcale to nie oznacza, że krawiec 
musi szyć buty. Proponuję, aby autor 
notatki zamiast dezinformować czy
telników podjął z pełniejszym roze
znaniem sprawę zorganizowania 
magazynu przedmiotów o wartości 
artystycznej, pochodzących z roz
biórki budynków.

mgr Inż. arch. Feliks Ptaszyński
Konserwator Zabytków 

m.st. Warszawy

Od redakcji: Po pierwsze - w 
swoich wypowiedziach konserwator 
zabytków winien unikać nazbyt lekko 
rzucanych słów o rozbieraniu budyn
ków, co szczególnie odnosi się do 
Warszawy; z kolei zdanie, z którego 
wynika, że wszystkie rozbierane bu
dynki nie są obiektami zabytkowymi i 
konserwator nie może interweniować 
- jest chyba zwykłym przejęzycze

niem. Po drugie - obowiązkiem kon
serwatorów jest czuwanie nad każ
dym budynkiem (szczególnie w War
szawie), który pochodzi sprzed lat 
kilkudziesięciu, wyposażony jest w 
detale - dzieła sztuki i wiadomo od 
dawna, że przeznaczony został do 
wyburzenia; do takich obiektów na
leżała kamienica przy ul. Polnej 38 i 
w tych wypadkach interweniujący 
konserwator działa zgodnie z pra
wem. Po trzecie - w działalności 
konserwatora najwięcej zależy od e- 
tyki konserwatorskiej, zaradności, e- 
lastycznoścl, zaangażowania i chęci 
działania, co w wypadku domu przy 
ul. Polnej winno polegać na rozmo
wach i przypominaniu: władzom 
dzielnicy- o budynku i wyposażeniu, 
milicji-o pilnowaniu, budowlanym - 
o zabezpieczaniu detali, itd., itd; to 
samo dotyczy możliwości zorganizo
wania magazynu dla zabytkowych- 
detali (pomysłowi gorąco przykla
skujemy!). Po czwarte - to, że budy
nek przy ul. Polnej 38 nie był wpisany 
do rejestru zabytków (jak wynika z 
pisma), wcale nie świadczy, że nie 
miał wartości zabytkowych; odnosi 
się to zresztą do wielu warszawskich 
kamienic do dziś nie objętych kon
serwatorskim rejestrem i, co gorsza, 
konserwatorską wiedzą o nich (vide 
kamienica przy ul. Nowogrodzkiej 
10; o istnieniu tam artystycznych de
tali służba konserwatorska dowie
działa się dopiero niedawno - zob. 
„Stolica", nr 10(2033) z 8 II1 1987, s. 
11).

A swoją drogą - szczerze cieszymy 
się, że wreszcie odezwał się stołecz
ny konserwator. Szkoda, że nie na
stąpiło to wtedy, gdy pytaliśmy o 
stan i przyszłość zabytków: Czerska 
w 1984 r„ Raszyna w 1986, Pragi w 
1986 i Warszawy lewobrzeżnej w 
1983 (wtedy też sygnalizowaliśmy o 
planie wyburzenia kamienicy przy 
Polnej 38). Oby do następnych wy
powiedzi nie musiały konserwatora 
skłaniać li tylko materiały krytyczne z 
okazji rozbiórki kolejnego budynku 
bez wiedzy stołecznej służby konse
rwatorskiej.

Szanowna Redakcjo!
Jestem członkiem Komisji Krajo

znawczej Zarządu Wojewódzkiego 
PTTK w Katowicach i z dużym zdzi
wieniem przeczytałem list kol. R. 

Czopka z Tych („Spotkania z Zaby
tkami", nr 6, 1986), który skarży się 
na brak zainteresowania PTTK jego 
pasją dokumentowania zabytków. 
Możliwe, że nie trafił na odpowied
nich ludzi, bowiem z dokumentowa
niem zabytków na Górnym Śląsku 
coś się jednak dzieje. Zainicjowana 
przed dwoma laty przez Zarząd 
Główny PTTK ogólnopolska akcja in
wentaryzacji krajoznawczej jest o- 
becnie w toku, a przoduje w niej 
właśnie woj. katowickie. Obejmuje 
ona dokumentowanie m.in. środowi
ska przyrodniczego, obiektów ar
cheologicznych, zabytków urbanisty
ki i architektury, zabytków techniki 
itd. (...) W naszym województwie na 
ukończeniu jest już inwentaryzacja 
10 jednostek administracyjnych, ale 
czeka ich jeszcze 68, w tym także 
miasto Tychy. Penetracja terenu 
przebiega na podstawie adresów i 
opracowań udostępnianych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Za
bytków. A ile w czasie inwentaryzacji 
można odnaleźć obiektów nie zau
ważonych przez służby konserwator
skie! (...)

A więc nie trzeba jeździć z Tych 
do Świdnicy! (...) Uważam, że wiele 
możną zrobić tu. na Górnym Śląsku, 
w rejonie - jak się wyraził Felietoni
sta w numerze 2, 1986 „Spotkań" - 
Apokalipsy. Dlatego też proponuję 
kol. Czopkowi nawiązanie kontaktu z 
Komisją Krajoznawczą Zarządu Wo
jewódzkiego PTTK w Katowicach, a 
kolegom o podobnych zaintereso
waniach - z tymi organizacjami dzia
łającymi w swoich regionach.

Przychylam się do zdania kol. 
Czopka, że inwentaryzacja zabytków 
nie może być wykonywana przez o- 
bozy studenckie. Studenci pójdą na 
łatwiznę, nie dotrą do źródeł ukrytych 
w archiwach Katowic, Pszczyny czy 
Raciborza. (...)

Należą się Wam słowa uznania za 
cykl „Polskie herby na zabytkach" 
- tak bardzo potrzebny w inwentary
zacji krajoznawczej. Herbarze Pa
prockiego czy Bonieckiego są nie
dostępne, chociaż pojawiają się w 
antykwariatach, gdzie kosztują za
wrotne sumy. (...)

Henryk Stasiński
Katowice

Mirosław Narbutt (87-100 Toruń, ul. 
Łyskowskiego 3a/13) poszukuje 
„Spotkań z Zabytkami", nr 2,1984, 
a może odstąpić nr 2,1985.
Witold Francuzlak (60-143 Poznań 
-Raszyn, ul. Podchorążych 41a) 
poszukuje wszystkich roczników 
„Spotkań”.

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 wyłącznie w urzędach pocztowych 
nadawczo-oddawczych właściwych dla miejsca zamieszkania prenumeratora. 

Wpłaty dokonują używając „blankietu wpłaty" na rachunek bankowy miejsco
wego Oddziału RSW „Prasa-Książka-Ruch";
3. Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje RSW „Prasa-Książ- 
ka-Ruch”, Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-950 
Warszawa, konto NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11. Pre
numerata ze zleceniem wysyłki za granicę pocztą zwykłą jest droższa od pre
numeraty krajowej o 50% dla zleceniodawców indywidualnych i o 100% dla 
zleceniodawców instytucji i zakładów pracy;

Terminy przyjmowania prenumeraty na kraj I za granicę:
- do dnia 10 listopada na I'półrocze 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).



1. 2. Jacek Malczewski 
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